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Rodzina Starostów – Franciszka, Jakub, Helena, Marian, Nowy Tomyœl, ok. 1933 r.



Szanowne Obywatelstwo miasta
Nowego Tomyœla i okolicy uprzej-
mie zawiadamiam, i¿ z dniem 10-go
czerwca 1939 r. otwieram w No-
wym Tomyœlu przy Starym Rynku
nr 23, nowoczeœnie urz¹dzon¹ Ka-
wiarniê i Cukierniê. Prosz¹c o ³a-
skawe poparcie mego nowoza³o-
¿onego przedsiêbiorstwa, rêczê
za skor¹ i rzeteln¹ obs³ugê. Fran-
ciszka Starostowa 
(Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl,
Wolsztyn i Miêdzychód, wto-
rek, 6 czerwca 1939 r.) 

Og³oszenie o tej samej treœci Franciszka Starostowa zamieœci³a w „Orêdowniku”
ponownie 10 czerwca. Tego dnia w kronice miejscowej i prowincjonalnej „Orêdow-
nika” ukaza³a siê równie¿ wzmianka nastêpuj¹cej treœci: Dziœ w sobotê nast¹pi uro-
czyste otwarcie i poœwiêcenie nowourz¹dzonej kawiarni i cukierni przy Starym Ryn-
ku, której w³aœcicielem jest Franciszka Starostowa. Otwarcie pierwszej w mieœcie ka-
wiarni prowadzonej przez Polaków by³o dla nowotomyœlan wydarzeniem równie
wa¿nym jak procesja Bo¿ego Cia³a, która w czwartek 8 czerwca 1939 roku przesz³a
przy piêknej pogodzie i bardzo licznym t³umie wiernych ulicami miasta: Dworcow¹
i Mickiewicza, na Plac Marsza³ka Pi³sudskiego. Kawiarnia z cukierni¹ zapewne goto-
wa by³a do otwarcia, a mijaj¹cy j¹ uczestnicy procesji wyczekiwali jej sobotniego
otwarcia. Jeden z o³tarzy ustawiony by³ przy kamienicy Teofili Janiszewskiej, u wlotu
w ulicê Mickiewicza, dok³adnie naprzeciw kawiarni i cukierni Starostów. Procesjê
prowadzi³ ksi¹dz proboszcz Stanis³aw Æwiejkowski, który dwa dni póŸniej uroczy-
œcie poœwiêci³ kawiarniê. Drugi weekend czerwca 1939 roku by³ dla nowotomyœlan
okresem szczególnym. W niedzielê odby³ siê wielki festyn koœcielny, zorganizowany
przez chór koœcielny pw. œw. Cecylii. Impreza rozpoczê³a siê w po³udnie na Placu
Marsza³ka Pi³sudskiego, sk¹d korowód, na czele którego sz³a orkiestra wojskowa,
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przeszed³ ulicami miasta na ³¹kê pana Wróbla, nazywan¹ nowotomysk¹ Wenecj¹.
Zabawa trwa³a do wieczora, a zakoñczy³ j¹ koncert orkiestry 15. Pu³ku U³anów Po-
znañskich. Pierwszy weekend dzia³alnoœci, po³o¿onej w sercu miasta kawiarni z cu-
kierni¹, dla rodziny Starostów zapewne by³ bardzo udany. 

Starostowie mieszkali w Nowym Tomyœlu od 14 lat. Jako pierwszy, w 1925 roku,
przyby³ do miasta Jakub Starosta (1890-1982), piekarz. Urodzi³ siê 6 lipca 1890 ro-
ku w Br¹czewie, po³o¿onym 6 km od Obrzycka, w Wielkopolsce. Rodzicami Jakuba
byli Wojciech Starosta (1840-1925) i Michalina z domu Miko³ajewska (1851-?). Ja-
kub by³ najm³odszym z rodzeñstwa. Potomstwo Wojciecha i Michaliny Starostów
przychodzi³o na œwiat kolejno: w 1870 roku – Marianna, w 1871 roku – Marcin,
w 1876 roku – W³adys³aw, w 1878 roku – Teresa, w 1883 roku – Agnieszka,
w 1885 roku – Walenty, w 1887 roku- Franciszka, w 1889 roku – Ewa. Pewnym
jest, ¿e troje z rodzeñstwa Jakuba zmar³o w dzieciñstwie. 

14. letni Jakub Starosta wyjecha³ w 1904 roku do Berlina, do starszego o czterna-
œcie lat brata W³adys³awa. Brat o¿eniony z Niemk¹, zapamiêtany zosta³ w rodzinie
z umiejêtnoœci do prowadzenia interesów. Elegancki, z laseczk¹, wspominany by³ ja-
ko cz³owiek z „wielkiego œwiata”. W Berlinie przejmowa³ kolejno podupadaj¹ce pie-
karnie, sprawia³, ¿e zaczyna³y dobrze prosperowaæ, a nastêpnie odsprzedawa³
i przejmowa³ nastêpne. Jakub wspomina³, ¿e w okresie nauki w Berlinie w la-
tach 1905 – 1908, do jego obowi¹zków nale¿a³o miêdzy innymi roznoszenie z rana
œwie¿ego pieczywa do mieszkañ w berliñskich kamienicach. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

4 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Wojciech Starosta, ojciec Jakuba – ok. 1920 r. 



W Berlinie Jakub Starosta nale¿a³ do polskich organizacji, w kilku z nich pe³ni¹c
wa¿ne funkcje. Najwa¿niejsz¹ dla piekarza by³a przynale¿noœæ do Towarzystwa
Piekarzy Polskich, w którym pe³ni³ funkcjê sekretarza. By³ cz³onkiem zarz¹du To-
warzystwa M³odzie¿y Polskiej i cz³onkiem zarz¹du Towarzystwa Terminatorów
Polskich. Nale¿a³ do Towarzystwa Œpiewaków Polskich „Harmonia” oraz do To-
warzystwa „Oœwiata”. W okresie berliñskim Jakub Starosta mieszka³ na Frank-
furter Allee. 

W stopniu sier¿anta przeszed³ przez front I wojny œwiatowej. Podczas bitwy
pod Verdun w marcu 1916 roku zosta³ ranny w g³owê oraz w rêce. Za udzia³
w najwa¿niejszej bitwie I wojny œwiatowej zosta³ odznaczony Krzy¿em ¯ela-
znym II klasy.

W 1918 roku wróci³ do Berlina i nadal aktywnie udziela³ siê spo³ecznie. Polska
odzyska³a wówczas niepodleg³oœæ i potrzebowa³a takich obywateli jak Jakub Sta-
rosta. W dokumencie podpisanym przez prezesów towarzystw polonijnych
w Berlinie czytamy: Dzia³alnoœæ spo³eczna i niepodleg³oœciowa p. Jakuba Starosty
by³a owiana wysokim patriotyzmem, to te¿ zjedna³a Mu ogólne uznanie w kolo-
nii berliñskiej. W lipcu 1919 roku wyjecha³ wiêc do Poznania. 

Zachowa³ siê wykaz osobisty (dowód osobisty) Jakuba Starosty wystawio-
ny 27 lipca 1920 roku przez Urz¹d Policyjny we Wrzeœni, z piecz¹tk¹: Policja
Miasta Wrzeœnia. Z dokumentu wiemy, ¿e Jakub Starosta w 1920 roku zameldo-
wany by³ we Wrzeœni przy ul. Warszawskiej 8, jednej z g³ównych ulic miasta.
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...W okresie berliñskim Jakub Starosta mieszka³ na Frankfurter Allee...
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Od 5 lipca do 19 wrzeœnia 1921 roku pracowa³ jako pomocnik u cukiernika Jana
Pi¹tkowskiego przy ul. Œwiêty Marcin 31 w Poznaniu. Pomiêdzy paŸdzierni-
kiem 1922 roku, a wrzeœniem 1923 roku, zatrudniony by³ jako czeladnik piekar-
ski u mistrza piekarskiego Wincentego Plicha przy ul. Œwiêty Marcin 56. (W okre-
sie zatrudnienia Jakub Starosta mieszka³ pod tymi adresami). 15 marca 1924 ro-
ku rozpocz¹³ pracê jako werkmistrz (majster) w piekarni i cukierni Stanis³awa
Stypiñskiego przy ul. Górna Wilda 44 w Poznaniu, gdzie pracowa³ do 30 kwiet-
nia 1925 roku. 

W kwietniu 1925 roku Jakub Starosta zakoñczy³ pracê u Stypiñskiego na Wil-
dzie. By³ ju¿ po œlubie (2 stycznia 1923) z Praksed¹ z Wytyków (1889-1925)
i spodziewali siê dziecka. Prakseda urodzi³a siê w Kie³czewie, na przedmieœciach
Koœciana, trzy kilometry od wsi Bonikowo. Z Bonikowem zwi¹zana jest historia
zapoznania siê Jakuba z Praksed¹. Kuzyn Jakuba ze strony matki – Miko³ajewski,
mieszka³ w Bonikowie i pracowa³ w pa³acu jako kamerdyner (maj¹tek Bonikowo
nale¿a³ wówczas do Heleny z hrabiów Miel¿yñskich i Alfreda Ch³apowskich – am-
basadora Polski we Francji w latach 1924-1936). Swoj¹ pierwsz¹ ¿onê Jakub po-
zna³ przez Miko³ajewskiego – w Bonikowie, w Kie³czewie lub w Koœcianie. 

30 kwietnia 1925 roku zakoñczy³ pracê jako werkmistrz (majster) u piekarza
Stanis³awa Stypiñskiego na Wildzie, a w lipcu zamieszka³ z  Praksed¹ w Nowym
Tomyœlu. Niewiele wiemy o decyzji zwi¹zanej z wyborem Nowego Tomyœla jako
miejsca do ¿ycia. Nie wiemy, od kogo Jakub dowiedzia³ siê o mo¿liwoœci przejê-
cia i prowadzenia tu piekarni. Nie mamy równie¿ informacji, czy przed 1925 ro-
kiem mia³ w Nowym Tomyœlu jakieœ kontakty zawodowe b¹dŸ prywatne. Syn
W³adys³aw urodzi³ siê 16 lipca 1925 roku w Poznaniu. W rodzinie zachowa³o siê
wspomnienie, ¿e ze wzglêdu na problemy przy porodzie, przy którym zmar³a,
Prakseda zosta³a przewieziona z Nowego Tomyœla do Poznania. 29 lipca 1925 r.
uruchomi³ piekarnio - ciastkarniê w Nowym Tomyœlu.

Piekarnia przy ulicy Mickiewicza, któr¹ Jakub obj¹³, funkcjonowa³a w tym miej-
scu ju¿ w 1914 roku. Szyld reklamowy z napisem „Bäckerei” jest widoczny
na wydanych w tym roku pocztówkach. Dom, w którym siê mieœci³a, nale¿a³
do Gustava Gärtnera. 

Wróæmy jednak do lat 20.  minionego stulecia. Dobrze prosperuj¹ce nowoto-
myskie piekarnie nale¿a³y wówczas m. in. do Micha³a Kucza z ulicy Zb¹szyñskiej,
Otto Josta z ulicy Mickiewicza, Marcina Zieliñskiego ze Starego Rynku, Gustawa
Schulza z ulicy Zb¹szyñskiej, Stanis³awa Balbiñskiego i Wojciecha Janiszewskiego
ze Starego Rynku. Wa¿nym punktem na rzemieœlniczej mapie Nowego Tomyœla
by³a te¿ cukiernia Alfreda Kerna, po³o¿ona w po³udniowej czêœci Starego Rynku. 

Zachowa³a siê fotografia z drugiej po³owy lat 20., na której widzimy Jakuba
Starostê stoj¹cego w drzwiach piekarni przy ulicy Mickiewicza. Okno wystawowe
opatrzone jest napisem: „Piekarnia Jakub Starosta Bäckerei”. W mieœcie, w któ-
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rym polscy i niemieccy mieszkañcy stanowili w latach 20. XX wieku proporcjonal-
nie równ¹ spo³ecznoœæ, dwujêzyczne oznaczenia prowadzonych zak³adów by³y
standardem, wskazywa³y na wspó³pracê i wzajemny szacunek. Dom po³o¿ony
przy ulicy Mickiewicza nale¿a³ do Wiktorii (1894-1977) i Stefana (1882-1934)
Olejniczaków. Mieœci³a siê w nim przede wszystkim nale¿¹ca do nich „Polska Obe-
r¿a” i sala „Pod Bia³ym Or³em”, sklep rzeŸnicki Boles³awa Szuwalskiego, warsztat
œlusarski prowadzony przez Stanis³awa Lesickiego oraz punkt sprzeda¿y wyrobów
z Fabryki Wódek i Likierów. Od 1930 roku swoje miejsce znalaz³a w nim równie¿
ksiêgarnia Jana Dopiera³y (przeniesiona z ulicy Dworcowej), w której poza ksi¹¿ka-
mi sprzedawano równie¿ materia³y papiernicze oraz zabawki. W 1936 roku Ignacy
Szczepaniak uruchomi³ w nim (nale¿¹cym od 1934 roku ju¿ tylko do wdowy Wik-
torii Olejniczakowej) swoj¹ Foto-Drogeriê. 

Franciszka B³achowiakówna mieszka³a z rodzicami – Ignacym B³achowiakiem
(1874-1951) i Mari¹ B³achowiak z Dziurlów (1878 – 1969) oraz z rodzeñstwem
w Kozich Laskach. Mia³a 25 lat, gdy odprowadzaj¹c mieszkaj¹c¹ w Berlinie ciociê
na dworzec w Nowym Tomyœlu, wst¹pi³a z ni¹ do piekarni Jakuba Starosty po pro-
wiant na drogê. Dostrzegaj¹c jej podobieñstwo do pani Szuwalskiej, Jakub zapyta³
Franciszkê czy nie jest jej krewn¹. OdpowiedŸ uzyska³ pozytywn¹. Przez kolejne dni
i miesi¹ce, gdy tylko zamyka³ piekarniê, wsiada³ na rower i – przez Stary Tomyœl – je-
cha³ wprost do Kozich Lasek. Œlub Jakuba i Franciszki odby³ siê 6 listopada 1926 ro-
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Jakub Starosta w drzwiach piekarni przy ul. Mickiewicza, 
Nowy Tomyœl, druga po³owa lat 20. 



ku w koœciele pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu. Po œlubie Starostowie za-
mieszkali w Nowym Tomyœlu, w domu Olejniczaków przy ulicy Mickiewicza. W nie-
ca³y rok póŸniej, 11 paŸdziernika 1927 roku, w Izbie Rzemieœlniczej w Poznaniu, Ja-
kub Starosta z³o¿y³ egzamin mistrzowski z przys³uguj¹cym prawem u¿ywania tytu³u
mistrza piekarskiego i kszta³cenia uczniów w zawodzie. W nastêpnym roku przysz³a
na œwiat pierwsza córka Helena. W 1930 roku urodzi³ siê Marian, a w 1934 roku
Edmund. 

Na fotografii, wykonanej w drugiej po³owie lat 30. w piekarni – cukierni rodziny
Starostów przy ulicy Mickiewicza, widzimy Jakuba z Franciszk¹ stoj¹cych za lad¹,
w bia³ych fartuchach i – podobnie jak klientki – patrz¹cych wprost na fotografa. Jed-
n¹ z klientek jest W³adys³awa Pijor z domu B³achowiak, siostra Franciszki Starosto-
wej. W piekarni – cukierni sprzedawano: torty, serniki, jab³eczniki, ciasta z galaret-
k¹, rolady, pierniki, eklerki, napoleonki, dro¿d¿ówki, cukierki i – oczywiœcie – chle-
by. Sklep piekarniczo – cukierniczy przy ulicy Mickiewicza mia³ oko³o piêæ metrów
d³ugoœci i trzy metry szerokoœci. Z prawej strony od wejœcia sta³ bufet ze szklan¹ ga-
blot¹, za nim przy œcianie zawieszony by³ rega³, na którym wyk³adano chleby. Rega³
uzupe³nia³y przeszkolone, wisz¹ce szafki, w których na zachowanej fotografii do-
strzec mo¿emy czekoladowe zaj¹ce oraz czekolady. Na zdjêciu widzimy tak¿e urz¹-
dzenie do krojenia chleba oraz wagê do wa¿enia s³odkoœci.

Za sklepem znajdowa³y siê pomieszczenia gospodarcze, prowadz¹ce m. in. do czê-
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W Piekarni - Cukierni Starostów przy ulicy Mickiewicza 5 
Nowy Tomyœl, po³owa lat 30.



œci mieszkalnej w³aœcicieli domu, rodziny Olejniczaków. Piekarnia natomiast mieœci³a siê
na ty³ach domu. W tej czêœci znajdowa³o siê równie¿ mieszkanie rodziny Starostów.
Sklep piekarniczo – cukierniczy otwierany by³ o godzinie 6: 00 i – jak wiêkszoœæ punk-
tów us³ugowych przedwojennego Nowego Tomyœla – zamykany o godzinie 13: 00.
Po dwugodzinnym odpoczynku w³aœciciele sklepów, sklepików i warsztatów wracali
do pracy i pozostawali w niej do godziny 18: 00. Zwyczaj dwugodzinnej przerwy
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Jakuba i Franciszkê widzimy na dwóch fotografiach wykonanych na balach urz¹dzanych na tzw. 
„du¿ej sali” Olejniczaków przy ulicy Parkowej. Pierwsze ze zdjêæ zosta³o wykonane 

w 1929 lub 1930 roku, drugie w po³owie lat 30. 
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w pracy sklepów i zak³adów us³ugowych zachowa³ siê w Nowym Tomyœlu do okresu
powojennego, do lat 60. , gdy zacz¹³ w Polsce zanikaæ handel prywatny. 

***
W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego Starostwie udzielali siê w nowoto-

myskich organizacjach spo³ecznych. Jakub nale¿a³ m. in. do Bractwa Kurkowego, by³
cz³onkiem Towarzystwa Przemys³owców w Nowym Tomyœlu, udziela³ siê w Zwi¹z-
ku Rzemieœlników Chrzeœcijan, zasiada³ w radzie Chrzeœcijañskiej Kasy Bezprocento-
wego Kredytu. Jakuba i Franciszkê widzimy na dwóch fotografiach wykonanych
na balach urz¹dzanych na tzw. „du¿ej sali” Olejniczaków przy ulicy Parkowej. Pierw-
sze ze zdjêæ zosta³o wykonane w 1929 lub 1930 roku, drugie w po³owie lat 30.
Na starszym stoj¹ w górnym rzêdzie z prawej strony, na póŸniejszym Jakub Starosta
stoi w górnym rzêdzie, drugi od lewej strony, Franciszka siedzi w pierwszym rzêdzie,
poœrodku. Wyrobami cukierniczo – piekarniczymi Franciszka wspiera³a m. in. dzia-
³alnoœæ prê¿nie dzia³aj¹cego w Nowym Tomyœlu Towarzystwa Pañ Mi³osierdzia œw.
Wincentego á Paulo. 

W piekarni – cukierni przy ulicy Mickiewicza sta³ stolik z krzes³ami, by³a wiêc mo¿-
liwoœæ wypicia kawy i chwili rozmowy. Brakowa³o jednak miejsca. Po³o¿ona przy Sta-
rym Rynku kawiarnia – cukiernia nale¿¹ca do Alfreda Kerna, skupia³a przede wszyst-
kim niemieckie mieszczañstwo Nowego Tomyœla. W mieœcie brakowa³o kawiarni
prowadzonej przez Polaków. Starostowie postanowili tê lukê wype³niæ. Uroczyste
otwarcie nowo urz¹dzonej kawiarni, po³o¿onej przy Starym Rynku 23, odby³o siê

Otwarcie Kawiarni-Cukierni Starostów przy Starym Rynku 23 w Nowym Tomyœlu 
– 10 czerwca 1939 r. 



w sobotê 10 czerwca 1939 roku. Do nowo zak³adanego interesu Starostowie pode-
szli profesjonalnie, zatrudniaj¹c m. in. technika z Poznania, specjalizuj¹cego siê w uru-
chamianiu kawiarñ. Zachowa³y siê dwa zdjêcia z otwarcia lokalu, wykonane przez
Gottlieba Hecke, fotografa z ulicy Lwóweckiej. Dwie o du¿ej wartoœci pami¹tkowej
fotografie, dziêki którym po 80 latach ogl¹daæ mo¿emy przedwojenny wystrój no-
wotomyskiej kawiarni i przyjrzeæ siê towarzystwu, które w dniu otwarcia do kawiar-
ni Starostów przyby³o. Widzimy s¹siadów z ul. Mickiewicza 5 – drogerzystê i foto-
grafa Ignacego Szczepaniaka z ¿on¹ Stefani¹ z domu Süss, w³aœciciela warsztatu rzeŸ-
nickiego Boles³awa Szuwalskiego z ¿on¹, pana Lesickiego z ¿on¹, Annê Zbora³ow¹
z mê¿em Nikodemem i synem Marianem, pañstwa Mazurczaków, pañstwa Pi¹tków,
Mariê Szczeszyñsk¹ i pani¹ Kruszkow¹. 

Po uruchomieniu kawiarni – cukierni przy Starym Rynku 23, piekarnia – cukiernia
przy ulicy Mickiewicza dzia³a³a nadal. W czerwcu i w lipcu nikt nie spodziewa³ siê wo-
jennego zagro¿enia. Podobno by³o piêkne lato. W po³owie sierpnia 1939 roku dzieci
pañstwa Starostów – Helenê, Mariana i Edmunda wys³ano do Konina. Jakub natomiast
zaopatrzy³ siê w m¹kê w dwóch nowotomyskich m³ynach. 19 sierpnia 1939 roku na-
by³ u Richarda Schmidta, w³aœciciela m³yna parowego przy ulicy Zb¹szyñskiej, jeden
worek m¹ki ¿ytniej, a 300 kg m¹ki kupi³ 25 sierpnia 1939 roku w m³ynie parowym bra-
ci Maennel na Nowym Rynku.
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W dniu chrztu œwiêtego Mariana Starosty, Nowy Tomyœl – marzec 1930 r.  Od lewej stoj¹: 
Maria Zbora³a z d. B³achowiak, Ignacy B³achowiak, Józef Chojnacki, W³adys³awa Pijor z d. B³acho-
wiak, p. Mazurczakowa, Boles³aw Szuwalski, p. Mazurczak, Franciszka Starosta z d. B³achowiak, 

Jakub Starosta, Helena Starostówna. Od lewej siedz¹: Maria B³achowiak z d. Dziurla, 
osoba nierozpoznana, Marta Chojnacka, Bronis³aw Pijor, Magdalena  Szuwalska
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Tydzieñ póŸniej wybuch³a wojna. 3 wrzeœnia Jakub z Franciszk¹ dotarli rowerami
do dzieci. Po tygodniu Franciszka wróci³a z dzieæmi do Nowego Tomyœla, Jakub po-
wróci³ oko³o po³owy wrzeœnia. Ponownie uruchomili piekarniê na prawie trzy mie-
si¹ce. 

8 grudnia 1939 roku Jakub, Franciszka, Helena, Marian i najm³odszy Edmund wy-
siedleni zostali do Generalnego Gubernatorstwa. Przez obóz przesiedleñczy w M³y-
niewie k. Grodziska Wielkopolskiego, trafili do Czêstochowy. Razem ze Starostami
wysiedlono równie¿ inne rodziny nowotomyskie: Banachowiczów, B¹ków, Beylów,
Jankiewiczów, Kañdu³ów, Klorków, Lesickich, £êckich, Paszków, Preislerów, Skibiñ-
skich, Skrzypczaków, Szczepaniaków, Szoferów, Weberów. Starostowie wysiedleni
zostali z siostrami Franciszki – Zofi¹ i Mari¹. 

W Czêstochowie zamieszkali przy al. Wolnoœci 18, w jednym mieszkaniu z rodzi-
nami £êckich i Paszków – s¹siadami z miasta. Jakub szuka³ wolnej piekarni i zajêcia.
Najbli¿sze znalaz³ przy rynku w Przyrowie, wsi po³o¿onej oko³o 35 km od Czêsto-
chowy. Franciszka pozosta³a z dzieæmi w Czêstochowie, Jakub zamieszka³ w Przyro-
wie. Co tydzieñ siê odwiedzali. W maju 1940 roku starszy z synów Starostów – Ma-
rian przyst¹pi³ w Czêstochowie do I komunii œw. Pomimo wysiedlenia i ciê¿kich cza-
sów Franciszce i Jakubowi zale¿a³o na kszta³ceniu dzieci, wiêc Helena z Marianem
rozpoczêli naukê na tajnych kompletach. Nie szczêdzono œrodków na edukacjê dzie-
ci. W 1941 roku urodzi³a siê najm³odsza córka Starostów – El¿bieta. Ochrzczono j¹
u OO Paulinów na Jasnej Górze. Z Przyrowa Marian zachowa³ wspomnienie
o uczestnictwie w weselu ¿ydowskim. Zachowa³a siê fotografia wykonana w 1942
roku na rynku w Przyrowie, w dniu deportacji ¯ydów do getta w Koniecpolu.
Na zdjêciu widzimy wy³o¿ony polnymi kamieniami i otoczony g³ównie parterowymi
domami przyrowski rynek. Widzimy równie¿ ¿ydowskich mieszkañców Przyrowa,
którzy za chwilê wyrusz¹ w jedn¹ z ostatnich podró¿y swojego ¿ycia. Piêtrowym bu-
dynkiem przy rynku by³a miejscowa szko³a, w której na parterze zlokalizowany by³
sklep kolonialny. Uczêszcza³ do niej przez kilka miesiêcy 1944 roku, m³odszy z sy-
nów Starostów – Edmund. W s¹siednim domu, po³o¿onym na lewo od szko³y, mie-
œci³o siê m. in. ma³e mieszkanie oraz piekarnia. To w³aœnie w nim zamieszka³ Jakub,
a Franciszka z dzieæmi do³¹czy³a do niego w po³owie 1944 roku. Przyrowski rynek
mo¿na dziœ ogl¹daæ w google maps. Budynek dawnej szko³y nadal pozostaje jednym
z nielicznych piêtrowych domów. S¹siaduj¹cy z nim niegdyœ budynek dawnej piekar-
ni niestety dziœ ju¿ nie istnieje, pozostawi³ po sobie tylko wspomnienia po by³ych
mieszkañcach. 

W lutym 1945 roku Franciszka Starostowa, ze starszym 15. letnim synem Maria-
nem, wyruszy³a z Przyrowa w kierunku Nowego Tomyœla. Z poci¹gu wysiedli w Ko-
œcianie i przez Grodzisk, furmankami i pieszo, dotarli pod koniec lutego do Nowego
Tomyœla. Mieszkanie by³o ogo³ocone z mebli i wyposa¿enia, kawiarnia natomiast po-
zosta³a w³aœciwie nietkniêta. W czasie okupacji prowadzona przez niemieck¹ rodzi-
nê, zosta³a doposa¿ona m. in. w stó³ bilardowy. Jakub z Helen¹, Edmundem i naj-



m³odsz¹ El¿biet¹ przyjechali do Nowego Tomyœla pod koniec maja 1945 roku. Mia-
sto zd¹¿yli ju¿ czêœciowo opuœciæ nowotomyscy Niemcy, uciekaj¹c w pop³ochu
w styczniu 1945 roku przed zbli¿aj¹cym siê frontem Armii Czerwonej. Ci spoœród
nich, którzy pozostali w mieœcie, liczyli na to, ¿e mo¿e wszystko siê jakoœ u³o¿y. Jed-
n¹ z Niemek, które pozosta³y w mieœcie by³a Inga, po wojnie pomagaj¹ca w kawiar-
ni i opiekuj¹ca siê równie¿ najm³odsz¹ córk¹ Starostów – El¿biet¹. Wyjecha³a
w 1947 roku, podobnie jak jej rodacy, którzy opuszczali Nowy Tomyœl
do lat 50. XX wieku. 

Po powrocie z wysiedlenia Jakub Starosta uzyska³ zgodê na ponowne uruchomie-
nie w Nowym Tomyœlu piekarni. Nowa w³adza wyznaczy³a Jakubowi piekarniê pro-
wadzon¹ do stycznia 1945 roku przez mistrza piekarskiego Otto Josta, który opu-
œci³ miasto przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Piekarnia Josta znajdowa³a siê
w podwórzu kamienicy przy ulicy Mickiewicza 17. Kamienica przed wojn¹ nale¿a³a
do Teofili Janiszewskiej, ¿ony kupca Józefa Janiszewskiego. 

Teofila Janiszewska pozostawi³a po sobie wspomnienia ze stycznia 1919 oraz lip-
ca 1938 roku, które w skrócie zamieszczone zosta³y 16 lipca 1938 roku w „Orê-
downiku nowotomyskim”.

Wspomnienia styczniowe roku 1919
Radoœæ niedoopisania, kiedy na ulicach Nowego Tomyœla pojawili siê pierwsi ¿o³nie-

rze polscy z bia³o-czerwonymi opaskami na rêkawach. Liczy³ wtedy Nowy Tomyœl nie-
spe³na 10 polskich rodzin i to przewa¿nie robotniczych. Dokuczliwy mróz, niedosta-
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Rodzina Starostów – od lewej: Edmund, Franciszka, El¿bieta, Helena, Jakub, Marian, 
Czêstochowa 1944 r. 



teczne umundurowanie dawa³y siê szczególnie we znaki naszym pierwszym forma-
cjom. Mog³am siê o tym naocznie przekonaæ, gdy ich goœci³am u siebie, czêstuj¹c her-
bat¹, zak¹skami i ciep³ym s³owem. Drzwi prawie nie zamyka³y siê. I tak trwa³o do na-
dejœcia kuchni polowej.

... Z kolei nadchodzi³y wieœci o poci¹gach pancernych nieprzyjaciela, z którymi ¿o³-
nierze nasi dzielnie staczali boje pod Zb¹szyniem. Przez d³u¿szy czas mia³am mo¿noœæ
obserwowaæ w naszym mieœcie stale nap³ywaj¹ce wojsko polskie, walecznie id¹ce
w bój o ka¿d¹ piêdŸ ziemi...

Po tylu latach mia³am znów szczêœcie widzieæ wojsko polskie podczas wspania³ej
defilady. Tak jak podczas pamiêtnych dni styczniowych 1919 roku podbi³o ono i dziœ
serca wszystkich. Piêkniej umundurowane i na zewn¹trz prezentuj¹ce siê lepiej – to
jednak sercem to samo. Niech ¿yje Rzeczypospolita, niech ¿yje Armia!

Nowy Tomyœl, dnia 10 lipca 1938r. Janiszewska Teofila 

Ze wspomnieñ rodzinnych wynika, ¿e piekarnia przejêta w 1945 roku przez Ja-
kuba by³a lepiej wyposa¿ona od przedwojennej z ulicy Mickiewicza. Starostowie za-
mieszkali przy Starym Rynku 23, w mieszkaniu po³o¿onym nad kawiarni¹. Starali siê
równie¿ o ponowne uruchomienie kawiarni z cukierni¹ w jej przedwojennej lokaliza-
cji przy Starym Rynku. Jeszcze w 1945 roku uda³o siê kawiarniê ponownie otwo-
rzyæ. 

Helena z Marianem od wrzeœnia 1945 roku kontynuowali naukê w Miejskim Gim-
nazjum Koedukacyjnym w Nowym Tomyœlu. Helena wspomina, ¿e dyrektor szko³y
Stanis³aw Musia³, mijaj¹c j¹ na ulicy, zapyta³ czy nie chcia³by kontynuowaæ nauki
w gimnazjum. Ma³¹ maturê zda³a w 1946, a Marian w 1947 roku. Dzieci Starostów
nale¿a³y w tym czasie do Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego. Aktywnie udziela³y siê
w ¿yciu spo³ecznym miasta. Od wrzeœnia 1947 roku Marian kontynuowa³ naukê
w III Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. œw. Jana Kantego przy ulicy Strzeleckiej w Po-
znaniu. Helena równie¿ zamieszka³a w Poznaniu, ucz¹c siê dalej w Liceum im. Gene-
ra³owej Zamoyskiej przy ulicy Jana Matejki. Najm³odszy syn Starostów – Edmund
– po ukoñczeniu szko³y podstawowej, zosta³ uczniem miejskiego gimnazjum. 

W kwietniu 1947 roku nasili³a siê w Polsce polityka gospodarcza, której celem by-
³o wyeliminowanie prywatnego handlu, rzemios³a i wszelkiej dzia³alnoœci prywat-
nej. 13 i 14 kwietnia 1947 roku Hilary Minc, minister przemys³u i handlu, na plenum
Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej wyg³osi³ przemówienie, w którym
atakuj¹c sektor prywatny i spó³dzielczy rozpocz¹³ m. in. tzw. „bitwê o han-
del”. 2 czerwca 1947 roku w Warszawie uchwalono trzy ustawy bêd¹ce podstaw¹
prawn¹ „bitwy o handel”. Uchwalono wówczas miêdzy innymi ustawê o zezwole-
niach na prowadzenie przedsiêbiorstw handlowych. 

16 kwietnia 1947 roku Jakub Starosta z³o¿y³ zawiadomienie o rozpoczêciu pro-
wadzenia „przedsiêbiorstwa handlowego sprzeda¿y win, kawy, herbaty, piwa, lemo-
niady, wody sodowej, s³odyczy oraz ciastek w³asnego wyrobu z równoczesnym po-
dawaniem do spo¿ycia na miejscu” o nazwie „Kawiarnia – Piekarnia Starosta”. 
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11 listopada 1947 roku w kawiarni Starostów zebrali siê cz³onkowie Towarzy-
stwa Przemys³owców w Nowym Tomyœlu: mistrz œlusarski Kazimierz Kañdu³a – pre-
zes i cz³onek honorowy, ksiêgarz Jan Dopiera³a – sekretarz, mistrz lakierniczy Kwi-
ryn Krzywos¹dzki – skarbnik i cz³onek honorowy, przedwojenny dyrektor fabryki
„¯ar” Marian Jankiewicz – cz³onek honorowy oraz Wojciech Mania, Roman Kroma,
Antoni Go³ek, Jakub Starosta, Adolf Beyl, Szczepan Hancyk i Józef Kaczmarek.
Po krótkim wyst¹pieniu prezesa Towarzystwa Przemys³owców Kazimierza Kañdu-
³y, w którym przywo³a³ on jego historiê od za³o¿enia w dniu 8 lutego 1923 roku
i podkreœli³ rolê, jak¹ Towarzystwo odegra³o w dziejach Nowego Tomyœla, skupiaj¹c
w swoich szeregach nie tylko nowotomyskich przemys³owców, ale równie¿ kupców,
rzemieœlników i miejsk¹ inteligencjê, jednog³oœnie uchwalono rozwi¹zanie Towarzy-
stwa, argumentuj¹c, i¿: w obecnych czasach nie widzi siê mo¿liwoœci rozwoju Towa-
rzystwa. 

11 maja 1949 roku klasa Mariana Starosty z III Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Po-
znaniu porz¹dkowa³a zieleñ przy szpitalu wojskowym przy ulicy Grunwaldzkiej.
W czasie pracy Marian zosta³ wezwany do portierni szpitala. Czekali tam na niego
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Rodzeñstwo 
Helena i Marian Starostowie, lata 40.



funkcjonariusze Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego. Po potwierdzeniu persona-
liów kazali mu wsi¹œæ ze do samochodu. Marian Starosta, pseudonim „Orze³”, mia³
wówczas skoñczonych 19 lat i przed sob¹ ¿ycie. Z Poznania przyjechali do Powiato-
wego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego przy ulicy Armii Czerwonej w Nowym
Tomyœlu, gdzie Marian osadzony zosta³ w celi w piwnicy budynku. 

Jesieni¹ 1948 roku, trzej koledzy z Nowego Tomyœla – Jan Matuszewski, Witold
Skibiñski i Mieczys³aw Wittig, wyjechali w Karkonosze. Mieli doœæ komunistycznych
porz¹dków i przez polsko – czechos³owack¹ granicê zamierzali opuœciæ Polskê. Pla-
nowali przez zielon¹ granicê wyjechaæ do zachodnich Niemiec i Europy Zachodniej.
Plany czterech m³odzieñców pokrzy¿owa³a pogoda. Z zamiarem walki o woln¹ Pol-
skê wrócili do Wielkopolski, do Nowego Tomyœla. 

Jesieni¹, w listopadzie, zawi¹zali w Nowym Tomyœlu Tajn¹ Organizacjê Wyzwo-
leñcz¹. Jej dowódc¹ zosta³ Jan Matuszewski, pseudonim „B³ysk”, 19. letni absolwent
Liceum Pedagogicznego, od sierpnia 1948 roku nauczyciel w Wytomyœlu, syn Stefa-
na Matuszewskiego, kierownika Szko³y Powszechnej w Wytomyœlu. Do Tajnej Or-
ganizacji Wyzwoleñczej, u¿ywaj¹cej równie¿ nazwy – Podziemny Ruch Oporu, na-
le¿eli przede wszystkim absolwenci i uczniowie Gimnazjum oraz Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu; w tym równie¿ m³odszy brat Mariana – licz¹cy
w 1948 roku 14. lat, gimnazjalista Edmund Starosta, pseudonim „Sêp”. £¹cznie
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Od lewej stoj¹: Edmund Starosta, Marian Starosta, Witold Skibiñski, kolega Edmunda i Mariana, 
Edmund Listewnik. Nowy Tomyœl, Plac Niepodleg³oœci, jesieñ 1954 r. 



do TOW nale¿a³o kilkanaœcie osób. Tajna Organizacja Wyzwoleñcza zbiera³a infor-
macje o funkcjonariuszach nowej w³adzy oraz redagowa³a i kolportowa³a ulotki
przeciwko w³adzy wymierzone. Jedna z ulotek z 23 grudnia 1948 roku brzmia³a:
Rodacy! Oczekiwana przez Was chwila wyzwolenia spod komunistycznego re¿imu
zbli¿a siê. Zbli¿a siê tak¿e chwila zap³aty za KATYÑ, KA£UGÊ, SYBIR. Ulotki roz-
prowadzano w poci¹gach, na peronach i w tramwajach. Cz³onkowie TOW pisali
równie¿ listy z pogró¿kami do szefów Urzêdów Bezpieczeñstwa Publicznego i Milicji
Obywatelskiej. Dzia³alnoœæ TOW trwa³a do aresztowañ cz³onków, które nast¹pi³y
pomiêdzy 9 a 12 maja 1949 roku. Cz³onków TOW uwiêziono w piwnicy Powiato-
wego Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego przy Armii Czerwonej w Nowym Tomy-
œlu. 

W sprawie m³odszego z synów Jakuba i Franciszki – Edmunda, w Powiatowym
Urzêdzie Bezpieczeñstwa Publicznego interweniowa³ dyrektor szko³y Stanis³aw Mu-
sia³. W kronice Miejskiego Gimnazjum zanotowano: Tut. UB aresztowa³ ucz.
Kl. IX, 14. letniego Edmunda Starostê. Dyr. Musia³ uda³ siê w tej sprawie do UB, roz-
mawia³ godzinê z samym komendantem, jednak ze wzgl. na œledztwo nie móg³ siê
dowiedzieæ niczego konkretnego. Istnieje podejrzenie o przynale¿noœæ do nielegalnej
organizacji. Jeœli jutro nie zostanie wypuszczony, tzn. ¿e sprawa jest powa¿na.
W zwi¹zku z aresztowaniami i rozmow¹ z szefem UB zwo³a³ dyrektor specjalne po-
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Rodzina Starostów – od lewej: Maria Jankowska, Jakub Starosta, El¿bieta Mleczak z d. Starosta, 
Helena Jankowska z d. Starosta, Franciszka Starostowa, Pawe³ Jankowski – w ogrodzie za domem

przy ul. Mickiewicza. Nowy Tomyœl, pocz¹tek lat 60. 



siedzenie Rady Pedagogicznej i Zespo³u M³odzie¿owego, na którym postanowiono
wp³ywaæ usilnie na m³odzie¿, by nie da³a siê powodowaæ ludziom niezadowolonym
i wci¹gaæ w pracê nielegaln¹, jako pracê szkodliw¹ i niecelow¹. Uczeñ Starosta nie zo-
sta³ zwolniony, czyli sprawa jest powa¿na.

Œledztwo i brutalne przes³uchania trwa³y do 29 lipca 1949 roku. 22 wrze-
œnia 1949 roku przed Wojskowym S¹dem Rejonowym w Poznaniu, na sesji wyjaz-
dowej w Nowym Tomyœlu, w nale¿¹cej przed wojn¹ do Olejniczaków tzw. „du¿ej sa-
li”, pe³ni¹cej w nowym systemie funkcjê „Domu Ludowego”, odby³ siê pokazowy
proces. Cz³onków TOW przywieziono z wiêzienia w Grodzisku Wielkopolskim sku-
tych w ³añcuchy i tak wprowadzono na salê. Wynajêci przez rodziny obroñcy nie
mieli nic do powiedzenia. Oskar¿eni odpowiadali g³ównie na pytania. Mówili nato-
miast przede wszystkim sêdziowie i prokuratorzy. Przywódcê Tajnej Organizacji
Wyzwoleñczej Jana Matuszewskiego skazano na 15 lat, Mariana Starostê na 10 lat
wiêzienia oraz utratê praw obywatelskich na piêæ lat. Pozostali oskar¿eni otrzymali
wyroki od 5 do 10 lat wiêzienia. M³odszy z braci, Edmund na rozprawie w Grodzi-
sku Wielkopolskim w dniu 8 listopada 1949 roku skazany zosta³ na 3 lata wiêzienia.
Przebywa³ w wiêzieniach w Grodzisku Wielkopolskim, Wronkach i Jaworznie
– w województwie œl¹skim. Uwiêzienie przyp³aci³ utrat¹ zdrowia i ostatecznie zosta³
zwolniony 21 sierpnia 1951 roku. Mia³ wówczas 17 lat. 
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Jakub Starosta stoi od lewej strony, nierozpoznana osoba, p. Dembiecki, 
Nowy Tomyœl, lata 50. 



W maju 1950 roku, do kawiarni Starostów przy Starym Rynku, zacz¹³ przycho-
dziæ na œniadania mieszkaj¹cy od niedawna w Nowym Tomyœlu, pochodz¹cy z Po-
znania dentysta – Leon Jankowski. 22. letnia córka Starostów – Helena, poch³aniaj¹-
ca mnóstwo ksi¹¿ek i ukazuj¹cy siê od pocz¹tku jego wydawania – od 1945 roku
– „Tygodnik Powszechny”, wyj¹tkowo spodoba³a siê nowemu mieszkañcowi mia-
sta. Po trzech miesi¹cach bardzo intensywnej znajomoœci, 29 lipca 1950 roku, w ko-
œciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, odby³
siê œlub Heleny i Leona. Skromne przyjêcie przygotowano w mieszkaniu, w kamieni-
cy przy Starym Rynku 23. Przyjêcie zapamiêtane zosta³o w rodzinie równie¿ z po-
wodu niespodziewanej wizyty panów z Powiatowego Urzêdu Bezpieczeñstwa Pu-
blicznego, którzy zak³ócili przyjêcie, poszukuj¹c legendarnego z³ota, które rzekomo
rodzina Starostów mia³a posiadaæ oraz interweniuj¹c w sprawie pochodz¹cej z ka-
wiarni lodówki. (W lipcu 1950 roku – w konsekwencji „bitwy o handel” – kawiar-
nia zosta³a zamkniêta. Starostowie na dzieñ przyjêcia córki „po¿yczyli” w³asn¹ lo-
dówkê z kawiarni, wstawiaj¹c j¹ do mieszkania na piêtrze). Ostatecznie Franciszka
Starostowa zosta³a bezpodstawnie aresztowana i tylko interwencja córki Heleny
spowodowa³a wypuszczenie mamy. 

Jesieni¹ 1950 roku rodzina Starostów zosta³a wyrzucona z mieszkania
przy Starym Rynku. Córka El¿bieta wspomina, ¿e wracaj¹c ze szko³y zobaczy³a
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Piekarze (od lewej strony stoj¹): p. Dembiecki, Albin Kotecki, nierozpoznana osoba, 
Zygmunt Sarbak, Jakub Starosta, Marcin Zieliñski, 

Nowy Tomyœl, lata 50.



wystawione przed dom meble. Nowa w³adza wyznaczy³a dla rodziny Starostów
przeznaczony do rozbiórki i bêd¹cy w bardzo z³ym stanie technicznym – nie ist-
niej¹cy ju¿ dziœ – dom przy Nowym Rynku 22 (naro¿nik dzisiejszego placu Nie-
podleg³oœci i ulicy Komunalnej). Spodziewaj¹cej siê dziecka Helenie, pozwolono
pozostaæ w mieszkaniu przy Starym Rynku. W 1951 roku przeprowadzi³a siê
na ulicê 3 Stycznia, a w 1953 roku zamieszka³a na poznañskiej Wildzie, gdzie Le-
on prowadzi³ gabinet dentystyczny. 

W 1950 roku, gdy zamkniêto piekarniê i kawiarniê, Starostowie pozostali bez
œrodków do ¿ycia. Ze wzglêdu na sytuacjê polityczn¹, która bardzo silnie odcisnê³a
siê na nim i jego rodzinie, Jakub Starosta nie móg³ znaleŸæ pracy. Zatrudnienie zna-
laz³ dopiero w pañstwowej piekarni – cukierni przy ulicy Poznañskiej, której kierow-
nikiem by³ przedwojenny mistrz piekarski Marcin Zieliñski (1894-1981). Piekarnia ta
swoje wyroby cukiernicze produkowa³a tak¿e przy ulicy Zb¹szyñskiej, w naro¿nej
kamienicy po³o¿onej u zbiegu ulic Zb¹szyñskiej i 3 Stycznia i to w³aœnie tutaj, do uzy-
skania renty na pocz¹tku 1959 roku, pracowa³ Jakub Starosta. 

W 1958 roku Starostowie wrócili na ulicê Mickiewicza, z któr¹ zwi¹zani byli
od 1925 roku. Tym razem zamieszkali pod numerem 8, w domu po³o¿onym po s¹-
siedzku z miejscem, gdzie przed wojn¹ wypiekali i sprzedawali chleb. Zdjêcie wyko-
nane w ogrodzie za domem przy Mickiewicza pochodzi z pocz¹tku lat 60. Jakub Sta-
rosta jest ju¿ wtedy na emeryturze, stoi w towarzystwie Franciszki, córek Heleny
i El¿biety oraz wnucz¹t Marii i Paw³a. I choæ zdjêcie nie pokazuje rodziny w komple-
cie, daje jednak pewien jej obraz. Fotografia ta œwiadczy, ¿e pomimo wojennego wy-
siedlenia, tu³aczki, walki z now¹ w³adz¹ i uwiêzienia synów, pozosta³a w rodzinie Sta-
rostów wewnêtrzna si³a i jednoœæ, o czym osobiœcie mog³em siê przekonaæ ponad 50
lat po wykonaniu tej fotografii, gdy po raz pierwszy spotkaliœmy siê w 2018 roku,
w mieszkaniu przy ulicy Mickiewicza. 

Po zdaniu matury w maju 1959 roku, El¿bieta Starostówna wysz³a, 11 kwiet-
nia 1964 roku, za m¹¿ za Jerzego Mleczaka (1940-2002). Edmund Starosta (1934-
1997) o¿eni³ siê, w 1958 roku w Gliwicach, z Iren¹ Malinowsk¹ (1936-2014). Ma-
rian Starosta o¿eni³ siê, 25 sierpnia 1962 roku w koœciele pw. œw. Stanis³awa Kostki
na poznañskim Boninie, z poznaniank¹ Zofi¹ Fa³d¹. Najstarsza córka Starostów
– Helena, co tydzieñ, od 1945 roku, z pasj¹ oddaje siê lekturze „Tygodnika Po-
wszechnego”. 

Autor dziêkuje p. Helenie Jankowskiej z d. Starosta, pp. Zofii i Marianowi Staro-
stom, p. El¿biecie Mleczak z d. Starosta, pp. Marii i Markowi Starostom, p. Janowi
Jankowskiemu za rozmowy oraz udostêpnienie materia³ów. 

Fotografie ze zbiorów rodziny Starostów
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Tadeusz Pawlak

Kronika oœwiaty nowotomyskiej (cz. 2) 

Okres Rzeczypospolitej Polskiej 1918 – 1939

Charakterystyka oœwiaty w Polsce w latach 1918 – 1939
Wraz z odzyskaniem niepodleg³oœci zrodzi³y siê naczelne zadania dotycz¹ce poli-

tyki oœwiatowej i stworzenia narodowego systemu oœwiaty oraz zlikwidowania ujem-
nych skutków wieloletniej dzia³alnoœci zaborców.

W zaborze pruskim rygorystycznie przestrzegano obowi¹zku uczêszczania
do szko³y dzieci w wieku 6-14 lat. Jêzykiem nauczania by³ jêzyk niemiecki. G³ównym
zadaniem szko³y by³o bezwzglêdne germanizowanie Polaków. W zaborze austriac-
kim dzieci chodzi³y do szko³y przez 6-8 lat. Tutaj nauka odbywa³a siê w jêzyku naro-
dowym, jednak szko³a nastawiona by³a na wychowanie obywateli oddanych monar-
chii austro-wêgierskiej. W zaborze rosyjskim obowi¹zku szkolnego nie by³o. G³ów-
nym zadaniem szko³y by³a rusyfikacja Polaków. W Królestwie Polskim 86% szkó³ to
szko³y z jednym nauczycielem, st¹d te¿ ponad po³owê mieszkañców tego zaboru sta-
nowili analfabeci.

G³êbokie ró¿nice w stanie szkolnictwa w poszczególnych zaborach, ró¿nice
w rozwoju ¿ycia ekonomicznego, stwarza³y koniecznoœæ tworzenia w niepodleg³ej
Polsce jednakowego systemu oœwiatowego. Wœród projektów reform oœwiatowych,
szczególnie wa¿ne s¹ demokratyczne uchwa³y powziête przez Sejm Nauczycielski
w 1919 roku. Postulowano wprowadzenie jednolitej, obowi¹zkowej 7. letniej szko-
³y powszechnej dla dzieci w wieku 7-14 lat. Na takiej szkole mia³y byæ oparte 5. let-
nie gimnazja ogólnokszta³c¹ce i szko³y zawodowe. Ukoñczenie tych szkó³ mia³o daæ
prawo wstêpu do szkó³ wy¿szych. M³odzie¿ rozpoczynaj¹ca pracê zawodow¹
po ukoñczeniu szko³y powszechnej, mog³a korzystaæ z 1-4. letniej nauki uzupe³niaj¹-
cej. Nauczycielom szkó³ powszechnych projektowano zdobycie wy¿szych kwalifika-
cji zawodowych przez kszta³cenie w co najmniej 2. letnich studiach pedagogicznych,
nadbudowanych nad gimnazjami ogólnokszta³c¹cymi (w rzeczywistoœci zdobywali
oni kwalifikacje w seminariach nauczycielskich).

Realizacja postulatu obowi¹zku szkolnego spotêgowa³a potrzeby w zakresie bu-
downictwa szkolnego. Zak³adano, ¿e szko³y powszechne winny powstaæ w ka¿dej
miejscowoœci, w której by³o co najmniej 40 dzieci w wieku szkolnym.
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Przepis taki wp³yn¹³ na ukszta³towanie siê gêstej sieci szkó³ z ma³¹ liczb¹ dzieci
i z jednym nauczycielem. W mieœcie i gminie Nowy Tomyœl – na ogó³em 15 szkó³ po-
wszechnych, 13 by³o szko³ami z jednym nauczycielem.

W pocz¹tkowym okresie niepodleg³oœci ustalono, ¿e budowa i utrzymanie szkó³
publicznych nale¿eæ mia³y do gminy. Obowi¹zkiem gminy by³o równie¿ dostarczanie
mieszkañ dla nauczycieli. Nadano systemowi oœwiaty elitarny charakter. Obok sied-
mioletniej szko³y powszechnej utrzymana zosta³a, jako odrêbny charakter kszta³ce-
nia, elitarna szko³a – oœmioklasowe gimnazjum jako jedyne daj¹ce wyjœcie do dal-
szych szczebli nauczania.

Chaos polityczny i gospodarczy, pogarszaj¹ca siê sytuacja materialna szkolnictwa,
powodowa³y, ¿e w³adze oœwiatowe stosowa³y redukcje zatrudnienia i obni¿kê p³ac,
obarczono nauczycieli du¿¹ liczb¹ uczniów (norma – 60 uczniów na jednego nauczy-
ciela). Polityka oœwiatowa sanacyjnych rz¹dów doprowadzi³a do tego, ¿e milion dzie-
ci w okresie obowi¹zku szkolnego znalaz³o siê poza szko³¹, ¿e 50% dzieci wiejskich
koñczy³o tylko czwart¹ klasê szko³y powszechnej. W kraju tysi¹ce nauczycieli pozo-
stawa³o bezrobotnych. Wówczas to minister wyznañ religijnych i oœwiecenia publicz-
nego Jêdrzejewicz wyda³ zarz¹dzenie o bezp³atnych 3. letnich praktykach absolwen-
tów szkó³ nauczycielskich.

W 1932 roku zasadniczych zmian dokona³a ustawa zwana „jêdrzejowiczowsk¹”.
Ustanawia³a ona dla wszystkich – jako pierwszy etap nauczania – 7. letni¹ szko³ê po-
wszechn¹. Wprowadza³a podzia³ szkolnictwa powszechnego na trzy stopnie organi-
zacyjne i trzy szczeble programowe.

W zale¿noœci od liczby dzieci w obwodzie szkolnym, istnia³y szko³y realizuj¹ce
w ci¹gu 7 lat nauczania program 4, 6 lub 7 klas. W szkole 4. klasowej I stopnia, dwie
pierwsze klasy by³y jednoroczne, zaœ w klasie III nauka trwa³a dwa lata, a w kla-
sie IV – trzy lata. W szkole 6. klasowej, a wiêc II stopnia, klasy I-V by³y jednoroczne,
natomiast klasa VI – dwuletnia. Jedynie w szkole 7. klasowej stopnia III wszystkie kla-
sy by³y jednoroczne.

Program nauczania w szkole powszechnej dzieli³ siê równie¿ na trzy szczeble.
Pierwszy szczebel programowy obejmowa³ elementarny zakres wykszta³cenia ogól-
nego, szczebel drugi by³ rozszerzeniem i pog³êbieniem szczebla pierwszego, zaœ
szczebel trzeci mia³ ponadto przysposobiæ m³odzie¿ pod wzglêdem spo³ecznym,
obywatelskim i gospodarczym. Oczywistym jest fakt, ¿e program obejmuj¹cy wszyst-
kie trzy szczeble w pe³ni by³ realizowany jedynie w szkole siedmioletniej, 7-klasowej.

Tak wiêc w szko³ach o 6 klasach realizowano szczebel programowy I i II oraz naj-
wa¿niejsze sk³adniki programowe szczebla III. Natomiast w szkole I stopnia organiza-
cyjnego o 4 klasach w pe³ni realizowano tylko I szczebel programowy. Z II i III szcze-
bla programowego uwzglêdniane by³y tylko najwa¿niejsze sk³adniki.

Stwierdziæ wiêc nale¿y, ¿e w ramach szko³y powszechnej m³odzie¿ otrzymywa³a
ró¿ne wykszta³cenie. Zale¿a³o to od wielkoœci szko³y, czyli w rzeczywistoœci od miej-
sca zamieszkania. Oznacza³o to, ¿e dla wiêkszoœci m³odzie¿y wiejskiej przeznaczone
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by³o wykszta³cenie najni¿sze. Nadmieniæ wypada, ¿e wykszta³cenie to nie upraw-
nia³o do podejmowania nauki w gimnazjum, które opiera³o siê na programie VI kla-
sy szko³y powszechnej.

W wyniku takiej polityki oœwiatowej mo¿liwoœæ kszta³cenia siê w tych szko³ach
mia³a ograniczona iloœæ dzieci wiejskich (du¿a odleg³oœæ od szkó³ III stopnia, zwiêk-
szone koszty). Praktycznie na pe³ne wykszta³cenie mog³y sobie pozwoliæ bogatsze
grupy spo³eczne. Dzieci biedoty poprzestawa³y czêsto na 2, 3 lub 4 klasach.

Ustawa „jêdrzejowiczowska” wprowadzi³a równie¿ zmiany w organizacji szkol-
nictwa œredniego ogólnokszta³c¹cego. Przede wszystkim znios³a krytykowane
za swój elitarny charakter 8. klasowe gimnazjum, a w jego miejsce wprowadza³a
szko³ê œredni¹ ogólnokszta³c¹c¹ o 6. letnim okresie nauczania. Podzielona ona by³a
na dwa etapy nauczania: w 4. letnim okresie gimnazjum ogólnokszta³c¹cym gimna-
zjum oraz w 2. letnich liceach ogólnokszta³c¹cych i zawodowych. Gimnazjum by³o
pod wzglêdem programowym jednolite. Natomiast w liceum wystêpowa³o zró¿nico-
wanie programowe na wydzia³y wed³ug grup przedmiotów (licea handlowe, ekono-
miczne, pedagogiczne). Program klasy I gimnazjum opiera³ siê na programie VI klasy
szko³y powszechnej (do tej pory gimnazjum nie by³o oparte na programie szko³y po-
wszechnej).

Reformie uleg³a równie¿ organizacja szkolnictwa zawodowego. Za przyk³ad niech
pos³u¿y kszta³cenie nauczycieli. Do 1932 roku nauczycieli szkó³ powszechnych
kszta³ci³y 5. letnie seminaria nauczycielskie oparte na 7. klasowej szkole powszech-
nej. Ukoñczenie takiego seminarium nie wi¹za³o siê z uzyskaniem matury. Fakt ten
przekreœla³ mo¿liwoœæ dalszego kszta³cenia w szko³ach wy¿szych. Oczywiœcie sytu-
acja taka budzi³a powszechne niezadowolenie wœród nauczycieli. By³a te¿ Ÿród³em
wyst¹pieñ i kontrdzia³añ ruchu zwi¹zkowego.

Ustawa z roku 1932 podnios³a rangê wykszta³cenia nauczycieli. W celu przygoto-
wania kadr nauczycielskich dla szkó³ powszechnych, powo³ane zosta³y 3. letnie licea
pedagogiczne, przyjmuj¹ce absolwentów gimnazjum. Ukoñczenie liceum pedago-
gicznego dawa³o prawo wstêpu na uczelnie wy¿sze. Absolwenci liceów pedagogicz-
nych, chc¹cy zdobyæ kwalifikacje nauczycielskie, mogli te¿ kontynuowaæ naukê w 2.
letnich pedagogiach.

Wychowawczynie przedszkoli zdobywa³y kwalifikacje w 3. letnich seminariach
dla wychowawczyñ przedszkoli, opartych na programie VI klasy szko³y powszechnej
lub w 2. letnich liceach dla wychowawczyñ przedszkoli, opartych na wykszta³ceniu
gimnazjalnym.

Reforma szkolna ujêta w ustawie „jêdrzejowiczowskiej” mia³a ograniczony cha-
rakter:
– odst¹pi³a od zasady tworzenia wysoko zorganizowanej 7. klasowej szko³y po-

wszechnej, a tworzy³a i utrwala³a szko³ê powszechn¹ nisko zorganizowan¹;
– nie gwarantowa³a bezp³atnoœci nauczania na ¿adnym szczeblu kszta³cenia; przez

ca³y okres miêdzywojenny we wszystkich typach szkó³ – z wyj¹tkiem szkó³ po-
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wszechnych – obowi¹zywa³o uczniów i studentów wnoszenie op³at (tzw. cze-
sne), co stanowi³o dla biedniejszych rodzin istotn¹ przeszkodê w kszta³ceniu dzie-
ci;

– nie poprawia³a warunków pracy szkó³; powszechnym zjawiskiem by³o przeci¹¿e-
nie klas i nauczycieli (w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl na jedn¹ izbê lekcyjn¹ przy-
pada³o 45 uczniów); szko³y pracowa³y w trudnych warunkach lokalowych, brak
by³o troski o remonty szkó³ i budownictwo szkolne; szko³y by³y Ÿle wyposa¿one
w sprzêt i pomoce dydaktyczne (na wsi ³awki by³y najczêœciej 4. osobowe, choæ
mocne i trwa³e);

– jej realizacja wp³ynê³a na wzrost bezrobocia wœród nauczycieli (ok. 6000 nauczy-
cieli w kraju) oraz przez wprowadzenie 3. letnich bezp³atnych praktyk dla na-
uczycieli absolwentów szkó³ nauczycielskich.

Dobr¹ stron¹ by³o zlikwidowanie elitarnego gimnazjum 8. letniego i oparcie pro-
gramu nowego typu gimnazjum na programie VI klasy szko³y podstawowej. Wpro-
wadzono tutaj pe³n¹ dro¿noœæ. Podniesiono te¿ rangê kszta³cenia zawodowego po-
przez stworzenie gimnazjów i liceów zawodowych, których ukoñczenie dawa³o
uprawnienia zbli¿one do tych, jakie otrzymywali absolwenci gimnazjów i liceów ogól-
nokszta³c¹cych. 

Karty oœwiaty nowotomyskiej z lat 1918 – 1939
Po 123 latach niewoli Polska odzyska³a niepodleg³oœæ w wyniku wojny œwiatowej

trwaj¹cej od 1914 -1918 roku. Jednak proces kszta³towania granic pañstwa trwa³
dalej. Granice pañstwa ukszta³towa³y przede wszystkim powstañcze walki o wyzwo-
lenie narodowe, miêdzy innymi Powstanie Wielkopolskie 1918 roku.

Wyzwolenie Nowego Tomyœla przez powstañców wielkopolskich, bohaterów
walk o wyzwolenie narodowe, nast¹pi³o w nocy z 2 na 3 stycznia 1919 roku. Po-
wsta³a tu Rada Robotnicza i ¯o³nierska przyst¹pi³a nie tylko do organizacji ¿ycia
w mieœcie, ale równie¿ organizowania oddzia³ów powstañczych poprzez werbunek
ochotników. Tu skupi³y siê g³ówne si³y powstañcze (kompania opalenicka), które
prowadzi³y zaciête walki o Jastrzêbsko, Chroœnicê, £omnicê, Zb¹szyñ, Now¹ Wieœ,
Nowy Dwór, Perzyny, N¹dniê i Strzy¿ewo. Krwawe walki powstañców wielkopol-
skich w efekcie okreœli³y zachodni¹ granicê pañstwa polskiego, w³¹czy³y wymienione
wy¿ej miejscowoœci w jego posiadanie, tak¿e administracjê by³ego powiatu nowoto-
myskiego i w czêœci gminy nowotomyskiej.

Odrodzenie siê niepodleg³ego pañstwa polskiego otworzy³o drogê do powstania
i rozwoju, po raz pierwszy w historii miasta i gminy, polskiego szkolnictwa narodo-
wego, rozwoju myœli i pracy pedagogicznej.

Szkolnictwo miasta i gminy Nowy Tomyœl nie przejê³o ¿adnych tradycji, które mo-
g³yby byæ rozwijane i wzbogacane. Oœwiatê i jej treœci tworzyæ trzeba by³o od pod-
staw. Dzia³alnoœæ oœwiatowa powoli nabiera³a rumieñców. Brak nauczycieli w pierw-
szych latach niepodleg³oœci podniós³ ich rangê i autorytet. Czy jednak bêd¹ mieli mo¿-
liwoœæ rozwiniêcia swego zapa³u, rozniecenia p³omienia kaganka oœwiaty?
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W latach 1918-1939 w granicach miasta i gminy Nowy Tomyœl pozosta³a nadal tu
osiedlona ludnoœæ niemiecka. Tylko niewielka jej czêœæ opuœci³a granice pañstwa. Za-
czê³a te¿ nap³ywaæ ludnoœæ polska. W roku 1921 miasto liczy³o 2083 mieszkañców,
w roku 1937 – 2680 mieszkañców, w roku 1939 -2750 mieszkañców. Niestety, nie-
osi¹galne s¹ dane co do sk³adu narodowoœciowego, jak równie¿ iloœci mieszkañców
gminy nowotomyskiej. Rzeczywistego obrazu nie przybli¿¹ dane dotycz¹ce powiatu,
w którym mieszka³o 81% ludnoœci polskiej. W przypadku miasta, a nawet czêœci gmi-
ny, chyba nie bêdzie przesad¹, je¿eli iloœci te odwrócimy, gdy¿ w³aœnie w tej czêœci po-
wiatu najwiêksze by³o skupienie ludnoœci niemieckiej.

£¹cznie w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl utworzono 16 szkó³, rozlokowanych
w 19 budynkach, mieszcz¹cych 27 izb lekcyjnych. Szko³y uruchomiono w ka¿dej wsi
gminy. W niektórych miejscowoœciach szko³y mieœci³y siê w dwóch budynkach, z któ-
rych jeden przeznaczony by³ dla dzieci polskich, a drugi dla protestantów niemieckich,
tak jak np. w Jastrzêbsku Starym. Organizacja tych szkó³ by³a taka sama.

W pierwszych latach dzia³alnoœci szkó³ nauczycielami byli równie¿ Niemcy, przede
wszystkim ci, którzy znali jêzyk polski. Stopniowo, w miarê nap³ywu polskich nauczy-
cieli, m. in. z Ma³opolski, koñczyli oni sw¹ dzia³alnoœæ, wzglêdnie przechodzili do szkó³
ewangelickich lub do szkó³ polskich (ci, którzy znali jêzyk polski). W 1930 roku we
wszystkich szko³ach miasta i gminy zatrudnionych by³o 32 nauczycieli, a ³¹czna iloœæ
dzieci w szko³ach wynosi³a 1399. Na jednego nauczyciela przypada³o przeciêtnie 44
uczniów.

Baza lokalowa nie by³a wiêc najgorsza, oczywiœcie przy ówczesnej 3. stopniowej or-
ganizacji szkolnictwa powszechnego. Z gruntu Ÿle przedstawia³o siê wyposa¿enie
szkó³ i pomoce dydaktyczne, nie wspominaj¹c ju¿ podrêczników i przyborów szkol-
nych. 

Niewielk¹ pomoc przynios³a szko³om dzia³alnoœæ Rad Szkolnych powstaj¹cych
od 1932 roku. Rz¹d Rzeczypospolitej w dniu 27 paŸdziernika 1926 roku wyda³
ustawê o Radach Szkolnych Miejscowych. Na podstawie tej ustawy, wsie nale¿¹ce
do obwodu szkolnego wybiera³y przedstawicieli do Rady Szkolnej. Rady m. in. pro-
ponowa³y bud¿et szko³y, który zatwierdzany by³ przez Radê Szkoln¹ Powiatow¹.
Dla przyk³adu: w 1931 roku bud¿et szko³y w Borui Koœcielnej wynosi³ ogó-
³em 2268,50 z³otych na rok szkolny. W bud¿ecie tym na zakup pomocy szkolnych
przeznaczono 40 z³, rendant (skarbnik) otrzymywa³ wynagrodzenie w wysoko-
œci 120 z³ rocznie, resztê pieniêdzy przeznaczono na remont szko³y i wynajem miesz-
kañ dla nauczycieli.

Szko³a jednoklasowa w Ró¿y mia³a roczny bud¿et w wysokoœci 400-450 z³, a ren-
dant za za³atwianie remontów szko³y, mieszkanie nauczyciela oraz starania o opa³,
otrzymywa³ tylko 20 z³ rocznie.

Jedn¹ z pierwszych uroczystoœci obchodzonych w szko³ach by³ jubileusz 150. lecia
powstania Komisji Edukacji Narodowej, obchodzony 19 paŸdziernika 1923 roku. Jed-
noczeœnie uczczono pamiêæ Szymona Konarskiego.
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Zarz¹dzeniem Kuratorium z 9 lipca 1924 roku zamkniêto szko³ê ewangelick¹
w Szarkach, a dzieci przekazano do Borui Koœcielnej. Od tego czasu szko³a w Szar-
kach jest nieczynna.

Z dniem 1 sierpnia 1926 roku kierownikiem szko³y powszechnej w Wytomyœlu
zosta³ Jan Matuszewski, specjalista zajêæ technicznych, wzorowy kolega oraz dzia³acz
spo³eczny.

Nauczyciel Albin Wybieralski jest pierwsz¹ postaci¹ mocno zwi¹zan¹ z histori¹
oœwiaty nowotomyskiej. Pracê zawodow¹ rozpocz¹³ w 1888 roku w szkole ludowej
w Starym Tomyœlu, sk¹d dnia 1 paŸdziernika 1896 roku zosta³ przeniesiony do Wy-
tomyœla. Tutaj pracowa³ bez przerwy do 1918 roku, tj. do czasu odzyskania niepod-
leg³oœci Polski po I wojnie œwiatowej. W 1919 roku, jeszcze w okresie Powstania
Wielkopolskiego, zosta³ powo³any przez Radê Robotnicz¹ i ¯o³niersk¹ oraz przez
w³adze wojewódzkie na doradcê powiatowego inspektora szkolnego w Nowym To-
myœlu, a póŸniej jego zosta³ jego zastêpc¹. Kiedy funkcjê inspektora szkolnego ob-
j¹³ 1 lutego 1920 roku inspektor Rosochowicz, Wybieralski obj¹³ kierownictwo szko-
³y w Nowym Tomyœlu, które pe³ni³ do 1 paŸdziernika 1920 roku. W tym¿e dniu wró-
ci³ z powrotem do Wytomyœla, by tu zakoñczyæ s³u¿bê zawodow¹, odsuniêty na fali
nap³ywu nauczycieli z Ma³opolski. Albin Wybieralski by³ wiêc pierwszym organizato-
rem szkolnictwa w niepodleg³ej Polsce w gminie Nowy Tomyœl.

Wprowadzanie nauczycieli w urzêdowanie
Nauczyciele, anga¿owani po raz pierwszy do pracy w zawodzie nauczycielskim,

wprowadzani byli do szko³y, w której mieli pracowaæ, w sposób uroczysty. Przebieg
uroczystoœci niechaj przedstawi zapis w kronice szkolnej w Wytomyœlu.

„Z dniem 1 sierpnia 1925 roku obejmuje pracê drugiego nauczyciela Jan Drzyma-
³a, który ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Wolsztynie. 

W dniu 17 listopada 1926 roku zostaje wprowadzony w urzêdowanie po raz
pierwszy przez inspektora Obarskiego w Nowym Tomyœlu Jan Drzyma³a, który ob-
j¹³ posadê z dniem 1 sierpnia 1925 roku. Przy wprowadzeniu by³a obecna Rada
Szkolna Miejscowa i Reprezentacja.

Na akt wprowadzenia sk³ada³y siê: pieœñ koœcielna „Ojcze z niebios”; przemowa
pana Inspektora; przysiêga nauczyciela; pieœñ narodowa „Bo¿e coœ Polskê”.

Wprowadzenie skoñczy³o siê podpisaniem „roty przysiêgi” przez obecnych i uda-
niem siê do ogrodu i ubikacji szkolnych celem ich ogl¹dania”.

Nauczyciel Jan Drzyma³a zosta³ z dniem 1 marca 1926 roku mianowany kierowni-
kiem szko³y powszechnej w Wytomyœlu. Funkcjê tê pe³ni³ do 31 lipca 1926 roku,
a stanowisko kierownika szko³y przej¹³ Jan Matuszewski. Do szko³y uczêszcza³o
wówczas 125 dzieci.

Egzaminy kwalifikacyjne
W oparciu o ustawê z dnia 1 lipca 1926 roku, Minister Oœwiecenia Publicznego
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i Wyznañ wyda³ 15 lipca 1927 roku rozporz¹dzenie o stosunkach s³u¿bowych na-
uczyciela. Na mocy tego rozporz¹dzenia mianowanie na nauczyciela sta³ego móg³
otrzymaæ kandydat spe³niaj¹cy nastêpuj¹ce warunki: 3 letni sta¿ pracy i zdany z wy-
nikiem pozytywnym (przynajmniej dostatecznym) egzamin kwalifikacyjny (egzamin
praktyczny).

Egzamin kwalifikacyjny nauczyciel musia³ zdaæ w ci¹gu 2-3 lat pracy, inaczej grozi-
³o mu ca³kowite zwolnienie z pracy. Forma egzaminów kwalifikacyjnych utrzyma³a
siê do 1939 roku. Egzamin kwalifikacyjny zdawa³ nauczyciel przed komisj¹ egzami-
nacyjn¹, której przewodnicz¹cym by³ dyrektor zak³adu kszta³cenia nauczycieli (naj-
czêœciej seminarium nauczycielskiego). Cz³onkami komisji byli: inspektor szkolny
i przedstawiciel Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego.

Egzamin odbywa³ siê w szkole, w której uczy³ nauczyciel zdaj¹cy. Sprawdzian
obejmowa³ przeprowadzenie dwóch jednostek lekcyjnych, omówienie tych lekcji,
wykazanie siê znajomoœci¹ obowi¹zkowej lektury, kontrolê zeszytów uczniowskich,
badanie wyników nauczania przed komisj¹, wykazanie siê znajomoœci¹ zagadnieñ
z zakresu administracji szkó³.

Spotkania z rodzicami
Zwyczajem sta³y siê spotkania z rodzicami – okreœlane mianem wieców, które

w swoim programie mieœci³y tzw. „wywiadówki”. G³ównym zadaniem wieców by³o:
przedstawienie dorobku szko³y przez uczniów, omówienie zagadnieñ zwi¹zanych
z nauczaniem i wychowaniem przez nauczycieli po³¹czone z dyskusj¹ oraz prze-
prowadzenie rozmów indywidualnych nauczycieli z rodzicami. 

Oto przyk³adowy program wiecu:
– œpiew pieœni „Kto siê w opiekê”,
– deklamacja poznanych wierszy przez uczniów,
– opracowanie wiersza „Skarb ukryty” – lekcja przy udziale rodziców i wszystkich

obecnych,
– czytanie czytanki „Wiosna” i opowiadania tej czytanki przez uczniów,
– œpiew pieœni „Ojcze z niebios”,
– referat na temat „Koœció³, dom a szko³a”, dyskusja.
Po wiecu odbywa³a siê wywiadówka. Poza nauczycielami i dzieæmi w wiecu

uczestniczyli: rodzice, ksi¹dz proboszcz, so³tys i Rada Szkolna Miejscowa.
By³ to jakoby egzamin szko³y przed spo³eczeñstwem, ale nie tylko. Ju¿ sam czas

trwania spotkania oraz jego program wskazuj¹ na du¿e mo¿liwoœci zbli¿enia spo³e-
czeñstwa do szko³y, pokazanie mu warunków pracy szko³y, powodzeñ i niepowo-
dzeñ, koniecznoœci wspó³pracy i wspólnej odpowiedzialnoœci za wychowanie m³ode-
go pokolenia.

Konferencje rejonowe
Nauczyciele myœleli te¿ o swoich problemach, z których podstawowym by³a spra-
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wa dokszta³cania zawodowego. Wa¿n¹ form¹, ale niemal jedyn¹, dokszta³cania za-
wodowego nauczycieli by³y konferencje zwane rejonowymi. Przewodnicz¹cym kon-
ferencji rejonu nowotomyskiego przez d³ugie lata by³ Ludwik G³¹biñski, kierownik
szko³y w Bukowcu, dzia³acz spo³eczny i polityczny. Posiada³ w³asnego konia i dokart,
co u³atwia³o mu poruszanie siê po terenie. Atrybutem jego by³a fajka, któr¹ niemal
bez przerwy æmi³ – st¹d nadano mu miano „fajkarza”, o co siê w ogóle nie gniewa³.
Zreszt¹ nikt z³oœliwie nie wymienia³ tego przydomka. 

Podstawowymi punktami programu konferencji rejonowej by³y: jedna wzglêdnie
dwie lekcje przedmiotowe, referat najczêœciej z zakresu metodyki nauczania, dysku-
sja. Oto niektóre ich tematy: „nauka cicha w klasach po³¹czonych”, „nauka jêzyka
polskiego w szko³ach z niemieckim jêzykiem nauczania”, „znaczenie wycieczek dla
m³odocianych”, „organizacja nauki w szko³ach I stopnia szko³y powszechnej”, „wy-
chowanie obywatelsko-pañstwowe w nauczaniu arytmetyki”, „jak uczyæ œpiewu”,
„historia i jêzyk polski w szkole z niemieckim jêzykiem nauczania”, „dokszta³canie siê
nauczycieli” itp. Przytoczona tematyka konferencji rejonowych œwiadczy o specyficz-
nym charakterze œrodowiska miasta i gminy Nowy Tomyœl, które stwarza³o dodat-
kowe problemy ze wzglêdu na obecnoœæ Niemców.

Po konferencji odbywa³y siê towarzyskie spotkania, wype³nione, jak to bywa
wœród nauczycieli, kiedy siê spotkaj¹, dyskusj¹ na temat pracy szkolnej, wymian¹
osi¹gniêæ i doœwiadczeñ.

Tytu³em udzia³u w konferencji rejonowej nauczyciel otrzymywa³ rycza³t w wyso-
koœci 5 z³, a w konferencji powiatowej – 20 z³ (para dobrej jakoœci butów mêskich
kosztowa³a wówczas 20 z³).

Uroczystoœci obchodzone w szko³ach
W ka¿dego typu szko³ach stale obchodzonymi uroczystoœciami by³y: imieniny

marsza³ka Polski Józefa Pi³sudskiego (19 marca), a od roku 1936 marsza³ka Rydza
Œmig³ego, prezydenta Ignacego Moœcickiego (1 lutego), dzieñ 3 maja oraz rocznice
odzyskania niepodleg³oœci Polski (11 listopada). Wymienione dni by³y tak¿e dniami
wolnymi od nauki.

Po raz pierwszy uroczystoœæ imienin pierwszego marsza³ka Polski, Wodza Naro-
du, obchodzono w 1931 roku. Szko³y uczestniczy³y w uroczystej mszy œwiêtej, na-
stêpnie po odbytym pochodzie ze sztandarem, odbywa³y siê w szko³ach akademie,
wspólnie z mieszkañcami wsi. Program akademii wype³nia³y: przemówienia, œpiewy,
deklamacje i inscenizacje, tañce zespo³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych. W tym roku
Józef Pi³sudski imieniny swoje obchodzi³ w czasie pobytu na Maderze. To te¿ by³o
powodem, ¿e inspektor szkolny rozes³a³ do szkó³ pocztówki, które sprzedawano,
a po wypisaniu ¿yczeñ, wys³ano pod adresem „Monsieur Marchal de Pologne Józef
Pi³sudski, Tunchal (g³ówne miasto na Maderze) Madera.” Akademie koñczy³y siê
hymnem „Pierwsza Brygada”. W obchodach nie bra³y udzia³u Stowarzyszenia M³o-
dzie¿y Polskiej i M³odych Polek.
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Cztery lata póŸniej, 12 maja 1935 roku, zmar³ Józef Pi³sudski. Szko³y by³y central-
nym miejscem obchodów ¿a³oby. W programie obchodów znalaz³y siê: zebrania,
wys³uchanie orêdzia Prezydenta Rzeczypospolitej, ¿a³obne nabo¿eñstwa, sk³adanie
wieñców na grobach powstañców wielkopolskich, ogl¹danie filmów o Naczelnym
Wodzu, wys³uchanie transmisji z uroczystoœci pogrzebowych na Wawelu w Krako-
wie, a 3 minutowym milczeniem oddano ostatni ho³d. W szko³ach odczytano ode-
zwê Ministra Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia Publicznego, Wac³awa Jêdrzejewicza,
do m³odzie¿y, któr¹ ku zaspokojeniu ciekawoœci przytaczam:

M³odzie¿y! 
Marsza³ek Polski Józef Pi³sudski nie ¿yje! 
Brak s³ów dla wyra¿enia ogromnego bólu, w którym pogr¹¿y³a siê ca³a Polska.
Okryci kirem ¿a³oby winniœcie dowieœæ, m³odzi obywatele, ¿e olbrzymia praca
dziejowa ukochanego Wodza i Nauczyciela Narodu, nadludzki wysi³ek Jego
ofiarnego bez granic ¿ycia, utrwali³ siê tak¿e i w waszych duszach mocn¹ i zdecy-
dowan¹ wol¹ dŸwigania nadal dzie³a budowy si³y i znaczenia Polski. 
Znaliœcie i kochaliœcie Marsza³ka Polski nie tylko jako swego wychowawcê, lecz
i jako najlepszego Przyjaciela m³odzie¿y. Postaæ jego pozostanie dla Was i przy-
sz³ych pokoleñ symbolem honoru i wielkoœci Polski.
Polecam we wszystkich szko³ach odczytaæ orêdzie Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej, na budynkach szkolnych wywiesiæ chor¹gwie pañstwowe opuszczone
do pó³ masztu, a m³odzie¿ szkoln¹ wzywam do okrycia kirem oznak szkolnych
na czapkach, beretach i rêkawach.

Warszawa, 13 maja 1935 roku.

Obchody dnia 3 maja zwi¹zane by³y z rocznic¹ uchwalenia Konstytucji w 1791 ro-
ku i œwiêtem koœcielnym Matki Boskiej Królowej Polski. Mia³y one podobny charak-
ter i przebieg jak inne uroczystoœci, z tym, ¿e mia³y bardziej religijny aspekt. Kierow-
nicy szkó³ byli organizatorami pochodów, akademie zaœ odbywa³y siê pod przewod-
nictwem miejscowego proboszcza. Dzieci ze wsi, w których nie by³o koœcio³a, bra³y
udzia³ w uroczystoœciach w koœciele parafialnym.

Likwidacja okrêgów szkolnych
Z powodu komasacji powiatów i zarz¹dzenia Ministra Wyznañ Religijnych

i Oœwiecenia Narodowego z dnia 14 lipca 1933 roku o podziale okrêgów szkolnych
na obwody szkolne, zlikwidowano z dniem 1 paŸdziernika 1933 roku inspektorat
szkolny w Wolsztynie. Agendy przej¹³ inspektor szkolny w Nowym Tomyœlu (nowy
obwód). Inspektorem szkolnym zosta³ Wac³aw Siciñski, a zastêpc¹ F. Szczuciñski.

Pierwsza z rocznic
Dnia 12 maja 1929 roku w szko³ach miasta i gminy Nowy Tomyœl obchodzo-

no 10. lecie szkolnictwa. Na spotkaniach przedstawiono dorobek kulturalno-oœwia-
towy tego okresu.
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Szkolnictwo miasta i gminy Nowy Tomyœl 

W zestawieniu: szkó³ powszechnych I stopnia – 13, szkó³ powszechnych II stop-
nia – 1, szkó³ powszechnych III stopnia – 1. £¹czna iloœæ sal lekcyjnych – 27.

Przytoczona wy¿ej tabela daje obraz stanu organizacyjnego szkó³ w mieœcie i gmi-
nie Nowy Tomyœl. Jednoczeœnie wskazuje na skupiska Polaków i Niemców.

Szko³y zawodowe i oœwiata pozaszkolna
Pierwsza szko³a rolnicza powsta³a w Nowym Tomyœlu w 1935 roku, g³ównie

za przyczyn¹ starania Towarzystwa Kó³ek Rolniczych. Siedzibê sw¹ mia³a w budyn-
ku przy obecnej ulicy 3 Stycznia. Szko³a organizowa³a zimowe kursy oœwiaty rolni-
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czej – nie tylko w Nowym Tomyœlu, ale w wielu oœrodkach powiatu nowotomyskie-
go. Kierownikiem szko³y i dzia³aczem oœwiaty rolniczej by³ Kazimierz Jankiewicz.
Szko³a cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem i szczyci³a siê du¿ymi sukcesami. 

W Nowym Tomyœlu dzia³a³a równie¿ szko³a zawodowa dla pracuj¹cych w budyn-
ku mieszcz¹cym siê przy obecnej ulicy Armii Czerwonej (aktualnie ul. Pi³sudskiego
– przypis red.). Niestety brak informacji o jej organizacji i dzia³alnoœci.

W zakresie oœwiaty pozaszkolnej organizowane i prowadzone by³y przez kierow-
ników szkó³ kursy wieczorowe oraz uniwersytety powszechne dla doros³ych i m³o-
dzie¿y. Jedne i drugie uzupe³nia³y i pog³êbia³y wiedzê zdobyt¹ w szkole oraz rozwi-
ja³y formy samokszta³cenia. W miesi¹cach jesienno-zimowych nauka odbywa³a siê 2-
3 razy w tygodniu i by³a bezp³atna. Kursy oœwiatowe organizowane by³y w Nowym
Tomyœlu, Wytomyœlu (ju¿ od 1926 roku corocznie) oraz w Borui Koœcielnej.

W okresie od 6 listopada 1934 roku do 25 marca 1935 roku zorganizowano
kurs wieczorowy w zakresie jêzyka polskiego w Borui Koœcielnej (œrodowisko z du-
¿¹ iloœci¹ Niemców). Na kurs zg³osi³o siê 69 mê¿czyzn i 19 kobiet w wieku 15-46 lat.
Utworzono dwa komplety, w których zajêcia prowadzili: kierownik szko³y Erwin
Grüning i nauczycielka F. Czepkowa. Poza nauk¹ jêzyka polskiego, nauczyciele pro-
wadzili wyk³ady o Polsce wspó³czesnej.  W s³uchaczach, jak relacjonowa³ kierownik
szko³y, wzbudzono zainteresowanie kultur¹ polsk¹ i wzbudzono szacunek dla niej.
Kurs jêzyka polskiego uwzglêdnia³ praktyczn¹ stronê jego zastosowania w ró¿nych
urzêdach pañstwowych oraz codziennych sytuacjach ¿yciowych. Nastêpny kurs od-
by³ siê zim¹ 1935/1936 roku.
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Ciekawostki
– W zimie 1929 roku mrozy dochodzi³y do -35oC. Drogi zasypane by³y œniegiem,

a naukê w szko³ach trzeba by³o zawiesiæ.
– Plaga chrab¹szczy pojawi³a siê w naszej gminie w latach 1931 i 1935. Do têpienia

tego szkodnika przyst¹pili uczniowie szkó³. W akcji tej wyró¿nili siê uczniowie
szko³y powszechnej w Wytomyœlu; w 1931 roku zebrali 239 litrów, w 1935 ro-
ku – 500 litrów chrab¹szczy.

– W 1935 roku na terenie Borui Koœcielnej dzia³a³y nastêpuj¹ce organizacje: Brac-
two Kurkowe, Zwi¹zek Strzelecki, Stra¿ Po¿arna, Towarzystwo Gimnastyczne,
Towarzystwo Cyklistów, Ko³o Œpiewu „Jutrzenka” oraz Zwi¹zek Niemców. 

– W dniach 4 i 5 maja 1935 roku zorganizowano wycieczkê rowerow¹ do Pozna-
nia dla uczniów oœwiaty pozaszkolnej. 

– Zwi¹zek Strzelecki zorganizowa³ rowerow¹ sztafetê z pobran¹ ziemi¹ z miejsc
zwi¹zanych z walkami o niepodleg³oœæ. 28 lipca 1935 roku sztafety zjawi³y siê
w Buku, podobnie jak delegacja z wielu miejscowoœci powiatu. Z Buku specjalna
delegacja ruszy³a rowerami do Krakowa. Jecha³a 7 dni, aby z³o¿yæ ziemiê na bu-
duj¹cym siê kopcu Józefa Pi³sudskiego na Sowiñcu.

– W dniach 10 i 11 listopada 1935 roku odbywa³y siê uroczystoœci zwi¹zane z wrê-
czeniem bu³awy marsza³kowskiej genera³owi Rydzowi Œmig³emu.

– W Poznaniu od 16 maja do 30 wrzeœnia 1929 roku zorganizowana zosta³a Po-
wszechna Wystawa Krajowa, która da³a pocz¹tek póŸniejszym Miêdzynarodo-
wym Targom Poznañskim. Szko³y miasta i gminy Nowy Tomyœl urz¹dza³y liczne
wycieczki dla dzieci i m³odzie¿ szkolnej.

W trosce o budownictwo szkolne
Wprowadzona w 1932 roku reforma ustroju szkolnego, tzw. „jêdrzejowi-

czowska”, nios³a ze sob¹ wymogi dotycz¹ce poprawy warunków pracy szkó³,
przede wszystkim lepszych warunków lokalowych. Po zaborcach przejêliœmy naj-
czêœciej stare budynki. Czêœæ z nich nie nadawa³a siê do dalszego u¿ytkowania, wie-
le wymaga³o przynajmniej kapitalnego remontu. Œrodki pañstwowe nie wystarcza-
³y czêsto na pokrycie skromnych remontów bie¿¹cych, sk¹d dopiero na nowe bu-
downictwo. Dojrza³a wiêc idea pomocy spo³ecznej – zjawisko sta³e, œwiadcz¹ce
o s³aboœci kasy pañstwowej. „Tygodniem Szko³y Powszechnej” rozpoczê³o sw¹
dzia³alnoœæ powsta³e 15 wrzeœnia 1933 roku Towarzystwo Popierania Budowy
Szkó³ Powszechnych (TPBSP), które zajê³o siê zbiórk¹ œrodków pieniê¿nych
na budowê szkó³. Wprowadzono do sprzeda¿y znaczki i nalepki o wartoœci
od 0,5 z³ do 100 z³.

Nowy minister oœwiaty
W dniu 22 lutego 1934 roku Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Moœcicki zwolni³

na w³asn¹ proœbê Janusza Jêdrzejewicza (inicjatora reformy szkolnej z 1932 r.) ze
stanowiska ministra oœwiaty, które pe³ni³ od 1931 roku, a mianowa³ na dotychcza-
sowego wiceministra Wac³awa Jêdrzejewicza.
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Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego
Od 1920 roku zaczê³y powstawaæ dru¿yny harcerskie w powiecie nowotomy-

skim. W 1937 roku istnia³y dwa hufce harcerskie: w Zb¹szyniu i Grodzisku Wlkp.,
skupiaj¹ce w 19 dru¿ynach 1360 harcerzy. W 1927 roku w Nowym Tomyœlu od-
by³ siê zlot Chor¹gwi Wielkopolskich.  Zadania tej organizacji najlepiej obrazuj¹ przy-
rzeczenie i prawo harcerskie: 

„Mam szczer¹ wolê ca³ym ¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ chêtn¹ pomoc bliŸnim
i byæ pos³usznym prawu harcerskiemu.
- Harcerz s³u¿y Bogu i Polsce, sumiennie spe³nia swe obowi¹zki.
- Na s³owie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
- Harcerz jest po¿yteczny i niesie pomoc bliŸnim.
- Harcerz w ka¿dym widzi bliŸniego, a za brata uwa¿a ka¿dego innego harcerza.
- Harcerz postêpuje po rycersku.
- Harcerz mi³uje przyrodê i stara siê j¹ poznaæ.
- Harcerz jest karny i pos³uszny rodzicom i wszystkim swoim prze³o¿onym.
- Harcerz jest zawsze pogodny.
- Harcerz jest oszczêdny i ofiarny.
- Harcerz jest czysty w myœli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholo-

wych”.

Uposa¿enia nauczycieli
Z dniem 1 lutego 1934 roku wesz³a w ¿ycie nowa ustawa uposa¿eniowa, okreœlo-

na w rozporz¹dzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 paŸdzierni-
ka 1933 roku. Rozporz¹dzenie to normuje uposa¿enie funkcjonariuszy pañstwo-
wych i ustanawia 12 grup uposa¿enia zasadniczego: Dodatki funkcyjne: kierownik
szko³y I stopnia – 5 z³, kierownik szko³y II stopnia -25 z³, kierownik szko³y III stopnia
– 50 z³. W myœl tego rozporz¹dzenia nauczyciel szko³y powszechnej, wstêpuj¹c
do s³u¿by, otrzymywa³ wynagrodzenie XI grupy, tj. 130 z³ miesiêcznie i móg³ on osi¹-
gn¹æ najwy¿sze uposa¿enie w grupie VI -tj. 450 z³ miesiêcznie po 27 latach pracy.
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Inne uprawnienia nauczycieli
Z posad¹ nauczyciela zwi¹zane by³y mieszkania nauczycielskie. Nauczyciel, podej-

muj¹cy pracê w mieœcie lub na wsi, mia³ uprawnienia do otrzymania mieszkania.
Obowi¹zywa³y nastêpuj¹ce normy:

- dla nauczycieli w szko³ach I i II klasowych – 3 pokoje, kuchnia, spi¿arnia, maga-
zyn, przedsionek i inne zwi¹zane z mieszkaniem pomieszczenia o ³¹cznej powierzch-
ni u¿ytkowej 72 m2.

- dla nauczycieli w szko³ach licz¹cych wiêcej klas podobnie, z tym, ¿e powierzch-
nia u¿ytkowa wynosi³a 80 m2. 

Równie¿ u¿ytkowe budynki gospodarcze mia³y swoje normy: w budynkach go-
spodarczych bez gruntu uprawnego, powierzchnia u¿ytkowa mia³a normê 20 m2,
w budynkach gospodarczych z gruntem szkolnym – 55 m2 powierzchni u¿ytkowej.

W przypadku braku mieszkania w budynku szkolnym, nauczyciele otrzymywali
mieszkanie zastêpcze wynajmowane najczêœciej u osób prywatnych. 

Wszyscy nauczyciele, tak w mieœcie, jak i na wsi, otrzymywali dodatki mieszkanio-
we wed³ug nastêpuj¹cych norm, w zale¿noœci od grupy uposa¿enia: od 14,63 z³
do 24,69 z³ – nauczyciel samotny, od 24,69 z³ do 38,12 z³ – nauczyciel z rodzin¹. 

Nauczyciele przechodz¹cy na emeryturê otrzymywali:
- po 35 latach pracy – pe³n¹ emeryturê, tzn. 100% uposa¿enia z dodatkiem funk-

cyjnym,
- po 15 latach s³u¿by – 40% otrzymywanego ostatnio wynagrodzenia; z tym, ¿e

emerytura narasta³a z ka¿dym rokiem o 3% a¿ do 100%, tzn. ¿e po 20 latach poby-
tu na emeryturze, nauczyciel emeryt otrzymywa³ pe³ne, ostatnie wynagrodzenie,

- po 10 latach – 30% otrzymywanego ostatnio wynagrodzenia, a emerytura nara-
sta³a o 2% a¿ do 15 lat, a póŸniej o 3% do chwili uzyskania pe³nej emerytury.

Uposa¿enie miesiêczne funkcjonariuszy pañstwowych, wojskowych zawodo-
wych, pracowników przedsiêbiorstw pañstwowych kszta³towa³o siê nastêpuj¹co
(poni¿sze dane dotycz¹ roku 1935):

Policja pañstwowa wed³ug stopni (9): posterunkowy – 150 z³, starszy posterun-
kowy -160 z³,przodownik – 180 z³, starszy przodownik – 200 z³, aspirant -240 z³,
podkomisarz – 270 z³, komisarz – 335 z³, nadkomisarz – 430 z³, inspektor – 700 z³

Wojskowi zawodowi wed³ug stopni i stanu (samotny/ z rodzin¹):
genera³ dywizji 1500 z³, genera³ brygady1000 z³, pu³kownik 652 z³ /713 z³
major 435 z³/490 z³, kapitan 345 z³/400 z³, porucznik 265 z³/324 z³
podporucznik 206 z³/266 z³, starszy sier¿ant 194 z³/264 z³
sier¿ant 171 z³/241 z³, plutonowy 151 z³/201 z³, kapral 137 z³/167 z³
Pracownicy Polskich Kolei Pañstwowych (uposa¿enia okreœlone w 14 grupach) :

w grupie I – 1000 z³, w grupie VII- 295 z³, w grupie XIV – 100 z³
Pracownicy Polskiej Poczty, Telegraf i Telefon – zarobki mieœci³y siê w 11 grupach:

w grupie I -1000 z³, w grupie VI – 240 z³, w grupie XI – 100 z³.
Najni¿sze zarobki mieli w pierwszej kolejnoœci robotnicy rolni, a potem robotnicy
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przemys³owi. Dzienny zarobek robotnika rolnego z w³asnym wy¿ywieniem w
okresie  wiosna /lato: mê¿czyzna1,70 z³/2,50 z³; kobieta1,30 z³/1,90 z³; m³odocia-
ny1,10 z³/1,50 z³. Robotnicy w wielkim i œrednim przemyœle zarabiali 25,16 z³
– 29,60 z³ tygodniowo. Górnicy wêgla kamiennego otrzymywali dziennie oko-
³o 8,04 z³. Dla porównania i okreœlenia sytuacji materialnej nauczycieli i innych pra-
cowników pañstwowych przedstawiam ceny niektórych artyku³ów pierwszej po-
trzeby z lat 1935/36, opracowane na podstawie „Ma³ego Rocznika Statystycznego”
z roku 1936.

Fundusz Obrony Narodowej
Z inicjatywy ówczesnego starosty nowotomyskiego Ignacego Skoczenia, zawi¹za-

³a siê w gminie i mieœcie Nowy Tomyœl, w paŸdzierniku 1937 roku, organizacja
pod nazw¹ Komitet Funduszu Obrony Narodowej. Celem Komitetu by³o przepro-
wadzenie akcji zbiórkowej na cele obrony kraju. Do prac Komitetu w³¹czy³o siê sze-
roko nauczycielstwo, przede wszystkim zrzeszone w Zwi¹zku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Zebranie nauczycieli, które odby³o siê 14 listopada 1937 roku, podjê³o
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uchwa³ê stawiaj¹c¹ na pierwszym miejscu sprawê obronnoœci kraju i deklaracjê przy-
st¹pienia do przeprowadzenia akcji zbiórkowej. Wielu spoœród nauczycieli reprezen-
towanych by³o w spo³ecznych komitetach np. Wojciech Wydra – kierownik szko³y
i prezes oddzia³u powiatowego ZNP z Nowym Tomyœlu, Antoni Kaczorowski – kie-
rownik szko³y w Opalenicy, Kazimierz Jankiewicz – kierownik szko³y rolniczej w No-
wym Tomyœlu, Antoni Lubiñski – inspektor szkolny i wielu innych. W akcji zbiórko-
wej 237 nauczycieli powiatu nowotomyskiego z³o¿y³o 3000 z³. W wyniku akcji
zbiórkowej na FON spo³eczeñstwo powiatu zebra³o ³¹cznie 134900,86 z³otych.
Za powy¿sze pieni¹dze kupiono broñ 57 pp na wartoœæ 8000 z³ oraz dla 7 Pu³ku
Strzelców Wielkopolskich za ok. 40000 z³. Resztê pieniêdzy przeznaczono na Fun-
dusz Obrony. Akcj¹ zbiórkow¹ ¿y³o ca³e spo³eczeñstwo. Tematyka obronnoœci kra-
ju sta³a siê powszechn¹ w szko³ach. Pe³en patriotyzmu wiersz Anieli Dembieckiej,
uczennicy klasy IV Szko³y Powszechnej w Wytomyœlu, znajduje siê uwieczniony
w kronice tej¿e szko³y.

Dzieci na FON
Dzieci te¿ mocno Polskê kochaj¹,
wiêc o jej wojsko jak mog¹ dbaj¹.
W ciekawy sposób my FON wspieramy,
stare ¿elazo w szkole zbieramy.
Ró¿ne metale, co w domu œmiec¹,
rodzice chêtnie nam dziatkom zlec¹.
Niemieckie nikle tak¿e sk³adamy
i przesz³o sto ich w pude³ku mamy.
Znosimy ju¿ rok przesz³o te datki,
z ka¿dej zagrody i ka¿dej chatki.
Wszystko w wielkich piecach przetapiaj¹
i ró¿ne rzeczy st¹d wyrabiaj¹.
Bêd¹ armaty i karabiny,
aby obroniæ nasze krainy.
A my siê mocno z tego cieszymy,
¿e pañstwu trochê pomoc mo¿emy.

Inspektorzy szkolni
Funkcjê inspektora szkolnego w Nowym Tomyœlu w latach 1919 – 1939 kolejno

pe³nili:
od 1919 r. do 31.I.1920 r. Albin Wybieralski – nauczyciel z Wytomyœla
od 1.II.1920 r. do 31.V.1925 r. Rosochowicz,
od 1.VI.1925 r. do 31.II.1932 r.Obarski,
od 1.IV.1932 r. do 30.IX.1933 r. Duszyñski 
od 1.X.1933 r. do 31.VIII.1935 r.Wac³aw Siciñski, zastêpc¹ by³ F. Szczuciñski,
od 1.IX.1935 r. do 1939 r.Antoni Lubiñski (by³y inspektor szkolny w Koœcierzynie).

Zastêpc¹ by³ nadal F. Szczuciñski, podinspektorami byli: dr J. Wachowski 
i T. Graff, a powiatowym inspektorem oœwiatowym by³ Stefan Smolarz.
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Uczniowie Szko³y Powszechnej w Wytomyœlu, ok. 1923 r. 
(NGI z albumu Cecylii Czub)

Uczniowie i nauczyciele Szko³y Powszechnej w Cichejgórze na zakoñczenie roku szkolnego
1930/31. Na zdjêciu m. in. kierownik szko³y Kurt Schmoll i nauczyciel B¹czkowski
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Uczniowie Szko³y Powszechnej w Ró¿y, 1933 r. (NGI z albumu Krystyny Waszak)

Uczniowie z gronem pedagogicznym i kierownikiem szko³y Wojciechem Wydr¹ w dniu zakoñczenia
roku szkolnego w Szkole Powszechnej w Nowym Tomyœlu, 1934 r. 
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Uczniowie klasy polskiej w Borui Koœcielnej z kierownikiem Edwardem Anweilerem 
i nauczycielk¹ El¿biet¹ Czepek (NGI z albumu £ucji Kapskiej)

Uczniowie publicznej Szko³y Powszechnej w Jastrzêbsku, 1936 r. Fot. G. Enderich 
(NGI z albumu Agnieszki Opaski)
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Uczniowie Publicznej Szko³y Powszechnej w Wytomyœlu z kierownikiem Janem Matuszewskim
(NGI z albumu Stefana Matuszewskiego)

Uczniowie Publicznej Szko³y Powszechnej w Wytomyœlu z kierownikiem Janem Matuszewskim  
(NGI z albumu Stefana Matuszewskiego)
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Uczniowie Szko³y Powszechnej w Ró¿y na zakoñczenie roku szkolnego 1937/38. 
Na zdjêciu z kierownikiem szko³y Czes³awem Przyby³em i jego ¿on¹ Mart¹.

Uczniowie Szko³y Powszechnej w Cichejgórze, 1938 r. (NGI z albumu Micha³a Klimka)
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Klasa V i VI Szko³y Powszechnej w Bukowcu z kierownikiem szko³y Ludwikiem G³¹biñskim, 
rok szkolny 1938/39 (NGI z albumu El¿biety Talarowskiej)

Klasa I i II Szko³y Powszechnej w Bukowcu z nauczycielk¹ Stefani¹ G³¹biñsk¹, rok szkolny 1938/39
(NGI z albumu El¿biety Talarowskiej)
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Klasa III i IV Szko³y Powszechnej w Bukowcu z nauczycielem Franciszkiem Ceg³owskim, rok szkolny
1938/39 (NGI z albumu Gra¿yny Matuszak)

Kurs pedagogiczny w pracowni biologicznej (NGI z albumu Marii Czajki)



Dwudziestolecie niepodleg³ej Polski – okres zbyt krótki – nie pozwoli³ na rozwi-
niêcie skrzyde³ oœwiacie nowotomyskiej, oœwiacie rodz¹cej siê w szczególnych wa-
runkach. Reforma szkolna ujêta w ustawie "jêdrzejowiczowskiej" z 1932 roku rów-
nie¿ nie przyczyni³a siê do rozwoju szkolnictwa, bowiem utrwala³a nisko zorganizo-
wan¹ szko³ê powszechn¹, nie poprawi³a warunków pracy szkó³. Powszechnym zja-
wiskiem by³o przeci¹¿enie klas i nauczycieli.

Ofiarny wysi³ek nauczycieli i dzia³aczy oœwiatowych, mimo trudnych warunków
pracy, wyda³ liczne owoce. Zapa³, który towarzyszy³ nauczycielom w latach 1918-
1939, mia³ swoje Ÿród³a w chêci odrobienia dotkliwych strat, spowodowanych okrut-
n¹ polityk¹ zaborcy pruskiego. 

W okresie dwudziestolecia wychowali oni m³ode pokolenie, które w bohaterskich
walkach z okupantem dowiod³o swego patriotyzmu. Jego udzia³ w wielu formach ru-
chu oporu i szeregach wojska polskiego w walce o wolnoœæ ojczyzny, pokaza³ godnych
nastêpców uczestników strajków szkolnych i Powstania Wielkopolskiego.

Wielu spoœród nauczycieli kontynuowa³o pracê oœwiatow¹ po 1945 roku.
Dum¹ napawa fakt, ¿e obok nich, do zawodu nauczycielskiego stanê³o równie¿

wielu ich wychowanków. 
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Pami¹tkowa fotografia nauczycieli miasta i gminy Nowy Tomyœl – 1 grudnia 1938 r.
U góry od lewej: 1) nn 2) nn 3) Wieczorek 4) Ludwik Paprzycki 5) Franciszek Dzikowski 6) nn

Drugi rz¹d od góry - od lewej: 1) Fiege 2) Wiœniewski 3) Jan Drzyma³a 4) Józef Danielewicz 5) nn
6) Czes³aw Przyby³ 7) Stanis³aw Skrzypczak 8) Józef Fr¹ckowiak 9) Edward Anweiler 10) Leonard
Œliwiñski. Drugi rz¹d od do³u - od lewej: 1) Tadeusz Cywiñski 2) Helena Œwi¹tek 3) Maria Pluciñska
4) Franciszek Ceg³owski 5) Edward Go³¹bek 6) Jan Matuszewski 7) Teodor Grzeœkowiak 8) Józef

M¹czyñski 9) Klara Kulczyñska 10) Oskar Schiller 11) Czes³aw Gensler; Siedz¹ od lewej: 1) Kazimiera
Poznañska 2) Jadwiga Weimann 3) Maria Satkowska 4) Stefania G³¹biñska 5) Antoni Lubiñski 6) nn

7) Ludwik G³¹biñski    8) Maria Robacka 9) Eulalia G³uszkowska 10) Leokadia Œliwiñska 
11) Teodora Smolarzowa



48 Tomasz Siwiñski

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Zaproszenie na obchody 25. lecia KS „Korona” Bukowiec. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Floriana Duszyñskiego



Tomasz Siwiñski

„Korona” Bukowiec 
klub sportowy z 95. letni¹ histori¹

Ludowy Klub Sportowy „Korona” Bukowiec obchodzi w 2018 roku 95. lecie
swego istnienia. Jest jednym z niewielu klubów wiejskich w Wielkopolsce, maj¹cym
tak d³ug¹ tradycjê. W swej wieloletniej historii bukowiecka „Korona” – w przeci-
wieñstwie do wielu innych uznanych wielkopolskich klubów – nigdy nie by³a zmuszo-
na wystêpowaæ pod zmienionym szyldem, nawi¹zywaæ do tradycji innych towa-
rzystw sportowych, czy te¿ wystêpowaæ na licencji innego klubu. Mimo przemian ad-
ministracyjnych, spo³ecznych i politycznych, powsta³a w 1923 roku „Korona” trwa
nieprzerwanie po dziœ dzieñ.

Powstanie „Korony” przypad³o na okres nastêpuj¹cy po odzyskaniu niepodleg³o-
œci przez Polskê i zwyciêskim Powstaniu Wielkopolskim 1918/1919. Wówczas
do kraju zaczê³y powracaæ rodziny, które w poszukiwaniu chleba wyjecha³y na tere-
ny ówczesnego Królestwa Prus. Wœród nich byli dzia³acze i sportowcy, którzy upra-
wiali sport w zorganizowanych towarzystwach na terenie Niemiec, a ich doœwiadcze-
nie wyniesione z przynale¿noœci do tych organizacji okaza³o siê w kolejnych latach
nadzwyczaj przydatne. Jeden z powracaj¹cych, Antoni Mruk przywióz³ do Bukowca
pi³kê no¿n¹, któr¹ podarowa³ Niemcowi Karolowi Schulzowi, a ten z kolei udostêp-
nia³ j¹ bukowieckiej m³odzie¿y, wœród której byli m. in. Feliks Przybylski, Stanis³aw
Przybylski, Franciszek Mruk, Stanis³aw Rochowiak, Bronis³aw Przybylski, Jan Koza,
Franciszek Balcerek i Józef Œnita. Spotykali siê oni na g³ównym placu wsi, tam gdzie
odbywa³y siê targi, a poza dniami targowymi toczy³y siê gry sportowe. 

W Bukowcu istnia³a wiêc ju¿ dru¿yna pi³karska, a w tym czasie w okolicznych
miejscowoœciach dzia³a³y ju¿, powsta³e w 1922 roku, polskie kluby sportowe: „Dys-
kobolia” Grodzisk Wlkp., „Huragan” Nowy Tomyœl oraz nieco dalej „Patria” Buk. 

W 1923 roku sportowcy z Bukowca, wzorem wiêkszych miejscowoœci, utworzy-
li klub sportowy. Inicjatorem pierwszego za³o¿ycielskiego zebrania by³ Micha³ Dziê-
cio³, a wœród za³o¿ycieli znaleŸli siê: Franciszek Balcerek, Karol Bielawa, Edward
Cech, Jan Koza, Franciszek Mruk, Jan Patan, Feliks Przybylski, Stanis³aw Przybylski,
Stanis³aw Rochowiak, Eryk Szulc, Karol Szulc i Józef Œnita. Spoœród kilku propozycji
wybrano dla klubu nazwê „Korona”, a na pierwszego prezesa wybrano Bronis³awa
Przybylskiego.
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Jeden z pierwszych meczów dru¿yna pi³ki no¿nej „Korony” rozegra³a ze Stowa-
rzyszeniem M³odzie¿y Katolickiej z Rudnik, prowadzonym przez nauczyciela Jana
Wojdê. Nawi¹zano kontakty z klubami z innych miejscowoœci, takimi jak: „Patria”
Buk, „Huragan” Nowy Tomyœl, „Promieñ” Opalenica, „Obra” Zb¹szyñ, „Florencja”
i „Dyskobolia” Grodzisk Wlkp., a tak¿e dru¿ynami poznañskimi, z którymi spotyka-
no siê w sportowej rywalizacji.

Pocz¹tkowo mieszkañcy wsi byli nieprzychylnie nastawieni do sportowych zainte-
resowañ m³odzie¿y, z czasem jednak m³odzi sportowcy mogli liczyæ na ¿yczliwe
wsparcie starszych.  

Sportowcy „Korony” rozgrywali mecze i trenowali na boisku po³o¿onym za wsi¹,
na leœnej polanie zwanej „smugiem” b¹dŸ boiskiem smugowskim. By³ to teren o po-
wierzchni ok. 3 hektarów, na którym wypasano krowy i owce. Teren ten, nale¿¹cy
niegdyœ do w³aœciciela maj¹tku ziemskiego Szczerbiñskiego, zosta³ przez niego od-
sprzedany zagranicznej firmie „Walzum”, której pracownikiem by³ Holender Szab.
Po wycince lasu sosnowego, Szab wraz z Karolem Schulzem – obaj sympatycy futbo-
lu, doprowadzili do zawarcia porozumienia, na mocy którego „Korona” mog³a u¿yt-
kowaæ ³¹kê.

W stronê drogi prowadz¹cej do Cichej Góry polana tworzy³a jakby jêzyk, na któ-
rym odbywa³y siê letnie zabawy taneczne. Przestrzegano wówczas zwyczaju, ¿e kie-
dy jakakolwiek bukowiecka organizacja urz¹dza³a tam zabawê publiczn¹, cz³onko-
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Dru¿yna KS „Korona” Bukowiec w latach 20. XX wieku. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Ewy Musia³



wie miejscowych stowarzyszeñ wraz z zaproszonymi goœæmi zbierali siê przy koœcie-
le i wraz z oczekuj¹cymi w Domu Katolickim pocztami sztandarowymi tych organi-
zacji, które na sygna³ orkiestry dêtej wychodzi³y na czo³o pochodu, korowodem
– po obejœciu wsi – docierali na „smugowsk¹ polanê”, gdzie bawiono siê do zmroku.
W zale¿noœci od tego, jakie stowarzyszenie by³o organizatorem imprezy, wydarze-
nie mia³o specyficzny przebieg. Je¿eli by³a to „Korona” – rozgrywano mecz pi³ki no¿-
nej, je¿eli cykliœci – odbywa³a siê jazda na rowerach, a je¿eli chór – wystêpy artystycz-
ne. Odbywa³y siê te¿ zawsze konkursy, zabawy czy licytacje królików, kur, go³êbi,
tortów, a dochód przeznaczano na cele towarzystw. 

Klub nie by³ dotowany, na wszystko trzeba by³o „zapracowaæ”. Tak wiêc „Koro-
na” by³a organizatorem zabaw letnich i zimowych oraz tzw. majówek. Mimo braku
stabilizacji finansowej, organizowa³a te¿ kwesty na cele dobroczynne i w celu wspar-
cia innych towarzystw dzia³aj¹cych w Bukowcu. 

W latach 30. XX wieku nast¹pi³ rozwój sekcji kulturalnej „Korony”, anga¿uj¹cej
w swe dzia³ania wielu mieszkañców, niekoniecznie cz³onków klubu. Mieszkañcy Bu-
kowca mogli podziwiaæ takie spektakle jak: „Orlêta Lwowskie” (1932) w re¿yserii
Marcina Dziêcio³a, „Gwiazda Syberii”, „Grube ryby” (1937), „Panna rekrutem”
(1938) – przygotowane przez Franciszka Nowaka. 

Klub wspó³dzia³a³ równie¿ z innymi towarzystwami na rzecz popularyzacji kultu-
ry i sportu, integruj¹c spo³ecznoœæ wsi, wielokrotnie wspieraj¹c dzia³alnoœæ innych to-
warzystw.

Reprezentanci „Korony” odnosili wymierne sukcesy na popularnych w latach 30.
Dniach Sportu, organizowanych w okolicznych miejscowoœciach. Przedstawiciele
klubu brali udzia³ w powiatowych olimpiadach, odbywaj¹cych siê najczêœciej w No-
wym Tomyœl lub na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim (po 1932 roku). 

Pierwsze koszulki, jakie nosili sportowcy „Korony” utrzymane by³y w barwach
bia³ej i granatowej, a granatowe spodenki mia³y po bokach bia³e pasy. PóŸniej koszul-
ki by³y ¿ó³to-granatowe, a spodenki bia³e. Obecnie od kilkudziesiêciu lat oficjalnymi
barwami „Korony” s¹ barwy ¿ó³to-czarne.

W 1934 roku „Korona” przyst¹pi³a do Poznañskiego Zwi¹zku Okrêgowego Pi³-
ki No¿nej (PZOPN). Zanim to nast¹pi³o, „Korona” zosta³a równie¿ cz³onkiem
Zwi¹zku Strzeleckiego i pierwotnie, pod nazw¹ „Strzelec”, zosta³a zg³oszona
do PZOPN. Wywo³a³o to ogromne poruszenie i podzia³y wœród nie tylko cz³onków
klubu, ale i mieszkañców Bukowca, którzy uto¿samiali siê z nazw¹ „Korona” i doma-
gali siê ponownego zarejestrowania w PZOPN. Tak te¿ siê sta³o. Aby spe³niæ wyma-
gania zwi¹zane z przynale¿noœci¹ do PZOPN, nale¿a³o sprostaæ wielu pomniejszym
wymaganiom, jak choæby co do wymiarów boiska do gry, wysokoœci trawy, czy sta-
bilnoœci bramek z siatkami. Przedstawiciele klubu udali siê wiêc do genera³a Kazimie-
rza Sosnkowskiego, by wyprosiæ drewno na bramki i za jego osobist¹ zgod¹ klub
otrzyma³ z pora¿yñskich lasów drewno na bramki.
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Z zaproszenia na obchody 25. lecia KS „Korona” Bukowiec. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Floriana Duszyñskiego
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Pi³karze, graj¹cy w klasie „C”, na mecze udawali siê piechot¹, niektórzy – biegiem,
a na te rozgrywane w miejscowoœciach oddalonych o kilkadziesi¹t kilometrów
– na rowerach lub w sprzyjaj¹cych okolicznoœciach – furmank¹. Do najwybitniej-
szych zawodników tego okresu zaliczali siê: Bronis³aw Biega³a, Franciszek Biega³a,
Marceli Kania, Piotr Król i Piotr WoŸny.

Tragiczne losy, jakie sta³y siê udzia³em Polaków podczas II wojny œwiatowej, nie
ominê³y tak¿e cz³onków KS „Korona”. Wspó³za³o¿yciel klubu Micha³ Dziêcio³ poleg³
w bitwie pod Kutnem, Ludwik Przybylski zgin¹³ w obozie koncentracyjnym, a Tade-
usz Pi¹tkowski i Stanis³aw Szaj zostali rozstrzelani przez Niemców. 

Podczas okupacji hitlerowskiej Polacy mieli bezwzglêdny zakaz zrzeszania siê, nie
mogli równie¿ uprawiaæ sportu. Za nieprzestrzeganie tego zakazu grozi³y najpowa¿-
niejsze reperkusje, z osadzeniem w obozie koncentracyjnym czy wyrokiem œmierci.
Pi³karze „Korony” zbagatelizowali ten zakaz, rozgrywaj¹c mecz z zawodnikami
z pobliskich Sworzyc, co – zwa¿ywszy na mo¿liwe konsekwencje – stanowi³o akt od-
wagi. Warto zwróciæ uwagê na fakt, ¿e na terenie Wielkopolski (Kraju Warty) nie-
wiele jest znanych przypadków, gdy do konspiracyjnego meczu stawa³y wiejskie dru-
¿yny.

Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych, w czerwcu 1945 roku odby³o siê pierwsze
powojenne zebranie cz³onków klubu, w trakcie którego na prezesa wybrano Fran-
ciszka Balcerka. KS „Korona” zg³osi³ dru¿ynê pi³karsk¹ do rozgrywek Poznañskiego
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Czes³aw Duszyñski podczas zawodów ³uczniczych w 1956 roku. 
Nowotomyska Galeria  Internetowa. Z albumu Renaty Parniewicz



Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej (POZPN). W 1948 roku klub œwiêtowa³ pierw-
szy w historii awans do wy¿szej klasy rozgrywek. W tym te¿ okresie rozpoczêto bu-
dowê nowego boiska, które zosta³o usytuowane w samym Bukowcu i s³u¿y klubowi
po dziœ dzieñ.

KS „Korona”, jako jedna z pierwszych organizacji sportowych w powiecie nowo-
tomyskim, zg³osi³a swój akces do Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe. Od 1949
roku nowym prezesem LZS „Korona” by³ Czes³aw Duszyñski, który funkcjê tê pe³-
ni³ przez kolejne cztery dekady. Z jego osob¹ zwi¹zany jest znacz¹cy rozwój klubu
oraz Zrzeszenia LZS w powiecie nowotomyskim, którego by³ oddanym dzia³aczem.

W latach 50. dzia³alnoœæ LZS „Korona” rozszerzono na inne dyscypliny sporto-
we, pocz¹tkowo na lekkoatletykê, a nastêpnie na szachy, pi³kê siatkow¹, szermier-
kê, a nastêpnie ³ucznictwo. Sekcja ³ucznicza by³a pierwsz¹ w kraju dzia³aj¹c¹ w Ludo-
wych Zespo³ach Sportowych. £ucznictwo sta³o siê sportow¹ wizytówk¹ „Korony”
i Bukowca. W rozwój tej dyscypliny, pocz¹tkowo najwiêkszy wk³ad wnieœli Feliks
Przybylski, Marian Twardowski oraz Edmund Markiewicz, a w kolejnych latach nie-
strudzonym propagatorem tej dyscypliny by³ Czes³aw Duszyñski. W tym okresie
klub by³ organizatorem wielu imprez masowych, w tym tak¿e o zasiêgu wojewódz-
kim.

W tych latach rozbudowano infrastrukturê sportow¹, zbudowano szatniê, któr¹
nastêpnie wielokrotnie modernizowano, a¿ doprowadzono j¹ do dzisiejszego stanu.
W 1957 roku „Korona” uzyska³a osobowoœæ prawn¹ i zmieni³a nazwê na Ludowy
Klub Sportowy.

W kolejnych latach klub rozwija³ siê prê¿nie, istniej¹ce sekcje odnosi³y znacz¹ce
sukcesy. Bardzo dobrze spisywali siê tenisiœci sto³owi – zwyciêzcy turniejów powia-
towych i uczestnicy rywalizacji na szczeblu wojewódzkim. 

Sekcja ³ucznicza bra³a udzia³ w rozgrywkach II ligi krajowej, z kolei indywidualnie
najwiêksze sukcesy w tej dyscyplinie na arenie krajowej m. in. na Centralnej Sparta-
kiadzie LZS odnosili Renata Duszyñska i Euzebiusz Buda. Oboje równie¿ uzyskali
Miêdzynarodow¹ Gwiazdê FITA. Ponadto wœród kobiet wyró¿nia³y siê: siostry Ba-
rañskie, Barbara Duszyñska, Halina Duszyñska, Lucyna Duszyñska, Irena Flak, Sabi-
na Heliñska, Teresa Klorek, Halina Kosicka, Henryka Król, Danuta Patan, Czes³awa
Perz, Irena Toporek, a wœród mê¿czyzn – bracia Czapraccy, Jerzy Drzyma³a, Florian
Duszyñski, Edward Flak, Marian Mruk, Kazimierz Perz, Edmund Ptak i Henryk Stan-
kowski.

Sukcesy na skalê województwa odnosi³a dru¿yna pi³ki no¿nej, wystêpuj¹ca w kla-
sie „A” (czwarty poziom rozgrywek) oraz dwukrotnie odnosz¹ca zwyciêstwa w Pu-
charze „Expressu Poznañskiego” (1961, 1962) dla dru¿yn zrzeszonych w LZS. Klub
nawi¹za³ te¿ kontakty z zespo³ami z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, które
kontynuowa³ tak¿e po zjednoczeniu Niemiec. 

Historiê sekcji pi³ki no¿nej tworzy³o kilkuset zawodników. Wspomnieæ nale¿y
choæby tych, którzy grali w dru¿ynie najd³u¿ej tj. Mariana Bobkiewicza, Zenona Kro-
mê czy Grzegorza £ukaszyka. Najbardziej znanym wychowankiem „Korony” pozo-
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staje Eugeniusz Melerowicz, który by³ zawodnikiem wystêpuj¹cych w II. ligowych klu-
bach poznañskich „Olimpia”, „Warta” i „Lech”.

Pi³karze „Korony” mieli wielu trenerów. Wœród nich by³y osoby zwi¹zane z Bu-
kowcem, wywodz¹ce siê spoœród wczeœniejszych zawodników. Z ustalonych,
na chwilê obecn¹, szkoleniowców byli to (niekoniecznie w kolejnoœci chronologicz-
nej) m. in.: Feliks Przybylski, Marian Adler, Dariusz Szkoda, Marek £êcki, Czes³aw
£ukarski, Mieczys³aw £ukaszyk, Zbigniew Pawlak, Kazimierz Napiera³a, Eugeniusz
Melerowicz (dwukrotnie), Lech Bartkowiak, Andrzej Tuliñski (dwukrotnie), Tomasz
Leszczyñski, Robert Bobkiewicz, Tomasz Matusiak, Tomasz Radwan, Jacek Nowak
(dwukrotnie), Tomasz Jurga, Szymon Fabian oraz B³a¿ej Kluczyk.

W 2017 roku klub prze¿ywa³ problemy organizacyjne, co spowodowa³o, ¿e
po raz pierwszy od kilkudziesiêciu lat dru¿yna pi³ki no¿nej nie przyst¹pi³a do ligowych
zmagañ i zosta³a z nich wycofana. Po rocznej przerwie, od sierpnia 2018 roku, ze-
spó³ "Korony" ponownie wystêpuje w rozgrywkach organizowanych przez Wielko-
polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej (WZPN). Dodaæ trzeba, ¿e z bardzo dobrymi wynika-
mi – po rundzie jesiennej pi³karze z Bukowca s¹ liderami grupy III klasy „B”,
a w okrêgowym Pucharze Polski dotarli ju¿ do æwieræfina³u. 

Przez wiele lat (1990-2011) LKS „Korona” by³ organizatorem Turnieju Pi³kar-
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Dru¿yna LKS „Korona” Bukowiec w sk³adzie: Bogdan Adler, Ireneusz Bochna, Alfons Dr¹g, 
Tadeusz Dr¹g, Kaczmarek, Alojzy Koza, Boles³aw Koza, Aleksander Kroma, Stefan Nowak, 

Stanis³aw Pasiciel, Tadeusz Piñczyñski, Feliks Przybylski, Jan Przybylski, Jan „Kuba” Przybylski, 
Józef Przybylski, Tadeusz Sitek, Boles³aw Suterski, Zygmunt S³ociñski, Tadeusz £ysiak. Lata 1957-1958.  

Nowotomyska Galeria Internetowa.  Z albumu Floriana Duszyñskiego



skiego im. Czes³awa Duszyñskiego, upamiêtniaj¹cego postaæ zas³u¿onego dzia³acza.
Rozgrywki mia³y ustalon¹ renomê, o czym mo¿e œwiadczyæ liczny udzia³ dru¿yn oraz
obecnoœæ na ka¿dym turnieju przedstawicieli w³adz WZPN i samorz¹du terytorial-
nego. 

Dzia³acze „Korony” wielokrotnie podejmowali inicjatywy, które wspiera³y dzia³al-
noœæ innych mniejszych kó³ sportowych. Tak by³o w przypadku pi³ki no¿nej – dru¿y-
na LZS „Inter” Pora¿yn swoje mecze rozgrywa³a na boisku w Bukowcu (lata 1984-
1985), a nastêpnie w wyniku problemów organizacyjnych zosta³a przejêta przez
„Koronê”. W latach 1997-2011 bukowiecki klub wspiera³ organizacyjne dzia³alnoœæ
pi³karzy z S¹topów, graj¹cych w rodzimej wsi, jednak pod nazw¹ „Korona” II.

W przypadku ³ucznictwa, którego orêdownikiem by³ Czes³aw Duszyñski, wpar-
cie w postaci sprzêtu sportowego (³uki, strza³y, tarcze) otrzymywa³o wiele kó³ LZS
z ówczesnego powiatu nowotomyskiego, m. in. w Grubsku, £agwach, Ptaszkowie,
Wysoczce, Zêbowie oraz w Zespole Szkó³ Rolniczych w Starym Tomyœlu. 

„Korona” dysponuje obiektem sportowym z praktyczn¹ infrastruktur¹ – bo-
iskiem z trybunami, budynkiem klubowym oraz szatniami. Z obiekt tego chêtnie ko-
rzysta³y inne organizacje, równie¿ sportowe, m. in. nowotomyskie kluby „Budowla-
ni” i „Polonia”, które w trakcie remontu nowotomyskiego stadionu rozgrywa³y swo-
je mecze w Bukowcu (lata 80). 

Ludowy Klub Sportowy „Korona” Bukowiec odznaczony zosta³ wieloma za-
szczytnymi odznaczeniami, medalami i tytu³ami Zwi¹zków £uczniczych, Zwi¹zków
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Mecz pomiêdzy „Zillow” Cottbus a LKS „Korona” Bukowiec, 1964. 
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Floriana  Duszyñskiego 



Pi³ki No¿nej, Zrzeszeñ Ludowych Zespo³ów Sportowych, a tak¿e „Z³otym Dys-
kiem”, znakiem jakoœci Dziennikarzy Sportowych „Omega”.

Prezesami „Korony” w jego 95. letniej historii byli: w okresie miêdzywojennym
– Bronis³aw Przybylski, Feliks Kaczmarek, Stanis³aw Sitek, po II wojnie œwiatowej
– Franciszek Balcerek (1945-1949), Marian Duszyñski (1949-1990), Leszek Przy-
bylski (1990-1994), Marian Przybylski (1994-2001), Marian Bobkiewicz (2001-
2005), Marian Bernat (2005-2014), Bartosz Simon (2014-2017), Marian Bobkie-
wicz (od 2017 roku). 

Poza wspomnianymi, wœród dziesi¹tek osób, do najbardziej zas³u¿onych dla klu-
bu nale¿eli: Franciszek Balcerek, Bernard Cholaszczyñski, Jan Kalemba, Kazimierz
Napiera³a, Barbara Paœ, Mieczys³aw Paœ, Jerzy Piechna, Jan Przybylski, Stanis³aw Si-
tek ojciec, Stanis³aw Sitek syn, Jan Skotarek, Alfons Wilk i W³adys³aw Wo³ejnio.
Przedstawiciele „Korony” dzia³ali w strukturach gminnych, powiatowych, a tak¿e
wojewódzkich. Czes³aw Duszyñski i Leszek Przybylski byli cz³onkami Rady Woje-
wódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespo³ów Sportowych. Leszek Przybylski i Florian
Duszyñski dzia³ali w strukturach Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

Aktualny sk³ad Zarz¹du LKS „Korona” przedstawia siê nastêpuj¹co: prezes – Ma-
rian Bobkiewicz, wiceprezes – Zygmunt Jêdrkowiak, sekretarz – Leszek Przybylski,
skarbnik – Renata Parniewicz oraz cz³onkowie zarz¹du – Tomasz Leszczyñski, Ma-
teusz Kubaœ i Kazimierz Ciechañski. Komisja Rewizyjna dzia³a w sk³adzie: przewod-
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Sekcja ³ucznicza LKS „Korona” na zawodach w Bukowcu, 1970. 
Nowotomyska Galeria  Internetowa. Z albumu Renaty Parniewicz



nicz¹cy – Bartosz Rejman, wiceprzewodnicz¹cy – Mieczys³aw Krajewski i sekretarz
– Zygmunt Sternal.

Ludowy Zespó³ Sportowy „Korona” Bukowiec od 95 lat istnieje na sportowej ma-
pie Wielkopolski. Nale¿y do najbardziej rozpoznawalnych wielkopolskich klubów
wiejskich. Do uzyskania takiej renomy wytê¿on¹ prac¹ zas³u¿y³o kilka pokoleñ mi³o-
œników sportu. Bukowieccy dzia³acze i sympatycy klubu maj¹ œwiadomoœæ bogatej hi-
storii klubu i obranej przez klub misji, co potwierdza choæby reaktywacja sekcji ³ucz-
niczej i pi³ki no¿nej, a tak¿e posiadany przez „Koronê” sztandar, który jest bodaj je-
dynym takim weksylium wœród klubów w gminie Nowy Tomyœl.

Ÿród³a:
1. Kronika LKS „Korona” Bukowiec – Historia klubu i ludzie, którzy j¹ tworzyli. 1923-

1973.
2. T. Siwiñski, Dzia³alnoœæ Ludowych Zespo³ów Sportowych w granicach administracyjnych

powiatu nowotomyskiego w latach 1946-2017, Nowy Tomyœl 2018.
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Pi³karze „Korony” w sezonie 1997/1998. Od lewej stoj¹: Krzysztof Buczak, Dariusz Miler, 
Tadeusz Zaj¹czkowski, nie rozpoznany, Maciej Huchwajda, Dariusz Szkoda (trener), 

Wojciech Skotarek, Grzegorz Koza, Tomasz Marty³a, Adam Rozynek. 
Klêcz¹: Waldemar B³achowiak, Rafa³ Szumnarski, Krzysztof Skotarczyk, Daniel Okoniewski, J

aros³aw Adamczak, Dawid Maciejewski,  Damian Nowak



Lucyna Koñczal - Gnap

Nowotomyskie kalendarium 
Roku Jubileuszowego 
100. lecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê 
i 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Naród, który traci pamiêæ przestaje byæ narodem … (Józef Pi³sudski) – pamiêæ
przodków i narodowej historii, poszanowanie narodowych symboli – to jedne ze
wspó³czesnych wyrazów patriotyzmu. Jego œwiadectwem jest zatem tak¿e nasz stosu-
nek do œwi¹t narodowych. 

W zwi¹zku z przypadaj¹cymi w 2018 roku wyj¹tkowymi rocznicami: 100. lecia
odzyskania niepodleg³oœci i 100. rocznic¹ wybuchu Powstania Wielkopolskiego, dla
szczególnego upamiêtnienia i uczczenia tych wydarzeñ poprzez nadanie ich obcho-
dom w naszej gminie nale¿ytej rangi, Burmistrz Nowego Tomyœla powo³a³ Komitet
Nowotomyskich Obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê
i 100. lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego, w którego sk³ad weszli: Beata Ba-
ran – dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Bogdan Górny – prezes Nowo-
tomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Lucyna Koñczal – Gnap – dyrektor Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej, El¿bieta Kaffler – kierownik Klubu Osiedlowego
Spó³dzielni Mieszkaniowej, Anita Czajka – Pawlak – wicedyrektor Pañstwowej Szko-
³y Muzycznej, Tomasz Siwiñski – wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 1 im. T. Ko-
œciuszki, Tomasz Tomaszewicz – Osiedlowa TV Kablowa Spó³dzielni Mieszkaniowej,
Barbara Jandy – skarbnik Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Wioleta
Kucz – cz³onek Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, Katarzyna £u-
kaszewicz, Ryszard Ratajczak i Marzena Kortus – pracownicy Urzêdu Miejskiego
w Nowym Tomyœlu. Podejmowane przez Komitet dzia³ania mia³y na celu uporz¹dko-
wanie i zsynchronizowanie ró¿nych wydarzeñ i inicjatyw podejmowanych dla uczcze-
nia 100. lecia odzyskania niepodleg³oœci i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielko-
polskiego przez instytucje, szko³y, organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia i inne
podmioty. 

Z inicjatywy Komitetu Nowotomyskich Obchodów obu rocznic opracowane zo-
sta³o „Kalendarium nowotomyskich obchodów 100. lecia odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê i 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego”. 
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AKADEMIA NIEPODLEG£OŒCI (2018 – 2021) 
– aula Wydzia³u Zamiejscowego WSPiA
Akademia Niepodleg³oœci to ogólnopolski projekt Instytutu Pamiêci Narodowej za-

planowany na lata 2018-2021, który zainaugurowany zosta³ w ca³ej Polsce w grudniu
2017 roku. Pomyœlany zosta³ jako cykl regularnych spotkañ, podczas których pra-
cownicy IPN-u, zaproszeni reprezentanci uczelni wy¿szych oraz lokalnych œrodowisk
przedstawi¹ – w formie popularnych wyk³adów – drogê Polaków do niepodleg³oœci.
Za³o¿eniem projektu jest idea, aby spotkania odbywa³y siê poza miastami wojewódz-
kimi i du¿ymi oœrodkami. Dla terenu dzia³ania poznañskiego oddzia³u IPN wybrane
zosta³y dwie lokalizacje: Nowy Tomyœl i Zielona Góra.

Uroczysta inauguracja „Akademii Niepodleg³oœci” w Nowym Tomyœlu odby³a siê
11 grudnia 2017r. w murach Oddzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki
i Administracji im. Mieszka I, natomiast 11 kwietnia 2018 roku podpisane zosta³o po-
rozumienie, obejmuj¹ce dalsz¹ realizacjê projektu przy wspó³pracy poznañskiego od-
dzia³u IPN z Zespo³em Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi
w Nowym Tomyœlu, Wy¿sz¹ Szko³¹ Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Pozna-
niu Wydzia³ Zamiejscowy w Nowym Tomyœlu i Uniwersytetem Trzeciego Wieku
w Nowym Tomyœlu.

Wyk³ady w ka¿dym z objêtych projektem oœrodków maj¹ taki sam przewodni te-
mat i ka¿dorazowo sk³adaj¹ siê z dwóch segmentów: wyk³adowi o charakterze mo-
nograficznym towarzyszy drugi, oparty na w¹tkach biograficznych. Wszêdzie tam,
gdzie jest to mo¿liwe, prelegenci siêgaj¹ do w¹tków lokalnych. 

W Roku Jubileuszowym mo¿na by³o wys³uchaæ nastêpuj¹cych wyk³adów: prof.
dra hab. Tomasza Schramma „Polski wiek XIX – wiek powstañ” i prof. dra hab.
Przemys³awa Hausera „Józef Pi³sudski – twórca Niepodleg³ej” (11 grudnia
2017r.); prof. Piotra Okulewicza „Socjalistyczna irredenta” i „Bojowcy” (30 stycz-
nia 2018 r.); prof. Piotra Okulewicza „Dru¿yniacy i strzelcy” oraz „Zbiorowy por-
tret uczestników ruchu paramilitarnego” (27 marca 2018r.); dra Zdzis³awa Ko-
œciañskiego „Legionowy wysi³ek” i „Kazimierz Sosnkowski – przyk³ad legionowego
dowódcy” (28 maja 2018 r.); dra Rafa³a Sierchu³y „Korpusy i B³êkitna Armia” oraz
„Józef Haller” (24 wrzeœnia 2018r.) i dra Zdzis³awa Koœciañskiego „Pañstwowo-
twórczy wysi³ek przed listopadem 1918 r.” oraz „Urzêdnicy II Rzeczypospolitej –
charakterystyczne sylwetki” (4 grudnia 2018r.). 

Na styczeñ 2019 r. zaplanowano konferencjê „Stra¿acka Niepodleg³a 1918”. 

OJCOWIE NIEPODLEG£OŒCI (21 maja – 15 czerwca)
– wystawa plenerowa na pl. Niepodleg³oœci

Jedn¹ z najwa¿niejszych inicjatyw Instytutu Pamiêci Narodowej, zwi¹zanych z tego-
rocznymi obchodami stulecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê, jest kampania
edukacyjna – „Bia³o-czerwony szlak. Moja Niepodleg³a”, której celem jest przypomi-
nanie o historii i postawach przodków. W ramach tego wydarzenia na terenie ca³ej
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Polski IPN, wspólnie z lokalnymi samorz¹dami, prezentowa³ w przestrzeni publicznej
wystawê plenerow¹ pt. „Ojcowie Niepodleg³oœci”. Akcja zainaugurowana zosta³a jed-
noczeœnie w kilkunastu miejscach w kraju.

Wielkopolsk¹ ods³onê akcji zainaugurowano w poniedzia³ek 21 maja w Nowym
Tomyœlu. Uroczystoœci zorganizowa³ Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Pozna-
niu, wspólnie z Burmistrzem Nowego Tomyœla oraz instytucjami wspó³organizuj¹cy-
mi w naszym mieœcie Akademiê Niepodleg³oœci. 

Uroczyste otwarcie wystawy na pl. Niepodleg³oœci poprzedzi³a czêœæ edukacyjna
w siedzibie Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji, pod-
czas której m. in. dr Zdzis³aw Koœciañski wyg³osi³ wyk³ad o „Polskich drogach do nie-
podleg³oœci”. Nastêpnie uczestnicy w marszu upamiêtniaj¹cym 100. rocznicê odzy-
skania niepodleg³oœci przeszli na pl. Niepodleg³oœci. Tam kwiaty pod pomnikiem z³o-
¿yli wspólnie Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner, dyrektor Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu dr hab.
Rafa³ Reczek oraz dr Zdzis³aw Koœciañski reprezentuj¹cy ZG Towarzystwa Pamiêci
Powstania Wielkopolskiego.

Wystawa „Ojcowie Niepodleg³oœci” jest ekspozycj¹ plenerow¹, sk³adaj¹c¹ siê z 10
wolnostoj¹cych ekspozytorów trzyplanszowych na planie trójk¹ta foremnego. Czêœæ
wstêpna zawiera m. in. opis idei wystawy, mapê Polski z lat 1918-1923 prezentuj¹c¹
proces kszta³towania siê polskich granic, w tym tych ustalonych w wyniku Powstania
Wielkopolskiego 1918 -1919. W g³ównej czêœci wystawy prezentowane s¹ postacie:
Józefa Pi³sudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincente-
go Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyñskiego. Oprócz wielkoforma-
towych zdjêæ w skali rzeczywistej, prezentuj¹cych tytu³owych „Ojców Niepodleg³o-
œci”, plansze zawieraj¹ równie¿ krótkie biogramy postaci, a tak¿e interesuj¹cy wybór
fotografii archiwalnych. 

ZUCHOWY i HARCERSKI RAJD POWSTAÑCZY (25 – 26 maja) 
Lwówek – Nowy Tomyœl 
Rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego Komenda Hufca ZHP im. Emilii

Sczanieckiej w Nowym Tomyœlu upamiêtni³a okolicznoœciow¹ imprez¹ z udzia³em zu-
chów, harcerzy i instruktorów. Uczestnicy Zuchowego i Harcerskiego Rajdu Po-
wstañczego przeszli autentyczn¹ trasê marszu powstañców wielkopolskich ze Lwów-
ka do Nowego Tomyœla w 1919 r. W rajdzie wziê³o udzia³ 140 osób – zuchów, har-
cerzy, instruktorów i zaproszonych goœci. Po przejœciu pierwszego odcinka trasy Lwó-
wek – W³adys³awowo (trasa dla zuchów i harcerzy – 6 km) uczestnicy odpoczêli na
terenie so³ectwa we W³adys³awowie przy obrzêdowym ognisku, a nastêpnie oko³o
pó³nocy wyruszyli w dalsz¹ trasê W³adys³awowo- Nowy Tomyœl (trasa dla harcerzy,
harcerzy starszych, wêdrowników, instruktorów – 16 km; zuchy pozosta³y na nocle-
gu we W³adys³awowie). O 4.45 nad ranem uczestnicy rajdu dotarli pod Urz¹d Miej-
ski w Nowym Tomyœli. Tu mia³a miejsce rekonstrukcja wydarzeñ z 1919r., czyli aresz-
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towania ówczesnego burmistrza i wprowadzenia nowej w³adzy. Na zakoñczenie za-
proszono wszystkich do wspólnego posi³ku z harcerskiego kot³a. Organizacjê rajdu
wsparli stra¿acy z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych ze Lwówka, Chmielinka i Wytomy-
œla oraz Stra¿ Miejska z Nowego Tomyœla. 

III MOTOPIKNIK (26 maja) 
– Chmielowa Grupa Motocyklowa
III Moto-Piknik pod has³em „Twierdz¹ nam bêdzie ka¿dy próg” zorganizowany zo-

sta³ przez Chmielow¹ Grupê Motocyklow¹ LOK w Nowym Tomyœlu, pod patrona-
tem Starostwa Powiatowego. Motocykliœci na swoich maszynach tradycyjnie ju¿ wziê-
li udzia³ w paradzie honorowej ulicami Nowego Tomyœla, a nastêpnie udali siê do Sê-
kowa, gdzie na terenie posesji p. Paw³a Borówki zorganizowany zosta³ piknik. Na
uczestników czeka³o wiele atrakcji, m. in. przelot helikopterem i motolotni¹, jazda qu-
adami, pokazy stra¿ackie, konkursy z nagrodami, gastronomia oraz scena koncerto-
wa, a na niej wystêpy: Grupy Szopena, Country Zenit, Blues Station D¿em Cover
Band, Jack D. Society. W pikniku wziê³a równie¿ udzia³ „Dru¿yna Szpiku”. 

ARMII W DARZE (16 czerwca) 
– Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty 
Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piecho-

ty Karola II Króla Rumunii zorganizowa³o 16 czerwca piknik historyczny pod nazw¹:
„Armii w darze. 80. rocznica przekazania broni ze zbiórki Funduszu Obrony Narodo-
wej w Nowym Tomyœlu”. Obchody zainaugurowane zosta³y otwarciem okoliczno-
œciowej wystawy „Spo³eczeñstwo armii” w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicz-
nej w Nowym Tomyœlu. Kuratorem wystawy i autorem jej opracowania merytorycz-
nego jest dr Bartosz Kruszyñski z Zak³adu Historii Wojskowej UAM. Wystawê zapro-
jektowa³a i wykona³a, a tak¿e teksty archiwalne opracowa³a specjalistka ds. edukacji
regionalnej nowotomyskiej biblioteki Gra¿yna Matuszak. Wystawê przygotowan¹
pod patronatem naukowym Wydzia³u Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu ogl¹daæ mo¿na by³o do 7 wrzeœnia. Wystawie towarzyszy³o wydanie jed-
nodniówki rocznicowej, zawieraj¹cej oryginalne teksty prasowe z 1938 r., opisuj¹ce
to wydarzenie.

Nastêpnie spod Urzêdu Miejskiego, ulicami: Poznañsk¹, pl. Chopina, Pi³sudskiego,
Witosa i Tysi¹clecia, na plac Niepodleg³oœci przesz³a defilada z udzia³em ¿o³nierzy z 17
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej w Miêdzyrzeczu, grup rekonstrukcyjnych,
harcerzy oraz uczniów nowotomyskich szkó³. Na czele pochodu jecha³y wojskowe
pojazdy bojowe, które wzbudza³y spore zainteresowanie wœród mieszkañców miasta. 

Na placu Niepodleg³oœci odprawiona zosta³a polowa msza œw., a po niej Burmistrz
Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner i Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki,
dokonali symbolicznego aktu przekazania broni. Burmistrz W³odzimierz Hibner wrê-
cza³ wybite z tej okazji medale pami¹tkowe. Przy Pomniku Powstañców Wielkopol-
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skich, pp³k. Mariusz Fil, Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki, Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz prezes Towarzystwa Dzia³añ Historycz-
nych im. F. Piêty Adrian Pawelski z³o¿yli wi¹zankê kwiatów. Po czêœci oficjalnej na
pl. Niepodleg³oœci odby³ siê piknik historyczny, podczas którego nowotomyœlanie
mieli mo¿liwoœæ zobaczenia wnêtrza czo³gu, czy innych pojazdów mechanicznych
s³u¿¹cych polskiej armii, poznania starych zawodów, czy zdobycia okolicznoœcio-
wej pieczêci upamiêtniaj¹cej to wydarzenie. Piknik zakoñczy³ siê koncertem ze-
spo³u „Hañba”. (O wydarzeniu tym pisaliœmy szerzej [w:] Przegl¹d Nowotomy-
ski 2018, nr 2, ss. 3-23 i ss. 24-35) 

III BIEG Z SZARAKIEM (8 lipca) 
– Szarki 
Dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci i upamiêtnie-

nia bohaterów walk o wolnoœæ naszej Ojczyzny, 8 lipca we wsi Szarki zorganizowana
zosta³a 3. edycja „Biegu z Szarakiem”. Rywalizowano na dystansach 4,5 i 9 km – w za-
le¿noœci od kategorii wiekowej. Odby³y siê tak¿e marsze w kategorii nordic walking
i po raz pierwszy Bieg M³odego Szaraka. 

ODS£ONIÊCIE MURALA ku pamiêci pp³ka rez. dra Franciszka Rosta 
(18 lipca) – ul. 3 Stycznia
Z inicjatywy Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera, na budynku

przy ul. 3 Stycznia, powsta³ mural upamiêtniaj¹cy postaæ pp³ka rez. dra medycyny
Franciszka Rosta, który w okresie miêdzywojennym przez 17 lat kierowa³ miejsco-
wym szpitalem. W m³odoœci bra³ aktywny udzia³ w tworzeniu siê konspiracji niepod-
leg³oœciowej, a póŸniej walczy³ o niepodleg³oœæ w Powstaniu Wielkopolskim
1918/1919. Zgin¹³ w Katyniu.

Autorem interesuj¹cego i zwracaj¹cego uwagê przechodniów murala jest Jaro-
s³aw Fabiœ. Uroczyste jego ods³oniêcie mia³o miejsce 18 lipca 2018 r. W uroczy-
stoœci m. in. wzi¹³ udzia³ prof. Roman Œwietlik – wnuk Franciszka Rosta wraz
z ma³¿onk¹. Wœród zaproszonych goœci byli równie¿: W³odzimierz Hibner – Bur-
mistrz Nowego Tomyœla, dr Zdzis³aw Koœciañski – historyk, regionalista, autor
szeregu publikacji dotycz¹cych lokalnej historii, kpt. Robert Janczewski – repre-
zentuj¹cy WKU w Nowym Tomyœlu, Maciej Myczka – prezes Stowarzyszenia Hi-
storii Wojskowoœci przy Lubuskim Muzeum Wojskowym wraz z towarzysz¹c¹
mu grup¹ rekonstrukcyjn¹, Adam Janelt – prezes Zak³adu Gospodarki Mieszka-
niowej w Nowym Tomyœlu wraz z przedstawicielami Wspólnoty Mieszkaniowej
przy ul. 3. Stycznia 29, radni Adam Fr¹ckowiak i Wojciech Andryszczyk oraz Ja-
ros³aw Fabiœ – autor projektu i wykonawca murala. 

Nie zabrak³o tak¿e przedstawicieli m³odzie¿y oraz mieszkañców Nowego To-
myœla. S³owa uznania dla tej inicjatywy przes³a³ dr hab. Rafa³ Reczek – dyrektor
Instytutu Pamiêci Narodowej Oddzia³ w Poznaniu.  
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Bo¿onarodzeniowy ¿³óbek w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa  w Nowym Tomyœlu
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Budynek S¹du Rejonowego w œwi¹tecznej, bia³o-czerwonej szacie

W ramach Akademii Niepodleg³oœci mo¿na by³o wys³uchaæ m. in. wyk³adów 
dra Zdzis³awa Koœciañskiego
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Burmistrz Nowego Tomyœla 
W³odzimierz Hibner 
z dyrektorem Oddzia³u IPN 
w Poznaniu 
dr. hab. Rafa³em Reczkiem 
podczas otwarcia 
wystawy „Ojcowie 
Niepodleg³oœci” 
– pl. Niepodleg³oœci, 21 maja

Zuchowy i Harcerski 
Rajd Powstañczy rozpoczêto 
z³o¿eniem okolicznoœciowej 
wi¹zanki pod pami¹tkow¹ tablic¹
poœwiêcon¹ Powstañcom 
Wielkopolskim – Lwówek, 
naro¿nik ulic Powstañców 
Wielkopolskich i Grobla, 25 maja 

„Armii w darze. 80. rocznica
przekazania broni ze zbiórki 
Funduszu Obrony Narodowej
w Nowym Tomyœlu” –
uroczystoœci
na pl. Niepodleg³oœci, 16 czerwca
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Na budynku przy 
ul. 3 Stycznia, powsta³ mural
upamiêtniaj¹cy postaæ pp³ka
rez. dra medycyny Franciszka
Rosta – uroczyste 
ods³oniêcie, 18 lipca

Podczas Przystanku: 
Biblioteka!, 
w fotograficznym atelier,
mo¿na by³o stan¹æ  
do zdjêcia z bohaterami 
Powstania Wielkopolskiego
– 8 wrzeœnia  

W partnerstwie z Grup¹
Animacyjn¹ „Mozaika” –
nowotomyska biblioteka 
publiczna zrealizowa³a 
projekt „Alfabet tradycji”
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Na mecie rajdu „Na szlaku –
œladami niepodleg³oœci” –
6 paŸdziernika

71.”Œpiewnik Domowy”,
tym razem „Polski” 
– Nowotomyski Oœrodek
Kultury, 10 paŸdziernika

W ramach projektu 
„Murale Polskiej
Niepodleg³oœci “ powsta³ 
mural na murze 
za Nowotomyskim
Oœrodkiem Kultury 



TU I TERAZ

70 Lucyna Koñczal-Gnap

W Turnieju Szachowym 
z okazji 100. lecia 
Niepodleg³oœci wzi¹³ udzia³
m. in. burmistrz 

W³odzimierz Hibner 
– Jastrzêbsko Stare, 
13 paŸdziernika

W Dniu Zmar³ych 
na nowotomyskim cmentarzu
odprawiona zosta³a uroczysta,
koncelebrowana msza œw.
w intencji powstañców 
wielkopolskich

Klub Osiedlowy Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Nowym 
Tomyœlu wraz z 19 Dru¿yn¹
Harcersk¹ „Buki” 
oraz I Akademick¹ Szko³¹ 
Podstawow¹ zorganizowa³
Osiedlowe Podchody 
Niepodleg³oœciowe 
– 7 listopada
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Nowotomyskie Towarzystwo
Kulturalne by³o 
organizatorem XIII Przegl¹du
Piosenki ¯o³nierskiej 
i Niepodleg³oœciowej 
– 7 listopada

„Pocket Concert – Fantazja
Polska, czyli Paderewski 
all inclusive” – Nowotomyski
Oœrodek Kultury, 8 listopada

„Historia i smak tradycji”.
Program artystyczny 
w wykonaniu uczniów Szko³y
Podstawowej im. 
Marii Kownackiej 
– Wytomyœl, 10 listopada
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Turniej Niepodleg³oœciowy
w Siatkówce Mê¿czyzn 
o Puchar Burmistrza 
Nowego Tomyœla 
– 10 listopada

Przemarsz 
Niepodleg³oœciowy ulicami
miasta otwierali werbliœci
z Grupy Szopena 
– 11 listopada

Harcerski „Ogieñ 
Niepodleg³oœci” zap³on¹³
w przeddzieñ Œwiêta 
Niepodleg³oœci – 10 listopada
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Uroczysta msza œw. za 
Ojczyznê w asyœcie 
Kompanii Honorowej 
Batalionu Logistycznego 
17 Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej im. gen.
Józefa Dowbor-Muœnickiego
z Miêdzyrzecza – koœció³
pw. NMP Nieustaj¹cej 
Pomocy, 11 listopada

Pod Pomnikiem 
Powstañców 
Wielkopolskich z³o¿ono
wspólny wieniec od 
mieszkañców miasta i gminy 
Nowy Tomyœl –
11 listopada

Pod¹¿aj¹cy w Marszu 
Niepodleg³oœci 
nowotomyœlanie nieœli 100.
metrow¹ flagê pañstwow¹
ufundowan¹ i wykonan¹
przez I Akademick¹ Szko³ê 
Podstawow¹ – 11 listopada
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W holu Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury otwarta 
zosta³a wystawa fotografii 
Marka Lapisa 
„Bia³o-czerwona” 
– 11 listopada

W Klubie Osiedlowym
Spó³dzielni Mieszkaniowej
powsta³y niepodleg³oœciowe
dekupa¿e – 24 listopada

Cz³onkowie Towarzystwa
Dzia³añ Historycznych im.
Feliksa Piêty przygotowali 
rekonstrukcjê posterunku
wojskowego 
– Nowotomyski Oœrodek
Kultury, 14 grudnia
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7. edycja patriotycznej
zbiórki krwi pod has³em
„Krew za krew” – 
hol Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, 
27 grudnia

Pl. Niepodleg³oœci oœwietlili
stra¿acy-ochotnicy 
z Bukowca i Ró¿y. Kibice
„Lecha” Poznañ u³o¿yli ze
zniczy liczbê 100 i odpalili
sto rac – uroczystoœæ 
patriotyczna dla uczczenia
100. lecia wybuchu 
Powstania Wielkopolskie-
go – 27 grudnia
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„Skrzaty” z Przedszkola nr 2
„Plastusiowe Osiedle” podczas 
zajêæ plastycznych w ramach 
projektu „Rocznica Polskiej 
Chwa³y”

Dzieci z Przedszkola nr 3
„Bajkowe Zacisze” wziê³y udzia³
w Przegl¹dzie Piosenki 
¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
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Dzieci z Przedszkola nr 5
„S³oneczko” zapali³y znicze na
grobach tych, którzy walczyli 
za nasz¹ wolnoœæ

W Przedszkolu nr 1
„Misia Uszatka” 
m. in. zrealizowano projekt
,,Przedszkole m³odych 
patriotów''

Kapsu³ê czasu, zawieraj¹c¹
przes³ania  dla kolejnych pokoleñ
uczniów, wykonali uczniowie
Szko³y Podstawowej nr 1 
im. Tadeusza Koœciuszki
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Polonez w wykonaniu 
drugoklasistów rozpocz¹³
uroczystoœæ z okazji Œwiêta
Niepodleg³oœci w Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Marii
Sk³odowskiej – Curie

Konkurs plastyczny „God³o
Polski” by³ jednym z dzia³añ
upamiêtniaj¹cych 
100. rocznicê odzyskania
niepodleg³oœci w Szkole 
Podstawowej nr 3

„Bieg dla Niepodleg³ej”
w Szkole Podstawowej
im. Leonarda Œliwiñskiego 
w S¹topach
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Poczet sztandarowy Szko³y
Podstawowej im. Marii 
Kownackiej w Wytomyœlu
towarzyszy³ wa¿nym 
wydarzeniom rocznicowym

W Zespole Przedszkolno-
-Szkolnym w Bukowcu
przygotowano program 
artystyczny przypominaj¹cy
wa¿ne historyczne 
wydarzenia

W Szkole Podstawowej 
w Jastrzêbsku Starym 
zorganizowano pokaz mody
z okresu miêdzywojennego
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Uczniowie Zespo³u Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych 
i Policealnych 
im. Miko³aja Kopernika 
przygotowali uroczyst¹ 
akademiê niepodleg³oœciow¹

Podczas rajdu historycznego
m³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr
2 im. Stanis³awa Staszica 
przyby³a pod Pomnik 
Powstañców Wielkopolskich 
na pl. Niepodleg³oœci

M³odzie¿ z Zespo³u Szkó³ 
Zawodowych i Licealnych im.
dra Kazimierza Ho³ogi wziê³a
udzia³ w 5. edycji Rajdu
Harcerskiego „Na szlaku 
– œladami niepodleg³oœci”



PRZYSTANEK: BIBLIOTEKA 2019! (Do) Wolnoœæ (8 wrzeœnia) 
– Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Coroczna plenerowa impreza Przystanek: Biblioteka!, tym razem pod has³em:

(Do) Wolnoœæ, poprowadzi³a licznie przyby³ych uczestników szlakiem odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. Rodzice z dzieæmi, a tak¿e grupy kole¿eñskie z du¿ym za-
anga¿owaniem sprawdza³y siê w zabawach quizowych, intelektualnych, artystycz-
nych, sportowych i innych. Na uczestników czeka³o piêæ przystanków tematycznych
opatrzonych tytu³ami: (Do) Wolnoœæ ruchu, (Do) wolnoœæ tworzenia, (Do) Wolnoœæ
pisania, (Do) Wolnoœæ s³uchania i (Do) Wolnoœæ czytania. Dodatkowym Przystan-
kiem po raz kolejny ju¿ by³ Przystanek: Nadleœnictwo Bolewice z leœnymi zagadkami
i tajemnicami.

W tym roku Przystankowi: Biblioteka! towarzyszy³a kolejna edycja Narodowego
Czytania. Tym razem czytan¹ ksi¹¿k¹ by³o „Przedwioœnie” Stefana ̄ eromskiego. Mu-
zyczn¹ atrakcj¹ imprezy by³ koncert Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym To-
myœlu. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³o siê równie¿ Fotograficzne Atelier, w któ-
rym mo¿na by³o zrobiæ sobie zdjêcie z bohaterami Powstania Wielkopolskiego.
Ostatnim punktem wydarzenia by³o oczekiwane przez wszystkich losowanie atrakcyj-
nych nagród za uczestnictwo w konkursie g³ównym i rozwi¹zanie plebiscytu: „100 lat
z ksi¹¿k¹”. W miêdzyczasie mo¿na by³o tradycyjnie skosztowaæ bibliotekarskich wy-
pieków na Café Przystanku. 

ALFABET TRADYCJI – WIELKOPOLSKA! (wrzesieñ – grudzieñ) 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Z myœl¹ o najm³odszych nowotomyœlanach – w partnerstwie z Grup¹ Animacyjn¹

„Mozaika” – nowotomyska biblioteka publiczna zrealizowa³a projekt „Alfabet trady-
cji”, sk³adaj¹cy siê z trzech cykli interaktywnych spotkañ edukacyjnych, w trakcie któ-
rych dzieci poznawa³y kulturê wybranych subregionów Wielkopolski – muzykê in-
strumentaln¹, instrumenty muzyczne, œpiew, taniec, zwyczaje, obrzêdy, kody graficz-
ne i inne wyró¿niki kulturowe. Spotkania, przygotowane w oparciu o autorskie scena-
riusze, prowadzone by³y przez profesjonalnych animatorów oraz muzyków, zajmuj¹-
cych siê tradycjami wybranych podregionów: Regionu Koz³a – muzycy z kapeli koŸ-
larskiej Adama Kaisera, Ziemi Kaliskiej – kapela „Przodki”, Biskupizny – cz³onkowie
Zespo³u Folklorystycznego z Domachowa. 

W ramach projektu powsta³y te¿ materia³y dydaktyczne dla nauczycieli dostêpne
na stronie internetowej nowotomyskiej biblioteki. 

W projekcie – na którego realizacjê Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyœlu uzyska³a dofinansowanie z ogólnopolskiego programu grantowe-
go „Patriotyzm Jutra”, realizowanego ze œrodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie – udzia³ wziê³y dzieci ze
wszystkich szkó³ podstawowych w mieœcie i gminie, a tak¿e ze Szko³y Podstawowej
im. E. Sczanieckiej we Lwówku, Szko³y Podstawowej w Chmielinku, Szko³y Podsta-
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wowej w Miedzichowie, Zespo³u Szkó³ i Placówek Oœwiatowych w Bolewicach, Szko-
³y Podstawowej w Zb¹szyniu, Zespo³u Szko³a Podstawowa – Przedszkole w W¹so-
wie, Szko³y Podstawowej w Michorzewie, Szko³y Podstawowej im. A. i W. Niegolew-
skich w Opalenicy i Szko³y Podstawowej w Urbanowie.

COMMANDO SZARAK (30 wrzeœnia)
– Szarki

Po raz drugi w Szarkach, tym razem z okazji 100. lecia odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê, zorganizowany zosta³ bieg survivalowy – COMMANDO SZARAK. Je-
go organizatorami byli: So³tys i Rada So³ecka Szarek, Stowarzyszenie „Dorzecze Szar-
ki” oraz Gmina Nowy Tomyœl. W ekstremalnym biegu prze³ajowym z przeszkodami,
z rzek¹ Szark¹ w tle, wziê³o udzia³ wielu uczestników, nie tylko z terenu gminy Nowy
Tomyœl. Odby³o siê kilka biegów, na ró¿nych dystansach dostosowanych do kategorii
wiekowych. Atrakcj¹ imprezy by³y przeja¿d¿ki bryczkami i miejscowa gastronomia.
Wszystkim uczestnikom wrêczono okolicznoœciowe medale, a zwyciêzcom puchary.

KU NIEPODLEG£OŒCI (paŸdziernik – grudzieñ) 
– Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna 
Wielkopolsk¹, w tym tak¿e nowotomysk¹, drogê do odzyskania niepodleg³oœci

przypomnia³ nowotomyœlanom dr Emilian Pra³at z Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu w cyklu wyk³adów opatrzonych tytu³em „Ku niepodleg³oœci”. Ich organi-
zatorem by³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, a ich tematy obejmowa³y:
„Pracê organiczn¹ i jej przedstawicieli” (paŸdziernik); „Wielkopolski rozdzia³ starañ
o odzyskanie niepodleg³oœci” (listopad) i „Kreis Neutomischel w drodze ku wolnej
Polsce” (grudzieñ). Ka¿dy z wyk³adów stanowi³ powi¹zan¹ tematycznie, ale jednak
zamkniêt¹ tematycznie ca³oœæ. Wartoœci¹ dodan¹ ka¿dego wyk³adu by³a ciekawa i cel-
nie dobrana ikonografia zawarta w prezentacji multimedialnej. 

NA SZLAKU – ŒLADAMI NIEPODLEG£OŒCI (6 paŸdziernika) 
– rajd pieszo-rowerowy ZHP 
W ramach 5. edycji Rajdu Harcerskiego zorganizowana zosta³a gra historyczna

zwi¹zana z drog¹ Polski do niepodleg³oœci. W rajdzie „Na szlaku – œladami niepodle-
g³oœci” udzia³ wziê³o blisko 100 uczestników, nie bêd¹cych cz³onkami Zwi¹zku Har-
cerstwa Polskiego. 

Harcerze przygotowali dla nich dwie trasy: piesz¹ licz¹c¹ ok. 10 km oraz rowero-
w¹ licz¹c¹ ok. 15 km. Obie trasy mia³y swój pocz¹tek przy Szkole Podstawowej
nr 3 w Nowym Tomyœlu, meta rajdu znajdowa³a siê w wiacie w Parku im. Feliksa Szo³-
drskiego. Uczestnicy mieli do pokonania nie tylko okreœlon¹ iloœæ kilometrów, ale te¿
do wykonania kilka zadañ – wszystkie o treœci historyczno-patriotycznej (np.: wyko-
nanie bia³o-czerwonych flag i wiatraczków, pomalowanie kubka w symbole niepodle-
g³oœciowe, czy zdobywanie przy wykorzystaniu QR kodów wiadomoœci dotycz¹cych
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drogi Polski do niepodleg³oœci). Na mecie na uczestników rajdu oczekiwali cz³onkowie
grupy rekonstrukcyjnej im. Feliksa Piêty, którzy odbierali od nich karty patrolowe
oraz przeprowadzali krótki test z wiedzy dotycz¹cej odzyskania przez Polskê niepod-
leg³oœci. Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Sêkowa  jak co roku zadba³o o posi³ek dla uczest-
ników. Dla najm³odszych przygotowano gry i zabawy, a wszystkim czas umila³ zespó³
Poznañ Brass – sekcja instrumentów blaszanych dêtych – który wykonywa³, zarówno
utwory patriotyczne, jak i rozrywkowe.

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody, a tak¿e ufun-
dowane przez Starostê Nowotomyskiego Ireneusza Kozeckiego bia³o-czerwone fla-
gê. Ca³oœæ zamyka³a tradycyjna, harcerska msza œw. polowa odprawiona przez pro-
boszcza parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy – ks. Andrzeja
Grabañskiego. Organizacjê rajdu wsparli: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner, Nowotomyski Oœrodek Kultury, Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
w Nowym Tomyœlu oraz Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu, który zakupi³ balo-
ny w narodowych barwach.

ŒPIEWNIK DOMOWY (10 paŸdziernika) 
– Nowotomyski Oœrodek Kultury
Siedemdziesi¹te pierwsze spotkanie z cyklu: Œpiewnik Domowy, poprowadzone

tradycyjnie przez Renatê Œmierteln¹, opatrzone zosta³o okreœleniem „Polski” i zorga-
nizowane zosta³o w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskê nie-
podleg³oœci. Mi³oœnicy wspólnego œpiewania odœpiewali takie pieœni i piosenki jak: „U³a-
ni, u³ani”, „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”, „P³ynie Wis³a, p³ynie”, „Polskie kwiaty”,
„O mój romarynie” czy „Niepodleg³a, niepokorna”. Oprawê muzyczn¹ spotkania za-
pewni³ duet Anna Kaczmarek oraz Tomasz Perz wraz z zespo³em „Ojej” z Bukowca. 

MURALE POLSKIEJ NIEPODLEG£OŒCI (11 paŸdziernika) 
– Nowotomyski Oœrodek Kultury
Uroczystym ods³oniêciem murala na murze za Nowotomyskim Oœrodkiem Kultu-

ry, NOK oficjalnie zakoñczy³ swój udzia³ w projekcie „Murale Polskiej Niepodleg³o-
œci”. Projekt, realizowany we wspó³pracy z Narodowym Centrum Kultury, mia³ na ce-
lu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci. 

Jak przysta³o na tak¹ wyj¹tkow¹ okazjê by³o dostojnie, patriotycznie, muzycznie
i wzruszaj¹co. W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli dyrektorzy oraz ucznio-
wie szkó³ z terenu gminy Nowy Tomyœl, którzy w³¹czyli siê w dzia³ania zwi¹zane z tym
projektem. Nie zabrak³o osób, które wspomaga³y NOK w realizacji zadania: dra Zdzi-
s³awa Koœciañskiego, Edwarda Kupca, Adriana Pawelskiego (Towarzystwo Dzia³añ
Historycznych im. Feliksa Piêty) oraz Krystiana Dybka (ZHP). Obecni byli równie¿:
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Agnieszka £azowska-Powa³ka
z Narodowego Centrum Kultury oraz Ma³gorzata Rzempowska-Skóra – autorka
projektu murala, jego g³ówna wykonawczyni oraz opiekunka artystyczna zaanga¿o-
wanej w tworzenie murala m³odzie¿y. Wyst¹pi³ Zespó³ Muzyki Myœliwskiej „De Lu-
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xe” oraz Marta Miku³a w repertuarze patriotycznym. By³y podziêkowania i pami¹tko-
we upominki oraz wyj¹tkowy „muralowy” tort. W ten sposób podsumowano prawie
dwa miesi¹ce intensywnych, patriotyczno-artystycznych dzia³añ, które rozpoczê³y siê
na pocz¹tku wrzeœnia wraz z powrotem m³odzie¿y po letnich wakacjach. 

Na zaproszenie Nok-u do udzia³u w projekcie odpowiedzia³o 10 szkó³ z terenu
gminy Nowy Tomyœl. 17 wrzeœnia ponad 250 uczniów wziê³o udzia³ w wyj¹tkowej
lekcji historii. O historii Powstania Wielkopolskiego opowiedzia³ historyk i regionalista
dr Zdzis³aw Koœciañski. W holu oœrodka wystawê pami¹tek historycznych z terenu
gminy zaprezentowa³ Edward Kupiec, pasjonat lokalnej historii. Swoje stanowisko
przygotowa³o równie¿ Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty. Kolejne
projektowe dzia³ania odbywa³y siê ju¿ w mniejszych sk³adach. Na warsztaty plastycz-
ne i street art przyby³o 17 m³odych ludzi – przedstawicieli kilku nowotomyskich szkó³.
Na warsztatach plastycznych wykonali plakaty niepodleg³oœciowe, a podczas warszta-
tów street – artu, które poprowadzi³a Ma³gorzata Rzempowska-Skóra, m³odzie¿ do-
wiedzia³a siê, czym jest sztuka street art, zapozna³a siê z jej przyk³adami, nie tylko
z Polski, ale i ze œwiata, a tak¿e popróbowa³a swoich si³ na specjalnie do tego celu przy-
gotowanych p³ytach. Jednak prawdziw¹ atrakcj¹ by³o malowanie w³aœciwego murala
na prawdziwym murze. Przy ogromnym zaanga¿owaniu m³odzie¿y, znajduj¹cy siê
w pobli¿u NOK-u mur nie tylko zmieni³ swoje oblicze, ale przede wszystkim sta³ siê
noœnikiem niezwykle wa¿nych wartoœci. 

Ostatnim zaplanowanym wydarzeniem w ramach projektu by³a historyczna gra
miejska „Na szlaku. Œladami niepodleg³oœci”, która odby³a siê w ramach 5. edycji Raj-
du Harcerskiego i przeprowadzona zosta³a z udzia³em 19. Dru¿yny Harcerskiej „Bu-
ki”. Nowotomyski Oœrodek Kultury, zosta³ jednym z dziesiêciu laureatów ogólnopol-
skiego konkursu „Murale Polskiej Niepodleg³oœci”, og³oszonego przez Narodowe
Centrum Kultury. Projekt sfinansowano ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach programu wieloletniego „Niepodleg³a” na lata 2017-2021.

I TURNIEJ SZACHOWY z okazji 100. lecia niepodleg³oœci 
(13 paŸdziernika) – Jastrzêbsko Stare
Pomys³odawc¹ I Turnieju Szachowego, zorganizowanego z okazji 100. lecia nie-

podleg³oœci w sali wiejskiej w Jastrzêbsku Starym, by³ mieszkaniec wsi Winicjusz Fen-
gier, a jego organizatorem so³tys Henryk Krzeszowski. Turniej zorganizowany zosta³
z rozmachem, zgromadzi³ kilkudziesiêciu uczestników z ca³ego kraju – wœród nich
dzieci, m³odzie¿ i seniorów, a tak¿e wysokiej rangi szachistów z Ukrainy, którzy nada-
li turniejowi status imprezy miêdzynarodowej. W turnieju wziêli tak¿e czynny udzia³
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz Prezes Mazowieckiego Zwi¹z-
ku Szachowego. Wszyscy uczestnicy oraz goœcie przybyli na turniej zostali podjêli
œwietnym bigosem ugotowanym przez so³tysa oraz s³odkoœciami, gor¹c¹ kaw¹ i her-
bat¹. Zwyciêzc¹ turnieju zosta³ Winicjusz Fengier, przed swoim bratem Rados³awem
Fengierem z Chodzie¿y. Organizatorów imprezy wspomogli: Urz¹d Miejski – funda-
tor cennych nagród oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. 
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MSZA ŒW. ZA POWSTAÑCÓW WIELKOPOLSKICH (1 listopada) 
– cmentarz parafialny
W Dniu Zmar³ych na nowotomyskim cmentarzu odprawiona zosta³a w intencji po-

wstañców wielkopolskich uroczysta, koncelebrowana msza œw., której przewodniczy³
ks. Andrzej Grabañski, proboszcz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Harcerze
z 19 DH „Buki” podczas mszy œw. trzymali przed o³tarzem du¿ych rozmiarów flagê
powstañcz¹, a po mszy œw. towarzyszyli z pochodniami procesji, która przesz³a po
cmentarzu. 

XIII PRZEGL¥D PIOSENKI ¯O£NIERSKIEJ I NIEPODLEG£OŒCIOWEJ 
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem… (7 listopada) 
– Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³ siê XIII Przegl¹d

Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”, organizo-
wany tradycyjnie przed Œwiêtem Niepodleg³oœci przez Nowotomyskie Towarzystwo
Kulturalne. (Szerzej o tym wydarzeniu piszemy na ss. 112-115)

OSIEDLOWE PODCHODY NIEPODLEG£OŒCIOWE (7 listopada 2018)
– Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej

Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu wraz z 19 Dru-
¿yn¹ Harcersk¹ „Buki” oraz I Akademick¹ Szko³¹ Podstawow¹ by³ organizatorem
Osiedlowych Podchodów Niepodleg³oœciowych. Na trasê przygotowan¹ przez
harcerzy z 19 DH „Buki” wyruszy³o siedem kilkuosobowych dru¿yn wraz z opie-
kunami. Na ka¿dym punkcie na uczestników czeka³y zadania, np. wykonanie pa-
pierowej bia³o-czerwonej flagi lub wiatraczka o narodowych barwach, dokoñcze-
nie tekstu patriotycznej piosenki. Bardzo wa¿nym momentem podczas podcho-
dów by³o zapalenie znicza od Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na pl. Nie-
podleg³oœci. Na zakoñczenie na osiedlowym tzw. placu przy górce, na os. Batore-
go, przy ognisku, przy akompaniamencie gitary wspólnie œpiewano patriotyczne
piosenki. 

HISTORIA NIEPODLEG£EJ POLSKI – pokaz laserowy i koncert (8 listopada)
Nowotomyski Oœrodek Kultury 

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci Nowotomyski
Oœrodek Kultury zaprosi³ mieszkañców na spotkanie z histori¹. Tego dnia dwukrotnie
odby³ siê spektakl laserowy pt. „Historia niepodleg³ej Polski” – przed po³udniem dla
szkó³, a wieczorem dla wszystkich mieszkañców. Na spektakl z³o¿y³o siê ponad 300
przedstawionych technik¹ laserow¹ obrazów i animacji laserowych przypominaj¹cych
dzieje naszego narodu od pocz¹tków tworzenia siê pañstwowoœci a¿ po czasy nam
wspó³czesne, najwa¿niejsze wydarzenia i zrywy niepodleg³oœciowe oraz postacie wy-
bitnych Polaków maj¹cych decyduj¹cy wp³yw na losy naszej ojczyzny. W warstwie
muzycznej wykorzystane zosta³y fragmenty utworów kompozytorów polskich takich
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jak: Chopin, Paderewski, Kurpiñski, czy Nowowiejski oraz fragmenty pieœni patrio-
tycznych. Dope³nieniem wieczornego spektaklu by³ koncert pt. „Pocket Concert –
Fantazja Polska, czyli Paderewski all inclusive”. Nie zabrak³o te¿ tradycyjnych rogali
oraz aromatycznej kawy. 

HISTORIA I SMAK TRADYCJI (10 listopada)
– sala wiejska w Wytomyœlu 

Mieszkañcy Wytomyœla, Kozich Lasek i okolic, a tak¿e zaproszeni goœcie wziêli
udzia³ w corocznym spotkaniu patriotycznym pt. „Historia i smak tradycji”. By³a to
ju¿ szósta uroczystoœæ, podczas której ³¹czone s¹ tradycyjne wielkopolskie smaki
z przypominaniem historii naszej Ojczyzny. To spotkanie – ze wzglêdu na 100.
rocznicê odzyskania niepodleg³oœci – mia³o jednak wyj¹tkowo uroczysty charakter.
Uczniowie szko³y podstawowej przygotowali apel patriotyczny zwi¹zany ze 100.
leciem odzyskania niepodleg³oœci. W czêœci artystycznej wyst¹pili tak¿e „Œpiewaj¹-
cy Przyjaciele”. Jak co roku degustowano tradycyjne wielkopolskie potrawy m. in.
kluchy z kapust¹ czy zupê korbolankê i odœpiewano wspólnie popularne narodowe
pieœni i piosenki. Spotkanie zorganizowali: Rada So³ecka Wytomyœla, Ko³o Gospo-
dyñ Wiejskich oraz Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu. 

NIEPODLEG£OŒCIOWY TURNIEJ O PUCHAR BURMISTRZA 
(10 listopada) – Oœrodek Sportu i Rekreacji 
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ Turniej Niepodle-

g³oœciowy w Siatkówce Mê¿czyzn o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. W tur-
nieju wziê³y udzia³ cztery zespo³y. W rywalizacji zwyciê¿y³ zespó³ „Tañcz¹cy z Kna-
gami”, drugie miejsce zajê³a dru¿yna „M³ode Wtorki”, trzecie – „Kangur Reakty-
wacja”, a czwarte miejsce przypad³o ekipie NT GT. Dekoracji dru¿yn dokonali Bur-
mistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz dyrektor Oœrodka Sportu i Re-
kreacji w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski. 

OGIEÑ NIEPODLEG£OŒCI (10 listopada) 
-Hufiec ZHP im. Emilii Sczanieckiej w Nowym Tomyœlu
W wigiliê Dnia Niepodleg³oœci, po raz pierwszy w historii Nowego Tomyœla, na

pl. Niepodleg³oœci zap³on¹³ symboliczny harcerski Ogieñ Niepodleg³oœci. Odby³o siê
to w ramach ogólnopolskiej akcji, a podobne ogniska zap³onê³y w dziesi¹tkach in-
nych miast w ca³ej Polsce. Ognisko w pobli¿u Pomnika Powstañców Wielkopolskich
na pl. Niepodleg³oœci rozniecili przedstawiciele trzech pokoleñ: kombatant Jan Ma-
³yszczak, Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner i harcerka Agata Doliñ-
ska. Odœpiewano hymn narodowy, a harcerze z 19 Dru¿yny Harcerskiej „Buki” od-
tañczyli poloneza. By³a gor¹ca herbata i 100 rogalików na 100. lecie, zebrane datki
przekazano na leczenie ma³ego Franka Brambora. Postanowiono, ¿e wydarzenie to
wprowadzone zostanie na sta³e do programu obchodów Dnia Niepodleg³oœci w na-
szym mieœcie.
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GMINNE OBCHODY ŒWIÊTA NIEPODLEG£OŒCI 
11 listopada 
Dzieñ 11 listopada Nowy Tomyœl œwiêtowa³ ju¿ od samego rana. Ju¿ od godz.

10.00, na deptaku przy ul. Mickiewicza, przez dwie kolejne godziny wielkie poru-
szenie wprowadzili werbliœci z Grupy Szopena i nowotomyscy harcerze, którzy
przemierzali deptak nios¹c bia³o-czerwone flagi i wielk¹ liczbê 100. Koncert na ze-
stawach perkusyjnych Grupy Szopena dali tak¿e uczniowie I Akademickiej Szko³y
Podstawowej. Swoje stanowisko mia³o równie¿ Towarzystwo Dzia³añ Historycz-
nych w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii. By³ powstañczy pa-
trol, by³y powstañcze flagi, a dzieciom rozdawano flagietki. O godz. 12.00 Bur-
mistrz Nowego Tomyœla zaprosi³ mieszkañców do wspólnego odœpiewania hym-
nu, po czym Chmielowa Grupa Motocyklowa LOK, powiewaj¹c flagami, objecha-
³a motorami miasto. 

O godz. 14.00 w koœciele p. w. NMP Nieustaj¹cej Pomocy przy ul. Pi³sudskie-
go, w asyœcie Kompanii Honorowej Batalionu Logistycznego 17 Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej im. gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego z Miêdzyrzecza,
odprawiona zosta³a uroczysta msza œw. za Ojczyznê. Obecne na niej by³y poczty
sztandarowe szkó³, instytucji i stowarzyszeñ oraz towarzysz¹ce im delegacje.
Uczestnikom mszy œw. i zebranym pod koœcio³em t³umom nowotomyœlan rozda-
wano flagietki i kotyliony wykonane przez seniorki z Domu Dziennego Pobytu
i cz³onkinie Sekcji Rêkodzielniczej Klubu Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej.
Po mszy œw. spod koœcio³a ruszy³ Przemarsz Niepodleg³oœciowy ulicami miasta.
Otwiera³ go samochód OSP z Ró¿y, za którym pod¹¿ali: werbliœci z Grupy Szope-
na, Kompania Honorowa Batalionu Logistycznego z Miêdzyrzecza, poczty sztan-
darowe, klasa mundurowa z Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika,
grupa mundurowa OSP w Bukowcu, rekonstruktorzy z Towarzystwa Dzia³añ Hi-
storycznych im. Feliksa Piêty nios¹cy flagê powstañcz¹, harcerze z 19 DH „Buki”
nios¹cy krzy¿ harcerski, cyfrê 100, pochodnie i metrow¹ flagê, a potem delegacje,
pojazd Katarzynka i mieszkañcy z flagami. Ca³oœæ zamyka³ nowy wóz bojowy OSP
w Bukowcu. 

Po przybyciu uczestników przemarszu na pl. Niepodleg³oœci zawy³y, uruchamia-
ne rêcznie, syreny stra¿ackie. Z towarzyszeniem orkiestry dêtej Nowotomyskie-
go Oœrodka Kultury odœpiewano hymn narodowy, okolicznoœciowe przemówienie
wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, odczytano uroczysty
Apel Poleg³ych, a Kompania Honorowa Batalionu Logistycznego z Miêdzyrzecza
odda³a salwê honorow¹. Nastêpnie kilkuosobowa delegacja z³o¿y³a pod Pomni-
kiem Powstañców Wielkopolskich wspólny wieniec od mieszkañców miasta i gmi-
ny Nowy Tomyœl. Komendant Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ wrêczy³ osobom
zas³u¿onym Medale Pami¹tkowe z okazji 100. lecia Odzyskania Niepodleg³oœci
i 100. lecia Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Kibice „Lecha” Po-
znañ odpalili 100 rac. Po uroczystoœci patriotycznej z pl. Niepodleg³oœci wyruszy³
– ulicami Zb¹szyñsk¹, 3 Stycznia i Jana Janusa do Szko³y Podstawowej nr 3 na os.
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Pó³noc – II Nowotomyski Marsz Niepodleg³oœci, prowadzony przez orkiestrê dê-
t¹ Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Pod¹¿aj¹cy w marszu nowotomyœlanie nie-
œli 100. metrow¹ flagê pañstwow¹ ufundowan¹ i wykonan¹ przez I Akademick¹
Szko³ê Podstawow¹. Po przybyciu na miejsce, z towarzyszeniem orkiestry odœpie-
wano cztery zwrotki „Mazurka D¹browskiego”, unosz¹c ku górze wy³o¿one na
siedzeniach bia³e i czerwone kartki, i tworz¹c w ten sposób ogromn¹ narodow¹
flagê. Dope³nieniem obchodów by³ uroczysty Koncert Niepodleg³oœciowy z udzia-
³em ponad 200 ma³ych artystów – przedszkolaków i uczniów szkó³ podstawo-
wych z naszego miasta i gminy. Na szkolnych holach mo¿na by³o obejrzeæ dwie
wystawy o tematyce niepodleg³oœciowej: wystawê przygotowan¹ przez uczniów
Szko³y Podstawowej nr 3 oraz wystawê plakatu patriotycznego pt.: „Niez³omni
w drodze do niepodleg³oœci”, przygotowan¹ podobnie jak w roku ubieg³ym przez
Zespó³ Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi. Po koncercie
na parkingu przy budynku Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji odby³ siê po-
kaz sztucznych ogni. Nie zabrak³o te¿ wojskowej grochówki. W Gminnych Ob-
chodach Œwiêta Niepodleg³oœci wziê³y udzia³ t³umy nowotomyœlan.

WYSTAWA FOTOGRAFII pt. „BIA£O-CZERWONA” (11 listopada) 
– Nowotomyski Oœrodek Kultury
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury otwarta zosta³a wystawa fotografii

Marka Lapisa – fotografa dokumentalnego. Zaprezentowane na wystawie zdjêcia to
efekt dziewiêciu lat obserwacji i pracy Marka Lapisa – poznañskiego dokumentalisty.
Bior¹c na warsztat polskie barwy narodowe, fotografik stara³ siê uchwyciæ w u³amku
sekundy to, co najwa¿niejsze – zastan¹ sytuacjê oraz symbolikê sceny. Jego zdjêcia
prezentuj¹ czêsto wa¿ne lub mniej wa¿ne chwile i wydarzenia z ¿ycia codziennego,
które w obiektywie autora prac – dziêki zaakcentowaniu kolorystyki i kontekstu – zy-
skuj¹ symboliczn¹ wymowê i obrazuj¹ funkcjonowanie w œwiadomoœci spo³eczeñstwa
polskiego barw bia³ej i czerwonej. 

DEKUPA¯ NIEPODLEG£OŒCIOWY (24 listopada 2018) 
– Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej 
W ramach klubowych zajêæ Sekcji Artystycznego Zdobienia Przedmiotów, zreali-

zowany zosta³ projekt pod nazw¹ „Dekupa¿ niepodleg³oœciowy”. Pod okiem instruk-
torki Barbary Kubala-Ratajczak powsta³y prace utrzymane w tematyce narodowej:
szklane ozdobne talerzyki umieszczone na stojakach i przyozdobione dodatkowo
tzw. „kotylionem”. Poœrodku talerza umiejscowiony by³ obraz o tematyce narodo-
wej, zwi¹zanej z faktem odzyskania niepodleg³oœci oraz zwyciêskim Powstaniem
Wielkopolskim. Powsta³e podczas warsztatów prace zaprezentowane zosta³y na wy-
stawie, towarzysz¹cej uroczystoœciom z okazji 100. lecia wybuchu Powstania Wielko-
polskiego, zorganizowanym 27 grudnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. 
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PODRÓ¯ PRZEZ HISTORIÊ, MELODIE I SMAKI – 1918 ROK
(5 i 14 grudnia) – Nowotomyski Oœrodek Kultury

Projekcja filmu niemego „Ponad œnieg” – z muzyk¹ na ¿ywo, patriotyczne warszta-
ty plastyczne dla dzieci „Moja Polska” oraz koncert okolicznoœciowy, po³¹czony
z rekonstrukcj¹ posterunku wojskowego – to wydarzenia, które odby³y siê w ra-
mach projektu „Podró¿ przez historiê, melodie i smaki – 1918 rok”, na realizacjê
którego Nowotomyski Oœrodek Kultury pozyska³ dofinansowanie ze œrodków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIE-
PODLEG£A na lata 2017-2022.  W projekcji filmu niemego „Ponad œnieg” z 1929
roku, która odby³a siê 5 grudnia, uczestniczy³o ok. 300 widzów. Integraln¹ czêœæ te-
go pokazu stanowi³a muzyka na ¿ywo, oparta na motywach kresowych oraz melo-
diach ludowych zapisanych przez Oskara Kolberga. W efekcie powsta³ koncert fol-
kowy, ³¹cz¹cy tradycyjn¹ muzykê europejsk¹ z jazzow¹ improwizacj¹ i rockowymi
elementami, a wszystko to w wykonaniu muzyków z grupy Waldemar Rych³y Trio.
Muzyka doskonale wspó³gra³a z akcj¹ filmu, tocz¹c¹ siê na Kresach Wschodnich
w czasach wspó³czesnych ¯eromskiemu, tj. ok. 1918r. Pierwowzorem literackim
filmu by³ bowiem dramat Stefana ¯eromskiego w trzech aktach „Ponad œnieg biel-
szym siê stanê”. Tego samego dnia odby³y siê w NOK-u patriotyczne warsztaty pla-
styczne dla dzieci zatytu³owane „Moja Polska”. W ramach tego samego projektu
14 grudnia zaprezentowano wyj¹tkowy „Patriotyczny program artystyczny”.
Cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57
Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii przygotowali rekonstrukcjê posterunku
wojskowego i wszystkim wchodz¹cym do holu NOK-u wypisywali tradycyjne prze-
pustki. Do grupy rekonstrukcyjnej do³¹czy³a nowotomyska kapela „Zza Winkla”
z koncertem upamiêtniaj¹cym 100. rocznicê Powstania Wielkopolskiego. Prezen-
towanie gwary i tradycji wielkopolskiej wed³ug zasady, aby nic nie uszczkn¹æ z bo-
gatej schedy odziedziczonej po przodkach dla przekazania jej nastêpnym pokole-
niom – ta dewiza nowotomyskiej kapeli towarzyszy³a równie¿ temu wydarzeniu.
Na wszystkich goœci czeka³a „niepodleg³oœciowa” kawiarenka z kaw¹, herbat¹
i s³odkim rogalikiem.

KREW ZA KREW – patriotyczna zbiórka krwi (27 grudnia)
– hol Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
7. edycja patriotycznej zbiórki krwi pod has³em „Krew za krew” mia³a miejsce

tym razem w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Coroczna akcja, zainicjowa-
na w 2011 roku i odbywaj¹ca w dniu kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Wiel-
kopolskiego 1918/19, przeprowadzana by³a dot¹d w podstawionym krwiobusie.
Pocz¹wszy od 100. rocznicy Powstania Wielkopolskiego 1918/19 akcja przepro-
wadzana bêdzie w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Podczas tegorocznej
akcji zarejestrowano a¿ 75 dawców. Pad³ te¿ rekord – w sumie oddano 27,5 litra
krwi. Rekord ten mo¿e byæ jeszcze pobity. Krew oddawaæ mo¿na bowiem do 16
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lutego 2019 roku na has³o: „Zwyciêskie powstanie”. Organizatorami akcji s¹: Nie-
zale¿ne Forum Nowego Tomyœla, Nowotomyskie Wiêzy Krwi – HDK PCK 644
oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” we Lwówku.

UROCZYSTOŒÆ PATRIOTYCZNA dla uczczenia 
100. LECIA WYBUCHU POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO (27 grudnia) 
Nowotomyskie obchody 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego roz-

poczê³a msza œw. w intencji powstañców wielkopolskich odprawiona w koœciele
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, z udzia³em chóru „Melodia” z Borui Koœciel-
nej. Po mszy œw. z pl. Chopina wyruszy³ Marsz Powstañczy, który przeszed³ depta-
kiem przy ul. Mickiewicza na pl. Niepodleg³oœci. Maszeruj¹cemu t³umowi nowoto-
myœlan towarzyszyli harcerze z pochodniami oraz wielk¹ liczb¹ 100. Nie zabrak³o
i innych akcentów powstañczych – flagi powstañczej i powstañczych mundurów,
które mieli na sobie cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa
Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii.  Pl. Niepodleg³oœci
oœwietlili stra¿acy-ochotnicy z Bukowca i Ró¿y. Wystawiono poczty sztandarowe.
Rêczna syrena stra¿acka da³a sygna³ do odœpiewania hymnu pañstwowego. Kibice
„Lecha” Poznañ u³o¿yli ze zniczy liczbê 100 i odpalili sto rac. W tle s³ychaæ by³o
podnios³¹ muzykê. Z pl. Niepodleg³oœci uczestnicy uroczystoœci przeszli do Nowo-
tomyskiego Oœrodka Kultury, gdzie odby³ siê koncert patriotyczny. Ponownie wy-
st¹pi³ chór „Melodia”. Wystawiono spektakl familijny Teatru M³odego Widza – Lal-
ki i Aktora, zatytu³owany „Wóz Drzyma³y”. Wyst¹pi³a tak¿e kapela „Zza Winkla”,
prezentuj¹c utwory znajduj¹ce siê na jej p³ycie „Jasn¹ nut¹ o powstaniu”, nagranej
z okazji 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W holu NOK-u mo¿na by-
³o obejrzeæ wystawê dekupa¿y niepodleg³oœciowych wykonanych przez cz³onków
Sekcji Artystycznego Zdobienia Przedmiotów przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu. W kawiarence powstañczej serwowano aro-
matyczn¹ kawê i herbatê oraz œwi¹teczne s³odkoœci. 

OBCHODY WYZWOLENIA NOWEGO TOMYŒLA (3 stycznia) 
Organizatorami Pikniku Powstañczego zaplanowanego na 3 stycznia 2019 r.,

rocznicê dnia, w którym Nowy Tomyœl wyzwolony zosta³ siê spod jarzma pruskie-
go s¹ I Akademicka Szko³a Podstawowa, Oœrodek Sportu i Rekreacji, Klub Osiedlo-
wy, ZHP i Nowotomyski Komitet Obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodleg³o-
œci przez Polskê i 100. lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 

Nowotomyscy harcerze z 19 DH „Buki” zorganizowali grê miejsk¹ „Jak Nowy
Tomyœl odzyska³ niepodleg³oœæ”. Tzw. plac przy górce na os. Batorego wyznaczo-
no na miejsce „Pikniku powstañczego”, na którego program z³o¿y³y siê m. in.: wy-
g³oszona przy harcerskim ognisku pogadanka historyczna dra Zdzis³awa Koœciañ-
skiego oraz polowa msza œw. w intencji powstañców wielkopolskich i odzyskanej
Ojczyzny. 
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PRZEDSZKOLA I SZKO£Y PODSTAWOWE
Choæ 100 lat up³ynê³o od wybuchu Powstania Wielkopolskiego i zmieni³y siê ca³ko-

wicie warunki (…) – to takie wartoœci jak umi³owanie ojczyzny, ofiarnoœæ i poczucie
obowi¹zku, odwaga i inicjatywa, wytrwa³oœæ oraz przedsiêbiorczoœæ – maj¹ uniwersal-
ne i nieprzemijaj¹ce znaczenie. Okreœlone wzorce pozytywne maj¹ dla m³odego poko-
lenia wielk¹ si³ê mobilizuj¹c¹ i wychowawcz¹. (Zdzis³aw Koœciañski „W drodze do nie-
podleg³oœci”, Nowy Tomyœl 2018) .  Wzmacnianie poczucia to¿samoœci narodowej,
przywi¹zania do historii i tradycji narodowych – podstawowe elementy wychowania
patriotycznego pojawiaæ siê mog¹ w pracy wychowawczej z dzieæmi i m³odzie¿¹ w ra-
mach ró¿nych zajêæ i przy wykorzystaniu zró¿nicowanych form i metod pracy. Wiele
z nich znakomicie wpisa³o siê w – og³oszone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
– obchody „Roku dla Niepodleg³ej”. Znakomit¹ okazj¹ do kszta³towania w m³odych
ludziach uczuæ patriotycznych s¹ bowiem uroczystoœci zwi¹zane z obchodami œwi¹t na-
rodowych, a tych w roku dwóch wa¿nych narodowych rocznic nie brakowa³o.  

Jedn¹ z propozycji zadañ – skierowanych do przedszkoli, szkó³ podstawowych,
klas gimnazjalnych i szkó³ œrednich – zwi¹zanych z obchodami 100. rocznicy odzyska-
nia niepodleg³oœci przez Polskê by³ program edukacyjny „Rocznica polskiej chwa³y”,
opracowany i koordynowany przez Dorotê Piechotê – doradcê metodycznego na-
uczycieli wychowania przedszkolnego z terenu naszego miasta i gminy, komendantkê
Hufca ZHP im. Emilii Sczanieckiej w Nowym Tomyœlu. W tym – objêtym patronatem
honorowym Burmistrza Nowego Tomyœla, Komendanta Chor¹gwi Wielkopolskiej
ZHP w Poznaniu i Oœrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu – programie wziê-
³o udzia³ 643 uczestników z 17 placówek oœwiatowych: przedszkoli, szkó³ podstawo-
wych, gimnazjów, oœrodków szkolno- wychowawczych, gromad zuchowych i dru¿yn
harcerskich, a wœród nich z wszystkich nowotomyskich przedszkoli publicznych, Nie-
publicznego Przedszkola „Têczowy Ogród”, Szko³y Podstawowej „Arka” i Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej- Curie w Nowym Tomyœlu oraz Szko³y Pod-
stawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach. Przez 35 dni, od 5 paŸdziernika do
8 listopada, zrealizowano zadania dostosowane do wieku uczestników. Najczêœciej
by³y to: wycieczki, których celem by³o poznanie zabytków kultury regionalnej, dorob-
ku historycznego, architektury i tradycji oraz zwiedzanie miejsc pamiêci narodowej,
spotkania ze znawcami narodowej historii, opracowanie kodeksu m³odego patrioty,
wykonywanie okolicznoœciowych kartek pocztowych, kotylionów, flag i flagietek,
opracowywanie œpiewników pieœni patriotycznych, wykonywanie zdjêæ obiektów hi-
storycznych, ale tak¿e przygotowywanie tradycyjnych wypieków i deserów o bar-
wach narodowych, a nawet wykonanie kapsu³y czasu. Wszystkie dzia³ania zosta³y
udokumentowane m. in. wizytówk¹ wykonuj¹cej je grupy. W gali podsumowuj¹cej
program, która odby³a siê 8 listopada w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, wziê³y
udzia³ reprezentacje wszystkich uczestnicz¹cych w projekcie zespo³ów. Realizatorów
uhonorowano podziêkowaniami i certyfikatami oraz upominkami w postaci lampio-
nów z bia³o-czerwon¹ flag¹ i nowotomyskimi gad¿etami. 
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Przedszkola i szko³y w³¹cza³y siê do innych projektów, a tak¿e realizowa³y w³asne
projekty edukacyjne, takie jak np. „Przedszkole m³odych patriotów” (Przedszkole nr
1 im. „Misia Uszatka"), "100.lecie niepodleg³oœci - pokaz radoœci przedszkolaków"
(Przedszkole nr 3 "Bajkowe Zacisze"), ,,Kto ty jesteœ - Polak ma³y…”, ,,Polak ma³y”,
,,100 lat dla Niepodleg³ej'',,, Krasnale poznaj¹ legendy'',,, Trudna droga do odzyskania
niepodleg³oœci – w literaturze'',,, Ksi¹¿ka pomostem do poznania historii'' (Szko³a Pod-
stawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej). Przedszkole nr 5 „S³oneczko”,
Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej, Szko³a Podstawowa
w Jastrzêbsku Starym i Szko³a Podstawowa nr 3 zg³osi³y swój udzia³ w Miêdzynaro-
dowym Projekcie Edukacyjnym „Piêkna nasza Polska ca³a”, spoœród proponowanych
do realizacji zadañ wybieraj¹c te, które by³y odpowiednie dla wieku dzieci i specyfiki
przedszkolnych grup. W ramach tego projektu dzieci m. in. wziê³y udzia³ w pieszej
wycieczce „Szlakiem historii po Nowym Tomyœlu”, pozna³y hymn Polski, uczy³y siê
znanych piosenek o patriotycznych treœciach, a tak¿e dostosowanych do wieku gier
i zabaw ludowych, tañca ludowego zwi¹zanego z naszym regionem i zaprezentowa³y
go rodzicom, wykonywa³y prace plastyczne przedstawiaj¹ce strój ludowy z naszego
regionu i za pomoc¹ ró¿nych technik plastycznych prezentowa³y swoje wizje Ma³ej Oj-
czyzny, czyli naszego miasta, wziê³y udzia³ we wspólnym pieczeniu chleba wg trady-
cyjnego przepisu i na terenie przylegaj¹cym do szko³y zasadzi³y „drzewo pamiêci”,
zobowi¹zuj¹c siê do jego pielêgnowania. 

Wszystkie szko³y podstawowe w mieœcie i w gminie objête zosta³y projektem
„Alfabet tradycji – Wielkopolska”, realizowanym przez Miejsk¹ i Powiatow¹
Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu w ramach ogólnopolskiego programu
grantowego „Patriotyzm Jutra”, realizowanego ze œrodków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. 

Od pocz¹tku roku szkolnego 2018/2019 uczniowie brali udzia³ w szkolnej
i miêdzyszkolnej rywalizacji, rok jubileuszowy w placówkach oœwiatowych obfitowa³
bowiem w – zwi¹zane tematycznie z obchodzonymi rocznicami – konkursy: wiedzy
o Polsce i jej historii (np. „Polska moja ojczyzna” dla uczniów klas II Szko³y
Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, czy „Drogi Polski do
wolnoœci” w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu), literackie (“I
wówczas sta³em siê wolnym cz³owiekiem...” w Zespole Przedszkolno-Szkolnym
w Bukowcu), piosenki patriotycznej (np.,, Œwiêtujemy niepodleg³oœæ” w Przedszkolu
nr 1 „Misia Uszatka”), recytatorskie (np.,, Kto ty jesteœ? Polak ma³y” w Przedszkolu
nr 1 „Misia Uszatka”), plastyczne (np. „Niez³omni w drodze do niepodleg³oœci” w I
Akademickiej Szkole Podstawowej; na naj³adniejszy emblemat patriotyczny w Szkole
Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach; na wspó³czesn¹ wersjê kokardy
narodowej w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu; zorganizowany dla
przedszkolaków i ich rodziców Konkurs Plastyczny pt. „Moja ma³a Ojczyzna”
w Przedszkolu nr 5 „S³oneczko”; zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ nr 3 kon-
kurs „God³o Polski” na artystyczn¹ wizjê god³a pañstwowego; konkurs na ,,Symbole
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narodowe” w Szkole Podstawowej w Borui Koœcielnej, zorganizowany przez tê szko-
³ê „Gminny konkurs na gazetkê szkoln¹” zwi¹zan¹ tematycznie ze 100. leciem odzy-
skania niepodleg³oœci, w którym oprócz szko³y z Borui Koœcielnej wziê³y udzia³ Zespó³
Przedszkolno-Szkolny w Bukowcu i Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym, czy
te¿ w ramach projektu,, Cudze chwalicie, swego nie znacie”, konkurs na wykonane
dowoln¹ technik¹ plastyczn¹ herby: Nowego Tomyœla, powiatu nowotomyskiego,
Poznania i województwa wielkopolskiego). 

W ramach miêdzyszkolnej rywalizacji odby³y siê tak¿e „Biegi dla Niepodleg³ej”
oraz konkurs strzelecki dla klas IV-VIII szkó³ podstawowych. Szko³a Podstawowa nr
1 im. Tadeusza Koœciuszki by³a organizatorem Gminnego Konkursu Filmowego „We-
hiku³ czasu – jak bêdzie wygl¹da³a Polska za 100 lat”, nad którym patronat obj¹³ Bur-
mistrz Nowego Tomyœla. Uczniowie z klas VI – VIII Szko³y Podstawowej w Borui Ko-
œcielnej wziêli udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „Patriotest” pod ha-
s³em ,,100 lat Niepodleg³ej'', a uczniowie Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym
w ogólnopolskiej kampanii,, Bohater ON w Twojej Szkole” – kartka dla powstañca.

W szko³ach organizowane by³y tzw. ¿ywe lekcje historii, najczêœciej z udzia³em
zaproszonych goœci. We wrzeœniu uczniowie Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym
Tomyœlu udali siê do Pora¿yna na „Piknik historyczny”, po³¹czony z pokazem
rekonstrukcji historycznych oraz prelekcj¹ Dariusza Matuszewskiego - regionalisty,
opiekuna i kustosza Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej. 

W paŸdzierniku „¿yw¹ lekcjê” historii dla klas VI-VIII przeprowadzi³o Bractwo Hi-
storyczne „Kerin”, a prelekcjê wyg³osi³ Dariusz Matuszewski. Podczas lekcji „Historia
na wyci¹gniêcie rêki” uczniowie Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w
Wytomyœlu wys³uchali prelekcji historyka i regionalisty dra Zdzis³awa Koœciañskiego
i obejrzeli wystawê wydobytych z ziemi znalezisk pana Edwarda Kupca. Dr Zdzis³aw
Koœciañski goœci³ tak¿e w I Akademickiej Szkole Podstawowej z prelekcj¹ „Polskie dro-
gi do niepodleg³oœci”. Czêstymi goœæmi w szko³ach byli ¿o³nierze Wojska Polskiego.

Dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” wziê³y udzia³ w koncercie „100 lat od od-
zyskania niepodleg³oœci – jak brzmia³a muzyka niepodleg³ej Polski?”, który przygoto-
wa³a dla nich Grupa Animacyjna „Mozaika”, a same uda³y siê do Domu Dziennego Po-
bytu, by wspólnie z seniorami upamiêtniæ wydarzenia sprzed 100 lat, prezentuj¹c po-
znane uk³ady taneczne, recytuj¹c wiersze patriotyczne oraz œpiewaj¹c wspólnie pio-
senki. Pos³uchaæ muzyki Fryderyka Chopina i poznaæ popularne narodowe pieœni mo-
g³y dzieci z Przedszkola nr 4 „Bolka i Lolka” podczas koncertu „Kto Ty jesteœ – Polak
ma³y” z udzia³em goszcz¹cych w przedszkolu muzyków. 

W szkolnych rocznicowych kalendarzach pojawi³o siê wiele niekonwencjonal-
nych form obchodów, jak choæby Dzieñ Mody Patriotycznej – zadanie wykonywa-
ne w ramach realizacji projektu „Piêkna Nasza Polska Ca³a”. W Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Nowym Tomyœlu rozpocz¹³ siê on od rozmowy na temat znaczenia barw
narodowych. Dzieci, ubrane w bia³o-czerwone stroje, wziê³y udzia³ w grupowym po-
kazie mody patriotycznej, który odby³ siê przy pe³nym poszanowaniu narodowych
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symboli, a nastêpnie wcieli³y siê w rolê kreatorów mody i stworzy³y projekty strojów
patriotycznych. Przedszkolaki ze Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej zaprezento-
wa³y siê tego dnia w strojach o charakterze ludowym, wojskowym, sportowym i pa-
triotycznym. W Szkole Podstawowej w Jastrzêbsku Starym odby³ siê pokaz, wykona-
nych przy pomocy rodziców, strojów z okresu dwudziestolecia miêdzywojennego. 

Z inicjatywy nauczycielki muzyki w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukow-
cu, a jednoczeœnie kierownika Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu, Anny Kacz-
marek nakrêcony zosta³ patriotyczny teledysk. Wziêli w nim udzia³ uczniowie klas
od III do VIII tutejszej szko³y oraz dzieci i m³odzie¿ z S¹topów i Daków Mokrych.
Wszyscy zaanga¿owani w projekt uczniowie zaœpiewali utwór „Niepodleg³a, nie-
pokorna”, który stanowi³ dŸwiêkowe t³o dla obrazu. Teledysk nakrêcony zosta³
z drona, na bukowieckim stadionie. Uczniowie, ubrani w bia³e koszulki i trzymaj¹-
cy w d³oniach bia³o-czerwone kartki, przemieszczali siê w taki sposób, by z posta-
ci i barw narodowych utworzyæ najpierw kontur Polski, a nastêpnie napis „Pol-
ska”. Teledysk trafi³ do sieci i ju¿ w pierwszych dniach zaskoczy³ rekordow¹ liczb¹
ods³on. Zosta³ tak¿e zaprezentowany podczas gminnych obchodów niepodleg³o-
œciowych w Nowym Tomyœlu.

Niecodzienny przebieg mia³a we wrzeœniu jedna z przerw miêdzy lekcjami na
boisku w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego. Korowód ponad stu
par uczniów - od najm³odszych do najstarszych - zatañczy³ poloneza na szkolnym
boisku, by w taki oryginalny sposób uczciæ 100. rocznicê odzyskania niepodleg³o-
œci i 100. rocznicê wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po prezentacji „100 par
na 100. lecie niepodleg³oœci” uczestnicy tañca, dostojnym krokiem w rytmie na
„trzy”, udali siê przed budynek szko³y, gdzie uroczyœcie podniesiono na maszt fla-
gê pañstwow¹ i odœpiewano wszystkie zwrotki hymnu. Flaga pañstwowa towarzy-
szyæ bêdzie uczniom do 3 stycznia, czyli do dnia odzyskania przez Nowy Tomyœl
niepodleg³oœci w 1919 roku. Uroczystoœæ obserwowa³a spora grupa rodziców
i mieszkañców osiedla.

Szkolne Centrum Informacji zorganizowa³o w listopadzie na szkolnym korytarzu
performance pod has³em „Czytamy Niepodleg³ej”. Uczniowie czytali fragment tekstu
Romana Dmowskiego „Myœli nowoczesnego Polaka”, a wszystko to na tle wystawy
„Ojcowie niepodleg³oœci”, wzorowanej na IPN-owskiej wystawie pod tym samym ty-
tu³em. 

„Papie¿ Jan Pawe³ II wzorem œwiêtoœci i patriotyzmu”- to tytu³ spektaklu poetycko-
-muzycznego, który uczniowie Szko³y Podstawowej nr 3 zaprezentowali z okazji Dnia
Papieskiego w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Odwo³uj¹c siê
do kilku epizodów z ¿ycia wielkiego Papie¿a-Polaka, który w swoim nauczaniu ³¹czy³
treœci biblijne z narodow¹ histori¹, zaakcentowano rolê, jak¹ odegra³ w najnowszej hi-
storii Polski. 

W salach zajêæ i klasach powsta³y k¹ciki patriotyczne, wype³nione nie tylko w³asny-
mi pracami plastycznymi, ale tak¿e ksi¹¿kami, albumami, mapami i pami¹tkami rodzin-
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nymi zwi¹zanymi z histori¹ Polski. Wyj¹tkowo uroczyst¹ oprawê mia³y wydarzenia
wpisane na sta³e do kalendarza imprez i wydarzeñ. By³a wówczas okazja do zaprezen-
towania w³asnorêcznie wykonanych bia³o – czerwonych rozet i kotylionów oraz cho-
r¹giewek. Na szkolnych dziedziñcach rozpoœcierano tzw. „¿ywe flagi”, wypuszczano
w niebo bia³e i czerwone balony, a na ca³ej niemal d³ugoœci korytarza Szko³y Podstawo-
wej w Wytomyœlu pewnego dnia „rozla³a siê” najwiêksza polska rzeka – Wis³a i wkrót-
ce na jej brzegach pojawi³y siê najwa¿niejsze miasta Polski, które swoj¹ histori¹ i zabyt-
kami przypominaj¹ o walecznoœci, odwadze i ofiarach naszych przodków w drodze do
wolnoœci. 

Wszystkie placówki oœwiatowe przyjê³y zaproszenie Ministra Edukacji Narodowej
oraz Rady Dzieci i M³odzie¿y do udzia³u w ogólnopolskiej akcji. W ostatnim dniu robo-
czym, poprzedzaj¹cym Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci, o symbolicznej godzinie
11.11 wspólnie odœpiewano cztery zwrotki hymnu narodowego, bij¹c tym samym
„Rekord dla Niepodleg³ej”. 

Szkolne uroczystoœci zwi¹zane ze 100. leciem odzyskania niepodleg³oœci mia³y miej-
sce najczêœciej 9 listopada. Tak by³o w Szkole Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu,
gdzie odby³ siê uroczysty apel z udzia³em wszystkich uczniów i nauczycieli. Przygoto-
wano inscenizacjê przedstawiaj¹c¹ d³ug¹ drog¹ Polski do odzyskania niepodleg³oœci.
Ka¿dy z uczniów otrzyma³ przygotowany przez nauczycieli okolicznoœciowy folder.
Uczniowie rozwi¹zywali historyczne krzy¿ówki. Przez ca³y dzieñ dzieci i rodzice mogli
podziwiaæ wystawê znalezisk ze zbiorów Edwarda Kupca, które skrywa nasza nowo-
tomyska ziemia. Pokaz mundurów i broni zaprezentowa³a Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej GRÄTZ. Uczniowie mogli wykonaæ pami¹tkow¹ fotografiê na okolicznoœcio-
wej œciance, zwi¹zanej tematycznie z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919, a wcze-
œniej przygotowali pami¹tkowe albumy, które zamkniête w kapsule czasu, bêd¹ swo-
istym przes³aniem dla kolejnych pokoleñ uczniów. 

Obchody Narodowego Dnia Niepodleg³oœci w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ma-
rii Sk³odowskiej – Curie rozpoczêto dzieñ wczeœniej „Wieczornic¹ niepodleg³oœcio-
w¹”, z udzia³em uczniów, nauczycieli i rodziców. Wype³ni³o j¹, utrzymane w podnio-
s³ym klimacie, widowisko s³owno-muzyczne przygotowane w ho³dzie tym, którzy
walczyli o niepodleg³oœæ Polski. Z³o¿y³y siê nañ – wykonywana na ¿ywo muzyka, pie-
œni i piosenki w wykonaniu zespo³u wokalnego i chóru, wiersze i fragmenty prozy,
maj¹ce wp³yw na kszta³towanie naszej narodowej œwiadomoœci, a na koniec panto-
mimiczna scenka. Tak¿e 9 listopada uczniowie nowotomyskiej „Dwójki” oddali
„Ho³d Niepodleg³ej” podczas uroczystego apelu-akademii, w trakcie którego m. in.
zaprezentowany zosta³ narodowy taniec polski – polonez, a na tr¹bce odegrana zo-
sta³a „Rota”. 

Punktem kulminacyjnym obchodów 100. lecia niepodleg³oœci w Szkole Podstawo-
wej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu by³o zaprezentowane 9 listo-
pada widowisko pt. „Ukochany kraj, umi³owany kraj”, którego motywem przewod-
nim by³ rok 1918 i wydarzenia zwi¹zane z Powstaniem Wielkopolskim. M³odzie¿
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i dzieci odegrali sceny, które w historii naszej Ojczyzny mia³y kluczowe znaczenie.
Prezentacjom scenicznym towarzyszy³y pieœni patriotyczne i tañce. 

Podobnie uroczysty charakter mia³y obchody Narodowego Œwiêta Niepodle-
g³oœci w Szko³ach Podstawowych w Bukowcu, S¹topach i Borui Koœcielnej, gdzie
po ich zakoñczeniu zorganizowano uroczysty przemarsz przez wieœ. 11 listopada,
w koœciele parafialnym w Jastrzêbsku Starym, po mszy œw. za Ojczyznê, uczniowie
zaprezentowali monta¿ s³owno- muzyczny pt.,, Ta, co nie zginê³a”, obejmuj¹cy
treœci historyczne, pieœni i wiersze. Z bogatym w narodowe treœci przekazem
uczniowie Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu przybyli 10 li-
stopada na spotkanie z cyklu: „Historia i smak tradycji”, z mieszkañcami Wytomy-
œla, Kozich Lasek i okolic oraz zaproszonymi goœæmi. 

W I Akademickiej Szkole Podstawowej w Nowym Tomyœlu 9 listopada odby³o
siê „Nocowanie niepodleg³oœciowe”, którego atrakcj¹ by³ koncert uczniów wraz
z „Grup¹ Szopena” oraz nocne puszczanie bia³o-czerwonych lampionów. Tydzieñ
poprzedzaj¹cy listopadow¹ rocznicê obfitowa³ w niezwyk³e, szkolne wydarzenia.
6 listopada o godz. 8.00 wszyscy uczniowie, wraz z rodzicami i nauczycielami, po
raz pierwszy rozpostarli przed budynkiem szko³y gigantyczn¹ 100. metrow¹ flagê,
przygotowan¹ na 100. lecie odzyskania niepodleg³oœci. Wydarzenie uwieczni³ film
nagrany z ziemi i powietrza, który sta³ siê czêœci¹ filmowego zaproszenia dla
mieszkañców Nowego Tomyœla do udzia³u w Marszu Niepodleg³oœci. Jego cich¹
bohaterk¹ by³a szkolna 100. metrowa bia³o-czerwona flaga, któr¹ ulicami miasta
nieœli wspólnie mieszkañcy Nowego Tomyœla. 8 listopada wraz z Dru¿yn¹
Harcersk¹ „Buki” oraz Klubem Osiedlowym trzy dru¿yny poszukiwaczy
z I Akademickiej Szko³y Podstawowej ruszy³y szlakiem niepodleg³oœciowych
podchodów. 

Dzieci i m³odzie¿y z nowotomyskich i podnowotomyskich placówek oœwiato-
wych nie zabrak³o podczas miejsko – gminnych obchodów obu wa¿nych narodo-
wych rocznic. Przedszkolaki i uczniowie nowotomyskich szkó³ wyraŸnie zaznaczy-
li sw¹ obecnoœæ 11 listopada podczas „Przemarszu Niepodleg³oœciowego” ulicami
Nowego Tomyœla, uroczystoœci patriotycznej przy Pomniku Powstañców Wielko-
polskich i Marszu Niepodleg³oœci. Wziêli udzia³ w wielkopolskiej inauguracji bia³o-
-czerwonego szlaku „Moja Niepodleg³a” oraz otwarciu plenerowej wystawy „Oj-
cowie Niepodleg³oœci”. Okazj¹ do zaprezentowania artystycznych talentów mu-
zycznych dzieci i m³odzie¿y by³ m. in. wieñcz¹cy GMINNE OBCHODY ŒWIÊTA
NIEPODLEG£OŒCI „Koncert niepodleg³oœciowy” w hali sportowo – widowisko-
wej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, pod-
czas którego dzieci ze Szko³y Podstawowej i Przedszkola Rodzinnego „Arka” wy-
st¹pi³y w wielkopolskich strojach uszytych w³asnorêcznie przez mamy. W szamo-
tulskich strojach zaprezentowa³y siê tak¿e dzieci z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Za-
cisze”. Przedszkolne i szkolne muzyczne talenty zaistnia³y na scenie NOK-u pod-
czas XIII PRZEGL¥DU PIOSENKI ¯O£NIERSKIEJ I NIEPODLEG£OŒCIOWEJ
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„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”, w którym udzia³ wziêli uczniowie nowotomy-
skich szkó³ podstawowych, a tak¿e szkó³ podstawowych z Jastrzêbska Starego,
Chmielinka, W¹sowa, Wytomyœla, Prywatnego Ogniska Muzycznego i grupa „Mu-
zykantów” z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”. 

SZKO£Y PONADGIMNAZJALNE 
O wyj¹tkowo starann¹ oprawê obchodów Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci za-

dba³a m³odzie¿ z nowotomyskich szkó³ œrednich. 
Uroczystoœæ Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Koperni-

ka- z udzia³em wielu szacownych goœci – zorganizowana zosta³a w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury. Nauczyciel historii Jacek Stêpniewski wyg³osi³ wyk³ad pt. „Nasz re-
gion w Powstaniu Wielkopolskim”. Po okolicznoœciowym wyst¹pieniu, dyrektor „Ko-
pernika” Agnieszka Kaczmarek wraz ze Starost¹ Nowotomyskim Ireneuszem Kozec-
kim wrêczy³a nagrody laureatom, zorganizowanych przez Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³-
c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu, konkursów piosen-
ki patriotycznej, recytatorskiego i plastycznego. Zwyciêzcy konkursów piosenki patrio-
tycznej oraz recytatorskiego wyst¹pili przed zgromadzonym audytorium. Uczniowie
„Kopernika” zaprezentowali monta¿ s³owno-muzyczny mówi¹cy o drodze naszego
kraju do niepodleg³oœci, a wokalistki i muzycy ze szkolnego zespo³u „Kopernik Band”
wykonali kilka wzruszaj¹cych utworów patriotycznych w autorskich aran¿acjach.
Uczniowie klas mundurowych z nowotomyskiego „Kopernika” zapewnili w trakcie
uroczystoœci asystê honorow¹. Odczytany zosta³ równie¿ Apel Pamiêci, a na koniec
wspólnie zaœpiewano „Rotê” oraz piosenki z Powstania Wielkopolskiego. Mo¿na te¿
by³o obejrzeæ wystawê prac nagrodzonych w szkolnym konkursie plastycznym.

Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica przygotowa³ okolicznoœciowy program
artystyczny po³¹czony z prelekcj¹ dra Zdzis³awa Koœciañskiego, przewodnicz¹cego
Komisji Historycznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopol-
skiego. Spo³ecznoœæ szkolna i przybyli goœcie wys³uchali recytacji i utworów muzycz-
nych. Przygotowano te¿ wystawê militariów, o których mo¿na by³o porozmawiaæ
z panem Mariuszem Brychem z Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty
w barwach 57. Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii, który udostêpni³ te ekspona-
ty. Wszyscy uczestnicy uroczystoœci mogli skosztowaæ pysznej wojskowej grochówki
i wzi¹æ udzia³ w tradycyjnym szkolnym „Rajdzie Niepodleg³oœci”. 

Uroczystoœæ w Zespole Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³o-
gi rozpoczê³o – podobnie jak w wiêkszoœci szkó³ w Polsce – odœpiewanie wszystkich
zwrotek polskiego hymnu narodowego. G³os zabrali dyrektor El¿bieta Helwing i hi-
storyk dr Zdzis³aw Koœciañski, który w niezwykle barwny sposób przybli¿y³ postacie
pochodz¹cych z naszego regionu wybitnych Polaków, maj¹cych ogromne zas³ugi
w dziele odzyskania niepodleg³oœci. Program artystyczny przygotowany przez m³o-
dzie¿ utrzymany by³ w tonie patriotycznej zadumy. Znalaz³y siê w nim m. in. pieœni le-
gionowe, ale te¿ wspó³czesne utwory Jacka Kaczmarskiego.
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Listopadowe uroczystoœci by³y zwieñczeniem innych dzia³añ podejmowanych od
pocz¹tku roku dla uczczenia obu narodowych rocznic. 

Ju¿ w czerwcu mia³ swoje rozstrzygniêcie konkurs plastyczny „Niez³omni w dro-
dze do niepodleg³oœci 1918-1922”, którego organizatorem by³ Zespó³ Szkó³ Zawo-
dowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu przy wspó³udzia-
le Kuratorium Oœwiaty w Poznaniu, Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej w Pozna-
niu, Wydzia³u Zamiejscowego Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym
Tomyœlu oraz Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu. Zaproszenia do uczest-
nictwa w konkursie otrzymali uczniowie wszystkich typów szkó³: podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu nowotomyskiego. Na konkurs
wp³ynê³o ponad 30 prac, a gratulacje laureatom z³o¿yli, uczestnicz¹cy w jego podsu-
mowaniu goœcie specjalni: genera³ brygady Jan Podhorski – cz³onek Zarz¹du G³ówne-
go Zwi¹zku ¯o³nierzy Narodowych Si³ Zbrojnych w Warszawie, dr hab. Rafa³ Re-
czek – dyrektor Oddzia³u IPN w Poznaniu, dr Krzysztof B³aszczyk – wicekurator po-
znañski i Starosta Nowotomyski Ireneusz Kozecki. 

W Instytucie Pamiêci Narodowej w Poznaniu nagrodê odebra³a Weronika Laufer
z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi. Wykonany
przez ni¹ plakat da³ jej drugie miejsce w kategorii szkó³ ponadgimnazjalnych w konkur-
sie „Epizody z Powstania Wielkopolskiego w komiksie i plakacie”. Opiekunem pracy
by³ nauczyciel historii Piotr Koœciañski.

100. rocznica odzyskania niepodleg³oœci da³a Zespo³owi Szkó³ Ogólnokszta³c¹-
cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika impuls do zorganizowania
Miêdzyszkolnego Konkursu Pieœni i Piosenki Patriotycznej. Jego celem by³o, zarówno
kszta³towanie postaw patriotycznych m³odzie¿y, jak i prezentacja, czêsto
wyj¹tkowych, talentów dzieci i m³odzie¿y. W konkursie wziê³o udzia³ piêtnastu
wokalistów i instrumentalistów z ró¿nych szkó³ naszego powiatu. Wszyscy laureaci
konkursu wyst¹pili w czasie zorganizowanej przez szko³ê uroczystoœci z okazji
Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci, podczas której odebrali tak¿e nagrody. 

W Szkolnym Konkursie Plastycznym wziê³o udzia³ dziewiêciu uczniów tej szko³y.
Ich prezentuj¹ce wysoki poziom artystyczny, wykonane w ró¿nych stylach
i technikach, prace zosta³y wyeksponowane na pokonkursowej wystawie. „Polsk¹
drogê do niepodleg³oœci” ukazywa³a wystawa przygotowana w budynku szko³y przez
uczniów Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica.

Po raz pierwszy reprezentacja klasy mundurowej nowotomyskiego
„Kopernika” wziê³a udzia³ w grze miejskiej „Niepodleg³a 3”. Organizatorami
trzeciej edycji tej historyczno-edukacyjnej imprezy s¹ Stowarzyszenie
Patriotyczne Zb¹szyñ, Burmistrz Zb¹szynia oraz Towarzystwo Dzia³añ
Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla
Rumunii, natomiast uczestnikami – dzieci, m³odzie¿ oraz doroœli, wszyscy
mi³oœnicy historii, ludzie aktywni i pielêgnuj¹cy tradycjê swych ma³ych Ojczyzn.
Tegoroczna rywalizacja piêtnastu dru¿yn polega³a na wykonaniu – w okreœlonym
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czasie – zadañ na punktach kontrolnych znajduj¹cych siê na ok. 6. kilometrowej
trasie, wytyczonej na terenie Zb¹szynia. Ich wykonanie wymaga³o znajomoœci
realiów zaboru pruskiego oraz czasu Powstania Wielkopolskiego. Mundurowi
licealiœci z „Kopernika” musieli równie¿ wykazaæ siê umiejêtnoœci¹ ewakuacji
rannego na noszach i udzielania mu pierwszej pomocy, strzelania z kbks-u i ckm-u,
gaszenia po¿aru przy pomocy historycznego sprzêtu oraz wspó³dzia³ania
w zespole, a tak¿e znajomoœci¹ topografii, musztry i marszowych piosenek. 

Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika przy³¹czy³
siê do – organizowanej ka¿dego roku przez Stowarzyszenie Kibiców „Wiara Lecha”
– akcji porz¹dkowania grobów powstañców wielkopolskich. By³a to piêkna lekcja
pamiêci o naszych miejscowych bohaterach i piêkny gest m³odzie¿y przed dniem
Wszystkich Œwiêtych. 

Podobnie jak ich m³odszych kolegów, tak¿e uczniów szkó³ ponadgimnazjalnych,
z pocztami sztandarowymi, nie zabrak³o podczas uroczystoœci organizowanych przez
w³adze Nowego Tomyœla – Gminnych Obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci i uroczysto-
œci patriotycznej dla uczczenia 100. lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Byli
uczestnikami wielkopolskiej inauguracji IPN-owskiego „Bia³o-czerwonego szlaku
„Moja Niepodleg³a”. M³odzie¿ szkolna wziê³a równie¿ udzia³ w Rajdzie Harcerskim
„Na szlaku” i ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodleg³ej” Uczestniczy³a w wyk³a-
dach odbywaj¹cych siê w ramach „Akademii Niepodleg³oœci” i w cyklu wyk³adów „Ku
niepodleg³oœci”. Bardzo aktywnie zaanga¿owa³a siê w realizacjê NOK-owskiego pro-
jektu „Murale polskiej niepodleg³oœci”. 

Nie ma drzewa bez korzeni, a cz³owieka bez ojczyzny… Up³ywaj¹cy pod bia³o-
czerwonymi znakami Rok Niepodleg³oœci pozwoli³ na ró¿ne sposoby wyraziæ radoœæ
z odzyskanej przed laty wolnoœci, by³ czasem radosnego œwiêtowania. Zamiast
pompatycznych przemówieñ i akademii - coraz czêœciej wspólny œpiew, koncerty,
spektakle, wystawy, parady, turnieje, biegi, rajdy, turnieje, biesiady, rekonstrukcje,
inscenizacje i rozmaite artystyczne dzia³ania. A wszystko to w odœwiêtnej szacie, jak¹
- szczególnie z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci - przybra³o nasze miasto.
Piêknie prezentowa³y siê iluminowane na bia³o-czerwono budynki Urzêdu Miejskiego
i S¹du Rejonowego. Dziêki zabiegom firm: REDOS, BMW Andrzej Pawelec i Aescu-
lap-Chifa odœwiêtnie prezentowa³y siê tak¿e trzy nowotomyskie ronda. Zmienia siê
sposób, w jaki obchodzimy narodowe œwiêta. I s³usznie, bo œwiêtowanie powinno byæ
radosne, bo patriotyzm to nie tylko smutek i powaga… 

W kalendarium wykorzystano zdjêcia: Paw³a Schreynera, Tomasza Tomaszewicza oraz
z archiwów przedszkoli, szkó³, instytucji, organizacji i stowarzyszeñ bior¹cych udzia³ w nie-
podleg³oœciowych obchodach. Zdjêcia wykonane z drona udostêpni³ Dawid Nowak.
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Kiedy siedzê na maszynie totalny czujê luz
W³¹czam silnik, dajê kopa, za mn¹ tylko kurz (…) R. Riedel 



Zaczniemy sentymentalnie, Twój
pierwszy motocykl to…

Pierwszy mój motocykl to MZ 250.
tka, w kolorze, który uwielbiam – niebie-
skim. Wszystkie motocykle, jakie mia³em
by³y niebieskie.

Mo¿e uwielbiasz ten kolor w³aœnie dla-
tego, ¿e ten pierwszy motocykl by³ nie-
bieski

Byæ mo¿e gdzieœ ten sentyment pozo-
sta³. Motocykl, którym teraz je¿d¿ê – by³
granatowy, a zosta³ przemalowany na nie-
biesko (œmiech).

Zami³owanie do jednoœladów towa-
rzyszy Ci od dzieciñstwa? 

Pierwszy motocykl kupi³em w 1991
roku od mojego kolegi. Mia³em wtedy 18
lat, dosta³em prawo jazdy i chcia³em kupiæ
sprzêt, którym móg³bym siê po prostu
przemieszczaæ. Koledzy mieli motocykle
i chodzi³o mi po g³owie, ¿eby te¿ mieæ.
Moi rodzice równie¿ mieli motocykl, jeŸ-
dzi³a nawet moja mama. Mia³a prawo jaz-
dy i jeŸdzi³a, a ja z ni¹, siedz¹c gdzieœ miê-
dzy bakiem a kierowc¹. Ta chêæ jazdy na
motocyklu zaczê³a siê wiêc od rodziców.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e wtedy to by³ taki
g³ówny œrodek lokomocji. To by³y lata

70., nie by³o tylu samochodów, oni siê
w ten sposób przemieszczali do miasta.
Dzisiaj jest inaczej, motocykl jestprzyjem-
noœci¹, odskoczni¹ od dnia codziennego,
to jest zainteresowanie, pasja. Dziœ rzadko
ktoœ kupuje motocykl, ¿eby jeŸdziæ do
pracy. Dziœ s¹ od tego samochody. 

Kiedy Twoje praktyczne podejœcie do
jazdy na motocyklu zamieni³o siê w pasjê? 

Wraz z pierwszymi wyjazdami tury-
stycznymi do innych miast. Mia³em kole-
gê, który mia³ motocykl, wiêc wspólnie
jeŸdziliœmy. Nie by³o jeszcze wtedy tylu
klubów, czy grup motocyklowych, ka¿dy
jeŸdzi³ indywidualnie. Motocykle te¿ by³y
wtedy rzadziej widoczne. Teraz jest zu-
pe³nie inaczej, aktualnie jest moda na mo-
tocykle. Dzisiaj mo¿na jeŸdziæ motocykla-
mi do 125 cm  pojemnoœci, maj¹c prawo
jazdy kategorii B na samochód. 

Czy poza tym, ¿e mi³oœników motocy-
kli wci¹¿ przybywa obserwujesz na prze-
strzeni tych lat jeszcze jakieœ zmiany w
œrodowisku motocyklowym?

Wiele siê zmieni³o. Zmieni³y siê przede
wszystkim motocykle. Ja mia³em 250.
tkê, kolega 350. tkê i to by³ na tamte cza-
sy bardzo du¿y sprzêt. Dzisiaj jeŸdzimy po
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O motocyklowej pasji, muzycznej fascynacji, dzieciêcych uœmiechach i
ch³odnych k¹pielach opowiada Robert Krysmann - prezes i za³o¿yciel
Chmielowej Grupy Motocyklowej, pierwszego nowotomyskiego klubu
zrzeszaj¹cego mi³oœników motocykli, na co dzieñ pracownik Aesculap Chifa,
od 6 roku ¿ycia - nowotomyœlanin, od 25 lat - m¹¿ i dumny ojciec 23.letniej
córki. 



800, 1000, 1200, 1400 pojemnoœci silni-
ka i nikogo ju¿ to nie dziwi. Samochody
przecie¿ mamy po 1400 pojemnoœci. Mo-
tocykle 1400 to jest naprawdê bardzo du-
¿y motocykl i takimi siê dziœ jeŸdzi. Kluby
motocyklowe zawsze by³y, ale nie by³o
ich a¿ tyle co dzisiaj. Obecnie, niemal
w ka¿dym mieœcie jest jakaœ grupa, jakiœ
klub: NowyTomyœl, Opalenica, Zb¹szyñ,
Wolsztyn, Wielichowo, Koœcian, w Po-
znaniu jest wiele klubów i grup. Jest tego
bardzo du¿o. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e na mo-
tocykle wsiada te¿ du¿o dziewczyn. 

Naprawdê sporo jest motocyklistek?
Zauwa¿y³em, ¿e tak. Jak jedzie moto-

cykl, to nie widaæ, czy to jest dziewczyna,
ale na zlotach jest ich bardzo du¿o.
W Nowym Tomyœlu te¿ mamy motocy-
klistki, choæ nie w naszym klubie. S¹ ko-
biece kluby motocyklowe np. w Nowej
Soli. W Poznaniu jest impreza motocyklo-
wa, któr¹ organizuj¹ same dziewczyny. 

Czy kobiety je¿d¿¹ inaczej?
Nie. W ubieg³ym roku przyjecha³a do

nas dziewczyna na Suzuki Hayabusa. Bar-
dzo drobniutka, mia³a mo¿e z metr piêæ-
dziesi¹t, a to jest du¿y, bardzo szybki,
mocny motocykl, 200 koni.

Czy grupy motocyklowe zawi¹zuj¹ siê
wed³ug jakiegoœ klucza, np. wokó³ kon-
kretnego rodzaju motocykli lub ze wzglê-
du na preferowan¹ prêdkoœæ jazdy?

S¹ takie grupy, które zawi¹zuj¹ siê wo-
kó³ jednego rodzaju motocykli np. Har-
leye, cruisery, ale w wiêkszoœci klubów ta-
kie podzia³y nie wystêpuj¹. Nie ma np.
czegoœ takiego, ¿e jak ja je¿d¿ê œcigaczem,
a ty chopperem, to do mojego klubu nie
mo¿esz nale¿eæ. Nie. Mo¿na powiedzieæ,
¿e motocykliœci to jedna, wielka, szanuj¹ca
siê rodzina. Mo¿e rodzina to za du¿o po-
wiedziane, ale szanuj¹cy siê ludzie. Obo-
jêtnie jakie motocykle mijaj¹ siê na dro-
dze, to zawsze siê pozdrawiamy, podno-
sz¹c lew¹ rêkê do góry. Jest taki skrót
LWG – lewa w górê! Zawsze siê pozdra-
wiamy i to jest mi³e, u kierowców samo-
chodów czegoœ takiego siê nie zauwa¿a.
Mo¿na byæ na drugim koñcu Polski, ale
kiedy spotykaj¹ siê motocykliœci, np.
gdzieœ na parkingu, to zawsze jest jakaœ
rozmowa, albo chocia¿by to zwyk³e po-
zdrowienie. Podzia³y s¹, jeœli mówimy
o motocyklach. S¹ motocykle bardzo
szybkie – œcigacze, szosowo – turystycz-
ne, choppery, cruisery – jakim ja akurat
je¿d¿ê. Kiedy jeŸdzimy w grupie, czyli co
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najmniej trzy motory, to dostosowujemy
prêdkoœæ do tego najwolniejszego i za-
wsze jest jeden prowadz¹cy. Akurat w na-
szym klubie ja nim jestem, wiêc zawsze
staram siê tak dostosowaæ prêdkoœæ, ¿eby
wszyscy zd¹¿yli i nie by³o sytuacji, ¿e ktoœ
gdzieœ zostanie na œwiat³ach.

Wolisz jeŸdziæ sam, czy w grupie?
Nieraz jest taki dzieñ, ¿e chcê wsi¹œæ na

motocykl i pojechaæ przed siebie. Nie
mam okreœlonej trasy, po prostu wsiadam
i jadê, po chwili orientujê siê, ¿e jestem ju¿
w Zielonej Górze. Bycie w klubie wi¹¿e
siê z tym, ¿e jeŸdzimy w grupie i to te¿ jest
fajne. Jak grupa jest du¿a – a nieraz siê
zdarza, ¿e jedzie 20 motocykli – to niekie-
dy ciê¿ko to wszystko dograæ. Na szczê-
œcie mamy swoje sposoby. Mamy luster-
ka, swoje sygna³y i interkomy. W kasku
mamy s³uchawkê i mikrofon, dziêki cze-
mu komunikacja jest lepiej zgrana. Wy-
starczy, ¿e pierwszy bêdzie mia³ ³¹cznoœæ
z ostatnim motocyklem. Chodzi o to, by
siê nie pogubiæ w mieœcie, gdzie s¹ korki,
œwiat³a, ronda, rogatki. Jak siê jedzie gru-
p¹, to wyjechaæ i dojechaæ trzeba razem.

Jakie emocje wyzwala w Tobie jazda
motocyklem?

Wydaje mi siê, ¿e to jest tak, jak z ka¿-
d¹ pasj¹. Kiedy coœ ciê w ¿yciu interesuje,
coœ ciê naprawdê krêci, to jest to pewien
rodzaj spe³nienia, taka odskocznia od
dnia codziennego, od szaroœci. Obojêt-
nie, czy jeŸdzisz rowerem, czy grasz
w pi³kê, to czujesz przyjemnoœæ, gdy lu-
bisz to robiæ. Tak samo jest z motocy-
klem. S¹ takie dni, kiedy w pracy jest ciê¿-
ko, mam jak¹œ chandrê, to idê wtedy do
gara¿u, siadam na motocykl i jadê. Zapo-
minam o tych trudnoœciach, o tym dniu
codziennym. Wiesz co jeszcze jest fajne
w jeŸdzie motocyklem? Na motocyklu

ch³oniesz to, co daje przyroda. Czujesz
zapachy – las, ³¹ka, zbo¿a, rzepak –
wszystko czujesz i to jest niesamowicie
przyjemne. Jak jedziesz samochodem, to
nie widzisz tak naprawdê otoczenia na
zewn¹trz. W³¹czasz radio i czujesz naj-
wy¿ej zapach z choinki, jeœli wisi na luster-
ku.

Czy odnoszê s³uszne wra¿enie, ¿e
miêdzy motocyklistami i ich maszynami
istnieje jakaœ szczególna wiêŸ? 

Myœlê, ¿e tak. Powiem ze swojego
punktu widzenia, ¿e motocykl jest tak¹
pere³k¹, czymœ o co dba siê wyj¹tkowo.
W naszym klubie – Chmielowej Grupie
Motocyklowej – wprowadzi³em coœ ta-
kiego, ¿e po ka¿dym przyjeŸdzie do gara-
¿u, zbieramy siê i motocykle s¹ czyszczo-
ne, mimo ¿e czasami wcale nie s¹ brudne
(œmiech). S¹ takie wypieszczone, zawsze
jest coœ do polerowania, do czyszczenia.
Jest taka wiêŸ z motocyklem, oj jest…
O samochód siê tak nie dba. 

Skoro ta wiêŸ jest tak silna, to mo¿e s¹
motocykle, które maj¹ nawet swoje
imiona lub pieszczotliwe okreœlenia
(œmiech)

Spotka³em siê z czymœ takim. Najczê-
œciej to siê samo nasuwa ze wzglêdu mar-
kê i model, np. na Suzuki Bandit mówi¹
„bandyta”, ja mam Intrudera – mówimy
„intruz”.

Czy ta dba³oœæ o motocykle idzie rów-
nie¿ w parze z umiejêtnoœci¹ samodziel-
nego ich naprawiania? 

Mamy swój serwis w Groñsku, ale faj-
nie jest samemu pogrzebaæ. Zawsze lubi-
³em sam przerabiaæ motocykle, które
mia³em. Nie do tego stopnia, ¿eby przera-
biaæ je mechanicznie, ale lubi³em zmieniaæ
je wizualnie. Motocykl, który aktualnie
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mam, te¿ jest przerabiany. Zrobi³em mu
na zamówienie lakier z napisem, siedze-
nia, t³umiki, ró¿noœci. Mo¿na wydaæ parê
³adnych tysiêcy, ¿eby ten motocykl by³ ta-
ki, jak siê chce. Nie wszyscy to robi¹, ale ja
mam akurat takiego fio³a, ¿e muszê go
przerobiæ po swojemu. Wtedy wiadomo,
¿e choæ takich modeli jak mój jest du¿o, to
mój jest inny, wyj¹tkowy i nie ma drugie-
go takiego. 

Ale rozstanie z takim motocyklem
i wymiana go na inny jest pewnie wtedy
du¿o trudniejsze…

Jak sprzedawa³em poprzedni moto-
cykl, to nie mog³em siê z nim rozstaæ. Ten
motocykl, który teraz mam, chcia³em ju¿
sprzedaæ w ubieg³ym sezonie. Chcia³bym
go sprzedaæ w tym sezonie, ale wci¹¿ nie
mogê siê zdecydowaæ, by daæ og³oszenie.
Taki mam sentyment do niego i tak ma
chyba wiêkszoœæ motocyklistów. 

Jazda motocyklem czêsto uchodzi za
niebezpieczn¹, utar³o siê nawet przykre
okreœlenie na motocyklistów jak „daw-
ców organów”. Jak to postrzegasz?

Motocykliœci s¹ dawcami, ale wiesz cze-
go? Uœmiechu, krwi, szpiku, radoœci, po-
mocy. Naprawdê tak jest. Zauwa¿am to
w naszym klubie. Sami organizujemy w³a-
sne przedsiêwziêcia, jesteœmy te¿ zapra-
szani do udzia³u w ró¿nych akcjach chary-
tatywnych. Niebezpieczeñstwo polega na
tym, ¿e w samochodzie mamy ochronê –
blacha, do tego poduszki powietrzne itd.,
a na motocyklu tego nie ma. Jest tylko
kask i ubiór. Dlatego ubiór jest bardzo
wa¿ny: odpowiednie buty, kurtka
z ochraniaczami, spodnie, dobry kask, rê-
kawiczki – tak, aby zminimalizowaæ ryzy-
ko. Jest du¿o niebezpieczeñstw na dro-
dze, sami mieliœmy ró¿ne sytuacje. Moto-
cykl ma tylko jedno œwiat³o, jesteœmy
mniej zauwa¿alni na drodze, ale œwiado-
moœæ kierowców jest na szczêœcie coraz
wiêksza, czêœciej wykazuj¹ siê kultur¹ jaz-
dy. Motocykl czêsto jedzie szybciej ni¿ sa-
mochód osobowy, wiêc niektórzy kie-
rowcy zje¿d¿aj¹, pozdrawiaj¹, jest taka
przychylnoœæ

Jak zrodzi³ siê pomys³ na za³o¿enie
Chmielowej Grupy Motocyklowej?
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Mieliœmy ju¿ grupê kolegów motocykli-
stów, jeŸdziliœmy razem od zlotu do zlo-
tu, do ró¿nych miejscowoœci. Kiedyœ po-
jechaliœmy na kilkudniowy zlot i zauwa¿y-
liœmy ¿e jest na nim sporo klubów. Wszy-
scy równo poubierani, ³adnie siê prezen-
towali, fajnie to wygl¹da³o i pad³a propo-
zycja, ¿e skoro jest nas kilku, to mo¿e za-
³o¿ymy w³asn¹ grupê. Na pocz¹tku nie
by³o nawet mowy o klubie, tylko o gru-
pie. Trzeba by³o wymyœliæ jak¹œ nazwê,
logo i pad³o na mnie, ¿eby to wszystko
zorganizowaæ. Przyznam, ¿e nie by³o to

³atwe zadanie. Chcieliœmy byæ zwi¹zani
z Nowym Tomyœlem, wiêc nasunê³o siê
skojarzenie z chmielem i wiklin¹. Tak w³a-
œnie powsta³a nazwa Chmielowa Grupa
Motocyklowa i logo – szyszka chmielowa
ubrana w kask z goglami. 

Ilu Was by³o na pocz¹tku? 
Dziesiêciu, mo¿e dwunastu. To by³a

wtedy grupa nieformalna, nigdzie nie za-
rejestrowana, taka paczka, która siê nazy-
wa³a Chmielowa Grupa Motocyklowa.
Nasz pierwszy wyjazd by³ do Wroc³awia
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Jak siê jedzie grup¹, to wyjechaæ i dojechaæ trzeba razem, 2018 r.



na zlot, który siê odby³ na lotnisku. Tam
po raz pierwszy mieliœmy równe koszulki
– czarne z bia³ym logo. Dobrze zostaliœmy
przyjêci. Wszyscy mówili, ¿e ciekawa na-
zwa i pytali, sk¹d siê wziê³a – myœleli, ¿e je-
steœmy zwi¹zani z jak¹œ mark¹ piwa... Faj-
nie zostaliœmy odebrani i tak to wszystko
zaczê³o iœæ do przodu. PóŸniej wymyœlili-
œmy, ¿e tak jak inne grupy, zrobimy sobie
kamizelki. Nie mieliœmy wtedy jeszcze
wiedzy na temat klubów i okaza³o siê, ¿e
aby za³o¿yæ klub musimy pojechaæ na
Kongres Wielkopolskich Klubów Motocy-
klowych i dostaæ na to pozwolenie. Kon-
gres organizowany jest raz lub dwa razy
do roku, przedstawiaj¹ siê na nim nowe
grupy i s¹ akceptowane b¹dŸ nie. Chodzi
o to, by nie powtarza³y siê nazwy, logo
i barwy. My dostaliœmy akceptacjê, na-
stêpnie zarejestrowaliœmy klub w LOK-
-u i tak ju¿ od 4 kwietnia 2016 roku dzia-
³amy formalnie. Na dzieñ dzisiejszy jest to
17. osobowa grupa. Jak za³o¿yliœmy klub,
to zorganizowaliœmy I Nowotomyski Pik-

nik Motocyklowy, w Przy³êku, u pani Mie-
loch. W Nowym Tomyœlu nie by³o ¿adne-
go klubu motocyklowego, wiêc zamys³
by³ taki, ¿eby zrobiæ imprezê dla wszyst-
kich osób z okolicy je¿d¿¹cych na motocy-
klach. By³ grill, muzyka na ¿ywo, zjecha³o
ponad 120. motocyklistów. To nas zasko-
czy³o, trochê nawet przeros³o. Zak³adali-
œmy, ¿e przyjedzie z 30 osób, jeœli 50 – to
ju¿ bêdziemy zachwyceni, poznamy siê,
a przyjecha³o 120.

Postanowiliœcie wiêc, ¿e trzeba siê spo-
tkaæ ponownie…

W roku nastêpnym, zorganizowaliœmy
II Nowotomyski Piknik Motocyklowy,
tym razem u pana Borówki, który dyspo-
nuje du¿ym placem. Tam ju¿ mieliœmy sce-
nê, catering. Zak³adaliœmy, ¿e bêdzie nas
wiêcej i nie rozczarowaliœmy siê, bo przy-
jecha³o ok. 500 motocyklistów. Byliœmy
dobrze przygotowani. By³y namioty, mu-
zyka na ¿ywo, wystêpowali „Country Ze-
nit” i Sandra Ruga³a, a póŸniej muzyka
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z g³oœników gra³a do rana. Przygotowali-
œmy du¿o konkursów, by³y pokazy stra-
¿ackie, przeloty helikopterem i paralotni¹.
Zorganizowanie czegoœ takiego to pó³ ro-
ku pracy. Na w³asn¹ rêkê szukaliœmy
sponsorów i siê uda³o. Jak organizowali-
œmy III Piknik, to niektórzy sponsorzy
dzwonili sami. W ubieg³ym roku mieliœmy
bardzo du¿e wsparcie od ówczesnego pa-
na Starosty. Pomóg³ nam finansowo, wiêc
mogliœmy sobie pozwoliæ na wiêcej kapel,
dmuchawce dla dzieciaków. Tak jak po-
przednio by³o sporo motocykli, by³y para-
lotnie, helikoptery.

Bêd¹ kolejne Pikniki?
W tym roku mamy trzeci¹ rocznicê

klubu. Nie jest to okr¹g³a rocznica, ale my
siê cieszymy z ka¿dego roku i tym razem
chcemy przygotowaæ coœ zupe³nie inne-
go. Bêdzie impreza, choæ nie tak wielka.
Ma byæ bardziej kameralnie, dla klubów. 

Macie jakiœ zaprzyjaŸniony klub?
ZaprzyjaŸniliœmy siê z WTM – Wolsz-

tyñskim Towarzystwem Motocyklowym,
z Sekcj¹ Turystyki Motocyklowej z Wieli-
chowa, w Poznaniu mamy du¿o zaprzy-
jaŸnionych klubów. Odwiedzamy siê, jeŸ-
dzimy do nich na ró¿ne imprezy, oni przy-
je¿d¿aj¹ do Nowego Tomyœla.

Nowotomyskie Pikniki Motocyklowe
to jest Wasza inicjatywa, impreza organi-
zowana przez Was od pocz¹tku do koñ-
ca, ale w³¹czacie siê równie¿ winne akcje
i przedsiêwziêcia… 

Anga¿ujemy siê w wiele charytatyw-
nych akcji, odbieramy du¿o telefonów,
¿eby kogoœ wspomóc. JeŸdziliœmy parê lat
z rzêdu do Pakos³awia, wspomóc sympa-
tyczn¹, ma³¹ dziewczynkê, potrzebuj¹c¹
pomocy finansowej. Motocykle zawsze s¹
dodatkow¹ atrakcj¹. Jak przyjad¹ moto-

cykle, to ludzie siê zbieraj¹, podziwiaj¹,
a my zbieramy pieni¹dze do kasku lub za
drobn¹ op³at¹ w puszkê robimy prze-
ja¿d¿ki dla dzieci. Mamy teraz ch³opca
w Wierzei ko³o Buku. Kamil – 11. letni,
bardzo inteligentny ch³opiec, który parê
lat temu uleg³ wypadkowi. W ubieg³ym
roku jego wujek i babcia zaprosili nas na
Dzieñ Dziecka i pojechaliœmy do niego.
By³o to jedno z wiêkszych prze¿yæ, ten
ch³opiec tak siê cieszy³ na te motocykle,
taka radoœæ w nim by³a. Ustaliliœmy wcze-
œniej, ¿e skoro on tak kocha motocykle, to
kupimy bluzê, naszyjemy nasze logo i mu
podarujemy. Zosta³ honorowym cz³on-
kiem naszego klubu i odwiedzamy go do
dzisiaj. JeŸdzimy do niego na urodziny, na
Gwiazdkê, na Miko³aja. Byliœmy ostatnio
u niego na urodzinach. Wiedzia³, ¿e przy-
jedziemy i bardzo chcia³ siê przejechaæ
motocyklem. Spyta³em jego mamê, czy
mo¿e. Odpowiedzia³a, ¿e jak najbardziej.
Obj¹³ mnie z du¿¹ si³¹ i gdy jechaliœmy,
przez ca³y czas powtarza³: „Szybciej,
szybciej, szybciej!”. Tak mu siê podoba³o.
To by³o naprawdê fajne prze¿ycie. Wiem,
¿e mia³ wypadek, jecha³ rowerem i samo-
chód go uderzy³. Móg³by mieæ jakieœ lêki,
a zamiast tego taka radoœæ. Kiedy pozna-
³em Kamila, tak mnie ten ch³opiec urzek³,
¿e postanowi³em sobie, ¿e bêdê oddawa³
krew. Zosta³em honorowym dawc¹ krwi.
Oddajê krew regularnie i zamierzam to
robiæ dalej. Kiedy córka moich znajomych
zachorowa³a na bia³aczkê, zarejestrowa-
³em siê jako potencjalny dawca szpiku. Do
dzisiaj jestem w DKMS-ie i jestem gotowy
pomóc swojemu genetycznemu bliŸnia-
kowi. Zawsze na naszym Pikniku jest te¿
Dru¿yna Szpiku, wiêc zachêcamy do reje-
strowania siê. JeŸdzimy te¿ co roku w ko-
rowodzie jarmarkowym, uczestniczyli-
œmy w obchodach 100. lecia odzyskania
niepodleg³oœci.
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Jak spêdzacie wspólnie czas, kiedy
akurat nie jesteœcie zaanga¿owani w ¿ad-
n¹ akcjê? 

Mamy swoj¹ siedzibê w LOK-u na ul.
Pi³sudskiego i tam siê spotykamy w ka¿d¹
œrodê. Rozmawiamy, planujemy ró¿ne
wyjazdy – weekendowe i te dalsze. Orga-
nizujemy spotkania integracyjne, wspólne
zabawy, wyjazdy, wakacje. W ubieg³ym
roku grup¹ pojechaliœmy do Czech przez
Niemcy. Byliœmy w Berlinie, zwiedziliœmy
Bundestag, zjechaliœmy czeskie góry – faj-
ny wyjazd. Jednego roku pojechaliœmy
zwiedziæ wybrze¿e – na takiej zasadzie,
¿e wziêliœmy namioty i zatrzymywaliœmy
siê spontanicznie w miejscach, które nam
siê spodoba³y. Mo¿na sobie zaplanowaæ
wakacje, ale to jest coœ zupe³nie innego.
Wielu kolegów robi tak samo. Jad¹ przed
siebie, a jak widz¹ fajne miejsce, to zatrzy-
muj¹ siê, zwiedzaj¹, potem wsiadaj¹ na
motocykl i jad¹ dalej. Ja najbardziej lubiê
jeŸdziæ w górach. Górskie drogi s¹ fajne
dla motocykli i w³aœnie w tym roku chcê
jechaæ z paroma kolegami w Bieszczady.
Jest grupka, która jedzie w Bieszczady, in-
ni jad¹ do Rumunii, kolejnych piêæ osób
nad morze. Ka¿dy ma swój kierunek. To
nie jest tak, ¿e ca³y klub musi jechaæ w jed-
no miejsce.

Macie swoje rytua³y, w których za-
wsze uczestniczy ca³y klub?

Ca³y klub organizuje wspomniany
wczeœniej Piknik, ale s¹ te¿ inauguracje
i zakoñczenia sezonów motocyklowych.
Sezon rozpoczynamy w Wolsztynie, tam
przyje¿d¿a parê tysiêcy motocyklistów.
Zawsze spotykamy siê na stacji benzyno-
wej. Piszemy na swojej stronie facebooko-
wej, ¿e zapraszamy wszystkich motocykli-
stów. Zdarza siê, ¿e w dniu rozpoczêcia
sezonu, spotyka siê na stacji nawet 100.
motocyklistów i wspólnie jedziemy do

Wolsztyna. Takim naszym klubowym ry-
tua³em jest zakoñczenie sezonu dla nas
i naszych rodzin. Mamy zaprzyjaŸniony
„biesiadnik” u pani Mieloch, tam gdzie ro-
biliœmy I Piknik. Sezon rozpoczyna siê
przewa¿nie pod koniec marca lub na po-
cz¹tku kwietnia, a koñczy w zale¿noœci od
pogody. Ostatnio sezon móg³ trwaæ na-
wet do listopada, bo paŸdziernik by³ cie-
p³y. Na zakoñczeniu i rozpoczêciu sezonu
przewa¿nie s¹ pokazy, koncerty itd. 

Czy jakieœ wyj¹tkowe sytuacje, w któ-
rych wspólnie uczestniczyliœcie szczegól-
nie zapad³y Ci w pamiêæ?

Ca³y klub prze¿y³ odejœcie naszego ko-
legi klubowego Krzysia Michalczaka, mo-
jego serdecznego przyjaciela. Gdy go ¿e-
gnaliœmy, ksi¹dz pozwoli³ nam wjechaæ
motocyklami na cmentarz. To by³ bardzo
poruszaj¹cy moment, który chyba ka¿de-
mu utkwi³ w pamiêci. Do dzisiaj Krzysiu
ma swoje miejsce w klubie, gdzie wisi jego
czarno – bia³e zdjêcie. Ka¿dy go bêdzie
pamiêta³, to by³ bardzo fajny, sympatycz-
ny cz³owiek. Du¿o siê wspólnie naœmiali-
œmy. On by³ bardzo punktualny. Jak siê
umówiliœmy, ¿e np. o 11: 00 jest wyjazd,
to Krzysiu by³ ju¿ za dziesiêæ. Zawsze po-
wtarza³, ¿e wszyscy musz¹ byæ wczeœniej,
¿eby móc o 11: 00 wyjechaæ i z tym wi¹-
¿e siê œmieszna sytuacja, któr¹ wspomina-
my do dzisiaj. Pewnego razu byliœmy
umówieni na t¹ przys³owiow¹ godzinê
11: 00. Czekamy wszyscy a¿ Krzysiu
przyjedzie. To by³o lato, kurtki ze skóry,
wiêc ka¿dy porozpinany le¿y na motocy-
klu. Czekamy i mówimy, ¿e jak Krzysiu
przyjedzie, to go wyzwiemy, ¿e siê spóŸ-
nia. Nigdy siê przecie¿ nie spóŸnia, zawsze
wszystkich upomina. Krzysiu przyjecha³
punktualnie o 11: 00. Wszyscy do niego:
„Gdzie by³eœ? Która ju¿ jest godzina?”,
a on odpowiada: „No jak? Jest 11: 00, ja
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jestem ubrany, a wy co?”. On jak zwykle
by³ gotowy do wyjazdu, a my nie
(œmiech). Bardzo go serdecznie wspomi-
namy.

Uda³o ci siê kogoœ „zaraziæ” motocy-
klow¹ pasj¹? 

Sporo osób, ale najbardziej jestem
dumny z tego, ¿e mój m³odszy brat w tym
roku kupi³ motocykl. Trzy tygodnie temu
po niego pojechaliœmy. Wynajmujê gara¿
w takim skupisku, gdzie jest ok. 60-70 ga-
ra¿y. W momencie, gdy ja kupi³em moto-
cykl, by³em sam, dzisiaj jest w tych gara-
¿ach wiele motocykli. Mojego s¹siada chy-
ba zarazi³em, bo te¿ kupi³ motocykl.

Ka¿dy motocyklista mo¿e do³¹czyæ do
Waszego klubu?

Jesteœmy otwartym klubem. Zaprasza-
my wszystkich w ka¿d¹ œrodê o godzinie
18: 00 do LOK-u na ul. Pi³sudskiego, za-
wsze tam jesteœmy. Mo¿na przyjœæ, poroz-
mawiaæ, mo¿na pojeŸdziæ z nami. Nie ma-
my jakichœ sztywnych regu³, tak naprawdê
to jest bardziej przyjaŸñ ni¿ obowi¹zki.
Trzeba mieæ motocykl, prawo jazdy, pasjê
i mi³oœæ do tego wszystkiego. Nie bêdzie-

my nikomu niczego narzucaæ. Oczywi-
œcie, jak robimy Piknik, to ka¿dy musi siê
zaanga¿owaæ. W³aœnie po to mamy te
œrodowe spotkania, ¿eby ustalaæ sobie
priorytetowe sprawy, ¿eby wszyscy wie-
dzieli, jaki jest zamys³ i jeœli wszyscy wyra-
¿aj¹ zgodê, to wtedy dzia³amy.

Jakie macie plany na ten œwie¿o roz-
poczêty rok?

Du¿o wyjazdów siê szykuje. Jedni chc¹
jechaæ za granicê i w planach s¹ W³ochy.
W planach s¹ równie¿ Mazury, Bieszcza-
dy, to jest taka wymiana. Paru kolegów
w ubieg³ym roku by³o w Bieszczadach,
przywieŸli dobre wra¿enia, teraz chc¹ po-
jechaæ nastêpni.

Trudno mi sobie wyobraziæ pakowa-
nie siê na kilkudniowy wyjazd motocy-
klem…

Ka¿dy motocykl ma kufry – boczny,
ewentualnie tylny. Zabierzesz wszystko –
namiot, œpiwór, naprawdê nie ma proble-
mu ze spakowaniem siê na motocykl.

Od wielu lat jesteœ wiernym fanem ze-
spo³u „D¿em”. Co Ciê urzeka w ich mu-
zyce? 
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Jestem ogromnym fanem Ryœka Riedla
i „D¿emu”. By³ taki okres, ¿e praktycznie
co roku jeŸdzi³em na Festiwal im. Ryœka
Riedla do Tych, póŸniej do Chorzowa.
Dzisiaj festiwalu ju¿ nie ma, ale w ubieg³ym
roku, jak pojechaliœmy zwiedziæ Kraków
i Wieliczkê, to odwiedziliœmy te¿ Tychy.
W Tychach stoi pomnik Ryœka Riedla. Jest
te¿ jego grób, na którym zapaliliœmy mu
œwieczkê. Kiedyœ jeŸdzi³em na koncerty
„D¿emu” po ca³ej Polsce. Ta muzyka jest
zupe³nie inna. S³owa, teksty przewa¿nie
pisa³ Rysiek Riedel. On by³ uwa¿any kie-
dyœ za takiego hipisa, æpuna, no i tak by³o,
tu nie ma co ukrywaæ. W tych tekstach
jest ca³a prawda o jego ¿yciu i chyba w³a-
œnie ta szczeroœæ tak mnie urzeka. Po-
wiem Ci tak¹ ciekawostkê. Jak Riedel
zmar³ w 1994 roku, to jego mama w jed-
nym z wywiadów opowiedzia³a, ¿e gdy
Rysiek mia³ 7 lub 8 lat zapyta³ j¹: „Mamo,
czy ty jesteœ szczêœliwa?”. I ona mu wtedy
odpowiedzia³a: „Wiesz synku, w ¿yciu
piêkne s¹ tylko chwile, a najlepsza by³a ta,
kiedy ty siê urodzi³eœ”. On to sobie tak za-

pamiêta³, ¿e napisa³ tekst tej s³ynnej pio-
senki. 

W klubie ³¹czy Was równie¿ podobny
gust muzyczny?

Przewa¿nie na zlotach motocyklowych
króluje rock i blues. Mo¿na powiedzieæ,
¿e to jest muzyka motocyklistów. Gdy or-
ganizowaliœmy w ubieg³ym roku Piknik,
nie by³o nas oczywiœcie staæ na „D¿em”,
ale za to zaprosiliœmy zespó³, który siê na-
zywa „Blues Station”. Oni jako jedyni ma-
j¹ pozwolenie od „D¿emu” na granie ich
coverów. Wokalista jest bardzo auten-
tyczny, ale wiadomo, ¿e nigdy nie od-
zwierciedli Ryœka Riedla. Podobnie jak
obecny wokalista „D¿emu” Maciek Bal-
cer, mimo ¿e jest fantastyczny, czy syn
Ryœka – Sebastian, który ma swoj¹ kapelê
„Cree” i czêsto œpiewa piosenki ojca. Rie-
del by³ jeden jedyny.

Motocykle, muzyka…, a od niedawna
kolejne zainteresowanie na literê „m” –
morsowanie…
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Morsuje mój kolega z klubu Wojtek,
który ju¿ od 5 czy 6 lat nale¿y do Bukow-
skiego Klub Morsa i on du¿o o tym opo-
wiada³. Ja ju¿ od paru lat chcia³em spróbo-
waæ, ale chyba brakowa³o mi odwagi. Za-
cz¹³em od tego sezonu. Morsujê z nimi od
wrzeœnia, wiêc tych zimnych k¹pieli by³o
ju¿ w tym sezonie zimowym mnóstwo
i naprawdê je polecam. Wiadomo, ¿e ist-
niej¹ przeciwwskazania, wiêc nale¿y siê
wczeœniej udaæ do lekarza, ale naprawdê
to jest super sprawa. Ca³y czas chcia³bym
wejœæ do wody przy minus 10 stopniach,
ale takie mamy teraz zimowe warunki, ¿e
trudno o minus 10.

Czy w Twoim ¿yciu pojawia³y siê jesz-
cze inne pasje lub zainteresowania?

Zawsze coœ w ¿yciu robi³em. Od 14 ro-
ku ¿ycia by³em sztangist¹, podnosi³em ciê-
¿ary w nie istniej¹cym ju¿, niebieskim bu-
dynku dawnego domu kultury. Tam by³a
sekcja podnoszenia ciê¿arów, a ja by³em
jednym z pierwszych sztangistów w No-
wym Tomyœlu. Z ówczesnym trenerem

Jurkiem Nowakiem budowaliœmy pomo-
sty, woziliœmy taczkami gruz. Parê lat pod-
nosi³em ciê¿ary i to by³ wtedy w moim ¿y-
ciu priorytet. PóŸniej by³a przerwa, woj-
sko itd. Po d³u¿szej przerwie znowu wró-
ci³em do tego, trenowa³em sobie prywat-
nie. Nabawi³em siê powa¿nej kontuzji, za-
cz¹³em wiêc p³ywaæ. Na pocz¹tku p³ywa-
nie by³o form¹ rehabilitacji, ale póŸniej za-
st¹pi³o mi ciê¿ary. Zacz¹³em tak p³ywaæ,
¿e wystartowa³em w p³ywackim marato-
nie. 

Przekona³eœ mnie, ¿e motocykliœci po-
trafi¹ pielêgnowaæ swoj¹ pasjê – dos³ow-
nie i w przenoœni. ¯yczê piêknych wra-
¿eñ z planowanych podró¿y i

…Tyle powrotów, ile wyjazdów.
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Maria Tyszkowska

Na niepodleg³oœciow¹ nutê…

XIII Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”

Tradycyjnie przed Œwiêtem Niepodleg³oœci, w sali widowiskowej Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, odby³ siê XIII Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…” zorganizowany przez Nowotomyskie Towarzystwo
Kulturalne. W zwi¹zku z przypadaj¹c¹ w tym roku 100. rocznic¹ odzyskania niepod-
leg³oœci przez Polskê, m³odzi wykonawcy z przedszkoli szkó³ zaprezentowali wiele
piêknych, okolicznoœciowych pieœni niepodleg³oœciowych, zarówno tych nastrojo-
wych, powa¿nych, jak i weso³ych i dowcipnych pieœni ¿o³nierskich, a wœród nich: „Nie-
podleg³oœæ trudne s³owo”, „Co to jest niepodleg³oœæ”,”Niepodleg³a, niepokorna”,
„¯eby Polska by³a Polsk¹”, „Taki kraj”, „Uwierz Polsko”,”Czerwone maki na Mon-
te Cassino”, „Ojczyzna”, „Marsz, marsz Polonia”, „Partyzant”, „Morze, nasze mo-
rze”, „Warszawskie dzieci”, „Dziewczyna z granatem”, „Rozkwita³y p¹ki bia³ych
ró¿”, „Stoi u³an na widecie”, „Wojenko, wojenko”, „Jak sz³o wojsko raz ulic¹”.

112 Maria Tyszkowska

Na scenie zespó³ uczniów ze Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu
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M³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej nr 2 wykona³a pieœñ pt. „Niepodleg³oœæ”

Najm³odsi uczestnicy przegl¹du  - Muzykanci z Przedszkola „Bajkowe Zacisze”

Zespó³ dzieciêcy ze Szko³y Podstawowej  nr 2 w  Nowym Tomyœlu



114 Maria Tyszkowska

Inez Dybizbañska z Prywatnego Ogniska Muzycznego

Trio wokalne ze Szko³y Podstawowej w W¹sowie

Liczny zespó³ uczniów Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu

Z DZIA£ALNOŒCI NTK...



Kulminacyjnym momentem koncertu by³o wspólne wykonanie hymnu narodowe-
go, a dope³nieniem wzruszaj¹cego spotkania z pieœni¹ patriotyczn¹ – okolicznoœcio-
we, bia³o-czerwone stroje dzieci i m³odzie¿y. Z r¹k prezesa NTK Bogdana Górnego,
któremu towarzyszyli przedstawiciele nowotomyskich kombatantów, wykonawcy
tradycyjnie otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz s³odkie upominki ufundowane
przez organizatora przegl¹du – Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. W imieniu
zaproszonych goœci podziêkowania wykonawcom, ich opiekunom i organizatorom
z³o¿y³a Emilia Jarczyñska – kierownik biura Zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a.
Muzyczne spotkanie zakoñczy³o siê z³o¿eniem wi¹zanki kwiatów i zapaleniem znicza
pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci. 

W XIII Przegl¹dzie Piosenki ̄ o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej udzia³ wziêli ucznio-
wie nowotomyskich szkó³ podstawowych, a tak¿e szkó³ podstawowych z Jastrzêb-
ska Starego, Chmielinka, W¹sowa, Wytomyœla, dzieci uczêszczaj¹ce do Prywatnego
Ogniska Muzycznego i grupa „Muzykantów” z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”.
Wystêpuj¹ce zespo³y przygotowali: Katarzyna Jopek, Ilona Kwiatkowska, Hanna
Klimczak, Piotr Witczak, Maria Zawarta, Katarzyna Kude³ka, Ma³gorzata Lipiecka,
Cecylia Œlusarz, Katarzyna Sukiennicka, El¿bieta Podlaszewska-Cybal i Julia Geneja-
-Czaban. Koncert prowadzi³a pomys³odawczyni i organizatorka wszystkich dotych-
czasowych przegl¹dów – Maria Tyszkowska, cz³onek Nowotomyskiego Towarzy-
stwa Kulturalnego.

Zdjêcia: Nowotomyski Oœrodek Kultury
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Reprezentanci wystêpuj¹cych zespo³ów z organizatorami przegl¹du i goœæmi
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Zachowaj TrzeŸwy Umys³
Po raz kolejny Gmina Nowy Tomyœl przyst¹pi³a do Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj
TrzeŸwy Umys³”. W tegorocznej 18. edycji wziê³o udzia³ 8 szkó³ podstawowych z terenu
naszej gminy, w których przeprowadzono zajêcia profilaktyczne i konkursy. Podsumowanie
kampanii „Zachowaj TrzeŸwy Umys³” odby³o siê 4 paŸdziernika w sali konferencyjnej Urzê-
du Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner wraz
z pe³nomocnikiem burmistrza ds. uzale¿nieñ Jolant¹ Szade wrêczyli nagrody uczniom, któ-
rzy zostali wyró¿nieni w konkursie literacko – plastycznym „Autoportret”. Wyró¿nieni
uczniowie to: Zuzanna Œwiêtek ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu, Antonina
Sadowska i Marika Waligórska ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, Joanna
Stryszak z Zespo³u Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu, Karolina Huttowska ze Szko³y
Podstawowej w Borui Koœcielnej, Jagoda Betcher ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Sta-
rym oraz Gabriel Fertyk ze Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu.

Wieczór z w³oskim tenorem
2 paŸdziernika mia³ miejsce w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy-
œlu wyj¹tkowy koncert dedykowany wyj¹tkowym ludziom. S¹ nimi biblioentuzjaœci i darczyñ-
cy, zaanga¿owani w organizacjê tegorocznego Przystanku: Biblioteka! Bez ich udzia³u nie-
mo¿liwy by³by rozmach, z jakim przygotowana zosta³a ta coroczna, wrzeœniowa, plenerowa
impreza, ³¹cz¹ca w sobie walory edukacyjne, integracyjne i rekreacyjne. Mile witanymi goœæ-
mi byli równie¿ stali bywalcy biblioteki oraz mi³oœnicy œwiatowych muzycznych szlagierów
i w³oskich klimatów. Muzyczn¹ niespodziank¹ wieczoru by³ wystêp w³oskiego tenora Sergio
Bettasa, który sprawi³, ¿e koncert okaza³ siê niebywa³ym muzycznym wydarzeniem. Prze-
piêkne muzyczne kompozycje i fenomenalny g³os wykonawcy nagrodzone zosta³y owacjami
na stoj¹co. Poszczególne utwory z ogromnym wdziêkiem opatrywa³a komentarzem towa-
rzysz¹ca artyœcie piosenkarka i poetka – Agata Amelia Wawrzyniak. Oklaskiwano m. in. pio-
senki z repertuaru Andrea Bocellego i wiele w³oskich standardów muzycznych. Po tej niew¹t-
pliwej uczcie dla duszy, nadszed³ czas na coœ dla cia³a. Na bibliotecznych goœci czeka³ smako-
wity tort i aromatyczna kawa. By³a wiêc idealna sposobnoœæ do kuluarowych rozmów
i wspólnych fotografii. 

Ku niepodleg³oœci
Nowotomyska ksi¹¿nica, wzorem innych instytucji, w³¹czy³a siê w ogólnopolskie obcho-
dy 100. lecia odzyskania niepodleg³oœci. W ich ramach zorganizowa³a cykl trzech wyk³adów
dra Emiliana Pra³ata z Instytutu Filologii S³owiañskiej i Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pierwszy z nich odby³ siê 5 paŸdziernika i opatrzony zo-
sta³ tytu³em: „Praca organiczna i jej przedstawiciele. Nie orê¿em, lecz prac¹ i intelektem ku
wolnoœci”. Dr Pra³at w niekonwencjonalny sposób przywo³a³ postacie wybitnych Wielkopo-
lan, którzy stali siê ucieleœnieniem idei pracy organicznej. Drugi wyk³ad dra Emiliana Pra³ata
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odby³ siê 9 listopada i poœwiêcony by³ „Wielkopolskiemu rozdzia³owi starañ o odzyskanie
niepodleg³oœci”. Stulecie odzyskania niepodleg³oœci oraz wybuchu powstania wielkopolskie-
go by³o okazj¹ do przypomnienia wk³adu naszego regionu w odrodzenie Polski. Analizuj¹c
okolicznoœci polityczne, spo³eczne i gospodarcze, prowadz¹cy spróbowa³ stworzyæ kon-
tekst historyczny dla dzia³añ podejmowanych wówczas w naszym regionie. Trzeci i ostatni
z wyk³adów odby³ siê 7 grudnia i nosi³ tytu³ „Kreis Neutomischel w drodze ku wolnej Pol-
sce. O regionie nowotomyskim w kontekœcie stulecia niepodleg³oœci”. Podczas wyk³adu
przypomniane zosta³y burzliwe dzieje naszego miasta, pocz¹wszy od potwierdzenia praw
miejskich i dostania siê w granice pañstwa pruskiego, przez czas powstania wielkopolskie-
go 1806 roku, w³¹czenia w obrêb Ksiêstwa Warszawskiego, na wydarzeniach poprzedza-
j¹cych w³¹czenie miasta do Polski w nastêpstwie traktatu wersalskiego koñcz¹c. Jak siê oka-
za³o tematyka wyk³adów zachêci³a spore grono s³uchaczy – w tym m³odych osób
– do przybywania w kolejne wieczory do biblioteki.

Wiklin¹ tkane
5 paŸdziernika odby³y siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury warsztaty pod has³em „Wi-
klin¹ tkane”. Pod okiem plecionkarki Marioli Wittchen dzieci i m³odzie¿ wyplata³y i zdobi³y
wiklinowe wianki. Dziêki ich zaanga¿owaniu i pomys³owoœci powsta³y piêkne, jesienne deko-
racje. Warsztaty zosta³y zorganizowane w ramach projektu „W kalejdoskopie dat i barw
– podró¿ przez œwiêta nietypowe i ró¿ne oblicza polskiej kultury i tradycji”, sfinansowanego
ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokalnie” X Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, reali-
zowanego przez Akademiê Filantropii w Polsce oraz Lokaln¹ Grupê Dzia³ania KOLD.

Na szlaku niepodleg³oœci
Nowotomyski Oœrodek Kultury oraz 19 Dru¿yna Harcerska „Buki” z Nowego Tomyœla
zorganizowali 6 paŸdziernika rajd historyczny „Na szlaku. Œladami niepodleg³oœci”. Uczestni-
cy rajdu przemierzyli dwie trasy: piesz¹ – ok. 10 km i rowerow¹ – ok. 15 km. W rajdzie wy-
startowa³o oko³o 90 uczestników w 14 patrolach. Wsparcia organizatorom udzielili: Gmina
Nowy Tomyœl, Powiat Nowotomyski, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Sêkowie, Spó³dzielcza
Grupa Bankowa, Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu, Towarzystwo Dzia³añ Historycz-
nych im. Feliksa Piêty oraz Narodowe Centrum Kultury. (Czytaj wiêcej: s. 82-83)

Przy³êk – dla bezpieczeñstwa
Z inicjatywy Rady So³eckiej wsi Przy³êk, Stowarzyszenia „Nasz Przy³êk” oraz Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich – 7 paŸdziernika – odby³o siê podsumowanie konkurs „Nie uwierzycie ka-
mizelka ratuje ¿ycie”. W ramach konkursu zg³oszonych zosta³o 69 hase³ propaguj¹cych za-
k³adanie kamizelek odblaskowych przy poruszaniu siê po drogach, zarówno pieszo, jak i ro-
werem. Podczas pikniku, który odby³ siê przy wigwamie w Przy³êku, organizatorzy nagro-
dzili autorów najciekawszych hase³, a tak¿e rozdali blisko 500 kamizelek odblaskowych
z herbem Przy³êku oraz has³ami, które zosta³y w konkursie nagrodzone. Imprezie towarzy-
szy³y m. in.: pokaz sprzêtu stra¿y po¿arnej, pokaz udzielania pierwszej pomocy, miastecz-
ko ruchu drogowego, a tak¿e prezentacja dzia³añ policji podczas zdarzeñ drogowych. 

71 Œpiewnik Domowy
10 paŸdziernika odby³ siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury pierwszy po wakacjach
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Œpiewnik Domowy, tym razem „Polski”. Jego tematyka nawi¹zywa³a do setnej rocznicy od-
zyskania przez Polskê niepodleg³oœci. Uczestnicy muzycznego spotkania zaœpiewali takie
utwory jak: „U³ani, u³ani”, „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”, „P³ynie Wis³a, p³ynie”, „Polskie
kwiaty”, „O mój rozmarynie” czy „Niepodleg³a, niepokorna”. Oprawê muzyczn¹ zapew-
ni³ duet Anna Kaczmarek oraz Tomasz Perz wraz z zespo³em „Ojej” z Bukowca. Tradycyj-
nie spotkanie poprowadzi³a Renata Œmiertelna. 

Kolejny nowotomyski mural
Uroczystym ods³oniêciem murala 11 paŸdziernika Nowotomyski Oœrodek Kultury oficjal-
nie zakoñczy³ projekt „Murale polskiej niepodleg³oœci”, realizowany – we wrzeœniu i paŸ-
dzierniku – w ramach konkursu Narodowego Centrum Kultury. Uroczystoœæ rozpoczê³a
siê pod muralem za oœrodkiem kultury. Uczestniczyli w niej dyrektorzy i uczniowie szkó³
z terenu gminy Nowy Tomyœl oraz osoby, które w³¹czy³y siê w dzia³ania zwi¹zane z projek-
tem. W uroczystoœci wzi¹³ te¿ udzia³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner
oraz p. Agnieszka £azowska-Powa³ka z Narodowego Centrum Kultury, które by³o g³ów-
nym organizatorem projektu. Oprawê muzyczn¹ uroczystoœci zapewnili Zespó³ Muzyki
Myœliwskiej „De Luxe” oraz Marta Miku³a. Nie zabrak³o podziêkowañ i pami¹tkowych upo-
minków oraz wyj¹tkowego „muralowego” tortu dla wszystkich zaanga¿owanych w realiza-
cjê zadania. (Czytaj wiêcej: ss. 83 -84)

Hen - na pó³nocy Norwegii
Goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty” dzia³aj¹cego w Miejskiej i Powia-
towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 11 paŸdziernika by³a Ilona Wiœniewska, re-
porterka i fotografka, autorka ksi¹¿ek: „Bia³e. Zimna wyspa Spitsbergen”, „Hen. Na pó³no-
cy Norwegii” oraz „Lud”. Za tê ostatni¹ ksi¹¿kê otrzyma³a nagrodê w konkursie Travele-
ry. By³a równie¿ nominowana do Nagrody Newsweeka im. Teresy Torañskiej, tytu³u Ko-
biety Roku 2015 w plebiscycie portalu wp. pl oraz Nagrody im. Beaty Pawlak. Od 9 lat
mieszka w Norwegii. Podczas spotkania pokaza³a pó³noc Norwegii z surowym klimatem,
garstk¹ ludzi, tysi¹cami reniferów, lodowatym morzem i wichrem, który m¹ci œwiadomoœæ.
S³owo „hen” w norweskim odnosi siê do odleg³oœci, tyle ¿e równie dobrze mo¿e znaczyæ
„po drugiej stronie globu”, jak i „tu¿ za rogiem”. 

Wizyta kolekcjonerów znaczków turystycznych 
Od 12 do 14 paŸdziernika odbywa³o siê w naszym mieœcie coroczne Ogólnopolskie Spo-
tkanie Kolekcjonerów Znaczków Turystycznych. Przyjecha³o oko³o stu turystów z ca³ego
kraju, a tak¿e reprezentanci Czech i S³owacji. Znaczkowi turyœci, jak sami o sobie mówi¹,
zwiedzaj¹ kraj i Europê szlakiem znaczka turystycznego, czyli odwiedzaj¹ miejsca turystycz-
ne i historyczne, które taki znaczek posiadaj¹. Jest on swoist¹ pami¹tk¹ z podró¿y, a zara-
zem dowodem, ¿e dane miejsce zosta³o przez turystê zwiedzone. Takich „znaczkowych”
miejsc jest w ca³ej Polsce ju¿ ponad 750, a Wielkopolska to drugie województwo, jeœli cho-
dzi o ich liczbê. Spotkanie odby³o siê na naszym terenie, przede wszystkim dlatego, ¿e w po-
wiecie nowotomyskim jest a¿ 21 „znaczkowych” miejsc.  Oprócz Nowego Tomyœla, w któ-
rym pod wiklinowym koszem – gigantem turyœci spotkali siê ze Starost¹ Nowotomyskim,
pod przewodnictwem b. burmistrza Henryka Helwinga odbyli spacer po mieœcie i wiklino-
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wym szlakiem dotarli do Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa, w programie pobytu zna-
laz³y siê tak¿e inne „znaczkowe” miejsca: Opalenica, Trzcianka, Folwark W¹sowo, Brody
i Zêbowo, a w drodze powrotnej do Nowego Tomyœla tak¿e Pa³ac w W¹sowie. Drugi
dzieñ zlotu tradycyjnie wype³ni³y wyk³ady o tematyce znaczka turystycznego i samej tury-
styki.

Wybrane karty z historii Nadleœnictwa Bolewice
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 12 paŸdziernika otwarta zosta³a wystawa
„Wybrane karty z historii Nadleœnictwa Bolewice” i zaprezentowana, wydana przez Nad-
leœnictwo Bolewice, ksi¹¿ka pod tym samym tytu³em. Andrzej Rodziewicz, specjalista s³u¿-
by leœnej, w swej dwuczêœciowej prezentacji przywo³a³ historiê nadleœnictwa, pokaza³ jego
zasoby, bogactwo i specyfikê. Drug¹ czêœæ wyst¹pienia wype³ni³a prezentacja ksi¹¿ki, wyda-
nej z okazji 170. rocznicy powstania Nadleœnictwa Bolewice. Uczestnicy spotkania, poza ry-
sem historycznym Nadleœnictwa Bolewice, poznali same Bolewice w wieku XIX, walory
przyrodnicze Doliny Kamionki, wsie na prawie olêderskim, mapy lasów, historiê i wspó³cze-
snoœæ „sosny bolewickiej”, przemiany krajobrazu leœnego, a tak¿e wa¿ne dla historii Nadle-
œnictwa postacie.  Na wystawê z³o¿y³y siê dokumenty, fotografie, kopie artyku³ów, og³osze-
nia czy te¿ dawne narzêdzia s³u¿¹ce do pracy w lesie m. in. mierniki i tabliczki. 

Koncert „Skowronków”
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³ siê koncert Chóru Dziew-
czêcego „Skowronki” pod dyrekcj¹ Alicji Szelugi. „Skowronki” zaprezentowa³y zgroma-
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dzonej publicznoœci niekonwencjonalne wykonanie wielu utworów. Œpiewowi towarzy-
szy³o m. in. klaskanie, tupanie, skandowanie, a nawet deklamacja, które wzmacnia³y eks-
presjê artystycznego przekazu. Ogromny talent dziewcz¹t zosta³ nagrodzony gromkimi
oklaskami s³uchaczy. Koncert zorganizowany zosta³ 12 paŸdziernika, w ramach cyklu:
„Ze Skowronkami po Wielkopolsce”.

Koncert muzyki dawnej 
14 paŸdziernika, w ramach obchodów XVIII Dnia Papieskiego, po wieczornej mszy œw.
w nowotomyskim koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, odby³ siê koncert mu-
zyki dawnej w wykonaniu zespo³u „Ensemble Inégalit”, zwi¹zanego z bydgosk¹ Akade-
mi¹ Muzyczn¹. Zaprezentowano barokowe, polifoniczne, œpiewne, pe³ne wdziêku
utwory, skomponowane przez nadwornych muzyków na dworach królewskich
w Wersalu, Warszawie i Modenie. W repertuarze koncertu znalaz³a siê „Suita” Marina
Maraisa, trzy „Canzony” Adama Jarzêbskiego i Giovanni Marii Bonanciniego. Wszystkie
utwory wykonane by³y na instrumentach wzorowanych na typowych dla baroku
skrzypcach, wiolonczeli i klawesynie. S³uchaj¹c ich mo¿na by³o poczuæ atmosferê piêk-
nych, dworskich, eleganckich wnêtrz pa³acowych, i choæ to muzyka dworska, jeszcze
piêkniej i dostojniej brzmia³a we wnêtrzu œwi¹tyni. Po koncercie mo¿na by³o nabyæ de-
biutanck¹ p³ytê „La Variét”, na której znajduj¹ siê m. in. utwory wykonane przez zespó³
„Ensemble Inégalit”  podczas koncertu.

Dzieñ Edukacji Narodowej w zmodernizowanym obiekcie
15 paŸdziernika nast¹pi³o uroczyste otwarcie zmodernizowanej hali widowiskowo-
sportowej w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu. Termomodernizacja bu-
dynku jest najwiêksz¹ inwestycj¹ zrealizowan¹ w ostatnich latach przez Gminê Nowy
Tomyœl. Koszt zadania wyniós³ ponad 6,2 mln z³. W nowo otwartej hali zorganizowa-
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Wyró¿nieni nauczyciele wraz z Burmistrzem Nowego Tomyœla W³odzimierzem Hibnerem



no uroczystoœæ z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Nowego Tomyœla W³o-
dzimierz Hibner wrêczy³ nauczycielom Nagrody Gminy za osi¹gniêcia dydaktyczno-
-wychowawcze. Muzyczn¹ niespodziank¹ dla nauczycieli i wszystkich pracowników
oœwiaty by³ koncert Jacka Kawalca zatytu³owany „Muzyczne twarze”. Œpiewaj¹cy ak-
tor zaprezentowa³ przeboje z repertuaru najwiêkszych zagranicznych oraz polskich
wokalistów, m. in.: Joe Cockera, Johna Lennona, Roberta Planta, Stinga, Czes³awa
Niemena, czy Grzegorza Ciechowskiego. Aktorowi – wokaliœcie na scenie towarzy-
szyli Julia Chmielnik – na fortepianie oraz Bart³omiej Papierz - na gitarze. Artysta bi-
sowa³, a zgromadzona publicznoœæ nagrodzi³a ca³y zespó³ gromkimi brawami oraz
owacjami na stoj¹co. Przed uroczystoœci¹ w zmodernizowanym obiekcie odby³a siê
ostatnia, 58. Sesja Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu kadencji 2014-2018.

Festiwal Food Tracków
13 i 14 paŸdziernika po raz pierwszy do Nowego Tomyœla goœci³y Food Trucki, czyli fur-
gonetki, z których serwowane jest jedzenie. Festiwal Food Tracków spotka³ siê z ogrom-
nym zainteresowaniem nowotomyœlan. Urozmaicone i smaczne jedzenie z ró¿nych
stron œwiata przyci¹gnê³o na plac Niepodleg³oœci prawdziwe t³umy. Mo¿na by³o skosz-
towaæ specja³ów kuchni greckiej, w³oskiej, amerykañskiej, tajskiej i wielu innych. Kulinar-
nym towarzyszy³y te¿ inne atrakcje, dla dzieci by³y dmuchañce, a dla ca³ych rodzin ki-
no 9D. Organizatorami imprezy byli Burmistrz Nowego Tomyœla i Nowotomyski
Oœrodek Kultury. 

Seniorzy œwiêtowali
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 17 paŸdziernika odby³y siê obchody Miêdzyna-
rodowego Dnia Seniora. Tegorocznemu spotkaniu przyœwieca³y s³owa Piotra Kunce-
wicza: „Ÿle jest zmarnowaæ m³odoœæ, a ju¿ ca³kiem Ÿle jest zmarnowaæ staroœæ”.
G³ównym organizatorem spotkania by³ Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu. W obchodach udzia³ wziêli przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych, gmin, stowarzyszeñ i instytucji oraz osoby prywat-
ne. Przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów
i Inwalidów w Nowym Tomyœlu Zenon Matuszczak w swoim wyst¹pieniu podkreœli³
szczególn¹ rolê seniorów w spo³eczeñstwie. Dzia³alnoœæ PZERiI w Nowym Tomyœlu
przedstawiona zosta³a podczas pokazu audiowizualnego. W czêœci artystycznej wy-
st¹pi³ Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów. Uroczystoœæ zorganizowano
przy wsparciu œrodków pochodz¹cych z Powiatu Nowotomyskiego, Gminy Nowy
Tomyœl oraz Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych.

Tê¿nia solankowa powsta³a w mieœcie 
W Parku Miejskim przy zbiegu ulic Tysi¹clecia i Musia³a powsta³a zewnêtrzna tê¿nia
solankowa. Przestrzeñ znajduj¹c¹ siê w promieniu kilku metrów od s³upa tarniny tê¿-
nia nasyca jodem, bromem, magnezem, sodem, potasem, ¿elazem i innymi korzystny-
mi dla zdrowia mikroelementami. Tê¿niowy mikroklimat powstaje wskutek ociekania
solanki i ruchu powietrza. Wokó³ tê¿ni ustawiono ³awki, co sprzyja korzystaniu z tej
s³u¿¹cej zdrowiu infrastruktury. Na realizacjê tej inwestycji Gmina Nowy Tomyœl wy-
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datkowa³a ponad 158 tys. z³. Uroczyste otwarcie tê¿ni mia³o miejsce 18 paŸdzierni-
ka. Czêœæ artystyczn¹ przygotowa³ zespó³ wokalny „Wiklinki”.

Upcykling i grafika artystyczna
Jak daæ nowe ¿ycie przedmiotom, które wydaj¹ nam siê ju¿ bezu¿yteczne? Jak wydobyæ
z nich duszê i sprawiæ, aby zamieni³y siê w gustowne dekoracje? Tego 18 paŸdziernika
dowiedzieli siê uczestnicy warsztatów w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, dzia³aj¹cym
w nowotomyskiej bibliotece. Warsztaty prowadzi³a Agnieszka Jêcz. Zajêcia upcyklingu
po³¹czone z grafik¹ artystyczn¹, by³y zachêt¹ do twórczych poszukiwañ, eksperymen-
tów z ró¿nymi materia³ami i narzêdziami, do odkrywania nowych obszarów œwiata gra-
fiki w po³¹czeniu z upcyklingiem. Upcykling to pewna perspektywa postawy proekolo-
gicznej. Mówi siê o nim jako o recyklingu 2.0. Upcykling w bardziej praktycznym wyda-
niu jest szeroko rozpowszechniony w krajach Trzeciego Œwiata. To, co mo¿na by uznaæ
za odpadki, jest wykorzystywane do konstrukcji domów, zabawek, odzie¿y czy narzê-
dzi. Na przyk³ad stare opony bywaj¹ wykorzystywane do wytwarzania obuwia lub
ogrodzeñ. To sposób na wyzwolenie kreatywnoœci przy jednoczesnym dbaniu o œrodo-
wisko. 

VI edycja „Portretu Prawdziwego”
19 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê otwarcie wystawy pokon-
kursowej „Portret Prawdziwy”. Wystawa stanowi³a podsumowanie 6. edycji Miêdzynaro-
dowego Konkursu Fotograficznego, który z roku na rok cieszy siê coraz wiêksz¹ popular-
noœci¹. W tej edycji konkursu wziê³o udzia³ blisko 500 uczestników z 21 pañstw, którzy na-
des³ali ponad dwa tysi¹ce zdjêæ. Ide¹ konkursu jest przede wszystkim promowanie fotogra-
fii portretowej, jako sposobu na przekazanie prawdy o cz³owieku, jego historii i emocjach.
Jury w sk³adzie: Adam Polañski, Micha³ Buddabar, Ewa Æwik³a i Pawe³ Brzeziñski wybra-
³o 32 laureatów tegorocznej edycji. Wœród nich na pierwszym miejscu znalaz³ siê Artur
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Wysocki, II miejsce przypad³o Dariuszowi Murañskiemu, natomiast III zaj¹³ Krystian
Dró¿d¿. Uroczystoœæ otwarcia wystawy uœwietni³ koncert fortepianowy w wykonaniu
Jacka Szofera.

Projekty do realizacji w 2019 roku
19 paŸdziernika zakoñczy³y siê konsultacje spo³eczne dotycz¹ce Bud¿etu Obywatelskiego
Gminy Nowy Tomyœl na 2019 rok. W g³osowaniu mieszkañcy zdecydowali, jakie projekty
inwestycyjne i prospo³eczne maj¹ byæ realizowane w przysz³ym roku, w ramach zaplanowa-
nej na ten cel puli œrodków finansowych. W g³osowaniu, które przeprowadzone zosta³o
w mieœcie i w kilku wsiach, ³¹cznie wziê³o udzia³ 1140 mieszkañców naszej gminy, którzy
ukoñczyli 16 lat.  Spoœród szeœciu projektów inwestycyjnych do zrealizowania zakwalifiko-
wa³o siê piêæ, które uzyska³y najwiêksz¹ liczbê g³osów. S¹ to: dokoñczenie ogrodzenia bo-
iska szkolnego przy Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Bukowcu, plenerowa si³ownia dla
doros³ych w Nowym Tomyœlu, budowa ogrodzenia przy wigwamie w Przy³êku, wykona-
nie na osiedlu Pó³noc kynoparku – miejsca aktywnego wypoczynku dla czworonogów i ich
w³aœcicieli, si³ownia zewnêtrzna w Jastrzêbsku Starym.  W ramach bud¿etu obywatelskiego
zrealizowanych zostanie te¿ piêæ projektów prospo³ecznych: festyn rodzinny po³¹czony
z obchodami 610. lecia powstania wsi Bukowiec oraz turniej pi³ki no¿nej oldboyów „Od ju-
niora do seniora”; integracja pokoleniowa podczas pikniku rekreacyjnego w Przy³êku; bieg
przez las „Wygoniæ wilka z lasu” w Jastrzêbsku Starym; Aktywni nowotomyœlanie 60+; ple-
nerowa impreza integracyjna „Noc œwiêtojañska nad jeziorem w Sêkowie”. Na wszystkie
projekty wydatkowana zostanie kwota 335 300,00 z³. 

Psim zaprzêgiem przez ¿ycie
Nowy cykl spotkañ, organizowanych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w No-
wym Tomyœlu pod has³em: „Kolekcja pasji niecodziennych”, zainaugurowa³ 23 paŸdzierni-
ka  maszer Krzysztof Nowakowski, który wraz z ¿on¹ Dari¹ od kilkunastu lat zajmuje siê
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psimi zaprzêgami, wyprawami i d³ugodystansowymi wyœcigami na Dalekiej Pó³nocy. To by-
³a pe³na pasji, niezwykle wci¹gaj¹ca i z pewnoœci¹ warta uwagi opowieœæ. Krzysztof Nowa-
kowski opowiada³ o specyfice podró¿owania psim zaprzêgiem, o przygotowaniach do wy-
prawy, niezbêdnym ekwipunku, trudnoœciach i radoœciach zwi¹zanych z tak specyficznym
podró¿owaniem, no i – oczywiœcie – o swoich ukochanych psach. Przywióz³ ze sob¹ ksi¹¿-
kê pt. „23 kilometr”, której jest autorem. To pierwsza w Polsce ksi¹¿ka napisana przez ma-
szera, opowiadaj¹ca o pasji, marzeniach, trudnej drodze do ich realizacji. To ksi¹¿ka pe³na
emocji, o wielkiej mi³oœci do zwierz¹t i natury. Nie tylko dla mi³oœników psów i psich zaprzê-
gów. To rzecz znacznie szersza, bo dotycz¹ca wielu aspektów ¿ycia. 

„Rewizja osobista”
Jesienne spotkanie Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, które odby³o siê 25 paŸ-
dziernika w nowotomyskiej bibliotece, mia³o bardzo szczególny charakter, a jego bohater-
k¹ by³a równie¿ szczególna osoba. Zdzis³awa Jaskulska Kaczmarek, to poetka z imponuj¹-
cym dorobkiem. Wyda³a dot¹d dziewiêæ tomików z wierszami. Ostatni, zatytu³owany „Re-
wizja osobista”, wydany przez biblioteczn¹ oficynê, prezentowany by³ w³aœnie podczas te-
go wieczoru. Wiersze, bêd¹ce swego rodzaju rozrachunkiem z ¿yciem, czyta³y poetki sku-
pione wokó³ Piêtra oraz uczennice Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazi-
mierza Ho³ogi, w którym to przez wiele lat poetka pracowa³a jako nauczycielka jêzyka pol-
skiego. Prowadz¹ca spotkanie dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap zaprezentowa³a
sylwetkê Zdzis³awy Jaskulskiej Kaczmarek. Podjê³a równie¿ próbê odpowiedzi na pytanie,
jaka jest poetka, co lubi, czym siê interesuje – i to s³owami wiersza „Co lubi¹ poeci” z pierw-
szego tomiku poetki pt. „Poznaj goœcinê przydro¿nego kamienia”. Okazj¹ do z³o¿enia gra-
tulacji by³o równie¿ wrêczenie poetce presti¿owego medalu „Labor Omnia Vincit”, który
otrzyma³a od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy organicznej.
Medal wrêczyli: Lucyna Koñczal-Gnap i artysta malarz Zdzich Po³¹carz. Poetyckie s³owo zo-
sta³o tego wieczoru wzbogacone muzyk¹. I to bardzo zró¿nicowan¹. Tomasz Kasper wraz
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z uczniami Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi przypomnia³
piêkne utwory Starego Dobrego Ma³¿eñstwa, Jacek Szofer jak zwykle olœni³ swoimi bajecz-
nymi kompozycjami na pianino, a Kacper Baran pozytywnie zadziwi³ odwag¹ zarapowania
do dwóch wierszy poetki. 

Alfabet Tradycji – Wielkopolska
„Alfabet tradycji” to cykl interaktywnych spotkañ edukacyjnych organizowanych przez
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, w trakcie których dzieci
poznawa³y w praktycznej formie kulturê wybranych subregionów Wielkopolski – mu-
zykê instrumentaln¹, œpiew, taniec, instrumenty muzyczne, zwyczaje, obrzêdy, kod gra-
ficzny i inne wyró¿niki kulturowych. Piêædziesi¹t spotkañ przygotowanych w oparciu
o autorskie scenariusze, prowadzonych by³o przez profesjonalnych animatorów oraz
muzyków, zajmuj¹cych siê tradycjami wybranych podregionów. Dzieci pozna³y charak-
ter kultury tradycyjnej wybranych subregionów Wielkopolski (Region Koz³a, Ziemia Ka-
liska, Biskupizna) – regionu, z którego pochodz¹. Odbiorcami projektu by³y dzieci
w wieku wczesnoszkolnym, mieszkaj¹ce w wioskach i miastach powiatu nowotomyskie-
go oraz nauczyciele, którzy za spraw¹ uczestniczenia w projekcie mog¹ siêgaæ po tê te-
matykê w codziennej pracy. Nowotomyska biblioteka realizowa³a ten projekt w part-
nerstwie z Grup¹ Animacyjn¹ „Mozaika” we wszystkich bibliotekach publicznych po-
wiatu nowotomyskiego: w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym To-
myœlu i jej filiach w Bukowcu, Jastrzêbsku Starym, Borui Koœcielnej, S¹topach i Wytomy-
œlu, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kuœlinie, w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy
w Lwówku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzichowie, w Centrum Kultury i Biblio-
tece w Opalenicy i Bibliotece Publicznej w Zb¹szyniu. Pierwszy modu³ projektu przepro-
wadzony zosta³ we wrzeœniu, od 25 paŸdziernika do 30 listopada trwa³a realizacja dru-
giego i trzeciego modu³u projektu. 
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Sztandar dla szko³y w S¹topach
26 paŸdziernika odby³a siê ceremonia przekazania sztandaru Szkole Podstawowej im. Le-
onarda Œliwiñskiego w S¹topach. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê msz¹ œw. w miejscowym ko-
œciele, podczas której nast¹pi³o poœwiêcenie sztandaru. Dalsza czêœæ uroczystoœci mia³a miej-
sce w œwietlicy wiejskiej, do której – zgodnie z ceremonia³em szko³y – wprowadzony zosta³
poczet flagowy i odœpiewano hymn pañstwowy. Przedstawiciel Rady Rodziców odczyta³ akt
ufundowania sztandaru i przekaza³ sztandar na rêce dyrektor szko³y Jolanty Król, która
z kolei przekaza³a go szkolnemu pocztowi sztandarowemu. Dokonano prezentacji sztanda-
ru, a uroczystoœæ dope³ni³o œlubowanie uczniów na otrzymany sztandar. 
Sztandar ufundowa³a Rada Rodziców, pod przewodnictwem Magdaleny Wroniak.
Po ceremonii przekazania sztandaru uczniowie i absolwenci szko³y zaprezentowali czêœæ ar-
tystyczn¹. M³odzi wykonawcy pokazali swoje umiejêtnoœci aktorskie, wokalne i taneczne.
W uroczystoœci m. in. uczestniczy³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz
syn patrona szko³y, Mieczys³aw Œliwiñski.

Wpadli na partyjkê do biblioteki
Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu przybyli 26 paŸdziernika do nowotomyskiej biblioteki
na partyjkê z szachist¹ Wojciechem Nadstog¹. Spotkanie odby³o siê w ramach biblioteczne-
go projektu „Seniorzy w natarciu”. Wojciech Nadstoga, instruktor gry w szachy, opowie-
dzia³ o pocz¹tkach swojej fascynacji gr¹ w szachy, o rozwoju tej aktywnoœci, o sukcesach
sekcji szachowej, któr¹ prowadzi oraz o historii tej „królewskiej” gry.
Seniorzy z wielkim zapa³em przyst¹pili do gry w szachy, karty, warcaby i chiñczyka. Podczas

rywalizacji nie zabrak³o emocji, a wszystko to odbywa³o siê przy aromatycznej kawie.
10. lecie „Œpiewaj¹cych Przyjació³”
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Zespó³ „Œpiewaj¹cy Przyjaciele” 26 paŸdziernika obchodzi³ 10. rocznicê swojej dzia³alnoœci.
Zespó³ powsta³ w Nowotomyskim Oœrodku Kultury i dzia³a pod kierunkiem Karola Roga-
cza. Tworz¹ go: Barbara Krasnowska, Anita Czajka- Pawlak i Rados³aw Kret. Zespó³ wystê-
puje na ró¿nego rodzaju imprezach i spotkaniach okolicznoœciowych. W uroczystoœci jubi-
leuszu uczestniczyli: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, dyrektor Nowoto-
myskiego Oœrodka Kultury Beata Baran, zaprzyjaŸnione zespo³y: Ma³a Grupa Spo³eczna ze
Lwówka, „Arkadia” z Borui Koœcielnej, Zespó³ Œpiewaczy „Wytomyœlanie” oraz sympaty-
cy, znajomi i przyjaciele wokalistów. Zespó³ odebra³ od zaproszonych goœci wiele ¿yczeñ,
kwiatów i upominków, a jubileuszowe spotkanie uœwietni³y wystêpy artystyczne. 

Wybraliœmy burmistrza
W wyniku II tury wyborów samorz¹dowych, które przeprowadzono 4 listopada, miesz-
kañcy wybrali burmistrza Nowego Tomyœla – tym razem na 5. letni¹ kadencjê. Burmi-
strzem Nowego Tomyœla ponownie zosta³ W³odzimierz Hibner, który uzyska³ 64,06% g³o-
sów. Zaœwiadczenie o wyborze na stanowisko burmistrza z r¹k przewodnicz¹cej Miejskiej
Komisji Wyborczej Aliny Szu³czyñskiej i jej zastêpcy przewodnicz¹cego Piotra Wolnego
wrêczone zosta³y 19 listopada podczas I Sesji Rady Miejskiej. 

Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej 
W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 7 listopada odby³ siê XIII Przegl¹d
Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”, organizowany
tradycyjnie przed Œwiêtem Niepodleg³oœci przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne.
(Czytaj wiêcej: ss. 112-115)
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Pod ciemn¹ skór¹ Filipin
W ci¹gu samotnej oœmiomiesiêcznej wyprawy poznawczej Tomasz Owsiany odwiedzi³
szeœæ plemion i ludów oraz wybrane spo³ecznoœci Filipin we wszystkich makroregionach
kraju. Nawi¹za³ bliskie wiêzi z mieszkañcami i uczestniczy³ w ich codziennym ¿yciu: w mia-
steczkach, w górach, w d¿ungli i nad brzegiem oceanu. Opowiedzia³ o tym podczas spotka-
nia, które odby³o siê 8 listopada w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty” w no-
wotomyskiej bibliotece. Celem jego wyprawy by³o poznanie nieeksportowej twarzy kraju
oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak przeobra¿aj¹ siê tamtejsze rdzenne kultury
pod wp³ywem nowoczesnoœci. Tomasz Owsiany – z wykszta³cenia romanista i t³umacz jê-
zyka francuskiego – jest autorem pokazów podró¿niczych oraz sta³ym wspó³pracownikiem
miesiêcznika „Poznaj Œwiat”. 

Spektakl laserowy pt. „Historia niepodleg³ej Polski”
W ramach obchodów 100. lecia odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, 8 listopada w No-
wotomyskim Oœrodku Kultury, odby³ siê spektakl laserowy pt. „Historia niepodleg³ej Pol-
ski”. Pokaz przedstawia³ dzieje naszego narodu, od pocz¹tków tworzenia siê pañstwowo-
œci, a¿ po czasy nam wspó³czesne. Podczas trzech przedpo³udniowych pokazów spektakl
obejrza³y dzieci i m³odzie¿, natomiast widowisko wieczorne po³¹czone zosta³o z przedsta-
wieniem „Pocket Concert – Fantazja Polska, czyli Paderewski all inclusive”. Nie zabrak³o te¿
tradycyjnych rogali oraz aromatycznej kawy. Czytaj wiêcej: ss. 85-86)

Patriotycznie w Wytomyœlu
Mieszkañcy Wytomyœla, Kozich Lasek i okolic wraz z zaproszonymi goœæmi i uczniowie
Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu uczestniczyli w spotkaniu patriotycznym pt. „Historia
i smak tradycji”. Uroczystoœæ odby³a siê 10 listopada w œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu.
Uczniowie szko³y podstawowej przygotowali apel patriotyczny z okazji 100. lecia odzyska-
nia przez Polskê niepodleg³oœci. W czêœci artystycznej wyst¹pili „Œpiewaj¹cy Przyjaciele”.
Jak co roku prezentacjom towarzyszy³a degustacja tradycyjnych wielkopolskich potraw.
Spotkanie zorganizowali: Rada So³ecka Wsi Wytomyœl, Ko³o Gospodyñ Wiejskich oraz
Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu. 

„Bia³o-czerwona” wystawa
Wœród wydarzeñ kulturalno-artystycznych przygotowanych przez Nowotomyski Oœrodek
Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci znalaz³a siê wystawa
fotografii Marka Lapisa pt.”Bia³o-czerwona”. Jej uroczyste otwarcie mia³o miejsce 11 listo-
pada w holu NOK-u. Poznañski dokumentalista wzi¹³ na warsztat polskie barwy narodowe,
by ukazaæ przemiany, jakie zasz³y w naszym kraju. Zaprezentowane zdjêcia to efekt dzie-
wiêciu lat obserwacji i pracy p. Marka. Marek Lapis obecnie mieszka w Kozieg³owach ko³o
Poznania. Jest cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Fotografików i Kolektywu Fotogra-
fów „Afterimage”, stypendyst¹ Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marsza³-
ka Województwa Wielkopolskiego. Zajmuje siê fotografi¹ dokumentaln¹, reporta¿em
i szeroko pojêt¹ fotografi¹ spo³eczn¹. Jest laureatem wielu presti¿owych konkursów foto-
graficznych, a tak¿e wyk³adowc¹ miêdzynarodowych warsztatów fotograficznych dla osób
upoœledzonych intelektualnie. 
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Gminne Obchody 100. lecia niepodleg³oœci
Oficjalne uroczystoœci 11 listopada rozpoczê³y siê w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny
Nieustaj¹cej Pomocy msz¹ œw. za Ojczyznê. Bezpoœrednio po mszy œw. ulicami miasta,
w asyœcie kompanii honorowej batalionu logistycznego 17 WBZ im. gen. Józefa Dowbor-
-Muœnickiego, wyruszy³ Przemarsz Niepodleg³oœciowy. Na placu Niepodleg³oœci przy Po-
mniku Powstañców Wielkopolskich odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ. Spod pomnika
wszyscy zgromadzeni udali siê w Marszu Niepodleg³oœci do hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu. To w³aœnie tam mia³a miejsce czêœæ artystyczna obcho-
dów. Po uroczystym odœpiewaniu hymnu pañstwowego scenê opanowali uczniowie gmin-
nych szkó³ podstawowych i przedszkolaki. Programy artystyczne zaprezentowali: Przed-
szkole nr 1 im. Misia Uszatka, Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle”, Przedszkole
nr 3 „Bajkowe Zacisze”, Przedszkole nr 4 im. Bolka i Lolka, Przedszkole nr 5 „S³oneczko”,
Przedszkole Rodzinne i Szko³a Podstawowa „Arka”, Pañstwowa Szko³a Muzyczna I stop-
nia im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku
Starym, Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej, Szko³a Podstawo-
wa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki, Szko³a Podstawowa nr 2 im. Marii Sk³odowskiej - Curie,
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego, I Akademicka Szko³a Podstawowa, Szko-
³a Podstawowa im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach, Zespó³ Szkolno-Przedszkolny w Bu-
kowcu. By³y tañce narodowe, pieœni wojskowe i patriotyczne oraz sceny teatralne. Tego
dnia nie zabrak³o tak¿e niezwykle efektownego pokazu sztucznych ogni oraz wojskowej
grochówki. (Czytaj wiêcej: ss. 87-88)

Mali wielcy Polacy
13 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zakoñczy³a reali-
zacjê, trwaj¹cego od wrzeœnia do listopada, projektu „Mali wielcy Polacy”. Dofinansowany
ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodz¹cych z Funduszu Promo-
cji Kultury projekt realizowany by³ w g³ównej siedzibie biblioteki oraz we wszystkich z piê-
ciu jej filii. „Mali wielcy Polacy” – to cykl wydarzeñ literackich dla dzieci i m³odzie¿y, odwo-
³uj¹cych siê do ksi¹¿ek wspó³czesnych pisarzy przybli¿aj¹cych wiedzê na temat wielkich Po-
laków, którzy poprzez swoje ¿yciowe postawy i osi¹gniêcia na trwa³e zapisali siê w historii
naszego kraju. Spotkania z pisarzami, warsztaty motywacyjne dla nastolatków, lekcja z do-
œwiadczeniami, gra plenerowa – to wydarzenia, które zosta³y zaproponowane m³odym czy-
telnikom, stanowi¹c wartoœciowe Ÿród³o wiedzy o wyj¹tkowych Polakach – ich dzieciñ-
stwie, pasjach, charakterach, czasach, w jakich ¿yli, dokonaniach i sukcesach. W ramach
projektu zaprezentowane zosta³y takie postacie jak: Miko³aj Kopernik, Irena Sendlerowa,
Jerzy Kukuczka i Wanda Rutkiewicz, Maria Sk³odowska – Curie, rotmistrz Pilecki, Marsza-
³ek Pi³sudski i Kornel Makuszyñski. W bibliotece i jej filiach goœcili: Marcin PrzewoŸniak, – au-
tor wielu ksi¹¿ek skierowanych do m³odych czytelników, Magdalena Kêdzia-Kluj – dyrek-
tor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu, Anna Czerwiñska – Ry-
del – muzyk, pedagog, autorka ponad czterdziestu ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y. Odby³y
siê te¿ spotkania z pisark¹ Ma³gorzat¹ Strêkowsk¹ – Zaremb¹, Kalin¹ Jerzykowsk¹ – polo-
nistk¹, teatrologiem, autork¹ wierszy, powieœci, piosenek, sztuk i scenariuszy teatralnych
oraz Micha³em Zawadk¹ – pisarzem, autorem ksi¹¿ek motywacyjnych i spo³ecznych dla
dzieci i m³odzie¿y. W ramach projektu dzieci odwiedzi³y równie¿ Zespó³ Szkó³ Ogólno-
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kszta³c¹cych i Policealnych im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu, by zobaczyæ jak wy-
gl¹da i funkcjonuje nowoczesna pracownia chemiczna i wzi¹æ udzia³ w lekcji doœwiadczalnej
pod kierunkiem nauczycielki chemii Marii Potrawiak oraz jej uczennic.

Swinguj¹cy Nowy Tomyœl
Z projektem Ma³a Akademia Jazzu „Swinguj¹ca Wielkopolska” 13 listopada do Nowego
Tomyœla zawita³a Poznañska Formacja Jazzu Tradycyjnego „Dixie Company”, która od 24
lat uczestniczy w setkach festiwali i koncertów na terenie Europy i Stanów Zjednoczonych.
Jest te¿ pomys³odawc¹ i wspó³organizatorem Poznañ Old Jazz Festiwal. 
Koncert, który odby³ siê w Nowotomyskim Oœrodku Kultury, spotka³ siê z du¿ym zainte-
resowaniem mieszkañców naszego miasta. By³a to nie tylko prawdziwa uczta muzyczna, ale
te¿ œwietna wspólna zabawa, bowiem muzycy aktywizowali najm³odsz¹ czêœæ publicznoœci
do udzia³u w koncercie poprzez udzia³ w konkursach wokalnych i tanecznych. 

Spotkanie z Misiem Paddingtonem
Uczestnicy spotkania, które odby³o siê 16 listopada, w bibliotecznej Strefie Koloru, spotka-
li siê z sympatycznym Misiem Paddingtonem, w którego wcieli³ siê aktor Piotr Witoñ. Spo-
tkanie dzieci i ich opiekunów z tym literackim bohaterem, wymyœlonym przez angielskiego
pisarza Michaela Bonda, zorganizowane zosta³o w ramach bibliotecznego cyklu: „Godziny
dla rodziny” i rozpoczê³o siê bardzo uroczyœcie. Wœród uczestników znajdowali siê bowiem
mali czytelnicy, którzy zas³u¿yli na szczególne wyró¿nienie. By³y to dzieci objête ogólnopol-
sk¹ kampani¹ Instytutu Ksi¹¿ki „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek”, maj¹c¹ zachêciæ rodziców
do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Ka¿dy trzylatek, który
od wrzeœnia przyszed³ do biblioteki, otrzyma³ w prezencie Wyprawkê Czytelnicz¹, a w niej:
ksi¹¿kê „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartê Ma³ego Czytelnika. Za ka¿d¹ kolejn¹ wizytê
w bibliotece, zakoñczon¹ wypo¿yczeniem minimum jednej ksi¹¿ki, dziecko otrzymywa³o
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naklejkê. Karty dwóch ma³ych czytelników – Alicji Sawczuk i Jasia Sa³buta – wype³ni³y siê ju¿
dziesiêcioma naklejkami i w ten sposób zas³u¿yli oni na oficjalne uhonorowanie imiennymi
dyplomami, potwierdzaj¹cymi ich czytelnicze zainteresowania. Bibliotekarka Ma³gorzata
Œniegu³a serdecznie pogratulowa³a rozczytanym trzylatkom i zaprosi³a do wspólnej zabawy
z Misiem Paddingtonem.

Piosenka chodnikowa w Bukowcu
W Wiejskim Domu Kultury w Bukowcu 17 listopada odby³a siê impreza pod nazw¹ „Wie-
czór z piosenk¹ chodnikow¹ i nie tylko”. W koncercie zaprezentowa³y siê dwie grupy wo-
kalne: Zespó³ Seniorów z Bukowca i Zespó³ Œpiewaczy „Bolewiczanie” oraz kapela „Ant-
kowe Pyry”. W mi³ej, kameralnej atmosferze, publicznoœæ mog³a pos³uchaæ takich przebo-
jów jak: „Santa Maria”, „Bia³y miœ” i „Czerwona jarzêbina” w wykonaniu Seniorów z Bu-
kowca. „Bolewiczanie” natomiast zabrali przyby³ych na Dziki Zachód, w rytm utworów
„Jambalaya – Baju baj”, „Z³amano ju¿ tyle serc” czy „Nie liczê godzin i lat”. Niespodziank¹
dla wszystkich by³ fina³ koncertu, podczas którego zespo³y z Bukowca i Bolewic, przy akom-
paniamencie kapeli „Antkowe Pyry”, wykona³y wspólnie znany wszystkim hit muzyki chod-
nikowej „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina”. 

„O¿enek” na deskach NOK-u
18 listopada w Nowotomyskim Oœrodku Kultury goœci³a Grupa Teatralna „Teges” z Aka-
demii Seniora Centrum Animacji Kultury w Puszczykowie. Aktorzy-amatorzy zaprezento-
wali sztukê „O¿enek” Miko³aja Gogola w t³umaczeniu Juliana Tuwima. Na scenie wyst¹pili:
Krystyna Dyderska, Wanda Janaszek, Krystyna Charkiewicz, Ewa Branowska, Aj¿ana
Prendke, Halina Skrzypczak, Hana Ostoja, Ma³gorzata Okulicz-Kozaryn oraz Katarzyna
Jankowska. Za scenografiê i kostiumy odpowiada³a Izabela Jab³oñska-Danielewicz, opraco-
wanie muzyczne przygotowa³ Rafa³ Prendke, sztukê wyre¿yserowa³a – Aj¿ana Prendke.
Zgromadzona publicznoœæ gor¹cymi brawami nagrodzi³a aktorów, którzy choæ s¹ amato-
rami, na scenie radz¹ sobie doskonale. Œwietne kostiumy, dowcip, oprawa muzyczna,
wszystko to sprawi³o, ¿e wieczór up³yn¹³ w przemi³ej atmosferze. 

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
W trakcie przeprowadzonych 21 paŸdziernika wyborów samorz¹dowych mieszkañcy na-
szej gminy wybrali 21 radnych na 5. letni¹ kadencjê, natomiast w II turze wyborów – 4 listo-
pada – wybrano burmistrza. Podczas I sesji Rady Miejskiej VIII kadencji, która odby³a siê 19
listopada, jako pierwszy zaœwiadczenie o wyborze odebra³ nowo wybrany Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner, a nastêpnie nowo wybrani radni: Wojciech Andrysz-
czyk, Tomasz Antuszewski, £ukasz Chalasz, Leszek Dr¹¿kowiak, £ukasz Frañski, Rafa³ Gór-
czyñski, Mateusz Jandy, Rados³aw Kret, Henryk Krzeszowski, B³a¿ej Lipiecki, Tomasz Ma-
tusiak, Agnieszka Molenda-Ga³ganek, Bogus³aw Nawrot, Adam Polañski, Marek Ratajczak,
Adam Szofer, Piotr Szymkowiak, Rafa³ Tabaczyñski, Andrzej Wa³êsa, Krystyna Wilkoszar-
ska i Tomasz Wlek³y. W obecnoœci wszystkich zebranych, zarówno burmistrz, jak i radni
z³o¿yli œlubowanie. Radni ze swojego grona wybrali prezydium Rady Miejskiej. Przewodni-
cz¹cym Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu zosta³ Marek Ratajczak, funkcje wiceprzewod-
nicz¹cych powierzono Wojciechowi Andryszczykowi i Leszkowi Dr¹¿kowiakowi. 
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Motanki na dzieñ ¿yczliwoœci
Z okazji Dnia ¯yczliwoœci i Pozdrowieñ, 20 listopada, Grupa Coolturalna Integracja oraz
Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosili wszystkich chêtnych na warsztaty motania. Zajê-
cia, podczas których powstawa³y lalki – motanki, poprowadzi³a znawczyni tradycji ludo-
wych Aneta Grzegorzewska. Lalki – motanki wywodz¹ siê z kultury ludowej krajów s³o-
wiañskich. Tworzone s¹ rêcznie ze skrawków materia³ów, bez przeszyæ, bez u¿ycia ostrych
przedmiotów, jedynie w wyniku owijania i zawi¹zywania tkaniny. Lalki takie symbolizuj¹ do-
bre wartoœci, jakie chcemy wzmocniæ w swoim ¿yciu. W warsztatach wziê³y udzia³ przed-
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stawicielki ró¿nych pokoleñ kobiet, od babæ do wnuczek. Spotkanie umili³ wystêp El¿biety
Podlaszewskiej-Cybal w repertuarze  ludowym. Uczestniczki warsztatów nie tylko mota³y,
ale te¿ aktywnie w³¹czy³y siê do wspólnego œpiewania. Warsztaty zamyka³y projekt pod na-
zw¹ „W kalejdoskopie dat i barw – podró¿ przez œwiêta nietypowe i ró¿ne oblicza polskiej
kultury i tradycji”, który sfinansowany zosta³ ze œrodków Programu „Dzia³aj Lokal-
nie” X Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci, realizowanego przez Akademiê Filantro-
pii w Polsce oraz Lokaln¹ Grupê Dzia³ania KOLD. 

Wiersze (pod) ró¿ne
Wyj¹tkowy recital wyj¹tkowego artysty 22 listopada zorganizowa³a Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu w ramach „Czwartkowych wieczorów literacko-
-muzycznych”. Ze wzglêdu na remont bibliotecznych korytarzy koncert odby³ siê w Nowo-
tomyskim Oœrodku Kultury. Kuba Blokesz swoimi interpretacjami utworów poetów cze-
skich, ukraiñskich i polskich zachwyci³ nowotomysk¹ publicznoœæ, która zgotowa³a mu owa-
cje na stoj¹co. Kuba Blokesz pochodzi z Pszowa na Górnym Œl¹sku, mieszka w Krakowie.
Œpiewa piosenki napisane przez siebie, t³umaczenia i piosenki innych autorów. Nieustannie
towarzyszy mu gitara.

Ameryka £aciñska – poza szlakiem
W ramach otwartego spotkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki, nowotomyska biblioteka go-
œci³a 23 listopada dziennikarzy i podró¿ników, autorów ksi¹¿ek reporterskich – Szymona
Opryszka i Mariê Hawranek, którzy od lat przemierzaj¹ Amerykê £aciñsk¹ poza utartym
szlakiem. Podczas pierwszej czêœci spotkania opowiedzieli o najwa¿niejszych dla nich histo-
riach – m. in. o tym, jak w Boliwii menonici ¿yj¹ poza czasem i cywilizacj¹, jak widz¹ œwiat
mieszkañcy najbardziej zaludnionej wyspy œwiata w Kolumbii, jak górnicy pracuj¹ w nielegal-
nych kopalniach z³ota w peruwiañskiej d¿ungli i jak wygl¹da codziennoœæ w brazylijskich fa-
welach. W drugiej czêœci spotkania zabrali widzów w podró¿ do Urugwaju, o którym rów-
nie¿ opowiada najnowsza ksi¹¿ka duetu reporterskiego zatytu³owana: „Wyhoduj sobie
wolnoœæ”. Spotkanie zosta³o sfinansowano ze œrodków Instytutu Ksi¹¿ki.

Karol Band i Przyjaciele 
20. jubileuszowy koncert z cyklu:”Karol Band i Przyjaciele” odby³ siê 24 listopada. Has³o
przewodnie muzycznego spotkania brzmia³o „Jazz na 112”. Wokó³ niego zbudowane zo-
sta³y scenki kabaretowe oraz dobrany zosta³ repertuar. Koncert poprowadzili: Renata Mar-
ciniak, Renata Orlicka, Jaros³aw Musia³ oraz Bogus³aw Nawrot. Zabrali oni widzów na wê-
drówkê po szpitalach, przychodniach, biurach parafialnych, a wszystko to z przymru¿eniem
oka i niezwyk³ym poczuciem humoru. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ oczywiœcie „Karol
Band” pod kierownictwem Karola Rogacza. Na scenie wyst¹pili: Martyna Kaczmarek-Ro-
gacz, Weronika Pluskota, Szymon Konieczny, Pawe³ Myszkowski, Andrzej Klimczak, Szy-
mon £odyga, Maciej Œwita³a, Edyta Kaczmarek-Rogacz, Paulina Maciejewicz, Marcel Lelo,
Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak, Rados³aw Kret, Anna Kaczmarek, Cecylia Œlu-
sarz, Tomasz Perz, Adrian Wawrzyniak, Anastazja Kowalska, Rozalia Kurek, Aldona Ogór,
Izabela Ogór-Piechowiak, Marek Marciniak oraz Andrzej Œlota³a. Publicznoœæ jak zwykle sta-
nê³a na wysokoœci zadania. Zainteresowanie koncertem by³o tak du¿e, ¿e odby³ siê on a¿
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trzykrotnie. By³o mnóstwo œmiechu i genialnej muzyki. Oczywiœcie, jak przysta³o na jubile-
usz, nie zabrak³o tortu, kwiatów i mi³ych s³ów. 

Kwiaty Wojciecha Teleszyñskiego
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 27 listopada otwarta zosta³a wystawa fotogra-
fii kwiatów Wojciecha Teleszyñskiego. Piêkne zdjêcia wielobarwnych kwiatów i serdeczna
atmosfera sprawi³y, ¿e wernisa¿ by³ przyjemn¹ odskoczni¹ od jesiennej aury panuj¹cej
w przyrodzie. Uœwietni³ go wystêp trzech m³odych akordeonistów z Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Nowym Tomyœlu. 

Rok lodu i ognia
Podczas spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowo-
tomyskiej bibliotece, 29 listopada, Kamila Kielar opowiedzia³a o swej samotnej, piêciomie-
siêcznej wêdrówce górskiej pomiêdzy Meksykiem i Kanad¹. Z premedytacj¹ wybieraj¹c naj-
trudniejszy rok w historii szlaku, na meksykañskiej granicy stanê³a samotnie, planuj¹c nie tyl-
ko wêdrówkê ca³ym szlakiem, ale przede wszystkim zbieranie materia³ów do reporta-
¿y. I tak powsta³a zarówno historia osobistej, samotnej piêciomiesiêcznej wêdrówki gór-
skiej, jak i historia roku 2017, roku lodu i ognia. Rok 2017 udowodni³, ¿e wymagaj¹ce oko-
licznoœci przede wszystkim pokazuj¹ najpiêkniejsze ludzkie zachowania. Na kanadyjskiej
granicy Kamila równie¿ stanê³a samotnie. Silniejsza ni¿ kiedykolwiek, z setkami przygód
wci¹¿ staj¹cymi przed oczami, z wieloma zdobytymi szczytami górskimi poza oficjalnym
szlakiem i z przyjaŸniami scementowanymi mocnymi prze¿yciami, z kompletnie zdartymi
butami oraz tysi¹cem opowieœci i zdjêæ.

Koncert pamiêci Dawida Hildebranda
9 maja niespodziewanie, na skutek choroby i o wiele za szybko, odszed³ Dawid Hilde-
brand- kolega, tancerz i aktywny wolontariusz Œwiatowego Przegl¹du Folkloru „Inte-
gracje”. Zespó³ Tañca Ludowego AWF-u „Poznañ”, Nowotomyski Oœrodek Kultury
oraz rodzice Dawida przygotowali koncert poœwiêcony jego pamiêci. Wydarzenie
mia³o miejsce 1 grudnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Dawid wniós³ do zespo-
³u mnóstwo pozytywnej energii. Dziêkuj¹c mu za to, kole¿anki i koledzy po¿egnali go
tak, jak umieli najlepiej, wspólnym wieczorem spêdzonym w gronie jego bliskich
i przyjació³, pe³nym ciep³ych wspomnieñ, wzruszaj¹cych s³ów, wype³nionym tañcem,
muzyk¹ i œpiewem. W czasie koncertu przeprowadzona zosta³a zbiórka na rzecz po-
trzebuj¹cych.

Kolêdowy „Œpiewnik Domowy”
5 grudnia w holu NOK-u odby³ siê tradycyjny „Œpiewnik Domowy” – kolêdowy. Oprawê
muzyczn¹ zapewni³ duet Cecylia Œlusarz i Piotr Mañka. Ponadto na kolêdowej scenie poja-
wi³o siê dwoje dzieci, reprezentuj¹cych Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyœlu.
Nadia Jankun zagra³a „Przybie¿eli do Betlejem”, a Jeremi Szczechowiak zaœpiewa³ „Cich¹
noc”. Poza tym nie zabrak³o takich kolêd jak: „PójdŸmy wszyscy do stajenki”, „Wœród noc-
nej ciszy”, „Bóg siê rodzi”, „Gdy œliczna Panna” czy „Lulaj¿e Jezuniu”, które uczestnicy
wspólnie zaœpiewali. Spotkanie poprowadzi³a oczywiœcie Renata Œmiertelna. 
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Projekcja filmu niemego „Ponad œnieg”
W ramach wydarzeñ nawi¹zuj¹cych do 100. rocznicy odzyskania przez Polskê niepodleg³o-
œci, 5 grudnia, w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê projekcja filmu niemego
z 1929 r. „Ponad œnieg”. Integraln¹ czêœæ pokazu stanowi³a muzyka na ¿ywo, oparta na mo-
tywach kresowych oraz melodiach ludowych zapisanych przez Oskara Kolberga. By³ to
koncert folkowy, ³¹cz¹cy tradycyjn¹ muzykê europejsk¹ z jazzow¹ improwizacj¹ i rockowy-
mi elementami, a wszystko to w wykonaniu fantastycznych muzyków z grupy Waldemar
Rych³y Trio. Wydarzenie odby³o siê w ramach projektu „Podró¿ przez historiê, melodiê
i smaki – 1918 rok”, na realizacjê którego Nowotomyski Oœrodek Kultury pozyska³ dofi-
nansowanie ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu
Wieloletniego Niepodleg³a na lata 2017-2022. W ramach projektu tego samego dnia od-
by³y siê równie¿ patriotyczne warsztaty plastyczne dla dzieci zatytu³owane „Moja Polska”.
(Czytaj wiêcej: s. 89)

Miko³ajki dla ca³ych rodzin 
Z okazji Miko³ajek, 6 grudnia Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ atrakcje dla ca-
³ych rodzin. Ze œwi¹tecznym programem kabaretowym przyby³a Grajka Miko³ajka,
a wraz z ni¹ œw. Miko³aj. By³o muzycznie, œwi¹tecznie, kolorowo i bardzo radoœnie.
W holu NOK-u na przyby³ych goœci czeka³a fotobudka, która zawsze dostarcza du¿o œmie-
chu i dobrej zabawy. 

Dr Zdzis³aw Koœciañski – „œwiadkiem historii”
Muzealnicy i popularyzatorzy historii z Wielkopolski i województwa lubuskiego zostali wy-
ró¿nieni przez IPN tytu³em „Œwiadek historii”. Honorowe wyró¿nienia nagrodzonym wrê-
czy³ prezes IPN Jaros³aw Szarek, podczas uroczystoœci, która odby³a siê 7 grudnia w Pozna-
niu. W gronie nagrodzonych znalaz³ siê nowotomyœlanin dr Zdzis³aw Koœciañski. Jest on m.
in. cz³onkiem Komitetu Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa przy Oddziale Instytutu Pa-
miêci Narodowej w Poznaniu, cz³onkiem Prezydium Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pa-
miêci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz przewodnicz¹cym Komisji Historycznej
Zarz¹du G³ównego TPPW. Zdzis³aw Koœciañski jest autorem ponad 600 publikacji nauko-
wych i popularnonaukowych, w tym kilkunastu ksi¹¿ek, m. in. dotycz¹cych zbrodni katyñ-
skiej, wojny 1939 roku, monografii miast. To tak¿e redaktor wielu wydawnictw m. in. XIV.
tomowego „S³ownika biograficznego uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919”. Tytu³ „Œwiadek historii” jest przyznawany w poszczególnych regionach kraju oso-
bom, a tak¿e stowarzyszeniom, instytucjom i organizacjom spo³ecznym, zas³u¿onym dla
upamiêtniania historii Polski i narodu polskiego w latach 1939-1989. Honorowane nim s¹
te¿ osoby i instytucje wspieraj¹ce dzia³ania pionu edukacyjnego Instytutu Pamiêci Narodo-
wej.

Zimowe igrzyska dla niepe³nosprawnych
W hali sportowo-widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu 7 grud-
nia odby³y siê czwarte ju¿ igrzyska zimowe dla osób niepe³nosprawnych, o puchar prze-
chodni Przewodnicz¹cego Zarz¹du Okrêgowego PZERiI w Poznaniu. Celem zawodów by-
³a integracja œrodowisk i organizacji seniorskich z powiatu nowotomyskiego. W zmaganiach
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sportowych wziê³o udzia³ szeœæ zespo³ów, które reprezentowa³y ko³a zrzeszone w Zarz¹-
dach Rejonowych PZERiI w Nowym Tomyœlu i w Zb¹szyniu oraz osoby niepe³nosprawne
z Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu i Fundacji Zb¹szyñskiej. Organizatorzy
przygotowali siedem konkurencji, dostosowanych do wieku i sprawnoœci fizycznej uczestni-
ków. Oprócz sportowych dyscyplin, by³ te¿ m. in. taniec polonez w wykonaniu seniorów
i uczniów. Poszczególne konkurencje sêdziowali nauczyciele wychowania fizycznego ze
Szko³y Podstawowej nr 3. Zaanga¿owanie zawodników budzi³o ogromne emocje i uznanie
kibiców. Zwyciêzc¹ igrzysk zosta³a dru¿yna Ko³a nr 4 Polskiego Zwi¹zku Emerytów Renci-
stów i Inwalidów w Kuœlinie, na II miejscu uplasowa³a siê dru¿yna Ko³a przy Zarz¹dzie Rejo-
nowym PZERiI w Nowym Tomyœlu, natomiast III miejsce zajêli seniorzy z Ko³a nr 1 PZERiI
w Nowym Tomyœlu. Zwyciêska dru¿yna otrzyma³a puchar przechodni, nagrodê, a zawod-
nicy pami¹tkowe medale. Imprezê zorganizowali: Polski Zwi¹zek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarz¹d Rejonowy w Nowym Tomyœlu, Szko³a Podstawowa nr 3 im. Feliksa
Szo³drskiego, Starostwo Powiatowe, Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu.

Ich warto naœladowaæ 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 14 grudnia odby³a siê kolejna edycja Gali Paruzji,
podczas której wrêczono wyró¿nienia „Warci naœladowania”. Dwadzieœcia szeœæ statu-
etek, zaprojektowanych przez lokalnych artystów: Martê Widajewicz-Nowakowsk¹
oraz jej mê¿a Marka Nowakowskiego, trafi³o do r¹k osób, które kreuj¹ aktywne posta-
wy spo³eczne, uczestnicz¹ w wolontariacie, przyczyniaj¹ siê do rozwoju spo³eczeñstwa
obywatelskiego, stanowi¹ nieocenion¹ pomoc przy organizacji imprez lub sponsoruj¹
wydarzenia lokalne. 
Pierwsze nominacje wrêczy³ koordynator nowotomyskiego Marszu Niepodleg³oœci
Tomasz Tomaszewicz. Z jego r¹k statuetki otrzymali: Grzegorz Styczyñski, Miros³awa
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Wojciechowska, Dominik Handzewniak i Krystian Dybek. Cz³onkinie kapitu³y Iwona
Knop i Jolanta Adamczewska z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazi-
mierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu wrêczy³y statuetki uczennicom technikum logistycz-
nego w ZSZiL, które aktywnie zaanga¿owa³y siê w dzia³alnoœæ szkolnego ko³a wolonta-
riatu „Nasz Motyli Wolontariat” i uczestnicz¹ w wielu cennych inicjatywach na rzecz
osób potrzebuj¹cych: Lucynie Knop, Agnieszce Walkowiak, Kindze Fr¹tczak i Weroni-
ce WoŸnej.  Statuetki z r¹k Bogus³awa Ziêtarskiego, reprezentanta Dru¿yny Szpiku
w Nowym Tomyœlu otrzymali: Aleksandra Ciembka, Katarzyna Nowak i Drukarnia
Kurcewicz. Marcin Chróst przedstawiciel Zespo³u Szkó³ nr 2 im. S. Staszica w Nowym
Tomyœlu oraz Ma³gorzata Kaczmarek z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyœlu uruchomili Pogotowie Informatyczne dzia³aj¹ce w czytelni nowoto-
myskiej biblioteki publicznej. Wraz z nimi wyró¿niono najaktywniejszych uczestników
projektu: Dawida Kapa³kê, Paw³a Gruszkiewicza, B³a¿eja Bazana, Adama Heinricha,
Marka Stankiewicza, Sebastiana Paw³owicza, Jakuba Nowaka, Jakuba Heinricha, Jacka
Muszyñskiego, Aleksandra Mrózka, Arkadiusza Ró¿yckiego, Kamila Wieczorka, Mate-
usza Szczepaniaka, Adriana Grzeœkowiaka, Filipa Dziêcio³a, Arkadiusza Musia³a, Seba-
stiana £uckiego – obecnego szefa ekipy, Alana Mrozika i Mi³osza D¹browskiego. Anna
Antuszewska, reprezentuj¹ca Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyœlu, uho-
norwa³a Triolê Band w sk³adzie: Anastazja Kowalska, Barbara Jundzi³³, Julia Warmuz,
Eliza Rybarczyk, Sebastian Jagie³³o, Marcin Nowak, Tomasz Nowak, Aleksandra Struga-
³a. Statuetkê z r¹k Jerzego Kimstacza, prezesa Oddzia³u Rejonowego Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a w Nowym Tomyœlu, odebra³a Joanna Pr¹¿yñska – spo³eczniczka, za³o-
¿ycielka zespo³u „Wiklinki”, zaanga¿owana w dzia³alnoœæ Zwi¹zku Kombatantów RP
i By³ych WiêŸniów Politycznych, Renata Michalak-Tutko, mieszkanka Nowego Tomyœla
od lat zmagaj¹ca siê z ciê¿k¹ chorob¹ i trudn¹ sytuacj¹ ¿yciow¹, nominowa³a do nagro-
dy ludzi, którzy pomagaj¹ jej w trudnych chwilach: Ewelinê Skórê, Agnieszkê Czeszyñ-
sk¹, Emiliê Skrzypczak, Jagodê Handzewniak, Dominikê Ró¿añsk¹, Aleksandrê Knop,
Lenê Kucerê, Oliwiê Murawsk¹ i MariêWojtkiewicz. Ostatnie wyró¿nienie powêdrowa-
³o do Bogus³awa Ziêtarskiego z Dru¿yny Szpiku. Galê poprowadzi³ Dariusz Borowski
reprezentuj¹cy Stowarzyszenie „Paruzja”, który podziêkowa³ Jolancie Sa³acie, Paw³owi
Sa³acie, Adamowi Polañskiemu, Jakubowi Kaczmarkowi, Micha³owi i Aleksandrze Kuce-
rze, Paw³owi Matuszakowi, Leszkowi Kinowi, 19 Dru¿ynie Harcerskiej „Buki” za goto-
woœæ niesienia pomocy, a tak¿e wszystkim zaanga¿owanym w organizacjê gali. Oprawê
muzyczn¹ spotkania zapewnili: Eliza Rybarczyk, Anastazja Kowalska i Aleksandra Stru-
ga³a.

Medale dla rodziców ¿o³nierzy 
W siedzibie Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu 12 grudnia odby³a siê uroczystoœæ wrê-
czenia medali „Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”. Okazuj¹c szacunek rodzicom, którzy wy-
chowali swoje dzieci na wzorowych i ofiarnych ¿o³nierzy, Burmistrz Nowego Tomyœla W³o-
dzimierz Hibner, wraz z Komendantem Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ w Nowym To-
myœlu pp³k. Przemys³awem Bojarczukiem, w obecnoœci naczelnika Wydzia³u Spraw Oby-
watelskich Joanny Gmi¹t, wrêczyli nadane przez Ministra Obrony Narodowej Medale
„Za zas³ugi dla obronnoœci kraju”, za wychowanie trzech synów, którzy wzorowo odbyli
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s³u¿bê wojskow¹, srebrne medale otrzymali pañstwo El¿bieta i Józef Szulcowie z Nowego
Tomyœla. Uroczystoœæ przebieg³a w mi³ej atmosferze, przy kawie i ciastku. Rodzice wspo-
minali chwile, gdy oddawali swoich synów na s³u¿bê dla Ojczyzny.

Podró¿ do 1918 roku
Dzia³ania rekonstrukcyjne w wykonaniu Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa
Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii rozpoczê³y, 14 grudnia, w No-
wotomyskim Oœrodku Kultury, wyj¹tkowy patriotyczny program artystyczny. Nastêpnie
do grupy rekonstrukcyjnej do³¹czy³a Kapela „Zza Winkla” z koncertem upamiêtniaj¹-
cym 100. rocznicê Powstania Wielkopolskiego. Na wszystkich przyby³ych goœci czeka³a ka-
wiarenka z kaw¹, herbat¹ i s³odkim rogalikiem. Spotkanie zorganizowano w ramach pro-
jektu „Podró¿ przez historiê, melodiê i smaki – 1918 rok” dofinansowanego ze œrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego „Niepod-
leg³a na lata 2017-2022”. (Czytaj wiêcej: s. 89)

Œwi¹teczny kiermasz
VIII Kiermasz Œwi¹teczny „Pachn¹cy Piernikiem” odby³ siê 16 grudnia przy muszli
koncertowej oraz w holu i sali widowiskowej NOK-u. Program artystyczny rozpocz¹³
siê parad¹ Moto-Gwiazdorów ulicami Nowego Tomyœla. Nastêpnie na scenie pojawi-
li siê: Waleria Fludra, grupa taneczna HIP-HOP z NOK-u pod kierunkiem Martyny
WoŸniak, dzieci z Przedszkola nr 1 im. Misia Uszatka z grupy „Koguciki”, dzieci
z Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” – grupa Skrzaty, dzieci z Przedszkola
nr 3 „Bajkowe Zacisze” – grupa Podró¿nicy, dzieci z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lol-
ka – grupa Lolki, dzieci z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” – grupy Pszczó³ki i Motylki,
Przedszkole Rodzinne i Szko³a Podstawowa „Arka”, grupa taneczna Szo³derki ze
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Szko³y Podstawowej nr 3 oraz sekcja perkusyjna „Grupa Szopena”. Gwiazd¹ wieczo-
ru by³ zespó³ „Red Lips” z koncertem polskich kolêd, pastora³ek i swoich najwiêk-
szych hitów. W miêdzyczasie Elza i Ba³wanek Olaf zaprosili dzieci do wspólnej zaba-
wy w Krainie Lodu. Du¿o dzia³o siê nie tylko na scenie. Nie zabrak³o oczywiœcie sto-
isk z ozdobami i rêkodzie³em, k¹cika kulinarnego z mnóstwem œwi¹tecznych smako-
³yków i grzanym winem. Harcerze serwowali aromatyczn¹ herbatê, a KGW w Sêko-
wie ca³y dochód ze sprzeda¿y swoich produktów przeznaczy³o dla Franka Brambora.
Podsumowano tak¿e akcjê „Szlachetna Paczka”. W tym dniu Urz¹d Miejski w No-
wym Tomyœlu prowadzi³ akcjê patriotyczn¹, zwi¹zan¹ ze zbli¿aj¹c¹ siê setn¹ rocznic¹
Powstania Wielkopolskiego – ka¿dy, kto przyniós³ drzewiec, otrzyma³ flagê powstañ-
cz¹. W zwi¹zku z du¿ym zanieczyszczeniem œrodowiska w sezonie zimowym, prowa-
dzony by³ równie¿ instrukta¿ ekologicznego palenia w piecu. Tego samego dnia wie-
czorem wystawiona zosta³a tradycyjna Pastora³ka Nowotomyska. W misterium, jak
co roku, wziê³y udzia³ wszystkie pokolenia: dzieci, m³odzie¿ i doroœli, a wyre¿ysero-
wa³a je Renata Œmiertelna. To niezwykle poruszaj¹ce i pe³ne ciep³a przedstawienie,
wywar³o na zgromadzonych ogromne wra¿enie. Podnios³a atmosfera, melodie kolêd,
ponadczasowe, pe³ne m¹droœci i przekazu s³owa, wszystko to wprowadzi³o publicz-
noœæ w nastrój œwi¹tecznego oczekiwania.

Wigilia dla osób samotnych
Wieloletni¹ tradycj¹ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Nowym Tomyœlu jest organizo-
wanie spotkania wigilijnego dla osób samotnych. Równie¿ w tym roku, 19 grudnia,
osoby samotne oraz uczestnicy Domu Dziennego Pobytu zasiedli do wigilijnego sto³u.
Op³atek, ¿yczenia, œpiewanie kolêd wraz z zespo³em,, Wiklinki” oraz œwi¹teczne po-
trawy wp³ynê³y na niepowtarzaln¹, œwi¹teczn¹ atmosferê spotkania. Goœci, wœród
których znaleŸli siê: ks. kanonik Andrzej Grabañski oraz Jerzy Kimstacz- reprezentu-
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j¹cy Burmistrza Nowego Tomyœla i Polski Czerwony Krzy¿, z ramienia Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej przywita³ Mateusz Jandy. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ kie-
rownik Domu Dziennego Pobytu Anna Palicka, specjalista pracy socjalnej Hanna Kaspe-
rek oraz Jakub Czeka³a z portalu naszemiasto. pl.

Widowisko œwi¹teczne 
21 grudnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê widowisko œwi¹teczne dla dzie-
ci, z udzia³em klaunów Rupherta i Rico – jednego z najlepszych w Europie duetów clownów
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cyrkowych, zdobywców wielu presti¿owych nagród na festiwalach sztuki cyrkowej, prze-
gl¹dach teatrów ulicznych i konkursach cyrkowych. Na wydarzenie sk³ada³y siê: fantastycz-
na animacyjna fabu³a bajkowa, oœwietlona na kolorowo scenografia, deszcz baniek mydla-
nych imituj¹cych œnieg, olbrzymie tañcz¹ce œwiête Miko³aje, weso³e piosenki, konkursy,
upominki. By³a to ca³a moc œwi¹tecznych atrakcji. Wszyscy uczestnicy widowiska, zarówno
mali, jak i duzi, bawili siê œwietnie.

Uczczono 100. lecie Powstania Wielkopolskiego 
27 grudnia w Nowym Tomyœlu odby³y siê obchody 100. lecia wybuchu Powstania Wielko-
polskiego. W koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu odprawio-
na zosta³a msza œw. w intencji powstañców wielkopolskich. Bezpoœrednio po niej uczestni-
cy obchodów przeszli w pochodzie na plac Niepodleg³oœci, gdzie pod Pomnikiem Powstañ-
ców Wielkopolskich odby³a siê patriotyczna uroczystoœæ. Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner przypomnia³ wagê wydarzeñ sprzed stu lat, pod pomnikiem z³o¿ono
wieñce, a kibice „Lecha” odpalili 100 rac. W sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrod-
ka Kultury odby³ siê uroczysty koncert patriotyczny, podczas którego wyst¹pi³y: zespó³
„Melodia” z Borui Koœcielnej oraz kapela „Zza Winkla” w repertuarze patriotycznym. Od-
by³ siê te¿ spektakl familijny pt. „Wóz Drzyma³y” w wykonaniu Teatru M³odego Widza
i Aktora.  Wydarzeniu towarzyszy³a „Kawiarenka powstañcza” oraz wystawa prac Sekcji
Rêkodzielniczej Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu pt. „Dekupa¿ niepodleg³o-
œciowy”. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, parafii NSPJ w Nowym Tomy-
œlu.
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Lucyna Koñczal-Gnap 
polonistka i bibliotekarz, absolwentka polonistyki na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stu-
diów podyplomowych na kierunku bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa. Nauczycielka z wieloletnim sta-
¿em. Od 2012 roku dyrektor Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Wiceprezes No-
wotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Animatorka
wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych i wy-
dawniczych. Zainteresowania: literatura piêkna, poezja
œpiewana, film, turystyka i edukacja regionalna.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. Za-
interesowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publiko-
wa³a w prasie codziennej i periodykach: „Kronika Wiel-
kopolski” i „Przegl¹d Wielkopolski”.

Martyna Nowosadzka
absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, animatorka
dzia³añ edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci i m³odzie¿y.
Z zami³owaniem czyta, zarówno Manna, jak i Mas³owsk¹.
Podró¿uje po Polsce i jeŸdzi na snowboardzie.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.
Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo³ecz-
no-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzy-
ka i literatura francuska.
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Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, bibliotekarz. Na co dzieñ pracuje
w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku
jest sta³ym wspó³pracownikiem „Przegl¹du Nowotomy-
skiego”, w którym publikuje cykl artyku³ów poœwiêco-
nych mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic. Prowadzi
autorski blog prezentuj¹cy nowotomysk¹ przesz³oœæ po-
przednilokatorzy. blogspot. com

Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Wicedyrektor Szko³y Podsta-
wowej nr 1. Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomy-
œlu. Hobbystycznie zajmuje siê dziennikarstwem sporto-
wym, stara siê skrupulatnie dokumentowaæ i opisywaæ
dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu spor¹
czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo-
³eczne, polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej,
emerytowana nauczycielka przedmiotów ogólnomu-
zycznych w Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. im. W.
Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu; w latach 1963 –
1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor.
Cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Zainteresowania: muzyka, wycieczki rowerowe i podró-
¿e. 
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