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2 Redakcja

Mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ blisko...
ks. Jan Twardowski

Wspomnienia s¹ najwiêkszym skarbem, który pozostawiaj¹ nam bliscy odchodz¹cy
na wieczny spoczynek. Za ich poœrednictwem mo¿emy wracaæ 

do mi³ych chwil spêdzonych razem.

Z bólem ¿egnamy naszego nieod¿a³owanego kolegê
ŒP. ANDRZEJA WA£ÊSÊ

cz³onka Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,
a w latach 2003 – 2015 sekretarza Zarz¹du NTK.

Andrzeju, nasz œwiat bez Ciebie nie bêdzie taki sam...

Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy najszczerszego wspó³czucia.



Tadeusz Pawlak 

Kronika oœwiaty nowotomyskiej (cz. 3) 

Okupacja hitlerowska.
Oœwiata i szkolnictwo w Polsce Ludowej (1945 – 1961)

Lata 1939 – 1945
Zbrodnicza polityka okupanta niemieckiego w latach 1939 – 1945 prowadzi³a

do eksterminacji narodu polskiego i zniszczenia jego dorobku we wszystkich dziedzi-
nach ¿ycia, a przede wszystkim zaprzepaszczenia dorobku kultury i oœwiaty. Okupan-
ci zamknêli wszystkie szko³y œrednie i wy¿sze na terenie ca³ej okupowanej Polski. Za-
mkniêto równie¿ szko³y powszechne. Pozostawiono je jedynie w czêœci terytorium
Polski, zwanej Generalnym Gubernatorstwem (Generalgouvernement, GG), ale
i z tych szkó³ usuniêto naukê historii i geografii, a jêzyka ojczystego nie pozwolono
uczyæ z podrêczników. W niektórych pozostawionych szko³ach zawodowych w Ge-
neralnym Gubernatorstwie skrócono czas nauki, w ogóle usuniêto nauczanie jêzyka
polskiego. Wy³¹czono z programu nauczania wszystko to, co mog³o rozwijaæ umys³
uczniów. Niemcom nie chodzi³o o kszta³cenie umys³owe, ale przede wszystkim
o przygotowanie si³y roboczej. 

Na pozosta³ych obszarach okupowanej Polski, a wiêc równie¿ w mieœcie i gminie
Nowy Tomyœl, Niemcy przyst¹pili do têpienia wszystkiego co polskie: w miejsce za-
mkniêtych szkó³ polskich otwierano szko³y niemieckie, wy³¹cznie dla dzieci niemiec-
kich. Zamkniêto koœcio³y, przeznaczaj¹c je na magazyny wojskowe. Polaków ca³ymi
rodzinami wysiedlano z mieszkañ, gospodarstw rolnych i w nieludzkich warunkach
przesiedlano najczêœciej – tak jak stali – do Generalnej Guberni. Uwolnione przemo-
c¹ mieszkania i gospodarstwa rolne zasiedlano rodzinami niemieckimi. Zniszczeniu
uleg³y biblioteki – palono ksi¹¿ki polskie. W zamkniêtych szko³ach niszczono akta
szkolne i wszelk¹ dokumentacjê. Ludnoœæ polsk¹ pozbawiono wszelkich praw, ch³o-
pom odbierano prawo posiadania ziemi. Zakazano u¿ywania jêzyka polskiego we
wszystkich urzêdach oraz prawa wstêpu do kin i teatrów. W poci¹gach i tramwajach
by³y wyodrêbnione wagony dla Polaków. Tereny polskie podbite przez Niemców
mia³y ulec ca³kowitej germanizacji, a naród polski skazany na biologiczn¹ zag³adê. 
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Eksterminacyjna polityka Niemiec hitlerowskich od pocz¹tku by³a wymierzona
przede wszystkim przeciw inteligencji, a póŸniej rozci¹gnê³a siê na ca³e spo³eczeñstwo
polskie. Ju¿ we wrzeœniu 1939 roku rozpoczê³y siê masowe wysiedlania inteligencji,
a wœród niej nauczycieli, mordowanie ich w zbiorowych egzekucjach, aresztowanie
i wysy³anie do obozów koncentracyjnych. Zwo³ywano nauczycieli na konferencje lub
na miejsce pracy, aby podstêpnie aresztowaæ ich i wywieŸæ w najlepszym wypadku
do Generalnej Guberni. 

Tak post¹pi³ ówczesny inspektor szkolny w Nowym Tomyœlu Oskar Schiller, by³y
nauczyciel w Paproci I, który wezwa³ nauczycieli rejonu bukowskiego na dzieñ 12
grudnia 1939 roku na konferencjê do Nowego Tomyœla. Uczestników konferencji
aresztowano i wywieziono do Generalnej Guberni. Nie wzywa³ ju¿ nauczycieli z in-
nych rejonów, gdy¿ ci zorientowawszy siê, nie dali siê oszukaæ – ratowali siê ucieczk¹.

Wielu spoœród nauczycieli ukrywa³o siê, wzglêdnie sami wyje¿d¿ali do Generalnej
Guberni, aby nie dostaæ siê w rêce hitlerowców. Nie wszystkim jednak ucieczka siê
uda³a. Wielu zes³ano na przymusowe roboty w g³¹b pañstwa niemieckiego. Pracowa-
li tam jako robotnicy w fabrykach, parobkowie w gospodarstwach rolnych i przy in-
nych ciê¿kich pracach. Wobec zagro¿enia bytu ca³ego narodu polskiego powsta³ sze-
roki front walki podziemnej przeciw okupantowi. Poza walk¹ zbrojn¹, jednym z g³ów-
nych odcinków walki by³a tajna oœwiata prowadzona przez nauczycieli. W tajnym na-
uczaniu brali udzia³ nauczyciele wszystkich typów szkó³, wnosz¹c wielki wk³ad w wal-
kê o kulturê i wychowanie m³odego pokolenia.

Ten wk³ad wnieœli równie¿ nowotomyscy nauczyciele poprzez swoj¹ heroiczn¹
i patriotyczn¹ postawê. Organizuj¹c tajne nauczanie, ponosili wielkie ryzyko, nara¿ali
siê na represje ze strony hitlerowców. Ci, odkrywszy komplety tajnego nauczania,
aresztowali nauczycieli i m³odzie¿. Spotyka³a ich surowa kara: osadzenie w obozie
koncentracyjnym, wys³anie do pracy w g³¹b Niemiec, a czêsto w³¹czenie do ulicznych
i innych egzekucji. Nic nie powstrzymywa³o jednak nauczycieli od kontynuacji tajnego
nauczania. Mimo szykan, widma œmierci, nadal uczyli w warunkach konspiracyjnych.
Czêsto samorzutnie organizowali komplety tajnego nauczania.

Nauczyciele bior¹cy udzia³ w tajnym nauczaniu:
Antonina Bladowa – prowadz¹ca tajne nauczanie w zakresie szko³y powszechnej

w Ostrówku pow. Soko³ów, od 1.09.1941 r. do 15.07.1944 r.
Bronis³aw Blady – organizator i uczestnik tajnego nauczania z zakresu szko³y po-

wszechnej w Ostrówku pow. Soko³ów, w komplecie 70 – 80 uczniów,
od 1.09.1941 r. do 15.08.1944 r. 

Roman Lisieniecki – uczestnicz¹cy w tajnym nauczaniu niezorganizowanym,
w mieszkaniu prywatnym, w Linowie pow. Pru¿any, od 1.09.1941 r.
do 1.03.1942 r.

Zofia Nitsche – prowadz¹ca tajne nauczanie w zakresie szko³y powszechnej, gim-
nazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego w Lublinie, od 5.12.1939 r.
do 19.07.1944 r.
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Zofia Nitsche Teodor Grzeœkowiak

Antonina  Bladowa Bronis³aw Blady



Tadeusz Pawlak – organizator i uczestnik tajnego nauczania z zakresu szko³y po-
wszechnej i liceum handlowego, w Poznaniu – w mieszkaniach prywatnych
uczniów i w³asnym, od 1.10.1939 r. do 20.12.1944 r.

Wanda So³tysik – prowadz¹ca tajne nauczanie w zakresie szko³y powszechnej
w Wieruszowie, od 1.2.1940 r. do 30.05.1944 r.

Bohatersk¹ postaw¹ wype³nili swój patriotyczny obowi¹zek.

Nauczyciele, którzy ponieœli œmieræ w latach 1939 – 1945:
Bronis³awa i Jakub Cetnerowie – ma³¿eñstwo nauczycieli pracuj¹cych w szkole

powszechnej w Wojnowicach i Buku. Bronis³awa  zginê³a w obozie koncentra-
cyjnym, Jakub zmar³ na skutek ciê¿kiego œledztwa,

Teodor Grzeœkowiak – nauczyciel szko³y powszechnej w Nowym Tomyœlu, roz-
strzelany we Wroc³awiu za s³uchanie radia,

Tadeusz Henrykowski – nauczyciel szko³y powszechnej w Chmielinku, zamordo-
wany w obozie koncentracyjnym,

Lucjan Pi³akowski – kierownik szko³y powszechnej w Urbanowie, zaanga¿owany
w pracê konspiracyjn¹ w Generalnej Guberni musia³ siê ukrywaæ, zmar³
w 1943 r. na skutek zaka¿enia i wycieñczenia organizmu, 

Hipolit Rêkosiewicz – nauczyciel szko³y powszechnej w Opalenicy, zmar³ w ofla-
gu,
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Jan Smerdka – kierownik szko³y powszechnej w N¹dni, zgin¹³ w obozie koncen-
tracyjnym,

Jan Trochelepszy – kierownik szko³y powszechnej we Lwówku, zgin¹³ w obozie
koncentracyjnym,

Helena W¹chalska – nauczycielka w Urbanowie i Rudnikach, po wybuchu wojny
przesiedlona do mieszkania o zani¿onym standardzie, bez ogrzewania, zmar³a
w 1943r. z wycieñczenia i braku opieki lekarskiej.

Nauczyciele, którzy prze¿yli piek³o wojny i obozów koncentracyjnych:
Franciszek Ceg³owski – nauczyciel szko³y powszechnej w Opalenicy, przebywa³

w obozie w ¯abikowie k. Poznania,.

Boles³aw Gierliñski – nauczyciel szko³y powszechnej w Opalenicy, ukrywa³ siê
przez ca³¹ okupacjê w chlewie. Choæ doczeka³ koñca wojny i w³¹czy³ siê w od-
budowê opalenickiej oœwiaty, jego stan zdrowia na skutek prze¿yæ okupacyj-
nych znacznie siê pogorszy³. Zmar³ 14 grudnia 1946r., w wieku 28 lat, 

Maksymilian Jasiñski – kierownik szko³y powszechnej w Dobie¿ynie, aby utrzymaæ
rodzinê pracowa³ najpierw jako robotnik przy uk³adaniu kabla na linii kolejo-
wej Poznañ – Zb¹szynek, a nastêpnie zatrudni³ siê w opalenickiej cukrowni,
gdzie zwi¹za³ siê z organizacj¹ konspiracyjn¹. Przebywa³ w obozie koncentra-
cyjnym w Auschwitz, Buchenwaldzie i Dora-Mittelbau,
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Feliks Miko³ajczyk – nauczyciel szko³y powszechnej w Nowym Tomyœlu, do 1945
roku przebywa³ w obozie w Auschwitz,

Stanis³aw Moskal – nauczyciel szko³y powszechnej w Chroœnicy, przebywa³
w obozie koncentracyjnym,

Kazimierz Mazurek – nauczyciel szko³y powszechnej w Opalenicy, cz³onek kon-
spiracji opalenickiej, osadzony w obozie koncentracyjnym Mauthausen-Gu-
sen.

Wac³aw Pêksa – nauczyciel szko³y powszechnej w Kuœlinie, przebywa³ w obozie
koncentracyjnym.

Helena Rowiñska – nauczycielka szko³y powszechnej w Brodach.

Halina Smoliñska – kierowniczka szko³y powszechnej w Michorzewie, przebywa-
³a w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück.

Franciszek Zierke – nauczyciel szko³y powszechnej w Zb¹szyniu, przebywa³
w obozie koncentracyjnym.

Pamiêtamy i czcimy tych, którzy dla wspólnego narodowego dobra oddali
wiele zas³ug i wiele wycierpieli, a zw³aszcza tych, którzy z³o¿yli ofiarê najwy¿-
sz¹ – w³asnego ¿ycia.
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Dzia³alnoœæ oœwiatowa w latach 1945 – 1948 

Wyzwolenie Nowego Tomyœla nast¹pi³o 27 stycznia 1945 roku. Wojska polskie
i radzieckie nios³y ze sob¹ dawno oczekiwan¹ wolnoœæ. W pierwszych dniach
po oswobodzeniu nauczyciele zetknêli siê po raz pierwszy z Manifestem Lipcowym
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Z uczuciem wzruszenia czytali to, co
program formu³owa³ w dziedzinie oœwiaty: „Jednym z najpilniejszych zadañ Polskiego
Komitetu Wyzwolenia Narodowego bêdzie na terenach oswobodzonych odbudowa
szkolnictwa i zapewnienie bezp³atnego nauczania na wszystkich szczeblach. Przymus
powszechnego nauczania bêdzie œciœle przestrzegany. Polska inteligencja, zdziesi¹tko-
wana przez Niemców, a zw³aszcza ludzie nauki i sztuki pozostan¹ otoczeni specjaln¹
opiek¹. Odbudowa szkó³ zostanie natychmiast podjêta.” Powsta³y wiêc warunki, aby
wcielaæ w ¿ycie dalekowzroczne postulaty Komisji Edukacji Narodowej, has³a pe³nej
szko³y powszechnej, obowi¹zkowej, bezp³atnej, œwieckiej i jednolitej. 

Nauczyciele byli w pe³ni œwiadomi, ¿e kraj odziedziczy³ trudn¹ sytuacjê w ka¿dej
dziedzinie, a szczególnie nas nauczycieli najwiêcej dotycz¹cej – w dziedzinie szkolnic-
twa: zniszczone budynki szkolne, zdewastowane i rozszabrowane pomieszczenia
szkolne, zdziesi¹tkowana kadra nauczycielska, kilkuletnia wyrwa w nauczaniu dzieci
i m³odzie¿y, brak podrêczników i zeszytów, przyborów, sprzêtu szkolnego, progra-
mów szkolnych, a nawet prymitywnych, ale jak¿e wa¿nych pomocy dydaktycznych
– kredy i tablic szkolnych. Wszystko to postawi³o przed nami ogrom zadañ. W takich
to ciê¿kich warunkach przysz³o nam budowaæ nowe, demokratyczne szkolnictwo.

Pierwsze dzia³ania powojennej oœwiaty

Ju¿ w pierwszych dniach po wyzwoleniu miasta zaczêli powracaæ do niego zdzie-
si¹tkowani nauczyciele, rozproszeni niemal po ca³ej Europie – z frontów, obozów za-
g³ady, zes³añ na przymusowe prace, wyw³aszczeni z wszystkiego.... czêsto z tobo³-
kiem w rêku. 

Mimo wszystkich doznanych krzywd i cierpieñ – szczêœliwi. Nie szukali w³adz
oœwiatowych, nie pytali, czy s¹ i gdzie, nie czekali na przydzia³ pracy, nie wybierali i nie
ubiegali siê o stanowiska – pierwsze kroki kierowali do swojej macierzystej szko³y, aby
z miejsca j¹ organizowaæ, jak najprêdzej zebraæ dzieci i m³odzie¿, rozpocz¹æ uczyæ
i wychowywaæ. Taki by³ nakaz sumienia i patriotyczny obowi¹zek. Stopniowo otwie-
rali podwoje szkó³. Nikomu siê nie skar¿yli, ¿e… brak ³ó¿ka, pieca, sto³u, krzes³a, garn-
ka, nie wspominaj¹c ju¿ o jedzeniu i ubraniu. Nikt nie pyta³, co dostanie za sw¹ pracê
i ile dostanie. Byli szczêœliwi, ¿e mog¹ dalej uczyæ dzieci, pracowaæ z nimi i dla nich,
œwiadomi krzywdy wyrz¹dzonej im brakiem dostêpu do szkó³, maltretowaniem
w nieludzki sposób przez Niemców przy pracach fizycznych.

Mia³y miejsce wzruszaj¹ce sceny, kiedy to koledzy spotkali siê, wpadali w serdecz-
ny i przyjacielski uœcisk, z którego d³ugo nie mogli siê roz³¹czyæ, powstrzymaæ ³ez
wzruszenia. Pierwszymi s³owami powitania by³y: „Prze¿y³em szczêœliwie?!”. A potem:

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 
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„Gdzie by³eœ?”, „Jak prze¿y³eœ?”, „Co wiesz o kolegach?”, „Kto jeszcze wróci³?”,
„A jak w Twojej szkole?”. I to szko³a by³a tematem dalszej rozmowy. Zniszczona,
pozbawiona wyposa¿enia, wymagaj¹ca remontu…. O osobistych potrzebach nikt nie
wspomina³...

Lata 1945 – 1948 by³y najtrudniejszym okresem dla szkolnictwa w mieœcie i gmi-
nie. Trudnoœci piêtrzy³y siê na ka¿dym kroku. Jednak jeszcze w okresie dzia³añ wo-
jennych, dochodz¹cych salw artyleryjskich, detonacji bomb, gromi¹cych resztki hitle-
rowskiej armii, zatêtni³a wytê¿ona praca. Nauczyciele na swych w³asnych barkach
przenosili rozgrabiony sprzêt, meble i zbierali pomoce naukowe. Porz¹dkowali bu-
dynki i obejœcia szkolne. Sami przeprowadzali najpilniejsze remonty budynków szkol-
nych i izb lekcyjnych. Pomaga³a im m³odzie¿, która nie mog³a doczekaæ siê zajêcia
miejsc w ³awkach szkolnych. Wzruszaj¹ce by³y sceny, których nikt i nic nie zatrze
w pamiêci…

Potrzeby by³y ogromne. Ale by³ zapa³, który towarzyszy³ wszystkim wysi³kom.
To nic, ¿e nie by³o programów nauczania, kredy, atramentu, podrêczników, zeszy-
tów, papieru, ¿e przez dachy zacieka³a woda, ¿e brak by³o odzie¿y, ¿e by³ g³ód.
Wszystko to by³o niczym wobec œwiadomoœci, ¿e skoñczy³y siê przeœladowania, po-
niewierka, ¿e nasta³a d³ugo oczekiwana wolnoœæ, ¿e mo¿na pracowaæ dla m³odzie¿y,
dla Ojczyzny.

Nauczyciele nowotomyscy dali dowód wielkiego entuzjazmu i patriotyzmu, przy-
stêpuj¹c z poœwiêceniem do odrobienia straszliwych strat i spustoszeñ dokonanych
przez hitlerowskiego okupanta.

Pierwszy powojenny rok szkolny rozpocz¹³ siê 1 wrzeœnia 1944 roku na wyzwo-
lonych ziemiach wschodniej Polski, a skoñczy³ 17 lipca 1945 roku w ca³kowicie ju¿
oswobodzonej OjczyŸnie. Pierwsz¹ szko³ê w gminie Nowy Tomyœl (a tak¿e w powie-
cie) zorganizowa³ i otworzy³ w Wytomyœlu kierownik tej¿e szko³y Jan Matuszewski.
Uruchomienie szko³y nast¹pi³o 10 lutego 1945 roku. Do dnia zakoñczenia wojny
(9 maja 1945 r.) wszystkie szko³y podstawowe w mieœcie i gminie zosta³y otwarte,
a sieæ szkó³ zorganizowana.

Skromne, ale bogate w emocje, by³y uroczystoœci otwarcia szkó³. Krótkie, ale
wzruszaj¹ce by³y przemówienia kierowników szkó³. Powaga chwili, dr¿¹cy g³os,
przepe³nione wilgoci¹ oczy, ³ami¹ce siê s³owa przemawiaj¹cego, zaprasza³y i zachê-
ca³y do uczciwej pracy. Zgromadzona dziatwa szkolna to rozumia³a. Pe³ne ciekawo-
œci oczy wyra¿a³y gotowoœæ – byle jak najprêdzej uczyæ siê, nie bacz¹c na warunki ¿y-
cia i pracy. Przy wspólnym œpiewie hymnu narodowego, bia³o-czerwone flagi wzno-
si³y siê na maszty nowotomyskich szkó³. Towarzyszy³y temu ³zy szczêœcia i radoœci.
Istotnym jest tutaj fakt, ¿e dzieci zna³y treœæ hymnu i umia³y go œpiewaæ.

Organizacj¹ szkolnictwa zaj¹³ siê inspektor szkolny Stefan Snuszka, powo³any
na to stanowisko przez ówczesnego powiatowego komendanta wojennego w No-
wym Tomyœlu oraz przez Starostwo Powiatowe. Inspektorat Szkolny mieœci³ siê po-
cz¹tkowo w budynku przy ulicy Dworcowej 12.
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Budynek przy ul. Pi³sudskiego - od 1945 roku mieœci³a siê tutaj siedziba Inspektoratu Szkolnego. 
Stan z 1984 r.
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Pierwszy okólnik Inspektoratu Szkolnego nawo³ywa³ nauczycieli do zg³aszania siê
do pracy. Oto jego treœæ:

Inspektor Szkolny pow. nowotomyskiego
Okólnik nr 1/45
Do P. P. Kierowników Szkó³ i P. P. Nauczycielstwa 

1. Za zgod¹ Wojennego Komendanta Powiatowego zosta³em mianowany przez
Starostwo Powiatowe tymczasowym inspektorem szkolnym powiatu nowotomyskie-
go z siedzib¹ w Nowym Tomyœlu. Interesantów przyjmuje siê codziennie w biurze In-
spektoratu przy ul. Dworcowej 12 w godzinach 9. oo-12. oo. 

2. W celu przeprowadzenia ewidencji oraz ze wzglêdu na zbli¿aj¹cy siê termin roz-
poczêcia nauki szkolnej upraszam obecnych na terenie powiatu P. P. Kierowników
Szkó³, Nauczycieli i Nauczycielki o osobiste zg³aszanie siê w Inspektoracie najpóŸniej
do dnia 25 bm.

3. Aby umo¿liwiæ odbywanie nauki wszystkim rocznikom polskiej dziatwy szkolnej,
Inspektorat anga¿owaæ bêdzie na okres przejœciowy tak¿e si³y pomocnicze. W tym ce-
lu absolwenci 1-szej i 2-giej klasy liceów pedagogicznych, jak i osoby maj¹ce zami³owa-
nie do zawodu nauczycielskiego i posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje, mog¹ rów-
nie¿ za przed³o¿eniem dokumentów zg³osiæ siê w podanym wy¿ej terminie.

Nowy Tomyœl, dnia 10 lutego 1945 r. (–) Snuszka 
Tymczasowy Inspektor Szkolny

Do dnia zakoñczenia wojny, na 15 szkó³ w mieœcie i gminie – 14 zosta³o urucho-
mionych.

1 wrzeœnia 1945 roku w 14 szko³ach podstawowych, dysponuj¹cych 34 izbami
lekcyjnymi, do pracy stanê³o 34 nauczycieli, by prowadziæ naukê dla 1862 dzieci i m³o-
dzie¿y. Otwarto szko³y w nastêpuj¹cych miejscowoœciach: Nowy Tomyœl (jedna szko-
³a), Bolewice, Bukowiec, Cicha Góra, Glinno, Grubsko, Jastrzêbsko Stare, Kozielaski,
Paproæ, Przy³êk, Ró¿a, S¹topy, Stary Tomyœl i Wytomyœl. Brak nauczyciela uniemo¿-
liwi³ otwarcie szko³y w Sêkowie – pierwszej szkole w historii miasta i gminy.

Do szkó³ zg³asza³a siê m³odzie¿ i dzieci w wieku 7 – 17 lat. Rozpiêtoœæ wieku by³a
wiêc du¿a. Starsz¹ m³odzie¿, powy¿ej 17 lat, kierowano na kursy dla doros³ych
w zakresie siedmiu klas szko³y powszechnej. Ju¿ w kwietniu 1945 roku utworzono
trzy takie klasy w: Nowym Tomyœlu, Jastrzêbsku Starym i Wytomyœlu. Przyjêto
do nich 147 uczniów. By³ to pierwszy krok w kierunku zmniejszenia trudnoœci wy-
nikaj¹cych z rozpiêtoœci wieku dzieci i m³odzie¿y. Innym sposobem rozwi¹zania
tych trudnoœci by³o utworzenie dwóch ci¹gów: normalnego – obejmuj¹cego dzieci
m³odsze w wieku 7-10 lat, z dopuszczeniem równie¿ i przeroœniêtych wiekiem
do ni¿szych klas oraz ci¹gu przyœpieszonego – umo¿liwiaj¹cego starszej m³odzie¿y,
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przy zmienionej organizacji i uproszczeniu programu nauczania, ukoñczenie w jed-
nym roku dwóch klas programowych szko³y powszechnej. M³odzie¿ ta, osi¹gn¹w-
szy klasê VI, kierowana by³a na kursy oœwiaty dla doros³ych, gdzie mia³a mo¿liwoœæ
ukoñczenia klasy VII.

Pierwszy kurs dla doros³ych ruszy³ 15 kwietnia 1945 roku w Szkole Podstawo-
wej w Nowym Tomyœlu. Program nauczania (zakres VI i VII klasy) zamyka³ siê
w 19 godzinach nauki tygodniowo. Wyodrêbniono dwa stopnie nauczania: ni¿szy
i wy¿szy. £¹cznie na kursie uczy³o siê 77 uczniów w wieku 15-20 lat. Kurs umo¿-
liwi³ m³odzie¿y ukoñczenie pe³nej szko³y podstawowej. Jednoczeœnie stworzy³
mo¿liwoœci przesuniêcia przeroœniêtej wiekiem m³odzie¿y ze szkó³ podstawowych
w mieœcie i w gminie. Pozwala³o to stworzyæ znoœniejsze warunki pracy szkó³.

Drugi z kolei kurs dla doros³ych w gminie Nowy Tomyœl otwarty zosta³ w Szko-
le Podstawowej w Jastrzêbsku Starym. Naukê rozpoczêto 2 lipca 1945 roku.
W kursie uczestniczy³o 32 uczniów w wieku 16-21 lat. Program obejmowa³ tak-
¿e 19 godzin nauczania, roz³o¿onych na cztery dni w tygodniu. 

Pierwszy egzamin z zakresu siedmiu klas szko³y podstawowej odbyli uczestnicy
przyspieszonego kursu dla doros³ych w Nowym Tomyœlu. Egzamin przeprowadzi-
³a, w dniach 17 i 18 lipca 1945 roku, Komisja Egzaminacyjna powo³ana przez In-
spektorat Szkolny. Egzamin zda³o 48 absolwentów.

Pismo Inspektoratu Szkolnego - 1 wrzeœnia 1945 r.



Stopnie organizacyjne szkó³ nie by³y jeszcze ustalone. W oœmiu szko³ach wiej-
skich o jednym nauczycielu prowadzono naukê w trzech klasach, w dwóch szko-
³ach – w czterech klasach, w czterech szko³ach – w piêciu klasach i w jednej szko-
le w Nowym Tomyœlu – w szeœciu klasach programowych. Towarzyszy³a temu
tendencja do otwierania szkó³ siedmioklasowych. Ju¿ w 1948 roku miasto mia³o
dwie szko³y podstawowe, a gmina cztery szko³y realizuj¹ce program siedmiu klas.

Szko³y i izby lekcyjne by³y przepe³nione. W ³awkach, najczêœciej 4. osobowych,
siedzia³o po szeœcioro dzieci, a czêsto niektóre dzieci musia³y staæ. W szko³ach
wiejskich nauka odbywa³a siê w klasach ³¹czonych – dzieci 7. letnie uczy³y siê ³¹cz-
nie z 12-15. letnimi. Mo¿na by³o najwy¿ej tworzyæ klasy I-III. Równie¿ przeci¹¿e-
nie nauczycieli by³o du¿e – przeciêtnie na jednego nauczyciela przypada³o 55
uczniów, a czêsto i wiêcej.

Bardzo du¿y by³ ruch uczniów, szczególnie w latach 1945-1947, w zwi¹zku
z przenoszeniem siê rodzin osiedlaj¹cych siê na wsi. Czêsto, po kilkudniowym po-
bycie na jednym gospodarstwie, zabrawszy z niego, co by³o najlepszego, szukali
mniej rozszabrowanych gospodarstw rolnych. Programów nauczania nie by³o. Kto
jednak spoœród nauczycieli podj¹³ nauczanie, wiedzia³ czego uczyæ: uczucia zacho-
wane i rodz¹ce siê w sercu, gor¹cy patriotyzm, umi³owanie skrzywdzonych – dyk-
towa³y treœci nauczania i wychowania.
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Sieæ szkó³ podstawowych w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl
- stan z 1 wrzeœnia 1945 roku

W pierwszych latach dzia³alnoœci szkolnictwa (1945-1948), jako podstawowe za-
danie, oœwiata nowotomyska postawi³a sobie rozwi¹zanie nastêpuj¹cych problemów:

1. uruchomienie wszystkich placówek szkolnych,
2. zapewnienie szko³om nauczycieli,
3. objêcie nauczaniem wszystkich dzieci,
4. odbudowa szkolnictwa, tym razem jednolitego dla miasta i wsi,
5. zlikwidowanie podzia³u szko³y podstawowej na trzy stopnie organizacyjne, znie-

sienie w szko³ach klas dwu – i trzyletnich, wprowadzenie zasady klas jednorocz-
nych,

6. przygotowanie zawodowe nauczycieli, ich kszta³cenie i dokszta³canie,
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Miejscowoœæ 

Iloœæ 
Imiê i nazwisko 

kierownika szko³y klas nauczycieli izb 
lekcyjnych 

uczniów 

Nowy Tomyœl 6 14 12 613 Edward Go³¹bek 

Bolewice 5 3 4 274 Ludwik Paprzycki 

Bukowiec 5 3 3 185 Ludwik G³¹biñski 

Cichagóra 3 1 2 78 Emilia Karpiñska 

Glinno 3 1 1 44 Jadwiga Wróblewska 

Grubsko 3 1 1 56 Teobald Fliegner 

Jastrzêbsko Stare 4 1 1 90 Tadeusz Pawlak 

Kozielaski 3 1 1 46 Józefa Muraszkiewicz 

Paproæ 3 1 1 44 Maria ¯ega³owska 

Przy³êk 3 1 1 48 Janina Dobrzyñska 

Ró¿a 3 1 1 52 Czes³aw Przyby³ 

S¹topy 5 2 2 122 Leonard Œliwiñski 

Sêkowo 3 1 1 38 brak nauczyciela 

Stary Tomyœl 4 1 1 54 Franciszek Dzikowski 

Wytomyœl 5 1 1 118 Jan Matuszewski 

Razem  34 34 1852  



7. wyrównywanie wiedzy, likwidacja prawie 6. letniej przerwy w nauczaniu,
8. wyposa¿enie szkó³ w podstawowy sprzêt i pomoce dydaktyczne, zaopatrzenie

bibliotek szkolnych w lektury,
9. umo¿liwienie absolwentom ni¿szych klas szkó³ niepe³nych ukoñczenia szko³y

pe³nej 7. klasowej w najbli¿szej pe³nej szkole zbiorczej.

Pierwsze lata realizacji tych zadañ, mimo wielkich trudnoœci, przynios³y niespodzie-
wane efekty. Data otwarcia Szko³y Podstawowej w Nowym Tomyœlu – 23 lute-
go 1945 roku – zbieg³a siê z dniem wyzwolenia Poznania. Kierownikiem szko³y, jak
równie¿ jej g³ównym organizatorem, by³ Edward Go³¹bek. Szko³a mieœci³a siê w bu-
dynku szkolnym przy dawnej ulicy Dworcowej. Nauczycielami w nowo otwartej
szkole byli: Franciszek Ceg³owski, Helena Letkiewicz, Jadwiga Weimann, Jadwiga
Deutsch i (…) Bobrowski. W dniu rozpoczêcia nauki do szko³y zg³osi³o siê 270
uczniów. Otwarto ³¹cznie szeœæ klas. W uroczystoœci otwarcia szko³y uczestniczy³ bur-
mistrz miasta Jan Szczeszyñski.

20 marca 1945 roku Szko³a Podstawowa w Nowym Tomyœlu uzyska³a gmach
szkolny przy ulicy 3 Stycznia 12. Budynek ten powsta³ po rozbudowaniu w czasie oku-
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Szko³a Podstawowa w Nowym Tomyœlu - 1946 r. Zdjêcie ze zbiorów Marcina Izydorka



pacji starej szko³y. Rozbudowany budynek Niemcy wykorzystywali jako szpital woj-
skowy. Plan rozbudowy starej, a w³aœciwie budowy nowej szko³y, zosta³ opracowany
krótko przed wybuchem wojny. Koszty budowy mia³y byæ pokryte z funduszy Towa-
rzystwa Popierania Budowy Szkó³. Gotowy plan budowy z pewnoœci¹ przyœpieszy³
podjêcie przez Niemców decyzji o postawieniu budynku z przeznaczeniem na szpital.
W nowych pomieszczeniach szko³a uzyska³a 12 izb lekcyjnych, aulê i dwa pomiesz-
czenia na gabinety przedmiotowe. Mimo to obci¹¿enie wynosi³o 51 uczniów na jedn¹
izbê lekcyjn¹ i 45 uczniów na jednego nauczyciela.

Na polecenie w³adz oœwiatowych, w dniach 24 – 28 czerwca 1945 roku, przepro-
wadzony zosta³ we wszystkich obwodach szkolnych powszechny spis dzieci urodzo-
nych w latach 1936-1945. Spis przeprowadzili nauczyciele, odwiedzaj¹c wszystkie
mieszkania w obwodzie szkolnym. By³a wiêc okazja do bli¿szego poznania rodziców
i warunków mieszkaniowych ucznia. 

Od pocz¹tku dzia³alnoœci oœwiatowej nauczyciele tworzyli organizacjê harcersk¹.
Podkreœliæ nale¿y fakt, ¿e ju¿ w dniach 29 – 30 czerwca 1945 roku zorganizowano
w Nowym Tomyœlu pierwszy Zlot Harcerzy. Zlot wypad³ imponuj¹co.

Zmiana na stanowisku kierownika Szko³y Podstawowej w Nowym Tomyœlu za-
sz³a 15 kwietnia 1945 roku. Nowym kierownikiem szko³y zosta³ Józef Wieszczeciñ-
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Budynek u zbiegu ulic Wiatrakowej i 3 Stycznia, w którym od maja 1945 r. do 31 sierpnia 1950 r.
znajdowa³ siê Inspektorat Szkolny



ski. Pe³ni¹cy dot¹d funkcjê kierownika szko³y Edward Go³¹bek zosta³ z dniem 20
kwietnia 1945 roku mianowany kierownikiem dokszta³caj¹cej szko³y zawodowej.
W dniu otwarcia szko³a ta liczy³a 21 uczniów i mia³a jeden oddzia³. Szko³a zawodowa
korzysta³a z pocz¹tku z pomieszczeñ szko³y podstawowej, póŸniej uzyska³a lokum
w odrêbnym budynku przy ul. Armii Czerwonej (dawniej: Dworcowa). Wiêkszy roz-
wój tej szko³y nast¹pi³ w latach piêædziesi¹tych, kiedy zorganizowa³a siê Zasadnicza
Szko³a Metalowa. 1 wrzeœnia 1945 roku, nowo powo³any kierownik Szko³y Podsta-
wowej w Nowym Tomyœlu Józef Wieszczeciñski, mianowany zosta³ inspektorem
szkolnym w Gubinie. W tym dniu stanowisko kierownika szko³y obj¹³ na powrót
Edward Go³¹bek.

Mianowany przez Kuratora Okrêgu Szkolnego Poznañskiego na inspektora szkol-
nego w Nowym Tomyœlu Mieczys³aw Kasieniak obj¹³ swój urz¹d 14 maja 1945 roku.
Dotychczasowy inspektor szkolny Stefan Snuszka obj¹³ obowi¹zki zastêpcy inspekto-
ra szkolnego. Moc¹ decyzji Kuratora Okrêgu Szkolnego Poznañskiego, w miejsce
przeniesionego do Poznania, a dotychczas pe³ni¹cego obowi¹zki inspektora szkolne-
go Mieczys³awa Kasieniaka, stanowisko to obj¹³ z dniem 1 czerwca 1946 roku mgr
Alojzy Kujawski.

W maju 1945 roku przeniesiono siedzibê Inspektoratu Szkolnego z ul. Dworco-
wej 12 do budynku przy ulicy 3 Stycznia 12. Pomieszczenia na parterze zajmowa³y
biura Inspektoratu, a na piêtrze znajdowa³o siê mieszkanie dla inspektora szkolnego.

Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Pomocy i Odbudowy utworzo-
na 9 listopada 1943 roku, po zakoñczeniu dzia³añ wojennych przysz³a z pomoc¹ rze-
czow¹ krajom dotkniêtym wojn¹. Pomoc otrzyma³a miêdzy innymi równie¿ Polska.
Nadchodz¹ce paczki z ¿ywnoœci¹ i odzie¿¹ by³y rozdzielane przez zak³ady pracy i wój-
tostwa. W Inspektoracie Szkolnym w latach 1945-1946 nauczyciele otrzymywali
w nik³ych iloœciach m¹kê z kukurydzian¹, mleko w proszku, kakao, oliwê jadaln¹, ko-
ninê w puszkach, a z odzie¿y: kurtki, p³aszcze, bluzy i ubrania. 

Wielkie potrzeby na wielu odcinkach naszego ¿ycia rodzi³y koniecznoœæ masowych
zbiórek, tak œrodowiskowych, jak i w zasiêgu ca³ego kraju. Spo³eczeñstwo sw¹ huma-
nitarn¹ postaw¹ nieraz okaza³o wysokie zrozumienie dla potrzeb powstaj¹cego z gru-
zów kraju. Przeprowadzane by³y powszechne zbiórki rzeczowe i pieniê¿ne na takie
cele jak: dzia³alnoœæ Towarzystwa Burs i Stypendiów, Polskiego Czerwonego Krzy¿a,
na Odbudowê Warszawy, na potrzeby biednych dzieci i sierot, na zakup ksi¹¿ek dla
bibliotek, na potrzeby domów dziecka, na kolonie letnie. We wszystkich zbiórkach
i przeprowadzanych akcjach uczestniczy³a m³odzie¿ szkolna. Do wszystkich zadañ sta-
wa³a szko³a, a nauczyciele byli g³ównymi inicjatorami i organizatorami.

Rok szkolny 1945/46, pierwszy rok w ca³oœci, rozpoczêliœmy 4 wrzeœnia
przy wzbogaconej liczebnie, szczególnie w mieœcie, kadrze nauczycielskiej. 

W Szkole Podstawowej w Nowym Tomyœlu uczyli nastêpuj¹cy nauczyciele:
Edward Go³¹bek, Stanis³awa B¹kowska, Jan B¹kowski, Jadwiga Weimann, Bernard
Lehmann, Franciszek Ceg³owski, Stanis³aw Czarnecki, Michalina Zambrzycka, Ja-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

19Kronika nowotomyskiej oœwiaty (cz.3)



dwiga Deutsch, Helena Letkiewicz, Bobrowski, Maria Satkowska, Helena Œwi¹tek, Iza-
bela Skorupska i Maria Remiszewska. Naukê w szkole podjê³o 613 uczniów.

W szko³ach wiejskich na terenie gminy zasadniczych zmian nie by³o. Wobec du-
¿ych braków podstawowych pomocy dydaktycznych w szko³ach, Inspektor Szkolny,
wespó³ ze Zwi¹zkiem Nauczycielstwa Polskiego, zainicjowa³ przeprowadzenie kursu
dla nauczycieli prac rêcznych. Kurs taki odby³ siê w dniach 24-30 paŸdziernika 1945
roku i przeprowadzony zosta³ przez specjalistê zajêæ praktyczno-technicznych Jana
Matuszewskiego – kierownika szko³y w Wytomyœlu. W kursie bra³o udzia³ 30 na-
uczycieli. Wykonano 30 kompletów, po 25 egzemplarzy w jednym zestawie, zawie-
raj¹cych: linia³y szkolne, ekierki, tarcze zegarowe, modele silników elektrycznych,
komplety liczmanów i inne. Oprawiono sporo obrazów szkolnych. Kurs nauczy³ i za-
chêci³ uczestników do samodzielnej produkcji pomocy dydaktycznych, stworzy³ mo¿-
liwoœci wymiany doœwiadczeñ miêdzy nauczycielami. Mieliœmy ju¿ pierwsze, samo-
dzielnie wykonane eksponaty. To by³a wielka rzecz!

Moc¹ decyzji Inspektoratu Szkolnego, z dniem 1 lipca 1947 roku, Szko³ê Podsta-
wow¹ w Nowym Tomyœlu podzielono na dwie jednostki organizacyjne. Parter budyn-
ku szkolnego zajê³a Szko³a Podstawowa nr 1, a pomieszczenia na piêtrze Szko³a Pod-
stawowa nr 2. Kierownikiem Szko³y Podstawowej nr 1 zosta³ Edward Go³¹bek,
a Szko³y Podstawowej nr 2 Jan B¹kowski. W roku szkolnym 1947/48 podzielono
szko³y na mêsk¹ – nr 1 i ¿eñsk¹ – nr 2. Po roku podzia³ ten anulowano, obie szko³y
ustanowiono jako koedukacyjne. Takie próby reorganizacji szkó³ nie wp³ynê³y na roz-
³adowanie przeci¹¿enia nauczycieli i uczniów.

Z dniem 1 grudnia 1947 roku, przy niektórych szko³ach wiejskich, szczególnie
w wiêkszych œrodowiskach, utworzono Oœrodki Szkolenia i Przysposobienia Rolni-
czo-Wojskowego. W oœrodkach tych, w okresie miesiêcy zimowych, szkolono wiej-
sk¹ m³odzie¿ mêsk¹ – junaków.

W dwóch kolejnych latach 1946/47 i 1947/48, na polecenie Inspektoratu Szkol-
nego, prowadzono eksperymentalnie nauczanie w klasach I-V przy jednym nauczycie-
lu. Wybran¹ do tych doœwiadczeñ jednostk¹ by³a Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku
Starym. W roku 1946, dzieci w iloœci 78 uczniów oraz w roku 1947 w iloœci 74
uczniów, uczy³y siê na trzech zmianach:

klasa I oddzielnie 12 godzin tygodniowo,

klasy II i III ³¹cznie 12 godzin tygodniowo,

klasy IV i V ³¹cznie 12 godzin tygodniowo,

klasy I - V ³¹cznie 36 godzin tygodniowo.

Celu eksperymentu nie ujawniono, ani przed, ani te¿ po dwuletnich doœwiadcze-
niach. Prawdopodobnie chodzi³o o now¹, oszczêdn¹ organizacjê szkolnictwa,
przy du¿ym braku doœwiadczonych nauczycieli. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

20 Tadeusz Pawlak



Pierwsze (s³owo niew¹tpliwie nadu¿ywane – ale to prawda!) Œwiêto Oœwiaty mia-
³o miejsce w dniach 1 – 3 maja 1946 roku. Obchodziliœmy je pod has³em „Ksi¹¿ki dla
bibliotek”. Przeprowadzono powszechn¹ zbiórkê ksi¹¿ek i pieniêdzy na zakup ksi¹-
¿ek dla bibliotek szkolnych i publicznych. W zbiórce uczestniczy³a m³odzie¿ szkolna
oraz harcerze. Organizacja i przeprowadzenie obchodów spoczywa³y w rêkach sa-
mych nauczycieli.

Kadra nauczycielska. Powo³anie do ¿ycia nauczycielskiej organizacji zwi¹zkowej 

W nawale pracy szkolnej myœleliœmy tak¿e o potrzebie powo³ania organizacji
zwi¹zkowej. Potrzebê jej odczuwali wszyscy nauczyciele. Odczuwaliœmy mocno po-
trzebê wymiany doœwiadczeñ, dokszta³cania zawodowego, kontaktów kulturalnych
i towarzyskich. Tym potrzebom mog³a wyjœæ naprzeciw jedynie zwi¹zkowa organiza-
cja nauczycielska. 

W spotkaniu nauczycieli, które odby³o siê 16 maja 1945 roku w Szkole Podstawo-
wej w Nowym Tomyœlu uczestniczyli: Józef M¹czyñski – kierownik szko³y w W¹so-
wie, Leon Rogoziñski – kierownik szko³y we Lwówku, Edward Go³¹bek – kierownik
szko³y zawodowej, Józef Wieszczeciñski – kierownik szko³y w Nowym Tomyœlu,
Teobald Fliegner – kierownik szko³y w Grubsku, Czes³aw Przyby³ – kierownik szko-
³y w Ró¿y i Tadeusz Pawlak – kierownik szko³y w Jastrzêbsku Starym. Spoœród wielu
tematów rozmowy o warunkach pracy szkó³, naj¿ywsz¹ okaza³a siê sprawa utworze-
nia organizacji zwi¹zkowej. Dyskusja by³a bardzo buduj¹ca i konkretna. Wszyscy jed-
nomyœlnie stwierdzili koniecznoœæ powo³ania zawodowej organizacji zwi¹zkowej
– Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, powiatowego oddzia³u tego zwi¹zku, a nastêp-
nie utworzenie w powiecie terenowych ognisk zwi¹zkowych. Sprawy nie od³o¿yliœmy
na póŸniej. Bez przeprowadzenia wyborów, bez prób wzajemnego przekonywania
i bez doradców z zewn¹trz ustaliliœmy, ¿e tymczasowym prezesem Zarz¹du Oddzia-
³u Powiatowego ZNP bêdzie Józef Wieszczeciñski (do 1939 roku funkcjê tê pe³ni³
Wojciech Wydra – kierownik szko³y w Nowym Tomyœlu), a sekretarzem Edward
Go³¹bek. Innych funkcji nie ustaliliœmy – te mia³y byæ ustanowione, jak zreszt¹ ca³y
sk³ad Zarz¹du, przez najbli¿sz¹ konferencjê powiatow¹. Jako najwa¿niejsze zadania
przed t¹ konferencj¹ obraliœmy: tworzenie ognisk zwi¹zkowych, zgrupowanie na-
uczycieli w ogniwach zwi¹zkowych, organizacjê ¿ycia zwi¹zkowego, zorganizowanie
w najbli¿szym czasie szkoleniowych konferencji rejonowych, rozwijanie ró¿nych form
wspó³¿ycia kulturalnego i towarzyskiego wœród nauczycieli, pomoc w trudnych wa-
runkach ¿yciowych cz³onków zwi¹zku.

Pierwszym owocem rzuconego has³a przez Tymczasowy Zarz¹d Powiatowy ZNP
by³o powstanie Ogniska w Nowym Tomyœlu. Dnia 28 maja 1945 roku zebra³a siê
braæ nauczycielska miasta i gminy w szkole podstawowej w Nowym Tomyœlu. G³ów-
nymi inicjatorami organizatorami byli: Teobald Fliegner – kierownik szko³y w Grub-
sku oraz Tadeusz Pawlak- kierownik szko³y w Jastrzêbsku Starym. Zebranym przed-
stawione zosta³y g³ówne zadania organizacji zwi¹zkowej. Zebrani nauczyciele przed-
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stawili zwoje ¿yczenia i propozycje. Przeprowadzono pierwsze wybory, w wyniku
których funkcjê prezesa Ogniska powierzono koledze Teobaldowi Fliegnerowi. Se-
kretarzem organizacyjnym zosta³ Tadeusz Pawlak. I tak rozpoczê³a siê dzia³alnoœæ
zwi¹zkowa przy ¿ywym zainteresowaniu nauczycieli zwi¹zkowców.

Brak kwalifikowanych nauczycieli stopniowo uzupe³nia³a kadra m³odych nauczycie-
li, nie posiadaj¹cych pe³nych kwalifikacji. Byli to nauczyciele po ukoñczonych liceach
ogólnokszta³c¹cych, a równie¿ i zawodowych. Tym nauczycielom nale¿a³o daæ przy-
gotowanie pedagogiczne. Z inicjatywy Inspektoratu Szkolnego oraz Zwi¹zku Nauczy-
cielstwa Polskiego, zorganizowano dla tych nauczycieli kurs, maj¹cy przygotowaæ ich
do przyst¹pienia do egzaminu dojrza³oœci z zakresu przedmiotów pedagogicznych,
objêtych programem nauczania liceum pedagogicznego, zdawanym przed Pañstwo-
w¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹. Kurs odby³ siê w Nowym Tomyœlu w dniach 4 – 9 czerw-
ca 1945 roku. Dokszta³caniem objêtych by³o 35 nauczycieli z powiatu nowotomy-
skiego, a wyk³adowcami byli doœwiadczeni nauczyciele: inspektorzy szkolni – Mieczy-
s³aw Kasieniak i Stefan Snuszka, Leon Rogoziñski – kierownik szko³y we Lwówku, Ste-
fan Wróbel – kierownik szko³y w Buku oraz Józef Wieszczeciñski – prezes Zarz¹du
Powiatowego ZNP. Tematem wyk³adów i seminariów by³y m. in.: moralnoœæ zawo-
dowa, organizacja pracy szko³y i nauczyciela, metodyka nauczania poszczególnych
przedmiotów, wspó³praca szko³y z rodzicami, praca spo³eczna nauczyciela w œrodo-
wisku szko³y. Absolwenci kursu brali tak¿e dwukrotnie udzia³ w miesiêcznych kursach
wakacyjnych w 1945 roku w Wolsztynie i w 1946 roku w Chodzie¿y. Kursy te orga-
nizowane by³y przez Kuratorium Oœwiaty. Wszyscy kursanci zdali 18 listopada 1946
roku egzamin przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹, uzyskuj¹c pe³ne kwalifikacje
pedagogiczne. Zapotrzebowanie na nauczycieli wzrasta³o z roku na rok.

Realizuj¹c jeden z postulatów ze spotkania inauguruj¹cego dzia³alnoœæ ZNP, na-
uczyciele miasta i gminy Nowy Tomyœl spotkali siê 16 lipca 1945 roku po raz pierw-
szy na konferencji rejonowej (szkoleniowej) w Szkole Podstawowej w Jastrzêbsku
Starym. W konferencji uczestniczy³o 31 nauczycieli. G³ównym tematem konferencji
by³a organizacja pracy w klasach ³¹czonych i praca nauczyciela w œrodowisku. Lekcje
w klasach ³¹czonych przygotowa³ i przeprowadzi³ Tadeusz Pawlak – kierownik szko-
³y podstawowej w Jastrzêbsku Starym. Konferencjê wzbogaci³ program przygotowa-
ny przez kó³ko taneczne i recytatorskie dzieci szkolnych. Konferencja mia³a i drug¹
czêœæ – towarzysk¹, która pozwoli³a na wzajemne poznanie siê oraz zacieœnienie ko-
le¿eñskich wiêzi, tak wówczas potrzebnych. Uczestnicy konferencji (wiêkszoœæ) wra-
cali do Nowego Tomyœla pieszo oraz rowerami.

Przedmiotem szczególnej troski Zarz¹du Oddzia³u ZNP by³o dokszta³canie na-
uczycieli, a przede wszystkim kszta³towanie modelu samokszta³cenia siê nauczycieli.
W oparciu o wzory z okresu miêdzywojennego podjêliœmy kierowane samokszta³ce-
nie w podstawowej formie, jak¹ by³y w³aœnie konferencje rejonowe. Rejon konferen-
cyjny tworzy³ zespó³ nauczycieli szkó³ miejskich i wiejskich. Zespó³ zbiera³ siê 3 – 5 ra-
zy w roku. Konferencje mia³y charakter przedmiotowo-metodyczny. Nauczyciele
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uczestniczyli w przeprowadzanych – najczêœciej dwóch – lekcjach, a nastêpnie dysku-
towali nad ich przebiegiem. Dyskusja by³a podbudowana przestudiowaniem tema-
tycznie zwi¹zanej lektury przedmiotowej lub metodycznej. Ta forma samokszta³cenia
by³a szczególnie pomocna nauczycielom niewykwalifikowanym. Konferencje, jeœli
w ogóle, wzglêdnie w bardzo ma³ym stopniu, uwzglêdnia³y aktualn¹ problematykê
spo³eczno-polityczn¹ i ideologiczn¹.

Koñczy³y siê towarzyskim spotkaniem, co by³o wysoko oceniane przez nauczycie-
li. Spotkania takie zacieœnia³y wiêzy kole¿eñskie. Obce by³y nauczycielom podzia³y,
stanowili zwart¹ i odpowiedzialn¹ grupê spo³eczn¹. Konferencje rejonowe, zmieniaj¹c
miejsce swego odbywania w ró¿nych szko³ach, by³y obszarem zbiorowego wysi³ku
wszystkich nauczycieli dla poprawy jakoœci pracy szko³y. Tak by³o do 1949 roku, kie-
dy to nauczyciele objêci zostali now¹ form¹ kszta³cenia – samokszta³cenia ideologicz-
nego.

G³ówny Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego podj¹³ 29 sierpnia 1946 roku wa¿n¹
uchwa³ê o przekszta³ceniu struktury Zwi¹zku, do którego odt¹d mogli nale¿eæ wszy-
scy pracownicy umys³owi i fizyczni zatrudnieni w oœwiacie.

Pierwszy po wojnie Powiatowy Zjazd Cz³onków Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskie-
go odby³ siê 4 listopada 1947 roku. Zjazd obradowa³ w sali kina „Odeon” w Nowym
Tomyœlu. W obradach Zjazdu uczestniczy³ ówczesny starosta Tadeusz Nowierski.
Zwi¹zkowcy dyskutowali nad przysz³ym charakterem szkolnictwa, jego organizacyj-
nymi i ideowo-wychowawczymi aspektami. Wszyscy wypowiedzieli siê za progra-
mem demokratyzacji placówek oœwiatowo-wychowawczych. Zjazd dokona³ wyboru
w³adz zwi¹zkowych: prezesem Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego zosta³ Józef M¹czyñ-
ski – wybitny pedagog i dzia³acz spo³eczny, sekretarzem Edward Go³¹bek – zas³u¿o-
ny nauczyciel i dzia³acz spo³eczny. Przewodnicz¹cym Wydzia³u Pedagogicznego zo-
sta³ Jan B¹kowski – kierownik Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu.

Myœl o utworzeniu funduszu samopomocy kole¿eñskiej podj¹³ Zarz¹d Oddzia³u
Powiatowego ZNP na plenarnym posiedzeniu 1 grudnia 1947 roku. Dot¹d fundusz
taki by³ tworzony doraŸnie. W przypadku zaistnia³ego nieszczêœcia – œmierci cz³onka
Zwi¹zku, cz³onka rodziny, powa¿nych chorób itp. zbieraliœmy jednorazow¹ sk³adkê
pieniê¿n¹, któr¹ wrêczano poszkodowanym. Taka forma napotyka³a na zrozumia³e
trudnoœci, dlatego te¿ Zarz¹d podj¹³ uchwa³ê, która pozwala³a utworzyæ sta³y fundusz
pomocy kole¿eñskiej, drog¹ deklarowania siê cz³onków zwi¹zku do wnoszenia
z dniem 1 stycznia 1948 roku miesiêcznej sk³adki w wysokoœci 20 z³. By³y to podwa-
liny pod przysz³¹ Kasê Zapomogowo-Po¿yczkow¹.

Kolejna konferencja wszystkich nauczycieli zosta³a zwo³ana przez Zarz¹d Oddzia-
³u Powiatowego ZNP 15 czerwca 1948 roku. Konferencja odby³a siê w sali kina
„Odeon” w Nowym Tomyœlu. Przedmiotem obrad by³a praca szkoleniowa w rejo-
nach konferencyjnych oraz referat prof. dr. Pomykaja na temat „Dwudziestolecie
miêdzywojenne Polski”. Trzeba podkreœliæ bardzo ¿yw¹ i bogat¹ dyskusjê. Nauczy-
ciele, wobec stawianych im zarzutów stwierdzili, ¿e konferencje rejonowe – obok za-
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gadnieñ zawodowych – zajmowa³y siê równie¿ tematyk¹ spo³eczno-polityczn¹, go-
spodarcz¹ i socjaln¹. Burz¹ oklasków przyjêto postulaty i uchwa³y konferencji doty-
cz¹ce wzmo¿enia kontaktów szko³y ze œrodowiskiem, z zak³adami pracy, rozwijania
ruchu wycieczkowego, udostêpniania szko³om mo¿liwoœci zwiedzenia fabryk. Konfe-
rencja rzuci³a has³o: „Szko³a musi wyjœæ ze swych murów.” Na zakoñczenie, uczestni-
cy konferencji odœpiewali „Rotê”.

Powstanie pierwszej ogólnokszta³c¹cej szko³y œredniej 

Nowy Tomyœl nigdy w swej historii nie posiada³ pe³nej szko³y œredniej. Warunki
do powstania takiej szko³y zaistnia³y dopiero w Polsce Ludowej, która rzuci³a has³o:
„Polska krajem ludzi ucz¹cych siê!” Otwarto wiêc drogê do powszechnego kszta³ce-
nia, nie tylko na poziomie podstawowych, ale œrednim i wy¿szym.

W Nowym Tomyœlu istnia³y szczególne warunki, a jednoczeœnie potrzeby, uzasad-
niaj¹ce utworzenie szko³y œredniej ogólnokszta³c¹cej. Ustalenie nowych granic pañ-
stwa polskiego spowodowa³o ruch migracyjny ludnoœci. Po opuszczeniu przez ludnoœæ
niemieck¹, miasto przyjê³o wielu migrantów, stanowi¹cych wiêkszoœæ mieszkañców
miasta. Szybki wzrost liczby mieszkañców uzasadnia³ koniecznoœæ utworzenia szko³y
œredniej. Koniecznoœæ tê wzmacnia³ fakt, ¿e równie¿ liczba mieszkañców okolicznych
wsi, przede wszystkim by³ych wsi olêderskich, wzrasta³a. Osiedlali siê tu g³ównie repa-
trianci ze wschodniej Polski. Wa¿kim argumentem by³y trudnoœci, które pokonywaæ
musia³a m³odzie¿ miasta i gminy, chc¹c kszta³ciæ siê na poziomie œrednim – zmuszona
by³a szukaæ takich szkó³ w Grodzisku Wlkp., Wolsztynie,  Szamotu³ach lub Poznaniu. 

Pierwsze starania o utworzenie szko³y œredniej podjê³a w Kuratorium Okrêgu
Szkolnego Poznañskiego, ju¿ w czerwcu 1945 roku, Powiatowa Rada Narodowa.
Wobec trudnoœci finansowych, lokalowych i kadrowych, Kuratorium odrzuci³o tê ini-
cjatywê. W tej sytuacji wyst¹piono z projektem utworzenia gimnazjum samorz¹do-
wego, utrzymywanego ze œrodków spo³ecznych. Zorganizowanie takiego gimnazjum
podj¹³, piastuj¹cy ju¿ funkcjê dyrektora Gimnazjum Miejskiego w Grodzisku Wlkp.,
mgr Stanis³aw Musia³. Za jego usilnym staraniem projekt uzyska³ aprobatê miejsco-
wych w³adz administracyjnych oraz Kuratorium. Pierwsza szko³a œrednia ogólno-
kszta³c¹ca otrzyma³a nazwê: Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne w Nowym Tomyœlu.
Dyrektorem zosta³ mgr Stanis³aw Musia³, wybitny pedagog, ca³kowicie oddany spra-
wom szko³y i m³odzie¿y, ciesz¹cy siê wielkim autorytetem wœród nauczycieli i spo³e-
czeñstwa nowotomyskiego. Otwarcie gimnazjum i rozpoczêcie nauki nast¹pi-
³o 1 wrzeœnia 1945 roku. Szko³a otrzyma³a do dyspozycji trzy izby lekcyjne na parte-
rze Szko³y Podstawowej nr 1 przy ulicy 3 Stycznia 12. Zorganizowano równie¿ na-
miastkê internatu, przeznaczaj¹c na ten cel trzy izby lekcyjne na pierwszym piêtrze te-
go budynku. Z mo¿liwoœci noclegu korzysta³o 70 osób. Umeblowanie uzyskano z Po-
wiatowego Urzêdu Likwidacyjnego.

Naukê, na dwie zmiany, rozpoczê³o 171 uczniów w wieku 14 -17 lat. Du¿a rozpiê-
toœæ wieku i ró¿ny poziom wiedzy uczniów sta³y siê podstaw¹ do utworzenia dwóch
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ci¹gów: normalnego i przyspieszonego, w którym w ci¹gu roku przerobiono program
dwóch klas.

Gimnazjum utrzymywano wspólnym wysi³kiem w³adz miejskich i Komitetu Rodzi-
cielskiego. Za pobieranie nauki uczniowie wnosili miesiêczn¹ op³atê w wysokoœci 150
– 200 z³. 

W 1945 roku w gimnazjum zatrudnieni byli:
mgr Stanis³aw Musia³ dyrektor szko³y, nauczyciel jêzyka polskiego
mgr Zosia Rybicka Nitsche nauczycielka jêzyka francuskiego
Anna Bondarowicz nauczycielka jêzyka rosyjskiego
dr Zdzis³aw Leitgeber nauczyciel historii
ks. dr Stanis³aw Skaziñski nauczyciel religii
Julia Preisler nauczycielka biologii i geografii
Stefan Snuszka nauczyciel fizyki
Edward Kulisz nauczyciel matematyki
Bernard Lehmann nauczyciel matematyki
Agnieszka Szymkowiak nauczycielka biologii i geografii,
por. Kazimierz Stankiewicz nauczyciel przysposobienia obronnego,
Jan Goliñski nauczyciel œpiewu (chór szkolny).

Wychodz¹c naprzeciw wielkiemu zapotrzebowaniu na nauczycieli kwalifikowa-
nych, z inicjatywy dyrektora mgr. Stanis³awa Musia³a i miejscowych w³adz oœwiato-
wych zorganizowany zosta³ w gimnazjum Pañstwowy Dwuletni Kurs Przygotowaw-
czy do Zawodu Nauczycielskiego. Kurs rozpocz¹³ siê 2 paŸdziernika 1945 roku
i trwa³ do czerwca 1948 roku. Szczyci siê przygotowaniem 90 absolwentów-nauczy-
cieli, którzy ju¿ we wrzeœniu 1948 roku rozpoczêli pracê zawodow¹ w szko³ach mia-
sta i gminy oraz powiatu. Dla oœwiaty nowotomyskiej by³o to wielkie osi¹gniêcie.
Wzbogaciliœmy zdziesi¹tkowan¹ wojn¹ kadrê nauczycielsk¹, której brak tak dotkliwie
odczuwaliœmy. Za ten sukces szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê szermierzowi oœwia-
ty nowotomyskiej dyrektorowi Stanis³awowi Musia³owi. Absolwentami kursu byli m.
in.: Bronis³aw Jarmu¿ek, Halina Adamska, Piotr Zarzecki, Zofia Koza, Sabina Prz¹d-
ka, Wac³aw Pêksa i Henryk Koza-Stankowski.

Z nowym rokiem 1946/47 nowotomyskie gimnazjum otrzyma³o dla siebie nowe
pomieszczenia: budynek starej (pierwszej w Nowym Tomyœlu) szko³y podstawowej
przy Placu Chopina 14, a póŸniej s¹siedni budynek szkolny, zbudowany w okresie
miêdzywojennym, pod numerem 13. Internat ulokowano w starym budynku, zajmu-
j¹c trzy sale na piêtrze. £¹cznie szko³a posiada³a ju¿ 10 izb lekcyjnych, aulê, pokój na-
uczycielski, kancelariê i gabinet dyrektora.

1 wrzeœnia 1947 roku Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne uzyska³o uprawnienia
szko³y œredniej pañstwowej. Z nowym rokiem szkolnym 1948/49 nazwê szko³y
zmieniono na Miejskie Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne w Nowym Tomyœlu. I jesz-
cze jedna zmiana: z dniem 19 stycznia 1950 roku, gimnazjum przyjê³o nazwê: Szko³a
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Ogólnokszta³c¹ca Stopnia Licealnego w Nowym Tomyœlu. W tym¿e roku zniesiono
tzw. ma³¹ maturê, któr¹ uzyskiwali uczniowie po egzaminie w klasie dziewi¹tej.

Bogaty by³ pocz¹tek dzia³alnoœci oœwiatowej w Nowym Tomyœlu i gminie. Pocz¹-
tek, który stworzy³ mocne fundamenty dalszego rozwoju. Postawione na wyrost za-
dania na wyrost, przynios³y nieoczekiwane rezultaty. Staæ siê to mog³o w warunkach,
jakie nios³a ze sob¹ demokratyczna Polska Ludowa. W nowej sytuacji oœwiata nowo-
tomyska znalaz³a podstawy do szerokiego rozwoju. Nie przejê³a z przesz³oœci prawie
¿adnych tradycji, te musia³a stworzyæ od podstaw.

Próby przebudowy szkolnictwa w latach 1949 – 1961

Najistotniejszym zadaniem, które narzuca³o potrzebê przeprowadzenia reformy,
by³o upowszechnienie szkolnictwa w zakresie pe³nej szko³y podstawowej 7. klasowej.
Potrzebna by³y: przebudowania sieci szkolnej, podniesienie stopnia organizacyjnego
znacznej liczby szkó³ niepe³nych, stworzenie lepszych warunków lokalowych poprzez
rozbudowê i budowê szkó³, objêcie kszta³ceniem wszystkich dzieci w wieku obowi¹z-
ku szkolnego, zaopatrzenie szkó³ w pomoce dydaktyczne i ksi¹¿ki oraz zapewnienie
odpowiedniej iloœci nauczycieli.

Pierwsze próby reformy podj¹³ Zjazd Oœwiatowy, który odby³ siê w dniach 18 – 22
czerwca 1945 roku w £odzi. W³adze oœwiatowe przedstawi³y projekt 11. letniej szko-
³y ogólnokszta³c¹cej, obejmuj¹cej trzy cykle programowe: klasy I-V, klasy VI-VIII i kla-
sy IX-XI. Pierwsze dwa cykle sk³ada³y siê na 8. letni¹ szko³ê ogólnokszta³c¹c¹ – jedno-
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lit¹ i obowi¹zkow¹ dla wszystkich dzieci w wieku 7-15 lat. Trzyletni cykl obejmuj¹cy kla-
sy IX-XI odpowiada³by ówczesnemu liceum. Tej koncepcji sprzeciwi³ siê Zwi¹zek Na-
uczycielstwa Polskiego, który domaga³ siê 8. letniej szko³y podstawowej i 4. letniego li-
ceum. Zjazd przyj¹³ ostatecznie koncepcjê 8. letniej szko³y podstawowej, na której mia-
³y byæ oparte szko³y œrednie ogólnokszta³c¹ce i szko³y zawodowe. 

W latach 1946 – 48 zaczêto eksperymentalnie wprowadzaæ w kraju 8. letni¹ szko-
³ê podstawow¹. Szybko jednak siê wycofano. Okaza³o siê, ¿e nie ma warunków
do wprowadzenia takiej szko³y. Brakowa³o nauczycieli, bazy lokalowej i materialnej
szkó³, pomocy dydaktycznych, podrêczników, a tak¿e istnia³o du¿e zapotrzebowanie
na si³ê robocz¹ w gospodarce narodowej. W roku 1948 zdecydowano, ¿e bêdzie siê
upowszechniaæ kszta³cenie siedmioklasowe. Utworzono nowy rodzaj szko³y: 11. letni¹
szko³ê ogólnokszta³c¹c¹ maj¹c¹ dwa stopnie – stopieñ podstawowy z klasami I-VII oraz
stopieñ licealny z klasami VIII-XI. G³ówne za³o¿enia polityczne nowego systemu szkol-
nictwa, to jednolite, powszechne, obowi¹zkowe i bezp³atne szkolnictwo. Reforma ob-
jê³a wszystkie typy i stopnie szkó³. Obowi¹zek szkolny trwa³ od 7 do 17 lat. S³aboœæ sys-
temu oœwiatowego wynika³a z braku jednolitych warunków pracy szkó³ i jednolitego
systemu kszta³cenia nauczycieli.

Struktura szkó³ podstawowych

W szko³ach licz¹cych ponad 300 dzieci, na ka¿dego nauczyciela mia³o przypa-
daæ 45 uczniów. Z powy¿szej struktury wynika, ¿e wielkoœæ szko³y i liczba klas zale¿y
od liczby dzieci. Szko³y zatrudniaj¹ce jednego, dwóch i trzech nauczycieli by³y szko³a-
mi niepe³nymi. Pe³n¹ szko³¹ by³a dopiero szko³a zatrudniaj¹ca czterech nauczycieli.

Obok czteroletnich liceów ogólnokszta³c¹cych z klasami VIII-XI, tworzone by³y je-
denastolatki z klasami I-XI, które ³¹czy³y w ca³oœæ szko³ê podstawow¹ i licealn¹.

System szkolnictwa zawodowego obejmowa³ trzy typy szkó³: 2. letnie szko³y przy-
sposobienia zawodowego, 2. lub 3. letnie zasadnicze szko³y zawodowe oraz 3., 4.
lub 5. letnie technika zawodowe. Nadzór nad szko³ami zawodowymi i kierowanie ni-
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Liczba dzieci Liczba nauczycieli Realizacja programu nauczania 
w zakresie klas 

Do 40 1 4 

41 - 60 2 5 

61 - 80 3 6 

81 - 150 4 7 

151 - 200 5 7 

201 - 250 6 7 

251 - 300 7 7 



mi nale¿a³y do Centralnego Urzêdu Szkolnictwa Zawodowego. Nauczyciele kszta³ce-
ni byli w liceach pedagogicznych i liceach dla wychowawczyñ przedszkoli. Prawo wstê-
pu do szkó³ wy¿szych dawa³o m³odzie¿y ukoñczenie jakiejkolwiek szko³y œredniej
ogólnokszta³c¹cej lub zawodowej.

Podstawowym zadaniem Inspektoratu Szkolnego w Nowym Tomyœlu by³o stwo-
rzenie takiej sieci szkó³ pe³nych – jednoczeœnie zbiorczych, aby daæ wszystkim dzie-
ciom mo¿liwoœæ ukoñczenia pe³nej, 7. letniej szko³y podstawowej. Przyjêto za³o¿enie,
¿eby droga dziecka do szko³y nie wynosi³a wiêcej ni¿ 4 km (dotychczas 3 km). Tak
zorganizowana sieæ szkó³ doprowadzi³a do zwiêkszenia liczby absolwentów klas VII.
Szko³y 7. klasowe wprowadzano stopniowo. W pierwszej fazie, a wiêc w roku szkol-
nym 1949/50 w mieœcie i gminie by³o piêæ szkó³ pe³nych: dwie w Nowym Tomyœlu
oraz w Bolewicach, Bukowcu i S¹topach. W póŸniejszych latach zorganizowano jesz-
cze takie szko³y w Wytomyœlu, Jastrzêbsku Starym (1955/56), Cichej Górze, Grub-
sku i Starym Tomyœlu. £¹cznie w mieœcie i gminie by³o dziesiêæ pe³nych szkó³ 7. klaso-
wych. 

Z nowym rokiem szkolnym 1949/50 wprowadzony zosta³ do szkó³ ogólnokszta³-
c¹cych nowy program nauczania, oparty na zasadach marksizmu-leninizmu. Program
wi¹za³ pracê szko³y z ca³okszta³tem przeobra¿eñ politycznych, spo³ecznych i gospo-
darczych w Polsce Ludowej.

Likwidacja analfabetyzmu 

Sejm Polski Ludowej uchwali³ 7 kwietnia 1949 r. ustawê o koniecznoœci likwidacji
do koñca 1951 roku analfabetyzmu jako zjawiska masowego. Obok tworzenia no-
wego systemu szkolnego, podjêliœmy akcjê o du¿ym znaczeniu spo³ecznym – likwi-
dacjê analfabetyzmu. W pracy tej ogromny by³ przede wszystkim udzia³ nauczycieli.
Na terenie miasta i gminy (równie¿ powiatu) akcj¹ kierowa³ inspektor szkolny Hie-
ronim Pacholak. Tak wielkie i wa¿ne zadanie zapocz¹tkowaliœmy jesieni¹ 1949 roku.
Realizacjê zadania rozpoczêto od spisu analfabetów i pó³analfabetów. Niemal
wszystkich objêto kursami nauczania pocz¹tkowego, organizowanymi w szko³ach.
W ci¹gu dwuletniego cyklu nauczania kursanci nabyli umiejêtnoœci czytania i pisania.
Likwidacja analfabetyzmu, jako zjawiska masowego, jest jednym z najwiêkszych osi¹-
gniêæ nauczycieli w tych latach. Aby nie dopuœciæ do wtórnego analfabetyzmu,
przy szko³ach – zw³aszcza wiejskich, nauczyciele organizowali zespo³y czytelnicze.
Utrwala³y one i pog³êbia³y zdobyte umiejêtnoœci czytania. Zespo³y spe³nia³y te¿ funk-
cje wychowawcze, zawodowe i kulturalne. Wiele osób skierowano na kursy
i do szkó³ podstawowych dla pracuj¹cych.

Zmiany kadrowe i organizacyjne

Z dniem 1 wrzeœnia 1949 roku kierownictwo Szko³y Podstawowej w Bukowcu
obj¹³ Teobald Fliegner, dotychczasowy kierownik szko³y w Grubsku. Pe³ni¹cy dot¹d
funkcjê kierownika szko³y w Bukowcu Ludwik G³¹biñski przeniesiony zosta³ na rów-
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norzêdne stanowisko w Strzy¿ewie. Kierownictwo szko³y w Grubsku obj¹³ nauczyciel
W³adys³aw Rawski. 

W styczniu 1950 roku, decyzj¹ Kuratora, dyrektork¹ liceum ogólnokszta³c¹cego
zosta³a Anna Bondarowicz, nauczycielka jêzyka rosyjskiego. Dotychczasowy dyrek-
tor mgr Stanis³aw Musia³, zas³u¿ony organizator i za³o¿yciel pierwszego w Nowym
Tomyœlu gimnazjum i liceum ogólnokszta³c¹cego, zosta³ przeniesiony na stanowisko
nauczyciela tego¿ liceum. Posuniêcie na fali b³êdów i wypaczeñ, spo³ecznoœæ nauczy-
cielska przyjê³a z wyrazami wspó³czucia i wielkiego szacunku dla odsuniêtego mgr.
Stanis³awa Musia³a.

Szko³a ogólnokszta³c¹ca stopnia licealnego otrzyma³a z dniem 1 wrzeœnia 1950 ro-
ku nowe pomieszczenia w budynku przy Placu Chopina 1 (naro¿nik przy ul. Wojska
Polskiego) z przeznaczeniem na internat. Jest to budynek, w którym siedzibê mia³ po-
przednio Polski Czerwony Krzy¿, a póŸniej Hotel Miejski. Internat mia³ siedem pokoi,
dwie du¿e sale, kuchniê i sto³ówkê. £¹cznie przyj¹³ 70 uczniów.

Inspektor szkolny mgr Alojzy Kujawski zwo³a³ wszystkich nauczycieli powiatu no-
wotomyskiego na wspóln¹ konferencjê w Nowym Tomyœlu. Dwudniowa odby³a
siê 10 i 11 wrzeœnia 1949 roku. W pierwszym dniu obradowano wspólnie. Nauczy-
ciele wys³uchali referatów o stanie oœwiaty, o planach rozwojowych szkolnictwa w no-
wym roku szkolnym 1949/1950 oraz roli i dzia³alnoœci zak³adowej organizacji zwi¹z-
kowej. W drugim dniu obrady odbywa³y siê w sekcjach przedmiotowych i sekcji ad-
ministracji szkolnej (kierowników szkó³). Dyskusja toczy³a siê nad nowymi programa-
mi nauczania i ich realizacj¹. Nowe programy nauczania k³ad³y nacisk na wychowanie
umys³owe, moralne, estetyczne, fizyczne i politechniczne. W toku bardzo o¿ywionej
dyskusji nauczyciele stwierdzili, ¿e: nowe programy nauczania charakteryzuje wysoki
stopieñ prze³adowania materia³em rzeczowym, postawione wymagania – wyniki na-
uczania – s¹ wygórowane, programy cechuje sloganowoœæ, brak w nich uwzglêdnie-
nia mo¿liwoœci rozwojowych dzieci, a treœci nauczania nie s¹ dostosowane do mo¿li-
woœci rozwojowych dzieci. Zmianê tego programu nauczania wprowadzono w roku
szkolnym 1955/56 (uwaga T. P.). Dwudniowa konferencja da³a pocz¹tek przysz³ym,
tak¿e dwudniowym, tzw. konferencjom sierpniowym. 

Ustawa z 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwo-
wej, zlikwidowa³a inspektoraty szkolne jako samodzielne jednostki administracji pañ-
stwowej i podporz¹dkowa³a je powiatowym radom narodowym, tworz¹c wydzia³y
oœwiaty przy prezydiach rad narodowych. W zwi¹zku z powy¿szym, dotychczasowy
Inspektorat Szkolny zosta³ przeniesiony z dniem 1 wrzeœnia 1950 roku z pomieszczeñ
przy ulicy 3 Stycznia 15 do gmachu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
przy ulicy Sienkiewicza. Nowo utworzony wydzia³ otrzyma³ do dyspozycji siedem po-
mieszczeñ na drugim piêtrze nowego budynku. 

Z dniem 1 lipca 1953 roku ze stanowiska inspektora szkolnego odwo³any zosta³
mgr Alojzy Kujawski. Jego przekonania œwiatopogl¹dowe by³y Ÿród³em pomówieñ
i g³ówn¹ przyczyn¹ odejœcia ze stanowiska inspektora. Alojzy Kujawski cieszy³ siê
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wœród nauczycieli wysokim autorytetem.
By³ wielce cenionym pedagogiem i dzia³a-
czem oœwiatowym. Serdecznoœæ, kole-
¿eñskoœæ, ¿yczliwoœæ, wysoka dyscyplina
w³asna, szeroka i g³êboka wiedza – oto
niektóre cechy wspania³ej osobowoœci te-
go wielkiego pedagoga. Po odejœciu ze
stanowiska inspektora, kontynuowa³ pra-
cê w Szkole Podstawowej nr 1, a póŸniej
w szkole zawodowej. 12 lutego 1958 ro-
ku zosta³ wybrany na przewodnicz¹cego
Prezydium PRN w Nowym Tomyœlu.
Odznaczony jest Krzy¿em Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski. Stanowisko
inspektora szkolnego (kierownika Wy-
dzia³u Oœwiaty) przyj¹³ z dniem 1 wrze-
œnia 1953 roku Edward Go³¹bek, kie-
rownik Szko³y Podstawowej nr 1 w No-

wym Tomyœlu. Kolega Edward Go³¹bek
wykaza³ siê du¿ym zaanga¿owaniem

w s³u¿bie zawodowej i wysokimi walorami moralnymi. Bez reszty oddany sprawom
ZNP, aktywny dzia³acz zwi¹zkowy od chwili wyzwolenia miasta w styczniu 1945 ro-
ku. Dzia³acz spo³eczny, pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Narodowej
w Nowym Tomyœlu.  Równie¿ z dniem 1 wrzeœnia 1953 roku stanowisko kierowni-
ka Szko³y Podstawowej nr 1 obj¹³ Piotr Zarzecki – wytrawny pedagog o szerokich
zainteresowaniach, du¿ej wiedzy i wielu umiejêtnoœciach.

1 stycznia 1954 roku, na podstawie wydanej przez Sejm PRL ustawy o nowym
podziale administracyjnym kraju i powo³aniem do ¿ycia w miejsce gminnych – gro-
madzkich rad narodowych, w granice powiatu, a równie¿ gminy (by³ej) wesz³y trzy
wsie z powiatu wolsztyñskiego: Boruja Koœcielna, Boruja Nowa i Szarki. W by³ej gmi-
nie Nowy Tomyœl powsta³o siedem gromadzkich rad narodowych: Nowy Tomyœl
– Pó³noc, Nowy Tomyœl – Po³udnie, Bolewice, Boruja Koœcielna, Bukowiec, Jastrzêb-
sko Stare i Wytomyœl. W ten sposób zbli¿ono w³adzê administracyjn¹ pañstwa
do mieszkañców wsi, do spo³eczeñstwa.

Szkolenie ideologiczne nauczycieli

Na podstawie uchwa³y Zarz¹du G³ównego ZNP z 12 paŸdziernika 1949 roku i in-
strukcji Ministra Oœwiaty z 27 paŸdziernika 1949 roku na³o¿ono na wszystkich nauczy-
cieli i pracowników administracji szkolnej obowi¹zek ideologicznego kszta³cenia. Praca
w zespo³ach samokszta³ceniowych prowadzona by³a do roku 1957 i mia³a przyczyniæ
siê nie tylko do zdobycia przez nauczycieli podstawowej wiedzy z marksizmu i lenini-
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zmu, lecz równie¿ do kszta³towania œwiadomoœci i naukowego œwiatopogl¹du, co mia-
³o wyraziæ siê w aktywnym ich udziale w pracach spo³ecznych i politycznych oraz ro-
sn¹cym d¹¿eniu do nadania szkole œwieckiego charakteru. Wyrazi³o siê to w dalszych
zarz¹dzeniach w³adz oœwiatowych, dotycz¹cych usuwania nauki religii jako przedmio-
tu nauczania w szko³ach i usuwania emblematów religijnych z pomieszczeñ szkolnych.
Szkolenie ideologiczne stwarza³o nieraz okazjê do represji w stosunku do nauczycieli,
koñcz¹cych siê ich przenoszeniem i równie¿ usuwaniem ich ze szkó³. 

By³y to lata tzw. „kultu jednostki”, lata b³êdów i wypaczeñ. Informacjê o szkoleniu
ideologicznym, tak przedstawia mgr Ferdynand Jandy, powiatowy instruktor szkole-
nia ideologicznego: Od roku 1949 do roku 1957 Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego
prowadzi³ intensywne dokszta³canie nauczycieli z zakresu wiedzy marksistowskiej
i pedagogiki socjalistycznej, zgodnie z instrukcj¹ Ministra Oœwiaty z dnia 27 paŸdzier-
nika 1949 roku. Funkcjê powiatowego instruktora szkolenia ideologicznego powie-
rzono z dniem 1 listopada 1949 roku Bronis³awowi Wandyczowi. W styczniu 1952
roku wszyscy zatrudnieni pracownicy pedagogiczni oœwiaty zostali poddani rygory-
stycznym sprawdzianom wiedzy, najpierw przez Wojewódzk¹ Komisjê ZNP, nastêp-
nie przez Powiatow¹ Komisjê Egzaminacyjn¹ powo³an¹ przez Ministra Oœwiaty. Po-
myœlne zdanie tych egzaminów, zaœwiadczone formalnymi œwiadectwami, warunko-
wa³o dalsz¹ pracê w zawodzie. Pod koniec 1953 roku Bronis³aw Wandycz zosta³ od-
wo³any ze stanowiska instruktora po krytykuj¹cym artykule „Gazety Poznañskiej”. 

W trosce o œwieckoœæ szko³y, na polecenie w³adz oœwiatowych z rokiem szkol-
nym 1953/54 zawieszono nauczanie reli-
gii w szko³ach. Z pomieszczeñ szkolnych,
izb lekcyjnych nale¿a³o usun¹æ emblematy
religijne.

W latach 1949 – 1950, niezale¿nie
od udzia³u w samokszta³ceniu ideologicz-
nym, wszyscy nauczyciele uczestniczyli
w 2. letnim kursie Wszechnicy Radiowej,
zorganizowanej na podstawie decyzji Mini-
stra Oœwiaty z 17 paŸdziernika 1948 ro-
ku. Kurs koñczy³ siê egzaminem przed Ko-
misj¹ Egzaminacyjn¹ z nastêpuj¹cych
przedmiotów: rozwój spo³eczeñstwa
ludzkiego, podstawy ekonomii politycznej
oraz nauki o Polsce i geografia Polski.

1 stycznia 1954 roku do koñca 1957
roku stanowisko powiatowego instrukto-
ra zajmowa³ kolega mgr Ferdynand Jandy.
Praca samokszta³ceniowa by³a kontynu-
owana w zak³adowych i miêdzyzak³ado-
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wych organizacjach zwi¹zkowych. Dla u³atwienia kontaktów instruktora z terenem
przyznano Oddzia³owi ZNP w Nowym Tomyœlu… rower, który nale¿a³o odebraæ
na talon w Antoninku k. Poznania. Ten typ szkolenia upad³ do dojœciu do w³adzy W³a-
dys³awa Gomu³ki. Ciesz¹cy siê uznaniem nauczycieli kolega Ferdynand Jandy by³ ko-
lejno wybierany do w³adz Oddzia³u ZNP.

Dzia³alnoœæ zwi¹zkowa

Utworzenie Funduszu Samopomocy Kole¿eñskiej okaza³o siê niewystarczaj¹ce.
W okresie 2. letniej jej dzia³alnoœci, w szybkim tempie ros³y potrzeby œwiadczenia po-
mocy. Uzyskiwane z dowolnych wp³at (sk³adek) œrodki nie mog³y zaspokoiæ istniej¹-
cych potrzeb cz³onków ZNP. Z tych wzglêdów Zarz¹d Oddzia³u ZNP na posiedze-
niu 11 wrzeœnia 1949 roku postanowi³ powo³aæ do ¿ycia Pracownicz¹ Kasê Zapomo-
gowo-Po¿yczkow¹.

Ju¿ 14 wrzeœnia 1949 roku powo³any zosta³ zarz¹d Kasy w sk³adzie: Anna Bonda-
rowicz – prezes, Bernard Lehman – skarbnik, Jan B¹kowski – sekretarz. Sk³adkê
w wysokoœci 20 z³ miesiêcznie potr¹cano z p³ac dobrowolnie deklaruj¹cym siê cz³on-
kom Kasy. Do koñca 1949 roku do Kasy wst¹pi³o 127 cz³onków. Po¿yczki udzielano
w wysokoœci od 5000 do 20 000 z³. By³y to po¿yczki bezprocentowe i sp³acane w sze-
œciu miesiêcznych ratach. W ci¹gu trzech miesiêcy 1949 roku udzielono jedenaœcie
po¿yczek na kwotê 120 000 z³.

Zapotrzebowanie na po¿yczki bez koñca ros³y i stale by³o du¿e. Czêsto bywa³o
tak, ¿e zgromadzony fundusz nie starcza³ na terminowe za³atwienie wniosków sk³a-
danych przez nauczycieli. Jednak, choæ w terminie póŸniejszym, wszystkie proœby pe-
tentów o po¿yczki by³y za³atwiane pomyœlnie.

Na przestrzeni lat zmieniali siê prezesi Kasy Zapomogowo-Po¿yczkowej. Od 8 paŸ-
dziernika 1950 roku prezesem by³ Edmund Sperling, od 17 grudnia 1951 roku – Le-
on Grabowski, kierownik szko³y w Buku, od 1 stycznia 1957 roku – Piotr Zarzecki
najd³u¿ej w Kasie dzia³aj¹cy, bo ju¿ od grudnia 1951 roku pe³ni³ funkcjê sekretarza.

1 lipca 1949 roku plenum Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
podjê³o uchwa³ê o likwidacji ogniw zwi¹zkowych. W ich miejsce powo³ano zak³ado-
we i miêdzyzak³adowe organizacje zwi¹zkowe – ZOZ i MOZ.

W zwi¹zku z uchwa³¹ ZNP o likwidacji ognisk zwi¹zkowych 1 grudnia 1949 roku
odby³o siê zebranie cz³onków Ogniska ZNP w Nowym Tomyœlu. Omówiono uchwa-
³ê Zarz¹du G³ównego ZNP w sprawie tworzenia zak³adowych (ZOZ) i miêdzyzak³a-
dowych (MOZ) organizacji zwi¹zkowych i samokszta³ceniu ideologicznym. Na tere-
nie by³ego ogniska utworzono jedn¹ zak³adow¹ (miejsk¹) i piêæ miêdzyzak³adowych
organizacji zwi¹zkowych. Dla jasnoœci: nauczyciele obu szkó³ miejskich tworzyli ZOZ,
nauczyciele szkó³ wiejskich zbierali siê w MOZ-ach w Bukowcu, Bolewicach, Jastrzêb-
sku Starym, Wytomyœlu i Starym Tomyœlu. Zadowolenia z takiego podzia³u nikt nie
wyra¿a³, bowiem jednoœæ organizacyjna zosta³a rozbita.
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Drugi z kolei zjazd nauczycieli zwi¹zkowców, zwo³any przez Oddzia³ Powiatowy
ZNP mia³ miejsce 18 lutego 1950 roku w Nowym Tomyœlu G³ównym tematem ob-
rad by³ referat pt. „Podstawy ideowe Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego na tle obec-
nej rzeczywistoœci w Polsce Ludowej”. Referat wyg³osi³ sekretarz Zarz¹du Okrêgu
Poznañskiego kol. Borowiecki. Zjazd dokona³ wyboru nowych w³adz Zarz¹du Od-
dzia³u: prezesem pozosta³ kolega Józef M¹czyñski – kierownik Szko³y Podstawowej
w W¹sowie, wiceprezesem Anna Bondarowicz – od 1 stycznia 1950 roku dyrektor-
ka liceum, sekretarzem Edward Go³¹bek – kierownik Szko³y Podstawowej
nr 1 w Nowym Tomyœlu, skarbnikiem Tadeusz Pawlak – kierownik Szko³y Podstawo-
wej w Jastrzêbsku Starym. Zwi¹zek przyj¹³ nazwê Zwi¹zek Zawodowy Nauczyciel-
stwa Polskiego. Liczba cz³onków w latach 1947 – 1950 wzros³a z 220 do 304.

Pierwsz¹ grupow¹ wycieczkê krajoznawcz¹ zorganizowaliœmy z inicjatywy Zarz¹-
du Oddzia³u ZZNP na pocz¹tku lipca 1950 roku. Organizacjê i prowadzenie wyciecz-
ki powierzono koledze Tadeuszowi Pawlakowi – skarbnikowi Zarz¹du Oddzia³u.
W wycieczce uczestniczy³o 22 nauczycieli. Z przygodami w poci¹gu dotarliœmy szczê-
œliwie do Gdañska. Zwiedziliœmy Trójmiasto, Hel, Malbork, Elbl¹g i Ostródê.
Przy wspania³ej pogodzie p³ynêliœmy ok. 11 godzin statkiem Kana³em Elbl¹skim. Wy-
cieczka dostarczy³a wielu wspania³ych przygód, prze¿yæ, humoru i niezapomnianych
wra¿eñ. 

Na 22 lutego 1953 roku zwo³ana zosta³a po raz pierwszy Powiatowa Konferencja
Delegatów ogniw zwi¹zkowych Zwi¹zku Zawodowego Nauczycielstwa Polskiego.
W konferencji wziê³o udzia³ 36 delegatów. Przedmiotem obrad by³y: analiza dzia³al-
noœci zwi¹zku i jego ogniw, walka o wzrost wyników nauczania, praca nauczycielska
w œrodowisku nad przebudow¹ wsi – rozwijanie spó³dzielczoœci w produkcji rolniczej.
Zjazd dokona³ wyboru nowych w³adz zwi¹zkowych: przewodnicz¹cym zosta³ Tade-
usz Meyza – kierownik Szko³y Podstawowej nr 2 w Buku, wiceprezesem Leon Rogo-
ziñski – kierownik Szko³y Podstawowej we Lwówku, sekretarzem – Jan B¹kowski,
skarbnikiem – Tadeusz Pawlak, kierownikiem Wydzia³u Kultury i Oœwiaty Edward
Go³¹bek.

Powiatowy Oœrodek Doskonalenia Kadr Oœwiatowych

Poza samokszta³ceniem ideologicznym, prowadzonym przez Zwi¹zek Nauczyciel-
stwa Polskiego, zarz¹dzenie Ministra Oœwiaty zachêca³o nauczycieli wszystkich typów
szkó³ do dokszta³cania pedagogicznego, szczególnie metodycznego, w ramach zespo-
³ów metodyczno-przedmiotowych. Instytucj¹ kieruj¹c¹ tym dokszta³caniem by³ Po-
wiatowy Oœrodek Doskonalenia Kadr Oœwiatowych (PODKO), dzia³aj¹cy u boku
Wydzia³u Oœwiaty w Nowym Tomyœlu. PODKO rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ w listopa-
dzie 1949 roku. Pierwszym kierownikiem tego Oœrodka by³ nauczyciel Micha³ Kosic-
ki, by³y zaopatrzeniowiec. Funkcjê tê piastowa³ do wrzeœnia 1950 roku. Po nim sta-
nowisko to przej¹³ Edmund Sperling, nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 1 w Opaleni-
cy i utrzyma³ je do 1 marca 1953 roku. Z tym dniem kierownictwo obj¹³ Edward Go-
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³¹bek – kierownik Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu. Kierowa³ dzia³alno-
œci¹ PODKO do 1 wrzeœnia 1953 roku, kiedy to mianowany zosta³ na inspektora
szkolnego. Czêste zmiany na stanowisku kierownika PODKO powstrzyma³o miano-
wanie z dniem 1 paŸdziernika 1953 roku na to stanowisko Tadeusza Pawlaka – kie-
rownika Szko³y podstawowej w Jastrzêbsku Starym.

Zasadniczymi formami pracy PODKO by³y:
– praca kszta³ceniowa w zespo³ach przedmiotowych,
– metodyczne konferencje, konferencje sierpniowe,
– wystawy postêpu pedagogicznego,
– hospitacje zajêæ nauczycieli w szko³ach,
– poradnictwo metodyczne,
– konsultacje metodyków-specjalistów, grupowe i indywidualne,
– wycieczki krajoznawcze organizowane wespó³ z ZNP,
– krótkotrwa³e (kilkudniowe) oraz miesiêczne kursy pedagogiczne, œródroczne
i wakacyjne,
– dokszta³canie nauczycieli niewykwalifikowanych, pomoc w zdobywaniu kwali-
fikacji, 
– przyk³adowe lekcje szkolne.

W zespo³ach samokszta³ceniowych nauczyciele mieli mo¿noœæ wymienienia w³a-
snych doœwiadczeñ, wzbogacenia ich o nowe treœci. Analizie poddawano programy
nauczania, uwagê kierowano na prawid³ow¹ ich interpretacjê. Opracowano rozk³ady
materia³ów nauczania. Nauczyciele prowadzili przyk³adowe lekcje, prowadzono
nad nimi dyskusje. Powy¿sze formy pracy cieszy³y siê najwiêkszym powodzeniem
i uznaniem.

Zespo³y metodyczne PODKO i ich instruktorzy:
jêzyk polski Stefania Ptak,
jêzyk rosyjski Bogdan Tomczak, Franciszek Tunak,
historia Jadwiga Kwiatkowska,
nauka o Polsce i œwiecie Mieczys³aw Chojnacki,
geografia Franciszek Sapor, Józef Bahyrycz,
biologia Halina Œledziñska, Zenon Mela,
fizyka i chemia Stefan Niczyperowicz, Zbigniew Hawranek,
matematyk Antoni Ewert, Jan Duszczak,
wychowanie muzyczne Waleria Milczyñska,
zajêcia techniczne Józef Baraniecki,
nauczanie pocz¹tkowe Stefan W³odarczak,
nauka w klasach ³¹czonych Czes³aw Przyby³,

administracja szkolna Franciszek Maækowiak.
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Praca spo³eczna i polityczna nauczycieli

Nauczyciele miasta i gminy Nowy Tomyœl byli nie tylko bardzo zaanga¿owani
w pracê zawodow¹, ale równie¿ szeroko na wielu odcinkach w pracê spo³eczn¹ i dzia-
³alnoœæ polityczn¹. Szczególnym zaanga¿owaniem wykazywali siê nauczyciele wiejscy,
z racji œrodowiska ich pracy. 

Nie by³o dziedziny, akcji i wielu poczynañ, w które nie by³by w³¹czony nauczyciel
– od wielkich akcji wagi pañstwowej pocz¹wszy, do pomocy w szczepieniu psów. Na-
uczyciele anga¿owali siê w tworzenie, organizowanie i prowadzenie œrodowiskowych
organizacji spo³ecznych, politycznych, m³odzie¿owych. Pracowali w radach narodo-
wych, Froncie Jednoœci Narodu, przy referendum, podczas wyborów do Sejmu i rad
narodowych. Zaanga¿owani byli we wszystkie akcje pañstwowe, np. przy kontrakta-
cji i skupie zbó¿, oddawaniu kontyngentów zbo¿owych, zbiórkach na cele spo³eczne.
W pracach tych uczestniczyli równie¿ pracownicy pedagogiczni Wydzia³u Oœwiaty
– inspektor i podinspektorzy szkolni. Prace te, w stosunku do ich dzia³alnoœci pedago-
gicznej, zajmowa³y coraz wiêksz¹ czêœæ ich czasu. Jedni i drudzy, niezale¿nie od zajmo-
wanych stanowisk, w³¹czani byli do prac nad przebudow¹ wsi, do tworzenia rolni-
czych spó³dzielni produkcyjnych (lata 1950-56), uœwiadamiania ch³opów o koniecz-
noœci i s³usznoœci przebudowy systemu gospodarczego wsi i oddawania kontyngentu
dla pañstwa.

21 stycznia 1951 roku zorganizowano konferencjê dla nauczycieli poœwiêcon¹ za-
gadnieniu przebudowy wsi i w³¹czenia siê nauczycieli do tworzenia spó³dzielni produk-
cyjnych. Zasadniczy referat wyg³osi³ kolega Konstanty Konieczny, kierownik szko³y
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w Pora¿ynie. Zadaniem konferencji by³o otwarcie drogi do realizacji wyznaczanych
nauczycielom nowych obowi¹zków. Nauczyciele z miejscowoœci, w których by³y ju¿
spó³dzielnie produkcyjne, np. Zenon Kuliñski ze Œliwna, Franciszek Galas z Wojnowic,
Konstanty Konieczny z Pora¿yna dzielili siê doœwiadczeniami, metodami i efektami ich
pracy spo³ecznej.

Szerokim nurtem w³¹czyli siê nauczyciele do uœwiadamiania ch³opów o wy¿szoœci
gospodarki spó³dzielczej na wsi, wa¿noœci oddawania kontyngentu dla pañstwa. Efek-
tem tej pracy mia³y byæ rolnicze spó³dzielnie produkcyjne, ostoja przysz³ego polskie-
go rolnictwa. Spó³dzielnie produkcyjne mia³y powstawaæ masowo i tak powstawa³y.
W gminie Nowy Tomyœl zd¹¿y³o zawi¹zaæ siê ich siedem: w Ró¿y, Jastrzêbsku Sta-
rym, Kozielaskach, Starym Tomyœlu, S¹topach, Wytomyœlu i Przy³êku. Mimo du¿ych
zasi³ków p³yn¹cych z funduszy pañstwowych na rozwój spó³dzielni produkcyjnych,
wszystkie upada³y, niezale¿nie od mobilizuj¹cych i obiecuj¹cych ich nazw np. „Przy-
sz³oœæ”, czy „Zwyciêstwo”.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 

Zadanie rozwijania dzia³alnoœci oœwiatowej i kulturalnej w powiecie nowotomyskim
podjê³o stowarzyszenie wy¿szej u¿ytecznoœci – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej.
Dzia³alnoœæ tej organizacji rozpoczê³a siê utworzeniem w 1951 roku, przy Wydziale
Oœwiaty, Rejonowego Ko³a Prelegentów. Organizatorem Ko³a by³ podinspektor
szkolny, zas³u¿ony dzia³acz oœwiatowy, Hieronim Pacholak.W czerwcu 1955 roku
konferencja dzia³aczy oœwiatowych, cz³onków i prelegentów Towarzystwa, powo³a³a
Zarz¹d Powiatowy: prezesem zosta³ mgr Alojzy Kujawski – by³y inspektor szkolny,
a sekretarzem Henryk B³a¿ – zastêpca inspektora szkolnego. Na osobie sekretarza
spoczywa³ g³ówny obowi¹zek organizowania ró¿nych form dzia³alnoœci Towarzy-
stwa. W roku 1957 funkcjê prezesa przej¹³ Aleksander Dobak – prokurator powia-
towy, a funkcjê sekretarza kolejno: od roku 1971 – Marian Galas, kierownik Szko³y
Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu; od 1976 roku – Czes³aw Krolek, kierownik
Biblioteki Powiatowej w Nowym Tomyœlu. Towarzystwo skupi³o wielu dzia³aczy
oœwiatowych. Poza wy¿ej wymienionymi byli to m. in.: Edward Liczbañski – kierow-
nik Szko³y Podstawowej nr 1 w Zb¹szyniu, Józef M¹czyñski – kierownik Szko³y Pod-
stawowej w W¹sowie, Franciszek Tadeusz – nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 2
w Opalenicy, Tadeusz Pawlak – kierownik PODKO, Aniela Ptaszyñska – kierownicz-
ka Przedszkola, Marian WoŸniak – kierownik Szko³y Podstawowej w Jab³once, Ry-
szard Kozie³ – lekarz, Bajoñski – sêdzia. Towarzystwo rozwija³o z du¿ym powodze-
niem dzia³alnoœæ oœwiatow¹ i kulturaln¹ wœród m³odzie¿y i doros³ych. G³ównym jego
zamierzeniem by³o podniesienie ogólnej wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez
popularyzacjê osi¹gniêæ techniki, sztuki, myœli postêpowej, zasad moralnoœci. G³ówny-
mi formami by³y: prelekcje, kursy jêzyków obcych, uniwersytety powszechne i uni-
wersytety dla rodziców. Prelegenci docierali – najczêœciej rowerami – do wiêkszoœci
wiejskich i miejskich œrodowisk w powiecie. Zanotowano 56 sta³ych punktów odczy-
towych. Du¿¹ wagê przyk³adano do uniwersytetów dla rodziców. G³ówn¹ ich baz¹
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by³y szko³y. Przy wspó³pracy kierowników szkó³ i komitetów rodzicielskich, przez
wiele lat prowadzone by³y takie uniwersytety w W¹sowie, Buku, Nowym Tomyœlu,
Zb¹szyniu, Opalenicy, Grodzisku Wlkp., Lwówku i £omnicy.

Karta Nauczyciela

Po przeprowadzonej wœród nauczycieli bogatej we wnioski dyskusji nad projektem
pragmatyki nauczycielskiej, Sejm PRL 27 kwietnia 1956 roku uchwali³ ustawê o pra-
wach i obowi¹zkach nauczycieli. Ustawa wprowadzi³a wiele korzystnych, jednak nie
w pe³ni zadowalaj¹cych nauczycieli, zmian. 20 listopada 1959 roku, po raz pierwszy
w Polsce, zgodnie z warszawsk¹ sierpniow¹ uchwa³¹ Kongresu Federacji Miêdzynaro-
dowych Zwi¹zków Pracowników Oœwiaty (FISE), uroczyœcie obchodziliœmy jako Miê-
dzynarodowy Dzieñ Karty Nauczyciela. Karta Nauczyciela, zawarta w 15 artyku³ach,
jest dokumentem okreœlaj¹cym funkcje spo³eczne, które spe³nia nauczycielstwo wy-
chowuj¹c i kszta³c¹c dzieci, m³odzie¿ i doros³ych, zgodnie ze stanem wiedzy i w duchu
postêpu we wszystkich dziedzinach ¿ycia, nauki i kultury. Idea postêpu spo³ecznego,
której powinien s³u¿yæ nauczyciel, zajmuje w Karcie naczelne miejsce.

W odniesieniu do uczniów artyku³ 12 Karty mówi, ¿e szko³a powinna braæ udzia³
w normowaniu charakteru uczniów. Dyscyplina oparta na zasadach humanitarnych,
uwzglêdniaj¹ca godnoœæ dziecka i nauczyciela, powinna w myœl Karty wykluczaæ wszel-
kie metody tresury i gwa³tu. Warto zaznaczyæ, ¿e myœl o uchwaleniu Miêdzynarodo-
wej Karty Nauczyciela rzucili delegaci polscy na Kongresie UNESCO, który odby³ siê
w Pary¿u w listopadzie i grudniu 1946 roku.

Dzieñ Karty Nauczyciela obchodzony by³ bardzo uroczyœcie. Przewodnim punk-
tem programu obchodów by³a akademia, w której wziêli udzia³ wszyscy nauczyciele.
By³a ona jednoczeœnie okazj¹ do spotkania z w³adzami politycznymi, przedstawiciela-
mi administracji pañstwowej, instytucji i zak³adów pracy, organizacji spo³ecznych, mi-
licji i wojska.

Zas³u¿onym nauczycielom wrêczono odznaczenia pañstwowe i dyplomy. Wszyscy
nauczyciele otrzymali nagrody pieniê¿ne w wysokoœci od 200 do 600 z³. Uroczyste
obchody koñczy³a wspólna zabawa. Odt¹d rokrocznie zawsze w sposób uroczysty
obchodziliœmy Dzieñ Nauczyciela.

Jubileusze 

Wyj¹tkowy jubileusz 50.lecia pracy nauczycielskiej obchodzi³ 1 lipca 1954 roku se-
nior Kazimierz Œliwiñski, nauczyciel Szko³y Podstawowej w S¹topach. Wytrawny pe-
dagog, a przede wszystkim wspania³y metodyk nauczania matematyki odnosi³ du¿e
sukcesy w nauczaniu tego przedmiotu. By³ wzorem dla nauczycieli matematyki. W³a-
dze oœwiatowe (Kuratorium, Wydzia³ Oœwiaty) z³o¿y³y Jubilatowi w dniu Jego œwiêta
pe³ne uznania podziêkowanie i najlepsze ¿yczenia.

Jubileusz 50.lecia powstania i dzia³alnoœci nauczycielskiej organizacji zwi¹zkowej
– ZNP uroczyœcie obchodzili nauczyciele i spo³eczeñstwo 9 czerwca 1955 roku
w Nowym Tomyœlu. Powo³any Komitet Obchodów zaj¹³ siê przygotowaniem i prze-
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prowadzeniem uroczystoœci, która odby³a siê w salce Gminnej Spó³dzielni „Samopo-
moc Ch³opska” w Przy³êku. Na uroczystoœæ zjecha³o oko³o 300 nauczycieli, dzia³aczy
oœwiatowych i goœci. Uczestniczyli w niej przedstawiciele w³adz partyjnych, administra-
cji pañstwowej, wojska i zak³adów pracy. Wœród nauczycieli – seniorów znaleŸli siê:
Kazimierz Œliwiñski, Antoni Kaczorowski i Edmund Œwietlik. Okolicznoœciowy referat
pt. „50 lat dzia³alnoœci Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego” wyg³osi³ kolega Jan B¹-
kowski. Wyró¿niaj¹cym siê i zas³u¿onym dzia³aczom wrêczono odznaczenia zwi¹z-
kowe, dyplomy i pami¹tki. Wyró¿nieni zostali: Jan B¹kowski, Henryk B³a¿, Zofia
Cwynarowa, Ferdynand Jandy, Teobald Fliegner, W³adys³aw jarosz, Zenon Kaszko-
wiak, Hieronim Pacholak, Tadeusz Pawlak, Krystyna Preisler, Czes³aw Przyby³, Anie-
la Ptaszyñska, Zofia Sadowska, Kazimierz So³tysiñski, Marian WoŸniak, Piotr Zarzec-
ki i Maria ¯ega³owska. Wszyscy nauczyciele otrzymali pami¹tkowe ksi¹¿ki. Przy piêk-
nej pogodzie, wspania³ej atmosferze, na wolnym powietrzu uczestnicy imprezy spê-
dzili czas na zabawie, korzystaj¹c z us³ug stoisk ksi¹¿kowych i gastronomicznych.

Efekty paŸdziernika 1956 roku

Odnowa ¿ycia spo³eczno-politycznego i gospodarczego ugruntowana
przez VIII Plenum KC PZPR w paŸdzierniku 1956 roku przyczyni³a siê do usamodziel-
nienia pracy Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i wiêkszej jego aktywizacji na wielu
odcinkach. Lata 1949-56, to lata zahamowani, wypaczeñ i b³êdów w dzia³alnoœci
ZNP. Dotyczy to zreszt¹ wszystkich dziedzin ¿ycia politycznego, spo³ecznego, gospo-
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darczego i kulturalno-oœwiatowego. Powszechnie ulegano dogmatyzmowi i schematy-
zmowi, co doprowadzi³o do biurokratyzowania, do utraty zaufania.

Samokszta³cenie ideologiczne spe³nia³o w czêœci sw¹ rolê. Wyjaœniano nauczycie-
lom politykê partii, pomagano w pracy w szko³ach, w jakimœ stopniu wzmacnia³a siê
wiêŸ zwi¹zkowa. Nie wszyscy jednak w szkoleniu ideologicznym widzieli rzecz po¿y-
teczn¹ i pomocn¹ w pracy. Wielu odnosi³o siê do niego z niechêci¹, a nawet lekcewa-
¿eniem. Czêsto mo¿na by³o obserwowaæ bierny, a nawet ignoruj¹cy, stosunek
do szkolenia: czytanie gazet w czasie obrad, s¹siedzkie rozmowy, rozwi¹zywanie
krzy¿ówek, a nawet robótki rêczne kole¿anek. Szkolenie mia³o te¿ wiele niedomagañ
i braków. Mimo podejmowanych prób, nie udawa³o siê odnosiæ treœci szkolenia do ak-
tualnych problemów i zadañ szko³y, do potrzeb nauczycieli. Czêsto na zajêciach pano-
wa³a nuda i rutyna.

Punkt zwrotny stanowi³a uchwa³a Plenum Zarz¹du G³ównego ZNP z 18 listopa-
da 1956 roku, zmieniaj¹ca formy organizacyjne, metody i treœci pracy pedagogicznej,
organizowanej przez Zwi¹zek. Zgodnie z ¿yczeniem mas nauczycielskich zlikwidowa-
no obowi¹zkowe samokszta³cenie ideologiczne. Stwierdzono, ¿e forma ta nie
uwzglêdnia³a potrzeb nauczycieli w zakresie podnoszenia ich poziomu ideowego, po-
litycznego i zawodowego. Zawieszono równie¿ krytykowane przez nauczycieli kon-
ferencje sierpniowe, jako nie przynosz¹ce po¿¹danych efektów.

W grudniu 1956 roku, po 6,5.letniej dzia³alnoœci rozpoczêto likwidacjê Zak³ado-
wych i Miêdzyzak³adowych Organizacji Zwi¹zkowych ZNP. W miejsce rozwi¹zanych
ogniw ponownie tworzono ogniska jako podstawowe organa ZNP.

Zarz¹dzenie Ministra Oœwiaty z 8 grudnia 1956 roku w sprawie nauczania religii
w szko³ach zapewnia³o pe³n¹ swobodê i gwarantowa³o dobrowolne nauczanie religii
w szko³ach podstawowych i œrednich jako przedmiotu nadobowi¹zkowego. Zarz¹-
dzenie wesz³o w ¿ycie 15 grudnia 1956 roku. Religii nauczali ksiê¿a, katecheci, siostry
zakonne i upowa¿nieni wychowawcy w ustalonych punktach katechetycznych. Okól-
nikiem Ministra Oœwiaty nr 26 z 4 sierpnia 1958 roku polecono usuniêcie krzy¿y i in-
nych emblematów religijnych z pomieszczeñ szkolnych.

W wyniku wprowadzenia przez Ministerstwo Oœwiaty w 1956 roku uproszczonych
egzaminów dla nauczycieli o d³u¿szym sta¿u pracy i egzaminów eksternistycznych z za-
kresu studium nauczycielskiego, Zarz¹d Oddzia³u ZNP wyst¹pi³ z inicjatyw¹ udzielenia
daleko id¹cej pomocy nauczycielom przygotowuj¹cym siê do tych egzaminów. Ju¿
w roku 1957 zorganizowa³ w Opalenicy kurs przygotowuj¹cy do egzaminu uproszczo-
nego. Kierownictwo kursu powierzono Marianowi Neunertowi, kierownikowi Szko³y
Podstawowej nr 2 w Opalenicy. W kursie wziê³o udzia³ 35 nauczycieli. W listopa-
dzie 1958 roku wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin, uzyskuj¹c w ten sposób dodat-
kowe kwalifikacje zawodowe.

Kolejny Zjazd Delegatów ZNP odby³ siê 24 kwietnia 1957 roku w Nowym Tomy-
œlu. Zjazd przeprowadzi³ wybory, w wyniku których prezesem ponownie zosta³ Jan B¹-
kowski, wiceprezesem Czes³aw Przyby³, sekretarzem Ferdynand Jandy i skarbnikiem
Tadeusz Pawlak.
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Zgodnie z Zarz¹dzeniem Ministra Oœwiaty, z dniem 1 wrzeœnia 1958 roku obni¿o-
no nauczycielom wymiar godzin nauczania z 30 do 26 tygodniowo. Nauczycielom, któ-
rzy uzyskali uprawnienia emerytalne, a nadal pracowali, przyznano tzw. ekwiwalent pie-
niê¿ny.

W maju 1958 r. ku w miejsce nazwy Wydzia³ Oœwiaty przywrócono tradycyjn¹ na-
zwê Inspektorat Szkolny. Przywrócono równie¿ tytu³ inspektora szklonego i podin-
spektorów szkolnych. Przekonano siê, ¿e w tradycji tkwi¹ jednak nieprzemijaj¹ce
wartoœci. 

4 paŸdziernika 1960 roku odby³o siê zebranie cz³onków Zarz¹du oraz Prezesów
Ognisk ZNP z przedstawicielami Inspektoratu Szkolnego w Nowym Tomyœlu. Prezes
Jan B¹kowski wyg³osi³ referat na temat „ZNP a sprawa laicyzacji szko³y”. Referent
skupi³ siê na nastêpuj¹cych zagadnieniach: laicyzacja jako jeden z elementów walki
o now¹ szko³ê, przygotowanie i przebieg akcji laicyzacji w powiecie, wspó³dzia³anie in-
stancji partyjnych i zak³adów pracy, stosunek nauczycieli i ZNP, rola rad pedagogicz-
nych i komitetów rodzicielskich. W dyskusji stwierdzono, ¿e sprawa zosta³a nale¿ycie
przygotowana przez Komitet Powiatowy PZPR, Inspektorat Szkolny oraz szko³y. Du-
¿¹ rolê odegra³o podejmowanie zagadnienia na konferencjach rad pedagogicznych
z udzia³em delegatów partii oraz podobnego typu spotkaniach w zak³adach pracy. Ko-
lega Ryszard Pobo¿an wysun¹³ postulat, by prasa codzienna wiêcej pisa³a na temat la-
icyzacji. Nauczyciel musi bowiem mieæ wielostronne i ci¹g³e poparcie postêpowego
spo³eczeñstwa i opinii publicznej.

Z zagadnieniem tym wi¹¿e siê sprawa autorytetu nauczyciela, który niemal zagin¹³
– stwierdzali dyskutanci. Nawi¹zano do niedawnego wydarzenia w Chmielinku, gdzie
za s³owne skarcenie niesfornego ucznia na lekcji wychowania fizycznego, ojciec dziecka
czynnie zniewa¿y³ m³od¹ nauczycielkê St. Drozdównê. Wyjaœniono, ¿e sprawa zosta³a
oddana do prokuratury. W miêdzyczasie winowajca, cz³onek PZPR, zosta³ wykluczony
z partii. Uczestnicy spotkania stwierdzili te¿, ¿e spo³eczeñstwo, szczególnie w mieœcie,
odnosi siê do zagadnienia ze zrozumieniem, zw³aszcza wobec napiêtych trudnoœci loka-
lowych i zmianowoœci nauki w szko³ach. Wraz z przeniesieniem nauki religii poza budy-
nek szkolny, znacznie zmieni³a siê na lepsze sytuacja w tym zakresie – dzieci na tym zy-
ska³y. Na pewne opory i trudnoœci napotyka siê na wsi, ale i tutaj sprawa jest na dobrej
drodze. Zagadnienie laicyzacji oraz zbli¿enie szko³y do ¿ycia w³¹czono do programu
najbli¿szych konferencji rejonowych. Zaplanowano te¿ urz¹dzenie kursokonferencji dla
m³odych nauczycieli (11.10.1960 r.), na której omówione zostan¹ aktualne sprawy
szkolnictwa, kszta³cenie nauczycieli, sprawy zwi¹zkowe itp.

Œwiêto Pieœni

Wydzia³ Oœwiaty, ³¹cznie z aktywem Powiatowego Oœrodka Doskonalenia Kadr
Oœwiatowych, zorganizowa³ – 16 czerwca 1957 roku w Domu Kultury w Nowym
Tomyœlu – pierwsze „Œwiêto Pieœni” . Celem imprezy by³o pokazanie spo³eczeñstwu
nowotomyskiemu dorobku szkolnych chórów oraz spopularyzowanie polskiej pieœni.
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Z nowym rokiem szkolnym 1961/62 otwarto nieczynne dot¹d budynki szkolne w Glinnie II
i Paproci II. W Glinnie pracê podj¹³ nauczyciel Szczepan Sarbak, a w Paproci nauczycielka  

£ucja Kryœ, przeniesiona z Sêkowa. Szko³y zosta³y ponownie zamkniête w 1973 roku, 
w zwi¹zku z reorganizacj¹ szkolnictwa
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Wyst¹pi³y chóry nastêpuj¹cych szkó³:
Szko³y Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp. – dyrygent Jan Duszczak,
Szko³y Podstawowej nr 2 w Grodzisku Wlkp. – dyrygent Waleria Milczyñska,
Szko³y Podstawowej nr 1 w Opalenicy – dyrygent Tadeusz Daleszyñski,
Szko³y Podstawowej nr 2 w Opalenicy – dyrygent Stefania Ptak,
Szko³y Podstawowej nr 2 w Buku – dyrygent Tomasz Nowacki,
Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej – dyrygent Bronis³aw Blady,
Szko³y Podstawowej w Kobylnikach – dyrygent Seweryn Piosik,
Szko³y Podstawowej w Uœciêcicach – dyrygent Jan Mertka,
Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku Starym – Aleksander Krakowski,
Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Grodzisku Wlkp. – dyrygent Waleria Milczyñska.
Chóry przedstawi³y bogaty repertuar pieœni oraz dobre ich wykonanie, co spo³e-

czeñstwo nowotomyskie przyjê³o rzêsistymi oklaskami. Chórom wrêczono nagro-
dy, dyplomy i upominki. Dorobek chórów by³ rzeczywiœcie wspania³y. Kto dot¹d
nie kocha³ pieœni, musia³ teraz nie tylko je umi³owaæ, ale i z oddaniem œpiewaæ.

Oœwiata przedszkolna 

Pierwsze przedszkole w Nowym Tomyœlu dzia³a³o ju¿ w latach trzydziestych. By-
³a to ochronka dla dzieci w wieku przedszkolnym pod wezwaniem Anio³a Stró¿a,
prowadzona przez siostry zakonne S³u¿ebniczki Najœwiêtszej Maryi Panny. Po wy-
zwoleniu ochronka rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ pod zmienion¹ nazw¹: Przedszkole
Miejskie. Do roku 1948 zajêcia z dzieæmi prowadzi³y siostry zakonne.

Od wrzeœnia 1948 roku personel zakonny przedszkola zast¹piono œwieckim.
Kierowniczk¹ przedszkola zosta³a na-
uczycielka Teresa Wietrzyñska, a póŸniej
Urszula Karimow. Jako wychowawczyni
zatrudniona by³a Irena Bartkowiak (za-
mê¿na Tomiak). Przedszkole dyspono-
wa³o dwoma oddzia³ami, do których
uczêszcza³o... 13 dzieci. Dlaczego tak ma-
³o? OdpowiedŸ przynosi analiza skutków
prawie szeœcioletniej okupacji – mniejsza
liczby dzieci, ruch migracyjny ludnoœci,
który towarzyszy³ Nowemu Tomyœlowi
od czasów jego powstania bez przerwy
do dnia dzisiejszego i dokonuj¹cy siê
w zwi¹zku z tym ci¹g³y proces integracji
ludnoœci, spo³eczna niedojrza³oœæ, uprze-
dzenia œwiatopogl¹dowa oraz nieznajo-
moœæ roli przedszkola. Aniela Ptaszyñska
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Stan taki nie trwa³ jednak d³ugo. 1 wrzeœnia 1949 roku by³ dniem ustabilizowa-
nia siê kadry pedagogicznej, administracyjnej i obs³ugi nowotomyskiego przed-
szkola. Kierowniczk¹ zosta³a Aniela Ptaszyñska. Wychowawczyniami by³y: Irena
Bartkowiak i Tekla Nowak. Przygotowaniem posi³ków dla dzieci zajmowa³y siê
zas³u¿ona d³ugoletnia kucharka Walentyna WoŸniak oraz Jadwiga Ha³aduda.
Przedszkole mia³o dwa oddzia³y, a iloœæ dzieci wzros³a do 30.

Prze³omowym rokiem dla przedszkola by³ rok szkolny 1949/50, gdy iloœæ
dzieci przyjêtych do przedszkola wzros³a do 90. Utworzono wiêc trzeci oddzia³.
Aby wzbudziæ zainteresowanie spo³eczeñstwa przedszkolem, kierowniczka Anie-
la Ptaszyñska zorganizowa³a bardzo dobrze przygotowane i przemyœlane spotka-
nie spo³eczeñstwa nowotomyskiego z przedszkolakami. Spotkanie bardzo uro-
czyste, mia³o miejsce w udekorowanym specjalnie na ten cel Domu Ludowym
(Kultury). Przybyli zaproszeni goœcie oraz wielu spoœród rodziców. Aniela Pta-
szyñska przedstawi³a, w krótkiej i rzeczowej prelekcji, cel spotkania oraz rolê i za-
dania wychowania przedszkolnego. Po prelekcji przedszkolaki przedstawi³y pro-
gram artystyczny: deklamacje, inscenizacje i tañce. Ca³oœæ wypad³a imponuj¹co.
Spo³eczeñstwo przyjê³o wystêpy dzieci kanonad¹ oklasków.

Spotkanie przynios³o oczekiwany efekt. Wzrasta³o zainteresowanie przed-
szkolem. Aby je nadal rozwijaæ, kierowniczka przedszkola podjê³a zadanie uœwia-
damiania i krzewienia wiedzy pedagogicznej wœród spo³eczeñstwa. Czêste spo-

Przedszkole nr 1 w Nowym Tomyœlu
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tkania rodziców z nauczycielkami przedszkola i przedszkolakami, wype³nione ce-
lowo dobranym programem, spowodowa³y powstanie Uniwersytetu dla Rodzi-
ców, nios¹cego wiedzê pedagogiczn¹. W ten sposób pracownice przedszkola
utrwala³y efekty swej dzia³alnoœci.

W roku szkolnym 1950/51 zwiêkszono iloœæ przyjêtych dzieci do 110, a wiêc
ponad normê. Wiele zg³oszeñ z powodu braku miejsca w przedszkolu trzeba by-
³o odrzuciæ. Opór zosta³ wiêc prze³amany. Pomyœlne wyniki przedsiêwziêæ Anie-
li Ptaszyñskiej osi¹gniête zosta³y przy du¿ym zaanga¿owaniu wychowawczyñ
przedszkola: Krystyny Pi¹tek, Barbary Trojanek i Ireny Nowickiej.

Do 10 stycznia 1961 roku przedszkole mieœci³o siê przy ul. Walki M³odych
nr 3. Budynek ten zosta³ zburzony w roku 1976, a na jego miejscu zbudowano
w roku 1978 gmach prokuratury. 

Domen¹ dzia³alnoœci Anieli Ptaszyñskiej by³a nie tylko praca pedagogiczna.
Wyró¿nia³a siê równie¿ w pracy spo³ecznej i politycznej. W Powiatowym Oœrod-
ku Doskonalenia Kadr Oœwiatowych pe³ni³a funkcjê instruktora-metodyka na-
uczania i wychowania przedszkolnego. Rozwija³a ciekawe formy doskonalenia
pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczycielek przedszkoli. Przez kilka lat by-
³a radn¹ Powiatowej Rady Narodowej i cz³onkiem Komisji Oœwiaty. W Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego pe³ni³a obowi¹zki przewodnicz¹cej sekcji wychowaw-
czyñ przedszkoli. By³a sekretarzem miêdzyszkolnej organizacji partyjnej. Za za-
s³ugi odznaczona zosta³a Z³ot¹ Odznak¹ ZNP, Medalem Rady Postêpu Pedago-
gicznego i Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi. 

Ku zadowoleniu ca³ego spo³eczeñstwa Nowy Tomyœl doczeka³ siê nowego
przedszkola. Piêkna uroczystoœæ otwarcia i przekazania nowo wybudowanego
przedszkola odby³a siê 10 stycznia 1961 roku. Przyby³o na ni¹ spo³eczeñstwo
Nowego Tomyœla, przedstawiciele w³adz politycznych, administracji, organizacji
spo³ecznych, w³adz oœwiatowych i Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego. Uroczy-
stego otwarcia dokona³ kurator mgr Jan Stoiñski w asyœcie inspektora szkolnego
Edwarda Go³¹bka. Klucze przedszkola przejê³a kierowniczka mgr Aniela Ptaszyñ-
ska. Przedszkole, odt¹d nr 1, umiejscowione jest przy ulicy Wojciecha Barteckie-
go. Tutaj w³aœnie przeniesiono dotychczasowe przedszkole z ulicy Walki M³o-
dych. Zwiedzaj¹cy nowe przedszkole mogli stwierdziæ, ¿e wyposa¿one jest
w cztery sale, dwie szatnie, dwie umywalnie i sanitariaty, kuchniê z zapleczem
oraz plac zabaw z urz¹dzeniami rekreacyjno-zabawowymi. Pomieszczenia zosta-
³y wyposa¿one w potrzebny sprzêt i pomoce dydaktyczne. Nowe przedszkole
objê³o opiek¹ 120 dzieci w czterech grupach wiekowych od 3 do 6 lat. Pracê pe-
dagogiczn¹ podjê³y nauczycielki: Teresa Brandy, Barbara Trojanek, Maria B¹be-
lek, Irena Nowicka, Barbara Pi¹tek i Maria Fricler. Szefow¹ kuchni by³a Walenty-
na WoŸniak, a intendentk¹ Maria Kamiñska. Przedszkole ma opiekuna – Komitet
Opiekuñczy, którym jest Wojewódzkie Przedsiêbiorstwo Handlu Wewnêtrzne-
go (dyrektor mgr Helena Zgliczyñska).
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Zas³u¿eni pedagodzy, dzia³acze oœwiatowi i spo³eczno-polityczni lat 1945-1961

Umi³owanie pracy, g³êboki humanizm i patriotyzm nauczycieli stawiaj¹ ich w rzêdzie
tych, którzy dobro spo³eczne cenili wy¿ej ni¿ w³asne. S¹ przyk³adami wzorowej posta-
wy pedagoga. W najtrudniejszym okresie pierwszych lat rodz¹cej siê Polski oddanymi
budowniczymi oœwiaty w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl byli: Jan B¹kowski, Henryk
B³a¿, Józef B³ochowiak, Anna Bondarowicz,Teobald Fliegner, Ludwik G³¹biñski,
Edward Go³¹bek, Ferdynand Jandy, Emilia Karpiñska-Stanek, Mateusz Konicki, Alek-
sander Krakowski, Alojzy Kujawski, Leon £akomczyk, Jan Matuszewski, Józef M¹czyñ-
ski, Stanis³aw Musia³, Hieronim Pacholak, Ludwik Paprzycki, Tadeusz Pawlak, Krysty-
na Preisler, Aniela Ptaszyñska, Czes³aw Przyby³, Zofia Sadowska, Franciszek So³tysik,
Henryk Stankowski, Teodor Szofer, Franciszek Tadeusz i Piotr Zarzecki.

Odznaczeni Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi za dzia³alnoœæ pedagogiczn¹ i spo³eczno-oœwiatow¹.
Od lewej: wrêczaj¹cy odznaczenia Tadeusz Siedliñski - przewodnicz¹cy PPRN, Jan B¹kowski- prezes

Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego ZNP w Nowym Tomyœlu, Edward Go³¹bek - inspektor szkolny,
Franciszek So³tysik, Tadeusz Pawlak - kierownik PODKO;  1955 r.
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Kronika klasztoru w Przeworsku „Cathalogus Praecipuorum Benefactorum Loci Przeorscensis” 

(Ÿród³o: Jagielloñska Biblioteka Cyfrowa)
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Jan B¹belek

Ojciec Baltazar – bernardyn z Wytomyœla
i jego zakonni wspó³bracia ze Lwówka i Zb¹szynia

Pochodz¹cy z Wytomyœla ojciec Baltazar (de padre Balthasaro Withomislus)
¿y³ na prze³omie XVI i XVII wieku. Nale¿a³ do Zakonu Braci Mniejszych Obser-
wantów (Bernardynów). Poni¿sze opracowanie tej postaci dotycz¹ce, nie jest
szczegó³ow¹ biografi¹ Baltazara. Stanowi jedynie zbiór luŸnych i szcz¹tkowych
– ale interesuj¹cych i wzbogacaj¹cych nasz¹ regionaln¹ wiedzê – informacji, od-
nalezionych przez Autora tekstu w archiwach, publikacjach ksi¹¿kowych i in-
ternetowych. Ze wzglêdu na fakt, ¿e dzia³alnoœæ tego zakonnika wi¹¿e siê œci-
œle z ówczesn¹ sytuacj¹ panuj¹c¹, zarówno na ziemiach polskich, jak i w samym
zakonnym zgromadzeniu, informacje dotycz¹cetej postaci usytuowane zosta³y
na tle ówczesnych wydarzeñ. (Redakcja)

Zakon Braci Mniejszych Obserwantów
W roku 1209 œw. Franciszek z Asy¿u za³o¿y³ zakon, który w wyniku dynamiczne-

go rozwoju oraz narastaj¹cych sporów wewnêtrznych podzieli³ siê w XV wieku
na trzy wielkie ga³êzie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (OFMconv.) – tzw.
franciszkanie czarni, Zakon Braci Mniejszych Obserwantów (OFM) – tzw. franciszka-
nie br¹zowi i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów (OFMcap.) – tzw. kapucyni.

Na obszarze Polski pierwsi franciszkanie pojawili siê w roku 1236 we Wroc³awiu
oraz rok póŸniej – w Krakowie, natomiast Bracia Mniejsi Obserwanci, do których w la-
tach 90. XVI wieku wst¹pi³ wytomyski Baltazar, przybyli na ziemie polskie w 1453 ro-
ku. Ich wielkim zwolennikiem by³ król Polski Kazimierz Jagielloñczyk. Obserwanci
osiedlili siê u stóp Wawelu, w klasztorze ufundowanym przez biskupa krakowskiego
Zbigniewa Oleœnickiego. Sprowadzeniem zakonników do Polski zaj¹³ siê wielki kazno-
dzieja i moralista – œw. Jan Kapistran, duchowy syn g³ównego krzewiciela ruchu obser-
wanckiego, œw. Bernardyna ze Sieny. To w³aœnie œw. Bernardyna ze Sieny, obserwan-
ci obrali za patrona klasztoru. Poniewa¿ w Krakowie, ju¿ od prawie 200 lat rezydo-
wali franciszkanie, mieszczanie krakowscy – dla odró¿nienia – zaczêli ich popularnie
zwaæ „braæmi od œw. Bernardyna”, co z kolei przekszta³ci³o siê w krótszy termin
– bernardyni. Zaczêli oni stosunkowo szybko tworzyæ nowe placówki zakonne
(w 1457 roku w Poznaniu, trzy lata póŸniej we Lwowie), a wraz z ich ekspansj¹ na-
zwa „bernardyni” rozpowszechni³a siê na terenie ówczesnej Polski. Z czasem z nazwy
obiegowej sta³a siê nazw¹ potoczn¹. W 1467 roku do nowoutworzonej wikarii pol-
skiej nale¿a³o ju¿ 25 klasztorów. W 1517 roku wikaria podniesiona zosta³a do god-
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noœci prowincji. Oficjalna nazwa zakonu brzmia³a: Ordo Fratrum Minorum de Obse-
rvantia vulgo Bernardinorum.

W XVI wieku miêdzy cz³onkami Zakonu Braci Mniejszych Obserwantów w Euro-
pie dosz³o do ró¿nicy zdañ. Wielu zakonników domaga³o siê pozbycia wszelkich dóbr
materialnych i wstrzemiêŸliwszego stylu ¿ycia. W  konsekwencji pojawi³ siê nowy
nurt: franciszkanów-reformatów (Bracia Mniejsi Œciœlejszej Obserwancji). Mimo usil-
nych starañ, nieuda³o im siê od³¹czyæ od macierzystego zakonu, zwierzchnoœæ na nimi
nadal sprawowa³ genera³ obserwantów. W Polsce reformaci pojawili siê z pocz¹t-
kiem XVII wieku. 

Sylwetka wytomyskiego Baltazara 
Niestety archiwalia, a co za tym idzie równie¿ wspó³czesne publikacje, do których

uda³o siê dotrzeæ, nie podaj¹, z jakiego rodu wywodzi³ siê Baltazar. Jego imiê wystê-
puje zawsze w po³¹czeniu z nazw¹ miejscowoœci Wytomyœl: Baltazar z Wytomyœla,
Witomyœla, Wytomyski, Witomyski, Wytomyœlski. W dwóch przypadkach wymie-
niony zosta³ jako: Bart³omiej Witomyski i Wytomyski, a w jêzyku ³aciñskim jako: Bal-
thasar Witomysliensis, Balthasar Vithomislius i Witomyslius Balthasar. Dane Ÿród³owe
nie zawieraj¹ tak¿e daty jego urodzenia, znany jest jedynie rok œmierci – 1647. Z ze-
branych informacji i powi¹zania znanych faktów wywnioskowaæ jednak mo¿na, ¿e
urodzi³ siê ok. 1578 roku.

Okres, w którym Baltazar wst¹pi³ do zakonu szacuje siê na prze³om XVI i XVII wie-
ku. Nie wiadomo równie¿, do którego z klasztorów skierowa³ swoje kroki. Z Wyto-
myœla najbli¿ej mia³by do Poznania lub Koœciana (bli¿sze Wytomyœlowi konwenty ber-
nardynów – w Sierakowie, czy pobliskim Grodzisku Wlkp. powsta³y póŸniej, odpo-
wiednio w 1619 r. i 1662r.). Z tym, ¿e pod koniec XVI wieku prawo przyjmowania
kandydatów i ich kszta³cenia mia³y tylko klasztory kustodialne w Krakowie, Poznaniu
i Wilnie.

Kronika klasztoru w Przeworsku zawiera na s. 22 wzmiankê o kapitule przeworskiej w 1646 roku, 
której przewodniczy³ „Balthasar Withomislius”
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W dokumentach Ÿród³owych Baltazar przedstawiany by³ jako cz³owiek wykszta³-
cony, znaj¹cy jêzyk w³oski i hiszpañski, posiadaj¹cy kwalifikacje lektora teologii spe-
kulatywnej. Faktem jest, ¿e studiowa³ we W³oszech (prawdopodobnie chodzi o Ko-
legium Misyjne œw. Piotra na Monte Aureo (Montorio) w Rzymie). W latach 1603
– 1605 kszta³ci³ siê natomiast w Hiszpanii, na uniwersytecie w Salamance i Complu-
tum (obecnie Alcalá de Henares). Studiowa³ tam wraz z bardziej znanymi bernardy-
nami: Krzysztofem Scipio-Campo (pochodz¹cym z arystokratycznej rodziny Scipio
del Campo z Litwy) i starszym od siebie Piotrem z Poznania (Bieliñskim, z pochodze-
nia mieszczaninem). 

Fakty i ciekawostki z lat zakonnej s³u¿by 
Baltazar by³ kreatywnym i gorliwym zakonnikiem i dobrym promotorem swoje-

go zgromadzenia. Pierwsz¹ z wa¿niejszych (udokumentowanych) funkcji, jak¹ zacz¹³
pe³niæ w klasztorze by³y stanowiska: sekretarza prowincji polskiej i administratora
klasztoru warszawskiego (wg nieustalonej kolejnoœci). Wymieniany by³ wœród najwy-
bitniejszych prze³o¿onych tego klasztoru. 

W 1614 roku obj¹³ posadê kustosza krakowskiego. Rok póŸniej do Krakowa przy-
by³ Miko³aj Zebrzydowski, pierwszy z fundatorów Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Podczas choroby wyda³ on Baltazarowi dyspozycje co
do swojego pochówku. W godzinie œmierci Baltazar mia³ udzieliæ mu sakramentu na-
maszczenia, a po œmierci ubraæ jego cia³o w habit, zawieŸæ do Kalwarii oraz skromnie
pochowaæ. Baltazar nie musia³ spe³niæ, co najmniej drugiej czêœci tej proœby, gdy¿ Mi-
ko³aj Zebrzydowski szczêœliwie wyzdrowia³. Zmar³ dopiero piêæ lat póŸniej i na mocy
decyzji jego syna Jana pochowany zosta³ wbrew swojej pierwotnej proœbie w Krako-
wie, w kaplicy Zebrzydowskich na Wawelu, u boku swojej ¿ony Doroty.

Pocz¹wszy od 1617 roku Baltazar pe³ni³ w zakonie funkcjê prowincja³a polskiej
prowincji. Do pe³nienia tego stanowiska zosta³ powo³any w Zielone Œwi¹tki, 14 ma-
ja 1617 roku, kiedy to w klasztorze krakowskim mia³a swoje posiedzenie kapitu³a
prowincjalna, prowadzona pod przewodnictwem ówczesnego kustosza kustoszy,
Krzysztofa Scipio del Campo. By³o to zgromadzenie bernardynów, które odbywa³o
siê przewa¿nie co trzy lata, zawsze w innym klasztorze. Wybierano na nim m. in. no-
wego prowincja³a, który sprawowa³ zakonn¹ w³adzê do nastêpnej kapitu³y. Baltazar
przej¹³ powy¿sz¹ funkcjê po dotychczasowym prowincjale – Piotrze z Poznania. Bal-
tazar uwa¿any by³ za dobrego administratora, sprawuj¹cego swe rz¹dy ³agodnie i roz-
wa¿nie. Jak podaj¹ Ÿród³a, kierowa³ siê zwyczajem dawnych ojców, charakteryzowa³
siê wielk¹ skromnoœci¹ i dobrym przyk³adem chcia³ naprawiæ niedoskona³oœci z ostat-
nich lat. Rok po nominacji, wraz z kolejnym kustoszem kustoszy Piotrem z Poznania,
uczestniczy³ w kapitule generalnej w Salamance. Na czas wyjazdu do Hiszpanii,
na swojego komisarza zastêpczego, Baltazar wyznaczy³ Scipio del Campo.

Swego czasu, za wstawiennictwem opisanego wczeœniej Miko³aja Zebrzydowskie-
go, Baltazar wystawi³ Ludwikowi Boguskiemu, kronikarzowi i bibliotekarzowi zako-
nu kalwaryjskiego, licencjê na wyjazd do Ziemi Œwiêtej. Aby pielgrzymka w owym
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czasie mog³a siê urzeczywistniæ, podobne certyfikaty zobowi¹zani byli sporz¹dziæ
papie¿ – Pawe³ V i genera³ familii cismontañskiej – franciszkanin Ewangelista da Gab-
biano. Boguski wyruszy³ 25 stycznia 1618 roku, wpierw zagoœci³ w Rzymie, sk¹d
uda³ siê w dalsz¹ drogê. Niestety, nieby³o mu dane wróciæ do ojczyzny. Po dotarciu
do Kairu, zapad³ na febrê. Zmar³ 25 wrzeœnia 1618 roku.

Z kolei zapiski dotycz¹ce roku 1619 przywo³uj¹ imiê Baltazara w zwi¹zku z ko-
œcio³em w Sierakowie. W roku tym, w Sierakowie, z fundacji wojewody poznañ-
skiego Piotra Opaliñskiego wzniesiony zosta³, jako zacz¹tek przysz³ego klasztoru
bernardyñskiego, nowy drewniany koœció³ek. Fundacjê objêli, wydelegowani przez
wytomyskiego Prowincja³a, ojcowie: Rafa³ Dziewierski – prze³o¿ony i Felicjan Tur-
ski – kaznodzieja.

Z koñcem XVI wieku wiele osób œwieckich zafascynowanych ¿yciem œw. Fran-
ciszka z Asy¿u, chc¹c oprzeæ swoj¹ doczesnoœæ na duchowoœci franciszkañskiej, wi¹-
za³o siê z Bractwem Paska œw. Franciszka. Pierwsze Arcybractwo „Confraternitas
Chordigerorum” powsta³o we W³oszech, ustanowi³ je w 1585 roku papie¿ Syk-
stus V (franciszkanin konwentualny). Co najmniej dwa takie bractwa za³o¿one zo-
sta³y przez wytomyskiego Baltazara. Pierwsze z nich zaprowadzi³ we wrzeœniu-
1619 roku, w koœciele bernardyñskim w Trokach. Siedziba obserwantów w Tro-
kach nale¿a³a do znaczniejszych klasztorów na terenie Litwy.

Pomimo ¿e trzyletnie rz¹dy Baltazara na stanowisku prowincja³a przynios³y za-
konowi wiele korzyœci, to przez ³agodnoœæ i wyrozumia³oœæ dla wspó³braci oraz z
powodu swobodnego podejœcia do ¿ycia zakonnego niektórych ojców – prowincja
ponios³a uszczerbek na swym wizerunku. Wieœci o tym dotar³y do ojca genera³a Be-
nignego z Genui, który to dla rozeznania sprawy wydelegowa³ do Polski w 1619 ro-
kukomisarza Micha³a z Appiniano. Zatem nastêpna kapitu³a, jaka mia³a miejsce
w Kaliszu w 1620 roku, toczy³a siê pod przewodnictwem rewizora. Podczas jej
trwania, 24 czerwca 1620 roku, Baltazar otrzyma³ stanowisko kustosza kustoszy.
Funkcjê tê pe³ni³ co najmniej do kolejnej kapitu³y w Kalwarii Zebrzydowskiej (24
czerwca 1623 r.).

W roku 1625, podczas definitorium zakonnego odbywaj¹cego siê w Lublinie,
Baltazar wybranym zosta³ na zastêpcê prowincja³a Polski – Leonarda Starczewskie-
go (1623 – 1626), który udawa³ siê na kapitu³ê generaln¹ do Rzymu. Nominacja ta
nast¹pi³a wbrew Scipio del Campo, który usilnie zabiega³ o to stanowisko dla siebie.
W tym samym roku w Piotrkowie Trybunalskim, na wzniesieniu zwanym £ys¹ Gór-
k¹, z Fundacji Floriana Starczewskiego i jego braci Stanis³awa i Wawrzyñca, za³o¿o-
ny zosta³ klasztor bernardyñski. 1 czerwca 1625 roku do nowo powsta³ego klasz-
toru i wybudowanego w nim drewnianego koœcio³a pw. Matki Bo¿ej Anielskiej zo-
stali wprowadzeni pierwsi zakonnicy z Widawy. W uroczystej procesji, przy udzia-
le duchowieñstwa i mieszczan, aktu tego dokona³ wydelegowany przez prowincja-
³a Polski, Baltazar Wytomyski. W latach1626 – 1628 Baltazar ponownie pe³ni³
funkcjê kustosza kustoszy.



Rola Baltazara w powrocie bernardynów do Wschowy
Jedn¹ z pierwszych siedzib bernardynów w Polsce by³a równie¿ Wschowa.

Na tym terenie franciszkanie osiedlili siê ju¿ z pocz¹tkiem drugiej po³owy XV wieku,
kiedy to przydzielono im tereny pod budowê klasztoru i koœcio³a. Pocz¹tkowo za-
konnicy wiedli tutaj spokojne i wzglêdnie dostatnie ¿ycie. Nieszczêœciem dla nich, we
Wschowie coraz bardziej rozprzestrzenia³ siê luteranizm, tak ¿e mieszkañcy na prze-
strzeni kilkudziesiêciu lat z dobrych i ¿yczliwych im katolików, stali siê skrajnymi lute-
ranami. W 1557 roku w koœcio³ach parafialnych, usytuowanych poza murami klasz-
tornymi, prawie ca³kowicie zaprzestano odprawiaæ msze œw., magistrat i obywatele
okazywali zakonnikom coraz wiêksz¹ pogardê. Przyk³adowo rok póŸniej, koœció³
pw. Najœwiêtszej Maryi Panny zamieniono na oborê, koœció³ pw. œw. Walentego
– na rzeŸniê, koœció³ pw. œw. Wawrzyñca – na miejsce dla kramarzy, a œwi¹tynia pw.
œw. Miko³aja popad³a w ruinê. Czara goryczy przela³a siê, gdy predykant Jêdrzej Kno-
bloch (kaznodzieja protestancki) hostie z tabernakulum odda³ za barani ko¿uch
przyby³ym na jarmark ¯ydom. Wzburzeni bernardyni otwarcie piêtnowali ten ha-
niebny czyn. Knobloch, mszcz¹c siê za ceremonialne potêpienie jego postêpku,
za aprobat¹ urzêdników magistratu, wynaj¹³ podpalacza. Ten za 4 marki pol-
skie, 1 wrzeœnia 1558 roku, podpali³ koœció³ i klasztor. Z zabudowañ klasztornych
ocala³a tylko znajduj¹ca siê na cmentarzu kaplica œw. Anny. Zakonnicy dla w³asnego
bezpieczeñstwa opuœcili Wschowê i schronili siê w niedalekim Koœcianie. (W odnie-
sieniu do relacji miêdzy zakonnikami a luteranami we Wschowie, Ÿród³a podaj¹ ró¿-
ne, aczkolwiek przybli¿one daty). 

Po wielu latach od tych tragicznych wydarzeñ, zarz¹d prowincji bernardyñskiej
za cel honoru obra³ odzyskanie utraconych posiad³oœci. W ich imieniu, w 1627 roku,
kustosz kustoszy Baltazar Wytomyski, uda³ siê do nuncjusza Santacrosse z formaln¹
skarg¹. W wyniku tych i innych dzia³añ, król Zygmunt III Waza, mimo i¿ Wschowa
by³a nadal w wiêkszoœci luterañska, uzna³ roszczenia bernardynów za s³uszne i dekre-
tem z 1628 roku nakaza³ radzie miejskiej zwrot nieprawomocnie przejêtych terenów.
Z woli króla spraw¹ zajmowa³ siê wielki zwolennik obserwantów, a zarazem starosta
wschowski, Hieronim Radomicki. Z ramienia zakonnej prowincji sprawê w dalszym
ci¹gu nadzorowa³ ojciec Baltazar. W nastêpstwie tych starañ ju¿ w 1629 roku biskup
poznañski Maciej £ubieñski wprowadzi³ do ocala³ej po po¿odze kaplicy œw. Anny no-
wych braci zakonnych. Byli nimi: definitor wielkopolski Adam ze Lwówka i kaznodzie-
ja Antoni Koœciañczyk. Ok. roku 1638, przy wielkim wsparciu finansowym Miko³aja
Tarnowieckiego z rodu Opaliñskich, zaczêto budowê nowego klasztoru wraz z ko-
œcio³em. 

Kl¹twa Antoniego Strozziego 
W latach 20. XVII wieku w Polsce coraz wiêksz¹ agitacjê prowadzili reformaci

(wspomniani wczeœniej – Bracia Mniejsi Œciœlejszej Obserwancji). Chc¹c zwiêkszyæ
swoje wp³ywy, d¹¿yli do podzia³u prowincji, licz¹c na to, ¿e na podzielonym terenie ³a-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

52 Jan B¹belek



twiej im bêdzie przej¹æ powsta³e wczeœniej bernardyñskie klasztory. Spory miêdzy
bernardynami i reformatami przybiera³y coraz wiêksze rozmiary. W 1625 roku, pod-
czas kapitu³y generalnej w Rzymie, do za¿egnania tego konfliktu wyznaczony zosta³
tzw. komisarz generalny. Powinnoœæ tê powierzono Antoniemu Strozziemu, który
– niefortunnie dla bernardynów – by³ zwolennikiem reformatów. Na posiedzeniu ka-
pitu³y warszawskiej, rozpoczynaj¹cej siê 2 sierpnia 1626 roku, któr¹ otwiera³ sam
Strozzi, miêdzy nim a bernardynami dosz³o do ró¿nicy zdañ w zakresie wyboru no-
wych urzêdników. Obydwie strony chcia³y przeforsowaæ swoich zwolenników. Komi-
sarz nie wyra¿a³ zgody na propozycje zakonników, a zakonnicy na kandydatów pro-
ponowanych przez komisarza. Tu¿ przed zakoñczeniem kapitu³y bernardyni zarzuci-
li komisarzowi, ¿e jest fanatycznym wrogiem obserwancji. S³owami: idŸ do diab³a,
niech czart cie porwie, fa³szywy wizytatorze, trubatorze prowincji, wypowiedzieli mu
pos³uszeñstwo. W tym samym czasie w klasztorze warszawskim przebywa³, wizytu-
j¹cy Polskê, nuncjusz apostolski Giovani Lancellotti. Wzburzony i poirytowany Stroz-
zi pospieszy³ do niego ze skarg¹. To samo uczynili bernardyni. Wœród nich byli m. in.:
Baltazar Wytomyski, Scipio del Campo i Piotr z Poznania. Zaistnia³y spór Giovani sta-
ra³ siê bezskutecznie za³agodziæ. W akcie desperacji Strozzi rzuci³ na bernardynów
kl¹twê (w ówczesnych czasach oznaczaj¹c¹ ekskomunikê). Pospiesznie spisa³ j¹
na kartce papieru i poda³ jednemu z braci, ten jednak jej nie przyj¹³, tak ¿e papier spad³
na ziemiê. Ku irytacji bernardynów nuncjusz nie zareagowa³ na zaistnia³¹ sytuacjê i kl¹-
twa sta³a siê faktem. Bernardyni uznali kl¹twê za nies³uszn¹ i apelowali w tej sprawie
do Stolicy Apostolskiej. Wieœæ o rzuconej kl¹twie szybko rozesz³a siê po ca³ej prowin-
cji. W samej Warszawie i w innych konwentach czêœæ obserwantów przestraszy³a siê
i przesz³a do reformatów. Na domiar z³ego, panuj¹cy ówczeœnie król Zygmunt III, któ-
ry by³ wielkim zwolennikiem zakonników œciœlejszej obserwancji, zakaza³ swoim dwo-
rzanom uczêszczania do koœcio³a bernardynów. Tymczasem obserwanci zwrócili siê
o wstawiennictwo do swoich sprzymierzeñców: królowej Konstancji i królewicza
W³adys³awa. Mieli równie¿ poparcie kilku biskupów. Sprawa ekskomuniki, która roz-
patrywana by³a w Rzymie, rozstrzygniêta zosta³a po³owicznie. Kl¹twa wprawdzie zo-
sta³a anulowana, ale komisarstwo Strozziego zosta³o utrzymane i na domiar z³ego fak-
tem sta³ siê podzia³ prowincji polskiej. Jednym z kluczowych inicjatorów decentraliza-
cji by³ sam komisarz. Korzystaj¹c ze swoich wp³ywów, dzia³a³ bez wiedzy i przyzwo-
lenia genera³a zakonu. 

W 1627 roku do Polski przyjecha³ nowy nuncjusz Antoni Santa-Croce / Santa-
crosse. Na dzieñ 20 lutego 1628 roku zarz¹dzi³ zgromadzenie zakonne, z lokalizacj¹
w klasztorze warszawskim. Przyby³ych z ca³ej Polski przedstawicieli klasztorów ber-
nardyñskich, niemal si³¹ zmusi³ do podporz¹dkowania siê Strozziemu, a tym samym
do wyra¿enia zgody na ustanowienie mniejszych obwodów. W wyniku podzia³u wy-
dzielono cztery prowincje: wielkopolsk¹ z siedzib¹ w Poznaniu i 13 konwentami, ma-
³opolsk¹ z siedzib¹ w Krakowie i 10 konwentami, litewsk¹ z siedzib¹ w Wilnie i 14
konwentami, rusk¹ ze Lwowem i Warszaw¹ i 16 konwentami (liczba przynale¿nych
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konwentów wed³ug K. Kantaka). Dotychczasowy prowincja³ Jerzy Godziszewski za-
trzyma³ pod swoim zarz¹dem Wielkopolskê.

W 1629 roku nowo wybrani prowincja³owie, wraz z kustoszami kustoszy, udali siê
na kapitu³ê generaln¹ Kongregacji Cismontañskiej do Rzymu. Do kongregacji nale¿eli
obserwanci z terenu W³och, Ba³kanów, Austrii, Wêgier i Polski. Na zgromadzeniu
poruszono równie¿ sprawê roz³amu w prowincji polskiej. Podzia³u tego nie uznawa³
sam genera³ bernardynów ze Senis, w wyniku czego rozmowy prowadzi³ wy³¹cznie
z prowincja³em wielkopolskim Godziszewskim, uznaj¹c tylko jego za prawowitego
zwierzchnika. Pomimo tego, zgromadzenie uzna³o podzia³, ale tylko jako tymczaso-
wy, daj¹c tym samym prawo g³osu pozosta³ym delegatom.

Prowincja³ Wielkopolski – 1630 – 1633 
Do Polski przyby³ nowy komisarz Prosper a Galbiato z zadaniem reorganizacji do-

konanego nieprawomocnie w 1628 roku podzia³u prowincji i za³agodzenia niekoñ-
cz¹cego siê konfliktu miêdzy bernardynami a reformatami. Zarówno Prosper, jak i je-
go poprzednik Strozi nale¿eli do reformatów, jednak¿e w przeciwieñstwie do tego
drugiego, by³ cz³owiekiem ³agodniejszego pokroju. Swoimi rozs¹dnymi dzia³aniami za-
skarbi³ sobie sympatiê bernardynów. W Kobylinie, podczas kapitu³y wielkopolskiej,
która rozpoczê³a siê 17 marca 1630 roku, dosz³o do uk³adu pomiêdzy wizytatorem
a obserwantami. W jego wyniku, ku niezadowoleniu reformatów, na prowincja³a wy-
brano Baltazara, stanowisko kustosza kustoszy przypad³o samemu Galbiato. W Ko-
bylinie ustalono równie¿ dyrektywy, co do kszta³tu przysz³ych granic. Nowy podzia³
sfinalizowano 22 lipca 1630 roku w Lublinie, na zwo³anej przez komisarza wspólnej
kapitule dla trzech pozosta³ych prowincji, z udzia³em delegacji wielkopolskiej. W wy-
niku wczeœniejszych ustaleñ, pozostawiono prowincjê wielkopolsk¹, a z ma³opolskiej,
litewskiej i ruskiej utworzono jedn¹ – polsk¹ (provincia Poloniae). Do wielkopolskiej
przy³¹czono tereny Prus i Mazowsza wraz z Warszaw¹, a klasztor na Pradze w³¹czo-
no do prowincji polskiej. Nowym prowincja³em prowincji polskiej zosta³ Jan Lasocki.
Wczeœniej mianowany w Kobylinie Baltazar z Wytomyœla, zatrzyma³ swoje dostojeñ-
stwo. Po zaprowadzonych zmianach Wielkopolska liczy³a 22 konwenty.

10 wrzeœnia 1630 r. Baltazar Wytomyski zaprowadzi³ w odzyskanej niedawno
Wschowie, Bractwo Paska Œw. Franciszka. W nied³ugim czasie bractwo upad³o, reak-
tywowane zosta³o dopiero po 150 latach.

W 1632 roku, w £êczycy, z fundacji Doroty Piwo z Otolina wzniesiony zosta³
drewniany koœció³ek pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. By³ on
zacz¹tkiem przysz³ego klasztoru OO. Bernardynów w tym mieœcie. Poœwiêcenia Do-
mu Bo¿ego dokona³ 24 sierpnia prowincja³ Wielkopolski Baltazar Wytomyski. Ca³a
uroczystoœæ przeprowadzona zosta³a z wielk¹ okaza³oœci¹. Baltazar, w asyœcie wyzna-
czonych komisarzy: kanonika gnieŸnieñskiego i archidiakona ³êczyckiego Wojciecha
Krzêcieckiego oraz kanonika i oficja³a ³êczyckiego – Marcina Strykowskiego, w uro-
czystej procesji, która wyruszy³a z miejscowego koœcio³a œw. Andrzeja, wprowadzi³
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do konsekrowanej œwi¹tyni po raz pierwszy Najœwiêtszy Sakrament i dwóch zakonni-
ków: ojca Gabriela z Bydgoszczy i brata zakonnego Marcelina z Garwolina. Pos³uga oj-
ców bernardynów w £êczycy obecnie, ju¿ jako samodzielna parafia pod tym samym
wezwaniem co pierwsza œwi¹tynia klasztorna, trwa do dnia dzisiejszego (z przerw¹
w latach 1864 – 1946).

W miêdzyczasie, gdy Baltazar Wytomyski zarz¹dza³ prowincj¹ wielkopolsk¹,
zmar³ król Zygmunt III Waza, którego bernardyni uwa¿ali za najwiêkszego swojego
przeciwnika. Nie mogli wybaczyæ mu odebrania przywilejów otrzymanych wczeœniej
od króla Kazimierza Jagielloñczyka. Gdy na tronie zasiad³ syn Zygmunta, W³ady-
s³aw IV Waza, bernardyni liczyli na odzyskanie swoich wp³ywów i zdominowanie re-
formatów. 

Kaplica œw. Anny w Poznaniu a Baltazar Wytomyski
Kaplica œw. Anny w Poznaniu istnia³a ju¿ przed 1466 rokiem (brak dok³adnej daty

powstania). Znajdowa³a siê ona przy obecnym Placu Bernardyñskim. Po jej zburzeniu
w 1480 roku, Polacy i Niemcy wspólnymi si³ami wznieœli now¹ œwi¹tyniê. Trzydzieœci
dwa lata póŸniej Jan Lubrañski (biskup poznañski) nada³ kaplicy przywileje duchowne.
W 1632 roku biskup poznañski Adam Nowodworski, dekretem z 8 stycznia, prze-
niós³ do niej nabo¿eñstwa niemieckie, które do tej pory odbywa³y siê w koœciele pw.
Wszystkich Œwiêtych. Z kolei Baltazar, który w ówczesnym czasie by³ prowincja³em
wielkopolskim, oficjalnym pismem z 22 stycznia tego samego roku, potwierdzi³ mo¿-
liwoœæ odprawiania tych nabo¿eñstw. Tym samym Koœció³ i OO. Bernardyni przyzna-
li kaplicê wspólnocie niemieckiej. Po trzech latach kaplicê samowolnie przejê³a starszy-
zna Bractwa œw. Anny w Poznaniu. Przeciw temu, 25 kwietnia 1635 roku, w refekta-
rzu bernardyñskim zaprotestowali: definitor – Baltazar z Wytomyœla, kustosz – Mo-
dest z Grodziska i kaznodzieja Stefan Korszak. Uznali oni, i¿ zarz¹d bractwa (Adam
z Raszkowa – altarzysta, Bart³omiej Porukowica – krawiec, Kasper Schmidt i Marcin
Giel – postrzygacze sukna) zaw³adnêli œwi¹tyni¹ wbrew prawu koœcielnemu. Protestu-
j¹cy ojcowie sw¹ dezaprobatê z³o¿yli, w obecnoœci notariusza, na piœmie […] „Wojcie-
cha syna Stanis³awa Królika (Regulus) i œwiadków Kanonika Piotra Mieszkowskiego,
proboszcza œ. Miko³aja Kaspra Goœliñskiego i doktora filozofji i medycyny Bart³omieja
Mowskiego”. Dostêpne Ÿród³a nie podaj¹, jak zakoñczy³ siê ów protest. Wnioskowaæ
jednak mo¿na, ¿e zakoñczy³ siê on pomyœlnie, bowiem nabo¿eñstwa niemieckie w ka-
plicy odprawiane by³y a¿ do XIX wieku.

Lektor teologii w Kazimierzu Biskupim – 1643–1645
Przypuszczalnie w latach 1643 – 1645 Baltazar Wytomyski sprawowa³, w kon-

wencie bernardyñskim w Kazimierzu Biskupim, funkcjê lektora teologii. W tych sa-
mych latach wymieniony zosta³ w gronie oœmiu plenipotentów dla syndyków kazi-
mierskich (pe³nomocników administracyjno-ekonomicznych). Wprawdzie Baltazar
zapisany zosta³ tu jako „Bart³omiej Witomyski” (Ksiêga Grodzka Konina), niemniej
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jednak chodzi o tê sam¹ osobê. W jednym z innych dokumentów Ÿród³owych, w wy-
kazie prowincja³ów zapisano podobnie: „O. Bart³omiej Wytomyski, wybrany w Kra-
kowie – 1617”.

Na rok 1645 wyznaczona zosta³a kapitu³a generalna w Toledo. Z powodu tocz¹-
cych siê dzia³añ zbrojnych (koñcowe lata wojny trzydziestoletniej), bracia zakonni nie
wyra¿ali ochoty na tak dalek¹ i niebezpieczn¹ podró¿ do Hiszpanii. W sukurs przy-
szed³ im król W³adys³aw, oficjalnie zakazuj¹c im opuszczania kraju. Pod ich nieobec-
noœæ i na mocy decyzji podjêtej ju¿ póŸniej, „z urzêdu”, w Rzymie, na wizytatorów
prowincji po³o¿onych w Rzeczypospolitej wyznaczeni zostali sami Polacy: ruskiej –
Baltazar Wytomyski, wielkopolskiej – Warpiesza, ma³opolskiej – Œwirski. Desygno-
wanie Baltazara z Wytomyœla na wizytatora ma zapewne zwi¹zek z ostatnimi datowa-
nymi przekazami o nim jako o przewodnicz¹cym i komisarzu generalnym. Rzeczone
terminy dotycz¹ tego samego wydarzenia. W jednym z opracowañ zapisano:
„R. 1647, 3. paŸdziernika. O Piotr Ceynar obrany w Przeworsku. Prezydowa³ O. Bal-
tazar Wytomyœlski (z tym, ¿e podany zosta³ tutaj b³êdny rok, kapitu³a przeworska
mia³a miejsce rok wczeœniej, a wiêc w 1646 roku). W innej publikacji czytamy, i¿ ka-
pitu³ê ow¹ prowadzi³ […] „komisarz generalny ojciec Baltazar Wytomyski […]”. Klasz-
tor OO. Bernardynów w Przeworsku za³o¿ony zosta³ w 1465 roku i funkcjonuje nie-
przerwanie do czasów obecnych.

O. Baltazar zmar³ w 1647 roku. Niestety, w ¿adnym z dostêpnych Ÿróde³ nie zo-
sta³y podane: dok³adny dzieñ jego œmierci, przyczyna œmierci ani miejsce pochówku.
Kolejna z w¹tpliwoœci dotyczy rodu, z którego siê wywodzi³. Domniemanym czasem
urodzenia Baltazara jest okres ok. 1578 roku. W 1580 roku Wytomyœl z panowania
Ostrorogów Lwowskich przeszed³ w rêce Opaliñskich. Tyle, ¿e w tym okresie do Za-
konu Braci Mniejszych Obserwantów wstêpowali nie tylko synowie znakomitych ro-
dów, ale te¿ – i przede wszystkim – zarówno mieszczanie, jak i drobna szlachta.
Na pocz¹tku XVI wieku we wsi dzia³a³y dwie karczmy, które zajmowa³y siê równie¿
handlem. Na 10 ³anach (1 ³an = ok. 16 ha) gospodarowa³o siedmiu zagrodników,
dwóch zagrodników so³tysich i so³tys, którego status spo³eczny w tamtym czasie by³
pod wzglêdem ekonomicznym mocny. Nie jest znana równie¿ godnoœæ ówczesnego
proboszcza. Na tych informacjach mo¿na w³aœciwie zakoñczyæ domys³y dotycz¹ce ro-
dowodu Baltazara z Wytomyœla. 

Kalendarium:
1578 przybli¿ony rok urodzenia 
1601 – 1603 studia we W³oszech (lata w przybli¿eniu)
1603 – 1605 studia w Hiszpanii – Salamanka i Complutum
..…. – ….. sekretarz prowincji polskiej
…… – …… administrator klasztoru warszawskiego (przed 1617 rokiem)
1614 – 1617 kustosz krakowski
1617 – 1620 prowincja³ Polski
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1618 udzia³ w kapitule generalnej w Salamance
1619 wydelegowanie pierwszych zakonników do Sierakowa
1619 Bractwo Paska œw. Franciszka w Trokach
1620 – 1623 kustosz kustoszy 
1625 zastêpczy komisarz prowincja³a Polski Leonarda Starczewskiego 
1625 wprowadzenie pierwszych zakonników do Piotrkowa Trybunalskiego
1626 – 1628 kustosz Kustoszy
1626 udzia³ w odzyskanie Wschowy przez zakonników
1626 sprawa kl¹twy
1628 podzia³ Prowincji Polskiej
1630 – 1633 prowincja³ Wielkopolski
1630 za³o¿enie Bractwa Paska œw. Franciszka we Wschowie
1632 wprowadzenie pierwszych zakonników do £êczycy
1632 decyzja w sprawie kaplicy œw. Anny w Poznaniu
1635 protest Baltazara
1642 – 1643 wikariusz prowincji wielkopolskiej
1643 –1645 lektor teologii w Kazimierzu Biskupim 
1645 wizytator prowincji ruskiej
1647 udzia³ w kapitule prowincjonalnej w Przeworsku
1647 rok œmierci (w wieku ok. 70 lat)

Adam ze Lwówka i Ludwik ze Zb¹szynia – zakonni wspó³bracia
Oprócz Baltazara z Wytomyœla, na znakomitych kartach historii Zakonu OFM

w XVII wieku, zapisali siê równie¿ dwaj inni bernardyni, wywodz¹cy siê z terenu obec-
nego powiatu nowotomyskiego: wspomniany wczeœniej Adam ze Lwówka i Ludwik
ze Zb¹szynia.

O Adamie ze Lwówka, zwanym równie¿ Lwowecjuszem, wiemy niewiele. By³ lek-
torem teologii, pe³ni³ m. in. funkcjê kustosza wileñskiego i definitora wielkopolskiego.
Przebywa³ tak¿e we Wschowie i w Kobylinie. Wspomniany zosta³ jako zakonnik
uczony i œwi¹tobliwy. Zas³yn¹³ kazaniem wyg³oszonym 15 kwietnia 1627 roku w ko-
œciele k³eckim, w pierwsz¹ rocznicê œmierci Jana Albrechta Radziwi³³a, wydanym na-
stêpnie drukiem w wileñskiej Drukarni Akademickiej w 1627 roku pt. Kazanie
na rocznicy iaœnie oœwiecone[g]o pana ie[g]o moœci p. Iana Albrechta Radziwi³a, ksi¹-
¿êcia Pañstwa Rzymskie[g]o z O³yki, Nieœwie¿a, na Klecku etc. etc. miane w koœciele
kleckim dnia 15 kwietnia roku 1627. Nazwisko autora homilii zapisano jako: Adam
Lwowecjusz. Do publikacji tej odwo³uje siê (z interpretacj¹ oryginalnego tekstu) Ma-
riola Jarczykowa w ksi¹¿ce pt. “Przy pogrzebach rzeczy i rytmy. Funeralia Radziwi³-
³owskie z XVII wieku” (Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego, 2012). Przydomek
„Lwowecjusz” wywodzi siê zapewne od dawniejszej nazwy miasta - Lwowek. Ÿród³a
zaœwiadczaj¹ o jeszcze dwóch bernardynach z mianem „Lwowecius”, z tym ¿e nie ma
¿adnej pewnoœci, i¿ wymienieni zakonnicy pochodzili w³aœnie z tego miasteczka. Igna-
cy Lwowecius (1663 r.) wzmiankowany jest jako kaznodzieja bernardyñskiego ko-
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œcio³a parafialnego w klasztorze w Nowem (miejscowoœæ w woj. kujawsko-pomor-
skim), a Florian Lwowecius (1683 r.) - jako kapelan koœcio³a ss. bernardynek w Wie-
luniu. Dodatkowa ciekawostka dotycz¹ca Lwówka, zwi¹zana jest z faktem, ¿e w tym
miasteczku, w 1737 roku podjêto starania o za³o¿enie klasztoru bernardyñskiego.
Zamys³ ten nie zosta³ jednak sfinalizowany. Podaj¹c tê informacjê K. Kantak powo³u-
je siê na zapis zakonnika Jana Kamiñskiego w rêkopisie Kroniki klasztoru bernardy-
nów w Poznaniu, przechowywanej w Bibliotece Towarzystwa Naukowego w Pozna-
niu pod syg. 218. Niestety, rêkopis ten zagin¹³, trudno wiêc bêdzie ustaliæ szczegó³y
dotycz¹ce tej niedosz³ej fundacji. 

Ludwik ze Zb¹szynia, wzmiankowany tak¿e jako: Zb¹sinius, Zb¹szynius, Zb¹szyñ-
ski i Zb¹ski, by³ postaci¹ bardziej znan¹ i lepiej w materia³ach Ÿród³owych opisan¹. Uro-
dzi³ siê w rodzinie mieszczañskiej (data urodzenia i rodzice – nieznani), zmar³ w 1662
roku, w Skêpem (obecnie miasto w woj. kujawsko-pomorskim). 

By³ wielce uzdolniony, zdoby³ wykszta³cenie filozoficzno-teologiczne. Studia rozpo-
cz¹³ na Akademii Krakowskiej. Tam te¿ w 1617 roku, w czasie kapitu³y krakowskiej – tej
samej, na której Baltazar z Wytomyœla wybranym zosta³ na prowincja³a Polski – wst¹pi³
w szeregi braci bernardyñskiej. Cechowa³ siê wielk¹ pobo¿noœci¹, by³ wierny zakonnej
obserwancji. Ze wzglêdu na swoje ³agodne i ugodowe usposobienie pozyska³ sobie po-
wszechn¹ sympatiê. PóŸniej, jako prowincja³, posiada³ tylko jednego s³ugê i zadowala³ siê
skromnym posi³kiem. Zim¹ za wzorem reformatów zacz¹³ chodziæ boso, w trepkach a¿
zacz¹³ niedomagaæ. Pomimo i¿ nale¿a³ do nurtu obserwanckiego, by³ wielkim przeciwni-
kiem campistów (zwolennicy Scipio del Campo), którzy zatracili franciszkañsk¹ cnotê
ubóstwa. Potrafi³ jednak oddaæ im sprawiedliwoœæ i nale¿ne pochwa³y.

W dowód uznania dla jego predyspozycji dziejopisarskich, bracia zakonni powierzy-
li mu prowadzenie kroniki zakonu. Od 1653 roku by³ pierwszym oficjalnym chronolo-
giem prowincji wielkopolskiej. Na jego dorobek twórczy sk³ada siê szeœæ rêkopisów:
kronika prowincji polskiej 1453-1604; kronika prowincji wielkopolskiej 1628-1641;
opis konwentów wielkopolskich – mêskich i ¿eñskich do r. 1650; kronika ³owicka
i skêpska; opisy konwentów Bydgoszczy, Warszawy, Lubawy i £owicza. Ludwik Zb¹-
ski zadba³ tak¿e o zasób bibliotek klasztornych, wiele dzie³ zakupi³ w czasie swych
dwóch podró¿y do W³och. Szczególnie wzbogaci³ bibliotekê warszawsk¹ i bibliotekê
w jego umi³owanym konwencie w Skêpem, w której wszystkie ksiêgi by³y oprawione
w bia³¹ skórê i odpowiednio skatalogowane.

W czasie swej pos³ugi bernardyñskiej Ludwik piastowa³ wiele zaszczytnych godnoœci
w zakonie. W 1633 roku pe³ni³ funkcjê sekretarza kapitu³y ³owickiej, w latach 1637-
1640 by³ kustoszem warszawskim (dla przypomnienia: co najmniej 20 lat wczeœniej
prze³o¿onym tego klasztoru by³ Baltazar Wytomyski). W 1639 roku, podczas defini-
torium w Poznaniu, wybrany zosta³ kustoszem kustoszy na kapitu³ê generaln¹ do Rzy-
mu. Pojecha³ tam m. in. z zadaniem odzyskania dla Wielkopolski konwentu praskiego
(chodzi o dzisiejsz¹ warszawsk¹ Pragê), misja ta jednak siê nie powiod³a. Wg ró¿nych
Ÿróde³, w roku 1640 lub 1643 ponownie mianowano go kustoszem, gwardianem czy
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prze³o¿onym klasztoru warszawskiego. W bli¿ej nieokreœlonym czasie by³ gwardianem
w £owiczu. Z kolei w 1646 roku kapitu³a sierakowska wybra³a go na definitora. Naj-
wiêksz¹ godnoœæ w zakonie pe³ni³ w latach 1649 -1652, kiedy to na kapitule kaŸmier-
skiej otrzyma³ stanowisko prowincja³a Wielkopolski. Rok póŸniej, na proœbê samych
Ma³opolan, wizytowa³ ich prowincjê. 

Od 4 do 14 czerwca 1650 roku przewodniczy³ kapitule krakowskiej. Pod jego wp³y-
wem bernardyni postanowili zrzec siê wszelkiego prawa do rocznych czynszów, upra-
wy roli czy hodowli zwierz¹t. Odt¹d dochód dla klasztorów stanowiæ mia³y tylko ja³-
mu¿ny i datki od dobrodziejów.

W 1651 roku uczestniczy³ w kapitule generalnej w Rzymie. W drodze powrotnej,
w Wiedniu, wraz z prowincja³em ma³opolskim – Aleksandrem Piotrkowczykiem i ru-
skim – Bonifacym Warpiesz¹, 8 lipca zawarli pakt przyjaŸni miêdzy trzema prowincja-
mi polskimi. Zawarty uk³ad „wzajemnego pokoju i mi³oœci” przyniós³ chwa³ê wszyst-
kim trzem prowincja³om, gdy¿ po³o¿y³ kres dotychczasowym antagonizmom bernar-
dyñskim, trwaj¹cym od czasu podzia³u prowincji w 1628 roku. Ustalono wtedy rów-
nie¿ jasne zasady przechodzenia zakonników z jednej prowincji do drugiej.

W 1652 roku, w imieniu prowincji wielkopolskiej uda³ siê z trudn¹ misj¹ do Gdañ-
ska, z zadaniem odzyskania tamtejszego klasztoru. Klasztor ten w 1555 roku, z r¹k ob-
serwanckich przejêli protestanci. Mimo umiejêtnoœci negocjacyjnych, jego pertraktacje
z magistratem gdañskim nie przynios³y oczekiwanego przez bernardynów efektu. 

W 1653 roku Ludwik ze Zb¹szynia zosta³ promotorem beatyfikacji, zmar³ego
w 1505 roku, wspó³brata – W³adys³awa z Gielniowa. W 1654 roku, na czas wyjazdu
prowincja³a (…) do Rzymu, mianowano go jego zastêpc¹. Podczas kapitu³y w Warcie
w 1658 roku, wymieniony zosta³ jako definitor. W 1661 roku, po œmierci wspó³brata
G¹biñskiego, bêd¹c najstarszym cz³onkiem definitorium, otrzyma³ stanowisko kustosza
prowincji. Zmar³ rok póŸniej w skêpskim klasztorze. 

W publikacji “Koœcio³y warszawskie rzymsko-katolickie”, wydanej w 1855 roku, jej
autor Julian Bartoszewicz, przy opisie bernardyñskiego koœcio³a œw. Anny na Krakow-
skim Przedmieœciu, tak portretuje Ludwika ze Zb¹szynia: „Po Lutockim nowy nastêpu-
je gorliwy ojciec Ludwik, (kronika go zwie Zb¹szynius, nie wiadomo czy to z³aciñsczo-
ne nazwisko miejsca z którego gwardyjan pochodzi³, czy to rodzinne jego nazwisko,
w ka¿dym razie nie bêdzie to potomek s³awnego rodu Zb¹skich i najprêdzej nie szlach-
cic). Gwardyjan Ludwik w ca³ym klasztorze na dolnych piêtrach da³ pod³ogê z kamie-
nia czworogran r¿niêtego, to¿ samo w koœciele ¿eby unikn¹æ na przysz³oœæ czêstej na-
prawy i kosztów (1638 r.)”.

S³u¿ba zakonna Ludwika przypad³a na doœæ burzliwy okres w dziejach Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów. Ÿród³a zaœwiadczaj¹, ¿e jego umiejêtne i rozwa¿ne dzia³ania
oraz sprawna ocena sytuacji politycznej przynosi³y chlubê zakonowi, ca³emu Koœcio³o-
wi i ziemi ojczystej. Do spisanej przez niego historiografii odwo³uje siê wiele póŸniej-
szych opracowañ. Niech potwierdzeniem bêdzie np. fragment z ksi¹¿ki „B³. £adys³aw
z Gielnowa” pióra Stanis³awa Jastrzêbca, ze zgod¹ na drukowanie wydan¹ 22 stycz-
nia 1885r. przez biskupa krakowskiego Albina Dunajewskiego.  Archiwum (œw. An-
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ny) klasztoru warszawskiego Bernardynów podaje nam [...] „Roku 1502 oko³o œw.
Ojca Franciszka, w którego wiliê zebra³a siê w Kobylinie kapitu³a prowincjonalna,
pod przewodnictwem Jana z Mantui, komisarza delegowanego, Tatarzy najechali Pol-
skê i zbli¿yli siê pod Wiœlicê. Naówczas spalili Opatów, oblegali w nim przez cztery dni
klasztor Bernardynów, z wielk¹ natarczywoœci¹ uderzaj¹c nañ, czego jasno dowodz¹
liczne strza³y utkwione w murach koœcio³a i klasztoru, trzydzieœci ich jeszcze widzia³
Zb¹szyñski, jak to podaje w swojej chronologii n k. 104, nad wielkim o³tarzem w ko-
œciele. Z czasem one zniszcza³y lub zrzucone zosta³y przy oczyszczaniu œcian z py³u.
Prze³o¿ony odwa¿nie broni¹c Tatarom wejœcia do bramy klasztoru, przebity strza³a-
mi poleg³, pierwej jednak wielu w obronie swoich mieczem pobi³, a pomiêdzy nimi
trzech dziesiêtników [dziesiêtnik – zwierzchnik dowodz¹cy grup¹ dziesiêcioosobo-
w¹]. Niema³o braci zakonnych i ludzi œwieckich poleg³o od strza³ Tatarów, ale te¿ i oni
po odniesieniu wielu strat, nie mog¹c zdobyæ klasztoru od niego odst¹pili. Nikt ich nie
œciga³, wszystkich bowiem ogarn¹³ przestrach paniczny i ka¿dy raczej myœla³ o uciecz-
ce, ani¿eli o œciganiu nieprzyjaciela. Podczas tego po¿aru Opatowa, na domu Syndyka
braci zakonnych drewniany wizerunek Chrystusa na krzy¿u w œród p³omieni nie zgo-

Bernardyñski koœció³ o œw. Anny na Krakowskim Przedmieœciu w Warszawie z publikacji 
Juliana Bartoszewicza – „Koœcio³y warszawskie rzymsko-katolickie” wydanym w 1855 r. ( str. 79) 

Koœcio³em tym zarz¹dzali Baltazar z Wytomyœla i Ludwik ze Zb¹szynia 
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rza³, wydobyto go nieuszkodzonym z pogorzeliska. Obnosi³ go potem prowincja³ Sta-
nis³aw przy wizytowaniu klasztorów i pokazuj¹c go braciom, upomnia³ ich, a¿eby
w burzach trapi¹cych Królestwo, uciekali siê o pomoc do Ran Zbawiciela i w nich szu-
kali spoczynku podczas najazdów tatarskich. Potem niektóre wiêcej na najazd wysta-
wione klasztory, przy hojnej pomocy dobroczyñców otaczano murami, rowami i w in-
ny sposób fortyfikowano. W nich potem bardzo wiele osób ochroni³o siê strza³ tatar-
skich i strasznej ich niewoli.” 
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W tekœcie wykorzystano tak¿e informacje udostêpnione przez Szymona Wilka, historyka
badaj¹cego dzieje konwentu OO. Bernardynów w Przeworsku.



Tomasz Siwiñski

Dzia³alnoœæ Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Nowym Tomyœlu w latach 1922-1939

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” w Nowym Tomyœlu nie doczeka³o siê
dotychczas ¿adnego zwartego opracowania, aczkolwiek tematyka dotycz¹ca
funkcjonowania tej organizacji by³a sygnalizowana przy okazji publikacji dotycz¹cych
dziejów Nowego Tomyœla1 oraz historii sportu w tym mieœcie2. 

Celem niniejszego artyku³u jest przedstawienie zarysu dzia³alnoœci TG „Sokó³”
w latach 1922-1939, obszarów, w jakich dzia³a³o oraz sposobu, w jaki oddzia³ywa³o
na spo³eczeñstwo. Aby rzetelnie przedstawiæ wyniki swoich badañ, dokona³em
szczegó³owej kwerendy prasowej czasopism z lat 1922-1939, ukazuj¹cych siê
w Nowym Tomyœlu oraz s¹siednich miastach, a tak¿e zapozna³em siê z dokumentami
znajduj¹cymi siê w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu. 

„Nowy Tomyœl schludne i czyste miasteczko powiatowe, oddalone 20 km od
granicy niemieckiej nie oznacza siê zbyt bujnym ¿yciem narodowym”- takimi s³owami
rozpoczyna siê artyku³ z 1928 roku3. Dodaæ nale¿y, ¿e Nowy Tomyœl znajduje siê
w Wielkopolsce i po³o¿ony jest niespe³na 60 km na zachód od Poznania. Obecnie
zamieszkuje go oko³o 15 000 mieszkañców. Prawa miejskie uzyska³ w 1786 roku,
a wiêc bior¹c pod uwagê okres zaborów Polski oraz czas trwania II wojny œwiatowej
– przez wiêkszoœæ czasu mieszkañcy pozostawali pod jarzmem okupanta – Prus,
a nastêpnie Niemiec.

3 stycznia 1919 roku, dziêki powstañcom wielkopolskim, Nowy Tomyœl odzyska³
niepodleg³oœæ. W tym czasie miasto by³o pod wieloma wzglêdami zgermanizowane.
Na niespe³na 2 000 mieszkañców, Polacy stanowili zaledwie 20% ludnoœci miasta.
By³a w nim równie¿ mniejszoœæ ¿ydowska i czeska.

Po odzyskaniu niepodleg³oœci Nowy Tomyœl zosta³ miastem nadgranicznym. W³a-
dzê w mieœcie stopniowo przejmowali Polacy, którzy nadal jednak stanowili mniej-
szoœæ narodow¹. Aby utrwalaæ polskoœæ, zaczê³y powstawaæ polskie organizacje i to-
warzystwa. Jednym z nich by³o Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” powsta³e
1 stycznia 1922 roku4. Jest to oficjalna data powstania gniazda, choæ pocz¹tki jego
dzia³alnoœci przypadaj¹ ju¿ na rok 19215. Wœród jego za³o¿ycieli znalaz³ siê m. in. Igna-
cy Urlich (wybrany na pierwszego prezesa) oraz pan Mroczek.

Nale¿y wspomnieæ, ¿e w Wielkopolsce „Sokó³” istnia³ ju¿ od 1884 roku6, a w po-
wiecie nowotomyskim Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” powsta³o ju¿ wczeœniej
i funkcjonowa³o „na podstawie zatwierdzonego przez M. P. S. statutu z 29.11.1920.
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Organizatorami byli przewa¿nie repatrianci, którzy podczas swego pobytu
w Niemczech brali czynny udzia³ w ¿yciu sokolem"7, choæ niektóre gniazda
funkcjonowa³y ju¿ przed 1920 rokiem. Mimo i¿ Nowy Tomyœl by³ najwiêksz¹
miejscowoœci¹ w powiecie, to siedzib¹ okrêgu sokolego by³ najpierw Grodzisk
Wielkopolski8, a nastêpnie Lwówek.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” by³o w Nowym Tomyœlu drug¹ polsk¹, po
„Bractwie Kurkowym”, organizacj¹ propaguj¹c¹ wychowanie fizyczne. Powsta³o
szybciej ni¿ harcerstwo, stowarzyszenia m³odzie¿owe i katolickie, a tak¿e przed
powstaniem Klubu Sportowego „Huragan” (póŸniej „Polonia”).

Gniazdo „Soko³a” w Nowym Tomyœlu bardzo ochoczo przyst¹pi³o do dzia³alnoœci,
wnosz¹c wiele o¿ywienia w ¿ycie spo³ecznoœci nowotomyskiej. W maju 1922 roku
odby³o siê poœwiêcenie jego sztandaru, tym samym „Sokó³” zosta³ pierwsz¹
organizacj¹ posiadaj¹c¹ w³asne weksylia. Po pocz¹tkowym entuzjazmie, po roku
dzia³alnoœci w szeregach dzia³aczy os³ab³ zapa³ do pracy, przybywa³o niewielu
cz³onków i rozwa¿ano nawet zakoñczenie dzia³alnoœci9. Wówczas do zarz¹du
towarzystwa weszli ludzie, którzy zaczêli zbieraæ m³odzie¿ i uprawiaæ „to co w „So-
kole” jest najwa¿niejsze, æwiczenia fizyczne”10.

Organizacja kierowa³a swoje idee do najszerszego grona, poszerza³a dzia³alnoœæ
tak¿e opracowników umys³owych, aby pobudziæ jednoczeœnie si³y umys³owe i fizycz-
ne, a tak¿e by zapobiecznie wieœcieniu cia³a, tworz¹c idea³ cz³owieka o zdrowym cie-
le i duchu11. 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” ze sztandarem gniazda – prawdopodobnie 1928 r. 



Szeregi „Soko³a” zasila³y osoby zró¿nicowane pod wzglêdem wieku. Æwiczenia
gimnastyczne dotyczy³y jednak g³ównie m³odzie¿y i doros³ych do 30 roku ¿ycia.
Sokola m³odzie¿ czêsto odbywa³a treningi wspólnie z innymi dru¿ynami
m³odzie¿owymi, skupionymi w stowarzyszeniach katolickich oraz harcerzami,
organizuj¹c tak¿e wspólne zaprawy wojskowe i polowe. Prawdopodobnie w 1928
roku powsta³a dru¿yna starszych druhów, tzw. oddzia³ ojców - w grupie tej æwiczyli,
zarówno pracownicy fizyczni, jak i umys³owi.

W nowotomyskim „Sokole” dostrzegano i pochwalano dzia³ania emancypacyjne
kobiet, wbrew panuj¹cym wówczas konwenansom. Sokole druhny udziela³y siê w
akcjach charytatywnych.

Sportowcy „Soko³a” programowo odbywali æwiczenia dwa razy w tygodniu, za-
zwyczaj we wtorki i pi¹tki, podczas treningów trwaj¹cych ³¹cznie od czterech do sze-
œciu godzin tygodniowo12. W miesi¹cach zimowych zajêcia odbywa³y siê regularnie
w murach hali gimnastycznej, która mieœci³a siê w sali druha sokolego Stefana Olejni-
czaka, a po jego œmierci w 1934 roku „Sokó³” korzysta³ z ¿yczliwoœci Wiktorii
Olejniczakowej. Program æwiczeñ by³ bardzo bogaty, obejmowa³ m. in. æwiczenia
wolne wszechs³owiañskie, marynarskie na sprzêtach, krakowiaki i inne.

Od wiosny do jesieni treningi odbywa³y siê w plenerze, najczêœciej na ³¹ce
administrowanej przez druha Stanis³awa Kozê. Z kolei oficjalne wystêpy mia³y miejsce
na boisku Powiatowej Rady Wychowania Fizycznego.

Reprezentanci „Soko³a” brali udzia³ we wszystkich wa¿nych wydarzeniach,
w ramach których mo¿na by³o propagowaæ wychowanie fizyczne, takich jak: rocznice
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Œwiêto ̄ o³nierza, œwiêta koœcielne i inne. Odbywa³y siê
te¿ æwiczenia walne, w których ka¿dy z soko³ów by³ zobligowany uczestniczyæ.

Wiadomo, i¿ wœród uprawianych dyscyplin dominowa³y æwiczenia lekkoatletyczne
i gimnastyka. Zawodnicy reprezentowali towarzystwo w pokazach gimnastycznych
(æwiczenia na porêczach, piramidy, krakowiaki13), lekkiej atletyce (mê¿czyŸni – biegi
na 100 metrów, skok w dal, skok wzwy¿, pchniêcie kul¹, bieg na 400 metrów,
kobiety – biegi na 60 metrów) oraz w strzelaniu.

Po 1930 roku modne sta³y siê wycieczki rowerowe, zastêpuj¹ce organizowane
wczeœniej piesze wyprawy. Odby³y siê m. in. wyjazdy do Miedzichowa, Sêpolna, nad
granicê znajduj¹c¹ siê w Trzcielu, czy do Posadowa, gdzie druhowie skorzystali z go-
œcinnoœci hrabiego Stanis³awa £¹ckiego. Podczas tych wycieczek urz¹dzano pokazy
gimnastyczne i akrobatyczne. W wycieczkach takich uczestniczy³o najczêœciej 20-30
osób, co mo¿e œwiadczyæ o ich majêtnoœci, gdy¿ posiadanie roweru nie by³o wówczas,
a¿ tak powszechne.

Nowotomyskie gniazdo – na zaproszenia – bra³o udzia³ w Zlotach Sokolich
w oœciennych miejscowoœciach, m. in. we Lwówku, Opalenicy oraz Zb¹szyniu,
wspó³zawodnicz¹c w pokazach gimnastycznych i konkursach sportowych. Spor-
towcy „Soko³a” uœwietniali swoj¹ obecnoœci¹ tak¿e uroczystoœci innych organizacji
np. uroczystoœæ poœwiêcenia sztandaru Stowarzyszenia M³odzie¿y Katolickiej w Bu-
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kowcu (1928 r.), czy uroczystoœæ Stowarzyszenia M³odzie¿y Polskiej w Wytomy-
œlu – na któr¹ w 1930 roku pojechali autobusem, co na owe czasy by³o wydarze-
niem niezwyk³ym. Delegaci z Nowego Tomyœla brali udzia³ w spotkaniach dzielni-
cowych i ogólnokrajowych.

Szczególne miejsce w kalendarzu wydarzeñ zajmowa³o „Œwiêto Sokole”, organizo-
wane przez nowotomyskie TG „Sokó³”. Skierowane by³o ono do ca³ej spo³ecznoœci
miasta. Zje¿d¿ali na nie przedstawiciele gniazd m. in. ze Lwówka, Pniew, Buku, Zb¹-
szynia, Opalenicy i Miêdzychodu. Impreza odbywa³a siê zazwyczaj na pocz¹tku lata.
Zapraszano wtedy nowotomyœlan do udzia³u we mszy œw., pokazie æwiczeñ, wspó³-
zawodnictwie w wybranych konkurencjach, wydarzeniach kulturalnych oraz zaba-
wach.

W zachowanej dokumentacji pojawia siê niewiele nazwisk sportowców reprezen-
tuj¹cych „Soko³a”. Wœród tych, którzy wymieniani s¹ najczêœciej byli lekkoatleci: Ro-
man Skrzypczak – zwyciêzca wielu konkursów, Piotr Piosik, Ludwik Koperski, Stani-
s³aw Michalak14, a tak¿e Franciszek Dymka.

W celu popularyzacji aktywnoœci fizycznej wœród miejscowej ludnoœci organizowa-
no odczyty i do udzia³u w nich zapraszano interesuj¹cych goœci. W grudniu 1927 ro-
ku o wychowaniu fizycznym i sporcie mówi³, przygotowuj¹cy siê do udzia³u w Igrzy-
skach Olimpijskich w Amsterdamie (1928 r.), kpt. Józef Baran.

Dbaj¹c o nale¿yty przep³yw informacji, TG „Sokó³” w Nowym Tomyœlu utrzy-

Druhowie podczas æwiczeñ. W œrodku – w przysiadzie – Jan Janus. 
Nowotomyska Galeria Internetowa – z albumu Eugeniusza Ludwiczaka



mywa³o systematyczny kontakt z prezydium okrêgu. Jak wynika z zachowanej doku-
mentacji, w spotkaniach plenarnych i wyborczych uczestniczy³ delegat okrêgu, druh
Antoni Siwiñski ze Lwówka15. Nowy Tomyœl odwiedzali tak¿e, przedstawiciele zarz¹-
du dzielnicy wielkopolskiej, wspieraj¹c jednoczeœnie dzia³ania tutejszego gniazda, gdy¿
– jak podkreœlali - rozwój „Soko³a” na Kresach Zachodnich traktowany by³ prioryte-
towo.

24 stycznia 1928 roku Nowy Tomyœl odwiedzi³ druh Tadeusz Powidzki – delegat
dzielnicy wielkopolskiej. Wrêczy³ on listy pochwalne cz³onkom miejscowego „Soko-
³a” oraz wyg³osi³ referat okolicznoœciowy. Da³ te¿ wskazówki do dalszej wytê¿onej
pracy16.

Poza dzia³aniami prosportowymi TG „Sokó³” zajmowa³o siê tak¿e dzia³alnoœci¹ pa-
triotyczn¹ i powszechnie zaliczane  by³o do organizacji wojskowo-wychowawczych,
co maj¹c na uwadze zniemczenie miasta, pe³ni³oistotn¹ rolê w kszta³towaniu poczucia
polskoœci wœród mieszkañców miasta. „Celem towarzystwa jest (…) wyrobienie
w nim karnoœci za swe czyny, poczucia obowi¹zku wobec Pañstwa i wszelkich w ogóle
cnót obywatelskich, stanowi¹cych podstawy istotnej mi³oœci Ojczyzny”17. Przedstawi-
ciele Towarzystwa takimi oto s³owy zwracali siê w odezwie do Polaków: „Sokó³ wiel-
kopolski, gnêbiony przez ciemiê¿ców wyda³ ze swego grona mœcicieli. Mœcicielem tym,
– to Powstaniec Wielkopolski, przecie¿ wy³oni³ siê przecie¿ nie sk¹din¹d, jak w³aœnie
z Soko³a”18. W prasie nawo³ywano do bojkotowania niemieckich sklepów. Sokoli
brali udzia³ w pochodach i manifestacjach polskoœci. Czynili to nawet bez okazji. Bywa-
³o, ¿e ubrani w sokole stroje udawali siê, wraz z pocztem sztandarowym i przy
akompaniamencie orkiestry, na nabo¿eñstwa do koœcio³a.

Towarzystwo prowadzi³o dzia³alnoœæ patriotyczn¹ i regionaln¹. W ramach tej
dzia³alnoœci wyg³aszano odczyty historyczne m. in.: „Cud nad Wis³¹” (dh
Mañkowski), „Historia Sokolstwa Polskiego” (dh R. Lisek), „Bohaterska pamiêæ œp.
majora Idzikowskiego” (dh St. Pieniê¿ny). Uczczono pamiêæ marsza³ka Focha i
innych. Reagowano na bie¿¹ce sprawy polityczne, organizowano akademie, czczono
pamiêæ zmar³ych, a tak¿e pamiêtano o wa¿nych rocznicach.

TG „Sokó³”, jak wiele innych stowarzyszeñ, by³o inwigilowane przez referat bez-
pieczeñstwa pod k¹tem powi¹zañ z innymi organizacjami. Z zachowanej dokumenta-
cji wiadomo, ¿e sympatyzowa³o z ugrupowaniami politycznymi i opozycyjnymi: ze
Stronnictwem Narodowym, Narodow¹ Parti¹ Robotnicz¹ i Stronnictwem Ludowym.
Stosunek do ugrupowañ prorz¹dowych by³ nieprzychylny. Wp³ywom „Soko³a” ule-
ga³y Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Towarzystwo Rzemieœlnicze Kupców,
w mniejszym stopniu – Katolickie Towarzystwo Robotników Polskich, Katolickie Sto-
warzyszenia M³odzie¿y Mêskiej i ¯eñskiej, Towarzystwo Czytelni Ludowych, Towa-
rzystwo Powstañców i Wojaków, Towarzystwo Uczestników Powstania Wielkopol-
skiego oraz towarzystwa sportowe19.

Patronem gniazda by³ ks. dziekan Stanis³aw Maciaszek, a wszystkie najwa¿niejsze
wydarzenia w jego dzia³alnoœci nie mog³y siê odbyæ bez czynnej obecnoœci i wsparcia
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ks. Stanis³awa Kuliszaka – proboszcza parafii pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieusta-
j¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu.

Innym wa¿nym obszarem aktywnoœciTG „Sokó³” w Nowym Tomyœlu by³a dzia-
³alnoœæ kulturalna i oœwiatowa. Cz³onkowie „Soko³a”, poprzez organizowane wy-
darzenia, starali siê tworzyæ mo¿liwoœci obcowania ze sztuk¹ i poszerzanie hory-
zontów uczestników imprez.

Najbardziej zaanga¿owany w dzia³alnoœæ teatraln¹ by³ druh Koperski (prawdo-
podobnie Jan) – autor scenariuszy oraz re¿yser przedstawieñ. Na scenie w restau-
racji „Kresowianka” wystawiane by³y spektakle, m. in.: „Ciotka Karola”, „Ma³¿eñ-
stwo Loli”, „Po¿ycz mi swej ¿ony” oraz „Rac³awickie kosy”20. 

Do 1929 roku w mieœcie brakowa³o orkiestry, przy organizacji wa¿niejszych wy-
darzeñ wspierano siê wiêc muzykami z pobliskich miejscowoœci. W³aœnie w 1929
roku cz³onkowie „Soko³a” zainicjowali zbiórkê pieniêdzy na zakup instrumentów.
W tym celu organizowano zabawy karnawa³owe, wystawiano sztuki teatralne, a za
zgod¹ wojewody poznañskiego, we wrzeœniu 1930 roku urz¹dzono kwestê uliczn¹
na rzecz Sokolstwa Polskiego Dzielnicy Wielkopolskiej, z której? kwoty zosta³a
przekazana na dzia³alnoœæ orkiestry.

Dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu nauczyciela, druha Kozubala, TG „Sokó³” ja-
ko pierwsza i jedyna organizacja w Nowym Tomyœlu, od grudnia 1930 roku, posia-
da³o w³asn¹ orkiestrê. Zespó³ muzyków liczy³ 12 osób. 

Orkiestra dêta Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Nowym Tomyœlu. 
W œrodku prowadz¹cy orkiestrê nauczyciel muzyki Feliks Miko³ajczyk. 
Nowotomyska Galeria Internetowa – z albumu Eugeniusza Ludwiczaka



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

68 Tomasz Siwiñski

Zaczêto tak¿e organizowaæ nowe grupy œpiewu i deklamacji, z których wy³oni³y
siê chór sokoli i kó³ko sceniczne21. Orkiestra æwiczy³a regularnie kilka razy w tygo-
dniu. Miejscem jej spotkañ by³a salka parafialna lub restauracja „Kresowianka”. Od
czasu powstania sokola orkiestra towarzyszy³a mieszkañcom miasta podczas naj-
wa¿niejszych œwi¹t, wydarzeñ patriotycznych, imprez kulturalnych i sportowych.

Dziêki inicjatywie „Soko³a” prowadzona by³a nauka pieœni dawnych i patriotycz-
nych. Towarzystwo gromadzi³o literaturê i prowadzi³o bibliotekê. Organizowano
dla cz³onków polskie podwieczorki, podczas których urz¹dzano pokazy z akompa-
niamentem muzyki, „wieczory sokole” oraz „zabawy latowe”.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” by³o w dwudziestoleciu miêdzywojennym
jedn¹ z najprê¿niejszych organizacji na ziemi nowotomyskiej. Wed³ug jednych
Ÿróde³ liczy³o 120-130 cz³onków22, z kolei wed³ug innych by³o ich – w 1929 roku
oko³o 70, w 1933 roku – 76, w 1934 roku – 84, w 1935 roku – 50, w 1936 ro-
ku – 50 i w 1937 roku – 5623. O ile w 1929 roku przedstawiciele nowotomyskie-
go gniazda stanowili niespe³na 13% populacji okrêgu lwóweckiego, to w roku 1937
zaledwie 8%.

W funkcjonowaniu gniazda kilkakrotnie nastêpowa³ kryzys. Dwukrotnie chciano
nawet zawiesiæ jego dzia³alnoœæ- po raz pierwszy po kilkunastu miesi¹cach dzia³alnoœci,
a po raz drugi – w po³owie lat 30., gdy powstawa³y inne towarzystwa, do których od-
chodzili cz³onkowie „Soko³a”. Niemniej jednak stanowi³o ono ca³y czas licz¹c¹ siê si³ê
naterenie miasta, z czego chcia³y skorzystaæ tak¿e inne organizacje – w 1929 roku
Klub Sportowy „Huragan” rozwa¿a³ mo¿liwoœæ po³¹czenia z „Soko³em”24.

Druh Stanis³aw Pieniê¿ny – prezes 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”
w Nowym Tomyœlu w latach 1932-1933
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Towarzystwo finansowane by³o z wpisowego i sk³adek, a tak¿e z wszelkiego ro-
dzaju op³at – dochodów z przedstawieñ, zabaw, odczytów, a tak¿e z zapisów i da-
rów25.

Prezesami gniazda byli: Ignacy Urlich (1922), (…) Markowski (1926), Ludwik
Garstkowiak (1928), Stanis³aw Pieniê¿ny (1932-1933), Stanis³aw Kujawa (1933)
oraz Karol Markowski (1934-1939)26. ZnaleŸæ mo¿na te¿ informacje, ¿e funkcjê tê
pe³nili równie¿ panowie Matysiak, Jankowiak i Czub27. 

Adresem „Soko³a”, a zarazem jego biurem, by³o miejsce zamieszkania sekreta-
rza zarz¹du. Najd³u¿ej pe³ni³ tê funkcjê druh Garstkowiak.

Comiesiêczne zebrania plenarne i zabawy odbywa³y siê pocz¹tkowo na sali Tu-
szyñskiego oraz w hotelu „Pod Bia³ym Or³em”, a nastêpnie w „Kresowiance” lub
w sali Olejniczakowej.

Zachowa³y siê równie¿ informacje œwiadcz¹ce o tym, ¿e nowotomyski „Sokó³”
posiada³ swoj¹ rzetelnie prowadzon¹ kronikê, która jednak nie zachowa³a siê do
naszych czasów. Nie ocala³y równie¿ inne pami¹tki, takie jak sztandar czy sokole
mundury. 

Dziœ, po 95 lat od powstania TG „Sokó³” zanika powoli pamiêæ o twórcach pol-
skoœci na zachodnich terenach II Rzeczpospolitej. Towarzystwo Gimnastyczne „So-
kó³” swoj¹ dzia³alnoœci¹ integrowa³o lokaln¹ spo³ecznoœæ, wywieraj¹c znacz¹cy
wp³yw na rozwój kultury fizycznej, kreowanie ¿ycia kulturalnego i kultywowanie
postaw patriotycznych.

Pogrzeb druha Stanis³awa Pieniê¿nego – kondukt ¿a³obny id¹cy ulicami Nowego Tomyœla od miejsca
zamieszkania zmar³ego przy ul. Wybudowanie 2; 1 marca 1933 roku



Artyku³ „Dzia³alnoœæ Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Nowym Tomyœlu
w latach 1922-1939 (zarys problematyki)” ukaza³ siê w publikacji pokonferencyjnej
„Z tradycji kultury fizycznej w 150-lecie sportu w Polsce” – redakcja naukowa Iwona
Pazdan-Œli¿, Marta Przydzia³. Uniwersytet Rzeszowski, 2018. Przedruk za zgod¹ Wy-
dawcy. 

PS. Po kilkunastu latach dzia³alnoœci TG „Sokó³” pozosta³o niewiele pami¹tek. Co
sta³o siê z kronik¹, sztandarem, strojami, zdjêciami? Wiadomo, ¿e istnia³y. Byæ mo¿e
zaginê³y w czasie wojny. Mo¿e ktoœ z naszych czytelników posiada wiedzê na temat
spuœcizny „Soko³a”?
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Damian Ro¿ek – Paw³owski

O cyklu wydawniczym
„Sagi nowotomyskich rodów...”

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przesz³oœci,
ten nie jest godzien szacunku teraŸniejszoœci 
ani prawa do przysz³oœci

Józef Pi³sudski

Nad opracowaniem dziejów wielkopolskich rodzin pochylili siê dotychczas dwaj
badacze. Krzysztof Raniowski wyniki swoich badañ nad rodami ziemi wolsztyñsko-ba-
bimojskiej opublikowa³ w ksi¹¿ce „Rody ziemi wolsztyñsko-babimojskiej”. Publikacja
ta wydana przez Bibliotekê Publiczn¹ Miasta i Gminy w Wolsztynie doczeka³a siê
trzech wydañ (2005, 2006, 2014). Drugim z badaczy rodów z obszaru Wielkopol-
ski jest Mariusz Formanowicz, który efekty swoich badañ nad bukowskimi rodzinami
zawar³ w trzech publikacjach: „Formanowiczowie i Furmanowiczowie z Buku: ponad
300 lat udokumentowanej historii rodziny” (2010), „Bukowskie rodziny: s³ownik na-
zwisk mieszkañców Buku z I po³owy XVIII w.” (2011) i „Rodowody mieszczan bu-
kowskich: wstêp do genealogii bukowian (XVI-XIX wiek), wydanej przez Wielkopol-
skie Towarzystwo Genealogiczne „Gniazdo” w 2015 roku. 

Autorytetem dla kolejnych pokoleñ badaczy rodów wielkopolskich jest niew¹tpli-
wie prof. W³odzimierz Dworzaczek (1905-1988), który swoje ¿ycie poœwiêci³ na ze-
branie materia³ów i opracowanie losów rodów szlachty wielkopolskiej. Zgromadzo-
ne przez prof. Dworzaczka materia³y znane dziœ jako „Teki Dworzaczka: Materia³y
historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty wielkopolskiej XV-XX wieku”, zosta-
³y w ramach projektu badawczego Biblioteki Kórnickiej PAN opracowane z myœl¹
o udostêpnieniu ich w wersji elektronicznej. 

Ka¿dego roku ukazuj¹ siê w Wielkopolsce publikacje dotycz¹ce dziejów poszcze-
gólnych rodzin wielkopolskich, przede wszystkim przedstawiaj¹ce historiê rodów
o szlacheckim rodowodzie. 

Opracowanie dziejów nowotomyskich rodzinnie by³o dotychczas przedmiotem za-
interesowania badaczy. Nie pochylono siê dot¹d nad histori¹ tych rodów jako zbio-
rem osób zamieszkuj¹cych okreœlony obszar. Nak³adem Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy w Nowym Tomyœlu w 1999 roku ukaza³a siê ksi¹¿ka „Opowieœæ Marty
z Szu³cików” autorstwa Marty Czebatul (1907-2001). Stanowi ona zapis historii jed-
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nej rodziny zamieszka³ej przed I wojn¹ œwiatow¹ w Bolewicach, a nastêpnie w Glinnie.
Staraniem rodziny wydane zosta³o opracowanie bêd¹ce zapisem losów nowotomy-
skiej rodziny Preislerów (Poznañ 1998). W „Kwartalniku Nowotomyskim” (nr 3-
4/4-5/2005) ukaza³y siê wspomnienia dra Zygmunta Soko³owskiego (1929-2007)
pt. „Mój ojciec Eryk – przedwojenny wzór kupca”, ukazuj¹ce historiê nowotomyskiej
rodziny Soko³owskich. W „Przegl¹dzie Nowotomyskim” natomiast zamieszczone
zosta³y wspomnienia Wiktorii Sadowskiej z d. Szofer (1919-2003), opatrzone
tytu³em „Dzieje mojej rodziny. Pamiêtnik Wiktorii Sadowskiej z d. Szofer”,
prezentuj¹ce dzieje rodziny autorki zwi¹zanej ze wsi¹ Ró¿a k. Nowego Tomyœla
(„Przegl¹d Nowotomyski” nr 3/2017). Z kolei Wies³awa Ptaszyk opublikowa³a
wspomnieniowy artyku³ pt. „Moi przodkowie. Rodziny Wawrockich i Pazgratów”
(„Przegl¹d Nowotomyski” nr 4/2017). 

W 1919 roku Nowy Tomyœl zamieszkiwa³o oko³o 10 polskich rodzin. Informacjê
tak¹ znaleŸæ mo¿na we „wspomnieniach styczniowych” Teofili Janiszewskiej, ówcze-
snej mieszkanki miasta, które ukaza³y siê w „Orêdowniku Nowotomyskim” z 1938
roku: „Liczy³ wtedy Nowy Tomyœl niespe³na 10 polskich rodzin i to przewa¿nie ro-
botniczych”. Podobna liczba Polaków zamieszkuj¹cych Nowy Tomyœl pojawia siê na
liœcie uprawnionych do g³osowania w wyborach do Rady Miejskiej w 1919 roku.
Wkrótce sytuacja narodowoœciowa ulegnie zmianie i niemieckich mieszkañców mia-
sta zaczn¹ zastêpowaæ Polacy. 

Ukazuj¹cy siê w „Przegl¹dzie Nowotomyskim”, pocz¹wszy od nru 4 (32) z 2014
roku cykl pt. „Sagi nowotomyskich rodów” jest zbiorem opowieœci o najstarszych no-
wotomyskich rodzinach polskich, które po 1919 roku wybra³y Nowy Tomyœl jako
miejsce swego osiedlenia. Datê koñcow¹, jak¹ przyj¹³ autor opracowuj¹c dzieje tych
rodzin, jest rok zamieszkania w mieœcie – 1939. Ambicj¹ autora jest zatem opracowa-
nie historii polskich rodzin, które osiedli³y siê w Nowym Tomyœlu w okresie dwudzie-
stolecia miêdzywojennego. Opracowania ka¿dorazowo uzupe³nione zosta³y o mate-
ria³ ikonograficzny (fotografie i pocztówki), podnosz¹cy atrakcyjnoœæ tekstów, jednak
przede wszystkim stanowi¹ one zapis dziedzictwa kulturowego Nowego Tomyœla.
W sk³adaj¹cych siê na ten cykl opracowaniach zamieszczono dotychczas 131 –
uprzednio zeskanowanych i opisanych – materia³ów ikonograficznych, dokumentuj¹-
cych losy bohaterów poszczególnych sag. Najstarsze fotografie pochodz¹ z pocz¹tku
XX wieku. Prezentacje dziejów rodzin, autor wzbogaca równie¿ odniesieniami do hi-
storii domów i ulic, bêd¹cych miejscami zamieszkania lub pracy bohaterów. W ten
sposób cykl ów zawiera nie tylko historyczne treœci o aspekcie biograficznym, ale tak-
¿e stanowi przyczynek do poznania historii miasta w jego architektoniczno-urbani-
stycznych aspektach.

W ramach cyklu „Sagi nowotomyskich rodów” opublikowano dotychczas dzie-
wiêæ artyku³ów. Artyku³ „Fabryka mebli Polonia”, w którym zawarta zosta³a historia
nowotomyskich rodzin Piêtów i Kapturów, zamieszczony zosta³ jeszcze poza cyklem
(w nrze 1 (29), 2014). £¹cznie z nim, na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”, uka-
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za³o siê wiêc dziesiêæ artyku³ów autora prezentuj¹cych najstarsze nowotomyskie ro-
dziny: „Kuczowie… Prawie 100 lat piekarniczej tradycji” (nr 4 (32), 2014), „Hilde-
brandowie… Od lat 30. minionego stulecia w Nowym Tomyœlu” (nr 3 (35), 2015),
„Rodzina mistrza obuwniczego Jana Maliñskiego” (nr 1 (37), 2016), „Rodzina Go³¹b-
ków (Potarzyce, Westfalia, Nowy Tomyœl)” (nr 1 (41), 2017), „Rodzina Kandul-
skich. Przedwojenni restauratorzy, w³aœciciele Strzelnicy” (nr 2 (42), 2017), „Rodzi-
na Wolnych – zaradny Wielkopolanin i jego potomkowie” (nr 3 (43), 2017),
„Polachowie – jedna z najstarszych nowotomyskich rodzin” (nr 1 (45), 2018),
„Rodzina Ignacego Roszkowiaka” (nr 3 (47), 2018), „Starostowie” (nr 4 (48),
2018). Temat zwi¹zany z genealogii ziemi nowotomyskiej podj¹³ autor
w przygotowanym w roku jubileuszu 230. lecia za³o¿enia Nowego Tomyœla, artykule
„Szo³drscy. Wielkopolska rodzina ziemiañska o nowotomyskich odniesieniach”
(„Przegl¹d Nowotomyski” nr 2 (38), 2016).

Ka¿dorazowo autor podaje informacjê, sk¹d rodzina lub jej cz³onkowie przybyli do
Nowego Tomyœla. Korzystaj¹c z zachowanych ksi¹g metrykalnych i dokumentów bê-
d¹cych w posiadaniu rodzin, stara siê okreœliæ, w jakich regionach ich przodkowie za-
mieszkiwali w XIX wieku. Zamieszcza informacje o przodkach, stara siê tak¿e okre-
œliæ rok zamieszkania rodziny w Nowym Tomyœlu. W przypadku opracowanych do-
t¹d rodów ustalenia przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co… 

Rodzina Go³¹bków – reemigranci z Westfalii, po reemigracji na pocz¹tku lat 20.
XX w. zamieszkali w Trzcielu Odbudowie, a nastêpnie w Sêkowie. Przodkowie rodzi-
ny: Go³¹bkowie – zamieszkiwali ziemiê jarociñsk¹, Budnerowie – ziemiê gnieŸnieñsk¹
(Agnieszka Go³¹bek z d. Budner – urodzi³a siê w ¯ydowie k. Gniezna). W Nowym
Tomyœlu rodzina Go³¹bków zamieszka³a w I po³. lat 30. XX w.

Rodzina Hildebrandów do Nowego Tomyœla przeprowadzi³a siê z Buku. Przodko-
wie rodziny – Hildebrandowie i Stasiñscy – zamieszkiwali obszar ziemi grodziskiej
i opalenickiej. W Nowym Tomyœlu rodzina Hildebrandów zamieszka³a w 1932 roku. 

Rodzina Kandulskich do Nowego Tomyœla przeprowadzi³a siê z Albertowska.
Przodkowie rodziny – Kandulscy i Steinowie – zamieszkiwali Kobylniki k. Grodziska
Wlkp. oraz Albertowsko. W Paproci/Nowym Tomyœlu rodzina Kandulskich za-
mieszka³a w 1920 roku.

Rodzina Kuczów do Nowego Tomyœla przeprowadzi³a siê z W¹sowa. Przodkowie
rodziny – Kuczowie oraz Nowakowie – mieszkali w W¹sowie oraz Krzywym Lesie
na ziemi lwóweckiej. Do Nowego Tomyœla rodzina Kuczów przyby³a w 1920 roku. 

Rodzina Maliñskich do Nowego Tomyœla przeprowadzi³a siê z Poznania. Przodko-
wie rodziny – Maliñscy i Nêdzewiczowie – zamieszkiwali ziemiê gostyñsk¹, Modrze k.
Stêszewa oraz Poznañ. W Nowym Tomyœlu rodzina Maliñskich zamieszka³a w 1921
roku.

Rodzina Piêtów do Nowego Tomyœla przeprowadzi³a siê z Bukowca. Przodkowie
rodziny – Piêtowie oraz Nowakowie – mieszkali w Bukowcu. W Nowym Tomyœlu
rodzina Piêtów zamieszka³a na prze³omie lat 1919/1920.
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Rodzina Polachów, w³aœciwie Stefan Polach przeprowadzi³ siê na prze³omie lat
1921/22 z Wolsztyna do Nowego Tomyœla. Przodkowie rodziny – Polachowie za-
mieszkiwali ziemiê wolsztyñsk¹, natomiast Zygalscy – rodzina Jadwigi Polach z d. Zy-
galskiej pochodzi³a z Obry k. Wolsztyna. W Nowym Tomyœlu zamieszka³a w po³owie
lat 20. XX wieku. 

Rodzina Roszkowiaków, w³aœciwie Ignacy Roszkowiak przeprowadzi³ siê do No-
wego Tomyœla z ziemi koœciañskiej w po³owie lat 20. XX w. Przodkowie rodziny -
Roszkowiakowie zamieszkiwali ziemiê koœciañsk¹, m. in. Jurkowo, Star¹ Przysiekê,
natomiast WoŸniakowie – rodzina Agnieszki Roszkowiak z d. WoŸniak zamieszkiwa-
li ziemiê koœciañsk¹ i w Nowym Tomyœlu zamieszkali na pocz¹tku lat 20. XX w. 

Rodzina Starostów, w³aœciwie Jakub Starosta, reemigrant z Berlina, po reemigracji
w 1919 roku. mieszka³ w Poznaniu, Wrzeœni, Grodzisku Wlkp. oraz w Koœcianie.
Z Poznania do Nowego Tomyœla przeprowadzi³ siê w 1925 roku. Przodkowie rodzi-
ny – Starostowie i Miko³ajewscy – pochodzili z ziemi szamotulskiej, ¿ona Jakuba Sta-
rosty – Franciszka Starosta z d. B³achowiak – pochodzi³a z Kozich Lasek.

Rodzina Wolnych do Glinna/Nowego Tomyœla przeprowadzi³a siê z Opalenicy.
Przodkowie rodziny – Wolni i Ludwiczakowie – pochodzili z ziemi opalenickiej (Rud-
niki, Wojnowice, Koz³owo) oraz z Buku. W Glinnie pod Nowym Tomyœlem rodzina
Wolnych zamieszka³a w 1913 roku. Jej potomkowie zamieszkali w Nowym Tomyœlu
w 1918 roku. 

Wszystkie rodziny, których dzieje by³y przedmiotem badawczych poszukiwañ au-
tora, pochodz¹ z Wielkopolski. 

***
Wœród motywów, którymi kierowali siê cz³onkowie poszczególnych rodzin decy-

duj¹c siê na zamieszkanie w Nowym Tomyœlu, najczêœciej wystêpuj¹cym jest czynnik
ekonomiczny: zakup nieruchomoœci, ziemi, gospodarstwa, podjêcie pracy lub prowa-
dzenia dzia³alnoœci rzemieœlniczej. Wszystkie objête dotychczasowymi opracowania-
mi rodziny s¹ rodzinami wyznania katolickiego i maj¹ ch³opskie korzenie. Przedstawi-
ciele tych rodzin w pierwszym pokoleniu nowotomyœlan reprezentowali takie zawo-
dy jak: mistrzowie piekarstwa i w³aœciciele piekarñ (Micha³ Kucz, Jakub Starosta);
mistrz szewski, w³aœciciel pracowni i magazynu obuwia oraz fabryki drewniaków
i okulaków (Jan Maliñski), mistrz stolarski i w³aœciciel fabryki mebli (Wojciech Piêta),
emerytowany policjant pañstwowy (Walenty Hildebrand), funkcjonariusz stra¿y gra-
nicznej (Micha³ Go³¹bek), ksiêgowy (Stefan Polach), kierowca – mechanik (Ignacy
Roszkowiak), w³aœciciel gospodarstwa i restaurator (W³adys³aw Kandulski), w³aœciciel
gospodarstwa (Franciszek Wolny). 

W omawianym cyklu autor przybli¿a pierwsze lata ¿ycia rodziny w mieœcie, przed-
stawia dzia³alnoœæ ich przedstawicieli w organizacjach i stowarzyszeniach dzia³aj¹cych
w latach 20. XX wieku w Nowym Tomyœlu, doprowadza historiê rodzin do lat II woj-
ny œwiatowej. Zarysowuje tak¿e historie rodzin w latach 1939-1945, podaj¹c infor-
macjê, czy rodzina zosta³a z Nowego Tomyœla wysiedlona, czy te¿ pozosta³a w mie-
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œcie. W przypadku omawianych rodzin nastêpowa³o ich wysiedlenie na tereny Gene-
ralnego Gubernatorstwa. Wyj¹tek stanowi¹ jedynie wojenne losy rodziny Kandul-
skich, wysiedlonych na teren okupowanej Francji. 

Autor okreœla równie¿ datê powrotu z wysiedlenia i omawia pokrótce powojenne
lata spêdzone w Nowym Tomyœlu. Lata 40. i 50. XX wieku s¹ okresem wchodzenia
w doros³e ¿ycie drugiego pokolenia tych rodzin. Autor stara siê przedstawiæ tak¿e je-
go losy. Dla wiêkszoœci z prezentowanych, jako datê graniczn¹, stanowi¹c¹ kres opo-
wieœci, autor przyj¹³ lata 70. i 80. XX wieku. W przypadku przedstawicieli rodzin,
którzy w sposób szczególny zas³u¿yli siê dla miasta, relacja siêga czêsto koñca XX wie-
ku.

W wyniku przeprowadzonych badañ autor ustali³ liczbê nowotomyskich rodzin,
które nale¿a³oby obj¹æ opracowaniem. Zamyka siê ona w przedziale 40 – 50 rodzin.
Do grona nadal nie opracowanych najstarszych nowotomyskich rodzin nale¿¹ m. in.:
Adamczykowie, Dopiera³owie, Fabianowie, Go³kowie, Heniczowie, Janiszewscy, Ja-
nusowie, Kamiñscy, Kañdu³owie, KaŸmierczakowie, Konieczni, Korzeniowscy, Kozo-
wie, Kromowie, Kuzdowiczowie, Lobowie, Maciejewscy, Maniowie, Maszewscy, Ma-
zurczakowie, Nitschowie, Nygowie, Olejniczakowie, Pawelcowie, Pieniê¿ni, Preisle-
rowie, Ro¿kowie, Rulewiczowie, Soko³owscy, Szczepaniakowie, Szczeszyñscy, Szu-
walscy, Twardowscy, Tycowie, Weberowie, Zbora³owie, Zieliñscy i ¯urkowie. Autor
zdaje sobie sprawê, ¿e powy¿sza lista nie jest list¹ kompletn¹. Potomków wy¿ej wy-
mienionych rodzin, zainteresowanych opracowaniem i zamieszczeniem rodzinnej hi-
storii w cyklu „Sagi nowotomyskich rodów”, autor prosi o kontakt za poœrednictwem
Redakcji. 

Cykl „Sagi nowotomyskich rodów” wpisa³ siê na sta³e w historiografiê ziemi
nowotomyskiej. Publikacje artyku³ów z tego cyklu na ³amach „Przegl¹du
Nowotomyskiego” wype³ni³y 171 stron tego spo³eczno-kulturalnego pisma.
Przygotowuj¹c dziesiêæ opowieœci o najstarszych nowotomyskich rodzinach polskich,
autor przeprowadzi³ wywiady z 42 osobami. 
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Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyœlu 
w roku 60. lecia

12 lutego 2019 roku, dok³adnie w dniu, w którym przypada³a 60. rocznica rozpo-
czêcia dzia³alnoœci, w siedzibie Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu odby³a
siê uroczystoœæ z okazji tego Jubileuszu. Uroczystoœæ sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili zapro-
szeni goœcie: Jakub Rutnicki – pose³ na Sejm RP, Jerzy Jankowski – prezes Zarz¹du
Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i przewodnicz¹-
cy Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej, Waldemar Witkowski –
pe³nomocnik Krajowej Rady Spó³dzielczej, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñ-
ski, przewodnicz¹ca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka, burmistrzo-
wie: Nowego Tomyœla – W³odzimierz Hibner i Adrianna Zieliñska, Opalenicy – To-
masz Szulc i Pniew – Józef Æwiertnia, prezes Zarz¹du Wydawnictwa „Dom” – Maria
Niedzielska, prezesi zaprzyjaŸnionych spó³dzielni mieszkaniowych, prezesi i dyrekto-
rzy zak³adów i firm wspó³pracuj¹cych ze Spó³dzielni¹ Mieszkaniow¹. Na jubileuszow¹
galê przybyli tak¿e cz³onkowie Rady Nadzorczej, wieloletni dzia³acze spo³eczni oraz
pracownicy Spó³dzielni. Goœciem honorowym by³a Zofia Bia³ek nale¿¹ca do grona za-
³o¿ycieli Spó³dzielni. 

Podczas uroczystoœci trzynastu dzia³aczy i pracowników zosta³o uhonorowanych
odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielczego”. Wyró¿niono tak¿e pracowni-
ków legitymuj¹cych siê ponad 30. letnim sta¿em pracy w nowotomyskiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej i wieloletnich dzia³aczy. Odebrali oni okolicznoœciowe podziêkowania
w formie medali oraz upominki.

Mi³ym akcentem jubileuszowych uroczystoœci by³y wyst¹pienia zaproszonych goœci,
którzy doceniaj¹c dotychczasowe osi¹gniêcia Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym
Tomyœlu, ¿yczyli jej dalszego rozwoju i wielu sukcesów. Jubileuszowa uroczystoœæ by-
³a tak¿e okazj¹ do zaprezentowania filmów pozwalaj¹cych porównaæ zasoby Spó³-
dzielni z lat 80. i 90. X wieku z obecnym stanem spó³dzielczych zasobów. Jubileusz
uœwietni³y wystêpy lokalnych zespo³ów – dzia³aj¹cej przy Klubie Osiedlowym „Jarzê-
biny” i nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” oraz – zaprzyjaŸnionej z Klubem Osie-
dlowym – Barbary Kubala-Ratajczak.

Pomys³ zawi¹zania Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu zrodzi³ siê pod
koniec 1958 roku wœród pracowników ówczesnego Powiatowego Zwi¹zku Gmin-
nych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”. Jej inicjatorami byli Florian Œlósarski –
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prezes PZGS-u i Boles³aw Rogalski – pierwszy prezes Zarz¹du Spó³dzielni Mieszkanio-
wej, piastuj¹cy tê funkcjê do 1971 roku. Ich starania wspar³ pracownik Wojewódzkie-
go Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” – Tadeusz Skubiszyñski.
12 lutego 1959 roku nowotomyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa uzyska³a osobowoœæ
prawn¹.

Przez 60 lat swego istnienia Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyœlu sta³a siê
wspó³twórczyni¹ nowego oblicza miast, w których dzia³a. Wybudowa³a 133 budynki
z 3 821 mieszkaniami, w tym: w Nowym Tomyœlu – 2 404 mieszkania i 44 domy jed-
norodzinne, w Buku – 532 mieszkania, w Opalenicy – 536 mieszkañ i w Pniewach –
349 mieszkañ, o ³¹cznej powierzchni u¿ytkowej ponad 206 tys. m2. W zasobach
Spó³dzielni mieszka dziœ blisko 9 000 osób. Spó³dzielnia zarz¹dza 14 wspólnotami
mieszkaniowymi, obejmuj¹cymi 204 mieszkania i 10,4 tys. m2 powierzchni u¿ytko-
wej. Posiada równie¿ 73 gara¿e oraz – na wynajem – 76 lokali u¿ytkowych o po-
wierzchni u¿ytkowej 11,1 tys. m2.

Najwiêkszy rozwój spó³dzielczego budownictwa mieszkaniowego przypada³ na
okres od II po³owy lat 70. i trwa³ do po³owy lat 90. XX wieku. Równolegle z budow-
nictwem mieszkaniowym, Spó³dzielnia Mieszkaniowa zadba³a o powstanie, w pe³nym
zakresie, obiektów us³ugowych i infrastruktury technicznej. Wybudowano szko³y,
przedszkola, ¿³obek, halê sportowo-widowiskow¹, przychodnie lekarskie, apteki, pa-
wilony i lokale handlowo-us³ugowe, gara¿e, kot³ownie, magistrale sieci ciep³owniczych

Na jubileuszow¹ galê przybyli zaproszeni goœcie, cz³onkowie Rady Nadzorczej, wieloletni dzia³acze
spo³eczni oraz pracownicy Spó³dzielni
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i elektroenergetycznych, kolektory kanalizacji sanitarnej i deszczowej, hydrofornie,
parkingi i ulice.

W latach 80. XX wieku Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyœlu powo³a³a
w³asny Zak³ad Budowlano-Remontowy, na bazie którego póŸniej powsta³a spó³ka
z o. o. – Przedsiêbiorstwo Budowlane DOMBUD, którego Spó³dzielnia jest jedynym
udzia³owcem. Przedsiêbiorstwo to realizuje inwestycje Spó³dzielni i wykonuje w jej za-
sobach wiêkszoœæ robót remontowych.

Przerwa w mieszkaniowej dzia³alnoœci inwestycyjnej trwa³a jedynie w latach 2002-
2006. Po 5. letniej przerwie, w 2007 roku, wznowiono w Nowym Tomyœlu i Opale-
nicy realizacjê budownictwa mieszkaniowego. W tym okresie wybudowano 236
mieszkañ i 22 domy jednorodzinne.

Kolejne Zarz¹dy Spó³dzielni, w okresach swojej dzia³alnoœci, d¹¿y³y do tego, aby za-
soby mieszkaniowe i tereny osiedli by³y zadbane, utrzymane w jak najlepszym stanie

Z ¿yczeniami dla Jubilatki
pospieszyli samorz¹dowcy,

w tym burmistrzowie miast,
w których Spó³dzielnia 

ma swe zasoby 

Gratulacje z³o¿yli tak¿e
prezesi zaprzyjaŸnionych

spó³dzielni mieszkaniowych
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technicznym i mia³y estetyczny wygl¹d. Osiedla wyposa¿one s¹ w dobrze urz¹dzone
place zabaw i zadbane tereny zielone. Prowadzone s¹ prace zwi¹zane z wymian¹ na-
wierzchni chodników oraz modernizowaniem ulic i parkingów. Spó³dzielnia przepro-
wadza na szerok¹ skalê remonty i modernizacje posiadanych obiektów. W ramach
prac termomodernizacyjnych ocieplono œciany zewnêtrzne i stropodachy wszystkich
budynków, wymieniono stolarkê okienn¹ w mieszkaniach i na klatkach schodowych
oraz drzwi zewnêtrzne do budynków. Wszystkie budynki wyposa¿one s¹ w domo-
fony cyfrowe. Budynki i mieszkania zosta³y w pe³nym zakresie opomiarowane pod
wzglêdem dostawy wody i ciep³a, z wykorzystaniem urz¹dzeñ elektronicznych z od-
czytem radiowym. 

Nak³ady finansowe Spó³dzielni w ostatnich piêciu latach zamykaj¹ siê kwot¹ ponad
29 mln z³, w wiêkszoœci przeznaczane s¹ na kontynuacjê docieplenia œcian zewnêtrz-
nych. Docieplenia by³y niejednokrotnie powi¹zane z remontem balkonów i wymian¹
okien w kondygnacjach piwnicznych. Przeprowadzane obecnie docieplenia obejmuj¹
budynki wzniesione w latach 90. XX wieku, ze œcianami trójwarstwowymi.

W 2018 roku Spó³dzielnia rozpoczê³a likwidacjê gazowych podgrzewaczy wody
u¿ytkowej (popularnych junkersów), z jednoczesn¹ budow¹ wewnêtrznej instalacji
ciep³ej wody u¿ytkowej w 1106 mieszkaniach. W realizacji tego zadania, zaplanowa-
nego na okres 3. letni, skorzystano z po¿yczki JESSICA 2, w ramach Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego. Podjêta inwestycja obejmuje równie¿ dzia-
³ania energooszczêdne, tj. wymianê termostatycznych zaworów grzejnikowych i do-
cieplenie stropów piwnicznych. 

Poza dzia³alnoœci¹ eksploatacyjn¹ Spó³dzielnia prowadzi równie¿ dzia³alnoœæ spo-
³eczno – kulturaln¹, skierowan¹ g³ównie do dzieci, m³odzie¿y i seniorów, a tak¿e jest
operatorem telewizji kablowej, w ramach której nadaje program lokalny „W obiek-
tywie”, emituj¹cy reporta¿e i wiadomoœci dotycz¹ce wydarzeñ nie tylko z ¿ycia Spó³-
dzielni, ale przede wszystkim z ¿ycia miasta i regionu. Œwiadczy równie¿ us³ugi dostê-
pu do Internetu, ci¹gle rozbudowuj¹c sieæ œwiat³owodow¹ poza zasoby spó³dzielcze,
zabiegaj¹c o pozyskanie nowych abonentów, w tym biznesowych. 

W 2015 roku Spó³dzielnia wdro¿y³a Zintegrowany System Informatyczny firmy
UNISOFT, a w 2017 roku uruchomi³a elektroniczne biuro obs³ugi mieszkañców
eBOK. D¹¿¹c do otwartego, konsultacyjnego systemu zarz¹dzania, a tak¿e w celu
zmobilizowania mieszkañców do wspó³pracy i wiêkszej aktywnoœci, obecny Zarz¹d
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu zainicjowa³ w 2018 roku Zebrania
Nieruchomoœci. 

Fundamentem sukcesu Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu byli i s¹ lu-
dzie, zarówno cz³onkowie zaanga¿owani w dzia³alnoœæ jej organów, jak i profesjonal-
na oraz doœwiadczona kadra pracownicza. Niezaprzeczalnym sprawc¹ sukcesu Spó³-
dzielni, który przyczyni³ siê do jej rozwoju, jest Franciszek Stachowiak, nieprzerwanie
przez ponad 53 lata zwi¹zany ze Spó³dzielni¹, w tym przez prawie 35 lat jako prezes
Zarz¹du, a przez 18 lat jako przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej. W 2016 roku, w pe³-
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Jubileusz uœwietni³y wystêpy
lokalnych zespo³ów –
dzia³aj¹cej przy Klubie

Osiedlowym „Jarzêbiny”…

...nowotomyskiej kapeli 
„Zza Winkla” …

oraz - zaprzyjaŸnionej 
z Klubem Osiedlowym -

Barbary Kubala-Ratajczak
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ni zas³u¿enie, uhonorowany zosta³ tytu³em „Spó³dzielcza Osobistoœæ”. Wœród osób,
które poprzez wieloletni¹ pracê przyczyni³y siê do osi¹gniêæ Spó³dzielni i jej rozwoju,
nale¿y wymieniæ w szczególnoœci: Zbigniewa Markowskiego – pracuj¹cego w Spó³-
dzielni od 1970 roku, w tym od 2006 roku na stanowisku prezesa Zarz¹du, Jana Ma-
tysiaka, Kazimierza Sochackiego, Andrzeja Rutnickiego, Czes³awa Równiaka, Krzysz-
tofa Czarnuszkê, Karola Barañskiego, Alinê Dysiewicz, El¿bietê Kaffler, Kazimierza
Kasprzaka, Barbarê Cyprowsk¹, Mariana Mrówkê i Mariê Simon. Od 2008 roku Za-
rz¹d Spó³dzielni dzia³a w niezmienionym sk³adzie: Zbigniew Markowski, Krzysztof
Grzelak i Barbara Cyprowska. 

W okresie prawie 60. letniej dzia³alnoœci Spó³dzielnia zaspokoi³a potrzeby mieszka-
niowe tysiêcy swoich cz³onków, którym zapewni³a jak najlepsze warunki zamieszki-
wania. Mo¿na stwierdziæ, ¿e czyni³a to z powodzeniem. Przez lata swego dzia³ania ze-
bra³a wiele pozytywnych opinii, otrzyma³a wiele odznaczeñ i wyró¿nieñ, bêd¹cych
wyrazem uznania dla jej osi¹gniêæ: zbiorow¹ odznakê honorow¹ „CZSBM dla spó³-
dzielni mieszkaniowej”, odznakê zbiorow¹ „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Nowy To-
myœl”, odznakê zbiorow¹ „Za zas³ugi dla spó³dzielczoœci”, odznakê honorow¹ „Za
zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego”, odznakê „Zas³u¿ony dla Powiatu No-
wotomyskiego”, tytu³ „Dobra Spó³dzielnia (w 2013 i 2015 roku) oraz wyró¿nienia
w Ogólnopolskim Rankingu Spó³dzielni Mieszkaniowych (w 2017 i 2018 roku). 

Zdjêcia ze zbiorów Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu.

Fundamentem sukcesu Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu byli i s¹ ludzie
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Moj¹ pasj¹ zawsze by³a motoryzacja…
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Rozpocznijmy od przybli¿enia pojêæ,
których bêdziemy u¿ywaæ w naszej roz-
mowie. Na pocz¹tek, zdefiniuj, proszê,
kim s¹ graciarze.

To osoby startuj¹ce w wyœcigach gra-
tów – starych, zdezelowanych samocho-
dów, których wartoœæ nie mo¿e przekro-
czyæ tysi¹ca z³otych. Tak jest przyjête, ale
w rzeczywistoœci, auto w zakupie kosztuje
tysi¹c z³otych, jednak z przeróbk¹ to wy-
chodzi wiêcej. Same opony, które kupuje-
my kosztuj¹ piêæset z³otych. To musz¹ byæ
takie opony jak ma quad albo maszyny
rolnicze – w jode³ki, one siê w piasku szyb-
ciej przekrêcaj¹. Zwyk³e opony siê œlizga-
j¹, a te rw¹ do przodu. To dodatkowo
sam zakup opon, a jeszcze do tego okleja-
nie, dêtki. Od dwóch lat preferujemy wy-
œcigi w trzech kategoriach: cywil – to klasa,
w której auto nie jest przerobione, nie
mo¿e mieæ haka i butli z gazem, ale poza
tym to taki samochód, jakim zje¿d¿asz
z drogi, tablice odkrêcasz i mo¿esz starto-
waæ w wyœcigu. Dalej mamy auta przera-
biane- w kategorii do 1,6 i do 2 litrów –
one s¹ ju¿ rozebrane, bez zderzaków,
lamp, lusterek, maj¹ ch³odnice zestawione
w inne miejsce i dodatkowe wzmocnienia.

Wyjaœnienia wymaga równie¿ pojêcie
Wrak Day…

To nazwa naszej imprezy odbywaj¹cej
siê dwa razy w roku – wiosn¹ i jesieni¹ –
w trakcie której organizujemy wyœcigi gra-
tów. Tak naprawdê wolimy okreœlenie
„wraków”, st¹d „wrak” w nazwie. W Po-
znaniu, co miesi¹c, odbywaj¹ siê wyœcigi
samochodów normalnie zarejestrowa-
nych, p³aci siê jak¹œ kwotê i mo¿na swoim
samochodem jeŸdziæ po profesjonalnym
torze. To siê nazywa: Tor Poznañ Track
Day. Kiedy zastanawialiœmy siê, jak na-
zwiemy imprezê, kolega Micha³ Anio³ sko-
jarzy³ te nazwy i wymyœli³ Wrak Day. Pa-
d³y jeszcze inne propozycje, ale Wrak
Day, w nawi¹zaniu do tego poznañskiego
Track Day, brzmia³o tak fajnie, ¿e zosta³o.
W ogóle ta impreza wywodzi siê od Maj-
ster Grata – wyœcigów zainicjowanych
w 2014 roku przez Adama Dro¿d¿ala.
On je organizowa³ do 2016 roku, póŸniej
ja wraz z Micha³em Anio³em przejêliœmy
organizacjê tej imprezy i zmieniliœmy jej
nazwê na Wrak Day.

Jak zawi¹za³a siê Graciarska Grupa?
My graciarze zawi¹zaliœmy siê w grud-

Martyna Nowosadzka

Ta adrenalina, ten zapach dymu…

Mi³oœnik kurzu, dymu i rycz¹cych silników, organizator nietypowych
wyœcigów samochodowych gromadz¹cych liczn¹ widowniê, prezes
Graciarskiej Grupy LOK – Leszek Kin opowiada o motoryzacyjnej pa-
sji, zdrowej rywalizacji, spo³ecznej dzia³alnoœci i rozrywce pozwalaj¹cej
realizowaæ szczytne cele
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niu 2014 roku, przy okazji pierwszej edy-
cji Majster Grata, w KuŸnicy. Braliœmy
w niej czynny udzia³ jako uczestnicy wyœci-
gów. Wtedy jeszcze nie by³ do koñca usta-
lony regulamin rajdu, dopiero od wiosny
doprecyzowaliœmy niektóre zapisy, np. ¿e
auta nie mog¹ mieæ wsporników itd. Od
2014 roku dos³ownie zaczêliœmy tym ¿yæ.
U mnie na placu, gdzie mam firmê, robili-
œmy sobie treningi. By³o po kilkanaœcie sa-
mochodów i miêdzy sob¹ rywalizowali-
œmy. Ja mam firmê za torami kolejowymi,
za placem GS-owskim i tam czasami s³y-
chaæ by³o taki ryk silników, ¿e ludzie z mia-
sta przyje¿d¿ali zobaczyæ, co siê dzieje.
W 2017 roku, razem z Micha³em Anio-
³em, spontanicznie zaanga¿owaliœmy siê
w Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Pomocy.
Pomyœleliœmy, ¿e zorganizujemy jakieœ
przeja¿d¿ki i zbiórkê pieniêdzy do puszek.
Wpad³em na pomys³, ¿e poproszê moje-
go mechanika Krzysztofa o wytyczenie to-
ru, wrzucimy informacje na Facebooka
i mo¿e coœ z tego wyjdzie. By³ t³um ludzi!
W pobli¿u mojej firmy, auta sta³y a¿ na
bocznicy kolejowej po drugiej stronie uli-
cy. Ta droga dojazdowa by³a pe³na samo-
chodów i widzów. S¹ jeszcze filmiki na
You Tubie, mo¿na obejrzeæ. No i od tego
zaczê³a siê przygoda. Zwróci³em siê do
Burmistrza Nowego Tomyœla o jakieœ
wsparcie i zostaliœmy zaproszeni na roz-
mowê. Poszliœmy i Burmistrz Hibner zada³
nam pytanie, czy mamy statut. Wyjaœni³
nam, ¿e musimy mieæ statut, ¿eby Gmina
mog³a nam pomagaæ z publicznych pieniê-
dzy. Zadzwoni³em wiêc do kolegi
z Chmielowej Grupy Motocyklowej, Ro-
berta Krysmanna, rozmawialiœmy godzi-
nê, wyt³umaczy³ mi, jak to wygl¹da – ¿e
mo¿emy iœæ do LOK-u, za³o¿yæ stowarzy-
szenie, ¿e musimy mieæ prezesa, zastêpcê,

skarbnika i sekretarza. Zadzwoni³em wiêc
do ch³opaków z pytaniem, czy zak³adamy
stowarzyszenie. Jest nas ponad czterdzie-
stu, wszyscy powiedzieli, ¿e tak. Musieli-
œmy zrobiæ w tej sprawie spotkanie. Zg³o-
si³em siê do Beaty Baran – dyrektor NOK-
-u z proœb¹ o jak¹œ salê. Powiedzia³a, ¿e
nie ma problemu. Odby³o siê wiêc zebra-
nie, na którym pad³o has³o: „Wybieramy
prezesa”. Las r¹k g³osuj¹cych za mn¹. Zo-
sta³em prezesem, ale powiedzia³em, ¿e
chcia³bym wytypowaæ zastêpcê. Wybra-
³em Micha³a Anio³a, z którym wspólnie
zrobiliœmy ju¿ WOŒP. My na swój sposób
zawsze siê dogadujemy – on swoje, ja
swoje – kompromis jest poœrodku. Krzy-
siu Œli¿ zosta³ skarbnikiem, a Marcin Hre-
czyñski sekretarzem. I tak to wszystko ru-
szy³o do przodu.

Co stanowi³o najwiêksze wyzwanie
przy organizacji pierwszego wyœcigu?

Przed t¹ pierwsz¹ imprez¹ nie mog³em
spaæ ze dwie noce, emocje by³y ogromne.
¯eby to wszystko wypali³o, ¿eby wszyst-
ko dograæ – gastronomiê, ca³¹ organiza-
cjê, ¿eby ludzie nie narzekali, ¿e siê kurzy,
¿e s¹ wielkie dziury. Mamy dwie koparki,
które co kilka wyœcigów spychaj¹ dziury
i mamy jedn¹ maszynê, która nam równa
tor. By³y rozmowy z najemc¹, czy wyrazi
zgodê na wydzier¿awienie nam ziemi
w Borui Nowej, na granicy z Szarkami, do-
gadywaliœmy kwoty. Wyzwaniem by³y
rozmowy z Burmistrzem, do którego
zwróciliœmy siê z proœb¹ o pomoc. Na po-
cz¹tku siê obawia³, ale go uprosiliœmy,
przekona³ siê do nas i do tego, ¿e robimy
coœ fajnego. W tym roku organizujemy ju¿
pi¹t¹ imprezê o Puchar Burmistrza. Naj-
trudniejsze by³o w³aœnie to przebicie siê,
starania o teren, o statut. Wszystko by³o
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na ostrzu no¿a, mieliœmy ju¿ termin impre-
zy, a nie mieliœmy jeszcze uregulowanych
formalnoœci z LOK-iem. Wszystko siê
dzia³o – jak to siê mówi – na wariackich
papierach, ale uda³o siê i machina ruszy³a.
Teraz podchodzê do tego spokojnie,
przed nami ju¿ pi¹ta edycja. W tym roku
do³¹czy do nas Fundacja DKMS, bêdzie
mo¿na siê zarejestrowaæ w bazie dawców
szpiku.

Czy wed³ug Ciebie trzeba mieæ jakieœ
szczególne cechy charakteru, ¿eby starto-
waæ w tak nietypowych wyœcigach?

Trzeba lubiæ motoryzacjê. Na si³ê niko-
go nie zmusisz, ¿eby wsiad³ i jecha³. Trze-
ba czuæ adrenalinê i byæ odwa¿nym. Mi-
cha³ Anio³ wraz kolegami wczeœniej orga-
nizowali sobie offroady, czyli rajdy samo-
chodami terenowymi. Z offroadów prze-
rzucili siê na wyœcigi gratów. To jest pasja!
Cz³owiek ¿yje tymi wyœcigami. Przypomi-

nam sobie pierwsze wra¿enia z jazdy… po
jednym okr¹¿eniu myœla³em: „Gdzie ja je-
stem?”, „Co ja tu robiê?”. Inne samocho-
dy zaczê³y we mnie uderzaæ, nogi mia³em
jak z waty, ale poczu³em, ¿e w³aœnie to
mnie krêci!

Motoryzacyjne zainteresowania towa-
rzysz¹ Ci od dawna?

Ca³y czas. Pamiêtam, ¿e jako m³ody
ch³opak bardzo lubi³em wyjazdy z rodzi-
cami do lasu, bo tata czêsto dawa³ mi po-
prowadziæ samochód, gdzieœ na polnych
drogach. Moj¹ pasj¹ zawsze by³a motory-
zacja. Tata prowadzi³ dzia³alnoœæ trans-
portow¹ i jak jeszcze jeŸdzi³, to mnie cza-
sem zabiera³ ze sob¹. W 1987 roku mia³
Stara i ja tym Starem zawsze z tat¹ chêtnie
jeŸdzi³em, np. na skup owoców. Pomaga-
³em mu te¿ przy naprawach samocho-
dów. Zawsze zwi¹zany by³em z motory-
zacj¹, skoñczy³em szko³ê w zawodzie me-

Œrubokrêty i pojazdy - ulubione zabawki od dzieciñstwa. Leszek (po prawej) 
z m³odszym bratem Arkadiuszem, 1981 r.
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chanika, uczy³em siê u pana Romka Kañ-
du³y. To jest pasja.

Dlatego swoje ¿ycie zawodowe rów-
nie¿ postanowi³eœ zwi¹zaæ z samochoda-
mi…

Mia³em 12 ciê¿arówek. Od piêciu lat
nie mam ju¿ firmy transportowej, obecnie
handlujê ciê¿arówkami. Kupiæ, sprzedaæ –
to te¿ lubiê od zawsze i to równie¿ zwi¹-
zane jest z motoryzacj¹. Najbardziej inte-
resuj¹ mnie du¿e samochody i nawet wy-
obra¿am sobie, jakby taki wyœcig ciê¿a-
rówkami zrobiæ (œmiech). Jako stowarzy-
szenie dzier¿awimy 5 ha ziemi w Borui
Nowej i mo¿na by coœ takiego zrobiæ, ale
niestety to nie wyjdzie. Tam jest piach i au-
ta siê zakopi¹, ale tak¹ wizjê mam – jakieœ
stare Ify… Takie coœ mnie krêci.

Od zawsze mieszkasz w Nowym To-
myœlu? 

Tak, jestem nowotomyœlaninem. Na
pocz¹tku mieszka³em przez trzy lata
u babci na placu Chopina, póŸniej siê wy-
prowadziliœmy do bloku – tam mieszkali-
œmy do 1996 roku. Przeprowadziliœmy siê
na ul. Jana Paw³a II i tam mieszka³em do
2003 roku. O¿eni³em siê z Agat¹ Jaku-
bowsk¹ i obecnie mieszkamy na ul. Kole-
jowej, razem z córkami Maj¹ i King¹. No
i w sierpniu, bêdzie trzeci -ch³opak. A¿ mi
³zy pop³ynê³y, jak siê dowiedzia³em... 

Rodziny wspieraj¹ Was w graciarskiej
pasji?

Nasze ¿ony z dzieæmi przyje¿d¿aj¹ nam
kibicowaæ. Moja mama, rodzice zawodni-
ków równie¿, a szwagier by³ kiedyœ moim
pilotem. Taki du¿y, rodzinny piknik siê ro-
bi. Kto chce, przy swoim gracie rozpala so-
bie grilla. Loba Team ma nawet swój wiel-
ki namiot, w którym gromadz¹ siê znajo-
mi, przyjaciele. Tam mamy grochówecz-

Leszek z ¿on¹ Agat¹ oraz córkami King¹ i Maj¹, 2018 r. 
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kê, kie³basê, kawê… zapraszamy. Nasze
¿ony nam pomagaj¹, szykuj¹ nam np. na-
grody, ¿ebyœmy na ostatnim etapie rajdu,
nie odrywali siê ju¿ od wyœcigu. Pomagaj¹
przy liczeniu punktów. ¯ona Micha³a
Anio³a prowadzi malowanie grata dla
dzieci. Przez dwa lata prowadzenia nasze-
go klubu one zawsze nam pomaga³y. Od

samego pocz¹tku s¹ z nami, w dniu impre-
zy my jesteœmy zaanga¿owani od 7: 00 lub
8: 00, a one przyje¿d¿aj¹ ju¿ o 9: 00. To
jest mi³e. Zintegrowaliœmy siê, poznaliœmy
swoje rodziny, mieliœmy dwie wspólne za-
bawy. Z Chmielow¹ Grup¹ Motocyklow¹
te¿ mieliœmy wspóln¹ zabawê andrzejko-
w¹.

W³oski Ogier - nazwê zaczerpn¹³ z filmu „Rocky”. Wyœcig podczas WOŒP, 2017 r.

By³o g³oœno, by³o nas s³ychaæ z daleka. Korowód jarmarkowy, 2017 r. Fot. Maciej Kasprzak
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Kobiety te¿ startuj¹ w wyœcigach?
Do pi¹tej edycji Wrak Day nie by³o

chêtnych. Wczeœniej, na Majster Gracie
startowa³y kobiety. Moja ¿ona te¿ starto-
wa³a, zajê³a drugie miejsce. Nie zg³aszaj¹
siê, wiêc nie zrobiliœmy takiej grupy. To
musia³aby byæ czwarta kategoria. Jak
masz chêæ wystartowaæ, to mo¿emy zro-
biæ. 

Zastanowiê siê jeszcze… (œmiech). 
Mo¿e na jesieñ zrobimy kategoriê ko-

biet, nie mówiê – nie. 

Niektórzy kierowcy s¹ cz³onkami ja-
kiejœ grupy np. Boruja Team. Na czym
polega taka przynale¿noœæ do zespo³u?

Dru¿yna, do której ja nale¿ê to LTT –
LuŸne T³oki Team. Nazwê wymyœli³ Piotr
Czubiñski, któremu zale¿a³o na zwario-
wanej nazwie. Jest nas dziesiêciu – z No-
wego Tomyœla, Groñska, Pniew. Cz³onka-

mi teamu s¹ kierowcy startuj¹cy w wyœci-
gach. Ch³opaki z Borui te¿ za³o¿yli swoj¹
grupê – Boruja Team. Nale¿¹ do niej
mieszkañcy Borui Koœcielnej i Borui No-
wej. Jest taka pozytywna rywalizacja miê-
dzy nami, ka¿dy chce byæ pierwszy, ale nie
ma tak, ¿eby ktoœ komuœ coœ robi³ na
z³oœæ. Szanujemy siê, nie ma ¿adnych kon-
fliktów, jest czysta, zdrowa rywalizacja.
Oprócz Boruja Team i LuŸne T³oki Team
jest jeszcze Honda Team i Loba Team.
Wszystkie te grupy, a tak¿e osoby nie-
zrzeszone w ¿adnej grupie, tworz¹ razem
Stowarzyszenie Graciarska Grupa LOK.

Jaki Ci idzie w wyœcigach, które miejsca
zajmujesz?

Nigdy nie bi³em siê do fina³u. Raz do-
szed³em do drugiego miejsca, jak siê kie-
dyœ na ¿wirowni œcigaliœmy. Prawdê mó-
wi¹c, to zwykle mam pecha – albo coœ siê
urywa, albo emocje mnie ponosz¹, w coœ

To jest jedna, du¿a, graciarska rodzina. Jarmark Chmielo - Wilkliniarski, 2016 r.



wpadnê albo pó³oœ ukrêcê… Przez trzy
wyœcigi mi pó³oœka wylatywa³a. Œmiali siê,
¿e jestem mistrz procy i dwustu metrów –
pierwszy wystartowa³em i po mniej wiêcej
dwustu metrach pó³oœ mi wyskakiwa³a,
ale to s¹ w³aœnie takie przygody.

Jakie emocje towarzysz¹ Ci podczas
wyœcigów?

Ja siê ca³kiem wy³¹czam, widzê tylko
œwiat³a, czekam a¿ siê zmieni¹ z czerwo-
nych na zielone i startujê. Nie rozgl¹dam
siê do pierwszego zakrêtu, chcê byæ
pierwszy. Nie zawsze siê udaje, ale jak siê
uda ustrzec od zderzeñ na pierwszym ³u-
ku, to jest dobrze. Gdy startowa³em
w 2015 roku, kiedy jeszcze sami nie orga-
nizowaliœmy takich wyœcigów, tylko jeŸdzi-
liœmy do Hetmanic, do S³awy, to jak w so-
botê by³ wyœcig, to ju¿ w pi¹tek nie mo-
g³em spaæ. Prze¿ywa³em to, jedzenie mi
nie smakowa³o. Straszna trema, bo nie
wiesz tak naprawdê, z kim siê œcigasz, co ci
mog¹ inni zrobiæ na torze. Przyje¿d¿a³em
po ka¿dym wyœcigu wykoñczony, zawsze
pe³no siniaków, otarcia od pasów, bo ja
mam swoj¹ wagê, a przeci¹¿enia s¹ w sa-
mochodzie straszne. Jest to prze¿ycie.
Trzeba usi¹œæ, poczuæ piach, który wpada
do oczu, samochód, który przygazowu-
jesz na starcie i stoi taki wœciek³y, z ³un¹
ognia wydobywaj¹c¹ siê z rury. Uwierz
mi, ¿e zawodnik siedz¹cy z boku czasem
siê boi. Jak taki nowicjusz usi¹dzie przy
mnie z boku, a ja siedzê w kasku, rêce na
kierownicy, wciskam gaz, wydech skiero-
wany w górê ogniem strzela, to adrenaliny
jest co niemiara! Przed ka¿dym wyœcigiem
by³a ogromna adrenalina. Powiem szcze-
rze, ¿e od roku ju¿ nie startujê. Bojê siê
o wszystko, zdajê sobie sprawê z tego, ¿e
jestem odpowiedzialny za bezpieczeñ-
stwo. Zawodnik podpisuje, ¿e jedzie na

w³asne ryzyko, ale jakby coœ siê sta³o, to
do odpowiedzialnoœci w pierwszej kolej-
noœci bêdê poci¹gniêty ja, a póŸniej po-
szkodowany. Dlatego t³umaczê i pilnujê,
¿eby po alkoholu nie wsiadaæ do samo-
chodu. Na to jestem uczulony, biegam z al-
komatem. Mo¿e w kwietniu wystartujê so-
bie w klasie cywilnej, na spokojnie. Mam
41 lat, nie jestem kruszynk¹, by³em kiedyœ
po³amany i nie chcê wiêcej. Krêci mnie to
ca³y czas, ta adrenalina, ten zapach dymu,
ale jak jadê – to zachowawczo.

Jak oceniasz bezpieczeñstwo tej impre-
zy po czterech edycjach Wrak Day?

Ryzyko jest zawsze, bo to jest motory-
zacja. Podczas wiosennej edycji ch³opako-
wi pêk³a ch³odnica z ty³u i poparzy³a pasa-
¿era, ale to nie nasza wina, po prostu coœ
by³o Ÿle zamontowane. Sama impreza jest
bezpieczna. Chcieliœmy zrobiæ coœ wyj¹t-
kowego, ¿eby na naszym terenie dzia³o siê
coœ innego, co by siê wpisa³o w kalendarz
nowotomyskich imprez i to siê uda³o. Lu-
dziom siê podoba, kibiców mamy bardzo
du¿o.

Mimo pewnego ryzyka, chyba nigdy
nie musia³eœ siê obawiaæ braku chêtnych
do wystartowania w wyœcigach…

Nigdy nie by³o poni¿ej szeœædziesiêciu
osób. Na kwietniow¹ imprezê jest ju¿ za-
pisanych 60 za³óg, a mamy marzec. Jest
pan, który ponad 200 kilometrów do nas
doje¿d¿a. Zosta³ ju¿ dziadkiem, ale wci¹¿
lubi siê sportowo zabawiæ. Na plakacie
pi¹tej edycji jest w³aœnie jego samochód.
M³odszy, czy starszy – rywalizuj¹ równo.
Teraz na pi¹t¹ edycjê zawodnicy przyjad¹
te¿ z Dolnego Œl¹ska, z Lubuskiego.

Wy te¿ jako Graciarska Grupa LOK
gdzieœ jeŸdzicie? 
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Niedawno ch³opcy byli ko³o Wielicho-
wa, pojechali w 9 ekip i œci¹gnêli 16 ekip
do nas. Ekipa to jest iloœæ samochodów, ja-
k¹ wystawiamy. Samochodem jedzie za-
zwyczaj jeden kierowca, czasem z pilo-
tem. Samochody transportowane s¹ na la-
wecie, bo one nie s¹ zarejestrowane.

Sk¹d bierzecie samochody do wyœci-
gów?

Ludzie, którzy sprowadzaj¹ samocho-
dy, sami do nas dzwoni¹ i mówi¹, ¿e maj¹
konkretne auto, które mog³oby siê nadaæ
do wyœcigów. Nieraz zaczepiaj¹ mnie
równie¿ ludzie w mieœcie i pytaj¹, czy nie
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Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e jestem odpowiedzialny za bezpieczeñstwo. 
I edycja Wrak Day, kwiecieñ 2017 r.

M³odszy, czy starszy - rywalizuj¹ równo. III edycja Wrak Day, kwiecieñ 2018 r.
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potrzebujê samochodu na wyœcigi, bo
chc¹ go zez³omowaæ. Jesteœmy znani z te-
go, ¿e zajmujemy siê czymœ takim i ludzie
siê do nas zg³aszaj¹ z zapytaniami, czy nie
chcemy odkupiæ za parê z³otych. 

Czy jakieœ konkretne marki samocho-
dów lepiej sprawdzaj¹ siê w roli gratów?

Najlepiej nadaj¹ siê Honda Civic, Mitsu-
bishi Colt, Hyundai Coupe. Sprawdzaj¹
siê, bo s¹ pewne, szybkie, lekkie, maj¹ po
90 koni i dobry moment obrotowy. Jak
kupi³em pierwszego Hyundaia, to siê wy-
straszy³em, bo zacz¹³ kopciæ, ale Micha³
Anio³ siê nim przejecha³ i dostrzeg³ w nim
potencja³. Powiedzia³, ¿e chêtnie go ode
mnie weŸmie, nazwa³ go „Baron” i jeŸdzi
nim do dziœ. Tak siê zaczê³a zabawa Hyun-
daiami, a Micha³ „zarazi³” nas jeszcze Mit-
subishi Coltem.

A model?
Tylko hatchbacki. Krótkie samochody.

Co siê dzieje z tymi samochodami po
wyœcigach?

One s¹ zawsze reanimowane (œmiech).
Przygotowanie takiego grata jest praco-
ch³onne, to nie jest tak, ¿e go rozkrêcasz,
coœ tam sobie pomalujesz i jest. Zawsze s¹
wzmocnione wahacze i to szkoda wyrzu-
ciæ. Mój grat stoi u mnie w firmie na warsz-
tacie. Ch³opaki te¿ maj¹ pochowane po
gara¿ach albo oddychaj¹ sobie na œwie-
¿ym powietrzu. Ja mam jeszcze trzy inne
wraki. Na warsztacie mam Hyundaia, do
tego jeszcze Suzuki Baleo, którym raz je-
cha³em i tzw. „Pszczó³kê Majê” mojej ¿o-
ny. Teraz na „cywila” szykujê sobie BMW
3. My jako pierwsi wprowadziliœmy tê kla-
sê cywiln¹ i to siê przyjê³o. Teraz wszê-
dzie, gdzie organizuj¹ wyœcigi, te¿ maj¹ kla-
sê cywiln¹. Podpatrzyli od nas.

Jaka jest ¿ywotnoœæ takich samocho-
dów? Ile wyœcigów s¹ w stanie przetrwaæ?

Podczas wyœcigu cz³owiek siê stara, ¿e-
by samochodu jednak nie uszkodziæ. Jak
nastêpuj¹ jakieœ zderzenia, to wiadomo,
¿e blacha jest uszkodzona i to nawet eks-
cytuje… ¿e pognieciony, ma odciœniête ko-

Mamy podzielone sprawy organizacyjne. Leszek Kin i Micha³ Anio³ w trakcie przygotowañ 
do Wrak Day; 2017 r



³o innego samochodu, a jedzie dalej. Jak
siê silnik skoñczy, to na nowy trzeba wy-
daæ trzysta z³otych. Przek³ada siê silnik al-
bo skrzyniê biegów i ta karoseria jedzie
dalej. Silniki siê wymienia albo jakieœ pod-
zespo³y. Jak s¹ drzwi wgiête, to siê drzwi
wymienia. Mamy sporo czêœci do gratów.
Czasami kupuje siê ca³y samochód na czê-
œci i nie przerabia siê tego kupionego, tyl-
ko inwestuje siê w ten, który jest ju¿ przy-
gotowany.

Ka¿dy dba tylko o swój samochód?
Zazwyczaj ka¿dy dba o swój, ma jakie-

goœ mechanika, gdzieœ sobie jedzie, niko-
mu nic nie mówi, co ma przerobione – ta-
ka tajemnica. Ale my te tajemnice ju¿
wszyscy znamy (œmiech). To jest jedna,
du¿a, graciarska rodzina. Nie ma czegoœ
takiego, ¿e komuœ siê np. pó³oœka ukrêci,
a ja mam w samochodzie, ale nie dam.

Nie, to jest na zasadzie: „Masz, bierz,
jedŸ!”. Jeden drugiemu nie zazdroœci, ka¿-
dy chêtnie pomo¿e. Ja na przyk³ad mam
lawetê, to j¹ po¿yczam ch³opakom jad¹-
cym na wyœcig. Jedna wielka rodzina i to
jest naprawdê mi³e. 

Wraki czêsto miewaj¹ oryginalne na-
zwy …

Mój nazywa siê „W³oski Ogier”. Poje-
cha³em po niego a¿ do £odzi, a nazwa po-
chodzi z filmu „Rocky”. Moja starsza cór-
ka powiedzia³a: „Tata, jak to jest „W³oski
Ogier” to musimy dokupiæ rêkawice bok-
serskie”. Z ty³u bimba³y siê te rêkawice
i koledzy siê œmiali, ¿e powinienem jeszcze
wyjœæ w bia³ym poranniku, jak Rocky.

Wyœcigi wraków s¹ popularne równie¿
w innych regionach Polski?

Jak teraz siê zacznie, to co dwa tygo-
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Ka¿da edycja Wrak Day wspiera inny cel. Licytacja na rzecz wsparcia rehabilitacji Marka Kamosza, 
wrzesieñ 2018 r.



dnie gdzieœ s¹ imprezy. Powiedzia³bym na-
wet, ¿e jest ich za du¿o. Mo¿e niektórym
by³o za daleko przyjechaæ do Nowego To-
myœla, a chcieli mieæ coœ takiego u siebie…
S¹ np. wyœcigi w Popowie ko³o Wronek.
Jest tam m³ody ch³opak, który te¿ organi-
zuje du¿e wyœcigi, po 80 za³óg. Ludziom
siê to podoba i mówi¹: „A mo¿e zrobimy
to u siebie”. My nie chcemy robiæ po trzy,
cztery edycje rocznie, ¿eby nie by³o za du-
¿o, dwie robimy z apetytem.

Ryk silników ³¹czycie czêsto ze szczyt-
nym celem. Jakie akcje wspieracie?

Dwukrotnie wspieraliœmy zespó³ ko-
szykówki Dream Team Mariusza Jaroñ-
skiego. Graj¹ w nim moje córki. Wspiera-
liœmy Przedszkole w Borui Koœcielnej, na
proœbê pañ nauczycielek. Jesieni¹ zesz³ego
roku poprosiliœmy Marzenê Matusiak ze
Starostwa Powiatowego, ¿eby nam po-

mog³a przy publicznej zbiórce dla Marka
Kamosza – ch³opaka potrzebuj¹cego
kosztownej rehabilitacji po nieszczêœli-
wym wypadku samochodowym. Zebrali-
œmy fanty na licytacje – by³ rower, gitara
i ró¿ne inne rzeczy. Pocz¹tkowo mama
Marka mia³a w¹tpliwoœci, ¿e bêdziemy lu-
dzi prosiæ o wsparcie. Licytacja trwa³a 40
minut, a zebraliœmy pokaŸn¹ kwotê. Lu-
dzie nie szczêdzili datków. Widzê to te¿
na WOŒP-ie, ¿e ludzie daj¹, czuj¹ szczytny
cel i pomagaj¹. Ka¿da edycja Wrak Day
wspiera inny cel. W pi¹tej edycji bêdziemy
zbieraæ pieni¹dze dla Wojtka Spycha³y. To
jest mój kolega ze szkolnej ³awki. Wiedzia-
³em, ¿e jest chory, ale nie wiedzia³em, ¿e
ju¿ od dwóch lat jest ca³kowicie niewido-
my. Ma niewielk¹ rentê, dwójkê dzieci, nie
jest nigdzie zg³oszony, ¿eby mo¿na by³o
mu oddaæ 1% podatku. Niechêtnie wy-
chodzi z domu, wiêc jak siê o tym dowie-
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Gotowaliœmy dwa razy. W ci¹gu oœmiu minut posz³o 30 litrów zupy kurkowej i tak samo by³o z
ch³odnikiem. Od prawej: Micha³ Anio³, Piotr Kwiatkowski, Darek Loba, Leszek Kin, Szymon Ochla,

Krzysztof Œli¿, Jacek Kaczmarek. Œwiêto Zupy w Borui Nowej, 2017 r.
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dzia³em, to powiedzia³em: „Wojtek, zbie-
raj siê na 29 marca, mamy spotkanie kla-
sowe” (œmiech). Chcemy siê wybraæ do
niego, zrobiæ nagranie, ¿eby ludzi zachêciæ
do wziêcia udzia³u w licytacji, a darczyñ-
ców, ¿eby podarowali coœ do zlicytowa-
nia. Zaproponowa³em Wojtkowi, ¿e na
najbli¿szej edycji dam mu mój samochód,
bo on ma prawo jazdy i przejedzie siê ze
mn¹ wokó³ toru – poma³u, na jedynce.
Bêdê mu mówi³, ¿e ma skrêciæ w prawo,
jechaæ prosto, ¿e tu trzeba skrêciæ moc-
niej, pomogê mu. Wzruszy³ siê. Chcemy
mu pomóc, sam wiem, co to znaczy byæ
niepe³nosprawnym.

Sk¹d to wiesz?
W 2011 roku uleg³em wypadkowi.

Skrêca³em z Osiedla Pó³noc w lewo, kie-
rowca jad¹cy ul. 3 Stycznia zas³ab³ za kie-
rownic¹ i wjecha³ na mnie. Dozna³em po-

wa¿nych obra¿eñ, mia³em 8% szans na
prze¿ycie. Powiedzieli, ¿e jak prze¿yjê do
œrody – a to by³a niedziela – to bêdê ¿y³.
Piêæ tygodni czeka³em na operacjê, bo nie
nadawa³em siê do transportu, a trzeba by-
³o mnie przewieŸæ do innego szpitala. Trzy
lata dochodzi³em do siebie, dlatego tak
mnie wzrusza, gdy s³yszê, ¿e komuœ siê
krzywda dzieje. 

Anga¿ujecie siê w Wielk¹ Orkiestrê
Œwi¹tecznej Pomocy. Na czym polega
Wasze wsparcie?

Mam prywatny, zabytkowy wóz bojo-
wy. Odkupi³em od OSP z Wolsztyna Ive-
co Magirusa i ka¿dego roku Darek Kê-
dzierski -stra¿ak OSP z S¹topów wozi nim
dzieciaki. Mamy te¿ milicyjnego Poloneza,
którego kupili ch³opaki z LuŸnych T³oków
i nim równie¿ wozimy chêtnych. Na sta-
dionie, na betonie, gdzie by³y korty teniso-

Statuetki wypala nam z blachy pan Chadaj, pan WoŸniak daje marmur, na którym s¹ osadzone, 
a pan Zbora³a sponsoruje naklejki
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we robimy drifty – to jest jazda w poœlizgu.
Micha³ Anio³ robi jazdy pokazowe. Wozi-
my gratami ludzi wokó³ boiska. Wszystkie
te atrakcje odbywaj¹ siê za op³at¹ do or-
kiestrowej puszki. Mamy wolontariuszy,
chêtnie przychodz¹. W tym roku po raz
pierwszy by³a te¿ moja starsza córka. Na
zakoñczenie, podczas œwiate³ka do nieba,
uruchamiamy silniki i robimy ha³as. Prze-
kazujemy równie¿ rzeczy na licytacjê, sa-
mi te¿ licytujemy. Mieliœmy sponsora -Jaro-
s³awa Maækowiaka, który da³ nam opony,
akumulator. Mieliœmy te¿ vouchery na
myjnie, na stacje paliw. Przekazujemy to
wszystko jako stowarzyszenie, jako Boru-
ja Team albo LuŸne T³oki i te¿ pomiêdzy
sob¹ to licytujemy, ¿eby trochê podbiæ ce-
nê. Daliœmy na licytacjê równie¿ grata Su-
zuki Swift. Mój brat go wylicytowa³, a te-
raz chce go przekazaæ na licytacjê dla
Wojtka Spycha³y. 

Jesteœcie widoczni równie¿ podczas
Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego…

Z Jarmarku niestety zostaliœmy wyklu-
czeni. Te rycz¹ce silniki nie wszystkim siê
jednak podobaj¹. W tym roku chcê po-
prosiæ Burmistrza o wsparcie naszego
udzia³u. Jak w korowodzie jarmarko-
wym jechaliœmy gratami, do tego motory
z przodu, to by³a ca³a frajda. By³o g³oœno,
by³o nas s³ychaæ z daleka. Ostatnim ra-
zem dostaliœmy pozwolenie, ¿eby jechaæ
spod dworca PKP. A¿ z bocznicy kolejo-
wej jechaliœmy gratami, w asyœcie stra¿y
miejskiej, na parking ko³o s¹du i póŸniej
z parku z powrotem na bocznicê, na ko-
³ach. To siê w³aœnie nie spodoba³o, ale
rok wczeœniej przywoziliœmy auta na la-
wetach i to jest moim zdaniem lepsze
rozwi¹zanie.

Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ i charytatyw-
n¹ zosta³eœ doceniony w plebiscycie Oso-

Przekazujemy rzeczy na licytacjê i te¿ pomiêdzy sob¹ licytujemy, ¿eby trochê podbiæ cenê. Od prawej:
Szymon Ochla, Uwe Schornig, Leszek Kin, Arkadiusz Budkowski. WOŒP 2018 r.
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bowoœæ Roku 2018 organizowanym
przez „G³os Wielkopolski”. Gratulacje! 

Gdy dowiedzia³em siê o nominacji, to
by³em bardzo zadowolony, ¿e ktoœ do-
strzeg³ moj¹ pracê. Dziêki g³osom odda-
wanym przez znajomych, rodzinê i ludzi,
którzy mnie znaj¹, doszed³em do kolejne-
go etapu i z naszego powiatu to ja zosta-
³em wyró¿niony tytu³em Osobowoœæ Ro-
ku w kategorii: Dzia³alnoœæ spo³eczna
i charytatywna. To jest zas³uga ca³ej Gra-
ciarskiej Grupy, ale dla mnie to du¿e wy-
ró¿nienie. Anga¿ujê siê w nasz¹ dzia³al-
noœæ z ca³ego serca, podobnie moja rodzi-
na. Statuetkê odebra³em podczas uroczy-
stej gali w Centrum Kongresowo-Dydak-
tycznym Uniwersytetu Medycznego im.
Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ra-
zem z burmistrzem W³odzimierzem Hib-
nerem, który zaj¹³ trzecie miejsce w kate-
gorii: Samorz¹dnoœæ i spo³ecznoœæ lokalna
oraz z pani¹ Ann¹ Antuszewsk¹ wyró¿-
nion¹ w kategorii: Kultura. Gdy odbiera-
³em statuetkê, czu³em tremê przed tak
du¿¹ publicznoœci¹, ale by³o bardzo mi³o. 

Czy jako stowarzyszenie jesteœcie za-
mkniêt¹ grup¹, czy mo¿na do Was do-
³¹czyæ?

Do stowarzyszenia mo¿na w ka¿dej
chwili do³¹czyæ. Jest nas ok. 45 osób, za-
praszamy ka¿dego, kto ma chêci i chce siê
z nami bawiæ. Mamy sk³adkê roczn¹ wy-
nosz¹c¹ 100 z³otych, ale to siê zwraca
przy op³acie wpisowej przy wyœcigach. Na
przyk³ad, gdy ktoœ chce wystartowaæ w je-
siennych wyœcigach, wpisowe wynosi
200 z³, ale jak wp³aci³ sk³adkê, to p³aci tyl-
ko 100 z³. Do niczego nie zmuszamy, na
stronie www dajemy informacjê, ¿e np.
organizujmy paradê i kto chce ten przyje¿-
d¿a. Ma tylko zg³osiæ siê do mnie lub do

Micha³a, ¿ebyœmy wiedzieli, ile bêdzie sa-
mochodów. Nie ma przymusu. 

Jak spêdzacie wspólnie czas pomiêdzy
kolejnymi edycjami Wrak Day?

Auta ca³y czas s¹ gdzieœ w ruchu, ch³o-
paki je¿d¿¹ na wyœcigi np. do Wschowy,
Hetmanic, G³ogowa. Kiedyœ te¿ jeŸdzi³em,
ale odpuœci³em ju¿ ze wzglêdu na organi-
zacjê wyœcigów tu na miejscu. W kwietniu
mamy imprezê, a ja ju¿ od stycznia wokó³
niej chodzê. Wnioski o pozwolenia na po-
licjê trzeba z³o¿yæ, do gminy, sponsorów
trzeba poszukaæ. Mamy podzielone spra-
wy organizacyjne. Sprawy papierkowe za-
³atwiam ja, sprawy statuetek za³atwia Da-
rek Loba, sprawy zwi¹zane ju¿ bezpo-
œrednio z rajdem za³atwia Micha³ Anio³.
Statuetki wypala nam z blachy pan Bogdan
Chadaj, pan WoŸniak daje marmur, na
którym s¹ osadzone, a pan Zbora³a spon-
soruje naklejki. Poza tym odwiedzamy siê
i spotykamy np. przy grillu. To stowarzy-
szenie tak nas po³¹czy³o. Wczeœniej byli-
œmy kumplami, ale teraz jesteœmy bardziej
z¿yci.

Wiem, ¿e potraficie równie¿ gotowaæ,
co udowodniliœcie podczas Œwiêta Zupy.
Co jest Wasz¹ kulinarn¹ specjalnoœci¹?

Gotowaliœmy dwa razy. Pierwsz¹ zup¹,
jak¹ ugotowaliœmy, by³a zupa kurkowa.
Rok póŸniej zrobiliœmy ch³odnik. Dwu-
krotnie zajêliœmy pierwsze miejsce, a na-
szym g³ównym kucharzem jest Darek Lo-
ba. W ci¹gu oœmiu minut posz³o 30 litrów
zupy kurkowej i tak samo by³o z ch³odni-
kiem. To co wygraliœmy – mikser, garnki,
inne tego typu rzeczy – oddaliœmy na licy-
tacjê.

W tym roku odby³a siê pierwsza Gala
Mistrzów Wrak Day. Czy bêdzie to kolej-



na impreza, która wpisze siê na sta³e do
kalendarza organizowanych przez Was
wydarzeñ?

Wyœcigi gratów wymagaj¹ sporego wy-
si³ku organizacyjnego, dlatego chcieliœmy
w taki oficjalny sposób podziêkowaæ
wszystkim osobom, na których pomoc
mo¿emy liczyæ. Pomyœleliœmy, ¿eby zrobiæ
coœ jeszcze innego. Gmina nam pomaga,
odby³y siê cztery imprezy o Puchar Burmi-
strza. W pi¹tej edycji wprowadziliœmy do-
datkowo rywalizacjê o Puchar Dyrektora
OSiR -u pana Artura £oziñskiego oraz
o Puchar Sponsora, czyli Biura Podró¿y
„Œródziemno morze” Asi Czajki. Byli tym
mi³o zaskoczeni. Kolejn¹ Galê Mistrzów
zrobimy po dwóch edycjach. Te¿ na pew-
no wyœwietlimy filmy z wyœcigów. Niektó-
re by³y krêcone z drona, ludziom siê po-
doba³o. 

Jakie macie plany na ten rok, co siê
jeszcze wydarzy z Waszym udzia³em?

Najbli¿szy wyœcig odbêdzie siê w kwiet-
niu, a mamy takie marzenie, ¿eby we
wrzeœniu znów móc pojechaæ w korowo-
dzie jarmarkowym. Mamy nadziejê, ¿e
pan Burmistrz siê za nami wstawi na ko-
mendzie, ¿eby znieœæ ten zakaz. Z tego co
wiem, to w S³awie te¿ zrobili tak¹ paradê
gratów na wzór tej naszej jarmarkowej,
bo im siê spodoba³a. Jesteœmy nowotomy-
œlanami, miasto godnie reprezentujemy
i chcielibyœmy jechaæ w korowodzie.

W takim razie mocno trzymam kciuki
za Wasz udzia³ i dziêkujê za rozmowê. 

Zdjêcia: archiwum rodzinne Leszka Kina i
Graciarskiej Grupy LOK
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Zosta³em wyró¿niony tytu³em Osobowoœæ Roku w kategorii: Dzia³alnoœæ spo³eczna i charytatywna.
Statuetkê odebra³em razem z burmistrzem W³odzimierzem Hibnerem, który zaj¹³ trzecie miejsce 

w kategorii: Samorz¹dnoœæ i spo³ecznoœæ lokalna oraz z pani¹ Ann¹ Antuszewsk¹ wyró¿nion¹ 
w kategorii: Kultura. Poznañ, 2019 r. 



Bogumi³ Wojcieszak

Opalenicka tajna oœwiata w latach II wojny œwiatowej

Celem niemieckiego okupanta by³o utrzymywanie Polaków na niskim poziomie
umys³owym, aby przekszta³ciæ ich w nowoczesnych niewolników. Celowi temu s³u¿yæ
mia³a likwidacja polskiego szkolnictwa. W tej sytuacji, tajne nauczanie by³o w swej for-
mie dzia³alnoœci¹ konspiracyjn¹, a w swej istocie rodzajem walki z polityk¹ okupanta,
zmierzaj¹c¹ do degradacji umys³owej i kulturalnej Polaków. Prowadzone by³o w skraj-
nie trudnych warunkach, wobec eksterminacyjnej polityki okupanta skierowanej prze-
ciw inteligencji polskiej. Przypomnijmy w tym miejscu, ¿e w 1941 roku pozostawa³o
na terenie Wielkopolski zaledwie kilkanaœcie procent przedwojennej kadry nauczy-
cielskiej. Nauczanie odbywa³o siê w prywatnych mieszkaniach uczniów lub nauczycie-
li. Podstawow¹ form¹ pracy oœwiatowej by³y zajêcia indywidualne lub w tzw. komple-
tach, czyli ma³ych, kilkuosobowych zespo³ach.

Tajne nauczanie w Opalenicy jest trudne do odtworzenia, zwa¿ywszy na up³yw lat
i niewielk¹ liczbê relacji poœwiêconych temu zagadnieniu. Ponadto znajdowa³o siê ono
poza obszarem zainteresowania badaczy. W „Dziejach Opalenicy”, opracowanych
i wydanych ponad dwudziestu laty, a wiêc wtedy, gdy ¿yli uczestnicy i œwiadkowie wy-
darzeñ, temat ten zosta³ pominiêty. Z kolei Maria Stasiñska, w opracowanym w roku
1967 szkicu o okupacyjnych dziejach Opalenicy, pisz¹c o tajnym nauczaniu wymienia
jedynie Stefaniê Ptakówn¹: „Tajnym nauczaniem dzieci polskich zajê³a siê pani Pta-
kówna. Uczy³a sama. Dzieci przychodzi³y do niej pojedynczo. Poniewa¿ pracowa³a
w magistracie, czêsto mia³a u siebie interesantów, którzy przychodzili do niej w spra-
wie dokumentów. To usuwa³o podejrzenia. Uczy³a wszystkich przedmiotów. Przera-
bia³a klasy I, II, III, IV, V oraz II klasê gimnazjaln¹. Nie zawsze dzieci przychodzi³y do
pani Ptakówny, lecz i ona sama czêsto chodzi³a do mieszkañ rodziców dzieci”. Dzia-
³alnoœæ tê, w okresie niezorganizowanego tajnego nauczania przez 3 lata i 3 miesi¹ce
(1942-1944), potwierdza dokumentacja Ko³a ZBOWiD w Opalenicy. Wed³ug tej
dokumentacji, w okresie od 1 marca 1941 roku do 15 grudnia 1944 roku, tajne na-
uczanie w Opalenicy prowadzi³a Michalina Sapor.

W relacjach ¿yj¹cych jeszcze uczennic tajnych kompletów pojawia siê nauczycielka
o nazwisku Helwing. Nazwisko to, dwukrotnie w relacjach pisemnych fonetycznie od-
twarzane, wystêpuje tak¿e w postaci: „Heldvit” (Irena Szultz) i „Helwig” (Marta Gru-
dziñska). Przyje¿d¿a³a ona doœæ czêsto i regularnie do Opalenicy z W¹sowa, musia³a
wiêc mieæ „mocne” dokumenty. Po wojnie najprawdopodobniej wyjecha³a do Jeleniej
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Góry. Prowadzona przez ni¹ nauka odbywa³a siê w domu rzeŸnika Adamczewskie-
go, w mieszkaniu rodziny Fedrowicz (Fedorowicz?), na drugim piêtrze.

Jedn¹ z jej uczennic by³a Felicja Wolna (Go³¹bek), która nielegaln¹ edukacjê rozpo-
czê³a w wieku siedmiu lat, a wiêc oko³o 1940 roku. Naukê odbywa³a w piêcioosobo-
wym komplecie, który tworzy³y: Wies³awa Grabowska, Janina Maternikówna
(NiedŸba³a), Maria Szulcówna (Wyrwowa), Stanis³awa Poprawa (Szuwalska) oraz Fe-
licja Wolna (Go³¹bek). Kompletów takich by³o wiêcej, uczêszcza³y na nie g³ównie
dziewczêta, choæ naukê pobierali tak¿e ch³opcy, m. in. Andrzej Meysner i Kajetan
Wyrwa. Na stole, dla celów konspiracyjnych, le¿a³y niemieckie elementarze. Felicja
Wolna (Go³¹bek) nastêpnie kontynuowa³a naukê u Sióstr El¿bietanek, w szpitaliku
przy ma³ej szkó³ce, natomiast Stanis³awa Poprawa (Szuwalska) pobiera³a lekcje w
domu Ceg³owskiego, przy torze grodziskim. Zaraz po wojnie szeœæ uczennic z tych
kompletów zda³o egzamin do V klasy, u kierownika szko³y Mariana Neunerta.

Powo³uj¹c siê na rodzinne wspomnienia, informacje dotycz¹ce tajnego nauczania
przekaza³a Maria Pasiciel - Ró¿anek: „W domu wspominano, ¿e w czasie wojny moja
siostra Danuta Pasiciel korzysta³a z tajnego nauczania. Lekcje odbywa³y siê w domu jej
dziadka Wojciecha Ka³ka (obecnie ul. 3 Maja 13). O ile dobrze pamiêtam, uczy³a j¹
nauczycielka Kokoszyñska, która mieszka³a wtedy w domu dziadków. Wydaje mi siê,
¿e wspominano równie¿ nazwisko jej siostry Ady ¯midziñskiej. Obydwie pracowa³y
po wojnie jako nauczycielki w Grodzisku”.

Tajn¹ dzia³alnoœæ oœwiatow¹ prowadzono tak¿e na terenie gminy. Wiadomo, ¿e
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Stefania Ptak Boles³aw Zieliñski



Boles³aw Zieliñski (1910-1993), z zawodu nauczyciel, podczas okupacji niemieckiej
pracowa³ jako pomocnik ksiêgowego w maj¹tku Dakowy Mokre. Prowadzi³ tajne
nauczanie z udzia³em szeœciu uczniów. Po wojnie ca³e swoje ¿ycie zawodowe
poœwiêci³ przemêckiej oœwiacie. 

W Wojnowicach tajnym nauczaniem zajmowali siê – mieszkaj¹cy tam Jakub Cet-
ner, emerytowany kierownik szko³y w Buku oraz jego córka, nauczycielka Maria Ga-
las. Oskar¿ony o wspó³pracê z konspiracj¹ opalenick¹, 25 czerwca 1943 roku Jakub
Cetner zosta³ aresztowany. Zwolniono go z powodu braku dowodów winy, jednak
z odbitymi na skutek tortur nerkami. Zmar³ 26 paŸdziernika 1943 roku.

Z kolei w Terespotockich – ukrywaj¹cy siê tam przez ca³¹ niemal wojnê – Pawe³
Œwietlewski: „... stara³ siê dla m³odzie¿y (…) o polskie ksi¹¿ki, uczy³ nie tylko czytaæ
i pisaæ, ale tak¿e œpiewu polskiego i gry na pianinie, akordeonie, skrzypcach, mandoli-
nie i tr¹bce. Jego uczniami byli m. in. Helena Dakowska, W³adys³aw Drzyma³a (syn Ja-
na, zamordowanego przez Niemców za dzia³alnoœæ konspiracyjn¹ na kolei), W³ady-
s³aw Filipiak, W³adys³aw i Krystyna Fogiel, Aleksander, £ucja i Witold Geislerowie,
Henryk Kaczmarek, Krystyna Klorek, Ireneusz NiedŸba³a oraz Tadeusz Ziemek.

Z zebranych relacji wynika, ¿e tajne nauczanie prowadzono tak¿e korzystaj¹c z po-
mocy s¹siedzkiej i rodzinnej. W rodzinach, których codziennoœæ nie by³a do koñca
zdominowana walk¹ o byt, znajdowano czas na naukê przy pomocy ksi¹¿eczki do na-
bo¿eñstwa, uczono siê polskich pieœni, s³uchano g³oœnego czytania.
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Grób rodziny Cetnerów na bukowskim cmentarzu œw. Rocha



Tajne nauczanie prowadzono w 279 miejscowoœciach na terenie niemal ca³ej Wiel-
kopolski. Dostêpne Ÿród³a, a w³aœciwie ich brak, uniemo¿liwiaj¹ pe³niejsze naszkico-
wanie tego zagadnienia w odniesieniu do Opalenicy. Podkreœliæ jednak nale¿y, ¿e nie
odnotowano tu przypadków dekonspiracji dzia³alnoœci oœwiatowej. Mo¿liwe to by³o
dziêki solidarnej, patriotycznej postawie wiêkszoœci miejscowego spo³eczeñstwa oraz
stosowaniu odpowiednich form i metod pracy konspiracyjnej.

Wspomnieæ przy tej okazji nale¿y – choæby pokrótce – o wojennych losach opale-
nickich nauczycieli, choæ jest to temat wymagaj¹cy odrêbnego i pe³niejszego opraco-
wania.

Antoni Kaczorowski, kierownik Szko³y Podstawowej nr 1, ukrywa³ siê w obawie
przed represjami za zlikwidowanie przed wrzeœniem 1939 roku szko³y niemieckiej
w £êczycach. Uczyni³ to powo³uj¹c siê na ustawê stanowi¹c¹, ¿e szko³y niemieckie
mog¹ byæ prowadzone dla powy¿ej 30 uczniów. Poniewa¿ w £êczycach uczy³o siê tyl-
ko 20 dzieci, szko³ê zlikwidowano. Po wybuchu wojny zamieszka³ pod Krakowem,
pracowa³ jako robotnik folwarczny i pomocnik biurowy, zajmowa³ siê tak¿e – jednak
w ograniczonym zakresie – nauczaniem. 

Kierownik szko³y ¿eñskiej Marian Neunert, wraz z kilkudziesiêcioma rodzinami,
zosta³ 7 grudnia 1939 roku, pierwszym transportem wywieziony do Generalnego
Gubernatorstwa.Do niemieckiej niewoli trafili nauczyciele – oficerowie rezerwy: Ta-
deusz Daleszyñski, Józef Borkowski i Hipolit Rêkosiewicz. Ten ostatni zmar³ w 1943
roku, a pozostali do koñca wojny przebywali w oflagu.
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Maria Galas Hipolit Rêkosiewicz



Tragiczny by³ los Zygmunta Maciejew-
skiego, który poleg³ w bitwie nad Bzur¹.
W bitwie tej brali równie¿ udzia³ Alfons
Matuszewski z Rudnik i Feliks Galas z
Wojnowic, którzy resztê wojny spêdzili w
niewoli. Konstanty Konieczny z Koz³owa
pracowa³ jako robotnik leœny i folwarczny.
£ucjan Pi³akowski, kierownik szko³y
w Urbanowie, tak¿e stan¹³ do walki we
wrzeœniu 1939 roku. Po powrocie z wojny
zosta³ wysiedlony do Generalnego Guber-
natorstwa. Tam zaanga¿owa³ siê w pracê
konspiracyjn¹. Poszukiwany przez gesta-
po, musia³ siê ukrywaæ. Zmar³ w 1943 ro-
ku w Starachowicach, wskutek zaka¿enia
i wycieñczenia organizmu.

Tragiczny by³ los Heleny W¹chalskiej,
nauczycielki w Szkole Podstawowej

w Urbanowie, a nastêpnie w Rudnikach. Po
wybuchu wojny przesiedlona zosta³a do

mieszkania o znacznie gorszych warunkach. Zmar³a w 1943 roku z wycieñczenia
i z powodu braku opieki lekarskiej.

Wspomniana wczeœniej Stefania Ptakówna tak¿e prowadzi³a w Opalenicy swego
rodzaju tajn¹ dzia³alnoœæ. Badaj¹ca to zagadnienie Maria Stasiñska zapisa³a m. in.: „Ste-
fania Ptakówna by³a zatrudniona przez w³adze okupacyjne w magistracie. Wypisywa-
³a fa³szywe dowody i dokumenty oraz przepustki – przede wszystkim dla nauczycieli
i osób, na których mo¿na by³o polegaæ. By³o to po³¹czone z du¿ym ryzykiem, dlate-
go musia³a w tej sprawie zachowaæ najwiêksz¹ ostro¿noœæ. Pomaga³a równie¿ w po-
rozumieniu siê Polaków, nie znaj¹cych jêzyka niemieckiego, z urzêdnikami niemiecki-
mi, którzy bili Polaków nie umiej¹cych mówiæ po niemiecku i nie chcieli za³atwiæ im
¿adnej sprawy”.

Przypomnijmy na koniec Boles³awa Gierliñskiego, który bra³ udzia³ w wojnie
obronnej 1939 roku, zbieg³ z obozu jenieckiego i wróci³ do rodzinnego miasta. Na
skutek odwa¿nego – lub jak kto woli – prowokacyjnego zachowania wobec jednego
z prominentnych miejscowych Niemców, od 15 maja 1940 roku do koñca wojny,
a wiêc przez niemal piêæ lat, musia³ siê ukrywaæ na terenie Opalenicy i okolicznych
miejscowoœci. Choæ doczeka³ koñca wojny i w³¹czy³ siê w odbudowê opalenickiej
oœwiaty, jego stan zdrowia – na skutek okupacyjnych prze¿yæ – gwa³townie siê pogar-
sza³. Zmar³ 14 grudnia 1946 roku, w wieku zaledwie 38 lat.

Prezentowany tekst pochodzi z ksi¹¿ki Bogumi³a Wojcieszaka „Nie dajmy zgin¹æ ofiarom”  Opaleniczanie
w latach II wojny œwiatowej,  Opalenica 2013.
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Sprawozdanie  Zarz¹du 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2018 roku

Siedzib¹ Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu (ul. Witosa 8).

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 wrzeœnia 2003 r. wpisane do
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r.
posiada status organizacji po¿ytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny nu-
mer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma za³o¿one konto nr 06
9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spó³dzielczym w Nowym Tomyœlu.
Cz³onkowie Stowarzyszenia realizuj¹ jego cele statutowe, dzia³aj¹c na zasadzie wolon-
tariatu. 

Celem dzia³ania Towarzystwa jest:
a) inspirowanie ruchu intelektualnego wspieraj¹cego rozwój ziemi nowotomyskiej,
b) poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi
nowotomyskiej,
c) propagowanie trwa³ych, historycznych wartoœci dorobku spo³eczno – gospo-
darczego spo³ecznoœci nowotomyskiej,
d) wspó³udzia³ w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego ziemi no-
wotomyskiej, 
e) rozwijanie ró¿norodnych form samorz¹du kulturalnego, s³u¿¹cych wyra¿aniu
opinii, zaspakajaniu potrzeb spo³eczno – kulturalnych obywateli,
f) wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywnoœci spo-
³eczno – kulturalnej, regionalnych stowarzyszeñ kulturalnych, ogniw samorz¹du
terytorialnego, zwi¹zków twórczych i innych organizacji spo³ecznych. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
— skupianie wokó³ idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz in-

stytucji i organizacji,
—  zbieranie opinii o spo³ecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywa-
nie, rozpowszechnianie,
—  organizowanie konferencji, spotkañ i dyskusji poœwiêconych zagadnieniom spo-
³eczno – kulturalnym, oœwiatowym, artystycznym,
—  inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów
dzia³alnoœci kulturalnej,
—  organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez spo³eczno -
kulturalnych,
—  organizowanie i prowadzenie zespo³ów problemowych, klubów oraz kó³,
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—  dokumentowanie oraz popularyzacjê dzia³alnoœci lokalnych oraz regionalnych
stowarzyszeñ kulturalnych, zwi¹zków twórczych, grup artystycznych i innych
zespo³ów kulturalnych, a tak¿e wspieranie ich przedsiêwziêæ,prowadzenie w³asnej
dzia³alnoœci medialnej - w tym prasowej i wydawniczej,
—  inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce zwi¹zanej z
realizacj¹ celów Towarzystwa,
—  udzia³ w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania.

W zwi¹zku z chorob¹ a nastêpnie œmierci¹ sekretarza Zarz¹du Sylwii Kupiec do 14
marca 2018 roku Zarz¹d NTK dzia³a³ w niepe³nym sk³adzie:

—  Bogdan Górny - prezes, 
—  Lucyna Koñczal-Gnap - zastêpca prezesa, 
—  Barbara Jandy - skarbnik,
—  Beata Baran - cz³onek zarz¹du
—  El¿bieta Kaffler - cz³onek zarz¹du,
— Wioleta Kucz - cz³onek zarz¹du.
W wyniku przeprowadzonych - podczas Walnego Zebrania NTK w dn. 14 marca

2018 roku - wyborów uzupe³niaj¹cych oraz na mocy Uchwa³y nr 2/2018 Zarz¹du
NTK pe³nienie funkcji sekretarza powierzono Joannie Uramowskiej.

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d NTK odby³ szeœæ protoko³owanych
posiedzeñ, w trakcie których podjêto szereg dzia³añ oraz przygotowano wiele
projektów zwi¹zanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji
pozarz¹dowej, jak i statutowej jego dzia³alnoœci.

I. Dzia³alnoœæ organizacyjna 
1. Zarz¹d NTK przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 14 marca 2018 roku Walne

Zebranie Sprawozdawcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono sprawozdania
merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2017. Sprawozdanie merytoryczne i
finansowe z dzia³alnoœci w roku 2017 uzyska³y pozytywn¹ opiniê uczestnicz¹cych w
Walnym Zebraniu cz³onków NTK, czego efektem by³o udzielenie absolutorium
Zarz¹dowi NTK.

2. Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu NTK, Uchwa³¹ nr 3 Zarz¹du NTK skreœlono
- na jej wniosek - jedn¹ osobê z listy cz³onków NTK, natomiast Uchwa³ami nr 1 i nr 4
Zarz¹du NTK stwierdzi³ nabycie cz³onkostwa NTK przez dwie osoby. Wed³ug stanu
na dzieñ 31 grudnia 2018 roku na liœcie osób zapisanych do NTK jest 39. cz³onków
zwyczajnych. 

3. Reprezentantk¹ Zarz¹du i cz³onków NTK w, dzia³aj¹cej przy Burmistrzu
Nowego Tomyœla, Gminnej Radzie Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego jest kol. Maria
Tyszkowska, która reprezentuje nasze Towarzystwo w 2. kadencji tej Rady (tj. w latach
2016 - 2019). 

4. Korzystaj¹c ze statusu organizacji po¿ytku publicznego, Zarz¹d NTK podj¹³
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starania w celu pozyskania dodatkowych œrodków finansowych przeznaczonych na
statutow¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa. Z tytu³u odpisu 1% podatku na rzecz organizacji
po¿ytku publicznego za rok 2017 na konto NTK wp³ynê³a kwota 1 805, 40 z³. Zarz¹d
postanowi³ skierowaæ imiennie podziêkowania osobom, które – podaj¹c w zeznaniach
podatkowych swe nazwiska – wspar³y w ten sposób dzia³alnoœæ naszego Towarzystwa.

5. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym BILANS SERWIS pro-
wadzonym przez p. Jolantê Niewiedzia³ Zarz¹d NTK kontynuowa³ z ni¹ wspó³pracê
w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finansowych.

6. Zarz¹d NTK kontynuowa³ dzia³ania w celu utrzymania przez nasze stowarzysze-
nie statusu organizacji po¿ytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie z³o-
¿y³ wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego
i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz Urzêdu Skarbowego i GUS-u.

7. W wymaganym terminie Zarz¹d NTK z³o¿y³ tak¿e sprawozdania z wykonania
w 2017 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma spo³eczno-kulturalnego „Przegl¹d
Nowotomyski” dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyœla i Starostwo No-
wotomyskie. 

II. Dzia³alnoœæ programowa 
Jak co roku programowe dzia³ania Zarz¹du by³y skierowane przede wszystkim na

przedsiêwziêcia zwi¹zane z realizacj¹ celów statutowych stowarzyszenia. 

W tej sferze dzia³alnoœci: 
1. Zarz¹d NTK, we wspó³pracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumi³a Wojcieszaka

kontynuowa³ prace zwi¹zane z wydaniem 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego
Przegl¹d Nowotomyski. W wyniku og³oszonego pod koniec 2017 otwartego
konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje po¿ytku publicznego
pozyskano na ten cel kwotê 17 000 z³ (16 000 z³ - ze œrodków Gminy Nowy Tomyœl
i 1000 z³ ze œrodków Powiatu Nowotomyskiego). Wraz z zadeklarowanym w
projekcie finansowym wk³adem w³asnym w wysokoœci 2400 z³, œrodki finansowe na
wydanie 4 nrów pisma wynios³y 19 400 z³, tj. o 7250 z³ mniej ni¿ w roku 2017. Œrodki
te pozwoli³y wprawdzie na wydanie 4 nrów „Przegl¹du Nowotomyskiego”, ale w
zmniejszonej objêtoœci i przy mniejszej iloœci stron kolorowych.

Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Lucyna Koñczal - Gnap oraz dr Bogumi³ Wojcieszak
podejmuje od lat starania o to, by zawartoœæ merytoryczna publikowanych w nim
artyku³ów utrzymywa³a siê na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze pismo
adresowane jest do osób zainteresowanych dziejami i dniem dzisiejszym naszego
miasta i jego okolic i dociera tak¿e do odbiorców spoza naszego regionu.

2. Realizuj¹c zobowi¹zanie na³o¿one przez Walne Zebranie NTK w dn. 14 marca
2018 roku, Zarz¹d NTK wyst¹pi³ do Burmistrza Nowego Tomyœla z inicjatyw¹
powo³ania gremium koordynuj¹cego w naszym mieœcie przebieg jubileuszowych
obchodów 100 – lecia odzyskania niepodleg³oœci i 100. rocznicy wybuchu Powstania
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Wielkopolskiego. Przychylaj¹c siê do tej inicjatywy, Burmistrz Nowego Tomyœla, na
mocy Zarz¹dzenia nr 493 /2018 z 18 maja, powo³a³ Komitet Nowotomyskich
Obchodów 100. lecia Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê i 100. lecia Wybuchu
Powstania Wielkopolskiego. W 12. osobowym sk³adzie tego Komitetu znalaz³o siê
szeœcioro cz³onków Zarz¹du NTK: Bogdan Górny, Beata Baran, Barbara Jandy,
El¿bieta Kaffler, Lucyna Koñczal – Gnap i Wioleta Kucz. 

Podejmowane przez Komitet dzia³ania mia³y na celu uporz¹dkowanie i zsynchroni-
zowanie ró¿nych wydarzeñ i inicjatyw podejmowanych dla uczczenia 100-lecia odzy-
skania niepodleg³oœci i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez insty-
tucje, szko³y, organizacje pozarz¹dowe, stowarzyszenia i inne podmioty.  

Z inicjatywy Komitetu Nowotomyskich Obchodów obu rocznic opracowane zosta-
³o, zamieszczone na oficjalnym portalu Gminy Nowy Tomyœl, „Kalendarium nowoto-
myskich obchodów 100. lecia odzyskania niepodleg³oœci przez Polskê i 100. lecia wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego”. Obszerna relacja z nowotomyskich obchodów,
wraz z fotograficzn¹ wk³adk¹, zamieszczona zosta³a w nrze 4/2018 „Przegl¹du
Nowotomyskiego”.

3. W ramach ubieg³orocznych jubileuszowych obchodów, po rocznej przerwie
Zarz¹d NTK ponownie zorganizowa³ Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej
i Niepodleg³oœciowej. W XIII Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
udzia³ wziêli uczniowie nowotomyskich szkó³ podstawowych, a tak¿e szkó³
podstawowych z Jastrzêbska Starego, Chmielinka, W¹sowa, Wytomyœla, dzieci
uczêszczaj¹ce do Prywatnego Ogniska Muzycznego i grupa „Muzykantów”
z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”. Koncert, który odby³ siê w sali widowiskowej
NOK-u, tradycyjnie poprowadzi³a pomys³odawczyni i organizatorka wszystkich
dotychczasowych przegl¹dów – Maria Tyszkowska, cz³onek naszego Towarzystwa.

4. Zarz¹d NTK podj¹³ inicjatywê prezesa NTK Bogdana Górnego honorowania
lokalnych twórców, animatorów i mecenasów kultury statuetkami FILAR KULTURY.
Opracowa³ i uchwali³  “ Regulamin przyznawania statuetek …”. Rozpozna³ mo¿liwoœci
wykonania takich statuetek i po zatwierdzeniu przedstawionego projektu, zleci³ ich
wykonanie artyœcie - rzeŸbiarzowi Romanowi Czeskiemu z Lubonia. W wyniku
przeprowadzonego g³osowania dokona³ wyboru pierwszych laureatów statuetek
FILAR KULTURY. S¹ nimi: Renata Œmiertelna - w kategorii ³¹czonej: twórca i animator
oraz Bank Spó³dzielczy - w kategorii: mecenas kultury. Wrêczenie statuetek
postanowiono po³¹czyæ z tradycyjnym Koncertem Noworocznym, organizowanym
przez Burmistrza Nowego Tomyœla w styczniu 2019 roku.

5. Realizuj¹c jeden z przyjêtych do realizacji wniosków, dotycz¹cych podejmowania
dzia³añ na rzecz popularyzacji regionalnej tradycji i gwary, Zarz¹d NTK obj¹³
patronatem nagranie i wydanie p³yty nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” pt. „Jasn¹
nut¹ o Powstaniu Wielkopolskim” i skierowa³ – pozytywnie rozpatrzon¹ proœbê o do-
finasowanie tego muzycznego przedsiêwziêcia – do Burmistrza Nowego Tomyœla i Sta-
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rosty Nowotomyskiego. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego
tak¿e wystosowano podobn¹ proœbê, wskaza³ natomiast inny sposób zabiegania o takie
œrodki. Pozyskane œrodki pozwoli³y jednak na nagranie i wydanie p³yty.

6. Zarz¹d NTK zacieœni³ kontakty z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Wronieckiej,
którego przedstawiciele goœcili w naszym mieœcie z rewizyt¹ w dniu otwarcia Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskiego. Tego dnia byli goœæmi Burmistrza Nowego Tomyœla i
Zarz¹du NTK. W towarzystwie cz³onków Zarz¹du wziêli udzia³ w uroczystoœci
otwarcia Jarmarku i wszystkich wydarzeniach jarmarkowych, odbywaj¹cych siê tego
dnia. Zapoznali siê z plecionkarskimi tradycjami naszego miasta i tradycj¹
jarmarkowych obchodów.

Wnioski
1. Dla zintensyfikowania dzia³añ i w³¹czenia w nie wiêkszej iloœci cz³onków NTK,

Zarz¹d NTK postanawia wprowadziæ raz na kwarta³ (np. w lutym, maju, wrzeœniu i li-
stopadzie) robocze posiedzenia Zarz¹du z udzia³em cz³onków. Zaproszenia na takie
spotkania ka¿dorazowo zamieszczane bêd¹ z odpowiednim wyprzedzeniem na stro-
nie internetowej Towarzystwa (ntk. org. pl).

2. Dla pe³niejszej realizacji celów statutowych Towarzystwa, lepszego zintegrowa-
nia obecnych i pozyskania nowych cz³onków, Zarz¹d NTK postanawia zainicjowaæ
powstanie ko³a regionalistów – kolekcjonerów i obj¹æ je swoim patronatem.

3. M. in. poprzez poszerzenie wspó³pracy z innymi organizacjami, stowarzyszenia-
mi, a tak¿e instytucjami i gronem lokalnych liderów, Zarz¹d NTK podejmie dzia³ania
zmierzaj¹ce do wzbogacenia form dzia³alnoœci Towarzystwa, zw³aszcza w zakresie:

a/ popularyzacji regionalnej tradycji i gwary,
b/ konsolidacji œrodowiska pasjonatów – regionalistów; mi³oœników regionu i ko-

lekcjonerów lokalnych pami¹tek.
4. Zarz¹d zintensyfikuje starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych na prowa-

dzenie w/w form dzia³alnoœci.
***

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (NTK) rozpoczê³o sw¹ dzia³alnoœæ we
wrzeœniu 2003 roku. Od grudnia 2005 r. posiada status organizacji po¿ytku
publicznego. Siedzib¹ NTK jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym
Tomyœlu. Zarz¹d NTK (od 18 marca 2019 roku) tworz¹:  

Prezes: Bogdan Górny
Wiceprezes: Lucyna Koñczal-Gnap
Skarbnik: Barbara Jandy
Sekretarz: Marcin Izydorek
Cz³onkowie Zarz¹du: Beata Baran, El¿bieta Kaffler, Wioleta Kucz
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Lucyna Koñczal - Gnap

Filar Kultury 2019 

W gronie cz³onków Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zrodzi-
³a siê w ubieg³ym roku inicjatywa honorowania osób, instytucji lub organizacji, które
swoj¹ dzia³alnoœci¹ wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw na rozwój ¿ycia kulturalnego naszego
miasta i gminy, tym samym przyczyniaj¹c siê do ich promocji. 

Ustanowion¹ i ufundowan¹ przez Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kultural-
nego statuetkê FILAR KULTURY chcemy wrêczaæ raz do roku, na podstawie oceny ca-
³okszta³tu dzia³alnoœci i osi¹gniêæ, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kul-
tury i mecenas kultury. Statuetka przyznawana bêdzie jednorazowo, nie tylko na wnio-
sek cz³onków Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ale tak¿e przez
Zarz¹d NTK na wniosek innych gremiów lub osób. 

Po raz pierwszy statuetki FILAR KULTURY 2019 wrêczone zosta³y 1 lutego, pod-
czas Koncertu Noworocznego, zorganizowanego przez Burmistrza Nowego Tomyœla
w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. 

Laureatki FILARA KULTURY 2019:
– Renata Œmiertelna – FILAR KULTURY 2019 w dwóch kategoriach twórca kultury

i animator kultury za ca³okszta³t pracy twórczej i niestrudzon¹ dzia³alnoœæ w zakre-
sie animacji kultury

– Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu – FILAR KULTURY 2019 w kategorii mece-
nas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów ¿ycia kulturalne-
go oraz za sta³e i znacz¹ce wspó³finansowanie wydarzeñ kulturalnych

Renata Œmiertelna – teatrolog, animator, re¿yser, autorka scenariuszy wielu spekta-
kli teatralnych i widowisk, poetka, zas³u¿ony dzia³acz kultury, ale przed wszystkim cz³o-
wiek- ikona, osoba, bez której trudno sobie wyobraziæ Nowotomyski Oœrodek Kultu-
ry. Pomys³odawczyni wielu imprez i projektów, z powodzeniem od lat realizowanych
w NOK-u: Turnieju Wsi, który w ubieg³ym roku obchodzi³a okr¹g³y jubileusz 30. lecia,
„Œpiewnika domowego” oraz „Pastora³ki nowotomyskiej”.

Renata Œmiertelna – to tak¿e niezwykle charyzmatyczny instruktor teatralny, pro-
wadz¹cy od lat trzy zespo³y teatralne: Teatrzyk Malutki – dla najm³odszych, Teatr Tym-
czasowy – dla m³odzie¿y oraz Amatorsk¹ Grupê Teatraln¹ – dla doros³ych.

Wychowa³a kilka pokoleñ aktorów amatorów, ale nie tylko – równie¿ zawodow-
ców. Do grona jej wychowanków nale¿¹ m. in. Mateusz Koœciukiewicz – jeden z najbar-
dziej obiecuj¹cych aktorów filmowych m³odego pokolenia oraz Mariusz Orze³ek – ak-
tor lalkarz, wspó³twórca bia³ostockich teatrów dla dzieci, a tak¿e wielu aktorów m³o-
dego pokolenia, wystêpuj¹cych na deskach m. in. teatrów wroc³awskich.



Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu od wielu lat wspiera nowotomysk¹ kulturê,
anga¿uj¹c siê w realizacjê wielu przedsiêwziêæ kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych,
realizowanych przez instytucje kultury, placówki oœwiatowe, kluby, ko³a gospodyñ
wiejskich, organizacje i stowarzyszenia – na ca³ym obszarze swego dzia³ania.

Dostrzegaj¹c i rozumiej¹c potrzeby kulturalne lokalnych œrodowisk, Bank Spó³dziel-
czy w Nowym Tomyœlu, ze szczególn¹ ¿yczliwoœci¹ i trosk¹ wspiera inicjatywy i wyda-
rzenia s³u¿¹ce podtrzymywaniu lokalnej to¿samoœci i kultywowaniu lokalnej tradycji,
prezentacji i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych œwiadectw prze-
sz³oœci, ale tak¿e dostarczaj¹ce wielu niezapomnianych emocji i wzruszeñ artystycznych
oraz s³u¿¹ce integracji mieszkañców. Tak¿e w roku minionym Bank Spó³dzielczy
wspar³ szereg kulturalnych przedsiêwziêæ organizowanych na terenie naszego miasta
i gminy; w tym: coroczny Jarmark Chmielo – Wikliniarski, I Mistrzostwa Polski w Wy-
plataniu, Piknik Historyczny „Armii w darze. W 80. rocznicê przekazania broni ze
zbiórki Funduszu Obrony Narodowej”, szkolne i miêdzyszkolne konkursy i inne wyda-
rzenia organizowane dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodleg³oœci przez Pol-
skê i 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, festyny organizowane przez
Ko³a Gospodyñ Wiejskich z Bukowca, Cichej Góry, Paproci, Przy³êku i Ró¿y Wsi. Wie-
lowymiarowa pomoc Banku Spó³dzielczego umo¿liwia organizatorom tych imprez za-
pewnienie wysokiego – merytorycznego i artystycznego – poziomu imprez. 

Na osobne podkreœlenie i s³owa uznania zas³uguje tak¿e wsparcie, jakiego Bank
Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu udziela potrzebuj¹cym pomocy, anga¿uj¹c siê od lat
w wiele akcji charytatywnych.
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Statuetki FILAR KULTURY 2019 wrêczone zosta³y podczas Koncertu Noworocznego. Od lewej:
Bogdan Górny - prezes NTK, Renata Œmiertelna, Miros³awa Kortus - prezes Zarz¹du Banku

Spó³dzielczego w Nowym Tomyœlu, Lucyna Koñczal - Gnap, wiceprezes NTK. 1 lutego 2019 r.
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Regulamin przyznawania statuetek
FILAR KULTURY

twórcom, animatorom i mecenasom kultury 

I. Postanowienia ogólne
1. Zgodnie z § 6 i § 7 Statutu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego ustala

siê zawarte poni¿ej zasady przyznawania statuetek FILAR KULTURY twórcom, anima-
torom i mecenasom kulturyna podstawie oceny ca³okszta³tu ich dzia³alnoœci lub osi¹-
gniêæ o istotnym znaczeniu.

2. Przyznawanie Statuetek FILAR KULTURYma na celu uhonorowanie osób, insty-
tucji lub organizacji szczególnie zas³u¿onych na polu kultury – za ich twórczoœæ i aktyw-
noœæ artystyczn¹, dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹, wspieranie ró¿norodnych inicjatyw
kulturalnych, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na rozwój ¿ycia kulturalnego i promocjê mia-
sta i gminy Nowy Tomyœl oraz utrwalanie wartoœci regionalnych w obszarze kultury.

3. Statuetki FILAR KULTURY przyznawane s¹ za szczególne osi¹gniêcia w dziedzi-
nie kultury, w tym twórczoœci artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury,
organizowaniu lub wspieraniu dzia³alnoœci kulturalnej.

4. Statuetkê FILAR KULTURY przyznaje Zarz¹d Nowotomyskiego Kulturalnego na
wniosek cz³onków Zarz¹du NTK, innych instytucji, organizacji i stowarzyszeñ, indywi-
dualnych osób lub grup nieformalnych.

5. Statuetka FILAR KULTURY przyznawana jest w trzech kategoriach:
a. twórca kultury,
b. animator kultury,
c. mecenas kultury.

6. Statuetka FILAR KULTURY przyznawana jest poszczególnym osobom, insty-
tucjom lub organizacjom jednorazowo.

II. Postanowienia szczegó³owe
7. Wnioski zawieraj¹ce kandydatury do statuetki FILAR KULTURY sk³adaæ nale¿y

sk³adaæ lub przesy³aæ poczt¹ tradycyjn¹, na kompletnie wype³nionych formularzach
w siedzibie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ul. Witosa 8; 64-300 Nowy
Tomyœl, opatruj¹c kopertê has³em: FILAR KULTURY. Wzór wniosku stanowi Za³¹cz-
nik do niniejszego Regulaminu.

8. Statuetkê FILAR KULTURY przyznaje Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego, wiêkszoœci¹ swojego sk³adu, po zapoznaniu siê z stosownymi wnioskami
i ich zaopiniowaniu.

9. Zastrzega siê prawo do nieprzyznawania w danym roku kalendarzowym statu-
etek FILAR KULTURY lub przyznawania ich w wybranych kategoriach.
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10. Informacja o przyznaniu statuetek wraz z nazwiskami laureatów i wyszczegól-
nieniem ich zas³ug podana zostaje do publicznej wiadomoœci m. in. w prasie lokalnej, TV
Kablowej, na stronie internetowej Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego i na
portalach spo³ecznoœciowych. 

11. Przewiduje siê ka¿dorazowo uroczyste wrêczenie laureatom FILARA KULTU-
RY statuetek wraz z listami gratulacyjnymi.

III. Postanowienia koñcowe
12. Decyzja Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego o przyznaniu

statuetki FILAR KULTURY jest ostateczna i nie przys³uguje od niej odwo³anie.
13. W przypadku zaistnienia okolicznoœci nie objêtych postanowieniami niniejszego

Regulaminu, a tak¿e w przypadku rozbie¿noœci wynikaj¹cych z jego interpretacji, osta-
teczn¹ decyzjê w sprawie podejmuje Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kultural-
nego.

14. Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zastrzega sobie prawo do
zmiany niniejszego Regulaminu.

15. Regulamin wchodzi w ¿ycie po uchwaleniu przez Zarz¹d Nowotomyskiego To-
warzystwa Kulturalnego.
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… Anny Zaradnej i Szymona Pigli

Gra¿yna Matuszak, Szymon Pigla

Sleeveface, czyli o¿ywianie kultowych ok³adek p³yt

Z pocz¹tkiem nowego roku w Nowotomyskim Oœrodku Kultury mia³a miejsce nie-
codzienna wystawa fotograficzna. Prezentowane tam zdjêcia autorstwa dwójki nowo-
tomyœlan: Anny Zaradnej i Szymona Pigli, zwane sleeveface stanowi¹ kompozycje ³¹cz¹-
ce ze sob¹ kilka elementów. Samo has³o sleeveface - jak mówi¹ - jest dosyæ trudne do
przet³umaczenia. Najlepiej po prostu spojrzeæ na fotografiê i wtedy wszystko staje siê
proste. Sleeveface, mówi¹c wprost, jest to zdjêcie zrobione z wykorzystaniem ok³adki
p³yty, ksi¹¿ki lub czasopisma, w taki sposób, by ta, wkomponowana w kadr , wtapia³a
siê w ca³oœæ powstaj¹cego obrazu. Najprostszym zabiegiem jest zas³oniêcie twarzy, czy
te¿ innej czêœci cia³a fotografowanego modela, tak ¿eby stworzyæ iluzjê, ¿e zdjêcie i mo-
del tworz¹ jednoœæ. Jednak jak potwierdzaj¹ autorzy prezentowanych prac: Coœ co
w teorii wydaje siê proste zazwyczaj okazuje siê trudne w realizacji, bo ¿eby osi¹gn¹æ
zamierzony efekt i wykonaæ dobre zdjêcie sleeveface trzeba sporo wysi³ku. Proces
twórczy sk³ada siê kilka etapów: pocz¹wszy od znalezienia odpowiedniej ok³adki, po-
przez wymyœlenie konkretnej aran¿acji, stworzenia scenografii, a¿ do samego wykona-
nia obrazu, w którym zaciera siê granica pomiêdzy ok³adk¹ a t³em. To zabawa perspek-
tyw¹, k¹tem ujêcia i œwiat³em. W³aœnie ta forma fotografii sta³a siê ich wspóln¹ pasj¹. 

Sam pomys³ oczywiœcie nie jest ich autorskim wynalazkiem. Jak przyznaj¹, zainspiro-
wali siê zdjêciami, jakie kiedyœ znaleŸli przypadkiem w Internecie, bowiem sleeveface sta³
siê popularny na portalach spo³ecznoœciowych. Poniewa¿ oboje interesuj¹ siê muzyk¹
i kolekcjonuj¹ p³yty,  postanowili po³¹czyæ swoje fascynacje i zadzia³aæ twórczo. Tak
wiêc z mi³oœci do p³yt, muzyki i fotografii stworzyli setki zdjêæ umownie zwanych sleeve-
face. Co wa¿ne – a co mocno podkreœlaj¹ – ¿adne ze stworzonych przez nas zdjêæ nie
zosta³o nigdy poddane obróbce cyfrowej, do ich tworzenia nie korzystamy z progra-
mów graficznych. Wszystkie zdjêcia powstaj¹ przy u¿yciu jedynie aparatu smartfona. 

W procesie tworzenia ka¿dy ma swoj¹ rolê. Zazwyczaj dziel¹ siê obowi¹zkami na-
stêpuj¹co: Szymon zajmuje siê wyszukiwaniem i zakupem odpowiednich p³yt, których
ok³adki stanowi¹ inspiracje, Anna natomiast wymyœla aran¿acjê przestrzeni, tworzy sce-
nografiê, wybiera i dopasowuje kostiumy i rekwizyty. Modelami jesteœmy zazwyczaj sa-
mi, robimy zdjêcia sobie nawzajem. Czasem zdarza siê jednak, ¿e prosimy o pozowanie
naszych znajomych i wtedy powstaje regularny plan zdjêciowy. Pasja wch³onê³a ich do
tego stopnia, ¿e zawsze maj¹ ze sob¹ kilka p³yt w samochodzie, bo jak mówi¹: nigdy nie
wiadomo, gdzie trafimy i kogo spotkamy. 

Dziêki temu, nawet spontaniczne, nieplanowane sytuacje pozwoli³y na stworzenie
kilku naprawdê dobrych zdjêæ. Pytani o sam proces fotografowania odpowiadaj¹, ¿e nie
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ma on jakichœ konkretnych regu³ czasowych: – Bywa, ¿e wystarczy kilka ujêæ i w kilka
minut powstaje zadowalaj¹cy kadr, czasami zaœ w poszukiwaniu idealnego zdjêcia musi-
my wykonaæ kilkadziesi¹t zdjêæ i z nich wybraæ to jedno. Zdarza siê – jak wspominaj¹
z uœmiechem - i¿ proces tworzenia jest burzliwy do tego stopnia, ¿e doprowadza do
sprzeczek i k³ótni, chocia¿ zawsze maj¹ one pod³o¿e artystyczne. Trudno nam jednak
wskazaæ, które zdjêcie w naszym dorobku jest najlepsze. Ka¿de kolejne ma w sobie ja-
k¹œ opowieœæ, swoj¹ historiê. Ka¿de zdjêcie to kawa³ek naszego ¿ycia, wspomnienie
chwili, sytuacji, dnia.

Szymon i Anna wspominaj¹ te¿ o jeszcze jednej wartoœci, jak¹ niesie ze sob¹ robie-
nie tego rodzaju zdjêæ: – Dziêki temu, ¿e musimy, a w³aœciwie chcemy kupowaæ p³yty,
których ok³adki stanowi¹ inspiracjê i bazê dla naszej twórczoœci, poznaliœmy mnóstwo
ciekawej muzyki, której pewnie nigdy byœmy nie poznali. Dzieje siê tak dlatego, ¿e za-
wsze po zakupie p³yt, których ok³adki chcemy wykorzystaæ do naszych zdjêæ, ods³uchu-
jemy swoje zdobycze i wielokrotnie trafiliœmy na p³yty, które wpasowa³y siê w nasz mu-
zyczny gust. Bywa jednak, ¿e wielu z zakupionych p³yt nie da siê po prostu s³uchaæ. 

Ich fotograficzno-muzyczna przygoda ci¹gle siê rozwija. Zdjêcia powstaj¹ praktycznie
ca³y czas. W kolejce czeka kolejnych kilkaset zakupionych winyli i przygotowana wstêp-
na wizja kreowanych przez nich kadrów. Mo¿e za jakiœ czas kolejna autorska wystawa
poka¿e ich nowe ciekawe pomys³y i aran¿acje. 
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W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 4 stycznia  2019 r. otwarto wystawê sleeveface, 
na której zaprezentowano prace Anny Zaradnej i Szymona Pigli. Na zdjêciu od lewej autorzy prac: 

Anna Zaradna i Szymon Pigla  z  dyrektor NOK-u Beat¹ Baran
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styczeñ – marzec 2019 roku

Stra¿acka Niepodleg³a 1918
W budynku Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu 3 stycznia

odby³a siê konferencja naukowa pt. „Stra¿acka Niepodleg³a 1918”, w której uczestniczyli
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner wraz ze swoim zastêpc¹ Andrzejem Wa-
³ês¹, sekretarz Powiatu Nowotomyskiego Ryszard Napiera³a, uczniowie szkó³ œrednich,
studenci Uniwersytetu III Wieku oraz inni goœcie. Konferencjê rozpocz¹³ dr Zdzis³aw Ko-
œciañski, który przedstawi³ sytuacjê miêdzynarodow¹, maj¹c¹ wp³yw na los Polski w 1918
roku. Historiê po¿arnictwa oraz stra¿ackie drogi do niepodleg³oœci omówi³ dr Pawe³ G¹sior-
czyk z Centralnego Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach. Danuta Janakiewicz wyg³osi³a
wyk³ad o patriotyczno-literackich odezwach polskiego ruchu stra¿ackiego, które by³y impul-
sem do odzyskania niepodleg³oœci 1918 roku. Aneta Walczyñska zaprezentowa³a temat:
„Odzyskanie odpowiedzialnoœci za kraj w 1918 roku. Rola i autorytet stra¿y ogniowych.
Ujêcie socjologiczno-kulturowe w drodze do niepodleg³oœci”. St. bryg. mgr in¿. Pawe³ Ro-
chala, p. o. dyrektora Centralnego Muzeum Po¿arnictwa, na przyk³adzie dzia³añ Boles³awa
Chomicza omówi³ problem kszta³towania odpowiedzialnej polskoœci w warunkach niebytu
narodowego. Ostatnim prelegentem by³ naczelnik Oddzia³u Zamiejscowego – Wielkopol-
skiego Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach, Hubert Koler. 

Uczczono powstañczy zryw Wielkopolan
Z parkingu przy Wy¿szej Szkole Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu 3 stycz-

nia wyruszy³ Marszobieg Powstañczy. W wydarzeniu udzia³ wziêli przedstawiciele szkó³
oraz przedszkoli, a tak¿e mieszkañcy. Marszobieg zakoñczy³ siê na placu „przy górce” na
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Konferencjê otworzy³ wyk³ad dra Zdzis³awa Koœciañskiego
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osiedlu Batorego, gdzie na uczestników czeka³a ciep³a grochówka. Uczestnicy wys³uchali
wyst¹pieñ dra Zbigniewa Koœciañskiego oraz zastêpcy burmistrza Andrzeja Wa³êsy. Zosta³
równie¿ odœpiewany hymn narodowy oraz jedna zwrotka „Roty”.

Nowotomyœlanie znani i mniej znani
8 stycznia w nowotomyskiej bibliotece mia³a miejsce prezentacja niezwyk³ej ksi¹¿ki, za-

wieraj¹cej wywiady przedwczeœnie zmar³ej bibliotekarki Sylwii Kupiec, publikowane w la-
tach 2007 – 2017 na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Do r¹k Czytelników trafi³a
ksi¹¿ka bêd¹ca trwa³¹ pami¹tk¹ jej dziennikarskiego talentu i równoczeœnie form¹ podziê-
kowania za to, co z tak¹ pasj¹ i zaanga¿owaniem wnosi³a do dokumentalistycznej dzia³alno-
œci nowotomyskiej biblioteki i do wzbogacania wiedzy o lokalnym œrodowisku. Ksi¹¿ka uka-
za³a siê dziêki staraniom wielu osób, ale przede wszystkim dziêki determinacji i wysi³kowi fi-
nansowemu Rodziców Sylwii. Wspó³twórcami ksi¹¿ki s¹: Marta Widajewicz – Nowakow-
ska (opracowanie ok³adki), Halina Miros³awa Kupiec i Izabela Putz (zdjêcia autorki), Joanna
Turkiewicz (akwarela) i Dagmara Burzyñska-Rejak (sk³ad i ³amanie). W promocji udzia³
wziêli wspó³twórcy prezentowanej publikacji, jej bohaterowie, cz³onkowie – by³ego i obec-
nego Zarz¹du NTK, przyjaciele i znajomi Sylwii, jej kole¿anki z pracy, dyrektorzy i kierow-
nicy bibliotek publicznych z terenu naszego powiatu, a tak¿e Burmistrz Nowego Tomyœla
dr W³odzimierz Hibner ze swoim zastêpc¹ Andrzejem Wa³ês¹.

Postaæ Sylwii przywo³ana zosta³a tego wieczoru w trzech ods³onach – bibliotekarki reali-
zuj¹cej w bibliotece swe zawodowe pos³annictwo, pe³nej pasji i zaanga¿owania dziennikar-
ki oraz maj¹cej swoje pozazawodowe pasje dziewczyny i m³odej kobiety. Martyna Nowo-
sadzka z bibliotecznej Strefy Koloru przypomnia³a Sylwiê piêknie spe³niaj¹c¹ siê w pracy,
osi¹gaj¹c¹ sukcesy na kolejnych szczeblach zawodowej kariery. Dyrektor biblioteki Lucyna
Koñczal-Gnap opowiedzia³a o jej zaanga¿owaniu w tworzenie pisma spo³eczno-kulturalne-
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Moment kulminacyjny spotkania – wrêczanie egzemplarzy ksi¹¿ek przez rodziców Sylwii – 
Halinê Miros³awê i Edwarda Kupców



go wydawanego przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, na którego ³amach z pa-
sj¹ tworzy³a m. in. lubiany, chêtnie czytany i wysoko przez czytelników oceniany dzia³ wy-
wiadów pt. „Nowotomyœlanie znani i mniej znani”. Przez 10 lat na ³amach „Przegl¹du No-
wotomyskiego” opublikowanych zosta³o 40 jej wywiadów, prezentuj¹cych jej dziennikar-
sk¹ kompetencjê, imponuj¹c¹ wiedzê i znajomoœæ wielu tematów oraz umiejêtnoœæ prowa-
dzenia rozmowy z ka¿dym i na ka¿dy temat. Rygory objêtoœciowe ksi¹¿ki nie pozwoli³y na
zaprezentowanie ca³ego dziennikarskiego dorobku Sylwii, który pomieœciæ mog³oby jedynie
kilkutomowe wydawnictwo. W ksi¹¿ce znajduje siê zapis 14 wybranych rozmów.

Z myœl¹ o dope³nieniu tak naszkicowanego portretu Sylwii, jej przyjació³ka Katarzyna Ku-
de³ka przenios³a uczestników spotkania promocyjnego w œwiat jej czytelniczych fascynacji,
przede wszystkim „Ani¹ z Zielonego Wzgórza” i poezj¹ ks. Twardowskiego. Przypomnia-
³a równie¿ jej rêkodzielnicz¹ pasjê, która objawia³a siê m. in. w tworzeniu jedynej w swoim
rodzaju bi¿uterii. W programie wieczoru znalaz³y siê równie¿ dedykacje poetyckie i mu-
zyczne dla Autorki – zainspirowane postaci¹ Sylwii wiersze Katarzyny Mrozik-Stefañskiej
i Zdzis³awy Kaczmarek, muzyczne inspiracje Szymona Koniecznego i Macieja Œwita³y oraz
harcerskie wspomnienia dru¿ynowego Krystiana Dybka, przyby³ego wraz z harcerkami
z 9 DH BUKI. Momentem kulminacyjnym spotkania by³o wrêczanie egzemplarzy ksi¹¿ek
przez rodziców Sylwii – Halinê Miros³awê i Edwarda Kupców. Ksi¹¿ki trafi³y do jej bohate-
rów, wspó³twórców i goœci wieczoru. Na sam koniec pojawi³ siê imponuj¹cy tort, który
os³odzi³ ten pe³en ciep³a, wspomnieniowy wieczór. 

Staszic wœród najlepszych szkó³ w Wielkopolsce
W auli Wydzia³u Prawa i Administracji UAM 11 stycznia odby³a siê uroczysta Gala Wiel-

kopolskiego Rankingu Liceów i Techników – „Perspektywy 2019”. Do udzia³u w tym pre-
sti¿owym wydarzeniu zaproszeni zostali przedstawicie dwudziestu najlepszych szkó³
w Wielkopolsce – 10 najlepszych techników i 10 liceów ogólnokszta³c¹cych.  Nowotomy-
ski „Staszic” zaj¹³ 5 miejsce w Wielkopolsce wœród techników oraz 75 miejsce w Polsce.
Natomiast w rankingu maturalnym zosta³ sklasyfikowany na 36 miejscu. Skutkowa³o to
otrzymaniem „Z³otej Tarczy”. W rankingu przeanalizowano wyniki 1731 techników
w Polsce. Bardzo wysokie 46 miejsce zajê³o równie¿ liceum ogólnokszta³c¹ce ze „Staszica”,
które jako jedyne liceum ogólnokszta³c¹ce z powiatu nowotomyskiego zosta³o sklasyfiko-
wane wœród 50 najlepszych w Wielkopolsce, otrzymuj¹c „Br¹zow¹ Tarczê”. Podczas uro-
czystoœci honorowy dyplom dla szko³y odebra³ dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa
Staszica w Nowym Tomyœlu £ukasz Frañski.

27. WOŒP z nowym rekordem
27. Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy odby³ siê 13 stycznia. W naszym mie-

œcie pad³ nowy rekord hojnoœci. Uda³o siê bowiem zebraæ ³¹czn¹ kwotê 75 280 z³ i 531 eu-
ro, w tym kwota z tegorocznej licytacji – 26 135,00 z³ oraz 500 euro – równie¿ okaza³a siê
rekordowa. Jak zawsze du¿o siê dzia³o w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Bardzo wiele
osób zaanga¿owa³o siê bowiem w tê charytatywn¹ akcjê. Na scenie wyst¹pili mali i duzi ar-
tyœci: grupy baletowe z NOK-u, które przygotowa³a Alicja Curujew, grupy hip-hopowe
z NOK-u pod kierunkiem Martyny WoŸniak, grupa akordeonistów z Pañstwowej Szko³y
Muzycznej w Nowym Tomyœlu wraz z opiekunem Tomaszem Milerem, Pawe³ Lisek, Wa-
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leria Fludra, grupy tañca towarzyskiego z NOK-u pod kierunkiem Katarzyny Przybyszew-
skiej, Prywatne Ognisko Muzyczne w Nowym Tomyœlu. W akcjê zaanga¿owali siê te¿ wo-
lontariusze prowadz¹cy zbiórkê pieniêdzy inowotomyscy harcerze, którzy zorganizowali
kawiarenkê. Grupa Rekonstrukcyjna AGAMA zaprezentowa³a sprzêt militarny, „Eduma-
nia” zorganizowa³a k¹cik kreatywny dla dzieci. El¿bieta Podlaszewska-Cybal przepiêknie
malowa³a dzieciêce buzie. Graciarska Grupa LOK-u równie¿ czynnie w³¹czy³a siê w to dzie-
³o niesienia pomocy. 

Ferie z Upiorn¹ Agentk¹
Jak przechytrzyæ wampira i szamankê, pomóc wilko³akom przed pe³ni¹ ksiê¿yca oraz

sprawiæ, by yeti i frankensteiniak nauczyli siê ¿yæ w zgodzie z ludŸmi? Tego wszystkiego do-
wiedzieli siê uczestnicy zimowych ferii w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki, którzy
poznali Upiorn¹ Agentkê Nelly Rapp i jej niesamowite przygody. Zaproponowane przez bi-
bliotekarki od 14 do 18 stycznia zajêcia dostarczy³y dzieciom sporo wra¿eñ i wywo³a³y nie-
jeden dreszczyk emocji. 

Ka¿dego dnia uczestnicy poznawali kolejn¹ ksi¹¿kê autorstwa Martina Widmarka z serii
o Nelly Rapp – Upiornej Agentce, która uczy siê tropiæ duchy, strachy i upiory. Wzorem ty-
tu³owej bohaterki, uczestnicy ferii doskonalili swoje umiejêtnoœci przydatne ka¿demu adep-
towi tej nietypowej profesji. Po okreœleniu cech, jakie powinien posiadaæ Upiorny Agent,
uczestnicy ferii rozwi¹zywali zadania i zagadki, potwierdzaj¹c tym samym, ¿e nie brak im od-
wagi, ciekawoœci, energii i spostrzegawczoœci. Mierz¹c siê z poszczególnymi wyzwaniami,
dzieci pamiêta³y o najwa¿niejszej zasadzie w pracy Upiornego Agenta, mianowicie o „3S” –
Spokój, Spryt, Sprawdzenie. Czytanie na g³os ksi¹¿ek przerywane by³o zabawami tematycz-
nie nawi¹zuj¹cymi do fabu³y i dostarczaj¹cymi sporej dawki dobrego humoru. Ka¿dy z piê-
ciu dni spêdzonych w towarzystwie Nelly Rapp koñczy³ siê symbolicznym wpisem do legi-
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tymacji Upiornego Agenta, potwierdzaj¹cym umiejêtnoœæ radzenia sobie z nietypowym,
mro¿¹cym krew w ¿y³ach osobnikiem.

January Swing
17 stycznia zorganizowany zosta³ w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w No-

wym Tomyœlu niezwykle oryginalny koncert noworoczny. Sweengowe klimaty, w wyko-
naniu zespo³u „Gentle Swing” z goœcinnym udzia³em Izabelli Tarasiuk-Andrzejewskiej,
oczarowa³y przyby³¹ publicznoœæ. Leader zespo³u Julian Kuczyñski wraz z wokalistk¹
oraz Dawidem Troczewskim (pianino) i Stanis³awem Aleksandrowiczem (perkusja) prze-
nieœli nowotomyœlan w swingow¹ przestrzeñ muzyczn¹ wprost z Nowego Yorku. W re-
pertuarze muzycznego wieczoru znalaz³y siê standardy jazzowe, które sw¹ tematyk¹ po-
³¹czy³y œwi¹teczny okres z karnawa³em. W programie koncertu, który odby³ siê w ra-
mach „Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych”, znalaz³y siê m. in. takie szla-
giery jak: „New York, New York” i, „Under my skin” Franka Sinatry, „When I fall in lo-
ve” Nat King Cole`a, „The Man I love” Elli Fitzgerald i niezapomniany utwór Louisa Arm-
stronga „Sommertime”. 

Hiszpania wielu kultur
W Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cym w Miejskiej i Powia-

towej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 22 stycznia Stanis³awa Waszkowiak opo-
wiada³a o Hiszpanii, kraju wielu kultur, w którym splataj¹ siê chrzeœcijañstwo, judaizm i is-
lam. Nowotomysk¹ podró¿niczkê od lat fascynuje odkrywanie œwiata, jego cudów, ta-
jemnic, a tak¿e zwyk³ej codziennoœci. Podró¿owanie i poznawanie œwiata sta³o siê jej pa-
sj¹ i sposobem na ¿ycie, a swoimi wra¿eniami dzieli siê z innymi podczas pokazów slajdów
podró¿niczych i wystaw fotograficznych. Zwiedzi³a ju¿ ponad 50 krajów na wielu konty-
nentach, bra³a udzia³ w wyprawach trampingowych, m. in. do Indii, ksiêstwa Spiti i Kin-
nauri, Gruzji, Wietnamu, Islandii, Mali, Patagonii i Ziemi Ognistej, Etiopii, Wenezueli, Tu-
nezji i Mongolii. Tym razem kierunkiem jej wêdrówki by³a dosyæ dobrze nowotomyœla-
nom znana Hiszpania, której historiê i bogate dziedzictwo kulturowe przybli¿y³a podczas
spotkania w nowotomyskiej bibliotece, koncentruj¹c siê szczególnie na wielokulturowo-
œci tego kraju. 

Seniorzy w natarciu
22 stycznia w czytelni nowotomyskiej biblioteki, w ramach cyklu: „Seniorzy w natarciu”,

odby³o siê spotkanie z udzia³em seniorów z Domu Dziennego Pobytu dotycz¹ce groŸnej
choroby, jak¹ jest cukrzyca, opatrzone wymownym tytu³em: „Z cukrzyc¹ wcale nie jest
s³odko!” Goœciem spotkania by³ Krzysztof Misiaczyk, pracownik biblioteki, a jednoczeœnie
prezes Zarz¹du Miejsko-Powiatowego Ko³a Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w No-
wym Tomyœlu. Uœwiadomi³ on seniorom, ¿e oznaki choroby pojawiaj¹ siê zwykle dopiero
w zaawansowanym stadium cukrzycy. Przypomnia³ o zaleceniu, by raz do roku wykonywaæ
profilaktyczne badania sprawdzaj¹ce poziom cukru we krwi. Dotycz¹ one przede wszyst-
kim tych, którzy s¹ szczególnie nara¿eni na zachorowanie. Do grupy ryzyka nale¿¹ m. in.
osoby z nadwag¹ oraz te, które nie przestrzegaj¹ zasad zdrowego od¿ywiania. Zachorowa-
niu sprzyja tak¿e siedz¹cy tryb ¿ycia i brak aktywnoœci fizycznej. Regularne badania s¹ te¿
zalecane osobom z nadciœnieniem têtniczym, wysokim poziomem cholesterolu oraz cierpi¹-
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cym na choroby uk³adu sercowo-naczyniowego. W ramach tego samego cyklu 25 lute-
go odby³o siê kolejne nietypowe spotkanie o charakterze warsztatów psychologicznych,
po³¹czonych z wyk³adami na temat roli aktywizacji intelektualnej i psychicznej cz³owieka.
Warsztaty pt. „Piêkny umys³ nie zna wieku” zosta³y przygotowane i przeprowadzone
przez dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Magdalenê Kêdziê-Kluj oraz Wan-
dê R¹balsk¹ – psychologa z tej poradni. Podczas tego spotkania podopieczni Domu
Dziennego Pobytu poznali odpowiedzi na pytania: „Czy z wiekiem pamiêæ nam s³abnie?”
oraz „Co ma wp³yw na nasz¹ pamiêæ”, a tak¿e dowiedzieli siê, jak skutecznie dbaæ o kon-
dycjê mózgu. Przeprowadzone tego dnia treningi pamiêci i koncentracji sta³y siê ciekaw¹
form¹ aktywizuj¹c¹ seniorów. „Rodzinne archiwa seniora, czyli spotkanie ze star¹ foto-
grafi¹” – pod takim has³em seniorzy spotkali siê natomiast 25 marca. Wiele osób, szcze-
gólnie starszych, ma potrzebê gromadzenia, przechowywania i dzielenia siê rodzinnymi
pami¹tkami. Jednak nie zawsze jest okazja, by o tym porozmawiaæ. Dlatego kolejne spo-
tkanie z cyklu „Seniorzy w natarciu zosta³o poœwiêcone tej w³aœnie tematyce. Goœæmi
spotkania byli Gra¿yna Matuszak – specjalista ds. edukacji regionalnej w nowotomyskiej
bibliotece, wspó³twórczyni Nowotomyskiej Galerii Internetowej, autorka wielu regional-
nych wystaw oraz Wojciech Teleszyñski – pasjonat fotografii. Seniorzy z Domu Dzienne-
go Pobytu wys³uchali prelekcji Wojciecha Teleszyñskiego o pocz¹tkach fotografii, a tak¿e
o narodzinach jego pasji, a zw³aszcza mi³oœci do fotografowania kwiatów. Druga czêœæ
spotkania poœwiêcona by³a starym zdjêciom, zarówno tym rodzinnym z prywatnych
zbiorów seniorów, jak i tym zgromadzonym w bibliotecznym Oœrodku Wiedzy o Regio-
nie. Gra¿yna Matuszak mówi³a o znaczeniu starych fotografii dla historii regionu, a tak¿e
o tym, jak zabezpieczyæ je przed zniszczeniem, zapomnieniem lub wyrzuceniem. Obecni
na spotkaniu seniorzy zaprezentowali zdjêcia ze swoich rodzinnych archiwów.

KRONIKA WYDARZEÑ

132 Styczeñ-marzec 2019

Goœciem jednego ze spotkañ z cyklu „Seniorzy w natarciu!” by³ Krzysztof Misiaczyk



Kwiatowa bi¿uteria karnawa³owa
Unikatowe, niezwykle barwne i oryginalne, a przede wszystkim w³asnorêcznie wykona-

ne kwiaty z ró¿norodnych tkanin, by³y owocem warsztatów, które odby³y siê 24 stycznia
oraz 11 lutego w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej bibliotece.
Prowadz¹ca warsztaty projektantka i instruktorka Agnieszka Jêcz zainspirowa³a uczestnicz-
ki do wykonania wysublimowanej karnawa³owej bi¿uterii Materia³em wiod¹cym by³a tkani-
na i pasmanteria z recyklingu. Jak siê okaza³o, materia³y, które wydawa³y bezu¿yteczne,
dziêki inwencji twórczej i pomys³owoœci, znalaz³y swoje drugie ¿ycie. Powsta³y kwiaty do-
stojne i figlarne – wprost na karnawa³ow¹ zabawê. 

Rozbrykane popo³udnie
Kolejne dyplomy powêdrowa³y do ma³ych czytelników, objêtych ogólnopolsk¹ kampa-

ni¹ Instytutu Ksi¹¿ki „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek”, a ich wrêczenie odby³o siê w bardzo
rozbrykanej atmosferze w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki. 

Wszystko dziêki Tygryskowi – znanemu i lubianemu przyjacielowi Kubusia Puchatka,
w którego wcieli³ siê aktor Piotr Witoñ. 25 stycznia, w ramach cyklu „Godziny dla Rodzi-
ny”, po raz kolejny zaprosi³ dzieci do wspólnej zabawy z literackim bohaterem. Tym razem
zaproponowa³ uczestnikom spotkania wycieczkê do Stumilowego Lasu, by poznaæ Kubu-
siowe rady oraz wzi¹æ udzia³ w pewnej nietypowej lekcji. Dzieci uczestniczy³y w spotkaniu
wraz z rodzicami, chêtnie anga¿uj¹c siê w proponowane zabawy ruchowe, wspólne œpiewa-
nie i quiz wiedzy na temat mieszkañców Stumilowego Lasu. Beztroska zabawa poprzedzo-
na zosta³a oficjalnym wrêczeniem dyplomów trzylatkom, którzy na swoich Kartach Ma³ego
Czytelnika zebrali ju¿ dziesiêæ naklejek potwierdzaj¹cych ich czytelnicz¹ aktywnoœæ. S¹ to
dzieci, które w ramach w kampanii Instytutu Ksi¹¿ki, otrzyma³y w prezencie Wyprawkê
Czytelnicz¹, a w niej ksi¹¿kê „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartê Ma³ego Czytelnika. Za

KRONIKA WYDARZEÑ

133Styczeñ-marzec 2019

Podczas warsztatów prowadzonych przez Agnieszkê Jêcz powsta³y karnawa³owe kwiaty



ka¿d¹ kolejn¹ wizytê w bibliotece, zakoñczon¹ wypo¿yczeniem minimum jednej ksi¹¿ki,
dziecko otrzymywa³o naklejkê. 

Uczczono tragiczne wydarzenia sprzed 74 lat
Na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu, przy mogile pomordowanych nowoto-

myœlan 27 stycznia odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 74. rocznicê tragicz-
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nego wydarzenia, jakie mia³o miejsce w naszym mieœcie w 1945 roku, w trakcie wypierania
z miasta Niemców. W trakcie uroczystoœci oddano ho³d bestialsko zamordowanym miesz-
kañcom. W wydarzeniu bra³y udzia³ delegacje organizacji kombatanckich, powiatowych
i gminnych w³adz samorz¹dowych, partii politycznych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³.
Harcerze przy grobie zaci¹gnêli wartê honorow¹. 

Koncert Roberta Janowskiego
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 27 stycznia wyst¹pi³ Robert Janowski –

osobowoœæ sceniczna, piosenkarz, kompozytor, aktor, dziennikarz i prezenter, któremu
towarzyszy³ zespó³ muzyczny. Licznie zgromadzona publicznoœæ mog³a us³yszeæ znane
przeboje muzyki rozrywkowej w ciekawych, nowych aran¿acjach. Nie zabrak³o te¿ autor-
skich utworów artysty oraz piêknych, romantycznych kompozycji tworz¹cych niebanalny
nastrój. Ca³oœci dope³ni³y niezwykle b³yskotliwe, pe³ne poczucia humoru monologi Rober-
ta Janowskiego, które nierzadko zamienia³y siê w dialog z publicznoœci¹. Wokaliœcie towa-
rzyszyli znakomici muzycy: Sebastian Ruciñski (gitara), Tomasz Wójcik (gitara) oraz Piotr
Górka (kontrabas). Koncert odby³ siê w ramach cyklu „Podró¿e przez melodie i smaki”, re-
alizowanego przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. Po koncercie publicznoœæ mia³a mo¿li-
woœæ podzielenia siê wra¿eniami przy kawie i s³odyczach. 

Jêzykowe pogotowie
Ju¿ trzeci rok, regularnie raz w miesi¹cu, odbywaj¹ siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-

ce Publicznej w Nowym Tomyœlu, spotkania z jêzykiem polskim dla obcokrajowców.
W styczniu i w lutym nacisk po³o¿ono na æwiczenia gramatyczne i rozmowy na tematy bie-
¿¹ce. W marcu natomiast prowadz¹ce zajêcia Izabela Putz i Gra¿yna Matuszak zapropono-
wa³y dyskusjê wokó³ artyku³u prasowego dotycz¹cego zwi¹zków zawieranych poprzez
programy telewizyjne. Po æwiczeniu na zrozumienie tekstu i odpowiedzi na kilka pytañ, nad-
szed³ czas na rozmowê w jêzyku polskim, o tym, czy mo¿liwe jest znalezienie mi³oœci swe-
go ¿ycia, poprzez udzia³ w programach typu „Rolnik szuka ¿ony”. Porównywano progra-
my typu „reality show” w Polsce, na Ukrainie i Bia³orusi. Polsko-ukraiñsko-bia³oruska pra-
sówka pokaza³a, ¿e we wszystkich trzech krajach istnieje trend ku tego typu programom
i generalnie dotycz¹ one podobnej tematyki. Biblioteczne konwersatoria odby³y siê 29
stycznia, 18 lutego i 14 marca.

otwieranie zamykanie
31 stycznia, w ramach spotkania Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, zapre-

zentowany zosta³ w nowotomyskiej bibliotece, wydany nak³adem bibliotecznej oficyny, to-
mik poezji Katarzyny Mrozik-Stefañskiej pt. „otwieranie zamykanie”.

Spotkanie mia³o formê intryguj¹cej rozmowy, któr¹ poprowadzi³ – zwi¹zany od same-
go pocz¹tku z bibliotecznym Piêtrem – Rafa³ Putz. Dyskusja toczy³a siê wokó³ zawartych
w tomiku wierszy, skojarzeñ, przes³añ, a tak¿e metaforycznej drogi, jej kierunku oraz tytu-
³owego „otwierania” i „zamykania”. O oprawê muzyczn¹ wieczoru zadba³ Jakub Korba-
nek, który z ogromn¹ gracj¹ i profesjonalizmem zadedykowa³ poetce i goœciom tak piêkne
utwory na pianino jak m. in. „Time to saygoodbye”, „Saysomething”, „River flows in you”
i „Halleluja”. W wieczorze promocyjnym uczestniczyli bliscy poetki, znajomi, przyjaciele,
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uczniowie, a tak¿e zwi¹zane z powstaniem tomiku: Jolanta Czapczyk (korekta ksi¹¿ki), Jo-
anna D¹browska (projekt ok³adki, sk³ad i ³amanie) oraz poeta i krytyk literacki Tadeusz ̄ u-
kowski, który przed laty wprowadza³ nowotomysk¹ poetkê w arkana poezji oraz prowa-
dz¹cy Stolik Poetyki w Poznaniu – Jolanta i Stanis³aw Szwarcowie. 

Turniej PolishCup
1 lutego o godz. 10.00, jednoczeœnie w Nowym Tomyœlu, Zb¹szyniu i Rakoniewicach,

rozpocz¹³ siê trzydniowy Turniej PolishCup, w którym uczestniczy³y najlepsze m³odzie¿o-
we zespo³y unihokeja z Europy. Turniej rozpocz¹³ siê meczem Polska – Szwajcaria. Na try-
bunach zawodników dopingowali m. in. burmistrz W³odzimierz Hibner, zastêpca burmi-
strza Andrzej Wa³êsa, wicestarosta nowotomyski Marcin Brambor, radni Rady Miejskiej
oraz cz³onek zarz¹du Polskiego Zwi¹zku Unihokeja Robert Benkes. Turniej PolishCup wy-
gra³a reprezentacja Czech, II miejsce zajêli zawodnicy ze Szwajcarii, natomiast III – Norwe-
gowie. Na IV miejscu uplasowa³a siê reprezentacja Danii, na V – Niemiec, natomiast na VI –
Polski. Dekoracji pami¹tkowymi medalami – zawodników, sztabów trenerskich i sêdziów –
dokonali: senator RP Jan Filip Libicki, dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski
oraz wiceprzewodnicz¹cy Rady Miejskiej Wojciech Andryszczyk.

Koncert Noworoczny
Koncert Noworoczny, którego organizatorem by³ Burmistrz Nowego Tomyœla, odby³

siê 1 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Burmistrz W³odzimierz Hibner podziê-
kowa³ so³tysom wsi za 4. letni¹ kadencjê i pomoc w dzia³aniach podejmowanych na rzecz
mieszkañców gminy. Prezes oraz wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
wrêczyli ustanowione i ufundowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne statu-
etki Filar Kultury, przyznane w tej edycji Renacie Œmiertelnej – instruktor w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury oraz Bankowi Spó³dzielczemu w Nowym Tomyœlu. W imieniu banku sta-
tuetkê odebra³a prezes zarz¹du Miros³awa Kortus. Oprócz podsumowañ i podziêkowañ,
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nie zabrak³o równie¿ czêœci artystycznej, w której zaprezentowany zosta³ fragment koncer-
tu z cyklu „Karol Band i Przyjaciele” oraz wyst¹pi³a kapela „Zza Winkla”. Zorganizowany
po koncercie bankiet, stanowi³ dobr¹ okazjê do rozmów.

Zimowy koncert „Niespodzianki”
1 lutego, goœcinnie w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu,

odby³ siê koncert zespo³u wokalnego „Niespodzianka”, dzia³aj¹cego w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury. Koncert utrzymany by³ w klimacie œwi¹teczno- pastora³kowym. Jednak
wykonane zosta³y tak¿e i inne utwory. Wystêpy tego zespo³u zawsze gromadz¹ liczn¹ pu-
blicznoœæ. Tak by³o i tym razem, co jest niekwestionowan¹ zas³ug¹ utalentowanych pañ oraz
prowadz¹cej zespó³ Aleksandry Walczak. Wystêp zosta³ nagrodzony gromkimi brawami.
Spotkanie muzyczne poprowadzi³a Renata Œmiertelna.

Spotkanie z Przemys³awem Kossakowskim
4 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê spotkanie z Przemys³awem

Kossakowskim – dziennikarzem, cz³owiekiem od zadañ specjalnych, zwolennikiem kontak-
tu bezpoœredniego i pracy w terenie, wspó³twórc¹ w telewizji TTV takich programów jak:
„Kossakowski. Szósty zmys³”, „Kossakowski. Inicjacja”, „Kossakowski. Byæ jak…”, „Kossa-
kowski. Wtajemniczenie”. Jego nazwisko samo w sobie jest mark¹. Na spotkaniu w No-
wym Tomyœlu opowiada³ g³ównie o realizacji ostatniego sezonu „Kossakowski. Wtajemni-
czenie”. Jego niesamowity dar opowiadania, poczucie humoru, dystans do siebie oraz nie-
przeciêtne doœwiadczenia z³o¿y³y siê na prawie trzygodzinne, pasjonuj¹ce spotkanie. 

Podsumowanie wydarzeñ roku jubileuszowego
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 7 lutego odby³o siê uroczyste podsumowanie ob-

chodów roku jubileuszowego 100. lecia Odzyskania Niepodleg³oœci przez Polskê i 100. lecia
Powstania Wielkopolskiego. Przyby³ych na wydarzenie goœci powita³a dyrektor Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury Beata Baran. Nastêpnie prezes Zarz¹du Oddzia³u PTTK w Szamo-
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Burmistrz W³odzimierz Hibner wrêczy³ podziêkowania wszystkim wspó³twórcom rocznicowych wydarzeñ



tu³ach Pawe³ Mordal, przybli¿y³ goœciom tematykê otwieranych w tym dniu wystaw:,, Szla-
kiem kropli krwi wrz¹cej'' oraz,, Poznajemy Niepodleg³¹. Od krajoznawstwa retro do krajo-
znawstwa 2.0''. Kolejnym elementem spotkania by³a prezentacja filmów obrazuj¹cych liczne
i ró¿norodne wydarzenia, zorganizowane w naszym mieœcie i gminie w roku jubileuszowym.
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner wrêczy³ podziêkowania wszystkim, któ-
rzy przyczynili siê do organizacji tych szczególnych wydarzeñ. Na zakoñczenie uroczystoœci
odby³ siê koncert niepodleg³oœciowy w wykonaniu kapeli „Zza Winkla”.

Gala Mistrzów Wrak Day
8 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê uroczysta Gala Mistrzów Wrak

Day. Prezes stowarzyszenia Leszek Kin oraz jego zastêpca Micha³ Anio³ swoimi wyst¹pienia-
mi rozpoczêli uroczystoœæ. Podczas prezentacji filmów goœcie mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
ostatnich edycji Wrak Day. Nastêpnie wrêczono podziêkowania wszystkim, którzy wspo-
magali organizacjê imprez. Odby³ siê równie¿ krótki koncert. Po czêœci oficjalnej uczestnicy
zaproszeni zostali na bankiet. 

Oddano czeœæ powstañcom wielkopolskim
W koœciele parafialnym pw. œw. Marcina w Bukowcu 10 lutego odprawiona zosta³a uro-

czysta msza œw. w 100. rocznicê œmierci powstañców wielkopolskich: Feliksa Piêty, Stanis³a-
wa Maækowiaka oraz W³adys³awa Woliñskiego, ¿o³nierzy 3 Pu³ku Strzelców Wielkopol-
skich oraz ¿o³nierzy 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii. Liturgiê poprowadzi³ ks.
proboszcz Marcin Kubiak w asyœcie Kompanii Honorowej Batalionu Logistycznego 17 Wiel-
kopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego z Miêdzyrze-
cza. Po mszy œw. na placu przed koœcio³em odby³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci. Odczytany
zosta³ apel poleg³ych, a tak¿e oddano salwê honorow¹ ku czci poleg³ych powstañców wiel-
kopolskich. Uczestnicz¹ce w wydarzeniu delegacje z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów na grobie ksiê-
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Podczas uroczystoœci odczytano apel poleg³ych 



dza Stanis³awa Maciaszka. Gminê Nowy Tomyœl reprezentowali: burmistrz W³odzimierz
Hibner oraz radni Rady Miejskiej – Wojciech Andryszczyk i Rafa³ Górczyñski. Organizato-
rem uroczystoœci by³o Towarzystwo Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57
Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii.

60. lecie Spó³dzielni Mieszkaniowej
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Nowym Tomyœlu œwiêtowa³a 12 lutego jubileusz 60. lecia

istnienia. W uroczystoœci uczestniczyli zaproszeni goœcie: pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki,
prezes Zarz¹du Zwi¹zku Rewizyjnego Spó³dzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie i prze-
wodnicz¹cy Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej Jerzy Jankowski, pe³no-
mocnik Krajowej Rady Spó³dzielczej Waldemar Witkowski, Starosta Nowotomyski An-
drzej Wilkoñski, przewodnicz¹ca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka, burmi-
strzowie: Nowego Tomyœla – W³odzimierz Hibner i Adrianna Zieliñska, Opalenicy – To-
masz Szulc, Pniew – Józef Æwiertnia, prezes Zarz¹du Wydawnictwa „Dom” Maria Nie-
dzielska, prezesi zaprzyjaŸnionych spó³dzielni mieszkaniowych, prezesi i dyrektorzy zak³a-
dów i firm wspó³pracuj¹cych ze spó³dzielni¹. Na jubileuszow¹ galê przybyli cz³onkowie Ra-
dy Nadzorczej, wieloletni dzia³acze spo³eczni oraz pracownicy Spó³dzielni. Przyby³a rów-
nie¿ jedna z za³o¿ycieli spó³dzielni p. Zofia Bia³ek. Podczas uroczystoœci trzynastu dzia³aczy
i pracowników zosta³o uhonorowanych odznak¹ „Zas³u¿ony Dzia³acz Ruchu Spó³dzielcze-
go”. Wyró¿niono tak¿e pracowników z ponad 30. letnim sta¿em pracy w spó³dzielni i wie-
loletnich dzia³aczy, którzy otrzymali okolicznoœciowe podziêkowania w formie medali oraz
upominki. Jubileuszowa uroczystoœæ by³a okazj¹ do zaprezentowania filmów ilustruj¹cych
stan zasobów spó³dzielni w latach osiemdziesi¹tych i dziewiêædziesi¹tych XX w. oraz wspó³-
czeœnie. Jubileusz uœwietni³y wystêpy zespo³ów „Jarzêbina”, kapeli „Zza winkla” oraz Bar-
bary Kubali-Ratajczak. Obecnie nowotomyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa posiada swoje
budynki w Nowym Tomyœlu, Opalenicy, Pniewach i Buku. W sumie 133 budynki, miesz-
cz¹ce 3821 mieszkañ, zamieszkuje 8792 mieszkañców.(Czytaj wiêcej: ss. 77 - 83)

72. Œpiewnik Domowy
Karnawa³owy „Œpiewnik Domowy” odby³ siê 13 lutego w holu NOK-u. Oprawê mu-

zyczn¹ tego wieczoru zapewni³ duet Anna Kaczmarek i Tomasz Perz. Wydarzenie popro-
wadzi³a, jak zawsze niezawodna, Renata Œmiertelna. Wyœpiewane utwory zwi¹zane by³y
oczywiœcie z okresem karnawa³owych zabaw. Zatem w NOK-u rozbrzmiewa³y takie pio-
senki jak: „Ca³a sala œpiewa z nami”, „Zatañczysz ze mn¹…”, „Moje marzenie” czy „Ser-
duszko puka w rytmie cza-cza…” i wiele innych. By³o to ju¿ 72. spotkanie z cyklu „Œpiew-
nik Domowy”. 

Kolejna z „Barw œwiata”
Edyta Stêpczak, reporterka i dzia³aczka humanitarna, która spêdzi³a kilka lat w Nepalu

14 lutego by³a goœciem nowotomyskiej biblioteki i w ramach cyklu spotkañ „Barwy œwiata”
opowiedzia³a o swojej ksi¹¿ce i sytuacji nepalskich kobiet, które próbuj¹ zmieniaæ, zarówno
nepalsk¹ mentalnoœæ, jak i opresyjny system. Napisana przez ni¹ ksi¹¿ka „Burka w Nepalu
nazywa siê sari” to przejmuj¹ca opowieœæ o wspó³czesnych nepalskich kobietach, które nie
chc¹ ju¿ ¿yæ w tradycyjnym, patriarchalnym spo³eczeñstwie i – stawiaj¹c na szali swoje bez-
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pieczeñstwo, zdrowie, a czêsto nawet ¿ycie – próbuj¹ zmieniaæ nepalsk¹ rzeczywistoœæ.
Rozdarte miêdzy tradycj¹, uwieraj¹c¹ jak sztywny gorset, a aspiracjami i d¹¿eniami, które
rozbudza w nich nowoczesny œwiat, walcz¹ o podstawowe prawa cz³owieka. Edyta Stêp-
czak wspó³pracowa³a z ró¿nymi stacjami telewizyjnymi przy produkcji filmów dokumental-
nych. Jest autork¹ artyku³ów prasowych w jêzyku polskim, hiszpañskim i angielskim oraz
ksi¹¿ek. W Nepalu wspó³pracowa³a z kilkoma organizacjami pozarz¹dowymi o zró¿nico-
wanym profilu, jednoczeœnie zbieraj¹c materia³ do ksi¹¿ek. Od 2015 roku kieruje w³asnym
projektem humanitarnym, Healing Haku, który powo³a³a w celu niesienia kompleksowej
pomocy ofiarom trzêsienia ziemi w Nepalu i odbudowy wioski Haku. Pasjonuje j¹ literatu-
ra faktu, przedsiêbiorczoœæ spo³eczna oraz nowatorskie inicjatywy w obrêbie trzeciego sek-
tora. Bardzo wa¿ne miejsce w obszarze jej zainteresowañ zajmuj¹ prawa cz³owieka.
W pierwsz¹ podró¿ do Nepalu pojecha³a jako mi³oœniczka gór i wspinaczki, a wróci³a jako
aktywistka. Podziwia wizjonerów oraz ludzi prze³amuj¹cych wszelkie bariery, w tym kultu-
rowe i spo³eczne.

Operetkowy koncert walentynkowy
Z okazji œwiêta zakochanych, 14 lutego Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ nowo-

tomyœlan na operetkowy koncert walentynkowy. Na scenie wyst¹pili soliœci – artyœci po-
znañskich scen muzycznych: Agnieszka Wawrzyniak, Anna Michalak, Tomasz Raczkiewicz
oraz Bartosz Kuczyk. Koncert by³ po³¹czeniem muzyki klasycznej, popularnej i rozrywko-
wej, prezentowanej na weso³o. Licznie zgromadzona publicznoœæ mog³a us³yszeæ takie
utwory jak: „PrzyjdŸ na ma³e randez vous”, „Gdybym by³ bogaczem”, Od Straussa do
Straussa”, „Sexapeal”, „O, sole mio” i wiele innych. Warstwa muzyczna koncertu ubarwio-
na zosta³a b³yskotliwymi monologami Bartosza Kuczyka. Widownia chêtnie w³¹czy³a siê do
wspólnego œpiewu, a oklaskom nie by³o koñca. 

V Konkurs Modeli Kartonowych
16 i 17 lutego w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odbywa³ siê V Konkurs Modeli Kar-

tonowych, podczas którego uczestnicy zaprezentowali ró¿norodne modele. Pojawi³ siê m.
in. model Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, ratusza w Biesenthal, wie¿y ciœnieñ, cha-
ty olêderskiej, Iron Man. Do konkursu zg³oszono 582 modele wykonane przez modelarzy
z Czech, Niemiec i Polski. Ponadto 38 modeli wystawiono poza konkursem. W ramach
konkursu odby³y siê wydarzenia towarzysz¹ce: dwudniowe warsztaty modelarskie dla dzie-
ci, wystawa 3D okrêtów: USS Arizona, Bismarck, USS Fletcher, IJN Haruna, wystawa kom-
puterowych grafik samolotów i okrêtów. Pierwszego dnia odby³o siê tak¿e spotkanie doty-
cz¹ce wyprawy ORP Kujawiak. Prelekcje wyg³osili: prof. Timmy Gambin – specjalista z za-
kresu archeologii podwodnej z Uniwersytetu Maltañskiego, Mark Alexander – nurek,
uczestnik wypraw wrakowych z USA, Roman Zajder – prezes Stowarzyszenia Wyprawy
Wrakowe, Piotr Wytykowski – wiceprezes SWW, organizator i kierownik wypraw wra-
kowych, Mariusz Borowiak – pisarz – marynista, uczestnik wypraw wrakowych, Krzysztof
Korszewski – nurek, uczestnik wypraw wrakowych. Mo¿na by³o obejrzeæ film, który poka-
zywa³ przygotowania do wydobycia dzwonu. Prowadz¹cy spotkanie opowiadali o trudno-
œciach, które towarzyszy³y ca³ej ekspedycji. Przez czas trwania prezentacji obecna by³a re-
plika dzwonu okrêtowego wydobytego z wraku ORP Kujawiak. Na prowadz¹cych prelek-
cjê czeka³a wielka niespodzianka, specjalnie dla nich wykonane zosta³y kartonowe modele
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wraku ORP Kujawiak. Na zakoñczenie dwudniowego konkursu, autorów zwyciêskich mo-
deli uhonorowano medalami i pucharami. 

10 lat Domu Dziennego Pobytu
18 lutego œwiêtowano 10. lecie istnienia Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu.

Na zaproszenie do udzia³u w uroczystoœci pozytywnie odpowiedzieli: Burmistrz Nowego
Tomyœla W³odzimierz Hibner, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Ratajczak, radna Ra-
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Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, dyrektor NOK-u Beata Baran oraz organizator 
konkursu Krzysztof Szeffner podziêkowali poszukiwaczom za przyjazd i przedstawienie

historii ORP Kujawiak

Dzia³alnoœæ Domu Dziennego Pobytu zaprezentowa³a Danuta Micha³owicz 
– dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 



dy Miejskiej Krystyna Wilkoszarska, a tak¿e dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy,
organizacji pozarz¹dowych oraz przedstawiciele Domu Dziennego Pobytu w Pniewach
i Domu Seniora WIGOR w Wolsztynie. O powstaniu domu i jego dzia³alnoœci opowiedzia-
³a dyrektor Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Danuta Micha³owicz. Jubileusz by³ okazj¹ do po-
dziêkowania seniorom, którzy od 10 lat aktywnie uczestnicz¹ w zajêciach oraz pracowni-
kom: kierownikowi domu Annie Palickiej, a tak¿e Izabeli Frelich, Magdalenie Sienkiewicz-
-Ratajczak, Karolinie Flak i Aleksandrze KaŸmierczak. W tym œwi¹tecznym dla Domu
Dziennego Pobytu dniu nie zabrak³o równie¿ gratulacji od samorz¹dowców, wspó³pracuj¹-
cych wolontariuszy, przedstawicieli zaprzyjaŸnionych organizacji i instytucji. Jubileuszow¹
uroczystoœæ uœwietni³ wystêp przedszkolaków z ,,Bajkowego Zacisza” oraz seniorów, a tak-
¿e okolicznoœciowy tort.

Wystawa podsumowuj¹ca wspó³pracê fotografików 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 19 lutego odby³o siê otwarcie wystawy bêd¹cej

zwieñczeniem wspólnego projektu fotograficznego, podjêtego z okazji 100. rocznicy wybu-
chu Powstania Wielkopolskiego pt. „Si³a wspó³pracy”. Na wystawie zaprezentowano pra-
ce wielkopolskich fotografików: Wojciecha Beszterdy, Andrzeja Dobosza, Andrzeja Flor-
kowskiego, Tytusa Grodzickiego, Zofii Kawalec-£uszczewskiej, Macieja Kuszeli, Marka Lapi-
sa, Piotra Nowaka, Zdzis³awa Or³owskiego, Stanis³awa Prêgowskiego, Antoniego Rut, Pio-
tra Speka, Krzysztofa Œlachciaka, S³awomira Tobisa. Kuratorami wystawy byli: Hanna
Grzeszczuk-Brendel i Andrzej Zygmuntowicz. O inicjatywie opowiedzia³ Krzysztof Œlach-
ciak- jeden z artystów bior¹cych udzia³ w tym przedsiêwziêciu. Oprócz niego g³os zabra³
tak¿e Marek Lapis – znany polski artysta fotograf oraz Adam Polañski, który pomóg³ w or-
ganizacji wystawy. Projekt by³ wspó³finansowany ze œrodków Samorz¹du Województwa
Wielkopolskiego. 
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Na wystawie zaprezentowano wiele ciekawych prac wielkopolskich fotografików 



Depot – zapomniany arsena³
Spotkanie z cyklu: „Biblioteka Regionu”, które odby³o siê 19 lutego w nowotomyskiej

bibliotece, by³o niebywa³¹ gratk¹ dla mi³oœników lokalnej historii i pasjonatów tematyki
militarnej. Rafa³ Rzeszuto – specjalista s³u¿by leœnej w Nadleœnictwie Babimost, odkry³
przed uczestnikami spotkania historiê powstania i funkcjonowania w okresie I wojny œwia-
towej najwiêkszego niemieckiego arsena³u na terenie Europy Wschodniej, usytuowane-
go w rejonie Rogoziñca i D¹brówki Wielkopolskiej. Z chwil¹ rozpêtania I wojny œwiato-
wej pruskie ministerstwo wojny uruchomi³o program budowy arsena³ów broni. G³ów-
nym powodem budowy arsena³u przy g³ównej linii kolejowej Berlin-Poznañ-Warszawa-
-Moskwa by³o wsparcie V Korpusu Armii, stacjonuj¹cego w Poznaniu, dla odparcia sil-
nych ataków Rosjan. Arsena³ broni mia³ strategicznie dogodn¹ pozycjê do zaopatrywania
w broñ wojsk niemieckich na wschodzie i na po³udniu. W okolicach Depotu powsta³y
trzy potê¿ne magazyny. Omawiany kompleks obejmowa³ tak¿e magazyny œrodków bo-
jowych w Zb¹szyniu i Rogoziñcu oraz w Chociszewie. W budowê zaanga¿owano wiele
rz¹dowych i resortowych instytucji ówczesnych Niemiec, zaanga¿owano znaczne nak³a-
dy finansowe i wielu robotników, w tym tak¿e jeñców wojennych. Prezentacja obrazuj¹-
ca rozmach i techniczne aspekty omawianej inwestycji, któr¹ przedstawi³ Rafa³ Rzeszuto,
jest owocem kilkuletnich poszukiwañ, opartych na analizie dokumentów, a tak¿e rozpo-
znania w terenie.

Valentine swing
21 lutego w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu ju¿ po raz

drugi w tym roku zagoœci³y sweengowe melodie, tym razem utrzymane w powalentynko-
wych klimatach. W wykonaniu zespo³u „Gentle Swing” publicznoœæ us³ysza³a znane i mniej
znane klasyki muzyki jazzowo – swingowej ubieg³ego stulecia. W koncercie z cyklu
„Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych” wyst¹pili: Julian Kuczyñski (wokalista
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Rafa³ Rzeszuto – specjalista s³u¿by leœnej w Nadleœnictwie Babimost by³ goœciem nowotomyskiej biblioteki



i trêbacz), Karolina Kram (wokalistka) oraz instrumentaliœci: Dawid Troczewski (forte-
pian) i Krzysztof Baranowski (kontrabas). Publicznoœæ oklaskiwa³a utwory z repertuaru
gwiazd zza oceanu, m. in. Franka Sinatry, Elli Fitzgerald, Duka Ellingtona, Nat King Co-
le'a oraz rodzimych artystów. By³a wiêc okazja do przypomnienia piosenek Aleksandra
¯abczyñskiego „Ju¿ nie zapomnisz mnie”, Andrzeja Zauchy „B¹dŸ moim natchnie-
niem”, Wojciecha M³ynarskiego „Przedostatni walc” czy Mieczys³awa Fogga „Ostatnia
niedziela”. Publicznoœæ nie pozwoli³a zespo³owi zejœæ ze sceny bez bisu. Artyœci po¿egna-
li siê z publicznoœci¹ s³owami „I tak siê trudno rozstaæ” z piosenki „Deszcz”, œpiewanej
m. in. przez Irenê Santor.

Poezja i rap z ulicy Witosa 
W Dniu Jêzyka Ojczystego, który przypada 21 lutego, w czytelni nowotomyskiej bi-

blioteki odby³o siê spotkanie integracyjne m³odzie¿y, bior¹cej udzia³ w projekcie „Po-
ezja i rap z ulicy Witosa 8”, na realizacjê którego biblioteka otrzyma³a grant z progra-
mu „Równaæ Szanse 2018”, koordynowanego przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie-
¿y, a finansowanego ze œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Celem spo-
tkania, którego tytu³ brzmia³ „Bitwa freestyl-owa, twister i bilard”, by³o bli¿sze pozna-
nie uczestników projektu oraz zapoznanie siê z twórczoœci¹ raperów bior¹cych udzia³
w projekcie. Po zaprezentowaniu siê raperów zosta³a rozegrana miêdzy nimi bitwa fre-
estyl-owa, która wywo³a³a mnóstwo emocji. Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na
wspóln¹ sesjê zdjêciow¹ 13 uczestników projektu w koszulkach programu. Ostatni¹ go-
dzinê grupa projektowa spêdzi³a na grach integracyjnych, na grze w twistera i bilard.
„To…myœl szuka s³owa” – to kolejne dzia³anie nowotomyskiej m³odzie¿y zrealizowane
w ramach projektu „Poezja i rap z ulicy Witosa 8”. 28 lutego uczestnicy projektu spo-
tkali siê z poetami skupionymi wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich.
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W bibliotece ponownie zabrzmia³y sweengowe melodie, tym razem utrzymane w powalentynkowych
klimatach



M³odzi raperzy zaprezentowali swój warsztat wokalny, Martyna, Julia i Zuzanna zinter-
pretowa³y wiersze mistrzów s³owa, by³y te¿ pytania do poetów i t³ustoczwartkowe
p¹czki. Koordynatork¹ projektu jest Ma³gorzata Kaczmarek.

Otwarto szatnie na medal
22 lutego odby³o siê oficjalne oddanie do u¿ytku wyremontowanych szatni sporto-

wych w Borui Koœcielnej i Bukowcu. Zadanie zosta³o zrealizowane w ramach przedsiê-
wziêcia „Remont szatni wiejskiej w Borui Koœcielnej i Bukowcu, gmina Nowy Tomyœl”,
dofinansowanego ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego, w ramach
programu „Szatnia na medal”. Podczas remontu w Borui Koœcielnej przeprowadzono
m. in.: demonta¿ starych ok³adzin, sufitów i okien, wy³o¿enie nowych p³ytek, wykona-
nie elewacji zewnêtrznej oraz ocieplenie dachu. W Bukowcu natomiast wykonano re-
nowacjê pokrycia dachu. Podczas uroczystoœci w Borui Koœcielnej, jako pierwszy, g³os
zabra³ burmistrz W³odzimierz Hibner, który w swojej wypowiedzi przytoczy³ historycz-
ne fakty zwi¹zane z pocz¹tkami LKS „Borusja” Boruja Koœcielna. Marsza³ek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek WoŸniak wskaza³ z kolei, ¿e unowoczeœnianie zaplecza
sportowego nie powinno dotyczyæ wy³¹cznie miast, lecz równie¿ ma³ych miejscowoœci
i klubów sportowych tam dzia³aj¹cych. Pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki odniós³ siê do
genezy projektu wspierania ma³ych klubów sportowych w województwie, który zaini-
cjowany zosta³ po wczeœniejszych rozmowach z przedstawicielami LKS „Borusja” Boru-
ja Koœcielna. Uroczystego poœwiêcenia wyremontowanych pomieszczeñ dokona³ ks.
Marcin Kubiak – proboszcz parafii pw. œw. Marcina w Bukowcu. W uroczystym otwar-
ciu szatni uczestniczyli samorz¹dowcy, przedstawiciele jednostek gminnych, so³tysi,
przedstawiciele klubów sportowych, dyrektorzy szkó³ wraz z uczniami oraz stra¿acy
z Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej zaproszeni goœcie
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mogli obejrzeæ program artystyczny przygotowany przez dzieci z Wiejskiego Domu
Kultury w Bukowcu oraz z Zespo³u Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu.

Karnawa³owy pokaz hip hopu
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 25 lutego wyst¹pi³y dzieci i m³odzie¿ z sek-

cji tanecznej hip hop-u dzia³aj¹cej w NOK-u. Pokaz mia³ na celu zaprezentowanie umiejêt-
noœci m³odych tancerzy, by³ te¿ okazj¹ do karnawa³owego spotkania z tañcem. Na pokazie
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oczywiœcie nie zabrak³o oddanej widowni – rodziców, rodzeñstwa, kole¿anek i kolegów,
którzy przyszli podziwiaæ i wesprzeæ swoich najbli¿szych. Pokaz przygotowa³a Martyna
WoŸniak, która jest instruktorem tañca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury i na co dzieñ
prowadzi grupy hiphopowe.

1112 dni w autostopowej podró¿y przez œwiat
Asia i Adam Dzieliccy z Krotoszyna, na spotkaniu Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez

Kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bibliotece, 26 lutego pañstwo podzielili siê
z publicznoœci¹ swoimi – pe³nymi przygód – wspomnieniami z autostopowej podró¿y przez
œwiat. Historia autostopowej i …jachtostopowej podró¿y, w któr¹ Asia i Adam wyruszyli
rok po œlubie, to historia podró¿y z plecakiem trwaj¹cej 3 lata (1112 dni), podczas której
zwiedzili kilkadziesi¹t krajów. Najwiêksze wra¿enie wywar³y na nich: Indonezja, Australia,
Pakistan, Himalaje, Nowa Zelandia, Filipiny. Cztery razy p³ynêli jachtostopem po dwóch
oceanach, jeŸdzili motocyklem na wysokoœci ponad 5 000 m n. p. m. po Himalajach, w Pa-
kistanie przez kilka dni prowadzili auto, które wczeœniej z³apali na stopa, p³ywali z rekinami.
Marzenia siê spe³niaj¹. To by³a prawdziwa podró¿ ich ¿ycia. Asia i Adam Dzieliccy s¹ znani
w Internecie jako twórcy bloga „Na Nowej Drodze ¯ycia”, na którym relacjonowali swoj¹
podró¿ i zgromadzili kilkadziesi¹t tysiêcy sta³ych czytelników. Do Nowego Tomyœla przyje-
chali ze swoj¹ ksi¹¿k¹ „Na Nowej Drodze ̄ ycia. 1112 dni w Autostopowej Podró¿y Przez
Œwiat”, opisuj¹c¹ pierwsz¹ czêœæ ich podró¿niczych przygód, tj. etap Polska-Australia. No-
wotomyœlanie chêtnie zaopatrywali siê w egzemplarze tej pe³nej przygód ksi¹¿ki, tym bar-
dziej, ¿e okraszonej mi³ymi dedykacjami. 

Poznali Amerykê przez muzykê, smak i obraz
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury28 lutego odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu: „Po-

dró¿e przez melodie i smaki”. Tym razem uczestnicy wydarzenia zabrani zostali do Amery-
ki Pó³nocnej, któr¹ odkrywali s³owem, obrazem i piosenk¹. Wieczór rozpoczê³o otwarcie
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wystawy fotografii Karola Budziñskiego pt. „USA w moich kadrach”. Prezentowane na niej
zdjêcia to pok³osie wêdrówki autora przez Stany Zjednoczone. Fotograf – podró¿nik
ukaza³ m. in. piêkno amerykañskich parków krajobrazowych. Po wernisa¿u odby³ siê
koncert zespo³u „Country Zenit”, na który do naszego miasta przybyli z ca³ej Wielkopol-
ski, fani tego gatunku muzycznego w fantastycznych strojach kowbojskich. Nie zabrak³o
wspania³ej muzyki, wspólnych œpiewów i tañców. Zgodnie z za³o¿eniem ca³ego cyklu, by-
³a to podró¿ tak¿e przez smaki. Nie zabrak³o zatem typowych amerykañskich przysma-
ków, takich jak frytki i hamburgery. Na goœci czeka³y równie¿ tradycyjne p¹czki, ponie-
wa¿ spotkanie odby³o siê w T³usty Czwartek. By³a to prawdziwa artystyczna, muzyczna
i kulinarna uczta.

Wybrano nowych so³tysów oraz Rady So³eckie
Od 23 stycznia do 28 lutego odbywa³y siê zebrania wiejskie, podczas których mieszkañ-

cy wybierali so³tysów i Rady So³eckie na kadencjê 2019-2023. Oto nowo wybrani so³tysi
w gminie Nowy Tomyœl: Boruja Koœcielna – Anna Szymkowiak, Boruja Nowa – Marzena
Matusiak, Bukowiec – Leszek Dr¹¿owiak, Chojniki – Maria Starosta, Cicha Góra – Marek
Biñkowski, Glinno – Estera Friedrich, Grubsko – Stefan Schulz, Jastrzêbsko Stare – Henryk
Krzeszowski, Kozie Laski – Ma³gorzata B³achowiak, Nowa Ró¿a – Henryk Jêdrzejczak, Pa-
proæ – Rados³aw Halasz, Przy³êk – Bogus³aw Nawrot, Ró¿a – Mieczys³aw Szczechowiak,
S¹topy – Artur Wicher, Sêkowo – Piotr Protas, Stary Tomyœl – Monika Dêbicka, Szarki –
Bo¿ena Pierzyñska, Wytomyœlu – Danuta Sobieraj.

Sportowy plebiscyt
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 28 lutego odby³a siê II Gala Sportu za rok 2018.

Jej celem by³o wy³onienie poprzez g³osowanie sportowców, dzia³aj¹cych na terenie miasta
i gminy Nowy Tomyœl, którzy osi¹gnêli szczególne sukcesy sportowe. Karty do g³osowania
otrzyma³o ³¹cznie 27 klubów sportowych i stowarzyszeñ, piêæ z nich zg³osi³o swoich za-
wodników do udzia³u w plebiscycie. Tytu³ Sportowca Roku 2018 Miasta i Gminy Nowy To-
myœl otrzyma³ Olivier Skrzypczak – zapaœnik, który na swoim koncie ma m. in. tytu³ Mistrza
Europy M³odzików. Na II miejscu uplasowa³a siê Kalina Pyliñska, która odnosi sukcesy w pi³-
ce siatkowej. III miejsce przyznano Maciejowi Korbankowi – najlepszemu strzelcowi XX
Wielkopolskich Igrzysk Dzieci w Unihokeju. IV miejsce zajê³a Aleksandra Wittchen, a V-
Bartosz Galas. Ka¿dy z uczestników zosta³ uhonorowany specjaln¹ statuetk¹, nagrod¹ rze-
czow¹ oraz ró¿¹. Podziêkowano te¿ trenerom, którzy w³o¿yli ogromn¹ pracê w przygoto-
wanie zawodników. Ponadto dyrektor OSiR-u Artur £oziñski, w porozumieniu z burmi-
strzem W³odzimierzem Hibnerem, przekazali specjalne podziêkowania Ludowemu Klubo-
wi Sportowemu „Budowlani Ca³us”, dziêki któremu Nowy Tomyœl jest rozpoznawalny na
sportowej mapie Polski. 

Uhonorowano so³tysów z naszej gminy
1 marca odby³o siê uroczyste nadanie sztandaru oraz ogólne zebranie cz³onków Stowa-

rzyszenia So³tysów Powiatu Nowotomyskiego. Podczas uroczystoœci wrêczono so³tysom
wyró¿nienia. Uhonorowanymi so³tysami z Gminy Nowy Tomyœl zostali: Anna Szymkowiak
– so³tys Borui Koœcielnej, Leszek Dr¹¿kowiak – so³tys Bukowca oraz Marek Biñkowski –
so³tys Cichej Góry. 
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Œwiêto Kobiecoœci 2019
W ramach tegorocznego Œwiêta Kobiecoœci, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna

w Nowym Tomyœlu zaprosi³a panie na trzy ró¿norodne wydarzenia, w tym otwarcie inte-
resuj¹cej wystawy, pokaz stylowych upiêæ w³osów i wiosennego makija¿u oraz muzyczn¹
niespodziankê. „Na poznañsk¹ mod (³) ê. W XIX – wiecznej garderobie” – to tytu³ wysta-
wy podejmuj¹cej temat dawnej poznañskiej mody, historii stroju i popularnych modowych
trendów z prze³omu XIX i XX wieku, której otwarcie mia³o miejsce 4 marca. Goœcie wie-
czoru: Karolina Tomczyk-Kozio³ i Agnieszka Urbañska z Dzia³u Zbiorów Specjalnych po-
znañskiej Biblioteki Raczyñskich oraz Anna Stachowiak – twórczyni prezentowanych histo-
rycznych kreacji pokaza³y czar dawnej elegancji. Wystawa podejmuj¹ca temat mody w Po-
znaniu w okresie od pocz¹tku XIX wieku do wybuchu pierwszej wojny œwiatowej, przybli-
¿a poszczególne elementy garderoby damskiej, mêskiej i dzieciêcej, historiê stroju w tym
okresie, popularne trendy, akcesoria odzie¿owe oraz reklamy i anonse firm, w których po-
znaniacy mogli zaopatrywaæ siê w ubrania. Wystawa mia³a swoj¹ pierwsz¹ ods³onê w maju
2017 r. w Bibliotece Raczyñskich w Poznaniu, a jej twórczyniami, osobami które wyszuka-
³y te wszystkie informacje, materia³y ikonograficzne i tzw. smaczki, s¹ pracuj¹ce w³aœnie
w Bibliotece Raczyñskich: Karolina Tomczyk-Kozio³ i Agnieszka Urbañska. Materia³y zdigi-
talizowa³ Jaros³aw Noskowiak, a graficznie wystawê opracowa³ S³awomir Pacholczyk. Te-
go wieczoru w bibliotece prezentowana by³a równie¿ ksi¹¿ka pt. „Ach, ten gorset” z serii
„Poznaj Poznañ”, wydana przez Wydawnictwo œw. Wojciecha, której autorkami s¹ gosz-
cz¹ce w bibliotece panie. „Wiosenny look” – to druga propozycja nowotomyskiej bibliote-
ki w ramach tegorocznego Œwiêta Kobiecoœci. Zainaugurowa³a ona cykl spotkañ klubo-
wych, które bêd¹ odbywa³y siê pod has³em „Wyspa Kobiet”. Jak sugeruje tytu³, bêdzie to
zaproszenie do podjêcia interesuj¹cych kobiety problemów z ró¿nych dziedzin ¿ycia. Go-
œciem pierwszego spotkania z tego cyklu, które mia³o miejsce 5 marca, by³a niezwykle uta-
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lentowana stylistka fryzur i specjalistka od makija¿u – Olga Denysko z Ukrainy. Pani Olga
wyczarowa³a romantyczne upiêcie, zgrabn¹ krótk¹ fryzurkê, loki na skarpetki oraz muœniê-
ty wiosn¹ makija¿. „Sam sobie zrób kanapkê” – to trzecia i ostatnia biblioteczna propozy-
cja z okazji Œwiêta Kobiecoœci, tym razem muzyczna. 7 marca w ramach cyklu „Czwartko-
wych wieczorów literacko-muzycznych”, w zabawnym, bardzo zró¿nicowanym, profesjo-
nalnie przygotowanym programie, poœwiêconym relacjom damsko-mêskim, wyst¹pi³ po-
znañski kabaret „Klub Szyderców Bis” w sk³adzie: Dominika Dobrosielska (wokalistka),
Krzysztof Dziuba (aktor, wokalista), Przemek Mazurek (autor scenariuszy, kompozytor,
autor tekstów i wykonawca) oraz Micha³ Ruksza (pianino). Biblioteczna publicznoœæ dosko-
nale bawi³a siê, zarówno przy znanych polskich przebojach, jak i autorskich utworach kaba-
retu.

XVII Chóralny Podkozio³ek 
W ostatni wtorek karnawa³u 5 marca, tradycyjnie w Nowotomyskim Oœrodku Kultury

odby³ siê Chóralny Podkozio³ek. W tym roku by³a to ju¿ siedemnasta ods³ona tego wyda-
rzenia. Do Nowego Tomyœla przyby³o 14 zespo³ów œpiewaczych z terenu gminy i powiatu.
Na scenie wyst¹pi³y grupy wokalne: „Niespodzianka”, „Œpiewaj¹cy Nauczyciele”, „Jarzêbi-
na” i „Wiklinki” z Nowego Tomyœla, „Wytomyœlanie” z Wytomyœla, „Lwówianki” i „Ma³a
Grupa Spo³eczna” ze Lwówka, Chór „Melodia” i „Arkadia” z Borui Koœcielnej, „Weso³a
Ferajna” ze Zb¹szynia, „Ojej” i Zespó³ Seniorów z Bukowca, „Bolewiczanie” z Bolewic
oraz „Wiaruchna” z Urbanowa. Wszystkie zespo³y otrzyma³y pami¹tkowe dyplomy, sta-
tuetki oraz ró¿e. Piêkne stroje, znane i lubiane utwory, ciekawe aran¿acje i doskona³y hu-
mor sprawi³y, ¿e wieczór up³yn¹³ w doskona³ej muzycznej atmosferze. Nie zabrak³o oczy-
wiœcie wspólnej zabawy tanecznej, która zgodnie z „podkozio³kow¹” tradycj¹ zakoñczy³a
siê o pó³nocy. 
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Œwiêtowa³y panie z Domu Dziennego Pobytu 
W Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu 7 marca odby³o siê spotkanie z okazji

Dnia Kobiet. Burmistrz W³odzimierz Hibner wraz z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Mar-
kiem Ratajczakiem wrêczyli wszystkim paniom piêkne tulipany. Po z³o¿eniu ¿yczeñ zaser-
wowano s³odki poczêstunek, a potem odby³ siê wystêp muzyczny oraz wykonano pami¹t-
kowe zdjêcia. 

Dzieñ Kobiet z Hann¹ Œleszyñsk¹ 
Z okazji Dnia Kobiet 8 marca na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³a

Hanna Œleszyñska – aktorka teatralna, filmowa i kabaretowa, piosenkarka, niesamowita ko-
bieta, wulkan energii i talentu. Jej recital by³ prawdziw¹ uczt¹ muzyczn¹ i wokaln¹, po³¹czo-
n¹ z du¿¹ dawk¹ dobrego humoru. Publicznoœæ mog³a us³yszeæ m. in. wielkie hity musicalo-
we, wykonane po polsku i w polskiej adaptacji m. in.: song Brechta – „Pieœñ o ¿uciu gumy”,
„Grande valsefrott” Jonasza Kofty – pastisz „Grande Valse Brillante” Ewy Demarczyk, hu-
morystyczne teksty Waligórskiego „Kariera Marysi” i „Ballada æwiczebna na tempo i dyk-
cjê”, a tak¿e: „Wind¹ do nieba” zespo³u „Dwa plus jeden”. Repertuar muzyczny Hanny Œle-
szyñskiej wykracza poza obszary zarezerwowane dla kultury pop. Koncert udowodni³, ¿e
Hanna Œleszyñska to nie tylko doskona³a aktorka, ale równie¿ œwietna wokalistka. Po kon-
cercie wszystkie panie spotka³y siê przy kawie, herbacie i s³odkim poczêstunku. 

Osobowoœci Roku 2018
W Centrum Kongresowo – Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Mar-

cinkowskiego w Poznaniu 11 marca odby³a siê uroczysta gala plebiscytu „Osobowoœæ Ro-
ku 2018”, zorganizowana przez „G³os Wielkopolski”. Wœród zwyciêzców etapu powiato-
wego znaleŸli siê: w kategorii „Samorz¹dnoœæ i spo³ecznoœæ lokalna” – Burmistrz Nowego
Tomyœla W³odzimierz Hibner, w kategorii „Dzia³alnoœæ spo³eczna i charytatywna” – Leszek
Kin, prezes Graciarskiej Grupy LOK, a w kategorii „Kultura” – Anna Antuszewska, w³aœci-
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cielka Prywatnego Ogniska Muzycznego. Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner zaj¹³ równie¿ III miejsce w Wielkopolsce w kategorii „Samorz¹dnoœæ i spo³ecznoœæ
lokalna”, w której nominowany by³ za reelekcjê w wyborach samorz¹dowych oraz pozyska-
nie kilku milionów z³otych na rewitalizacjê parków.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich
W auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu 14 marca odby³o

siê spotkanie z Adamem Bodnarem Rzecznikiem Praw Obywatelskich Podczas spotkania
rzecznik opowiedzia³ o swojej pracy i kompetencjach. W trakcie spotkania oraz indywidual-
nie po spotkaniu by³a mo¿liwoœæ bezpoœredniego zg³aszania rzecznikowi swoich problemów.
Wizyta w Nowym Tomyœlu to jedno z wielu spotkañ regionalnych z udzia³em rzecznika Ada-
ma Bodnara i jego wspó³pracowników. Od wrzeœnia 2015 roku, czyli od pocz¹tku kadencji
Rzecznika Praw Obywatelskich, jego biuro zorganizowa³o podobne wydarzenia w ponad
150 miejscowoœciach. 

Od Ziemi Ognistej do Alaski
Wiele okazji do wzruszeñ i wyra¿enia podziwu mieli uczestnicy kolejnego spotkania Klu-

bu Mi³oœników Podro¿y „Przez Kontynenty”. Goœciem, który 20 marca odwiedzi³ Miejsk¹
i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, by³ Micha³ Woroch – podró¿nik i fo-
tograf, który opowiedzia³ o nietypowej podró¿y, jak¹ odby³ z Ziemi Ognistej – przez dwie
Ameryki – a¿ na Alaske?. Dwóch przyjació³ na wo? zkach inwalidzkich rzuci³o wyzwanie tra-
sie, a przy okazji – samym sobie. Przez 12 miesiêcy poruszali siê Landroverem Defenderem,
do kto? rego samodzielnie zaprojektowali szereg udogodnieñ. I mimo wielu trudnoœci dosko-
nale sobie poradzili. Pocz¹tkowo, kiedy dzielili siê z innymi swoim pomys³em, pukano siê
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w czo³o. Pomimo wszystkich przeciwnoœci wyruszyli jednak w podró¿ ¿ycia. Wheelchairtrip
– to tysi¹ce kilometrów bezdro¿ami Ameryki Po³udniowej, bia³e piaski pustyni Atacama, rejs
Amazonka? do serca dz? ungli – Iquitos, ceremonie Ayahuaski, tonie? cie w b³ocie, tropikalne
choroby, eksplozje silnika i jeden cel: udowodniæ, ¿e mo¿na pokonaæ te? mordercza? trasê
be? da? c niepe³nosprawnym. Udowodnili to nie tylko tym, którzy œledzili ich wyczyn, którzy
w nich wierzyli lub te¿ w¹tpili, ale przede wszystkim samym sobie. Zapisem tych budz¹cych
podziw prze¿yæ jest ksi¹¿ka „Krok po kroku”, w której Micha³ Woroch zawar³ ich opis.

Eko-spotkanie na Dzieñ Lasu
Z okazji pierwszego dnia wiosny oraz Miêdzynarodowego Dnia Lasu, 21 marca, Nowo-

tomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ warsztaty plastyczne, podczas których dzieci wyko-
nywa³y eko-ptaszki z papieru. Z dzieæmi spotka³ siê Krzysztof Borowiak, reprezentuj¹cy
Nadleœnictwo Grodzisk, podleœniczy w Gninie, Podczas spotkania w bardzo ciekawy i przy-
stêpny sposób przekaza³ dzieciom wiele interesuj¹cych i wa¿nych informacji dotycz¹cych la-
su. Dzieci dowiedzia³y siê m. in.: jakie mieszkaj¹ tam zwierzêta, jakie mo¿na spotkaæ roœliny
i – przede wszystkim – jak nale¿y siê zachowywaæ podczas leœnych spacerów. A wszystko to
w formie zabawy i konkursów. W podziêkowaniu dzieci wrêczy³y panu podleœniczemu, spe-
cjalnie na tê okazjê przyniesione, smako³yki dla leœnych zwierz¹t. 

II Nowotomyski Festiwal Improwizacji Scenicznej
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 23 marca odby³ siê II Nowotomyski Festiwal Im-

prowizacji Scenicznej. Wieczór rozpoczêli gospodarze i organizatorzy wydarzenia „Kurnik
Impro”, którzy odegrali scenki wybrane przez fanów w facebookowym g³osowaniu. Drugi
na scenie zaprezentowa³ siê duet z krakowskiej „Grupa Sic!” – Ania i Pawe³ odegrali kilka-
naœcie scen na podstawie zebranych od publicznoœci sugestii. Nastêpnie wyst¹pi³o „Trio:
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Druka³a Poprawa Ratajczak”. Po przerwie kawowej, podczas której ka¿dy móg³ poczêsto-
waæ siê œwie¿ym ciastem upieczonym przez kurnikowiczów, przyszed³ czas na gwiazdê festi-
walu. „Po³awiacze Pere³ Improv” – Teatrz Lublina – równie¿ zaprezentowali krótkie formy.
Gry bardzo anga¿owa³y przyby³¹ publicznoœæ, która chêtnie bra³a udzia³ we wszystkich zaba-
wach. Aktorzy oczarowali swoim profesjonalizmem i sceniczn¹ swobod¹. Festiwal obfitowa³
w zdarzenia zaskakuj¹ce i nieoczywiste, by³o sporo emocji, uczuæ, ale przede wszystkim
œwietnej zabawy. 

Moja pieœñ o…
Poeci skupieni wokó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, dzia³aj¹cego w no-

wotomyskiej bibliotece oraz nowotomyscy mi³oœnicy s³owa pisanego 26 marca wziêli udzia³
w wieczorze zatytu³owanym „Moja pieœñ o…” Goœciem wieczoru by³a Teresa Tomsia – po-
znañska poetka i eseistka, autorka tekstów pieœni i piosenek, animatorka kultury. Z uwagi na
tegoroczne obchody Roku Moniuszkowskiego mówi³a o zwi¹zkach poezji z muzyk¹ i zapro-
si³a do wspólnego ws³uchania siê w pieœni Moniuszki oraz w te wspó³czesne, zaprezentowa-
³a równie¿ ksi¹¿ki swojego autorstwa i tomiki poezji. Poeci bior¹cy udzia³ w spotkaniu podzie-
lili siê swoimi najnowszymi wierszami, a poetka ¿yczliwie je komentowa³a, doszukuj¹c siê
w nich znamion pieœni. Mi³¹ niespodziank¹ wieczoru by³a obecnoœæ Józefa Kowalonka, cz³on-
ka kapeli „Zza Winkla”, który zaœpiewa³ piosenkê „O powstañcu spod Lubonia” do s³ów go-
œcia wieczoru. Natomiast w nawi¹zaniu do Œwiatowego Dnia Poezji, który obchodziliœmy 21
marca, dyrektor biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap obdarowa³a wszystkich uczestników spo-
tkania cukierkami z poetyckimi cytatami.

Teatr w walizce 2019
Coroczny „Teatr w Walizce” odbywa³ siê w tym roku 27 i 28 marca. W pierwszym dniu

Przegl¹du Ma³ych Form Teatralnych udzia³ wziê³y grupy przedszkolne, natomiast w drugim

KRONIKA WYDARZEÑ

154 Styczeñ-marzec 2019

Teresa Tomsia zawita³a ze swoj¹ poezj¹ do nowotomyskiej biblioteki



na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury spotka³y siê grupy prezentuj¹ce siê w kate-
goriach: przedszkole, dzieci m³odsze, dzieci starsze oraz m³odzie¿. W przegl¹dzie uczestni-
czy³o 17 zespo³ów, ³¹cznie 351 aktorów i pe³na widownia dzieci, m³odzie¿y, rodziców, na-
uczycieli i opiekunów. W pierwszym dniu zaprezentowa³o siê osiem przedszkoli z gminy
Nowy Tomyœl, natomiast w drugim dniu dziewiêæ zespo³ów z Nowego Tomyœla, Lwówka,
Opalenicy, Koœciana i Poznania. Ka¿dego dnia widownia by³a pe³na. Ogl¹dano spektakle,
trwa³y te¿ ostatnie æwiczenia dykcji, ruchu, pos³ugiwania siê rekwizytami. Czêstowano siê
p¹czkami i grochówk¹. Za udzia³ w przegl¹dzie wszyscy uczestnicy otrzymali plakietki, s³o-
dycze, dyplomy indywidualne i – dla grup – statuetki i okolicznoœciowe gad¿ety. Organiza-
torem imprezy by³a Komenda Hufca ZHP im. Emilii Sczanieckiej w Nowym Tomyœlu, przy
wsparciu i zaanga¿owaniu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury oraz finansowym udziale
Gminy Nowy Tomyœl, Zarz¹du Powiatu Nowotomyskiego, Miasta i Gminy Lwówek. Mate-
rialnym wsparciem objê³a te¿ imprezê Firma „Komplet Polska”, obdarowuj¹c uczestników
4500 smacznych p¹czków z marmolad¹ i czekolad¹.

Spotkanie z Panem Kuleczk¹
Popo³udnie 29 marca, w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki, by³o wyj¹tkowo

gwarne i obfitowa³o w atrakcje. Tego dnia bowiem licznie zgromadzeni czytelnicy spo-
tkali siê z Panem Kuleczk¹ – znanym i lubianym bohaterem ksi¹¿ek dla dzieci autorstwa
Wojciecha Wid³aka. Spotkanie odby³o siê w ramach cyklu „Godziny dla Rodziny”,
w zwi¹zku z czym wœród uczestników spore grono stanowili równie¿ doroœli. W rolê
literackiego bohatera wcieli³ siê aktor Piotr Witoñ, który niejednokrotnie goœci³ w bi-
bliotece, zaskarbiaj¹c sobie sympatiê uczestników bibliotecznych spotkañ. Tym razem,
jako Pan Kuleczka, zaprosi³ dzieci do wspólnej zabawy i lektury. Czytan¹ na g³os ksi¹¿-
k¹ by³a oczywiœcie pierwsza czêœæ przygód Pana Kuleczki i jego trzech sympatycznych
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zwierz¹tek: kaczki Katastrofy, psa Pypcia i muchy Bzyk-Bzyk. Po lekturze nadszed³
czas na zabawê. Dzieci z uœmiechem na ustach zamieni³y siê w piratów, a nastêpnie w me-
ble stanowi¹ce wyposa¿enie mieszkania Pana Kuleczki. Liczy³y równie¿, ile razy kaczka Ka-
tastrofa okr¹¿y³a bibliotekê, a na zakoñczenie otrzyma³y zak³adki do ksi¹¿ek. ¯adne dziec-
ko nie wysz³o ze spotkania z pustymi rêkoma, zw³aszcza dzieci objête ogólnopolsk¹ akcj¹
Instytutu Ksi¹¿ki „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek”. Trzylatki, które za swoj¹ czytelnicz¹ ak-
tywnoœæ uzbiera³y ju¿ 10 naklejek na Kartach Ma³ego Czytelnika, zas³u¿y³y na dyplomy,
a spotkanie z Panem Kuleczk¹ stanowi³o œwietn¹ okazjê do ich wrêczenia. 

Szko³a i nauczyciel w obliczu cyfrowej transformacji
Od 29 do 31 marca w Nowym Tomyœlu odby³a siê piêtnasta edycja ogólnopolskiej Kon-

ferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK 2019. Organizatorem
przedsiêwziêcia by³a Szko³a Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu.
Tegoroczna edycja przebiega³a pod has³em „Szko³a i nauczyciel w obliczu cyfrowej trans-
formacji”. Uroczysta inauguracja konferencji odby³a siê 29 marca w sali widowiskowej No-
wotomyskiego Oœrodka Kultury. Uczestników konferencji powitali: dyrektor Nowotomy-
skiego Oœrodka Kultury Beata Baran oraz p. o. dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 Dariusz
Stachecki. Zaproszenie na inauguracjê przyjêli m. in.: pose³ na Sejm Rzeczypospolitej Pol-
skiej Jakub Rutnicki, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej – Rafa³ Lew-Starowi-
czi Tomasz Kulasa, wicekurator oœwiaty Zbigniew Talaga, dyrektor Wydzia³u Rozwoju Edu-
kacji Ma³gorzata Wilczyñska-Grzeœ, starszy wizytator Gra¿yna Pogonowska, Starosta No-
wotomyski Andrzej Wilkoñski oraz przewodnicz¹cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu
Marek Ratajczak. Poznañskie Centrum Superkomputerowo – Sieciowe reprezentowali: dy-
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rektor dr in¿. Cezary Mazurek i dr hab. in¿. Krzysztof Kurowski. Obecny by³ tak¿e Maciej
Borowiecki – dyrektor Oœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowañ Komputerów
w Warszawie. 

Oficjalnego otwarcia XV edycji KASSK dokona³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzi-
mierz Hibner. Wa¿nym wydarzeniem tegorocznej konferencji by³o podpisanie umowy
partnerskiej pomiêdzy Gmin¹ Nowy Tomyœl a Poznañskim Centrum Superkomputerowo
– Sieciowym. Dokument zapewnia dostarczenie, w ramach ogólnopolskiego pilota¿u, ca³e-
go wachlarza us³ug edukacyjnych. Warto podkreœliæ, ¿e Gmina Nowy Tomyœl jest pierw-
szym w Polsce samorz¹dem, z którym zosta³a podpisana taka umowa. W ramach konfe-
rencji organizatorzy przygotowali szereg wyk³adów i warsztatów dla nauczycieli wszystkich
przedmiotów. Spotkanie by³o równie¿ okazj¹ do wymiany doœwiadczeñ, wynikaj¹cych z na-
uczania programowania na ka¿dym etapie edukacyjnym. W du¿ym stopniu zwracano uwa-
gê na walor edukacyjny Internetu i sposoby wykorzystania jego potencja³u w pracy z ucznia-
mi.

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

Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
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