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Lucyna Koñczal-Gnap, Bogumi³ Wojcieszak

Kilka uwag na marginesie 50. wydania 
„Przegl¹du Nowotomyskiego”...

Przed trzynastu laty, jesieni¹ 2006 roku, w nowotomyskiej ksi¹¿nicy spotka³o siê
grono naznaczonych bakcylem regionalizmu jej przyjació³, by podj¹æ w³asnymi si³ami
kolejn¹ próbê wydawania kwartalnika spo³eczno – kulturalnego. Na kilku spotkaniach
ustalono jego zawartoœæ treœciow¹, z podzia³em na grupy problemowe. Uzgodnienia
te, spisane przez Tomasza Wlek³ego i Bogumi³a Wojcieszaka, opublikowane w pierw-
szym numerze „Przegl¹du Nowotomyskiego” (styczeñ – marzec 2007), obowi¹zuj¹
do chwili obecnej. Opracowano te¿ szatê graficzn¹ i edytorsk¹ – nieznacznie zmodyfi-
kowan¹ w 2012 roku – oraz ustalono, ¿e objêtoœæ jednego numeru nie bêdzie mniej-
sza ni¿ 100 stron. Mimo pocz¹tkowych, s³usznych obaw, cel osi¹gniêty zosta³ z naddat-
kiem, bowiem œrednia objêtoœæ jednego wydania, wœród dotychczasowych piêædziesiê-
ciu, wynosi blisko 150 stron. Natomiast ³¹cznie obejmuj¹ one 7 308 stron.

Niezwykle istotne dla istnienia czasopisma by³o zapewnienie mu patronatu organiza-
cyjnego i finansowego. Pierwszy objê³o Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne,
a drugi – fundamentalny – Burmistrz Nowego Tomyœla przy wsparciu Starostwa No-
wotomyskiego. Poniewa¿ tematyka kwartalnika dotyczy w g³ównej mierze przesz³oœci
i wspó³czesnoœci miasta i gminy Nowy Tomyœl, zasadniczy ciê¿ar jego finansowania po-
nosz¹ ich samorz¹dowe w³adze. Redakcja pisma mieœci siê od pocz¹tku w budynku
Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, który jest równie¿ sie-
dzib¹ NTK. 

Czynnikiem warunkuj¹cym regularne ukazywanie siê czasopisma by³o równie¿ sku-
pienie wokó³ pisma autorów, publikuj¹cych swe teksty na zasadzie non profit. W latach
2007-2018, w 50 nrach pisma, zamieœci³o swoje teksty – jako autorzy b¹dŸ wspó³au-
torzy – 126 osób, co uznaæ mo¿na za spory sukces organizacyjny. Autorami tekstów
do „Przegl¹du Nowotomyskiego” s¹ przede wszystkim mieszkañcy Nowego Tomyœla
i ziemi nowotomyskiej – g³ównie w aspekcie gminnym, ale tak¿e powiatowym. Do
„Przegl¹du Nowotomyskiego” pisz¹ tak¿e osoby zwi¹zane z naszym regionem miej-
scem urodzenia, edukacj¹, a tak¿e prac¹ zawodow¹ oraz innymi formami aktywnoœci
spo³ecznej i naukowej. S¹ wœród nich przedstawiciele ró¿nych zawodów i profesji,
w tym równie¿ osoby ze stopniami i tytu³ami naukowymi z ró¿nych dziedzin wiedzy. 

W sk³ad pierwszej Rady Programowej czasopisma wesz³o siedem osób: Lucyna
Koñczal- Gnap, Marzena Kortus, Maria Tyszkowska, Andrzej Wa³êsa, Tomasz Wlek³y,
Bogumi³ Wojcieszak i Ewa Wojtanowska. Natomiast czteroosobowy Zespó³ Redak-
cyjny tworzyli: Lucyna Koñczal-Gnap, Sylwia Kupiec, Izabela Putz i Bogumi³ Wojcie-
szak. Z czasem jednak trud redagowania spocz¹³ na barkach Lucyny Koñczal-Gnap
i dra Bogumi³a Wojcieszaka oraz obdarzonej talentem dziennikarskim Sylwii Kupiec,
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faktycznej twórczyni dzia³u „Nowotomyœlanie znani i mniej znani”, w którym w latach
2007-2014 ukaza³o siê 40 przeprowadzonych przez ni¹ wywiadów. Po przedwcze-
snym odejœciu Autorki, ukaza³y siê one – w wyborze – w odrêbnej pozycji ksi¹¿kowej.
Poczynaj¹c od nru 44, dzia³ wywiadów ukazuje siê w zmienionej nieco formule i opa-
trzony jest tytu³em „Ludzie i ich pasje”. Z bogatej, a wiêc inspiruj¹cej dla badaczy, a za-
razem interesuj¹cej dla czytelników wielokulturowej przesz³oœci Nowego Tomyœla –
miasta trzech nacji i czterech wyznañ – wy³oni³y siê obszary tematyczne dominuj¹ce
w dziale „Z przesz³oœci....”. By³y to: osadnictwo olêderskie (Zbigniew Chody³a, Piotr
Szwiec), œlady polskoœci w latach zaboru pruskiego (Bogumi³ Wojcieszak), sagi nowo-
tomyskich rodów (Damian Ro¿ek - Paw³owski), czy te¿ szczególnie cenna, bo – pomi-
niêta w „Dziejach Nowego Tomyœla” – problematyka nowotomyskiej oœwiaty (Tade-
usz Pawlak). Dodajmy te¿, ¿e niezwykle poczytn¹ „Kronikê wydarzeñ” od pocz¹tku
prowadz¹ Marzena Kortus i Izabela Putz.

Poniewa¿, zarówno w Wielkopolsce, jak i w Polsce, niewiele jest inicjatyw prasowo-
-wydawniczych o charakterze regionalistycznym, które ukazuj¹ siê regularnie, z czêsto-
tliwoœci¹ kwartalnika, nasze czasopismo sta³o siê przedmiotem analizy prasoznawczej.
Jej autor, prof. dr hab. Ryszard Kowalczyk z Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikar-
stwa UAM, w publikacji „Zarys czasopiœmiennictwa regionalistycznego w Wielkopol-
sce po drugiej wojnie œwiatowej” (Wydawnictwo Naukowe Scriptorium, Opole 2013)
napisa³ m. in.: 

„Wœród zasadniczych walorów „Przegl¹du Nowotomyskiego” znajduje siê nie
tylko wysoka jakoœæ edytorsko-wydawnicza, ale w szczególnoœci du¿a wartoœæ
merytoryczna zamieszczanych materia³ów. Sposób ujêcia poruszanych zagadnieñ
i narracji œwiadcz¹ zarówno o wysokim znawstwie przedstawianej tematyki przez
autorów, jak i stylistyczno-pragmatycznym oraz estetyczno-edytorskim kunszcie
jej opracowania. Zawartoœæ kwartalnika cechuje siê tak¿e stosunkowo du¿¹ roz-
leg³oœci¹ poruszanej tematyki. Oscyluje bowiem zarówno wœród historycznych
uwarunkowañ ¿ycia mieszkañców ziemi nowotomyskiej na przestrzeni wielu wie-
ków (z³o¿onych, trudnych i bolesnych), jak i dotyka problematyki wspó³czesnej
w jej ró¿nych obszarach, nie eliminuj¹c z krêgu zainteresowania równie¿ przy-
sz³oœci mikroregionu nowotomyskiego”.

JUBILEUSZ

350. numerów Przegl¹du Nowotomyskiego

Wydanie dotychczasowych 
50 numerów 
„Przegl¹du Nowotomyskiego” to
efekt pracy Zespo³u Redakcyjnego
w sk³adzie: 
Lucyna Koñczal-Gnap, 
dr Bogumi³ Wojcieszak 
i Sylwia Kupiec 
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Pracownicy pedagogiczni i administracyjni Wydzia³u Oœwiaty i Kultury w Nowym Tomyœlu 
Od góry rzêdami od lewej: rz¹d 1 - Teodor Szofer - podinspektor szkolny, Franciszek So³tysik -

podinspektor szkolny; rz¹d 2 - Tadeusz Pawlak - podinspektor szkolny, Henryk Gabski- inspektor ds.
planowania, W³adys³aw Jarosz - g³ówny ksiêgowy, Hieronim Pacholak - podinspektor szkolny; 

rz¹d 3 - Janusz Pacholak - kierownik biura SFBS, Teresa Smêtek - st. ksiêgowa; 
rz¹d 4 - Leokadia Henicz - sekretarka, Maria Kania- ref. administracyjna, Henryka Laskowska

- ref. administracyjna; rz¹d 5 - Edward Go³¹bek - inspektor szkolny, kier. wydzia³u, Gertruda Go³¹bek -
kierownik biura i ref. kadr, Bernard Krzymiñski - podinspektor szkolny ( wrzesieñ 1962 r. )



Tadeusz Pawlak 

Kronika oœwiaty nowotomyskiej (cz. 4) 

Lata 60. i 70. XX wieku

1962 - 1970
Ju¿ w roku 1956 stwierdzono potrzebê podjêcia prac przygotowawczych do prze-

prowadzenia reformy szkolnej, dostosowuj¹cej ustrój i organizacjê szkolnictwa do po-
trzeb rozwijaj¹cego siê kraju. Problemami reformy szkolnej zajmowa³ siê Ogólnopol-
ski Zjazd Oœwiatowy w 1957 roku w Warszawie, zorganizowany przez Zwi¹zek Na-
uczycielstwa Polskiego i Zjazd Delegatów ZNP w 1960 roku. Stwierdzono istnienie
spo³ecznej potrzeby reformy szkolnictwa i naprawy sytuacji oœwiatowej, wzbogacenia
pracy wychowawczej szko³y, uzupe³nienia treœci kszta³cenia i w zwi¹zku z tym zmia-
ny ustroju szkolnego. Potrzeby te znalaz³y swój wyraz w ustawie uchwalonej przez
Sejm PRL 15 lipca 1961 roku, tj. ustawie o rozwoju systemu oœwiaty i wychowania.

Ustawa, jako akt prawny, normuje ca³oœæ spraw nauczania i wychowania oraz za-
sady ustroju szkolnego. Na mocy tej ustawy przed³u¿ono obowi¹zek szkolny i naukê
w szko³ach podstawowych do lat oœmiu. Na tej wy¿szej organizacyjno-programowej
podbudowie oparto naukê w szko³ach œrednich: 4. letnich liceach ogólnokszta³c¹cych,
4,5. letnich liceach i technikach zawodowych, 2. i 3. letnich zasadniczych szko³ach za-
wodowych. Ustawa nadawa³a szkole charakter instytucji œwieckiej – wyprowadzi³a
naukê religii poza mury szko³y.

Reforma szkolnictwa – organizacyjna i programowa – rozpoczêta zosta³a w szkol-
nictwie podstawowym, od klasy V wzwy¿, w roku szkolnym 1962/63 i zakoñczona
zosta³a w roku szkolnym 1966/67. Od tego roku rozpoczêto reformê szkolnictwa
ponadpodstawowego, która trwa³a do 1971 roku. Pierwszych absolwentów klasy
VIII wypuœciliœmy w 1967 roku.

Nowa karta w dziejach nowotomyskiego liceum
W zwi¹zku z przejœciem mgra Stanis³awa Musia³a na emeryturê, na stanowisko dy-

rektora liceum ogólnokszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu mianowano z dniem 16 sierp-
nia 1961 roku mgr Ferdynanda Jandego, bie¿¹co pe³ni¹cego funkcjê prezesa Zarz¹du
Oddzia³u ZNP w Nowym Tomyœlu. Naczelnym zadaniem, które podj¹³ nowo miano-
wany dyrektor, by³o kontynuowanie rozpoczêtego przez Stanis³awa Musia³a dzie³a –
walka o budowê nowego gmachu liceum ogólnokszta³c¹cego, z internatem i sal¹ gim-
nastyczn¹.
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Z dniem 1 stycznia 1962 roku, w ramach decentralizacji zadañ i uprawnieñ, Kura-
torium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu uprawni³o Wydzia³ Oœwiaty do sprawo-
wania nadzoru administracyjnego i pedagogicznego nad liceami ogólnokszta³c¹cymi.
W tutejszym Wydziale nadzór nad liceum powierzono podinspektorowi szkolnemu
Tadeuszowi Pawlakowi. Dot¹d nadzór nad liceami sprawowa³o Kuratorium.

Oddanie do u¿ytku nowo zbudowanego gmachu liceum ogólnokszta³c¹cego mia³o
miejsce 31 stycznia 1967 roku. W uroczystoœci wziê³o udzia³ spo³eczeñstwo nowoto-
myskie, przedstawiciele w³adz oœwiatowych, politycznych i wielu instytucji. Uroczyste-
go przeciêcia wstêgi dokona³ I sekretarz Komitetu Powiatowego PZPR Stanis³aw Ko-
morniczak. Klucze przekazane zosta³y dyrektorowi liceum mgr. Ferdynandowi Jande-
mu, który przedstawi³ historiê budowy szko³y. Zaproszeni goœcie z zainteresowaniem
zwiedzili pomieszczenia liceum. Po przeprowadzce z pomieszczeñ w starym, wyma-
gaj¹cym od lat kapitalnego remontu budynku przy Placu Chopina, naukê w nowym
gmachu rozpoczêto 6 marca 1967 roku.

Liceum korzysta z osiemnastu pomieszczeñ lekcyjnych: oœmiu pracowni i dziesiêciu
klasopracowni. Poza tym ma œwietlicê, bibliotekê, szatniê, kancelariê oraz salê gimna-
styczn¹.

Oddany do u¿ytku w 1968 roku internat wyposa¿ony zosta³ w dwadzieœcia szeœæ
sypialñ, sto³ówkê, kuchniê z zapleczem i œwietlicê. Internat mo¿e przyj¹æ 100
uczniów. Dom Nauczyciela, ³¹cz¹cy siê z budynkiem internatu, mieœci cztery mieszka-
nia nauczycielskie.

Rok szkolny 1970/71 to szczytowy okres rozwoju Liceum Ogólnokszta³c¹cego

6 Tadeusz Pawlak

Budynek Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu, budowany w latach 1965-67



w Nowym Tomyœlu. Do szko³y uczêszcza³o 582 uczniów, w tym 133 ch³opców. Od-
t¹d liczba uczniów bêdzie mala³a. Zjawisko to jest wynikiem rozwoju szkolnictwa za-
wodowego, wiêkszego zainteresowania tym szkolnictwem oraz wzrastaj¹cego zapo-
trzebowania na kadrê pracowników z przygotowaniem zawodowym.

Pierwsze trudnoœci z realizacj¹ reformy 
Wprowadzenie sieci szkó³ 8. letnich wymaga³o olbrzymich nak³adów finanso-

wych – przede wszystkim na bazê materia³ow¹ szkó³. Budynki szkolne w mieœcie,
a szczególnie w gminie, nie by³y przygotowane do prowadzenia programu 7. letniej
szko³y podstawowej, a sk¹d dopiero 8. letniej. Brakowa³o izb lekcyjnych, wyposa-
¿enia w sprzêt, pomocy dydaktycznych, wysoko wykwalifikowanej kadry nauczy-
cielskiej i mieszkañ dla nauczycieli – oto co stwarza³o najwiêksze trudnoœci. W wie-
lu szko³ach nauka odbywa³a siê na trzech zmianach. Trudnoœci lokalowe rozwi¹zy-
wano poprzez wynajem powierzchni prywatnych na potrzeby szkolne np. w Cichej-
górze, Grubsku, Starym Tomyœlu, S¹topach, a w Wytomyœlu trzeba by³o wynaj¹æ
izbê wielkoœci 16 m2 w budynku pod s³omian¹ strzech¹. Mieszkania nauczycieli, mi-
mo interwencji Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego, zamieniano na izby lekcyjne, np.
w Bukowcu, Cichejgórze i Jastrzêbsku Starym. Wielkim problemem by³o wyposa-
¿enie szkó³ w sprzêt i pomoce naukowe, mocno odczuwalny by³ ich niedostatek.
Tworzenie pracowni i gabinetów przedmiotowych zastêpowano ich namiastk¹, tj.
klasopracowniami. Powsta³ trudny do rozwi¹zania problem mieszkañ dla nauczy-
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Budynek internatu Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu, oddany do u¿ytku w 1968 r. 
Stan z 1984 r.



cieli w mieœcie i na wsi. Wielu spoœród nauczycieli skazanych by³o na doje¿d¿anie do
szkó³. Wobec narastaj¹cych trudnoœci i niskich p³ac notuje siê coraz czêstsze przypad-
ki przechodzenia, zw³aszcza m³odych nauczycieli, do innych zawodów. Lata 1954 –
68 przynios³y wzrost trudnoœci – wy¿ demograficzny. W ci¹gu ostatnich 14 lat liczba
uczniów w szko³ach siê podwoi³a. Narasta³y trudnoœci. W du¿ym stopniu trudne wa-
runki lokalowe szkó³ usi³owa³ rozwi¹zaæ Spo³eczny Fundusz Budowy Szkó³.

Spo³eczny Fundusz Budowy Szkó³ i nowa szko³a „Tysi¹clatka”

Rozwi¹zaniem piêtrz¹cych siê trudnoœci by³a w skali kraju realizacja has³a Komite-
tu Centralnego PZPR rzuconego w 1958 roku: „Tysi¹c szkó³ na Tysi¹clecia Pañstwa
Polskiego”. Szko³y zwane „tysi¹clatkami” mia³y byæ budowane ze sk³adek spo³eczeñ-
stwa. W Nowym Tomyœlu kierownikiem biura Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³
by³ nauczyciel Janusz Pacholak, a po nim Henryk Szofer. W kraju zbudowano ponad
1500 szkó³ „tysi¹clatek”. Nowy Tomyœl otrzyma³ tak¿e piêkny pomnik na 1000. le-
cie Pañstwa Polskiego. Uroczyste przekazanie nowo zbudowanej szko³y nast¹pi³o 21
lipca 1965 roku. 

Dzieñ poprzedzaj¹cy Lipcowe Œwiêto 1965 roku bogaty by³ w wa¿ne dla spo³e-
czeñstwa nowotomyskiego i oœwiaty wydarzenia: oddano do u¿ytku now¹ „tysi¹clat-
kê” oraz wmurowano akt erekcyjny pod buduj¹cy siê gmach liceum ogólnokszta³c¹-
cego przy ulicy Nowej (dawne targowisko). Aktu tego dokona³ I sekretarz Komitetu
Powiatowego PZPR Roman Rybak, w asyœcie in¿. Stanis³awa Cichowskiego – prze-
wodnicz¹cego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej, Piotra Zarzeckiego – inspek-
tora szkolnego i mgr Ferdynanda Jandego – dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Nowym Tomyœlu. To by³o Wielkie Œwiêto.

Nowy budynek Szko³y Podstawowej nr 1 mieœci siê przy ulicy Aleksandra Zawadz-
kiego. Szkole nadano imiê bohatera narodowego Tadeusza Koœciuszki. Wyposa¿ona
jest w czternaœcie izb lekcyjnych, dwa gabinety przedmiotowe, pracowniê zajêæ tech-
nicznych, œwietlicê, bibliotekê, salê gimnastyczn¹, ogród szkolny i boisko. Poza tym po-
siada gabinety lekarski i dentystyczny. Przy szkole zbudowano Dom Nauczyciela
o dwóch mieszkaniach. Dyrektorem szko³y zosta³a mianowana przez Wydzia³ Oœwia-
ty Salomea Barczewska. W pierwszym roku swej dzia³alnoœci szko³a przyjê³a 739 dzie-
ci. Roz³adowano w ten sposób pêkaj¹cy w szwach budynek dotychczasowych Szkó³
Podstawowych nr 1 i 2 przy ul. 3 Stycznia.

Po wyprowadzeniu siê Szko³y Podstawowej nr 1 z budynku przy ulicy 3 Stycznia,
Szko³a Podstawowa nr 2 wziê³a g³êboki oddech. Ca³y gmach do dyspozycji jednej szko-
³y! To by³ naprawdê g³êboki oddech, a jednak... Jednak okaza³o siê, ¿e jeszcze brakuje
pomieszczeñ. Parter mia³ dziewiêæ izb lekcyjnych, piêtro osiem izb. Wydzielono pokój
nauczycielski, gabinety przedmiotowe, gabinet stomatologiczny (uzyskany drog¹ ada-
ptacji koñcówki korytarza) oraz bibliotekê. Na sto³ówkê, kuchniê i pracowniê zajêæ
praktycznych trzeba by³o ju¿ wykorzystaæ pomieszczenia piwniczne.
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Szko³a Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu 
(wówczas  przy ul. Aleksandra Zawadzkiego) - 1984 r.

K¹cik patrona i sztandar
szko³y



Na translokacji skorzysta³ równie¿ Zarz¹d Oddzia³u ZNP – otrzyma³ jeden pokój na
urz¹dzenie kancelarii. Pomieszczenia na strychu adaptowano na mieszkania nauczyciel-
skie. Utrzymuj¹ce siê w nowych warunkach trudnoœci lokalowe powiêksza³ fakt istnie-
nia w tym samym budynku Szko³y Przysposobienia Rolniczego, która zajmowa³a trzy
izby lekcyjne. W 1965 roku przeprowadzono remont budynku szkolnego, koszt wy-
niós³ ok. 100 000 z³. W roku szkolnym 1965/66 szko³a mia³a 657 uczniów i 18 od-
dzia³ów. Pracowa³o w niej 24 nauczycieli. 

Kuratorium Oœwiaty i Wychowania, pismem z 10 wrzeœnia 1966 roku, nada³o
Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu imiê Marii Sk³odowskiej-Curie. W zwi¹z-
ku z tym 28 paŸdziernika 1967 roku w szkole odby³a siê piêkna uroczystoœæ, wzboga-
cona wrêczeniem sztandaru. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ mgr Henryk
B³a¿, zastêpca inspektora szkolnego. Dzieci œlubowa³y: Odbieraj¹c sztandar szko³y
przyrzekamy godnie reprezentowaæ Go, sumiennie wype³niaæ obowi¹zki ucznia, chro-
niæ nasz sztandar, a w razie potrzeby broniæ Go z honorem.

Zmiany kadrowe na stanowiskach

27 wrzeœnia 1963 roku zmar³ nagle, w czasie wykonywania obowi¹zków s³u¿bo-
wych, inspektor szkolny Edward Go³¹bek, kierownik Wydzia³u Oœwiaty i Kultury Po-
wiatowej Rady Narodowej w Nowym Tomyœlu. W zmar³ym straciliœmy d³ugoletnie-
go dzia³acza oœwiatowego, zas³u¿onego pedagoga i wielkiego spo³ecznika miasta i gmi-
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im. Marii Sk³odowskiej - Curie 

w Nowym Tomyœlu
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Edward Go³¹bek



ny Nowy Tomyœl. By³ pierwszym organizatorem szkolnictwa i dzia³alnoœci zwi¹zkowej
w mieœcie i gminie. W 1945 roku za³o¿y³ w mieœcie pierwsz¹ szko³ê zawodow¹. Po-
wszechnie szanowany, serdeczny przyjaciel dzieci, m³odzie¿y i nauczycieli za zas³ugi
w rozwoju oœwiaty i aktywn¹ pracê spo³eczno-polityczn¹ odznaczony by³ Srebrnym
Krzy¿em Zas³ugi, Medalem X. lecia PRL, Odznak¹ Honorow¹ „Za Zas³ugi w Rozwo-
ju Województwa Poznañskiego” i Z³ot¹ Odznak¹ Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskie-
go.

Stanowisko inspektora szkolnego obj¹³ 1 paŸdziernika 1964 roku mgr Piotr Za-
rzecki, pe³ni¹cy dot¹d funkcjê kierownika Szko³y Podstawowej nr 1. Zastêpc¹ inspek-
tora szkolnego by³ nadal mgr Henryk B³a¿. Zwolnione stanowisko kierownika Szko³y
Podstawowej nr 1 przejê³a, równie¿ z dniem 1 paŸdziernika 1964 roku, Salomea Bar-
czewska.

1 wrzeœnia 1964 roku, z powodu choroby, na roczny urlop zdrowotny przeszed³
Jan B¹kowski – kierownik Szko³y Podstawowej nr 2. Kierownictwo szko³y powierzo-
no Zofii Sadowskiej. 

Z dniem 1 wrzeœnia 1968 roku, stanowisko kierownika Szko³y Podstawowej nr
1 obj¹³ Janusz Pacholak, dotychczasowy kierownik biura Spo³ecznego Funduszu Bu-
dowy Szkó³, zas³u¿ony pracownik tej instytucji. Pe³ni¹ca dot¹d stanowisko kierowni-
ka szko³y Salomea Barczewska przenios³a siê, na w³asn¹ proœbê, do województwa
szczeciñskiego.

Infrastruktura i wyposa¿enie szkó³

Lata 1962-1970 by³y okresem wzmo¿onych remontów bie¿¹cych i kapitalnych
szkó³, wyposa¿ania ich w sprzêt i pomoce naukowe. 

Powy¿sze zadania wi¹za³y siê z wprowadze-
niem 8. letniej szko³y podstawowej. W zakresie
remontów i wyposa¿ania szkó³ du¿y sukces od-
niós³ Wydzia³ Oœwiaty, a przede wszystkim in-
spektor ds. planowania, inwestycji i zaopatrzenia
– Henryk Gabski, dobry organizator i wzorowy
pracownik.

Dziêki jego umiejêtnoœciom i zabiegom
w wielu szko³ach (równie¿ w powiecie) prze-
prowadzono bie¿¹ce i kapitalne remonty, ada-
ptacje nadaj¹cych siê ku temu pomieszczeñ
szkolnych – najczêœciej strychów i czêœciowo
mieszkañ – na potrzeby szkolne. Kapitalne re-
monty przeprowadzono w Starym Tomyœlu, Ja-
strzêbsku Starym, Wytomyœlu i Bukowcu. 

Szko³y wyposa¿one zosta³y w sprzêt – w nie-
których szko³ach ca³kowicie nowy – najbardziej
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potrzebne i trudne do nabycia pomoce dydaktyczne, takie jak telewizory, aparaty ra-
diowe, magnetofony, projektory dŸwiêkowe i inne. Wszystkie szko³y w gminie wypo-
sa¿one zosta³y w urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne. Przy swoim ¿yczliwym i uprzej-
mym podejœciu oraz szczeroœci, umia³ znaleŸæ œrodki finansowe i materia³owe na od-
nowê szkó³. Umia³ dokonaæ celowych i niezbêdnych zakupów. Zas³u¿y³ na miano
„odnowiciela” szkó³ nowotomyskich, którym z³agodzi³ trudne warunki pracy.

Zreformowana sieæ szkó³ 8. letnich w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl
wg stanu w roku 1967

Uwaga: Powy¿sze szko³y by³y jednoczeœnie szko³ami zbiorczymi dla uczniów pobliskich
szkó³ niepe³nych



Szko³y niepe³ne w gminie Nowy Tomyœl - stan w roku 1967

Uwaga: Dzieci doje¿d¿a³y do szkó³ zbiorczych w³asnymi i ogólnie dostêpnymi œrodkami
komunikacji. Zorganizowane dowo¿enie dzieci wozami konnymi odbywa³o siê w Grubsku i
Przy³êku.

Nowe obiekty w Borui Koœcielnej i Borui Nowej

Potrzebê budowy nowej szko³y w Borui Koœcielnej odczuwano od wielu lat. Szko³a
rozparcelowana jest w trzech budynkach i posiada ³¹cznie szeœæ izb lekcyjnych. Jest
szko³¹ zbiorcz¹ dla s¹siednich szkó³ w Grubsku, Cichej Górze, Szarkach oraz wsi
Czeskich i Chojnik. Uczêszcza do niej ka¿dego roku oko³o 260 dzieci.

Nowe nadzieje przyniós³ rok 1962, kiedy sprawa budowy szko³y wesz³a do
planów inwestycyjnych, zak³adaj¹cych rozpoczêcie budowy w 1964 roku. Niestety,
dopiero w 1966 roku opracowano dokumentacjê budowy szko³y. Do budowy
przyst¹piono dopiero w 1968 roku, bowiem 2 lata trwa³a walka o lokalizacjê szko³y i
zmianê dokumentacji! Spory toczy³y siê miêdzy projektantami a w³adzami szkolnymi.
G³ówn¹ stron¹ sporu by³ kierownik szko³y Józef B³ochowiak. Projektanci-architekci
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chcieli zlokalizowaæ szko³ê tu¿ przy szosie Nowy Tomyœl - Wolsztyn, na dzia³ce o
wielkoœci 0,5 ha obok placu koœcielnego. W takiej sytuacji szko³a by³aby wciœniêta
miêdzy koœció³ i zabudowania prywatne, pozbawiona zarówno boiska, jak i
dziedziñca. Po d³ugich sporach projektanci odst¹pili od swych zamys³ów i zgodzili siê
wreszcie na wskazane przez pedagogów miejsce, tj. niczym nie zak³ócony wolny teren
w odleg³oœci ok. 400 m od szosy, przy drodze w kierunku Szarek i Grubska. 

Drugim problemem spornym by³a dokumentacja opracowana przez fachowców.
Dla nowej szko³y, budowanej u schy³ku XX wieku, specjaliœci budownictwa (Biuro
Projektów) przewidzieli piece kaflowe i zaopatrzenie w wodê z pompy rêcznej
umieszczonej na dziedziñcu! Walka o zmianê dokumentacji trwa³a 2 lata i zakoñczy³a
siê decyzj¹ o zmianie dokumentacji. Szko³a otrzyma³a centralne ogrzewanie i
urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne. Zamiast planowanych dwunastu, budowa trwa³a
dwadzieœcia jeden miesiêcy. Przy budowie spo³ecznie zaanga¿owana by³a m³odzie¿
szkolna i mieszkañcy wsi. W 1968 roku przepracowano spo³ecznie 1327 godzin.

Uroczyste otwarcie szko³y nast¹pi³o 22 listopada 1969 roku, a dokona³ tego
Kurator Oœwiaty i Wychowania mgr Jan Bartkowiak. Uroczystoœæ zbieg³a siê z
obchodami Dnia Nauczyciela. Dyrektor szko³y Józef B³ochowiak, za zas³ugi w pracy
oœwiatowej, spo³ecznej i politycznej, a tak¿e za ogromny wk³ad pracy w zwi¹zku z
budow¹ szko³y, odznaczony zosta³ w tym dniu Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi.

Szko³a wyposa¿ona jest w szeœæ izb lekcyjnych, pracownie, bibliotekê, kancelariê,
œwietlicê, kuchniê, salê gimnastyczn¹ i boisko szkolne. Do szko³y uczêszcza 278
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uczniów w 11 oddzia³ach. Zadania pedagogiczne realizuje 11 nauczycieli zatrudnio-
nych w szkole na pe³nych etatach.

Koszt budowy szko³y wyniós³ ok. 7 mln. z³otych. Obok szko³y wkomponowano
w ca³oœæ architektoniczn¹ obiektu parterowy budynek mieszkalny przeznaczony dla
nauczycieli. Zawiera on dwa maleñkie mieszkania. Nie rozwi¹za³o to oczywiœcie nara-
staj¹cych potrzeb mieszkaniowych w Borui Koœcielnej, dlatego przyst¹piono do ada-
ptacji uwolnionego teraz, starego budynku szkolnego na mieszkania dla nauczycieli.
Uzyskano piêæ mieszkañ z ³azienkami, centralnym ogrzewaniem i bie¿¹c¹ wod¹. Pra-
ce rozpoczêto 1 lutego 1972 roku i ukoñczono w lutym 1973 roku.

Jesieni¹ 1971 roku rozpoczêto prace nad upiêkszeniem obejœcia szkolnego.
Ca³oœci¹ kierowa³a Janina B³ochowiak. Przy udziale m³odzie¿y szkolnej posadzono
oko³o 300 drzew ozdobnych ró¿nych odmian, 200 krzewów ozdobnych i 250
metrów ¿ywop³otu. Za³o¿ono piêknie skomponowane skalniaki, posadzono
mnóstwo kwiatów i roœlin ozdobnych. Mi³o jest zatrzymaæ siê przy piêknie
urz¹dzonych i utrzymanych kwietnikach.

Trudnoœci mieszkaniowe nauczycieli w Borui Nowej zosta³y rozwi¹zane poprzez
budowê Domu Nauczyciela. Budowê rozpoczêto 23 kwietnia 1970 roku i
ukoñczono 21 grudnia 1970 roku. Budynek zlokalizowano na zapleczu szko³y.
Posiada dwa mieszkania dla rodzin nauczycielskich i jest wyposa¿ony w instalacjê
centralnego ogrzewania oraz urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne. Zbudowany zosta³ ze

Dom nauczyciela przy szkole w Borui Koœcielnej, zbudowany w 1969 r. 



œrodków finansowych Wydzia³u Oœwiaty i Kultury w Nowym Tomyœlu oraz przy
du¿ym wk³adzie pracy i œrodków miejscowego spo³eczeñstwa. Motorem wszystkich
przedsiêwziêæ przy budowie budynku by³ Henryk Adamski - kierownik szko³y w
Borui Nowej.

W latach 1967-1969 Wydzia³ Oœwiaty i Kultury w Nowym Tomyœlu
przeprowadzi³ kapitalny remont trzech budynków szkolnych w Jastrzêbsku Starym.
Remontem objête zosta³y równie¿ dwa budynki gospodarcze. Prze³o¿ono dachy,
wymieniono wszystkie okna, otynkowano mury budynków, wyremontowano
pod³ogi i za³o¿ono wyk³adziny, zainstalowano urz¹dzenia wodno-kanalizacyjne,
zaadaptowano jedno mieszkanie na trzy izby lekcyjne. W miejsce starego budynku
gospodarczego zbudowano nowy, zbudowano tak¿e nowe ubikacje oraz
op³otowano obejœcie szkolne. W wiejskiej salce zabaw wymieniono pod³ogê,
zainstalowano oœwietlenie jarzeniowe i urz¹dzono zastêpcz¹ salê gimnastyczn¹.
Remontem objêto równie¿ cztery mieszkania nauczycielskie. W wyniku remontu
szko³a uzyska³a dodatkowo cztery izby lekcyjne (dot¹d posiada³a tylko dwie) i dwa
mieszkania nauczycielskie. Ogólny koszt remontu wyniós³ ok. 3 mln z³.

W czasie trwania remontów uczniowie i nauczyciele pracowali w trudnych
warunkach. Zastêpczo wykorzystywano salkê wiejsk¹, w której urz¹dzono cztery
klasy (!), oddzielono je tablicami i mapami. Uczniowie uczyli siê czêœciowo w klasach
³¹czonych. Te trzy trudne lata wynagrodzi³ trochê g³êbszy oddech w nowych,
wyremontowanych pomieszczeniach. Stare budynki przybra³y wspó³czesn¹ szatê.
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Budynek Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej, adaptowany w 1973 r. 
na mieszkania nauczycielskie. Stan z 1984 r.
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Dom nauczyciela w Borui Nowej

Drugi budynek szkolny w Jastrzêbsku Starym, wzniesiony w 1912 r. 
jako szko³a katolicka dla dzieci polskich 



Egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli

Minister Oœwiaty Wac³aw Tu³odziecki swoim Zarz¹dzeniem z 25 kwietnia 1964
roku wprowadzi³ obowi¹zek sk³adania egzaminu kwalifikacyjnego przez nauczycieli
i wychowawców maj¹cych kwalifikacje naukowo-pedagogiczne do nauczania lub
prowadzenia zajêæ wychowawczych w szkole. Wed³ug ww. Zarz¹dzenia, wszyscy
nauczyciele uzyskuj¹ kwalifikacje zawodowe do nauczania w szko³ach po odbyciu
przynajmniej 2.letniej praktyki pedagogicznej i z³o¿eniu z wynikiem pomyœlnym
egzaminu kwalifikacyjnego. Trzyosobowa Komisja Egzaminacyjna sprawdza³a i
ustala³a stopieñ przygotowania praktycznego i przydatnoœci kandydata do zawodu
nauczycielskiego. W tym celu bada³a i ocenia³a ca³okszta³t pracy w okresie praktyki
pedagogicznej, a w szczególnoœci: osi¹gane wyniki nauczania i wychowania,
znajomoœæ programów i metod nauczania i wychowania, umiejêtnoœæ
organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej, stosunek nauczyciela do
uczniów, umiejêtnoœæ oceniania, postawê ideowo-moraln¹ w s³u¿bie i poza ni¹,
sumiennoœæ w wykonywaniu obowi¹zków s³u¿bowych, umiejêtnoœæ dokonywania
analizy wizytowanych 2 lekcji, omówienie wskazanego przez zespó³ egzaminacyjny
tematu z przestudiowanej lektury (4 pozycje z wykazu lektur) przez nauczyciela,
a tak¿e znajomoœæ organizacji pracy szko³y, zasad ustroju szkolnictwa oraz praw
i obowi¹zków nauczycieli.

Inspektor szkolny mgr Piotr Zarzecki powo³a³ Komisjê Egzaminacyjn¹ w nastêpuj¹-
cym sk³adzie:

– Tadeusz Pawlak – podinspektor szkolny, przewodnicz¹cy Komisji Egzaminacyjnej,
– Stefan W³odarczak – kierownik sekcji nauczania pocz¹tkowego Powiatowego

Oœrodka Metodycznego (POM),
– Czes³aw Przyby³ – kierownik sekcji klas ³¹czonych POM,
– Stefania Ptak – kierownik sekcji jêzyka polskiego POM,
– Franciszek Tunak – kierownik sekcji jêzyka rosyjskiego POM,
– Jadwiga Kwiatkowska – kierownik sekcji historii POM,
– Józef Bahyrycz – kierownik sekcji geografii POM,
– Zenon Mela – kierownik sekcji biologii POM,
— Zbigniew Hawranek - kierownik sekcji fizyki i chemii POM,
— Jan Duszczak - kierownik sekcji matematyki POM,
— Waleria Milczyñska - kierownik sekcji wychowania muzycznego POM,
— Józef Baraniecki - kierownik sekcji zajêæ technicznych POM,
— Ferdynand Jandy - przedstawiciel ZNP, cz³onek Zarz¹du Oddzia³u,
— Stanis³aw Józefowski - przedstawiciel ZNP, cz³onek Zarz¹du Oddzia³u,
— Czes³aw Przyby³ - przedstawiciel ZNP, cz³onek Zarz¹du Oddzia³u,
— Piotr Zarzecki - inspektor szkolny,
— Henryk B³a¿ - podinspektor szkolny,
— Franciszek So³tysik - podinspektor szkolny,
— Teodor Szofer - podinspektor szkolny.
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W sk³ad trzyosobowej Komisji Egzaminacyjnej wchodzili: przedstawiciel Wydzia³u
Oœwiaty – jako przewodnicz¹cy, metodyk specjalista Powiatowego Oœrodka Meto-
dycznego (dawniej PODKO) oraz cz³onek Prezydium Zarz¹du Oddzia³u ZNP.
W pracach Komisji bra³ równie¿ udzia³ z g³osem opiniuj¹cym kierownik szko³y, w któ-
rej pracowa³ nauczyciel staj¹cy do egzaminu.

Obowi¹zek sk³adania egzaminu kwalifikacyjnego przetrwa³ do 1972 roku, tj. do
czasu wejœcia w ¿ycie nowej Ustawy o Prawach i Obowi¹zkach Nauczycieli.

Od 1964 do 1972 roku egzaminowi podda³o siê 252 nauczycieli. Wszyscy kandy-
daci zdali egzamin kwalifikacyjny z wynikiem pomyœlnym.

Kursy w zakresie Studium Nauczycielskiego

Sytuacjê kadrow¹ naszych szkó³ i placówek oœwiatowych charakteryzowa³, mniej
wiêcej od roku 1968, znaczny procent nauczycieli i wychowawców, którzy nie posia-
dali ukoñczonych studiów nauczycielskich, nie mówi¹c ju¿ o studiach wy¿szych.
W przekonaniu, ¿e jednym z zasadniczych czynników warunkuj¹cych prawid³ow¹
dzia³alnoœæ szkó³, podniesienie poziomu i wyników pracy szkó³ oraz placówek oœwia-
towo-wychowawczych jest znaczne przyspieszenie procesu dokszta³cania czynnych
zawodowo nauczycieli w ramach zaocznych studiów, Wydzia³ Oœwiaty postanowi³
zorganizowaæ kursy dokszta³caj¹ce. Podjêcie takiej inicjatywy uzasadnia³y równie¿ ni-
skie limity przyjêæ nauczycieli na studia zaoczne. W takich warunkach proces kszta³ce-
nia naszych nauczycieli musia³by trwaæ jeszcze przynajmniej kilka, a nawet kilkanaœcie
lat.

Organizacjê i prowadzenie kursów powierzono podinspektorowi mgr. Tadeuszo-
wi Pawlakowi, koordynatorowi kszta³cenia, dokszta³cania i doskonalenia pedagogicz-
nego nauczycieli. Po uzyskaniu zgody w Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Pozna-
niu i uzgodnieniu formalnoœci organizacyjnych z dyrekcj¹ Studium Nauczycielskiego
w Poznaniu, zorganizowane zosta³y pierwsze kursy. Ustalono oficjaln¹ nazwê kursów
np. „Kurs przedmiotowy filologii polskiej przygotowuj¹cy do studiów eksternistycz-
nych w zakresie studium nauczycielskiego”. 

Oœrodkiem kursów by³a Opalenica jako centralnie po³o¿one miasto w powiecie.
Odbywa³y siê one w Szkole Podstawowej nr 1 jako filii Studium Nauczycielskiego
w Poznaniu. 

Zajêcia na kursach rozpoczê³y siê 10 paŸdziernika 1965 roku. Odbywa³y siê dwa
razy w tygodniu, w sobotê i niedzielê, bez odrywania nauczycieli od normalnych zajêæ
w szkole. Trwa³y od paŸdziernika do czerwca nastêpnego roku. Kursy by³y dwuletnie
i w tym czasie nauczyciele mieli mo¿liwoœæ uzyskania dyplomu Studium Nauczyciel-
skiego. Wyk³adowcami byli nauczyciele Studium Nauczycielskiego, Politechniki Po-
znañskiej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Maria Roszak – dyrek-
torka Studium Nauczycielskiego, Maria Cz³onkowska, Janina Pe³kowska, Aurelia
Prauziñska, Ludwik Gomolec, Boles³aw Szczepañski, Mieczys³aw Pra¿mowski, Stefan
Janitz, Edmund Pielin, Boles³aw Zwolakiewicz, Krzysztof i Urszula Wierzbiccy, Maria
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Sus, Jan Bia³ek, Witold Boruc, Wac³aw Chudzik, J. Uniejewski, Józef Wróbel, Kazi-
mierz Drozdowicz, Irena Dymkowska, Eugeniusz Siwek, Kazimierz Œmia³owicz i inni.

Kursy obejmowa³y najbardziej deficytowe pod wzglêdem kadry przedmioty: filolo-
giê polsk¹, filologiê rosyjsk¹, matematykê, wychowanie plastyczne, zajêcia praktycz-
no-techniczne, wychowanie przedszkolne i nauczanie pocz¹tkowe.

Eksternistyczne kursy prowadzone by³y w latach 1965 – 1971. W tych latach 272
nauczycieli uzyska³o dyplom Studium Nauczycielskiego. W skali województwa po-
znañskiego postawi³o to powiat nowotomyski na drugim miejscu wœród powiatów
z najwy¿sz¹ iloœci¹ nauczycieli z wykszta³ceniem pó³wy¿szym – tj. po Studium Nauczy-
cielskim. By³ to olbrzymi sukces Wydzia³u Oœwiaty, który z³agodzi³ zapotrzebowanie
na nauczycieli specjalistów o wysokich kwalifikacjach zawodowych, pomóg³ nauczycie-
lom, podniós³ poziom pracy szkó³.

Z dzia³alnoœci ZNP w latach 1966 – 1969 

Zarz¹d Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Tomyœlu przyj¹³
26 stycznia 1963 roku nastêpuj¹c¹ uchwa³ê: „Wobec tego, ¿e nie wszyscy m³odzi na-
uczyciele w³¹czyli siê w szeregi ZNP, Prezydium Zarz¹du Oddzia³u ZNP podjê³o
uchwa³ê, moc¹ której wyœle pismo do Wydzia³u Oœwiaty, aby wszystkich nie nale¿¹-
cych dot¹d nauczycieli w³¹czyæ na listê zwi¹zkowców. Kto osobiœcie na piœmie nie wy-
razi zgody, wy³¹czy siê go z listy”.

Zasadnicza dzia³alnoœæ Zarz¹du Oddzia³u ZNP zorganizowana by³a w sekcjach:
wychowania przedszkolnego, emerytów, plastyki, porad prawnych, pracy spo³eczno-
-oœwiatowej oraz sportu i turystyki. Form¹ uaktywnienia pracy Ognisk ZNP by³y kon-
kursy: „Nasze Ognisko dobrze pracuje”. Zadanie konkursowe to: codzienna praca
ognisk w dziedzinie organizowania wymiany doœwiadczeñ pedagogicznych miêdzy na-
uczycielami, dyskusji nad wydawanymi pozycjami z serii „Biblioteka Nauczyciela”, or-
ganizacja ¿ycia towarzyskiego, wspólnych wyjazdów na spektakle teatralne, spotkañ
z przedstawicielami w³adz politycznych, pracownikami nauki i kultury oraz pog³êbia-
nie wiedzy ideologicznej wœród m³odej kadry nauczycielskiej. 

Wœród nauczycieli do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nale¿a³o 289 osób,
do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego – 77 osób, do Stronnictwa Demokratycz-
nego – 19 osób.

W ogniskach ZNP przyjê³a siê piêkna forma obchodów 40. lecia pracy pedagogicz-
nej nauczycieli. Uroczystoœci te wi¹zano z obchodami Dnia Nauczyciela i uczestniczy-
li w nich wszyscy nauczyciele nale¿¹cy do danego ogniska, jak równie¿ przedstawicie-
le Wydzia³u Oœwiaty i Kultury oraz Zarz¹du Oddzia³u ZNP. Uroczystoœci by³y jedn¹
z form uznania i podziêkowania za 40. letni trud, jaki ka¿dy z jubilatów w³o¿y³ w wy-
chowanie m³odego pokolenia. Zorganizowano dwadzieœcia trzy takie uroczystoœci,
a w nowotomyskim Ognisku – dwa.

Szkolenie ideowo-polityczne prowadzone by³o w dwunastu rejonach konferencyj-
nych i obejmowa³o: w szko³ach podstawowych – 648 nauczycieli, w liceach ogólno-
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kszta³c¹cych -39 nauczycieli, w zasadniczych szko³ach zawodowych- 27 nauczycieli,
w szko³ach rolniczych – 40 nauczycieli, w przedszkolach- 53 nauczycieli, w administra-
cji szkolnej – 20 osób.

Wa¿niejsze tematy konferencji rejonowych to: czynniki kszta³tuj¹ce osobowoœæ
ucznia, aktywnoœæ w dzia³aniu i myœleniu warunkiem wszechstronnego rozwoju oso-
bowoœci ucznia, motywy uczenia siê, stosunki miêdzyludzkie w szkole, typowe trud-
noœci wychowawcze oraz sposoby ich przezwyciê¿ania, skomplikowane problemy
wychowania wspó³czesnej m³odzie¿y, uk³ad klasowy w Polsce i na œwiecie, kierowni-
cza rola Partii w budownictwie socjalizmu w Polsce, oœwiata i wychowanie w œwietle
uchwa³ V Zjazdu Partii, formy pracy ideologiczno-wychowawczej wœród dzieci i m³o-
dzie¿y.

Roczne dochody ze sk³adek cz³onkowskich wynosi³y w: 1965 roku – 68 500 z³,
w 1966 roku -69 900 z³, w 1967 roku – 77 100 z³, w 1968 roku – 94 000 z³.

Powsta³y w 1965 roku Fundusz Pomocy Kole¿eñskiej zrzesza 546 cz³onków. Przy
sk³adce 5 z³ miesiêcznie wp³ywy wynosi³y w 1969 roku 12 3750 z³. W tym czasie
udzielono 64 œwiadczenia na kwotê 865 050 z³. Najwiêcej zapomóg udzielono
w zwi¹zku z utrat¹ zarobków przez chorobê – 19 oraz w zwi¹zku z chorob¹ cz³on-
ka rodziny – 15, ³¹cznie na kwotê 45 500 z³.

Nauczyciele z miasta i gminy Nowy Tomyœl otrzymali dwa skierowania do sanato-
rium i dwanaœcie na wczasy wypoczynkowe. Kasa Zapomogowo-Po¿yczkowa udzieli-
³a: w 1966 roku345 po¿yczek na kwotê 916 150 z³, w 1967 roku 371 po¿yczek na
kwotê 1 043 000 z³, w 1968 roku 398 po¿yczek na kwotê 1 273 400 z³.

1971 – 1980

Dalsze reformy w systemie oœwiaty

Potrzeby dalszego rozwoju i doskonalenia systemu oœwiaty i wychowania wskazy-
wa³o nauczycielstwo na licznych konferencjach szkoleniowych, spotkaniach œrodowi-
skowych. Rozwój kraju we wszystkich dziedzinach spo³ecznych, gospodarczych i kul-
turalnych, rosn¹ce w zwi¹zku z tym zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowan¹ ka-
drê pracowników, otworzy³y koniecznoœæ szukania dalszych rozwi¹zañ, wyznaczenia
oœwiacie nowych zadañ. Tymczasem wskazywano na:

– dysproporcje w poziomie i wynikach kszta³cenia miêdzy poszczególnymi szko³a-
mi,

– prze³adowanie programów szkolnych – st¹d poœpiech i powierzchownoœæ
w pracy nauczyciela,

– nieodpowiednie podrêczniki szkolne,
– obci¹¿enie uczniów pracami domowymi,
– potrzebê reformy szkolnej, programów nauczania klas I-IV szko³y podstawowej, 
– niedostateczne przygotowanie pedagogiczne kadry nauczycielskiej (przed refor-

m¹ oœwiatow¹ nale¿y najpierw przygotowaæ ludzi do jej realizacji),
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– utratê autorytetu spo³ecznego,
– z³e warunki pracy szkó³, nauczycieli i uczniów,
– odp³yw ze szkolnictwa m³odych nauczycieli – g³ównie na skutek niskiego uposa-

¿enia,
– feminizacjê zawodu nauczyciela.

Zmiany, jakie zasz³y w kierownictwie partii i rz¹du, reformy podjête po wydarze-
niach grudniowych 1970 roku, szerokie obietnice naprawy, uznanie pracy szkó³ i na-
uczycieli, przyjête zosta³y z pe³nym zrozumieniem i poparciem nauczycielstwa nowo-
tomyskiego.

W celu dokonania oceny stanu naszej oœwiaty i ustalenia kierunków zmian, w³adze
partyjne i rz¹dowe sk³oni³y siê do powo³ania w 1971 roku Komitetu Ekspertów do
opracowania raportu o stanie oœwiaty w Polsce oraz przedstawienia modelu przysz³e-
go szkolnictwa. Raport zosta³ opublikowany w roku 1973 i poddany szerokiej dysku-
sji spo³ecznej. Dyskutowany by³ przede wszystkim w œrodowiskach nauczycielskich.

Powy¿sze poczynania doprowadzi³y do okreœlenia kszta³tu przewidywanych zmian
w systemie oœwiaty i wychowania. Komitet Ekspertów zaproponowa³ cztery warian-
ty wprowadzenia powszechnej szko³y œredniej, wœród których za najbardziej optymal-
ny uzna³ wariant IIB, który przewidywa³ upowszechnienie wykszta³cenia œredniego na
poziomie jedenastoletniej szko³y ogólnokszta³c¹cej. W³adze, uzasadniaj¹c swoje po-
czynania, wprawdzie czêsto powo³ywa³y siê na „raport”, w rzeczywistoœci nie zaak-
ceptowa³y ¿adnego z przedstawionych w raporcie wariantów. Przeciwnie, przeciw-
stawi³y im w³asn¹ koncepcjê reformy, która sta³a siê podstaw¹ przyjêcia przez Sejm
w dniu 13 paŸdziernika 1073 roku uchwa³y w sprawie systemu edukacji narodowej.
Uchwa³a ta zobowi¹zywa³a rz¹d do przed³o¿enia do 1975 roku projektu odpowied-
niej ustawy. Ustawy takiej jednak nie opracowano i reforma systemu oœwiaty realizo-
wana by³y tylko na podstawie wspomnianej „uchwa³y”, wydanej w 200. rocznicê po-
wo³ania Komisji Edukacji Narodowej.

W uchwale zawarte zosta³y nastêpuj¹ce ustalenia:
– stopniowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w mieœcie i na wsi; wy-

chowaniem przedszkolnym maj¹ byæ objête przede wszystkim wszystkie dzie-
ci 6. letnie,

– zapewnienie powszechnego wykszta³cenia œredniego poprzez jego realizacjê
w ci¹gu 10 lat,

– absolwenci 10. letniej szko³y œredniej bêd¹ mogli kontynuowaæ kszta³cenie lub
podejmowaæ pracê zawodow¹,

– za³o¿eniem nowego systemu kszta³cenia jest pe³na dro¿noœæ programowa i or-
ganizacyjna zapewniaj¹ca mo¿liwoœæ podejmowania kszta³cenia w ró¿nych ty-
pach szkó³ i uczelni.

Jeszcze nie uporaliœmy siê z trudnoœciami wprowadzenia 8. latki – czy czasem nie
wrócimy do niej?
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Przedszkole w Jastrzêbsku Starym

1 wrzeœnia 1971 roku otwarto bez rozg³osu, ale ku wielkiemu zadowoleniu dzieci
i rodziców, nowo zorganizowane przedszkole w Jastrzêbsku Starym, oddaj¹c do
u¿ytku jedn¹ izbê lekcyjn¹. Kuchniê zorganizowano w budynku gospodarczym, ada-
ptuj¹c dotychczasow¹ pralniê. Dot¹d czynne by³o przy szkole ognisko przedszkolne.
Dyrektork¹ przedszkola zosta³a mianowana Czes³awa Sinica. Brak prawid³owych
urz¹dzeñ sanitarnych, zastêpcza kuchnia, koniecznoœæ dowo¿enia posi³ków wózkiem,
sprawia³y, ¿e przedszkole pracowa³o w trudnych warunkach. Sytuacja zmieni³a siê ra-
dykalnie na lepsze w 1984 roku, po przeprowadzeniu adaptacji mieszkania nauczy-
cielskiego na pomieszczenie dla przedszkola. W budynku urz¹dzono dwie izby lekcyj-
ne, kuchniê, szatniê, sanitariaty oraz mieszkanie nauczycielskie.

Zmiany na stanowiskach dyrektorów szkó³

W zwi¹zku z przejœciem dyrektorki Szko³y Podstawowej nr 2 Zofii Sadowskiej na
emeryturê, Wydzia³ Oœwiaty powo³a³ na to stanowisko od dnia 1 listopada 1971 ro-
ku Wac³awê Michalewsk¹, dotychczasow¹ zastêpczyniê. Po opuszczeniu stanowiska
przez Janusza Pacholaka, kieruj¹cego Szko³¹ Podstawow¹ nr 1, na stanowisko to po-
wo³any zosta³ przez w³adze polityczne i oœwiatowe Marian Galas, dot¹d sekretarz
propagandy przy Komitecie Powiatowym PZPR.

Zmiany kadrowe w Wydziale Oœwiaty

31 stycznia 1972 roku zapisa³ siê w historii oœwiaty nowotomyskiej w¹tpliwym suk-
cesem najwy¿szych w³adz, a w³aœciwie ich sztabowców i decydentów politycznych
i administracyjnych powiatu. Dokonano „wstrz¹su” oœwiat¹ nowotomysk¹. 

Inspektorat Szkolny, Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania w okresie 27 lat dzia³alnoœci
w Polsce Ludowej, szczyci³y siê zawsze du¿ymi osi¹gniêciami w budowie i rozwoju
szkolnictwa nowotomyskiego. Œwiadcz¹ o tym najlepiej karty niniejszej kroniki. Ka¿-
dorazowa wizytacja Kuratorium Oœwiaty i Wychowania, a równie¿ Ministerstwa
Oœwiaty potwierdza³a pozytywne osi¹gniêcia zespo³u pracowników Wydzia³u Oœwia-
ty, wystawia³a dobre i bardzo dobre oceny i opinie o pracy szkó³ w powiecie. Tak¹ te¿
ocenê uzyska³ Wydzia³ Oœwiaty podczas ostatniej frontalnej wizytacji kuratoryjnej
w latach 1970/75. Oœwiata nowotomyska kierowana przez Inspektorat Szkolny,
osi¹gniêcia szkó³ nowotomyskich, ich nowoczesnoœæ, rozwijaj¹cy siê tutaj postêp pe-
dagogiczny, poznañski system wychowawczy rozwijany przez nauczycieli – stawiane
by³y jako przyk³ad w województwie. St¹d czerpano wzory i doœwiadczenia do naœla-
dowania w szko³ach innych powiatów. Tymczasem...

Tymczasem spotykamy siê ze zjawiskiem odcinania siê w³adz od naturalnego œro-
dowiska, jego sukcesów i tracenia z nim wiêzi. Biurokracja partyjna – a równie¿ i ad-
ministracyjna – przejawia³a siê w dominacji aparatu etatowego nad aktywem spo³ecz-
nym. Otwarcie kompromitowa³a partiê, stawiaj¹c w³asne egoistyczne i karierowi-
czowskie interesy ponad spo³eczne, ogólnonarodowe wartoœci. Planowana, mo¿na
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tak twierdziæ, od 2 lat akcja rozbicia zespo³u Wydzia³u Oœwiaty wype³niona by³a bez-
podstawnymi zarzutami i insynuacjami. Zarzucano komitywne uk³ady z dyrektorami
szkó³, brak wyci¹gania surowych konsekwencji wobec nich i nauczycieli, s³abe wyniki
pracy szkó³ nad przekszta³ceniem œwiatopogl¹du nauczycieli, w wyniku czego zbyt du-
¿a ich czêœæ uczêszcza do koœcio³a i odbywa praktyki religijne, ma³a iloœæ wizytacji szkó³
przeprowadzonych przez podinspektorów szkolnych – podczas gdy pracowników
Wydzia³u Oœwiaty œci¹gano do prac spo³ecznych, takich jak kontraktacja i skup zbó¿
i ¿ywca, wybory, spisy, pisanie referatów, przemówieñ i sprawozdañ nadrzêdnym jed-
nostkom. Oto, jakie by³y podstawy do rozbicia Wydzia³u Oœwiaty.

Postanowiono i wykonano je nastêpuj¹co: inspektor szkolny mgr Piotr Zarzecki
przeszed³ do Poradni Wychowawczo-Zawodowej, obejmuj¹c stanowisko dyrektora,
mgr Henryk B³a¿ – zastêpca inspektora, obj¹³ stanowisko dyrektora Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Nowym Tomyœlu, mgr Tadeusz Pawlak – podinspektor szkolny, po
odmówieniu propozycji przejœcia na stanowisko dyrektora Szko³y Podstawowej nr
2 w Grodzisku Wlkp., przeszed³ na w³asn¹ proœbê na stanowisko dyrektora Szko³y
Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, kierownik planowania Henryk Gabski przeszed³
ju¿ wczeœniej do administracji Powiatowego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa
Ludowego w Nowym Tomyœlu, podinspektor Marian WoŸniak obj¹³ stanowisko dy-
rektora Szko³y Podstawowej w Granowie, podinspektor Henryk Goliñski przeszed³
do Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Nowym Tomyœlu. Spoœród 10 pracowników
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Wydzia³u Oœwiaty, pozosta³o czterech: Gertruda Go³¹bek – kierownik referatu kadr,
Leokadia Henicz – kierownik referatu ogólnego oraz (ze wzglêdu na wiek emerytal-
ny) podinspektorzy szkolni Franciszek So³tysik i Teodor Szofer. Nikomu, ani indywi-
dualnie, ani te¿ oficjalnie, nie ujawniono przyczyn przeniesienia. By³ to etap, który jak
dot¹d, wspó³czesna historia nazwa³a „okresem propagandy sukcesu”.

W³adze polityczne i administracyjne powiatu dokona³y z dniem 1 lutego 1972 ro-
ku nowej obsady kadrowej Wydzia³u Oœwiaty. Inspektorem szkolnym zosta³ mgr Fer-
dynand Jandy, pe³ni¹cy dot¹d stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokszta³c¹cego
w Nowym Tomyœlu, zastêpc¹ inspektora – mgr Andrzej Meysner, nauczyciel liceum
ogólnokszta³c¹cego. Podinspektorami szkolnymi zostali: Henryk Helwing – nauczyciel
Szko³y Podstawowej w Pakos³awiu, Stefan W³odarczak – kierownik Szko³y Podsta-
wowej w £agwach oraz W³adys³aw Jagaciak – kierownika szko³y w Kotowie. Nowy
zespó³ stan¹³ przed zadaniem tworzenia odmiennych uk³adów w oœwiacie nowoto-
myskiej.

Karta Nauczyciela 1972

Sejm PRL uchwali³ w dniu 27 kwietnia 1972 roku now¹ ustawê Karta Praw
i Obowi¹zków Nauczyciela. Ustaw¹ zostali objêci wszyscy nauczyciele, pocz¹wszy od
przedszkoli po szko³y wy¿sze.

Karta postanawia³a m. in.:
– nauczycielem mo¿e byæ osoba posiadaj¹ca wy¿sze wykszta³cenie,
– rozszerza siê obowi¹zki wychowawcze nauczycieli,
ustala siê tytu³y zawodowe: nauczyciel, nauczyciel dyplomowany, profesor szko³y

œredniej,
– wprowadza siê zasadê przyznawania nauczycielom odznaczeñ pañstwowych: ty-

tu³u honorowy „Zas³u¿ony nauczyciel PRL”, Medal Komisji Narodowej, a z ty-
tu³u 20. letniej nienagannej pracy pedagogicznej dla profesorów szkó³ wy¿-
szych – Order Odrodzenia Polski, a pozosta³ych nauczycieli – Z³oty Krzy¿ Za-
s³ugi.

– ustanawia siê dzieñ 14 paŸdziernika, dzieñ rocznicy utworzenia Komisji Edukacji
Narodowej – Dniem Nauczyciela.

Oczekiwañ ustawa w pe³ni nie spe³ni³a. Nie ukaza³o siê wiele przepisów wyko-
nawczych do Karty. Wywo³a³o to zamieszanie spowodowane dobrowolnoœci¹ in-
terpretacji niektórych postanowieñ ustawy, np. „naci¹gana” interpretacja zapisu
o tzw. bezp³atnych zastêpstwach. Duch Karty zobowi¹zywa³ nauczycieli do pe³nie-
nia tych zastêpstw tylko doraŸnie, w koniecznych przypadkach. Tymczasem
w szko³ach uczyniono z tego regu³ê. Bywa³o i tak, ¿e owe doraŸne zastêpstwa
uwzglêdniano w planach zajêæ. W praktyce oznacza³o to zwiêkszenie ustanowione-
go ustaw¹ obowi¹zkowego wymiaru godzin pracy nauczyciela. Powszechn¹ kryty-
kê budzi³a zasada oceniania nauczyciela wg stopni w skali: bardzo dobry, dobry, do-
stateczny i niedostateczny.
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Przedszkole w Borui Nowej
Mia³o swój pocz¹tek w utworzeniu w 1968 roku Ko³a TPD przy tutejszej Szkole

Podstawowej. Cz³onkami Towarzystwa zostali przede wszystkim rodzice dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz nauczyciele – wychowawcy. Starania Ko³a
TPD uwieñczone zosta³y zorganizowaniem przy miejscowej szkole ogniska
przedszkolnego dla dzieci w wieku 5-6 lat. Ognisko otrzyma³o pomieszczenie
w budynku szkolnym i czynne by³o cztery godziny dziennie. Ze sk³adek cz³onków Ko³a
zakupiono konieczny sprzêt i wyposa¿enie oraz zabawki i materia³y do zajêæ
dydaktycznych. Nauczycielka Barbara Schreyner (z d. Telichowska) przyjê³a zadania
organizacyjne i pedagogiczne. Wœród wielu form pracy prowadzi³a w okresie ¿niwnym
corocznie dzieciniec wiejski. Ta forma pracy by³a szczególnie pomocna dla rodziców,
zw³aszcza rolników. Ju¿ w 1970 roku zorganizowany zosta³ plac zabaw wyposa¿ony
w sprzêt sportowo-rekreacyjny g³ównie przy nak³adzie finansowym GS w Nowym
Tomyœlu.  1 wrzeœnia 1972 roku, w miejsce ogniska przedszkolnego, otwarte zosta³o
jednooddzia³owe przedszkole typu miejskiego. Zajêcia trwa³y szeœæ godzin dziennie.
Dzieci otrzymywa³y dwa posi³ki: œniadanie i obiad. W wygospodarowanych
pomieszczeniach (adaptacja mieszkania nauczycielskiego) urz¹dzono dwie sale zabaw,
kuchniê, umywalniê i szatniê. Opiek¹ objêto 27 dzieci w wieku 4-6 lat.

18 czerwca 1977 roku mia³a miejsce uroczystoœæ nadania nazwy „Przedszkole Kra-
snala Ha³aba³y” oraz przydzielenia przedszkolu zak³adu opiekuñczego – Gminnej Spó³-
dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu. Ods³oniêcia tablicy dokona³ za-
stêpca Gminnego Dyrektora Szkó³ mgr Czes³aw Królczyk. 
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Reorganizacja ogniw ZNP

Posiedzenie plenarne Powiatowej Rady Zak³adowej ZNP, 29 stycznia 1973 roku
podjê³o uchwa³ê o reorganizacji ognisk ZNP. Na terenie powiatu utworzono 16
ognisk: ogniska gminne (Granowo, Kuœlin, Miedzichowo, Buk, Lwówek, Opalenica,
Grodzisk Wlkp. -1, Nowy Tomyœl – 1, Zb¹szyñ), ogniska miejskie (Grodzisk Wlkp. –
2, Nowy Tomyœl – 2), ogniska resortowe przy szko³ach rolniczych w Starym Tomy-
œlu i Trzciance.

Na zatrudnionych ogó³em 1025 pracowników przypada³o 723 nauczycieli, 68 na-
uczycielek przedszkola i 234 pracowników administracji i obs³ugi. Do ZNP nale¿a³o
976 cz³onków, co stanowi³o 95,2% wszystkich pracowników oœwiaty. Na ogóln¹ licz-
bê 791 nauczycieli przypada³o: z wy¿szym wykszta³ceniem magisterskim – 123,
z wy¿szym wykszta³ceniem zawodowym – 54, z ukoñczonym Studium Nauczyciel-
skim – 522, z ukoñczonym Liceum Pedagogicznym – 92. Studia wy¿sze kontynuowa-
³o 78 nauczycieli. W skali województwa poznañskiego, w zakresie przygotowania za-
wodowego nauczycieli, zajmowaliœmy czo³ow¹ lokatê.

28 Tadeusz Pawlak
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Budynek Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Nowym Tomyœlu, 
u¿ytkowany przez szko³ê w latach 1945-1972



Nadanie imienia 
Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu nada³o Liceum Ogólnokszta³c¹ce-

mu w Nowym Tomyœlu imiê patrona: Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Miko³aja Koper-
nika. Uroczystoœci z tym zwi¹zane odby³y siê w szkole 8 paŸdziernika 1973 roku.
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Budynki Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Nowym Tomyœlu, wzniesione w 1971 r.  Stan z 1984 r.

Warsztaty szkolne Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Nowym Tomyœlu. Stan z 1984 r.



Nowe stanowisko

1 stycznia 1973 roku utworzone zosta³o stanowisko gminnego dyrektora szkó³ –
prekursora przysz³ej dziesiêcioletniej szko³y œredniej i zbiorczej szko³y gminnej. Na
stanowisko mianowano by³ego podinspektora szkolnego mgr. Tadeusza Pawlaka, od
11 miesiêcy dyrektora Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym. Kompetencje
gminnego dyrektora szkó³ dotyczy³y szkó³ i przedszkoli na terenie gminy. Kompeten-
cje istniej¹cego nadal Wydzia³u Oœwiaty ograniczy³y siê do szkó³ i placówek oœwiato-
wych na terenie miasta Nowego Tomyœla.

Przed gminnym dyrektorem szkó³ postawiono zadanie tworzenia fundamentów,
planowania i organizowania przysz³ej gminnej szko³y zbiorczej w gminie Nowy To-
myœl, a wiêc opracowania programu wdro¿enia reformy edukacji narodowej, zwi¹za-
nej z przysz³¹ 10. letni¹ szko³¹ œredni¹.

Nowy program oœwiatowy

Ministerstwo Oœwiaty i Wychowania og³osi³o w 1973 roku program stopniowego
upowszechniania wykszta³cenia œredniego i reformy systemu edukacji narodowej.
W dziesiêcioletniej szkole ogólnokszta³c¹cej przewidywano 2 cykle kszta³cenia: I i III –
nauczanie pocz¹tkowe, IX-X – cykl systematyczny. Zak³adano, ¿e w ka¿dej gminie
wiejskiej, wzglêdnie miejsko-wiejskiej utworzona zostanie 10. letnia szko³a ogólno-
kszta³c¹ca. Decyduj¹c¹ rolê w wyrównywaniu startu oœwiatowego m³odzie¿y wiej-
skiej bêd¹ pe³niæ zbiorcze szko³y gminne.

W ci¹gu roku 1973 opracowany zosta³ program dzia³ania przygotowuj¹cy wdro-
¿enie reformy edukacji narodowej w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl. Program doty-
czy³:

– rekonstrukcji sieci szkolnej,
– analizy potrzeb wysoko wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej,
– planu remontów i inwestycji, przygotowanie bazy materialnej szkó³,
– wyposa¿enia szkó³ w sprzêt i pomoce dydaktyczne,
– organizacji dowo¿enia dzieci do szkó³ zbiorczych – Gminnej Szko³y Zbiorczej,
– upowszechnienie wychowania przedszkolnego.
Propozycje organizacyjne zwi¹zane z wprowadzeniem powszechnej szko³y ogól-

nokszta³c¹cej, 10. letniej szko³y œredniej by³y nastêpuj¹ce:
– z dniem 1 wrzeœnia1978 roku nast¹pi przekszta³cenie oœmioklasowej szko³y

podstawowej w powszechn¹ 10. letni¹ szko³ê œredni¹ i od tego terminu roz-
pocznie siê realizacja nowych programów nauczania równoczeœnie od klasy
I i IV,

– w roku szkolnym 1979/80 nowe programy nauczania wejd¹ do klas II i VII itd.;
w efekcie uczniowie promowani w roku szkolnym 1980/81 do klasy do klasy
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XI obowi¹zani bêd¹ kontynuowaæ naukê w szkole 10. letniej i w roku 1983 bê-
d¹ pierwszymi jej absolwentami – bêd¹ to uczniowie urodzeni w roku 1966,
bêd¹cy uczniami klas I w roku szkolnym 1973/74.

– z dniem 1 wrzeœnia 1983 zostan¹ powo³ane dwuletnie szko³y specjalizacji kie-
runkowej, przygotowuj¹ce do szkó³ wy¿szych i niektórych zawodów oraz kla-
sy zawodowe 0,5 do 2,5. letnie, na podbudowie programowej 10. letniej szko-
³y œredniej; 10. letnia szko³a ogólnokszta³c¹ca bêdzie, zw³aszcza w œrodowisku
wiejskim, szko³¹ zbiorcz¹,

– dzieciom w wieku przedszkolnym i w m³odszym wieku szkolnym zapewni siê
kszta³cenie mo¿liwie w miejscu zamieszkania w szko³ach prowadz¹cych od-
dzia³y prz— zêœæ uczniów bêdzie uczêszcza³a do szkó³ filialnych, prowadz¹cych
nauczanie w klasach I -VIII, a w niektórych przypadkach w punktach filialnych
klas I-VI,

– znaczny odsetek m³odzie¿y o uzdolnieniach typu zawodowego bêdzie pobieraæ
naukê w szko³ach lub oddzia³ach kszta³cenia zawodowego na podbudowie
programowej VII, VIII i IX klasy szko³y ogólnokszta³c¹cej.

Opracowany program wdra¿ania zbiorczej szko³y gminnej na lata 1979-75 przewi-
dywa³:

– rekonstrukcjê sieci szkó³ podstawowych na wsi w kierunku tworzenia zbiorczej
szko³y gminnej,

– zapewnienie wszystkim dzieciom wiejskim dostêpu do wysoko zorganizowanej
szko³y podstawowej,

– udostêpnienie najszerszym krêgom dzieci i m³odzie¿y pe³nowartoœciowego wy-
kszta³cenia,

– zbiorcz¹ szko³ê gminn¹ (Szko³a Podstawowa nr 1), zlokalizowan¹ w siedzibie
w³adz administracyjnych gminy, bêd¹c¹ zespo³em szkó³ i placówek oœwiatowo-
-wychowawczych, systemem kierowanym przez gminnego dyrektora szkó³,

– utrzymanie powi¹zanych ze szko³¹ gminn¹ 2 – 3 szkó³ zbiorczych 8. klasowych
w gminie (Bukowiec, Boruja Koœcielna i ewentualnie Jastrzêbsko Stare),

— utrzymanie filii gminnej szko³y zbiorczej, realizuj¹cych program klas I-IV, o ile licz-
ba uczniów w tych szko³ach filialnych nie bêdzie mniejsza ni¿ 20,

– organizowanie oddzia³ów lub ognisk przedszkolnych mo¿liwie najbli¿ej miejsca
zamieszkania dzieci, poza istniej¹cymi ju¿ przedszkolami w Borui Koœcielnej,
Bukowcu i Jastrzêbsku Starym,

– organizacjê dowo¿enia dzieci,
– wyposa¿enie gminnej szko³y zbiorczej i pozosta³ych szkó³ w sprzêt i pomoce na-

ukowe,
– zapewnienie zbiorczej szkole gminnej wysoko wykwalifikowanej kadry nauczy-

cieli - specjalistów.
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Pierwszy etap realizacji reformy
Rok szkolny 1973/74 by³ pierwszym rokiem reorganizacji sieci szkolnej zmierza-

j¹cej do wprowadzenia zbiorczej szko³y gminnej. 

Stan organizacyjny szkó³ podstawowych gminy Nowy Tomyœl 
w roku szkolnym 1973/74

W roku szkolnym 1973/74 obni¿ono stopieñ organizacyjny szkó³ podstawowych
w Borui Nowej i Starym Tomyœlu – z 8 do 4 klas. Z powodu ma³ej iloœci dzieci za-
mkniêto szko³ê w Paproci II, a dzieci przekazano do Zbiorczej Szko³y Gminnej
w Nowym Tomyœlu.
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Organizacja szkó³ miejskich w roku szkolnym 1973 / 74

Sieæ i organizacja przedszkoli w mieœcie i gminie w roku szkolnym 1973 / 74

Sieæ ognisk przedszkolnych w gminie w roku szkolnym 1973 / 74
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NURT – nowa forma dokszta³cania

1 paŸdziernika 1973 roku powo³any zosta³ Nauczycielski Uniwersytet Radiowy
i Telewizyjny, jako placówka dydaktyczna Instytutu Kszta³cenia Nauczycieli, prowa-
dzona przez radio i telewizjê. NURT polega³ na wys³uchaniu cyklu wyk³adów z przed-
miotów spo³eczno-filozoficznych oraz pedagogiczno-psychologicznych i zakoñczenia
ich egzaminem przed Pañstwow¹ Komisj¹ Egzaminacyjn¹. Do udzia³u w tym systemie
dokszta³cania zawodowego, w ramach kszta³cenia ustawicznego, zobowi¹zano
przede wszystkim nauczycieli nauczania pocz¹tkowego. W 1974 roku z tej formy
kszta³cenia skorzysta³o 41 nauczycieli z miasta i gminy Nowy Tomyœl. 

Z rokiem szkolnym 1972/73 rozpoczêto realizacjê jednolitej koncepcji szkolenia
nauczycieli w systemie czteroletnich dziennych studiów magisterskich, prowadzonych
na uniwersytetach i wy¿szych szko³ach pedagogicznych. Wprowadzono te¿ dalsze
formy kszta³cenia podyplomowego dla nauczycieli oraz studia doktoranckie.

Reforma administracyjna kraju … i reperkusje dla oœwiaty

Kolejnej zmiany podzia³u administracyjnego kraju dokonano z dniem 1 czerwca
1975 roku, na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1975 roku. W miejsce dotychczas
istniej¹cych 17 województw i 5 miast stanowi¹cych województwa, reforma admini-
stracyjna wprowadzi³a 49 nowych województw. Reforma zlikwidowa³a powiaty i –
w miejsce trzystopniowego podzia³u pañstwa – wprowadzi³a podzia³ dwustopniowy:
stopieñ podstawowy to gminy, miasta i ich dzielnice oraz jednostki stopnia wojewódz-
kiego. Reforma zdecydowa³a te¿ o zintegrowaniu z dniem 1 czerwca 1976 roku mia-
sta i gminy Nowy Tomyœl. W zwi¹zku z integracj¹ powsta³ wspólny Urz¹d Miasta
i Gminy w Nowym Tomyœlu. 

Likwidacji uleg³ Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania, a wraz z nim stanowisko inspek-
tora szkolnego i stanowiska podinspektorów szkolnych. W miejsce stanowiska in-
spektora szkolnego powsta³ urz¹d Gminnego Dyrektora Szkó³. Powstaje te¿ nowy,
olbrzymi aparat administracyjny przy urzêdzie Gminnego Dyrektora Szkó³: Zespó³
Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ (ZEAS), kierowany przez odrêbnego dyrekto-
ra. W zespole pracê podjê³o ³¹cznie 11 pracowników: dyrektor – Stanis³aw Kamiñski
(póŸniej Dorota Grzeœko), g³ówna ksiêgowa – Marianna Semczyszyn, kierownik refe-
ratu kadr – Gertruda Maækowiak oraz referenci: Genowefa Patalas, Halina Nowak,
Ewa Papierz, Zofia Walkowiak, Krystyna Potrawiak, Irena Maciejewska, Stefania Stil-
ler i Maria Konieczna. 15 kwietnia 1979 roku dyrektorem ZEAS -u zosta³ Zdzis³aw
Wa³êsa, d³ugoletni doœwiadczony dyrektor wielu instytucji w Nowym Tomyœlu.
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê kierownika kadr – Gertrudy Maækowiak, d³u-
goletniej pracownicy administracji szkolnej, w 1977 roku stanowisko specjalisty do
spraw kadr i szkolenia objê³a z dniem 1 stycznia 1980 roku mgr Maria Wysocka – Ra-
ginia. Zespó³ zajmuje siê planowaniem, inwestycjami, remontami kapitalnymi i bie¿¹-
cymi, ksiêgowoœci¹ i zaopatrzeniem placówek oœwiatowo-wychowawczych miasta
i gminy Nowy Tomyœl. 
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Otwarcie Przedszkola nr 3
Potrzeba dalszego zaspokajanie potrzeb objêcia opiek¹ wychowawcz¹ dzieci

w wieku przedszkolnym przynios³a otwarcie i oddanie do u¿ytku Przedszkola nr 3.
Pomieszczenia przedszkolne uzyskane zosta³y poprzez adaptacjê sali konsumpcyjnej
i jednoczeœnie konferencyjnej w restauracji „Zacisze”, której w³aœcicielem jest Gmin-
na Spó³dzielnia „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu. G³ównym inicjatorem
i organizatorem przedszkola by³ prezes tej Spó³dzielni Henryk Maækowiak, sprzymie-
rzeniec nowotomyskiej oœwiaty. Uroczyste przekazanie przedszkola nast¹pi³o 4 paŸ-
dziernika 1975 roku. Brali w nim udzia³: inspektor szkolny mgr Ferdynand Jandy, se-
kretarz Komitetu Miejskiego PZPR Stefan Wojtkiewicz, dyrektor ZEAS -u Dorota
Grzeœko, prezes GS „Samopomoc Ch³opska Henryk Maækowiak, redaktor gazety
„¯ycie Nadodrza”, dyrektorzy szkó³ i przedszkoli oraz nauczyciele. Dyrektork¹
przedszkola zosta³a Wies³awa Spycha³a, nauczycielka Przedszkola nr 1. Pracê wycho-
wawcz¹ podjê³y: Maria Stefaniak, Ewa Szkudlarska, Genowefa Najdek – Maszewska.
Przedszkolu nadano imiê „Bajkowe Zacisze”. Wyposa¿one zosta³o w dwie sale zajêæ,
szatniê, kancelariê i sanitariaty. Posi³ki przygotowuje siê w restauracyjnej kuchni. 

Du¿¹ pomoc nios¹ przedszkolu równie¿ inne zak³ady pracy, a przede wszystkim
Spó³dzielnia Stolarzy w Nowym Tomyœlu, która jest jednoczeœnie Komitetem Opie-
kuñczym przedszkola. Spó³dzielnia wyposa¿y³a przedszkole i plac zabaw w sprzêt.
Przeprowadzi³a remont pod³óg i naprawy sprzêtu. Z okazji œwi¹t i uroczystoœci dzie-
ci otrzymuj¹ upominki i s³odycze. W rozwijaniu wspó³pracy wyró¿nia siê Mieczys³aw
Chylak – kierownik zak³adu.
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Od 1 stycznia 1981 roku patronat nad przedszkolem przejê³a GS „Samopomoc
Ch³opska” w Nowym Tomyœlu. 31 sierpnia 1981 roku uroczyœcie podpisano umowê
o opiekuñstwie. Przyjêcie opiekuñstwa okaza³o siê nieocenione. Prezes Spó³dzielni
Henryk Maækowiak okazuje przedszkolu zainteresowanie, du¿¹ troskê i pomoc ma-
terialn¹. W³aœnie z jego inicjatywy nastêpuje dalsza poprawa warunków pracy przed-
szkola poprzez dobudowanie dodatkowych pomieszczeñ: sali zajêæ, szatni oraz sani-
tariatów. Przekazanie do u¿ytku tych pomieszczeñ mia³o miejsce 31 sierpnia 1981 ro-
ku. Przedszkole liczy teraz trzy oddzia³y, z liczb¹ 90 dzieci w grupach 3-5 lat.
W zwi¹zku z oddaniem nowego oddzia³u, pracê w przedszkolu podjê³y: Hanna Do-
braniecka i Krystyna Baran.

Fabryka Narzêdzi Chirurgicznych w Nowym Tomyœlu podjê³a siê codziennego do-
wo¿enia dzieci z miasta do przedszkola, odleg³ego od centrum o 2 km.

W tych latach popularnym by³o powiedzenie: „Chcesz polepszyæ dziecku dolê, za-
mieñ knajpê na przedszkole!”

Powo³anie Zbiorczej Szko³y Gminnej

Kolegium kuratora odby³o swe kolejne posiedzenie 26 listopada 1975 roku w No-
wym Tomyœlu. W posiedzeniu wziêli udzia³: Jan Bartkowiak – kurator, Barbara Ste-
fañska – wicekurator, Ferdynand Jandy – inspektor szkolny, Tadeusz Pawlak – gmin-
ny dyrektor szkó³, podinspektorzy szkolni i dyrektorzy szkó³ miasta i gminy Nowy To-
myœl. Posiedzenie poprzedzi³ przegl¹d szkó³ w mieœcie i gminie.

Po wyg³oszonym przez inspektora Ferdynanda Jandego referacie wprowadzaj¹-
cym w zagadnienie dzia³alnoœci przysz³ej zbiorczej szko³y gminnej oraz ograniczonej
dyskusji, kolegium podjê³o decyzjê o powo³aniu zbiorczej szko³y gminnej w Nowym
Tomyœlu z rokiem szkolnym 1976/77. Rolê Zbiorczej Szko³y Gminnej pe³niæ bêdzie
Szko³a Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyœlu.

Kolejne zmiany na stanowiskach

Wobec reorganizacji zarz¹dzania oœwiat¹ w gminach zintegrowanych z miastami
i powo³ania na terenie miasta Nowy Tomyœl wspólnego Urzêdu Miasta i Gminy oraz
zlecenia temu organowi prowadzenia spraw oœwiatowych w pierwszej instancji, a tym
samym likwidacji dotychczasowego Wydzia³u Oœwiaty i Wychowania oraz stanowi-
ska inspektora szkolnego, Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu, po osobi-
stej rezygnacji z dalszego pe³nienia tej funkcji, zwolni³o mgr. Tadeusza Pawlaka
z dniem 31 sierpnia 1976 roku z pe³nienia obowi¹zków gminnego dyrektora szkó³
w gminie Nowy Tomyœl. Tadeusz Pawlak ponownie wróci³ do Jastrzêbska Starego, te-
raz na stanowisko kierownika filii Zbiorczej Szko³y Gminnej, a od 1 paŸdziernika 1977
roku przeszed³ na rentê inwalidzk¹.

Na urz¹d Gminnego Dyrektora Szkó³, z dniem 1 paŸdziernika 1976 roku, Kurato-
rium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu powo³a³o mgr. Henryka Helwinga, piastuj¹-
cego dot¹d stanowisko zastêpcy inspektora szkolnego w Grodzisku Wlkp.
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Zastêpc¹ Gminnego Dyrektora Szkó³ ds. wychowawczych zosta³ mgr Czes³aw
Królczyk, d³ugoletni nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu.

Zmiana kierownictwa nowotomyskiej oœwiaty spowodowa³a dalsze przesuniêcia
na stanowiskach. 

Dotychczas pe³ni¹cy funkcjê inspektora szkolnego mgr Ferdynand Jandy prze-
szed³ na w³asne ¿yczenie, z dniem 15 listopada 1976 roku, na stanowisko zastêpcy
dyrektora Zasadniczej Szko³y Metalowej w Nowym Tomyœlu. Podinspektor szkol-
ny W³adys³aw Jagaciak powo³any zosta³ na gminnego dyrektora szkó³ w Grodzisku.
Podinspektor szkolny mgr Andrzej Meysner przeszed³ na stanowisko wizytatora-
metodyka matematyki przy Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu.

1 paŸdziernika 1976 roku zasz³a równie¿ zmiana na stanowisku dyrektora Szko-
³y Podstawowej nr 1. W miejsce Mariana Galasa, przeniesionego na w³asn¹ proœbê
do Leszna, dyrektorem tej szko³y mianowany zosta³ mgr Jerzy Dziamski.

Z nowym rokiem szkolnym 1976/77 likwidacji uleg³y szko³y w Glinnie, Kozich
Laskach i Sêkowie. Dalsza likwidacja szkó³ nast¹pi³a w roku szkolnym 1978/79 –
zamkniêto szko³y z jednym nauczycielem w: Grubsku, Ró¿y i Przy³êku oraz w ro-
ku 1979 – w Cichej Górze.

Dzieci z tych szkó³ dowo¿one s¹ traktobusami do szkó³ zbiorczych: z Grubska
i Cichej Góry – do Borui Koœcielnej, z Kozich Lasek – do Wytomyœla, z Glinna, Sê-
kowa i Przy³êku – do Nowego Tomyœla.
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Organizacja szkolnictwa podstawowego w roku szkolnym 1976 / 77 
w pierwszym roku istnienia Zbiorczej Szko³y Gminnej w Nowym Tomyœlu

Poza powy¿szymi ko³ami zainteresowañ, przy Szkole Podstawowej nr 2 piêkn¹
dzia³alnoœæ rozwija harcerska orkiestra dêta pod kierownictwem nauczyciela Zdzis³a-
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wa Szymczaka. W Szkole Podstawowej w Bukowcu zespó³ wokalno-muzyczny od
podstaw zorganizowa³, piêknie przygotowa³ i rozwin¹³ dyrektor szko³y, Zygmunt Sta-
checki. Zespó³ bierze udzia³ w licznych imprezach, akademiach i innych uroczysto-
œciach. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Nowym Tomyœlu rozwija bogat¹ dzia³alnoœæ
i odnosi piêkne sukcesy w skali województwa poznañskiego chór dziewczêcy „Pro
Sinfonika” pod kierunkiem zas³u¿onej nauczycielki wychowania muzycznego Walerii
Milczyñskiej. W Liceum dzia³a te¿ Klub Myœli Politycznej prowadzony przez nauczy-
cielkê historii mgr Gra¿ynê Janus.

Sieæ i organizacja przedszkoli w roku szkolnym 1976 / 77

Rozwijanie talentów uczniowskich w ko³ach i zespo³ach zainteresowañ dzia³aj¹-
cych przy szko³ach  w roku 1976
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Poza powy¿szymi ko³ami zainteresowañ, przy Szkole Podstawowej nr 2 piêkn¹
dzia³alnoœæ rozwija harcerska orkiestra dêta pod kierownictwem nauczyciela Zdzis³a-
wa Szymczaka. W Szkole Podstawowej w Bukowcu zespó³ wokalno-muzyczny od
podstaw zorganizowa³, piêknie przygotowa³ i rozwin¹³ dyrektor szko³y, Zygmunt Sta-
checki. Zespó³ bierze udzia³ w licznych imprezach, akademiach i innych uroczysto-
œciach. W Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Nowym Tomyœlu rozwija bogat¹ dzia³alnoœæ
i odnosi piêkne sukcesy w skali województwa poznañskiego chór dziewczêcy „Pro
Sinfonika” pod kierunkiem zas³u¿onej nauczycielki wychowania muzycznego Walerii
Milczyñskiej. W Liceum dzia³a te¿ Klub Myœli Politycznej prowadzony przez nauczy-
cielkê historii mgr Gra¿ynê Janus.

Organizacje uczniowskie
Pracê wychowawcz¹ w szko³ach rozwijaj¹ równie¿ organizacje uczniowskie, szczy-

c¹ce siê dobrymi wynikami pracy. Najbardziej têtni¹cym ¿yciem jest Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego. W szko³ach podstawowych mamy zrzeszonych 320 zuchów w 13
dru¿ynach oraz 410 harcerzy w 12 dru¿ynach. W szko³ach ponadpodstawowych:
393 harcerzy w 12 dru¿ynach. £¹cznie w mieœcie i gminie organizacja harcerska zrze-
sza 1123 cz³onków w 37 dru¿ynach. Prac¹ ZHP kieruje 59 instruktorów spo³ecznych
i 3 instruktorów etatowych przy Szko³ach Podstawowych nr 1 i 2 oraz przy Liceum
Ogólnokszta³c¹cym. Wœród innych organizacji uczniowskich wyró¿niaj¹ siê:

Liga Obrony Kraju 6 kó³ – 119 cz³onków,
Liga Ochrony Przyrody 8 kó³ – 417 cz³onków,
Polski Czerwony Krzy¿ 10 kó³ – 1377 cz³onków,
Szkolne Ko³o TPPR 9 kó³ – 1312 cz³onków,
Szkolne Ko³o Kraj.-Turyst. 5 kó³ – 144 cz³onków,
Szkole Kasy Oszczêdnoœci 9 kó³ – 1457 cz³onków,
Spó³dzielnie Uczniowskie 4 ko³a – 189 cz³onków.

Bank 440 
We wrzeœniu 1976 roku miasto i gmina Nowy Tomyœl zaprezentowa³y ca³ej Pol-

sce swój dorobek spo³eczno-gospodarczy, kulturalny i oœwiatowy oraz zamierzenia
na przysz³oœæ w tych dziedzinach, wspó³zawodnicz¹c z miastem G³ogówkiem w ra-
mach telewizyjnego „Banku 440”. Placówki oœwiatowo-wychowawcze przedstawi³y:

– skrupulatn¹ realizacjê zadañ zawartych w harmonogramie wdra¿ania Zbiorczej
Szko³y Gminnej,

– objêcie w roku szkolnym 1976/77, podobnie jak w dwóch poprzednich latach,
100% dzieci 6. letnich wszelkimi formami opieki przedszkolnej,

– uczestnicz¹c w samej imprezie: barwny korowód m³odzie¿y, dekoracje szkó³ mia-
sta i wsi, orkiestrê harcersk¹ w wystêpach artystycznych, pokaz gimnastyczny
m³odzie¿y.

W rywalizacji miêdzy miastami zwyciê¿y³ Nowy Tomyœl.
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Gminna inauguracja roku szkolnego 
Inauguracja roku szkolnego 1977/78 mia³a swój uroczysty przebieg 1 wrzeœnia

w Szkole Podstawowej w Borui Koœcielnej. Uczestniczyli w niej, poza miejscowym
spo³eczeñstwem: w³adze oœwiatowe, polityczne, przedstawiciele administracji pañ-
stwowej, zak³adów pracy i zwi¹zków zawodowych. Uroczystoœæ rozpoczê³a siê pod-
nios³ym apelem. W programie uroczystoœci najwiêksze zainteresowanie wzbudzi³o
pasowanie uczniów pierwszej klasy. Oznak¹ przyjêcia do grona uczniów by³y tzw.
„otrzêsiny”. Zadania sprawnoœciowe „otrzêsin”, wœród œmiechu i oklasków widzów,
zosta³y przez wszystkich kandydatów wykonane. PóŸniej bohaterów „otrzêsin” cze-
ka³a ceremonia pasowania. Dyrektorka szko³y, mgr Regina Ratajczak, dokona³a paso-
wania ka¿dego kandydata symbolicznym d³ugim o³ówkiem. Po pasowaniu, uczniowie
z³o¿yli œlubowanie: Œlubujê na sztandar Polski Ludowej byæ dobrym Polakiem. Bêdê
dba³ o dobre imiê swej klasy i szko³y. Bêdê siê w szkole uczy³, jak kochaæ sw¹ Ojczy-
znê i jak dla niej pracowaæ, kiedy dorosnê.

Ka¿dy z uczniów otrzyma³ akt mianowania, w którym odciskiem palca podpisywa³
zobowi¹zanie. Grupa uczniów przyjê³a imiê „Plastusia”, którego miniaturkê ustawio-
no w klasie.
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Samorz¹d uczniowski szko³y ustanowi³ odznakê „Przyjaciel Dziecka”. W czasie
uroczystoœci odznakê otrzymali: Jerzy Krystkowiak – dyrektor Okrêgowej Spó³dziel-
ni Mleczarskiej w Nowym Tomyœlu (Komitet Opiekuñczy), Henryk Maækowiak – pre-
zes GS „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu, Henryk Helwing – Gminny Dy-
rektor Szkó³, Józef B³ochowiak – b. dyrektor Szko³y Podstawowej w Borui Koœciel-
nej, Krystyna Zio³ecka – wizytator Kuratorium Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu,
Marian Ha³as – sekretarz Rady Zak³adowej ZNP, Mieczys³aw Urbankowski – prezes
Spó³dzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Nowym Tomyœlu.

Czêœæ artystyczn¹, wype³nion¹ deklamacjami, pieœniami i tañcami, przygotowali
uczniowie szko³y. Impreza, bardzo starannie przygotowana i przeprowadzona, wzbu-
dzi³a du¿e zainteresowanie i du¿e uznanie. 

Poradnia Wychowawczo – Zawodowa

Czyni¹c zadoœæ nabrzmia³ym potrzebom, Wydzia³ Oœwiaty i Kultury powo³a³
z dniem 1 lutego 1967 roku Poradniê Wychowawczo-Zawodow¹ w Nowym Tomy-
œlu. Organizacj¹ zajê³a siê powo³ana na stanowisko kierownika psycholog mgr Maria
Pietkiewicz, przy wspó³pracy pedagog mgr Bo¿eny Nawrot.

Poradniê zlokalizowano w skromnych dwóch pokoikach Szko³y Podstawowej nr 2.
Wyposa¿enie by³o bardzo skromne, a poczekalnia na korytarzu. W takich warun-
kach dzia³a³a do 1 wrzeœnia 1975 roku. Sytuacja zmieni³a siê, kiedy po przeprowadze-
niu reformy administracji pañstwowej, uwolnione zosta³y pomieszczenia zajmowane
przez zlikwidowan¹ obecnie Miejsk¹ Radê Narodow¹ w nowotomyskim ratuszu. Po-
radnia otrzyma³a tam cztery izby, z których jedn¹ podzielono na dwie. Stopniowo co-
raz bogatsze stawa³o siê wyposa¿enie w sprzêt, pomoce dydaktyczne i lekturê specja-
listyczn¹. W kompletowaniu bazy materialnej du¿¹ pomoc nios³a Wojewódzka Po-
radnia Wychowawczo-Zawodowa w Poznaniu. Powsta³y pracownie: poradnictwa za-
wodowego, logopedyczna i reedukacyjna.

1 lutego 1972 roku kierownikiem Poradni Wychowawczo – Zawodowej zosta³
mgr Piotr Zarzecki, a dotychczasowa kierowniczka Maria Pietkiewicz przenios³a siê
do Poradni Wojewódzkiej w Poznaniu. Powo³ana Poradnia objê³a sw¹ dzia³alnoœci¹
ca³y powiat nowotomyski, a w nim 103 szko³y podstawowe (w tym 68 szkó³
oœmioklasowych), 28 przedszkoli, dwa licea ogólnokszta³c¹ce, osiem zasadniczych
szkó³ zawodowych (w tym cztery rolnicze), w ³¹cznej liczbie 19 030 dzieci i
m³odzie¿y. Od 1975 roku, w zwi¹zku z nowym podzia³em administracyjnym kraju,
zasiêg dzia³alnoœci Poradni rozszerzy³ siê na dalsze cztery gminy: Buk, Lwówek,
Opalenicê i Nowy Tomyœl.

Zadania i formy dzia³ania Poradni:
— specjalistyczne badania i wykrywanie niepowodzeñ szkolnych dzieci i m³odzie¿y,
— wykrywanie zaburzeñ rozwojowych oraz przyczyn trudnoœci wychowawczych,
— czuwanie nad prawid³owym rozwojem psychologicznym dzieci, zw³aszcza w

wieku przedszkolnym,
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— udzielanie porad indywidualnych w przypadkach trudnoœci wychowawczych
oraz niesienie pomocy dziecku i rodzinie, a tak¿e szkole, w rozwi¹zywaniu tych
trudnoœci,

—  szerzenie wiedzy pedagogicznej wœród uczniów,
— orientacja zawodowa i szkolna.

Ju¿ w pierwszym roku dzia³alnoœci Poradnia udzieli³a pomocy 141 uczniom zg³o-
szonym przez szko³y. Wa¿nym osi¹gniêciem Poradni jest zorganizowanie klas specjal-
nych dla dzieci upoœledzonych, opóŸnionych w rozwoju. W Nowym Tomyœlu np. mie-
liœmy w roku szkolnym 1976/77 cztery oddzia³y w klasach V – VIII, z ³¹czn¹ liczb¹ 59
dzieci w klasach specjalnych. Czynne dot¹d klasy specjalne w dwóch szko³ach skoma-
sowano w Szkole Podstawowej nr 2. Uczyli w nich nauczyciele specjaliœci: Krystyna
Preisler, Maria Buda, W³adys³aw Owczarczak i Tadeusz Lasota. W pozosta³ych szko-
³ach podstawowych tworzone by³y zespo³y reedukacyjne. W roku szkolnym
1975/76 w gminie Nowy Tomyœl by³o ich 12, w klasach I-IV, z liczb¹ 97 dzieci.

W celu przygotowania nauczycieli do prowadzenia zespo³ów reedukacyjnych, Po-
radnia zorganizowa³a dwa kursy 130. godzinne dla reedukatorów. Pierwszy, dla na-
uczycieli szkó³ podstawowych, ukoñczy³o w 1974 roku 40 uczestników. Drugi, dla
nauczycielek przedszkoli, prowadzony od 26 paŸdziernika do 15 grudnia 1977 roku,
ukoñczy³o 28 uczestniczek.

W roku 1977 Poradnia Wychowawczo – Zawodowa zatrudnia³a:
Piotr Zarzecki  - dyrektor,  zatrudniony od 1.02.1972 r.
Gra¿yna Liczbañska  - psycholog , zatrudniona od 1972 r.
Eleonora Walecka  - pedagog, zatrudniona od 15.03.1968 r.
Henryk Taberski - pedagog,  zatrudniona od 1969 r.
Teresa Ha³awa - psycholog,  zatrudniona od 1975 r.
Ma³gorzata Walerowicz - psycholog , zatrudniona od 1975 r.
Wies³awa B³a¿ - socjolog,  zatrudniona od 1.11.1981 r.
Krystyna Wilkoszarska  - pedagog, zatrudniona od 1.09.1979 r.
Bogumi³a Urbaniak -  ref. administracj,  zatrudniona od 1974 r.
Krystyna Waltrowska  - prac. obs³ugi, zatrudniona od 1969 r.

Od 1 wrzeœnia 1979 roku stanowisko dyrektora Poradni, po przechodz¹cym na
emeryturê Piotrze Zarzeckim, przej¹³ mgr Henryk Taberski.

Placówka nadal rozwija i wzbogaca formy dzia³ania. Utworzono gabinet terapii pe-
dagogicznej, stanowi¹cy wzorzec dla tworzenia podobnych, przez nauczycieli – re-
edukatorów. Otwarto sta³y punkt konsultacyjny dla nauczycieli – reedukatorów. Po-
radnia rozwija poradnictwo logopedyczne dla dzieci 6. letnich, udziela fachowych po-
rad rodzicom, otacza opiek¹ uczniów z oddzia³ów specjalnych i m³odzie¿ niedostoso-
wan¹ oraz prowadzi wiele innych form pracy. Na terenie Poradni sprawnie dzia³a
Punkt Informacji Zawodowej.

Na podkreœlenie zas³uguje wysoka ocena dzia³alnoœci Poradni wydana przez Wo-
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jewódzk¹ Poradniê Wychowawczo-Zawodow¹ w Poznaniu, która utrzymuje siê od
lat. Obaj dyrektorzy Poradni: Piotr Zarzecki i Henryk Taberski wyró¿nieni zostali za
sw¹ dzia³alnoœæ nagrodami Ministra Oœwiaty i Wychowania.

Poradnia spe³ni³a i spe³nia istotne zadania w rozwoju oœwiaty w mieœcie i gminie No-
wy Tomyœl. Wœród dzia³añ, stanowi¹cych dorobek Poradni, na szczególne wyró¿nie-
nie zas³uguj¹ te, które efektywnie przyczyni³y siê i przyczyniaj¹ do polepszenia pracy
dydaktycznej i wychowawczej szkó³ i placówek oœwiatowo-wychowawczych.

Otwarcie Przedszkola nr 2

Rozwój spo³eczno-gospodarczy, a w zwi¹zku z tym prê¿nie i w szybkim tempie roz-
budowuj¹ce siê miasto oraz dalszy nap³yw i przyrost ludnoœci – oto czynniki stawiaj¹ce
przez oœwiat¹ nowotomysk¹ rozszerzone zadania. W zwi¹zku z szybko rozbudowu-
j¹cym siê Osiedlem im. gen. Karola Œwierczewskiego, powsta³a pilna potrzeba zbudo-
wania kolejnego przedszkola, umiejscowionego na tym osiedlu. Naprzeciw pal¹cym
potrzebom wysz³a nowotomyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, która przyjmuj¹c rolê in-
westora, mog³a przyspieszyæ budowê nowej placówki wychowawczej. I przyspieszy³a.
Budowa trwa³a dwa lata i w roku 1977 mieszkañcy Osiedla otrzymali nowe Przedszko-
le nr 2, piêknie po³o¿one w centrum zespo³u bloków mieszkaniowych.

Uroczyste przekazanie przedszkola nast¹pi³o 7 paŸdziernika 1977 roku, przez se-
kretarza Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR Zygmunta Ciszaka, w towarzystwie Na-
czelnika Miasta i Gminy mgr. In¿. Jerzego Pañczaka, starszego wizytatora Kuratorium
Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu J. Jakubowskiej, Gminnego Dyrektora Szkó³ mgr.
Henryka Helwinga, sekretarza Rady Zak³adowej ZNP Mariana Ha³asa oraz wielu za-
proszonych goœci. W czasie uroczystoœci Gminny Dyrektor Szkó³ mgr Henryk Hel-
wing nada³ przedszkolu nazwê: Przedszkole nr 2 „Plastusiowe Osiedle”.

Przedszkole liczy szeœæ oddzia³ów w budynku centralnym. Jeden oddzia³ mieœci siê
w bloku nr 35 Spó³dzielni Mieszkaniowej i dysponuje mieszkaniem 3. pokojowym
(M 4), a korzysta z niego grupa dwudziestu 6. latków. £¹cznie przedszkole objê³o
opiek¹ 180 dzieci. Wyposa¿one jest w piêæ sal zajêæ, szatniê, umywalniê, gabinet le-
karski, kancelariê, kuchniê, pralniê, zaplecze kuchenne i magazyny. Obok po³o¿ony
jest dobrze urz¹dzony plac zabaw.

Dyrektork¹ przedszkola zosta³a Barbara Królik, która dot¹d pe³nia funkcjê dyrek-
torki Przedszkola nr 1. Personel pedagogiczny to: Irena Murawska, Krystyna Walko-
wiak, Dorota Tomska, Gra¿yna Micha³ek, Aleksandra Geisler, Anna Gola, Gra¿yna Ja-
kubowska, Irena Nowicka, Urszula Glapka, Ró¿a Paul i Mariola Przydro¿na. Przed-
szkole zatrudnia 12 pracowników administracyjno-obs³ugowych.

Uroczystoœæ otwarcia przedszkola wzbogacona by³a podpisaniem umowy z zak³a-
dem opiekuñczym – Wojewódzkim Przedsiêbiorstwem Przemys³u Wikliniarskiego
„Las” Oddzia³ w Nowym Tomyœlu, reprezentowanym przez dyrektorkê Kazimierê
Henklewsk¹. Wymieniony zak³ad pracy wyposa¿y³ przedszkole w artystycznie wyko-
nane proporczyki z wikliny, emblematy, symbole, postacie bohaterów ksi¹¿ki Marii
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Kownackiej „Plastusiowy pamiêtnik”. Poszczególne grupy wiekowe przyjê³y nazwy
pochodz¹ce od postaci wystêpuj¹cych w tej ksi¹¿ce: Misie, Muchomorki, Biedronki,
Motylki i Pszczó³ki.

Powo³anie pedagogów szkolnych

Zadania rozwijania opieki nad dzieæmi i m³odzie¿¹, organizowania wspó³pracy z ro-
dzin¹ i œrodowiskiem przypad³o powo³anym w tym celu pedagogom szkolnym. Funk-
cje pedagogów szkolnych pe³ni³y lub pe³ni¹:

— Ewa Dobrzyñska-Kasper od 1.09.1975 roku w Szkole Podstawowej nr 2,
— Krystyna Wilkoszarska od 1.08.1977 do 31.08.1979 r. w Szkole Podstawowej

nr 1,
— Teresa Ast od 1.09.1979 roku w Szkole Podstawowej nr 1,
— Danuta Mokrzycka od 1.09.1979 roku w Liceum Ogólnokszta³c¹cym i Zespo-

le Szkó³ Zawodowych w Nowym Tomyœlu.
Decyzja o powo³aniu pedagogów szkolnych by³a wyrazem konsekwentnego po-

dejœcia do rozszerzenia funkcji szko³y i Poradni Zawodowo-Wychowawczej. Obo-
wi¹zkiem pedagoga szkolnego sta³o siê kierowanie prac¹ wychowawcz¹ poza zakre-
sem mo¿liwoœci wychowawców klas.

G³ówna rola pedagoga szkolnego polega na analizowaniu sytuacji wychowawczych
w szkole, projektowaniu i podejmowaniu prac w tym zakresie. Pedagodzy zajêli siê te¿
upowszechnianiem kultury pedagogicznej wœród nauczycieli i rodziców. S¹ inspiratora-
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mi i organizatorami ca³okszta³tu dzia³alnoœci wychowawczej i opiekuñczej szko³y.
Wprowadzenie do szkó³ pedagogów szkolnych wzbogaci³o je w nowych sojuszników
w realizacji zadañ wychowawczych, opiekuñczych oraz przysz³o z pomoc¹ w rozwi¹-
zywaniu trudnoœci dydaktycznych.

Dowo¿enie uczniów
Reorganizacja sieci szkó³ w gminie poci¹gnê³a za sob¹ koniecznoœæ rozwi¹zania do-

jazdów i dowo¿enia dzieci z wiejskich szkó³ filialnych do szkó³ zbiorczych. Problem ten
rozwi¹zano nastêpuj¹co organizuj¹c dowóz dzieci: autobusem szkolnym do Zbiorczej
Szko³y Gminnej w Nowym Tomyœlu – 67 dzieci z Jastrzêbska, 49 dzieci z S¹top; przy-
czepami traktorowymi- 26 dzieci z Kozich Lasek do Wytomyœla, 48 dzieci z Wytomy-
œla do Chmielinki, 26 dzieci z Glinna do Zbiorczej Szko³y Gminnej w Nowym Tomyœlu,
20 dzieci ze Sworzyc do Bukowca, 26 dzieci z Cichej Góry do Borui Koœcielnej, 22 dzie-
ci z Grubska do Borui Koœcielnej. £¹cznie w roku szkolnym 1978/79 dowo¿ono ze
szkó³ filialnych do szkó³ zbiorczych 284 dzieci.

Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ zakupi³ w paŸdziernika 1976 roku au-
tobus „San” za sumê 60 000 z³. Naprawa u¿ywanego autobusu kosztowa³a 40
0000 z³. W grudniu 1976 roku zakupiono samochód marki „Tarpan” za 150 000 z³.

Otwarcie Przedszkola nr 4
Oœwiata nowotomyska wzbogaci³a siê o czwarte przedszkole miejskie. Przedszkole

zosta³o zlokalizowane w miejscowym Ogrodzie Dzia³kowym im. Karola Œwierczew-
skiego przy ulicy Zb¹szyñskiej. Na mocy umowy miêdzy Zarz¹dem Ogrodu Dzia³ko-
wego i Zarz¹dem Ekonomiczno-Administracyjnym Szkó³, ten ostatni przej¹³ w admini-
stracjê znajduj¹cy siê w budowie budynek œwietlicy, zobowi¹zuj¹c siê budowê ukoñ-
czyæ, adaptuj¹c pomieszczenia na przedszkole. Jednoczeœnie ZEAS zobowi¹za³ siê wy-
budowaæ nowe pomieszczenie – œwietlicê z magazynem – na u¿ytek Pracowniczego
Ogrodu Dzia³kowego. Umowa zosta³a zrealizowana.

W nowym budynku znalaz³y siê: dwie sale zajêæ, dwie szatnie, kancelaria, kuchnia,
obieralnia, umywalnia, dwa sanitariaty, dwa magazyny ¿ywnoœciowe, magazyn na
sprzêt i kot³ownia. 

Oddanie przedszkola mia³o uroczysty charakter. 14 grudnia 1979 roku tradycyjne-
go przeciêcia wstêgi dokona³ Zygmunt Ciszak – sekretarz Komitetu Miejsko-Gminne-
go PZPR, w gronie towarzysz¹cych goœci: Janusza Nowaka – Naczelnika Urzêdu Mia-
sta i Gminy, Henryka Helwinga – Gminnego Dyrektora Szkó³, Czes³awa Królczyka –
jego zastêpcy, Marii Krzy¿aniak – st. wizytatora Kuratorium Oœwiaty i Wychowania
w Poznaniu oraz zaproszonych przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego, Opiekuñcze-
go Urbaniaka i Franciszka So³tysika. W uroczystoœci otwarcia wziê³y te¿ udzia³ dyrek-
torki miejscowych przedszkoli, dyrektorzy placówek oœwiatowych i nauczyciele.

Wraz z budynkiem, przekazano przedszkolu równie¿ plac zabaw, urz¹dzony i wy-
posa¿ony w sprzêt przez Komitet Opiekuñczy – Spó³dzielniê Us³ug Wielobran¿owych
w Nowym Tomyœlu. Zespó³ Ekonomiczno-Administracyjny Szkó³ wyposa¿y³ przed-
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szkole w sprzêt i pomoce dydaktyczne. Du¿¹ pomoc w urz¹dzenie przedszkola wnie-
œli rodzice dzieci. Bardzo efektowny wystrój dekoracy jest dzie³em nauczycielek: Joan-
ny Najdek, Teresy Geisler i Teresy Walkowiak.

Dyrektork¹ przedszkola zosta³a dotychczasowa nauczycielka Przedszkola nr 2
Teresa Walkowiak. Przedszkole nr 2 mieœci³o siê dot¹d w jednej izbie lekcyjnej Szko³y
Podstawowej nr 2. Przedszkole zatrudnia personel pedagogiczny w osobach: Joanna
Najdek, Teresa Geisler, Ró¿a Paul, Ewa Patalas-Kurzawska, Barbara Bober i
Ma³gorzata Bia³ek. G³ówn¹ kuchark¹ jest Kazimiera Kulus.

W dniu rozpoczêcia zajêæ przedszkole mia³o dwa oddzia³y i 54 dzieci w grupach 5-
6 lat. 1 wrzeœnia 1981 roku otwarto trzeci oddzia³ przedszkolny w bloku nr 41
Spó³dzielni Mieszkaniowej. Oddzia³ korzysta z 3.pokojowego mieszkania, w którym
opiek¹ wychowawcz¹ objêto 19 dzieci 5.letnich. Zajêcia wychowawcze powierzono
nauczycielce Ma³gorzacie Bia³ek.

Wystroju zewnêtrznego obejœcia przedszkola dokonano w 1981 roku. Przedszkole
wtopione zosta³o w zieleñ ogródków dzia³kowych, otoczono je rabatami i dekoracyj-
nym op³otowaniem. Ogrodzony zosta³ równie¿ plac zabaw. Przy urz¹dzaniu obejœcia
du¿¹ pomoc niós³ przewodnicz¹cy Spó³dzielni Produkcyjnej w Sêkowie – Mieczys³aw
Soko³owski. W dniu otwarcia Przedszkola nr 4, Gminny Dyrektor Szkó³ mgr Henryk
Helwing, nada³ placówce nazwê: Przedszkole nr 4 „Bolka i Lolka” w Nowym Tomyœlu
– bohaterów telewizyjnego serialu.
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O rozwoju oœwiaty przedszkolnej tytu³em podsumowania s³ów kilka

Szybki przyrost ludnoœci (wy¿ demograficzny) spowodowa³ koniecznoœæ umiesz-
czenia w planach rozwojowych nowotomyskiej oœwiaty budowê nowych przedszkoli
– placówek przedszkolnych z prawdziwego zdarzenia. Przedszkole mieszcz¹ce siê
w budynku przy ul. Walki M³odych 3, nadaj¹cym siê wy³¹cznie do rozbiórki, nie mo-
g³o wype³niaæ swych zadañ zasadniczych. Niedostateczne warunki pracy przedszkola,
jedynego zreszt¹ w mieœcie, ma³e pomieszczenia, wzrastaj¹ca rola i zadania przed-
szkola – pozwala³y na przyjêcie ograniczonej liczby dzieci. Poza opiek¹ przedszkola
pozostawa³a wiêkszoœæ dzieci w wieku przedszkolnym. Taki by³ stan w mieœcie.
O wiele gorsza sytuacja panowa³a na wsi. Do roku 1954 w gminie Nowy Tomyœl czyn-
ne by³o tylko jedno przedszkole jednooddzia³owe w Bukowcu, obejmuj¹ce opiek¹ 26
dzieci. Po przy³¹czeniu do naszej gminy Borui Koœcielnej, przejêliœmy czynne tam
przedszkole jednogodzinowe obejmuj¹ce opiek¹ 22 dzieci. Olbrzymia czêœæ dzieci
wiejskich nie mia³a mo¿liwoœci korzystania z opieki przedszkolnej. Na ogóln¹ iloœæ 683
dzieci w wieku 3-6 lat, w gminie do przedszkoli uczêszcza³o w 1955 roku 48 dzieci,
co stanowi³o 7% ogólnej iloœci dzieci.

Sytuacja powy¿sza utrzymywa³a siê do lat 70. XX wieku. Fatalnego stanu nie po-
prawi³a budowa i oddanie do u¿ytku nowego Przedszkola nr 1 w Nowym Tomyœlu.
Podniesiono jedynie iloœæ przyjêtych dzieci do 110 w starym przedszkolu – do 150
w nowym.
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Dyrektor przedszkola w Borui Nowej - Barbara Schreyner w czasie zajêæ z dzieæmi; 1974 r.

Jadalnia przedszkola w Borui Nowej; 1974 r.
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Dynamiczny rozwój wychowania przedszkolnego nast¹pi³ dopiero w latach 1970
– 80. W tym okresie szybko wzrasta³o zapotrzebowanie spo³eczne na wychowanie
przedszkolne, co by³o wynikiem rozwoju ekonomicznego miasta. Rozwój wychowa-
nia przedszkolnego powodowany by³ potrzeb¹ zapewnienia opieki dzieciom rodzi-
ców pracuj¹cych oraz d¹¿eniem do celowego kierowania ich procesem rozwojowym.
W ten sposób wychowanie przedszkolne uzyska³o rangê wa¿nej, spo³ecznie docenia-
nej, czêœci systemu oœwiatowo-wychowawczego.

Zrodzi³y siê wiêc potrzeby i zadania. Ale zrodzi³ siê te¿ problem, jak je zrealizowaæ?
Tempo wzrostu iloœci przedszkoli, zw³aszcza nowych inwestycji, by³o zbyt wolne wo-
bec wzrastaj¹cych potrzeb spo³ecznych. Trzeba by³o szukaæ innych rozwi¹zañ. Czê-
œciowym rozwi¹zaniem trudnoœci by³o rozwijanie przez miejscowe w³adze oœwiatowe
– zespó³ pedagogiczny Gminnego Dyrektora Szkó³ – zastêpczych form wychowania
przedszkolnego, zw³aszcza w œrodowiskach wiejskich poprzez:

– zorganizowanie trzech oddzia³ów przedszkolnych przy szko³ach podstawowych
o 30. godzinnym czasie pracy (oddzia³y utworzono przy Szko³ach Podstawo-
wych nr 1 i nr 2 w Nowym Tomyœlu oraz w Szkole Podstawowej w S¹topach),

– zorganizowanie dziewiêciu ognisk przedszkolnych, prowadz¹cych dzia³alnoœæ wy-
chowawcz¹ i dydaktyczn¹ pocz¹tkowo w wymiarze 6-9 godzin, póŸniej 18 go-
dzin tygodniowo, w okresie 5-10 miesiêcy w roku,

– zorganizowanie oœmiu dzieciñców wiejskich w okresie nasilenia robót polowych.

Potrzeby w zakresie wyrównywania dojrza³oœci szkolnej dzieci, zw³aszcza 5-6. let-
nich, sk³oni³y w³adze oœwiatowe do podjêcia decyzji o powszechnym objêciu dzieci
wychowaniem przedszkolnym. Uzasadniona decyzja nabra³a wagi i znaczenia, gdy
wszystkie dzieci 6. letnie w mieœcie przyjêto do przedszkoli, natomiast na wsi do
ognisk i oddzia³ów przedszkolnych. Oczywiœcie, szanse wyrównania startu szkolnego
dla dzieci wiejskich by³y ograniczone. Uczyniono jednak wiele, aby dzieciom tym stwo-
rzyæ minimum warunków do lepszego przygotowania do nauki w szkole.

W latach 70. XX wieku ruszy³y inwestycje. Zbudowane i oddane do u¿ytku zosta-
³y trzy przedszkola w mieœcie: nr 3 – w 1975 roku, nr 2 – w 1977 roku i nr 4 – w ro-
ku 1979. W gminie utworzono przedszkole w Jastrzêbsku Starym – w 1971 roku
i Borui Nowej – w 1972 roku.

By³o to bogate dziesiêciolecie dla nowotomyskiej oœwiaty przedszkolnej. Trzeba
równie¿ dodaæ, ¿e przedszkole w Borui Koœcielnej, od wrzeœnia 1972 roku otrzyma-
³o nowe pomieszczenia w budynku poszkolnym, w którym mo¿na by³o dot¹d
zorganizowaæ drugi oddzia³, a tym samym zwiêkszyæ iloœæ przyjêtych dzieci do 45 i
obj¹æ jednoczeœnie wychowaniem wszystkie dzieci 6.letnie.

Miasto i gmina Nowy Tomyœl mog¹ byæ dumne ze swych osi¹gniêæ w zakresie ob-
jêcia opiek¹ wychowawcz¹ i dydaktyczn¹ wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym.
W 1979 roku, a wiêc po otwarciu czterech przedszkoli w mieœcie, równie¿ czterech
w gminie oraz czterech ognisk przedszkolnych i trzech oddzia³ów, wszystkie dzieci
w wieku przedszkolnym maj¹ dostêp do form wychowania przedszkolnego.
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Z wielkim uznaniem wymieniæ nale¿y nazwisko Franciszka So³tysika, by³ego podin-
spektora szkolnego do spraw wychowania przedszkolnego. By³ zaanga¿owanym in-
spiratorem wielu form opieki nad dzieckiem, zas³u¿onym przyjacielem dzieci, twórc¹
przedszkoli w mieœcie i gminie.

Sieæ przedszkoli, oddzia³ów i ognisk w mieœcie i gminie Nowy Tomyœl w 1980 r. 

Szkolnictwo zawodowe w latach 1945 – 1980 

Historia szkolnictwa zawodowego w Nowym Tomyœlu rozpoczyna siê zasadniczo
z dniem 20 kwietnia 1945 roku, kiedy to kierownictwo nowotomyskiej Szko³y Zawo-
dowej Dokszta³caj¹cej obj¹³ organizator tej¿e, wczeœniej kierownik Szko³y Podstawo-
wej, Edward Go³¹bek.

Do roku 1939 istnia³y co prawda szko³a rolnicza i szko³a zawodowa dokszta³caj¹-
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ca, dzia³a³y one jednak zaledwie kilka lat. Szko³ê rolnicz¹ utworzono w 1935 roku
w budynku przy ul. 3 Stycznia, g³ównie za staraniem Wielkopolskiego Towarzystwa
Kó³ek Rolniczych w Poznaniu. Szko³a cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem wœród rol-
ników. Organizowa³a zimowe kursy oœwiaty rolniczej, nie tylko w Nowym Tomyœlu,
ale i w innych oœrodkach powiatu nowotomyskiego: Opalenicy, Grodzisku Wlkp.,
Zb¹szyniu i Bolewicach. Kierownikiem szko³y by³ szermierz oœwiaty rolniczej Kazi-
mierz Jankiewicz. 

Szko³a Zawodowa dla Pracuj¹cych mia³a sw¹ siedzibê w budynku szkolnym przy
ówczesnej ulicy Dworcowej (dziœ Armii Czerwonej) (obecnie – Pi³sudskiego; przyp.
red.). Niestety, brak konkretnych informacji o jej organizacji i dzia³alnoœci.

Utworzona, ju¿ w³aœciwie w marcu 1945 roku, pierwsza klasa szko³y zawodowej,
korzysta³a pocz¹tkowo z pomieszczeñ Szko³y Podstawowej przy ul. 3 Stycznia 12,
a póŸniej z budynku szkolnego przy ul. Dworcowej. W pierwszym roku dzia³alnoœci
szko³y z naukê pobiera³o 21 uczniów w jednym oddziale. W roku szkolnym
1946/47 otwarto drugi oddzia³ z 26 uczniami. Poza kierownikiem, w szkole uczy³y
nauczycielki: Maria Ga³kowska i Jadwiga Wieman.

Szko³a bardzo czêsto zmienia³a nazwê. Kiedy kierownictwo szko³y obj¹³ Leon £a-
komczyk (22.07.1950r.), szko³a otrzyma³a miano Publicznej Œredniej Szko³y Zawo-
dowej. Dopiero 29 sierpnia 1950 roku uzyska³a zatwierdzenie u¿ytkowania budynku
przy ul. Armii Czerwonej. Ju¿ od wrzeœnia 1950 roku zmieni³a nazwê na: Zasadnicza
Szko³a Metalowa. 

W styczniu 1951 roku szko³a zosta³a upañstwowiona. 26 listopada 1950 roku
wzbogaci³ szko³ê w oddany do jej u¿ytku drewniany barak, mieszcz¹cy siê w podwó-
rzu szkolnym. Urz¹dzono w nim warsztaty szkolne. Ich organizatorem i kierowni-
kiem by³ W³adys³aw Adamczyk, a od 1.02.1952 roku Julian Szymankiewicz.

W roku szkolnym 1951/52 szko³a liczy³a 206 uczniów w piêciu oddzia³ach o spe-
cjalizacjach: œlusarz maszynowy, mechanik precyzyjny, frezer i tokarz.

Dalsze zmiany w organizacji szko³y nast¹pi³y z dniem 15 wrzeœnia 1958 roku. Przy
Zasadniczej Szkole Metalowej powsta³y klasy dokszta³caj¹ce dla pracuj¹cych: w No-
wym Tomyœlu z 58 uczniami oraz w utworzonych filiach – w Buku z 38 uczniami, Gro-
dzisku Wlkp. z 36 uczniami, Lwówku z 54 uczniami i Zb¹szyniu z 32 uczniami.

We wrzeœniu 1959 roku szko³a poczyni³a dalszy krok w rozwoju. Powsta³a wów-
czas Zasadnicza Szko³a Zawodowa i wyodrêbniona z niej – Zasadnicza Szko³a Zawo-
dowa dla Pracuj¹cych. Dyrektorem obu szkó³, od 15 kwietnia 1964 roku, by³ Leon
£akomczyk. W szkole pracowali nauczyciele: Halina Bondarowicz, Ryszard Sosiñski
i (…) Binkowski. Obie szko³y mieœci³y siê w jednym budynku. Odt¹d otwieraj¹ siê od-
rêbne karty historii dwóch szkó³ zawodowych w Nowym Tomyœlu.

Organizacja i rozwój Zasadniczej Szko³y Zawodowej dla Pracuj¹cych

Powsta³a 1 wrzeœnia 1959 roku szko³a nadal kierowana by³a przez dyrektora Le-
ona £akomczyka. Szko³a liczy³a 18 oddzia³ów (³¹cznie z filiami), uczêszcza³o do niej
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329 uczniów. Pracê w szkole podjêli dalsi nauczyciele: J. Czopowa i Alojzy Kujawski.
D¹¿¹c do zaspokojenia pilnych potrzeb resortu handlu, utworzono w 1961 roku,

po raz pierwszy, 3 klasy handlowe dla sprzedawczyñ. Do klas tych zg³osi³o siê i roz-
poczê³o naukê 107 dziewcz¹t.

Dalszy rozwój tej szko³y przypada na rok 1963, kiedy wychodz¹c naprzeciw zapo-
trzebowaniu, otwarto jedn¹ klasê œlusarsk¹ przy Fabryce Narzêdzi Chirurgicznych
„Chifa” w Nowym Tomyœlu. Naukê pobiera³o 40 uczniów. Absolwenci tej klasy za-
trudnieni zostali w miejscowej „Chifie”.

Zmiana na stanowisku dyrektora szko³y nast¹pi³a z dniem 1 wrzeœnia 1964 roku.
Dotychczasowy dyrektor mgr Leon £akomczyk, zas³u¿ony organizator szkolnictwa
zawodowego, wybitny pedagog i wychowawca, aktywny dzia³acz spo³eczny, zmuszo-
ny zosta³ do przejœcia na stanowisko wizytatora szkó³ zawodowych w Kuratorium
Oœwiaty i Wychowania w Poznaniu. Dyrektorem szko³y natomiast zosta³ Franciszek
Tadeusz, nauczyciel Szko³y Podstawowej nr 2 w Opalenicy. Zastêpc¹ dyrektora zo-
sta³ mgr Alojzy Kujawski, by³y inspektor szkolny.

Do sierpnia 1967 roku szko³a korzysta³a z pomieszczeñ w Szkole Podstawowej nr
1, a m³odzie¿ uczy³a siê w grupach popo³udniowych. 31 sierpnia 1967 roku przyniós³
szkole kolejn¹ zmianê na stanowisku dyrektora. W miejsce dotychczas pe³ni¹cego
funkcjê dyrektora Franciszka Tadeusza, który zrezygnowa³ ze stanowiska, dyrekto-
rem zosta³ Ryszard Sosiñski. Z nowym rokiem szkolnym 1967/68 szko³a otrzyma³a
nowe pomieszczenia przy Placu Chopina nr 12, opuszczone przez Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce, które przenios³o siê do nowej siedziby. Szko³a zawodowa korzysta³a
z trzech izb lekcyjnych na piêtrze, a znajduj¹ce siê na parterze trzy izby lekcyjne zajê-
³a Szko³a Przysposobienia Rolniczego.

Dalsze zmiany kadrowe prze¿ywa³a szko³a w 1968 roku, kiedy to z dniem 31
sierpnia na emeryturê przeszed³ mgr Alojzy Kujawski. W jego miejsce funkcjê zastêp-
cy dyrektora obj¹³ Stanis³aw Napieralski, by³y podinspektor szkolny.

W roku szkolnym 1969/70 szko³a zatrudnia³a 7 nauczycieli, prowadzi³a 11 od-
dzia³ów, do których uczêszcza³o w Nowym Tomyœlu 345 uczniów, a w oddzia³ach fi-
lialnych – 419. Kolejna, wcale nie ostatnia, zmiana nazwy nast¹pi³a we wrzeœniu 1970
roku. Powsta³a wówczas: Zasadnicza Szko³a Zawodowa Dokszta³caj¹ca. 

W rejestrze zmian personalnych na stanowisku dyrektora szko³y trzeba odnoto-
waæ dzieñ 31 stycznia 1974 roku, kiedy pe³ni¹cy dot¹d funkcjê dyrektora szko³y, Ry-
szard Sosiñski obj¹³ stanowisko dyrektora Zasadniczej Szko³y Zawodowej, a dyrekto-
rem Zasadniczej Szko³y Zawodowej Dokszta³caj¹cej zosta³ mgr Leon Bujalski.
W tym¿e roku szko³a liczy³a 12 oddzia³ów, a naukê pobiera³o w Nowym Tomyœlu
385 uczniów. Szko³a zatrudnia³a 9 nauczycieli.

I jeszcze jedna zmiana nazwy szko³y. Od wrzeœnia 1976 roku szko³a zmieni³a na-
zwê na: Zasadnicza Szko³a Zawodowa.

Po wyprowadzeniu siê Szko³y Przysposobienia Rolniczego, szko³a korzysta³a
z wszystkich pomieszczeñ w budynku przy Placu Chopina. W roku szkolnym

54 Tadeusz Pawlak

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 



1981/82 mia³a do dyspozycji osiem izb lekcyjnych w budynku szkolnym oraz jed-
n¹ w Fabryce Narzêdzi Chirurgicznych. Prowadzi³a dwie filie w: Buku i Lwówku.
Zatrudnia³a 15 nauczycieli, liczy³a 22 oddzia³y, w tym 18 w Nowym Tomyœlu. Do
szko³y w Nowym Tomyœlu uczêszcza³o 551 uczniów, w filiach – 144. Szko³a pro-
wadzi³a nastêpuj¹ce kierunki specjalizacji zawodowej: sprzedawca, mechanik –
kierowca, przetwórstwo owoców i warzyw, malarze budowlani oraz specjalizacjê
wielozawodow¹ obejmuj¹c¹ œrednio oko³o 50 zawodów. Nabór do szko³y jest
rokrocznie pe³ny. Szko³a cieszy siê zainteresowaniem m³odzie¿y i spo³ecznym
uznaniem. Zas³u¿onym pracownikiem administracyjnym szko³y jest Teresa Smê-
tek-Jarosz, ksiêgowa i sekretarka, która odchodz¹c z dniem1 kwietnia 1982 roku
zostawi³a w szkole 18. letni trud sumiennej, zdyscyplinowanej i odpowiedzialnej
pracy.

Dzia³alnoœæ Zasadniczej Szko³y Zawodowej

Dalszy rozwój Zasadniczej Szko³y Zawodowej w Nowym Tomyœlu przebiega³ od
18 kwietnia 1964 roku pod kierownictwem Antoniego Kardacha, dyrektora szko³y.
Wszystkie wysi³ki zosta³y skoncentrowane na poprawieniu warunków lokalowych
rozwijaj¹cej siê prê¿nie szko³y. Zasadnicz¹ poprawê mia³ przynieœæ projekt budowy
nowych pomieszczeñ szkolnych i warsztatowych. Projekt zosta³ zrealizowany i 20
paŸdziernika 1971 roku uroczyœcie przekazano do u¿ytku zespó³ budynków szkol-
nych i warsztatowych. Szko³a zosta³a umiejscowiona przy ulicy Emilii Sczanieckiej 1.
Wyposa¿ona zosta³a w siedem izb lekcyjnych, gabinet fizyczny, pracowniê technicz-
n¹, salê gimnastyczn¹ z zapleczem, bibliotekê, pokój nauczycielski i kancelariê. W od-
rêbnym budynku mieszcz¹ siê warsztaty szkolne, w którym rozwija siê kszta³cenie kie-
runkowe: obróbki mechanicznej, œlusarstwa i mechaniki samochodowej. Wyposa¿e-
nie obiektu wzbogaca asfaltowe boisko sportowe z urz¹dzeniami do koszykówki, pi³-
ki siatkowej i rêcznej oraz boisko rekreacyjne.

Zmiany kadrowe na stanowisku dyrektora szko³y nast¹pi³y 1 lutego 1974 roku.
W miejsce ustêpuj¹cego Antoniego Kardacha, dyrektorem szko³y zosta³ Ryszard So-
siñski, pe³ni¹cy dot¹d funkcjê dyrektora Zasadniczej Szko³y Dokszta³caj¹cej. 1 listopa-
da 1976 roku zastêpc¹ dyrektora zosta³ Ferdynand Jandy, by³y inspektor szkolny. 

Zasadnicza Szko³a Zawodowa (Metalowa) kszta³ci³a do roku 1970 uczniów w spe-
cjalnoœciach: œlusarstwo i tokarstwo. Od wrzeœnia 1970 roku w szkole utworzono no-
wy kierunek nauczania zawodowego: kierowca-mechanik samochodowy.

Dalsz¹ reorganizacjê przesz³a szko³a, kiedy od 1 stycznia 1977 roku powo³any
zosta³ Zespó³ Szkó³ Zawodowych. Organizacyjnie do Zespo³u nale¿¹ nastêpuj¹ce
szko³y:

Zasadnicza Szko³a Zawodowa – 3. letnia, przygotowuj¹ca do zawodu œlusarza
(3 oddzia³y) i kierowcy-mechanika samochodowego (3 oddzia³y); ³¹cznie do
szko³y uczêszcza 282 uczniów,
Liceum Zawodowe – 4. letnie, obróbki skrawaniem; ³¹cznie w 4 oddzia³ach na-
ukê pobiera 108 uczniów,
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Szko³a Przysposabiaj¹ca do Zawodu – 2. letnia, przyjmuj¹ca uczniów po VI kla-
sie szko³y podstawowej; w 4 oddzia³ach tej szko³y uczy siê 97 uczniów,
Technikum Mechaniczne dla Pracuj¹cych – 3. letnie, o specjalizacji obróbka
skrawaniem; do tej szko³y uczêszcza 90 uczniów w 3 oddzia³ach,
Œrednie Studium Zawodowe dla Pracuj¹cych – 3. letnie, posiada dwa oddzia-
³y z kierunkiem nauczania administracyjno-biurowym; z tej formy nauki korzy-
sta 60 uczniów.

Wymienione szko³y korzystaj¹ ze wspólnych pomieszczeñ przy ulicy Emilii Scza-
nieckiej 1. Organizacyjnie wyodrêbnion¹ pozosta³a Zasadnicza Szko³a Zawodowa
przy Placu Chopina nr 14.

Piêkn¹ uroczystoœæ prze¿ywa³a szko³a 21 czerwca 1980 roku. Kuratorium Oœwia-
ty i Wychowania w Poznaniu nada³o szkole imiê Stanis³awa Staszica, wybitnego uczo-
nego, filozofa, dzia³acza i pisarza politycznego. Aktu nadania imienia dokona³ przed-
stawiciel Kuratorium Oœwiaty i Wychowania, wizytator mgr Stanis³aw Skrawek.
W czasie uroczystoœci m³odzie¿ szkolna z³o¿y³a œlubowanie. W holu szko³y ods³oniê-
cia tablicy Stanis³awa Staszica dokona³a sekretarz Komitetu Miejsko-Gminnego PZPR
mgr Irena Bajoñska.

Wyró¿nienie za pomoc szko³om

W drugim z kolei ogólnopolskim konkursie pod has³em „Zak³ad pracy poma-
ga szkole”, w 1978 roku du¿y sukces odnios³a Gminna Spó³dzielnia „Samopo-
moc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu. W konkurencji z wiêkszymi i finansowo za-
sobniejszymi przedsiêbiorstwami zajê³a trzecie miejsce, otrzymuj¹c dyplom uzna-
nia za opiekê nad Szko³¹ Podstawow¹ w Bukowcu. Poza tym, Gminna Spó³dziel-
nia otrzyma³a dyplom z Centralnej Rady Zwi¹zków Zawodowych, Ministerstwa
Oœwiaty i Wychowania, Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego i od redakcji „G³osu
Pracy” za wybitne osi¹gniêcia. Prezes Gminnej Spó³dzielni Henryk Maækowiak
otrzyma³ odznakê honorow¹ „Przyjaciela Szko³y”. W zwi¹zku z tym sukcesem,
12 maja 1979 roku odby³o siê okolicznoœciowe spotkanie pracowników Gminnej
Spó³dzielni z przedstawicielami miejscowych w³adz partyjnych, spo³ecznych, ad-
ministracyjnych i przedstawicielami szkolnictwa. Po czêœci oficjalnej, w której
przedstawiono dorobek wspó³pracy Komitetów Opiekuñczych ze szko³ami,
z piêknym programem artystycznym wyst¹pi³y zespo³y podopiecznych szkó³
w Bukowcu i Borui Koœcielnej.

Trzeba dodaæ, ¿e Gminna Spó³dzielnia opiek¹ sw¹ obejmuje prawie wszystkie
szko³y i przedszkola w gminie, mimo ¿e formalnie przypisane ma tylko przed-
szkole i szko³ê w Bukowcu. Nie odmawia wspó³pracy i pomocy ¿adnej placówce
wychowawczej, daj¹c przyk³ad innym zak³adom pracy i Komitetom Opiekuñ-
czym.
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Inspektorzy szkolni i gminni dyrektorzy szkó³ w Nowym Tomyœlu
(od - do)

Stefan Snuszka 10.02.1945 13.05.1945
Mieczys³aw Kasieniak 14.05.1945 1.04.1946
Alojzy Kujawski 1.05.1946 10.06.1953
Edward Go³¹bek 1.09.1953 27.09.1963
Piotr Zarzecki1 1.09.1964 31.01.1972
Ferdynand Jandy 1.02.1972 31.10.1976
Gminni dyrektorzy szkó³
Tadeusz Pawlak 1.01.1973 31.08.1976
Henryk Helwing 1.10.1976 31.08.1984
Zastêpca: Czes³aw Królczyk 1.10.1976 31.08.1984
Inspektorzy oœwiaty i wychowania
Henryk Helwing 1.09.1984
Zastêpca: Czes³aw Królczyk 1.09.1984

Prezesi Zarz¹du Oddzia³u i Rady Zak³adowej Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego 
w Nowym Tomyœlu (od - do)

Wojciech Wydra do 1939
Józef Wieszczeciñski 10.05.1945 1.08.1946
Józef M¹czyñski 1.09.1946 4.11.1947
Józef M¹czyñski 4.11.1947 18.02.1950
Józef M¹czyñski 18.02.1950 22.02.1953
Tadeusz Meyza 22.02.1953 20.03.1955
Jan B¹kowski 20.03.1955 29.04.1957
Jan B¹kowski 29.04.1957 9.11.1961
Czes³aw Przyby³ 
-wiceprezes 1.01.1962 26.05.1963
Czes³aw Przyby³ 26.05.1963 29.03.1966
Franciszek Tadeusz 29.03.1966 14.08.1967
Czes³aw Przyby³ 1.09.1967 1.04.1969
Ferdynand Jandy 1.04.1969 1.02.1972
Hieronim £ubiñski 5.05.1972 4.03.1976
Jerzy Konecki 4.03.1976 26.03.1980
Jerzy Konecki 26.03.1980 12.12.1980
Zawieszenie dzia³alnoœci ZNP 12.12.1981 31.08.1983
Jerzy Konecki 1.09.1983 1998
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Okno wystawowe powojennej „Centralnej Drogerii” 
przy Starym Rynku 3 w Nowym Tomyœlu; 1947 r.



Damian Ro¿ek – Paw³owski

Sagi nowotomyskich rodów (10)

Szczepaniakowie

Na fotografii wykonanej 4 wrzeœnia 1927 roku z okazji zakoñczenia pierwszego
roku dzia³alnoœci Szko³y Drogeryjnej w Krotoszynie, siedemnastoletni, ju¿ wówczas
nosz¹cy okulary, Ignacy Szczepaniak (1910-1994) stoi w górnym rzêdzie, poœrodku.
Do fotografii usiad³a ówczesna elita miasta: pierwszy polski burmistrz Krotoszyna Jó-
zef Klemczak, lekarz powiatowy Stanis³aw Krzywañski, dyrektor gimnazjum Edmund
Nowaczkiewicz. S¹ na nim równie¿ goœcie z Poznania: dyrektor Szko³y Drogeryjnej
Józef Czachowski oraz przedstawiciele Zwi¹zku Drogistów Rzeczypospolitej Polskiej,
m. in. Ksawery Gadebusch. Pierwszy rok dzia³alnoœci szko³y dobieg³ koñca. Funkcjo-
nuj¹ca od 5 wrzeœnia 1926 roku, by³a fili¹ Szko³y Drogeryjnej w Poznaniu. Swoje ist-
nienie w powiatowym miasteczku zawdziêcza³a dwóm osobom: w³aœcicielowi „Zielo-
nej Drogerii” w Krotoszynie – Kazimierzowi Bajerleinowi (absolwent Szko³y Droge-
ryjnej w Poznaniu rozumia³ potrzebê kszta³cenia m³odzie¿y z mniejszych oœrodków
w zawodzie drogisty) oraz nauczycielowi chemii i fizyki w krotoszyñskim Gimnazjum
im. H. Ko³³¹taja – Janowi Duczmalowi. W tym wrzeœniowym dniu, Ignacy oraz jego
koledzy ze szko³y zapewne marzyli, by w przysz³oœci uruchomiæ w³asne drogerie. Ma-
j¹ jednak po kilkanaœcie lat i na swoj¹ drogistowsk¹ dzia³alnoœæ, musz¹ cierpliwie po-
czekaæ.

Rodzicami Ignacego byli Micha³ Szczepaniak (1864-1950) i Agnieszka Szczepaniak
z domu G³ówka (1875-1954). Pobrali siê 9 wrzeœnia 1895 roku w koœciele pw. œw.
Stanis³awa w ¯erkowie. Dwutysiêczne dziœ miasteczko po³o¿one jest w odleg³oœci
13 km od Jarocina i 4 km od BieŸdziadowa. W tej drugiej miejscowoœci Micha³
i Agnieszka Szczepaniakowie prowadzili po œlubie gospodarstwo rolne. Z BieŸdziado-
wem zwi¹zana jest historia rodzinna Agnieszki Szczepaniak. G³ówkowie, z których
pochodzi³a, prowadzili w wiosce gospodarstwo, o którym zapisy siêgaj¹ 1793 roku. 

Ignacy mia³ starsze rodzeñstwo – Annê, Antoniego, Franciszka, Ludwikê, Pelagiê,
Stanis³awa, oraz m³odsze – Mariê i Józefa. Dzieciñstwo spêdzi³ z rodzicami i rodzeñ-
stwem w BieŸdziadowie. 

1 maja 1924 roku 14. letni Ignacy rozpocz¹³ praktyczn¹ naukê zawodu w drogerii
„Pod Kotwic¹” w Jarocinie przy ulicy Krakowskiej. W³aœcicielem drogerii by³ Witold
Chylewski. Kazimierz Bajerlein, drogerzysta z Krotoszyna, planuj¹c powo³anie
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w 1926 roku Szko³y Drogeryjnej, rozes³a³ do w³aœcicieli drogerii z miast po³udniowej
Wielkopolski, m. in.: Ostrowa Wlkp., Kêpna, Jarocina, Pleszewa, Gostynia, Rawicza,
Leszna, Krobi i KoŸmina, proœby, by ci wyrazili zgody na podjêcie przez uczniów na-
uki w planowanej od wrzeœnia 1926 roku Szkole Drogeryjnej. Chylewski proœbê Ba-
jerleina podj¹³, i tym samym we wrzeœniu 1926 roku 16. letni Ignacy Szczepaniak roz-
pocz¹³ naukê w Krotoszynie. Kszta³cenie odbywa³o siê w trybie zaocznym, w niedzie-
le. Dodatkowo uczniowie zobowi¹zani byli do uczestnictwa w niedzielnych nabo¿eñ-
stwach. Odleg³oœæ z Jarocina do Krotoszyna wynosi 32 km. Bior¹c pod uwagê fakt, i¿
uczniom przys³ugiwa³y zni¿ki kolejowe, drogê do szko³y Ignacy zapewne pokonywa³
kolej¹. Dyplom drogisty otrzyma³ w 1928 roku. 1 maja 1928 roku Witold Chylewski
wystawi³ Ignacemu Szczepaniakowi œwiadectwo, na którym czytamy: Ignacy Szczepa-
niak z BieŸdziadowa pow. Jarocin by³ w mej drogerji po³¹czonej ze sk³adem kolonial-
nym od 1 maja 1924 roku do 1 maja 1928 roku jako uczeñ zatrudniony. Z dniem dzi-
siejszym koñczy naukê i mianujê go pomocnikiem drogeryjnym. Od 2 lat uczêszcza do
Szko³y Drogeryjnej w Krotoszynie. Ignacy Szczepaniak pozostaje u mnie nadal jako
pomocnik, dopóki nie z³o¿y egzaminu i nie znajdzie dobrej posady. W. Chylewski. 

1 listopada tego samego roku Chylewski wystawi³ dla Ignacego list polecaj¹cy o na-
stêpuj¹cej treœci: £askawy Panie Kolego, Pomocnika I. Szczepaniaka, który u mnie siê
wyuczy³ i jest dotychczas u mnie w miejscu, polecam jako dobrego i sumiennego pra-
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Pomocnik drogeryjny Ignacy Szczepaniak (stoi z prawej strony) przed drogeri¹ Kurowskiego
w Pleszewie; czerwiec 1929 r.



cownika. W razie zapotrzebowania gor¹co go polecam. Z kole¿eñskimi pozdrowie-
niami, W. Chylewski. 

List polecaj¹cy wystawiony do kolegi drogisty F. Kurowskiego, w³aœciciela drogerii
w Pleszewie, otworzy³ Ignacemu drogê do podjêcia nowej pracy, ale równie¿, a mo-
¿e przede wszystkim, nowy rozdzia³ ¿ycia. Pracê w pleszewskiej drogerii Kurowskie-
go podj¹³ 15 marca 1929 roku. W czerwcu tego samego roku, ubrany w bia³y far-
tuch, stan¹³ w drzwiach drogerii do pami¹tkowego zdjêcia. Na odwrocie fotografii
z dumn¹ przystawi³ piecz¹tkê: Ignacy Szczepaniak – Pomocnik drogeryjny. W okre-
sie zamieszkiwania w Pleszewie, wynajmuj¹c pokój od jej mamy Marii, pozna³ Stefaniê
Süss. 1 lutego 1932 roku wróci³ na trzy miesi¹ce do drogerii Chylewskiego w Jaroci-
nie, by 1 maja 1932 roku podj¹æ pracê w drogerii Stanis³awa Pi¹tkowskiego przy uli-
cy Pó³wiejskiej w Poznaniu. Ostatecznie, jeszcze przed œlubem, prowadzi³ drogeriê sy-
na Stanis³awa Pi¹tkowskiego w Jarocinie. 

Stefania Szczepaniak (1910-1986) pochodzi³a z rodziny Süss i urodzi³a siê w Ple-
szewie. Jej rodzice to – Augustyn Süss (1884-1916), urodzony w Raszkowie w po-
wiecie ostrowskim i Maria Süss z domu Smó³ka (1892-1973), urodzona w Popówku
k. Kuchar. Ojciec Marii – Marcin Smó³ka, z zawodu weterynarz, by³ dzier¿awc¹ fol-
warku Popówek. W latach póŸniejszych naby³ podworsk¹ resztówkê w Kucharach,
po³o¿onych 6 km od Go³uchowa. Kuchary sta³y siê miejscem spotkañ i ostoj¹ dla ro-
dziny Smó³ków. Zachowa³a siê fotografia Marii Süss z m³odoœci. Na zdjêciu wykona-
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Maria Süss z domu Smó³ka; ok. 1915 r.



nym w pleszewskim atelier oko³o 1915 roku, ma na sobie satynow¹ bluzkê i per³y.
Zgodnie z mod¹ panuj¹c¹ w fotografii z tego okresu, fotograf poprosi³ klientkê, by do
rêki wziê³a ksi¹¿kê. Jednym z najstarszych rodzinnych zdjêæ jest zdjêcie Marcina Smó³-
ki na koniu, wykonane w Kucharach. Augustyn Süss – ojciec Stefanii, zgin¹³ w 1916
roku pod Verdun. Maria Süss mieszka³a wówczas z dzieæmi – Stefani¹, Edmundem
i Wand¹ w Pleszewie. Zapisy w ksiêgach metrykalnych zawieraj¹ informacjê, ¿e
przodkowie Augustyna Süssa byli wyznania ewangelickiego. 

Gdy na pocz¹tku lat 30. XX wieku Stefania pozna³a Ignacego, okaza³o siê, ¿e jest
od niego tylko o trzy tygodnie m³odsza. Ignacy mia³ bardzo dobry zwyczaj opisywania
fotografii. Dziêki zapiskowi na odwrocie zdjêcia z paŸdziernika 1935 roku wiemy, ¿e
wykona³ tê fotografiê tydzieñ przed œlubem. Stefania wykona³a zdjêcie, w podobnym
ujêciu, u fotografki Peœlowej z ulicy Poznañskiej 14 w Pleszewie. Na fotografiach ma-
j¹ po 25 lat i ¿ycie przed sob¹. Œlub odby³ siê w sobotê, 19 paŸdziernika 1935 roku,
w koœciele farnym w Pleszewie. 

Dwa miesi¹ce póŸniej m³odzi ma³¿onkowie szykowali siê ju¿ do przeprowadzki do
Nowego Tomyœla, do którego sprowadzili siê pod koniec 1935 roku. Nie wiemy, od
kogo dowiedzieli siê o mo¿liwoœci zakupu drogerii w mieœcie oddalonym o 150 km od
Pleszewa. Wielkopolskie œrodowisko drogistów œciœle ze sob¹ wspó³pracowa³o, mo¿-
na wiêc s¹dziæ, ¿e informacja o mo¿liwoœci zakupu drogerii w Nowym Tomyœlu by³a
drogerzystom od po³owy lat 30., po prostu znana. Szczepaniakowie dope³nili formal-
noœci zwi¹zane z zakupem „Foto-Drogerii” od rodziny Przybyszewskich i 1 stycznia
1936 roku rozpoczêli prowadzenie foto-drogeryjnego interesu. Razem ze Stefani¹
i Ignacym z Pleszewa przeprowadzi³a siê równie¿ mama Stefanii – Maria i m³odszy
brat – Edmund Süss (1912-1943). 

W „S³owniku wyrazów obcych” W³adys³awa Kopaliñskiego „drogeria” okreœlona
zosta³a jako sk³ad apteczny (z francuskiego droguerie – materia³y apteczne, sk³ad ap-
teczny, od drogue – lekarstwo). Drogerzysta lub drogista natomiast to sprzedawca
specyfików i kosmetyków; absolwent szko³y zawodowej drogistycznej. 

W Nowym Tomyœlu w okresie 20. lecia miêdzywojennego artyku³y drogeryjne
mo¿na by³o nabywaæ m. in. w drogerii Antoniego Kliñskiego przy Starym Rynku oraz
w nale¿¹cej do Hugona Donnera (1878 -?) Aptece „Pod Or³em” przy Nowym Ryn-
ku. (Hugon Donner aptekê naby³ w 1911 roku od ¯yda Ludwiga Gersona.) 

Drogeria w domu Olejniczaków, przy ulicy Mickiewicza 5, funkcjonowa³a od koñ-
ca lat 20. XX wieku. Reklamy prasowe zamieszczane w „Kurjerze Zachodnim” poja-
wia³y siê od 1929 roku i podawa³y nazwê „Drogerja Monopol”. 

Reklamowa³ j¹ ówczesny w³aœciciel – Antoni Przybyszewski. W marcu 1934 roku
¿ona Antoniego – S. Przybyszewska reklamowa³a w „Orêdowniku na powiat nowo-
tomyski” ju¿ „Foto-Drogeriê”, og³oszeniem o nastêpuj¹cej treœci: Piegi, ¿ó³te plamy
i wszelkie nieczystoœci cery usuwa pod gwarancj¹ tylko Krem Demon i Myd³o Demon.
Do nabycia tylko w „Foto-Drogerji”. 1 stycznia 1935 roku w tym¿e „Orêdowniku”
S. Przybyszewska ¿yczy³a swojej szanownej klienteli wszelkiej pomyœlnoœci w Nowym
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Roku. I by³y to ostatnie ¿yczenia noworoczne rodziny Przybyszewskich skierowane
do ich klientów. Kolejne prasowe og³oszenia „Foto-Drogerii” podpisane by³y przez
rodzinê Szczepaniaków. 

Na polski rynek wkracza³a fotografia amatorska. Mieszkañcy, szczególnie wiêk-
szych miast, chc¹c zaznaæ przyjemnoœci samodzielnego fotografowania, coraz czêœciej
pozwalali sobie na zakup aparatu fotograficznego. Pomys³ rozszerzenia dzia³alnoœci
drogerii o czêœæ fotograficzn¹, w której – poza aparatami – mo¿liwy bêdzie równie¿
zakup papieru fotograficznego, p³yt, b³on i œrodków chemicznych do barwienia odbi-
tek, pojawi³ siê w Polsce w³aœnie w dwudziestoleciu miêdzywojennym. Za³o¿ona
w Nowym Tomyœlu przez rodzinê Przybyszewskich „Foto-Drogeria”, któr¹ prze-
kszta³cono z „Drogerji Monopol”, by³a lokaln¹ odpowiedzi¹ na modê amatorskiego
fotografowania i potrzeb¹ rynku. 

W latach 1933-1939 w Poznaniu wydawany by³ „Foto-Drogista”, stanowi¹cy bez-
p³atny dodatek do „Wiadomoœci Drogistowskich” i opatrzony podtytu³em: miesiêcz-
nik poœwiêcony fotografii amatorskiej oraz wszelkim nowoœciom technicznym. W la-
tach 30. dodatkami do „Wiadomoœci Drogistowskich” by³y równie¿: „Poradnik Ko-
smetyczny” (1934-1939), „Informator Zielarski” (1933-1939) i „Przegl¹d Perfume-
ryjny” (1933-1939). Wœród autorów „Foto-Drogisty” znaleŸæ mo¿na wybitnych pol-
skich fotografów, m. in. Jana Bu³haka (1876-1950), nestora polskiej fotografii. „Wia-
domoœci Drogistowskie”, razem z dodatkami, redagowane by³y przez Ksawerego Ga-
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Stefania Szczepaniak z domu Süss i Ignacy Szczepaniak; 1935 r.
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Stefania Szczepaniak z domu Süss
na plantach w Pleszewie; 
sierpieñ 1934 r.

Stefania i Ignacy Szczepaniakowie; 
19 paŸdziernika 1935 r.
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Przed „Foto-Drogeri¹”. Od lewej: Ignacy Szczepaniak, Antoni Kamiñski, Edmund Süss; 1939 r. 

Przed „Foto-Drogeri¹”. Od lewej: Ignacy Szczepaniak, Antoni Kamiñski; 1939 r.



debuscha (1888-1951), jednego z najszacowniejszych drogistów miêdzywojennego
Poznania, który drogeriê i perfumeriê prowadzi³ w „Bazarze Poznañskim”. Adres
drogerii Gadebuscha by³ równie¿ adresem Zwi¹zku Drogerzystów Rzeczypospolitej
Polskiej w Poznaniu. Czasopisma redagowane przez Gadebuscha prenumerowane
by³y przez rodzinê Przybyszewskich, a nastêpnie przez kolejnych w³aœcicieli „Foto-
-Drogerii” – rodzinê Szczepaniaków.

Zachowa³o siê kilka przedwojennych fotografii z lat 1936 – 1939, wykonanych
przed „Foto-Drogeri¹” przy ulicy Mickiewicza 5 i w jej wnêtrzu. Widzimy na nich Igna-
cego Szczepaniaka w towarzystwie szwagra Edmunda Süssa i pomocnika Antoniego
Kamiñskiego. Do kolejnego zdjêcia Stefania Szczepaniakowa stanê³a z siostr¹ mamy –
Ann¹ Wentzel i kuzynem Janem, natomiast z okna mieszkania Szczepaniaków spogl¹-
da Maria Süss. Mieszkanie by³o trzypokojowe, z oknami wychodz¹cymi na ulicê Mic-
kiewicza. W rodzinnym archiwum zachowa³o siê kilka fotografii ulicy, przy której
Szczepaniakowie mieszkali oraz rodzinne zdjêcia z przedwojennych spacerów po No-
wym Tomyœlu i okolicach. Okazji do spacerów by³o wiele, szczególnie po lipcu 1938
roku, kiedy to przysz³a na œwiat pierwsza córka Szczepaniaków – Maria. Nowi w³aœci-
ciele „Foto-Drogerii” szybko zaprzyjaŸnili siê z innymi nowotomyskimi rodzinami
i mieszkañcami miasta. Goœciem w mieszkaniu Szczepaniaków by³ porucznik Franci-
szek Jandy (1910-1940), absolwent Seminarium Nauczycielskiego, oficer rezerwy
Wojska Polskiego i zawodowy oficer po¿arnictwa. 

Na kilku zdjêciach wykonanych wiosn¹ 1939 roku, widzimy Franciszka Jandego ra-
zem ze Szczepaniakami w drzwiach domu przy Mickiewicza 5. Porucznik Jandy zgin¹³
w Katyniu w 1940 roku. Na wspólnych fotografiach z Ignacym widzimy tak¿e ksiêga-
rza Jana Dopiera³ê, który od 1926 roku prowadzi³ przy ulicy Dworcowej 46 „Ksiê-
garniê Polsk¹” i wypo¿yczalniê ksi¹¿ek, w 1930 roku zmieniaj¹c jej adres na dom Olej-
niczaków przy ulicy Mickiewicza 5. Szcze-
paniakowie przyjaŸnili siê równie¿ z rodzi-
n¹ Starostów, która po s¹siedzku, tak¿e
w domu rodziny Olejniczaków, prowadzi-
³a piekarniê i cukierniê. Ignacy i Stefania
spêdzali wspólnie czas tak¿e z rodzinami
Szczepankowskich i Zbora³ów. PrzyjaŸñ
³¹czy³a ich z rodzin¹ Kruszków. Mgr Win-
centy Kruszka (1902-?) pracowa³ w Aptece „Pod Or³em” Hugona Donnera, miesz-
cz¹cej siê przy Nowym Rynku, przy którym w „Sk³adzie ¯elaza” Ferdinanda Müllera,
zatrudnienie na stanowisku sprzedawcy znalaz³ brat Stefanii – Edmund Süss.

W 1938 roku Ignacy Szczepaniak otrzyma³ od Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyœlu dwa wa¿ne zlecenia. Starostwo, bêd¹ce w³aœcicielem kamery filmowej, zleci-
³o Ignacemu filmowanie najwa¿niejszej uroczystoœci w historii miasta – przekazania
broni na Fundusz Obrony Narodowej, które odby³o siê w niedzielê 10 lipca 1938 ro-
ku. W „Orêdowniku na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód” z 20 wrze-
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œnia 1938 roku, w „Kronice miejscowej i zamiejscowej” podano: Kino Oœwiatowe wy-
œwietla³o w czwartek 15 bm. w sali „Kresowianka” film – fragmenty ze wspania³ej uro-
czystoœci wrêczenia broni Armii w Nowym Tomyœlu w dniu 10 lipca br. Film ten
dŸwiêkowy, czêœciowo wykonany w barwach kolorowych obrazuje we wiêkszoœci
piêkne momenty z tej jedynej w naszym powiecie uroczystoœci. Zdjêcia do tego filmu
wykona³ w³aœc. drogerii p. Ignacy Szczepaniak. Drugi wyœwietlany film pt. „Dodek na
froncie” jako pe³nometra¿ówka wykazuje weso³e migawki z ¿ycia wojskowego. Filmy
powy¿sze wyœwietlane bêd¹ w kilkunastu miejscowoœciach naszego powiatu”. Dru-
gim, wa¿nym ze wzglêdu na zapis historii powiatu nowotomyskiego, by³o zlecenie do-
tycz¹ce sfilmowania wydalenia do Polski przez III Rzeszê ¯ydów z polskim obywatel-
stwem, którzy od 28 paŸdziernika 1938 roku znajdowali siê w po³o¿onym w powie-
cie nowotomyskim – przygranicznym wówczas Zb¹szyniu. Filmowe zapisy lokalnej hi-
storii zaginê³y w 1939 roku, w czasie ewakuacji Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyœlu.

W asortymencie „Foto-Drogerii”, prowadzonej przez Ignacego Szczepaniaka,
znajdowa³y siê m. in.: kremy (równie¿ Nivea), myd³a toaletowe, szczoteczki i pasty do
zêbów (np. Colgate), szczotki do w³osów, perfumy, pudry, szampony, no¿yki do go-
lenia (m. in. firm Rapid i Polo). Ignacy Szczepaniak sprzedawa³ tak¿e artyku³y chemicz-
ne – w tym trucizny, na handel którymi zda³ 14 lutego 1936 roku w Poznaniu, spe-
cjalny egzamin. Asortyment fotograficzny, obok aparatów, stanowi³y równie¿: papier
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Ignacy Szczepaniak w „Foto-Drogerii”; 1939 r. 
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Stefania Szczepaniak z córk¹ Mari¹ 
na spacerze po Nowym Tomyœlu; 1939 r.

Stefania Szczepaniak i por. Franciszek Jandy
w drzwiach domu Olejniczaków 
przy ulicy  Mickiewicza 5. Za Stefani¹ stoi Ignacy
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Nowotomyœlanie na spacerze... 

... od lewej: 
Zbigniew Szczepankowski, 
ksiêgarz Jan Dopiera³a, 
Ignacy Szczepaniak; 
sierpieñ 1937 r. 

...od prawej: pani Kruszkowa,
aptekarz Wincenty Kruszka,
Stefania Szczepaniak, ch³opiec
– Marian Kruszka; maj 1939 r.

...Stefania Szczepaniak z córk¹
Mari¹ na ulicy Mickiewicza
w Nowym Tomyœlu 
(w tle okno wystawowe sklepu
Hansa Knolla z towarami 
siodlarskimi); 1939 r. 



i chemikalia fotograficzne do barwienia odbitek, p³yty i b³ony fotograficzne. W³aœciciel
dba³ o wystrój sklepu, ale tak¿e, zachêcany artyku³ami z pism bran¿owych, o dekora-
cjê wystawy „Foto-Drogerii”. O ostatniej, na odwrocie zdjêcia, tak napisa³: Ostatnia
moja dekoracja przed wojn¹. Razem z t¹ dekoracj¹ zosta³ zniszczony mój sk³ad w No-
wym Tomyœlu przy ulicy Mickiewicza 5. Sierpieñ 1939. 

8 grudnia 1939 roku rodzina Szczepaniaków zosta³a wysiedlona, przez obóz
w M³yniewie, do Generalnej Guberni. Zachowa³o siê kilka zdjêæ rodzinnych z lat 1940
– 1945 spêdzonych w Czêstochowie. Szczególnie cenne s¹ dziœ zdjêcia z 4 sierpnia
1940 roku, wykonane – w pobli¿u Jasnej Góry oraz w Parku Jasnogórskim – przez
Kazimierza Lesickiego, który przed wysiedleniem prowadzi³ w Nowym Tomyœlu
„Sk³ad rowerów i radia”. Dwie grupowe fotografie prezentuj¹ przedwojennych
mieszkañców miasta, którzy lata okupacji spêdzali na wysiedleniu w Czêstochowie.
Na zdjêciach widzimy m. in. przedstawicieli rodzin Skibiñskich, Starostów, Szczepania-
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Rodziny wysiedlonych 
nowotomyœlan w Parku Jasno-
górskim, m. in.: Skibiñscy, Staro-
stowie, Szczepaniakowie, 
Szoferowie, Weberowie; 
sierpieñ 1940 r.

Rodziny wysiedlonych nowoto-
myœlan przed Jasn¹ Gór¹, 
m. in.: Skibiñscy, Starostowie,
Szczepaniakowie, Szoferowie,
Weberowie; sierpieñ 1940 r.



ków, Szoferów i Weberów. Dla rodziny Szczepaniaków okres wysiedlenia by³ te¿
czasem powiêkszenia siê rodziny – w 1943 roku urodzi³a siê ich druga córka, Anna. 

Po wyzwoleniu Czêstochowy 16 stycznia 1945 roku, Ignacy rozpocz¹³ starania
o uzyskanie zgody na powrót do Nowego Tomyœla. Na pocz¹tku marca 1945 roku
by³ ju¿ w Nowym Tomyœlu. Zaœwiadczenie, ¿e jest Polakiem, przy poœwiadczeniu
dwóch œwiadków – Józefa £êckiego i Nikodema Zbora³y, zosta³o wystawione 2 mar-
ca 1945 roku przez Powiatow¹ Komendê Milicji w Nowym Tomyœlu. W czasie oku-
pacji przedwojenna drogeria przeniesiona zosta³a z ulicy Mickiewicza na Stary Rynek
3, do kamienicy rodziny Maniów. Ignacy Szczepaniak rozpocz¹³ porz¹dkowanie dro-
gerii, która przyjê³a teraz now¹ nazwê „Centralna Drogeria”. W³¹czy³ siê w dzia³al-
noœæ na rzecz miasta. Spo³ecznie pe³ni³ funkcjê zastêpcy pierwszego powojennego
burmistrza Nowego Tomyœla – Andrzeja £uczaka (1907-1982). By³ prezesem Powia-
towego Zrzeszenia Kupców. Gdy w 1945 roku dyrektor Stanis³aw Musia³ (1905-
1978) organizowa³ w Nowym Tomyœlu Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne, podaro-
wa³ materia³y potrzebne do remontu budynku. 

Po powrocie z Czêstochowy rodzina Szczepaniaków wynajê³a mieszkanie w ka-
mienicy rodziny Weberów przy ówczesnej ulicy Dworcowej 46. W mieszkaniu za-
mieszka³a równie¿ Maria Süss. Brat Stefanii – Edmund o¿eni³ siê jeszcze przed wojn¹
z nowotomyœlank¹ Helen¹ Hancykówn¹. W czasie okupacji m³odzi Süssowie pozosta-
li w Nowym Tomyœlu. Edmund nadal pracowa³ u Müllera przy Nowym Rynku. Wy-
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Ignacy Szczepaniak z córk¹ Mari¹ 
w Czêstochowie; 1941 r.

Szczepaniakowie z córkami Mari¹ i Ann¹ 
w Czêstochowie; kwiecieñ 1944 r.



konuj¹c dodatkowe prace zlecane w czasie okupacji przez Niemców Polakom, zacho-
rowa³ na gruŸlicê. Znalaz³ siê w szpitalu dla gruŸlików, urz¹dzonym w budynkach
klasztornych w Obrze k. Wolsztyna. Przebywaj¹ce w Czêstochowie siostry – Stefa-
nia oraz Wanda – stara³y siê o pozwolenie na przejazd brata na kuracjê do Rabki
Zdroju. Pomimo energii, jak¹ w³o¿y³y w za³atwianie formalnoœci, niestety nie uda³o siê
im osi¹gn¹æ zamierzonego celu. Edmund zmar³ w szpitalu Obrze, 9 paŸdziernika
1943 roku, w wieku zaledwie 31 lat. 

W 1947 roku rozpoczê³a siê w Polsce tzw. „bitwa o handel”. Ustawy z czerwca
1947 roku stanowi³y preludium do najgorszych – dla prywatnego handlu – lat. Roz-
poczê³o siê nêkanie sklepikarzy przez Milicjê Obywatelsk¹, czêsto zdarza³y siê aresz-
towania na 48 godzin, nak³adano bezpodstawne mandaty za nieporz¹dek w prowa-
dzonych sklepach, przeprowadzano rewizje w mieszkaniach. 

W latach 1945 – 1950 Szczepaniakowie wspólnie prowadzili drogeriê. ¯yli wyko-
nywanym zawodem, codziennymi problemami drogerii. Dyskutowali na tematy dro-
geryjne, czêsto przywo³uj¹c fachow¹ literaturê: Przecie¿ o tym pisa³ Gadebusch – mó-
wili. Asortyment powojennej drogerii rozszerzyli o sprzeda¿ zió³. W maju 1948 ro-
ku, po zdaniu egzaminu dyplomowego, Stefania Szczepaniakowa uzyska³a prawo do
wykonywania zawodu drogisty, we wrzeœniu tego roku zda³a egzamin uprawniaj¹cy
do sprzeda¿y trucizn w handlu drogeryjnym. Nie cieszy³a siê jednak d³ugo dyplomem
drogisty. 30 czerwca 1950 roku drogeria zosta³a przez w³adzê zamkniêta. 
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Kamienica rodziny Weberów przy ulicy Dworcowej 46, w której po 1945 roku
zamieszka³a rodzina Szczepaniaków; 1960 r.
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Dyplom drogisty Stefanii Szczepaniak



Wraz z jej likwidacj¹ zakoñczy³a siê dla Szczepaniaków dzia³alnoœæ w bran¿y drogi-
stowskiej. Bezpowrotnie minê³a epoka prywatnego handlu drogeryjnego w Nowym
Tomyœlu.

1 wrzeœnia 1950 roku Ignacy Szczepaniak rozpocz¹³ pracê w Poznañskich Okrê-
gowych Zak³adach M³ynarskich – w M³ynie w Nowym Tomyœlu przy ulicy Zb¹szyñ-
skiej, jako referent handlowy. Przechodz¹c w 1964 roku na emeryturê, by³ jego kie-
rownikiem.

W 1967 roku w³¹czy³ siê w dzia³alnoœæ na rzecz Polskiego Zwi¹zku Niewido-
mych. W latach 1968-1984 by³ przewodnicz¹cym Ko³a Polskiego Zwi¹zku Niewi-
domych w Nowym Tomyœlu. Wyrazem uznania za tê pracê spo³eczn¹ by³o przyzna-
nie mu wa¿nych odznaczeñ: Odznaki Honorowej „Za Zas³ugi w Rozwoju Woje-
wództwa Poznañskiego” (1972 r.), srebrnej Odznaki Honorowej Polskiego Zwi¹z-
ku Niewidomych (1971 r.), Zas³u¿onego Dzia³acza Kultury (1977 r.), dwukrotnie
z³otej Odznaki Honorowej Polskiego Zwi¹zku Niewidomych (1977 r. i 1990 r.),
Z³otego Krzy¿a Zas³ugi (1978 r.), Krzy¿a Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski
(1984 r.). 

W paŸdzierniku 1985 roku Ignacy i Stefania Szczepaniakowie œwiêtowali 50. lecie
ma³¿eñstwa. Na fotografii z Wielkanocy 1985 roku, wygl¹daj¹ na ludzi spe³nionych.
Doczekali siê trzech córek: najstarszej Marii – urodzonej w przedwojennym Nowym
Tomyœlu, Anny – urodzonej w 1943 roku podczas wysiedlenia w Czêstochowie oraz
najm³odszej Haliny – urodzonej w 1950 roku. Maria Szczepaniak jest absolwentk¹
Wydzia³u Ekonomiki Produkcji i Obrotu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Miesz-
ka w Nowym Tomyœlu. Anna w 1961 roku poœlubi³a w Nowym Tomyœlu Jana Micha-
laka, mieszka w Kobiórze na Œl¹sku. Halina w 1974 roku wysz³a za m¹¿ za Jana Dzier-
biñskiego. Jest absolwentk¹ Wy¿szej Szko³y Nauczycielskiej w Kaliszu. Pracowa³a ja-
ko nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu. 

Szczepaniakowie do koñca ¿ycia mieszkali przy ulicy Dworcowej, która w latach
50. zmieni³a nazwê na Armii Czerwonej (obecnie ul. Pi³sudskiego – przyp. red.). Ste-
fania Szczepaniak zmar³a 15 stycznia 1986 roku. Ignacy Szczepaniak 28 czerwca
1994 roku. Mama Stefanii – Maria, która przez 38 lat mieszka³a w Nowym Tomyœlu,
odesz³a w 1973 roku i – podobnie jak syn Edmund, córka Stefania i ziêæ Ignacy – spo-
czywa na nowotomyskim cmentarzu. 

W latach 1935-1994 mieliœmy w Nowym Tomyœlu fotografa, dziêki któremu mo-
¿emy dziœ ogl¹daæ utrwalone na zdjêciach migawki z ¿ycia miasta w przedwojennych
i powojennych latach. Wœród tych przedwojennych zachwycaj¹ ujêcia ulicy Mickiewi-
cza, przy której z rodzin¹ mieszka³ i pracowa³. 

Prowadz¹c do 1939 roku „Foto-Drogeriê” zachêca³ nowotomyœlan do samodziel-
nego fotografowania, dziêki czemu w wielu domach zachowa³y siê zdjêcia, wykonane
na kliszach kupionych u Szczepaniaka. Z powojennych fotografii miasta do moich ulu-
bionych nale¿y zdjêcie, przemierzaj¹cej Stary Rynek kobiety z chust¹ na g³owie i kan-
k¹ na mleko, spogl¹daj¹cej w kierunku koœcio³a, który jeszcze dwa lata wczeœniej s³u-
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¿y³ nowotomyskim ewangelikom oraz zdjêcie Starego Rynku, na którym Ignacy
Szczepaniak uchwyci³ mojego pradziadka Stefana Wolnego (1896-1970), stoj¹cego
przed prowadzonym przez niego kioskiem spo¿ywczym, wykonane z balkonu miesz-
kania Szczepaniaków przy ulicy Dworcowej 46. Oba zdjêcia pochodz¹ z 1947 roku.

Po Ignacym Szczepaniaku pozosta³o kilkadziesi¹t zdjêæ miasta i jego mieszkañców.
Ponad trzydzieœci jest dostêpnych w Nowotomyskiej Galerii Internetowej. Zaginiony,
kolorowy film z najwa¿niejszej w historii Nowego Tomyœla uroczystoœci, byæ mo¿e
kiedyœ siê odnajdzie. 
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Widok z mieszkania Szczepaniaków na Stary Rynek w Nowym Tomyœlu, 1947 r. 



Autor dziêkuje p. Marii Szczepaniak za rozmowy i udostêpnienie materia³ów oraz
pp. Halinie z d. Szczepaniak i Janowi Dzierbiñskim za udostêpnienie materia³ów. 
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Jedna z fotografii wykonanych przez Ignacego Szczepaniaka obrazuj¹ca powojenny Nowy Tomyœl. 
Widok na koœció³ poewangelicki, 1947 r.



Fotografie oraz dokumenty pochodz¹ ze zbiorów rodziny Szczepaniaków. 
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Stefania i Ignacy Szczepaniakowie, Wielkanoc 1985 r.
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Gra¿yna Matuszak

Bukowiec – wieœ z 610. letni¹ histori¹

Bukowiec – wielkopolska wieœ po³o¿ona w po³udniowo-wschodniej czêœci gminy
Nowy Tomyœl – jest jedn¹ ze starszych osad w naszej okolicy. W tym roku miejsco-
woœæ obchodzi³a swe 610. urodziny. Za symboliczn¹ datê jej powstania przyjêta zo-
sta³a pierwsza pisemna wzmianka kronikarska o osadzie Bukowecz, pochodz¹ca
z 1409 roku. 

Ta œredniowieczna wieœ o charakterystycznej, zwartej zabudowie ma swoj¹ bogat¹
historiê i tradycjê. Od XV do XVIII w. by³a w³asnoœci¹ szlacheck¹ rodu Opaliñskich.
W XVIII wieku ziemie bukowieckie sta³y siê w³asnoœci¹ niemieckiego rodu Beymów.
Wówczas, jak podaj¹ Ÿród³a, wieœ liczy³a 87 domów i 700 mieszkañców, a tutejszy
maj¹tek – razem z folwarkami Julianka i Huta Szklana – obejmowa³ 13529 mórg zie-
mi. W XIX wieku w³asnoœæ przesz³a na niemieck¹ rodzinê Heyderów, którzy za³o¿y-
li tutaj tartak. Istnieje on w zmienionej formie do dnia dzisiejszego jako Spó³dzielnia In-
walidów „Wielkopolanka”. W latach 1926-1939 maj¹tek nale¿a³ do Adama Szczer-
biñskiego z P³utowa, a po II wojnie œwiatowej ca³oœæ zosta³a rozparcelowana. 

Jak postrzegana by³a wieœ na pocz¹tku XX w. dowiedzieæ siê mo¿emy chocia¿by
z ówczesnej prasy. Poni¿szy cytat pochodzi z „Gazety Lwowskiej” z 1904 roku:

Wieœ Bukówiec. Po³o¿ona jest w powiecie nowotomyskim, wœród ogromnych
lasów, które j¹ ze wszystkich stron otaczaj¹. Przez lasy te przechodzi o pó³ mili
od wsi kolej poznañsko – berliñska. Bukówiec le¿y kilka mil od granicy branden-
burskiej, na kresach. Na zachód zaczynaj¹ siê ju¿ wsi niemieckie. W ca³ej okolicy
wiêksza w³asnoœæ ziemska jest w rêku niemieckiem. Sam Bukówiec nale¿y do
Niemca hakatysty Gustawa Beymana, którego rodzina od kilkudziesiêciu lat zie-
miê tê posiada. Dawniej dobra te wraz z s¹siedni¹ Opalenic¹ nale¿a³y niegdyœ do
Opaliñskich…

„Dziennik Polski. Wydanie popo³udniowe”, wydawany we Lwowie, tego samego
roku podaje, i¿: 

… Ludnoœæ Bukówca jest prawie wy³¹cznie polska i katolicka. Wieœ ma pewne ce-
chy odrêbne od przeciêtnych wsi w Ksiêstwie. Z powodu obfitoœci drzewa, do-
my w znaczne czêœci drewniane, rzecz w Ksiêstwie nader rzadka, gdy w ogóle
spotkaæ siê mo¿na u nas z lepiankami starszego autoramentu i coraz czêœciej
z murowanymi domami, których komfort wzbudza podziwienie rodaków z in-
nych zaborów. W Bukówcu drzewo przewa¿a. Koœció³ drewniany, domy, a na-
wet szko³a. 

Nadmieniæ trzeba, ¿e wystêpuj¹ca w przytaczanych tekstach nazwa Bukówiec obo-
wi¹zywa³a do roku 1927. 
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Na pocz¹tku XX wieku, pod zaborem pruskim, dzia³a³o tu wiele polskich organi-
zacji, które by³y ostoj¹ polskoœci i œwiadomoœci narodowej. Inicjatorem powstania
wiêkszoœci z nich by³ ówczesny proboszcz ks. dziekan Stanis³aw Maciaszek – patriota
i spo³ecznik, który obj¹³ parafiê w 1902 roku i sprawowa³ funkcjê proboszcza do ro-
ku 1930. Dzia³a³y tu m. in.: Kó³ko Rolnicze – za³o¿one 6 grudnia 1903 r., Katolickie
Towarzystwo Robotników Polskich (1905 r.), Towarzystwo Wyborcze (1908 r.),
Bank Ludowy (15.12.1911 r.), Biblioteczka Towarzystwa Czytelni Ludowych, czy
Towarzystwo Œpiewacze „Cecylia”, za³o¿one w 1914 r. i dzia³aj¹ce przez 95 lat do
16 marca 2005 r. Silne idee niepodleg³oœciowe mia³y tu swoje odbicie w ró¿nych
aspektach ¿ycia spo³ecznego. Jednym z nich by³ doœæ g³oœny na owe czasy strajk szkol-
ny, maj¹cy miejsce w 1904 roku. Wieœ czynnie przyst¹pi³a do walki o odzyskanie nie-
podleg³oœci w latach 1918-1919, formuj¹c w³asny oddzia³ powstañczy, który wszed³
w sk³ad kompanii opalenickiej. Do chwili obecnej znanych jest 118 nazwisk powstañ-
ców wielkopolskich, pochodz¹cych z parafii Bukowiec. W odrodzonej Polsce prê¿nie
dzia³a³o tu Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej oraz Towarzystwo M³odych Polek.
W roku 1923 zosta³ za³o¿ony istniej¹cy do dziœ Klub Sportowy „Korona”. Równie¿
w latach dwudziestych powsta³o ko³o Towarzystwa Uczestników Powstania Wlkp.
1918/19, licz¹ce ponad 60 cz³onków. Dzia³a³o tak¿e ko³o Zwi¹zku Weteranów Po-
wstañ Narodowych 1914/19. W 1933 roku utworzono Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹.

Wieœ ma te¿ swoje cenne zabytki. Wspomniany wczeœniej drewniany koœció³ pw.
œw. Marcina powsta³ na miejscu wczeœniejszego, o którym Ÿród³a wzmiankuj¹ w opi-
sie dekanatu grodziskiego nastêpuj¹co:

Kto i kiedy koœció³ parafialny w Bukowcu za³o¿y³ nie wiadomo. Istnia³ on atoli ju¿
w XVI w. i by³ opatrzony funduszem. Od samego pocz¹tku z drzewa postawio-
ny znajdowa³ siê podczas wizyty Branickiego w roku 1641 w dobrym stanie i by³
pod tytu³em œw. Marcina biskupa i wyznawcy. W sto lat jednak¿e póŸniej pod-
upad³ i musia³ byæ rozebranym. W miejsce jego w roku 1737 Karol z Bnina Opa-
liñski, starosta œremski, ówczesny dziedzic Bukowca wystawi³ nowy tak¿e z drze-
wa. (…) Ksiêgi jego zaczynaj¹ siê w roku 1654.

Pochodz¹cy zatem z 1737 roku, koœció³ by³ pocz¹tkowo mniejszy, zaœ obecn¹ for-
mê zyska³ w wyniku rozbudowy, któr¹ przeprowadzono w latach 1923 – 25. Star¹,
orientowan¹ œwi¹tyniê przeciêto wówczas poprzecznie drewnian¹ naw¹ g³ówn¹. Au-
torem projektu tego przedsiêwziêcia by³ znany polski architekt i dzia³acz spo³eczny –
Stefan Cybichowski. W o³tarzu g³ównym, z³o¿onym z architektonicznych XVII i XVIII.
wiecznych elementów, po bokach o³tarza oraz w starym prezbiterium, bêd¹cym te-
raz kaplic¹ Serca Jezusowego, niezwykle barwne dekoracje stanowi¹ ufundowane
przez mieszkañców witra¿e, wykonane wg projektu Franciszka M¹czyñskiego, w s³yn-
nej krakowskiej Pracowni Witra¿u rodziny ¯eleñskich. Warto zwróciæ równie¿ uwa-
gê na ciekaw¹ dekoracjê ciesielsk¹, snycersk¹ i malarsk¹ œwi¹tyni. Ciekawostkê mo¿e
stanowiæ ornament œcienny ze szlifami generalskimi, bêd¹cy pami¹tk¹ z okresu miê-
dzywojennego, kiedy patronem i czêstym goœciem by³ tu gen. Kazimierz Sosnkowski,
w³aœciciel pobliskiego Pora¿yna. 

Interesuj¹ca jest historia samej parafii, któr¹ erygowano prawdopodobnie na prze³o-
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mie XIV i XV wieku. Pierwszy proboszcz Miko³aj wymieniany jest ju¿ w 1462 roku,
a w 1480 roku patronat nad ówczesn¹ œwi¹tyni¹ sprawowa³ Jan z Ostroroga. W wie-
ku XVI koœció³ na krótko przeszed³ w rêce innowierców, po czym w 1589 roku po-
wróci³ na ³ono Koœcio³a katolickiego. W 1970 roku drewniana œwi¹tynia zosta³a wpisa-
na do rejestru zabytków NID. Do niedawna otoczona by³a ciekaw¹ XIX. wieczn¹ ce-
glan¹ zabudow¹. Ten zespó³ murowanych budynków – stodo³y, obora i chlew – zosta-
³y rozebrane w 2013 roku z woli ówczesnego proboszcza, ks. Mariusza Dudkiewicza.
Wyburzone budynki, podobnie przebudowana przez wspomnianego proboszcza ple-
bania oraz wybudowany w pocz¹tkach XX w. naprzeciw koœcio³a Dom Katolicki, sta-
nowi¹cy przez d³ugie lata centrum kulturalne wsi, a tak¿e pochodz¹ca z koñca XIX w.
„organistówka” przy ul. Koœcielnej 16, w latach 90. XX w. wchodzi³y w sk³ad zespo³u
budynków koœcielnych, wpisanego przez Oœrodek Dokumentacji Zabytków do wyka-
zu zabytków architektury i budownictwa ówczesnego województwa poznañskiego. 

Ciekawym przyk³adem zabytkowej architektury jest w³aœnie wspomniana „organi-
stówka”, zbudowana z muru pruskiego. Ten rodzaj budownictwa jest w Polsce naj-
czêœciej spotykany na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz terenach zachodnich.
W opinii znawców tej techniki bukowiecka „organistówka” jest doœæ wyj¹tkowa. Za-
strza³y w budynku znajduj¹ siê tylko przy naro¿ach, przy drzwiach i wykonane s¹ in-
nym uk³adem cegie³, który po³o¿ono tak ze wzglêdów praktycznych, ale te¿ estetycz-
nych. Taki uk³ad cegie³ znajduje siê np. w murach pa³acu Cecilienhof w Poczdamie,
propagowany jest równie¿ w ksi¹¿ce B. Liebolda, „Budowle z ceg³y nietynkowane.
Wzornik detalu dekoracyjnego” z 1891 r. 

Na uwagê zas³uguje powsta³y w latach 1905-1906 budynek szkolny, który pe³ni sw¹
funkcjê do dziœ i stanowi integraln¹ czêœæ zabudowy Zespo³u Przedszkolno-Szkolne-
go w Bukowcu. Œladami dawnych czasów s¹ tak¿e ma³e formy budownictwa sakral-
nego, w tym m. in: znajduj¹ca siê na cmentarzu parafialnym kaplica Matki Boskiej Bo-
lesnej, zbudowana w 1926 roku na czeœæ parafian poleg³ych w I wojnie œwiatowej,
w wojnie polsko-bolszewickiej oraz w powstaniu wielkopolskim, Grota Matki Boskiej
z Lourdes zbudowana przy koœciele w 1929 roku, przykoœcielny krzy¿ drewniany
z 1928 roku, na którym umieszczona jest stara chor¹giewka z dat¹ 1635, inicja³ami
JZOPP – wojewody poznañskiego Jana z Bnina Opaliñskiego i herbem rodu Opaliñ-
skich – £odzia, ze star¹ drewnian¹ rzeŸb¹ Jezusa Ukrzy¿owanego, czy liczne zabyt-
kowe ju¿ dziœ kapliczki.  Na terenie wsi nie brakuje te¿ przyk³adów dawnej zabudo-
wy wœród budynków mieszkalnych i gospodarczych, choæ te remontowane, czêsto
zmieniaj¹ ca³kowicie swój pierwotny charakter. 

Historia miejsca oprócz œwiadectw spo³ecznych i architektonicznych przejawia siê
tak¿e w zabytkach nazewniczych. W Bukowcu, jak na wiekow¹ osadê przysta³o, do
dziœ funkcjonuj¹ jeszcze dawne zwyczajowe nazwy miejsc i ulic, takie jak: Dominia,
B³onie, Piek³o, Garbary, Winnica, Graniczki, Pólka i Laski lub ³¹ka na Smugu. 

Bukowiec dzisiejszy to rozwijaj¹ca siê wieœ, w której dawne tradycje przybieraj¹ no-
woczesne oblicze. Jest tu Poradnia Lekarza Rodzinnego Medycznego Centrum
„Zdrovita”, stacja benzynowa TOTAL, trzy sklepy, biblioteka bêd¹c¹ placówk¹ filial-
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n¹ Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, wybudowany
w 1982 roku Wiejski Dom Kultury. Dzia³aj¹ tu: Klub Seniora, Ko³o Gospodyñ Wiej-
skich, zespo³y artystyczne, wokalne, prowadzone s¹ kursy i zajêcia warsztatowe dla
mieszkañców. Sukcesywnie modernizowana jest bukowiecka jednostka OSP typu S2,
która zosta³a w 1995 roku w³¹czona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœnicze-
go. W najnowszych planach jest budowa nowej stra¿nicy. Budynek szkolny zosta³ roz-
budowany w 1986 roku. Szko³a dysponuje pracowni¹ komputerow¹, sal¹ gimna-
styczn¹, œwietlic¹, sto³ówk¹ i boiskiem. W pracy dydaktycznej wprowadzane s¹ ele-
menty kszta³cenia wed³ug wzorców duñskich, a uczniowie osi¹gaj¹ spore sukcesy
w dziedzinie muzyki i sportu. Sw¹ wieloletni¹ dzia³alnoœæ kontynuuje Ludowy Klub
Sportowy „Korona”, mog¹cy poszczyciæ siê dobrze urz¹dzonym boiskiem sporto-
wym z widowni¹ licz¹c¹ 200 miejsc oraz wybudowanym w 2008 roku i ostatnio zmo-
dyfikowanym pawilonem sportowym. Klub kontynuuje tradycje pi³karskie i ³ucznicze.
Dzia³aj¹ tu zak³ady rzemieœlnicze i firmy. 
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Wed³ug statystyk GUS, w roku 2017 zarejestrowanych by³o ponad 97 podmio-
tów gospodarki narodowej, z czego 82 stanowi³y osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³al-
noœæ gospodarcz¹. Wœród mniejszych zak³adów dzia³aj¹cych na terenie wsi wymieniæ
mo¿na: Pracowniê Stolarsk¹ Romana Kleszcza, Us³ugowy Zak³ad Stolarski Tomasza
Mazurkiewicza, „Ekoserwis” Miko³aja Sternala, Us³ugi Transportowe Józefa £ukaszy-
ka, czy Zak³ad Blacharski Andrzeja Jarmu¿a. Do wiêkszych nale¿¹ takie firmy jak:
Spó³dzielnia Inwalidów „Wielkopolanka”, wchodz¹c¹ w sk³ad spó³dzielni w Grodzi-
sku Wlkp. i produkuj¹ca stolarkê okienn¹ i drzwiow¹, firma „Wêdliniarstwo – S³ociñ-
ski” dzia³aj¹ca od 1990 roku, szczyc¹ca siê produkcj¹ wyrobów wg tradycyjnych re-
ceptur, za³o¿ona w 2008 roku firma KM Metal-Works sp. z o. o, specjalizuj¹ca siê
w obróbce stali nierdzewnych i aluminium oraz Us³ugowy Zak³ad Œlusarski Zdzis³awa
Przybylaka, specjalizuj¹cy siê w kompleksowym projektowaniu linii technologicznych
oraz produkcji maszyn dla ró¿nych ga³êzi przemys³u w kraju i za granic¹. 

Jubileusz 610. powstania wsi Bukowiec obchodzony by³ uroczyœcie 8 czerwca
2019 roku. Pomys³ zorganizowania uroczystych obchodów tej rocznicy pojawi³ siê na
etapie zg³aszania projektów do tegorocznego Bud¿etu Obywatelskiego Gminy Nowy
Tomyœl. Projekt ten znalaz³ siê wœród piêciu zwyciêskich projektów prospo³ecznych,
uzyska³ 213 g³osów popieraj¹cych i – w konsekwencji dotacjê w wysokoœci 10 000 z³.
W sk³ad komitetu organizacyjnego uroczystoœci weszli: so³tys Leszek Dr¹¿kowiak,
cz³onkowie Rady So³eckiej oraz przedstawiciele lokalnych organizacji i instytucji,
w tym: Ludowego Klubu Sportowego „Korona”, OSP w Bukowcu, Ko³a Seniorów i –
oczywiœcie Wiejskiego Domu Kultury. 

Czerwcowe, sobotnie œwiêtowanie objête patronatem Burmistrza Nowego Tomy-
œla, rozpoczêto Turniejem Szkó³ki Pi³karskiej o puchar So³tysa Wsi Bukowiec. W tur-
nieju wziê³y udzia³ dru¿yny m³odzików z Bukowca, S¹topów, Wytomyœla i Borui Ko-
œcielnej. Rozgrywki nie wy³oni³y zdecydowanego zwyciêzcy, a wszystkie dru¿yny za
udzia³ w rozgrywkach i dostarczone widzom pi³karskie emocje otrzyma³y symbolicz-
ne nagrody w postaci pucharów, pi³ek i sportowych koszulek. 

Wczesnym popo³udniem w koœciele parafialnym zosta³a odprawiona uroczysta
msza œw. celebrowana przez proboszcza, ks. Marcina Kubiaka. Zaœ po mszy œw. ulica-
mi wsi wyruszy³ na stadion korowód, prowadzony przez Lwóweck¹ Orkiestrê Dêt¹,
na czele której w galowych strojach taneczno-marszowe figury prezentowa³y mar¿o-
netki. Ze sceny mieszkañców i licznie przyby³ych goœci powita³ so³tys Leszek Dr¹¿ko-
wiak, a po nim g³os zabra³a Adrianna Zieliñska – zastêpca Burmistrza Nowego Tomy-
œla i zaproszeni na obchody goœcie. 

Po czêœci oficjalnej rozpoczê³y siê wystêpy artystyczne.  Swój barwny program folk-
lorystyczny zaprezentowa³y wystêpuj¹ce goœcinnie: Zespó³ Ludowy z Szamotu³ i Ze-
spó³ Tañca Ludowego „Cybinka” z Grodziska Wielkopolskiego. Przed licznie przyby-
³¹ publicznoœci¹ zaprezentowa³ siê zespó³ akordeonowy z Pañstwowej Szko³y Mu-
zycznej w Nowym Tomyœlu. Pokaz tañca towarzyskiego w wykonaniu Wiktorii Nazi-
mek i Krzysztofa Izydorskiego, tañce w uczniów pierwszej i trzeciej klasy z Zespo³u
Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu, przygotowanych przez panie Marzenê Antko-
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Swój barwny program 
folklorystyczny zaprezentowa³
m. in. Zespó³ Ludowy 
z Szamotu³ 

Taneczny wystêp 
zaprezentowa³y dzieci 
z Zespo³u Przedszkolno
-Szkolnego z Bukowca 

Gromkimi brawami 
nagrodzono zespó³ 
akordeonowy
z Pañstwowej Szko³y 

Muzycznej w Nowym Tomyœlu



wiak i Aleksandrê Adamczak by³y kolejnym punktem programu. Nie zabrak³o oczy-
wiœcie akcentów muzycznych. Gromkimi brawami publicznoœæ nagrodzi³a wystêpy
wokalne Oliwii Matuszewskiej, Marysi Kaczmarek i dzia³aj¹cych przy Wiejskim Domu
Kultury w Bukowcu – Zespo³u Seniorów i m³odzie¿owego zespo³u „Ojej”. Wœród wy-
konawców znalaz³y siê tak¿e: grupa gitarowa dzia³aj¹cy przy WDK w Bukowcu z pro-
gramem przygotowanym przez Alicjê Pasiciel i grupa muzyczna „Antkowe pyry”. 

Niespodziank¹ wieczoru by³ poczêstunek – pieczony dzik i œwinia, wyroby Zak³a-
du „Wêdliniarstwo – S³ociñski”, które ufundowane zosta³y przez organizatorów im-
prezy. Ostatnim punktem rocznicowych obchodów by³a zabawa taneczna. Przy ryt-
mach granych przez miejscowy muzyczny zespó³ weselny „Forte” bawiono siê do
póŸnych godzin nocnych. 

Zdjêcia: Natalia Kucz
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Na jubileuszowej scenie wyst¹pi³ zespó³ gitarowy przygotowany przez Alicjê Pasiciel 

Nie mog³o zabrakn¹æ zespo³u wokalnego „Ojej” ….
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… zespo³u bukowieckich seniorów 

Wyst¹pi³ tak¿e zespó³ „Antkowe Pyry” 
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Historia by³a w szkole Twoim ulubio-
nym przedmiotem?

Na pocz¹tku na pewno nie. Okres sta-
ro¿ytny i œredniowiecze wrêcz mnie od-
strasza³y, tym bardziej, ¿e – co mo¿e wy-
dawaæ siê œmieszne – ja nie mam za bar-
dzo pamiêci do dat. Z bohaterami te¿ jest
ró¿nie, wiêc by³ to przedmiot, jak jeden
z wielu. Dopiero w póŸniejszym okresie,
kiedy weszliœmy w XVIII, XIX, XX wiek,
a szczególnie dwudziestolecie miêdzywo-
jenne, to czu³em siê zdecydowanie lepiej.
Lekcje nie by³y ju¿ takie nu¿¹ce i z przy-
jemnoœci¹ na nie chodzi³em. O II RP mo-
g³em s³uchaæ w nieskoñczonoœæ.

Co Ciê urzek³o w³aœnie w tym okresie
historycznym?

Ujê³o mnie i fascynuje do dziœ to, ¿e
wówczas w Polsce wszystko tworzy³o siê
od nowa. Odzyskaliœmy pañstwo po po-
nad 120 latach niebytu i w³aœnie ten zryw
do kreowania rzeczywistoœci i wspólna
praca zwi¹zana z odbudow¹ kraju nie-
zwykle mnie urzek³y. Pozornie mo¿e siê
wydawaæ, ¿e panowa³a ogólna zgoda

i symbioza, ale jak siê zg³êbi temat, to siê
okazuje, ¿e podobnie jak w œwiecie
wspó³czesnej polityki, tak i wtedy, by³y
prawa i lewa strona, ró¿ne obozy, od-
mienne pogl¹dy i tym samym konflikty.
Warto równie¿ podkreœliæ fakt, ¿e spra-
wa granic Polski nie by³a jeszcze zamkniê-
ta. Jako Wielkopolanie sami musieliœmy
sobie wywalczyæ wolnoœæ, nie dostaliœmy
jej z urzêdu. Podobnie by³o z obszarem
Œl¹ska, pamiêtamy te¿ rok 1920 i walki
z bolszewikami. Pomimo tego, jeœli mia³-
bym wybraæ czasy, do których móg³bym
siê przenieœæ, to z przyjemnoœci¹ w³aœnie
w ten okres dwudziestolecia miêdzywo-
jennego. Jednoœæ, wspó³dzia³anie, wspól-
ny cel, jakim by³a odbudowa kraju – to
w³aœnie mi siê najbardziej podoba i z tego
wzglêdu, w³aœnie ten okres jest dla mnie
najbardziej interesuj¹cy. 

A Twoja historia od zawsze zwi¹zana
jest z Nowym Tomyœlem?

Urodzi³em siê w Szamotu³ach, a kiedy
mia³em dwa lata, ze wzglêdu na pracê
mojego taty, przenieœliœmy siê do Nowe-
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Od lektury na temat rodów królewskich, wy¿ej sobie ceni bezpoœrednie z nimi spo-
tkania, od szeregowania wydarzeñ w pamiêci, woli odtwarzanie ich na ¿ywo, a d³ugie
godziny – zamiast w archiwum – chêtniej spêdza w drodze lub na planie filmowym.
Adrian Pawelski – mi³oœnik okresu dwudziestolecia miêdzywojennego w Polsce, pre-
zes Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57 Pu³ku Pie-
choty Karola II Króla Rumunii udowadnia, ¿e historyczn¹ pasjê mo¿na pielêgnowaæ
na wiele niezwyk³ych sposobów.
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go Tomyœla. Od tego czasu, tj. od 37 lat,
moja rodzina zwi¹zana jest z tym mia-
stem. Czujê siê tu dobrze, takie miejsco-
woœci jak nasza mi siê podobaj¹. Tutaj te¿
pozna³em siê z moj¹ ¿on¹, która jest ro-
dowit¹ nowotomyœlank¹. Szko³y koñczy-
³em oczywiœcie nowotomyskie – naj-
pierw Szko³a Podstawowa nr 2, a od
4 klasy przenios³em siê do „Trójki”. Na-
stêpnie by³o Liceum Ekonomiczne przy
ul. Szczanieckiej. Edukacjê zakoñczy³em

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Po-
znaniu. Studiowa³em zaocznie, ale by
móc studiowaæ by³y potrzebne œrodki na
czesne. St¹d te¿, pewnego czerwcowego
dnia uda³em siê ze œwiadectwem w rêku
do nowotomyskich firm, zostawiaj¹c
swoje dokumenty, m. in. w Urzêdzie
Pocztowym w Nowym Tomyœlu. Jak siê
póŸniej okaza³o, to tam w³aœnie zacz¹³em
swoj¹ pracê zawodow¹, która trwa do
dzisiaj. 1 lipca minie 20 lat, od momentu,
jak podj¹³em pracê na Poczcie Polskiej.
Cztery lata tutaj w placówce w Nowym
Tomyœlu, a od 2003 roku z krótkimi
przerwami w Poznaniu, obecnie w Dzia-
le Wsparcia Sprzeda¿y. Praca w czterech
œcianach, ale na szczêœcie z dostêpem do
œwiata zewnêtrznego.

Skoro zainteresowanie histori¹ nie
wi¹¿ê siê z Twoim wykszta³ceniem ani
z prac¹ zawodow¹, to pozostaje pasja…

Poszed³em w ekonomicznym kierun-
ku, ale nad histori¹ te¿ siê zastanawia³em.
Przewa¿y³y wzglêdy praktyczne. Jak po-
myœla³em, co mogê ewentualnie robiæ po
kierunku historycznym, to za wielu opcji
nie by³o. Na ka¿dym etapie naszego ¿ycia
dokonujemy wyborów i dopiero póŸniej
mo¿emy oceniæ, czy wiêcej przynios³y
plusów, czy minusów. Z perspektywy
czasu, mo¿liwe ¿e wybra³bym inaczej, ale
z pewnoœci¹ podjêtych decyzji nie ¿a³ujê.

Najwa¿niejsze, ¿e nie porzuci³eœ zain-
teresowania histori¹ i od lat aktywnie
dzia³asz w Towarzystwie Dzia³añ Histo-
rycznych im. Feliksa Piêty w barwach 57
Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii.
D³ugo zapamiêtywa³am tê pe³n¹ nazwê
(œmiech)
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Jest d³uga – to fakt i czêsto padamy
ofiar¹ ró¿nych modyfikacji i wersji tej na-
zwy (œmiech). 

Sk¹d wysz³a inicjatywa za³o¿enia takiej
grupy historycznych pasjonatów?

Nasze Towarzystwo tworzy³o siê eta-
pami. Za³o¿yliœmy je w 2009 roku, w Bu-
kowcu. Koledzy z Nowego Tomyœla,
Grodziska Wlkp. i okolic, którzy wpadli
na pomys³, by za³o¿yæ tak¹ grupê, brali
udzia³ w ró¿nego rodzaju rekonstruk-
cjach i wydarzeniach patriotycznych pod
egid¹ grupy poznañskiej. Nawi¹zywali do
tradycji polskich ¿o³nierzy z wrzeœnia
1939 roku i w pewnym momencie
stwierdzili, ¿e jednak warto pójœæ w swo-
j¹ stronê. Mój ówczesny kolega z pracy,
a obecnie te¿ i skarbnik naszego Towa-
rzystwa, Darek Kaczmarek by³ w grupie

poznañskiej i gdy tworzyli w³asn¹, zapro-
ponowa³ mi cz³onkostwo. Takich grup
by³o ju¿ wtedy du¿o i na pocz¹tku zasta-
nawia³em siê, czy mo¿e nie przyst¹piæ do
dywizjonu artylerii konnej. Bardzo mi siê
podoba³o umundurowanie i imponowa³y
mi sylwetki ¿o³nierzy na koniach, ale z ra-
cji tego, ¿e nigdy z koñmi nie mia³em do
czynienia, a nawet trochê siê ich bojê,
zdecydowa³em siê na piechotê. Dzia³al-
noœæ naszego stowarzyszenia, a przy oka-
zji moja przygoda z rekonstrukcj¹, roz-
poczê³y siê we wrzeœniu 2009 roku od
ma³ej inscenizacji na ulicy Szczanieckiej,
przy Zespole Szkó³ nr 2 i od tamtego mo-
mentu trwa do dzisiaj. Na pocz¹tku, po
utworzeniu, nowa grupa liczy³a ok. 30
osób. We w³asnym zakresie byliœmy
w stanie zorganizowaæ niejedn¹ insceni-
zacjê. Mieliœmy ch³opaków po stronie
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Ka¿dego roku w rocznicê œmierci Feliksa Piêty udajemy siê na cmentarz, gdzie zapalamy znicze 
i pe³nimy honorow¹ wartê. Bukowiec, 2018 r. 



polskiej, byli ¿o³nierze Wehrmachtu, by-
³a te¿ Armia Czerwona. W 2014 roku
stwierdziliœmy jednak, ¿e aby móc siê da-
lej rozwijaæ, musimy robiæ to na w³asny
rachunek. Nast¹pi³ wiêc roz³am i ka¿dy
poszed³ w swoj¹ stronê. W 2017 r. na-

st¹pi³o pe³ne sformalizowanie naszej dzia-
³alnoœci poprzez zarejestrowanie stowa-
rzyszenia w Krajowym Rejestrze S¹do-
wym. Od tamtego czasu, dziêki zaufaniu,
jakim obdarzyli mnie koledzy, mam przy-
jemnoœæ pe³niæ funkcjê prezesa naszego
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Przyjechaliœmy z podarkami z naszych stron. Od prawej: Adrian Pawelski, Jej Królewska Wysokoœæ
Ksiê¿niczka Rumunii Ma³gorzata Hohenzollern-Sigmaringen, Jego Królewska Wysokoœæ 

Ksi¹¿ê Radu Hohenzollern - Veringen. Bukareszt, czerwiec 2017 r. 

Na dworze królewskim pojawi³a siê silna delegacja. Pa³ac Elizabeta w Bukareszcie, czerwiec 2017 r. 



stowarzyszenia. Zdecydowaliœmy siê na
KRS, poniewa¿ bez tego nie przys³ugiwa-
³y nam ¿adne dotacje, nie mogliœmy braæ
udzia³u w ¿adnych projektach. Teraz jest
o wiele wiêcej mo¿liwoœci, mo¿emy siê
rozwijaæ i pozyskiwaæ ró¿ne fundusze.
Pocz¹tkowo dzia³aliœmy pod nazw¹ To-
warzystwo Dzia³añ Historycznych im. Fe-
liksa Piêty, a w 2014 roku stwierdziliœmy,
¿e skupiamy siê przede wszystkim na
okresie wrzeœnia 1939 r. i do³o¿yliœmy
ten cz³on, zwi¹zany z jednostk¹ 57 pu³ku
piechoty, który stacjonowa³ w Poznaniu.

Jaki zwi¹zek ma 57 pu³k piechoty
z powiatem nowotomyskim?

W pocz¹tkach wrzeœnia 1939 roku,
zwiad 57 pu³ku piechoty operowa³ na li-
nii Nowy Tomyœl – Zb¹szyñ – Grodzisk
Wlkp. i z tego powodu stwierdziliœmy, ¿e
warto upamiêtniæ jego dzia³ania. Chcemy
o tym przypominaæ, chocia¿by przy oka-
zji kolejnych rocznic. Poza g³ównym kie-
runkiem naszych zainteresowañ, realizu-
jemy nasz¹ pasjê historyczn¹ wcielaj¹c siê
w postacie ¿o³nierzy z okresu powstania
wielkopolskiego 1918/1919 r., czy te¿
¿o³nierzy wyklêtych po 1945 roku. Nie
zamykamy siê na ¿adne obszary historii
i je¿eli tylko projekt nie propaguje ideolo-
gii totalitarnej, jesteœmy otwarci na wszel-
kie dzia³ania.

Opowiedz proszê o Feliksie Piêcie –
patronie Waszego stowarzyszenia.

Feliks Piêta by³ powstañcem wielko-
polskim, który urodzi³ siê w 1895 roku
w D¹browie. W wieku 24 lat, razem
z ksiêdzem Maciaszkiem i stuosobow¹
grup¹ mieszkañców Bukowca i okolic,
wyruszy³ do powstania. Cel by³ jeden:

wyzwoliæ Wielkopolskê, aby nastêpnie
przy³¹czyæ j¹ do Polski. Zgin¹³ 9 lutego
1919 roku w bitwie pod £omnic¹, a jego
grób znajduje siê do dzisiaj w Bukowcu.
Obraliœmy Feliksa Piêtê za naszego patro-
na, by upamiêtniæ jego postaæ, a wraz
z nim wszystkich innych ¿o³nierzy, którzy
oddali ¿ycie w walce o wyzwolenie naszej
ma³ej ojczyzny. Chcieliœmy obok przy-
wódców powstania, takich jak genera³
Taczak czy te¿ Dowbor – Muœnicki, za-
chowaæ w pamiêci równie¿ tych mniej
znanych, którzy swoj¹ walecznoœci¹ i od-
wag¹ stanowili o losach niejednej bitwy.
Jako stowarzyszenie opiekujemy siê gro-
bem Feliksa Piêty w Bukowcu i ka¿dego
roku, w rocznicê jego œmierci, organizuje-
my lokalne uroczystoœci. Celebrowana
jest msza œw. w koœciele parafialnym
w Bukowcu, po niej udajemy siê na cmen-
tarz, gdzie zapalamy znicze i wystawiamy
honorow¹ wartê. W ten sposób chcemy
przypominaæ, ¿e poœród nas byli te¿
mniej znani bohaterowie, dziêki którym
mamy Wielkopolskê w Polsce. 

Sk¹d patronat Karola II Króla Rumunii
nad 57 pu³kiem piechoty? 

W okresie miêdzywojennym relacje
Polski i Rumunii uk³ada³y siê bardzo po-
zytywnie. Dlatego te¿, w imiê dobrej
wspó³pracy, w latach dwudziestych ubie-
g³ego wieku, jeden z pu³ków piechoty
w Rumunii obra³ za swojego patrona Jó-
zefa Pi³sudskiego. W ramach rewan¿u,
przy okazji pobytu Karola II w Polsce,
w czerwcu 1937 roku zaproponowano,
aby król Rumunii obj¹³ honorowy patro-
nat nad jednym ze znakomitszych pu³-
ków Wojska Polskiego II RP. Wybór
pad³ na 57 pu³k piechoty z Poznania. Od

95Za tym rogiem, w tym domu, nieopodal...

LUDZIE I ICH PASJE...



tamtego momentu pu³k nosi nazwê 57
Pu³k Piechoty Karola II Króla Rumunii.
A co do osoby Karola II, to by³a to nie-
zwykle ciekawa i barwna postaæ. Prowa-
dz¹c dosyæ intensywne ¿ycie towarzy-
skie, zosta³ zmuszony do przekazania
w 1927 roku królewskiej korony swoje-
mu synowi, wówczas 6. letniemu Micha-
³owi I. Nieoczekiwanie powróci³ na tron
w 1930 roku i sprawowa³ w³adzê do ro-
ku 1940, kiedy to ponownie królem zo-
sta³ Micha³ I.

Mieliœcie okazjê osobiœcie spotkaæ siê
z przedstawicielami rumuñskiej rodziny
królewskiej, potomkami Karola II króla
Rumunii. Jak trafiliœcie na królewski
dwór?

W grudniu 2016 roku, podczas jedne-
go ze spotkañ, zaproponowa³em kole-
¿eñstwu spotkanie z rodzin¹ królewsk¹
Micha³a I króla Rumunii. Potraktowali to
oczywiœcie z lekkim uœmiechem, bo ma³o
kto wierzy³, ¿e to siê mo¿e udaæ. Napisa-
³em maila i niecierpliwie oczekiwa³em na
informacjê zwrotn¹. Szczêœliwie dla mnie
i dla ca³ego pomys³u wiadomoœæ trafi³a do
sekretarza na dworze królewskim – pana
Traiana Sarca. Okaza³ siê osob¹ otwart¹,
pozytywnie nastawion¹ do naszej inicjaty-
wy i w³aœnie dziêki niemu, w czerwcu
2017 roku pojawiliœmy siê na dworze Eli-
zabeta w Bukareszcie. Równie dobrze
móg³ przecie¿ odpisaæ, ¿e spotkanie nie
jest mo¿liwe i pewnie nawet nie byliby-
œmy tym zdziwieni, bo w koñcu byliœmy
tylko nikomu w Rumunii nieznan¹ grup¹
pasjonatów historii z dalekiej Polski
(œmiech). Przygotowywaliœmy siê dosyæ
intensywnie, bo jednak na co dzieñ nie
przebywa siê na dworze królewskim,

a perspektywa rozmowy z cz³onkami ro-
dziny królewskiej by³a dla nas jak podró¿
w kosmos. Sama podró¿ tam i z powro-
tem trwa³a piêæ dni – dwa dni samej jazdy
do Bukaresztu i dwa dni podró¿y po-
wrotnej. W miêdzyczasie obejrzeliœmy
du¿o ciekawych miejsc, m. in. w Siedmio-
grodzie zwiedziliœmy zamek w Alba Iulii –
miejsce koronacji królów Rumunii, pa³ac
Peles w Sinaia – letni¹ rezydencjê rodziny
królewskiej, czy te¿ zamek Bran – po-
dobno siedzibê s³ynnego hrabiego Dracu-
li. Wizyta u rodziny królewskiej w Buka-
reszcie odby³a siê w poniedzia³ek 19
czerwca. Na pocz¹tku byliœmy mocno
stremowani, ale z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹
spotkanie przybiera³o bardzo sympatycz-
ny obrót. Ksiê¿na Ma³gorzata to napraw-
dê mi³a i ciep³a osoba. Jest kontynuatork¹
tradycji rodu, gdy¿ by³a najstarsz¹ z piê-
ciu córek Micha³a I. Król nie doczeka³ siê
syna, zmieni³ wiêc swego czasu prawo,
¿eby ksiê¿na Ma³gorzata mog³a obj¹æ
tron po jego abdykacji. Spotkanie trwa³o
oko³o 1,5 godziny. Na pocz¹tku zostali-
œmy oprowadzeni po ca³ej rezydencji, na-
stêpnie w ogrodzie mia³o miejsce przywi-
tanie z ksiê¿n¹ i ksiêciem. Nasz pobyt za-
koñczyliœmy na wspólnym poczêstunku.
Byliœmy wniebowziêci, ale wydaje mi siê,
¿e rodzina królewska te¿ pozytywnie
odebra³a nasz¹ wizytê. Na spotkanie
przyjechaliœmy oczywiœcie z drobnymi
podarkami z naszych stron. Ksiê¿n¹ Ma³-
gorzatê najbardziej ucieszy³y rysunki
przygotowane przez uczniów nowoto-
myskich szkó³. Przygotowuj¹c siê do wy-
jazdu, rozes³a³em do szkó³ z powiatu no-
wotomyskiego proœbê, aby dzieci w for-
mie rysunku przedstawi³y, jak sobie wy-
obra¿aj¹ rodzinê królewsk¹. Najwiêcej
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prac otrzymaliœmy ze Szko³y Podstawo-
wej nr 2, gdzie dyrektor Marek Polcyn,
pomimo krótkiego terminu i bie¿¹cych
obowi¹zków, niezwykle pozytywnie od-
niós³ siê do naszej inicjatywy. Wszystkie
rysunki przeskanowaliœmy, ³adnie opra-
wiliœmy i dodaj¹c odpowiedni tytu³, prze-
kazaliœmy je Jej Królewskiej Wysokoœci.
Na spotkaniu nie mog³o te¿ oczywiœcie
zabrakn¹æ akcentów zwi¹zanych z wikli-
n¹. Dziêki uprzejmoœci Andrzeja Pawlaka
– honorowego prezesa Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wiklinia-
rzy podarowaliœmy ksiê¿nej Ma³gorzacie
miniaturkê najwiêkszego wiklinowego
kosza na œwiecie, wraz z piêknym albu-
mem, traktuj¹cym o uprawie wikliny na
naszym terenie.

Kto Wam towarzyszy³ w tym wyj¹t-
kowym spotkaniu?

Na spotkanie wybraliœmy siê wspólnie
z ¿o³nierzami z 17. Wielkopolskiej Bryga-
dy Zmechanizowanej z Miêdzyrzecza,
a dok³adniej z dowódc¹ Batalionu Logi-
stycznego – pp³k. Mariuszem Filem oraz
dwoma kolegami z tej¿e jednostki. Bata-
lionu, który miesi¹c wczeœniej przyj¹³ tra-
dycje 57 Pu³ku Piechoty, dziêki czemu na
powrót znalaz³y siê one w strukturach
Wojska Polskiego. Pomys³odawc¹ konty-
nuacji tradycji polskich pu³ków z okresu II
Rzeczypospolitej Polskiej przez wspó³-
czesne oddzia³y Wojska Polskiego jest
pan Micha³ Andrzejak ze Stowarzyszenia
Twierdza i Dawny Garnizon Poznañ. To
w³aœnie dziêki jego staraniom, w bryga-
dzie z Miêdzyrzecza mo¿na niemal na
ka¿dym kroku dostrzec tradycje wojsko-
we II RP. 12 maja 2017 roku Batalion Lo-
gistyczny 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej uroczyœcie przyj¹³ tra-
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dycje 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla
Rumunii. To niecodzienne wydarzenie
mia³o miejsce w Poznaniu, przy Pomniku
„Armii Poznañ”. Rodzicami chrzestnymi
sztandaru zostali: ówczesny Starosta No-
wotomyski – Ireneusz Kozecki i Jej Kró-
lewska Wysokoœæ ksiê¿niczka Rumunii,
Stra¿niczka Korony Rumuñskiej Ma³go-
rzata Hohenzollern-Sigmaringen, wnucz-
ka Karola II króla Rumunii. Nie by³o jej
niestety w Poznaniu, na uroczystoœciach
reprezentowa³ j¹ ma³¿onek – ksi¹¿ê Ra-
du. Jako ¿e w swojej dzia³alnoœci nawi¹zu-
jemy do tradycji królewskiego pu³ku,
równie¿ i my mieliœmy okazjê uczestni-
czyæ w tej podnios³ej uroczystoœci. Do
dzisiaj z wielk¹ przyjemnoœci¹ wracamy
do tych chwil. Wydarzenie to jest jednym
z wielu przyk³adów na to, jak blisko ma-
my do historii przez du¿e „H”. Czasami
jest ona na wyci¹gniêcie rêki. Dlatego te¿,

zachêcam ka¿dego do fotograficznego
przeœledzenia tych obchodów, naprawdê
warto.

A wracaj¹c do naszego wyjazdu…
w tym wyj¹tkowym miejscu nie mog³o
zabrakn¹æ pani Iuliany Gra¿yñskiej – kon-
sula honorowego Rumunii w Poznaniu,
która bardzo ¿yczliwie odnios³a siê do na-
szych wczeœniejszych próœb o t³umacze-
nie tekstów, a podczas samej podró¿y
pe³ni³a niezwykle istotn¹ rolê w komuni-
kacji z otoczeniem. Ca³a podró¿ nie by³a-
by mo¿liwa, gdyby nie przywo³any wcze-
œniej, nieoceniony pan Micha³ Andrzejak.
To dziêki jego talentowi organizacyjnemu
i niebywa³ej wytrwa³oœci, cali i zdrowi
zrealizowaliœmy, licz¹c¹ prawie 5 tysiêcy
kilometrów eskapadê. Na spotkaniu z ro-
dzin¹ królewsk¹ obecni byli równie¿: Je-
go Ekscelencja Marcin Wilczek – ambasa-
dor RP w Bukareszcie i pu³kownik To-
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masz Domañski – attaché z Ambasady
RP w Bukareszcie. Na dworze królew-
skim pojawi³a siê wiêc bardzo silna dele-
gacja. W drodze powrotnej, jak ju¿ wcze-
œniej wspomnia³em, mieliœmy okazjê
zwiedziæ jedn¹ z rezydencji górskich w Si-
naia – pa³ac Peles. Mia³a tam miejsce za-
bawna sytuacja. Po przyjeŸdzie okaza³o
siê, ¿e pa³ac jest udostêpniany zwiedzaj¹-
cym w mocno okrojonym zakresie.
Zmartwi³o nas to trochê, ale pani Iuliana
wpad³a na znakomity pomys³, przedsta-
wiaj¹c nas jako delegacjê od ksiê¿nej Ma³-
gorzaty. Takie postawienie sprawy spo-
wodowa³o, ¿e zostaliœmy oprowadzeni
bezp³atnie po wszystkich, nawet tych nie-
dostêpnych na co dzieñ miejscach. Przy
okazji sami stanowiliœmy atrakcjê dla in-
nych zwiedzaj¹cych, którzy do Peles
przybywaj¹ z ca³ego œwiata. Garnizono-
we, wrzeœniowe mundury prezentowa³y

siê znakomicie na królewskich salonach,
robi¹c wra¿enie na ka¿dym, kogo mijali-
œmy. Sam pa³ac jest niezwykle urokliwy,
a ró¿ne wydarzenia z ¿ycia rodziny kró-
lewskiej, które mia³y tam miejsce powo-
duj¹, ¿e Sinaia powinna byæ obowi¹zko-
wym punktem podczas ka¿dej wizyty
w Rumunii. Chocia¿ od wyjazdu minê³y
ju¿ 2 lata, pamiêtam prawie ka¿dy naj-
mniejszy szczegó³ z podró¿y. Takie
wspomnienia pozostaj¹ do koñca ¿ycia.

Wasze mundury rzeczywiœcie robi¹
wra¿enie, sk¹d pozyskujecie militaria? 

Umundurowanie i wyposa¿enie kupu-
jemy. Tych rzeczy, które ewentualnie by-
³yby oryginalne – z racji czasu, jaki min¹³
od dwudziestolecia miêdzywojennego –
balibyœmy siê u¿ywaæ. Oczywiœcie s¹
pewne elementy, np. bagnety czy he³my,
które po odrestaurowaniu u¿ytkujemy,
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ale robimy to tylko wtedy, kiedy mamy
pewnoœæ, ¿e dane wyposa¿enie nie ule-
gnie zniszczeniu. Aktualnie sporo jest
firm, które siê wyspecjalizowa³y w szyciu
i przygotowaniu oporz¹dzenia. Wszel-
kiego rodzaju pasy, buty, ³adownice,
czapki, rogatywki – to wszystko mo¿na
kupiæ. Chocia¿by w naszym stowarzysze-
niu mamy osobê, która zajmuje siê tym
zawodowo. Kole¿anka Agnieszka Kacz-
marek, bo o niej mowa, realizuje wiele
projektów zwi¹zanych z nasz¹ pasj¹. Po-
za tym jest te¿ du¿o podmiotów, które
wypo¿yczaj¹ umundurowanie. Jeœli ktoœ
dopiero startuje z tym hobby i chcia³by
siê do nas przy³¹czyæ, to nie musi od razu
wydawaæ du¿ych kwot, ¿eby móc to ro-
biæ. Dziesiêæ lat naszej dzia³alnoœci po-
zwoli³o nam zorganizowaæ sobie po dwa
lub trzy komplety mundurów, tak wiêc
jesteœmy w stanie wspieraæ siê wzajemnie
w tym zakresie. Wiadomo, ¿e z ka¿dym
hobby wi¹¿¹ siê pewne nak³ady finanso-
we i docelowo, jakby ktoœ faktycznie
chcia³ siê w to mocno zaanga¿owaæ,
okreœlone œrodki nale¿y na to przezna-
czyæ. Finanse jednak nie s¹ barier¹, naj-
wa¿niejsze s¹ chêci. 

Chêci wystarcz¹? A co z wiedz¹ histo-
ryczn¹?

Jakieœ totalne minimum (œmiech). Jeœli
o mnie chodzi, to mam ochotê do dzia³a-
nia i nie bojê siê podejmowaæ wyzwañ,
ale w kwestii wiedzy, to zdajê sobie spra-
wê, ¿e jeszcze du¿o móg³bym siê na-
uczyæ. Odtwarzamy ¿o³nierzy z wrzeœnia
'39 roku, ale trzeba mieæ œwiadomoœæ te-
go – i my j¹ mamy – ¿e to byli m³odzi lu-
dzie. Czas nie stoi w miejscu, dlatego te¿
œmiejemy siê, ¿e jak nie znajd¹ siê nastêp-

cy, to bêdziemy podró¿owaæ po kraju ja-
ko weterani rekonstrukcji. Na szczêœcie
mamy w stowarzyszeniu m³odych adep-
tów, którzy wykazuj¹ coraz wiêksz¹ ak-
tywnoœæ. W dalszym ci¹gu otwarci jeste-
œmy na nowe osoby, nie zamykamy siê na
nikogo. Je¿eli lubisz historiê i nie boisz siê
wyzwañ, serdecznie zapraszamy do
wst¹pienia w nasze szeregi. Nowe osoby
to nowe mo¿liwoœci, nowe pomys³y, no-
we chêci do dzia³ania. Cz³onków Towa-
rzystwa Dzia³añ Historycznych im. Felik-
sa Piêty jest dwunastu, ale niestety rzad-
ko siê zdarza, ¿e podczas rekonstrukcji
frekwencja wynosi 100%. To jest nasze
hobby, a ka¿dy ma te¿ ¿ycie zawodowe,
rodzinne i nie zawsze pasuje, aby we
wszystkim wzi¹æ udzia³. Ka¿dego roku
ustalamy, w jakim wydarzeniu chcieliby-
œmy uczestniczyæ, ale czêsto jest te¿ tak,
¿e organizujemy siê krótko przed realiza-
cj¹ danego projektu. Niemniej jednak, co
najmniej raz lub dwa razy do roku spoty-
kamy siê na strzelnicy. Mamy takie we-
wnêtrzne rozgrywki o puchar prezesa
i wtedy staramy siê wszyscy wzi¹æ w nich
udzia³.

Przedstawiacie inscenizacje ró¿nych
wydarzeñ historycznych, jak siê do nich
„krok po kroku” przygotowujecie? 

Nieraz jest tak, ¿e jesteœmy organiza-
torami wydarzenia, innym razem jedzie-
my „na gotowe” i na miejscu dostajemy
scenariusz do realizacji. Zawsze na po-
cz¹tku najwa¿niejsze jest jednak okreœle-
nie, czy to jest inscenizacja, czy rekon-
strukcja. Czêsto w jêzyku potocznym te
dwa pojêcia s¹ stosowane zamiennie, a to
nie jest to samo. Rekonstrukcja to jest
wierne odtworzenie tego, co mia³o miej-
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sce w danej przestrzeni i w danym czasie.
Inscenizacja pozwala na rozbudowanie
scenariusza o ró¿ne fakty zaczerpniête
z innych wydarzeñ. W przypadku insce-
nizacji – oczywiœcie w granicach rozs¹dku
– mo¿na przedstawiæ swój punkt widze-
nia, bez ryzyka, ¿e zostaniemy oskar¿eni
o tworzenie historii na nowo. Dlatego
te¿, na pocz¹tku musimy okreœliæ, w ja-
kim ujêciu chcemy przedstawiæ dany te-
mat, a ewentualnie póŸniej oszacowaæ
niezbêdny bud¿et. Czasami ograniczamy
siê do dioramy, czyli statycznej prezenta-
cji grupy. Naszym flagowym „produk-
tem” jest kancelaria pu³kowa. Mamy za-
bytkowy telefon, lampê, ró¿ne mapy i pa-
rê innych elementów, dziêki którym mo-
¿emy stworzyæ namiastkê kancelarii, ja-
kie funkcjonowa³y w Wojsku Polskim II
RP. Przy pomocy starych maszyn do pisa-

nia, stalówki czy ka³amarza, wzbogaceni
dodatkowo o piecz¹tki, wypisujemy
uczestnikom danego wydarzenia – za-
równo dzieciom, jak i doros³ym – oko-
licznoœciowe „przepustki”, czyli pami¹t-
kowe dokumenty, które s¹ wzorowane
na przepustkach z okresu dwudziestole-
cia miêdzywojennego. Pisanie na maszy-
nie w erze komputera robi na dzieciach
niezwyk³e wra¿enie. Z prezentacj¹ takiej
dioramy nie wi¹¿¹ siê prawie ¿adne na-
k³ady finansowe. Inaczej jest, je¿eli chodzi
o dynamiczne pokazy, gdzie w grê wcho-
dzi sprzêt mechaniczny, pirotechnika czy
broñ strzelaj¹ca. Wówczas korzystamy
z us³ug innych firm, co wi¹¿e siê ju¿ nie-
stety z okreœlonymi kosztami. Poza indy-
widualnym wyposa¿eniem piechura, do-
datkowym sprzêtem jeszcze nie dyspo-
nujemy, a przez okres dziesiêciu lat na-
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szej dzia³alnoœci mogliœmy zauwa¿yæ, ja-
kie emocje wywo³uje oddzia³ piechoty,
a jakie – pojawienie siê na arenie wyda-
rzeñ armaty, pojazdu pancernego czy
czo³gu. Przygotowanie dobrej rekon-
strukcji, czy inscenizacji trwa minimum
rok. Na tyle wczeœniej trzeba siê ju¿ za-
braæ do planowania, chocia¿by po to, aby
z innymi grupami uzgodniæ kalendarz wy-
darzeñ. Jest nas du¿o, ale nie na tyle, aby
np. w jeden weekend byæ w wiêcej ni¿
jednym miejscu.

Jak wygl¹da wspó³praca z innymi gru-
pami? W boju o Miedzichowo wziê³y
udzia³ grupy z ca³ej Polski, a nawet z Nie-
miec. Organizowanie wspólnego wyda-
rzenia na odleg³oœæ to chyba nie³atwe za-
danie?

Jako organizatorzy przygotowujemy
scenariusz. Ka¿dy z uczestników siê z nim
zapoznaje i w momencie, kiedy przyje¿-
d¿a na miejsce akcji, wie ju¿ mniej wiêcej,
jak to bêdzie wygl¹da³o i jaka jest jego ro-
la. Oczywiœcie, przed ka¿dym wydarze-
niem zak³adamy, ¿e bêd¹ te¿ próby. Zda-
rza siê jednak, ¿e czas nam umyka nie-

zwykle szybko i wówczas bazujemy na
swoim doœwiadczeniu. Znamy siê z wiêk-
szoœci¹ grup rekonstrukcyjnych od wielu
lat i wiemy, czego po kim mo¿na siê spo-
dziewaæ, a ¿e wszyscy prezentuj¹ na-
prawdê wysoki poziom, to bez obaw re-
alizujemy poszczególne rekonstrukcje,
czy inscenizacje. W tym wszystkim, ca³e
szczêœcie dla nas, ¿e tylko my wiemy, jak
to mia³o wygl¹daæ, a jak w rzeczywistoœci
to wysz³o (œmiech). W ka¿dym dzia³aniu
bywa tak, ¿e nie zawsze pewne rzeczy
uda siê wykonaæ zgodnie z za³o¿eniem,
chocia¿by ze wzglêdów technicznych, bo
np. krótkofalówka przestaje dzia³aæ i ktoœ
nie wie, ¿e w tym momencie ma wyjœæ,
wychodzi ktoœ inny i póŸniej na bie¿¹co
próbujemy prostowaæ to potkniêcie. Plan
dzia³ania bezsprzecznie jednak zawsze
musi byæ, bo spontanicznoœæ absolutnie
nie jest tu wskazana.

Zw³aszcza z broni¹ w rêku…
Dok³adnie tak, w przypadku broni hu-

kowej, czy pirotechniki, plan dzia³ania za-
wsze przede wszystkim uwzglêdnia kwe-
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stie bezpieczeñstwa. Poza tym zbyt dale-
ko posuniêta kreacja w³asna danego re-
konstruktora mog³aby byæ zgubna dla ca-
³ego wydarzenia. Znawcy tematu s¹
obecni podczas realizacji tego typu pro-
jektów i z pewnoœci¹ odbi³oby siê to na
okreœlonym poziomie komentarzy. Tym
bardziej w dzisiejszym œwiecie, gdzie nie-
pochlebne wieœci szybko siê rozchodz¹.
Na szczêœcie, tak jak ju¿ wspomnia³em
wczeœniej, znamy siê z ludŸmi z poszcze-
gólnych grup od wielu lat, dlatego te¿ za-
praszaj¹c kole¿eñstwo z Wronek, Ple-
szewa, Szamotu³, Wyr, Dzier¿oniowa
czy Poznania, jesteœmy spokojni o efekt.

Rok 2018, ze wzglêdu na obchody
100. rocznicy odzyskania przez Polskê
niepodleg³oœci, zapewne by³ dla Was
pracowitym rokiem, a mimo to, w³aœnie
z Waszej inicjatywy odby³o siê du¿e wy-
darzenie pod nazw¹ „Armii w darze. 80.
rocznica przekazania broni ze zbiórki
Funduszu Obrony Narodowej w No-
wym Tomyœlu”. 

Przerzucaj¹c internetowe stronice na-
trafiliœmy z koleg¹ Darkiem Kaczmar-
kiem na wydawnictwo, w którym zosta³y
opisane wydarzenia, jakie mia³y miejsce
w Nowym Tomyœlu w 1938 roku.
Stwierdziliœmy, ¿e warto by³oby je upa-
miêtniæ. Z racji tego, ¿e ju¿ od 2017 roku
wspó³pracowaliœmy z Batalionem Logi-
stycznym 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej z Miêdzyrzecza,
stwierdziliœmy, ¿e skoro mamy tak¹ uro-
czystoœæ, to piêknie by³oby zaprezento-
waæ nowotomyœlanom wojsko historycz-
ne i wojsko wspó³czesne. ¯o³nierze
z Miêdzyrzecza s¹ zawsze bardzo otwar-
ci na ró¿nego rodzaju dzia³ania i je¿eli tyl-

ko maj¹ mo¿liwoœæ pomóc, to nigdy nie
odmawiaj¹. W ramach planu wspó³pracy
ze stowarzyszeniami, zg³aszanym odpo-
wiednio wczeœniej do Ministra Obrony
Narodowej, nasz projekt zosta³ pozytyw-
nie zaakceptowany, dziêki czemu przed-
stawiciele 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej, wraz ze sprzêtem,
mogli w pe³nej krasie zaprezentowaæ siê
w Nowym Tomyœlu. Zgoda Minister-
stwa, aby czo³g „Leopard” pojawi³ siê
w naszym mieœcie równie¿ bardzo pozy-
tywnie nas zaskoczy³a. By³ te¿ plan, ¿eby
przejecha³ ulicami miasta, ale mo¿liwoœæ
ewentualnych zniszczeñ nawierzchni
i tym samym koniecznych do poniesienia
kosztów, skutecznie zniechêci³y nas do
tego pomys³u. A wra¿enie na mieszkañ-
cach zrobi³ naprawdê du¿e, bo ilekroæ
spojrza³em w miejsce, gdzie zosta³ posta-
wiony, kolejka chêtnych do zwiedzania
jego wnêtrza nie mala³a. Na pocz¹tku nie
mieliœmy œwiadomoœci, ¿e realizacja na-
szego projektu wi¹¿e siê z takim nak³a-
dem pracy. By³ pomys³, wizja tego, jak
chcielibyœmy, ¿eby to wygl¹da³o, nato-
miast wszystkie kwestie techniczne zwi¹-
zane z pozwoleniami i z wszelkimi upo-
wa¿nieniami do tego, ¿eby wojsko mog³o
przemaszerowaæ z punktu A do punktu
B, w pewnym momencie nas przerazi³y.
Wydawa³o mi siê, ¿e to bêdzie ³atwiejsze,
ale jak siê dowiedzia³em, ¿e np. decyzja
o zatrzymaniu ruchu nale¿y do jednej in-
stytucji, a zgoda na zamkniêcie drogi do
innej, albo kiedy pojawi³a siê kwestia wy-
magañ imprezy masowej i zwi¹zanych
z tym kolejnych pozwoleñ, to stwierdzili-
œmy, ¿e jak tak dalej pójdzie, to nie damy
rady, bo jednak nie mamy doœwiadczenia
w organizacji takich du¿ych wydarzeñ.

LUDZIE I ICH PASJE...

103Za tym rogiem, w tym domu, nieopodal...



A to by³ tylko jeden z elementów tej ca³ej
organizacyjnej uk³adanki. Na szczêœcie
przy realizacji tego wa¿nego – nie tylko
dla nas, ale i dla ca³ej spo³ecznoœci Nowe-
go Tomyœla – wydarzenia, mogliœmy li-
czyæ na pomoc. Pan Burmistrz do nasze-
go pomys³u odniós³ siê pozytywnie i do-
staliœmy finansowe wsparcie, dziêki któ-
remu mogliœmy zaprosiæ kolegów-rekon-
struktorów ze sprzêtem historycznym.
Dziêki pomocy pani Marzeny Kortus, czy
te¿ pana Jerzego Kimstacza z Urzêdu
Miejskiego, Naczelnika Wydzia³u Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Poli-
cji, Komendanta Stra¿y Miejskiej czy te¿
druhów z OSP, a tak¿e harcerzy z 19
Dru¿yny Harcerskiej „Buki”, problemy
organizacyjne stawa³y siê coraz mniejsze.
Nieocenione by³o te¿ wsparcie organiza-
cyjne i finansowe ze Starostwa Powiato-

wego i pomoc Marzeny Matusiak. Do-
skona³a wspó³praca i du¿a pomoc p³ynê-
³a ze strony dyrektor NOK-u, pani Beaty
Baran. Ogrom by³ nak³ad pracy Wasze-
go bibliotekarskiego zespo³u z pani¹ dy-
rektor Lucyn¹ Koñczal-Gnap na czele, bo
to u Was powsta³a imponuj¹ca wystawa
tematyczna. No i jeszcze doskona³e zro-
zumienie ze strony Fundacji Enea, panów
Krzysztofa Piosika i Kazimierza Kucza
oraz Rady Nadzorczej Banku Spó³dziel-
czego w Nowym Tomyœlu. Dziêki wspar-
ciu i wspólnym dzia³aniom tak wielu osób
i instytucji, uda³o nam siê to wszystko
z powodzeniem zorganizowaæ. Mamy
oczywiœcie przemyœlenia co do tego wy-
darzenia. Z pewnoœci¹ wiele rzeczy mo¿-
na by³o zrobiæ lepiej, sprawniej. By³ to
nasz pierwszy projekt o takiej skali. Do-
tychczasowe doœwiadczenie z organizacji
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inscenizacji, czy rekonstrukcji by³o nie-
wielkie, w stosunku do tego, z czym siê
zderzyliœmy w tym przypadku. Ca³kowi-
cie inna specyfika i ciê¿ar gatunkowy
prac. Dzia³ania organizacyjne w dniu 16
czerwca zaczêliœmy ju¿ od wczesnych go-
dzin rannych i dopiero fina³owy koncert
zespo³u „Hañba!” pozwoli³ nam na lek-
kie odprê¿enie. Wystêp zbuntowanej ka-
peli by³ naprawdê niezwyk³y, a przy oka-
zji mocno powi¹zany z naszymi obchoda-
mi, gdy¿ cz³onkowie zespo³u, w swojej
muzycznej podró¿y mieli na uwadze w³a-
œnie rok 1938. Szkoda tylko, ¿e niewielu
nowotomyœlan w tym koncercie uczestni-
czy³o, nastêpna okazja mo¿e siê szybko
nie powtórzyæ. Ch³opaki dalej prê¿nie
dzia³aj¹, a zdobyte nagrody œwiadcz¹
o tym, ¿e robi¹ naprawdê wielk¹ rzecz.
Bardzo mocno im kibicujê. Kontakt
utrzymujemy do dzisiaj.

Odwa¿ycie siê w przysz³oœci na reali-
zacjê kolejnego tak sporego przedsiê-
wziêcia?

Po ka¿dym wydarzeniu, zawszê mó-
wiê sobie, ¿e ju¿ nigdy wiêcej nie bêdê nic
przygotowywa³. Cz³owiek jest w pew-
nym momencie zmêczony i chce odpu-
œciæ. PóŸniej przychodzi jednak chwila
otrzeŸwienia, trochê rozmyœlañ, refleksji
i nagle pojawia siê myœl, ¿e mo¿e jeszcze
warto spróbowaæ, bo przecie¿ zbli¿a siê
kolejna wyj¹tkowa rocznica. Na koniec
sierpnia, w Zb¹szyniu, planujemy zorga-
nizowaæ uroczystoœci zwi¹zane z upa-
miêtnieniem 80. rocznicy wybuchu II
wojny œwiatowej. Z racji tego, ¿e w³aœnie
tam, z pocz¹tkiem wrzeœnia 1939 roku,
wraz ze zwiadem 57 pu³ku piechoty dzia-
³a³ porucznik Polaszek, chcielibyœmy zor-

ganizowaæ trzydniowe wydarzenia. Pla-
nujemy zacz¹æ w pi¹tek – 30 sierpnia –
wieczorem, wystaw¹ i dalej pokazem fil-
mów w plenerze. W sobotê – 31 – sierp-
nia na ulicach Zb¹szynia chcemy od rana
zorganizowaæ kolejn¹, bo ju¿ IV edycjê
gry miejskiej. W godzinach popo³udnio-
wych planujemy paradê podobn¹ do tej,
jaka mia³a miejsce w Nowym Tomyœlu
w ubieg³ym roku, tj. z udzia³em pojaz-
dów historycznych oraz sprzêtu wojsko-
wego z 17. Wielkopolskiej Brygady Zme-
chanizowanej z Miêdzyrzecza oraz pokaz
mody z okresu II Rzeczypospolitej. Bar-
dzo prawdopodobny jest te¿ udzia³ Nad-
odrzañskiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej
– w ten sposób chcielibyœmy podkreœliæ
fakt, ¿e przed wybuchem II wojny œwiato-
wej granica kraju przebiega³a 3 km od
Zb¹szynia. Ponadto zwróciliœmy siê z za-
proszeniem do kó³ gospodyñ wiejskich,
aby podczas pikniku historycznego za-
prezentowa³y potrawy wg przepisów
z tamtego okresu. Sobotnia czêœæ obcho-
dów zostanie zakoñczona koncertem
oraz potañcówk¹ w starym stylu. Dzia³a-
nia zaplanowane na dwa dni, 30-31 sierp-
nia, z pewnoœci¹ siê odbêd¹. Znak zapy-
tania pojawia siê jednak przy inscenizacji,
któr¹ chcielibyœmy zaprezentowaæ w nie-
dzielne popo³udnie 1 wrzeœnia. U¿ycie
du¿ej iloœci historycznych pojazdów me-
chanicznych, które chcielibyœmy zapre-
zentowaæ, wi¹¿e siê z okreœlonymi nak³a-
dami finansowymi. Od ubieg³ego roku
próbujê na wszelkie sposoby szukaæ
wsparcia w ró¿nych fundacjach i instytu-
cjach. Na razie, niestety, bez rezultatu.
Tym samym realizacja inscenizacji jest
jeszcze pod znakiem zapytania. Najsmut-
niejsze jest to, ¿e przygotowania trwaj¹
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od roku i ka¿da z zaproszonych grup re-
konstrukcyjnych ma pod koniec sierpnia
zaplanowany przyjazd do nas do Zb¹szy-
nia. Bêdzie przykro, jak siê oka¿e, ¿e jed-
nak nic z tego nie wyjdzie. Okazja jest na-
prawdê wyj¹tkowa i z pewnoœci¹ jest to
niesamowita szansa do zaprezentowania
siê z tego typu wydarzeniem w skali ca³e-
go kraju. Pomys³ów jest naprawdê mnó-
stwo, tylko w pewnym momencie zaczy-
na siê problem finansowania i to jest ha-
mulec. Wszyscy czekamy jednak na po-
zytywne zakoñczenie.

Przypuszczam, ¿e to czekanie mo¿e
budziæ Wasz niepokój…

Dziwiê siê, ¿e jeszcze mnie ¿ona z do-
mu nie wygoni³a (œmiech). Jakby ktoœ
chcia³ siê faktycznie poœwiêciæ temu we
w³aœciwy sposób – drugi etat to jest ma³o.

Praca zawodowa, póŸniej obowi¹zki do-
mowe i zostaje tylko ta czêœæ doby miê-
dzy 23 a 6 rano – kiedy trzeba iœæ do pra-
cy. Pisanie wniosków, domykanie pew-
nych tematów, to jest niestety czaso-
ch³onne i by³oby fajnie, ¿eby ten poœwiê-
cony czas ostatecznie przyniós³ namacal-
ne efekty. Musimy poruszaæ siê w takim
obszarze, jaki sami sobie zorganizujemy
i to niestety powoduje, ¿e wydarzenia,
które chcielibyœmy organizowaæ w wiêk-
szej skali, mog¹ przejœæ bez echa. Wspó³-
pracujemy z Gmin¹ Zb¹szyñ, ze Stowa-
rzyszeniem Patriotyczny Zb¹szyñ i Sto-
warzyszeniem Lokalna Grupa Rybacka
Obra-Warta. Bardzo pozytywnie do na-
szego pomys³u odniós³ siê te¿ Klub Woj-
skowy, dzia³aj¹cy przy 17. Wielkopol-
skiej Brygadzie Zmechanizowanej w Miê-
dzyrzeczu. Jest sporo instytucji i podmio-
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tów, które bior¹ udzia³ w przygotowa-
niach i dlatego, je¿eli uda siê to skutecznie
sfinalizowaæ, to bêdzie sukces nas wszyst-
kich. Organizacja tylko dwóch dni obcho-
dów mo¿e pozostawiæ pewien niedosyt.

To nie pierwsze przedsiêwziêcie realizo-
wane przez Was na terenie Zb¹szynia... 

Wspó³praca z Gmin¹ Zb¹szyñ bardzo
dobrze nam siê rozwija od trzech lat.
Z racji tego, ¿e porucznik Polaszek dzia-
³a³ na tym terenie, staraliœmy siê raz po
raz wychodziæ z propozycj¹ dzia³añ upa-
miêtniaj¹cych wydarzenia z okresu II woj-
ny œwiatowej. W pewnym momencie tra-
filiœmy na kolegów ze Stowarzyszenia Pa-
triotyczny Zb¹szyñ i w³aœnie dziêki ich
du¿emu wsparciu, od trzech lat wspólnie
organizujemy grê miejsk¹ „Zb¹szyñska

Niepodleg³a”. Dru¿yny sk³adaj¹ siê z 5-
6 osób i w zale¿noœci od tego, jaki mamy
pomys³ na tematykê danej gry uczestnicy
realizuj¹ zadania w ramach scenariusza,
jaki zaproponujemy. Uczestnikami
w wiêkszoœci s¹ mieszkañcy Zb¹szynia.
Dotychczasowe edycje realizowane by³y
w okolicach 11 listopada. W zesz³ym ro-
ku np. mieliœmy zadania zwi¹zane z po-
wstaniem wielkopolskim. W tym roku,
z racji 80. rocznicy bêd¹ dotyczy³y wrze-
œnia 1939 roku. Do tej pory zawsze mie-
liœmy wiêcej chêtnych ni¿ miejsc, gdy¿
bior¹c pod uwagê techniczne aspekty or-
ganizacji gry, jesteœmy w stanie zapewniæ
atrakcje piêtnastu dru¿ynom. Zawsze
oczywiœcie uwa¿nie s³uchamy opinii
uczestników na temat tego, co im siê po-
doba³o, a co nale¿a³oby zmieniæ. Ubieg³o-
roczna gra miejska, zdaniem wiêkszoœci,
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Stwierdziliœmy, ¿e warto to upamiêtniæ. Armii w darze - 80. rocznica przekazania broni ze zbiórki
Funduszu Obrony Narodowej w Nowym Tomyœlu. Od lewej: Bartosz Kaczmarek, Dariusz Kaczmarek, 

£ukasz Grzesiak (GRH 58pp). Nowy Tomyœl, czerwiec 2018 r.



by³a zdecydowania zbyt ³atwa. Uczestni-
cy chc¹ krwi, potu i ³ez, tak wiêc w sierp-
niu tego roku, postaramy siê zaspokoiæ
ich oczekiwania, przygotowuj¹c wiêcej
zadañ sprawnoœciowych.

Wasze rodziny anga¿uj¹ siê w dzia³al-
noœæ grupy?

Jeœli chodzi o moj¹ rodzinê, to by³y
pewne epizody. Braliœmy wspólnie udzia³
w niektórych inscenizacjach. W pewnym
momencie stwierdzili jednak, ¿e to nie
jest to, co chcieliby robiæ, wiêc na polu
rekonstrukcyjnym dzia³am na razie
w pojedynkê. Kto jednak wie, mo¿e
w przysz³oœci siê to zmieni. Oczywiœcie,
w naszym stowarzyszeniu s¹ rodzinne
akcenty. Darek, Agnieszka i Bartek
(Kaczmarkowie – przyp. red.) s¹ dosko-
na³ym przyk³adem, na to, ¿e wspólnie
mo¿na realizowaæ swoje pasje. Jest te¿
kolega Bogdan z córk¹ Monik¹. Rekon-
strukcja to bardzo pozytywna prze-
strzeñ do realizacji wspólnych wielopo-
koleniowych dzia³añ.

W ci¹gu 10 lat dzia³alnoœci na pewno
mia³y miejsce wydarzenia, które szcze-
gólnie zapad³y Ci w pamiêæ. Co wspomi-
nasz najprzyjemniej?

Co roku braliœmy udzia³ w bitwie pod
M³aw¹. To jest teren pó³nocno –
wschodniej Polski i rekonstrukcja doty-
czy³a wydarzeñ, które mia³y miejsce we
wrzeœniu 1939 roku. Marzy³bym o re-
konstrukcji na tak¹ skalê u nas. Poza ilo-
œci¹ samych uczestników, których by³o
ok. 400 – ¿o³nierze, ludnoœæ cywilna, by-
³o te¿ mnóstwo sprzêtu, zarówno je¿-
d¿¹cego, jak i lataj¹cego, a do tego niesa-
mowicie widowiskowa pirotechnika. Te
rekonstrukcje by³y naprawdê piêkne.

W zesz³ym roku, mieliœmy okazjê poje-
chaæ do Czech. Nasi s¹siedzi z po³udnia
przywo³ali wydarzenia z 1938 roku –
z ich perspektywy by³o to zajêcie, z na-
szej odzyskanie Œl¹ska Cieszyñskiego.
Pozytywnie wspominamy mentalnoœæ
Czechów, przede wszystkim ich zdrow-
szy dystans do obowi¹zków dnia co-
dziennego. Z pewnoœci¹ wyjazd do Ru-
munii i spotkanie z rodzin¹ królewsk¹ na
zawsze pozostanie w mojej pamiêci. Ca-
³y czas jednak wierzê, ¿e to najprzyjem-
niejsze jeszcze przede mn¹. Dwie rzeczy
mi siê jeszcze marz¹. Chcia³bym kiedyœ –
i ju¿ pewne zakusy ku temu zrobiliœmy –
wybraæ siê na Bia³oruœ i odnaleŸæ szko³ê,
któr¹ w 1933 roku za³o¿yli ¿o³nierze 57
pu³ku piechoty. To by³o w miejscowoœci
Chodosy, gdzieœ ko³o Brzeœcia. Chcia³-
bym pojechaæ w to miejsce i zobaczyæ,
czy ten budynek jeszcze istnieje, czy dalej
jest to budynek szkolny? Druga rzecz, to
chcia³bym kiedyœ przemaszerowaæ szla-
kiem 57 pu³ku piechoty z Nowego To-
myœla w stronê Warszawy, chocia¿by do
miejscowoœci Pi¹tek, mo¿e Sochaczew –
tras¹ ok. 300 km. Ju¿ od paru lat podsu-
wam ch³opakom ten temat, ale na razie
jeszcze nikt go nie podchwyci³. Kiedyœ
z Micha³em Kurk¹ z Wroc³awia przeszli-
œmy w mundurach historycznych, w pe³-
nym oporz¹dzeniu, w ci¹gu dwóch dni
odcinek z Pleszewa do Gostynia – organi-
zowano tam przez wiele lat Strefê Militar-
n¹, na któr¹ zje¿d¿a³y grupy rekonstruk-
cyjne z ca³ego kraju. 50 kilometrów to
¿aden wyczyn, jednak przemarsz ten bar-
dzo pozytywnie wspominam do dzisiaj.
Bardzo chêtnie wracam te¿ do chwil
zwi¹zanych z naszym mikroepizodem
w filmie „Wo³yñ”. 
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Wyst¹piliœcie w filmie Smarzowskie-
go?!

Przy okazji jednej z rekonstrukcji
w M³awie zosta³ og³oszony casting do fil-
mu „Wo³yñ”. Nasze kandydatury na tyle
siê spodoba³y, ¿e mogliœmy pojawiæ siê
pod Skierniewicami na trzy dni zdjêcio-
we. W¹tek wrzeœnia 1939 roku pojawia
siê na pocz¹tku filmu. Nasze zadanie po-
lega³o na tym, aby wype³niæ t³o za g³ów-
nym bohaterem, nios¹cym w czasie bi-
twy rannego polskiego ¿o³nierza. Tak
wiêc przez ca³y dzieñ zdjêciowy przebie-
galiœmy odcinek stu metrów, tam i z po-
wrotem. Przyznam szczerze, ¿e byliœmy
pod wra¿eniem ca³ej otoczki planu filmo-
wego – tu re¿yser Wojciech Smarzow-
ski, gdzieœ niedaleko pojawi³ siê Arka-
diusz Jakubik, wielki œwiat. Jednak co do
efektów naszego dzia³ania, to jakby tak

szczerze spojrzeæ – s¹ one ¿adne
(œmiech). Tylko my wiedzieliœmy, w któ-
rym momencie filmu zaistnieliœmy. Jest to
naprawdê u³amek sekundy. Du¿e by³o
rozczarowanie ze strony tych wszystkich
osób, którym mówiliœmy: „Zobaczycie
nas w filmie!” Jak nas zobaczyli, to spyta-
li: „To ju¿?” (œmiech). Sami na zasadzie
stopklatki musieliœmy siê wychwyciæ, ale
nie zmienia to faktu, ¿e doœwiadczenie
fantastyczne. Do dzisiaj mam pami¹tkê
z tego wydarzenia – piêkn¹ patynê, tj. fil-
mow¹ charakteryzacjê mojego rekon-
strukcyjnego munduru ¿o³nierza Wojska
Polskiego z 1939 roku.

Spotykacie siê równie¿ z grupami,
które odtwarzaj¹ ca³kowicie inny okres
historyczny?

Bardzo dobrym miejscem do wymiany
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doœwiadczeñ i spotkañ z przedstawiciela-
mi innych grup rekonstrukcyjnych jest
Kutno i odbywaj¹ce siê tam wydarzenie
pt. „Odyseja historyczna”. Przyje¿d¿a
tam rokrocznie oko³o tysi¹ca rekon-
struktorów. Panuje pozytywna atmosfe-
ra, regulaminy mundurowe nie maj¹ tak
wielkiego znaczenia, jak w przypadku in-
nych tego typu imprez historycznych.
W jednym momencie rozmawialiœmy
w namiocie Indian, by za chwilê spotkaæ
wikingów czy samurajów. Odbywa siê
tam te¿ jedyna w swoim rodzaju insceni-
zacja, w której uczestnicz¹ wszyscy re-
konstruktorzy. Na polu rekonstrukcyj-
nym mo¿na zobaczyæ muszkietera biega-
j¹cego z karabinem Mauser, samuraja na
czo³gu Sherman, a najbardziej rozbawi³
mnie ¿o³nierz z Afrika Korps strzelaj¹cy
z karabinu maszynowego, umieszczone-
go na ³odzi wikingów. Do tego jeszcze
wspó³czesna muzyka w tle. Dobra zaba-
wa i du¿o œmiechu gwarantowane. War-
to siê tam wybraæ, chocia¿by w charakte-
rze widza, naprawdê polecam. Przy oka-
zji takich pikników, inscenizacji, czy re-
konstrukcji nawi¹zuj¹ siê bardzo sympa-
tyczne relacje. Dziêki temu, ¿e nikt na ni-
kogo siê nie zamyka, przy okazji ostatniej
inscenizacji, zwi¹zanej z setn¹ rocznic¹
boju o Miedzichowo, mieliœmy okazjê za-
prosiæ kolegów rekonstruktorów z Nie-
miec. U nich trochê inaczej podchodzi siê
do tematu rekonstrukcji. Z racji tego, ¿e
w przesz³oœci – jako naród – wyrz¹dzili
wiele z³ego, obowi¹zuj¹ u nich bardzo re-
strykcyjne przepisy, które nie pozwalaj¹
im w takim stopniu prezentowaæ sylwe-
tek niemieckich ¿o³nierzy, jak chocia¿by
u nas w Polsce. Byli bardzo zadowoleni
z tego, ¿e mogli do nas przyjechaæ i te¿ s¹
otwarci na to, aby pojawiæ siê w Zb¹szy-

niu, jeœli ta planowana inscenizacja dosz³a-
by do skutku. 

Masz jeszcze czas na inne zaintereso-
wania?

G³ównie zajmuje mnie rekonstrukcja.
Przy okazji poszukiwania akcentów, któ-
re mo¿na by wykorzystaæ przy takich
uroczystoœciach jak ta, która by³a w No-
wym Tomyœlu, czy te¿ ta, któr¹ planuje-
my w Zb¹szyniu, trafiê czasem na jakieœ
fajne zespo³y muzyczne. Tak wiêc, poza
rekonstrukcj¹ jest równie¿ muzyka
z okresu dwudziestolecia miêdzywojen-
nego oraz muzyka folkowa w wykonaniu
zespo³ów: „Hañba!”, „Warszawska Or-
kiestra Sentymentalna”, „Orkiestra Ta-
neczna Bonanza”, „Rokiczanka”.
A ostatnio „Laboratorium Pieœni”, czy
te¿ niezwyk³e po³¹czenie tradycji i wspó³-
czesnych instrumentów przez zespó³
„Krzikopa”.

Twoim zdaniem lekcje w szkole wy-
starcz¹, by rozpaliæ historyczn¹ pasjê, czy
potrzeba czegoœ wiêcej?

Na pewno ma du¿e znaczenie, czy
o historii rozmawia siê w domu. Sporo
czasu dzieci spêdzaj¹ jednak w szko³ach,
dobrze wiêc, jeœli trafi¹ na nauczyciela po-
trafi¹cego zaszczepiæ takiego bakcyla.
Wydaje mi siê, ¿e tym, co pomog³oby
rozwin¹æ u dzieci zainteresowanie histo-
ri¹, s¹ na pewno lokalne wydarzenia. My-
œlê, ¿e w wiêkszym stopniu powinny byæ
one prezentowane dzieciom podczas lek-
cji. To, ¿e coœ, gdzieœ wydarzy³o siê
w œwiecie, niekoniecznie musi byæ intere-
suj¹ce dla m³odego cz³owieka, ale jak by-
œmy przedstawili mu, ¿e tu – za tym ro-
giem, w tym domu, nieopodal, nad tym
jeziorem, w tym parku – podzia³a³oby to
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z pewnoœci¹ na dzieciêc¹ wyobraŸniê.
Wydaje mi siê, ¿e by³oby ciekawiej i te
lekcje historii by³yby lepiej odbierane
przez dzieci. 

Wy w³aœnie te wydarzenia zza rogu
pokazujecie…

Staramy siê o tym opowiadaæ przy
ka¿dej nadarzaj¹cej siê okazji. Nie tylko
podczas inscenizacji, czy rekonstrukcji hi-
storycznych, ale równie¿, jak mo¿emy, to
pojawiamy siê w szko³ach, czy w przed-
szkolach. Cieszymy siê z tego, co robimy,
ale dla nas wielk¹ radoœci¹ jest te¿ to, ¿e
jeszcze ktoœ inny mo¿e czerpaæ z naszej
pasji. Wiadomo, ¿e podczas prezentacji
jakiegoœ wydarzenia nie jesteœmy w stanie
zaprezentowaæ ca³ego spektrum zwi¹za-
nych z nim spraw. Ma to byæ jednak pe-
wien impuls do tego, aby siêgn¹æ po ksi¹¿-
kê, czy dokument historyczny i dowie-
dzieæ siê czegoœ wiêcej. W niektórych

szko³ach tworz¹ siê klasy o profilu mun-
durowym. Upatrujemy w tym szansê, ¿e
ci m³odzi ludzie, skoro wybrali taki kieru-
nek i chc¹ siê w tym temacie rozwijaæ, byæ
mo¿e przy³¹cz¹ siê do naszej grupy. Nie-
którzy zarzucaj¹ nam, ¿e bawimy siê
w wojsko, niepotrzebnie pokazujemy
okrucieñstwo wojny. Oczywiœcie, czuje-
my siê dobrze w tym, co robimy, ale nie
zapominamy, ¿e noszenie munduru,
zw³aszcza ¿o³nierza Wojska Polskiego
jest du¿¹ nobilitacj¹ i zobowi¹zaniem. Sta-
ramy siê pamiêtaæ o tym w ka¿dym mo-
mencie naszej dzia³alnoœci, a o wojnie mó-
wimy nie dlatego, ¿eby j¹ wywo³aæ, ale
w³aœnie po to, aby do niej nie dopuœciæ.

Dziêkujê Ci za rozmowê, ¿yczê jesz-
cze wielu niezapomnianych chwil i pe³nej
satysfakcji z organizacji najbli¿szych, zb¹-
szyñskich wydarzeñ.
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W naszym stowarzyszeniu s¹ te¿ rodzinne akcenty. Spotkanie op³atkowe w sali 
Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu, grudzieñ 2018 r. 
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Ocalmy dziedzictwo przesz³oœci

We wspó³czesnym œwiecie, który – jak powiedzia³ jeden z filozofów – coraz bardziej
przypomina globaln¹ wioskê, swój renesans prze¿ywa idea Ma³ych Ojczyzn. Poddawa-
ni wp³ywom wszechogarniaj¹cej kultury popularnej i masowej, skazani na nieustann¹
pogoñ za nowoczesnoœci¹ i postêpem technicznym, unifikuj¹cym ró¿ne formy naszego
¿ycia, coraz czêœciej odczuwamy potrzebê powrotu do rodzimych wartoœci i etosu,
które przez lata przyœwieca³y naszym przodkom, chcemy okazywaæ swoje przywi¹za-
nie do tego, co nasze, podkreœlaæ nasz¹ regionaln¹ to¿samoœæ i ocalaæ dziedzictwo prze-
sz³oœci.

Dziedzictwo kulturowe kojarzy siê nam siê czêsto z czymœ odleg³ym i bardzo wznio-
s³ym. I rzeczywiœcie mo¿emy o nim mówiæ w wymiarze ponadnarodowym i narodo-
wym, ale tak¿e w znacznie mniejszym i bli¿szym – regionalnym czy lokalnym. Dorobek
kulturowy minionych pokoleñ nie zawsze jest doceniany. Wiele materialnych i niema-
terialnych dóbr – tak¿e naszej Ma³ej Ojczyzny – zosta³o bezpowrotnie utraconych.
Dziœ ¿yjemy w okresie rewolucji cyfrowej. Wspó³czesne rozwi¹zania techniczne po-
zwalaj¹ na utrwalenie dorobku pokoleñ oraz jego szerok¹ popularyzacjê. Zapis cyfro-
wy i udostêpnienie materia³ów daje ogromn¹ szansê na poznawanie w³asnego dziedzic-
twa kulturowego oraz wykorzystanie go w celach edukacyjnych, zawodowych lub re-
kreacyjnych. Warto wiêc czasem wybraæ siê w podró¿ w czasie, by nie uton¹æ w tro-
skach codziennoœci. (Jerzy Ziemacki) 

Dla pe³niejszej realizacji celów statutowych naszego Towarzystwa (a jednym z pod-
stawowych jest przecie¿: poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa
kulturowego ziemi nowotomyskiej), lepszego zintegrowania obecnych i pozyskania no-
wych cz³onków, Zarz¹d NTK postanowi³ zainicjowaæ powstanie ko³a regionalistów –
kolekcjonerów i obj¹æ je swoim patronatem. Na nasze zaproszenie do wziêcia udzia³u
w spotkaniu inauguruj¹cym zaistnienie takiego gremium, które odby³o siê 7 maja br.,
pozytywnie odpowiedzia³o kilkunastoosobowe grono panów – regionalistów, kolek-
cjonerów regionaliów i osób zainteresowanych zagadnieniami dotycz¹cymi zw³aszcza
przesz³oœci naszego regionu i miasta. W tym gronie nie tylko podzieliliœmy siê prze-
œwiadczeniem o potrzebie ocalania pami¹tek dokumentuj¹cych przesz³oœæ naszego
z gór¹ 200. letniego miasta, ale i upewniliœmy siê w przekonaniu, ¿e jest to nasz¹ powin-
noœci¹ wobec kolejnych pokoleñ. 

Uczestnicy spotkania podjêli podczas dyskusji takie kwestie jak – ³atwiejsze z pewno-
œci¹ do realizacji – zapocz¹tkowanie gie³d kolekcjonerów nowotomyskich pami¹tek,
pozwalaj¹cych zaprezentowaæ mieszkañcom naszego miasta i okolic m. in. regionaliów
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W imieniu Zarz¹du NTK uczestników spotkañ powita³ prezes Bogdan Górny. 
Obok, po  lewej – Marcin Izydorek, cz³onek Zarz¹du, inicjator spotkañ

Z myœl¹ o zacieœnieniu wspó³pracy pomiêdzy kolekcjonerami regionaliów i osobami 
zainteresowanymi problematyk¹ regionaln¹ zaplanowano kolejne spotkania



pozostaj¹cych w prywatnych rêkach oraz – z pewnoœci¹ znacznie trudniejsze, bo wy-
magaj¹ce pozyskania stosownego lokalu i jego zagospodarowania – powstanie w na-
szym mieœcie Izby Tradycji, w której mog³yby byæ gromadzone pami¹tki lokalnej prze-
sz³oœci. Pojawi³ siê te¿ interesuj¹cy pomys³, by zorganizowaæ w przysz³ym roku – mimo
braku w naszym mieœcie muzeum – Nocy Muzeów, w trakcie której mo¿na bêdzie za-
poznaæ m³odszych i starszych mieszkañców naszego miasta z tajemnicami historii No-
wego Tomyœla. 

Kolejne spotkanie w tym gronie odby³o siê 18 czerwca. By³o ono okazj¹ do podzie-
lenia siê w³asnymi pasjami, a tak¿e zaprezentowania niektórych eksponatów z w³a-
snych zbiorów, a s¹ wœród nich rzeczy interesuj¹ce i wartoœciowe, pozwalaj¹ce dotkn¹æ
naszej – nie tylko, ale przede wszystkim – regionalnej przesz³oœci. 

Z myœl¹ o zacieœnieniu wspó³pracy pomiêdzy kolekcjonerami regionaliów i osobami
zainteresowanymi problematyk¹ regionaln¹, uzgodniono harmonogram nastêpnych
spotkañ. Zaplanowano je na pierwsze wtorki miesi¹ca: 6 sierpnia, 3 wrzeœnia, 1 paŸ-
dziernika, 5 listopada i 3 grudnia. Zapraszamy wszystkich, którym bliska jest ta proble-
matyka. Jeœli kolekcjonujesz coœ, jesteœ pocz¹tkuj¹cym lub ju¿ zaawansowanym kolek-
cjonerem, interesuje Ciê lokalna historia, chcesz poznaæ osoby o podobnych zaintere-
sowaniach i porozmawiaæ o swojej pasji – te spotkania s¹ dla Ciebie.
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Gra¿yna Matuszak

Moje wolne chwile

Pod tym intryguj¹cym tytu³em, w czerwcu br., w „Galerii na Piêtrze” Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu prezentowa³a swoje prace
Marzena Basiñska. 

Urodzona w 1972 roku w Miêdzyrzeczu, od zawsze mieszka na wsi, w nale¿¹-
cym do gminy Zb¹szyñ pobliskim Zakrzewku i – jak twierdzi – nigdy nie zamieni-
³aby wsi na miasto, bowiem w jej odczuciu nic nie zast¹pi krajobrazu, ciszy za
oknem i kawy wypitej o poranku na ganku w towarzystwie ulubionych piesków…

Lubi poezjê, malarstwo i rysunek. Jest samoukiem, a do odkrycia swojego ta-
lentu, a jednoczeœnie pasji – jak mówi – dotar³a krêt¹ drog¹. Nie uwa¿a siê za
prawdziw¹ artystkê. Rysuje to, co czuje, pod wp³ywem chwili, nastroju, czêsto
melancholii. Choæ zdarza jej siê rysowaæ na zamówienie, bardziej lubi realizowaæ
swoje w³asne wizje i pomys³y. 

Preferuje szkic o³ówkiem, ostatnio rysunek pastelami, ale od czasu do czasu
chwyta za pêdzel i maluje olejnymi farbami. Na jej o³ówkowych szkicach jeszcze
do niedawna przewa¿a³y wizerunki kobiet, ostatnio zaœ, byæ mo¿e za przyczyn¹
¿yciowych przemian, tematyka prac sta³a siê bardziej ró¿norodna. Oprócz sylwe-
tek kobiecych mo¿na w nich odnaleŸæ, naniesione na karton finezyjn¹ pastelow¹
kresk¹, postacie muzyków z instrumentami, elementy tañca, czy motywy zwie-
rzêce. W tych ostatnich na uwagê zas³uguj¹ chocia¿by liczne rysunki koni z bujny-
mi, faluj¹cymi grzywami, czy puszyste sylwetki drapie¿nych kotów. 

Sama artystka mówi o sobie: 

Dla ka¿dego jestem inna... Sob¹ siê stajê, gdy rozk³adam papier, chwytam
o³ówek i zaczynam szkicowaæ, staraj¹c siê jednoczeœnie jako samouk, by
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szkic wyra¿a³ mój œwiat... W moim przypadku potrzeba „malarstwa”
ujawni³a siê na takim etapie mojego ¿ycia, w którym szuka³am czegoœ, co
pozwoli mi zapomnieæ o rzeczywistoœci... Inspiracj¹ jest dla mnie g³ównie
postaæ kobiety, to co pozostawiam na kartce jest wynikiem moich doznañ
¿yciowych... Rysowa³am od zawsze, wype³niaj¹c moj¹ pasj¹ wolne chwile,
ale nigdy z myœl¹ o tym, ¿eby wyjœæ z t¹ moj¹ twórczoœci¹ do ludzi i poka-
zaæ j¹ publicznie. Odwa¿y³am siê na to dopiero kilkanaœcie lat temu. Teraz
wiem, jakie to dla mnie wa¿ne, ile radoœci i dobra daj¹ mi sytuacje, gdy lu-
dzie doceniaj¹ to, co robiê i chwal¹ moje prace. Nieraz cz³owiek bardzo te-
go potrzebuje. To jak drugi bardzo piêkny œwiat. 

Od niedawna swoje plastyczne wizje realizuje nie tylko na kartonie, czy p³ót-
nie. Kiedyœ – jak wspomina – ktoœ podszed³ i zapyta³… pani tak maluje, a mo¿e by
pani na festynie malowa³a buzie dzieciom? W taki sposób trzy lata temu zaczê-
³am. Malowanie na skórze jest bardzo przyjemne, bo nie tylko na buŸkach, ale na
rêkach, plecach, czy nogach mo¿na stworzyæ niesamowite wizualnie rzeczy i piêk-
nie ozdobiæ cia³o. 

Jej oszczêdne w barwach, ale bardzo sugestywne prace, zaprezentowane
w nowotomyskiej bibliotece, mo¿na by³o podziwiaæ publicznie po raz szósty.
Wczeœniej by³y eksponowane na wystawach w Wolsztynie, Zb¹szyniu, Siedlcu,
a ostatnio ju¿ po raz drugi w³aœnie w nowotomyskiej bibliotece. Marzena Basiñ-
ska zosta³a doceniona podczas wojewódzkiego konkursu plastycznego w Lesznie,
gdzie dwa jej rysunki trafi³y do pierwszej dziesi¹tki wyró¿nionych prac. 

W swoim dorobku artystycznym pochwaliæ siê mo¿e tak¿e przygotowaniem
ilustracji do dwóch tomików wierszy, kilkoma obrazami namalowanymi do wolsz-
tyñskich koœcio³ów, w tym wspó³czesnym tryptykiem przedstawiaj¹cym drogê
krzy¿ow¹ oraz wieloma pracami znajduj¹cymi siê w prywatnych kolekcjach. Za-
pytana o, zwi¹zane z jej pasj¹ i talentem, plany na przysz³oœæ skromnie stwierdzi-
³a: Muszê to rozwijaæ i nie zaprzestaæ. 

Có¿, pozostaje nam tylko kibicowaæ i trzymaæ kciuki. 
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73. Œpiewnik Domowy
3 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê 73. „Œpiewnik Domowy”. Do-

bór repertuaru nawi¹zywa³ do wiosennej pory roku, zatem utwory by³y „s³oneczne i rado-
sne”. Spotkanie tradycyjnie poprowadzi³a Renata Œmiertelna, a oprawê muzyczn¹ zapew-
ni³ duet Anna Kaczmarek i Tomasz Perz. Wœród wyœpiewanych utworów znalaz³y siê m. in.:
„Kwiat jednej nocy”, „Gwiazda mi³oœci”, „Prywatki”, „Umówi³em siê z ni¹ na dziewi¹t¹”
czy „Po s³onecznej stronie drogi”. 

Koncert charytatywny „Jedynki”
Spo³ecznoœæ Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu po raz dziesi¹ty zorganizo-

wa³a koncert charytatywny dla Malwinki, Ady i Majki. Wydarzenie mia³o miejsce 5 kwietnia
w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Na scenie wyst¹pili nie tylko na-
uczyciele Szko³y Podstawowej nr 1, ale tak¿e przyjaciele szko³y i wszyscy, którym na sercu
le¿y los dziewczynek. Wydarzenie wspar³a tak¿e Chmielowa Grupa Motocyklowa. Podczas
koncertu mo¿na by³o us³yszeæ hity ostatniej dekady, m. in. utwory Paw³a Domaga³y, Anny
Wyszkoni czy Macieja Maleñczuka. Nie zabrak³o tak¿e utworów z repertuaru Jenifer Lo-
pez czy Eda Sheerana. Wydarzeniu towarzyszy³a licytacja. Dochód z ca³ej imprezy wyniós³
26 000 z³ i w ca³oœci przeznaczony zosta³ na rehabilitacjê dziewczynek. 

Zaj¹c, zaj¹c, poka¿ uszy
Weso³e wielkanocne zaj¹ce ozdobi³y mieszkania uczestników warsztatów przeprowa-

dzonych przez Agê Flow w bibliotecznym Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”. Podczas wiosen-
nych warsztatów dekoracji wielkanocnych, które odby³y siê 8 kwietnia, po³¹czono dzia³ania
malarskie z krawieckimi i monta¿owymi. Do wykonania barwnych i radosnych zajêcy wy-
korzystano drewno kominkowe, zestawione z kwiecist¹ tkanin¹ i materia³ami pasmanteryj-
nymi. W zajêciach wziê³y udzia³, zarówno dzieci i m³odzie¿, jak i osoby doros³e, w tym na-
wet dwóch panów, którzy udowodnili, ¿e ig³a z nitk¹ nie jest dla nich czarn¹ magi¹ i ¿e do-
skonale potrafi¹ siê w tej materii odnaleŸæ. Podczas pracy mo¿na by³o zrobiæ sobie przerwê
na zapoznanie siê z bibliotecznymi ksi¹¿kami na temat wielkanocnych obrz¹dków i tworze-
nia wielkanocnych ozdób.

Wielkanocne opowieœci
Spotkania dzieci z m³odzie¿¹, wspólne zabawy i czytanie wiosennych opowieœci sta³y siê

biblioteczn¹, przedœwi¹teczn¹ tradycj¹. Kolejna edycja „Opowieœci bez liku w wielkanoc-
nym koszyku” odby³a siê w dniach 8 i 9 oraz 11 i 12 kwietnia i zgromadzi³a w Strefie Kolo-
ru nowotomyskiej biblioteki publicznej spore grono przesympatycznych uczestników.
O atrakcje ka¿dego dnia zajêæ zadbali uczniowie Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych
im. dra K. Ho³ogi w Nowym Tomyœlu: Natalia Kubacka, Natalia Kulus, Oliwia Mizera, Wik-
toria Fornalczyk, Marta Jórek, Martyna Kañdu³a, Natalia Pi¹tek, Dominika Loba, Jakub Gab-
szewicz, Krystian Minge. M³odzie¿ zadba³a o to, by ka¿de spotkanie z dzieæmi wype³niæ czy-
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taniem, zadaniami, zabawami, wspólnym kolorowaniem, a przede wszystkim przyjazn¹ at-
mosfer¹. O tym, ¿e uda³o siê to w stu procentach, œwiadczyæ mo¿e entuzjazm, z jakim dzie-
ci odwiedza³y bibliotekê ka¿dego dnia zajêæ.

Zmar³ ksi¹dz proboszcz Micha³ Miara
9 kwietnia, w wieku 46 lat, zmar³ œp. ks. Micha³ Miara, proboszcz parafii pw. œw. Woj-

ciecha w Borui Koœcielnej. Ks. Micha³ Miara pe³ni³ sw¹ pos³ugê w Borui Koœcielnej od 2016
roku. W okresie tym da³ siê poznaæ jako dobry gospodarz parafii. Parafianie cenili w nim
otwartoœæ na drugiego cz³owieka, empatiê i ¿yczliwoœæ. Pogrzeb œp. Ks. Micha³a Mary od-
by³ siê 12 kwietnia. Ksi¹dz pochowany zosta³ na cmentarzu parafialnym w Borui Koœciel-
nej.

Miêdzynarodowy Dzieñ Inwalidy
„Wspieramy osoby niepe³nosprawne w realizacji ich praw i potrzeb” – pod takim ha-

s³em przebiega³y tegoroczne obchody Miêdzynarodowego Dnia Inwalidy, które odby³y siê
9 kwietnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W okolicznoœciowym wyst¹pieniu prze-
wodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego PZERiI Zenon Matuszczak omówi³ przedsiêwziêcia reali-
zowane na rzecz osób z niepe³nosprawnoœci¹ oraz podziêkowa³ wszystkim, którzy wspie-
raj¹ osoby niepe³nosprawne. Z ¿yczeniami do uczestników uroczystoœci zwrócili siê zapro-
szeni goœcie, m. in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji pozarz¹dowych, in-
stytucji i firm. W czêœci artystycznej wyst¹pi³ zespó³ „Tamburin” ze Zb¹szynia. Uroczysto-
œci towarzyszy³a XIX Powiatowa Wystawa Prac Plastycznych Osób Niepe³nosprawnych,
zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu. Mo¿na
by³o ogl¹daæ prace wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajêciowej ze Zb¹-
szynia i Groñska, Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Tomyœlu oraz Domu
Dziennego Pobytu w Nowym Tomyœlu. Organizatorem uroczystoœci by³ Zarz¹d Rejonowy
Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu, przy wsparciu
finansowym Gminy Nowy Tomyœl, Powiatu Nowotomyskiego, Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych, przy zaanga¿owaniu Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie w Nowym Tomyœlu.

Wokó³ arabskiej i azjatyckiej sagi
Dyskusyjny Klub Ksi¹¿ki, dzia³aj¹cy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w No-

wym Tomyœlu, 9 kwietnia goœci³ na otwartym spotkaniu autorskim, znan¹ czytelnikom,
a zw³aszcza czytelniczkom, Tanyê Valko – znan¹ z poczytnej „arabskiej” i „azjatyckiej” sa-
gi. Tanya Valko, polska pisarka, poetka, arabistka i t³umaczka, spotka³a siê z wielbicielkami
swojej twórczoœci i zabra³a je w podró¿ po krajach Orientu, przybli¿aj¹c tak odmienne od
naszych klimaty i obyczaje. Lata spêdzone przez ni¹ w Libii, Arabii Saudyjskiej i Indonezji, za-
owocowa³y ciekawymi ksi¹¿kami z orientalnej serii, które w nowotomyskiej bibliotece s¹
w ci¹g³ym obiegu czytelniczym. Spotkanie up³ynê³o w przesympatycznej atmosferze, pra-
wie jak z „Baœni 1000 i 1 nocy”. Jego uczestniczki pozna³y, w du¿ym niestety skrócie, zwy-
czaje panuj¹ce w krajach muzu³mañskich, ró¿nice kulturowe i lokalne przysmaki. Na koniec
spotkania autorka podpisywa³a swoje ksi¹¿ki, chêtnie fotografowa³a siê z wielbicielkami jej
twórczoœci. Zapowiedzia³a równie¿, ¿e ju¿ 23 kwietnia uka¿e siê kolejna ksi¹¿ka z „azjatyc-
kiej” sagi, tj. „Arabski raj”. 
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Tanya Valko chêtnie fotografowa³a siê z wielbicielkami jej twórczoœci

Przedwczesna œmieræ 
10 kwietnia odszed³ od nas œp. Andrzej Wa³êsa – wieloletni nauczyciel, wychowawca

wielu pokoleñ nowotomyœlan, dyrektor – najpierw Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym
Tomyœlu, nastêpnie Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego, które ponownie przekszta³cone
zosta³o w szko³ê podstawow¹, a ostatnio Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla. Œp. An-
drzej Wa³êsa by³ cz³owiekiem o wielu zainteresowaniach. Anga¿owa³ siê w ¿ycie kulturalne
Nowego Tomyœla, bêd¹c m. in. cz³onkiem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Lubi³ wyzwania i nie ba³ siê innowacyjnych rozwi¹zañ, które widoczne s¹ w kierowanej
przez niego przez wiele lat e-szkole. By³ m. in. wspó³twórc¹ Konferencji Administratorów
Szkolnych Sieci Komputerowych KASSK. Pogrzeb Zastêpcy Burmistrza odby³ siê 13 kwiet-
nia na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu. T³umy nowotomyœlan ¿egna³y œp. An-
drzeja Wa³êsê. W pamiêci przyjació³, by³ych uczniów, wspó³pracowników, mieszkañców
na zawsze pozostanie cz³owiekiem niezwykle ¿yczliwym, otwartym na innych, empatycz-
nym i bezkonfliktowym, o uznanym autorytecie moralnym, obdarzonym spo³ecznym sza-
cunkiem.

Rowerami ku Stepom Akermañskim
Podczas spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, 11 kwietnia, o swej

wyprawie ku Stepom Akermañskim, odbytej z perspektywy rowerowego siode³ka, opo-
wiedzieli – Joanna Gerstel i Mariusz Wasiewski – para rowerowych podró¿ników z Zielo-
nej Góry, filolo¿ka i aktor/performer, na co dzieñ zwi¹zani z bran¿¹ artystyczn¹, pasjonaci
wypraw i wycieczek na dwóch kó³kach. Tematyka prezentacji podró¿niczej dotyczy³a ich
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ubieg³orocznej, wrzeœniowej rowerowej podró¿y, podczas której przemierzali ukraiñsk¹
Galicjê, Mo³dawiê, Naddniestrze i czêœæ Ukrainy Po³udniowej. Opowiedzieli o wspó³cze-
snych ³emkowskich wsiach na Ukrainie Zachodniej, o zadymionej Galicji, o piêknej wsi mo³-
dawskiej i mo³dawskich przera¿aj¹cych – rodem z Mordoru – miastach. Opowiedzieli rów-
nie¿ o otwieraj¹cym siê na turystów Naddniestrzu, pañstwie nie uznawanym na miêdzyna-
rodowej arenie, pe³nej skrajnoœci Odessie i zró¿nicowanych etnicznie mickiewiczowskich
Stepach Akermañskich, a tak¿e o kilku zwi¹zanych z odwiedzonymi terenami mitach, któ-
re uda³o im siê obaliæ. Podró¿ników fascynuje Europa Wschodnia – Œrodkowo-Wschodnia,
czyli kraje postkomunistyczne. Je¿d¿¹ z sakwami i namiotem. Wyruszaj¹c z domu szukaj¹
przygody. Nie koncentruj¹ siê na du¿ych miastach i obleganych przez turystów miejscach,
lecz na ludziach, ich ¿yciu, obyczajach, historii i krajobrazie. 

Magia lasu i wody
W holu Nowotomyskiego Oœrodku Kultury 11 kwietnia otwarta zosta³a wystawa prac

plastycznych uczestniczek zajêæ w Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów w Opalenicy. Na
wystawie zatytu³owanej „Magia lasu i wody” zaprezentowano prace, których motywem
przewodnim jest przyroda. Powsta³y one podczas, prowadzonych od 2004 roku, warszta-
tów plastycznych w Domu Dziennego Pobytu, dzia³aj¹cym przy Oœrodku Pomocy Spo³ecz-
nej w Opalenicy. Przez kilkanaœcie lat powsta³o wiele interesuj¹cych prac wykonanych ró¿-
nymi technikami. Obecnie w zajêciach prowadzonych przez Walentynê Œniegursk¹ uczest-
niczy dziewiêæ seniorek. Panie udowadniaj¹, ¿e przyjemnoœæ z czynnego zajmowania siê
sztuk¹ mo¿na czerpaæ w ka¿dym wieku. Wernisa¿ uœwietni³ krótki wystêp Martyny Kacz-
marek-Rogacz – uczestniczki warsztatów muzycznych prowadzonych w NOK-u. 

Na wystawie w NOK-u zaprezentowane zosta³y prace plastyczne opalenickich seniorek 
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Konkurs pisanek wielkanocnych 
Tradycyjnie w okresie poprzedzaj¹cych œwiêta Wielkiej Nocy, Nowotomyski Oœrodek

Kultury og³osi³ konkurs na najpiêkniejsz¹ pisankê wielkanocn¹. Do konkursu zg³oszono re-
kordow¹ liczbê prac. Wykona³o je 29 grup (przedszkolne, œwietlicowe i inne) oraz ponad
50 uczestników indywidualnych w ró¿nych kategoriach wiekowych. Wszystkie prace by³y
kolorowe, piêkne, staranne i pomys³owe. Oficjalne og³oszenie wyników mia³o miejsce 10
kwietnia. Decyzj¹ jury wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom za udzia³ oraz upominek, nato-
miast kilkanaœcie prac zosta³o wyró¿nionych. 

Czekoladowy dzieñ
12 kwietnia Nowotomyski Oœrodek Kultury uczci³ – przypadaj¹cy w tym dniu -Miêdzy-

narodowy Dzieñ Czekolady. Z tej okazji zorganizowano warsztaty kulinarne, podczas któ-
rych uczestnicy wypiekali czekoladowe babeczki. By³a te¿ smaczna i kolorowa uczta przy
czekoladowej fontannie. Owoce, ciastka, rurki, pianki i wiele innych smako³yków czeka³o
na uczestników warsztatów. Tego dnia ca³y NOK pachnia³ czekolad¹. 

Spotkanie emerytowanych pracowników 
W gmachu Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu 12 kwietnia odby³o siê spotkanie

emerytowanych pracowników nowotomyskiego magistratu oraz by³ego Oœrodka Oœwiaty
i Sportu. Z emerytowanymi urzêdnikami spotkali siê: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzi-
mierz Hibner oraz Zastêpca Burmistrza Adrianna Zieliñska. Spotkanie w gmachu urzêdu
by³o przede wszystkim okazj¹ do rozmów, wspominania minionych lat pracy zawodowej
oraz podzielenia siê nowinkami z ¿ycia na emeryturze. Pracownicy Urzêdu Miejskiego przy-
gotowali poczêstunek i upominki. 
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V Wrak Day
Na torze pomiêdzy Boruj¹ Koœcieln¹ a Szarkami 14 kwietnia odby³ siê pi¹ty wyœcig cros-

sowy w ramach imprezy Wrak Day. W wyœcigu wziê³o udzia³ blisko 100 aut w takich kate-
goriach jak: auta cywilne, graty do 1,6 l pojemnoœci i powy¿ej 1,6 l pojemnoœci. Impreza mia-
³a charakter charytatywny, zbierano œrodki na rehabilitacjê Wojtka Spycha³y. Odbywa³y siê
zatem konkursy, licytacje i kwesta. Organizatorem wydarzenia by³a Graciarska Grupa LOK
w Nowym Tomyœlu. 

Stroiki i skarpeciaki na Wielkanoc
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 15 kwietnia zorganizowane zosta³y wielkanocne

warsztaty florystyczne. Ka¿dy z uczestników wykona³ dwie prace z wykorzystaniem, za-
równo sztucznych, jak i ¿ywych elementów florystycznych. Ozdoby nawi¹zywa³y do zbli¿a-
j¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, dlatego motywem przewodnim prac by³o drewniane jajko.
Warsztaty poprowadzi³a Elwira Wolna, na co dzieñ instruktor plastyki w NOK-u. Nato-
miast 16 kwietnia do wspólnej, wielkanocnej zabawy oœrodek kultury zaprosi³ najm³od-
szych. Podczas zajêæ dzieci wykonywa³y zwierzaki – skarpeciaki. Wielkanocne zaj¹czki, zro-
bione g³ównie ze skarpetek i ry¿u, okaza³y siê prawdziwym hitem. 

Dzieci by³y dumne z w³asnorêcznie zrobionych maskotek 

Kolejny spektakl m³odzie¿y ze „Staszica”
To by³ kolejny przyk³ad bardzo udanej wspó³pracy Zespo³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa

Staszica, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Nowym Tomyœlu. W œrodowy wieczór, 24 kwietnia, ju¿ po raz drugi na deskach
NOK-u wyst¹pili zdolni uczniowie „Staszica”. W ubieg³ym roku zaprezentowali spektakl pt.
„Wró¿by Rzepichy”, traktuj¹cy o naszej to¿samoœci, korzeniach, tradycji, wierze i wierze-
niach, a tak¿e zderzeniu starego z nowym. Tym razem dali publicznoœci porcjê dobrego hu-
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moru. Spektakl pt. „Miêdzy nami cz³owiekami”, traktuj¹cy o relacjach miêdzyludzkich, ko-
biecoœci i mêskoœci oraz wynikaj¹cych z ró¿nic p³ci pewnych nieporozumieniach, zdecydo-
wanie sprzyja³ eksplozji artystycznych talentów m³odzie¿y. M³odzie¿ ze „Staszica” ju¿ po
raz drugi pokaza³a, na co j¹ staæ, prezentuj¹c swe talenty, od aktorskich pocz¹wszy, poprzez
wokalne, a¿ po literackie. Ogromne brawa publicznoœci by³y nagrod¹ za ogrom pracy w³o-
¿ony w przygotowanie spektaklu. Nie by³oby tego spektakularnego sukcesu, gdyby nauczy-
ciel i opiekun m³odych aktorów Rafa³ Putz nie wpad³ na pomys³ napisania, z nieco przymru-
¿onym okiem. owego scenariusza na temat relacji miêdzyludzkich. Akcja sztuki toczy siê
w pewnej, pozbawionej dobrej reputacji restauracji, w której poza rozmowami rozbrzmie-
wa równie¿ muzyka, traktuj¹ca rzecz jasna o kobiecoœci, pragnieniach i uczuciach. Popular-
ne szlagiery piêknie zinterpretowa³y: Sara ¯muda i Marta Grzeœkowiak, a tak¿e wokalistki
z Prywatnego Ogniska Muzycznego: Olga Buda, Zofia Lange, Anastazja Kowalska i Kasia
Klus. Poza solistkami w tym zabawnym przedstawieniu wyst¹pili: Aleksandra Zaremba,
Roksana Ga³êcka, Eryk Wilgowicz, Filip Ka³ek, Maria Kaleta, Jan Szwiec, Kaja Mika, Oskar
Marciniak, Aleksandra Utmañczyk, Micha³ Kañdu³a, Zuzanna Olsztyñska, Ernest Frañski,
Olga Kasperek, Aleksandra Ranz, Maciej £uczak, Aleksandra Sztych, Maciej Przygocki i Mar-
cin £ukaszewicz. Scenografia by³a dzie³em Elwiry Wolnej – instruktorki NOK-u. Spektakl
zakoñczy³ siê owacjami na stoj¹co, gratulacjami oraz wyrazami podziwu, skierowanymi
w stronê wykonawców i twórcy sztuki, autora scenariusza i re¿ysera – Rafa³a Putza. Wspól-
ne odœpiewanie piosenki „I was made for loving You” by³o ostatnim akcentem wieczoru.

Wspó³twórc¹ scenicznego sukcesu m³odzie¿y z nowotomyskiego „Staszica” jest ich nauczyciel Rafa³ Putz

Kulinarnie i kulturalnie
Po raz drugi zorganizowany zosta³ Nowotomyski Festiwal Smaków Œwiata „Street Fo-

od”. Ta kulinarna impreza odby³a siê w dniach 26 – 28 kwietnia na placu Niepodleg³oœci.
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Do naszego miasta przyjecha³y food trucki oferuj¹ce specja³y kulinarne z ca³ego œwiata.
Mo¿na by³o spróbowaæ m. in. specja³ów kuchni greckiej, w³oskiej, belgijskiej, hiszpañskiej,
azjatyckiej, kubañskiej, ba³kañskiej, amerykañskiej i meksykañskiej. W tych dniach w cen-
trum miasta kwit³o te¿ ¿ycie kulturalne. Przed licznie zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹-
pi³y sekcje tañca towarzyskiego oraz hip-hop, dzia³aj¹ce przy Nowotomyskim Oœrodku
Kultury. Dzieci i m³odzie¿ do wystêpu przygotowa³y instruktorki Katarzyna Przybyszew-
ska oraz Martyna WoŸniak. Oprawê muzyczn¹ pi¹tkowego wieczoru zapewni³ DJ Da-
mian L. W sobotê na kulturalnej scenie wyst¹pi³y uczestniczki rozœpiewanych warsztatów
w NOK-u, które swój repertuar przygotowa³y pod okiem instruktorki Edyty Kaczmarek-
-Rogacz. Czêœæ kulturaln¹ tego wieczoru zakoñczy³ koncert „Grupy Szopena”, której
opiekunem jest Grzegorz Styczyñski. Nie zabrak³o równie¿ atrakcji dla dzieci i ca³ych ro-
dzin, takich jak dmuchañce, czy kino 9D. W imprezê w³¹czyli siê te¿ nowotomyscy ple-
cionkarze, którzy prowadzili warsztaty wyplatania wiosennych wianków oraz kul z wikli-
ny.

Koncert „Grupy Szopena” by³ jedn¹ z kulturalnych atrakcji 
podczas Nowotomyskiego Festiwalu Smaków 

Olêderski Festiwal Biegowy 
27 kwietnia w Borui Koœcielnej odby³ siê Olêderski Festiwal Biegowy. W tym roku

w ramach tego wydarzenia odby³y siê: pó³maraton olêderski, Bieg z Motylem na 10 km,
rajd nordic walking na 10 km oraz biegi m³odzie¿owe i dzieciêce. Biegacze i amatorzy kij-
ków wyruszyli na trasê wokó³ Borui Koœcielnej, gdzie zarówno w architekturze, jak
i w krajobrazie mo¿na odnaleŸæ wiele œladów osadnictwa olêderskiego. Start i meta zlo-
kalizowane by³y przy Szkole Podstawowej w Borui Koœcielnej. Uczestnicy biegu uhono-
rowani zostali pami¹tkowymi medalami. Zadanie wspó³finansowane by³o m. in. przez
Gminê Nowy Tomyœl. 
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Na sportowo w ramach bud¿etu obywatelskiego 
IV Bieg przez Las pod nazw¹ „Wygoniæ Wilka z Lasu” odby³ siê 28 kwietnia w Jastrzêb-

sku Starym. Impreza mia³a na celu popularyzacjê biegów, aktywnego wypoczynku, zdrowe-
go trybu ¿ycia oraz rodzinnego aktywnego spêdzania czasu i wspó³zawodnictwa sportowe-
go. W ramach tego wydarzenia odby³ siê rajd rowerowy na 20 km, biegi na 10 km, do-
gtrekking na 5 km oraz nordic walking na 5 km. Trasy wszystkich konkurencji przebiega³y
po drogach gruntowych i leœnych œcie¿kach otaczaj¹cych Jastrzêbsko Stare. Start i meta
wszystkich konkurencji zlokalizowano na boisku sportowym. Tam te¿ przeprowadzone zo-
sta³y konkurencje dla najm³odszych uczestników. Impreza sportowa zosta³a zorganizowa-
na w ramach bud¿etu obywatelskiego Gminy Nowy Tomyœl. W jej przygotowanie zaanga-
¿owali siê: Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu, So³tys i Rada So³ecka Jastrzêb-
ska Starego, Klub Sportowy SAM w Jastrzêbsku Starym, Szko³a Podstawowa w Jastrzêbsku
Starym oraz OSP Jastrzêbsko Stare.

Lekcja pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów
W ramach cyklu: „Seniorzy w natarciu”, 29 kwietnia, w nowotomyskiej bibliotece senio-

rzy z Domu Dziennego Pobytu wziêli udzia³ w warsztatach pierwszej pomocy przedme-
dycznej, które przeprowadzi³ ratownik medyczny B³a¿ej Lipiecki. Uczestnicy warsztatów
zaobserwowali, w jaki sposób nale¿y przeprowadziæ resuscytacjê kr¹¿eniowo-oddechow¹.
Z uwag¹ s³uchali ratownika medycznego, bo przecie¿ ta wiedza mo¿e przydaæ siê w ka¿-
dym wieku i w ka¿dym momencie. W dalszej czêœci spotkania omówione zosta³y zasady
udzielania pierwszej pomocy w przypadkach takich jak: udar, zawa³ serca, zas³abniêcie oraz
atak padaczkowy. S¹ to najczêœciej wystêpuj¹ce przypadki zagro¿eñ dla ¿ycia i zdrowia, na
jakie nara¿one s¹ osoby starsze. Jako ¿e wielu seniorów opiekuje siê wnukami, przydatne
okaza³y siê równie¿ informacje z zakresu udzielania pierwszej pomocy dzieciom.

Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla seniorów 
przeprowadzi³ ratownik medyczny  B³a¿ej Lipiecki
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NAP na miêdzynarodowym turnieju
Od 1 do 5 maja Nowotomyska Akademia Pi³karska Polonia bra³a udzia³ w miêdzynaro-

dowym turnieju zorganizowanym z okazji 15. lecia wst¹pienia Polski do Unii Europejskiej.
Impreza odbywa³a siê w ukraiñskim Chorostkowie, a uczestniczy³y w niej zespo³y z zaprzy-
jaŸnionych miast: z Niemiec – RSV Eintracht 1949 Bad Belzig, z Ukrainy – Zoria Chorost-
ków oraz Champion Tarnopol, z Polski – NAP Polonia Nowy Tomyœl. Przez dwa dni roze-
grano 12 meczów w dwóch kategoriach wiekowych U 14 i U12, w których uczestniczy³o
120 zawodników. NAP Poloniê Nowy Tomyœl reprezentowa³y zespo³y, którymi opieko-
wali siê trenerzy Grzegorz Raczkowiak i Dawid Kaniewski. Nie zabrak³o wspólnej biesiady,
ogniska, bogatego programu kulturalnego, po³¹czonego m. in. z pokazami historii Koza-
ków, sztuk walki, a tak¿e zespo³ów tanecznych i wokalnych. 

Œwiêto Flagi
Dzieñ Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest od 2004 roku. W tym roku 2 ma-

ja œwiêto to zosta³o uczczone w sposób szczególny. Wiklinowy kosz na placu Niepodleg³o-
œci otoczony zosta³ 100. metrow¹ polsk¹ flag¹. Rozdano te¿ mieszkañcom 100 bia³o-czer-
wonych flag. Wspólnie u³o¿ono ponadto herb Nowego Tomyœla. Harcerze z 19 Dru¿yny
Harcerskiej „Buki” rozdawali flagietki oraz bia³o-czerwone naklejki, a tak¿e malowali dzie-
ciom buzie w narodowe barwy. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp „Grupy Szopena”.

Œwiêto Konstytucji 3 Maja
3 maja œwiêtowaliœmy 228. rocznicê uchwalenia pierwszej polskiej ustawy zasadniczej,

zwanej Konstytucj¹ 3 Maja. Obchody rozpoczê³y siê msz¹ œw. za Ojczyznê odprawion¹
w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Po niej odby³a siê uroczystoœæ przy obeli-
sku Konstytucji 3 Maja na placu Chopina. O powstaniu i znaczeniu Konstytucji z 1791 roku
przypomnia³a Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Adrianna Zieliñska. Podczas uroczy-
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stoœci delegacje w³adz samorz¹dowych, instytucji, stowarzyszeñ, szkó³ i przedszkoli z³o¿y³y
pod obeliskiem wi¹zanki kwiatów.

Moje Boskie Buenos
Koncert Damiana Ukeje pt. „Moje Boskie Buenos” odby³ siê 4 maja w sali widowiskowej

Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Polsko-nigeryjski piosenkarz, autor tekstów i kompo-
zytor, swoim muzycznym projektem postanowi³ oddaæ ho³d wielkiej polskiej wokalistce –
Korze Jackowskiej. Damian Ukeje, w towarzystwie gitarzysty, wykona³ najpopularniejsze
utwory Maanamu w wersji akustycznej. By³y to m. in. takie utwory jak: „Kocham ciê, kocha-
nie moje”, „Anio³”, „Krakowski spleen” i inne. Nie zabrak³o równie¿ kilku kompozycji wo-
kalisty, który mo¿e siê ju¿ œmia³o pochwaliæ w³asnym dorobkiem muzycznym. Niezapo-
mniane utwory „Maanamu”, niezwykle mocny g³os wokalisty i jego charyzma, sprawi³y, ¿e
koncert by³ prawdziw¹ uczt¹ muzyczn¹, nie tylko dla wielbicieli muzyki Kory.

74. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej 
8 maja minê³a 74. rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej. Z udzia³em przedstawicieli

gminnych i powiatowych w³adz samorz¹dowych, zwi¹zków kombatanckich, pocztów
sztandarowych, harcerzy oraz delegacji partii politycznych, szkó³ i instytucji Nowego Tomy-
œla, przy pomniku Powstañców Wielkopolskich, odby³y siê uroczystoœci upamiêtniaj¹ce tê
rocznicê. Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³a Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla
Adrianna Zieliñska. Wartê przy pomniku pe³nili harcerze z 19 DH „Buki”.

Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Adrianna Zieliñska odnios³a siê do wydarzeñ sprzed 74 lat

Szlakiem „dêbów pamiêci”
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu 8 maja zorganizowa³ Rajd Katyñski, któ-

rego celem by³o uczczenie pamiêci ofiar zbrodni katyñskiej. W tym roku Rajd Katyñski li-
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czy³ 32 km. Koñczy³ siê w Wytomyœlu, gdzie – po dotarciu do mety wszystkich uczestników
– odby³a siê oficjalna uroczystoœæ, podczas której odœpiewany zosta³ hymn pañstwowy, a ks.
proboszcz Artur Andrzejewski wraz z zebranymi pomodli³ siê w intencji ofiar katyñskich.
Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu przygotowali wzruszaj¹cy program arty-
styczny, który pozwoli³ na chwilê zadumy nad wydarzeniami sprzed 79 lat. G³os zabra³ dr
Zdzis³aw Koœciañski, który przybli¿y³ zebranym historiê zbrodni katyñskiej, a po nim prof.
Roman Œwietlik opowiedzia³ o ¿yciu dziadka – Franciszka Rosta. Na zakoñczenie dyrektor
Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski wrêczy³ przedstawicielom szkó³ tematycznie
zwi¹zane z wydarzeniami ksi¹¿ki, ufundowane przez Instytut Pamiêci Narodowej, nato-
miast dyrektor Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu Ma³gorzata Ruta zaprosi³a na wspólny
posi³ek. Patronat nad IV Nowotomyskim Rowerowym Rajdem Katyñskim objêli: Burmistrz
Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, dyrektor IPN w Poznaniu dr hab. Rafa³ Reczek
i Stowarzyszenie „Parafiada”. 

Tydzieñ Bibliotek 2019
#biblioteka – pod tym has³em przebiega³y obchody tegorocznego Ogólnopolskiego Ty-

godnia Bibliotek, w które corocznie w³¹cza siê Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyœlu. Nowotomyska biblioteka przygotowa³a z tej okazji szereg atrakcji dla
nowotomyœlan, zarówno na tych du¿ych, jak i tych ma³ych. Tydzieñ Bibliotek zainauguro-
wa³a „Majówka z ksi¹¿k¹”, która odby³a siê 8 maja i przenios³a dzieci z nowotomyskich
przedszkoli oraz szkó³ podstawowych do Smerfowego Lasu. S³oneczna pogoda umo¿liwi-
³a zorganizowanie zabawy na œwie¿ym powietrzu, w zwi¹zku z czym muszlê koncertow¹
i teren zielony wokó³ niej wype³ni³y barwne dekoracje, bajkowe przebrania, teatralne emo-
cje i taneczne pokazy. Dzieci z zaciekawieniem obejrza³y spektakl Teatru Edu-Artis pt.
„Z wizyt¹ w Smerfowym Lesie”, dziêki któremu mog³y zdobyæ nieco ekologicznej wiedzy.
Same równie¿ wyst¹pi³y na scenie, prezentuj¹c swoje barwne stroje. Specjalnie dla m³odych
czytelników wyst¹pi³a grupa taneczna z Nowotomyskiego Domu Kultury, przygotowana
przez instruktorkê Martynê WoŸniak. Na chêtnych, by wykazaæ siê umiejêtnoœciami pla-
stycznymi czeka³a Lidia Dudek wraz z uczniami Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych
im. dra K. Ho³ogi, którzy z pomoc¹ kredek, no¿yczek i kleju, wraz z dzieæmi, tworzyli du-
¿¹ wioskê Smerfów. Nie mog³o zabrakn¹æ kiermaszu z dzieciêc¹ literatur¹. Tego dnia wie-
czorem poezja po³¹czy³a siê z muzyk¹. Wyj¹tkowy charakter mia³ kolejny wieczór Nowo-
tomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Wiersze £ucji Dudziñskiej, Doroty Nowak i Bo-
gus³awy Malety, do muzyki Lecha Nawrockiego i w aran¿acjach Romualda Andrzejewskie-
go przepiêknie wyœpiewa³a Jolanta Ciecharowska. Chêtnych, którzy wrócili do domu z p³y-
t¹ i tomikami poezji nie brakowa³o. Kolejne wydarzenie, które odby³o siê 9 maja, skierowa-
ne by³o do mi³oœników literatury. Tym razem tej nietypowej, bo napisanej w formie z³otych
myœli, pytañ, które spisywa³o siê dawniej w zeszycie i dawa³o znajomym, by odpowiedzieli
wedle swojego uznania. Goœciem spotkania by³a Emilia Jakubas, pisz¹ca pod pseudonimem
Emi Jakk, która w swojej ksi¹¿ce wziê³a „na spytki” ludzi, którym coœ zawdziêcza. Czasami
napis i grafikê na murze, przyjemny dŸwiêk muzyki, aromatyczn¹ kawê, a czasami… ¿ycie.
Ilustracje do ksi¹¿ki przygotowa³ Noriaki, znany streetartowiec, twórca s³ynnego ju¿ na ca-
³ym œwiecie Watchera (Pana Peryskopa), okrzykniêty Cz³owiekiem Kultury roku 2018
w plebiscycie IKS-a i kulturapoznan. pl. Ksi¹¿ka, któr¹ zaprezentowano w naszej bibliotece

KRONIKA WYDARZEÑ

136 Kwiecieñ - czerwiec 2019



to „10 zwyk³ych pytañ do 100 niezwyk³ych ludzi”. Spotkanie z cyklu: „Twórca i jego dzie-
³o” poprowadzi³a Emilia Teofila Nowak z „Fabryki Dygresji”. Oryginaln¹ biblioteczn¹ pro-
pozycj¹ by³o coœ dla cia³a i dla ducha, czyli spotkanie z gimnastyk¹ s³owiañsk¹. W bibliotece
goœci³y dwie instruktorki gimnastyki s³owiañskiej w tradycji bia³oruskiej – Kornelia Kwajzer
i Marta Suchocka. Zaprosi³y nowotomyœlanki na wyk³ad, wspólne æwiczenia oraz mini
warsztat pokazowy gimnastyki w s³owiañskim duchu, która jest holistycznym systemem
pracy z cia³em i oddechem i zosta³a stworzona przez kobiety dla kobiet. W programie te-
gorocznego Tygodni Bibliotek znalaz³y siê równie¿: wernisa¿ wystawy malarstwa Ryszarda
Pozdrowicza, który mia³ miejsce 14 maja w Galerii na Piêtrze, spotkania z goszcz¹c¹ w bi-
bliotece 14 i 15 maja par¹ dziennikarzy i fotografów – Ann¹ i Krzysztofem Kubusami oraz
folkowy program muzyczny zespo³u „Good Staff”, który 16 maja zamkn¹³ obchody tego-
rocznego Tygodnia Bibliotek. 

Otwarcie drogi w S¹topach
9 maja odby³o siê otwarcie drogi dojazdowej do cmentarza i parkingu w S¹topach.

W uroczystym przeciêciu wstêgi uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych,
mieszkañcy wsi oraz spo³ecznoœæ miejscowej szko³y podstawowej. W ramach realizacji za-
dania powsta³a droga ³¹cz¹ca wieœ z cmentarzem, a przy okazji wybudowano te¿ 23 miej-
sca parkingowe. Inwestycja wp³ynê³a ponadto na poprawê bezpieczeñstwa osób docieraj¹-
cych do okolicznych terenów sportowych i placu zabaw. Inwestorem zadania by³a Gmina
Nowy Tomyœl. Koszt ca³ej inwestycji wyniós³: 81 456,48 z³. 

XVI Powiatowe Forum Bibliotekarzy 
10 maja, ju¿ po raz szesnasty, bibliotekarze z terenu ca³ego powiatu spotkali siê na Po-

wiatowym Forum Bibliotekarzy. Pierwsza czêœæ uroczystoœci poœwiêcona zosta³a proble-
mom osób z niepe³nosprawnoœciami oraz przyjaznej im bibliotece. Goœciem Forum by³a Da-
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nuta Wójcik – specjalistka ds. rehabilitacji osób niewidomych z Okrêgu Wielkopolskiego
Polskiego Zwi¹zku Niewidomych w Poznaniu. W drugiej czêœci Forum tradycyjnie ju¿ od-
by³a siê uroczystoœæ z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Dyrektor Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu Lucyna Koñczal-Gnap zaprezentowa³a dokonania,
dobre praktyki i sukcesy bibliotek z terenu powiatu. W tym roku tradycyjnie gratulacje i ¿y-
czenia odebra³y osoby obchodz¹ce jubileusze swojej pracy zawodowej: Miros³awa Miarka
– st. kustosz z Filii w Borui Koœcielnej (25. lecie pracy zawodowej), Maria Pigla – bibliotekarz
z Filii w S¹topach (30. lecie pracy zawodowej), Renata Œwita³a – st. kustosz, specjalista ds.
gromadzenia i opracowania zbiorów w nowotomyskiej bibliotece (35. lecie pracy zawodo-
wej), Renata Jêdrzejewska – pracownik gospodarczy w nowotomyskiej bibliotece (30. lecie
pracy zawodowej) oraz dyrektor Lucyna Koñczal-Gnap (40. lecie pracy zawodowej). Bi-
bliotekarzom w dniu ich œwiêta towarzyszyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych: Mar-
cin Brambor – Wicestarosta Nowotomyski, Zbigniew Markowski – wiceprzewodnicz¹cy
Rady Powiatu Nowotomyskiego oraz Maria Ceglecka – sekretarz Gminy Nowy Tomyœl.
Z ¿yczeniami przyby³a równie¿ Anna Sabi³³o – instruktorka z Wojewódzkiej Biblioteki Pu-
blicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Na koniec uroczystoœci muzyczn¹ niespo-
dziankê wyœpiewa³a wokalistka z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu,
szkol¹ca swój talent pod opiek¹ Cecylii Œlusarz – Kasia Klus.

Festiwal Piosenki Przedszkolaków
Eliminacje powiatowe XXIV Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Przedszkolaków prze-

prowadzone zosta³y 10 maja. Na scenie NOK-u zaprezentowa³o siê 17 m³odych wokalistów
z Nowego Tomyœla, Opalenicy i Lwówka. Wszystkie wystêpy by³y perfekcyjne przygotowa-
ne, a piêkne piosenki i barwne stroje wspó³tworzy³y fantastyczn¹ atmosferê festiwalu. Pu-
blicznoœæ jak zwykle nie zawiod³a, entuzjastycznie wspiera³a m³odych wokalistów. Wystêpy
ocenia³o jury w sk³adzie: Anita Czajka-Pawlak – przewodnicz¹ca, Barbara Krasnowska i Ju-
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Dla wielu dzieci udzia³ w festiwalu by³ pierwsz¹ okazj¹ do wystêpu na du¿ej scenie 



styna Korbanek. Laureatkami eliminacji powiatowych zosta³y: Blanka Kawa, Barbara Wnuk,
Iga Weber, Bianka Utrata i Oliwia Raszewska. Dziewczynki reprezentowaæ bêd¹ nasz powiat
podczas etapu rejonowego w Obornikach Wlkp. Wszystkie dzieci otrzyma³y dyplomy,
drobne upominki i kolorowe balony. Na laureatów czeka³y specjalne nagrody. 

Ultramaraton Crossowy GWiNT
10 i 11 maja odby³a siê szósta edycja Ultramaratonu Crossowego GWiNT. Podczas te-

gorocznej edycji, mety wszystkich dystansów (55 km, 110 km i 100 mil, czyli ok. 160 km)
zlokalizowane zosta³y w Nowym Tomyœlu. Uczestnicy Ultramaratonu przy dŸwiêkach mu-
zyki, dopingu, oklaskach i komentarzach konferansjerów wbiegali na metê na placu Niepod-
leg³oœci. Tutaj te¿ odbywa³a siê dekoracja medalami. Organizatorem tego wyj¹tkowego wy-
darzenia s¹ trzy kluby biegowe: Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”, Grodziski Klub Bie-
gowy i Wolsztyñski Klub Biegowy, przy wsparciu wielu sponsorów i jednostek administra-
cji samorz¹dowej, w tym Gminy Nowy Tomyœl i Powiatu Nowotomyskiego. 

Malarstwo Ryszarda Pozdrowicza
Wernisa¿ malarstwa  Ryszarda Pozdrowicza, który 14 maja mia³ miejsce w Galerii na Piê-

trze nowotomyskiej biblioteki, zgromadzi³ licznie przyby³ych admiratorów przyrody i wiej-
skich pejza¿y widzianymi oczyma artysty. Muzyczn¹ niespodziank¹ by³ wystêp Anastazji Ko-
walskiej z Prywatnego Ogniska Muzycznego. W sympatycznej atmosferze toczy³y siê roz-
mowy nie tylko o sztuce. Tradycyjnie w rêce szczêœciarzy trafi³y dwie piêkne prace artysty,
wylosowane tego wieczoru – pejza¿ oraz drewniana rzeŸba. Dyrektor biblioteki Lucyna
Koñczal-Gnap zaprezentowa³a imponuj¹cy dorobek Ryszarda Pozdrowicza, na który sk³a-
da siê: 930 obrazów olejnych i oko³o 530 rzeŸb. Sam artysta uczestniczy³ w 80 krajowych
i miêdzynarodowych plenerach rzeŸbiarsko-malarskich. Swoje prace prezentowa³ na kilku-
nastu indywidualnych i kilkudziesiêciu zbiorowych wystawach na terenie ca³ego kraju. Znaj-
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duj¹ siê one równie¿ w zbiorach prywatnych, muzeach, koœcio³ach i instytucjach w Polsce,
a tak¿e na œwiecie, m. in. w Japonii, Francji, Niemczech, Holandii, Portugalii i Anglii oraz na
Cyprze. Jak przekonali siê zwiedzaj¹cy wystawê, artysta preferuje malarstwo realistyczne –
pejza¿e, kwiaty, anio³y, stare cha³upy i dwory oraz rzeŸbê ludow¹.

Podró¿e ma³e i du¿e 
W programie Tygodnia Bibliotek, przygotowanego przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliote-

kê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, znalaz³y siê m. in. spotkania z wytrawnymi podró¿nikami
Ann¹ i Krzysztofem Kobusami. Cz³onkowie i sympatycy bibliotecznego Klubu Mi³oœników
Podró¿y „Przez Kontynenty” 14 maja mieli mo¿liwoœæ wybrania siê do gor¹cej Namibii.
Wyruszyli na pomarañczowe wydmy pustyni Namib, poznali tajemnicze magiczne krêgi
i sprawdzili, kto kryje siê w piasku. Bezkresne drogi powiod³y Wybrze¿em Szkieletów i do
niedostêpnego Kaokolandu. Odwiedzili równie¿ koloniê uchatek i pojechali na safari w po-
szukiwaniu wielkiej pi¹tki (a tak¿e pi¹tki ma³ej, brzydkiej i nieœmia³ej!). Zobaczyli najwiêkszy
baobab (w którym mieœci siê poczta, koœció³, wiêzienie i pub) oraz wodospady Epupa i Ru-
acana pe³ne wody (co jest rzadkim zjawiskiem). Podczas pokazu kobiety Himba powiedzia-
³y, jak dbaæ o siebie bez wody, Buszmeni podzielili siê sekretami buszu, zaœ Damara odkryli
ciekawostki ludowej medycyny. Podró¿nicy opowiedzieli równie¿ o walecznym ludzie He-
rero oraz o kamiennych wêdrowcach. Anna i Krzysztof Kobusowie o Namibii i jej miesz-
kañcach napisali w ksi¹¿ce „Namibia. Przez pustyniê i busz”, która by³a chêtnie kupowana
po spotkaniu. Poza ksi¹¿kami mo¿na by³o podziwiaæ przywiezione z dalekich wypraw pa-
mi¹tki, a nawet dotkn¹æ pustynnego piasku. 

Spektakl Teatru Tymczasowego
Teatr Tymczasowy dzia³aj¹cy przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury 14 maja wystawi³

kolejny spektakl. Teatr Tymczasowy jest teatrem dramowym. Tworz¹ go m³odzi, utalento-
wani ludzi. Opiekunem grupy jest charyzmatyczna Renata Œmiertelna. Teksty pisane s¹

KRONIKA WYDARZEÑ

140 Kwiecieñ - czerwiec 2019

Aktorzy Teatru Tymczasowego podczas spektaklu 



przez ni¹ wed³ug ¿yczeñ m³odych aktorów i z uwzglêdnieniem ich w³asnych pomys³ów. Od-
grywana sztuka zawsze dotyczy problemów, z którymi m³odzie¿ boryka siê na co dzieñ,
a prezentowana historia opowiedziana jest z humorem. Tegoroczny spektakl „Moja siostra
jest g³upia” opowiada o konfliktach miêdzy rodzeñstwem. Na scenie zaprezentowali siê:
Ola Zaremba, Szymek Dominiak, Martyna Kaczmarek-Rogacz, Oskar £angowicz, Zosia
Klimko, Marika Wilgowicz, Julia Wicher, Eryk Wilgowicz, Karol Roszyk, Daria Chwalisz,
Gosia Sza³ek oraz Antoni Dembiecki. M³odzi aktorzy wykazali siê ogromnym zaanga¿owa-
niem i talentem, za co publicznoœæ nagrodzi³a ich gromkimi brawami. 

Na folkow¹ nutê 
Tegoroczny Tydzieñ Bibliotek w nowotomyskiej bibliotece zakoñczy³, zaprezentowany

16 maja, koncert pt. „Bez kochania trudno”, bêd¹cy kolejnym, autorskim projektem, za-
przyjaŸnionego z bibliotek¹, zespo³u „Good Staff”, zrodzonym z fascynacji polskimi pieœnia-
mi ludowymi. Idea nie jest nowa – ³¹czyæ to, co proste, pierwotne i surowe, z jêzykiem sze-
roko rozumianej muzyki rozrywkowej, podskórnym jazzowym pulsowaniem czy elemen-
tami muzyki klasycznej. Nuta folkowa obecna by³a tak¿e w dotychczasowych poczynaniach
zespo³u, w³aœciwie od pocz¹tku jego istnienia. Tym razem muzycy siêgnêli po opas³e tomy
„Pieœni ludu polskiego” Oskara Kolberga, nie stroni¹c równie¿ od nagrañ wiejskich œpiewa-
ków. Aran¿acj¹ utworów zaj¹³ siê Jacek Skowroñski. Za³o¿eniem i potrzeb¹ cz³onków gru-
py „Good Staff” jest nieœæ poprzez muzykê i s³owo pozytywne wartoœci, tworzyæ harmoniê
i dzieliæ siê dobr¹ energi¹. St¹d te¿ w programie „Bez kochania trudno” pojawi³ siê taki, a nie
inny, dobór tekstów, które w wiêkszoœci opowiadaj¹ o mi³oœci dwojga ludzi. Nie brak w nich
odniesieñ do œwiata natury i relacji z Bogiem. Przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ „Good
Staff” wyst¹pi³ w swoim sta³ym sk³adzie: Anna Winiarska (œpiew), Joanna Skowroñska (fle-
ty proste, œpiew), Pawe³ G³owacki (bas, mandolina), Robert Rekiel (instrumenty perkusyj-
ne), Jacek Skowroñski (trubadur ensemble) i Wojciech Winiarski (gitary, lutnia).
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XXI Dzieñ Godnoœci 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 17 maja odby³y siê XXI Gminne Obchody Dnia

Godnoœci Osób z Niepe³nosprawnoœci¹ Intelektualn¹. Wziêli w nich udzia³ uczniowie i wy-
chowankowie z szeœciu nowotomyskich placówek: Przedszkola Specjalnego Akademii Edu-
kacji Montessori „Ma³pi Gaj”, Przedszkola nr 3 z Oddzia³ami Integracyjnymi „Bajkowe Za-
cisze”, I Akademickiej Szko³y Podstawowej, Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie, Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego, Œrodowiskowego Domu Sa-
mopomocy oraz Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej. Na wi-
downi zasiedli zaproszeni goœcie: przedstawiciele miejscowych w³adz, dyrektorzy placówek
oœwiatowych oraz instytucji na co dzieñ wspieraj¹cych wychowanków i ich rodziców, a tak-
¿e osoby, dla których Dzieñ Godnoœci jest organizowany. Uroczystoœæ zaczê³a siê od wzru-
szaj¹cego momentu. Wszyscy uczcili minut¹ ciszy pamiêæ niedawno zmar³ego Zastêpcy
Burmistrza Nowego Tomyœla oraz wieloletniego dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 An-
drzeja Wa³êsy – osoby, która wnios³a du¿y wk³ad w pomoc osobom z niepe³nosprawno-
œci¹. Za zaanga¿owanie w sprawy osób z niepe³nosprawnoœci¹ podziêkowano podczas uro-
czystoœci prezes Stowarzyszenia „Rodzinka” – Renacie Opali oraz pomys³odawczyni ob-
chodów Dnia Godnoœci – Emilii Wa³êsie. Tradycj¹ Dnia Godnoœci jest obdarowanie wszyst-
kich uczestników i goœci talizmanami. Tym razem by³y to serca przygotowane przez nowo-
tomyskich gimnazjalistów. Po koncercie i wspólnie odœpiewanym hymnie Dnia Godnoœci,
uczestnicy obejrzeli wystawê prac plastycznych wychowanków oraz zaproszeni zostali na
s³odki poczêstunek. 

Si³a jest piêkna, si³a jest kobiet¹
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 17 maja otwarta zosta³a wystawa fotografii

Przemys³awa Kaczmarka pt. „Si³a jest piêkna, si³a jest kobiet¹, czyli Iron Heaven”. Autor
prac specjalizuje siê w fotografii portretowej i reporta¿owej. W zdjêciach szuka subtelnych
emocji, drobnych gestów i magii œwiat³a, stawia na naturalnoœæ. Wszystko to mo¿na by³o
dostrzec na zaprezentowanych na wystawie fotografiach. Prace pokazuj¹ si³ê piêkna, kobie-
c¹ si³ê, która tkwi w d¹¿eniu do harmonii z w³asnym cia³em i umys³em. Zdjêcia powsta³y
podczas treningów z Anit¹ Czajk¹ – z wykszta³cenia polonistk¹ oraz terapeutk¹ pedagogicz-
n¹, a od trzech lat instruktork¹ Kettlebells. Wernisa¿ uœwietni³ wystêp reprezentantek Pry-
watnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu: Elizy Rybarczyk – uczennicy klasy œpie-
wu Katarzyny Sukiennickiej oraz Estery Wiesio³ek – nauczycielki klasy skrzypiec. Dietetycz-
ny i smaczny poczêstunek zapewni³ partner wystawy – „FitApetit”. 

Miasto przyjazne seniorom
Ostatnie przed wakacyjn¹ przerw¹ spotkanie w ramach projektu nowotomyskiej biblio-

teki: „Seniorzy w natarciu” odby³o siê 20 maja. Tym razem zaproszonym goœciem by³ pra-
cownik Urzêdu Miejskiego w Wydziale Organizacyjnym i Komunikacji Spo³ecznej- Ryszard
Ratajczak. Zwróci³ on uwagê na dane demograficzne, które wskazuj¹, ¿e za 20 – 30 lat gru-
pa seniorów bêdzie najliczniejsz¹ w wielu polskich miastach. Zatem miasto przysz³oœci to
miasto seniorów. Sporym wyzwaniem dla w³odarzy miast jest architektura miejska przyja-
zna starszym osobom. Trzeba te¿ znaleŸæ rozwi¹zania zaspokajaj¹ce potrzeby towarzyskie
seniorów. Goœæ spotkania opowiedzia³ o atrakcjach Nowego Tomyœla, zarówno tych zwi¹-
zanych z chmielem i wiklin¹, w tym koszem – gigantem, jak równie¿ tych zwi¹zanych z ogro-
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dem zoologicznym i jego bogat¹ faun¹, a tak¿e z Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa.
Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym spacerem do parku, na terenie którego znajduje siê ze-
wnêtrzna tê¿nia solankowa. Jak siê okaza³o jest to ulubione miejsce wypoczynku nowoto-
myskich seniorów. Nie zabrak³o mi³ych rozmów oraz pami¹tkowych fotografii.

Bibliotekarze w Oœwiêcimiu
W ramach projektu: „Bibliotekarze – teraz my!” pracownicy bibliotek z terenu powia-

tu nowotomyskiego 24 i 25 maja przebywali z wizyt¹ studyjn¹ w jednej z wiod¹cych biblio-
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Podczas pobytu w oœwiêcimskiej Galerii Ksi¹¿ki nowotomyscy bibliotekarze poznali mniej 
lub bardziej konwencjonalne formy pracy z czytelnikiem

Po spotkaniu w bibliotece seniorzy wybrali siê na spacer do miejskiego parku



tek w Polsce – oœwiêcimskiej Galerii Ksi¹¿ki. Wspólny wyjazd nowotomyskich bibliotekarzy
by³ mo¿liwy dziêki dofinansowaniu, jakie pozyska³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Nowym Tomyœlu w Nowym Tomyœlu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego z programu: „Partnerstwo dla ksi¹¿ki”. Projekt zak³ada odbycie kilku interaktywnych
szkoleñ dotycz¹cych innowacyjnych form pracy z dzieæmi i m³odzie¿¹, budowania pozytyw-
nego wizerunku biblioteki i kontaktu z wymagaj¹cym b¹dŸ trudnym czytelnikiem. Niew¹t-
pliwie zdobywaniu cennych zawodowych doœwiadczeñ s³u¿¹ równie¿ odwiedziny innych bi-
bliotek w kraju, zw³aszcza tych ciesz¹cych siê renom¹ i uznaniem. St¹d te¿ w projekcie
uwzglêdniono pobyt w nowoczesnej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oœwiêcimiu. Szczegól-
n¹ uwagê bibliotekarzy zwróci³y rozwi¹zania architektoniczne, nasuwaj¹ce skojarzenia
z przestronn¹ galeri¹ handlow¹, a tak¿e otwarte przestrzenie oraz wysublimowane k¹ciki
dla dzieci i m³odzie¿y i – mniej lub bardziej konwencjonalne formy pracy z czytelnikiem.
W drodze powrotnej, w ramach relaksu, bibliotekarze zwiedzili Nikiszowiec, górnicze osie-
dle bêd¹ce turystyczn¹ atrakcj¹ Katowic.

Piknik militarny
Na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu 25 maja odby³ siê piknik militarny zor-

ganizowany przez Wojskow¹ Komendê Uzupe³nieñ. Piknik przygotowano dziêki
wsparciu ¿o³nierzy i sprzêtowi z jednostek wojskowych: 5 Lubuskiego Pu³ku Artylerii
w Sulechowie, 16 Jarociñskiego Batalionu Remontu Lotnisk, 31 Bazy Lotnictwa Tak-
tycznego, Centrum Szkolenia Wojsk L¹dowych w Poznaniu, 12 Wielkopolskiej Bryga-
dy Obrony Terytorialnej. Uczestnicy pikniku mieli mo¿liwoœæ porozmawiania z ¿o³nie-
rzami oraz zapoznania siê z ofert¹ ochotniczych form s³u¿by wojskowej. Du¿ym zainte-
resowaniem cieszy³y siê pojazdy wojskowe oraz pokaz mobilnego zespo³u rozminowa-
nia EOD z wykorzystaniem robota.
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Festyn Stowarzyszenia KochaMY
W wigwamie w Przy³êku 25 maja odby³ siê piknik rodzinny, którego organizatorem by-

li cz³onkowie oraz sympatycy Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepe³nosprawnych „Kocha-
MY”. Na uczestników czeka³o wiele atrakcji, m. in. wspólne tañce, malowanie twarzy, prze-
jazdy bryczk¹, wystêpy artystyczne, a tak¿e wspólna zabawa z sier¿antem Pyrkiem. 

Kolejna udana sceniczna premiera
Teatrzyk Malutki dzia³aj¹cy w Nowotomyskim Oœrodku Kultury 29 maja wystawi³ praw-

dziwy krymina³ pt. „Kto ukrad³ Zefiryna”. Na scenie NOK-u wyst¹pili: Zosia Budzyk, Mary-
sia Dominiak, Marta Jaworowicz, Marcysia Kaczmarek, Irenka Kocoñ, Natalka £angowicz,
Marta Nawraca³a, Matuœ Sara, Kinga Schultz, Jeremi Szczechowiak, Klara Trêbacz oraz
Emilka Urbaniak. M³odym aktorom towarzyszyli oczywiœcie najbli¿si – rodzice, dziadkowie,
kole¿anki i koledzy. Przedstawienie by³o zabawne, zagadkowe i wzruszaj¹ce. Teatrzyk Ma-
lutki dzia³a w Nowotomyskim Oœrodku Kultury od lat. Tworz¹ go najm³odsi aktorzy. Opie-
kê artystyczn¹ nad grup¹ sprawuje niezawodna Renata Œmiertelna. To w³aœnie ona co roku
pisze dla m³odych aktorów now¹ sztukê, uwzglêdniaj¹c pomys³y i indywidualne predyspo-
zycje dzieciaków. 

Kolorowy Dzieñ Dziecka
Z okazji Dnia Dziecka, Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ dzieci i m³odzie¿ na

Œwiêto Kolorów – Holi Festiwal. Na imprezie zorganizowanej 31 maja t³umy nowoto-
myœlan bawi³y siê, obsypuj¹c siebie i wszystko dooko³a, kolorowymi proszkami, przy
muzyce serwowanej przez DJ'a. W miêdzyczasie na scenie wiklinowej muszli wyst¹pi³
Teatr TAK w spektaklu „Bajka do zjedzenia”. Nie zabrak³o równie¿ animacji dla naj-
m³odszych.  1 czerwca na placu za NOK-em zorganizowano prawdziw¹ krainê zabawy.
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Pojawi³y siê tam dmuchañce, k¹cik plastyczny, lody, gofry, wata cukrowa, popcorn, ba-
lony i wiele innych atrakcji. Program artystyczno-rozrywkowy otworzy³ wystêp Zespo-
³u Akordeonowego z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Nowym Tomyœlu w sk³adzie:
Ksawery Piter, Julian B³aszczyk, Aleksander Maziec, Mi³osz Migoñ oraz opiekun grupy
Tomasz Miler. Po koncercie rozpocz¹³ siê blok animacyjny z „Edumani¹”, która popro-
wadzi³a zabawy, gry, konkursy i tañce. By³ te¿ k¹cik malowania twarzy. Piêkne malunki
na dzieciêcych buziach powstawa³y dziêki El¿biecie Podlaszewskiej – Cybal i Elwirze
Wolnej. Ostatnim punktem programu by³o kino plenerowe z pokazem filmu familijne-
go pt. „Krzysiu, gdzie jesteœ?”. 

XL Ogólnopolski Plener Wikliniarski Wiklina 2019
Od 31 maja do 9 czerwca, na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym

Tomyœlu, odbywa³ siê XL Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2019”. W inauguracji
pleneru wziêli udzia³ zaproszeni goœci i uczestnicy plecionkarskiego wydarzenia. Istot¹ ple-
neru by³o wyplatanie form wiklinowych, zgodnie z przygotowanymi projektami, pod k¹tem
wype³nienia i zaaran¿owania przestrzeni wokó³ muzeum. Taka realizacja za³o¿eñ pleneru
odbywa³a siê na zasadzie wspó³pracy i wspó³dzia³ania autorów projektów (artystów, archi-
tektów wnêtrz) oraz wykonawców (plecionkarzy). Dla odwiedzaj¹cych w tym czasie mu-
zeum impreza mia³a formê otwartych pokazów wyplatania. W plenerze uczestniczy³o
osiemnaœcie osób, w tym dziewiêciu projektantów i dziewiêciu wykonawców. Oprócz
uczestników z Polski, goœæmi pleneru by³o troje artystów z Ukrainy oraz dwoje z Francji.
Podczas pleneru powsta³o osiem form wiklinowych, w tym: siedem artystycznych, prezen-
towanych na terenie otaczaj¹cym muzeum i jedna forma u¿ytkowa, która wzbogaci³a eks-
pozycjê w stodole. Zakoñczenie imprezy, po³¹czone z otwarciem wystawy poplenerowej,
odby³o siê 9 czerwca. W organizacjê pleneru w³¹czy³a siê Gmina Nowy Tomyœl. 

Powsta³e podczas pleneru formy wzbogac¹ muzealn¹ ekspozycjê 
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Sportowcy czytali dzieciom
Has³o tegorocznego Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom „Wychowanie przez

sport i czytanie”, nowotomyska biblioteka wziê³a sobie g³êboko do serca i zadba³a o to, by
od 3 do 7 czerwca, nowotomyskie przedszkolaki mia³y pod dostatkiem dobrych ksi¹¿ek i ru-
chu. Starania bibliotekarek wsparli w tym roku: Sylwia Szeliga ze Studia Fitness, Adam Polañ-
ski – wuefista ze Szko³y Podstawowej nr 2 oraz Jerzy Nowak – prezes LKS „Budowlani –
Ca³us” w Nowym Tomyœlu. Wspó³praca z osobami na co dzieñ zwi¹zanymi ze sportem za-
owocowa³a seri¹ spotkañ, wype³nionych lektur¹ i mnóstwem pozytywnej, sportowej energii.
Czytelniczy tydzieñ zainaugurowa³a Sylwia Szeliga – instruktorka fitness, która w swoim stu-
dio æwiczeñ ugoœci³a dzieci z Przedszkola „Bolka i Lolka”. Po dynamicznej rozgrzewce na
trampolinach, przedszkolaki mog³y z³apaæ oddech, s³uchaj¹c opowiadania Katarzyny Ziem-
nickiej pt. „Florentynka siê odchudza”, a nastêpnie, zgodnie z instrukta¿em i w rytm weso³ej
muzyki, gimnastykowa³y siê na matach oraz przy u¿yciu specjalnych, wisz¹cych pasów do
æwiczeñ. Nazajutrz, okaza³o siê, ¿e ca³kiem nieŸle w roli przyrz¹du do æwiczeñ sprawdza siê
równie¿ ksi¹¿ka. Przekona³y siê o tym dzieci, które wziê³y udzia³ w wyj¹tkowym treningu
przygotowanym przez bibliotekarki w bibliotecznej Strefie Koloru. Po wys³uchaniu opowia-
dania Ireny Landau pt. „Kuba i niesforna pi³ka”, dzieci – przy pomocy ksi¹¿ek – mog³y spraw-
dziæ swoj¹ koordynacjê ruchow¹. Spacer po linie z ksi¹¿k¹ na g³owie i podnoszenie ksi¹¿ko-
wych „ciê¿arów” – to tylko niektóre z zaproponowanych biblio – æwiczeñ.  O tym, jak¹ fraj-
dê sprawia strzelanie goli, przekona³y siê dzieci z Przedszkola „Bajkowe Zacisze”, które –
wraz z bibliotekarkami – odwiedzi³y Adama Polañskiego w hali sportowej Szko³y Podstawo-
wej nr 2. Poniewa¿ dla wiêkszoœci przedszkolaków by³a to pierwsza wizyta w du¿ej sali gim-
nastycznej, tym wiêksze wra¿enie zrobi³a na dzieciach mo¿liwoœæ wziêcia udzia³u w prawdzi-
wych zajêciach sportowych, a dok³adniej: czytelniczo – sportowych. Zanim bowiem, dzieci
mog³y wykonaæ strza³y na bramkê oraz rzut pi³eczk¹, Adam Polañski przeczyta³ ksi¹¿kê Zo-
fii Staneckiej pt. „Basia i pi³ka no¿na”. Po gimnastyce, bieganiu i strzelaniu goli, nadszed³ czas
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Czytelniczy tydzieñ zainaugurowa³a Sylwia Szeliga – instruktorka fitness



na dŸwiganie. Ka¿dy nowotomyœlanin wie, ¿e jeœli chodzi o podnoszenie ciê¿arów, to nie ma
lepszych od sportowców z LKS „Budowlani – Ca³us”. W ostatnim dniu Ogólnopolskiego Ty-
godnia Czytania Dzieciom, przedszkolaków z „Plastusiowego Osiedla” w siedzibie klubu
ugoœci³ prezes Jerzy Nowak wraz zawodniczkami. Kornelia Dolewa i Klaudia Cicha przeczy-
ta³y dzieciom rozdzia³ z ksi¹¿ki „Miko³ajek i inne ch³opaki” Sempe i Goœcinnego, po czym za-
proponowa³y dzieciom podnoszenie sztangi. Oczywiœcie zosta³a ona specjalnie zmontowana
na potrzeby spotkania, z uwzglêdnieniem dzieciêcych mo¿liwoœci. Po próbie w³asnych si³
przedszkolacy mogli obserwowaæ profesjonalny trening podnoszenia ciê¿arów w wykonaniu
Kariny Mañczak. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e wszystkie sportowe i czytelnicze atrakcje, zapropo-
nowane w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom skutecznie rozgrza³y, zarów-
no cia³a, jak i umys³y ka¿dego ma³ego uczestnika zajêæ. Wychowanie przez sport i czytanie
w nowotomyskiej bibliotece sta³o siê faktem.

Uliczne widowisko 
Wyj¹tkowa atrakcja czeka³a na widzów w ka¿dym wieku, którzy 6 czerwca odwiedzili

nowotomysk¹ bibliotekê. Dzieci i doroœli spêdzili pogodne popo³udnie w przyjemnym cie-
niu drzew, przy dŸwiêkach granej na ¿ywo muzyki i wystêpach aktorów z Teatru Rozryw-
ki „Trójk¹t” z Zielonej Góry. Spektakl pt. „Dawno, dawno temu” zaprezentowany zosta³
w ramach bibliotecznego cyklu pt. „A to historia! Czyli 100 POCIECH z KRÓLÓW POL-
SKICH”, dofinansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pocho-
dz¹cych z Funduszu Promocji Kultury, doskonale wpisuj¹c siê w jego zabawowy charakter.
Utrzymany w konwencji œredniowiecznego widowiska jarmarcznego, oparty na motywach
œredniowiecznych przedstawi³ polskie legendy i w¹tki historyczne w niekonwencjonalny i za-
bawny sposób. Trzy postacie spotykaj¹ce siê w karczmie – karczmarka, ryba³t i bezrobot-
ny giermek – zainscenizowa³y ró¿ne, zarówno prawdziwe, jak i zmyœlone wydarzenia.
W role bohaterów wcielili siê Beata Beling, Artur Beling i Mariusz Wasiewski, którzy z po-

KRONIKA WYDARZEÑ

148 Kwiecieñ - czerwiec 2019

Widowisko utrzymane w konwencji œredniowiecznego widowiska jarmarcznego przypad³o do gustu
publicznoœci w ró¿nym wieku



wodzeniem w³¹czali do zabawy publicznoœæ. Spektakl zawiera³ elementy interakcji z widza-
mi, ¿onglerki oraz muzykê gran¹ na nietypowych instrumentach, takich jak: lira korbowa,
mandola, flet, drumla. Spore wra¿enie na widzach zrobi³y œredniowieczne kostiumy, du¿e
lalki, a dla m³odszej czêœci publicznoœci szczególnie atrakcyjny okaza³ siê sporych rozmiarów
smok ziej¹cy ogniem.

Jak nie czytam – jak czytam
Wózek wype³niony ksi¹¿kami, zabawne transparenty, wspólny spacer przez miasto i bi-

cie rekordu w czytaniu w jednym momencie. W taki sposób poranek, 7 czerwca, spêdzi³a
grupa uczniów z nowotomyskiego Staszica i nowotomyskie bibliotekarki, przy³¹czaj¹c siê
do czwartej ju¿ edycji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, której organizato-
rem jest redakcja miesiêcznika „Biblioteka w Szkole”. Po dotarciu na plac Niepodleg³oœci,
m³odzi ludzie wygodnie rozsiedli siê przy fontannie, na ³aweczkach i na trawie. Czytali ksi¹¿-
ki przyniesione przez siebie lub wybrane z bibliotecznego, przygotowanego specjalnie na tê
okazjê, wózka. Czytali nie tylko ksi¹¿ki tradycyjne, ale wybierali równie¿ te zapisane w ich
telefonach. Happening umili³ raperski wystêp Adriana Napiera³y z nowotomyskiego Koper-
nika. Tego dnia o wyznaczonej godzinie na boiskach szkolnym i wiejskim spotkali siê tak¿e
uczniowie Szko³y Podstawowej w Borui Koœcielnej i Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu.
Przynieœli ze sob¹ koce, karimaty i ró¿nego rodzaju sprzêty pla¿owe, by bez przymusowych
lektur, ale w towarzystwie ulubionych ksi¹¿ek, kole¿anek i kolegów, rodziców i nauczycieli
przyjemnie spêdziæ czas z ksi¹¿k¹. 

XXIV Big Band Festiwal
7 czerwca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³ siê XXIV Ogólnopolski Big Band

Festiwal. Do naszego miasta przyjecha³o piêæ bandów: Big Band Pañstwowej Szko³y
Muzycznej I stopnia z Ko³a, Happy Jazz Band z Poznania, Big Band pod Dyrekcj¹ z Torunia,
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Big Band Festiwal otworzyli Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner 
i dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Beata Baran 



Big Band Orkiestry Miasta Poznania oraz goœæ specjalny – Music Collage Band
z Kaliningradu. W zmaganiach konkursowych wzi¹³ udzia³ równie¿ nasz lokalny Karol Band.
Zmagania muzyków ocenia³o jury w sk³adzie: Jan Ptaszyn Wróblewski – przewodnicz¹cy,
Jerzy Szymaniuk oraz Piotr Ka³u¿ny. Pierwsze miejsce i festiwalow¹ statuetkê jury przyzna-
³o Big Bandowi Orkiestry Miasta Poznania. Drugie miejsce zaj¹³ nowotomyski Karol Band.
Trzeciego miejsca nie przyznano, jednak jury nagrodzi³o najlepszych solistów- instrumenta-
listów: perkusistê Maksymiliana Miñczykowskiego i kontrabasistê Szymona Wieczorkiewi-
cza – muzyków z Karol Bandu. Do ich r¹k trafi³ puchar ufundowany przez lokalny „Tygo-
dnik Nasz Dzieñ po Dniu”. Ponadto wyró¿nienie, za najlepsz¹ kompozycjê i aran¿acjê
utworu pt. „Podszepty”, otrzyma³ Filip Chojnacki z Big Band Orkiestry Miasta Poznania Ten
wyj¹tkowy wieczór uœwietni³ koncert goœcia specjalnego – Moniki Kuszyñskiej. Tegoroczny
Big Band Festiwal poprzedzony zosta³ wystêpem Music Collage Band z Kaliningradu w Vino-
tece – Poznañska 19. 

Arbitra¿owa konferencja
W hotelu Hi-Fi w Paproci 7 czerwca odby³a siê konferencja z cyklu „Arbitra¿ i mediacja

w teorii i praktyce”, tym razem pt.: „Budowanie bezpieczeñstwa w ADR” (alternatywne
metody rozwi¹zywania sporów). Konferencja zosta³a zorganizowana pod patronatem Sta-
rosty Nowotomyskiego, przez S¹d Arbitra¿owy, dzia³aj¹cy przy Nowotomyskiej Izbie Go-
spodarczej,. Otwarcia konferencji dokonali: prezes S¹du Arbitra¿owego W³odzimierz
Brych i Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski. 

610. lecie powstania wsi Bukowiec
8 czerwca mieszkañcy Bukowca œwiêtowali 610. lecie powstania wsi. Obchody zainau-

gurowa³a msza œw. w koœciele parafialnym. Nastêpnie przez wieœ przeszed³ korowód pro-
wadzony przez Lwóweck¹ Orkiestrê Dêt¹. Na stadionie odby³a siê czêœæ oficjalna i arty-
styczna uroczystoœci. Przed mieszkañcami i przyby³ymi goœæmi wyst¹pi³ Zespó³ Ludowy
z Szamotu³, dzieci z Zespo³u Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu, lokalne zespo³y oraz ze-
spó³ „Cybinka” z Grodziska Wlkp. Na zakoñczenie odby³a siê zabawa taneczna. Wydarze-
nie zorganizowane zosta³o w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyœl. W je-
go przygotowanie zaanga¿owali siê So³tys i Rada So³ecka Bukowca, lokalne stowarzyszenia
i mieszkañcy. (Czytaj wiêcej: ss. 80-89)

Turniej ³uczniczy
UKS „Korona” w Bukowcu zorganizowa³ 9 czerwca Turniej £uczniczy o Puchar Burmi-

strza Nowego Tomyœla. W wydarzeniu, zorganizowanym na boisku sportowym w Bukow-
cu, uczestniczy³y dru¿yny z czterech klubów: KS „Leœnik” Poznañ, KS „Surma” Poznañ,
UKS „Jedynka Kórnik” przy Szkole Podstawowej w Radzewie oraz gospodarze – UKS
„Korona”, ³¹cznie 24 zawodników. M³odzi ³ucznicy startowali w trzech kategoriach:
dzieci, m³odzicy m³odsi i m³odzicy starsi, osobno dziewczynki i ch³opcy. Zwyciêzcy uho-
norowani zostali pucharami, natomiast wszyscy zawodnicy otrzymali dyplomy i upomin-
ki. A¿ trzy puchary zdobyli zawodnicy UKS „Korona”: Julia Parniewicz (II miejsce wœród
dziewczynek w kategorii: dzieci), Pawe³ Kliñski (II miejsce wœród ch³opców w kategorii:
dzieci) oraz Martyna Walinowicz (III miejsce wœród dziewcz¹t w kategorii: m³odzik
m³odszy).
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Plenerowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki
Jak co roku w czerwcu cz³onkinie Dyskusyjne Klubu Ksi¹¿ki, dzia³aj¹cego w Miej-

skiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej, 17 czerwca wybra³y siê na plenerowe, wyjaz-
dowe spotkanie, tym razem do Skansenu Budownictwa Ludowego Zachodniej Wiel-
kopolski w Wolsztynie. Po przekroczeniu bramy skansenu klubowiczki znalaz³y siê
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Plenerowe spotkanie Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki odby³o siê w wolsztyñskim skansenie 

Uczestnicy Turnieju £uczniczego o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla i jego organizatorzy



w innej rzeczywistoœci – na wielkopolskiej wsi z prze³omu XIX i XX wieku. Utrudzo-
ne zwiedzaniem wielu zgromadzonych tu obiektów, chêtnie przysiad³y w karczmie na
³awach, by spotkaæ siê z Piotrem Nowakiem – pasjonatem pszczelarstwa i miodu, od
lat wspó³pracuj¹cym ze skansenem. Pan Piotr opowiedzia³ o miodzie i tajnikach psz-
czelarstwa, a tak¿e poczêstowa³ miodem z w³asnej pasieki. 

Po s³odkiej opowieœci przyszed³ czas na coœ konkretniejszego, tradycyjny wiejski
poczêstunek sk³adaj¹cy siê ze… œwie¿ego chleba ze smalcem, kiszonych ogórków
i zbo¿owej kawy. Nowotomyœlanki spêdzi³y w tym magicznym miejscu kilka niezapo-
mnianych godzin. 

100. urodziny pani Emilii
Nowotomyœlanka pani Emilia Reich obchodzi³a piêkny jubileusz 100. Urodzin. 12 czerw-

ca do Jubilatki z ¿yczeniami i kwiatami uda³a siê Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Ad-
rianna Zieliñska. Pani Emilia mieszka obecnie w Przytulisku Œw. Alberta w Opalenicy, pro-
wadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek pos³uguj¹cych ubogim, gdzie ma zapew-
nion¹ opiekê i pomoc. Dostojna Jubilatka zapamiêtana zosta³a przez nowotomyœlan ze swo-
jej dzia³alnoœci w Klubie Seniora „Srebrny W³os”. By³a pomys³odawczyni¹ tej formy aktyw-
noœci i integracji nowotomyskich seniorów. Przez lata pe³ni³a funkcjê najpierw wiceprze-
wodnicz¹cej, a nastêpnie przewodnicz¹cej Klubu Seniora, bêd¹c jednoczeœnie opiekunk¹
sekcji rêkodzielniczej, dzia³aj¹cej równie¿ przy Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkanio-
wej w Nowym Tomyœlu. Tê spo³eczn¹ misjê wype³nia³a z ogromnym zaanga¿owaniem i od-
powiedzialnoœci¹.
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Dostojna jubilatka pani Emilia Reich w gronie urodzinowych goœci 
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Kolejna wystawa w Galerii na Piêtrze
13 czerwca w bibliotecznej Galerii na Piêtrze, w przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze,

otwarta zosta³a wystawa prac Marzeny Basiñskiej zatytu³owana „Moje wolne chwile”.
Wernisa¿ muzycznie okrasi³ graj¹cy na pianinie Jakub Korbanek. Do 5 lipca mo¿na by³o
podziwiaæ stworzone przez artystkê pastelami rysunki, które pomimo oszczêdnej kolo-
rystyki zachwycaj¹ wprawn¹ kresk¹ i g³êbok¹ wra¿liwoœci¹. Marzena Basiñska mieszka
w pobliskim Zakrzewku. Lubi poezjê, malarstwo i rysunek. Do odkrycia swoich pasji do-
tar³a, jak mówi, „krêt¹ drog¹”. Potrzeba malarstwa ujawni³a siê na takim etapie jej ¿ycia,
w którym szuka³a czegoœ, co pozwoli³oby jej zapomnieæ o rzeczywistoœci. Inspiracj¹ jest
dla niej g³ównie postaæ kobiety, a to co pozostawia na kartce, jest wynikiem jej w³asnych
doznañ i prze¿yæ.

Koncert z wa¿nym przes³aniem
14 czerwca na scenie NOK-u wyst¹pi³ niezwykle energetyczny zespó³ z misj¹ -„HLA-

4transplant. Podczas dwóch koncertów przedstawi³ interesuj¹cy performance – pro-
gram #zostawsercenaziemi z akcj¹ hasztagow¹. HLA – to nie tylko niezwykle dynamicz-
ny zespó³ pop-rockowy, graj¹cy w³asne utwory w aktualnych brzmieniach, mieszcz¹cych
siê w mainstreamie polskiej muzyki. HLA to zawodowi muzycy graj¹cy dla „Fundacji dla
Transplantacji”. HLA ka¿dym koncertem propaguje transplantacjê jako metodê ratowa-
nia ¿ycia i zdrowia, a przede wszystkim chce uœwiadamiaæ, uwra¿liwiaæ i apelowaæ do lu-
dzi w ró¿nym wieku i ró¿nych profesji o rozpowszechnianie idei przeszczepów. Nazwa
zespo³u jest nieprzypadkowa i oznacza unikalny kod transplantacyjny – Human Leucocy-
te Antygen.  Liderem i za³o¿ycielem zespo³u jest cz³owiek petarda, znany warszawski kar-
diochirurg dr Zygmunt Kaliciñski, równoczeœnie muzyk, producent muzyczny, a tak¿e za-
³o¿yciel „Fundacji dla Transplantacji: „Zostaw serce na ziemi”. Wokalistk¹ zespo³u jest
Marysia Gracka, która swoj¹ pasjê do muzyki odkrywa³a w „Studio Buffo”. Na gitarze ba-
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Na otwarcie wystawy prac Marzeny Basiñskiej przyby³o liczne grono admiratorów sztuki



sowej gra Jakub Bruszewski, Adam Rossa na instrumentach klawiszowych, a na gitarze
elektrycznej Max Fox. Chórki wykonuje Agata Matulka. Organizatorami i sponsorami no-
wotomyskich koncertów byli: Nowotomyski Oœrodek Kultury, Miejska i Powiatowa Bi-
blioteka Publiczna, Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica, Przychodnia „Panaceum”,
„Aesculap Braun Chifa” i Hotel „Atrium”.

Stra¿acy stanêli w szranki
Na boisku sportowym w S¹topach odby³y siê Gminne Zawody Sportowo-Po¿arnicze

dru¿yn z terenu gminy Nowy Tomyœl, zorganizowane przez OSP w S¹topach, Urz¹d Miej-
ski, Zarz¹d Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP RP w Nowym Tomyœlu oraz Ko-
mendê Powiatow¹ Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, która zapewni³a komisjê sêdziowsk¹. 

W odbywaj¹cych siê 15 czerwca zawodach wziê³y udzia³ dwadzieœcia trzy dru¿yny,
w tym szeœæ sekcji seniorów i jedna seniorek z OSP w Borui Koœcielnej oraz trzynaœcie
sekcji m³odzie¿owych dru¿yn po¿arniczych (ch³opcy i dziewczêta w wieku 12 – 15 lat
i 16 – 18 lat), a tak¿e trzy sekcje maluchów „Iskierki” z OSP w S¹topach i „Ogniki”
z OSP w Borui Koœcielnej. Wœród dru¿yn seniorskich rywalizacjê wygrali stra¿acy z OSP
w Bukowcu. W ich rêce trafi³ puchar przechodni im. druha Franciszka Kucza. Drugie
miejsce zajêli stra¿acy z Ró¿y, a trzecie z Borui Koœcielnej. W grupie wiekowej 12-15 lat,
pierwsze miejsca zajêli ch³opcy i dziewczêta z Wytomyœla, natomiast w grupie wiekowej
16-18 lat wygra³y dru¿yna dziewcz¹t z Bukowca i ch³opców z Wytomyœla. Wszyscy
uczestnicy zawodów sportowo-po¿arniczych otrzymali nagrody, natomiast dru¿yny,
które zajê³y pierwsze miejsca, uhonorowane zosta³y dodatkowo okolicznoœciowymi pu-
charami. Na zawodach goœcili stra¿acy z partnerskiej gminy Biesenthal-Barnim w Niem-
czech oraz stra¿acy z S¹top-Samulewa w województwie warmiñsko-mazurskim, wspó³-
pracuj¹cy z s¹topsk¹ jednostk¹ OSP. 

Trzy z³ota dla „Budowlanych”
Zawodnicy LKS „Budowlani – Ca³us” uczestniczyli w Mistrzostwach Polski Seniorów

w Podnoszeniu Ciê¿arów, które odbywa³y siê w dniach 21 – 23 czerwca w Ciechanowie.
Nowotomyski klub reprezentowany by³ przez czterech zawodników. Troje z nich – Pauli-
na Kud³aszyk, Martin Stasik i Piotr Kud³aszyk – zdoby³o z³ote medale. Na wysokiej czwar-
tej pozycji uplasowa³ siê Tomasz Kowalski. 

Noc Œwiêtojañska w Sêkowie
Nad jeziorkiem w Sêkowie 22 czerwca odby³a siê plenerowa impreza – „Noc Œwiêto-

jañska”. Zadanie do realizacji wybrane zosta³o przez mieszkañców gminy podczas g³osowa-
nia na projekty zg³oszone do Bud¿etu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyœl. Wydarzenie
rozpoczê³y kolorowe animacje dla dzieci, pokaz taneczny oraz wystêp zespo³u m³odzie¿o-
wego „WezwAni” Mai Matuszewskiej. Nastêpnie na scenie prezentowali siê: Prywatne
Ognisko Muzyczne, Country Zenit”, Zespó³ Pieœni i Tañca Kêb³owo oraz Micha³ Zator –
niezwyk³y harfista i wokalista, pó³finalista programu „Mam talent”. Program artystyczny za-
myka³ widowiskowy pokaz taneczny z ogniem w wykonaniu „Dance4Balance”. Najbar-
dziej wytrwali mogli bawiæ siê podczas wieczornej zabawy. Oczywiœcie nie zabrak³o wypla-
tania i puszczania na wodê tradycyjnych wianków oraz kolorowych, œwiec¹cych lampio-
nów. W organizacjê tego wyj¹tkowego wydarzenia w³¹czyli siê: So³tys i Rada So³ecka wsi
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Sêkowo oraz Stowarzyszenie „Sêkowo Olêderskie”. Zadanie koordynowa³ i nad czêœci¹
artystyczn¹ czuwa³ Nowotomyski Oœrodek Kultury.

Sportowy weekend w Przy³êku 
Dziêki dwóm imprezom, których g³ównym organizatorem by³ Klub Sportowy „So-

lid Sport” z Leszna, weekend 22 – 23 czerwca up³yn¹³ w Przy³êku na sportowo.
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Wyplatanie wianków nawi¹zywa³o do tradycyjnej obrzêdowoœci Nocy Kupa³y 

Zawodnicy na starcie wyœcigu Solid MTB Maraton w Przy³êku



Pierwszego dnia odby³ siê Bieg Apacza, kolejnego natomiast siódma edycja (druga
w Przy³êku) wyœcigu Solid MTB Maraton. Zarówno w organizacjê imprezy biegowej,
jak i rowerowej, zaanga¿owali siê mieszkañcy Przy³êku, nowotomyskie samorz¹dy
oraz firmy. Oba wydarzenia cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem. Przybyli na nie
uczestnicy z ca³ej Polski. Wyznaczona na terenie malowniczych Gliñskich Gór trasa
by³a bardzo wymagaj¹ca, a jej ukoñczenie dawa³o ogromn¹ satysfakcjê, zarówno bie-
gaczom, jak i kolarzom prze³ajowym.  Imprezom towarzyszy³y przygotowane dla
dzieci: Bieg Indiañski oraz miasteczko ruchu drogowego. 

Poezja i rap z ulicy Witosa
26 czerwca nowotomyska m³odzie¿, realizuj¹ca w Miejskiej i Powiatowej Bibliote-

ce Publicznej projekt pt. „Poezja i rap z ulicy Witosa 8”, dofinansowany w ramach
programu grantowego „Równaæ Szanse” 2018, uczestniczy³a w wyjeŸdzie edukacyj-
nym do studia nagrañ „Perlazza” w Poznaniu. W studiu przywita³ m³odzie¿ w³aœciciel
i realizator dŸwiêku Przemys³aw Wejman, który opowiedzia³ o swojej pracy i mi³oœci
do muzyki. Przemys³aw Wejman, zwany „Per³¹”, znany muzyk, kompozytor, woka-
lista i autor tekstów, a tak¿e producent muzyczny i realizator dŸwiêku, to dwukrotny
laureat „Fryderyka” – nagrody polskiego przemys³u fonograficznego. Swoj¹ dzia³al-
noœæ artystyczn¹ rozpocz¹³ w 1993 r. w zespole rockowym „Guess Why”, którego
by³ wspó³za³o¿ycielem.  M³odzi nowotomyscy raperzy: Aleksy, Karol, Adrian i Kacper
nagrali przygotowany przez siebie muzyczny materia³. Efekty ich pracy bêd¹ mogli
us³yszeæ mieszkañcy Nowego Tomyœla podczas koncertu promuj¹cego, powsta³¹ w
ramach projektu, p³ytê. Przedtem jednak czeka m³odzie¿ kolejne wyzwanie - praca
nad ok³adk¹ i z³o¿enie zamówienia na wyt³oczenie p³yt.
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Nowotomyska m³odzie¿ w poznañskim studiu nagrañ



Pó³wiecze Borusji
Ludowy Klub Sportowy „Borusja” w Borui Koœcielnej œwiêtowa³a 50. lecie istnienia.

Uroczystoœæ zorganizowana zosta³a 29 czerwca na boisku im. T. Ska³eckiego. Podczas
obchodów odznakami Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej uhonorowane zosta³y osoby
zaanga¿owane w dzia³alnoœæ klubu. Srebrne odznaki otrzymali: Adam Pieniê¿ny, Marek
Kret, Jaros³aw Kwiatkowski, Marek D¹browski, Damian Cichy, Marcin Skotarczyk, Rafa³
Bajon i Tomasz Matusiak. Z³ot¹ odznakê odebra³ Krzysztof Skotarczyk. Aktu dekoracji
dokona³ wiceprezes WZPN Maciej Ch³odnicki. Jubileusz stanowi³ te¿ okazjê do
przekazania dzia³aczom i zawodnikom gratulacji i ¿yczeñ, a tak¿e podziêkowañ dla firm
wspieraj¹cych sportow¹ i spo³eczn¹ dzia³alnoœæ „Borusji”. Wydarzeniu towarzyszy³a czêœæ
artystyczna, podczas której zaprezentowali siê medaliœci tegorocznych Mistrzostw Œwiata w
Tañcu Sportowym - zawodnicy „Opalenica Dance Studio”, a tak¿e rozegrany zosta³ mecz
pi³karski.

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz

Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Muzeum
Wikliniarstwa i Chmielarstwa (XL Ogólnopolski Plener Wikliniarski „Wiklina 2019”),
UKS „Korona” (Turniej ³uczniczy), Natalia Kucz (610.lecie Bukowca).
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