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Zdzis³aw Koœciañski

Z dziejów Policji Pañstwowej w powiecie nowotomyskim
w okresie miêdzywojennym

Pomimo up³ywu stu lat od powstania Policji Pañstwowej, jej dzieje na terenie
powiatu nowotomyskiego nie doczeka³y siê rzetelnego opracowania. Ma³o tego, nie
podjêto w tym czasie ¿adnych, choæby cz¹stkowych, badañ nad tymi zagadnieniami,
poza opracowaniem Zdzis³awa Koœciañskiego: O Policji Pañstwowej w powiecie
nowotomyskim… 1919 -2019 (Przegl¹d Powiatu Nowotomyskiego - 2019, nr 3
(102), s. 6 i 7), wycinkowym ujêciem tematu w pracy Dariusza Matuszewskiego
i Kamila Sikorskiego Z dziejów Policji Pañstwowej na ziemi grodziskiej 1918-2012
(Grodzisk Wlkp. 2012) oraz zamieszczanych na ³amach prasy artyku³ów pióra dra
Zdzis³awa Koœciañskiego, dra Bogumi³a Wojcieszaka, dra Zenona Wartela, Wac³awa
Czuchwickiego i Sebastiana Tuliñskiego. 

Szcz¹tkowe materia³y Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomy-
œlu zachowane w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu oraz materia³y wytworzone
po 1945 roku, znajduj¹ce siê w Archiwum Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu
(m. in. dotycz¹ce operacyjnego rozpracowania by³ych funkcjonariuszy Policji Pañ-
stwowej pod kryptonimem „Targowica”), zawieraj¹ zaledwie niewielki zapis jej histo-
rii. Wiêkszoœæ zachowanych dokumentów Komendy Powiatowej to wytyczne i regu-
laminy w³adz zwierzchnich. 

Podjêciu profesjonalnych badañ nie sprzyjaj¹ jeszcze uwarunkowania polityczne.
Oryginalne dokumenty z terenu powiatu nowotomyskiego zosta³y po 17 wrzeœnia
1939 roku zagarniête przez Rosjan oraz uznane za zdobyczne. Faktycznie nast¹pi³o
zablokowanie przez Rosjan dostêpu do zgromadzonych materia³ów Ÿród³owych
w Centralnym Pañstwowym Archiwum Specjalnym w Moskwie (ul. Wyboryskaja 3).
Znajduj¹ siê tam akta z 74 zespo³ów akt naczelnych i centralnych organów w³adzy
i administracji II Rzeczypospolitej, Wojska Polskiego, Policji Pañstwowej, Korpusu
Ochrony Pogranicza, Stra¿y Granicznej, organizacji spo³eczno-politycznych i nauko-
wych z lat 1914-1939 w iloœci 10679 jednostek archiwalnych. Wœród nich szczegól-
nie wa¿ne dla naszego tematu s¹: 232 jednostki archiwalne Komendy G³ównej Policji
Pañstwowej w Warszawie; 28 jednostki archiwalne Komendy Powiatowej Policji
w Nowym Tomyœlu; 15 jednostek archiwalnych Starostwa Powiatowego w Nowym
Tomyœlu. 
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Nieocenionym Ÿród³em informacji, pomocnym w opracowaniu tematu s¹ m. in.
publikacje: Martyrologia policjantów województwa poznañskiego II RP pod redakcj¹
Zenona Smolarka i Andrzeja Borowskiego (Szczytno 2010), Inspektor Wiktor Lu-
dwikowski. Patron Policji Województwa Wielkopolskiego (Poznañ 2019), ¯andar-
meria polowa. Postanowienia organiczne i instrukcja s³u¿bowa dla ¿andarmerii polo-
wej, pe³ni¹cej s³u¿bê w powiatach etapowych (Poznañ 1919), Kazimierza Bieleckiego
Materia³y archiwalne do dziejów powiatu nowotomyskiego XIII w. 1950 [1954] r.
(Poznañ 1971) i Zdzis³awa Koœciañskiego Nowotomyska lista katyñska. Historia i pa-
miêæ (Nowy Tomyœl 2010). 

***
Pisz¹c o Policji Pañstwowej w powiecie nowotomyskim, nie sposób nie nakreœliæ

choæby w skrócie historii powiatu. Czêœæ dzisiejszego powiatu nowotomyskiego od
XIII do XVIII wieku nale¿a³a do powiatu poznañskiego, a Opalenica – wraz z przyle-
g³ymi terenami – do powiatu koœciañskiego. Oba te powiaty wchodzi³y w sk³ad woje-
wództwa poznañskiego. W XIX wieku powiat nowotomyski objê³y ró¿ne zmiany ad-
ministracyjne. W roku 1818 w³adze pruskie utworzy³y powiat bukowski z siedzib¹
w Buku. W jego sk³ad wchodzi³o piêæ miast: Buk, Grodzisk, Nowy Tomyœl, Opaleni-
ca, Lwówek. Powiat z kolei wchodzi³ w sk³ad prowincji poznañskiej. W 1848 roku,
po wydarzeniach Wiosny Ludów, siedzibê w³adz powiatowych przeniesiono z Buku
do Nowego Tomyœla, ale nadal by³ to powiat bukowski. Na podstawie ustawy
z 6 czerwca 1887 r. o podziale administracyjnym, 10 paŸdziernika 1887 roku podzie-
lono powiat bukowski na nowotomyski i grodziski. W sk³ad powiatu nowotomyskie-
go wesz³y miasta Nowy Tomyœl i Lwówek. Taki podzia³ terytorialny przetrwa³ do koñ-
ca zaboru pruskiego. W wydanej przez sejm ustawie o tymczasowej organizacji zarz¹-
du by³ej dzielnicy pruskiej z 1 sierpnia 1919 roku, za punkt wyjœcia przyjêto postano-
wienia Traktatu Wersalskiego. Na jego mocy zachowano stary pruski podzia³ admini-
stracyjny, z tym, ¿e terytorium powiatu nowotomyskiego powiêkszono o miasto Zb¹-
szyñ oraz o obwód gminy Miedzichowo. 1 kwietnia 1932 roku zosta³ zlikwidowany
powiat grodziski (w sk³ad, którego wchodzi³y miasta: Grodzisk, Buk, Opalenica)
i w ca³oœci przy³¹czono go do powiatu nowotomyskiego. Do powiatu nowotomyskie-
go nale¿a³o odt¹d w sumie 6 miast, 9 gmin wiejskich zbiorowych i 117 gromad. Pod
wzglêdem struktury narodowoœciowej w 1938 roku w powiecie nowotomyskim za-
mieszkiwa³o 81 % ludnoœci polskiej, 18 % ludnoœci niemieckiej i 1 % ludnoœci innych
narodowoœci. By³ to wiêc powiat o znacznym odsetku ludnoœci niemieckiej, która sku-
pi³a w swych rêkach 41,5 % gruntów. Do 1 kwietnia 1932 roku obszar powiatu obej-
mowa³ 82 835 ha i zamieszkiwa³o go 51 402 mieszkañców. W wyniku po³¹czenia po-
wiatów obszar zwiêkszy³ siê do 127 672 ha, a liczba ludnoœci w 1938 roku wynosi³a
90 734 mieszkañców. 

Po napaœci Niemiec na Polskê wydano zarz¹dzenie w sprawie organizacji landratur
powiatowych, zawarte w za³¹czniku do rozkazu naczelnego dowództwa wojsk l¹do-
wych z 8 wrzeœnia 1939 roku o utworzeniu poznañskiego okrêgu wojskowego. Na-
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kazywano w nim tworzenie, w obrêbie granic by³ego zaboru pruskiego, niemieckich
w³adz powiatowych. 26 listopada 1939 roku polski powiat Nowy Tomyœl otrzyma³
niemieck¹ nazwê Landkreis Neutomischel i wszed³ w sk³ad Kraju Warty. Jesieni¹
1939 roku landrat nowotomyski przygotowa³ m. in. projekt zmiany nazwy Neutomi-
schel, gdy¿ przypomina³a ona zbytnio polsk¹ nazwê Nowy Tomyœl. Wydzia³ propa-
gandy w urzêdzie namiestnika okrêgu Warty preferowa³ nazwê Merkerstadt, pocho-
dz¹c¹ od nazwiska genera³a Merkera, który w 1919 roku ws³awi³ siê podczas walk
z powstañcami wielkopolskimi na terenie powiatu nowotomyskiego. l stycznia 1941
roku siedziba w³adz powiatowych przeniesiona zosta³a do Grodziska (Wielkopolskie-
go). Obszar powiatu pozosta³ jednak bez zmian. Z kolei 18 maja 1943 roku, powiat
nowotomyski z siedzib¹ w Grodzisku otrzyma³ nazwê powiat grodziski. Niemiecki
porz¹dek okupacyjny utrzymywa³y ¿andarmeria (Gendarmerie), policja porz¹dkowa
(Ordnungspolizei) i policja bezpieczeñstwa (Sicherheitspolizei), które przeprowadzi³y
aresztowania Polaków, podejrzewanych o szkodzenie Niemcom. 

Po II wojnie œwiatowej, w 1945 roku, powiat nowotomyski zosta³ odtworzony
w granicach sprzed wrzeœnia 1939 roku. W latach 1955-1960 istnia³o w powiecie no-
wotomyskim 36 gromadzkich rad narodowych i 131 so³ectw, a w sk³ad powiatu
wchodzi³y miasta: Buk, Grodzisk, Lwówek, Nowy Tomyœl, Opalenica i Zb¹szyñ wraz
z przyleg³ymi gminami oraz gminy wiejskie: Granowo, Kuœlin i Miedzichowo. Taki stan
przetrwa³ a¿ do reformy administracyjnej w 1975 roku. Obecny powiat nowotomy-
ski, istniej¹cy od 1999 roku nie zosta³ odtworzony w tych samych granicach. W jego
w sk³ad wchodzi dziœ szeœæ gmin: Kuœlin, Lwówek, Miedzichowo, Nowy Tomyœl, Opa-
lenica i Zb¹szyñ.

***
Pierwsze organy bezpieczeñstwa (kompanie s³u¿by stra¿y i bezpieczeñstwa) zaczê-

to tworzyæ w powiecie nowotomyskim, grodziskim i miêdzyrzeckim ju¿ w okresie re-
wolucji w Niemczech – w 1918 roku. Nowy Tomyœl, wyzwolony 3 stycznia 1919 ro-
ku przez powstañców wielkopolskich, by³ od samego pocz¹tku siedzib¹ w³adz powia-
towych oraz organów bezpieczeñstwa, które mia³y zapewniæ mieszkañcom powiatu
³ad i porz¹dek publiczny oraz bezpieczeñstwo ich ¿ycia i mienia. Pocz¹tkowo zadania
tego podjê³y siê stra¿e ludowe, pod dowództwem hrabiego Stanis³awa £¹ckiego z Po-
sadowa, wkrótce zast¹pione przez ̄ andarmeriê Krajow¹ by³ej Dzielnicy Pruskiej (ko-
niec maja 1919).

¯andarmeria Polowa, pe³ni¹ca s³u¿bê w powiatach etapowych, by³a przeznaczona
do utrzymania porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego na obszarach etapo-
wych. W szczególnoœci jej celem by³o: zapobieganie zagro¿eniom zwi¹zanym z naru-
szeniem porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego; udaremnianie wszelkich
przestêpstw, tak osób cywilnych, jak i wojskowych; zapobieganie przekroczeniom
obowi¹zuj¹cych ustaw i przepisów; wspó³dzia³anie w administracji; czuwanie nad wy-
konywaniem zarz¹dzeñ w³adz wojskowych i administracyjnych. ¯andarmeria Polowa
podlega³a zasadniczo pod ka¿dym wzglêdem w³adzom wojskowym, pod wzglêdem
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wykonywania s³u¿by cywilno-administracyjnej natomiast komisarzom powiatowym.
¯andarmeria Krajowa podlega³a bezpoœrednio Naczelnej Radzie Ludowej. Zorgani-
zowana zosta³a w Wielkopolsk¹ Brygadê ¯andarmerii, która dzieli³a siê na cztery
okrêgi – w Poznaniu, Krotoszynie, GnieŸnie i Bydgoszczy. Poszczególne okrêgi po-
dzielone by³y na „objazdy”, a te z kolei na posterunki. Na czele okrêgu sta³ komen-
dant okrêgowy w randze oficera. „Objazd” odpowiada³ przewa¿nie terenowi powia-
tu. „Objazd” Opalenica pocz¹tkowo obejmowa³ powiaty grodziski i nowotomyski.
Ppor. Arkady Fiedler z Dowództwa ¯andarmerii w Poznaniu, 11 sierpnia 1919 roku,
skierowa³ do Nowego Tomyœla wachmistrza Micha³a Tyca wraz z siedmioma ¿andar-
mami.

Komisarz powiatowy by³ dla ¿andarmerii polowej w powiatach etapowych cywiln¹
w³adz¹ s³u¿bow¹. Wydawa³ on polecenia, wskazówki, pouczenia, albo – za poœred-
nictwem ¿andarma – wytyka³ b³êdy odnoœnie cywilno-s³u¿bowej dzia³alnoœci. Funkcjê
tê (od pocz¹tku stycznia 1919 do koñca czerwca 1919, tj. do przejœcia do Wojska
Polskiego) pe³ni³ w powiecie nowotomyskim por. Walerian Anderson. Polecenia
w ¿andarmerii by³y wydawane ustnie lub na piœmie. W³adze cywilne wysy³a³y polece-
nia lub wezwania drog¹ s³u¿bow¹ dowódcom posterunków, a ci wydawali rozkazy
swoim podw³adnym. W wypadkach nag³ych mog³a w³adza cywilna wydawaæ polece-
nia ka¿demu ¿andarmowi. 

Ustawa z 24 lipca 1919 roku o Policji Pañstwowej stanowi³a, ¿e jest ona pañstwo-
w¹ organizacj¹ s³u¿by bezpieczeñstwa jako organ wykonawczy w³adz pañstwowych
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i samorz¹dowych i ma za zadanie ochronê bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku pu-
blicznego. Koszty jej utrzymania ponosi³ bezpoœrednio skarb pañstwa z tym, ¿e orga-
ny samorz¹du, tj. komunalne zwi¹zki powiatowe oraz gmin i miast, wydzielonych
z powiatów, zwraca³y pañstwu? wszelkich kosztów utrzymania Policji Pañstwowej.
Ponadto gminy zobowi¹zane by³y do zapewnienia za op³at¹ lokali potrzebnych na
rozmieszczenie biur i posterunków. Warunkiem przyjêcia do policji by³y: 1) obywa-
telstwo polskie, 2) nieskazitelna przesz³oœæ, 3) wiek od 29 do 45 lat, 4) zdrowa i silna
budowa cia³a oraz odpowiedni wzrost, 5) znajomoœæ jêzyka polskiego w piœmie
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i w s³owie oraz umiejêtnoœæ liczenia. W aneksie do Ustawy zamieszczono rotê przy-
siêgi s³u¿bowej: Przysiêgam Panu Bogu Wszechmog¹cemu na powierzonym mi stano-
wisku po¿ytek Pañstwa Polskiego oraz dobro publiczne mieæ zawsze przed oczyma.
W³adzy zwierzchniej Pañstwa Polskiego wiernoœci dochowaæ; wszystkich obywateli
kraju w równym maj¹c zachowaniu, przepisów prawa strzec pilnie, obowi¹zki swoje
spe³niaæ gorliwie i sumiennie, rozkazy prze³o¿onych wykonaæ dok³adnie, tajemnicy
urzêdowej dochowaæ. Tak mi Panie Bo¿e dopomó¿.(Dziennik Praw Pañstwa Polskie-
go, 1919, nr 61, poz. 363).
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Kolejnym krokiem w³adz pañstwowych by³o rozci¹gniêcie mocy obowi¹zuj¹cej
ustawy na obszar ca³ej by³ej dzielnicy pruskiej. Policja Pañstwowa w Wielkopolsce
przesz³a na etaty Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych w Warszawie. Na czele forma-
cji stan¹³ komendant policji pañstwowej by³ej dzielnicy pruskiej, staj¹c siê jednoczeœnie
pomocnikiem komendanta g³ównego policji. 

Organizacja policji by³a zasadniczo przystosowana do administracyjnego podzia³u
pañstwa. Komendant Okrêgowy Policji Pañstwowej w Poznaniu (okrêg nr XI), insp.
Wiktor Ludwikowski powo³a³ 16 lipca 1920 roku 14 komend powiatowych, m. in.
komendê w Nowym Tomyœlu, która obejmowa³a powiaty miêdzychodzki i nowoto-
myski. W Nowym Tomyœlu istnia³a Komenda Powiatowa na czele z komendantem,
aspirantem Wincentym Rulewiczem. Jego zastêpc¹ zosta³ mianowany starszy przo-
downik W³adys³aw Chudziñski, który jednoczeœnie pe³ni³ funkcjê komendanta Poste-
runku Policji Pañstwowej w Miêdzychodzie (18.07.1920 – 1.01.1923).

Zaplecze kadrowe nowo tworzonej na terenie województwa poznañskiego Policji
Pañstwowej stanowili ¿o³nierze I Brygady ̄ andarmerii Krajowej. Po 21 lipca 1920 ro-
ku nast¹pi³a weryfikacja ni¿szych funkcjonariuszy, którzy wczeœniej wst¹pili do s³u¿by. 

Na terenie powiatu nowotomyskiego utworzono posterunki Policji Pañstwowej w:
Nowym Tomyœlu, £omnicy (26.01.1922), Jab³once Starej, Kuœlinie, Lwówku, Bukow-
cu, Bolewicach, Miedzichowie, Zb¹szyniu (kolejowy) i Zb¹szyniu (administracyjny).
Z kolei na terenie powiatu miêdzychodzkiego utworzono posterunki w: Miêdzycho-
dzie, Sierakowie, Kwilczu, Chrzypsku Wielkim, Mierzynku (od 21.12.1920
w Drzewcach), Mokrzcu (od 1.01.1921 w Raduszu), Kamionnie i Moœciejewie. 
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Rozkaz wyjazdu  do Nowego Tomyœla wachmistrza Micha³a Tyca 
wraz z siedmioma ¿andarmami - 1919 r.



W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego liczba posterunków ulega³a zmia-
nom, m. in. ze wzglêdu na koniecznoœæ czasowego wzmocnienia liczby posterunków
na pocz¹tku lat dwudziestych oraz w 1932 roku, w czasie reformy terytorialnej gra-
nic powiatów i gmin. Pocz¹tkowo – od lipca 1920 roku – gminy Opalenica, Buk i Gro-
dzisk podlega³y Komendzie Powiatowej Policji Pañstwowej w Szamotu³ach. Nastêp-
nie – na pocz¹tku stycznia 1921 roku – posterunki, m. in. Buk, Granowo, Opalenica,
Grodzisk wesz³y w sk³ad Komendy Powiatowej Policji w Poznaniu. Kolejny etap orga-
nizacyjny nast¹pi³ w 1932 roku i trwa³ do 1939 roku. 

W okresie miêdzywojennym zwracano uwagê na doskonalenie zawodowe, m. in.
dotycz¹ce przymusowych wypracowañ pisemnych, czytelnictwa Gazety Policyjnej, czy
udzia³u w organizowanych kursach. Komendanci niejednokrotnie zwracali uwagê tak-
¿e na formê pe³nienia s³u¿by z broni¹ paln¹ i bia³¹, w miastach i poza nimi. Wielki nie-
dostatek finansowy tworz¹cego siê dopiero pañstwa polskiego powodowa³, ¿e komen-
dant powiatowy nakazywa³ tak¿e oszczêdnoœci dotycz¹ce m. in. wykorzystywania pa-
pieru do celów s³u¿bowych. W wyniku zarz¹dzonej zbiórki papieru pieni¹dze plano-
wano przeznaczyæ na zakup ksi¹¿ek dla funkcjonariuszy albo na cele dobroczynne. 

Jedn¹ z form podnoszenia dyscypliny i efektów pracy s³u¿bowej i pozas³u¿bowej
funkcjonariuszy Policji Pañstwowej by³o przenoszenie policjantów. St¹d te¿ znajduje-
my w Ÿród³ach archiwalnych takie oto zapisy: 29 IV 1921 r. – Przesiedlenia. Posterun-
kowi Wita i Szablewski z posterunku kolejowego Zb¹szyñ bêd¹ w pogotowiach prze-
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siedlenia na posterunki Bukowiec i Bukowiec oraz 25 VII 1921 r. – przesiedleni za
zgod¹ Komendanta Okrêgu XI: post. Twardowskiego z £omnicy do Trzciela; post.
Chromiñskiego z Trzciela do £omnicy; post. £ukowiaka z Bolewic do Trzciela; post.
Polaszka z Trzciela do Bolewic; post. Stelmaszyka z Kuœlina do Zb¹szynia; post. Wo-
jewodê z Strzy¿ewa do Kuœlina. 

Oprócz funkcjonariuszy przenoszono tak¿e konie, m. in. 3 maja 1921 roku zarz¹-
dzono (Rozkaz nr 14) translokacjê koni i funkcjonariuszy w powiecie nowotomyskim
i miêdzychodzkim: 

1. Koñ „Sara” z Nowego Tomyœla do Lwówka, jeŸdziec post. T. Jab³ecki; 
2. Koñ „Bochun” z Nowego Tomyœla do Lwówka, jeŸdziec post. Krzy¿aniak;
3. Koñ „Ba¿ant” z Nowego Tomyœla do Miedzichowa, jeŸdziec post. M. Tyc;
4. Koñ „Janek” z Miêdzychodu do Miedzichowa, post. P³otkowiak; 
5. Koñ „Biedka” z Miêdzychodu do Sierakowa, jeŸdziec post. Baumann;
6. Koñ przes³any bêdzie z Gniezna do Sierakowa, jeŸdziec post. Brzykcy,
7. Koñ „Huzar” z Miêdzychodu do Radusza, jeŸdziec post. Perlak;
8. Koñ „Su³tan” z Miêdzychodu do Radusza, jeŸdziec post. £ukaszewski;
9. Koñ „Myszka” pozostaje w Nowym Tomyœlu, jeŸdziec post. Sójka;

10. Koñ „Zbyszku” pozostaje w Nowym Tomyœlu, jeŸdziec post. Kaczmarek;
11. Koñ „Iwan” pozostaje w Zb¹szyniu, jeŸdziec post. W³odarczak;
12. Koñ „Lis” pozostaje w Zb¹szyniu, jeŸdziec post. K¹kol;
13. Koñ „Stach” pozostaje w Miêdzychodzie, jeŸdziec post. Rybicki;
14. Koñ „Boruta” pozostaje w Miêdzychodzie, jeŸdziec post. Sikora; 
15. Koñ „Adam Olbrzym” z Miêdzychodu do Œwiechocina, jeŸdziec post. Szefler;
16. Koñ „Kozak” z Miêdzychodu do Œwiechocina, jeŸdziec post. Bednarek. 

Ka¿dy funkcjonariusz zabiera³ ze sob¹ s³u¿bow¹ latarkê, wêborek, szczotkê grze-
bielec o ile takowe s¹ na miejscu, na przeznaczony Posterunek, odnoœnie odbierze dla
siebie przeznaczonego konia z jednego na drugi Posterunek. Celem uzyskania odpo-
wiednich kwater i stajen i paszy dla koni skomunikuj¹ siê funkcjonariusze z odnoœny-
mi p. p. Komisarzami obwodowymi, itp. So³tysami. Pp. Starostowie s¹ ju¿ powiado-
mieni o translokacji koni i dalsze zarz¹dzenia swe dotyczy zakwaterowania i dostar-
czenia paszy wydadz¹. W miejscowoœci, w których z powodu translokacji przepro-
wadzki bêd¹ zachodzi³y, mog¹ funkcjonariusze u¿yæ do przeprowadzek koni s³u¿bo-
wych. W celu przeprowadzki nale¿y zwróciæ siê o zezwolenie do Komendy Powiato-
wej. 

Starosta by³ w okresie miêdzywojennym przedstawicielem rz¹du i szefem admini-
stracji ogólnej w powiecie, m. in. czuwa³ nad porz¹dkiem publicznym i bezpieczeñ-
stwem. Do 1926 roku sprawy policyjne nale¿a³y w czêœci do kompetencji samorz¹du
miejskiego. 9 lipca 1920 roku do pracy na terenie Nowego Tomyœla zosta³o skiero-
wanych 10 urzêdników Policji Pañstwowej, którym nale¿a³o przydzieliæ umeblowane
kwatery. Zamieszkali oni w wiêkszoœci na kwaterach u Niemców zawiaduj¹cych wiêk-
szoœci¹ mieszkañ w mieœcie. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

11Z dziejów Policji Pañstwowej w powiecie nowotomyskim w okresie miêdzywojennym



Jak wynika z akt, areszt policyjny w magistracie przy Nowym Rynku (dzisiejszy bu-
dynek S¹du Rejonowego na placu Niepodleg³oœci) dysponowa³ nastêpuj¹cym wypo-
sa¿eniem: drzwi odpowiednio zabezpieczone, okna okratowane, w ka¿dej celi – le-
¿ak, siennik ze s³om¹, koc, wiadro, dzbanek i garnek do wody, sto³ek i piec, który by³
opalany z korytarza. Dwie cele by³y do dyspozycji miejscowego posterunku Policji
Pañstwowej, natomiast trzeci¹ cel¹ dysponowa³ Miejski Urz¹d Bezpieczeñstwa i Po-
rz¹dku Publicznego, zale¿ny od w³adz pañstwowych. W Zb¹szyniu posterunek Poli-
cji Pañstwowej posiada³ radiostacjê odbiorczo-nadawcz¹ typu RKD (w materia³ach ar-
chiwalnych zachowa³ siê opis jej wyposa¿enia z 6 lipca 1937). Posterunki Policji Pañ-
stwowej mia³y ze sob¹ ³¹cznoœæ telefoniczn¹.

Przez teren powiatu przebiega³a granica pañstwowa z Niemcami, st¹d te¿ bliska by-
³a tutaj wspó³praca ze Stra¿¹ Graniczn¹ i S³u¿b¹ Celn¹, czy z Ekspozytur¹ nr 3 Oddzia-
³u II Sztabu G³ównego (m. in. list mjra Jana ¯ychonia do Komendy Policji Pañstwowej
w Nowym Tomyœlu z 8 czerwca 1937). Sprawdzianem wspó³pracy s³u¿b pañstwo-
wych by³y wydarzenia graniczne z 28 i 29 paŸdziernika 1938 roku, kiedy to wydalo-
no z Niemiec osoby pochodzenia ¿ydowskiego, posiadaj¹ce obywatelstwo polskie, m.
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in. przez Zb¹szyñ 6074 osoby. Pierwszego przerzutu przez granicê, przy szosie Zb¹-
szyñ – Rogatka, dokonali Niemcy o godzinie 20.30. Grupa 654 osób zosta³a cofniêta
do linii granicznej i otoczona kordonem policjantów i stra¿ników granicznych. Pó³ go-
dziny póŸniej grupa oko³o 300 osób przekroczy³a granicê obok toru kolejowego i ma-
szerowa³a w kierunku stacji kolejowej w Zb¹szyniu. Na miejsce wys³ano trzech poli-
cjantów, którzy razem ze stra¿nikami granicznymi zatrzymali wydalonych z Niemiec.
Nastêpnie grupa licz¹ca ogó³em oko³o 700 osób nadesz³a szos¹ Chlastawa – N¹dnia
i torem kolejowym Zb¹szyñ – Neu Bentschen. Tego samego dnia o godz. 22.13 do
Zb¹szynia dotar³o poci¹giem kolejnych 900 ̄ ydów. Z kolei 29 paŸdziernika 1938 ro-
ku przyby³y poci¹gami du¿e grupy: 1050 osób, 800 osób, 500 osób i 550 osób. Te-
go samego dnia wydaleni docierali tak¿e szos¹ Zb¹szyñ – Rogatka i Chlastawa – N¹d-
nia. Wielu spoœród wydalonych odmówi³o udania siê na teren Polski, jednak¿e Niem-
cy zmusili ich do tego przemoc¹. Zadaniem Policji Pañstwowej by³o stworzenie kor-
donu sanitarnego dla ¯ydów przebywaj¹cych w Zb¹szyniu a¿ do sierpnia 1939 roku. 

Czêste wizyty wa¿nych osobistoœci podró¿uj¹cych lini¹ kolejow¹ przez Zb¹szyñ
w kierunku Poznania powodowa³y koniecznoœæ zaanga¿owania posterunków Policji
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Pañstwowej w zabezpieczenie terenu przejazdu. Problemem dla tych s³u¿b by³ tak¿e
przemyt przez granicê. W celu przeciwdzia³ania przemytowi utworzono nowe poste-
runki nadgraniczne w Dêbowcu, G³a¿ewie, Przychodzku i Nowej Wsi. Utworzenie
tych posterunków spowodowa³o odkomenderowanie funkcjonariuszy Policji Pañ-
stwowej: Przeznaczeni do nowych posterunków przejœciowo: Dêbowiec – st. post. Je-
ziorowski, post. Zieliñski; G³o¿ewo – post. Szefler, post. PrzewoŸny; Przychodzko –
post. Kowalski, post. Szneider; Nowa Wieœ – post. Sobolewski, post. Talaga, post. Ko-
rek; Strzy¿ewo – dla wzmocnienia post. Hoffmann (pismo z 23 IX 1921). W nocy
z 18 na 19 wrzeœnia 1921 roku przemytnicy, w liczbie 8-10 osób, zaatakowali stra¿
celn¹ i funkcjonariuszy Policji Pañstwowej w Dêbowcu (pow. miêdzychodzki) ogniem
z karabinów i granatami.

Doœæ du¿y wzrost liczebny funkcjonariuszy nast¹pi³ po zamachu majowym w 1926
roku. Na terenie powiatu nowotomyskiego 56 funkcjonariuszy dysponowa³o wtedy:
samochodem, 12 rowerami, koniem poci¹gowym, 78 karabinami i 18 szablami. Od
tego czasu Policja Pañstwowa by³a organem wykonawczym administracji pañstwowej.
Zorganizowana zosta³a na wzór wojskowy, w korpus przeznaczony do utrzymania
bezpieczeñstwa, spokoju i porz¹dku publicznego. Do zadañ Policji Pañstwowej nale-
¿a³a walka z przestêpczoœci¹ i ochrona bezpieczeñstwa ¿ycia i mienia obywateli, zapo-
bieganie zak³óceniom porz¹dku publicznego oraz czuwanie nad nale¿ytym wykona-
niem zarz¹dzeñ w³adz administracyjnych np. przepisów o godzinach handlu, o utrzy-
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maniu w czystoœci posesji. Organizacja policji by³a dostosowana do administracyjnego
podzia³u pañstwa. W³adze powiatowe – Wydzia³ Powiatowy i samorz¹dowe wyka-
zywa³y du¿¹ dba³oœæ w wyposa¿aniu policji.

Okres miêdzywojenny w powiecie nowotomyskim nie by³ wolny od kryminalnych
przestêpstw, nie wy³¹czaj¹c morderstw. Wiele – niekiedy doœæ intryguj¹cych – wzmia-
nek o przestêpstwach kryminalnych mo¿na znaleŸæ w prasie lokalnej oraz zachowa-
nych dokumentach archiwalnych. 

***
Na po¿ó³k³ych, zmursza³ych kartach pojawiaj¹ siê nazwiska, m. in. 60 funkcjonariu-

szy, którzy mieli przejœæ badania okresowe. Na badanie lekarskie w dniu 16 wrzeœnia
1921 roku zostali skierowani: z Posterunku Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu –
st. post. Aleksander Sójka, st. post. Roman Walkiewicz, post. Stanis³aw Szmania, post.
Ludwik Kaczmarek; st. post. Florian Górecki; z Posterunku Kolejowego Policji Pañ-
stwowej w Zb¹szyniu – st. przod. Leon Kowalski, st. post. Stanis³aw Krzyszkowiak, st.
post. Marcin S³owiñski, post. Józef Kapuœniak, post. Franciszek Kowal, post. Józef Kru-
szel, post Walenty Kossowski, post. Kazimierz Budziak, post. Józef Baranowski, post
Jan Listewnik, post. Franciszek Mirecki; z Posterunku Policji Pañstwowej w Bukowcu
– post. Stanis³aw Klemczak, post. Emilian Witta; z posterunku Policji Pañstwowej
w Kuœlinie – st. post. Andrzej Wegner, post. Józef £ukaszewski; z posterunku Policji
Pañstwowej w Zb¹szyniu – st. przod. Majerowicz, post. Adam W³odarczak, post. To-
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masz Chojnacki; z Posterunku Policji Pañstwowej w £omnicy – post. Stanis³aw Koczo-
rowski; z Posterunku Policji Pañstwowej w Bolewicach: post. Jan Waczyñski, post. Jan
Spalony; z Posterunku Policji Pañstwowej w Miedzichowie – st. post. Wac³aw Palacz;
z Posterunku Policji Pañstwowej w Jab³once Starej – post. Franciszek Szlak; z Poste-
runku Policji Pañstwowej we Lwówku – st. post. Franciszek Dobrowolski, post. Anto-
ni Krzy¿aniak; z Posterunku Policji Pañstwowej w Strzy¿ewie – post. Franciszek Miko-
³ajczak; z Posterunku Policji Pañstwowej w Trzcielu – post. Stanis³aw £ukaszewicz. 

Z kolei na badania lekarskie w dniu 23 wrzeœnia 1921 roku zostali skierowani: z Po-
sterunku Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu – post. Adam Skokowski, post. An-
drzej Schneider, post. Wac³aw Chromiñski, post. Stanis³aw Miko³ajczak, post. Franci-
szek Kowalski; z Posterunku Policji Pañstwowej w Kuœlinie – post. Leon Wojewoda;
z Posterunku Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu – st. post. Walenty Godziszewski, post.
Piotr K¹kol; z Posterunku Policji Pañstwowej w £omnicy – post. Ignacy Malendowski;
z Posterunku Policji Pañstwowej w Bolewicach – post. Jan Polaszek; z Posterunku Po-
licji Pañstwowej w Miedzichowie – post. Andrzej P³otkowiak; z Posterunku Policji Pañ-
stwowej we Lwówku- post. Adam Haniecki, post. Tomasz Jab³ocki; z Posterunku Po-
licji Pañstwowej w Œwiechocinie – post. Walenty Bednarek; z Posterunku Policji Pañ-
stwowej w Miêdzychodzie – st. post. Teodor Chojnacki; z Posterunku Policji Pañstwo-
wej w Luboszu – post. Kasper Czajkowski; z Posterunku Policji Pañstwowej w Trzcie-
lu – post. Szczepan £ukowiak; z Posterunku Policji Pañstwowej w Gorzycku: post. Fe-
liks Gramek; z Posterunku Kolejowego Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu – przod. Jan
Ratajczak, st. post. Jan Meisner, post. Józef P³óciennik, post. Józef Politowski, post.
Szczepan Sobolewski, post. Stanis³aw Tomaszewski, post. Roman Werwiñski, post.
Stanis³aw Stachowiak, post. Kazimierz Weso³owski, post. Edward Walicht, post. œl.
Franciszek Jasiñski. 

Mo¿na by³o zaobserwowaæ du¿¹ dba³oœæ w³adz powiatowych – Wydzia³u Powia-
towego – i samorz¹dowych w wyposa¿aniu tej formacji, m. in. w 1923 roku zakupio-
no rowery, a w rok póŸniej psa policyjnego Asta oraz ³ó¿ka sk³adane dla policjantów
pe³ni¹cych nocne dy¿ury.

O efektywnoœci Policji Pañstwowej œwiadczy m. in. poni¿sze zestawienie komen-
danta powiatowego Policji Pañstwowej Ludwika Z³otogórskiego. Dla skontrolowania
pracy podleg³ych jednostek Policji Pañstwowej w sprawach dochodzeniowych, prze-
prowadzi³ on 16 lutego 1939 roku analizê wyników rozpatrzonych policyjnych oskar-
¿eñ w s¹dach grodzkich za okres 4 miesiêcy, tj. od 1 wrzeœnia 1938 roku do 31 grud-
nia 1938 roku: Iloœci rozpatrzonych aktów oskar¿enia: Komisariat Graniczny w Zb¹-
szyniu – 110; Posterunek Nowy Tomyœl – 44; Posterunek Zb¹szyñ – 44; Posterunek
Miedzichowo – 34; Posterunek Lwówek- 32; Posterunek Kuœlin – 14; Posterunek Bu-
kowiec – 20; Posterunek Opalenica – 41; Posterunek Grodzisk – 62; Posterunek
Granowo – 9; Posterunek Buk – 23. Razem – 433 akty rozpatrzy³y s¹dy grodzkie
w Nowym Tomyœlu, Grodzisku, Zb¹szyniu i Pniewach. W tym 278 – zas¹dzono, 35
– uwolniono; 116 odroczono, a 4- przekazano innym s¹dom. 
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O sukcesach funkcjonariuszy w czasie pe³nienia s³u¿by œwiadcz¹ przekazywane im
nagrody, m. in.: nagrody za wykrycie kradzie¿y roweru z³o¿y³ gospodarz Mai August
z Jab³oñskiej Woli - 300 mkp dla st. post. Klemczaka Stanis³awa, post. Rolbieckiego Ja-
na i Szneidera Andrzeja z posterunku Bukowiec, czy te¿ za wykrycie skradzionych
szorów z³o¿y³ zarz¹d ordynacji dóbr Posadowo 150 000 mkp nagrody dla bezpo-
œrednich sprawców wykrycia kradzie¿y i to: przod. Dobrowolskiego, st. post. Krzy¿a-
niaka i st. post. œl. B¹bola. Czêsto potwierdzeniem jakoœci pracy policjantów by³y
udzielane im pochwa³y, m. in. (rozkaz nr 22 z 24 XI 1921): Post. Stanis³awowi Klem-
czakowi i Janowi Rolbieckiemu z Bukowca udzielam pochwa³y za sprawnoœæ œledz-
twa, poœcigu i ujêciu 2 bandytów, którzy zbiegli z tutejszego wiêzienia” (…) Kierownik
posterunku Kolejowego Podkomisarz Kupczyk – udzieli³ post. Kazimierzowi Weso-
³owskiemu pochwa³y za sumiennoœæ i pilnoœæ w s³u¿bie przy kontroli paszportów, wy-
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krycie 15 wypadków fa³szowania i podrabiania paszportów, a posiadaczy ich odda³ do
aresztu i do ukarania. Pochwa³y otrzymali tak¿e: st. post. œl. Dajewski, post. œl. Hoff-
mann z ekspozytury œledczej w Nowym Tomyœlu – za wykrycie kradzie¿y ciê¿kiej
z w³amaniem, na szkodê Ottona Schulza z Chojnik i ujêcie opryszka i zbiega Koschitz-
kiego Karola (nr 3 z 6.02. 1922).

W okresie miêdzywojennym na terenie powiatu istnia³o wiele organizacji o charak-
terze spo³ecznym i kulturalno-oœwiatowym, w tym na terenie samego Nowego Tomy-
œla dzia³alnoœæ prowadzi³o ponad 40 takich organizacji. Funkcjonariusze Policji Pañ-
stwowej mogli nale¿eæ do nich tylko za zgod¹ komendanta powiatowego i przy po-
wiadomieniu starosty. Ju¿ w 1922 roku napisano: Wstêpowanie do stowarzyszeñ
gimnastycznych, wojskowych, kulturalno-oœwiatowych i muzycznych ka¿dorazowo
po poprzednim porozumieniu siê z pp. starostami przez Komendê Powiatow¹ (roz-
kaz nr 1 z 17.01.1922 r.). 

Wype³niaj¹c pewn¹ lukê w tym zakresie, 1 lutego 1939 roku za³o¿one zosta³o na
terenie miasta stowarzyszenie pod nazw¹ Policyjny Klub Sportowy w Nowym Tomy-
œlu, obejmuj¹ce swym zasiêgiem powiaty nowotomyski i miêdzychodzki. Znakiem klu-
bu by³a bia³o-granatowa tarcza z napisem „Nowy Tomyœl” i „PKS”. Celami, które sta-
wia³ sobie powsta³y klub by³o krzewienie zami³owania do æwiczeñ fizy-cznych oraz
pielêgnowanie ¿ycia towarzyskiego. W dokumencie przes³anym do Starostwa Powia-
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towego w Nowym Tomyœlu (Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyœlu, sygn. 762 –
Policyjny Klub Sportowy w Nowym Tomyœlu 1939) napisano: celem klubu jest upra-
wianie wszelkiego rodzaju sportów, krzewienie zami³owania do æwiczeñ fizycznych
wœród funkcjonariuszy PP, pielêgnowanie ¿ycia towarzyskiego wœród cz³onków oraz
szerzenie zami³owania do sportów wœród spo³eczeñstwa. W Klubie mog¹ byæ organi-
zowane na prawach sekcji zespo³y towarzyskie np. kó³ka dramatyczne, œpiewacze,
szachistów. Œrodki do osi¹gniêcia celów: 

a/ periodyczne zebrania, odczyty wyk³ady,
b/ systematyczne æwiczenia i kursy, 
c/ urz¹dzanie zawodów kole¿eñskich i miêdzyklubowych, 
d/ urz¹dzanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, 
e/ utrzymanie fachowej biblioteki,
f/ za³o¿enie i utrzymanie w³asnego boiska.
Grono za³o¿ycieli klubu tworzyli: komisarz Ludwik Z³otogórski, przodownik Kem-

pa, przodownik Jan Ro¿ek (zamordowany w Twerze), starsi posterunkowi – Jan Per-
lak, Walenty Rybicki, Ludwik Gondek, W³adys³aw Koz³owski, W³adys³aw Lange, Fe-
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liks ¯mudziñski (zamordowany w 1940 r. w Rosji), Wac³aw Raczkowski, Stanis³aw
Koczorowski, Stanis³aw Kanikowski, Teofil Ossowski i Stanis³aw Broda. Byli wœród
nich tak¿e ci, którzy walczyli w latach 1914-1921o niepodleg³¹ Polskê. 

***
Po odzyskaniu niepodleg³oœci pañstwo prze¿ywa³o trudnoœci gospodarcze,

a przede wszystkim boryka³a siê z nimi mniej zamo¿na czêœæ polskiego spo³eczeñstwa.
Wojna polsko-bolszewicka z 1920 roku spowodowa³a pogorszenie siê poziomu ¿y-
cia spo³eczeñstwa. Policja Pañstwowa w ramach swych obowi¹zków mia³a za zadanie
monitorowanie ewentualnych zagro¿eñ bezpieczeñstwa i im przeciwdzia³anie. Na
podstawie rozporz¹dzenia G³ównego Urzêdu ¯ywnoœciowego, z terenu miasta mia-
no na potrzeby frontu dostarczyæ m. in. zapasy wêdzonego i solonego miêsa oraz ki-
szek i kie³bas. Ujawniono, ¿e mistrzowie rzeŸniccy próbowali czêœæ zapasów ukryæ. 

Nabrzmia³a sytuacja spo³eczna by³a przyczyn¹ niepokojów na terenie miasta.
W 1921 roku dosz³o do strajku pracowników gazowni, którzy ¿¹daj¹c podwy¿ek p³ac,
przerwali dop³yw gazu dla miasta. Zak³óceniem ³adu spo³ecznego by³y, likwidowane
w zarodku, próby organizowania manifestacji – m. in. nie dopuszczono do demonstra-
cji w dniu 1 maja 1930 roku czy te¿ w latach trzydziestych do zorganizowania demon-
stracji Stronnictwa Narodowego w zniemczonym Nowym Tomyœlu. Spore zagro¿enie
zwi¹zane by³o z du¿¹ liczb¹ bezrobotnych na terenie powiatu. Siêga³a ona 300 osób,
w tym w obwodzie posterunku Nowy Tomyœl zarejestrowano ich 48. Bez pracy byli
przewa¿nie robotnicy przejœciowo zwolnieni z tartaków Brunona Roya i Romana Nit-
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schego z Glinna oraz z ró¿nych przedsiêbiorstw budowlanych, natomiast 252 osoby
bezrobotne pochodzi³y z obwodów posterunków we Lwówku i Zb¹szyniu. 

W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ zwi¹zanych z bezrobociem wyst¹pieñ i strajków na tere-
nie powiatu, Komendant Powiatowy Policji Pañstwowej podkomisarz Wróblewski
zmodyfikowa³ 24 maja 1934 roku regulamin wewnêtrzny Posterunku Policji Pañ-
stwowej w Nowym Tomyœlu: 

Tajne. Do Posterunku Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu w za³¹czeniu prze-
sy³am regulamin wewnêtrzny na wypadek strajku generalnego. Regulamin ten winien
Komendant Posterunku P. P. przestudiowaæ razem z swym zastêpc¹. (…) Po otrzy-
maniu telefonicznego rozkazu „koncentracja”: 

a/ rezerwa policyjna – zostaje utworzony oddzia³ rezerwy policyjnej w sile 15-tu
szeregowych, z³o¿ony z 11-tu szeregowych oddelegowanych z Komisariatu Granicz-
nego Policji Pañstwowej, 2 szeregowych Posterunku P. P. Nowy Tomyœl, 1 szerego-
wego Posterunku Policji Pañstwowej Kuœlin i 1 szeregowego z Powiatowej Komendy
Policji Pañstw. Nowy Tomyœl. Komendê nad rezerw¹ obejmuje Powiatowy Komen-
dant Policji Pañstw., która jest przeznaczona do wy³¹cznej dyspozycji Starostwa jako
kierownika akcji przeciw strajkowej. 

Powiatowy Komendant Policji Pañstwowej z poœród rezerwy policyjnej wyznacza
jednego najstarszego stopniem szeregowego na swego zastêpcê jako komendanta re-
zerwy policyjnej. Rezerwa ta zostanie skoszarowana w œwietlicy miejscowego Oddzia-
³a Zwi¹zku Strzeleckiego.
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Przewiduje siê u¿ycia tej rezerwy do:
l/ Przeprowadzania rewizji, masowych aresztowañ.
2/ Rozpraszania t³umów, wieców, manifestacji,
3/Ewentualnie wzmocnienia niektórych Poster. P. P. w powiecie,
b/Posterunek P. P, otrzymuje jako wzmocnienie od Burmistrza Nowy Tomyœl 12

osób powo³anych do s³u¿by stra¿y gminnej, których mo¿e u¿yæ do s³u¿by wartowni-
czej przy obiektach wymienionych w pkt. 6, do kontrolowania wraz z szeregowymi
P. P. s³u¿by wartowniczej wykonywanej przez stra¿e gminne wzd³u¿ trasy kolejowej
i telegraficzno-telefonicznej Zb¹szyñ – Poznañ i jako goñców.

Zadania, Komendanta Posterunku P. P. do wykonania:
l/ Wydzieliæ dwóch szeregowych do rezerwy policyjnej, którzy zamelduj¹ siê

u Powiatowego Komendanta Policji Pañstwowej. Odes³anie ich nast¹pi na spe-
cjalny rozkaz Powiatowego Komendanta Policji Pañstwowej. Do czasu otrzy-
mania rozkazu dysponuje niemi Komendant Posterunku P. P.

2/ Pe³nienie normalnej s³u¿by w swoim rejonie, jeœli stan bezpieczeñstwa w mie-
œcie na to zezwoli, w przeciwnym razie ograniczyæ j¹ do minimum.

3/ Na wypadek strajku kolejowego zabezpieczyæ stacjê kolejow¹ Nowy Tomyœl,
wystawiaj¹c tam¿e Posterunek do czasu objêcia ochrony przez wojsko.

4/ Zorganizowaæ sta³¹ kontrolê nad wykonywan¹ przez stra¿e gminne s³u¿bê
wartownicz¹ wzd³u¿ trasy kolejowej Poznañ-Zb¹szyñ w obrêbie rejonu Poste-
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runku P. P.. O powo³aniu do s³u¿by wartowniczej stra¿y gminnych zostanie Po-
sterunek P. P. w swoim czasie powiadomiony.

5/ Na wypadek strajku pocztowego zabezpieczyæ Urz¹d Pocztowy w Nowym
Tomyœlu.

6/ W razie potrzeby uruchomiæ s³u¿bê wartownicz¹ przy Magistracie, S¹dzie
Grodzkim i wiêzieniu /1 budynek/, Urzêdzie Pocztowym, Urzêdzie Skarbo-
wym wraz z Kas¹ Chorych i Gazowniê u¿ywaj¹c do tego celu stra¿ gminn¹.
Ustalenie s³u¿by wartowniczej i jej kontrola nale¿y do Komendanta Posterun-
ku P. P..

7/ Pog³êbiæ wywiad w stosunku do osób i organizacji kieruj¹cych strajkiem wzgl.
przygotowuj¹cych masowo uliczne wyst¹pienia i zaburzania publiczne.

8/ Nie dopuœciæ pod ¿adnym pozorem do zgromadzeñ i demonstracji publicz-
nych, jako terenu akcji podburzaj¹cej do dzia³añ strajkowych.

9/ We wszystkich wypadkach powa¿niejszych rozruchów ulicznych utrzymywaæ
sta³y kontakt ze Starostwem.

10/ Codziennie o godz. 8 i 15 sk³adaæ raporty Starostwu ustne o sytuacji strajko-
wej. Ponadto w wa¿niejszych wypadkach przedk³adaæ meldunki doraŸnie na-
tychmiast.

11/ Równoczeœnie z otrzymaniem rozkazu „koncentracja” nale¿y zarz¹dziæ ostre
pogotowie i sta³y dy¿ur. 
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¯ycie polityczne na terenie Nowego Tomyœla w okresie miêdzywojennym zdomi-
nowane by³o przez partie prawicowe, przede wszystkim przez endecjê oraz –
w mniejszym stopniu – przez stronnictwa sanacyjne. Na taki stan rzeczy istotny wp³yw
mia³a potrzeba stworzenia na terenie miasta barykady polskoœci, koniecznej do prze-
ciwstawienia siê licznej na tutejszym gruncie spo³ecznoœci niemieckiej, która by³a silniej-
sza ekonomicznie i doœæ dobrze zorganizowana. Policja Pañstwowa odgrywa³a w tym
zakresie bardzo wa¿n¹ rolê. 

Latem 1920 roku dochodzi³o na terenie powiatu nowotomyskiego do wyst¹pieñ
antypañstwowych, organizowanych przez mniejszoœæ niemieck¹. W pobliskiej Borui
Koœcielnej Niemcy – Amandus Zinke, Gustaw Rau oraz Otto Stenschke – zorganizo-
wali bojówkê, przy pomocy której opanowali budynek poczty, posterunek policji,
a nastêpnie zamierzali maszerowaæ na Nowy Tomyœl. Szybka kontrakcja nowotomy-
skiej policji, powiadomionej przez Fabiana Fr¹ckowiaka z Jab³onnej, doprowadzi³a do
rozproszenia niemieckich dywersantów. 

Po podpisaniu w styczniu 1934 roku deklaracji polsko-niemieckiej o nieagresji,
Niemcy demonstracyjnie deklarowali swoj¹ lojalnoœæ wobec Polski. Faktycznie prowa-
dzili cich¹ walkê ze wszystkim co polskie. Negatywne nastawienie do Polaków od¿y-
³o z chwil¹ zajêcia przez Niemców czeskich Sudetów. Rejon Nowego Tomyœla oraz
powiatu nowotomyskiego by³ silnie penetrowany przez wywiad niemiecki, który ko-
rzysta³ z informacji udzielanych przez miejscowych Niemców. Szpiedzy niemieccy in-
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teresowali siê zw³aszcza rozlokowaniem obiektów po³o¿onych w pasie nadgranicz-
nym. Raporty i meldunki pisane przez funkcjonariuszy Policji Pañstwowej mia³y szcze-
gólne znaczenie. Wœród nich bardzo wa¿ne by³y informacje na temat przedstawicieli
mniejszoœci niemieckiej, organizacji oraz „goœci”, którzy m. in. prowadzili nielegalne
nauczanie. 

Przygraniczne po³o¿enie powodowa³o koniecznoœæ ewidencjonowania urz¹dzeñ
mechanicznych, rowerów czy te¿ odnotowania iloœci piekarñ niezbêdnych do pokry-
cia normalnego zapotrzebowania chleba dla jednostek danego garnizonu w okresie
mobilizacyjnym i na potrzeby wojska w polu. (Pismo Starosty Powiatowego do poste-
runków Policji Pañstwowej z 31 lipca 1937 roku). Problem mniejszoœci niemieckiej
(m. in. sfingowane podpalenia w powiecie nowotomyskim czy powrót do wydarzeñ
z 1919 roku) zosta³ wykorzystany przez propagandê Hitlera do ataku na Polskê. 

Im bli¿ej wybuchu wojny, tym czêœciej meldunki te zawiera³y informacje o uciecz-
kach m³odych Niemców do Niemiec. W odpowiedzi rodzi³ siê polski nacjonalizm,
który zwróci³ siê przeciw obywatelom II Rzeczypospolitej narodowoœci niemieckiej.
By³ on nacjonalizmem obronnym, obserwowanym bacznie przez struktury Policji
Pañstwowej. Czujnoœæ i zdecydowana reakcja na wszelkie formy niemieckiej i polskiej
nacjonalistycznej aktywnoœci, w przededniu niemieckiej agresji mia³y charakter dzia³añ
prewencyjnych ze strony w³adz pañstwowych i Policji Pañstwowej i obejmowa³y m.
in. zakaz demonstracji cz³onków Stronnictwa Narodowego w Nowym Tomyœlu. 
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W przededniu niemieckiej agresji Komendzie Powiatowej w Nowym Tomyœlu
przyporz¹dkowanych by³o 11 posterunków: Posterunek Policji Pañstwowej w No-
wym Tomyœlu, Komisariat Graniczny (kolejowy) Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu, Po-
sterunek Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu, Posterunek Policji Pañstwowej w Opaleni-
cy, Posterunek Policji Pañstwowej w Granowie, Posterunek Policji Pañstwowej w Bu-
ku, Posterunek Policji Pañstwowej w Lwówku, Posterunek Policji Pañstwowej w Mie-
dzichowie, Posterunek Policji Pañstwowej w Kuœlinie, Posterunek Policji Pañstwowej
w Grodzisku, Posterunek Policji Pañstwowej w Bukowcu. S³u¿y³o w nich 3 oficerów
i 140 szeregowych (w tym rezerwiœci powo³ani do s³u¿by w Policji Pañstwowej
w sierpniu 1939 roku).

Z chwil¹ wybuchu wojny w 1939 roku Policja Pañstwowa podjê³a dzia³ania zgod-
ne z planami mobilizacyjnymi. Czêœæ funkcjonariuszy ewakuowa³a siê na wschód do
oœrodków zapasowych, inni – jak np. funkcjonariusze Policji Pañstwowej z gminy Zb¹-
szyñ (pluton 20. osobowy) razem z plutonem Stra¿y Granicznej, Obrony Narodowej
oraz oddzia³em wydzielonym por. s³. st. W³adys³awa Polaszka podjêli siê obrony zb¹-
szyñskiego odcinka granicznego. Podczas obrony stacji kolejowej w Zb¹szyniu zgin¹³
policjant Ludwik Gondek (ustalenia Franciszka Zierke: Okupacja hitlerowska (1939 -
1945) (w:) Zb¹szyñ. Zarys historii dziejów miasta, Zielona Góra 1985, s. 88). 

Funkcjonariusze Policji Pañstwowej i ich rodziny byli przez Niemców represjono-
wani, m. in. komisarz Kazimierz Wiœniewski (1893-1943), który jako aspirant swój
pierwszy przydzia³ w Policji Pañstwowej otrzyma³ do Nowego Tomyœla, zosta³ zamê-
czony w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku. Z kolei
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urodzony w Rudnikach ko³o Opalenicy st. przodownik PP Jakub Stasiñski, (1881 -
1941) przed wybuchem wojny  komendant Posterunku PP w Koœcianie,  zosta³
zgilotynowany w wiêzieniu przy ul. M³yñskiej w Poznaniu

Szczególn¹ bezwzglêdnoœci¹ wobec policjantów odznaczyli siê Rosjanie. Przez wie-
le lat starano siê zatrzeæ pamiêæ o Polakach pomordowanych przez system sowiecki.
Mówi¹c o zbrodni katyñskiej, mamy na myœli Polaków spoczywaj¹cych na „nieludz-
kiej ziemi”, w ró¿nych miejscach kaŸni. Decyzjê o rozstrzelaniu polskich jeñców pod-
j¹³ w dniu 5 marca 1940 roku Józef Stalin i inni funkcjonariusze pañstwa sowieckie-
go. 4 kwietnia 1940 roku wyruszy³ transport z jeñcami z obozu specjalnego
w Ostaszkowie. Za transport i ochronê operacji odpowiedzialna by³a 12 kompania
236 pu³ku wojsk konwojowych NKWD. Po dotarciu do Kalinina (obecnie Twer) na
wiêŸniów oczekiwa³y ju¿ uprzednio podstawione wiêŸniarki, którymi zostali prze-
wiezieni do wiêzienia wewnêtrznego NKWD przy ul. Sowieckiej. Ju¿ pierwszej nocy
wyprowadzano ich pojedynczo z cel, zgodnie z numerem na liœcie œmierci i wprowa-
dzano do jednego z pomieszczeñ piwnicznych, tzw. czerwonego k¹cika (œwietlicy
z Leninem). Po sprawdzeniu personaliów: nazwisko i imiê, rok urodzenia oraz sta-
nowisko, na jakim dana osoba pracowa³a – zakuwano ich w kajdanki i prowadzono
do miejsca kaŸni. W celi obitej materia³em zabijano ich strza³em w potylicê. Nad ra-
nem zw³oki pomordowanych ³adowano i wywo¿ono samochodami ciê¿arowymi do
odleg³ego o 15 km lasu na terenie oœrodka wypoczynkowego NKWD nieopodal wsi
Miednoje. Tam wrzucano cia³a do do³ów. Ka¿dy z nich mia³ ok. 3 m g³êbokoœci, od
8 do 10 m œrednicy i móg³ pomieœciæ ponad 200 cia³ pomordowanych. Mordy bez-
bronnych policjantów trwa³y ponad miesi¹c – zamordowano 6295 osób. 

Wœród nich byli funkcjonariusze Policji Pañstwowej zwi¹zani z powiatem nowoto-
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myskim (wg stopni awansowych poœmiertnych z 2007 r.): aspirant Walenty Bartko-
wiak, aspirant Jakub Bojak, aspirant Franciszek Czak, aspirant Miko³aj Czwartacki,
aspirant Kazimierz Dakowski, aspirant Franciszek Dobrowolski, aspirant Wawrzyn
Dr¹¿kowiak, aspirant Franciszek Dziurla, aspirant Marcin Fajfer, aspirant W³adys³aw
Grzenda, aspirant Józef Janowski, aspirant Józef Karpiñski, aspirant Jan Kasprzyk,
aspirant Piotr K¹kol, aspirant W³adys³aw Kempa, aspirant W³adys³aw Kleinrok, aspi-
rant Józef Kluska, aspirant W³adys³aw Konon, aspirant Wincenty Kortus, aspirant Jó-
zef Krzy¿aniak, aspirant Piotr Kuczyñski, aspirant W³adys³aw Lange, aspirant Julian
£oniewski, aspirant Antoni Knyba, aspirant Adam Makowski, aspirant Florian Matec-
ki, aspirant Józef Osowski vel Ossowski, aspirant Bronis³aw Paradowski, aspirant
Ignacy Pietrzyk, aspirant Stanis³aw Piêta, aspirant Feliks Ringwelski, aspirant Jan Ro-
¿ek, aspirant Marian Rybarczyk, aspirant Stefan Szczepan Skiba, aspirant Walenty
Sulinowski, aspirant Piotr Feliks Szel¹g, aspirant Andrzej Szuman, aspirant Micha³
Trybuœ, aspirant Tomasz Wasiak, komisarz Józef Wróblewski, aspirant Franciszek
Zieliñski, aspirant Feliks ¯mudziñski. 

Do grona funkcjonariuszy spoza dzisiejszego powiatu nowotomyskiego, do 1939
roku zwi¹zanych z ówczesnym powiatem nowotomyskim, nale¿eli: aspirant Józef Bia-
³ek, aspirant Jan Gniazdowski, aspirant Stefan Szczepan Gola, aspirant W³adys³aw
Marciniak, aspirant Jan Martyñski, aspirant Antoni Michalczyk, aspirant Idzi Szwajorek
oraz przyjêci do Policji Pañstwowej w powiecie nowotomyskim: Piotr Waszko i Jan
Wojciechowski. 
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Na terenie Generalnego Gubernatorstwa Niemcy utworzyli Policjê Polsk¹, tzw.
„granatow¹ policjê”. W jej sk³ad wchodzili, powo³ywani do niej pod groŸb¹ kary
œmierci, byli funkcjonariusze Policji Pañstwowej m. in. z zachodniej Wielkopolski
i z powiatu nowotomyskiego. Zakres dzia³añ „granatowej policji” ogranicza³ siê do
czynnoœci porz¹dkowych. Oko³o 30% funkcjonariuszy „granatowej policji” nale¿a³o
do tajnych struktur pañstwa podziemnego, g³ównie do Armii Krajowej. Wœród tra-
gicznie zmar³ych by³ m. in. posterunkowy Wac³aw Poprawa (1899 – 1942, Chylice)
który pozytywnie zapisa³ siê w pamiêci wysiedlonych Wielkopolan.

Komendanci Powiatowi Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu 
w latach 1920  – 1939 

podkomisarz Wincenty Relewicz – od 1920 do 15 IX 1922 
wz. komisarz (aspirant Policji Pañstwowej w 1921 r.) Kazimierz Wiœniewski 
podkomisarz Andrzej WoŸnicki - od 22 IX 1922 
podkomisarz Podró¿ek 
wz. st. przodownik Franciszek Dobrowolski 
p.o. aspirant Kochmañski
komisarz (podkom. Policji Pañstwowej) Józef Wróblewski - od 1935 do1938 
komisarz (podkom. Policji Pañstwowej) Ludwik Z³otogórski - od 1938 do 1939

Po 1945 roku nie by³o miejsca dla funkcjonariuszy, którzy pe³nili s³u¿bê w sanacyj-
nej Polsce. W wyniku „rozpracowania” funkcjonariuszy przedwojennej Policji Pañ-
stwowej przez Powiatowy Urz¹d Bezpieczeñstwa w Nowym Tomyœlu, jako osoby za-
gra¿aj¹ce bezpieczeñstwu powojennej Polski, w 1953 roku szczególnym nadzorem
objêto: Ludwika Z³otogórskiego – komendanta Powiatowego Policji Pañstwowej,
Edwarda Girulskiego – zamieszka³ego w Nowym Tomyœlu komendanta Powiatowe-
go Policji Pañstwowej w powiecie Dzisna, Klemensa Banaszaka – funkcjonariusza Po-
licji Pañstwowej w Zb¹szyniu, Klemensa Ilnickiego – zamieszka³ego w Zb¹szyniu funk-
cjonariusza Policji Pañstwowej w Stanis³awowie, Stanis³awa Kaliñskiego – funkcjona-
riusza Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu, Piotra Stelmaszyka – zamieszka³ego w Zb¹szy-
niu funkcjonariusza Policji Pañstwowej, Bronis³awa Bajera – funkcjonariusza Policji
Pañstwowej w Zb¹szyniu, Stanis³awa Stachowiaka – zamieszka³ego w N¹dni funkcjo-
nariusza Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu, Stanis³awa Zawadzkiego – zamieszka³ego
w Starym Tomyœl funkcjonariusza Policji Pañstwowej na kresach wschodnich, Fran-
ciszka Wimanna – funkcjonariusza Policji Pañstwowej w Buku, Stanis³awa Maœnicê –
zamieszka³ego w Buku funkcjonariusza Policji Pañstwowej w Dusznikach, Jana Stacho-
wiaka – zamieszka³ego w Wielkiejwsi, gmina Buk, funkcjonariusza Policji Pañstwowej
w Czarnkowie, Andrzeja Zbora³ê – zamieszka³ego w Nowym Tomyœlu funkcjonariu-
sza Policji Pañstwowej na kresach wschodnich, Wawrzyñca Netkê – zamieszka³ego
w Nowym Tomyœlu funkcjonariusza Policji Pañstwowej na kresach zachodnich, Wa-
lentego Kosowskiego – funkcjonariusza Policji Pañstwowej w Zb¹szyniu, Jana Spalo-
nego – zamieszka³ego w Miedzichowie funkcjonariusza Policji Pañstwowej w Grano-
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wie, Kazimierza Kurasia – funkcjonariusza Policji Pañstwowej w Granowie. Ponadto
rozpracowaniem objêto wielu by³ych funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej. 

Czêsto nie wiemy, jacy wspaniali ludzie pe³nili s³u¿bê w oddzia³ach bezpieczeñstwa
i Policji Pañstwowej na terenie powiatu nowotomyskiego, chodzili tymi samymi
ulicami i drogami... Mijamy groby i miejsca, w których spoczywaj¹, nieœwiadomi tego,
co im zawdziêczamy. Poni¿ej prezentujemy wybrane sylwetki osób zwi¹zanych w
pierwszym z omawianych okresów z zapewnieniem bezpieczeñstwa na terenie
powiatu nowotomyskiego… 

Hrabia Stanis³aw £¹cki-Korzbok (1866-1937) – komendant i organizator Stra¿y
Ludowej na powiat nowotomyski. Urodzi³ siê 31 stycznia 1866 roku w Posadowie
(pow. nowotomyski), w rodzinie ziemianina hr. W³adys³awa Korzbok i Antoniny ze
Skórzewskich. Ukoñczy³ Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu (8 klas). Od 12
IV 1888 roku do l X 1896 roku przebywa³ w Koninie (pow. nowotomyski), a nastêp-
nie od l X 1896 roku do 25 I 1910 roku w Pakos³awiu. Jako fideikomis (dziedzic po-
wierniczy), od 25 l 1910 roku a¿ do œmierci, przebywa³ w Posadowie. Do 1918 ro-
ku bra³ czynny udzia³ w pracach komisji kursów dla pracowników spo³ecznych oraz
komitetu redakcyjnego „Gazety Narodowej”. Prowadzi³ o¿ywion¹ korespondencjê
z polskimi dzia³aczami politycznymi – m. in. z Wojciechem Korfantym i Wojciechem
Tr¹mpczyñskim – w sprawie nauki religii i jêzyka polskiego w szkole. 11 listopada
1918 roku utworzy³ we Lwówku polsk¹ Radê Robotnicz¹. Pod jego nieobecnoœæ zo-
sta³a ona przez Niemców rozwi¹zana. Nazajutrz zwo³a³ we Lwówku zebranie, na
którym ukonstytuowa³a siê nowa Rada Robotnicza. 18 listopada 1918 roku, pod je-
go przewodnictwem, wybrano w Posadowie 42 mê¿ów zaufania, których przydzie-
lono do poszczególnych urzêdów. 25 listopada 1918 roku w Nowym Tomyœlu wy-

brany zosta³ na delegata prowincjonalnego
na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu. 28 grud-
nia wys³a³ z Posadowa do Poznania wóz
ciê¿arowy po broñ i amunicjê. 2 stycznia
1919 roku zosta³ mianowany przez Radê
Ludow¹ we Lwówku komendantem Stra-
¿y Ludowej na powiat nowotomyski. Od
chwili wybuchu powstania wielkopolskiego
bra³ czynny udzia³ w organizacji dzia³añ
wojennych. Zorganizowa³ m. in. póŸniej-
szy II baon Grupy Zachodniej, licz¹cy kilku-
set ¿o³nierzy. Dziêki jego inicjatywie i ofiar-
noœci sformowano oddzia³ kawalerii (40
szabel) – tzw. patrole posadowskie (zal¹-
¿ek póŸniejszego 16. pu³ku u³anów wiel-
kopolskich). 6 stycznia 1919 roku, wsku-

tek energicznych dzia³añ, wzi¹³ do niewoli
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za³ogê niemieckiego samolotu, który wyl¹dowa³ pod Lewicami. W swoich dobrach
mia³ najwiêksz¹ w Polsce prywatn¹ stadninê, w której prowadzi³ hodowlê konia
wierzchowego przeznaczonego dla kawalerii. Za 500 koni remontowych, sprzeda-
nych do 1936 roku, otrzyma³ Z³oty Medal od Ministerstwa Spraw Wojskowych. £o-
¿y³ na cele spo³eczne, m. in. na Wiosenn¹ Olimpiadê Powiatow¹. Zmar³ 6 stycznia
1937 roku i pochowany zosta³ w podziemiach koœcio³a parafialnego we Lwówku. Od-
znaczony by³ m. in. Krzy¿em Niepodleg³oœci i Krzy¿em Walecznych. ¯onaty z Emili¹
z Miel¿yñskich, nie mia³ dzieci. 

Podkomisarz Wincenty Relewicz (1886 – po 1947) – pierwszy komendant po-
wiatowy Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu (od 1920 do 15 IX 1922). Urodzi³
siê 12 lipca 1886 roku w KoŸminie, w rodzinie szewca Micha³a (zm. 6 czerwca 1919).
Jako uczestnik walki o odzyskanie niepodleg³oœci kraju by³ cz³onkiem Zwi¹zku Wete-
ranów Powstañ Narodowych. Od 1920 roku do 1922 roku komendant powiatowy
w Nowym Tomyœlu. Na w³asn¹ proœbê zwolniony z tej funkcji, przeniós³ siê do Pozna-
nia. W 1940 roku zosta³ wysiedlony przez Niemców do Czêstochowy. Aresztowany
20 stycznia 1945 roku przez Rosjan i wywieziony do Rosji, gdzie przebywa³ w obo-
zach od 4 marca 1945 roku do 6 paŸdziernika 1947 roku (lagier nr 242 i 284). ¯o-
naty z Stefani¹ Relewicz. Brak informacji o dalszych losach. 

Komisarz Ludwik Z³otogórski (1888 – 1954) – ostatni przedwojenny komendant
powiatowy Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu, powstaniec wielkopolski, komen-
dant powstañczy miasta G¹sawa. Urodzi³ siê 15 sierpnia 1888 roku w miejscowoœci
Drewno niedaleko ¯nina, w rodzinie w³aœciciela 40. hektarowego gospodarstwa rol-
nego – Józefa i Rozalii z domu Priebe. W rodzinnej wsi ukoñczy³ szko³ê ludow¹ (4 kla-
sy), a nastêpnie Szko³ê Rolnicz¹ w ¯ninie, gdzie w 1907 roku zda³ maturê. W 1908
roku powo³any zosta³ do s³u¿by wojskowej w armii niemieckiej. Do 1910 roku s³u¿y³
w 54. pu³ku piechoty w Koszalinie. 

Po zakoñczeniu s³u¿by wojskowej pracowa³ do chwili wybuchu I wojny œwiatowej
w gospodarstwie ojca. W 1914 roku zosta³ zmobilizowany i wcielony do 49. pu³ku
piechoty rezerwowej w GnieŸnie. Od sierpnia do grudnia przebywa³ wraz z pu³kiem
na froncie wschodnim (Prusy Wschodnie). Od grudnia 1914 roku do stycznia 1915
roku ze wzglêdu na wyrostek robaczkowy przebywa³ w szpitalu w Olsztynie. Nastêp-
nie przydzielony zosta³ do batalionu zapasowego 61. pu³ku piechoty w Toruniu i stam-
t¹d przydzielony do oddzia³u szkoleniowego rekrutów w Hammerstein na Pomorzu.
18 marca 1918 roku przeniesiony zosta³ do batalionu marynarki w bazie morskiej
w Brugii (Belgia). Pod koniec listopada 1918 roku powróci³ do Drewna. Ju¿ po po-
wrocie do domu otrzyma³ stopieñ plutonowego. 31 grudnia 1918 roku powo³any zo-
sta³ przez w³adze powstañcze w ¯ninie na stanowisko komendanta miasta G¹sawa
(pow. ¿niñski). 4 kwietnia 1919 roku wst¹pi³ ochotniczo (w stopniu wachmistrza) do
¯andarmerii Krajowej w Pleszewie. Od kwietnia do czerwca 1919 roku by³ na prak-
tyce objazdowego (objazdy odpowiada³y terytorialnie powiatom, a podlega³y im po-
sterunki i obchody we wsiach). 25 czerwca 1919 roku obj¹³ objazd w powiecie rawic-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

32 Zdzis³aw Koœciañski



kim, z siedzib¹ w Jutrosinie. Po przejêciu Ra-
wicza od Niemców przeniesiony do Rawicza,
gdzie przebywa³ od stycznia 1920 roku do
1 lipca 1920 roku. W tym dniu ¯andarmeria
Krajowa zosta³a przemianowana na Policjê
Pañstwow¹, a Ludwik Z³otogórski zosta³ po-
wo³any w stopniu aspiranta na Komendanta
Powiatowego Policji Pañstwowej w Lesznie.
W trakcie s³u¿by w Lesznie awansowa³
z dniem 1 lutego 1921 roku na podkomisa-
rza, a z dniem 1 lipca 1922 roku na komisa-
rza. Obowi¹zki te pe³ni³ do dnia 30 listopada
1926 roku, kiedy to zosta³ przeniesiony na
komendanta powiatowego do Ostrowa
Wlkp. 

1 sierpnia 1938 roku zosta³ przeniesiony
na stanowisko komendanta powiatowego do
Nowego Tomyœla. By³ wspó³za³o¿ycielem (1 II
1939). Policyjnego Klubu Sportowego w No-
wym Tomyœlu. 2 wrzeœnia 1939 roku, wraz
z policj¹ powiatow¹, razem z cofaj¹ca siê Armi¹ „Poznañ” ewakuowa³ siê w kierunku
wschodnim. W okresie okupacji niemieckiej przebywa³ w Radomiu pod przybranym
nazwiskiem Pawe³ Liberski (od 1942 r. jako Ludwik Z³otogórski). Pracowa³ w bran-
¿y ¿elaznej u Kazimierza So³tysiaka, jako kierownik (od 11 XI 1939 do 17 I 1945).
18 stycznia 1945 roku zg³osi³ siê w Miejskiej Komendzie Milicji Obywatelskiej w Rado-
miu do delegata Komendy G³ównej MO z Lublina, który mianowa³ go szefem refera-
tu paszportowego. Na tym stanowisku pozostawa³ do 5 czerwca 1945 roku. Po za-
koñczeniu dzia³añ wojennych wróci³ do Nowego Tomyœla i z dniem 1 paŸdziernika
1945 roku zatrudniony zosta³ w Starostwie Powiatowym, gdzie kierowa³ referatem
karno-administracyjnym. 12 czerwca 1945 roku wst¹pi³ do PPR- u. By³ inwigilowany
przez Urz¹d Bezpieczeñstwa. Zmar³ 12 marca 1954 roku w Nowym Tomyœlu. By³
¿onaty, mia³ dwoje dzieci. Do 1939 roku odznaczony zosta³ Srebrnym Krzy¿em Za-
s³ugi i „Odznak¹ Pami¹tkow¹ za Powstanie 1918 roku”. 

(W biogramie wykorzystano: opracowanie Piotra Krzysztofa Marsza³ka oraz ma-
teria³y archiwalne – w szczególnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu).

Feliks Ringwelski (1901-1940) – aspirant Policji Pañstwowej, komendant poste-
runku w Opalenicy. Urodzi³ siê 29 maja 1901 roku w Konarzynach na Pomorzu,
w zachodniej czêœci Borów Tucholskich (obecnie powiat chojnicki), w rodzinie Jana
i Marianny z domu Wo³oszyk. By³ cz³onkiem „Soko³a”, a nastêpnie Stra¿y Ludowej
w rodzinnej miejscowoœci, które to organizacje od chwili ich za³o-¿enia 26 grudnia
1918 roku obra³y za cel przysposobienie wojskowe, w celu wyparcia z Pomorza
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Grentzschutzu. 15 paŸdziernika 1919 roku,
jako ochotnik wst¹pi³ do Wojska Polskiego.
Brak jednak informacji o przebiegu jego s³u¿-
by. Wiadomo, ¿e po demobilizacji wst¹pi³ do
¯andarmerii Krajowej, a nastêpnie do Policji
Pañstwowej. Co najmniej od 1933 roku pe³-
ni³ s³u¿bê w województwie poznañskim.
Przodownikiem mianowany zosta³ 1 kwietnia
1934 roku. Odznaczony br¹zowym Krzy-
¿em Zas³ugi. We wrzeœniu 1939 roku by³ ko-
mendantem posterunku Policji Pañstwowej
w Opalenicy. Po wybuchu wojny, wraz z ca³¹
obsad¹ opalenickiego posterunku, ewaku-
owany zosta³ na wschodnie tereny Rzeczypo-
spolitej. W niewyjaœnionych okolicznoœciach

dosta³ siê do sowieckiej niewoli. Wiêziony
w Ostaszkowie, zamordowany w Twerze, po-

chowany zosta³ na cmentarzu w Miednoje. Awansowany poœmiertnie w 2007 roku
na stopieñ aspiranta Policji Pañstwowej. By³ cz³onkiem opalenickiego ko³a Zwi¹zku
Weteranów Powstañ Narodowych oraz cz³onkiem ko³a LOPP w Opalenicy.  (Na
podstawie opracowania dra Bogumi³a Wojcieszaka)

Jan Ro¿ek (1886-1940) – komendant posterunku Policji Pañstwowej, funkcjona-
riusz Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu, dowódca kompanii lwóweckiej, po-

œmiertnie w 2007 roku awansowany na aspi-
ranta Policji Pañstwowej. Urodzi³ siê 6 paŸ-
dziernika 1886 roku w W¹sowie (pow. no-
wotomyski), w rodzinie rolnika Jana i Marii
z Pawlików. W latach 1893-1901 uczêszcza³
do Szko³y Powszechnej w W¹sowie.
W 1903 roku wyjecha³ do Lipska, gdzie pod-
j¹³ naukê w zawodzie brukarza. Do czynnej
s³u¿by wojskowej w 22. baonie saperów po-
wo³any zosta³ w mieœcie Risa (Saksonia). Na-
stêpnie pracowa³ jako konduktor w Lipsku.
Podczas I wojny œwiatowej przebywa³ w armii
niemieckiej (22. baon saperów) na froncie za-
chodnim (Francja). W listopadzie 1918 roku
uciek³ do Wielkopolski, gdzie obok Stanis³a-
wa. £¹ckiego by³ wspó³organizatorem kom-

panii powstañczej we Lwówku. Na jej czele,
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w pierwszych dniach stycznia 1919 roku, rozbroi³ niemieckich kolonistów w W¹so-
wie, Kuœlinie, W³adys³awowie, Chraplewie i G³uponiach oraz obsadzi³ Lwówek i oko-
lice. Zaj¹³ okolice Miedzichowa i przerwa³ tor kolejowy Trzciel-Lwówek (6 i 7 I 1919).
6 stycznia z roczników niepoborowych sformowa³ we Lwówku kompaniê licz¹c¹ 120
ochotników. 9 stycznia uderzy³ na Sêpolno i Miedzichowo, a 16 stycznia na Lewice,
odnosz¹c znacz¹ce sukcesy. W lutym 1919 roku walczy³ przeciwko Niemcom pod
Grudn¹ i B³akami, zdobywaj¹c dwa ciê¿kie kulomioty. l kwietnia przydzielony do 7.
pu³ku piechoty (póŸniejszy 61. pu³k piechoty), pe³ni³ do kwietnia 1920 roku funkcjê
dowódcy 6. kompanii. W grudniu 1920 roku wst¹pi³ do Policji Pañstwowej. Po odby-
ciu kursu w Poznaniu, pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Nowym Tomyœlu, a nastêpnie
w Buku. We wrzeœniu 1939 roku dotar³ do Brzeœcia, gdzie go internowano. Zosta³
zamordowany przez NKWD w Twerze, ostatni spoczynek znalaz³ w Miednoje. By³
odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci, Krzy¿em Walecznych, Medalem Odzyskania
Niepodleg³oœci. ¯onaty z Katarzyn¹ Olejnik, mia³ troje dzieci: Mieczys³awa, Leonarda
oraz Irenê. Jego nazwisko zosta³o upamiêtnione w Nowym Tomyœlu i W¹sowie. 

Stefan Szczepan Skiba (1882-1940) – aspirant (st. posterunkowy Policji Pañstwo-
wej). Urodzi³ siê 16 grudnia 1882 roku w Trzciance (gmina Kuœlin, woj. poznañskie),
w rodzinie Marcina i Agnieszki z d. Kaczmarek. Nr ewidencyjny 211 i 213. By³ uczest-
nikiem powstania wielkopolskiego. W Policji Pañstwowej s³u¿y³ od 1919 roku na kre-
sach wschodnich (posterunek w Rawie Ruskiej). W 1920 roku zosta³ przeniesiony do
województwa poznañskiego – s³u¿y³ w Komendzie Powiatowej Policji Pañstwowej
w Koœcianie, od 1922 roku na posterunku w Jab³onnie (pow. wolsztyñski), a nastêp-
nie kolejno na posterunku w Rakoniewicach i w Komendzie Powiatowej Policji Pañ-
stwowej w Wolsztynie, gdzie zosta³ przenie-
siony 24 paŸdziernika 1932 roku rozkazem
nr 430. We wrzeœniu 1939 roku pracowa³
na posterunku w Rakoniewicach. By³ opieku-
nem policyjnego psa towarzysz¹cego – Rolfa.
Jeniec obozu NKWD w Ostaszkowie, za-
mordowany w Kalininie (obecnym Twerze),
spoczywa w Miednoje. Odznaczony Meda-
lem Pami¹tkowym za Wojnê 1918-1921,
Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepod-
leg³oœci. Poœmiertnie odznaczony odznak¹
pami¹tkow¹ Krzy¿ Kampanii Wrzeœniowej
1939 (leg. nr 12639). Postanowieniem Pre-
zydenta RP z 5 paŸdziernika 2007 roku
awansowany do stopnia aspiranta Policji Pañ-
stwowej. ¯onaty z Mari¹ z domu Knop mia³
6 dzieci: Stefana, Wandê, Franciszka, Jana, Joan-
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nê, Helenê (ur. 1911). Syn Jan (1924-2001), ps. „Strza³a”, zaprzysiê¿ony w 1944 ro-
ku jako ¿o³nierz grupy dywersyjnej AK, od kwietnia 1945 roku do 30 czerwca 1946
roku w ramach WSGO „Warta”. By³ represjonowany i zosta³ skazany.

Kazimierz Wiœniewski (1893-1943) – w 1921 roku pe³ni¹cy obowi¹zki komen-
danta Komendy Powiatowej w Nowym Tomyœlu, komisarz policji, kapitan rezerwy
Wojska Polskiego, urodzony 15 stycznia 1893 roku w Krotoszynie (powiat szubiñ-
ski), w rodzinie Stanis³awa i Franciszki z domu £o¿yñskiej. Uczêszcza³ do 7. klasowej
szko³y ludowej w Mamliczu, w powiecie szubiñskim, któr¹ ukoñczy³ w 1907 roku.
Tam te¿ uczestniczy³ w 1901 roku w strajku szkolnym polskich dzieci. W roku 1908
rozpocz¹³ naukê w zawodzie kupca w niemieckiej firmie „R. Sch. Samelson u. Sohn”
w Pakoœci w powiecie mogileñskim. Jednoczeœnie uczy³ siê w tamtejszym gimnazjum
kupieckim. Po zakoñczeniu nauki pracowa³ nadal we wspomnianej firmie, awansuj¹c
m. in. na stanowisko kierownika przedsiêbiorstwa. 9 maja 1915 roku zosta³ powo³a-
ny do s³u¿by w armii niemieckiej i wys³any na front rosyjski. Od po³owy 1916 roku
walczy³ na froncie zachodnim. 

Po powrocie z frontu podj¹³ pracê w tej samej firmie kupieckiej w Pakoœci. Tu za-
sta³ go wybuch powstania wielkopolskiego. Wst¹pi³ do oddzia³u ochotników organi-
zowanego w Pakoœci i walczy³ w okolicach Inowroc³awia. 24 kwietnia 1919 roku zg³o-
si³ siê na ochotnika do Obrony Krajowej w Poznaniu i z II baonem wyruszy³ w okoli-
ce Rawicza. W koñcu lutego 1920 roku odszed³ z wojska na w³asn¹ proœbê i 1 mar-
ca 1920 roku rozpocz¹³ pracê w G³ównym Urzêdzie Ce³ w Poznaniu. 1 sierpnia tego
roku przeszed³ do s³u¿by w ¯andarmerii Krajowej b. Dzielnicy Pruskiej, a nastêpnie
do Policji Pañstwowej. W tym samym miesi¹cu zda³ egzamin przed komisj¹ dla aspi-
rantów oficerskich. 1 paŸdziernika 1920 roku otrzyma³ nominacjê na aspiranta Policji
Pañstwowej, a 1 lipca 1924 roku na podkomisarza. W marcu 1934 roku otrzyma³
nominacjê na komisarza Policji Pañstwowej. Pierwszy policyjny przydzia³ otrzyma³ do
Nowego Tomyœla. 14 marca 1921 roku zosta³ przeniesiony do Komendy Policji Pañ-
stwowej na miasto Poznañ i s³u¿y³ w Komisariacie Kolejowym Miasteczko. Od 1 stycz-
nia 1922 roku pe³ni³ obowi¹zki komendanta powiatowego w Koœcianie. Od 18 kwiet-
nia 1922 roku by³ komendantem powiatowym w Szamotu³ach. Nastêpnie, od 20
sierpnia 1925 roku, pe³ni³ s³u¿bê jako komendant powiatowy w Kêpnie. 8 paŸdzier-
nika 1931 roku obj¹³ funkcjê komendanta powiatowego Policji Pañstwowej w Lesz-
nie. Na stanowisku tym pozosta³ a¿ do wybuchu II wojny œwiatowej. Za swoj¹ s³u¿bê
zosta³ odznaczony Srebrnym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem za Wojnê 1918-1921 i Me-
dalem X. lecia Odzyskanej Niepodleg³oœci. 

1 wrzeœnia 1939 roku, wraz z ca³¹ policj¹ powiatu leszczyñskiego, zosta³ w³¹czony
w sk³ad si³ zbrojnych. Z oddzia³ami Armii „Poznañ” wycofywa³ siê z terenu Wielko-
polski. Bra³ udzia³ w bitwie nad Bzur¹ i tam dosta³ siê do niemieckiej niewoli. Uda³o
mu siê zbiec z prowizorycznego obozu jenieckiego i po³¹czyæ z rodzin¹ ewakuowan¹
do Lublina. Oko³o 25 paŸdziernika 1939 roku powróci³ z rodzin¹ do Szamotu³ i za-
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mieszka³ w domu teœciów, gdy¿ w Lesznie poszukiwany by³ przez gestapo. Podj¹³
wówczas pracê w przejêtym przez Niemców Towarzystwie Wzajemnych Ubezpie-
czeñ od Ognia i Gradobicia w Poznaniu (Posensche Feuersozietät) VESTA jako agent
ubezpieczeniowy. Po wysiedleniu, 13 marca 1940 roku, teœciów do Generalnego Gu-
bernatorstwa wraz z najbli¿sz¹ rodzin¹ pozostawa³ w ukryciu. 7 stycznia 1943 roku,
na skutek denuncjacji, zosta³ aresztowany przez gestapo w Szamotu³ach, przewiezio-
ny do siedziby gestapo w Poznania (do 1939 roku Dom ¯o³nierza im. Marsza³ka Pol-
ski Józefa Pi³sudskiego), a póŸniej do wiêzienia w Forcie VII w Poznaniu. Przebywa³
tam od 20 stycznia 1943 roku w celi nr 39. 17 lutego 1943 roku przeniesiono go do
wiêzienia przy ulicy M³yñskiej w Poznaniu, a stamt¹d 6 czerwca 1943 roku zosta³
przewieziony do wiêzienia s¹dowego na ulicy Dani³owiczowskiej w Warszawie. 6 lip-
ca 1943 roku przetransportowany zosta³ do niemieckiego nazistowskiego obozu
koncentracyjnego na Majdanku (Konzentrationslager Lublin), gdzie nadano mu nu-
mer obozowy 16931. Zmar³ z wycieñczenia 1 paŸdziernika 1943 roku.  (Na podsta-
wie opracowania Piotra Krzysztofa Marsza³ka).

Józef Wróblewski (1895-1940) – podkomisarz Policji Pañstwowej, awansowany
poœmiertnie w 2007 roku do stopnia komisarza. Urodzi³ siê 21 paŸdziernika 1895 ro-
ku w G¹sawie (woj. poznañskie) w rodzinie
Jana i Józefy z domu Szczeciñskiej. By³ uczest-
nikiem powstania wielkopolskiego, cz³onkiem
POW. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ 18 maja
1921 roku. Pracowa³ w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji Pañstwowej w Poznaniu, na-
stêpnie by³ komendantem powiatowym
w W¹growcu-G¹sawie, a póŸniej s³u¿y³ w jed-
nostkach Komendy Miejskiej Policji Pañstwo-
wej w Poznaniu. Z dniem 3 stycznia 1933 ro-
ku przeniesiony zosta³ z Komendy Miejskiej
w Poznaniu do Komisariatu Granicznego Poli-
cji Pañstwowej w Zb¹szyniu, pow. nowoto-
myski, gdzie obj¹³ stanowisko pe³ni¹cego obo-
wi¹zki kierownika komisariatu. Kolejnym roz-
kazem przeniesiony zosta³ 31 marca 1935 ro-
ku z Komisariatu Granicznego Policji Pañstwo-
wej w Zb¹szyniu na stanowisko pe³ni¹cego
obowi¹zki komendanta powiatowego w No-
wym Tomyœlu, a nastêpnie rozkazem z 10 sierp-
nia 1938 roku na stanowisko kierownika Komisariatu Policji Pañstwowej w GnieŸnie,
gdzie s³u¿y³ do wrzeœnia 1939 roku. Odchodz¹c ze stanowiska w Nowym Tomyœlu,
skierowa³ 31 lipca 1938 roku do funkcjonariuszy m. in. rozkaz nr 106 nastêpuj¹cej
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treœci: W zwi¹zku z przeniesieniem mnie do Gniezna dziêkujê Panu Kierownikowi Ko-
misariatu Granicznego w Zb¹szyniu oraz wszystkim szeregowym za przesz³o 5-letni¹
wspó³pracê ze mn¹ i ¿yczê wszystkim jak najlepszych wyników w pracy na polu bezpie-
czeñstwa i pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym. By³ odznaczony m. in.: Srebrnym Krzy¿em
Zas³ugi i Medalem Niepodleg³oœci. Postanowieniem Prezydenta RP z 5 paŸdziernika
2007 roku zosta³ poœmiertnie awansowany do stopnia komisarza. By³ kawalerem, mia³
na utrzymaniu siostrê Annê. 

Feliks ̄ mudziñski (1900-1940) – przodownik Policji Pañstwowej, awansowany po-
œmiertnie do stopnia aspiranta, funkcjonariusz Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu.

Urodzi³ siê 16 listopada 1900 roku w Niewolnie
ko³o Trzemeszna (woj. poznañskie), w rodzinie
Jana i Katarzyny z domu Kowalskiej. Mia³ numer
ewidencyjny 686. W Policji Pañstwowej s³u¿y³ od
16 czerwca 1924 roku – pocz¹tkowo w woj. po-
leskim, w 1925 r. w Brzeœciu nad Bugiem. Co naj-
mniej od 1928 roku s³u¿y³ w policji województwa
poznañskiego. W rozkazie nr 281 z 7 grudnia
1928 roku zawarta zosta³a informacja o ukoñcze-
niu przez niego Szko³y dla Szeregowych Policji
Pañstwowej w ¯yrardowie. We wrzeœniu 1939
roku pracowa³ jako pisarz w Komendzie Powiato-
wej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu, woj.
poznañskie. Zamordowany w Kalininie (Twerze)
wiosn¹ 1940 roku. Odznaczony zosta³: Br¹zo-
wym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Pami¹tkowym

za Wojnê 1918-1921, Medalem X. lecia Odzyskanej Niepodleg³oœci. Postanowieniem
Prezydenta RP z 5 paŸdziernika 2007 roku awansowany zosta³ do stopnia aspiranta.
By³ ¿onaty z Antonin¹ ¯mudziñsk¹. 

***
Warto przypomnieæ, ¿e Ignacy Skoczeñ (1894-1964), piastuj¹cy stanowisko staro-

sty nowotomyskiego w latach 1934-1939, by³ zwi¹zany z ¿andarmeri¹ wojskow¹. Za-
inicjowa³ w powiecie nowotomyskim zbiórkê pieniêdzy na Fundusz Obrony Narodo-
wej i przewodniczy³ 10 lipca 1938 roku uroczystoœci przekazania armii broni w darze.
Ten ¿o³nierz Legionów Polskich (s³u¿y³ w ¿andarmerii legionowej) uzyska³ stopieñ pod-
pu³kownika ¿andarmerii Wojska Polskiego. Urodzi³ siê 30 lipca 1894 roku w Starym
S¹czu, w rodzinie Jana i Karoliny z Chmirów. 27 sierpnia 1914 roku wst¹pi³ do II Bry-
gady Legionów. S³u¿y³ w 3. pu³ku piechoty, IV baonie, 15. kompanii. Bra³ udzia³ w wal-
kach karpackich. Po reorganizacji pu³ków w sierpniu 1917 roku odkomenderowany
zosta³ do ¿andarmerii legionowej, gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 1918 roku (Ekspozytura ¯an-
darmerii przy Komendzie I Brygady). Po przejœciu Brygady internowany w Huszt. By³
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m. in. – od 4 kwietnia 1927 roku do 3 marca 1930 roku – dowódc¹ 7. Dywizjonu ̄ an-
darmerii w Poznaniu, a nastêpnie – w stopniu majora – zastêpc¹ dowódcy ¿andarme-
rii. Jako starosta nowotomyski czynnie anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ licznych organizacji
spo³ecznych w powiecie. W momencie napaœci na Polskê hitlerowskich Niemiec pró-
bowa³ organizowaæ opór na przedpolu zb¹szyñskim. W stopniu majora Ignacy Sko-
czeñ by³ szefem ¿andarmerii w Brygadzie Karpackiej na Bliskim Wschodzie, a nastêp-
nie w brygadzie zmotoryzowanej II korpusu armii genera³a W³adys³awa Andersa. Po
wojnie nie zdecydowa³ siê na powrót do zniewolonej przez Sowietów Polski, a w 1957
roku wyemigrowa³ z Wielkiej Brytanii do Stanów Zjednoczonych, gdzie zmar³ w 1964
roku. Na posiedzeniu Komitetu Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci, 30 czerwca 1931 ro-
ku, zosta³ odznaczony Krzy¿em Niepodleg³oœci.

W tekœcie wykorzystano m. in. materia³y archiwalne:

Archiwum Pañstwowego w Poznaniu: 
akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu : mapy drogowe, sygn.

53/4478/0/1.3/76 ; 
akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Rozkazy Komendanta

Powiatowego Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu1932, sygn.
53/4478/0/1.2/38; 

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Instrukcja alarmowa
Posterunku Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu 1937, sygn.
53/4478/0/2.35/646;

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Rozkazy Komendy
Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu 1921-1924, sygn.
53/4478/0/1.2/27;

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Rozkazy Komendanta
Powiatowego Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu1 VIII 1928-8 III 1939, sygn.
53/4478/0/1.2/32; 

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Zarz¹dzenia, okólniki
Komendy Wojewódzkiej Policji Pañstwowej w Poznaniu, Komendy Powiatowej Policji
Pañstwowej w Nowym Tomyœlu i Starosty Powiatowego w Nowym Tomyœlu1937,
sygn. 53/4478/0/2.24/535;

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Zarz¹dzenia, okólniki
Komendy Wojewódzkiej Policji Pañstwowej w Poznaniu, Komendy Powiatowej Policji
Pañstwowej w Nowym Tomyœlu i korespondencja ze Starostwem Powiatowym w
Nowym Tomyœlu1937, sygn. 53/4478/0/2.35/645; 

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu:
53/4478/0/2.35/647Skany: Zarz¹dzenie przygotowawcze dotycz¹ce koncentracji
oddzia³u Policji Pañstwowej z posterunku w Nowym Tomyœlu1937-1938, sygn.
53/4478/0/2.35/647; 

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Rozkazy Komendy
Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu nr 1 - 6, 9, 10 - sprawy
organizacyjne1920, sygn. 53/4478/0/1.2/23; 
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akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Okólniki Komendanta
G³ównego Policji Pañstwowej, MSW, Komendanta Wojewódzkiej Policji Pañstwowej w
Poznaniu i Starosty Powiatowego NowyTomyœl 1929-1933, sygn.
53/4478/0/2.9/352; 

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: Korespondencja,
sprawozdania Starosty i Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu
w sprawie stronnictw politycznych1936, sygn. 53/4478/0/1.5/596;

akta Komendy Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu: …„TISG” Regulamin
wewnêtrzny posterunku Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu 1934, sygn.
53/4478/0/2.35/643;

akta Komendanta Wojewódzkiego Policji Pañstwowej w Poznaniu: Rozkazy Komendy
Powiatowej Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu] 1921-1924, sygn.
53/1006/0/2/43;

akta Posterunku Policji Pañstwowej w Nowym Tomyœlu1927 - 1939, sygn. 53/4478/8; 
akta miasta Nowego Tomyœla 1816-1950, Utrzymanie spokoju i porz¹dku oraz spraw

bezpieczeñstwa publicznego, sygn. 277; 
akta Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu: Policyjny Klub Sportowy w Nowym

Tomyœlu 1939, sygn. 762.

Archiwum Oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu 
akta Wojewódzkiego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych w Poznaniu (1945): Sprawa

obiektowa kryptonim „Targowica” dot. przedwojennych funkcjonariuszy Stra¿y
Granicznej, policji granatowej i by³ych pracowników Oddzia³u II Sztabu G³ównego -
materia³y PUBP w Nowym Tomyœlu, sygn. IPN Po 003 / 85.

Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie
akta odznaczeniowe Ro¿ek Jan KN 20.12.1932, Skoczeñ Ignacy KN 16. 09.1931; Zbora³a

Andrzej odrzuc. 20.06.1933; 
akta personalne: Anderson Walerian I 481. A. 1308; 
akta jenieckie: Relewicz Wincenty VIII 802 1264-25940.

Ustalenia: Wac³awa Czuchwickiego, Zdzis³awa Koœciañskiego, Piotra Krzysztofa Marsza³ka,
Dariusza Matuszewskiego, Zenona Wartela, Bogumi³a Wojcieszaka i Franciszka Zierke.
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Jan B¹belek

Ksi¹dz Ludwik Zajêcki (1820-1850) 
proboszcz  i prebendarz Szpitala œw. Ducha we Lwówku, 
administrator wytomyskiej parafii 

w latach 1836[7] - 1838 

Koœció³ parafialny w Wytomyœlu w obecnym kszta³cie wzniesiony zosta³ pod ko-
niec XVIII wieku z fundacji Feliksa Szo³drskiego. Z dokumentów pozostawionych
przez dawniejszego proboszcza, ks. Jana Rebelskiego, wnioskowaæ mo¿na, ¿e prace
wykoñczeniowe trwa³y jeszcze wiele lat po konsekracji œwi¹tyni w 1800 roku. Listy pi-
sane przez ks. Rebelskiego do konsystorza arcybiskupiego w Poznaniu œwiadcz¹
o tym, ¿e stan koœcio³a w latach 20. XIX wieku by³ krytyczny. Czy taki stan rzeczy fak-
tycznie mia³ miejsce.....? Prawd¹ jest natomiast, ¿e ks. Rebelski w 1827 roku – jak
twierdzi³ – dla bezpieczeñstwa swojego i parafian przeprowadzi³ siê do pobliskiego
W¹sowa i tam te¿ przeniós³ odprawianie mszy œwiêtych. Po podjêciu tej samowolnej
decyzji, w³adze koœcielne nakaza³y mu powrót do Wytomyœla, co te¿ uczyni³.

Ks. Jan Rebelski przyby³ do wytomyskiej parafii w 1799 roku, natomiast jego odej-
œcie – czy raczej odsuniêcie – od sprawowania funkcji proboszcza nast¹pi³o w niewy-
jaœnionych okolicznoœciach oko³o 1836 roku. Kolejnym proboszczem w Wytomyœlu
by³ ks. Stanis³aw Gintrowski, jednak¿e nominacjê do objêcia parafii otrzyma³ w maju
1838 roku. Kto zarz¹dza³ wytomysk¹ parafi¹ przez dwuletni okres „bezkrólewia”,
dot¹d nie by³o wiadomo. 

Przez przypadek tajemnica ta zosta³a odkryta w po³owie 2018 roku. gdy ks. pro-
boszcz Artur Andrzejewski postanowi³ na okres wielkanocny zawiesiæ stu³ê nie tylko
na ramionach procesyjnego krzy¿a, ale równie¿ na figurze ukrzy¿owanego Chrystusa
w o³tarzu g³ównym. Kilka dni przed Niedziel¹ Zes³ania Ducha Œwiêtego, 1 czerwca
2018 roku, podczas zdejmowania stu³y znad o³tarza, za górn¹ czêœci¹ pionowej belki
krzy¿a odkryli owiniêt¹ w foliê, po¿ó³k³¹ kartkê z zapisan¹ odrêcznie notatk¹. PóŸniej-
sze rozszyfrowanie tekstu pozwoli³o poznaæ nieznane dot¹d dzieje œwi¹tyni z lat 1837
– 1838. Na ma³ym kawa³ku czerpanego papieru spisana zosta³a krótka, lecz bogata
w swej treœci, notatka:

Pamiêæ Wieczysta
W Roku 1837 w Miesi¹cu Sierpniu
Zosta³y trzy o³tarze malowane i Koœció³
(??)ilony jako i inne ozdoby Koœcio³a
za staraniem W-go J Ksiêdza Ludwika
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Zaiêckiego Proboszcza Spitalnego
z Lwówka i na ten [okrez?] Ad-
ministratora tak Koœcio³a jako
i plebani tutejszej

Kartka, jak na jej wiek, by³a w dobrym stanie, natomiast zabezpieczenie jej w foliê
œwiadczy³o, ¿e znalezisko to nie mog³o pozostawaæ w stanie nienaruszonym od 180
lat. Po pewnym czasie, w rozmowie z jednym z parafian, okaza³o siê, i¿ zapisek ten
odkryty zosta³ ju¿ kilkanaœcie lat wczeœniej – przez ówczesnego proboszcza, ks. Zyg-
munta Stachowskiego. W 1999 roku, podczas przygotowywania œwi¹tyni do uroczy-
stoœci pierwszokomunijnych, ks. Stachowski poprosi³ o wymianê podniszczonego ju¿
p³ótna za wspomnianym krzy¿em. Podczas demonta¿u krzy¿a i zak³adania nowego
materia³u kartka zosta³a zauwa¿ona. Ks. Stachowski poleci³ j¹ zabezpieczyæ i umieœciæ
ponownie w tym samym miejscu. Dziêki temu mog³a zostaæ odkryta na nowo – nie
wiadomo, który to ju¿ raz z kolei. 

Mimo krótkiego ok. 2. letniego okresu nadzorowania, ks. Ludwik Zajêcki zapisa³
siê z³otymi zg³oskami w historii wytomyskiego koœcio³a i ca³ej parafii wytomyskiej.
Czy¿by ówczesne w³adze koœcielne, znaj¹c jego potencja³ organizacyjny i ze wzglêdu
na niemoc (trudno to z perspektywy czasu oceniaæ) ks. Rebelskiego, powierzy³y w³a-
œnie jemu dokoñczenie budowy, czy te¿ remontu œwi¹tyni… Znajomoœæ daty wykony-
wania tych prac pozwoli³a w aktach parafii Wytomyœl, znajduj¹cych siê Archiwum
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Pañstwowym w Poznaniu, odnaleŸæ zapis z 1837 roku potwierdzaj¹cy posiadanie
przez ks. Ludwika Zajêckiego statusu administratora tutejszej parafii. Dotarcie do in-
formacji o nim, pokaza³o z kolei, ¿e by³ on postaci¹ nietuzinkow¹, wielkim patriot¹,
powstañcem i dobrym organizatorem ¿ycia religijnego i spo³ecznego.

Ks. Ludwik Zajêcki (1797 – 1879) urodzi³ siê 10 stycznia 1797 r. we Lwówku,
z ojca Karola i Apolonii z Dziubiñskich. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1820 roku.
Sw¹ pierwsz¹ pos³ugê kap³añsk¹ pe³ni³ – jako wikariusz – w Komornikach. Jeszcze te-
go samego roku przeniesiony zosta³ do rodzinnego Lwówka, gdzie przez kolejnych
trzydzieœci lat sprawowa³ funkcjê proboszcza i prebendarza Szpitala œw. Ducha.
W miêdzyczasie, po odejœciu z Wytomyœla, ok. 1837 roku, ks. Jana Rebelskiego, do
1838 roku pe³ni³ funkcjê administratora parafii wytomyskiej. W 1850 roku przydzie-
lono mu probostwo w Kicinie i Wierzbnicy, dwa lata póŸniej z woli abpa Leona Przy-
³uskiego zosta³ proboszczem w Wylatowie, z administrowaniem parafii w Szyd³owie.
Ks. Ludwik Zajêcki zmar³ 15 listopada 1879 roku w Wylatowie i tam te¿ zosta³ po-
chowany. 

„[…] odznacza³ siê wymow¹ na ambonie i bieg³oœci¹ w piórze; by³ zawsze gor-
liwym i punktualnym w odprawianiu nabo¿eñstw; gdziekolwiek by³, pozosta-
wia³ po sobie wielki porz¹dek tak w koœciele, plebanii, jako te¿ w aktach koœciel-
nych. Stara³ siê o upiêkszanie Domu Bo¿ego, o zaprowadzenie ³adu tak w ple-
banii, jak i ca³ym gospodarstwie plebañskim, by³ uczynnym w pomocy ducho-
wej s¹siadom, w domu goœcinny, serdeczny. By³a to dusza ognista, umys³ ener-
giczny, a przy tym serce bardzo rzewne i czu³e. Do ostatniej chwili, chocia¿ Go
o to proszono, aby siê ochrania³, nie ustawa³ w pracy i zes³ab³ na ostatnim od-
puœcie Imienia Panny Maryi w Szyd³owie. Po³o¿y³ siê na dobre w ³ó¿ko 20-go
wrzeœnia, parali¿em tkniêty” […] Ze wspomnienia poœmiertnego; „Niedziela:
tygodnik dla rodzin chrzeœcijañskich” 1879, nr 270 

Sw¹ postaw¹ ¿yciow¹ ks. Ludwik Zajêcki dawa³ przyk³ad wielkiego poœwiêcenia
dla wiary, wielkiego patriotyzmu i umi³owania bliŸniego. W swojej doczesnej wêdrów-
ce prze¿ywa³ dni wznios³e, dni swojej chwa³y, ale i dni cierpienia i poni¿enia. Gdy
w 1830 roku wybuch³o powstanie listopadowe, z ambony w lwóweckim koœciele mo-
dli³ siê za powodzenie orê¿a polskiego, zachêca³ wiernych do wziêcia udzia³u w wal-
ce. Sam te¿ dla przyk³adu uda³ siê do Królestwa Polskiego i stan¹³ w jednym szeregu
z powstañcami. Podj¹³ s³u¿bê w 2. pu³ku piechoty liniowej. W tym zrywie niepodle-
g³oœciowym uczestniczy³ tak¿e jego brat (Jan?), który walczy³ w szeregach 4. pu³ku
strzelców konnych.

„Polak dusz¹ i cia³em zbawienie narodu widzia³ w twardym i upornym trzyma-
niu siê wiary ojców. On, co na polu walki w r. 1830 i 1831, wœród kul i bomb
armatnich, z krzy¿em w rêku b³ogos³awi³ rycerzy naszych, id¹cych na bagnety
moskiewskie, on, co udziela³ ostatnich Sakramentów œw. rannym i konaj¹cym,
co w czasie cholery d¹¿y³ do zara¿onych z ostatni¹ przys³ug¹, on, co patrza³ na
tysi¹ce wywo¿onych na Sybir i œciska³ ich mêczeñskie skronie” […] Ze
wspomnienia poœmiertnego; „ Goniec Wielkopolski” 1879, nr 267 
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Nazwisko ks. Ludwika wymienione zosta³o wœród oœmiu wielkopolskich ksiê¿y
bior¹cych udzia³ w wojnie z Moskalami, szacunkowo w walkach uczestniczy³o od
trzech do czterech tysiêcy Wielkopolan. Za udzia³ w tym powstaniu wszyscy duchow-
ni i nie tylko oni, byli przez w³adze pruskie represjonowani. Na ³amach „Posener In-
telligenz Blatt” nr 254 z 24 paŸdziernika 1831 roku, na podstawie doniesienia Kró-
lewskiej Regerencji z 18 wrzeœnia, przeciw ks. Zajêckiemu wystosowany zosta³ pozew
edyktalny. Pruski S¹d Ziemiañski w Poznaniu wezwa³ go, aby osobiœcie lub przez pe³-
nomocnika wstawi³ siê przed Deputowanym Konsyliarzem Culemannem i uzasadni³
powody swojego wyjazdu do Królestwa Polskiego. Postêpowanie wyznaczone zosta-
³o na 23 listopada 1831 roku. W razie niestawienia siê – na mocy ustawy z 6 lutego
1831 roku – ca³y jego maj¹tek teraŸniejszy i przysz³y, tak ruchomy, jak i nieruchomy,
móg³by zostaæ skonfiskowany. Czy na to wezwanie s¹dowe ks. Zajêcki zareagowa³,
tego nie wiemy. Nie jest równie¿ znana dok³adna data jego wyjazdu i powrotu z Kró-
lestwa Polskiego. Z póŸniejszych dostêpnych Ÿróde³ wiadomo, ¿e s¹dzony by³ rów-
nie¿ za wielkopi¹tkowe patriotyczne kazanie wyg³oszone w lwóweckim koœciele
(w 1831 roku Wielki Pi¹tek przypad³ na dzieñ 1 kwietnia). Jego sprawê (jej data po-
zostaje nieznana) rozpatrywa³ s¹d przysiêg³ych, w wyniku czego zawieszony zosta³ na
okres jednego roku w sprawowaniu funkcji prebendarza lwóweckiego szpitala. Skut-
kowa³o to tym, ¿e pozbawiony zosta³ na ten czas dochodów z prebendy (urzêdowe
uposa¿enie duchownych za piastowane stanowisko). 

Nieca³e 20 lat póŸniej, kiedy przez Europê przela³a siê fala ludowych zrywów re-
wolucyjno-niepodleg³oœciowych, zwanych Wiosn¹ Ludów, kiedy i w Wielkim Ksiê-
stwie Poznañskim w 1848 roku wybuch³o powstanie, ks. Zajêcki po raz kolejny nara-
zi³ siê zaborczym w³adzom. Za swe patriotyczne kazanie wyg³oszone 21 kwietnia po
procesji wielkopi¹tkowej i przemowê wyg³oszon¹ 1 maja 1848 roku we Lwówku, na
zgromadzeniu wyborczym (pe³ni³ wówczas funkcjê komisarza wyborczego), oskar-
¿ony zosta³ o zdradê stanu. Z tym, ¿e powództwo w sprawie tych wyst¹pieñ, nast¹pi-
³o dopiero po zmianach ustawodawczych wprowadzonych przez rz¹d pruski w 1849
roku. Sprawa s¹dowa odby³a siê przed s¹dem przysiêg³ym w Poznaniu 15 marca
1850 roku, Obroñc¹ ks. Zajêckiego by³ dr W³adys³aw Niegolewski. Wed³ug aktu
oskar¿enia, obwiniony mia³ publicznie podburzaæ Polaków przeciw Niemcom i g³osiæ
nieprawdziwe fakty w celu zlekcewa¿enia obwieszczeñ rz¹dowych. 

Na kazaniu wielkopi¹tkowym wypowiedzieæ siê mia³ m. in. tymi s³owami: „S³ysza-
³em, ¿e pomiêdzy wami chodz¹ ¯ydzi i Niemcy i zbieraj¹ od was podpisy na petycjê,
a¿eby wszystko by³o po niemiecku, ¿e wodz¹ was po szynkowniach i czêstuj¹ gorza³-
k¹, aby te podpisy wy³udziæ. Strze¿cie siê tych Niemców, to s¹ faryzeusze i ob³udnicy.
[...] Có¿ wy macie od pruskiego rz¹du? Albo¿ to nie musicie p³aciæ podatków? Kiedy
wy jesteœcie w koœciele, to tam na publicznych placach wasi synowie musz¹ siê musz-
trowaæ i parady odprawiaæ. Teraz Polska znowu powsta³a, bierzcie siê do broni”.

Z kolei na zgromadzeniu wyborczym, jako komisarz wyborczy, wypowiedzia³ siê
nastêpuj¹co: „Król pruski zrobi³ 40 milionów talarów d³ugu. Ten d³ug zap³aciæ maj¹ je-
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go poddani, dlatego na ka¿dego na³o¿ony bêdzie podatek po 3? talarów, nawet dziec-
ko w ko³ysce tyle zap³aciæ musi”. 

W odpowiedzi na stawiane mu zarzuty, ks. Zajêcki przyzna³, ¿e ostrzega³ swoich
parafian przed buntownikami, którzy w Ksiêstwie Poznañskim rzeŸ na wzór
galicyjskiej  galicyjsk¹  chcieli wywo³aæ, bo ch³opów przeciw szlachcie zamierzali bun-
towaæ. Wódki piæ zabrania³, bo jako ksi¹dz mia³ takie prawo, a nawet obowi¹zek, aby
swoich parafian od z³ego na³ogu odwodziæ. Ju¿ po przes³uchaniu pierwszego œwiadka,
który zeznawa³ bardzo korzystnie dla oskar¿onego, prokurator wniós³ o uznanie
oskar¿onego niewinnym co do pierwszej czêœci oskar¿enia (kazanie wielkopi¹tkowe).
Kolejni œwiadkowie (dwie osoby) równie¿ sk³adali zeznania na jego korzyœæ. Jednym
z nich by³ ks. B³a¿yñski, który potwierdzi³, ¿e na wiecu wyborczym obwiniony powie-
dzia³ o 40. milionowym d³ugu, ale przecie¿ to jest prawda, gdy¿ pisa³y o tym wszyst-
kie gazety, a pozwany tylko tê wiadomoœæ powtórzy³. Obroñca dr Niegolewski
w koñcowej mowie wniós³ o uznanie oskar¿onego niewinnym, gdy¿ niezgodne z pra-
wem jest, aby s¹dzono kogoœ za czyny pope³nione w 1848 roku, w odpowiedzi na
skargê wniesion¹ na prawie wydanym dopiero w roku 1849. Wobec zaistnia³ych fak-
tów sêdziowie uznali duchownego za niewinnego.

Dramatyczne chwile, kiedy to niemal¿e nie straci³ ¿ycia, ks. Ludwik Zajêcki prze¿y³
na rynku lwóweckim 20 maja 1848 roku, a wiêc kilkanaœcie dni po jego patriotycz-
nym kazaniu i wyst¹pieniu wyborczym. O okolicznoœciach tych zajœæ dowiadujemy siê
z zapisu z przes³uchania ks. Ludwika spisanego w pruskim protokole urzêdowym i po-
œwiadczonego przez œwiadków. Otó¿, 19 maja 1848 roku, o godz. 14, do Lwówka
przyby³ oddzia³ pruskiego pu³ku piechoty obrony krajowej,  w liczbie tysi¹ca ¿o³nierzy
pod dowództwem majora  Horta. Ks. Ludwikowi na kwaterê wyznaczono czterech
¿o³nierzy i dwóch oficerów, a innemu z lwóweckich ksiê¿y, ks. Ba¿yñskiemu – dzie-
wiêæ osób. Proœci ¿o³nierze zaczêli sobie bardzo swawoliæ, tak, ¿e nawet ich oficero-
wie nie mogli sobie z nimi poradziæ. Poœwiadczyli to Antonina Dziubiñska, Ma³gorzata
Piechonka i Paulina Stenke. W zwi¹zku z t¹ sytuacj¹, ks. Ludwik dnia nastêpnego
w po³udnie uda³ siê do miejscowego magistratu mieszcz¹cego siê w kamienicy przy
rynku, z proœb¹, aby mu przynajmniej na niedzielê tych ¿o³nierzy nie przysy³aæ, gdy¿
by³ w parafii sam i potrzebowa³ skupienia przed odprawianiem niedzielnych mszy
œwiêtych. Na schodach urzêdu znajdowali siê w tym czasie ¿o³nierze pruscy, którzy
rozpoznali ksiêdza, a jeden z nich powiedzia³: „Das ist auch ein polnischer Pfaffe –
schlag den Kerl todt” (To tak¿e polski ksi¹dz – zabij tego klechê). Poœwiadczyli to Mag-
dalena Œlusarzewicz, ¿ona porucznika Kriega i Karol Deutschmann – malarz. W na-
stêpstwie tego faktu ks. Zajêckiego zaatakowali pozostali ¿o³dacy, krzycz¹c: „Schlaegt
todt den verfluchten polnischen Pfafen!” (Zabijcie przeklêtego polskiego ksiêdza).
Przypadkowym œwiadkiem ca³ego zajœcia by³ niejaki Krikiel, który stan¹³ w jego obro-
nie, lecz zosta³ pobity. Korzystaj¹c z zamieszania, ks. Ludwik uciek³ schodami na na-
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stêpne piêtro, na którym mieszka³ ewangelicki nauczyciel Noak. Ten wpuœci³ ksiêdza
do mieszkania i zaryglowa³ wejœcie. ¯o³dacy równie¿ wbiegli na górê i kolbami zaczê-
li wy³amywaæ drzwi, wo³aj¹c: „Heraus mit dem Kerl; mache auf, sonst schlagen wir die
Thuer ein!” (Wyprowadziæ go; otwieraj, bo inaczej wywa¿ymy drzwi). Wystraszony
Noak otworzy³ drzwi, zosta³ wprawdzie zaatakowany i poturbowany, uda³o mu siê
jednak uciec przed oprawcami na strych. Pomimo dramatycznej sytuacji ks. Ludwik
zachowa³ zimn¹ krew, spokojnie usiad³ na krzeœle przy stole, po³o¿y³ na nim swoj¹
czapkê i trzcinê, któr¹ trzyma³ w rêku. Na wrzaski pruskich ¿o³nierzy, odpowiedzia³
pytaniem: „Wo ist der verfluchte Pfaffe? Wo ist der Kerl?” (Gdzie jest ten przeklêty
ksi¹dz? Gdzie on jest?) i spokojnie doda³: „Jch bin der Gast des Herrn” (Jestem go-
œciem gospodarza). Na jego nieszczêœcie, jeden z wojaków stoj¹cy z ty³u, przedar³ siê
bli¿ej i wskazuj¹c na niego palcem, zawo³a³: „Das ist ja der Kerl!” (To jest w³aœnie on).
Wtedy wszyscy, ok. 50 osób, rzucili siê na ks. Zajêckiego. Ok³adaj¹c go piêœciami, roz-
darli na nim ubranie i ci¹gn¹c za w³osy po schodach wywlekli na dó³. Na ostatnim stop-
niu jeden z ¿o³nierzy chcia³ przebiæ ksiêdza bagnetem, wtedy ks. Ludwik – nie trac¹c
przytomnoœci – odbi³ bagnet rêk¹ i w tym momencie wyrzucony zosta³ na rynek, na
bruk. Tam zosta³ zmasakrowany kolbami karabinów. Ostatkiem si³ poderwa³ siê z zie-
mi i zakrwawiony zacz¹³ uciekaæ. Jeden z napastników odda³ za nim strza³, szczêœliwie
niecelny. Poœwiadczyli to Andrzej Jarosz, Karol Deutschmann i Magdalena Slosarze-
wicz [ Œlusarzewicz]. 

Na te dramatyczne wydarzenia zareagowa³ pe³ni¹cy wartê podoficer, który stan¹³
w jego obronie i zabra³ go do wartowni. Z pomoc¹ poœpieszy³ równie¿ jeden z ofice-
rów – prawdopodobnie porucznik Krieg, który kwaterowa³ u ks. Zajêckiego. Rozsier-
dzeni ¿o³dacy nie dali jednak za wygran¹. Kiedy ów oficer wzi¹³ na pó³ ¿ywego ksiê-
dza pod ramiê i prowadzi³ go w stronê domu duchownego, ¿o³dacy zagrodzili im dro-
gê, dziesiêciu z nich odbezpieczy³o broñ i wycelowa³o w ks. Ludwika. Oficer w³asnym
cia³em zas³oni³ kap³ana, czym prawdopodobnie uratowa³ mu ¿ycie. Rannego odda³
pod opiekê przyby³emu w³aœnie wojskowemu doktorowi, a sam zacz¹³ uspokajaæ roz-
sierdzonych ¿o³nierzy. Poœwiadczyli to Dominik Bochyñski, jego ¿ona Dominika i ich
córka. 

„I tak do domu wracam; tam mnie doktor opatruje, krew puszcza, lekarstwo
zapisuje; i rany moje uznaje za niebezpieczne. Ostatnim dwom mê¿om czu³e
sk³adam podziêkowanie i wy¿ej rzeczonemu podoficerowi, który jest z pu³ku
6. landwery. – Gdy mnie pan K. prowadzi³, katolicy p³akali, ba mówiê, ryczeli
i krzyczeli: Naszych ksiê¿y zabijaj¹ – co to bêdzie? A ¯ydzi i Niemcy klaskali
w rêce z radoœci, i na wzgardê Polaków wo³ali: Vivat Polska!” Fragment
stenogramu z przes³uchania ks. Ludwika Zajêckiego.

Po tych tragicznych wydarzeniach duchowny przebywa³ we Lwówku jeszcze
przez dwa lata, do 1850 roku. Swoj¹ pos³ugê duszpastersk¹ zakoñczy³ w parafii
Wylatowo w latach 1852 – 1879. Tam po raz trzeci zasiad³ na ³awie oskar¿onych. Na
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podstawie doniesienia burmistrza Wylatowa – £agiewskiego, 3 marca 1864 roku to-
czy³ siê przeciwko niemu w Trzemesznie proces za wywieszenie bia³o-czerwonej cho-
r¹giewki na wylatowskim koœciele. Chor¹giewka powiewa³a nad œwi¹tyni¹ przez
osiem dni, a wywieszona zosta³a w rocznicê jego konsekracji. Po zeznaniach ks. Lu-
dwika, prokurator wycofa³ skargê, a s¹d uzna³ go za niewinnego. 

Doœæ zaskakuj¹c¹ informacjê, w kontekscie patriotycznych zachowañ  ks.
Ludwika, zamieœci³ „Dziennik Poznañski” nr 21 z 28 stycznia 1870 roku. Na pierw-
szej stronie, w rubryce „Wiadomoœci urzêdowe”, znalaz³ krótki i suchy komunikat:
„N[ajjaœniejszy] Pan raczy³ ks. plebanowi Zajêckiemu w Wilatowie w powiecie mogil-
nickim nadaæ order or³a czerwonego czwartej klasy”. Nie wiemy dok³adnie, za jakie
zas³ugi je otrzyma³. Zebrane  informacje œwiadcz¹, ¿e ks. Zajêcki by³ autorytatywny
nie tylko w sferze dzia³alnoœci duchowno-patriotycznej, ale tak¿e w ¿yciu spo³ecznym
odznacza³ siê nieprzeciêtnymi zdolnoœciami, o czym publicznie donosi³y ówczesne
w³adze. Jeszcze pe³ni¹c we Lwówku funkcjê proboszcza, osobiœcie przewodzi³ akcji
ratunkowej podczas po¿aru tamtejszego wiatraka, o czym donosi³ „Amtsblatt der
Königlichen Regierung zu Posen” nr 49 z 4. 12. 1827 roku: „Pochwa³a! Przy gaszeniu
ognia dnia 22. paŸdziernika r. b. w wiatraku m³ynarza Karola Czacherta w Lwówku
wybuch³ego, odznaczy³ siê szczególnie tamtejszy Proboszcz Zajêcki. Przezornoœci¹
i gorliwoœci¹, któr¹ przy wielu sposobnoœciach najzaszczytniej okaza³, co niniejszym
uznajemy. Poznañ, dnia 8. Listopada1827. Królewsko – Pruska Regencya, Wydzia³
spraw wewnêtrznych”.

Dwadzieœcia szeœæ lat póŸniej Królewska Regencya Bydgoska poda³a do publicznej
wiadomoœci informacjê o udzieleniu ks. Ludwikowi Zajêckiemu pochwa³y za wybudo-
wanie w ubogiej gminie Wylatowo, z w³asnych funduszy, czworaka (domu czteroro-
dzinnego), kurnika i stodo³y. Ponadto w miejscowym koœciele poz³oci³ dwa o³tarze,
wstawi³ czternaœcie nowych ³aw, zakupi³ piêæ ornatów, a teren przed œwi¹tyni¹ naka-
za³ oczyœciæ z darni i za³o¿yæ tam tarasy z kwiatami i zio³ami. Na wszystkie te prace wy-
datkowa³ ponad 500 (?) talarów. Jako proboszcz wszystkimi sposobami stara³ siê za-
pewniaæ fundusze zarz¹dzanym przez siebie instytucjom koœcielny

Mimo burzliwego przebiegu wczesnego etapu jego duszpasterzowania, ks. Ludwik
Zajêcki doczeka³ siê jubileuszu bez ma³a 60. lecia pos³ugi duszpasterskiej. Jak wielkim
szacunkiem cieszy³ siê wœród wiernych i duchowieñstwa, œwiadcz¹ uroczystoœci jubile-
uszowe 50. lecia kap³añstwa, które odby³y siê 16 stycznia 1870 roku w wylatowskim
koœciele. W obchodach tych, oprócz rzeszy wiernych, uczestniczy³o prawie 40 kap³a-
nów. 

Krótko przed œmierci¹ ks. Ludwik sprowadzi³ do parafii du¿¹ kamienn¹ figurê Naj-
œwiêtszej Marii Panny Niepokalanie Poczêtej (wraz z postumentem) i kaza³ j¹ ustawiæ
na wzgórzu przy koœciele. Na postumencie umieszczona zosta³a inskrypcja: „Wysta-
wi³ Proboszcz Tutejszy Xi¹dz Ludwik Zajêcki 1879. Prosi o Zdrowaœ Marya” Ks. Lu-
dwik Zajêcki pochowany zosta³ na cmentarzu wylatowskim, wg aktualnej numeracji,
w grobie oznaczonym nrem 122. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

49Ksi¹dz Ludwik Zajêcki (1820-1850) proboszcz i prebendarz  Szpitala œw. Ducha ...



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

50 Jan B¹belek

Kamienna figura Najœwiêtszej Marii
Panny Niepokalanie Poczêtej 
wystawiona przez 
ks. Ludwika Zajêckiego przed 
wylatowskim koœcio³em 
Fot. Adam Piekut

Nekrolog zamieszczony w „Kurierze Poznañskim” nr 26 z dnia 18. listopada 1879 roku



Nak³adem Wojskowego Instytutu Naukowo-Wydawniczego w Warszawie
w 1932 roku wydana zosta³a publikacja Edmunda Nowaka i W³adys³awa Bandurskie-
go „Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968 – 1831”. Wœród setek
wymienionych w niej kap³anów, w rozdziale „Duszpasterstwo w czasie powstania li-
stopadowego. Kapelani wojska regularnego i oddzia³ów powstañczych” wymienione
zosta³o jego nazwisko: „Zajêcki Ludwik, wikariusz nowomiejski, diecezja poznañska”.
Wszystko wskazuje na to, ¿e autorzy co do nazwy miejscowoœci pope³nili pomy³kê.
¯adne inne dostêpne Ÿród³a nie wymieniaj¹ Nowego Miasta na drodze jego d³ugolet-
niej pos³ugi kap³añskiej. Pomy³ka ta polega³a na dos³ownym przet³umaczeniu
niemieckiej nazwy miasta Lwówka - Neustadt b. Pinne - jako Nowe Miasto.

***
Ze strony internetowej parafii w Wylatowie, w og³oszeniach parafialnych

z niedzieli 11 sierpnia 2013 roku, dowiadujemy siê o podziêkowaniach skierowanych
do trojga parafian, którzy dokonali odnowienia grobu ks. Ludwika Zajêckiego? (...)
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Nagrobek ks. Ludwika Zajêckiego na wylatowskim cmentarzu
Fot. archiwum parafii w Wylatowie



„proboszcza Wylatowa w latach 1852-1879, uczestnika powstania listopadowego
1831 oraz Wiosny Ludów 1848 w Wielkopolsce. Represjonowanego za udzia³ w po-
wstaniach i wyg³aszanie patriotycznych kazañ podczas zaboru pruskiego, fundatora
odnowionej monstrancji i kamiennej figury Matki Bo¿ej przed koœcio³em. Strasznie za-
niedbany jego grób sta³ siê, po przeprowadzonych pracach, ozdob¹ cmentarza i œwia-
dectwem naszej chrzeœcijañskiej pamiêci. Bóg zap³aæ!” 

Pamiêæ o ks. Ludwiku Zajêckim wœród dawnych i obecnych wylatowskich parafian
pozostajê ¿ywa. Oto fragment wiersza nieznanej osoby oznaczony w nastêpuj¹cy spo-
sób – „Z Pa³uk, 3 lipca 1900. Aloe”

[...]
Ksi¹dz Zajêcki z Wylatowa,
Kap³an œwi¹tobliwy,
Walczy³ mê¿nie w swej m³odoœci
Jak ¿o³nierz prawdziwy;

Ile ma³¿eñstw on pogodzi³,
Ile nêdzy wspiera³,
I niedolê ludzk¹ s³odzi³,
Gorzkie ³zy ociera³.

Te wspomnienia Wylatowo
Na myœl mi przywodzi,
O czym starzy pamiêtaj¹,
Niech us³ysz¹ m³odzi.

***

W nrze 3 „Przegl¹du Nowotomyskiego” z 2018 roku ukaza³ siê artyku³ „Emilia
z Borzêckich Hofmanowa (1832-1911) – urodzona w Wytomyœlu uczennica Chopi-
na”. Emilia – córka Katarzyny i Józefa Borzêckiego (wojskowego, uczestnika wielu
zrywów narodowowyzwoleñczych, w czasie powstania listopadowego awansowane-
go do stopnia pu³kownika) urodzi³a siê 30 marca 1832 roku w Wytomyœlu. 5 kwiet-
nia tego samego roku w wytomyskim koœciele ks. Jan Rebelski udzieli³ jej sakramentu
chrztu œwiêtego. Jej rodzicami chrzestnymi byli Emilia Sczaniecka i [Antoni Dionizy]
£¹cki z Lwówka. W artykule tym pad³o pytanie o mo¿liwe zwi¹zki jej rodziców z Wy-
tomyœlem. Czy œcie¿ki powstañcze ówczesnych mieszkañców tych terenów: ks. Lu-
dwika Zajêckiego i Emilii Sczanieckiej splot³y siê w z osob¹ p³ka Józefa Borzêckiego –
nie wiemy. Wiemy natomiast, ¿e za czynny udzia³ w powstaniu listopadowym przez
w³adze pruskie represjonowani byli m. in.: ks. Ludwik Zajêcki, Emilia Sczaniecka i Jó-
zef Borzêcki. Ks. Ludwik Zajêcki? pozbawiony na okres jednego roku funkcji probosz-
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cza szpitala lwóweckiego ze skutkiem utraty prebendy za to stanowisko. Emilia Scza-
niecka? po konfiskacie maj¹tku w Pakos³awiu, w oczekiwaniu na proces zamieszka³a
w pa³acu £¹ckich we Lwówku. Pu³kownik Józef Borzêcki – aresztowany 5 paŸdzier-
nika 1831 roku (miejsce uwiêzienia nieznane), po upadku Warszawy we wrzeœniu
1831 roku przedosta³ siê ze swoim 4. pu³kiem do Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego.
Po przekroczeniu granicy w Brodnicy, 5 paŸdziernika 1831 roku, jego zdziesi¹tkowa-
ny oddzia³ zosta³ przez Prusaków zdemilitaryzowany i internowany. 

Mo¿e w³aœnie wyniesiona z pola walki znajomoœæ pu³kownika Borzêckiego z ksiê-
dzem Ludwikiem, czy Emili¹ Sczanieck¹, sprawi³y, ¿e u schy³ku tego powstania, bêd¹-
ca ju¿ w stanie b³ogos³awionym ¿ona pu³kownika znalaz³a tu azyl...
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Z dziejów walk o niepodleg³oœæ.
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Henryk Zandek

Okruchy wspomnieñ…
O losach opaleniczan w okresie okupacji niemieckiej

Pocz¹tek wojny i okupacji
Lipiec i sierpieñ 1939 roku prze¿ywaliœmy w napiêciu. Na zalecenie w³adz miasta,

na gwa³t w bramach domów i parkanach, których deski przylega³y œciœle do siebie, wy-
cinano pod³u¿ne otwory. Mia³y one s³u¿yæ wywiewaniu gazów bojowych, jakich móg³
u¿yæ wróg. Przygotowywaliœmy piwnice, wyposa¿aj¹c je w wodê i œrodki higieny. Sta-
waliœmy pod oknami domów, których mieszkañcy mieli aparaty radiowe i gromadnie
s³uchaliœmy przemówieñ polityków, zarówno polskich, jak i niemieckich. 28 sierpnia,
w ramach powszechnej mobilizacji, mojego ojca powo³ano do formacji policyjnych
w Nowym Tomyœlu..

Kiedy rankiem, w pi¹tek, 1 wrzeœnia wyszed³em na ulicê z tornistrem na plecach,
by udaæ siê do szko³y i kontynuowaæ naukê w siódmej klasie szko³y podstawowej, za-
uwa¿y³em bardzo wielu ludzi udaj¹cych siê poœpiesznie w kierunku Poznania. Nie by-
li to mieszkañcy Opalenicy, bo nikogo z nich nie zna³em. Miêdzy cywilami dostrzeg³em
te¿ mê¿czyzn w mundurach. W tym samym momencie, kiedy zaskoczony sytuacj¹
przygl¹da³em siê uciekinierom, obok mnie zatrzyma³ siê jad¹cy na motocyklu oficer –
Polak. Zdj¹³ z szyi lornetkê i spojrza³ na niebo. Tam w górze, bardzo wysoko przela-
tywa³o 9 samolotów, których oznaczeñ bez lornetki nie da³o siê odczytaæ. Po kilku se-
kundach oficer zblad³, opuœci³ lornetkê i powiedzia³ do mnie: „To Niemcy, a wiêc woj-
na”. Ruszy³ w kierunku Poznania, a ja wróci³em do domu i z rozmachem rzuci³em tor-
nister pod stó³. 

Oko³o godziny jedenastej przed po³udniem rozleg³ siê huk i na zachodnich krañ-
cach miasta wystrzeli³ w górê s³up dymu. Niemiecka bomba spad³a na m³yn, trafiaj¹c
w magazyn paliwa. Pal¹cy siê p³yn wytworzy³ ogromn¹, czarn¹ chmurê dymu, która
wywo³a³a u czêœci mieszkañców panikê, ¿e to u¿yty przez Niemców gaz truj¹cy. Uda-
wali siê wiêc ludzie w pop³ochu do prymitywnych schronów, zlokalizowanych najczê-
œciej w piwnicach. Podobn¹ – i jak siê póŸniej okaza³o – tragikomiczn¹ sytuacjê prze-
¿yli mieszkañcy domu, w którym mieszka³a moja rodzina. Dodam w tym miejscu, ¿e
przez kilkanaœcie tygodni przed wybuchem II wojny œwiatowej spo³eczeñstwo by³o
przygotowywane do obrony przeciwgazowej. Wykonywano prymitywne maski z ga-
zy i waty, wycinano otwory w bramach i parkanach, gdzie deski przylega³y œciœle do
siebie i przygotowywano schrony w piwnicach domów. 
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Tak wiêc wszyscy mieszkañcy domu, w którym mieszkaliœmy, udali siê do piwnicy,
któr¹ uprzednio przygotowano, by chroniæ siê przed gazem i przeczekaæ niebezpie-
czeñstwo. By³o nas 15 osób, doros³ych i dzieci. W piwnicy by³y dwie ³aweczki, dwa
wiadra – jedno z wod¹, a drugie puste, przeznaczone na nag³¹ potrzebê, dwie
œwieczki i pude³ko zapa³ek. Piwnica by³a ma³a i niska, z jednym tylko okienkiem za-
s³oniêtym workiem z piaskiem. Drzwi by³y uszczelnione wat¹. Zapalona œwieczka
wydziela³a niemi³y zapach. Do tego do³¹czy³a inna jeszcze woñ, bo nagle wszystkie
dzieci, a by³o ich dziewiêcioro, zg³osi³y potrzebê skorzystania z wiadra. Powietrze
w piwnicy stawa³o siê nie do zniesienia. Nads³uchiwaliœmy odg³osów z zewn¹trz. By-
³y niepokoj¹ce – coœ dudni³o, a wiêc mo¿e, czo³gi? 

Minê³o mo¿e pó³torej godziny, kiedy postanowiliœmy wydelegowaæ kogoœ, by
sprawdzi³, co siê dzieje na zewn¹trz. Ludwik Gierszewski okaza³ siê najodwa¿niej-
szym z obecnych. Przykry³ g³owê zmoczon¹ szmat¹ i wyszed³. Po chwili wróci³ i po-
wiedzia³: „O ludzka g³upoto, wychodziæ z tego smrodu, nie ma ¿adnego gazu. Na uli-
cy pe³no ludzi, nie ma ¿adnych gazów”. To wydarzenie œwiadczy o naszym przygo-
towaniu do wojny. Wyciête w bramach otwory, aby dziêki przewiewom nie by³o za-
stoju gazu na ulicach, okna pooklejane paskami papieru, przygotowanie prymityw-
nych tamponów – oto przyk³ady tego, co zalecali nam przygotowaæ specjaliœci od
obrony.

Wieczorem 1 wrzeœnia 1939 roku Opalenica opustosza³a. Ze stacji w kierunku
Poznania wyruszy³ poci¹g osobowy z rodzinami kolejarzy, urzêdników, policjantów
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i pocztowców. Zazdroœciliœmy im wygodnej ucieczki. PóŸniej dotar³y do nas wiado-
moœci, ¿e poci¹g ten zosta³ zaatakowany, ostrzelany przez samoloty niemieckie i ¿e
kilkanaœcie osób straci³o ¿ycie. W ci¹gu dnia przez Opalenicê przemieszcza³y siê gru-
py uciekaj¹cych z miast le¿¹cych na zachód od naszego miasta. Miêdzy godzin¹ 20.00
a 21.00 wyjechali ostatni opuszczaj¹cy miasto mieszkañcy Opalenicy. Moja matka
straci³a du¿o czasu na oczekiwanie na pensjê za sezonow¹ pracê ojca w cukrowni,
przy wywózce wapna z odstojników. Wszystkim wyp³acono du¿¹, jak na owe czasy,
kwotê po 100 z³otych. Wróci³a do domu po godzinie 21.00, kiedy ani w mieœcie, ani
w naszym domu nie by³o ju¿ „¿ywej duszy”. Ruszyliœmy wiêc z dzieckiem w wózku,
rowerem i pierzyn¹ tam, gdzie zmierzali wszyscy inni, przez Buk i Stêszew, w kierun-
ku Mosiny i Poznania. Za Bukiem dogoniliœmy gromadkê uciekinierów. Za nami po-
d¹¿a³ motocyklista, który popêdza³ nas mówi¹c: „Szybciej, szybciej”. Musia³ to byæ
szpieg niemiecki, gdy¿ zat³oczone drogi utrudnia³y ewentualny ruch wojsk polskich.

Oko³o po³udnia dotarliœmy do Puszczykówka pod Poznaniem i tam dziêki uprzej-
moœci mieszkañców roz³o¿yliœmy siê pod drzewami owocowymi w sadzie, obok ³ad-
nego letniskowego domu. Po pokonaniu ponad trzydziestu kilometrów i nieprzespa-
nej nocy, niemal natychmiast zasnêliœmy. Pod wieczór obudzono nas i poczêstowa-
no zup¹ pomidorow¹ z ry¿em. Jej wygl¹d i smak pamiêtam do dzisiaj. Noc z soboty
na niedzielê spêdziliœmy w jednym z wielu pokoi w domu naszych dobroczyñców.
W niedzielê, 3 wrzeœnia, wybraliœmy siê na spacer do lasu, za którym widoczne ju¿
by³y przedmieœcia Poznania. 

Pod wieczór spotkaliœmy Przygodzkiego, zwanego „Kukl¹”, znajomego z Opale-
nicy, pracuj¹cego w gospodarstwie Mleczaka, trudni¹cego siê handlem zwierzêtami.
Przyby³ on wozem konnym i oznajmi³ nam, ¿e wieczorem w niedzielê wraca do Opa-
lenicy, by nakarmiæ zwierzêta. Zdecydowaliœmy siê wróciæ z nim do domu. Z Buku
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wracaliœmy przez Niegolewo i Rudniki, bo w Opalenicy oba mosty na Mogilnicy – ko-
lejowy i drogowy – by³y zniszczone. Wracaj¹c noc¹ do domu, widzieliœmy w wielu
miejscach po¿ary stogów zbo¿a i wielkie p³on¹ce stodo³y na gruntach bogatych w³a-
œcicieli. W ci¹gu tygodnia wróci³a do domów wiêkszoœæ uciekinierów. Niemców jesz-
cze nie by³o. Zobaczy³em ich 8 wrzeœnia, pod wieczór, przy moœcie drogowym na
Mogilnicy. Mieszka³em oko³o stu metrów od mostu, wtedy ju¿ zniszczonego przez
specjalny oddzia³ likwidacyjny, z³o¿ony z ¿o³nierzy polskich, dowodzonych przez
Hipolita Rêkosiewicza. Sta³o siê to w nocy z 1 na 2 wrzeœnia. Ten sam oddzia³
wysadzi³ most kolejowy. 

Niemiecka czo³ówka wkroczy³a do Opalenicy bez ¿adnych obaw. Na dwóch
³azikach przyjecha³o oœmiu niemieckich ¿o³nierzy. Zatrzymali siê przed zniszczonym,
drewnianym mostem na Mogilnicy. Jednym z przyby³ych by³ genera³, pozna³em po
lampasach na spodniach. Zrobili zdjêcia i odjechali. 

Nastêpnego dnia wojsko zajê³o budynek szko³y nr 1. Na dziedziniec szko³y
wjecha³y samochody - piekarnie. By³em œwiadkiem tego, jak Niemcy, za pomoc¹
wide³, wyrzucali przez okna szkolny zbiór biblioteczny i na wozie konnym wywozili
w nieznane mi miejsce. Nie mog³em œledziæ, dok¹d je wywieziono, bo na ka¿dym z
wozów siedzia³ uzbrojony ¿o³nierz. Klasy szkolne zajête zosta³y przez obs³ugê
pieców piekarniczych. Pieczony wy³¹cznie dla wojska chleb sk³adowano w
namiotach, rozstawionych na dziedziñcu szkolnym. 

W po³owie wrzeœnia aresztowano kilkunastu mieszkañców Opalenicy - tych,
którzy wyró¿niali siê przed wojn¹ aktywnoœci¹ spo³eczno-kulturaln¹. Wœród
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aresztowanych znalaz³ siê m. in. ks. Zimoch. Dla zapewnienia bezpieczeñstwa
Niemcom, aresztowanych potraktowano jako zak³adników. 

Pod koniec wrzeœnia na opalenickim rynku pojawi³a siê ogromna kuchnia polowa.
Ulokowana zosta³a obok budynku Malona, na wprost stoj¹cej jeszcze wtedy figury
œw. Wawrzyñca. Fakt ten wzbudzi³ zainteresowanie, g³ównie polskiej dzieciarni.
¯o³nierz niemiecki, ubrany w bia³y fartuch, z chochl¹ w rêku, ³aman¹ polszczyzn¹
zachêca³, abyœmy przynieœli naczynia, to dostaniemy zupê na obiad. Moja babcia,
Regina Napiera³a, mieszka³a blisko, przy rynku pod numerem 2. Dosta³em od niej
doœæ du¿¹ miskê i szybko uda³em siê na drug¹ stronê rynku. W kolejce sta³o ju¿
kilkoro takich ³apserdaków jak ja. Kucharz jeszcze nie wydawa³ obiecanej zupy.
Zacz¹³ j¹ wydawaæ dopiero wtedy, kiedy pojawi³ siê odkryty samochód z aparatur¹
filmow¹. Filmowa³ nas stoj¹cych w kolejce i kucharza nalewaj¹cego zupê do naczyñ.
Zup¹ okaza³a siê woda z bardzo ma³¹ iloœci¹ kapusty. Kiedy razem z babci¹ jej siê
przyjrzeliœmy, okaza³o siê, ¿e nie ma na powierzchni ani jednego oczka t³uszczu, a
kapusty by³o zaledwie kilkanaœcie w¹skich œcinków. Babcia poradzi³a mi, abym zupê
wyla³, bo wstyd by³o zanieœæ do domu.

Wspomnia³em wczeœniej, ¿e 28 sierpnia 1939 roku mój ojciec Szczepan Zandek
otrzyma³ wezwanie mobilizacyjne do Nowego Tomyœla. Tam wcielony zosta³ do,
tworzonego przez komendê powiatow¹ policji pañstwowej, oddzia³u policji
pomocniczej. Przydzielono go do niewdziêcznej s³u¿by. Uczestniczy³ w internowaniu
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i eskortowaniu w g³¹b kraju, mieszkaj¹cych na tym terenie, m. in. w £êczycach,
wp³ywowych obywateli niemieckich - wy³¹cznie mê¿czyzn. Eskortowa³ za Poznañ
ludzi, których zna³ osobiœcie, u niektórych z nich jako bezrobotny wielokroæ pracowa³
w czasie sianokosów lub ¿niw. Zmusza³ teraz do opuszczenia domów swoich by³ych
chlebodawców i wywozi³ ciê¿arowym samochodem do jakiegoœ przejœciowego obozu
za Poznañ. Przeje¿d¿a³ obok naszego domu i dawa³ rêk¹ znaki, byœmy nie uciekali, ale
zostali na miejscu. Nie pos³uchaliœmy, uciekliœmy tak jak wszyscy. Internowanych
Niemców, wœród których znajdowali siê tak¿e miejscowi pastorzy, poprowadzono w
kierunku Warszawy. Po trzech dniach marszu policjanci ze s³u¿by pomocniczej
zorientowali siê, ¿e mog¹ zostaæ okr¹¿eni przez nacieraj¹ce wojsko niemieckie.
Zdecydowali siê pozostawiæ Niemców, udaæ siê szybko do Warszawy. Ojciec
powiedzia³ eskortowanym, ¿e ich opuszczaj¹, a oni maj¹ pozostaæ w zabudowaniach
i poczekaæ na „swoich”. Policjanci zd¹¿yli dotrzeæ do Warszawy przed bitw¹ nad
Bzur¹, a potem wyjœæ z miasta w kierunku na Lublin. W okolicach Lublina, w Piaskach
Lubelskich, ojciec z wieloma innymi dosta³ siê do niemieckiej niewoli. Tam ustawiono
ich w szeregi i zapytano, kto umie mówiæ i pisaæ po niemiecku. Zg³osi³o siê kilku. Tym,
którzy siê zg³osili, pozwolono wybraæ ze stosu rowery i wydano zaœwiadczenia o
prawie powrotu do domów. Ojciec wróci³ do domu 30 wrzeœnia, na ³adnym rowerze,
w mundurze, z pasem na p³aszczu i w czapce policyjnej na g³owie. W plecaku mia³
du¿y zapas papierosów i nowe pó³buty.

Po powrocie do domu, w po³owie paŸdziernika ojciec otrzyma³ pisemne polecenie
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stawienia siê na posterunku policji - ale teraz ju¿ niemieckiej. Kiedy wszed³ na korytarz,
ciarki przebieg³y mu po plecach. Po obu stronach korytarza siedzieli Niemcy z £êczyc,
których wczeœniej - bêd¹c w pomocniczych oddzia³ach polskiej policji - internowa³.
Zaproszono ojca oraz dwóch Niemców do pokoju, w którym siedzia³o trzech
policjantów. Odby³o siê przepytywanie. Najpierw, czy siê wzajemnie znaj¹, a potem,
czy Niemcy maj¹ do ojca pretensje. Ca³a czternastka Niemców, przepytywana przez
policjantów, odpowiada³a zgodnie, ¿e podczas eskortowania ich nie bi³, zarz¹dza³
czêsto postoje, pozwala³ napiæ siê wody, w miejscach noclegowych pozwala³ na
wymoczenie stóp, dba³, aby mieli s³omê lub siano na nocleg. Kilku wspomnia³o, ¿e
czêstowa³ ich papierosami. Po konfrontacji, protoko³owanej przez jednego z
policjantów, oznajmiono ojcu, ¿e jest wolny. 

Zniszczenie leœnej kapliczki
Na prze³omie paŸdziernika i listopada 1939 roku okupanci wy³¹czyli nam energiê

elektryczn¹. Wieczory by³y ponure, bo nie by³o œwiat³a. Kto mia³ jakiœ zapas œwiec
woskowych, by³ chwilowo zadowolony. Moja rodzina, mieszkaj¹ca przy ulicy
Poznañskiej 23, nie mia³a œwiec woskowych. Kuchniê oœwietla³ p³omieñ z okr¹g³ego
piecyka, kiedy otworzy³o siê jego drzwiczki.

Potrzeba i tym razem okaza³a siê matk¹ wynalazków. Przypomnia³em sobie, ¿e
kiedyœ widzia³em p³on¹ce œwiece, ustawione wokó³ figury Matki Boskiej, usytuowanej
w lesie, na skraju drogi prowadz¹cej do Wojnowic. Uda³em siê tam i stwierdzi³em, ¿e
mo¿na bez szkody dla figury zebraæ wosk. Tak te¿ uczyni³em. Kilka dni póŸniej, stoj¹c
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przed domem, zobaczy³em grupê m³odych Niemców maszeruj¹cych œrodkiem drogi
w kierunku mostu na Mogilnicy. Wszyscy mieli na sobie mundury Hitlerjugend. Na
ramionach nieœli kilofy i ³opaty. By³o ich oko³o trzydziestu. Na czele szed³ znany mi,
m³odszy syn Oskara Steinborna, rolnika z £êczyc. Kilkaset metrów za t¹ grup¹ jecha³
powoli lekki samochód ciê¿arowy, a w nim - obok kierowcy - starszy syn Steinborna.
Gospodarstwo Steinbornów usytuowane by³o kilkadziesi¹t metrów od drogi
prowadz¹cej do Jastrzêbnik. By³y to pierwsze zabudowania, po prawej stronie drogi,
tu¿ za dzia³k¹ nale¿¹c¹ do cukrowni. 

Kiedy m³odzi Niemcy zbli¿ali siê domu, w którym mieszka³em, ukry³em siê za
bram¹ na podwórku i - przez otwory wyciête w drzwiach bramy - przygl¹da³em siê
maszeruj¹cym. Gdy maszeruj¹cy œpiewaj¹c przeszli obok naszego domu, wyszed³em
na ulicê. Z prostej ch³opiêcej ciekawoœci, w du¿ym oddaleniu od Niemców, uda³em siê
za nimi. Doszed³em do ulicy Parkowej i wtedy zauwa¿y³em, ¿e poszli drog¹ na
wprost, do lasu. Minê³y oko³o trzy godziny, krótko przed godzin¹ 18.00 wyjecha³o z
lasu auto, a za nim, po chwili wy³oni³a siê grupa m³odych Niemców. Zachowywali siê
zupe³nie inaczej ni¿ wtedy, kiedy maszerowali do lasu. Nie nieœli ju¿ ³opat i kilofów. Szli
ca³¹ szerokoœci¹ drogi, g³oœno rozmawiaj¹c.

Nastêpnego dnia uda³em siê po raz drugi po wosk do leœnej kapliczki. Zszokowany
by³em tym, co zobaczy³em. Kapliczka zniknê³a, z fundamentem w³¹cznie. Na jej
miejscu zobaczy³em tylko œwie¿¹ ziemiê i wiele œladów po obuwiu. To co zobaczy³em,
natychmiast skojarzy³em z obecnoœci¹ tam poprzedniego dnia cz³onków organizacji
Hitlerjugend. 

W lecie 1941 roku obaj synowie Steinborna, który obj¹³ stanowisko dyrektora
kolejki w¹skotorowej i codziennie paradowa³ w mundurze SA, powo³ani zostali do
s³u¿by wojskowej. Obaj zginêli w krótkim odstêpie czasu, na froncie wschodnim.
Mo¿na sobie wyobraziæ, jakie myœli i uczucia zrodzi³y siê w umys³ach i sercach
Polaków. Mój ojciec przyniós³ tê wiadomoœæ, a mia³ j¹ z pierwszej rêki. Znajomym
ojca by³ Polak - Franica, który mia³ rodziców mieszkaj¹cych przed wojn¹ w cukrowni.
Mój ojciec dorywczo zatrudniany by³ przez nich w jego ogrodzie. Franicowie wpisali
siê na listê folksdojczów, a nie mieli z tym problemów, poniewa¿ ich rodzina
wywodzi³a siê z Niemiec. Nadal ¿yli z moim ojcem w dobrej komitywie, tote¿ kiedy
w³adze niemieckie wyda³y zarz¹dzenie, aby Polacy oddali im rowery, my oddaliœmy
rower Franicom, na przechowanie. Ojciec sporadycznie widywa³ Franicê i od niego
dowiedzia³ siê o losie synów Steinborna. Dowiedzia³ siê równie¿ od Franicy, ¿e
zniszczenie leœnej kapliczki „to robota smarkaczy”. Takimi s³owami potwierdzi³ to, co
przypuszczaliœmy. Nie wiem, co sta³o siê ze zniszczon¹ figur¹. Byæ mo¿e jej szcz¹tki
zakopano w lesie lub wywieziono samochodem w inne miejsce.

By³em te¿ œwiadkiem aresztowania ks. proboszcza Zimocha. Odby³o siê to wiosn¹
1940 roku, pod sam koniec mszy œwiêtej, przed godz. 10 00. Widzia³em, jak podczas
ostatnich czynnoœci ksiêdza przy o³tarzu, na przejœciu miêdzy ¿eñsk¹ a mêsk¹ czêœci¹
nawy g³ównej, pojawi³o siê dwóch oficerów i dwóch podoficerów w zielonych
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mundurach. Podoficerowie, z winklami na rêkawach, trzymali pistolety maszynowe w
pozycji do strza³u. Oficerowie, id¹cy w pierwszej dwójce, odsunêli ruchom¹ czêœæ
balustrady i ca³a czwórka wesz³a do zakrystii, za ksiêdzem schodz¹cym po schodach
od o³tarza. Obok koœcio³a sta³ samochód, do którego wsiedli z proboszczem i
odjechali. Dziwi mnie to ostentacyjne, na oczach œwiadków, aresztowanie ksiêdza.
Mieli do dyspozycji wiele innych sposobów aresztowania, bez œwiadków.

Trudy codziennej egzystencji
Ogromnym problemem by³o zapewnienie wy¿ywienia. Po 15 wrzeœnia nie

mogliœmy kupiæ niczego bez kartek ¿ywnoœciowych, a ubrania bez specjalnych bonów.
Bonów by³o tyle, ¿e - zebrane z ca³ej naszej rodziny - pozwoli³y w 1944 roku na
kupno dla mnie pó³butów i to w mieœcie powiatowym, w tym wypadku w Grodzisku.
Przez ca³¹ wojnê chodzi³em w tzw. okulakach, czyli obuwiu wykonanym z parcianych
cholewek i drewnianego podbicia. W takim obuwiu mieœci³a siê s³oma i onuce, a nie
skarpetki.

Podstaw¹ wy¿ywienia by³y ziemniaki. Tych kupiæ nie by³o mo¿na. Moja rodzina
wydzier¿awi³a dzia³kê ziemi w Rudnikach, uprawia³a j¹ we w³asnym zakresie.
Najpierw odchwaszcza³a co roku najmniej urodzajn¹ dzia³kê, sadzi³a ziemniaki,
usuwa³a w czasie ich wzrostu chwasty, wybiera³a je i zwozi³a do domu. Za dzier¿awê
p³aciliœmy odrobkiem, na wezwanie, przez 18 dni od godz. 7.00 do godz. 18.00,
z przerw¹ na obiad. Dowo¿ono nas na drabiniastych wozach, rano do pracy, w po³u-
dnie na obiad i ponownie do pracy. Aby jednak wystarczy³o ziemniaków na wy¿ywie-
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nie rodziny, na posadzenie ich nastêpnego roku, na utrzymanie kozy i – w tajemnicy
przed okupantem – œwinki, musieliœmy chodziæ jeszcze na pola do Sielinka i tam prze-
rzucaæ pole ziemniaczane po wybraniu ziemniaków. W ten sposób zdobywaliœmy kil-
ka kwintali ziemniaków.

Pamiêtam wysi³ek i samozaparcie, kiedy trzeba by³o mleæ w m³ynku od kawy
pszenicê na razowy chleb. By³o to ziarno zebrane w sierpniu 1939 roku. Po zmieleniu
mama piek³a chleb. Niemcy dowiedzieli siê o tym procederze i zabronili go
kontynuowaæ. Nie p³akaliœmy z tego powodu, bo i m³ynki uleg³y zu¿yciu. Sytuacja
unormowa³a siê nieco, kiedy ojciec i ja otrzymaliœmy kartki na chleb. Przydzia³ chleba
dla pracuj¹cego wynosi³ 1 kg na tydzieñ. Pamiêtam, jak na pod³u¿nym bochenku
zaznacza³em no¿em gruboœæ skibki. 

Nigdy nie uda³o siê zaznaczyæ wiêcej jak czternaœcie skibek, a wiêc po dwie na
dzieñ. Cz³onkowie rodziny otrzymywali po³owê tego przydzia³u oraz po 250
gramów Roggenflocken, tj. p³atków ¿ytnich, a raczej gniecionego ¿yta, którym karmi³
nas okupant zamiast m¹ki. Tego gniecionego ¿yta, gotowanego na wodzie, bez cukru
i mleka, nie da³o siê jeœæ. Mój dwuletni brat Teodor otrzymywa³ raz w tygodniu pó³
litra chudego mleka.

Sytuacjê ratowa³y dwie okolicznoœci. Po pierwsze, tak jak wielu opaleniczan,
hodowaliœmy kozê, od której z dwukrotnego w ci¹gu dnia dojenia mieliœmy pó³tora
litra mleka. Mleko to uratowa³o ¿ycie siedmioosobowej rodzinie. Koza, zwierzê przez
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Niemców pogardzane, szczêœliwym zbiegiem okolicznoœci rodzi³a dwa koŸlêta, by³o
wiêc równie¿ trochê miêsa. Po drugie, ju¿ od paŸdziernika 1939 roku „nawi¹za³em
kontakt” z cukrowni¹ i jej produktami. Zanim otrzyma³em pracê w cukrowni, w
grupie kolegów udawaliœmy siê do dzia³u produktowni i stamt¹d - w spodniach
zwanych pumpami - wynosiliœmy po 2-3 kg jeszcze ciep³ego i zbrylonego cukru. Nie
maj¹c jeszcze 14 lat, nie zdawa³em sobie sprawy z konsekwencji moich czynów,
bowiem cen¹ za ten cukier mog³y byæ dotkliwe represje. Wydaje siê, ¿e nieliczni
Niemcy - przybyli do Opalenicy z Reichu -nie znali naszej mentalnoœci lub te¿ byli zbyt
zaabsorbowani sytuacj¹, w której siê nagle znaleŸli.

Przydzia³y miêsa i t³uszczu by³y tak sk¹pe, ¿e nie liczy³y siê w jad³ospisie. Przez dwa
lata hodowaliœmy dwie œwinie, a to by³o zabronione. Hodowaæ mogli je tylko ci Polacy,
którzy czêœæ oddawali Niemcom. Co wiêc jadaliœmy? Karmi³y nas las i ³¹ki. W lesie
zbieraliœmy jagody, poziomki, maliny, grzyby, orzechy laskowe i owoce drzewa
bukowego, które rodzi co dwa lata. Owoce buku s¹ oleiste i bardzo smaczne. Las nas
te¿ ogrzewa³. Nosi³em z nieco starszym bratem pêczki suchych ga³êzi lub - z lasów
iglastych - szyszki. Znaliœmy w lesie miejsce, gdzie ju¿ od pocz¹tku maja ros³y leœne
pieczarki i smardze. Te ostatnie œni¹ mi siê czêsto. Do koñca 1940 roku ³owiliœmy w
Mogilnicy ryby. Potem i tego nam tego zabroniono.

Nie przegapiliœmy nigdy okresu, kiedy ros³y szczaw i komosa (lebioda) oraz
pasternak. Pasternak wyrywaliœmy z korzeniami. Czêœæ zielona, nadziemna to
smako³yki królików i kozy, a bia³e korzenie to zdrowy posi³ek dla ludzi. Obecnie
sprzedaje siê go w du¿ych sklepach jako czêœæ surówki. W czasie wojny hodowa³em
króliki. Oprócz zielonej paszy, podawanej królikom w lecie, dostarcza³em im owies,
który pochodzi³ z Sielinka. Tam pracowa³ nasz s¹siad, który potrafi³ "zorganizowaæ"
owies. Drugim Ÿród³em zaopatrzenia w owies by³ komendant niemieckiej policji. Jego
rasowym koniem opiekowa³ siê wspomniany przeze mnie Polak - Przygocki. W ka¿d¹
niedzielê odwiedza³em jego i konia w stajni, mieszcz¹cej siê u wylotu ulicy Rynkowej.
By³o wiêc i drugie Ÿród³o owsa dla królików, a tych mieliœmy kilkanaœcie. 

Niezwyk³ym Ÿród³em bia³ka zwierzêcego, by³y wypasione pisklêta kruków i wron,
w iloœci oko³o dwóch wiader rocznie. Podbieraliœmy je, razem z bratem, wiosn¹, z
gniazd na drzewach przy drodze na Drapak. By³o to niebezpieczne zajêcie, bo drzewa
by³y wysokie, a ptaki atakuj¹ce. Mieliœmy pas stra¿acki i mocn¹ linkê, w ten sposób
zabezpieczaliœmy siê przed wypadkiem.

Praca w cukrowni
Po ukoñczeniu 14 lat, zgodnie z wprowadzonym prawem, zacz¹³em podlegaæ

obowi¹zkowi pracy. Zosta³em wys³any do leœniczego w Jastrzêbnikach, oczywiœcie
Niemca, by pracowaæ u niego w charakterze parobka. By³o wczesne popo³udnie.
Wys³a³ mnie do pilnowania krów na leœnej polanie. Tam, zmêczony i g³odny zasn¹³em.
Kiedy przebudzi³em siê, s³oñce zachodzi³o, a krów na polanie nie by³o. W bramie
zagrody powita³ mnie leœniczy i powiedzia³, ¿e takiego pracownika, którego krowy
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musz¹ pilnowaæ, nie potrzebuje. Odes³a³ mnie do domu, ale w Arbeitsamcie, czyli
niemieckim urzêdzie pracy, nie zameldowa³ o swojej decyzji. W ten sposób
pozostawa³em wiêc poza ewidencj¹. Œwiadom jednak tego, ¿e Niemcy wykryj¹ moje
nieróbstwo, jesieni¹ 1940 roku zatrudni³em siê w opalenickiej cukrowni.
Przyjmowano wielu pracowników do pracy sezonowej. 

Kiedy zatrudniono mnie w cukrowni na kampaniê cukrownicz¹ w 1940 roku,
mia³em 14 i pó³ roku. Dyrektorem cukrowni by³ wtedy Reinhard Pfeifer, a jego
zastêpc¹ Luter, którego imienia nie zna³em, a widywa³em go codziennie. Obaj
pracowali w opalenickiej cukrowni do 24 stycznia 1945 roku. Kierownikami dzia³ów
byli: dzia³u surowni - Kreutzberg, a dzia³u gotowego produktu - Klaproth. Ca³a
czwórka to przybysze z Reichu.

Okres kampanii cukrowniczej by³ dla nas okresem „¿niw”. Wielu z nas, a mo¿e
wszyscy, gromadzi³o wszystko to, co mia³o jak¹kolwiek wartoœæ. A wiêc chowaliœmy
cukier, p³ótno filtracyjne i pasy skórzane. W okresie kampanii nie wynosiliœmy do
domów niczego, poza mocno scukrzonym sokiem, bo baliœmy siê kontroli na ulicach.
Przy wyjœciu z terenu cukrowni znajdowa³a siê portiernia, w której pracowa³o dwóch
ludzi: Mazurek - Polak i Franica - volksdeutsch. Ten drugi nie wychodzi³ z budynku i
nie kontrolowa³ wychodz¹cych pracowników, tak jakby siê ich wstydzi³. Mazurek
obmacywa³ i mówi³ - „lepiej ukryj”, co i mnie siê przydarzy³o. Ukryte zapasy
wynosiliœmy w okresie pokampanijnym. Wtedy by³o bezpieczniej. Czêœæ
wyniesionych towarów, g³ównie p³ócien filtracyjnych, wymienialiœmy - z mieszkañcami
wsi folwarcznych - na mas³o lub s³oninê. Ci farbowali p³ótno i szyli potrzebne ubrania,
bo chodzili ubrani jak nêdzarze. Ich robocze ubrania - ze wzglêdu na charakter pracy
- niszczy³y siê bardzo szybko. Pisz¹c dziœ o naszych zachowaniach, wstydzê siê. "Na
¿yczenie" Niemców staliœmy siê z³odziejami i kombinatorami. 

Po drugiej okupacyjnej kampanii cukrowniczej wszyscy sezonowi pracownicy,
oko³o 300 osób, zes³ani zostali natychmiast do pracy w przemyœle w g³êbi Rzeszy.
Wywieziono ich do Zag³êbia Ruhry. Nie wszyscy wrócili po wojnie do domów,
pracowali w fabrykach pod alianckimi bombami. Kreutzberg osobiœcie poinformowa³
mnie, ¿e nastêpnego dnia mam przyjœæ do sta³ej pracy. Kiedy dowiedzia³em siê o losie
innych pracowników, ucieszy³em siê, ¿e mnie ten los nie spotka³. Mój prze³o¿ony,
Niemiec z Reichu, oznajmi³ mi, ¿e bêdê pracowa³ jako sta³y pracownik. Mia³ on w tym
swój interes, bo hodowa³ przy mojej pomocy jedn¹ œwinkê, króliki i kury.

Przydzieli³ mnie do pracy przy izolacji rur. By³em pomocnikiem Micha³a
Zwierzyñskiego, doje¿d¿aj¹cego rowerem ze wsi. W czasie trzech ostatnich kampanii
mia³em lekk¹ pracê, obs³ugiwa³em drug¹ saturacjê. Nie by³em solidnym
pracownikiem. ZnaleŸæ mnie mo¿na by³o wszêdzie tam, gdzie byæ nie powinienem.
Ze strony mojego szefa - Niemca nie dozna³em przykroœci. Sympatycznym by³ te¿
Klaproth - szef produktowni. Negatywn¹ opiniê wystawi³bym zastêpcy dyrektora -
Lutrowi. Z oczu bi³a mu nienawiœæ do Polaków. 
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Z cukrowni¹ w latach okupacji wi¹¿ê - a inni pracownicy, gdyby ¿yli, te¿ by to
pewnie uczynili - postaæ pewnego cz³owieka. Mam na myœli pana Mazurka, portiera z
bramy wejœciowej na dziedziniec. Przez ca³¹ okupacjê nie by³o przypadku, aby z jego
przyczyny ktoœ ucierpia³. Nie wiem, czy by³ taki pracownik, który nie przemyci³by
choæby odrobiny soku, cukru, karbidu, p³ótna, skóry lub jeszcze czegoœ innego.
Portier o tym doskonale wiedzia³, ale to tolerowa³. Pomaga³ prze¿yæ ciê¿kie czasy,
nara¿aj¹c siebie na ogromne przykroœci. Wystawiam mu w mojej pamiêci pomnik.

Drugi z portierów, volksdeutsch Franica po zakoñczeniu wojny z³o¿y³ wniosek o
rehabilitacjê. Moj¹ rodzinê poproszono na œwiadków. Sprawa odby³a siê w s¹dzie w
Grodzisku. Wydaje siê, ¿e moje œwiadectwo w tej sprawie okaza³o siê decyduj¹ce,
kiedy powiedzia³em, ¿e Franica by³ dobrym cz³owiekiem, bo niejednemu
pracownikowi cukrowni pozwoli³ prze¿yæ. Sêdzia zapyta³ mnie, jak ja to rozumiem.
Wtedy ze szczegó³ami opowiedzia³em, jak zachowywa³ siê jako portier, kiedy
wynosiliœmy przez portierniê to, co by³o dla nas do prze¿ycia konieczne. Sêdzia w
uzasadnieniu pozytywnego wyroku nadmieni³, ¿e nasza kradzie¿ i zachowanie
portiera, to przyk³ady samoobrony. 

Po klêsce stalingradzkiej Niemcy próbowali sk³óciæ miêdzy sob¹ Polaków. W
cukrowni wywieszono listy z nazwiskami oko³o piêædziesiêciu Polaków. Listê
zatytu³owano - „Leistungspole” i zaznaczono, ¿e umieszczonym na liœcie przys³uguje
dodatek ¿ywnoœciowy. Jakie by³o moje zdziwienie, kiedy dostrzeg³em tam i moje
nazwisko, nazwisko tego, który robi³ wszystko, aby nic nie robiæ. Bez jakiejkolwiek
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rozmowy z prze³o¿onymi w cukrowni znaleŸliœmy siê na liœcie, wywieszonej na terenie
surowni obok skrzynki, w której zawieszaliœmy metalowe numerki informuj¹ce o tym,
¿e jesteœmy w pracy. Pamiêtam, ¿e na tej liœcie znalaz³y siê tak¿e nazwiska in¿.
Przybylskiego - elektryka, Franciszka Gierliñskiego - obs³uguj¹cego kot³y wyparkowe,
Zwierzyñskiego - obs³uguj¹cego pierwsz¹ saturacjê, Oleksego - kieruj¹cego w czasie
kampanii prac¹ pras oczyszczaj¹cych sok po nasyceniu go wapnem. Jeœli ktoœ uwa¿a³
lub uwa¿a, ¿e byliœmy wyró¿nieni za wspó³pracê z Niemcami, ten bardzo siê myli. Jeœli
tak rozumowa³ lub rozumuje, to okazuje siê, ¿e Niemcy osi¹gnêli swój cel, bo byæ
mo¿e, zale¿a³o im na sk³óceniu Polaków. Ten, kto uwa¿a³ i uwa¿a, ¿e byliœmy na ich
us³ugach, niech wie, ¿e ja w czasie pracy czytywa³em niemieck¹ prasê i informowa³em
kolegów o klêskach Niemców, a bywa³o, ¿e koledzy grali w karty, a ja sta³em na warcie. 

Wysiedlenie Polaków
Pozbawianie Polaków ich w³asnoœci i wysiedlanie odbywa³o siê przez ca³y okres

trwania wojny i przy ró¿nych okazjach. Zapocz¹tkowano ten proceder zaraz po
zajêciu miasta i okolic. Odbierano budynki i zamo¿niejsze sklepy, oddaj¹c je ¿onom
wy¿szych oficerów. Oficerowie odwiedzali swoje ¿ony, kiedy mieli urlopy.
Wysiedlenia nasili³y siê, kiedy w 1941 roku Niemcy zajêli kraje nadba³tyckie i z nich
sprowadzali tamtejszych Niemców. Osadzali ich g³ównie na wsiach, a Polaków
wywozili do Generalnego Gubernatorstwa. 
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By³y to skrupulatnie zaplanowane akcje. Kiedy pod wieczór pojawia³y siê puste
autobusy, to byliœmy pewni, ¿e bêd¹ wywózki. Nie wiedzieliœmy tylko, w jakiej
kolejnoœci. Wypêdzanie z domów odbywa³o siê w nocy lub nad ranem.
Wypêdzonych zwo¿ono do przygotowanych ju¿ wagonów. By³em œwiadkiem, jak
rodzinê Napiera³ów, moich krewnych z Rudnik, ³adowano do towarowego wagonu
w strefie roz³adunków i za³adunków towarów. W zestawie tego poci¹gu by³o oko³o
dziesiêciu wagonów. W Buku do³¹czono jeszcze kilka wagonów. W tym samym dniu
przywieziono autobusem osadników znad Morza Czarnego. By³a to pora zimowa, na
prze³omie roku 1941/42. 

Polscy wysiedleñcy w Generalnym Gubernatorstwie byli skazani na ³askê
tamtejszych mieszkañców. Co kilka kilometrów odczepiono jeden lub dwa wagony i
ich pasa¿erowie czekali a¿ miejscowi siê zlituj¹ i zabior¹ ich do swojej miejscowoœci.
Napiera³owie osiedleni zostali na wsi pod Strzebrzeszynem. Po wojnie wrócili do
domu, do pustych zabudowañ gospodarczych, a kiedy ich wyw³aszczono pozostawili
w nich konie, krowy, œwinie i drób. Wszystko zabrali Niemcy lub Rosjanie, którzy te¿
ogo³acali gospodarstwa. Widzia³em, jak ci ostatni pêdzili stada krów na wschód.
Rosjanie systematycznie okradali nasze ziemie zachodnie. Wywozili maszyny z fabryk
i wszelkie towary. Z cukrowni w Opalenicy wywieŸli setki ton cukru - 90% tego, co
wyprodukowano w czasie ostatniej kampanii w 1944 roku. 
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Migawki z okupacyjnego ¿ycia
Czym oœwietlaliœmy mieszkania? Polak potrafi. Wkrótce po odciêciu pr¹du

pojawi³y siê lampy karbidowe. Najpierw przywo¿ono je z Poznania, a póŸniej na ich
wzór produkowa³a je cukrownia opalenicka, naturalnie w tajemnicy przed Niemcami.
Z Poznania przywo¿ono model palnika. Karbid organizowa³ ka¿dy, kto mia³ do niego
dostêp. Ja przynosi³em z cukrowni, bo tam u¿ywano go do wytwarzania gazu spawal-
niczego. 

W czasie okupacji by³o wiele ograniczeñ dla Polaków. Nie by³o nam wolno chodziæ
bez upowa¿nienia po godzinie policyjnej, wchodziæ do sklepów i zak³adów z napisem
„Nur f r Deutsche”, korzystaæ bez pozwolenia z rowerów, s³uchaæ radia, organizo-
waæ spotkania towarzyskie i zawody sportowe, nie pracowaæ po ukoñczeniu 14. ro-
ku ¿ycia, zawieraæ zwi¹zku ma³¿eñskiego przed ukoñczeniem – 25 lat przez kobietê
i 28 lat przez m¹¿czyznê. Wolno nam by³o natomiast kupowaæ gazetê „V lkischer Be-
obachter”. W niej to informowano o zatapianiu setek okrêtów i statków przewo¿¹-
cych towary z USA do Anglii i Rosji. Klêski ponoszone przez Niemców pomijano ca³-
kowicie, a kiedy ju¿ nie da³o siê ich zupe³nie przemilczeæ, prasa podawa³a, ¿e dla skró-
cenia frontu planowano siê wycofaæ z pewnego odcinka. Mapki ukazuj¹ce tereny walk
by³y tak malutkie, aby czytaj¹cy nie mia³ pojêcia, jak to jest daleko od Reichu i ile tere-
nu opuszczono. Ani s³owem prasa nie mówi³a o odwrocie spod Moskwy lub o klêsce
pod Stalingradem i Charkowem.

Mogliœmy te¿ chodziæ do kina, zorganizowanego w 1941 roku w sali hotelu Bo-
niów. Pamiêtam tytu³ pierwszego filmu – „Zerbrohene Krug”, czyli „Rozbity dzban”.
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By³ to film o plugawej treœci, a poprzedza³ go, jak ka¿dy nastêpny film, odcinek poli-
tyczny zwany „Wochenschau”. Próbowano z³amaæ nasz¹ psychikê, pokazuj¹c prze-
gl¹d tygodniowy o propagandowym charakterze. Pokazywano ¿o³nierzy maszeruj¹-
cych na podbitych terenach z uœmiechem na twarzach i œpiewem, b³yskawiczne zago-
ny czo³gów, celne strza³y armatnie i samoloty „Stukasy” zrzucaj¹ce bomby w locie
nurkowym. Wszystko to mia³o za³amaæ ducha Polaków i przekonaæ o wy¿szoœci ra-
sy germañskiej. Smuci³y mnie treœci „Wochenschau”, bo pokazywa³y wy³¹cznie zwy-
ciêstwa Niemców. By³em na seansach wielokrotnie. Zapamiêta³em niektóre tytu³y fil-
mów. Pamiêtam te¿ nazwiska doskona³ych artystów: Marica Roc, Theo Linden i wspa-
nia³y œpiewak Beniamino Gigli. Kino to czynne by³o od po³owy 1941 do po³owy 1943
roku. Natomiast kino Malona w czasie wojny nie by³o czynne. Przed wojn¹ by³em na
dwóch seansach u Malona, ale by³y to filmy nieme.

W opracowaniach dotycz¹cych losów opaleniczan nie znalaz³em nazwiska Gibler.
Przyby³ do Opalenicy z zewn¹trz, umia³ mówiæ po polsku, mieszka³ przy ulicy Poznañ-
skiej, po prawej stronie id¹c z rynku. Wiem, w którym domu, ale numeru budynku
nie pamiêtam. Wspó³pracowa³ z policj¹, a w swej pracy by³ tak „rzetelny”, ¿e w ka¿-
dej chwili w dowolnym miejscu mo¿na by³o go spotkaæ. Gibler by³ na ustach ka¿dego
niemal Polaka.

Nie mieliœmy szansy jawnie przeciwstawiæ siê Niemcom, bo wokó³ nas mieszka³o
ich zbyt wielu. Przybywali z bombardowanych Niemiec, zazwyczaj w niedzielê i id¹c
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œrodkiem ulicy, w towarzystwie miejscowych urzêdników, wybierali sobie okazalsze i
lepsze budynki. Na polskich gospodarstwach wiejskich osadzano dawnych osadników
niemieckich znad Ba³tyku, a póŸniej równie¿ znad Morza Czarnego. Nasz opór
polega³ na spowalnianiu pracy i opowiadaniu sobie ¿artów o Niemcach. Gdy wikaryjkê
zamieniono na bank, na œcianie umieszczono napis NSDAP - znany skrót nazwy partii
nazistowskiej. Polacy odczytywali ten skrót w obie strony nastêpuj¹co: "Nasi S¹
Daleko, Ale Przyjd¹ - Przyjd¹, Aby Dupê Spraæ Niemcom". Na duchu jednak nie
upadaliœmy. W pierwszych dniach okupacji by³em w lesie, przed którym dzisiaj s¹
boiska treningowe. W lesie tym ros³y potê¿ne drzewa bukowe i ktoœ z Polaków
wyci¹³ w ich korze piêkne dwa or³y. Widzia³em takie or³y na trzech drzewach. W
1942 roku te drzewa œciêto. 

•ród³em nadziei by³ te¿ widok alianckich samolotów. W roku 1944, w dniu Zielo-
nych Œwi¹t, o godz. 11 00 zawy³a w Opalenicy syrena. Od strony Grodziska da³o siê
s³yszeæ g³oœny ryk silników lotniczych i po chwili g³oœny huk. Nad Grodziskiem przela-
tywa³y alianckie samoloty w kierunku Poznania. Celem bombardowañ by³y trzy
obiekty: fabryka samolotów w Krzesinach pod Poznaniem, budynki znajduj¹ce siê na
tzw. terenie wystawowym oraz stacja kolejowa w Poznaniu. Na kilka minut przed po-
jawieniem siê bombowców, samoloty dwusilnikowe zatoczy³y nad celami ko³a, zazna-
czaj¹c cele dymem. Nad zak³adami lotniczymi w Krzesinach lotnicy zrzucili ulotki, za-
lecaj¹c polskim pracownikom ucieczkê w pola. Atakuj¹cy wiedzieli, ¿e w dni œwi¹tecz-
ne zak³ady pracuj¹ nieprzerwanie. 
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W po³owie sierpnia 1944 roku pracowaliœmy w cukrowni przy remoncie wodoci¹-
gu wyj¹tkowo w niedzielê. Wtedy równie¿ zawy³a syrena. By³o to oko³o po³udnia. Po
chwili ujrzeliœmy kilkanaœcie lec¹cych bardzo wysoko samolotów. Lot swój znaczy³y
mg³¹ kondensacyjn¹. Lecia³y w kierunku wschodnim. Niemcy, którzy towarzyszyli
nam przy pracy, natychmiast oddalili siê i nie wrócili. O tym, ¿e w Warszawie wybu-
ch³o powstanie wiedzieliœmy siê od polskich maszynistów kolejowych i przelot alianc-
kich samolotów skojarzyliœmy z powstaniem.

Ku wyzwoleniu...
12 stycznia 1945 roku, w mglisty poranek, da³o siê s³yszeæ ci¹g³y pomruk id¹cy ze

wschodu. PóŸniej dowiedzia³em siê, ¿e Rosjanie rozpoczêli ofensywê na linii Wis³y. Ju¿
14 stycznia, w dzieñ i w nocy, sunê³y na zachód rzêdy wozów konnych. Niemcy ucie-
kali, a my przygl¹daliœmy siê im ze z³oœliwym uœmiechem na ustach.

W tych dniach chodzi³em do pracy w cukrowni, ale zatrudniono nas wy³¹cznie do
za³adunku na wagony tego, co znajdowa³o siê w magazynach. Pracowali z nami rów-
nie¿ ¿o³nierze niemieccy, którzy solidnie sobie popijali. Efekty pracy by³y mizerne. Wi-
dzia³em, jak oficer niemiecki bi³ po twarzy pijanego ¿o³nierza. Polacy spowodowali
wykolejenie siê parowozu, który mia³ przeci¹gn¹æ za³adowane wagony na stacjê kole-
jow¹. 

By³ 23 stycznia, kiedy na dziedziniec wjecha³y opancerzone samochody i samocho-
dy ciê¿arowe. Na te opancerzone ³adowano ró¿nego rodzaju napoje, a z ciê¿arówek
wy³adowano zielone skrzynki i przeniesiono je do magazynów. Na puste samochody
ciê¿arowe za³adowano obrazy wynoszone z pa³acyku obok sali, w której jadaliœmy
przynoszone nam z domu obiady. Bardzo aktywnym w tej sytuacji by³ dyrektor Pfeifer.
Obecni na terenie przyfabrycznym Niemcy ubrani byli w mundury Wehrmachtu, a kil-
ku w czarne mundury SS. Co dalej siê dzia³o, nie wiem, o po godzinie 13.00 opuœci³em
teren cukrowni. Jedyn¹ sensown¹ prac¹, jak¹ wykona³em, by³o ukrycie w puszystym
wapnie beczki z jakimœ p³ynem. Kiedy wkroczyli do Opalenicy Rosjanie, w czasie odbie-
rania wêgla, uda³o mi siê wywieŸæ beczkê z napojem. By³a to ja³owcówka. 

Od 20 stycznia czêœæ towarów Polacy i Niemcy przenosili do podstawionych wa-
gonów. Tych wagonów Niemcy ju¿ nie wywieŸli z terenu cukrowni – podobnie, jak
tych z cukrem, stoj¹cych na stacji kolejowej. Widocznie tory kolejowe zosta³y znisz-
czone. Nie odbywa³ siê ¿aden ruch kolejowy.

Na wieœæ o tym, ¿e Rosjanie s¹ pod Poznaniem, pod wieczór Niemcy zaczêli gro-
madziæ na rynku wozy z uciekinierami. Z ciekawoœci uda³em siê tam i zosta³em przez
jakiegoœ Niemca – cywila przymuszony do wejœcia na wóz. Oko³o godziny 21.00 ka-
walkada wozów ruszy³a w kierunku Pora¿yna. Przed przejazdem kolejowym droga
doœæ gwa³townie skrêca³a. Na tym zakrêcie, na Ÿle wyprofilowanym odcinku drogi,
by³ bardzo g³adki lód. Jeden z poprzedzaj¹cych nas wozów zatarasowa³ drogê. Sko-
rzysta³em z okazji i „szibn¹³em” w kierunku miasta, przez dzia³kê Cieœlewicza, a po-
tem wzd³u¿ torów kolejowych do domu. Wiedzia³em, ¿e mi nic nie grozi, bo nikt nie
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zna³ mojego nazwiska. Okaza³o siê, ¿e na niektórych wozach byli moi znajomi, którzy
dotarli z Niemcami a¿ do Poczdamu. 

25 stycznia nie by³o ju¿ Niemców w Opalenicy, a wiêc uda³em siê do cukrowni
i tam – obok spalonego magazynu z cukrem – sta³y wêglarki (wagony) wype³nione
skrzyniami z alkoholem. Zrzuci³em kilka na ziemiê i dopiero tê, która siê nie rozsypa-
³a uzna³em za swoj¹. Na metalowej drabinie, po œniegu zaci¹gn¹³em skrzyniê do do-
mu. Potem, ale ju¿ z sankami, uda³em siê pod magazyny z konserwami. Uda³o mi siê
wydobyæ jedn¹ ze skrzyñ, w³o¿yæ na sanki i ci¹gn¹æ przez miasto do domu. Nie
mia³em jednak szczêœcia. Ko³o wikaryjki spotka³em piêciu niemieckich ¿o³nierzy z
karabinami maszynowymi. Szli od strony rynku, a wiêc od strony Poznania. Zrzucili
moj¹ zdobycz z sanek, po³o¿yli na nich karabiny i ruszyli w kierunku Pora¿yna. Do do-
mu mojej babci mia³em jeszcze oko³o 100 metrów drogi. Z trudem, po œniegu, do-
pcha³em skrzyniê z konserwami, których zawartoœæ pamiêtam do dziœ, po siedem-
dziesiêciu latach. 

25 stycznia i do godziny 17.00 nastêpnego dnia nie by³o w Opalenicy ani Niem-
ców, ani Rosjan. To by³ czas do naszej dyspozycji. Opaleniczanie opró¿niali wagony
z cukrem na stacji kolejowej, wagony z napojami i papierosami na terenie cukrowni
i dopalaj¹ce siê magazyny z konserwami miêsnymi, przy kolejce w¹skotorowej.

26 stycznia 1945 roku, stoj¹c przed domem, widzia³em, jak przez most na Mogil-
nicy, od strony Buku przeje¿d¿a powoli opancerzony samochód. Mog³a to byæ godzi-
na 16.00 lub 17.00. Ukryty w pancerzu kierowca zatrzyma³ siê, a z w³azu wychyli³ siê
¿o³nierz. Da³ rêk¹ znaæ, abym podszed³ do pojazdu. Kiedy to uczyni³em, zapyta³ mnie,
czy jestem Germanem czy Polakiem. Kiedy us³ysza³ mowê polsk¹, zapyta³, czy w mie-
œcie s¹ ¿o³nierze niemieccy lub ¿andarmi. Kiedy odpowiedzia³em, ¿e nie ma ich ju¿ od
24 godzin, wysun¹³ antenkê i zapewne zameldowa³ swoim o tym, czego siê dowie-
dzia³. Samochód nie jecha³ dalej w g³¹b miasta, lecz wycofa³ siê za most w kierunku la-
su. 

Za pó³ godziny pojawi³o siê wiele wozów konnych, a na nich ¿o³nierze w dziura-
wych szpiczastych czapkach, siedz¹cy na s³omie. Na ka¿dym z wozów znajdowa³ siê
ciê¿ki karabin maszynowy. Pierwsze zdanie Rosjan by³o stwierdzeniem, ¿e my jeste-
œmy Germanami, bo wszystko mamy. Musieliœmy t³umaczyæ, ¿e zabraliœmy Niemcom.
Rosjan przywitaliœmy wszystkim, co mieliœmy. Nie przewidzieliœmy tylko tego, ¿e od-
je¿d¿aj¹c wczesnym rankiem, przeszukaj¹ nasze schowki i co znajd¹, to zabior¹.

27 stycznia Rosjanie odjechali, a ko³o po³udnia pojawili siê ¿o³nierze w polskich
mundurach i zajêli teren przy koœciele. Rozlepili, na bramce koœcio³a, tam gdzie znaj-
dowa³a siê sygnaturka, plakaty informuj¹ce o spo³ecznych i gospodarczych decyzjach
w³adzy ludowej, ale to ju¿ temat na inn¹ opowieœæ.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

74 Henryk Zandek



Maria Tyszkowska

VIII Nowotomyskie koncerty Organowo-Kameralne
„U Serca Jezusowego”
lipiec – sierpieñ 2019 roku 

Od oœmiu lat niedzielne, letnie wieczory gromadz¹ w koœciele pw. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu melomanów, chc¹cych – podczas koncertów
kameralno-organowych – prze¿ywaæ radoœæ z obcowania ze sztuk¹. W tym roku od-
by³y siê cztery takie spotkania z muzyk¹ prezentowan¹ przez artystów uczestnicz¹-
cych w koncertach festiwalowych, plenerowych, koncertuj¹cych w zabytkowych
wnêtrzach pa³aców, zamków, dworków, w koœcio³ach oraz salach koncertowych nie
tylko w Polsce, ale i w wielu krajach Europy, Azji i Ameryki.

Przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili: „Castle Brass” – kwintet instrumen-
tów dêtych blaszanych Zamku Kórnickiego, sk³adaj¹cy siê z dwóch tr¹bek, waltorni,
puzonu i tuby; Agnieszka Tarnawska – klawesynistka i organistka oraz – znany melo-
manom z poprzednich koncertów – trêbacz Damian Kurek; koncertuj¹ce ma³¿eñ-
stwo z Rosji – flecistka Ksenia Avramenko i organista Evgenij Avramenko oraz” Artu?
s Kwartet” w sk³adzie: Magdalena Olech – I skrzypce, Iwona Wolicka – II skrzypce,
Aleksandra Gargol – altówka i Stanis³awa Dziedziniewicz – wiolonczela oraz Tomasz
Glanc – organista, pianista i kompozytor, tak¿e kierownik artystyczny koncertów
„U Serca Jezusowego”. 

Us³yszeliœmy wiele ciekawych utworów, wœród nich szczególnie piêknie brzmi¹ce
w œwi¹tyni kompozycje barokowe, dziêki którym mo¿na by³o przenieœæ siê w odleg³y
o oko³o 300 lat œwiat dŸwiêków, harmonii, skomplikowanej polifonii i melodyki upiêk-
szonej licznymi ozdobnikami. Wykonawcy postarali siê jak najwierniej odtworzyæ ba-
rokowe brzmienie, graj¹c na klawesynie zbudowanym wed³ug regu³ obowi¹zuj¹cych
w tamtych czasach oraz na tr¹bce naturalnej, bez wentyli, o ³agodniejszym brzmieniu,
u¿ywanej w okresie baroku. 

Wybrzmia³y utwory Jana Sebastiana Bacha, m. in. Allemande D-dur, Agnus Dei
z Wielkiej Mszy h-moll „wyœpiewany” przez tr¹bkê, Toccata i fuga e-moll wykonana
przez organistkê Agnieszkê Tarnawsk¹, Aria na strunie G Jana Sebastiana Bacha –
spokojna, nastrojowa, z delikatnym akompaniamentem wiolonczelowym pizzicato
w wykonaniu kwartetu smyczkowego z organami, „Dok¹d mnie prowadzisz Panie”
i wybrane czêœci „Suity na wodzie” Jerzego Fryderyka Haendla, barokowa Sonata d-
-moll Arcangelo Corelliego na tr¹bkê z klawesynem i koncert organowy a-moll Anto-
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nio Vivaldiego. Z radoœci¹ wys³uchano te¿ fragmentów „Czterech pór roku” tego
kompozytora – cz. II i III Koncertu „Jesieñ” poœwiêconych winobraniu i polowaniom
oraz cz. III Koncertu „Lato” ilustruj¹c¹ gwa³town¹ burzê z b³yskawicami i gradobi-
ciem, zgodnie z zapisem tekstowym umieszczonym przez kompozytora miêdzy piê-
cioliniami. Na tr¹bkê piccolo i organy us³yszeliœmy utwory Jeremiaha Clarka, m. in.
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– kwintet instrumentów dêtych blaszanych Zamku Kórnickiego

Barokowe brzmienia wyczarowali Agnieszka Tarnawska – klawesynistka i organistka oraz 
– znany melomanom z poprzednich koncertów – trêbacz Damian Kurek



znany „Trumpet Tune” utrzymany w tanecznym rytmie i pogodnym nastroju. W ba-
rokowym stylu utrzymany by³ te¿ te¿, napisany w XX wieku przez Roberta von Be-
ringena, utwór „Barocco”. W duecie fletowo-organowym Kseni i Evgenija Avramen-
ko us³yszeliœmy Andante Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz Preludium i Ariê ze
„Suity Antique” Johna Ruttera – utwory niezwykle kantylenowe, spokojne, z liczny-
mi ornamentami typowymi dla muzyki klasycznej.

S³uchaczy zachwyci³a tak¿e muzyka operowa. Zespó³ „Castle Brass” wykona³
piêkn¹ ariê Kalafa „Nessun Dorma” z opery Giacomo Pucciniego „Turandot”, nato-
miast koloraturow¹ ariê Królowej Nocy z opery Wolfganga Amadeusza Mozarta
„Czarodziejski flet” brawurowo wykona³a waltornistka z tego zespo³u. W roku ob-
chodów 200. rocznicy urodzin patrona Teatru Wielkiego w Poznaniu – Stanis³awa
Moniuszki – nie mog³o zabrakn¹æ równie¿ jego utworu. Zespó³ zaprezentowa³ ariê
Sko³uby ze znanej opery „Straszny dwór”, w bardzo ciekawej aran¿acji z tub¹ w roli
g³ównej. Us³yszeliœmy tak¿e Suitê z opery „Carmen” Georgesa Bizeta ze znan¹ pie-
œni¹ toreadora, habaner¹ i okaza³ym zakoñczeniem, a w wykonaniu duetu fletowo-or-
ganowego popisowy utwór Wilhelma Poppa – Fantazja na temat opery „Rigoletto”
Giuseppe Verdiego. Kwartet smyczkowy oczarowa³ s³uchaczy wykonaniem m. in.
V Tañca wêgierskiego Johannesa Brahmsa i Czardasza Vittorio Montiego. Czêste
zmiany tempa i dynamiki charakterystyczne dla tych tañców oraz wykonanie skrzyp-
cowych fla¿oletów, wymagaj¹cych doskona³ej techniki gry, potwierdzi³y wielk¹ muzy-
kalnoœæ i wysoki poziom wykonawczy zespo³u.
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Koncertuj¹ce ma³¿eñstwo z Rosji – flecistka Ksenia Avramenko i organista Evgenij Avramenko



Brzmienie naszych nowotomyskich organów mo¿na by³o podziwiaæ s³uchaj¹c wie-
lu utworów, a w szczególnoœci dzie³a francuskiego organisty i kompozytora Louisa Ja-
mesa Lefebure-Wely pt. „Wyjœcie”. Ten pe³en kontrastów dynamicznych, rytmicz-
nych, wymagaj¹cy czêstych zmian rejestrów organowych, z okaza³ym zakoñczeniem,
utwór zosta³ z werw¹ zagrany przez Evgenija Avramenko. By³y te¿ utwory kompozy-
torów XX wieku i wspó³czesnych, wœród nich weso³a, ludowa polka w stylu niemiec-
kim „Muss I Denn” wykonana przez kwintet dêty. Ilustracyjny i popisowy utwór Wil-
helma Poppa „Pieœñ ptaków”, w którym liczne biegniki, repetycje dŸwiêków, tryle, na
zmianê z piêkn¹ kantylen¹ realistycznie ilustrowa³y œpiew ró¿nych ptaków oraz piêk-
ny, melancholijny utwór o ciekawej harmonice „Ave Maria” Astora Piazzoli us³yszeli-
œmy w wykonaniu fletowym Kseni Avramenko i organów. 

W innym stylu wybrzmia³ utwór Duke Ellingtona, nazywanego gigantem jazzu,
„Sentymentalny ksiê¿yc” z piêknymi dysonansowymi akordami i ciekawie brzmi¹cym
zakoñczeniem. Melomanów zachwyci³y utwory Tomasza Glanca na piano i kwartet
smyczkowy, wœród nich nawi¹zuj¹cy do rodzinnych stron kompozytora – „Groblica”
oraz kompozycja poœwiêcona Fryderykowi Chopinowi – „Chopinesque”, z rytmami
mazurkowymi i b³yskotliwymi improwizacjami typowymi dla tego artysty. Ciekawie
zabrzmia³y równie¿ organowe utwory tego kompozytora -„Metamor” i „Krako-
wiak”, który w wyobraŸni przenosi³ s³uchaczy na krakowski rynek pe³en tancerzy
w ludowych strojach.
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Nie mog³o zabrakn¹æ, jak w poprzednich latach, improwizacji na wybrany temat –
a by³ to tym razem temat maryjny. W organowej kompozycji tworzonej na ¿ywo
przez Tomasz Glanca mo¿na by³o us³yszeæ motywy „Ave Maria” Franciszka Schuber-
ta i Giulio Cacciniego, a tak¿e podziwiaæ brzmienie organów naszego koœcio³a i nie-
zwyk³e umiejêtnoœci improwizacyjne organisty. Niespodziank¹ zakoñczy³ siê tego-
roczny cykl koncertów, bowiem zespó³ „Artu? s Kwartet” z wielk¹ swobod¹ i ma-
estri¹ wykona³ bardzo znane utwory o zupe³nie innym charakterze – „Yesterday”
z repertuaru „The Beatles” oraz energetyczne „Libertango” argentyñskiego kompo-
zytora Astora Piazzolli. 

Podczas czterech koncertów us³yszeliœmy ponad trzydzieœci utworów ró¿nych
kompozytorów i z ró¿nych epok, wykonanych nienagannie, w ciekawych aran¿a-
cjach, na ró¿nych instrumentach – barokowej tr¹bce naturalnej, tr¹bce piccolo
i wspó³czesnej, klawesynie zbudowanym wed³ug barokowych regu³, instrumentach
dêtych blaszanych, smyczkowych, flecie, piano i organach. Wszystkie utwory by³y
z uwag¹ i w skupieniu odbierane przez s³uchaj¹cych, a wykonawców nagradzano go-
r¹cymi brawami bêd¹cymi podziêkowaniem za artystyczne i duchowe prze¿ycia. No-
wotomyskim melomanom pozostaje oczekiwanie na letnie koncerty w przysz³ym ro-
ku.

Organizatorem koncertów by³a Parafia pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
w Nowym Tomyœlu. Kierownictwo artystyczne nad koncertami obj¹³ Tomasz Glanc,
s³owem wi¹¿¹cym opatrywa³ je ks. proboszcz Tomasz Sobolewski. Patronat medial-
ny sprawowa³o czasopismo parafialne „Jego Serce”.

Zdjêcia: archiwum Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu
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Zajmujê siê g³ównie aerografi¹...



Aktualnie jesteœ w trakcie tworzenia
muralu u zbiegu nowotomyskich ulic
Zb¹szyñskiej i 3. Stycznia. Opowiedz
proszê o tym projekcie, wykonywanym
dla LKS „Budowlani”.

Mural powsta³ z inicjatywy „Budowla-
nych” z okazji 30. lecia sekcji podnosze-
nia ciê¿arów. Dla klubu pracowa³em ju¿
wczeœniej. Dwa lata temu namalowa³em
mural w sali treningowej, kiedy wiêc poja-
wi³ siê pomys³ stworzenia kolejnego
w mieœcie, ponownie zosta³em zaanga¿o-
wany. Od pó³ roku szukaliœmy odpo-
wiedniej œciany, nie oby³o siê bez pew-
nych komplikacji, ale ostatecznie uda³o
siê znaleŸæ dobr¹ lokalizacjê na ul. 3.
Stycznia. Zaufano mi w kwestii projektu.
Wys³a³em wstêpn¹ propozycjê, pomys³
siê spodoba³ i po naniesieniu odpowied-
nich napisów zosta³ zaakceptowany. 

Gdzie jeszcze w przestrzeni Nowego
Tomyœla mo¿na zobaczyæ Twoje prace?

Niewiele zosta³o moich prac w mie-
œcie. S¹ tylko pozosta³oœci graffiti sprzed
lat, wielu ju¿ nie ma, zosta³y zamalowane.
Na ulicy Wypoczynkowej jest mój mural,
ale nie jest to coœ, czym bym siê dzisiaj

chêtnie chwali³. To by³o dawno temu
i dzisiaj patrzê na niego z przymru¿eniem
oka. Niedaleko tego muru, na transfor-
matorni jest moja praca wykonana na zle-
cenie Spó³dzielni Mieszkaniowej, ale nie
malowa³em tego sam, tylko z trzema ko-
legami. 

Malowanie murali to tylko czêœæ Two-
jej artystycznej dzia³alnoœci. Opowiedz,
czym jeszcze siê zajmujesz…

Zajmujê siê aerografi¹ – to jest malo-
waniem artystycznym z u¿yciem aerogra-
fu, czyli mini pistoletu natryskowego. Jest
to urz¹dzenie dzia³aj¹ce podobnie jak pi-
stolety lakiernicze, z tym, ¿e o wiele
mniejsze, dziêki czemu mo¿na uzyskaæ
najdrobniejsze detale. Dziesiêæ lat temu,
jak mia³em 22 lata, uzyska³em dotacjê
z Urzêdu Pracy, za któr¹ kupi³em trochê
sprzêtu, farb do malowania, zarejestro-
wa³em dzia³alnoœæ i otworzy³em studio.
Malowa³em praktycznie na wszystkim: na
œcianach, koszulkach, samochodach, mo-
torach, kaskach, deskach snowboardo-
wych, chustach i wielu innych rzeczach.
Równie¿ na ciele – tzw. body painting.
Wykonujê tatua¿e, co aktualnie najbar-
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dziej mnie satysfakcjonuje. Poza tym, zaj-
mujê siê projektowaniem graficznym –
tworzê projekty logotypów, wzorów na
ubrania, plakatów itd.

Kiedy odkry³eœ, ¿e potrafisz rysowaæ
lepiej ni¿ inni? 

Ju¿ w przedszkolu bardzo lubi³em ry-
sowaæ, pamiêtam ¿e g³ównie piratów.
Podstawówka, gimnazjum i liceum by³y
dla mnie jak szko³y plastyczne, bo prak-
tycznie ka¿d¹ lekcjê przerysowa³em. Na-
uczyciele wiedzieli, ¿e nie notujê tylko ry-
sujê, ale dawali mi spokój. Nie mam po-
czucia, ¿ebym urodzi³ siê z jakimœ wielkim
talentem, ale kwestie zwi¹zane z rysun-

kiem szybko przyswaja³em i stopniowo
ca³y czas siê w tej dziedzinie rozwija³em. 

Jesteœ samoukiem? 
Rozwija³em umiejêtnoœci z pomoc¹

ksi¹¿ek, Internetu i filmów instrukta¿o-
wych. W³aœciwie ca³y czas siê uczê, ci¹gle
coœ doczytujê i zauwa¿am tak¹ zale¿noœæ,
¿e im wiêcej wiem na dany temat, to
mam wra¿enie, ¿e wiem mniej i coraz
wiêcej dostrzegam swoich b³êdów. Satys-
fakcja z tego co robiê trwa wiêc bardzo
krótko. Nawet jak jestem zadowolony
z tego co namalujê, to nied³ugo po tym
ju¿ mi siê trudno na to patrzy. Dobrze ¿e
zazwyczaj w³aœnie wtedy ktoœ przychodzi
odebraæ pracê (œmiech). Zawsze by³em
swoim najwiêkszym krytykiem, ale to
chyba dobrze. ̄ adnej artystycznej szko³y
nie skoñczy³em, ale mia³em zabawny epi-
zod z nauk¹ w Wy¿szej Szkole Umiejêt-
noœci Spo³ecznych. Przez ca³e trzy dni
studiowa³em projektowanie ubioru.
W tamtym czasie wpad³em na pomys³
stworzenia w³asnej marki odzie¿owej.
Mia³em stos ró¿nych projektów, naryso-
wanych jeszcze w okresie liceum. Nieste-
ty, nie do koñca dowiedzia³em siê, o co
chodzi na kierunku projektowanie ubio-
ru i ju¿ po trzech dniach studiowania zo-
rientowa³em siê, ¿e prêdzej zrobi¹ tam
ze mnie szwaczkê i bêdê szy³ suknie œlub-
ne ni¿ stworzê markê odzie¿ow¹
(œmiech). Zdecydowanie bardziej chodzi-
³o mi o projektowanie graficzne, czego
w póŸniejszym czasie sam siê nauczy³em.
Szybko zrezygnowa³em, po czym ukoñ-
czy³em turystykê i rekreacjê na Akademii
Wychowania Fizycznego. Bardzo lubiê
podró¿owaæ, podoba mi siê praca prze-
wodnika turystycznego. Myœlê, ¿e nada-
wa³bym siê do tego zawodu. Bycie prze-
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wodnikiem mia³o byæ dodatkow¹ mo¿li-
woœci¹. Jednoczeœnie ca³y czas malowa-
³em i ju¿ wiedzia³em, ¿e w³aœnie z tym
chcê zwi¹zaæ przysz³oœæ.

Pamiêtam, ¿e ju¿ jako nastolatek swo-
imi umiejêtnoœciami wyró¿nia³eœ siê
wœród lokalnych grafficiarzy. Mia³eœ na
naszym podwórku jakiegoœ mentora?

Bêd¹c dzieckiem podziwia³em ch³opa-
ków z „Big Trio” – pierwszego grafficiar-
skiego sk³adu w Nowym Tomyœlu. To
g³ównie dziêki nim zainteresowa³em siê
ulicznym malowaniem. Kiedyœ ukazywa-
³o siê takie czasopismo „Œlizg”, które
wszyscy starsi hip-hopowcy na pewno
dobrze znaj¹ i w nim by³ dzia³ z graffiti.
Kupowa³em to pismo g³ównie dla tego
dzia³u, by³y tam zamieszczane naprawdê
œwietne realizacje z ca³ej Polski i nie tylko,
stamt¹d te¿ czerpa³em inspiracje.

Graffiti jest jednym z g³ównych ele-
mentów kultury hip – hopowej, która
jest Ci bardzo bliska. Co urzek³o Ciê
wczeœniej – rap, czy graffiti?

Rap by³ pierwszy, a póŸniej jedno
z drugim siê uzupe³nia³o. Rap i graffiti za-
wsze by³y zwi¹zane ze sob¹, nie umiem
tego oddzieliæ. By³a i jest to czêœæ mojego
¿ycia. Mam wra¿enie, ¿e w ci¹gu ostat-
nich lat zmienia siê estetyka street – artu,
murale wypieraj¹ z przestrzeni miejskiej
graffiti… Dla mnie graffiti i mural to jest to
samo. S³owo mural by³o u¿ywane w od-
niesieniu do graffiti, to jest po prostu ma-
lunek na œcianie. Potem zaczêto te pojê-
cia rozdzielaæ. Przyjê³o siê, ¿e mural to
nowa rzecz, a to nic nowego, tylko po-
wstaje w inny sposób. Murale tworzone
s¹ legalnie, na zlecenia, czêsto upamiêt-
niaj¹ wydarzenia historyczne, ale nie tyl-
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ko, przedstawiaj¹ przeró¿ne rzeczy, a ty-
powe graffiti powstawa³o bardziej spon-
tanicznie, dominowa³y w nim napisy, lite-
ry i zwariowane postacie. Równie¿ wyda-
je mi siê, ¿e tego typu graffiti jest coraz
mniej, chocia¿ s³ysza³em takie opinie, ¿e
wraca i znów staje siê ¿ywe. Ucieszy³bym
siê, gdyby rzeczywiœcie tak by³o, bo tro-
chê têskniê za tym szaleñstwem. Jednak
znam ludzi, którzy od 20 lat ca³y czas s¹
aktywni i nie przerwali swojej przygody
ze street-artem w dawnym stylu. Mural
w przestrzeni miejskiej jest powszechnie
akceptowany i po¿¹dany, w przypadku
graffiti nie zawsze tak bywa³o… S¹ ludzie,
którzy okazuj¹ sobie podziw i szacunek
za to, ¿e w publicznym miejscu zrobi¹ coœ
nielegalnego. To mi siê nigdy nie podoba-
³o. Zawsze lubi³em, kiedy podziw wyni-
ka³ z umiejêtnoœci. Jak grafficiarze wyzy-

wali siê na pojedynki, a ka¿dy chcia³ udo-
wodniæ kto jest lepszy, gdy jeden drugie-
go próbowa³ zaskoczyæ czymœ wyj¹tko-
wym – to by³o fajne! Taka rywalizacja na
umiejêtnoœci, a nie w tym, kto bardziej
zniszczy miasto.

Z biegiem lat zacz¹³eœ równie¿ malo-
waæ przedmioty o ró¿nym przeznacze-
niu, od czego siê zaczê³o?

Kiedy mia³em oko³o 18 lat, wpad³em
na pomys³ malowania odzie¿y. Zauwa¿y-
³em, ¿e wielu amerykañskich raperów
ubiera siê w malowane koszulki i pomy-
œla³em, ¿e u nas te¿ mog³oby siê to spodo-
baæ. W Internecie znalaz³em tylko jedn¹
osobê z Polski, która siê tym zajmowa³a,
wiêc postanowi³em spróbowaæ. Tak siê
zaczê³o z koszulkami. Jeœli chodzi o malo-
wanie motorów, to jako pierwszy zaufa³
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mi znajomy rodziców. Widzia³ co robiê
i chocia¿ nie mia³em jeszcze zbyt obfitego
portfolio z malowania aerografem, po-
wierzy³ mi swój motor. Ogromn¹ frajd¹
by³a dla mnie mo¿liwoœæ pomalowania
ciê¿arówki. Sam odezwa³em siê do klien-
ta, o którym wiedzia³em, ¿e ma ju¿ jedn¹
ciê¿arówkê pomalowan¹. Wiedzia³em,
¿e jest otwarty na takie rzeczy. 

Pamiêtasz pierwszy tatua¿, jaki wyko-
na³eœ?

By³em zdziwiony, ¿e z tak¹ ³atwoœci¹
chwyci³em za maszynkê i zacz¹³em robiæ
tatua¿e. Na pewno lata przepracowane
na aerografie mi w tym pomog³y. Kolega,
któremu po raz pierwszy robi³em tatua¿,
sam jest tatua¿yst¹. Dosta³em od niego
nie³atwe zadanie zakrycia istniej¹cego ju¿
tatua¿u, który wczeœniej sobie zrobi³ –

tzw. cover. Pamiêtam, ¿e posz³o dobrze
i – jak na pierwszy raz – by³em zadowo-
lony z efektu.

Skoñczy³eœ wczeœniej kurs tatua¿u,
czy sam siê nauczy³eœ tatuowaæ? 

Zawsze by³em samoukiem. Pierwsze ta-
tua¿e æwiczy³em na sztucznej skórze i na
œwiñskiej, któr¹ dosta³em od mojego kolegi
rzeŸnika. Nie by³o to przyjemne. Pa-
miêtam, ¿e kiedyœ zacz¹³em robiæ tatu-
a¿, a w miêdzyczasie musia³em gdzieœ
pojechaæ. Jak wróci³em po trzech
dniach, to ju¿ nie mog³em z t¹ skór¹
zbyt wiele zrobiæ, bo ze wzglêdu na za-
pach musia³em j¹ wyrzuciæ. W sumie
niewiele æwiczy³em na tych sztucznych
skórach, bo to jest zupe³nie coœ innego
ni¿ tatuowanie cz³owieka, który siê rusza,
a jego skóra siê rozci¹ga i pracuje.

LUDZIE I ICH PASJE...

85Nie lubiê staæ w miejscu...

Malowanie z u¿yciem aerografu – obraz na p³ótnie



Masz jakiœ tatua¿?
Nie mam, wiêc chyba jestem ma³o

wiarygodny (œmiech). Myœla³em, ¿e nie
ma drugiego takiego jak ja – który tatu-
uje, a sam nie ma tatua¿y – ale kolega mi
powiedzia³, ¿e zna kogoœ, kto robi tatu-
a¿e od ponad 15 lat i dopiero w zesz³ym
roku zrobi³ sobie pierwszy tatua¿. Na ra-
zie nie czujê potrzeby robienia sobie tatu-
a¿y, bardzo mnie cieszy robienie ich in-
nym. Nie czujê presji, ¿e tatua¿ysta musi
mieæ tatua¿. Nie przeszkadza to zupe³nie
ludziom, którzy do mnie przychodz¹. 

Klienci przychodz¹ z w³asnymi pomy-
s³ami, czy proponujesz swoje projekty?

Zazwyczaj to s¹ moje projekty i cieszê
siê, ¿e tak jest, bo ludzie niekiedy maj¹ na-
prawdê dziwne pomys³y. Nie chcê, ¿eby

podsuwali mi jakiekolwiek projekty, ro-
biê w³asne i nie zamierzam niczyich prac
kopiowaæ. Najczêœciej daj¹ mi woln¹ rê-
kê, tylko wypytujê, czego mniej wiêcej
oczekuj¹, w jak¹ tematykê pójœæ. Kiedy
kompletnie nie wiedz¹, czego chc¹, za-
czyna to przypominaæ zabawê w psycho-
loga. Pytam, czym siê interesuj¹, co lubi¹,
jakie rzeczy im siê podobaj¹ i na podsta-
wie tego proponujê projekt. Kiedy widzê,
co siê podoba, wtedy wiem, co robiæ da-
lej.

Tatua¿e uzale¿niaj¹?
Widzê po moich klientach, ¿e to bar-

dzo wci¹ga. Robimy ma³y tatua¿, a za
chwilê ca³y „rêkaw” i s¹ dalsze plany.
Zdarza siê, ¿e osoby które nie myœla³y
wczeœniej o tatua¿u, na pocz¹tek robi¹
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sobie coœ drobnego, a nied³ugo po tym
chc¹ nastêpn¹ rzecz i to siê tak rozrasta.
Myœlê, ¿e ze mn¹ mog³oby byæ podobnie. 

Od kiedy robisz tatua¿e?
Pierwsze maszynki kupi³em z szeœæ lat

temu, ale wtedy mia³em tyle malowania,
¿e na tatua¿e nie starcza³o czasu. Tak na
powa¿nie zacz¹³em robiæ tatua¿e trzy la-
ta temu, w Norwegii. 

Jak rozpoczê³a siê Twoja skandynaw-
ska przygoda?

Zacz¹³em pracowaæ dla szwedzkiej fir-
my tworz¹cej parki rozrywki na ca³ym
œwiecie – w USA, Skandynawii, Azji,
Afryce. Warszawski poœrednik szuka³ dla
tej firmy malarzy z ca³ej Polski, znalaz³
mnie przez stronê internetow¹ i siê do
mnie odezwa³. Na pocz¹tku w ogóle nie
zauwa¿y³em tej wiadomoœci, zobaczy³em
j¹ po paru miesi¹cach, ale odpisa³em i na-
wi¹zaliœmy wspó³pracê. Otrzyma³em zle-

cenia na niemal ca³¹ Skandynawiê – Da-
niê, Szwecjê i Norwegiê. £¹cznie spêdzi-
³em tam trzy lata, ale w miêdzyczasie by-
³y przerwy, w trakcie których na jakiœ
czas wraca³em do Nowego Tomyœla. Ma-
lowaliœmy du¿e obiekty rekreacyjne. Naj-
wiêksze zlecenie mieliœmy w Oslo. To by-
³y setki metrów œcian. Malowaliœmy je
przez pó³ roku z grup¹ kilkunastu osób,
którymi kierowa³em. By³o to bardzo wy-
czerpuj¹ce zajêcie. Zlecaj¹ca tê pracê fir-
ma nie przygotowa³a obiecanych projek-
tów, wiêc wszystko musia³em sam wy-
myœliæ i zaplanowaæ pracê dla reszty ze-
spo³u. W miêdzyczasie polecia³em do
Tajlandii, gdzie w Bangkoku malowa³em
mini pole golfowe. Bardzo mi siê tam po-
doba³o, mimo ¿e to chyba by³o moje naj-
trudniejsze zlecenie w ¿yciu. Obliczyli mi
czas realizacji tak, ¿e musia³bym malowaæ
szeœæ metrów kwadratowych na godzinê,
co w malowaniu artystycznym jest niere-
alne. ¯eby zd¹¿yæ, nauczy³em siê malo-
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waæ wielkim strumieniem, takim pistole-
tem, którym maluje siê œciany na jeden
kolor. Jak pokazywa³em zdjêcia i poda-
wa³em metra¿ tego pomieszczenia, nikt
nie móg³ uwierzyæ, ¿e pomalowa³em to
w tak krótkim czasie. Przed³u¿y³em sobie
ten pobyt i zosta³em tam prawie miesi¹c.
Kolejne zlecenie realizowa³em w Singapu-
rze. To by³ plac zabaw dla dzieci, proste
rzeczy do namalowania i mia³em miesi¹c
na realizacjê. Miejsce te¿ niesamowite.
Wróci³em do Norwegii i kiedy w Oslo
skoñczy³o siê to du¿e zlecenie, trafi³em
do Bergen. Tam g³ównie malowa³em mo-
tory. W centrum miasta podszed³em do
grupy motocyklistów i po prostu spyta-
³em, czy nie myœleli o pomalowaniu swo-

ich motorów. Okaza³o siê, ¿e jeden
z mê¿czyzn szuka³ akurat kogoœ takiego
jak ja. Bardzo siê ucieszy³ i kaza³ mi
przyjœæ nastêpnego dnia. Da³ mi firmowe
auto i klucze do warsztatu, w którym
mog³em mieæ w³asn¹, ma³¹ lakierniê. To
by³o nieprawdopodobne, bo on jeszcze
nie zna³ nawet mojego imienia. Sam sk³a-
da³ motory wed³ug w³asnego pomys³u,
robi³ tzw. customy i prowadzi³ sklep dla
motocyklistów. Wiele osób do niego
przyje¿d¿a³o, pozna³em sporo cieka-
wych ludzi. Zajmowa³em siê malowa-
niem motorów, ale ju¿ z ty³u g³owy mia-
³em robienie tatua¿y. Poszed³em wiêc
w tym kierunku, rezygnuj¹c z dotychcza-
sowego zajêcia, którym ju¿ by³em trochê
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zmêczony. Znalaz³em studio tatua¿u,
w którym mog³em rozpocz¹æ pracê.
Uda³o mi siê pozyskaæ klientów, dziêki
tzw. poczcie pantoflowej, która w tym
przypadku zadzia³a³a bardzo sprawnie.
W kwestii reklamy, tatuowanie jest spe-
cyficzn¹ bran¿¹. Ludzie chodz¹ z twoj¹
reklam¹ na ciele, inni pytaj¹ o to, kto wy-
kona³ dany tatua¿ i w ten sposób dosyæ
³atwo pozyskaæ klientów. 

W Norwegii wyspecjalizowa³eœ siê
równie¿ w malowaniu autobusów…

W Oslo dowiedzia³em siê o czymœ ta-
kim, jak russefeiring. To tradycja norwe-
skich licealistów, którzy przed matur¹
rozpoczynaj¹ wielkie œwiêtowanie. Na
trzytygodniowy okres imprezowania, ok.
dwudziestoosobowe grupy maturzystów
kupuj¹ autobusy i przerabiaj¹ je na party
busy. Staj¹ siê one ich drugim domem
oraz œrodkiem transportu na koñcz¹cy
obchody wielki koncert w stolicy. Nie
wiem, jaka tam jest zdawalnoœæ matur,
ale to jest szaleñstwo. Ca³y czas je¿d¿¹ ty-

mi autobusami, rano chodz¹ do szko³y,
a po tej g³ównej imprezie dopiero zdaj¹
maturê.

Chwileczkê… dwudziestu norweskich
maturzystów staæ na zakup autobusu!? 

To s¹ stare autobusy, ale sumy potrafi¹
byæ zawrotne. S³ysza³em nawet o dwóch
milionach koron, które inwestuj¹ w auto-
bus z najlepszym sprzêtem audio. To jest
rywalizacja, przeœcigaj¹ siê, kto bêdzie
mia³ lepszy autokar. Aran¿uj¹ go w œrod-
ku, instaluj¹ sprzêt audio, wyposa¿aj¹
w minibar, œwiat³a dyskotekowe, no
i z zewn¹trz ca³y maluj¹. Dowiedzia³em
siê o tym i stwierdzi³em, ¿e warto siê tym
tematem zainteresowaæ. Popyta³em tro-
chê ludzi i uda³o siê. Najpierw pomalowa-
³em jeden autobus, w tym roku pomalo-
wa³em ju¿ dwa, a w przysz³ym, mam na-
dziejê, ¿e bêdzie ich kilka.

To ca³kiem realne po tym, jak poma-
lowany przez Ciebie autobus zdoby³
pierwsze miejsce w konkursie…
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Po trzytygodniowym szaleñstwie ma-
turzyœci spotykaj¹ siê w jednym miejscu,
na wielkiej imprezie, na któr¹ zapraszane
s¹ gwiazdy z ca³ego œwiata i wtedy te¿ od-
bywa siê konkurs na najlepszy autobus.
W zesz³ym roku wygra³em. Jury obejrza-
³o wszystkie autobusy i tak siê z³o¿y³o, ¿e
pomalowany przeze mnie spodoba³ siê
najbardziej. S³ysza³em o tym konkursie
i przymierza³em siê do niego ju¿ rok te-
mu, ale ch³opcy, którzy wtedy zlecili mi
pomalowanie autobusu robili wszystko
na ostatni¹ chwilê i mia³em ma³o czasu.
Nie by³em do koñca zadowolony z efek-
tu, ale mimo, ¿e nic nie wygra³em, to wie-
le osób dowiedzia³o siê o mnie. By³em –
jak to siê mówi – na jêzykach, bo malo-
wa³em inaczej ni¿ siê przyjê³o na rynku.

Nikt nie malowa³ aerografem, tylko spre-
jami i nikt nie wchodzi³ w takie detale.
W zesz³ym roku pomalowanie autobusu
zleci³a mi grupa dziewczyn. Wymyœli³y,
by motywem przewodnim by³ jeden
z najs³ynniejszych iluzjonistów – Houdini.
Podsunê³y magiczny temat, ale nie narzu-
ca³y projektu, da³y mi woln¹ rêkê. By³y
zadowolone z propozycji i tym razem
mia³em du¿o czasu, ¿eby zrobiæ to, co
chcê. Autobus zdoby³ pierwsze miejsce.
Dziewczyny dosta³y wielkie, szklane tro-
feum, a do mnie zaczê³o siê odzywaæ spo-
ro osób. W ubieg³ym roku malowa³em
jeszcze jeden autobus i by³a to chyba jed-
na z najszybciej wykonanych prac w mo-
im ¿yciu. Ch³opak, który zajmuje siê wy-
najmem autobusów poprosi³ mnie, ¿e-
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Malowa³em praktycznie na wszystkim (…) równie¿ na ciele – tzw. bodypainting 
Miêdzynarodowe Targi Poznañskie, 2013 .



bym na jednym z nich namalowa³ coœ we-
d³ug w³asnego uznania. W³o¿y³em w nie-
go du¿o mniej pracy, ni¿ w ten pierwszy
i o wiele szybciej go pomalowa³em, bo
mia³em na to tylko trzy dni. I – co cieka-
we – okaza³o siê, ¿e ten w³aœnie autobus
podoba siê ludziom bardziej. Tak przy-
najmniej wynika z opinii, które do mnie
docieraj¹. 

Z jakiego powodu pojawi³eœ siê
w norweskiej prasie? 

Dwukrotnie znalaz³em siê na ³amach
norweskiej prasy. Raz w zwi¹zku ze zdo-
byciem pierwszego miejsca w konkursie
na najlepszy autobus oraz wczeœniej, gdy
malowa³em Megafun – ten ogromny
obiekt rekreacyjny w Oslo. Dziennikarze

przyszli, by porozmawiaæ z w³aœcicielem
i porobiæ zdjêcia. Minêliœmy siê, wiêc za-
dali mi kilka pytañ. Nie robili du¿ego wy-
wiadu, ale zamieœcili moje zdjêcie i wspo-
mnieli o mnie, ¿e tam malujê. 

Jak Ci siê podoba³o ¿ycie w Skandyna-
wii?

S¹ plusy i minusy, jak wszêdzie. Na
pewno warto zobaczyæ Skandynawiê,
szczególnie Norwegiê. Widoki s¹ niesa-
mowite, fiordy i woda poni¿ej wygl¹daj¹
jak z obrazka, czegoœ takiego nigdzie in-
dziej nie widzia³em. Zawsze dobrze jest
zobaczyæ ró¿ne miejsca, z³apaæ inn¹ per-
spektywê, poszerzyæ horyzonty. Jeœli
chodzi o samo ¿ycie tam, to têskni³em za
Polsk¹. Do dzisiaj mam kontakt z ludŸmi
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Od paru lat mam w³asne mini studio domowe 



stamt¹d i chêtnie polecê tam za rok po-
malowaæ kolejne autobusy lub porobiæ
tatua¿e. Ca³y czas jestem tam mile widzia-
ny, ale nie chcia³bym tam ju¿ ¿yæ. Zmê-
czy³em siê tym. Myœlê, ¿e wola³bym Hisz-
paniê lub Los Angeles – miejsca, gdzie
œwieci s³oñce, a nie pada przez trzysta dni
w roku. By³em w mieœcie, które jest naj-
bardziej deszczowym miastem na kuli
ziemskiej. W Bergen œrednio przez trzy-
sta dni w roku s¹ opady. Ca³e szczêœcie,
¿e pracowa³em pod dachem. Przyjemnie
siê zwiedza inne kraje, ale to w Polsce na
d³u¿sz¹ metê czujê siê najlepiej.

Na sta³e mieszkasz w Nowym Tomy-
œlu. Masz tu swój warsztat, czy te¿ jest
gdzieœ miejsce, gdzie mo¿na zobaczyæ
Twoje prace?

Mam swój warsztat, ale jeœli chodzi
o prace, to nie mam zbytnio czym siê
pochwaliæ – oprócz zdjêæ tego, co stwo-
rzy³em i prac u klientów, znajomych
i rodziny. Sam dla siebie niczego nie ma-

gazynujê. Tak jak nie mam tatua¿u, tak
te¿ nic jeszcze sobie nie namalowa³em,
oprócz jednej œciany w domu i jednej
koszulki, która nie by³a malowana dla
mnie, tylko po prostu zosta³a po tym,
jak malowa³em j¹ dla kogoœ. Bywa tak,
¿e ludzie, którzy maluj¹ lub robi¹ cokol-
wiek artystycznie, lubi¹ coœ tworzyæ dla
innych, ale dla siebie to ju¿ nie maj¹ cza-
su albo wol¹ siê zaj¹æ czymœ innym. Jak
to mówi¹: „Szewc bez butów chodzi”.
Od zawsze tak mam, ¿e jak robiê coœ
dla kogoœ, czujê wiêksz¹ motywacjê.
Nie mia³bym problemu z tym, ¿eby po-
chwaliæ siê czymœ, z czego jestem dum-
ny, chocia¿ nigdy tak naprawdê nie je-
stem zadowolony w stu procentach. 

To chyba charakteryzuje ludzi, którzy
czuj¹ potrzebê ci¹g³ego rozwoju… 

To mi pozwala byæ coraz lepszym
w tym co robiê, gorzej jak bym osiad³ na
laurach i zacz¹³ sam siebie zachwalaæ.
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By³em zdziwiony, ¿e z tak¹ ³atwoœci¹ chwyci³em za maszynkê i zacz¹³em robiæ tatua¿e ...



Malujesz na wielkich powierzchniach
takich jak: œciany, autobusy, ciê¿arówki,
a zarazem wykonujesz nawet najdrob-
niejsze tatua¿e. Wolisz dzia³aæ z rozma-
chem, czy z precyzj¹? 

Lubiê ró¿norodnoœæ. Czasem mam
ochotê na coœ wielkiego i aktualnie, jeœli
chodzi o malowanie, podejmuje siê takich
wiêkszych zleceñ – autobusy, murale. Do
malowania np. koszulek nie chcia³bym ju¿
wracaæ. By³o to fajne, zrobi³em ich kilka-
set sztuk, ale siê tym zmêczy³em. Nawet
jeœli robiê du¿e formy, to i tak lubiê siê ba-
wiæ w detal.

Udaje Ci siê wygospodarowaæ jeszcze
czas na inne zainteresowania?

Nieod³¹czn¹ moj¹ pasj¹ zawsze by³a
muzyka. Hip – hop jest mi bliski, ale s³u-

cham ró¿norodnej muzyki. Tak siê sta³o
w³aœnie przez hip – hop, który czerpie
z ka¿dego gatunku, mo¿na w nim us³y-
szeæ soul, funk, jazz, rock. Uwielbiam so-
ul z lat siedemdziesi¹tych, dostrzeg³em,
¿e wiele elementów w hip-hopie pocho-
dzi w³aœnie z tego okresu. Od paru lat
mam w³asne mini studio domowe, w któ-
rym wraz ze znajomymi tworzymy swo-
j¹ muzykê. Poza tym interesujê siê fil-
mem. To ruchomy obraz, a wyczucie ka-
dru i kolorów mam z malowania. Chcia³-
bym to wykorzystaæ i sprawdziæ siê
w tworzeniu filmów i animacji.

Dalej zamierzasz sam siê tego wszyst-
kiego uczyæ, czy zapiszesz siê w koñcu na
jakiœ kurs? 

Kupujê w Internecie kursy z obs³ugi
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Mural powsta³ z iokazji 30. lecia sekcji podnoszenia ciê¿arów 
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danego programu, ¿eby go zrozumieæ.
PóŸniej, jak ju¿ znam narzêdzia, to sporo
czytam, ogl¹dam filmiki na dany temat,
a nastêpnie uczê siê metod¹ prób i b³ê-
dów. Dzisiaj tak sobie myœlê, ¿e mog³em
skoñczyæ szko³ê plastyczn¹ albo chocia¿
jakiœ kurs. Niewykluczone, ¿e jeszcze
skoñczê, albo pojadê na jakieœ warsztaty
z ¿ywymi modelami. Dzisiaj mia³bym wiê-
cej cierpliwoœci, a wtedy by³em zbunto-
wanym grafficiarzem i nie chcia³em siê
uczyæ tego, co by³o w szkole. By³em ukie-
runkowany na typowo uliczny styl ryso-
wania, a malowanie jab³uszek i bananów
mnie nudzi³o. Dzisiaj wiem, ¿e to siê przy-
daje i rozumiem potrzebê æwiczenia
warsztatu na czymœ takim.

Wœród Twoich pasji jest jeszcze
boks…

Boks spodoba³ mi siê parê lat temu.
Od marca zesz³ego roku trenujê w No-
wym Tomyœlu, w Szkole Podstawowej nr
1. Wczeœniej, przez jakiœ czas trenowa-
³em w Zb¹szyniu. Robiliœmy te¿ swoje
amatorskie treningi z kolegami. Mam tro-
chê ¿al do mieszkañców Nowego Tomy-
œla, ¿e tak ma³o ludzi korzysta z mo¿liwo-
œci trenowania. Na szczêœcie, nawet dla

niewielu osób trener przyje¿d¿a z Pozna-
nia. Nale¿y mu siê za to wielki szacunek,
bo pewnie niejeden by zrezygnowa³, wi-
dz¹c tak¹ frekwencjê. Staramy siê boks
zareklamowaæ. Podczas tegorocznego
Jarmarku robiliœmy pokaz na ma³ej sce-
nie. Boks jest œwietnym sportem, daje mi
sporo satysfakcji i dobrego samopoczu-
cia. Jest te¿ przeciwwag¹ do mojego, czê-
sto siedz¹cego, trybu pracy.

Masz jak¹œ niezrealizowan¹ wizjê, któ-
ra uporczywie chodzi Ci po g³owie?

Samolotu jeszcze nie malowa³em,
a s³ysza³em o takiej mo¿liwoœci, wiêc jest
to na mojej liœcie. Chcia³bym te¿ namalo-
waæ mural wielkoœci bloku i trafiæ na oso-
bê, któr¹ móg³bym wytatuowaæ od stóp
do g³owy (œmiech). Ca³y czas staram siê
robiæ coœ nowego, rozwijaæ siê, nie lubiê
staæ w miejscu. Mam mnóstwo planów
i bêdê stara³ siê je zrealizowaæ, ale nie lu-
biê zbyt wiele o nich mówiæ, bo mam
wra¿enie, ¿e im wiêcej siê o czymœ mówi,
tym mniej z tego wychodzi.

¯yczê Ci powodzenia w realizacji
wszystkich pomys³ów. 
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Lucyna Koñczal - Gnap

W krêgu regionalistów – kolekcjonerów

Zainicjowane przez nas w maju tego roku spotkania grona nowotomyskich regio-
nalistów – kolekcjonerów i mi³oœników lokalnej przesz³oœci, podejmuj¹cych starania
o zachowanie pamiêci o wa¿nych dla historii naszego regionu faktach i ich udokumen-
towanie, nabra³y ju¿ w³aœciwego tempa.

Nowotomyscy regionaliœci – kolekcjonerzy spotykali siê od tego czasu. Odbyli tak-
¿e spotkanie wyjazdowe. Przyjmuj¹c zaproszenie Piotra Protasa – so³tysa Sêkowa
i cz³onków Stowarzyszenia SÊKOWO OLÊDERSKIE z³o¿yli pe³n¹ serdecznoœci i bar-
dzo interesuj¹c¹ pod wzglêdem poznawczym wizytê w tej podnowotomyskiej wsi.
Uczestnicy tego spotkania byli pod du¿ym wra¿eniem, zarówno dba³oœci o pe³en uro-
ku teren tej poolêderskiej wsi, jak i dzia³añ sêkowskich regionalistów, podejmowanych
z myœl¹ o ocaleniu pami¹tek wiejskiej przesz³oœci. Trwa³¹ pami¹tk¹ spotkania bêdzie
podarowany cz³onkom stowarzyszenia obraz, uczestnicz¹cego w spotkaniu nowoto-
myskiego artysty Ryszarda Pozdrowicza.

Cz³onkowie Zarz¹du NTK goœcili w swojej siedzibie red. Micha³a Sza³ê reprezentu-
j¹cego portal NOWINY LOKALNE. Naszego goœcia interesowa³y inicjatywy naszego
Towarzystwa, których celem jest szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy o naszym
regionie i ocalanie dokumentów jego przesz³oœci. Rozmowy dotyczy³y m. in. spotkañ
w krêgu nowotomyskich regionalistów – kolekcjonerów oraz 10. letniej ju¿ historii
wydawania naszego spo³eczno-kulturalnego kwartalnika „Przegl¹d Nowotomyski”. 

Skupiona wokó³ naszego towarzystwa grupa regionalistów – kolekcjonerów wraz
z cz³onkami Zarz¹du NTK odby³a tak¿e interesuj¹c¹ pod wzglêdem poznawczym wy-
prawê do pobliskiego Grodziska Wlkp., by zwiedziæ – dzia³aj¹c¹ w strukturach Cen-
trum Kultury „Rondo” – Muzealn¹ Izbê Tradycji Ziemi Grodziskiej. Naszym prze-
wodnikiem by³ Andrzej Chróst – znawca grodziskiej historii, autor i wspó³autor sze-
regu regionalnych publikacji, któremu serdecznie dziêkujemy za niezwykle ciekaw¹
i bogat¹ w treœci opowieœæ, dotycz¹c¹ zarówno poszczególnych eksponatów, jak
i dziejów samego grodziskiego muzeum. 

Warto tu dodaæ, ¿e jego historia siêga 1937 roku. Wówczas to za spraw¹ ówcze-
snego burmistrza miasta dra Romana Mazurkiewicza Rada Miejska postanowi³a po-
wo³aæ do ¿ycia Muzeum Miejskie w Grodzisku Wlkp. Na siedzibê powsta³ego mu-
zeum przeznaczono dwie sale w miejskim ratuszu. W zasadzie nie zachowa³y siê ¿ad-
ne informacje dotycz¹ce zbiorów i dzia³alnoœci tamtejszego muzeum. Wiadomo jedy-
nie, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ eksponatów pochodzi³a od lokalnych darczyñców.
Okres okupacji rozproszy³ i zniweczy³ powsta³e dzie³o. Prawdopodobnie wiêkszoœæ
ówczesnych eksponatów pad³a ³upem hitlerowców, b¹dŸ te¿ zosta³a wywieziona. 
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Dopiero w 1968 roku za spraw¹ Edwarda Paw³owskiego, „odrodzono” Muzeum
Ziemi Grodziskiej. Na siedzibê instytucji przeznaczono dwie sale w Miejskim Domu
Kultury. W 1991 roku funkcjê kustosza obj¹³ Dariusz Matuszewski, a w maju 1992
roku izba muzealna znalaz³a now¹ siedzibê na parterze dawnego XIX. wiecznego pa-
³acu przy ul. 27 Stycznia. W trzech muzealnych salach znajduj¹ siê fragmenty dzia³ów
archeologicznych, etnograficznych, numizmatycznych, piwowarskich oraz militar-
nych. Nasz¹ uwagê zwróci³a bogata kolekcja mundurów z lat 1914-1950. Jest wœród
nich mundur ¿o³nierza polskiego z armii gen. Józefa Hallera. W sposób szczególny
prezentowana jest ekspozycja poœwiêcona dziejom miejscowego Kurkowego Bractwa
Strzeleckiego w Grodzisku Wlkp. oraz tradycji rzemieœlniczej w mieœcie. Ponadto licz-
nie prezentowana jest kolekcja kufli do piwa z najró¿niejszych stron œwiata.

W jednej z muzealnych uwagê zwiedzaj¹cych z pewnoœci¹ przyci¹ga – wykonana
na 150. lecie Wiosny Ludów – „Panorama obrony Grodziska z 1848 roku”, malowi-
d³o œcienne o wymiarach 12 m d³ugoœci i 3 m wysokoœci, przedstawiaj¹ce obronê mia-
sta w dniu 28 kwietnia 1848 roku podczas wydarzeñ wielkopolskiej Wiosny Ludów.

Warto tak¿e wspomnieæ o ekspozycji plenerowej muzeum. Znajduj¹ siê w niej uni-
kalne obecnie eksponaty militarne oraz rolnicze. Jest wœród nich czo³g p³ywaj¹cy PT-
-76 i transporter morski Topaz 2AP. Ponadto znajduj¹ siê cztery najró¿niejsze arma-
ty z okresu 1944-1950.

Muzeum oprócz swojej statutowej dzia³alnoœci prowadzi prê¿n¹ dzia³alnoœæ wy-
dawnicz¹ wspó³tworz¹c z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Grodziskiej, Urzêdem
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Na zaproszenie cz³onków Stowarzyszenia SÊKOWO OLÊDERSKIE regionaliœci 
goœcili w tej podnowotomyskiej, poolêderskiej wsi

Trwa³¹ pami¹tk¹ spotkania bêdzie podarowany cz³onkom stowarzyszenia  obraz nowotomyskiego 
artysty Ryszarda Pozdrowicza
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Grupa regionalistów i cz³onków NTK odby³a tak¿e interesuj¹c¹ pod wzglêdem poznawczym 
wyprawê do Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej

Naszym przewodnikiem by³ Andrzej Chróst – znawca grodziskiej historii, 
autor i wspó³autor szeregu regionalnych publikacji



Miasta i Gminy oraz Starostwem Powiatowym seriê pt.:”Grodziskie Zeszyty Histo-
ryczne”.

Trwa³¹ pami¹tk¹ naszej wizyty w grodziskim muzeum bêdzie cenny dar przekaza-
ny przez cz³onka NTK, p. Henryka Stasiñskiego- przedwojenna mapa powiatu grodzi-
skiego.

Na ostatni kwarta³ bie¿¹cego roku planujemy, zarówno kolejne spotkania regiona-
listów w naszej siedzibie, jak i kolejne wêdrówki pozwalaj¹ce bli¿ej poznaæ nasz¹ bli-
sk¹ i trochê dalsz¹ okolicê. Do udzia³u w nich zapraszamy wszystkich, którym bliska
jest regionalna problematyka. Mamy nadziejê, ¿e kr¹g uczestnicz¹cych w tych spotka-
niach osób bêdzie siê stopniowo powiêksza³. Oto terminy spotkañ zaplanowanych do
koñca 2019 roku spotkañ: 1 paŸdziernika, 5 listopada i 3 grudnia (ka¿dorazowo
w pierwszy wtorek miesi¹ca) w siedzibie NTK, czyli w budynku Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej przy ul. Witosa 8. O spotkaniach wyjazdowych bêdziemy osob-
no informowaæ.

W tekœcie wykorzystane zosta³y informacje ze strony: http://www.gro-
dzisk.wlkp.pl/muzealna_izba_tradycji_ziemi_grodziskiej
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Cenny dar – przedwojenn¹ mapê powiatu grodziskiego – przekaza³ grodziskiemu muzeum 
cz³onek NTK, p. Henryk Stasiñski
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Katarzyna Kutzmann-Solarek

Codziennie z Artyst¹

Popo³udnie. Wracam z pracy. K¹tem oka dostrzegam zmiany na œcianach. Tego
dnia Irek by³ ca³e przedpo³udnie w domu. Uwielbiam te zmiany. Œciany naszego domu
s¹ ci¹gle w ruchu. Nie ma nudy, kurz nie zd¹¿y przysi¹œæ na wielkich p³ótnach, bo po-
jawiaj¹ siê nowe. Zawsze jest oddech, bo sztuka mojego mê¿a to jakby lot kosmiczny.
Pustka, z której wy³aniaj¹ siê obiekty i za chwilê znikaj¹. S¹ trójwymiarowe albo – dla
odmiany – zupe³nie p³askie. Pe³ne bieli albo buchaj¹ce kolorem. Codziennie, od trzy-
dziestu jeden lat obserwujê Jego rozwój, Jego pracê, etapy twórcze. By³ okres, który
nazywa³am b³êkitnym. Irek malowa³ wtedy ma³e i wielkie kamienie w ró¿nych odcie-
niach b³êkitu, ¿eby by³a lekkoœæ i jednoczeœnie ciê¿ar bytu… ale ¿eby w tym ciê¿arze
bytu pokazaæ, ¿e mo¿na lataæ, byæ wolnym, choæ ograniczonym, fruwaæ i jednoczeœnie
pamiêtaæ o grawitacji. O tym, ¿e jako ludzie bardzo z ziemi¹ jesteœmy zwi¹zani i od niej
zale¿ni. Irek stosowa³ wówczas niezwyk³¹ i w sumie ma³o trwa³¹ technikê, a wynika-
³o to ze zwyk³ej biedy. Mieszkaliœmy w Nowym Jorku i nie staæ nas by³o na profesjo-
nalne materia³y. Zbieraliœmy na ulicach niesprzedane „New York Times'y”, Irek goto-
wa³ klej z m¹ki i robi³ z gazet ogromne p³aszczyzny, które zamalowywa³ kamieniami.
Piêkny czas dla twórczego ¿ycia, niezwyk³e doœwiadczenia. Te wielkie p³aszczyzny,
chyba z Bo¿¹ pomoc¹, dotar³y do Polski w kontenerach i tu pojawi³y siê na kilku wy-
stawach. Potem siê rozesz³y po ludziach, a to, co zosta³o, rozesz³o siê – niestety –
w szwach z powodu nietrwa³oœci materia³u.

Kolejny okres to czas robaczków. Ma³ych znaków przypominaj¹cych egzotyczne
pismo azjatyckie. Robaczki wychodzi³y z ram pokratkowanych p³aszczyzn. By³y ryso-
wane na papierze, p³ótnie, ryte i trawione w kwasie solnym na wielkich blachach, po-
jawia³y siê na filmach realizowanych przez Irka, na instalacjach. Mo¿na by³o le¿eæ go-
dzinami i wpatrywaæ siê w ¿ycie tych osobliwych znaków. To by³ dotyk tego, co ludz-
kie. Tego, co mamy w g³owach, co nam czasami szeleœci w mózgach i albo nas rozwi-
ja, albo niszczy. Znaki, cyfry, skacz¹ce obrazy zaczê³y pojawiaæ siê równie¿ w spekta-
klach teatralnych. Taki trochê chaos z tendencj¹ do porz¹dkowania i uk³adania w lo-
giczne rytmy. Na tym etapie twórczoœci zaczê³y siê pojawiaæ nagrody. W 2007 roku
Irek otrzyma³ II nagrodê na Miêdzynarodowym Biennale Sztuki Nowoczesnej w Tasz-
kiencie. Pokaza³ tam „Skacz¹ce” – zwielokrotnione postaci ludzkie, wykonuj¹ce ten
sam ruch jakby unoszenia siê w powietrzu. W ogromnej sali, w Galerii Narodowej
Taszkientu, przez ca³y tydzieñ trwania biennale, w ciemnoœci, przy poruszaj¹cej muzy-
ce, polegiwa³ na pod³odze t³um ludzi i patrzy³, i patrzy³ w nieskoñczonoœæ. 
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Niektórzy wracali codziennie, inni jak siê tak po³o¿yli rano, to wychodzili wieczo-
rem.

W 2009 roku zosta³ zaproszony po raz drugi i znowu otrzyma³ II nagrodê. Tym ra-
zem pokaza³ instalacjê industrialn¹ z niezwyk³ym dŸwiêkiem Jeffa Gburka, z wizualiza-
cjami na wielkim szeœcianie i znowu to samo: t³umy ludzi i przesiadywanie ca³ymi go-
dzinami w sali Irka. Mieliœmy wra¿enie, ¿e ca³y Taszkient siê tam zjawi³. Piêkne uczu-
cie dawania ludziom dobrych chwil i odbierania od nich ogromnej wdziêcznoœci.

Z TEKI...
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Kolejny etap twórczy to ju¿ oderwanie siê od ziemi, czyli kosmos. Na wielkich po-
marañczowych p³ótnach czarne konstelacje gwiazd albo bia³a pustka z kolorowymi
elementami, które krzycz¹, ¿e œwiat niekoniecznie wygl¹da tak, jak sobie to wyobra-
¿amy albo o nim wiemy. ¯e œwiat ma wiele wymiarów i to, o co siê ocieramy nie za-
wsze jest prawd¹ jedyn¹ i w³aœciw¹. Te obrazy s¹ jak otwarcie siê na wszelak¹ innoœæ
i jak przekraczanie ka¿dej granicy. 

Irek ¿yje w realu jak ka¿dy normalny cz³owiek – kosi trawê latem, podlewa kwia-
ty, sprz¹ta piêtro naszego domu, przygotowuje posi³ki, chodzi z psem na spacery, spo-
tyka siê z przyjació³mi, naprawia jak siê coœ zepsuje, robi remonty, a z drugiej strony…
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wyj¹tkowo odczuwa bicie serca œwiata, miewa niezwyk³e sny, czêsto o kosmosie. Po-
siada wielk¹ intuicjê, która prowadzi Go w ¿yciu i w sztuce. Czasami mam wra¿enie,
¿e On wie o wiele wiêcej ni¿ kiedykolwiek czyta³ albo siê uczy³. To wszystko widaæ
w teatrze, który jest drug¹ bardzo wa¿n¹ dziedzin¹ twórczoœci Irka. W tym roku „Te-
atr S” obchodzi³ 30. lecie istnienia. Przez te wszystkie lata Irek tylko raz pokaza³ sztu-
kê, do której scenariusz napisa³ ktoœ inny. Wszystkie spektakle s¹ autorskie i wszyst-
kie s¹ jak obrazy malowane z ludzi, scenografii, kostiumów, œwiate³ i zawsze doskona-
³ej muzyki. Wszystkie spektakle dotykaj¹ tego, co w cz³owieczeñstwie wa¿ne – istoty
¿ycia, jego sensu, mi³oœci, sprawiedliwoœci lub nie, wyborów, czêsto œmierci, smutku,
przemijania, uwik³ania siê, zniewolenia etc.

W ci¹gu swojego dotychczasowego ¿ycia artystycznego Irek by³ autorem wielu wy-
staw indywidualnych i kilku zbiorowych. Z „Teatrem S” uczestniczy³ w miêdzynaro-
dowych festiwalach. Prowadzi Galeriê Baszta przy Zb¹szyñskim Centrum Kultury.
Jest pomys³odawc¹ Festiwalu Experyment – mo¿na by dalej wymieniaæ, ale s¹ to tyl-
ko ma³o znacz¹ce zewnêtrzne oznaki dzia³alnoœci. To co najprawdziwsze, niezwyk³e,
wa¿ne jest w Jego œrodku, ale s¹ to rzeczy, które czêsto zostawia dla siebie. To, co na
obrazach albo w spektaklach, to tylko ma³y kawa³ek wewnêtrznego bogactwa. Jed-
nak ¿ycie z Artyst¹ jest fascynuj¹c¹ przygod¹. Przynajmniej dla mnie.
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lipiec – wrzesieñ 2019 r.

Wywo³aj powstanie! Prezentacja gry edukacyjnej 
1 lipca w nowotomyskiej bibliotece odby³ siê pokaz gry „WYWO£AJ POWSTANIE

z pamiêci szklanych negatywów”. Trzy sto³y graczy – du¿o zaanga¿owania i emocji. Prze-
strzeñ sali wystawowej sprzyja³a koncentracji i zaskakuj¹cym strategiom na wygrane.
Twórc¹ gry jest zb¹szyñska Fundacja TRES. Bior¹cy udzia³ w rozgrywkach w nagrodê
otrzymali unikatowe egzemplarze gry na w³asnoœæ. Ide¹, która przyœwieca³a autorom przy
tworzeniu gry by³o stworzenie nowoczesnego medium, które wspomo¿e zachowanie pa-
miêci o zwyciêskim powstaniu wielkopolskim, zarówno wœród Wielkopolan, jak i miesz-
kañców innych regionów Polski. Gra nie jest jednak symulatorem walk. Ma za pomoc¹ sta-
rej fotografii przenosiæ graczy do miejsc, w których odbywa³y siê realne dzia³ania wojenne,
pokazywaæ uczestników w ró¿nych kontekstach istotnych dla tamtego czasu. Gracze ma-
j¹ jednak ca³kowity wp³yw na bieg wydarzeñ, który w efekcie mo¿e siê ró¿niæ od historycz-
nych rozstrzygniêæ. Narracja zbudowana zosta³a wokó³ szklanych negatywów z atelier
Konstantego Sikorskiego – zb¹szyñskiego fotografa, który stawia³ przed obiektywem apa-
ratu ¿o³nierzy z obu stron politycznej barykady. NajwyraŸniej jednak nie traktowali go ja-
ko wroga, czy szpiega – skoro pozwalali fotografowaæ nawet sztaby swoich wojsk. Projekt
zosta³ wspó³finansowany przez Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego, ze œrodków
Powiatu Nowotomyskiego w ramach otwartego konkursu ofert na rok 2019 r., a tak¿e
ze œrodków Powiatu Wolsztyñskiego w ramach realizacji zadania publicznego.
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Wakacje w NOK-u
Od 1 lipca do 22 sierpnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury trwa³a akcja wakacyjna. 
Na czas letniego wypoczynku w mieœcie przygotowano dla dzieci mnóstwo atrakcji. Du-

¿ym zainteresowaniem cieszy³y siê warsztaty plastyczne, podczas których powstawa³y wa-
kacyjne pami¹tki wykonywane metod¹ scrapbookingu, ³apacze snów, witra¿e, bi¿uteria
i bransoletki kumihimo, kreatywne akwarium czy te¿ drewniane domki. Na warsztatach ku-
linarnych dzieci przygotowywa³y pizzê, robi³y serowe kulki mocy oraz kolorowe frytki. By-
³y te¿ cykliczne spotkania szachowe oraz zajêcia utaneczniaj¹ce. W mieœcie zagoœci³o Mobil-
ne Planetarium, w którym dzieci odkrywa³y tajemnice wszechœwiata, natomiast na zajêciach
z ciek³ym azotem – zg³êbia³y tajniki eksperymentów fizycznych. Oprócz tego za spraw¹
spotkania „Od zera do youtubera” – poszerza³y swoj¹ wiedzê z zakresu multimediów.
Uczczono ponadto dwa bardzo nietypowe œwiêta – Miêdzynarodowy Dzieñ Szachów oraz
Œwiatowy Dzieñ Tygrysa. Kreatywnie oraz s³odko by³o podczas „Wielkiego Dnia Pszczó³”.
Ogromnym zainteresowaniem cieszy³o siê wydarzenie o nazwane „Hop hop do góry”,
podczas którego dzieci aktywnie bawi³y siê na dmuchanych zamkach i zje¿d¿alniach. W ra-
mach kina plenerowego odby³y siê pokazy dwóch filmów: „Padington II” oraz „Jutro bê-
dziemy szczêœliwi”. Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ tak¿e dla dzieci wyciecz-
kê do Centrum Edukacji Regionalnej i Przyrodniczej w Mniszkach, a 19 lipca przy muszli
koncertowej odby³o siê wielkie gotowanie. Nad przygotowaniem gulaszu z kurczaka, kaszy
pêczak i chrupi¹cych warzyw czuwa³ Mariusz Szwed – finalista III edycji programu „Master-
Chef”. Gotowanie mia³o charakter interaktywny, mistrz kuchni anga¿owa³ publicznoœæ do
wspólnej pracy np. przy krojeniu cebuli. Na tych najbardziej odwa¿nych czeka³y nagrody.
Kulinarna impreza zakoñczy³a siê wspóln¹ degustacj¹ przygotowanego dania. 22 sierpnia,
na zakoñczenie wakacji z NOK-em, zorganizowano Holy Festiwal – Œwiêto Kolorów. T³um-
nie przybyli uczestnicy tej zabawy obrzucali siê ró¿nobarwnymi proszkami w rytm muzyki
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serwowanej przez DJ'a. Kolorowa zabawa by³a przeplatana wystêpami Teatru „Tak”,
który zaprezentowa³ spektakl „O pchle, co manier nie mia³a” oraz koncertem piose-
nek animacyjnych. 

Trzecie Commando Szarak
6 lipca w Szarkach zorganizowano ju¿ po raz trzeci bieg survivalowy Commando

Szarak. 
Dla doros³ych uczestników przygotowano trzy trasy: trzykilometrow¹ z 18 prze-

szkodami, piêciokilometrow¹ z 24 przeszkodami oraz dziesiêciokilometrow¹ z 40
przeszkodami. Dzieci i m³odzie¿ rywalizowali na krótszych dystansach. Trasy prowa-
dzi³y przez lasy Nadleœnictwa Grodzisk Wlkp., wokó³ Szarek. Dla amatorów ekstre-
malnej przygody przygotowano wiele ciekawych i zaskakuj¹cych przeszkód o ró¿-
nych stopniach trudnoœci. W kategorii Open 3 km wygra³ Patryk Kaczmarek, wœród
pañ najlepsza okaza³a siê Barbara Bogucka. W kategorii Open 5 km zwyciê¿y³ Zbi-
gniew Korbanek, wœród pañ pierwsze miejsce zajê³a Agnieszka Zaj¹c (trzecia w kate-
gorii Open). Najlepszy na 10 km okaza³ siê Adrian Rurkowski, a wœród pañ na tym
dystansie – Paulina Ososiñska. Imprezê zorganizowali: So³tys oraz Rada So³ecka Sza-
rek, Ko³o Gospodyñ Wiejskich w Szarkach, Stowarzyszenie Dorzecza Szarki, Lasy
Pañstwowe Nadleœnictwo Grodzisk Wlkp., Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym
Tomyœlu, Gmina Nowy Tomyœl oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury. 

W Borui Nowej dzieñ pe³en atrakcji 
7 lipca na boisku przy œwietlicy wiejskiej w Borui Nowej odby³ siê piknik pod ha-

s³em „Zupa Romana”, po³¹czony ze Œwiêtem Latawca. Organizatorem festynu by³y
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury, natomiast
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goœciem specjalnym finalista programu „MasterChef” Mariusz Szwed, który na oczach
widzów przygotowa³ 500 porcji tajskiej zupy rybnej. Wspólnemu gotowaniu towa-
rzyszy³y konkursy i degustacja. W tym dniu odby³y siê te¿ warsztaty modelarskie sk³a-
dania latawców, a sprzyjaj¹ca pogoda pozwoli³a na ich wypuszczenie. W tym samym
dniu po po³udniu odby³y siê obchody Dni Borui Nowej. Ich organizator – Rada So³ec-
ka przygotowa³a dla mieszkañców wiele atrakcji: koncert zespo³u „Dambejk” z Kuœli-
na, „Cichej Czwórki”, animacje i zabawy dla dzieci. Bogaty w wydarzenia dzieñ za-
koñczy³ koncert Czadomana. 

Wielkie otwarcie pieca chlebowego 
Przy œwietlicy wiejskiej w Nowej Ró¿y 13 lipca odby³o siê wielkie otwarcie odno-

wionego pieca chlebowego. Chleb – na zakwasie i ze œwie¿o mielonej m¹ki – wypie-
ka³ Jacek Polemski z piekarni „Czarny chleb”. Wszyscy obecni mieli mo¿liwoœæ po-
znania procesu wypiekania chleba, a nastêpnie jego degustacji. Imprezie towarzyszy-

³o wiele atrakcji: by³y gry i zabawy prowadzone przez wojów piastowskich, dmucha-
ny zamek, a tak¿e wystêpy zespo³ów „Good Staff” oraz „Latino Lovers”. Budowa
pieca chlebowego sfinansowana zosta³a z bud¿etu Gminy Nowy Tomyœl. 

Parking na ulicy Olchowej 
Na ulicy Olchowej w Nowym Tomyœlu wybudowano nowy parking. Oddanie do u¿ytku

tej inwestycji mia³o miejsce 17 lipca. W otwarciu parkingu uczestniczyli: Burmistrz Nowego
Tomyœla W³odzimierz Hibner wraz z zastêpc¹ Adriann¹ Zieliñsk¹, radni Rady Miejskiej, Da-
mian Pyliñski – zastêpca naczelnika Wydzia³u Infrastruktury i Drogowego oraz wykonaw-
ca inwestycji. Parking liczy ponad 100 miejsc, a koszt inwestycji to prawie milion z³otych.
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W Przy³êku – od juniora do seniora 
20 lipca w Przy³êku odby³ siê piknik pod nazw¹ „Od juniora do seniora”'. Zadbano o

atrakcje dla wszystkich pokoleñ mieszkañców Przy³êku i okolic. Dzieci korzystaæ mog³y z
dmuchañców, przejazdu bryczk¹, malowania twarzy. Odbywa³y siê zawody strzeleckie z
broni pneumatycznej o puchar So³tysa, w których udzia³ wzi¹³ m.in. burmistrz W³odzimierz
Hibner. Zorganizowano te¿ konkursy integruj¹ce rodziny: slalom w alkogoglach, a tak¿e
jedzenie jogurtu z zamkniêtymi oczami. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³ siê pokaz ratow-
nictwa medycznego. W godzinach wieczornych w biesiadzie przy³êkowskiej uczestniczy³o
wielu mieszkañców i ich goœci. Wydarzenie sfinansowane zosta³o w ramach Bud¿etu Oby-
watelskiego Gminy Nowy Tomyœl.

Pó³kolonie letnie w Zb¹szyniu 
W tym roku ju¿ po raz kolejny dzieci z gminy Nowy Tomyœl uczestniczy³y w pó³kolo-

niach letnich, zorganizowanych na pla¿y w zb¹szyñskich £azienkach. Pó³kolonie odbywa³y
siê w dwóch turnusach: od 24 do 30 lipca i od 31 lipca do 6 sierpnia. Uczestniczy³o w nich
³¹cznie 100 dzieci. Czas wype³nia³y im gry i zabawy na pla¿y animowane przez wychowaw-
ców oraz k¹piele w jeziorze B³êdno. Zorganizowanie pó³kolonii w Zb¹szyniu by³o mo¿liwe
dziêki wspó³pracy burmistrzów Nowego Tomyœla i Zb¹szynia. 

Policyjny jubileusz i œwiêto
Funkcjonariusze policji z terenu powiatu nowotomyskiego 26 lipca obchodzili w Miejskiej

i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu jubileusz 100. lecia powstania Policji
Pañstwowej po³¹czony z uroczystoœciami z okazji Œwiêta Policji. W uroczystoœciach udzia³
wziêli m. in. przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu nowotomyskiego i tworz¹cych
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go gmin, s³u¿b wojskowych, po¿arniczych, instytucji, z którymi policja wspó³pracuje oraz za-
proszeni goœcie zaprzyjaŸnieni z nowotomysk¹ jednostk¹. Jaros³aw ¯urek – Komendant
PPw Nowym Tomyœlu przypomnia³ historiê Policji Pañstwowej oraz podziêkowa³ funkcjona-
riuszom i pracownikom cywilnym Policji za codzienny trud, zaanga¿owanie i profesjonalizm
w s³u¿bie. Podczas uroczystoœci pad³y równie¿ s³owa uznania ze strony zaproszonych goœci
oraz ¿yczenia dla funkcjonariuszy. Z okazji Œwiêta Policji wrêczone zosta³y wyró¿nienia, me-
dale, odznaczenia oraz mianowania policjantów na wy¿sze stopnie s³u¿bowe. 

Wieloletnia Sekretarz Gminy przesz³a na emeryturê
Burmistrz Nowego Tomyœla oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego po¿egnali 29 lipca Ma-

riê Cegleck¹ – wieloletni¹ Sekretarz Gminy, która zakoñczy³a pracê zawodow¹ i przesz³a
na emeryturê. Maria Ceglecka piastowa³a tê funkcjê od 1995 roku. Sprawuj¹c tê odpowie-
dzialn¹ funkcjê da³a siê poznaæ jako osoba o rozleg³ej i gruntownej wiedzy, w szczególnoœci
w zakresie administracji i samorz¹dnoœci. Chêtnie dzieli³a siê ni¹ z pracownikami Urzêdu
Miejskiego. Pani Maria podziêkowa³a wszystkim wspó³pracownikom za owocn¹ wspó³pra-
cê. Burmistrz W³odzimierz Hibner i pracownicy Urzêdu Miejskiego równie¿ z³o¿yli podziê-
kowania pani Sekretarz za jej zaanga¿owanie, ¿yczliwoœæ oraz pracê w³o¿on¹ w rozwój no-
wotomyskiego samorz¹du gminnego i sprawne funkcjonowanie magistratu. 

XIX Œwiatowy Przegl¹d Folkloru INTEGRACJE
10 sierpnia w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury odby³a siê inaugu-

racja Œwiatowego Przegl¹d Folkloru INTEGRACJE. Festiwal trwa³ dziewiêæ dni, od 10 do 18
sierpnia. W tym czasie artyœci odwiedzili: Grodzisk Wlkp., Damas³awek, Leszno, Wronki,
Wrzeœniê, Poznañ oraz Luboñ. Wydarzenie zakoñczy³o siê koncertem fina³owym w Swa-
rzêdzu, podczas którego zaprezentowane zosta³y najlepsze punkty programu artystyczne-

KRONIKA WYDARZEÑ

111Lipiec - wrzesieñ 2019

Burmistrz W³odzimierz Hibner i pracownicy Urzêdu Miejskiego podziêkowali Marii Cegleckiej 
za wieloletni¹ wspó³pracê



go. W tym roku organizatorzy wyeksponowali postaæ patrona roku 2019 - Stanis³awa
Moniuszkê, którego twórczoœæ tak bardzo zwi¹zana jest z folklorem. Inspiracj¹ tegoroczne-
go has³a przegl¹du „Wkrêæ siê!” by³a „Prz¹œniczka” – pieœñ tego kompozytora. Podczas
19. edycji Œwiatowego Przegl¹du Folkloru INTEGRACJE wyst¹pi³y zespo³y folklorystyczne
z Polski – Zespó³ Pieœni i Tañca „Zawiercie” oraz Zespó³ Tañca Ludowego AWF- u w Po-
znaniu (gospodarz wydarzenia), z Kolumbii – Ballet Folclorico Municipal „La Estrella”,
z Wêgier – Zespó³ Tañca Ludowego „Szeged”, z Gruzji – TSU „Flying Georgians – Univer-
sity” i z Bu³garii – Zespó³ Folklorystyczny „Sider Voivoda”. Dopracowane choreografie wy-
stêpów, wielobarwne stroje i muzyka wp³ynê³y na niesamowity klimat tego folklorystyczne-
go wydarzenia. 

Podsumowanie muralowego projektu
Od 12 sierpnia do 8 wrzeœnia na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu goœci³a wysta-

wa plenerowa podsumowuj¹ca projekt „Murale Polskiej Niepodleg³oœci”, którego benefi-
cjentem by³ Nowotomyski Oœrodek Kultury. Nowy Tomyœl by³ jednym z 10 miast w Pol-
sce, w którym projekt ten by³ realizowany. We wszystkich tych miastach, w ubieg³ym roku
kalendarzowym, powsta³y murale nawi¹zuj¹ce tematycznie do 100. rocznicy odzyskania
niepodleg³oœci. Na wystawie zaprezentowano wszystkie murale i krótkie historie ich po-
wstawania. W ramach dzia³añ towarzysz¹cych wystawie w naszym mieœcie odby³ siê piknik
historyczny przygotowany przez Teatr „Wagabunda” z Krakowa, który zaprezentowa³
program edukacyjno-teatralno-animacyjny pt. „Polska stara zagroda, czyli jak 100 lat temu
¿yli i bawili siê nasi przodkowie.” Na skwerach wokó³ wystawy powsta³a interaktywna, hi-
storyczna instalacja teatralna starej zagrody, a w niej stanowiska rzemieœlnicze, na których
mo¿na by³o wykonywaæ tradycyjne prace gospodarskie oraz spróbowaæ swych si³ w gin¹-
cych zawodach, grach, zabawach i zajêciach, które by³y codziennoœci¹ 100 lat temu. Atrak-
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cje te zapewni³y ró¿nym pokoleniom nowotomyœlan wielogodzinn¹ zabawê. Dzieciom naj-
bardziej spodoba³y siê dawne gry i zabawy, które by³y ciekaw¹ lekcj¹ historii, ale tak¿e æwi-
czy³y refleks i wyobraŸniê. Nad ca³oœci¹ czuwali aktorzy i animatorzy z Teatru „Wagabun-
da”. Piknik historyczny towarzyszy³ najwiêkszej plenerowej imprezie w naszym mieœcie –
Jarmarkowi Chmielo-Wikliniarskiemu. 

Ruszyli Piotrowi z pomoc¹
W muszli koncertowej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury 16 sierpnia odby³a siê im-

preza charytatywna pod has³em „Pomó¿my Piotrowi znów pomagaæ”. Akcja mia³a na celu
zebranie œrodków finansowych na leczenie i rehabilitacjê poszkodowanego w wypadku dro-
gowym ratownika medycznego, wieloletniego pracownika nowotomyskiego szpitala.
W pomoc zaanga¿owa³a siê du¿a grupa osób, którym los Piotra nie jest obojêtny. Podczas
festynu wyst¹pili m. in.: uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego, zespó³ „Last Riot” i Fi-
lip Popów – wokalista zespo³u „Ogieñ”. Imprezê poprzez pokazy i prezentacjê sprzêtu
wsparli: Grupa Motocyklowa „Waleczne Wilki”, Agama ASG Team, Komenda Powiatowa
Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, Policja i Pogotowie Ratunkowe. Dla dzieci zorganizowany zo-
sta³ k¹cik malowania twarzy i robienia warkoczyków. Ka¿dy uczestnik móg³ skorzystaæ ze
s³odkich przek¹sek, napojów i grochówki. Przeprowadzona zosta³a te¿ loteria fantowa
z atrakcyjnymi nagrodami. 

Turniej Torneo Wielkopolskie Orlików
Na terenie obiektów Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu 17 sierpnia odby³

siê ogólnopolski turniej „Torneo Wielkopolskie Orlików” o puchar Burmistrza Nowego
Tomyœla. Do zawodów rozgrywanych w ramach programu „Pi³karski Laur” przyst¹pi³o sie-
dem dru¿yn: Akademia Reissa z Poznania, Dwójka MOS z Gubina, Nowotomyska Akade-
mia Pi³karska, Gminna Szkó³ka Pi³karska S¹topy, Akademia Reissa 2010 Poznañ, Akademia
Pi³karska OSiR-u we Lwówku i UKS Dyskobolia Grodzisk Wlkp. Turniej otworzy³ Artur
£oziñski – dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. Zwyciêzc¹ turnieju zo-
sta³a dru¿yna Akademii Piotra Reissa z Poznania, II miejsce zajê³a dru¿yna Dwójka MOS
z Gubina, a III – Nowotomyska Akademia Pi³karska. W ramach turnieju przyznano równie¿
wyró¿nienia indywidualne. Ta sportowa impreza zorganizowana zosta³a w Nowym Tomy-
œlu ju¿ po raz czwarty. 

Akademie splecione wiklin¹
W Galerii na Piêtrze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu 22

sierpnia zagoœci³a interesuj¹ca wystawa prac plecionkarskich absolwentów, uczniów i na-
uczycieli Dolnoœl¹skiego Zespo³u Szkó³ w Jaworze i Zespo³u Szkó³ i Placówek Oœwiatowych
Województwa £ódzkiego w £owiczu. Tego dnia progi biblioteki przekroczyli liczni mi³oœni-
cy wikliniarskiej sztuki, nie tylko z Nowego Tomyœla, ale i z innych czêœci kraju oraz z zagra-
nicy. G³os zabrali: dyrektor biblioteki – Lucyna Koñczal-Gnap, dyrektorzy obu szkó³ – Do-
rota Subocz i dr Tadeusz ¯uczek, prof. Jêdrzej Stêpak z Zak³adu Dzia³añ Twórczych
w Przestrzeni Publicznej UAM w Poznaniu i oczywiœcie sprawcy tego wikliniarskiego wyda-
rzenia, mistrzowie plecionkarstwa i nauczyciele zawodu – Rafa³ Górczyñski i Wojciech
Œwi¹tkowski. Wystawa, któr¹ mo¿na by³o zwiedzaæ niemal¿e do koñca wrzeœnia by³a
wspania³¹ okazj¹ do zapoznania siê z dorobkiem obu placówek, które w ró¿nych formach
nieustannie, ramiê w ramiê ze sob¹ wspó³pracuj¹.
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IV Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa
Na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu od 22 do 25

sierpnia odbywa³ siê IV Œwiatowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa, na który przybyli ple-
cionkarze z oko³o 70 krajów. Patronat honorowy nad wydarzeniem obj¹³ Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizatorem festiwalu by³o Ogólnopolskie Stowa-
rzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, a wspó³organizatorami Starostwo Powiatowe w No-
wym Tomyœlu oraz Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie.
Podczas imprezy przeprowadzono dwudniowy V Jubileuszowy Miêdzynarodowy Konkurs
Plecionkarski, podczas którego plecionkarze rywalizowali o tytu³ Grand Prix Festiwalu.
Konkurs obejmowa³ prace wykonywane na ¿ywo oraz prace nades³ane, a uczestnicy przy-
stêpowali do konkursu indywidualnie lub w 2. osobowych zespo³ach. Prace wykonywane
na ¿ywo miêdzynarodowe jury pod przewodnictwem prof. dra hab. Jêdrzeja Stêpaka oce-
nia³o w piêciu kategoriach: kosz, galanteria, tradycyjna forma dekoracyjna, abstrakcyjna for-
ma dekoracyjna oraz plecionki z materia³ów innych ni¿ naturalne. Prace nades³ane ocenia-
ne by³y w dwóch kategoriach: forma u¿ytkowa i forma dekoracyjna. Tytu³ Grand Prix Fe-
stiwalu otrzyma³a Berit Ida Ludtke z Niemiec, która wykona³a pracê w kategorii abstrakcyj-
na forma dekoracyjna. W ramach Festiwalu zaprezentowano cykl wystaw pod nazw¹ „Tra-
dycja i nowoczesnoœæ, design i funkcjonalnoœæ”, na których zaprezentowane zosta³y ekspo-
zycje poœwiêcone twórczoœci i tradycjom plecionkarskim, m. in. w Afryce, w Niemczech, we
Francji i w Polsce. W ramach cyklu: „Podró¿ œladami kultur i tradycji plecionkarskich”, pod-
czas czterech festiwalowych wieczorów odbywa³y siê spotkania z mistrzami plecionkarski-
mi ze wszystkich kontynentów. Festiwalowi towarzyszy³o te¿ wiele innych wydarzeñ, m. in.:
ekspozycje, pokazy i warsztaty wyplatania, kiermasz wyrobów plecionkarskich, wiklinowe
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W nowotomyskiej bibliotece otwarta zosta³a wystawa plecionkarskich prac 
dwóch zaprzyjaŸnionych szkó³



przedszkole, wiklina w terapii zajêciowej oraz gra terenowa „Œladami wikliny i plecionkar-
stwa”.

Wieczornica na placu
W scenerii wystawy „Murale Polskiej Niepodleg³oœci”, 26 sierpnia na placu Niepodleg³o-

œci w Nowym Tomyœlu, odby³a siê wieczornica z udzia³em harcerzy z 19. Dru¿yny Harcer-
skiej „Buki” im. A. Kamiñskiego. Wydarzenie rozpoczê³o siê od rozpalenia harcerskiego
ognia i wspólnego odœpiewania obrzêdowej pieœni harcerskiej. Nastêpnie dziewczêta z ze-
spo³u wokalnego „Ojej” z Bukowca wyst¹pi³y z repertuarem pieœni patriotycznych. Czêœæ
artystyczn¹ zamknê³y typowe pieœni harcerskie wykonane w krêgu, przy ognisku i akompa-
niamencie gitar. Dla najm³odszych przygotowano warsztaty plastyczne, a dla wszystkich bia-
³o-czerwone flagi, wiatraczki i daszki przeciws³oneczne. Nie zabrak³o te¿ smacznej, harcer-
skiej grochówki. 

Poezja i rap z ul. Witosa – koncert podsumowuj¹cy projekt
30 sierpnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu podsumowa³a

projekt „Poezja i rap z ulicy Witosa 8”. M³odzie¿ bior¹ca udzia³ w tym projekcie, zrealizo-
wanym dziêki grantowi z programu „Równaæ Szanse 2018” i wsparciu Starostwa Powiato-
wego w Nowym Tomyœlu, tu¿ przed zakoñczeniem wakacji, zaprosi³a na wyj¹tkowy kon-
cert poetycko-muzyczny. Wœród goœci wieczoru znaleŸli siê: rodziny uczestników projektu,
przyjaciele, znajomi, poeci skupieni na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackich oraz
mi³oœnicy poezji i rapu. M³odzie¿ podziêkowa³a Staroœcie Nowotomyskiemu – Andrzejowi
Wilkoñskiemu za wsparcie projektu, które umo¿liwi³o m³odym raperom profesjonalne wy-
danie p³yty pt. „Rap z ulicy Witosa 8”. Koncert rozpocz¹³ siê od tego, co inspirowa³o m³o-
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W jubileuszowym konkursie plecionkarskim uczestniczyli plecionkarze z ca³ego œwiata 



dzie¿ podczas trwania projektu, czyli od poezji twórców skupionych wokó³ Nowotomy-
skiego Piêtra Wyrazów Literackich. Czytana poezja przeplatana by³a raperskimi utworami
w wykonaniu: Adriana Napiera³y, Kacpra Barana, Aleksego Nowotnika oraz Karola Za-
rzyckiego. Wszyscy goœcie koncertu zostali obdarowani p³yt¹ nagran¹ przez m³odych no-
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Harcerska wieczornica  na placu Niepodleg³oœci 

Koncert wieñcz¹cy biblioteczny projekt „Poezja i rap z ulicy Witosa 8” , który odby³ siê na scenie NOK-u



wotomyskich raperów. Koordynatork¹ projektu z ramienia nowotomyskiej biblioteki by³a
Ma³gorzata Kaczmarek. 

80. rocznica wybuchu II wojny œwiatowej
1 wrzeœnia pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich w Nowym Tomyœlu odby³a siê

uroczystoœæ patriotyczna upamiêtniaj¹ca 80. rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej. Okolicz-
noœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. Na
p³ycie pomnika wieñce z³o¿y³y delegacje organizacji kombatanckich, w³adz miasta i powia-
tu, s³u¿b mundurowych, organizacji spo³ecznych oraz szkó³. Oddano w ten sposób ho³d ¿o³-
nierzom walcz¹cym w obronie ojczyzny oraz wszystkim ofiarom wojny. 

Nauczycielskie awanse 
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 2 wrzeœnia odby³o siê spotkanie z nauczycie-

lami i dyrektorami przedszkoli i szkó³ podstawowych z terenu gminy Nowy Tomyœl. Oka-
zj¹ do spotkania by³o wrêczenie przez Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibne-
ra aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oœmiu nauczy-
cielkom, które w lipcu br. zda³y egzamin przed komisj¹ egzaminacyjn¹. Akty nadania stop-
nia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzyma³y: Katarzyna Jopek – nauczy-
cielka muzyki, plastyki i techniki, Julita Zofia Jakubowska – nauczycielka edukacji wczesnosz-
kolnej i Sylwia Krakowiak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej zatrudnione w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu, Paulina Sarbok – nauczy-
cielka wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jastrzêbsku Starym, Monika
Maria P³aszczyk – wychowawca œwietlicy w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odow-
skiej-Curie w Nowym Tomyœlu, Kamila Anna Pilarska i Natalia BruŸdziñska – nauczycielki
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Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner wraz z zastêpczyniami Adriann¹ Zieliñsk¹
i Gra¿yn¹ Pogonowsk¹ z³o¿yli wi¹zankê kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich



wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 „Plastusiowe Osiedle” w Nowym Tomy-
œlu oraz Sylwia Ewa WoŸna – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr
3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyœlu. Zgodnie z Kart¹ Nauczyciela, przy nadawaniu
stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel sk³ada œlubowanie, potwierdzaj¹c ten fakt
podpisem. W obecnoœci Burmistrza Nowego Tomyœla i dyrektorów szkó³ nauczycielki
z³o¿y³y takie œlubowanie.

Jarmark Chmielo-Wikliniarski
Najwiêksze nowotomyskie œwiêto – Jarmark Chmielo-Wikliniarski odby³ siê w dniach

6 – 8 wrzeœnia. Jak co roku impreza obfitowa³a w wiele ciekawych wydarzeñ, a w bogatej
ofercie ka¿dy móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. Jarmarkowe wydarzenia odbywa³y siê w kilku lo-
kalizacjach: na Stadionie Miejskim, na placu Niepodleg³oœci, na ulicy Mickiewicza (deptaku)
oraz w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Tradycyjnie Jarmark rozpocz¹³ barwny koro-
wód ulicami miasta. Wziê³o w nim udzia³ wiele grup i stowarzyszeñ z terenu gminy, m. in.:
Chmielowa Grupa Motocyklowa, grupa mi³oœników kolarstwa NTonBIKE, Szko³a Podsta-
wowa nr 1 w Nowym Tomyœlu, Szko³a Podstawowa nr 2 w Nowym Tomyœlu, Szko³a Pod-
stawowa nr 3 w Nowym Tomyœlu, Nowotomyska Akademia Pi³karska Polonia Nowy To-
myœl, Gminna Szkó³ka Pi³karska oraz Grupa Graciarska LOK-u. Korowód poprowadzi³a
M³odzie¿owa Orkiestra Dêta z Rostarzewa. Uczestniczyli w nim tak¿e: grupa obrzêdowa
z Cichej Góry, zaproszeni goœcie, delegacje z gmin partnerskich Biesenthal w Niemczech, Su-
lêcina i Dêbna oraz mieszkañcy naszego regionu. Na terenie miasta stanê³y dwie sceny:
mniejsza – na placu Niepodleg³oœci i du¿a – na Stadionie Miejskim. W ci¹gu trzech jarmar-
kowych dni na obu scenach wyst¹pili, zarówno lokalni artyœci, grupy szkolne i przedszkolne
z terenu naszej gminy, jak i ogólnopolskie gwiazdy. Na ma³ej scenie swoje artystyczne wy-
stêpy zaprezentowali: Grupa Szopena – sekcja perkusyjna pod kierunkiem Grzegorza Sty-
czyñskiego, wokalistki Rozœpiewanych Warsztatów NOK-u, Przedszkole nr 4 im. Bolka
i Lolka w Nowym Tomyœla – grupa „Lolki” przygotowana przez Karolinê Œwitalsk¹, ucznio-
wie Szko³y Podstawowej nr 2 pod opiek¹ Anny Œl¹skiej, Marta Piku³a, zespó³ akordeonowy
z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Nowym Tomyœlu wraz z opiekunem Tomaszem Mile-
rem, ma¿oretki „Vena” z Przemêtu, ma¿oretki „Twins” z W³oszakowic – tegoroczne mi-
strzynie Polski, Prywatne Ognisko Muzyczne – grupa przygotowana przez Cecyliê Œlusarz
oraz Waleria Fludra. Na du¿ej scenie wyst¹pili: I¿i Monti z muzyczn¹ niespodziank¹, „Karol
Big Band”, zespó³ „Trend”, „Kapela zza Winkla” oraz zespó³ „Lord – Sound of Queen”.
Nie zabrak³o oczywiœcie gwiazd doskonale znanych na polskiej scenie muzycznej: Micha³a
Szpaka, duetu Kalwi & Remi, Paw³a Stasiaka w repertuarze „Papa D”, zespo³u „Big Day”,
Roksany Wêgiel, Sarsy oraz Krzysztofa Cugowskiego z Zespo³em Mistrzów. Dla mi³oœni-
ków muzyki tanecznej przygotowano dyskotekê i zabawê taneczn¹ w pi¹tkowy i sobotni
wieczór. Nowoœci¹ w tegorocznym programie jarmarkowym by³o „Œniadanie na trawie”,
które mia³o odbyæ siê w sobotni ranek w Parku Feliksa, a z powodu deszczowej pogody
przeniesione zosta³o do Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Podczas „œniadania” serwo-
wana by³a przez CraftCoffee aromatyczna kawa, smako³yki z Okrêgowej Spó³dzielni Mle-
czarskiej „Top Tomyœl” i Piekarni „Kucz” oraz zdrowe przek¹ski z „FitApetit”. Odby³a siê
relaksuj¹ca joga ze Studiem „Namaste Yoga” z Poznania oraz konkurs na najd³u¿sz¹ deskê
PLANK. Wyniki rywalizacji by³y zaskakuj¹ce nawet dla samych trenerów z „Behapowiec-

KRONIKA WYDARZEÑ

118 Lipiec - wrzesieñ 2019



Gym”, którzy podjêli siê organizacji konkursu. Najlepszy wynik kobiecy przekroczy³ 8 mi-
nut, mêski – 12 minut. Pierwsze miejsce w kategorii kobiet zajê³a El¿bieta Jêdrzejczak, II
miejsce – Joanna Warawko. W kategorii mê¿czyzn zwyciê¿y³ Pawe³ Jurgas, a II miejsce wy-
walczy³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. „Œniadanie na trawie” zakoñczy³
koncert „Pe³ech Horna Duo”, zorganizowany w ramach Festiwalu Akademii Gitary. W jar-
markow¹ niedzielê, 8 wrzeœnia, odby³y siê Do¿ynki Gminne wraz z tradycyjnym korowo-
dem, obrzêdem i wystêpem Zespo³u Pieœni i Tañca Kêb³owo. Tegoroczny jarmark zamkn¹³
niezwyk³y pokaz pirotechniki cichej. Jarmarkowi – jak co roku – towarzyszy³y wyj¹tkowe,
zwi¹zane tylko z tym œwiêtem, konkursy. Konkurs na „Naj³adniejsz¹ witrynê sklepow¹” wy-
gra³ Salon Sportowy „Adidas” Ireny Cisak. Drugie miejsce jury przyzna³o za dekoracjê wi-
tryny sklepu „Tkaniny” s. c. Tomasz Kaczmarek, Daniela Tuczyk – Kaczmarek, a III miejsce
zaj¹³ Sklep Odzie¿owy „Ola” Leszka Nowaka. W konkursie na „Najpiêkniejsz¹ ekspozycjê
przed sklepem” I miejsce zajê³a Firma PHU „Maciek” Poprawski & Berger, II – Restauracja
„Gala” – Andrzej Kardach, a III – P. H. U. „Cypisek” – Maria Nawrot oraz Kwiaciarnia
„Azalia” – Mateusz Beyga. Jury wyró¿ni³o te¿ „Music – Fun” – Violeta Dominiak oraz Kwia-
ciarniê „Kaktus” – Edyta Mia³kas. W konkursach na „Najwiêksz¹ szyszkê chmielow¹” oraz
na „Najd³u¿sz¹ ramkê chmielow¹” I miejsce zajê³a Renata Heinrich, II – Patrycja Szulc, a III
– Marek Biñkowski. Podczas Jarmarku odby³y siê te¿ liczne konkursy i zawody sportowe,
m. in.: Turniej Par Bryd¿a Sportowego, Turniej Koszykówki „Street Ball”, lot konkursowy
go³êbi, zawody wêdkarskie, zawody strzeleckie, Otwarte Mistrzostwa Miasta i Gminy No-
wy Tomyœl w Szachach Szybkich. Jarmarkowi towarzyszy³a wystawa plenerowa podsumo-
wuj¹ca projekt „Murale Polskiej Niepodleg³oœci”, stoiska z wyrobami nowotomyskich ple-
cionkarzy, stoiska handlowo-gastronomiczne, promocyjne, rêkodzielnicze, weso³e mia-
steczko i wiele innych atrakcji.
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Obrzêd jarmarkowy w tym roku przygotowali mieszkañcy Cichej Góry



Wystawa plenerowa akcja: powstanie! 
Od 9 do 30 wrzeœnia na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu eksponowana by³a

wystawa plenerowa „akcja: powstanie”. Wirtualne muzeum historii Poznania CYRYL. PL,
dzia³aj¹ce w ramach Wydawnictwa Miejskiego „Posnania”, od marca do maja 2018 roku
prowadzi³o spo³eczn¹ „Akcjê: Powstanie”. W Poznaniu oraz jedenastu wielkopolskich mia-
stach zbierane by³y nigdzie dot¹d niepublikowane pami¹tki zwi¹zane z Powstaniem Wiel-
kopolskim. W Nowym Tomyœlu w akcji uczestniczy³a Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Nowym Tomyœlu. Wszystkie udostêpnione w ramach akcji pamiatki zosta³y zdi-
gitalizowane, prawie 500 obiektów znalaz³o siê w sieci w wirtualnym muzeum historii Po-
znania CYRYL. Wœród nich dominuj¹ medale, odznaczenia, legitymacje i dyplomy, s¹ te¿ fo-
tografie, listy, w³asnorêczne ¿yciorysy, wspomnienia. Kontynuacj¹ akcji jest prezentacja fo-
tografii nagrodzonych i wyró¿nionych obiektów w postaci wielkoformatowej wystawy ple-
nerowej, która w 2019 roku odwiedza wielkopolskie miasta uczestnicz¹ce w „Akcji: Po-
wstanie”. Wystawa jest wspó³finansowana ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielko-
polskiego.

Bibliotekarze – teraz my!
11 wrzeœnia zakoñczy³ siê cykl – trwaj¹cych od kwietnia do wrzeœnia – szkoleñ dla biblio-

tekarzy z terenu powiatu nowotomyskiego, które Miejska i Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Nowym Tomyœlu przygotowa³a w ramach projektu: „Bibliotekarze – teraz my!”, do-
finansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z programu „Part-
nerstwo dla ksi¹¿ki”. W ich trakcie bibliotekarze wzbogacili sw¹ wiedzê na temat aktyw-
nych form pracy z m³odzie¿¹, wykorzystywania nowych technologii w pracy z dzieæmi
i m³odzie¿¹ oraz kszta³towania nowoczesnego wizerunku biblioteki i bibliotekarza. Ostat-

KRONIKA WYDARZEÑ

120 Lipiec - wrzesieñ 2019

We wrzeœniu zakoñczy³ siê kilkumiesiêczny cykl szkoleñ dla bibliotekarzy 



nie szkolenie dotyczy³o trudnego zagadnienia, sytuacji konfliktowych w pracy, zapobiegania
im i ich rozwi¹zywaniu. Projekt „Bibliotekarze – teraz my!”, którego koordynatorem by³a
Ró¿a Mleczak – kierownik Dzia³u Udostêpniania i Informacji nowotomyskiej biblioteki, po-
za szkoleniami, obejmowa³ równie¿ ciekaw¹ i inspiruj¹c¹, majow¹ wizytê studyjn¹ w Galerii
Ksi¹¿ki w Oœwiêcimiu.

Uczniowie nagrodzeni w ogólnopolskiej kampanii 
Szko³y podstawowe z terenu gminy Nowy Tomyœl po raz kolejny przyst¹pi³y do Ogól-

nopolskiej Kampanii Profilaktycznej „Zachowaj TrzeŸwy Umys³”, organizowanej przez Sto-
warzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. W ramach kampanii, w szko³ach
przeprowadzono zajêcia profilaktyczne w oparciu o karty pracy nades³ane przez Stowarzy-
szenie. Uczniowie wziêli tak¿e udzia³ w konkursie literacko – plastycznym „Ja za 20 lat”. 12
wrzeœnia – w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu – burmistrz W³odzimierz Hibner, za-
stêpca burmistrza Gra¿yna Pogonowska oraz pe³nomocnik burmistrza ds. uzale¿nieñ Jolan-
ta Szade spotkali siê z uczniami – laureatami konkursu plastyczno-literackiego, zorganizowa-
nego w ramach kampanii oraz ich opiekunami. Zadaniem uczestników konkursu by³o wy-
konanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentuj¹cej w³asne plany na przysz³oœæ. Wœród
wielu wyró¿nionych prac znalaz³y siê prace uczniów z czterech szkó³ z terenu naszej gminy.
Dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe otrzymali: Jakub Moncibowicz i Patrycja Dziêcio³ ze Szko³y
Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu, Emilia Kañdu³a i Miko³aj Nowak ze Szko³y Podsta-
wowej nr 3 w Nowym Tomyœlu, Monika Matuszak i Patrycja Adamska z Zespo³u Przed-
szkolno-Szkolnego w Bukowcu oraz Nikola S³ociñska i Hanna Franek ze Szko³y Podstawo-
wej w Jastrzêbsku Starym. 
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Otwarcie strefy sportu 
W Parku im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu 13 wrzeœnia odby³o siê otwarcie

strefy sportu. W zrewitalizowanym parku wydzielone zosta³o miejsce przeznaczone do ak-
tywnego spêdzania czasu. Znajduj¹ siê w nim: boiska do siatkówki pla¿owej, boisko do pi³-
ki koszykowej, bulodrom (boisko do gry w bule), skatepark, si³ownia zewnêtrzna oraz stre-
fa workout z przyrz¹dami do gimnastyki sportowej. W pobli¿u znajduje siê te¿ strzelnica.
Podczas ceremonii otwarcia Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, wiceprze-
wodnicz¹cy Rady Miejskiej Wojciech Andryszczyk oraz przedstawiciel m³odych sportow-
ców przeciêli wstêgê. Nastêpnie odby³o siê szkolenie z gry w bule, które poprowadzi³ Piotr
Milicki. W strefie workout Tobiasz Klimek – mieszkaniec Nowego Tomyœla specjalizuj¹cy
siê w kalistenice, wraz z grup¹ vv „Anti-Gravity Squad” z Poznania i Grodziska Wlkp., za-
prezentowali efektowne figury i elementy akrobatyczne, wykorzystuj¹c ciê¿ar w³asnego cia-
³a. Na boisku do siatkówki pokazowy mecz rozegra³ MKS „Kangur”, a na boisku do koszy-
kówki popis swoich umiejêtnoœci dali wychowankowie UKS „Dream Team” oraz MKS
„Gromy”. Na strzelnicy, pod opiek¹ Henryka Sabaturskiego, odbywa³o siê strzelanie
z KBKS. Oprócz atrakcji sportowych, na uczestników otwarcia strefy sportu czeka³o stoisko
promocyjne Gminy Nowy Tomyœl oraz grill. Na podsumowanie imprezy burmistrz W³odzi-
mierz Hibner wraz z dyrektorem OSiR-u Arturem £oziñskim wrêczyli sportowcom pucha-
ry i nagrody.

IX Przystanek: Biblioteka!
W sobotnie popo³udnie, 14 wrzeœnia, wspólnym wysi³kiem pracowników nowotomy-

skiej biblioteki i grona jej partnerów Biblioentuzjastów, ju¿ po raz dziewi¹ty, odby³a siê im-
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Przeciêciem wstêgi otwarto strefê sportow¹ w Parku Feliksa 



preza plenerowa o charakterze pikniku rodzinnego, tj. Przystanek: Biblioteka! W tym roku
imprezê tê wspar³a Polska Fundacja Dzieci i M³odzie¿y grantem przyznanym z programu
„Równaæ Szanse”, w ramach Konkursu Specjalnego „30 lat wolnoœci 1989 – 2019”. M³o-
dzie¿ bior¹ca udzia³ w programie „Równaæ Szanse” spisa³a siê na medal, dbaj¹c o atrakcyj-
noœæ konkurencji, oprawê fotograficzn¹ i filmow¹. Impreza przebiega³a w tym roku pod ha-
s³em: „Biblioteka! Trzy dekady wolnoœci” i – oprócz tradycyjnego promowania ksi¹¿ki i czy-
telnictwa w naszym lokalnym œrodowisku – akcentowa³a przypadaj¹ce w 2019 roku histo-
ryczne rocznice wydarzeñ zwi¹zanych z polsk¹ wolnoœci¹ i demokracj¹, a szczególnie: przy-
padaj¹c¹ 4 czerwca – 30. rocznicê zwyciêstwa „Solidarnoœæ” w wyborach parlamentar-
nych, powo³anie pierwszego niekomunistycznego Prezesa Rady Ministrów oraz 20. roczni-
cê przyst¹pienia Polski do NATO i 15. rocznicê wst¹pienia do Unii Europejskiej. Przystanek:
Biblioteka! tradycyjnie mia³ postaæ Wielodziedzinowego Konkursu Wiedzy i Umiejêtnoœci,
w którym uczestniczy³y kilkuosobowe zespo³y rodzinne lub kole¿eñskie, odwiedzaj¹ce usy-
tuowane wokó³ biblioteki przystanki tematyczne. W tym roku by³y to – Przystanek: I De-
kada (1989 – 1999), Przystanek: II Dekada (1999 – 2009), Przystanek: III Dekada (2009
– 2019) oraz Przystanek: Kapsu³a czasu. Uczestnicy imprezy wykonywali przygotowane na
poszczególnych przystankach konkursowe zadania, pozwalaj¹ce wykazaæ siê wiedz¹, in-
wencj¹, ró¿norodnymi umiejêtnoœciami i sprawnoœciami. Scenariusz imprezy wzbogacony
by³ równie¿ ró¿norodnymi animacjami, plebiscytami, degustacjami, pokazami oraz wystê-
pami zespo³ów Prywatnego Ogniska Muzycznego. W ramy tegorocznego Przystanku: Bi-
blioteka! wpisana zosta³a tak¿e nowotomyska ods³ona Narodowego Czytania. Nowele pol-
skie na tarasie biblioteki czytali cz³onkowie stowarzyszeñ maj¹cych sw¹ siedzibê w podno-
wotomyskich wsiach. Fragmenty noweli „Dym” Marii Konopnickiej czytali cz³onkowie Sto-
warzyszenia na Rzecz Odnowy Wsi Nowa Ró¿a: El¿bieta Jêdrzejczak, Natalia Walkowiak
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Przystankowe atrakcje cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem



i Maciej Marchewka. W postacie bohaterów „Katarynki” Boles³awa Prusa wcielili siê by-
walcy spotkañ w bibliotecznej filii w Bukowcu: Aneta Brud³o, Danuta £ebkowska, Oskar
Skrzypczak i Wojtek Karpowicz, natomiast fragmenty „Orki” W³adys³awa Reymona
czytali przedstawiciele Ko³a Gospodyñ Wiejskich w Wytomyœlu: Anna Sobieraj, Monika
Sommerfeld i Jan B¹belek. Atrakcj¹ muzyczn¹ imprezy by³y wystêpy trzech zespo³ów
Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu: „Triola Singers”, „Triola Band”
i „After Beat”. 

IX Chy¿a 10
14 wrzeœnia odby³a siê 9. edycja „Chy¿ej 10” – imprezy zorganizowanej w ramach

Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w biegach ulicznych. W zawodach uczestniczy³o
ponad 460 zawodników i zawodniczek. Bieg rozegrany zosta³ na dystansie 10 kilome-
trów. Jego trasa wiod³a ulicami Nowego Tomyœla, drogami Glinna i Starego Tomyœla.
Start i meta zlokalizowane by³y na ulicy Tysi¹clecia. Trasa nordic walking wynosi³a 5 km.
Z tym dystansem zmierzy³o siê kilkadziesi¹t osób. Czterech zawodników startowa³o na
specjalnych wózkach sportowych. W klasyfikacji generalnej wygra³ Szymon Belgrau
z Miêdzyrzecza z czasem 34 minuty 6 sekund. Wœród pañ zwyciê¿y³a Wioletta Padu-
szyñska z Gorzowa Wlkp. z czasem 36 minut 26 sekund. W klasyfikacji nordic walking
na pierwszym miejscu uplasowa³ siê Patryk Skrzypczak z Trzciela. G³ównym organiza-
torem imprezy by³ Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”. 

Wyœcigi gratów 
Kolejna edycja Wrak Day, czyli wyœcigu gratów odby³a siê 15 wrzeœnia. Do rywali-

zacji przyst¹pi³o blisko 70 za³óg. Startowano w kategoriach silnika do 1,6 litra pojem-
noœci oraz 2 litrów pojemnoœci. Zawody rozegrane zosta³y na torze miêdzy Boruj¹ Ko-
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Biegacze wyruszyli na 10. kilometrow¹ trasê 



œcieln¹ a Szarkami. Impreza mia³a wymiar charytatywny, towarzyszy³a jej zbiórka pie-
niêdzy na zakup protezy dla Kacpra – m³odego mieszkañca Pakos³awia. Puchary naj-
lepszym za³ogom wrêczyli: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz Ar-
tur £oziñski – dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji.

Nowy sezon klubowych spotkañ 
Kolejny sezon spotkañ w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹-

cym w nowotomyskiej bibliotece, zainaugurowa³a Katarzyna Mazurkiewicz, która
wraz z mê¿em Andrzejem, tak¿e przewodnikiem trekkingowym, jest prekursork¹
profesjonalnych pokazów slajdów podró¿niczych w Polsce. 19 wrzeœnia podró¿niczka
opowiedzia³a klubowiczom o kobietach spotkanych w Himalajach i o górskich wê-
drówkach z perspektywy kobiety. Kolejne wrzeœniowe podró¿nicze spotkanie by³o
okazj¹ do zaprezentowania niezwykle przejmuj¹cego reporta¿u na temat Demokra-
tycznej Republiki Kongo. Goœæ spotkania Bartek Sabela 24 wrzeœnia opowiedzia³ m. in.
o wstrz¹saj¹cych warunkach pracy w kopalniach diamentów i wszechobecnej korupcji. 

K³opoty Hrabiny £obejko 
Amatorska Grupa Teatralna dzia³aj¹ca w Nowotomyskim Oœrodku Kultury 20

wrzeœnia wystawi³a spektakl pt. „K³opoty Hrabiny £obejko”. Komedyjka, napisana
przez prowadz¹c¹ amatorski teatr Renatê Œmierteln¹, opowiada o k³opotach i perype-
tiach hrabiny, która z pochodzenia by³a zwyczajn¹ ch³opk¹. Nowotomyscy aktorzy
stanêli na wysokoœci zadania, znakomicie odgrywaj¹c swoje role, a tym samym zapew-
niaj¹c publicznoœci fantastyczn¹, trwaj¹c¹ blisko dwie godziny rozrywkê. Podczas
dwóch spektakli sala widowiskowa wype³niona by³a do ostatniego miejsca, a oklaskom
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Spektakl pt. „K³opoty Hrabiny £obejko” okaza³ siê kolejnym sukcesem aktorów i autorki sztuki
Renaty Œmiertelnej 



i s³owom uznania dla aktorów i autorki sztuki nie by³o koñca. W przedstawieniu wy-
st¹pili: Beata Baran jako doktor Celestyna Szeli¿anka, Ela Cybal jako Jaœkowa, Zbi-
gniew Dembiecki jako Herr Frosh (pan ¯aba), Tomasz Kasper jako Ksawery von Goz-
dawa, £ukasz Kwiecieñ jako Pafnucy Klekot, £ukasz Mañka jako proboszcz, Bogus³aw
Nawrot jako Hilary Pó³kozic, Renata Orlicka jako Felicjanna Klekotowa, Paulina Oliwa
jako madama Teodozja Karska, Olga S³ociñska jako Ernestynka £obejkówna, Aleksan-
dra Walczak jako hrabina Kordula £obejko i Agata Zbora³a jako baronowa Klementy-
na Pac von Gozdawa. Scenografiê przygotowa³y Elwira Wolna oraz Aneta Norek.
Œwiat³em i dŸwiêkiem zaj¹³ siê Piotr Mañka. 

31. Turniej Wsi
Dziesiêæ wsi z terenu gminy Nowy Tomyœl 22 wrzeœnia stanê³o do rywalizacji w 31.

Turnieju Wsi, który odby³ siê tym razem w S¹topach. W konkurencjach turniejowych
wziê³y udzia³: Boruja Koœcielna, Boruja Nowa, Bukowiec, Cicha Góra, Glinno, Kozie La-
ski, Przy³êk, S¹topy, Stary Tomyœl i Szarki, ponadto w indywidualnym konkursie kulinar-
nym swoj¹ reprezentacjê wystawi³o równie¿ Sêkowo. Na sto³ach w tym roku królowa³
twaróg (z wy³¹czeniem tradycyjnych serników). Jury w sk³adzie: Grzegorz Beder –
przewodnicz¹cy, Renata Orlicka, Joanna Dominiak i Zbigniew Dembiecki ocenia³o nie
tylko walory smakowe, ale równie¿ oryginalnoœæ potraw. I tak: I miejsce zajê³a Justyna
Jandy z S¹topów, II – Wies³awa Jarzyna z Bukowca, na III znalaz³o siê kulinarne trio z Sê-
kowa – Renata Panek, Ma³gorzata Misztal i Anna Nowicka. Jury przyzna³o równie¿ wy-
ró¿nienie specjalne Monice Tyliñskiej z Cichej Góry. Wszyscy uczestnicy konkursu kuli-
narnego otrzymali pami¹tkowe dyplomy i nagrody. O godzinie 15.00 reprezentacje wsi
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Jedna z turniejowych konkurencji – street dance dla dzieci 



przyst¹pi³y do konkurencji turniejowych, których w tym roku by³o a¿ osiem: piosenki
kwietne, prezentacja koszulek so³eckich, „Pojedziemy na ³ów”, street dance dla dzieci,
slalom w alkogoglach, „£apaæ motyla” – zrêcznoœciowa zabawa dla dzieci, wo¿enie „po-
wietrza”, czyli balonów w taczkach na czas. Ca³oœæ zamyka³ niezwykle widowiskowy
pokaz walca. Jury w sk³adzie: Renata Orlicka – przewodnicz¹ca, Joanna Dominiak i Zbi-
gniew Dembiecki ocenia³o konkursowe zadania. Wysoki poziom konkursowych pre-
zentacji i wyrównana rywalizacja sprawi³y, ¿e I miejsce ex aequo zajê³y a¿ trzy wioski:
Bukowiec, Boruja Koœcielna i Glinno, na II – równie¿ ex aequo – uplasowa³y siê Kozie
Laski i S¹topy, na III natomiast – Boruja Nowa i Cicha Góra. G³ównym organizatorem
tego cyklicznego wydarzenia jest Nowotomyski Oœrodek Kultury. 

Najlepsi ³ucznicy w Bukowcu
22 wrzeœnia w Bukowcu odby³y siê £ucznicze Mistrzostwa Wielkopolski M³odzików

i Dzieci. Oficjalnego otwarcia zawodów dokonali: pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki oraz
Renata Parniewicz z LKS „Korona” Bukowiec. W zawodach wziêli udzia³ adepci ³ucznic-
twa z czterech klubów sportowych: AZS „Surma” Poznañ, KS „Leœnik” Poznañ, UKS
„Jedynka” Kórnik oraz gospodarze LKS „Korona” Bukowiec. Zawody podzielone by³y
na cztery kategorie. W ka¿dej z nich oddzielnie rywalizowali ch³opcy i dziewczêta. Wal-
ka w ka¿dej z grup by³a bardzo wyrównana, a uczestnicy musieli wykazaæ siê skupieniem
i precyzj¹. Nagrody i wyró¿nienia, ufundowane m. in. przez Urz¹d Miejski w Nowym
Tomyœlu oraz Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu, wrêczyli: zastêpca bur-
mistrza Nowego Tomyœla Gra¿yna Pogonowska, so³tys Bukowca Leszek Dr¹¿kowiak,
prezes LKS „Korona” Bukowiec Marian Bobkiewicz, sêdzia Katarzyna Parniewicz oraz
Artur £oziñski – dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu.

Z jasn¹ nut¹ o powstaniu – koncert towarzysz¹cy plenerowej ekspozycji
„Akcja: powstanie” to tytu³ plenerowej wystawy, któr¹ do koñca wrzeœnia mo¿na

by³o zwiedzaæ na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu. Wystawa by³a efektem spo-
³ecznej akcji zorganizowanej przez Wydawnictwo Miejskie „Posnania” i dzia³aj¹c¹ w je-
go ramach Pracowniê Digitalizacyjn¹ CYRYL, w partnerstwie z wielkopolskimi instytu-
cjami i Samorz¹dem Województwa Wielkopolskiego. W Nowym Tomyœlu w akcji
uczestniczy³a nowotomyska biblioteka i to za jej staraniem 23 wrzeœnia w otoczeniu wy-
stawy odby³ siê wyj¹tkowy koncert „Kapeli zza Winkla” pt. „Z jasn¹ nut¹ o powstaniu”.
Koncert wype³ni³y, nagrane na p³ycie nowotomyskiej kapeli, muzyczne opowieœci o po-
wstaniu i powstañcach. Zaprezentowane z oryginalnym podejœciem do tematu, lekko-
œci¹ i nutk¹ humoru, wywo³a³y gromkie brawa zgromadzonej publicznoœci. Gra¿yna Ma-
tuszak – specjalista ds. edukacji regionalnej, prowadz¹ca akcjê zbierania pami¹tek
z okresu Powstania wielkopolskiego w nowotomyskiej bibliotece, przybli¿y³a ideê zbie-
rania powstañczych pami¹tek. Podkreœli³a, i¿ w ramach ubieg³orocznej akcji ³¹cznie ze-
brano ponad 500 ró¿nego rodzaju obiektów: fotografii, dokumentów, rêkopisów
wspomnieñ i ¿yciorysów, legitymacji, dyplomów, odznaczeñ i medali. Najwartoœciowsze
kolekcje nagrodzono. Czêœæ z zebranych pami¹tek zosta³¹ zaprezentowana na plenero-
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wej ekspozycji, oko³o 150 znajduje siê w towarzysz¹cym wystawie katalogu, a wszyst-
kie mo¿na obejrzeæ w wirtualnym muzeum historii Poznania CYRYL /cyryl. poznan.
pl/. Wœród dostarczonych pami¹tek, które mo¿na by³o zobaczyæ na wystawie znajdu-
j¹ siê równie¿ materia³y archiwalne dostarczone przez nowotomyœlan. Elektroniczne ko-
pie dostarczonych pami¹tek trafi³y tak¿e do zbiorów Oœrodka Wiedzy o Regionie nowoto-
myskiej biblioteki. Niebawem pojawi¹ siê równie¿ na stronie Nowotomyskiej Galerii Inter-
netowej.

Danuta, mê¿czyŸni i ¿art
Pe³en ciep³ego humoru i nostalgii wieczór piosenek z repertuaru Danuty Rinn, któ-

ry odby³ siê 27 wrzeœnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym To-
myœlu dedykowany by³ Darczyñcom i Biblioetuzjastom zaanga¿owanym w przebieg
i organizacjê tegorocznego Przystanku: Biblioteka! By³a to ¿artobliwa opowieœæ o mê¿-
czyznach w ¿yciu przys³owiowej Danuty, opowieœæ, któr¹ obok ¿artów tworzy³y piêk-
ne piosenki œpiewane niegdyœ przez niezapomnian¹ Danutê Rinn, a wœród nich m. in.:
„Gdzie ci mê¿czyŸni?”, „Kto ma tyle wdziêku co ja?” i „Nie mam woli do zamêœcia”.
Te i wiele innych równie piêknych, acz mniej znanych utworów w interpretacji Beaty
Lerach us³yszeli widzowie, którzy spêdzili ten wieczór w bibliotece. O uœmiech widzów
zadba³ prowadz¹cy koncert Rafa³ Piechota, autor cyklu „Uzdrowisko Piosenka –
Zdrój”. Wykonawcom towarzyszyli: Dawid Troczewski (piano) i Jaros³aw Chmielew-
ski (gitara). 
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„akcja: powstanie!”



Zdzich i Przyjaciele 
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 27 wrzeœnia odby³o siê uroczyste otwarcie

wystawy zatytu³owanej „Zdzich i Przyjaciele”. Inicjatorem wydarzenia by³ Andrzej Kurce-
wicz, z którego kolekcji pochodzi wiêkszoœæ prac. Wystawa mia³a charakter zbiorowy.
Swoje obrazy zaprezentowa³o na niej kilku nowotomyskich artystów: Zdzis³aw Po³¹carz,
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Pe³en ciep³ego humoru koncert piosenek z repertuaru Danuty Rinn dedykowany by³ 
Darczyñcom Biblioteki i Biblioentuzjastom

Zdzich Po³¹carz wraz z przyjació³mi otworzyli wystawê 



Katarzyna Kude³ka, Ryszard Pozdrowicz, Henryk Fajfer oraz zaprzyjaŸnieni z nowotomy-
skimi twórcami: Ivan Malinskyy, Józef Chrena, Janusz Sakowicz, Vasyl Stetsko, Edward Ga-
³ustow, Katia Soko³owa-Zyzak, Yury Makarenko, Zofia Trzepióra-Noga, Svetlana Shynka-
renko, Anastazja Fietisowa, Roma Krysiak, Izabela Jamroziñska, Darja Koñczye, Wadym
Koñczye i Havartsou Henadzy. Na wernisa¿u nie zabrak³o oczywiœcie akcentu muzyczne-
go. Przed zgromadzon¹ publicznoœci¹ wyst¹pi³y dwie wokalistki: Aleksandra Patan i Lucyna
Knop oraz pianista Jacek Szofer. 

Jubileuszowy Piknik Osiedlowy
28 wrzeœnia odby³ siê Jubileuszowy Piknik Osiedlowy, zorganizowany z okazji 60. lecia

dzia³alnoœci Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu. Imprezê rozpocz¹³ przemarsz
przez osiedla Pó³noc i Batorego w asyœcie Lwóweckiej Orkiestry Dêtej. Podczas pikniku za-
pewniono uczestnikom wiele atrakcji, by³y m. in.: wystêpy najm³odszych dzieci ze szkó³
i osiedlowych przedszkoli, pokaz zumby w wykonaniu „Marity Team”, wystêp zespo³u „Ja-
rzêbina”, Szymona £odygi oraz koncert „Kapeli Zza Winkla” i „Triola Band” z Prywatne-
go Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu. Na zakoñczenie Jubileuszowego Pikniku
Osiedlowego wyst¹pi³a Sandra Ruga³a. 

Festyn Rzemios³a
Na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu 29 wrzeœnia po

raz drugi odby³ siê Festyn Rzemios³a. We wiacie znakomicie nadaj¹cej siê do realizacji tego
typu przedsiêwziêæ, odbywa³y siê pokazy pracy rzemieœlników reprezentuj¹cych tradycyj-
ne rzemios³a: kowala, garncarza, rymarza, powroŸnika, tkacza i plecionkarza. By³a to zna-
komita okazja do przyjrzenia siê procesowi wykuwania podków z ¿elaza, lepienia naczyñ na
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kole garncarskim, szycia wyrobów ze skóry, skrêcania sznurów, tkania na warsztacie tkac-
kim oraz – jak¿e bliskiego naszemu regionowi – wyplatania wyrobów z wikliny. Pokazom
towarzyszy³ kiermasz rêkodzie³a, na którym oferowane by³y do sprzeda¿y m. in. prace ple-
cionkarskie z wikliny i papierowej wikliny. Oficjalnym organizatorem Festynu Rzemios³a by-
³a Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kultury Wsi i Rolnictwa w Szreniawie. Impreza wspó³or-
ganizowana by³a przez Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie i Cech Rzemios³ Ró¿-
nych w Nowym Tomyœlu. Festyn Rzemios³a w formie zadania publicznego wspó³finansowa-
ny by³ ze œrodków otrzymanych od Powiatu Nowotomyskiego. 

Ogród na Wyspie Kobiet 
Podczas kolejnego kobiecego spotkania z cyklu: „Wyspa Kobiet”, zorganizowanego 30

wrzeœnia w nowotomyskiej bibliotece, na bazie naturalnych sk³adników oraz czêœci roœlin,
panie wykonywa³y zapachowe ekologiczne pralinki do domowego SPA. Poza tym, u¿ywa-
j¹c ró¿nych zmys³ów, odgadywa³y, jakie roœliny kryj¹ woreczki przygotowane przez goœcia
spotkania Agatê Poschwald. Wszystko to zwi¹zane by³o z tak zbawienn¹ dla naszego cia³a
i naszej duszy hortiterapi¹, czyli zwi¹zkiem cz³owieka z roœlinami i ich znacz¹cym wp³ywem
na nasz organizm i nasze samopoczucie. Hortiterapia, czyli terapia ogrodnicza, jest dziedzi-
n¹ socjoogrodnictwa, które zajmuje siê wspó³zale¿noœciami miêdzy ogrodnictwem a cz³o-
wiekiem. Terapia ta polega na wykorzystaniu ogrodnictwa do polepszenia stanu cz³owieka
w aspekcie fizycznym, psychicznym, spo³ecznym czy poznawczym. Cz³owiek posiada zapi-
san¹ w genach chêæ obcowania z natur¹, roœlinami a kontakt ten wywo³uje pozytywne re-
akcje. Na œwiecie prowadzonych jest coraz wiêcej badañ, które potwierdzaj¹ nierozerwal-
ny zwi¹zek cz³owieka z przyrod¹ oraz potê¿ny i wielotorowy wp³yw terapii ogrodniczej na
cz³owieka. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz

Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Andrzej
Chwaliñski – Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu (IV Œwiato-
wy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa, Festyn Rzemios³a).
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Jan B¹belek
mieszkaniec Wytomyœla. Z wykszta³cenia technik rolnik,
spo³ecznik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomyœlu; z zami-
³owania regionalista i pasjonat lokalnej historii. Wspó³two-
rzy Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹. Publikuje w tygo-
dniku parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu pt.
„Myœl”.

Lucyna Koñczal-Gnap 
polonistka i bibliotekarz, absolwentka polonistyki na Uni-
wersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stu-
diów podyplomowych na kierunku bibliotekoznawstwo
i informacja naukowa. Nauczycielka z wieloletnim sta¿em.
Od 2012 roku dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki
Publicznej w Nowym Tomyœlu. Wiceprezes Nowotomy-
skiego Towarzystwa Kulturalnego. Animatorka wielu wy-
darzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych i wydawni-
czych. 

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

Zdzis³aw Koœciañski 
doktor nauk humanistycznych, autor blisko 400 publika-
cji. Przewodnicz¹cy Komisji Historycznej Zarz¹du G³ów-
nego Towarzystwa Pamiêci Powstania Wielkopolskiego
1918/19. Komisarz wielu wystaw o tematyce historycz-
no-patriotycznej oraz prelegent sesji naukowych i popu-
larnonaukowych. Laureat Dobosza Powstania Wielkopol-
skiego – nagrody g³ównej TPPW.

Katarzyna Kutzmann-Solarek 
przez 20 lat dyrektor Zb¹szyñskiego Centrum Kultury,
poetka, wspó³twórczyni i aktorka „Teatru S”, a obecnie
Grupy „S”-zb¹szyñskiej sceny plastycznej. Zajmuje siê
sztukami plastycznymi i poezj¹, ³¹cz¹c te dziedziny i two-
rz¹c poetyckie obrazy piêknego w swej zwyczajnoœci œwia-
ta i ¿ycia ludzkiego. 
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Martyna Nowosadzka
starszy kustosz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu, absolwentka kulturoznaw-
stwa na UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych z za-
kresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej oraz za-
rz¹dzania w kulturze. Animatorka dzia³añ edukacyjnych
i kulturalnych dla m³odych czytelników. Z zami³owaniem
czyta i wêdruje po górach.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu.
Zainteresowania: psychologia spo³eczna, realia spo³eczno-
-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e muzyka i li-
teratura francuska.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej,
emerytowana nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycz-
nych w Pañstwowej Szkole Muzycznej I st. im. W. Luto-
s³awskiego w Nowym Tomyœlu; w latach 1963 – 1988 jej
dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor. Cz³onek
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zaintere-
sowania: muzyka, wycieczki rowerowe i podró¿e. 

Henryk  Zandek
autor wspomnieñ , urodzony w 1926 r. w Jastrzêbnikach,
do 1945 r. mieszkaniec Opalenicy. Absolwent Liceum Peda-
gogicznego w Sulechowie i Uniwersytetu Warszawskiego,
wieloletni polonista w Liceum Ogólnokszta³c¹cym w Jedwab-
nem, od 1984 emeryt. Mieszka w Bia³ymstoku.
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