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Gra¿yna Matuszak

Prasowe echa zajœæ szkolnych w Bukowcu w 1904 roku 

Ufajmy potêdze ¿ycia, które usypuje kopiec bohaterów. Chocia¿ polityka jest wielk¹
kochank¹ ludzkich losów, nie jest ³atwym dostaæ siê do œwiadomoœci  i kontrolowaæ
myœli, które poruszaj¹ serce. To nasza krew rz¹dzi naszym  sercem. Z naszych
wspomnieñ tworzymy nadzieje i z ca³unów naszych  zmar³ych, powstaj¹ tysi¹ce
skrzydlatych uczuæ pozwalaj¹cych wzlataæ.” 

Maurice Barrés

Powy¿szy cytat to s³owa przytoczone we wstêpie paryskiej publikacji pt. „Allemands
et Polonais” z 1911 roku, poœwiêconej strajkom w szko³ach pruskich i efektom polity-
ki germanizacyjnej. Choæ wydaj¹ siê doœæ patetyczne, to jednak w pe³ni harmonizuj¹
z ówczesnymi odczuciami, klimatem tamtego okresu i walk¹ o zachowanie naszej to¿-
samoœci.

Ka¿dy z nas wyniós³ z lekcji historii zarys wiedzy o rozbiorach Polski. Jak powszech-
nie wiadomo, kiedy nasz kraj znikn¹³ z mapy œwiata Wielkopolskê w³¹czono do Prus.
Na zagarniêtych polskich ziemiach pruski rz¹d konsekwentnie prowadzi³ politykê ger-
manizacyjn¹, której za³o¿eniem by³o wprowadzenie jêzyka niemieckiego do admini-
stracji, s¹downictwa i szkolnictwa oraz zaszczepienie – zw³aszcza m³odemu pokoleniu
Polaków – niemieckiej œwiadomoœci narodowej, co z up³ywem czasu mia³o doprowa-
dziæ do wykorzenienia polskoœci i ostatecznego wynarodowienia. Zainicjowana po
rozbiorach  polityka germanizacyjna przechodzi³a ró¿ne fazy, przyjmuj¹c naprzemien-
nie formê zaostrzonych restrykcji, b¹dŸ obieraj¹c kurs pozornie bardziej liberalny, by
ostatecznie przyj¹æ kszta³t trwaj¹cego do I wojny œwiatowej tzw. hakatyzmu. Trudno
zatem nie dostrzegaæ powagi sytuacji i jawnej sprzecznoœci interesów, do eskalacji któ-
rych wystarczy³a czasem niewielka iskra. 

Polska ludnoœæ opiera³a siê germanizacji, a szczególnie silny opór wywo³ywa³o rugo-
wanie jêzyka polskiego ze szkolnictwa, szczególnie od momentu, kiedy zarz¹dzeniem
pruskich w³adz oœwiatowych z 1 kwietnia 1901 roku wprowadzono jêzyk niemiecki ja-
ko obowi¹zkowy do nauki religii. W ca³ym kraju fakt ten wywo³a³ wœród spo³eczeñ-
stwa ogromne emocje i spowodowa³ masowy opór Polaków.

Wiêkszoœæ z nas uczy³a siê o strajku dzieci z Wrzeœni, które stanê³y w obronie ojczy-
stego jêzyka i zosta³y za to surowo ukarane. O buncie wrzesiñskich dzieci pisa³ m. in.
Boles³aw Prus w „Kronikach Tygodniowych”. Spod pióra W³adys³awa Stanis³awa Rey-
monta wysz³o opowiadanie pt. „W pruskiej szkole”, Henryk Sienkiewicz wystosowa³
list otwarty w obronie wrzesiñskich dzieci i ich rodziców, a Ignacy Jan Paderewski da³ –
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w grudniu 1901 roku w Poznaniu – koncert na rzecz poszkodowanych. Nieliczni jed-
nak wiedz¹, ¿e tamto wydarzenie nie by³o jedynym dzieciêcym protestem, a jedynie za-
rzewiem do podobnych wyst¹pieñ i reprezentatywnym przyk³adem tego rodzaju zda-
rzeñ nasilaj¹cych siê w ca³ej Wielkopolsce.

Jak przeczytaæ mo¿na we wspomnianej na wstêpie publikacji dra Victora Nicaise pt.
„Allemands et Polonais”, skala – spowodowanych zniesieniem nauczania jêzyka pol-
skiego szkolnych protestów i bêd¹cych ich wynikiem represji – by³a znacz¹ca. W latach
nastêpuj¹cych po wypadku we Wrzeœni, ucisk szkolny kontynuowano, ale by³ wycisza-
ny. Prawo bowiem ogranicza³o stosowanie kar cielesnych na lekcjach religii. Codzienna
praktyka czêsto jednak z prawem tym siê mija³a. Dzieciêce strajki nasila³y siê w kolej-
nych latach i obejmowa³y coraz wiêksz¹ liczbê szkó³. Ich eskalacja przypada³a na lata
1906-1907. Dla tych, którzy nie maj¹ do dyspozycji oficjalnych raportów – czytamy w wy-
¿ej wspomnianej publikacji – doœæ trudno jest oceniæ, na ile wzros³a liczba strajkuj¹cych dzie-
ci. Niektórzy mówi¹ o 60 000, inni o 140 000. Jest prawdopodobne, ¿e ta ostatnia liczba nie
jest w ¿aden sposób przesadzona, a nawet po zastanowieniu, ³atwo jest siê przekonaæ, ¿e
z pewnoœci¹ jest gorsza od rzeczywistoœci, poniewa¿ strajk rozszerzy³ siê na szko³y w ca³ym
dystrykcie, a liczba polskich dzieci w Prusach z pewnoœci¹ siêga pó³ miliona. 

Po wydarzeniach wrzesiñskich pisano zatem kolejno tak¿e o strajkach w GnieŸnie,
Krotoszynie, Inowroc³awiu, Poznaniu, poznañskich Je¿ycach, Marianowie, Miko³aje-
wie, Sadowie, Ostrowie, Tarnówku, Che³mcach, Gocanowie, S³upi, Szczepankowie,
Wronkach, Bêdlewie, Gniewkowie, Gostyniu, Bia³oœliwiu, Strzelnie, czy Mieleszynie.
Podobne protesty mia³y miejsce tak¿e w naszej najbli¿szej okolicy, m. in. w Bukowcu
(1904), Starym Tomyœlu (1906), Buku (1907) i Bolewicach (1907), gdzie w niektó-
rych przypadkach, dziêki wytrwa³emu oporowi dzieci, jêzyk polski powróci³ na lekcje
religii.

Protest dzieci z Bukowca, maj¹cy kulminacjê 6 sierpnia 1904 roku, zaj¹³ szczególne
miejsce wœród wspomnianych wydarzeñ. Trafi³ on bowiem nie tylko na ³amy prasy lo-
kalnej, ale g³oœno by³o o nim tak¿e za granic¹. Notki i artyku³y o bukowieckich zajœciach
pojawia³y siê w prasie niemieckiej, francuskiej, w gazetach na Œl¹sku, w Petersburgu, czy
we Lwowie. Wydarzenia z Bukowca, nazywane przez Niemców z przek¹sem „drug¹
Wrzeœni¹”, przez kilka miesiêcy odbija³y siê echem w Europie. Powszechne g³osy dez-
aprobaty przybiera³y ró¿ny charakter i uderza³y w ró¿ne tony. Jedne by³y bagatelizuj¹-
ce sprawê, drugie bardziej obiektywne i wolne od uprzedzeñ, inne zaœ bardziej subiek-
tywne, maj¹ce na celu podkrêcenie atmosfery konfliktu. Wszystko zale¿a³o od racji sta-
nu. Niew¹tpliwie jednak sprawa Bukowca sta³a siê kart¹ przetargow¹ w polsko-nie-
mieckiej polityce.

W dzienniku paryskim „Le Temps” z 20 sierpnia 1904 roku, w informacjach z Nie-
miec przeczytaæ mo¿na by³o nastêpuj¹c¹ notatkê informuj¹c¹ o powa¿nym incydencie:
Berlin, 18 sierpnia. Wed³ug gazet, w polskiej gminie Bukowiec (okrêg nowotomyski) nauczy-
ciel chcia³ zmusiæ swoich uczniów do œpiewania hymnów pruskich. Dzieci odmówi³y i zosta³y
pobite. W³adze pruskie ostrzeg³y rodziców, ¿e jeœli ich dzieci bêd¹ upiera³y siê przy odmowie,
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zostan¹ internowane i zamkniête w reformatoriach. Wœród ludnoœci polskiej panuj¹ ¿ywe nie-
pokoje.

20 sierpnia 1904 roku ten sam tekst przedrukowywano tak¿e na ³amach innych
francuskich gazet. Pojawi³ siê w dzienniku „Le Grand Echo du Nord i du Pas-de-Cala-
is”, a tak¿e opatrzony paradoksalnym tytu³em „Niemiecka Polska. Kontra dla germa-
nizacji” w „Le Radical”. W paryskim periodyku poœwiêconym polityce, literaturze i na-
uce „L'Aurore” ten sam tekst opublikowano pod tytu³em „Okropne traktowanie dzie-
ci w Polsce pruskiej”, a w „Le XIXe siecle” – codziennej gazecie politycznej i literackiej
oraz „Le Rappel” opublikowano go pod tytu³em „Pruskie obyczaje”. 

Opis miejsca, bêd¹cego aren¹ rozdmuchanych medialnie bukowieckich wydarzeñ
szkolnych odnajdujemy na ³amach lwowskiego "Dziennika Polskiego. Wydanie
popo³udniowe", nr 381 z 17 sierpnia 1904 r.: 

Wieœ w której rozegra³y siê bolesne sceny w szkole nazywa siê Bukówiec. [nazwastosowa-
na do 1927 r.] (…). Wieœ ma pewne cechy odrêbne od przeciêtnych wsi w Ksiêstwie. Z po-
wodu obfitoœci drzewa, domy w znaczne czêœci drewniane, rzecz w Ksiêstwie nader rzadka
(...). W Bukowcu drzewo przewa¿a. Koœció³ drewniany, domy, a nawet szko³a, owa szko³a,
która obecnie smutn¹ zyska³a s³awê, jest drewnian¹. Stoi na koñcu wsi, niska, zapadniêta
w ziemie, ponura. Dzieci uczêszczaj¹ce do niej s¹ wy³¹cznie polskie i katolickie.

Poznañska gazeta „Postêp” (nr 187) z 17 sierpnia 1904 roku, w artykule „Nowa
Wrzeœnia?” zamieœci³a nastêpuj¹c¹ informacjê:

Spod Nowego Tomyœla pisz¹ nam: W Bukowcu od dawna panuj¹ bardzo naprê¿one sto-
sunki szkolne. Poprzednik obecnego nauczyciela sta³ ju¿ na bardzo z³ej stopie z dzieæmi i lud-
noœci¹. Przychodzi³o do rozmaitych atrakacyj. Niedawno temu nasta³ nowy nauczyciel p.
Maks Foerster z pod Wroc³awia. Pomiêdzy nim a dzieæmi i ludnoœci¹ wytworzy³ siê wkrótce
stosunek jak najgorszy. Przychodzi³o do takich scen, ¿e dzieci wychodzi³y podczas wyk³adu
z klasy, a niektóre nawet oknem ucieka³y.

Wydawany w Petersburgu polski tygodnik spo³eczno-polityczny o charakterze kon-
serwatywnym „Kraj” komentowa³ wydarzenia bukowieckie i problem germanizacji
w kilku kolejnych numerach. W wydaniu z 26 sierpnia 1904 roku, w obszernym arty-
kule pt. „Z dramatów wielkopolskich. Mêczeñstwo dzieci w Bukowcu” mo¿na by³o
przeczytaæ o przebiegu maj¹cych tam miejsce zdarzeñ:

Sprawa wrzesiñska wywo³a³a jeden wielki okrzyk oburzenia w ca³ym cywilizowanym œwie-
cie. Winowajcy – bezpoœredni i poœredni – nie zawstydzili siê swojego postêpowania, któ-
re w zaœlepieniu szowinistycznem mieni¹ koniecznoœci¹ pañstwow¹. Odczuli tylko niepoha-
mowan¹ z³oœæ i¿ szkolny system pruski dosta³ siê pod prêgierz opinii publicznej. Postanowili
dalej prowadziæ politykê germanizacyjn¹. Z zachowaniem wszak¿e wiêkszej ostro¿noœci. Pra-
gnieniem ich jest aby maszyna uciskaj¹ca dzia³a³a bezustannie, lecz g³adko i bez gwa³tow-
nych wstrz¹œnieñ, które wywo³uj¹ równie gwa³towne wybuchy reakcji. 

Pragnienie takie nie³atwem jest atoli do spe³nienia (…). Dowodem wypadki, których widow-
ni¹ by³a i jest du¿a wieœ wielkopolska Bukowiec, le¿¹ca ju¿ w pogranicznych okolicach Wiel-
kiego Ksiêstwa Poznañskiego. Stosunki szkolne by³y tu od dawna nieznoœne. Nauczyciele
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chc¹cy zmusiæ dziatwê polsk¹ do œpiewania patriotycznych pieœni niemieckich spotkali siê
z zawziêtym oporem. Opór ten postanowi³ prze³amaæ Maks Foerster, przys³any specjalnie
w tym celu z Wroc³awia. - Kleine Polaken nie chc¹ œpiewaæ „ich bin ein Preusse, will ein Preus-
se sein”? [jestem Prusakiem, chcê byæ Prusakiem] Obaczymy! Foerster z wœciek³oœci¹ wzi¹³ siê
do roboty. Z niskiego ciemnego domostwa szkolnego jê³y codziennie wydzieraæ siê krzyki
ch³ostanej dziatwy. Jeden zw³aszcza malec, trzynastoletni Ignaœ Domaga³a sta³ siê wybran¹
ofiar¹ pedagoga pruskiego. Do domu wraca³ posiniaczony i z podartem odzieniem. 

Atoli wszelkie oddzia³ywania by³y bezowocne. W³adza szkolna prawdopodobnie czyni³a
wyrzuty nauczycielowi, ¿e nie umie daæ sobie rady z dzieæmi. (…) Pewnego dnia Foerster wy-
prowadza swych uczniów na podwórzec szkolny. Na ziemi rozsypane by³o obficie szk³o. Na-
uczyciel nakazuje robiæ æwiczenia gimnastyczne. Dziatwa kaleczy sobie niemi³osiernie bose
nogi. Armia nieprzyjaciela zosta³a rozbrojona. Foerster korzysta ze sposobnoœci i z prêtem
w rêku rzuca siê na malców, którym okrwawione stopy uniemo¿liwiaj¹ ucieczkê. Pruski pa-
triota odnosi zwyciêstwo. Tryumf jego jest tak wielki, ¿e ojciec Ignasia Domaga³y tego¿ dnia
jeszcze zmuszony jest odnieœæ syna do okrêgowego lekarza w Nowym Tomyœlu. Ten zaœ, lu-
bo rodowity Niemiec, daje œwiadectwo urzêdowe, i¿ dzieciak zosta³ bezlitoœnie skatowanym.
Na mocy tego œwiadectwa stary Domaga³a wniós³ ju¿ przeciw okrutnemu nauczycielowi skar-
gê do prokuratorii pañstwowej. Lecz ³atwo poj¹æ jakie wzburzenie zapanowa³o wœród polskiej
ludnoœci wieœniaczej w Bukowcu. Miêdzy szko³¹ a dzieæmi i ich rodzicami wywi¹za³y siê sto-
sunki tak naprê¿one, ¿e nauczycielom powietrze w starej wsi wielkopolskiej jê³o siê wydawaæ
niebezpiecznem dla ich zdrowia. Na ratunek, pod os³on¹ ¿andarma, przybyli do Bukowca
landrat von Daniels, komisarz obwodowy i zastêpca inspektora szkolnego. Zacna ta rada po-
stanowi³a prowadziæ wojnê z dzieæmi jeszcze energiczniej. Cz³onkom zarz¹du szkolnego
oœwiadczono, ¿e jeœli nie wp³yn¹ na rodziców i dzieci, oporna dziatwa zostanie si³¹ odebrana
rodzicom i oddana do pañstwowych zak³adów przymusowego wychowania. 

GroŸba ta dotychczas nie zosta³a wykonan¹. Sprawa wywo³a³a tyle ha³asu, i¿ zbadaniem
jej zajê³a siê rejencja, a podobno i centralne organy ministerstwa oœwiaty. Z polskiej strony po-
se³ Alfred hr. Ch³apowski uda³ siê na miejsce, by zebraæ ca³y odnoœny materia³ i zarazem zor-
ganizowaæ legaln¹ obronê ludnoœci Bukowca, zagro¿onej w jej najdro¿szych prawach rodziciel-
skich. Trudno przypuszczaæ, i¿by w³adze pruskie chcia³y posun¹æ siê do wyrwania dziatwy spod
strzechy domowej. Znaczy³o by to, ¿e mimo nauki wrzesiñskiej w³adze te nic nie zapomnia³y
i niczego siê nie nauczy³y. Cicha wieœ wielkopolska sta³aby siê prawdopodobnie widowni¹ dra-
matycznych wypadków, które znów poruszy³y by przeciw Prusom opiniê ca³ego œwiata. 

W poznañskim periodyku „Praca” (nr 34) z 21 sierpnia 1904 roku zamieszczono
mniej przejaskrawion¹ relacjê o dramacie szkolnym w Bukowcu przypominaj¹cym g³o-
œn¹ sprawê wrzesiñsk¹. By³a ona oparta na wywiadzie z miejscowym so³tysem Andrze-
jem Krom¹. Przytoczona tam relacja brzmia³a nastêpuj¹co:

Pan Foerster zaraz na pocz¹tku objêcia swego urzêdu (1 lipca 1904 r.) ubolewa³ nad tem,
¿e dzieci w szkole s¹ niepos³uszne, a mianowicie ch³opcy Koza i Domaga³a. Domaga³a ma-
j¹c odebraæ pewnego razu tzw. ³apy, wzbrania³ siê nauczycielowi wyci¹gn¹æ rêkê celem wy-
mierzenia ch³osty. Od tego czasu – zdaje siê, czu³ nauczyciel ku swym uczniom pewn¹ nie-
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nawiœæ. Pan Foerster opowiada³ o tem zajœciu so³tysowi i prosi³ go, by z ojcem ucznia Doma-
ga³y pomówi³ i nak³oni³ syna do pos³uszeñstwa wobec nauczyciela, a gdyby i to pomóc nie
mia³o, obije ch³opca ,,Kurz und Klein!”. So³tys radzi³ panu F., by o niepos³uszeñstwie dzieci do-
niós³ komisarzowi lub inspektorowi powiatowemu i ich poprosi³ o zawezwanie rodziców dzie-
ci niepos³usznych do szko³y na termin; on bowiem (so³tys) przypuszcza, ¿e rodzice o ca³ej tej
sprawie nic nie wiedz¹.

Tymczasem nadesz³y wakacje. Po wakacjach znêcanie nad dzieæmi odby³o siê w sobotê,
dnia 6-go b. m. W dniu tym mia³a siê odbyæ tak¿e lekcja gimnastyki, wiêc nauczyciel wypro-
wadzi³ dzieci na miejsce æwiczeñ. Poniewa¿ le¿a³y tam kawa³ki szk³a – a dzieci przewa¿nie
by³y bez obuwia, wiêc zdarzy³o siê, ¿e pewnemu ch³opcu wdusi³ siê kamieñ w stopê, a Doma-
gale uwi¹z³ kawa³ szk³a w nodze. Pan F. widz¹c, ¿e dzieci zamiast wykonywaæ, co ka¿e –
wyci¹gaj¹ sobie szk³o z nóg, wpad³ pomiêdzy nie z prêtem w rêku i bi³ je gdzie tylko trafi³,
a Domaga³ê, uchodz¹cego za hardego zbi³ bardzo jak równie¿ Klorka i Kozê. Dzieci zaczê-
³y krzyczeæ i p³akaæ z bólu. 

Zaraz po ukoñczonej lekcji gimnastyki szed³ Domaga³a ze synem swym w towarzystwie
innych ch³opców przez wieœ. Gromadkê tê spotka³ po drodze so³tys Kroma i zobaczy³ ku swe-
mu niema³emu zdziwieniu ch³opca Domaga³ê w poszarpanem ubraniu pobitego w g³owê,
z blizn¹ na rêku; ramiê jego i szyja okryte by³y siñcami czarnemi i zielonemi. W drodze spo-
tka³ Domaga³a (ojciec) tak¿e nauczyciela F. i roz¿alony robi³ mu wymówki, ¿e tak pobi³ mu
syna. Pan F. uspokaja³ go, ale Domaga³a, oœwiadczy³ mu, ¿e sprawê odda do prokuratora.
Wtedy zmiesza³ siê p. F. i chcia³ Domaga³ê odwo³aæ na stronê, ale Domaga³a poszed³ dalej.
Nastêpnie ojciec odwióz³ pobitego syna do fizyka Nowym Tomyœlu. Fizyk, który jest Niemcem,
da³ œwiadectwo urzêdowe, na mocy którego stary Domaga³¹ wniós³ skargê przeciw nauczy-
cielowi do prokuratury i Pañstwa. Ze swej strony nauczyciel zda³ raporta swojej w³adzy;

Wskutek tego we wtorek dnia 9-go b. r. przybyli do Bukówca pod opiek¹ ¿andarma, lan-
drat powiatu nowotomyskiego Pan von Daniels, komisarz obwodowy p. v. Wulffen i zastêp-
ca inspektora szkolnego. Zarz¹d szkolny zwo³any by³ telefonicznie; cz³onkom zarz¹du
oœwiadczono, ¿e je¿eli nie wp³yn¹ na rodziców i dzieci, w takim razie oporna dziatwa zosta-
nie zabrana rodzicom i oddana do pañstwowych zak³adów przymusowego wychowania.

Na powy¿sze oœwiadczenie odpar³ so³tys Kroma, ¿e by³oby najlepiej, aby zwo³ano natych-
miast na termin rodziców dzieci pobitych i ich wys³uchano. Pan landrat kaza³ przywalaæ tylko
Domaga³ê, i oœwiadczy³, ¿e syn jego jest upartym i niepos³usznym w szkole. Na to odpar³ Do-
maga³a, ¿e mu o tym przedtem nigdy nie mówiono, nadto oœwiadczy³ panu landratowi, ¿e ja-
ko ojciec nie mo¿e w ¿aden sposób pozwoliæ na to, aby jego dziecko w szkole bito, siniono i na
niem darto ubranie.

Nastêpnie uda³ siê pan landrat z dozorem szkolnym i innymi panami do lokalu szkolnego,
w którym siê w³aœnie odbywa³a nauka; na lekcji by³ tak¿e obecny ch³opiec Domaga³a.  Pan
landrat kaza³ sobie przedstawiæ ch³opca i kaza³ mu siê rozebraæ celem oglêdzin ran i siñców.

Na tem skoñczy³ siê termin. W ka¿dym razie - koñczy nasz sprawozdawca - jest rzecz¹
pewn¹, ¿e rodzice pobitych dzieci chocia¿ z zakrwawionymi sercami, zachowywali siê w ca-
³ej tej sprawie spokojnie i nie dali ¿¹dnego powodu nawet do najmniejszych wykroczeñ.
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W powy¿szej sprawie pisz¹ spod Opalenicy:
W ubieg³¹ niedzielê, dnia 14 tego bm. Pose³ nasz dr Alfred Ch³apowski z Bonikowa przy-

by³ do Bukówca, by przeprowadziæ gruntowne badanie rzeczy tam¿e. Zebrali siê ojcowie
i matki i inni pe³noletni œwiadkowie i sk³adali zeznania, które zosta³y spisane w celu podjêcia
akcji obronnej, któr¹ zorganizowa³ pose³ Ch³apowski. Oczywiœcie przes¹dzaæ nie mo¿na. Byæ
mo¿e, ¿e rz¹d gdy prowadz¹cy akcjê obronn¹ poczyni¹ odpowiednie kroki, co w najbli¿szych
dniach nast¹pi, nie zechce braæ na siebie odpowiedzialnoœci a drug¹ Wrzeœniê i pana Mak-
sa Foerstera usunie z Bukówca. W takim razie oczywiœcie musi siê nasze spo³eczeñstwo tem
zadowoliæ.

W ka¿dym razie sprawa cala rozwinie siê na wielk¹ skalê i bêdzie musia³a byæ poruszo-
na w sejmie. Pose³ Ch³apowski bada³ tak¿e osobiœcie blizny i siñce dzieci. Mianowicie ma³y
Ignaœ Domaga³a jest poturbowany tak, ¿e trudno poj¹æ, i¿ dziecko ciê¿ko nie zachorowa-
³o. Pose³ Ch³apowski dla wiêkszej skutecznoœci obrony zebra³ jak najwiêksz¹ iloœæ œwiadków
pe³noletnich, tj. takich, których s¹d bêdzie musia³ zaprzysi¹c. Miêdzy innymi zaznaczam,
¿e s¹ œwiadkowie, na to, i¿ oprócz znaków na ciele, które obecnie s¹ widoczne ma³y Ignaœ
mia³ g³owê opuchniêt¹ od uderzeñ. S¹ dalej œwiadkowie na to, ze nauczyciel z góry ju¿ za-
powiada³ swój zamiar bicia dzieci, a wiêc nie by³o to u niego uniesieniem chwilowem, lecz
wykonaniem u³o¿onego planu. Zamiar swój wypowiedzia³ p. Maks Foerster wobec so³tysa
Andrzeja Kromy i wobec cz³onka dozoru szko³y Maksa Dziêcio³a. Dzieci zeznaj¹ szczegó-
³y wstrz¹saj¹ce. £zy do oczu siê cisn¹ s³uchaj¹c tych szczegó³ów, jakby wyjêtych z sensacyj-
nej powieœci, a jednak wyjêtych z ¿ycia, z ¿ycia naszych braci na kresach.

Pomiêdzy Wrzeœni¹ a Bukówcem zachodzi ta ró¿nica, ¿e we Wrzeœni mieli nauczycie-
le do czynienia z ludnoœci¹ sporego miasteczka i ¿e tam nie brakowa³o na informacjach
dawanych obficie przez ludnoœæ sam¹. Tu zaœ mamy do czynienia z wiosk¹ zapad³¹ wœród
lasów, otoczon¹ zewsz¹d Niemcami. W³aœciciel Niemiec, urzêdnicy Niemcy, a w dodatku
nad ludem naszym potêga landrata, komisarza, schulinspektora i nauczyciela. (…)

Lecz jeszcze kilka szczegó³ów zeznañ: 1) Ignaœ Domaga³a pobity w g³owê ma jeszcze
ramiê i szyjê okryte siñcami czarnemi i zielonemi i bliznê na rêku. Ubrania poszarpane
dwa. 2) Koza Roman, lat 14, zeznaje, ¿e by³ duszony za gard³o. 3) Józef S³ociñski ma bli-
zny na rêku. 4) Wincenty Kañdu³a, lat 10, pobity. 5) Oskar Kupczyk, sierota, lat 8, nieobec-
ny. O nim zeznaj¹ starsi, ¿e nauczyciel przeci¹³ mu ucho.

W artykule pt. „Berliner Morgen Zeitung a Bukowiec”, zamieszczonym w „Orê-
downiku. Piœmie dla spraw politycznych i spo³ecznych” (nr 201) z 2 wrzeœnia 1904
roku, napisano o reakcjach na opisane wydarzenia w prasie niemieckiej:

Nie lada bigosu nawarzyli sobie hakatyœci przez Bukowiec. Procesem gnieŸnieñskim
z powodu Wrzeœni zajê³y siê ju¿ pierwszorzêdne gazety niemieckie, bo i Europa patrza³a
ku Wrzeœni. Bukowiec jeszcze nie nabra³ takiego rozg³osu, za to rozpisuj¹ siê o nim ju¿
dziœ niezale¿ne, drugorzêdne i prowincjonalne gazety niemieckie. 

Jest to niew¹tpliwie dowód, ¿e szersze niezale¿ne ko³a niemieckie zaczynaj¹ coraz wiê-
cej g³ow¹ potrz¹saæ i pytaæ: co siê tam ko³o Bukowca, co siê w ogóle w szko³ach polskich
dzielnic dzieje, ¿e pó³urzêdowe i hakatystyczne gazety rozpisuj¹ siê o jakichœ „rozruchach”,
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a nawet o jakichœ „rewolucjach szkolnych”, jak prawi „Posener Tageblatt.” Dowiedziawszy
siê, ¿e ca³a „rewolucya” skoñczy³a siê na rozdartym rêkawie ma³ego Domaga³y i na szar-
paniu siê Domaga³y z Foersterem, wyrabiaj¹ sobie o tej rewolucyi swe oddzielne zdanie,
o hakatystów nie pytaj¹c. 

¯e nie wszyscy Niemcy tak patrz¹ na szko³ê u nas i na Bukówiec, to stwierdza tak¿e
korespondent „Posenerki”, który z wszystkich gazet tutejszych pierwszy doniós³ o Bukow-
cu i w swem niemieckiem poczuciu od razu nazwa³ to zajœcie „Ein zweites Wreschen”.
A wiêc Niemcowi przypomnia³a siê Wrzeœnia, a nie prasa polska wymyœli³a „Drug¹ Wrze-
œniê”, jak. Posener Tageblat.” utrzymuje.

Reakcje prasy niemieckiej – przybieraj¹ce tony od bagatelizuj¹cych, przez zacho-
wawcze, po atakuj¹ce – przytaczane by³y wielokrotnie w prasie polskiej. I tak np.
berliñska gazeta „Kreuz-Zeitung”, która zabra³a g³os w tej sprawie stwierdza³a, ¿e:
dziatwê polsk¹ trzeba uczyæ hymnu na czeœæ monarchy, nie mo¿na jednak zmuszaæ do
œpiewania pieœni, które s¹ wytworem patriotyzmu czy nawet szowinizmu pruskiego. 

T³umaczenie doœæ ironicznej treœci o zajœciach w Bukowcu, opublikowanej przez
wolnomyœln¹ „Berliner- Zeitung”, zamieœci³ na swych ³amach tygodnik polityczno-
literacki „Praca”: 

M³yn hakatyczny pracuje si³¹ pary i „Polenkoller” doczeka³ siê pomyœlnych dni. Mamy
drug¹ Wrzeœniê! Bukówiec zowie siê to gniazdo i le¿y pod Nowym Tomyœlem. Tam zda-
rzy³o siê, ¿e dziatwa szkolna wzbrania³a siê œpiewaæ „Ich bin ein Prcusse” i „Deutschland,
Deutschland, über alles”, I gdy im nauczyciel trzcink¹ chcia³ przyswoiæ przekonanie, ¿e po-
winni „Detltschland” ceniæ nade wszystko, naówczas demonstrowali przeciwko temu na
najrozmaitsze sposoby. Otó¿, wiêc dla tego burz¹ siê wszyscy niemieccy synowie Wotana,
ziej¹ zemst¹. Zemst¹ na polskich dzieciaków szkolnych, zemst¹ na stare baby we wsi, ze-
mst¹ na wszystko co polskie.

Ta sama „Berliner Zeitung” stosunki w Bukowcu i w ogóle w wielkopolskich
szko³ach malowa³a w nastêpuj¹cych s³owach:

Obecnie maj¹ dzieci dwa tygodnie wakacyi z powodu sprzêtu chmielu, a przedtem
mia³y 4 tygodnie wakacyi z powodu ¿niw, wkrótce otrzymaj¹ znowu ferie na zbieranie
kartofli. Dwóch nauczycieli, z których jeden nie rozumie ani s³owa po polsku, a wiêc nie
mo¿e skutecznie wype³niaæ swojego zadania, nauczaj¹ wiêcej jak 200 dzieci. Wczeœniej
miesi¹ce ca³e jeden nauczyciel musia³ podo³aæ wszystkim dzieciom! Oto stosunki szkolne
w b³ogos³awionym kraju poznañskim, oto sposób, w jaki propaguje siê kulturê i obyczajnoœæ
pomiêdzy polskim ludem wiejskim! ¯e w takich warunkach dzieci musz¹ zdziczeæ to nie
ulega przecie¿ kwestyi. Korespondent „Schles. Ztg.” skonstatowa³ te¿, ¿e dzieci by³y
bardzo rozpuszczone, ale powód tego, jako sprawiedliwy niemiecki m¹¿ upatruje
w skandalicznych stosunkach szkolnych, lecz w z³oœliwoœci polskich dzieci.

W „Gazecie Lwowskiej” (nr 199) z 31 sierpnia 1904 roku przeczytaæ mo¿na by-
³o kolejne przytoczenia: 

Widocznie dla zatarcia wra¿enia, jakie w sprawie zajœæ w szkole w Bukówcu wywo³a³y
relacje pism polskich i poszukiwania cz³onka Ko³a parlamentarnego dr. Alfreda Ch³apow-
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skipgo, og³oszono obecnie w pó³urzêdowej „Schlesische Zeitung” obszerne „wyjaœnienie” w tej
sprawie, które brzmi: 

Bukówiec liczy obecnie oko³o 1150 mieszkañców, miêdzy którymi jest mniej wiêcej 120
Niemców. Resztê ludnoœci stanowi¹ polscy gospodarze i robotnicy. Wieœ ma dwie szko³y; jed-
n¹ ewangelick¹, do której chodz¹ ewangelicy z Bukówca i okolicy, z jednym nauczycielem;
drug¹ katolick¹ z nauczycielami i przesz³o 200 dzieæmi. – W szkole katolickiej jeden na-
uczyciel jest Polak, pracuj¹cy tam ju¿ od 20 lat, drugi Niemiec Foerster, pochodz¹cy z Wro-
c³awia. Przyby³ on do Bukówca dopiero w tym roku. Im wiêcej wzmaga³y siê usi³owania kolo-
nizacyjne, tem wiêcej szerzy³ siê w Bukówcu narodowo-polski ¿ywio³ i rozmaitymi œrodkami
d¹¿y³ do swego celu. Od lat wielu pa³a polska ludnoœæ Bukówca do nauczyciela Niemca jak
najwiêksz¹ nienawiœci¹, któr¹ wielkopolska agitacya ci¹gle podnieca. 

Ju¿ poprzednicy Fcerstera, nauczyciele Koschel i Beyer doznali tego na sobie i wszystkie ich
usi³owania, aby w ³agodny sposób oddzia³ywaæ na rodziców i dzieci, pozosta³y bezskuteczne.
Zdarzy³o siê nawet, ¿e jakaœ sfanatyzowana kobieta rzuci³a kamieniem na nauczyciela Bey-
era. Kiedy Beyer zosta³ przesiedlony do Pleszewa, wtedy polski nauczyciel Staniszewski uczy³
sam 235 polskich dzieci w szkole. Dzieci by³y ju¿ skutkiem tego rozpuszczone, kiedy w³aœnie
przyby³ do Bukówca Foerster jako drugi nauczyciel. 

Wyszed³ œwie¿o z Seminaryum, pe³en zapa³u (!) ale ju¿ w pierwszych dniach nauki prze-
kona³ siê niestety, ¿e zapal jego na nic mu siê nie zda. Tak naoczny œwiadek zapewnia, na
pytanie, jak siê nowy nauczyciel podoba, odpowiedzia³o kilka dzieci szkolnych z uœmiechem:
„Ju¿ my sobie damy z nim radê”. I to siê te¿ sta³o. Od samego pocz¹tku stawia³y dzieci sys-
tematyczny opór nauczycielowi, nie rozumiej¹cemu ani s³owa po polsku. Najwiêcej psot
wyprawiali mu ch³opcy w wieku od 10 do 12 roku, a miêdzy nimi odznaczali siê Doma-
ga³a i Klorek. Dzieci przerywa³y czêsto naukê ha³asami, wchodzi³y na ³awki, obrzuca³y
nauczyciela polskiemi wyzwiskami. Pieœñ: Großer Gott wir loben dich – dzieci nie chcia-
³y œpiewaæ. Kiedy dzieci mia³y œpiewaæ: „Ich bin ein Preusse”, podnios³o siê z ³awy jakieœ
dziewczê i zaœpiewa³o: „Ich bin eine Polen”. Kiedy nauczyciel wymierzy³ pewnemu ch³o-
pakowi ch³ostê, krzykn¹³ ch³opak: „Czekaj ty p.... Niemcze, mój ojciec zap³aci ci to!”
W ogóle ch³opaki inaczej nie odzywa siê do nauczyciela tylko przez „ty”; o k³anianiu siê
nauczycielowi nie by³o mowy. Zachowanie dzieci stawa³o siê w ostatnim czasie coraz nie-
znoœniejsze i nauczyciel by³ bliskim rozpaczy.

Wiele ró¿nie interpretowanych informacji i cytatów z niemieckiej prasy pojawi³o siê
tak¿e w „G³osie Œl¹skim”. Przytoczone powy¿ej wyjaœnienie, dziennik opatrzy³ nastê-
puj¹cym komentarzem:

Tak brzmi sprawozdanie gazety „Schlesische Ztg.” pochodz¹ce niew¹tpliwie z kó³ urzêdo-
wych. Stara siê ono byæ rzeczowem, bezstronnem, a jak ta bezstronnoœæ strasznie przedsta-
wia stosunki szkolne, stokroæ przecie straszniej od sprawozdañ gazet polskich. I jak d³ugo
jeszcze system pruski, hakatyœci bêd¹ szukali Ÿróde³ „radykalizmu polskiego” tam, gdzie ich
wcale nie ma?

Kolejne fakty ods³ania³y przed czytelnikami „Nowiny Raciborskie. Pismo dla ludu
polskiego-katolickiego”, gdzie na pierwszej stronie wydrukowano obszerny tekst zaty-
tu³owany „Gazety niemieckie o zajœciach w Bukówcu”: 
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Komisya, sk³adaj¹ca siê z landrata, komisarza obwodowego i powiatowego inspektora
szkolnego stwierdzi³a, ¿e nauczyciel nie przekroczy³ przys³uguj¹cego mu prawa ch³osty. Do-
zorowi szkolnemu zaœ oœwiadczono, ¿e dzieci zostan¹ wziête na przymusowe wychowanie,
je¿eli rodzice nie sk³oni¹ ich do pos³uszeñstwa dla nauczyciela. Chwilowo dzieci maj¹ dwuty-
godniowe wakacye z powodu sprzêtu chmielu. Nauczyciel wyjecha³ do swych rodziców. Tak
brzmi sprawozdanie gazety „Schics. Zeitung”. 

W tym samym artykule przeczytaæ mo¿na by³o równie¿ skierowane do Polaków
ostrze¿enia:

O sprawie bukowieckiej rozpisa³y siê teraz tak¿e gazety niemiecko-katolickie. I tak berliñ-
ska „Germania”, koloñska „Volksztg.” i wroc³awska „Schlesische Volksztg.” zamieœci³y równo-
brzmi¹cy artyku³, w którym – nie odczekawszy wyniku œledztwa -- staj¹ po stronie hakaty-
zmu, który twierdzi, ¿e rodzice podburzali dzieci do oporu. Nie szczêdz¹ te¿ gazety te wy-
mówek pruskiemu systemowi szkolnemu, a do Polaków tak siê odzywaj¹:

Polakom tymczasem radziæ mo¿na usilnie, ¿eby siê wystrzegali nieopatrznoœci. Ka¿dy wy-
bryk obróciæ siê mo¿e tylko na szkodê Polaków. Nie tylko bezpoœrednio wmiêszani, ale ca³y
naród odczuje skutki. Gwa³towny, nie szanuj¹cy prawa opór, nie popchnie sprawy. Silniejsz¹
stron¹ jest rz¹d pruski. Niemieccy katolicy doznali w kulturkampfie daleko gorszych rzeczy,
jak teraz Polacy. Ale nigdy nie poszli na drogê czynnego oporu, chocia¿ wewnêtrzny cz³owiek
nieraz gorzej zgrzyta³, jak dziœ Polacy, a na lepsze im to wysz³o. Polacy nie mog¹ swym prze-
ciwnikom wiêkszej wyœwiadczyæ przys³ugi, jak powtarzaj¹c zajœcia wrzesiñskie gdzieindziej.

Jak przeczytaæ mo¿na by³o w tekœcie przytoczonym w „Pracy”, pochodz¹cym
z „Berl. Morgen Zeitung”, bukowieckie wypadki sta³y siê tak¿e pretekstem do zamiesz-
czania w niemieckiej prasie g³osów krytycznych w stosunku pruskiej polityki:

Có¿ osi¹gnê³a ca³a nagonka (Hetze) na Polaków? W Bukówcu, w wioseczce nagle os³a-
wionej na ca³y œwiat, widzieliœmy to dowodnie. Przed krn¹brn¹ m³odzie¿¹ polsk¹, której opór
przybra³ dosyæ obszerne formy, musia³ nauczyciel niemiecki uciekaæ. Wiejskie Ÿle wychowa-
ne dziecinki i dziewuchy zostan¹ - ju¿ dosyæ surowo - ukarane. Nastêpnie zaœ - tak jak przy
zajœciach we Wrzeœni - czciæ ich bêd¹ Polacy, jako mêczenników sprawy. Wniesienie niezmier-
nego rozgoryczenia we wszystkie ko³a ludu polskiego: oto wynik nagonek bismarckowskich
(Bismarckhetze) oraz przelicytowanej przez Bûlowa o ile mo¿noœci najniezgrabniej polityki
antypolskiej. Czyn niegodziwy mœci siê zawsze (Der Fluch der bösen That!) Rozbiór Polski po-
zostawi³ posiew wiecznych niepokoi na Wschodzie Europy.

Artyku³ z lwowskiego „Dziennika Polskiego. Wydanie popo³udniowe” (nr 381)
z 17 sierpnia 1904 roku odkrywa³ zajœcia wczeœniejsze i kolejne œrodki represji, co do-
dawa³o pikanterii ca³ej sprawie. Oprócz gróŸb pod adresem dzieci i rodziców wspo-
mniano tu tak¿e o konsekwencjach finansowych dla szko³y:

Stosunek pomiêdzy nimi a w³adz¹ szkoln¹ od dawna by³ ju¿ naprê¿ony. Echa wrzesieñ-
skie i tu dotar³y. Ju¿ rok temu, gdy poprzednik obecnego nauczyciela kaza³ dzieciom œpiewaæ
„Ich bin ein Preusse, wille in Preusse sein” - dzieci odmówi³y pos³uszeñstwa. W Sali szkolnej
zapanowa³o grobowe milczenie. Wreszcie po d³ugich groŸbach odezwa³o siê kilka g³osów,
ale reszta dalej milcza³a. Wobec coraz groŸniejszej postawy ca³ej wsi, nauczyciel po kilku
dniach da³ za wygrane i ju¿ nigdy odœpiewania tej pieœni nie ¿¹da³. Naprê¿enie jednak nie
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usta³o. Niebawem przys³ano nowego nauczyciela p. Maxa Förstera (…) .
We wtorek zjecha³ landrat powiatu nowotomyskiego p. von Daniels, oraz komisarz okrê-

gowy von Wulffen. Prócz nich inspektor szkolny z Lwówka, zastêpuj¹cy obecnie inspektora
szkolnego z Nowego Tomyœla. Towarzyszy³a im si³a zbrojna w postaci ¿andarma z K¹kole-
wa. Panowie zwo³ali ju¿ poprzednio telefonicznie dozór szkolny i przyjechawszy zagrozili
mu, ¿e je¿eli cz³onkowie dozoru nie wp³yn¹ na rodziców, aby dzieci swe zmusili do zaprze-
stania stawiania oporu, odejmie rz¹d zapomogê p³acon¹ wsi na szko³ê, a dzieci oporne od-
bierze przemoc¹ rodzicom i odda na przymusowe wychowanie. Nauczyciel oœwiadczy³
dzieciom, ze pójd¹ do „Zuchthausu”, to jest do wiêzienia dla przestêpców kryminalnych.
(...) Choæ bowiem w¹tpliwem jest, czy nawet s¹d pruski móg³by dzieci polskie zamykaæ
w „Zuchthausie” razem z mordercami i podpalaczami, to jednak groŸba landrata von Da-
nielsa straszn¹ przedstawia perspektywê dla rodziców dzieci bukowieckich. Wiadomo bo-
wiem, ¿e instytucje pañstwowe przymusu wychowania s¹ protestanckimi. (…) Prócz powy-
¿ej wymienionych, dzia³o siê jeszcze wiele innych smutnych scen w szkole. Dzieci s¹ tak
podniecone, ze nie zwa¿aj¹ ju¿ na ¿adne niebezpieczeñstwo. Pomiêdzy nimi a nauczycie-
lami zdarzaj¹ siê ci¹g³e utarczki. W spokojnej niegdyœ wsi nawet poza szko³¹, na ulicê wiej-
sk¹ przenosi siê atmosfera niepokoju i rozpaczy…

Poznañski „Orêdownik” z 1 wrzeœnia, a za nim „G³os Œl¹ski” z 3 wrzeœnia 1904 ro-
ku w artykule „Ostd. Rundschau a Bukowiec” zaprezentowa³y g³os obronny i pow¹t-
piewaj¹cy w zasadnoœæ urzêdowego wyroku:

GroŸba nowotomyskiego landrata p. Danielsa, ¿e polskie dzieci szkolne w Bukówcu zosta-
n¹ rodzicom odebrane i na przymusowe wychowanie oddane, musia³a oczywiœcie zrobiæ wra-
¿enie nie tylko w Bukówcu, ale i miêdzy Niemcami, o ile siê o Bukówcu dowiedzieli, ino prze-
cie rzecz niezwyk³a, ¿eby administracyjny i polityczny naczelnik powiatu wystêpowa³ z tak¹
groŸb¹ wobec ca³ej gminy i to z powodu awantur w szkole. Przecie dot¹d my Polacy – w Bu-
kówcu i poza Bukówcem – pod wzglêdem spe³niania obowi¹zków wzglêdem pañstwa pru-
skiego nie stoimy wcale ni¿ej od p. landrata. A ¿e on chêtnie œpiewa „Ich bin ein Premise,, a my
Polacy i dzieci nasze tego œpiewaæ nie chcemy, to to ¿adnej ró¿nicy nie czyni, dopóki stoimy
stale na stanowisku obywateli pañstwa pruskiego. Przecie¿ i w g³êbi Prus zachodz¹ w szko-
³ach awantury z nauczycielami. Przed rokiem gdzieœ w Pomeranii kobieta wytrzaska³a na-
uczyciela po twarzy w budynku szkolnym za pobicie jej syna, posz³a na trzy tygodnie do wiê-
zienia za pobicie, i o zabieraniu dziecka do domu poprawy nie by³o mowy. Sk¹d wiêc u nas
w polskich dzielnicach posuwaj¹ siê urzêdnicy do takiej nies³ychanej groŸby? Czy to polskie
dzieci w Bukówcu napadaj¹ stale na urzêdników, rozbijaj¹ zewnêtrzne znaki w³adzy pañ-
stwowej? Wobec hecy hakatystycznej lud polski nie powinien ani na chwilê zapominaæ, ¿e do-
póki spe³niamy wszystkie obowi¹zki wzglêdem tronu i pañstwa, mamy te¿ prawo – ¿¹daæ,
nie prosiæ – tego, co nam siê od rz¹du i pañstwa z prawa nale¿y, a ju¿ wcale nie potrzebu-
jemy znosiæ, ¿eby nam nad g³owami naszemi wygra¿ano…

W sprawie szkolnej z Bukowca, na ³amach „Postêpu” (nr 189) z 19 sierpnia 1904
roku, opublikowa³ wreszcie swoje oœwiadczenie, badaj¹cy sprawê osobiœcie sam pose³
hrabia Alfred Ch³apowski:
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Boników, 15 sierpnia.
Wobec pog³osek szerzonych przez gazety niemieckie jakoby nauczyciel p. Maks Foerster nie
przekroczy³ swych atrybucyi, stwierdzam na mocy badañ, które osobiœcie w Bukówcu przed-
siêwzi¹³em, co nastêpuje:
Wskutek systemu szkolnego, panuj¹cego w szko³ach pruskich, a uniemo¿liwiaj¹cego normal-
ny stosunek pomiêdzy nauczycielem a dzieæmi, wytworzy³y siê w Bukowcu jak najsmutniejsze
okolicznoœci, szczególnej od chwili przesadzenia p. Forstera do tej¿e miejscowoœci.
Nauczyciel obcy im jêzykiem i narodowoœci¹, obcy pod wzglêdem wszystkiego, co ludzi wza-
jemnie ³¹czy, nie móg³ serc dzieci pozyskaæ. U¿ywa³ wiêc innego sposobu, by dzieæmi kiero-
waæ, mianowicie gróŸb i kar cielesnych. Skutek tych œrodków wychowawczych,, sui generis”
okaza³ siê takim, jakim byæ musia³. Naprê¿enie w Bukowcu ros³o, a nauczyciel do coraz dra-
styczniejszych ucieka³ siê sposobów.
Dzieci i rodzice zeznaj¹, ¿e nauczyciel bi³ uczniów swoich po g³owie, rêkach, plecach, szarpa³
ubranie itp. Z niektórych zeznañ wynika, ¿e nauczyciel z góry odgra¿a³ siê wobec osób star-
szych przestrzegaj¹cych go, ¿e bêdzie „kurz und klein hauen”. Œlady i blizny na wielu dzie-
ciach naocznie stwierdzi³em. Zosta³o te¿ stwierdzonem, ¿e pan landrat v. Daniels rzeczywi-
œcie zagrozi³ mieszkañcom wioski, ¿e im rejencya odbierze subwencj¹ szkoln¹.
Najwiêksz¹ by³a groŸba, ¿e dzieci w danym razie bêd¹ zabierane rodzicom i oddalane do za-
k³adów przymusowego wychowania.
Wynios³em z Bukowca to przekonanie, ¿e zaniepokojenie pochodzi wy³¹cznie z zachowania
siê nauczyciela Forstera, oraz groŸby odebrania dzieci. Dozór szkolny winien wnieœæ skargê
gremialn¹ przeciw nauczycielowi, a w takim razie gdyby pomimo to w³adza nie usunê³a go
z posady, sprawa winna byæ traktowana w danym czasie w Berlinie.
Mam nadziejê, ¿e powy¿sze spostrze¿enia przyczynia siê na razie do wyjaœnienia sytuacyi./
Alfred Ch³apowski

***
Niezale¿nie od stosunku do zaistnia³ej sytuacji i jej obiektywnego os¹du, odsuwa-

j¹cego na bok emocje, szczególnie takiego, na jaki mo¿emy pozwoliæ sobie dziœ, pa-
trz¹c nañ z perspektywy czasu i znaj¹c dalsz¹ polsk¹ historiê, sprawa Bukowca by-
³a nad wyraz nag³oœniona. Samo zajœcie, niew¹tpliwie drastyczne w swym charakte-
rze, w gruncie rzeczy mo¿e byæ postrzegane incydentalnie, a jednak wywo³a³o ono
burzê emocji, zarówno pomiêdzy jego bohaterami, jak i w œcieraj¹cych siê obozach.
Uzasadnienie dla rozg³osu bukowieckiej sprawy znaleŸæ mo¿na jednak w wydaniu
„Kraju” nr 35 z 27 sierpnia 1904 roku:

Spraw¹ dziatwy szkolnej w Bukowcu zajê³a siê ca³a prasa polska. By³o to jej obowi¹zkiem.
Dzienniki polskie musz¹ piêtnowaæ ka¿dy wybryk nauczyciela lub urzêdnika pruskiego, w ten
sposób bowiem nak³adaj¹ do pewnego przynajmniej stopnia pêta na ich samowolê i hamuj¹
zbytnie ich rozzuchwalenie. 

W s¹dzeniu jednak wypadków trzeba zachowaæ zimn¹ krew i miarê. Ta zimna krew
i miara potrzebne s¹ zw³aszcza w Wielkopolsce, gdzie ka¿dy b³¹d niechybnie wyzyskanym
bêdzie przez przeciwnika. Nauczyciel bukowiecki zosta³ postawiony pod prêgierz opinii pu-
blicznej. Z pewnoœci¹ nie zaskarbi³ sobie tem postêpowaniem ³ask swojej wierzchniej w³adzy.
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Choæ szowinistyczna polityka rz¹du pruskiego wziê³a obecnie górê, nie brak w Niemczech lu-
dzi uczciwych z t¹ polityk¹ przeœladowañ i nienawiœci siê nie godz¹. Rz¹d i hakatyœci próbu-
j¹ uzasadniæ j¹ racj¹ stanu. Równoczeœnie próbuj¹ przedstawiæ po³o¿enie w fa³szywem œwie-
tle. Stron¹ wyzywaj¹c¹ mianuj¹ Polaków. (...) Ministrowie pruscy na poparcie swoich t³uma-
czeñ maj¹ zawsze w zanadrzu pliki radykalnych dzienników polskich, które wojuj¹ pustemi
frazesami, nie bacz¹c na ich skutek. I dlatego spo³ecznoœæ wielkopolska musi byæ niezmiernie
ostro¿n¹. Mo¿e wszczynaæ proces wobec opinii tylko tam, gdzie jest pewn¹ wygranej, gdzie
jest pewn¹, ¿e istotnie prawo zosta³o pogwa³conem i s³usznoœci sta³a siê krzywda. Inaczej
rz¹d z tryumfem obwieœci, ¿e skargi Polaków s¹ bezpodstawne, ¿e obrachowane s¹ na ba³a-
mucenie opinii. 

Henri Welschinger, cz³onek l'Institut de France, we wstêpie do przywo³anej na po-
cz¹tku pozycji wydawniczej „Allemands et Polonais”, wykaza³ ca³kowite zrozumienie
dla pasywnego oporu polskiej m³odzie¿y. Zada³ on proste pytanie: Co zawsze siê dzieje,
gdy ktoœ chce tyranizowaæ sumienia? i udzieli³ na nie oczywistej odpowiedzi, ¿e: dla Pola-
ków, jak dla wszystkich innych ludzi, którzy nie chc¹ upaœæ i trwaj¹ przy swoich tradycjach
i w³asnej kulturze, jêzyk przodków jest oczywistym znakiem ich istnienia. Prowadzona
w okresie germanizacji eliminacja jêzyka polskiego i usuniêcie go z lekcji religii – zdaniem
autora – obra¿a³o uczucia religijne i wzmaga³o uprzedzenia. Obowi¹zek zmuszaj¹cy pol-
skie dzieci do odmawiania modlitw w jêzyku niemieckim, a nie w jêzyku ojczystym traktowa-
ny by³ jako rodzaj œwiêtokradztwa. W swej wypowiedzi konstatowa³ dalej, ¿e: Wystarczy-
³oby zapytaæ Niemców, czy chêtnie modliliby siê po francusku, a ich niechêæ by³aby oczywista.
A jednak ci sami Niemcy, których taka ewentualnoœæ oburza³a, umyœlnie naruszali najbardziej
szanowane prawa sumienia. W³adze niemieckie i niemieccy nauczyciele stosowali groŸby
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Alfred Stefan Franciszek Ch³apowski z Boniko-
wa herbu Dryja (ur. 5 paŸdziernika 1874 w Boni-
kowie, zm. 19 lutego 1940 w Koœcianie) – jeden
z najbogatszych ziemian wielkopolskich, polityk,
minister, dyplomata II Rzeczypospolitej, ekonomi-
sta. Od 1904 do 1908 by³ pos³em do Reichstagu,
cz³onkiem Ko³a Polskiego. By³ delegatem na Pol-
ski Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w 1918 ro-
ku[1]. W 1922 zosta³ wybrany na pos³a na Sejm.
W 1923 r. by³ ministrem rolnictwa i dóbr pañ-
stwowych w rz¹dzie Wincentego Witosa. Dzia-
³acz wielkopolskiego Chrzeœcijañsko-Narodowe-
go Stronnictwa Rolniczego. Pe³ni³ równie¿ funkcjê
prezesa Zwi¹zku Producentów Rolnych, by³
cz³onkiem Centralnego Towarzystwa Gospodar-
czego. By³ prezesem Banku Cukrownictwa w Po-
znaniu (1921-1924). W 1924 zosta³ polskim po-
s³em we Francji, w latach 1924 – 1936 by³ amba-
sadorem RP we Francji. Po agresji Niemiec na Pol-
skê zosta³ aresztowany przez Niemców i 19 lute-
go 1940 zamordowany w wiêzieniu w Koœcianie.



i przemoc wobec dzieci, które pozostawa³y wierne radom swoich rodziców i jednog³oœnie wy-
stêpowa³y przeciw swoim przeœladowcom.

Nie³atwe by³y to czasy, w których panowa³y skomplikowane, szorstkie, podnieca-
ne politycznie relacje. Bêd¹ce ich wynikiem szkolne wydarzenia, które zasz³y w Bukow-
cu spowodowa³y, ¿e o tej niewielkiej wsi po³o¿onej w powiecie nowotomyskim, wœród
ogromnych lasów, które j¹ ze wszystkich stron otacza³y, le¿¹cej kilka mil od granicy brande-
nburskiej, na kresach, us³yszano w Europie.
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Damian Ro¿ek - Paw³owski

Sagi nowotomyskich rodów (11)

Mistrz krawiecki Andrzej ¯urek i jego rodzina

Bior¹c pod uwagê datê ich œlubu – 1932 rok – rodzina Andrzeja i Walentyny ¯ur-
ków zwi¹zana jest z Nowym Tomyœlem od blisko dziewiêædziesiêciu lat. Rodzina He-
niczów, z której pochodzi³a Walentyna, zwi¹zana by³a z Nowym Tomyœlem ju¿ od
koñca XIX wieku, co w przypadku nowotomyskich, polskich rodzin, stanowi wyj¹t-
kow¹ rzadkoœæ. Tym samym, mieszkaj¹cy dziœ w naszym mieœcie potomkowie ¯ur-
ków i Heniczów s¹ z nim zwi¹zani od ponad stu dwudziestu lat. 

Obra, m³odoœæ i czas nauki zawodu
Andrzej ̄ urek (1905-1958) urodzi³ siê w Obrze k. Wolsztyna. Historia Obry nie-

rozerwalnie zwi¹zana jest z zakonem cystersów, którzy gospodarowali w niej w latach
1231-1836. W 1926 roku do wioski powrócili zakonnicy, tym razem Misjonarze Ob-
laci Maryi Niepokalanej, którzy w pocysterskich klasztornych murach za³o¿yli Wy¿sze
Seminarium Duchowne. 

Ojcem Andrzeja by³ £ukasz ¯urek (1879-1938), syn Jana ¯urka i Józefy z domu
Adamczak, którzy zawarli ma³¿eñstwo w 1879 roku. Natomiast matk¹ Andrzeja by-
³a Tekla ̄ urek z domu Duber (1881-1951), córka Bart³omieja Dubera i Ksawery Du-
ber z domu Wawrzynowicz, którzy wziêli œlub w 1877 roku. Rodzice Andrzeja – £u-
kasz i Tekla ¯urkowie – zwi¹zek ma³¿eñski zawarli w Obrze w 1905 roku. 

Dzieciñstwo Andrzeja zwi¹zane by³o z Obr¹, w której mieszka³ razem z rodzica-
mi i rodzeñstwem: Michalin¹ (1907-1969) – po mê¿u Wawrzynowicz, Ann¹ (1912-
2002) – po mê¿u Królewicz oraz Stanis³awem (1915-1989). Rodzina Andrzeja mia-
³a w Obrze w³asny murowany dom. Ojciec zajmowa³ siê szewstwem. Od 7 roku ¿y-
cia Andrzej ¯urek uczêszcza³ do Szko³y Powszechnej w Obrze. Maj¹c 16 lat rozpo-
cz¹³ naukê krawiectwa u mistrza krawieckiego Antoniego Minty, w – oddalonym
o 8 km od Obry – Wolsztynie. 14 wrzeœnia 1924 roku mistrz wystawi³ Andrzejowi
¯urkowi œwiadectwo, okreœlaj¹c go jako bardzo dobrego i pilnego ucznia. 

Po zdaniu w Wolsztynie egzaminu czeladniczego, Andrzej przeprowadzi³ siê do
oddalonej o 150 km od domu rodzinnego Chodzie¿y, w której w grudniu 1924 roku
podj¹³ pracê w charakterze pomocnika krawieckiego u mistrza krawieckiego Jana Jur-
kiewicza, prowadz¹cego swój Zak³ad Krawiecki i Sk³ad B³awatów przy chodzieskim
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Rodzice Andrzeja ¯urka - £ukasz i Tekla z d. Duber, Obra 1927 r.



rynku numer 18. Pracowa³ u niego przez rok, do œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 1925
roku.

Czeladnik krawiecki Andrzej ¯urek stan¹³ do kilku fotografii, dziêki którym po
prawie stu latach mo¿emy przyjrzeæ siê ówczesnej modzie mêskiej oraz krojom
ubrañ, które przygotowywano z ogromn¹ starannoœci¹ i dba³oœci¹ o szczegó³y. Pierw-
sze zdjêcie wykonane zosta³o w 1926 roku. Dwudziestojednoletni czeladnik stan¹³ do
niego z laseczk¹, trzymaj¹c w rêce rêkawiczki, obok na stoliku po³o¿y³ kapelusz.
Mieszka³ w tym czasie w Poznaniu i pracowa³ – od marca do paŸdziernika 1926 roku
– u mistrza krawieckiego Józefa Linette, zmieniaj¹c nastêpnie miejsce pracy na pra-
cowniê mistrza krawieckiego Józefa Domino, po³o¿on¹ przy Placu Wolnoœci 6 (paŸ-
dziernik 1926 – listopad 1927). 
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Czeladnik krawiecki 
Andrzej ¯urek 
Poznañ, ok. 1926 r.
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Andrzej ¯urek (stoi pierwszy z prawej strony) w gronie kolegów czeladników krawieckich 
Poznañ, ok. 1927 r. 

Absolwenci Akademii Kroju Antoniego Nowaka. Andrzej ¯urek siedzi pierwszy od lewej strony 
Poznañ 1930 r. 
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Œwiadectwo ukoñczenia przez Andrzeja ¯urka kursu kroju i szycia damskiego i mêskiego. Poznañ, 1930 r.
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Dyplom mistrza krawieckiego Andrzeja ¯urka. Poznañ, 1938 r. 

Dyplom ukoñczenia przez Andrzeja ¯urka prywatnego kursu kroju garderoby mêskiej, damskiej,
wojskowej na prywatnych kursach kroju odzie¿y wierzchniej Józefa Czosnowskiego. Poznañ, 1948 r.
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Œwiadectwo ukoñczenia nauki przez Andrzeja ¯urka 
wystawione przez mistrza krawieckiego Antoniego Mintê - 1924 r.



Równie¿ z okresu poznañskiego (lata 1926 – 1927) pochodzi zdjêcie zbiorowe
czeladników krawieckich, wœród których widzimy – stoj¹cego z prawej strony – An-
drzeja ¯urka. We wspomnieniach z okresu poznañskiego zachowa³ budowê naj-
wiêkszego i najnowoczeœniejszego kina w Polsce – „S³oñce”, które z rozmachem
zosta³o otwarte 20 grudnia 1927 roku. Kino „S³oñce” mia³o 2500 m2 powierzch-
ni i widowniê na 1600 widzów. Jego lokalizacja w sercu Poznania – Plac Wolnoœci
6 – by³a równie¿ adresem zak³adu krawieckiego Józefa Domino, w którym Andrzej
pracowa³.

Lata spêdzone przez Andrzeja ¯urka w Poznaniu by³y dla poznañskiego kra-
wiectwa czasem wa¿nego jubileuszu. W 1927 roku w stolicy Wielkopolski obcho-
dzono 500-lecie Wolnego Cechu Krawieckiego. Na tê okazjê wydano m. in. ksi¹¿-
kê „Wolny Cech Krawiecki w Poznaniu: monografja historyczna” autorstwa mi³o-
œnika i znawcy historii Poznania – Zygmunta Zaleskiego. Andrzej ¯urek zapewne
uczestniczy³ w uroczystoœciach tak wa¿nych dla przedstawicieli tego zawodu, w któ-
rym siê kszta³ci³ i pracowa³.

W kwietniu 1928 roku wróci³ do mistrza Jurkiewicza do Chodzie¿y i pozosta³
u niego do marca 1930 roku. W marcu uczestniczy³ w kursie kroju i szycia mêskie-
go i damskiego, w Akademii Kroju Antoniego Nowaka przy ulicy Wroc³awskiej
33/34 w Poznaniu. Sk³ada³o siê nañ m. in. 40 godzin wyk³adów tygodniowo. Kurs
ukoñczy³ z wynikiem bardzo dobrym. Na jego zakoñczenie uczestnicy stanêli do
wspólnego zdjêcia. 

Pierwszy w³asny zak³ad krawiecki
Gdyby fotografia na odwrocie nie zosta³a szczegó³owo opisana, ogl¹daj¹cy j¹

móg³by pomyœleæ, ¿e mê¿czyzna uchwycony na zdjêciu jest oczekuj¹cym na dostoj-
nych goœci w³aœcicielem dworku w stylu staropolskim – z gankiem, kolumnami i lwi¹
klamk¹.

Œwietnie wyszkolony w krawiectwie fachowiec Andrzej ¯urek zdecydowa³ siê
wiosn¹ 1930 roku na powrót do zachodniej Wielkopolski. Zamieszka³ w – po³o¿o-
nej pomiêdzy Wolsztynem, Grodziskiem Wielkopolskim a Nowym Tomyœlem – Ja-
b³onnie. Dlaczego jego wybór pad³ w³aœnie na tê wioskê? Wprowadzi³ siê do domu,
na ganku którego stoi na fotografii z pocz¹tku lat 30. i w którym otworzy³ w³asny
zak³ad krawiecki. 

Budynek po³o¿ony przy przelotowej, ruchliwej ulicy Grodziskiej, w bliskim s¹-
siedztwie koœcio³a ewangelickiego, mia³ lokalizacjê doskona³¹ do prowadzenia za-
k³adu krawieckiego. Na kilku zachowanych starych pocztówkach tej wsi dominuj¹
dwa cenne obiekty: wspomniany XIX-wieczny koœció³ ewangelicki oraz – przede
wszystkim – pochodz¹ca z pierwszej po³owy XVIII wieku, drewniana œwi¹tynia pw.
œw. Micha³a Archanio³a, z barokowym o³tarzem g³ównym z lat 1640-1650.

Dla Andrzeja ¯urka powrót z Poznania i Chodzie¿y do zachodniej czêœci Wiel-
kopolski mia³ jeszcze jeden cenny wymiar – pomiêdzy 1930 a 1932 rokiem, pozna³
bowiem nowotomyœlankê – Walentynê Heniczównê.
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Walentyna Heniczówna - Nowy Tomyœl, lata 20. XX wieku. Fot. Gottlieb Hecke 
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Andrzej ¯urek przed domem w Jab³onnej - ok. 1931 r. 
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Fotografia œlubna Walentyny z d. Henicz i Andrzeja ¯urków 
wykonana przed domem rodzinnym Panny M³odej przy ulicy Poznañskiej w Nowym Tomyœlu 

13 wrzeœnia 1932 r. 
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Walentyna z Heniczów i wspólny dom
Walentyna ¯urek delikatnie naciska klamkê rodzinnego domu przy ulicy Sienkie-

wicza. Stoi odwrócona bokiem do fotografa, spogl¹daj¹c w kierunku zabudowañ no-
wotomyskiego szpitala. Dom by³ parterowy, z poddaszem. Zbudowany zosta³ pod
koniec XIX wieku, a rozbudowany w latach 30. XX wieku. Od 1922 roku by³ w³a-
snoœci¹ rodziców Walentyny – Jana Henicza (1869-1933) i Marianny Henicz z domu
Hauza (1866-1937). Heniczowie nale¿eli do tych nielicznych nowotomyskich, pol-
skich rodzin, które mieszka³y w Nowym Tomyœlu przed 1919 rokiem. Nim nabyli
dom przy ulicy Sienkiewicza, mieszkali przy ulicy Starotomyskiej (dziœ ulica Koœciusz-
ki). Jan pracowa³ miêdzy innymi w restauracji przy ulicy Poznañskiej oraz w jednym
z nowotomyskich m³ynów. Akty œlubu i narodzin dzieci wskazuj¹, ¿e osiedli w mieœcie
ju¿ pod koniec XIX wieku. Na akcie urodzenia Walentyny, z 22 stycznia 1907 roku,
jako miejsce jej urodzenia, widnieje Nowy Tomyœl. Przysz³a na œwiat wraz z bliŸniacz¹
siostr¹ Franciszk¹, która zmar³a po trzech tygodniach. Gdy naciska klamkê rodzinne-
go domu jest ok. 1970 rok. Kieruj¹c wzrok w stronê szpitala i centrum miasta, spo-
gl¹da równie¿ w nowotomysk¹ przesz³oœæ. Jest jedn¹ z niewielu ówczesnych miesz-
kañców, zwi¹zanych z Nowym Tomyœlem od ponad 60 lat. 

Walentyna z d. Henicz i Andrzej ¯urkowie w otoczeniu weselnych goœci. Fotografia wykonana przed
domem rodzinnym Walentyny przy ulicy Poznañskiej w Nowym Tomyœlu - 13 wrzeœnia 1932 r. Na lewo
od Panny M³odej siedz¹: Marianna Heniczowa z d. Hauza i Jan Henicz - rodzice Panny M³odej, Marianna
Henicz z d. Przybylak z Bukowca - ¿ona Walentego Henicza, ch³opcy - Kazimierz i Józef Henicz - synowie
Marianny i Walentego Heniczów z Bukowca, Walenty Henicz z Bukowca - brat Panny M³odej. Na prawo
od Pana M³odego siedz¹: £ukasz ̄ urek - ojciec Pana M³odego, Michalina Wawrzynowicz z d. ̄ urek - siostra
Pana M³odego, Jakub Wawrzynowicz - m¹¿ Michaliny. Stoj¹ od prawej strony: Anna ¯urek z partnerem -
siostra Pana M³odego, Stanis³aw ¯urek - brat Pana M³odego,  Wittchenówna z Wytomyœla 



Rodzice Walentyny ¯urek z domu Henicz – Jan i Marianna Heniczowie, na akcie
œlubu z 1894 roku wpisany maj¹ Nowy Tomyœl. Ich dzieci: Walenty (1893- 1983),
Micha³ (1896-1992), Józef (1898-1972) i Walentyna (1907-1995) oraz zmarli
w okresie niemowlêcym: Jan Henicz (1905) i bliŸniacza siostra Walentyny – Francisz-
ka Henicz (1907) przysz³y na œwiat w Nowym Tomyœlu. 

Z zachowanego dowodu osobistego, wydanego w 1932 roku przez Miejski Urz¹d
Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Publicznego w Nowym Tomyœlu, dowiadujemy siê, ¿e Jan
Henicz, ojciec Walentyny, by³ mê¿czyzn¹ œredniego wzrostu. Urodzi³ siê 4 lipca 1869
roku w W¹sowie. By³ synem Wojciecha Henicza i Agnieszki Henicz z domu Sobieraj. 

Urodzona 27 listopada 1866 roku w W¹sowie, Marianna Henicz z domu Hauza,
matka Walentyny, by³a córk¹ Franciszka Hauzy i Wiktorii Hauzy z domu Mia³kas. 

Przodkowie Jana i Marianny zwi¹zani byli w XIX wieku z W¹sowem. Rodzice Wa-
lentyny ¯urek – Jan i Marianna Heniczowie – najprawdopodobniej znali siê wiêc od
dzieciñstwa spêdzonego w³aœnie w W¹sowie. Mo¿liwe równie¿, ¿e bli¿ej poznali siê
dopiero w doros³ym ¿yciu ju¿ Nowym Tomyœlu. 

26 sierpnia 1932 roku Andrzej ¯urek i Walentyna Heniczówna udali siê do Urzê-
du Stanu Cywilnego w Nowym Tomyœlu, by wnieœæ zapowiedzi œlubne. Zdjêcie wyko-
nane na naro¿niku Starego Rynku i ulicy Mickiewicza jest niew¹tpliwie cenn¹ rodzinn¹
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Szyld zak³adu krawieckiego Andrzeja ¯urka, dzia³aj¹cego w Nowym Tomyœlu przy ulicy Sienkiewicza 
w latach 1938-1958, z przerw¹ w latach okupacji
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Lustro z zak³adu krawieckiego 
Andrzeja ¯urka. Fot. Edmund ¯urek 



pami¹tk¹ z tego dnia. Nieca³y miesi¹c póŸniej, 13 wrzeœnia 1932 roku, w koœciele pw.
Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy przy ulicy Dworcowej w Nowym To-
myœlu odby³ siê ich œlub, a w domu rodzinnym panny m³odej przy ulicy Sienkiewicza –
wesele. Zdjêcia œlubne wykona³ Czes³aw Czub – fotograf z Poznania. M³odzi zamiesz-
kali w Jab³onnie, w której w lipcu 1935 roku urodzi³ siê ich pierwszy syn – Edmund.
W kwietniu 1933 roku zmar³ w Nowym Tomyœlu Jan Henicz, ojciec Walentyny ¯u-
rek. Pochowany zosta³ na nowotomyskim cmentarzu. Mieszkaj¹cy w Jab³onnie m³odzi
¯urkowie podjêli wówczas decyzjê o rozbudowie rodzinnego domu przy ulicy Sienkie-
wicza. Na czas rozbudowy domu zabrali owdowia³¹ Mariannê Heniczow¹ do Jab³onny. 

Zak³ad krawiecki w Nowym Tomyœlu 
Jesieni¹ 1936 roku Walentyna i Andrzej ̄ urkowie, z rocznym synem Edmundem,

zamieszkali w powiêkszonym domu, w którego lewym skrzydle Andrzej ̄ urek otwo-
rzy³ zak³ad krawiecki sk³adaj¹cy siê z dwóch pomieszczeñ. W jednym z nich znajdo-
wa³ siê warsztat wyposa¿ony w maszynê do szycia i stó³ krojczy. Znajdowa³y siê w nim
niezbêdne do pracy: ¿elazko, poduszki do prasowania – ma³a i du¿a, przydatna pod-
czas przymiarek poduszeczka na szpilki – mocowana na przedramieniu krawca, mia-
ry krawieckie, no¿yce, ig³y o ró¿nej d³ugoœci, nici ró¿norodnych kolorów i przezna-
czenia, naparstki, kreda krawiecka, du¿a szczotka z uchwytem, okr¹g³y dziurkacz do
wycinania otworów oraz trymer do wyci¹gania fastryg. Drugim pomieszczeniem
w zak³adzie by³ pokój przyjêæ klientów, wyposa¿ony w okr¹g³y stó³ z czterema wy-
œcie³anymi krzes³ami, szafê, w której mistrz sk³ada³ materia³y klientów oraz stojak
z wieszakami na szyt¹ odzie¿. W pokoju roz³o¿one by³y zwykle katalogi z próbkami
materia³ów z fabryki tkanin z Bielska, w której Andrzej ¯urek na ¿yczenie klientów
zamawia³ towar. Klienci mogli równie¿ na miejscu przejrzeæ najnowsze numery czaso-
pism modowych, polskich oraz zagranicznych. Œcianê pokoju przyjêæ zdobi³ œwie¿o
uzyskany i oprawiony dyplom mistrzowski Andrzeja, a ca³oœci dope³nia³o stoj¹ce lu-
stro, oprawione w ciemn¹, drewnian¹ ramê ozdobion¹ motywami kwiatowymi. By³o
ono wyposa¿one w dwie pó³ki, pozwalaj¹ce na od³o¿enie kapeluszy oraz innych do-
datków klientów. Andrzej ¯urek by³ krawcem, zarówno mêskim, jak i damskim. Spe-
cjalnoœci¹ prowadzonego przez niego zak³adu by³y spodnie do jazdy konnej – brycze-
sy. Mimo ¿e Walentyna nie mia³a przygotowania krawieckiego, pomaga³a Andrzejo-
wi w prowadzeniu firmy. 

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego zak³ady krawieckie w Nowym To-
myœlu prowadzili, zarówno Polacy, jak i Niemcy. Przy Starym Rynku swoje zak³ady
prowadzili Reinhold Hecke oraz Franciszek Weber, przy Nowym Rynku dzia³a³y za-
k³ady Edmunda Ludwiczaka i Jana Woœkowiaka. W przedwojennym Nowym Tomy-
œlu krawcami byli równie¿: Ludwik Koperski, bracia Twardowscy oraz Wilhelm
Schmidtchen.

W lipcu 1937 roku Andrzejowi i Walentynie urodzi³ siê drugi syn – Bronis³aw.
W sierpniu 1937 roku w Nowym Tomyœlu zmar³a mama Walentyny – Marianna He-
niczowa, a we wrzeœniu 1938 roku w Obrze ojciec Andrzeja – szewc £ukasz ¯urek. 
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Wiosna 1938 roku by³a dla 33-letniego Andrzeja ¯urka czasem ukoronowania
rozwoju zawodowego. W marcu z³o¿y³ egzamin mistrzowski w Izbie Rzemieœlniczej
w Poznaniu, uzyskuj¹c tytu³ mistrza krawieckiego. Zamówi³ wówczas, równie¿ w Po-
znaniu, emaliowany szyld o treœci: „Mody mêskie i damskie Andrzej ̄ urek mistrz kra-
wiecki” i przymocowa³ go do œciany domu przy ulicy Sienkiewicza. Reklamowa³ on za-
k³ad krawiecki przez ponad rok. Na pocz¹tku okupacji zerwany zosta³ przez niemiec-
kich urzêdników i wyrzucony w pole naprzeciw domu. Odnalaz³ go niemiecki gospo-
darz, u którego przetrwa³a do koñca wojny. Zatrudniony w okresie okupacji u nie-
mieckiego gospodarza Polak, ju¿ po wojnie przekaza³ szyld Andrzejowi ¯urkowi, za-
strzegaj¹c jednak przedtem, ¿e chêtnie go odda, je¿eli krawiec coœ dla niego uszyje.
Szyld zawis³ ponownie na œcianie domu i reklamowa³ zak³ad krawiecki Andrzeja ¯ur-
ka do jego œmierci w 1958 roku. 

Okupacja
Na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku Walentyna z synami, Edmundem i Bronis³awem,

ewakuowa³a siê przez Poznañ w kierunku Kutna. W kierunku wschodnim udawa³a
siê wówczas wiêksza grupa mieszkañców Nowego Tomyœla, okolicznych miejscowo-
œci i ca³ej zachodniej Wielkopolski. Andrzej pozosta³ w mieœcie. Wczeœniej dosta³ mo-
bilizacjê do s³u¿by w ochotniczej stra¿y po¿arnej, z nakazem nieopuszczania Nowego
Tomyœla. Po jej rozwi¹zaniu wsiad³ na damski rower ¿ony i ruszy³ w kierunku wschod-
nim, w poszukiwaniu rodziny. 

Z krótkiego pobytu w Poznaniu syn Edmund zapamiêta³ nalot bombowy i ukrywa-
nie siê w podziemnym przejœciu Dworca G³ównego. Z dalszej podró¿y w kierunku
Kutna – ostrzeliwanie poci¹gu. Razem z s¹siadami z Nowego Tomyœla, Jadwig¹ i An-
tonim Nykielami, wysiedli na stacji w K³odawie, udaj¹c siê do pobliskiej wsi, która przy-
jê³a w tym czasie wiêksz¹ iloœæ uciekinierów. Bez dachu nad g³ow¹, wystarczaj¹cej ilo-
œci jedzenia, dziel¹c los innych wojennych uciekinierów, oko³o po³owy wrzeœnia pod-
jêli decyzjê o powrocie do domu. Pieszo, wozami konnymi oraz z niemieckimi ¿o³nie-
rzami w ich wojskowych samochodach, dotarli do Poznania. Czteroletni Edmund za-
pamiêta³, ¿e z jednego wozu wypad³ wprost pod ko³a. Na szczêœcie nic mu siê nie sta-
³o. Z Poznania przygodnymi wozami konnymi i samochodami wojskowymi dotarli do
Bukowca k. Nowego Tomyœla, w którym zatrzymali siê u brata Walentyny – Walen-
tego Henicza. Nastêpnie pieszo udali siê do domu. 

Andrzej ¯urek, wyje¿d¿aj¹c na damskim rowerze Walentyny w poszukiwaniu ro-
dziny, zabra³ ze sob¹ wa¿ne dokumenty zwi¹zane z jego zawodowym wykszta³ceniem:
œwiadectwo ukoñczenia nauki wystawione w Wolsztynie w 1924 roku oraz zaœwiad-
czenia o pracy, wydane przez kolejnych mistrzów krawieckich, u których pracowa³.
Zatrzymywany i przes³uchiwany przez niemieckich ¿o³nierzy, okazywa³ te dokumen-
ty. Byæ mo¿e one go uratowa³y. Z rowerowej wyprawy wróci³ do domu jako pierwszy
Drzwi zasta³ otwarte, rodziny nie by³o. Stwierdzi³, ¿e zniknê³o z niego kilka przedmio-
tów. Walentyna z dzieæmi dotarli niebawem. Swój zak³ad krawiecki Andrzej ¯urek
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prowadzi³ do 20 stycznia 1941 roku. Szy³, tak jak przed wojn¹, dla miejscowych Pola-
ków i Niemców. 

W poniedzia³ek 20 stycznia 1941 roku, tu¿ przed godzin¹ ósm¹ rano, w domu
¯urków przy Posenerstrasse (przed wojn¹ i dziœ: ul. Sienkiewicza), pojawili siê nie-
mieccy urzêdnicy z nakazem przejêcia wyposa¿enia i zamkniêcia zak³adu krawieckie-
go. Andrzej zacz¹³ protestowaæ. Walentyna, w obawie o dalszy rozwój wypadków,
powstrzyma³a go krzycz¹c: „B¹dŸ cicho!”. Niemieccy urzêdnicy wypchnêli Andrzeja
z warsztatu, a z pokoju w którym spali synowie Edmund i Bronis³aw chcieli zarekwi-
rowaæ maszynê do szycia marki „Singer”. Jednak po rozmowie z Walentyn¹, która
powiedzia³a, ¿e kupi³a j¹ jeszcze za panieñskich czasów, zrezygnowali z jej zabrania.
Zak³ad zosta³ zamkniêty, drzwi zaplombowane. 

Andrzej dosta³ nakaz pracy w zak³adzie krawieckim Wilhelma Schmidtchena przy
Bahnhofstrasse (dziœ ul. Pi³sudskiego 47) w Nowym Tomyœlu. Gdy niemieccy i polscy
klienci Andrzeja dowiedzieli siê o zamkniêciu zak³adu, domagali siê zwrotu pozosta-
wionych u niego materia³ów. Dlatego te¿, przez pewien czas, zak³ad otwierany by³
dwa razy w tygodniu przez niemieckiego urzêdnika. Andrzej ¯urek pracowa³
u Schmidtchena od stycznia 1941 roku do stycznia 1945 roku. Dzieñ pracy rozpoczy-
na³ o ósmej, koñczy³ o osiemnastej, z godzinn¹ przerw¹ na obiad. Do domu mia³ oko-

Andrzej ¯urek  i Walentyna ¯urek -- fotografie wykonane do Personalausweis w 1941 r.
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³o kwadransa szybkiego marszu przez miasto, na zjedzenie ciep³ego posi³ku pozosta-
wa³o pó³ godziny. Trudna sytuacja finansowa rodziny sk³oni³a Walentynê do zwróce-
nia siê z proœb¹ do brata – Micha³a Henicza (mieszkaj¹cego w Berlinie i s³u¿¹cego
w niemieckiej armii), by przyjecha³ i pomóg³ odzyskaæ zarekwirowane wyposa¿enie
zak³adu krawieckiego. Brat pojawi³ siê w Nowym Tomyœlu wiosn¹ 1941 roku i uda³
siê do magistratu. W efekcie jego rozmowy z niemieckimi urzêdnikami uda³o siê od-
zyskaæ ¿elazko, poduszki do prasowania i kilka krawieckich drobiazgów. Stó³ krawiec-
ki oraz maszyna do szycia by³y ju¿ w tym czasie w zak³adzie Schmidtchena i nie uda³o
siê ich odzyskaæ. Andrzej, próbuj¹c poprawiæ trudn¹ sytuacjê finansow¹, nielegalnie,
w niedzielê, na Walentyny panieñskiej maszynie do szycia, reperowa³ odzie¿ w zamian
za ¿ywnoœæ. 

Dom rodziny ¯urków, po³o¿ony przy ruchliwej Posenerstrasse, sta³ siê obiektem
zainteresowania miejscowych Niemców. Od grudnia 1939 roku nowotomyœlan za-
czêto wysiedlaæ do Generalnej Guberni, przejmuj¹c tym samym ich domy, mieszka-
nia, zak³ady handlowe i us³ugowe. Podobny los móg³ spotkaæ rodzinê ¯urków. An-
drzej wiedz¹c, ¿e Niemcy daj¹ na spakowanie siê tylko 20 minut, uszy³ dla synów Ed-
munda i Bronis³awa plecaki, do których spakowano najpotrzebniejsze rzeczy. Uszy³
im równie¿ zawieszki na szyjê z imieniem i nazwiskiem. Na szczêœcie nigdy siê nie przy-
da³y.

Walentyna i Andrzej ¯urkowie z synami Edmundem i Bronis³awem - Nowy Tomyœl, 1941 r. 



Po jakimœ czasie niemieccy urzêdnicy dokwaterowali do domu ̄ urków m³ode ma³-
¿eñstwo. Niemkê, z pochodzenia nowotomyœlankê z ulicy D³ugiej oraz jej mê¿a, woj-
skowego z Bawarii, przebywaj¹cego na froncie wschodnim i przyje¿d¿aj¹cego do
Nowego Tomyœla tylko na urlop. Nowi lokatorzy zamieszkali w pomieszczeniach
przedwojennego zak³adu krawieckiego. S¹siedzi szanowali siê i ¿yli w zgodzie. ¯ur-
kowie oddali m³odej Niemce szopê na wêgiel i drewno, a ze wzglêdu na to, ¿e w swo-
jej czêœci domu nie mia³a bie¿¹cej wody, przychodzi³a po ni¹ do kuchni Walentyny
i Andrzeja. W 1943 roku Niemka urodzi³a syna, natomiast w 1944 roku Walenty-
na – córkê Kazimierê. Gdy m³ody Niemiec przyje¿d¿a³ z frontu na urlop, wykony-
wa³ wszystkim wspólne fotografie. Trzy z nich zachowa³y siê do dziœ. Pomimo i¿ nie-
mieckiej s¹siadce nie powodzi³o siê najlepiej, dzieli³a siê z ¯urkami ubrankami i jedze-
niem dla dziecka. 

W sierpniu 1944 roku pozostaj¹cych w Nowym Tomyœlu Polaków zaczêto wy-
woziæ na „Einsatz”, czyli przymusow¹ akcjê kopania rowów przeciwpancernych
przed zbli¿aj¹cym siê frontem Armii Czerwonej. W grupie oko³o stu piêædziesiêciu
nowotomyœlan wyjecha³ równie¿ Andrzej. Nowotomyœlanie znaleŸli siê w okolicach
Ryczywo³u, w powiecie obornickim. Niemcy zorientowali siê, ¿e w mieœcie brakuje
niezbêdnych krawieckich fachowców, tak potrzebnych w ostatnich miesi¹cach 1944
roku. Po kilku tygodniach, prawdopodobnie staraniem niemieckiego w³aœciciela za-
k³adu krawieckiego, Andrzej razem z koleg¹ po fachu Edmundem Ludwiczakiem,
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Walentyna i Andrzej ¯urkowie z dzieæmi. Od lewej: Kazimiera, Bronis³aw, Edmund i Urszula. 
Nowy Tomyœl, 1955 r.



wrócili do Nowego Tomyœla. Krawieckie rzemios³o ponownie okaza³o siê bardzo
pomocne.

Po wojnie
Niemiecki pracodawca Andrzeja ¯urka – Schmidtchen, podobnie jak spora licz-

ba nowotomyskich Niemców, oko³o 20 stycznia wyjecha³ z miasta w obawie przed
zbli¿aj¹c¹ siê Armi¹ Czerwon¹. 26 stycznia by³ w Nowym Tomyœlu dniem, w którym
SS-mani wy³apywali pozostaj¹cych w mieœcie polskich mê¿czyzn. ¯urkowie, razem
z s¹siadami z ulicy Poznañskiej – m. in. rodzin¹ Nykielów, ukryli siê w piwnicach nowo-
tomyskiego szpitala. W chwili gdy do piwnicy zajrza³ SS-man, Andrzej schowa³ siê za
drzwiami, a na pytanie, czy znajduj¹ siê tutaj mê¿czyŸni, kobiety odpowiedzia³y prze-
cz¹co. I to Andrzeja ̄ urka uratowa³o. 27 stycznia 1945 roku Nowy Tomyœl zosta³ wy-
zwolony.

Opuszczona przez niemieckich lokatorów czêœæ domu rodziny ¯urków, po³o¿one-
go w s¹siedztwie szpitala, zaczê³a przez pewien czas pe³niæ funkcjê szpitala polowego
dla ¿o³nierzy radzieckich – rekonwalescentów. Podobnie potraktowano willê rodziny
Maliñskich po³o¿on¹ naprzeciw szpitala, czy willê rodziny Kandulskich znajduj¹c¹ nieca-
³e 200 m od domu ¯urków. Oko³o marca 1945 roku do pomieszczeñ, w których
w czasie okupacji mieszka³a m³oda niemiecka rodzina, wprowadzili siê radziecki kra-
wiec oraz szewc. Andrzej pomaga³ im w zamian za wy¿ywienie dla rodziny. Szy³ miê-
dzy innymi dla stacjonuj¹cej w Nowym Tomyœlu radzieckiej Komendantury Wojsko-
wej, w tym równie¿ dla komendanta – majora Sowcowa. Uszy³ dla niego cywilne ubra-
nie oraz bryczesy, natomiast dla ¿ony majora – elegancki kostium wg figury wskazanej
na fotografii. W kwietniu lub w maju, po czteroletniej przerwie, Andrzej ¯urek rozpo-
cz¹³ samodzielne prowadzenie zak³adu krawieckiego.

Pomimo trudnoœci, jakie panowa³y w powojennej Polsce, rodzinie ¯urków szybko
uda³o siê stan¹æ na nogi. Solidne krawieckie rzemios³o Andrzeja ¯urka i autorytet, ja-
kim cieszy³ siê wœród nowotomyskich rzemieœlników, pozwoli³y ju¿ 28 listopada 1945
roku mianowaæ ¯urka przewodnicz¹cym Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej, utwo-
rzonej przez Izbê Rzemieœlnicz¹ w Poznaniu dla zawodu krawca mêskiego na powiat
nowotomyski. Egzaminy czeladnicze odbywa³y siê wówczas œrednio raz w miesi¹cu.
Andrzej ̄ urek pe³ni³ tê funkcjê do 1950 roku. By³ to czas poœwiêcony raczej pracy spo-
³ecznej, gratyfikacja zwi¹zana z pe³nieniem tej funkcji nie rekompensowa³a utraconego
zarobku. Z powodu pe³nienia tych obowi¹zków prowadzeniu zak³adu, niestety, po-
œwiêciæ móg³ mniej czasu, a to skutkowa³o skromniejszymi dochodami. Andrzejowi
¯urkowi zosta³y równie¿ powierzone inne wa¿ne funkcje. By³ równoczeœnie cz³on-
kiem – powsta³ej po lipcu 1945 roku – nowotomyskiej Rady Oddzia³u Okrêgowego
Zwi¹zku Cechów w Poznaniu. Jej przewodnicz¹cym zosta³ wówczas Kazimierz Kañdu-
³a – œlusarz, a zasiadali w niej: Andrzej ¯urek – krawiec, Wojciech Piêta – stolarz, Cze-
s³aw Machaj – kowal, W³adys³aw Kulisz – szewc, Jan Dêbiecki – piekarz i Stanis³aw
Skrzypczak – rzeŸnik. W sk³ad nowotomyskiego Oddzia³u wchodzi³o siedem cechów,
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Nominacja Andrzeja ¯urka na przewodnicz¹cego Komisji Egzaminacyjnej Czeladniczej, utworzonej 
przez Izbê Rzemieœlnicz¹ w Poznaniu dla zawodu krawiectwa mêskiego na powiat nowotomyski - 1945 r.
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w tym Cech Krawiecki – starszym tego cechu zosta³ Andrzej ¯urek. Kiedy w 1950 ro-
ku w jego miejsce powsta³ Cech Rzemios³ W³ókienniczych w Nowym Tomyœlu, funk-
cjê sekretarza tego zjednoczonego cechu powierzono Andrzejowi ¯urkowi.

Po 1948 roku nast¹pi³ trudny dla prywatnego rzemios³a, a tak¿e kupiectwa, okres.
Polityka w³adzy ludowej zmierza³a do likwidacji prywatnego rzemios³a i handlu. Za-
czê³y powstawaæ spó³dzielnie rzemieœlnicze, usilnie nak³aniano rzemieœlników do ich
tworzenia oraz do nich wstêpowania. Jedn¹ ze szczególnie uci¹¿liwych form nacisku
– oprócz uporczywych kontroli przeprowadzanych przez pracowników urzêdów
skarbowych – by³y tzw. domiary, czyli podatki uznaniowe nak³adane na rzemieœlni-
ków przez urz¹d skarbowy. Domiar podatkowy, wyliczany na podstawie przewa¿nie
mocno zawy¿onych, szacunkowych dochodów, by³ narzêdziem pozwalaj¹cym na wy-
muszanie od prywatnych przedsiêbiorców dodatkowych, wysokich op³at i sprawia³,
¿e w wielu przypadkach prowadzenie w³asnego zak³adu stawa³o siê nierentowne.
Przedwojenny rzemieœlnik Andrzej ̄ urek nie chcia³ s³yszeæ o przy³¹czeniu siê do spó³-
dzielni. Zwyk³ powtarzaæ: „Doœæ napracowa³em siê w czasie okupacji w warsztacie
krawieckim Schmidtchena, chcê byæ wolnym i niezale¿nym cz³owiekiem”. Pomimo
trudnych wyzwañ, przed jakimi stawali prywatni rzemieœlnicy, zak³ad krawiecki An-
drzeja ¯urka nadal funkcjonowa³. Wynika³o to z dwóch faktów: solidnego krawiec-
kiego rzemios³a oraz posiadania sta³ej klienteli, któr¹ Andrzej ̄ urek przyjmowa³ rów-
nie¿ wieczorami. Nigdy nie odmawia³ klientom, nawet jeœli realizacja zamówienia wy-

Siostry Kazimiera (z prawej) i Urszula ¯urkówny przed domem przy ul. Sienkiewicza. 
Nowy Tomyœl,1961 r.
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Walentyna ¯urek z d. Henicz przed domem
przy ul. Sienkiewicza - wówczas nr 23 

w Nowym Tomyœlu, ok.1970 r. 

Nauczyciele Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu 
polonistka Gabriela ¯urek i geograf Edmund ¯urek, luty 1968 r.



maga³a pracy z dnia na dzieñ. W latach piêædziesi¹tych Andrzej ¯urek zatrudnia³
dwóch pracowników – byli to zazwyczaj: czeladnik i uczeñ lub jednoczeœnie dwóch
pobieraj¹cych naukê uczniów. W okresie powojennym klientami zak³adu krawiec-
kiego Andrzeja ¯urka byli miêdzy innymi: dyrektor szpitala powiatowego lekarz Ka-
zimierz Ho³oga z rodzin¹, powojenny burmistrz Nowego Tomyœla Andrzej £uczak,
kierownik Szko³y Podstawowej nr 1 – Edward Go³¹bek z rodzin¹, kierownik Szko-
³y Podstawowej nr 2 – Jan B¹kowski z rodzin¹, urzêdnicy starostwa powiatowego
i zatrudnieni w szpitalu lekarze. 

W okresie powojennym powiêkszy³a siê rodzina ¯urków. W 1946 roku przy-
sz³a na œwiat najm³odsza córka Andrzeja i Walentyny – Urszula. 

Najstarszy syn Edmund, po ukoñczeniu Liceum Pedagogicznego w Poznaniu, roz-
pocz¹³ naukê w Studium Nauczycielskim w Poznaniu. Studia ukoñczy³ w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Gdañsku. Pracê rozpocza³ w Szkole Æwiczeñ przy Liceum
Pedagogicznym w Koninie. W latach 1962-1995 by³ nauczycielem geografii w Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu. O¿eni³ siê
w 1967 roku z Gabriel¹ Ewert, z wykszta³cenia filologiem polskim, która jako polo-
nistka pracowa³a w nowotomyskim liceum w latach 1968-2005. W wyniku wybo-
rów samorz¹dowych w 1998 roku Edmund ¯urek uzyska³ mandat radnego Rady
Powiatu Nowotomyskiego, pe³ni¹c jednoczeœnie w latach 1998-2002 funkcjê wice-
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Walentyna ¯urek z d. Henicz i jej bracia w ogrodzie domu przy ulicy Sienkiewicza. Od lewej stoj¹: 
Józef Henicz z Kuœlina, Walentyna ¯urek z d. Henicz, Micha³ Henicz z Berlina, córka Kazimiera Suszka 

z d. ¯urek, Kazimiera Ch³opek - krewna i Walenty Henicz z Bukowca - Nowy Tomyœl, 1969 r. 
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przewodnicz¹cego Rady Powiatu Nowotomyskiego. By³ za³o¿ycielem i przewodni-
cz¹cym Spo³ecznego Komitetu na Rzecz Powiatu Nowotomyskiego, a póŸniej preze-
sem Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego. Jego niew¹tpli-
w¹ zas³ug¹ jest przyczynienie siê do restytucji powiatu nowotomyskiego, czemu po-
œwiêci³ mnóstwo czasu i energii. Jest autorem wielu publikacji o charakterze regionali-
stycznym i spo³ecznopolitycznym, zamieszczanych w „Kwartalniku Nowotomyskim”,
„Przegl¹dzie Nowotomyskim”, „Przegl¹dzie Powiatu Nowotomyskiego”, „Wiado-
moœciach Nowotomyskich”, tygodnikach „Dzieñ Nowotomysko-Grodziski” i „Nasz
Dzieñ po Dniu”. Jest równie¿ autorem publikacji „20 lat (1993-2013) dzia³alnoœci
Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego” oraz wspó³auto-
rem monografii „Pó³ wieku Gimnazjum i Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Nowym To-
myœlu”. Z mi³oœci do rodzinnego miasta, z niezmiennym zaanga¿owaniem uczestniczy
w sesjach Rady Miejskiej Nowego Tomyœla. Troszcz¹c siê o rozwój swojego rodzinne-
go miasta podpowiada jego w³odarzom i m³odszym mieszkañcom korzystne dla mia-
sta rozwi¹zania architektoniczne, przestrzenne i przyrodnicze. 

M³odszy z synów – Bronis³aw, zachêcony przez ojca do zdobycia zawodu krawca,
kszta³ci³ siê w latach 1953-1956 w tym zawodzie. Egzamin czeladniczy zda³ w 1956
roku i podj¹³ pracê w zak³adzie ojca. Po œmierci ojca zdecydowa³ jednak o wyborze
innej zawodowej drogi. Ukoñczy³ Technikum Rolnicze w Œrodzie Wlkp., a nastêpnie

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

40 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Geograf Edmund ¯urek w gabinecie geograficznym Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika 
w Nowym Tomyœlu - 1977 r. 



Akademiê Rolnicz¹ we Wroc³awiu. W ostatnich latach swojej zawodowej pracy by³
inspektorem w Wydziale Rolnictwa w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej
w Nowym Tomyœlu, a nastêpnie w nowotomyskim Urzêdzie Rejonowym. O¿eni³ siê
z Krystyn¹ z domu Szulc (1940-2009). Syn Bronis³awa – inspektor Jaros³aw ¯urek
pe³ni od 2016 roku funkcjê Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu.

Starsza córka Andrzeja i Walentyny ¯urków – Kazimiera Suszka z d. ¯urek wy-
sz³a za m¹¿ za Bogdana Suszkê. Pracowa³a jako urzêdniczka w Urzêdzie Miasta i Gmi-
ny w Nowym Tomyœlu, pe³ni¹c w nim równie¿ funkcjê kierownika Wydzia³u Dzia³al-
noœci Gospodarczej. M³odsza – Urszula B³aszkowska z d. ¯urek (1946-2004) poœlu-
bi³a w 1967 roku technika budowlanego Antoniego B³aszkowskiego (1939-1994).
Pracowa³a jako ksiêgowa w Rejonie Dróg Publicznych w Nowym Tomyœlu. 

Z rodzin¹ ¯urków zwi¹zany jest równie¿ brat Andrzeja – Stanis³aw, którego syn –
Jan ¯urek jest profesorem Politechniki Poznañskiej, pe³ni¹cym od 2016 roku funkcjê
prorektora tej uczelni. 

Andrzej ̄ urek odszed³ w 1958 roku, zdecydowanie za wczeœnie – w wieku 53 lat.
Walentyna ¯urkowa do lat osiemdziesi¹tych minionego stulecia mieszka³a
w rodzinnym domu przy ulicy Sienkiewicza. Na kilka lat przed œmierci¹
przeprowadzi³a siê na osiedle Stefana Batorego. Zmar³a w Nowym Tomyœlu w 1995
roku.
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Edmund ¯urek - prezes Stowarzyszenia Forum
Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego

Nowy Tomyœl, 2008 r.
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Lekcja geografii w gabinecie geograficznym Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w
Nowym Tomyœlu prowadzona przez Edmunda ¯urka - 1990 r.
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Rodzina Gabrieli i Edmunda ¯urków. Stoj¹ od lewej: syn S³awomir, Edmund ¯urek, córka Iwona, 
syn Pawe³. Siedz¹ od lewej: Aleksandra - ¿ona S³awomira z córk¹ Ani¹, Gabriela ¯urek, 

Agnieszka - ¿ona Paw³a z synem Piotrem. Poznañ, 2008 r. 

Rodzina Gabrieli i Edmunda ¯urków. Siedz¹ od lewej: Gabriela i Edmund ¯urkowie, obok Edmunda stoj¹
wnuczêta - Antoni ¯urek, Magdalena ¯urek, Joanna ¯urek. Stoj¹ od lewej: syn Pawe³ ¯urek z ¿on¹
Agnieszk¹, córka Iwona Mielnicka z d. ¯urek z mê¿em Krzysztofem Mielnickim i synem Adamem, wnuk
Piotr ¯urek, synowa Aleksandra - ¿ona S³awomira. Poznañ, maj 2017 r.
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Osiemdziesi¹te urodziny Edmunda ¯urka. Siedz¹ od lewej : Waltraud Hänitz i Hans-Georg Hänitz
(syn Micha³a Henicza z Berlina) oraz Edmund ¯urek. Stoj¹ od lewej: Bogdan Suszka, Kazimiera Suszka z

d. ¯urek, Bronis³aw ¯urek, Gabriela ¯urek z d. Ewert - Nowy Tomyœl, 2015 r.

Edmund ¯urek z kuzynem prof. dr. hab. in¿. Janem ¯urkiem (synem Stanis³awa ¯urka z Wolsztyna),
prorektorem ds. wspó³pracy z gospodark¹ Politechniki Poznañskiej, Poznañ 2018 r.
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Edmund ¯urek przed posterunkiem
klimatologicznym w Paproci k. Nowego
Tomyœla - w trakcie prac zwi¹zanych
z przygotowaniem artyku³u zamieszczonego
w „Przegl¹dzie Nowotomyskim” (E. ¯urek,
Posterunek klimatologiczny w Paproci
k. Nowego Tomyœla w latach 1881 - 2008,
2008, nr 2, s. 68-82) 

Nagrobek Walentyny i Andrzeja ¯urków na nowotomyskim cmentarzu - 2018 r. 



Autor dziêkuje p. Edmundowi ¯urkowi za rozmowy i udostêpnienie materia³ów. 
Fotografie pochodz¹ ze zbiorów rodziny ¯urków. 
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Ryszard Ratajczak

Nowy Tomyœl - Biesenthal 
20 lat lat wspó³pracy, partnerstwa i przyjaŸni

Tradycja partnerstwa miast nie jest nowa. Pocz¹tki nawi¹zywania formalnej wspó³-
pracy pomiêdzy miastami reprezentuj¹cymi ró¿ne pañstwa siêga IX wieku. Zachowa-
³a siê z tego okresu wzmianka dotycz¹ca niemieckiego Paderbornu i francuskiego Le
Mans. Swoisty rozkwit wspó³pracy miast i regionów nast¹pi³ po zakoñczeniu II wojny
œwiatowej. W pierwszej powojennej dekadzie Europa pragnê³a jednego – pokoju.
Przywódcy, ale równie¿ obywatele poszczególnych pañstw zdawali sobie sprawê, ¿e
zapobiec kolejnej wojnie mo¿e jedynie wzajemna wspó³praca oparta na przyjaŸni
mieszkañców. Pierwszy krok ku prze³amaniu wzajemnej niechêci i nienawiœci postawi-
li mieszkañcy francuskiego Montbelliard i niemieckiego Ludwigsburga, którzy w 1950
roku nawi¹zali oficjaln¹ bliŸniacz¹ wspó³pracê. W œlad za tym wydarzeniem powo³a-
no w 1951 roku Radê Gmin Europy – organizacjê promuj¹c¹ i u³atwiaj¹c¹ wspó³pra-
cê miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego z ró¿nych krajów europejskich. 

Pocz¹tki wspó³pracy pomiêdzy Nowym Tomyœlem a Biesenthal siêgaj¹ roku 1998.
Wówczas, za spraw¹ indywidualnych kontaktów, oba samorz¹dy podjê³y dzia³ania na
rzecz sformalizowania dotychczasowych relacji. W tym roku podjêta zosta³a wstêp-
na, ustna deklaracja zapowiadaj¹ca nawi¹zanie formalnej wspó³pracy. Kolejne spotka-
nia przedstawicieli w³adz okreœli³y te obszary ¿ycia spo³ecznego, kulturalnego i gospo-
darczego, które w przysz³oœci mia³y staæ siê fundamentem partnerstwa. Dziêki deter-
minacji samorz¹dowców po obu stronach Odry, 13 grudnia 1999 roku w Biesenthal
podpisana zosta³a umowa o partnerstwie i wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Nowy To-
myœl a Urzêdem Biesenthal-Barnim. Ze strony polskiej umowê podpisali burmistrz
Henryk Helwing oraz wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy i Miasta Eleonora Œcieszka.
Ze strony niemieckiej podpisy na dokumencie z³o¿yli dyrektor Urzêdu Biesenthal-Bar-
nim Hans Ulrich Kühne oraz przewodnicz¹cy Komisji Urzêdu Biesenthal-Barnim Her-
bert Wagner. Pierwszych piêæ lat polsko-niemieckiej wspó³pracy partnerskiej to czas
nawi¹zywania kontaktów na wielu p³aszczyznach, przede wszystkim oœwiatowej,
sportowej oraz spo³ecznej. 

Pierwszymi organizacjami, które zaanga¿owa³y siê w proces miêdzynarodowej in-
tegracji by³y Ochotnicze Stra¿e Po¿arne. Do inauguruj¹cego wspó³pracê spotkania
dosz³o jeszcze przed podpisaniem umowy o partnerstwie, tj. we wrzeœniu 1999 roku.
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Mariola Jarecka i Krzysztof Szeffner przekazali na rêce André Nedlina, dyrektora Urzêdu 
Biesenthal - Barnim, wykonany przez nich kartonowy model ratusza w Biesenthal - 18. IV. 2018 r.



Od tego czasu stra¿acy – ochotnicy z obu gmin podtrzymuj¹ regularn¹ wspó³pracê.
Sprzyjaj¹ jej m. in. coroczne zawody sportowo-po¿arnicze, które umo¿liwiaj¹ obu
stronom poznanie organizacji ochrony przeciwpo¿arowej, a tak¿e wymianê uwag na
temat sprzêtu, którym dysponuj¹.

W roku 2000 zainicjowana zosta³a, trwaj¹ca do dziœ, wspó³praca pomiêdzy polski-
mi i niemieckimi szko³ami. Szko³a Podstawowa nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Curie
w Nowym Tomyœlu podjê³a wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹ w Grüntal, natomiast
Szko³a Podstawowa z Jastrzêbska Starego i Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej
z Wytomyœla podjê³y wspó³pracê ze Szko³¹ Podstawow¹ w Biesenthal. Partnerstwo
placówek nie ogranicza³o siê jedynie do wymiany uczniów. Poprzez wspóln¹ interak-
cjê, zabawê, uczestnictwo w wycieczkach, a tak¿e konkursach i zawodach sporto-
wych uczniowie nawi¹zywali przyjaŸnie, a koresponduj¹c ze sob¹ motywowali siê do
pog³êbiania znajomoœci jêzyków obcych. Wspó³praca partnerska przynosi³a równie¿
korzyœci kadrze pedagogicznej. Ka¿de ze spotkañ by³o okazj¹ do wymiany doœwiad-
czeñ zawodowych, prezentacji sposobu prowadzenia lekcji oraz metod pracy
z uczniami. 

W tym samym roku wspó³pracê rozpoczê³y kluby sportowe, a mianowicie LKS
„Korona” Bukowiec i SV 1969 Melchow-Grüntal. Okazj¹ do nawi¹zania wspó³pracy
by³a 625. rocznica powstania miejscowoœci Melchow. Ju¿ w trakcie pierwszej wizyty
rozegrano dwa mecze pi³ki no¿nej. Na prze³omie czerwca i lipca 2001 roku sportow-
cy z gminy Biesenthal odwiedzili Bukowiec. W kolejnych latach zawody pi³karskie by-
³y organizowane naprzemiennie w obu gminach. Poza rozgrywaniem meczów, ka¿-
demu spotkaniu, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, towarzyszy³ dodatkowy pro-
gram zwi¹zany z poznawaniem zabytków, historii regionu i infrastruktury sportowej. 

Rok 2000 to równie¿ czas pierwszych kontaktów pomiêdzy seniorami z Nowego
Tomyœla i Biesenthal. Ze strony polskiej w wymianê tê zaanga¿owa³y siê: Klub Senio-
ra „Srebrny W³os” dzia³aj¹cy przy nowotomyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej oraz
ko³o Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Bukowcu. Ka¿demu
spotkaniu, zarówno w Nowym Tomyœlu, jaki i w Biesenthal zawsze towarzyszy³ do-
datkowy program zwi¹zany z poznawaniem zabytków i historii regionu. Wspó³praca
pomiêdzy klubami seniora zaowocowa³a nawi¹zaniem przyjaŸni miêdzy polskimi i nie-
mieckimi rodzinami.

Wa¿nym wydarzeniem w pierwszym piêcioleciu wspó³pracy by³o uczestnictwo
w³adz Nowego Tomyœla w uroczystoœci otwarcia w 2003 roku, po gruntownej reno-
wacji, zabytkowego ratusza w Biesenthal. Zastêpca burmistrza Wojciech Ruta,
w imieniu wszystkich mieszkañców gminy Nowy Tomyœl, przekaza³ ¿yczenia oraz
wrêczy³ ówczesnemu burmistrzowi Biesenthal Thomasowi Kutherowi upominek –
pami¹tkow¹ ksiêgê z dedykacj¹. 

W 2003 roku pojawi³ siê nowy obszar tej miêdzynarodowej wspó³pracy. Kontakt
nawi¹za³y wóczas nowotomyska Liga Obrony Kraju oraz Bractwo Kurkowe z Biesen-
thal. Podczas ka¿dego ze spotkañ organizowane by³y miêdzynarodowe zawody strze-
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Pocz¹tki wspó³pracy pomiêdzy
Nowym Tomyœlem a Biesenthal.
Przedstawiciele obu
samorz¹dów podczas jednego
ze spotkañ poprzedzaj¹cych
podpisanie umowy
o partnerstwie i wspó³pracy. Od
prawej stoj¹: Józef Ast -
wiceburmistrz, dr Henryk B³a¿ -
przewodnicz¹cy Rady Gminy
i Miasta, Henryk Helwing -
burmistrz Nowego Tomyœla,
Hans Ulrich Kühne - dyrektor 
i dwaj przedstawiciele Urzêdu
Biesenthal-Barnim.
23. IV. 1999 r. 

Dyrektor Urzêdu Biesenthal-
Barnim Hans Ulrich Kühne
i Burmistrz Nowego Tomyœla
sk³adaj¹ podpisy pod aktem
odnowienia umowy partnerskiej
- jubileusz 5. lecia partnerstwa, 
Nowy Tomyœl, 
13. XII. 2004 r.

Delegacja samorz¹dowców z
Biesenthal z do¿ynkowym
wieñcem - Jarmark Chmielo-
Wikliniarski.
27. VIII. 2013 r.



leckie. Piêknym, a zarazem niecodziennym, owocem wspó³pracy pomiêdzy klubami
strzeleckimi z Nowego Tomyœla i Biesenthal jest zwi¹zek ma³¿eñski zawarty pomiêdzy
ich cz³onkami. Kamila Weso³a – cz³onkini nowotomyskiego LOK-u i Daniel Siewert –
cz³onek Bractwa Strzeleckiego Biesenthal pobrali siê 28 listopada 2009 roku w Bie-
senthal.  Podsumowaniem pierwszych piêciu lat wspó³pracy partnerskiej pomiêdzy
Nowym Tomyœlem i Biesenthal by³y uroczystoœci rocznicowe zorganizowane 13
grudnia 2004 roku. Wówczas w³odarze obu gmin – dyrektor Urzêdu Biesenthal-Bar-
nim oraz burmistrz Nowego Tomyœla podpisali „Akt odnowienia umowy partner-
skiej”. Dokument zawiera³ nastêpuj¹c¹ treœæ: Z okazji 5 rocznicy podpisania umowy
partnerskiej pomiêdzy Nowym Tomyœlem a Biesenthal deklarujemy dalsz¹ wolê
wspó³pracy i wype³nianie postanowieñ zawartych w umowie, w celu pog³êbiania przy-
jaŸni pomiêdzy mieszkañcami gmin Nowy Tomyœl i Biesenthal oraz rozwoju obu za-
przyjaŸnionych regionów.

Pocz¹tki pierwszej dekady wspó³pracy partnerskiej Nowego Tomyœla i Biesenthal
to okres dalszego pog³êbiania wzajemnych relacji. To równie¿ czas trzech wa¿nych
w ¿yciu obu gmin wydarzeñ, które jeszcze silniej zacieœni³y dotychczasowe relacje. 

Pierwszym wydarzeniem by³o uczestnictwo w roku 2007 delegacji z Nowego To-
myœla w jubileuszowej uroczystoœci z okazji 15-lecia istnienia Urzêdu Biesenthal-Bar-
nim. W podnios³ej uroczystoœci wziêli udzia³ przedstawiciele w³adz i samorz¹dów lo-
kalnych i ponadregionalnych, szefowie organizacji i instytucji. Najbardziej zas³u¿eni
wyró¿nieni zostali lokalnymi odznaczeniami. W gronie tym znalaz³ siê równie¿ ówcze-
sny burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing. 

W grudniu tego samego roku w Biesenthal odby³a siê wystawa prac nowotomy-
skiego artysty Zdzis³awa Po³¹carza. Prezentowane by³y na niej akwarele obrazuj¹ce
piêkno architektury i krajobrazów Wielkopolski. 

Rok 2008 obfitowa³ w wydarzenia zacieœniaj¹ce wspó³pracê partnersk¹. Najwa¿-
niejszym by³y trwaj¹ce ponad tydzieñ obchody 750-lecia Biesenthal. Na uroczysto-
œciach jubileuszowych obecnoœæ Nowego Tomyœla zosta³a silnie zaakcentowana. Naj-
wa¿niejszym punktem uroczystoœci w Biesenthal by³a parada, obrazuj¹ca historiê i tra-
dycjê tego miasta. W paradzie uczestniczyli równie¿ przedstawiciele Nowego Tomy-
œla: w³adze samorz¹dowe, dzieci i ich opiekunowie ze szkó³ podstawowych oraz
cz³onkowie Ligi Obrony Kraju. Na ulicach Biesenthal ogromn¹ sensacjê wzbudzi³ Tra-
bant – opleciony wiklin¹ przez nowotomyskich plecionkarzy. W³adze Nowego To-
myœla przekaza³y ten samochód w darze miastu Biesenthal. Wymownym akcentem
podkreœlaj¹cym dotychczasow¹ wspó³pracê by³o posadzenie dêbów partnerstwa
w parkach w Biesenthal i Nowym Tomyœlu.

W roku 2009 udzia³em w zawodach wêdkarskich wspó³pracê zainaugurowali
wêdkarze – Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o nr 31 z Nowego Tomyœla i Zwi¹zek
Wêdkarski z Biesenthal. Pierwsze spotkanie pasjonatów wêdkowania odby³o siê
w sierpniu. Wówczas to rozegrane zosta³y pierwsze – w historii obu partnerskich
regionów – miêdzynarodowe zawody wêdkarskie. 
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Wydarzeniem podsumowuj¹cym pierwsz¹ dekadê wspó³pracy Nowego Tomyœla
i Biesenthal by³y uroczyste obchody 10-lecia partnerstwa. Podczas uroczystoœci jubile-
uszowej, zorganizowanej 12 grudnia 2009 roku w Nowym Tomyœlu, spotkali siê ani-
matorzy i uczestnicy podejmowanych dzia³añ, anga¿uj¹cy siê w rozwój dotychczaso-
wej wspó³pracy. Uroczystoœci towarzyszy³a wystawa pami¹tek, dokumentów i foto-
grafii, obrazuj¹ca bogaty dorobek partnerski obu zaprzyjaŸnionych regionów.

Rok 2012 zaznaczy³ siê organizacj¹ dwóch wyj¹tkowych wystaw. 31 sierpnia
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu otwarta zosta³a wy-
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Ka¿demu spotkaniu seniorów zawsze towarzyszy dodatkowy program zwi¹zany z poznawaniem
zabytków i historii regionu - Biesenthal, 17. IX. 2014 r.

Zwyciêska nowotomyska za³oga wioœlarska podczas tradycyjnego wyœcigu smoczych ³odzi -
Biesenthal, 17. VIII. 2019 r.



stawa obrazów i grafik niemieckiego artysty Lothara Gericka. W otwarciu wystawy
tego wszechstronnego artysty uczestniczyli m. in.: zastêpca burmistrza Urzêdu Bie-
senthal-Barnim Volkmar Schönfeld, burmistrzowie gmin podleg³ych Urzêdowi Biesen-
thal-Barnim, radni rady miasta oraz pracownicy Urzêdu Biesenthal-Barnim. Z kolei 27
paŸdziernika w Biesenthal uroczyœcie otwarta zosta³a wystawa fotografii nowotomy-
œlanina Adama Polañskiego. Ekspozycja nosz¹ca tytu³ „Cz³owiek”, licz¹ca 23 fotogra-
fie i zawieraj¹ca g³ównie portrety, zosta³a zaprezentowana w tamtejszej galerii w Ra-
tuszu. Wymiana kulturalna kontynuowana by³a równie¿ w roku 2015. Wówczas
w Biesenthal zorganizowano wystawê prac nowotomyskiego artysty Edwarda Kupca.
Na to wydarzenie do partnerskiego miasta udali siê: burmistrz W³odzimierz Hibner,
Edward Kupiec z rodzin¹ oraz przedstawiciele nowotomyskich instytucji kultury. 

W roku 2018 Gmina Nowy Tomyœl do³o¿y³a kolejn¹ „cegie³kê” do wieloletniej
wspó³pracy z miastem Biesenthal. Tym razem by³ to kartonowy model tamtejszego
ratusza, wykonany w skali 1: 50 przez nowotomyskich modelarzy – Mariolê Jareck¹
i Krzysztofa Szeffnera. 18 kwietnia – podczas wizyty delegacji z Nowego Tomyœla –
przekazany on zosta³ na rêce André Nedlina, dyrektora Urzêdu Biesenthal – Barnim.
Równie¿ w 2018 roku w Nowym Tomyœlu zorganizowano Turniej Miast Partnerskich
o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. W rywalizacji udzia³ wziêli przedstawiciele
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Zdzis³aw Po³¹carz zaprezentowa³ w Biesenthal swoje akwarele i rysunki obrazuj¹ce piêkno 
krajobrazów Wielkopolski - 25. X. 2015 r.



klubu pi³karskiego NAP Polonia Nowy Tomyœl, którzy rozegrali mecze sparingowe
z rówieœnikami z Biesenthal.

Rok 2019 by³ wyj¹tkowy dla Nowego Tomyœla i Biesenthal, by³ to bowiem kolej-
ny rok jubileuszowy, w którym przypada³a 20. rocznica nawi¹zania wspó³pracy part-
nerskiej. By³ to równie¿ rok prze³omowy, poniewa¿ 17 sierpnia po raz pierwszy no-
wotomyska dru¿yna wioœlarzy wygra³a jeden z tradycyjnych wyœcigów smoczych ³o-
dzi, odbywaj¹cych podczas corocznych festynów nad Jeziorem Wukensee w Biesen-
thal. Od pierwszych lat wspó³pracy Nowy Tomyœl aktywnie uczestniczy³ w tej impre-
zie. Na Festyn nad Jeziorem Wukensee co roku udawa³a siê oficjalna delegacja nasze-
go miasta, a nowotomyski Urz¹d Miejski przygotowywa³ stoisko promocyjne. W ro-
ku 2010 po raz pierwszy przedstawiciele Nowego Tomyœla wziêli udzia³ w odbywa-
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Wyj¹tkowym prezentem
by³a wykonana z wikliny
g³owa smoka, nawi¹zuj¹ca
do smoczych g³ów
zdobi¹cych ³odzie
wyœcigowe, przekazana
przez Burmistrza Nowego
Tomyœla - Burmistrzowi
Biesenthal podczas Festynu
nad Jeziorem Wukensee -
30. VI. 2018 r.

Akt odnowienia umowy
partnerskiej na kolejne
lata podpisuj¹ Burmistrz
Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner 
i André Nedlin, dyrektor
Urzêdu Biesenthal -
Barnim. Jubileusz 20-lecia
wspó³pracy partnerskiej -
Nowy Tomyœl, 25. XI.
2019 r.



j¹cych siê w czasie festynu zawodach wioœlarskich na smoczych ³odziach. Dru¿ynê
„Wiklinowych Or³ów” tworzyli radni Rady Miejskiej oraz przedstawiciele gminnych
jednostek organizacyjnych. W roku 2018 nowotomyska za³oga wioœlarska zadebiu-
towa³a pod nazw¹ „Wiklinowe Smoki”. W czasie tej wizyty wrêczono burmistrzowi
Biesenthal wyj¹tkowy prezent – wykonan¹ z wikliny g³owê smoka, nawi¹zuj¹c¹ do
smoczych g³ów zdobi¹cych ³odzie wyœcigowe. 

Podobnie jak tradycj¹ sta³a siê obecnoœæ nowotomyskiej delegacji na Festynie nad
Jeziorem Wukensee, tak samo jest z wizyt¹ goœci z Biesenthal na Jarmarku Chmielo-
-Wikliniarskim. Jest to tak¿e nieod³¹czny element wieloletniej wspó³pracy. Na Do¿yn-
ki Gminne, towarzysz¹ce Jarmarkowi, spo³ecznoœæ Biesenthal rokrocznie przygoto-
wuje wieniec do¿ynkowy, który delegacja samorz¹dowców z Biesenthal sk³ada w ko-
œciele podczas mszy œw. wraz z wieñcami wykonanymi przez przedstawicieli podno-
wotomyskich wsi so³eckich. Delegacja z Biesenthal uczestniczy te¿ w korowodzie do-
¿ynkowym i z³o¿eniu tego daru na rêce nowotomyskich samorz¹dowców. Udzia³ nie-
mieckich partnerów w tradycyjnym polskim œwiêcie plonów jest odzwierciedleniem
za¿y³ych relacji pomiêdzy mieszkañcami zaprzyjaŸnionych gmin i wzajemnego posza-
nowania obyczajów i kultury. 

Rok 2019 to rok oficjalnych obchodów 20-lecia nawi¹zania wspó³pracy partner-
skiej pomiêdzy Nowym Tomyœlem a Biesenthal, które odby³y siê 25 listopada w No-
wym Tomyœlu. Tego dnia na uroczyst¹ sesjê Rady Miejskiej przybyli przedstawiciele
gminnych i powiatowych w³adz samorz¹dowych, delegacja samorz¹dowców z Nie-
miec, przedstawiciele organizacji sportowych, kulturalnych, dyrektorzy szkó³, jedno-
stek OSP oraz ludzie kultury, którzy w ci¹gu minionych 20 lat budowali partnerstwo
pomiêdzy Nowym Tomyœlem i Biesenthal. 

Uroczysta sesja Rady Miejskiej rozpoczê³a siê od wyst¹pienia Przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej Marka Ratajczaka, którzy przybli¿y³ zebranym historiê nawi¹zania
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Uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyœlu z wizyt¹ w Biesenthal - 20. IX. 2019 r.



wspó³pracy partnerskiej. G³os zabra³ tak¿e Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner, który podkreœli³ przytoczy³ plany wspó³pracy na dalsze lata. Po przedstawicie-
lach nowotomyskiego samorz¹du wyst¹pi³ Dyrektor Urzêdu Biesenthal-Barnim
André Nedlin.

Najwa¿niejszym punktem uroczystej sesji Rady Miejskiej by³o podjêcie uchwa³y
w sprawie nadania nazwy nowemu rondu w naszym mieœcie. Po zreferowaniu projek-
tu uchwa³y przez jej wnioskodawcê – Burmistrza Nowego Tomyœla – przyst¹piono
do g³osowania. Obecni na uroczystoœci radni Rady Miejskiej jednog³oœnie tê uchwa³ê
przyjêli. Tym samym nowo powsta³e rondo na skrzy¿owaniu ulic: 3 Stycznia, Œlósar-
skiego i Janusa bêdzie nosiæ nazwê „Rondo Miasta Partnerskiego Biesenthal” i stano-
wiæ trwa³¹ pami¹tkê 20-lecia partnerstwa pomiêdzy regionami. 

Z okazji jubileuszu partnerstwa zosta³y przygotowane ksiêgi pami¹tkowe, obrazu-
j¹ce 20 lat wspó³pracy pomiêdzy Nowym Tomyœlem i Biesenthal. W ksiêgach umiesz-
czono uroczysty akt odnowienia wspó³pracy, który wspólnie podpisali Burmistrz No-
wego Tomyœla oraz Dyrektor Urzêdu Biesenthal-Barnim. Dla upamiêtnienia 20 -lecia
wspó³pracy partnerskiej wybity zosta³ tak¿e specjalny medal pami¹tkowy z wizerun-
kiem siedziby Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz zabytkowego ratusza
w Biesenthal. Burmistrz W³odzimierz Hibner wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miej-
skiej Markiem Ratajczakiem wrêczyli pami¹tkowe medale wszystkim goœciom obec-
nym na uroczystoœci. Ostatnim oficjalnym punktem uroczystej sesji Rady Miejskiej by-
³y wyst¹pienia zaproszonych goœci. G³os zabrali kolejno: Starosta Nowotomyski An-
drzej Wilkoñski, by³y burmistrz Nowego Tomyœla Henryk Helwing oraz by³y bur-
mistrz Biesenthal Thomas Kuther.
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Nowo powsta³e rondo na skrzy¿owaniu ulic: 3 Stycznia, Œlósarskiego i Janusa bêdzie nosiæ nazwê 
„Rondo Miasta Partnerskiego Biesenthal” i stanowiæ trwa³¹ pami¹tkê 20-lecia partnerstwa pomiêdzy regionami.

Uroczysta sesja Rady Miejskiej – Nowy Tomyœl, 25. XI. 2019 r. 



Drugiego dnia pobytu w naszym mieœcie delegacja niemiecka uda³a siê do Parku im.
Feliksa Szo³drskiego, gdzie burmistrz W³odzimierz Hibner oraz dyrektor André Ne-
dlin ods³onili pami¹tkow¹ tabliczkê przy drzewie partnerstwa. Sadzonka mamutowca
olbrzymiego jest darem samorz¹du Biesenthal. 

Uroczystoœæ 20-lecia wspó³pracy partnerskiej pozwoli³a dokonaæ podsumowania
podejmowanych w minionych latach dzia³añ. By³a te¿ czasem planowania dalszej
wspó³pracy, okreœlanej ju¿ nie mianem zagranicznej, ale europejskiej przyjaŸni miê-
dzys¹siedzkiej.

Wspó³praca miêdzy narodami na szczeblu lokalnym jest elementem tzw. ma³ej dy-
plomacji, pozwalaj¹cej przenosiæ na lokalny grunt wiele postanowieñ ustalonych miê-
dzy krajami. Wspó³pracê partnersk¹ mo¿na œmia³o traktowaæ jako g³ówny czynnik in-
tegracji nie tylko pañstw, ale g³ównie narodów. Chlubny przyk³ad Nowego Tomyœla
i Biesenthal dowodzi, ¿e mimo up³ywu lat fundamenty przyjaŸni, któr¹ zainicjowano
w 1999 roku s¹ nadal silne i trwa³e. 

Zdjêcia: archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
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Sadzonka mamutowca olbrzymiego jest darem samorz¹du w Biesenthal - 
Park im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu, 26. XI. 2019 r. 
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Pawe³ Najdek i Jerzy Nowak przed nie istniej¹cym budynkiem  tzw. starego Domu Kultury 
przy ulicy Nowotki (obecnie ulicy Witosa) – ówczesnym miejscem treningów LKS „Budowlani”. 

Zdjêcie z prywatnych zbiorów Jerzego Nowaka



Tomasz Siwiñski

30-lecie dzia³alnoœci sekcji podnoszenia ciê¿arów 

LKS „Budowlani - Ca³us” w Nowym Tomyœlu

W 2019 roku setn¹ rocznicê powstania œwiêtowa³ Polski Komitet Olimpijski,
w 2020 roku minie 95 lat od powstania Poznañskiego Okrêgowego Zwi¹zku Atletycz-
nego, bêd¹cego protoplast¹ Wielkopolskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów, a za kil-
kanaœcie miesiêcy bêdziemy obchodziæ rocznicê za³o¿enia pierwszego w Nowym To-
myœlu polskiego klubu sportowego, który powsta³ w niepodleg³ej Polsce. Od 36 lat
swoj¹ historiê tworzy Ludowy Klub Sportowy „Budowlani-Ca³us” Nowy Tomyœl, a od
30 lat dzia³a w tym klubie sekcja podnoszenia ciê¿arów. 

Pocz¹tki Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani-Ca³us” siêgaj¹ wiosny 1983 ro-
ku, kiedy to w Nowym Tomyœlu odby³a siê liga pi³karska nowotomyskich zak³adów
pracy. Drugie miejsce w tych rozgrywkach zajê³a dru¿yna z³o¿ona z pracowników Za-
k³adu Budowlano-Monta¿owego Wojewódzkiego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni Sa-
mopomoc Ch³opska w Nowym Tomyœlu. Po zakoñczeniu turnieju zawodnicy repre-
zentuj¹cy ZBM postanowili za³o¿yæ klub pi³karski. Przekonali do swojego pomys³u dy-
rektora zak³adu Henryka Królika i wspólnie zajêli siê niezbêdnymi procedurami organi-
zacyjnymi.

Powsta³y z pasji do futbolu zespó³ przyj¹³ nazwê „Budowlani”, zosta³ cz³onkiem
Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowe Zespo³y Sportowe i zosta³ zg³oszony do rozgry-
wek prowadzonych przez Poznañski Okrêgowy Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. „Budowlani”
swe mecze rozgrywali na stadionie Nowotomyskiego Oœrodka Sportu i Rekreacji,
a trenowali na boisku przy ulicy Wypoczynkowej w Nowym Tomyœlu. Podczas remon-
tu obiektu pi³karze rozgrywali mecze – w roli gospodarzy – równie¿ w pobliskim Bu-
kowcu.  Ju¿ w pierwszym roku wystêpów w rozgrywkach ligowych nowotomyscy pi³-
karze awansowali do klasy „B”. Po dwóch sezonach spêdzonych na tym szczeblu i po
zaciêtych bara¿ach z LZS Winnogóra, „Budowlani” uzyskali promocjê do klasy „A”.
W 1989 roku pi³karze uzyskali kolejny awans, tym razem do Ligi Okrêgowej. Na tym
poziomie dwa lata póŸniej zajêli lokatê, co okaza³o siê najwy¿szym miejscem w historii
sekcji pi³ki no¿nej. 

Co ciekawe, w tym czasie pi³karze „Budowlanych” stali siê pierwsz¹ pi³karsk¹ si³¹
w Nowym Tomyœlu, detronizuj¹c na trzy lata, dot¹d nieprzerwanie od 1932 roku naj-
lepsz¹ w mieœcie, lokaln¹ „Poloniê”. Znacz¹cym sukcesem dru¿yny seniorów by³ te¿
awans do æwieræfina³u rozgrywek o okrêgowy Puchar Polski w 1986 roku.

Wydarzeniem, które nie ma w historii nowotomyskiego sportu swojego odpowied-
nika by³ mecz „Budowlanych” z ówczesnym mistrzem Polski „Lechem” Poznañ. Ro-
zegrany zosta³ 16 sierpnia 1990 roku. Na wype³nionym przez kibiców po brzegi sta-
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dionie, „Kolejorz” pokona³ „Budowlanych” stosunkiem 10: 1. Nie wynik jednak by³
w tym przypadku najwa¿niejszy, a mo¿liwoœæ obejrzenia w akcji aktualnego mistrza
Polski, w barwach którego wystêpowa³o kilku reprezentantów Polski. Mo¿liwoœæ ro-
zegrania tego meczu by³a dla „Budowlanych” du¿ym sukcesem. Sukcesem by³o tak¿e
wychowanie wielu zdolnych zawodników, którzy zasilili dru¿ynê seniorów „Budowla-
nych” lub inne zespo³y w okolicznych miejscowoœciach. 

Trenerami dru¿yny seniorów pi³ki no¿nej byli w latach 1983 -1992 kolejno: Stani-
s³aw Kañdu³a, Eugeniusz Marek, Eugeniusz Melerowicz oraz W³odzimierz Bajer. Dru-
¿yny m³odzie¿owe prowadzili: Ryszard Kliszewski, Ryszard Biskupski, Jerzy Flak, Ma-
rek Papierz oraz Krzysztof PrzewoŸny. Wœród dzia³aczy klubowych nale¿y wymieniæ:
Miros³awa Wojtkowiaka, Jerzego Stachowiaka, Henryka Fabiana, Wojciecha Czajkê,
Marka Intka oraz Wojciecha Izydorka. Do zawodników o najd³u¿szym sta¿u nale¿eli:
Marian Mia³kas, Janusz Wróbel, Roman Kupœ, Ryszard Kliszewski, Mieczys³aw Wojt-
kowiak, Miros³aw Po³omka oraz Lech O¿ga.

Sekcja pi³ki no¿nej zakoñczy³a dzia³alnoœæ w grudniu 1992 roku.
Prze³omowym w historii klubu by³ rok 1987. Wówczas powsta³y a¿ trzy nowe sek-

cje sportowe: zapasów w stylu klasycznym, tenisa sto³owego oraz pi³ki siatkowej. 
Sekcja zapasów funkcjonowa³a w LZS „Budowlani” w latach 1987-1991. Inicjato-

rem jej za³o¿enia by³ Ryszard Karpowicz, którego w pracy szkoleniowej wspiera³ Piotr
Kowalski. Zawodnicy tej dyscypliny zdobywali wiele medali na szczeblu wojewódzkim,
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Pi³karze LZS „Budowlani” po zakoñczeniu sezonu w czerwcu 1986 roku i awansie do klasy „A”. 
Stoj¹ od lewej: Henryk Królik (dyrektor ZBM-u), Wojciech Izydorek, Jerzy Stachowiak, Ryszard Nowaczyk,

Andrzej Kalinowski, Franciszek Mia³kas, Mieczys³aw Wojtkowiak, Marek Intek, Jerzy Flak, 
Wojciech Czajka, Janusz Wróbel, Andrzej Kamieniczny, Miros³aw Wojtkowiak (kierownik dru¿yny), 

Stanis³aw Kañdu³a (trener), Henryk Fabian, Bogdan £ukaszyk oraz Wiktor Lotka. 
W przysiadzie od lewej: WoŸniak, Ryszard Kliszewski, Ryszard Biskupski, Wies³aw Dura, Marian Mia³kas,

Miros³aw Semczyszyn, Roman Kupœ i Marian Mia³kas.  Zdjêcie z prywatnych zbiorów Henryka Królika



byli równie¿ powo³ywani na obozy kadry narodowej. Zapaœnicy trenowali w budynku
nieistniej¹cym ju¿ dziœ tzw. starego Domu Kultury przy ówczesnej ulicy Nowotki (obec-
nie ulicy Witosa). Wychowankiem klubu, który trafi³ do reprezentacji Polski by³ Jacek
Skrzypczak. Znacz¹ce sukcesy odnosili równie¿: Artur Pilarski, Rafa³ Szulc, Rafa³ No-
wak, Dariusz Friedrich, Krzysztof Redlich, Adam Musia³, Grzegorz Goliñski, Tomasz
Goliñski oraz Pawe³ Fija³kowski. W po³owie 1991 roku, dla zapewnienia ci¹g³oœci szko-
lenia, nowotomyskimi sportowcami zaopiekowa³ siê Klub Sportowy „Sobieski” Po-
znañ.

Sekcja mêska pi³ki siatkowej istnia³a w „Budowlanych” w latach 1987-1992 oraz
w pierwszej dekadzie XXI wieku. Jej za³o¿ycielem by³ Marek Polcyn. Siatkarze treno-
wali w sali Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika. Dru¿yna wystêpowa³a
w rozgrywkach III ligi, a jej zawodnicy byli powo³ywani do kadr wojewódzkich i kadry
Polski.

Tenis sto³owy mo¿na by³o uprawiaæ w klubie w latach 1987-1991. Tenisiœci brali
udzia³ w lokalnych rozgrywkach i w 1987 roku zwyciê¿yli w dru¿ynowych Mistrzo-
stwach Miasta i Gminy Nowy Tomyœl. Mecze rozgrywano w œwietlicy Zak³adu Budow-
lano-Monta¿owego przy ulicy Kolejowej 40a w Nowym Tomyœlu.

Istotnym wydarzeniem w historii „Budowlanych” by³o zwyciêstwo w wojewódzkiej
rywalizacji Ludowych Zespo³ów Sportowych w 1990 roku. W grudniu tego roku za-
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Pierwsze miesi¹ce istnienia sekcji podnoszenia ciê¿arów w LZS „Budowlani” – zajêcia
pod okiem trenera Jerzego Nowaka (z lewej) w si³owni przy ulicy Nowotki – 1989 r. 

Zdjêcie z prywatnych zbiorów Henryka Królika



inicjowano dzia³alnoœæ Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani” w Nowym Tomy-
œlu. Nowo powsta³y LKS przej¹³ maj¹tek w postaci sprzêtu sportowego i wyposa¿enia
od dotychczasowego LZS – u i jego poszczególnych sekcji. 

Dynamiczne przeobra¿enia, jakie nast¹pi³y w Polsce latach 1990-1992 spowodo-
wa³y, ¿e Zak³ad Budowlano-Monta¿owy WZGS „Samopomoc Ch³opska” w Nowym
Tomyœlu, który dotychczas sprawowa³ patronat nad klubem, zosta³ zlikwidowany.
Wszystkie dzia³aj¹ce w jego ramach sekcje przesta³y istnieæ, a sportowcy przeszli do in-
nych klubów. Pod nazw¹ LKS „Budowlani” dzia³a³a nadal wy³¹cznie sekcja podnosze-
nia ciê¿arów. Powsta³a ona w pierwszym kwartale 1989 roku z inicjatywy trenera Je-
rzego Nowaka. 

21 grudnia 2019 roku w hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu
odby³y siê uroczystoœci 30-lecia istnienia sekcji podnoszenia ciê¿arów Ludowego Klubu
Sportowego „Budowlani-Ca³us” Nowy Tomyœl. W swoim jubileuszowym wyst¹pieniu
prezes Jerzy Nowak przedstawi³ najwiêksze osi¹gniêcia sekcji podnoszenia ciê¿arów
w ostatnim piêcioleciu, a by³y to sukcesy nie maj¹ce swoich odpowiedników w historii
tego klubu, ale te¿ czêsto w nowotomyskim sporcie. Zacznijmy od sukcesów sporto-
wych… Patrycja Piechowiak, jako pierwszy sportowiec w historii, reprezentowa³a no-
wotomyski klub podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016roku. Ta sama
zawodniczka, w 2018 roku w Bukareszcie, siêgnê³a po br¹zowy medal Mistrzostw Eu-
ropy Seniorek. Piotr Kud³aszyk w 2015 roku zaj¹³ III miejsce na Mistrzostwach Œwiata
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Dru¿yna podnoszenia ciê¿arów LKS „Budowlani” Nowy Tomyœl po jednym z rzutów II ligi – 1991 r. 
Stoj¹ od lewej: trener Jerzy Nowak, Wojciech Piechowiak, Marek Bia³kowski, Robert Korbanek, 

Rafa³ Bia³kowski, Janusz Stroiñski, Pawe³ Najdek i Janusz Wróblewski. U do³u od lewej: 
Miros³aw £uszczak, Jacek Pietrzak, Maciej Kud³aszyk i Marek Gajewski. 

Zdjêcie z prywatnych zbiorów Henryka Królika



do lat 17 w Limie. Medale mistrzostw Europy w kategoriach m³odzie¿owych i juniorów
zdobywali: Paulina Kud³aszyk (II miejsce, Bukareszt 2019), wspomniany ju¿ Piotr Ku-
d³aszyk, który zdoby³ trzykrotnie wicemistrzostwo kontynentu (Ciechanów 2014,
Landskrona 2015, Nowy Tomyœl 2016), a Martin Stasik zosta³ wicemistrzem Europy
do lat 17 (Prisztina 2017) oraz dwukrotnym br¹zowym medalist¹ do lat 15 (Landskro-
na 2015 i Nowy Tomyœl 2016). Po raz pierwszy w historii wychowankowie klubu –
Martin Stasik i Piotr Kud³aszyk – zdobyli mistrzostwo Polski seniorów (Kobierzyce
2018 oraz Ciechanów 2019). 

Osi¹gniêciem organizacyjnym „Budowlanych-Ca³us” by³o w ostatnim piêcioleciu
przygotowanie du¿ych zawodów w podnoszeniu ciê¿arów. Nowotomyski klub by³ go-
spodarzem Indywidualnego Pucharu Polski Kobiet (dwukrotnie w latach 2016 i 2018)
oraz Indywidualnego Pucharu Polski Mê¿czyzn (2019). We wrzeœniu 2016 roku
w Nowym Tomyœlu odby³y siê Mistrzostwa Europy Juniorów i Juniorek do lat 15 i 17,
których „Budowlani-Ca³us” byli wspó³organizatorem. Ka¿dorazowo zawody Indywi-
dualnego Pucharu Polski transmitowane by³y na ¿ywo w TVP Sport.

Od 2016 roku funkcjonuje przy LKS „Budowlani-Ca³us” Oœrodek Szkolenia Spor-
towego M³odzie¿y Polskiego Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów finansowany przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki. Prowadz¹ go trenerzy zwi¹zani z nowotomyskim klubem,
a trenuj¹ w nim najzdolniejsi w Polsce zawodnicy do 23 roku ¿ycia. Obecnie jest to sied-
miu wychowanków LKS „Budowlani – Ca³us”. Klub prowadzi równie¿ sekcje w okolicz-
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Zespó³ „Budowlanych” w sk³adzie (od lewej): Piotr Kud³aszyk, Tomasz Kowalski, trener 
Krzysztof Horodecki, Kacper Przyby³, Damian Keller, £ukasz G³y¿ewski, Paulina Kud³aszyk

oraz trener Marcin Lampe. Fina³ I ligi – Opole, 17 listopada 2019 r. 
Zdjêcia ze zbiorów LKS „Budowlani-Ca³us” 



nych miejscowoœciach.  W 2018 roku LKS „Budowlani-Ca³us”, uzyskuj¹c 212 punktów,
po raz pierwszy zwyciê¿y³ w ministerialnej rywalizacji klubów podnoszenia ciê¿arów,
prowadz¹cych dzia³alnoœæ dla dzieci i m³odzie¿y.

W okresie 30. letniej dzia³alnoœci klubu zawodnicy i zawodniczki „Budowlanych”
w Nowym Tomyœlu zdobyli ³¹cznie 218 medali rangi mistrzostw Polski. Gdyby doliczyæ
do nich medale mistrzostw makroregionu i okrêgu, by³oby ich ponad tysi¹c. Barwy LKS
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Henryk Królik (pierwszy z prawej) odbiera nagrodê dla LZS „Budowlani”. Od lewej: Jerzy Dziamski
(siedzi), Jerzy Pañczak, Wies³aw Deptu³a, Andrzej Kraœnicki oraz Zdzis³aw Szymczak (siedzi). 

Zdjêcie z prywatnych zbiorów Henryka Królika

Prezes LKS „Budowlani – Ca³us” podczas okolicznoœciowego wyst¹pienia – 21 grudnia 2019 r. 
Fot. Szymon Konieczny © Colorblind 2019



„Budowlani” reprezentowa³o podczas zawodów ³¹cznie blisko 380 sztangistów,
a z pewnoœci¹ drugie tyle bra³o udzia³ jedynie w treningach. Piêtnaœcioro zawodników
„Budowlanych” dost¹pi³o zaszczytu reprezentowania barw Polski, w tym na najwa¿niej-
szych œwiatowych imprezach. 

Podsumowuj¹c krótki rys historyczny klubu, przypomnieæ nale¿y, ¿e w latach 1983-
1993 patronat nad klubem sprawowa³ Zak³ad Budowlano-Monta¿owy Wojewódzkie-
go Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu, które-
go dyrektorem by³ Henryk Królik. Pierwszym przewodnicz¹cym LZS-u by³ Miros³aw
Wojtkowiak, a w kolejnych latach rolê tê pe³nili Jerzy Stachowiak i Zbigniew Kroma. Po
utworzeniu, w 1990 roku, Ludowego Klubu Sportowego jego prezesami byli kolejno:
Zbigniew Kroma, Jerzy Stachowiak, ponownie Zbigniew Kroma, Jerzy Nowak, Jaro-
s³aw Mleczak, Pawe³ Najdek oraz od 2011 roku ponownie Jerzy Nowak. 13 lutego
2016 roku zmieniono nazwê klubu na LKS „Budowlani-Ca³us”, dodaj¹c do dotychcza-
sowej nazwy cz³on wskazuj¹cy na sponsora strategicznego klubu. Siedzib¹ klubu by³
pierwotnie Zak³ad Budowlano-Monta¿owy WZGS „Samopomoc Ch³opska” przy ulicy
Kolejowej 40a w Nowym Tomyœlu. Aktualna siedziba LKS Budowlani-Ca³us znajduje siê
na Osiedlu Pó³noc 37 w Nowym Tomyœlu. 

Sekcja podnoszenia ciê¿arów LKS „Budowlani” – jako jedyna powsta³a w latach 80.
Minionego stulecia – trwa do dzisiaj. Ró¿ne by³y w tym czasie koleje jej losu, jednak dziê-
ki ogromnej pracy dzia³aczy i trenerów oraz id¹cych za ni¹ sukcesom zawodników, LKS
„Budowlani-Ca³us” maj¹ dziœ niepodwa¿aln¹ pozycjê w rywalizacji krajowej i na sta³e za-
pisali siê w historii europejskiego i œwiatowego sportu.
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Podczas uroczystoœci 30-lecia sekcji podnoszenia ciê¿arów Ludowego Klubu Sportowego 
„Budowlani-Ca³us” Nowy Tomyœl (od lewej): trener Marcin Lampe, Wojciech Piechowiak, 

Piotr Urbanowicz i prezes Jerzy Nowak. Fot. Szymon Konieczny © Colorblind 2019
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Sfotografowa³em wiele ciekawych kamienic (…), odszukiwanie wyj¹tkowych szczegó³ów by³o piêkn¹
przygod¹. Wernisa¿ 2. edycji wystawy „Otwórz siê na Nowy Tomyœl” 

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 2011 r. 



Fotografujesz, nurkujesz, morsujesz,
biegasz… co sprawia Ci najwiêksz¹ satys-
fakcjê?

Wszystkie te pasje uwielbiam i staram
siê je ³¹czyæ. Fotografujê ju¿ od 30 lat,
nurkujê od ponad 20 – z racji zawodu du-
¿o i systematycznie biegam. Mam na to
wyznaczone godziny, choæ ze wzglêdu na
ograniczony czas, nie zawsze udaje mi siê
wszystkie aktywnoœci traktowaæ równo.
Bywa tak, ¿e nie siêgam po aparat przez
trzy tygodnie, a póŸniej biorê go i przez
jakiœ czas nie wypuszczam z rêki. Nurku-
jê kiedy jest mo¿liwoœæ, a z racji moich
uprawnieñ mam do dyspozycji ca³y rok.
S¹ specjalne ubrania, w których bez pro-
blemu mo¿na przebywaæ nawet pod lo-
dem.

Dzielisz pasje z bliskimi, np. z synami? 
Synowie od urodzenia mieli kontakt

z moimi pasjami. Ka¿dy z nich by³ moim
modelem, a m³odszy syn – B³a¿ej chêtnie
sam siêga po aparat. Kiedyœ nawet zrobi³
mi zdjêcie, które d³ugo by³o moim profi-

lowym w Internecie. Samodzielnie usta-
wi³ aparat, œwiat³o i zrobi³ zdjêcie, które
bardzo mi siê spodoba³o. Kamil – ch³o-
pak, który dojrzewa, ma ju¿ swoje zainte-
resowania. Kiedy skoñczyli pó³ roku, ba-
wili siê nurkuj¹c w wannie, a w wieku
6 lat za³o¿yli po raz pierwszy sprzêt, ¿eby
pooddychaæ pod wod¹ w basenie. Aktu-
alnie, B³a¿ej nurkuje ju¿ na 7 metrów,
a Kamil na 13. Gdy wyje¿d¿amy gdzieœ na
wakacje – w Polsce, czy za granicê – ra-
zem nurkujemy do bezpiecznej dla nich
g³êbokoœci.

Twoje ¿ycie prywatne, zawodowe
i dzia³alnoœæ spo³eczna s¹ silnie zwi¹zane
z naszym miastem. Jesteœ rodowitym no-
wotomyœlaninem?

Historia mojej rodziny jest zawi³a. Tata
z zawodu jest górnikiem, 25 lat przepra-
cowa³ pod ziemi¹. Mama pochodzi z Jó-
zefowa, niedaleko Lwówka, sk¹d w la-
tach 60., ze wzglêdu na pracê mojego ta-
ty przeprowadzi³a siê do Wa³brzycha,
a nastêpnie dalej – na Górny Œl¹sk. Uro-
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Martyna Nowosadzka

Staram siê patrzeæ inaczej…

S³omiany zapa³ jest mu obcy, bo choæ minê³y ju¿ dekady odk¹d mama po raz
pierwszy zaprowadzi³a go na p³ywalniê, brat podarowa³ mu aparat na kliszê,
a w magnetofonie us³ysza³ Depeche Mode, fascynacja wci¹¿ trwa… O pasjach
bêd¹cych czêœci¹ ¿ycia opowiada Adam Polañski – artysta fotograf, instruktor
nurkowania, nauczyciel wychowania fizycznego, radny Rady Miejskiej, organi-
zator plenerów fotograficznych i miêdzynarodowego konkursu „Portret
Prawdziwy”.



dzi³em siê w Katowicach. Do Nowego
Tomyœla przeprowadziliœmy siê, kiedy
mia³em osiem lat. Œl¹skie powietrze wy-
j¹tkowo mi nie s³u¿y³o, nieustannie mia-
³em zapalenie oskrzeli lub p³uc i lekarz
powiedzia³ mojej mamie, ¿e jeœli chce,
aby jej dziecko prze¿y³o, to musi zmieniæ
klimat. Wróciliœmy wiêc w rodzinne stro-
ny mamy i tutaj, w pierwszej po³owie lat
80., rodzice wybudowali dom. Tacie zo-
sta³o jeszcze 7 lat do emerytury, zosta³
wiêc na Œl¹sku i do³¹czy³ do nas na po-
cz¹tku lat 90. Przeprowadzi³em siê
z wiêkszego miasta, tu by³o inaczej, wiêc
pocz¹tkowo nie czu³em siê st¹d. Dzisiaj
nie zamieni³bym tego miejsca na ¿adne in-

ne. Czujê siê nowotomyœlaninem i chcia³-
bym, ¿eby tak zosta³o. Mam o 11 lat star-
szego brata, który sprowadzi³ siê do No-
wego Tomyœla po zakoñczeniu s³u¿by
wojskowej. Zamkn¹³ pewien etap i za-
miast wracaæ na Œl¹sk, przyjecha³ i zosta³
tutaj. To dziêki niemu fotografujê… 

Pamiêtasz ten moment, kiedy robie-
nie zdjêæ wyda³o Ci siê pasjonuj¹ce? 

Na pocz¹tku lat 90., mój brat da³ mi
Smienê – taki aparat na kliszê. Zacz¹³em
fotografowaæ dos³ownie wszystko, co
mia³em w zasiêgu wzroku. Te zdjêcia by-
³y takie pokraczne, ale w³aœnie tak uczy-
³em siê fotografii. Do dzisiaj wiêkszoœæ
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Fotografujê ju¿ od 30 lat. Autoportret



swoich zdjêæ portretowych robiê na kli-
szy. Brat te¿ robi zdjêcia, czasem sobie na
ten temat rozmawiamy. Kiedyœ to w³a-
œnie on by³ dla mnie wzorem, od niego
przej¹³em umiejêtnoœæ nieco innego pa-
trzenia na to, co wokó³ nas.

Zacz¹³eœ od fotografowania wszyst-
kiego, a skupi³eœ siê g³ównie na portre-
tach. Dlaczego?

Najtrudniej jest pracowaæ z „¿ywym
materia³em”, jakim jest cz³owiek. Prze-
chodzi³em wszystkie etapy – od zdjêæ
przedmiotów, po fotografowanie zwie-
rz¹t. Przez wiele lat zajmowa³em siê rów-
nie¿ fotografi¹ sportow¹ na poziomie
ogólnopolskim. W pewnym momencie –
po studiach – zacz¹³em skupiaæ siê na lu-
dziach i tak zosta³o do dziœ. Aktualnie

rzadko biorê aparat, by fotografowaæ coœ
innego, chocia¿ zdarza mi siê ostatnio wy-
chodziæ z aparatem gdzieœ w g³uszê, po-
obserwowaæ ptaki, posiedzieæ w otocze-
niu przyrody. Ka¿demu z nas towarzysz¹
inne emocje, mamy inny baga¿ doœwiad-
czeñ. Dzisiaj siê uœmiechamy, a jutro smu-
cimy, mamy swoje problemy i to wszyst-
ko w jakiœ sposób wyra¿a siê w twarzy –
w mimice, w oczach.

Co musi mieæ w sobie dobry portret?
To oczy musz¹ go sprzedaæ, powinny

wyraziæ ca³¹ historiê cz³owieka, spowo-
dowaæ, ¿e nie skupiamy siê na jego ciele,
ustawieniu r¹k, tylko na twarzy. To ona
ma sprawiæ, ¿e kiedy spojrzymy na por-
tret po raz pierwszy, poczujemy to
„coœ”. Kiedyœ mój dobry przyjaciel – ak-
tor i fotograf powiedzia³, ¿e dobre zdjêcie
to takie, które w jednym kadrze opowia-
da ca³y 90 – minutowy film. Coœ w tym
jest, widzimy przecie¿ tysi¹ce zdjêæ w me-
diach spo³ecznoœciowych i ich nie zapa-
miêtujemy. Sztuk¹ jest zrobiæ zdjêcie,
które nas zatrzyma na d³u¿ej. Uwielbiam
fotografiê czarno – bia³¹ i nigdy z niej nie
zrezygnujê. W fotografii portretowej za-
zwyczaj znajdziemy tylko czerñ i biel, bo
te dwa podstawowe kolory pozwalaj¹
nam skupiæ siê na tym, co jest wa¿ne. 

Zdarza Ci siê patrzeæ na ludzi pod k¹-
tem ich potencjalnej fotogenicznoœci? 

Patrzê w ten sposób, np. przegl¹daj¹c
ró¿ne zdjêcia widzê, ¿e dana osoba ma
w sobie coœ interesuj¹cego. Zdarza mi siê,
¿e sam napiszê lub zadzwoniê z propozy-
cj¹ zrobienia portretu. Czasami ktoœ mi
odpowiada: „Ja siê do tego nie nadajê”.
Wtedy przekonujê, ¿e ma to „coœ”, robi-
my zdjêcie i okazuje siê, ¿e mia³em racjê.
Przez 30 lat pomyli³em siê tylko raz. Do-
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przeprowadziliœmy siê, kiedy mia³em osiem lat.
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skonale wiem, ¿e nie da siê przez minutê
wydobyæ z cz³owieka emocji, dlatego za-
nim zrobiê zdjêcie zawsze proponujê ka-
wê, herbatê, siadamy i rozmawiamy.
Chcê chocia¿ trochê poznaæ tê osobê, na-
wi¹zaæ niæ porozumienia, wzbudziæ za-
ufanie, ¿eby nie usiad³a przede mn¹ spiê-

ta, by mimicznie te zdjêcia nie by³y takie
same. Bo co z tego, ¿e zmienimy pozê,
na³o¿ymy czapkê, kapelusz, czy kask…
Jeœli wyraz twarzy bêdzie zawsze taki
sam, to portret bêdzie martwy. Najtrud-
niejsze jest pierwsze dziesiêæ minut sesji.
Zachêcam wtedy, by zamkn¹æ oczy, od-
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prê¿yæ siê, rozluŸniæ miêœnie twarzy i to
pomaga.

Sam wypracowa³eœ swój sposób pra-
cy, czy mia³eœ jakiegoœ mentora, którego
podpatrywa³eœ przy fotografowaniu?

W fotografii nie mo¿na kopiowaæ czy-
ichœ pomys³ów, bo wtedy cz³owiek siê nie
rozwija. Powielanie zabija kreatywnoœæ
i wyobraŸniê. Jestem samoukiem, choæ
oczywiœcie mam swoich idoli. Jednym
z nich jest Peter Lindbergh – ikona foto-

grafii portretowej i modelingu. Drug¹ ta-
k¹ osob¹ jest Anton Corbijn – facet, któ-
ry zrobi³ najlepsze w historii œwiata zdjê-
cia muzykom: Rolling Stonesom, Davido-
wi Bowie, U2, czy mojemu ulubionemu
zespo³owi, którym ca³y czas jest Depeche
Mode. To jest fotografia portretowa,
czarno – bia³a, która nigdy nie wysz³a po-
za ich rewir. Patrz¹c na to, stara³em siê
poprzek³adaæ na swój warsztat niektóre
wzorce. Czêsto moje zdjêcia s¹ okraszo-
ne klimatem Depeche Mode, s¹ czarno –
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Pomyœla³em, ¿e zorganizujê plener, który co roku bêdzie siê odbywa³ w innej gminie naszego powiatu.
Zb¹szyñ, 2019 r.



bia³e, trochê psychodeliczne, powa¿ne,
ale raczej nie smutne. Prawdziwy portret
jest powa¿ny. Przypominasz sobie jakiœ
uœmiechniêty portret w klasycznej foto-
grafii lub malarstwie? Tego w klasycznym
portrecie nie zobaczymy, bo nie sztuk¹
jest sztucznie siê uœmiechn¹æ. Ka¿dy robi
coœ innego, ja zajmujê siê akurat fotogra-
fi¹ portretow¹, ale mamy przecie¿ foto-
grafiê komercyjn¹, reklamow¹ i szereg in-
nych, gdzie uœmiech musi byæ i to jest nor-
malne. Takie zdjêcia równie¿ chêtnie
ogl¹dam. Patrzê, jak s¹ oœwietlone, gdzie
co jest poustawiane, szukam ciekawych
rozwi¹zañ. Kiedyœ nawet, z ciekawoœci,
pojecha³em na warsztaty fotograficzne
do kolegi popatrzeæ, jak siê takie zajêcia
prowadzi, bo sam nigdy w ¿yciu w ¿ad-
nych nie uczestniczy³em. Chêtnie za to
je¿d¿ê na plenery fotograficzne, w 2019
roku zaszala³em i by³em a¿ trzy razy.
Znajomi pasjonaci organizuj¹ takie plene-
ry w ró¿nych czêœciach Polski, np. na gra-
nicy z Czechami lub nad morzem. Spoty-
kamy siê na weekend, w ok. 30. osobo-
wej grupie fotografów, modeli i modelek,
robimy zdjêcia, a wieczorem, przy ogni-
sku, mo¿emy sobie na temat tych zdjêæ
porozmawiaæ.

Od kilku lat spotykacie siê równie¿ na
terenie naszego powiatu… 

Wpad³em na pomys³, ¿e mo¿na by po-
przez fotografiê wypromowaæ Nowy To-
myœl. Pomyœla³em, ¿e zorganizujê plener,
który co roku bêdzie siê odbywa³ w innej
gminie naszego powiatu. Tak dotychczas
by³o, ale najbli¿szy – szósty plener – wy-
j¹tkowo odbêdzie siê po raz drugi w Zb¹-
szyniu. Jest tam tak piêknie, ¿e nie da³o
siê w trakcie jednego pobytu wykorzy-
staæ wszystkich mo¿liwoœci, jakie oferuje
to miejsce. Pierwszy plener odby³ siê

w Starym Tomyœlu. Przyjecha³ tam nasz
przyjaciel Andrzej Bersz – fenomenalny
facet, typ d¿entelmena z lat dwudziestych
– po szeœædziesi¹tce, schludnie ubrany
w kamizelkê, marynarkê, kaszkiet, do te-
go savoir vivre, piêkna, szlachetna, polska
mowa i spokój. Niestety, nied³ugo po tej
wizycie u nas zmar³. Ten pierwszy plener
wspominam szczególnie, dlatego nada-
³em tym plenerom imiê Andrzeja Bersza.
Ludzie, którzy go znali, chc¹ tu przyje-
chaæ, ¿eby poczuæ ducha Andrzeja. Kiedy
koñczy siê jeden plener, to ju¿ wiem, ¿e
mam ludzi chêtnych na nastêpny. Organi-
zowany jest zawsze w okolicy Bo¿ego
Cia³a i trwa od œrody do niedzieli, wiêc
jest to d³ugi plener. Staram siê pisaæ wnio-
ski o dofinansowanie, wspiera nas Staro-
stwo Powiatowe. Zawsze jest oko³o 30
osób, w tym np. 18 fotografuj¹cych i 10
– 12. modeli. Ja tego pleneru nigdzie nie
reklamujê, bo nie ma takiej potrzeby. Lu-
dzie sami pytaj¹, czy mog¹ siê zjawiæ, bo
s³yszeli, ¿e jest œwietna atmosfera. Orga-
nizowany jest grill zapoznawczy i po¿e-
gnalny, Starosta Nowotomyski i by³y bur-
mistrz Henryk Helwing co roku witaj¹
uczestników, a na zakoñczenie wszyscy
otrzymuj¹ podziêkowania i pami¹tkowe
drobiazgi. Mieliœmy uczestników m. in.
z Ukrainy, Czech, Norwegii i praktycznie
z ca³ej Polski. Nigdy nie zapominam o fo-
tografuj¹cych nowotomyœlanach. Za-
wsze s¹ co najmniej trzy osoby, przyje¿-
d¿aj¹ chocia¿ na chwilê popstrykaæ, po-
przygl¹daæ siê innym, bo ka¿dy jest tam
indywidualnoœci¹, któr¹ mi³o jest z boku
podpatrzeæ przy twórczej pracy. 

Wspierasz równie¿ amatorów foto-
grafii. Jakie masz rady dla pocz¹tkuj¹-
cych?

Organizowa³em warsztaty dla amato-
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rów, zdarza mi siê równie¿ udzielaæ indy-
widualnych lekcji. Kiedy ktoœ chce ze mn¹
porozmawiaæ, chêtnie t³umaczê, na czym
przy fotografowaniu nale¿y siê skupiæ i ja-
kich podstawowych b³êdów unikaæ.
Trzeba zwróciæ uwagê na to, co siê dzie-
je w tle. Jak kadrowaæ, ¿eby na zdjêciu
by³o tylko to, co powinno siê na nim zna-
leŸæ. Jak pada œwiat³o, by unikn¹æ du¿ych
cieni, powoduj¹cych, ¿e cz³owiek na zdjê-
ciu Ÿle wygl¹da. Jeœli fotografujemy na ze-
wn¹trz warto pamiêtaæ, ¿eby nie wycho-
dziæ w po³udnie, bo wtedy jest pe³ne s³oñ-
ce, jest p³asko, ostro i niewyraŸnie. Jest
du¿o takich podstawowych zagadnieñ.
Nie da siê komuœ przekazaæ w trakcie kil-
ku lekcji doœwiadczenia wyniesionego
z trzydziestu lat nauki, ale patrzê na zdjê-
cia zamieszczane póŸniej w Internecie
i widzê postêpy. Dzisiaj pocz¹tkuj¹cy ma-
j¹ trudniej ze wzglêdu na powszechnoœæ
internetowej krytyki. Jak cz³owiek ma siê
nauczyæ, kiedy zamiast dobrej rady otrzy-
muje z³e s³owo, bo ktoœ w Internecie na-
pisze, ¿e to co robi jest kiepskie. Jeœli zda-

rza siê, ¿e coœ mi siê nie podoba u kogoœ,
kogo znam, to nie piszê mu tego pod
zdjêciem, tylko w prywatnej wiadomoœci
np. podsuwam przydatn¹ stronê i propo-
nujê: „Zobacz, przeczytaj, spróbuj”.

Dostêpnoœæ aparatów w niemal ka¿-
dym mobilnym urz¹dzeniu sprzyja roz-
wojowi fotografii, czy dzia³a na jej szko-
dê?

Nie sprzyja… mamy mo¿liwoœæ szyb-
kiego i ³atwego uchwycenia w kadrze
chwili, ale jakby tak popytaæ ludzi, kiedy
ostatni raz drukowali swoje zdjêcia?
Wszystko zostaje skatalogowane w kom-
puterze jako setki plików, ale namacalnie
zdjêæ nie ma. Kiedyœ zdjêcie trzeba by³o
wywo³aæ i do takich albumów siêga siê
czêœciej i chêtniej ni¿ do tego, co jest
w komputerze. Na pocz¹tku XX wieku
wykonanie portretu by³o przedsiêwziê-
ciem. By³o to drogie, w trakcie pozowa-
nia nie mo¿na by³o siê ruszaæ, bo czas na-
œwietlania by³ o wiele d³u¿szy, a na efekt
trzeba by³o poczekaæ. To w³aœnie by³o
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w tym piêkne, te zdjêcia maj¹ moc. Dzi-
siaj robimy cyfrówk¹, za chwilê patrzymy
na gotowy produkt. Jak robiê portret, to
wykonanie jednego zdjêcia trwa nawet
dwie minuty. Ka¿dy w³os poprawiam, do-
pracowujê ka¿dy szczegó³, bo rolka filmu
ma 10 klatek, a jest dro¿sza ni¿ karta do
aparatu, wiêc nie ma miejsca na b³êdy. S¹
obrazy, które nam siê podobaj¹ i s¹ takie,
które gin¹ w niepamiêci. Dobrze, ¿e foto-
grafia jest taka powszechna, tylko nie
wszyscy mog¹ nazwaæ siebie fotografem
– artyst¹.

Jak wygl¹da Twoje domowe studio?
Nie ma w nim wiele. Mam swoj¹ lam-

pê, dwie blendy i niewiele wiêcej mi po-
trzeba. Chodzê po domu i wykorzystujê
ró¿ne elementy, np. zas³onê, krzes³o,
³ó¿ko, schody, parapet i tak powstaj¹
moje zdjêcia. Za to przedmiotów do ró¿-
norodnych stylizacji mam tyle, ¿e móg³-
bym parê sklepów poobdzielaæ. Osoby,
które do mnie trafiaj¹ na sesjê przyje¿-
d¿aj¹ z niczym. Wykorzystujê tylko moj¹
szafê. Mam swoje sklepy i znam ludzi,
którzy szyj¹ m. in. do telewizji. Ewa Min-
ge, czy Ewa Jobko to s¹ moje znajome,
które czasem coœ dla mnie robi¹ na ¿y-
czenie. Jak od³o¿ê sobie pieni¹dze, to ku-
pujê takie wyj¹tkowe rzeczy, by móc wy-
korzystaæ je do zdjêæ. Jest mi zdecydowa-
nie ³atwiej, gdy podczas sesji nie mam na-
rzuconej wizji wykreowania danej osoby,
tylko sam mogê pokazaæ, jak j¹ widzê.

Kto ze znanych osób „goœci³” w Two-
im obiektywie?

Goœci³em u siebie ró¿ne osoby – znane
z telewizji, filmów, sceny, ze œwiata polity-
ki. Byli u mnie m. in. Kazik, Muniek
z T Love, Krzysztof Skiba, Robert Lica
z Luxtorpedy, Kasia Kowalska, Jan No-

wicki, Janusz Gajos, Mateusz Koœciukie-
wicz. To wszystko dziêki tak zwanej po-
czcie pantoflowej – ktoœ widzia³ zdjêcia,
które komuœ zrobi³em, mój numer tele-
fonu poszed³ gdzieœ w œwiat i kr¹¿y.
Ostatnio spêdzi³em kilka piêknych dni
w Gdañsku, nied³ugo uka¿e siê ksi¹¿ka
zawieraj¹ca moje fotografie. Dwa lata te-
mu zg³osi³ siê do mnie Krzysiu Grabowski
(z zespo³u Strachy na Lachy), którego
bardzo lubiê. Robiliœmy szereg zdjêæ do
trasy koncertowej i na ok³adkê p³yty. Ca-
³ym zespo³em – w siódemkê goœcili
u mnie w domu – biegaliœmy po Nowym
Tomyœlu i pstrykaliœmy zdjêcia. Mam ma-
rzenie, by w przysz³oœci zrobiæ tak¹ wy-
stawê, byæ mo¿e ostatni¹ w ¿yciu, pre-
zentuj¹c¹ moje krzes³o – prosty, okrêca-
ny taboret, który znalaz³by siê na plakacie
wystawowym – oraz to, kto na nim po-
zowa³. Czasem siadam sobie na nim i my-
œlê, ¿e gdyby ono mog³o mówiæ, kto na
nim siedzia³ i zdradziæ wszystkie zas³ysza-
ne historie, czêsto opowiadane przez lu-
dzi, których ju¿ nie ma… 

A kogo chcia³byœ sfotografowaæ?
Od lat mam te same marzenia – Ca-

therine Deneuve i Sophie Marceau, dwie
Francuzki, jedna rocznik mojego brata,
druga starsza od mojego taty. Od zawsze
wi¹¿¹ siê one z moim fotograficznym pra-
gnieniem uchwycenia prawdziwej kobie-
coœci z ró¿nych epok. Widzia³em jedn¹
i drug¹ na ¿ywo w Cannes, kiedy by³em
tam akurat w trakcie trwania festiwalu fil-
mowego, ale nie robi³em zdjêæ. Czekam
na spe³nienie jeszcze jednego, szczegól-
nego marzenia, ¿eby siê spotkaæ z pew-
nymi, wyj¹tkowymi dla mnie muzykami.
Myœlê, ¿e ju¿ bli¿ej do tego ni¿ dalej, bo
w tym roku przypada 40- lecie istnienia
Depeche Mode i jak bêd¹ w Polsce, to
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W obiektywie Adama Polañskiego goœcili:  Jan Nowicki...
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S³ucham, uwielbiam, je¿d¿ê na koncerty, moje dzieciaki te¿ s¹ w pewien sposób tym przesi¹kniête.
Adam z synem Kamilem przed koncertem Depeche Mode w Berlinie, 2013 r. 

W po³owie lat 80. pojawi³ siê w moim ¿yciu zespó³ Depeche Mode. Koncert w Pradze, 2017 r.



dziêki znajomoœci z Markiem NiedŸ-
wiedzkim, z którym kilkukrotnie robili-
œmy zdjêcia, to siê mo¿e udaæ. W plan wi-
zyty maj¹ wpisan¹ audycjê w radiowej
„Trójce” i ja tam bêdê. Chyba bêdê mu-
sia³ wzi¹æ coœ na uspokojenie (œmiech).

Twoja fascynacja Depeszami trwa ju¿
od lat m³odzieñczych, czym Ciê tak na
trwa³e urzekli?

Mój brat jest jedyn¹ osob¹ w Nowym
Tomyœlu, która w 1985 roku by³a na
koncercie Depeche Mode, jaki odby³ siê
w Polsce. Ukierunkowa³ mnie muzycz-
nie. Kiedy wszyscy s³uchali Abby, my –
przy ma³ym magnetofonie – s³uchaliœmy
Republiki, Lady Punk, Kraftwerku i in-
nych zespo³ów, przy których mo¿na za-
g³êbiæ siê w tekst utworów i tak, w po³o-
wie lat 80. pojawi³ siê w moim ¿yciu ze-
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spó³ Depeche Mode. W 1987 roku uka-
za³a siê p³yta „Music For The Masses”, od
tamtej pory siê zakocha³em i tak ju¿ zo-
sta³o. Nie oznacza to, ¿e jestem ograni-
czony muzycznie, bo s³ucham naprawdê
wszystkiego, ale to jest dla mnie funda-
ment. S³ucham, uwielbiam, je¿d¿ê na
koncerty, moje dzieciaki te¿ s¹ w pewien
sposób tym przesi¹kniête. W wieku 15
lat by³em pierwszy raz na koncercie
w Hannoverze, o czym moja mama do-
wiedzia³a siê po dwóch latach. To by³o
w 1993 roku. Mam zdjêcia z tego kon-
certu, zrobione z daleka i od tamtej pory
nieustannie je¿d¿ê na trzy, cztery koncer-
ty, kiedy zespó³ jest w trasie. Ostatnio
z moimi synami by³em w Gdañsku. Kamil
sta³ przy barierce, bo zawsze mamy bile-
ty blisko sceny i Martin Gore, który pisze
prawie wszystkie teksty, przed bisem
zdj¹³ gitarê i podarowa³ mojemu Kamilo-
wi kostkê do gry. Trzy kostki zwykle roz-
daj¹ w ci¹gu trasy i jedn¹ z nich dosta³
w³aœnie Kamil. Mamy j¹ teraz w ramce,
obok szeregu biletów i autografów.
W Nowym Tomyœlu jest fenomenalna
ekipa fanów Depeche Mode. Kiedy zbli-
¿aj¹ siê koncerty, to jedziemy niemal
wszyscy. Nie musimy ze sob¹ rozmawiaæ
pó³ roku, widujemy siê przelotnie – jeden
ze mn¹ biega, drugi przychodzi do mnie
na basen, trzeci pracuje w policji, a kiedy
siê spotykamy, to tak jakbyœmy rozma-
wiali ze sob¹ wczoraj. To jest fenomen na
skalê œwiatow¹, ¿e jeden zespó³ ma naj-
wiêksz¹ subkulturê na œwiecie – spójn¹
pod wzglêdem wizerunku, klimatu, mu-
zyki. Fenomen zapocz¹tkowany w latach
80., który przetrwa³ próbê czasu. Widaæ
to na koncertach, kiedyœ wiêkszoœæ fa-
nów mia³a po 30, 40 lat, a teraz widaæ
tych, którzy maj¹ 50, 60. Ludzie przy-
chodz¹ z dzieæmi, kolejne pokolenia doj-

rzewaj¹ i wszyscy razem œpiewaj¹ – 60
tysiêcy ludzi, to jest piêkne. Powiedzia-
³em sobie kiedyœ, ¿e jak ju¿ zrobiê im
zdjêcie, to bêdê móg³ od³o¿yæ aparat. 

Nie zawsze to cz³owiek by³ g³ównym
bohaterem Twoich zdjêæ. Du¿¹ popular-
noœci¹ cieszy³y siê równie¿ Twoje wysta-
wy regionalne. Co wyj¹tkowego do-
strzeg³eœ np. w nowotomyskich
drzwiach?

Odby³y siê trzy edycje wystawy pt.
„Otwórz siê na Nowy Tomyœl” i wspomi-
nam je œwietnie. By³y one efektem po³¹-
czenia si³ osób wyj¹tkowych pod wzglê-
dem spojrzenia na Nowy Tomyœl. Z Gra-
¿yn¹ Matuszak i Przemkiem Mierzejew-
skim wpadliœmy na pomys³ zorganizowa-
nia tej wystawy i mnie przypad³o zadanie
zrobienia fotografii. Byæ mo¿e, z racji te-
go, ¿e nie jestem st¹d, patrzê nieco ina-
czej. Odnalaz³em w tym m³odym mieœcie,
które ma raptem 234 lata, ma³e skarby,
które innym wydawaæ siê mog¹ ma³o in-
teresuj¹ce, dla mnie natomiast by³y warte
tego, by je dostrzec i doceniæ. Sfotografo-
wa³em wiele ciekawych kamienic,
a w nich: drzwi, klamki, okna, ramy z cie-
kawymi wzorami, kopu³ki, klucze, itd.
Chodzenie po tym mieœcie i odszukiwa-
nie takich wyj¹tkowych szczegó³ów by³o
piêkn¹ przygod¹. Rozmawia³em z ludŸ-
mi, ¿e te drzwi mo¿na uratowaæ, ale nie-
stety parê razy zdarzy³o siê, ¿e ratowanie
polega³o na wymianie ich na plastikowe.
Straszne, ale pamiêtam te¿, ¿e Gra¿yna
jakieœ drzwi przed tym uratowa³a. 

Masz pomys³y na kolejne tematyczne
wystawy?

Mam pomys³, który chodzi mi po g³o-
wie ju¿ przez d³u¿szy okres. Marzy mi siê
wystawa pod prostym tytu³em – „Nowo-
tomyœlanie w ramie”. Chcia³bym znaleŸæ

LUDZE I ICH PASJE...

Staram siê patrzeæ inaczej ... 81



star¹ ramê i przemierzyæ z ni¹ miasto.
Umówiæ siê z ludŸmi np. na rynku, ¿eby
rodzinami stanêli w tej ramie i w ten spo-
sób sfotografowaæ nowotomyskie rodzi-
ny. Chodzi o to, ¿eby zatrzymaæ ludzi
w kadrze – jak siedz¹, stoj¹, uœmiechaj¹
siê, robi¹ dziwne miny i zrobiæ z tego ga-
leriê, nawet tak¹ internetow¹, bo nie da
siê tego wszystkiego wywo³aæ. To by³aby
œwietna pami¹tka i dokument pokazuj¹cy
ludzi, których dzisiaj mamy, a jutro ich
mo¿e nie byæ.

Twoje prace zosta³y doceniane w wie-
lu konkursach fotograficznych, z których
jesteœ najbardziej dumny?

Sporadycznie wystawiam zdjêcia na
konkursy. Staram siê wybieraæ te trudne,

na które wp³ywa du¿o prac, a kryteria
oceny s¹ surowe. Zdarzaj¹ siê takie, na
które wp³ywa 150 tysiêcy zdjêæ, a moje
znajduje siê w trzydziestce nagrodzo-
nych. To s¹ ró¿ne konkursy, podparte
mocnymi filarami fotograficznymi, takimi
jak FIAP (International Federation of Pho-
tographic Art) czy PSA (The Photogra-
phic Society of America). Te organizacje
fotograficzne w ka¿dym kraju maj¹ swój
oddzia³. Kiedy np. organizuj¹ konkurs
w Kanadzie, Australii, czy Serbii – to wy-
sy³a siê zdjêcia i jeœli fotografia zostanie
dostrze¿ona, to zostaje pokazana na
zbiorowej wystawie w danym pañstwie,
a do domu przychodz¹ medale, czy wy-
ró¿nienia. Najdalej moje zdjêcia wisia³y
w Brazylii, Kanadzie i wielu pañstwach
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Wernisa¿ 2. edycji wystawy „Otwórz siê na Nowy Tomyœl” 
w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 2011 r. 
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Europy. Frajd¹ jest, gdy otwierasz album
z takiej wystawy i obok prac autorstwa
uznanych w œwiecie fotografii nazwisk,
znajduje siê te¿ zdjêcie jednego faceta
z Polski, z Nowego Tomyœla. Jest to spo-
ra satysfakcja.

Sam równie¿ jesteœ organizatorem
konkursu fotograficznego. Sk¹d pomys³
na „Portret Prawdziwy”?

Pomys³ wyp³yn¹³ z chêci promowania
miasta. Nowy Tomyœl jest znany z chmie-
lu i wikliny, a ja pomyœla³em, ¿e dobrze by
by³o wypromowaæ go równie¿ od arty-
stycznej strony. Skoro sam robiê portre-
ty, to wpad³em na pomys³, ¿eby zrobiæ
ogólnopolski konkurs w³aœnie na portret.
Og³osi³em go w Internecie i przez portale
bran¿owe. W pierwszej edycji zg³osi³y siê
183 osoby. Ka¿dy móg³ przes³aæ 5 zdjêæ,
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Zdjêcia konkursowe nie tylko znajduj¹ siê na wystawie w Nowym Tomyœlu i innych miastach, ale zawsze
na koniec roku trafiaj¹ oficjalnie do Jurka Owsiaka. 24. Fina³ WOŒP – Warszawa, 2016 r.



czyli otrzyma³em ok. 600 zdjêæ i… by³em
w szoku. W kolejnym roku stwierdzi³em,
¿e konkurs mo¿e byæ miêdzynarodowy
i teraz zdjêæ wp³ywaj¹ tysi¹ce. „Portret
Prawdziwy” sta³ siê mark¹. Wp³ywa³y
ju¿ prace z ca³ego œwiata – z Nowej Ze-
landii, Kanady, USA, Meksyku, Rosji, na-
wet z Chin i wszêdzie tam ludzie dowie-
dzieli siê, ¿e istnieje Nowy Tomyœl. W ta-
kim ma³ym mieœcie mo¿e siê coœ dziaæ,
tylko trzeba pozwoliæ ludziom dzia³aæ.

Odby³o siê ju¿ siedem edycji konkur-
su, czy z biegiem lat obserwujesz jakieœ
ró¿nice pomiêdzy poszczególnymi edy-
cjami?

Widaæ, ¿e konkurs ewoluowa³.
W tym roku dosta³em trochê mniej zdjêæ
ni¿ zwykle, ale za to wp³ynê³o wiele lep-
szych. Poziom by³ taki, ¿e jak naradza³em
siê z jury, to musieliœmy wielokrotnie braæ
g³êbokie oddechy, bo byœmy siê pok³óci-
li, ale to tak w³aœnie powinno byæ. W jury
mamy dwa uznane w œwiecie fotografii
nazwiska, o których wszyscy wiedz¹, ¿e
potrafi¹ patrzeæ inaczej, a do tego s¹ bez-
wzglêdnie ostre w ocenie (œmiech). Kiedy
koñczy siê dana edycja, ju¿ myœlê o na-
stêpnej. Przy trzeciej edycji dostaliœmy za-
proszenie do Wojewódzkiej Biblioteki
Publicznej i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu, gdy¿ nasz nowotomyski
konkurs zosta³ zakwalifikowany do piêciu
najlepszych konkursów fotograficznych
w Wielkopolsce. Odby³a siê tam wysta-
wa i by³o to takie pierwsze docenienie
poza gmin¹ i powiatem. Nastêpnie ode-
zwa³ siê Marsza³ek Województwa Wiel-
kopolskiego, który ju¿ od czterech lat jest
patronem tego wydarzenia, a po pi¹tej
wystawie dosta³em list gratulacyjny od
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w podziêkowaniu za najlepszy kon-

kurs portretowy w kraju, organizowany
nie przez instytucjê publiczn¹, tylko przez
osobê prywatn¹. To jest dla mnie bardzo
buduj¹ce.

Jak to siê dzieje, ¿e zdjêcia po konkur-
sie trafiaj¹ do Jurka Owsiaka? 

Zamys³ by³ taki, ¿eby po zakoñczeniu
konkursu zdjêcia nie trafia³y do szafy, tyl-
ko ¿eby mog³y siê jeszcze czemuœ przy-
s³u¿yæ. Porozmawia³em wiêc z Jurkiem,
którego zna³em ju¿ wczeœniej i robi³em
mu zdjêcia, czy by³aby mo¿liwoœæ oficjal-
nego zlicytowania tych konkursowych fo-
tografii przez WOŒP. Tak siê zaczê³o i to
jest chyba dodatkowy bodziec dla ludzi,
którzy bior¹ udzia³ w konkursie, ¿e te ich
zdjêcia nie tylko znajd¹ siê na wystawie
w Nowym Tomyœlu i innych miastach, ale
zawsze na koniec roku trafi¹ oficjalnie do
Jurka Owsiaka, który je zlicytuje. Nie li-
cz¹c tegorocznej serii, uzbieraliœmy ju¿
ponad 80 tysiêcy za wszystkie prace,
wiêc warto to robiæ. Jak mam jak¹œ im-
prezê w Nowym Tomyœlu, to dla niego
te¿ nie jest problemem, ¿eby coœ nagraæ
i powiedzieæ parê s³ów o naszym mieœcie. 

Kiedy patrzysz na swoje zdjêcia
sprzed lat, dostrzegasz ró¿nice w swoim
fotograficznym warsztacie? 

Oczywiœcie, czasem patrzê na swoje
dawne zdjêcia z lêkiem i szybko chowam
je do szafy, zastanawiaj¹c siê, jak mi siê to
kiedyœ mog³o podobaæ (œmiech). Jestem
bardzo krytyczny wobec siebie. Wiêcej
moich zdjêæ mi siê nie podoba ni¿ podo-
ba, ale to dobrze, bo to oznacza, ¿e nie
stojê w miejscu. Wiem np., ¿e jestem do-
bry technicznie, ale wiem te¿, ¿e zawsze
móg³bym zrobiæ coœ jeszcze innego, byæ
mo¿e ciekawszego. Jednak nie d¹¿ê do
perfekcji, bo wtedy zatraca siê pewne
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wartoœci, a czasem to w³aœnie drobne nie-
doróbki powoduj¹ interesuj¹c¹ odmien-
noœæ.

Masz swoje ulubione zdjêcie?

Czêsto powtarzam, ¿e jeszcze nie zro-
bi³em swojego najlepszego zdjêcia. Ca³y
czas siê uczê, czegoœ szukam, staram siê
patrzeæ inaczej, nieszablonowo. Mam
jedno zdjêcie, które jest doœæ trudne i mo-
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Mam jedno zdjêcie, które jest doœæ trudne (…) Wpad³em na pomys³ zrobienia zdjêcia ukazuj¹cego 
ojca, który traci dziecko. Inspiracj¹ by³a s³ynna Pieta Micha³a Anio³a (..) 

Oberwa³o mi siê za nie w niektórych krêgach.



¿e w³aœnie dlatego bardzo je lubiê. Jest to
zdjêcie kontrowersyjne. Parê lat temu,
kiedy mój syn B³a¿ej mia³ ok. 5 lat, wpa-
d³em na pomys³ zrobienia zdjêcia ukazu-
j¹cego cierpienie ojca, który traci dziec-
ko. Inspiracj¹ by³a s³ynna Pieta Micha³a
Anio³a, przedstawiaj¹ca Matkê Bosk¹
trzymaj¹c¹ na kolanach martwego Jezu-
sa. Wykonaliœmy takie zdjêcie w domu.
Przygotowanie do niego trwa³o bardzo
d³ugo. Drut kolczasty, z którego zrobi-
³em cierñ musia³em tak powyginaæ, ¿eby
nie wbi³ siê B³a¿ejowi w g³owê. Po obej-
rzeniu „Samego ¿ycia” B³a¿ej chodzi³ po
domu rozebrany, bo dowiedzia³ siê, ¿e
jak mu siê zrobi zimno, rozszerz¹ siê
krwinki, zrobi¹ siê plamy i bêdzie wygl¹-
da³ jakby nie ¿y³. Wykonaliœmy jedno je-
dyne zdjêcie, wysz³o idealnie. Oberwa³o
mi siê za nie w niektórych krêgach, ale we
W³oszech znalaz³o siê na ok³adce gazety.
Tam w³aœnie odebrano je zgodnie z prze-
kazem, ¿e wa¿ny w tym zdjêciu jest mo-
tyw utraty dziecka i ukazanie cierpienia
ojca, które nie jest mniejsze od rozpaczy
matki. To jest bardzo trudne zdjêcie, ale
pod wzglêdem przes³ania wysz³o nam
perfekcyjnie. To jest zdjêcie, które w ¿a-
den sposób mi siê nie nudzi. Jest obecne
na wiêkszoœci moich wystaw, które je¿-
d¿¹ po œwiecie, bo jest to po prostu do-
bra fotografia.

To zdjêcie znalaz³o siê te¿ na ok³adce
p³yty…

Znalaz³o siê na ok³adce p³yty zespo³u
punkowego z Nowego Tomyœla. Ju¿ kil-
ka ok³adek mam w swoim dorobku. Na
tym akurat jestem widoczny, ale zdjêcia
mojego autorstwa znajduj¹ siê te¿ na
ok³adkach ksi¹¿ek, czasem nawet i fil-
mów.

By³eœ obecny na planie filmu Agniesz-
ki Holland, czym siê tam zajmowa³eœ?

Tak siê z³o¿y³o, ¿e przez moich zna-
jomych aktorów zosta³em zaproszony
do zrobienia zdjêæ paru scen do filmu
Agnieszki Holland krêconego w Gdañ-
sku. Ten film dopiero siê uka¿e. Moje
zadanie na planie tego filmu polega³o na
szukaniu dobrych kadrów, ¿eby by³o
wiadomo, gdzie kogoœ ustawiæ, by do-
brze wszystko wygl¹da³o.

Czy któraœ z wykonanych przez Cie-
bie sesji zdjêciowych by³a dla Ciebie
wyj¹tkowym wyzwaniem? 

Zrobi³em jedno zdjêcie, przy którym
siê bardzo wzruszy³em, a do jego wy-
konania potrzebowa³em a¿ dziewiêciu
osób. Mamy kole¿ankê – fotografkê
i modelkê, fenomenaln¹ kobietê, która
kiedyœ by³a w pó³finale MasterChefa.
Tak siê sta³o, ¿e musia³a zrezygnowaæ
ze swojej pracy, m. in. w kuchni, bo tra-
ci wzrok i nie ma od tego odwrotu.
Zrobi³em jej zdjêcie, na którym ona le-
¿y, a dooko³a niej s¹ rêce. Te rêce s¹
mêskie i ¿eñskie, z po³amanymi pa-
znokciami, wytatuowane, ró¿ne. Maj¹
one symbolizowaæ, ¿e nawet jak ona
kiedyœ nie bêdzie widzia³a, to te rêce
obok niej bêd¹, ktoœ zawsze bêdzie j¹
prowadzi³. To zdjêcie znalaz³o siê na
stronach polskich i niemieckich gazet fo-
tograficznych, ludzie zaczêli je rozpo-
znawaæ, niektórzy mówili mi, ¿e je zna-
j¹. To by³a jedna z najkrótszych sesji, ale
to zdjêcie mi zostanie w pamiêci na bar-
dzo d³ugo. Ona ju¿ prawie nie widzi,
a te oczy by³y wtedy jeszcze takie ¿ywe
i to wszystko by³o dla niej.
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Gdzie w najbli¿szym czasie bêdzie
mo¿na obejrzeæ Twoje zdjêcia? 

4 lutego, z Ani¹ Pawelczak i Prze-
mkiem Kaczmarkiem, mamy wspóln¹

wystawê w NOK-u, dzieñ póŸniej
w Warszawie. Rzadko organizujê w³asne
wystawy w Nowym Tomyœlu. Mam
„Portret Prawdziwy”, który przedk³a-
dam nad swoje nazwisko. Dwa lata temu
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Zrobi³em jedno zdjêcie, przy którym siê bardzo wzruszy³em, a do jego wykonania potrzebowa³em 
a¿ dziewiêciu osób. Plener fotograficzny im Andrzeja Bersza, Zb¹szyñ, 2019 r. 



powsta³a w naszym mieœcie grupa foto-
graficzna, która siê nazywa „Fotomyœl”.
Tworzymy j¹ wraz z Ank¹ oraz Prze-
mkiem i postanowiliœmy, ¿e zrobimy na-
sz¹ grupow¹ wystawê. Z inicjatyw¹ wy-
sz³a Ania Pawelczak, która powiedzia³a,
¿e chcia³aby gdzieœ zaprezentowaæ swoje
zdjêcia. Z natury jest osob¹ skryt¹,
skromn¹ i trochê przestraszy³a siê przed-
siêwziêcia, jakim jest w³asna wystawa,
stwierdzi³em wiêc, ¿e jej pomogê. Za-
dzwoni³em do Przemka Kaczmarka i za-
proponowa³em, ¿e skoro jest nas trójka,
to nazwiemy siê „Ich Troje”, zrobimy
zdjêcie na plakat, ka¿dy z nas wywiesi po
trzynaœcie fotografii i zrobimy jedn¹ wy-

stawê. Aktualnie sk³adam album, bo uda-
³o mi siê pozyskaæ na to œrodki od spon-
sorów i jesteœmy na etapie organizacji te-
go wydarzenia. Nastêpna moja wystawa
odbêdzie siê w Grudzi¹dzu, w maju moje
zdjêcia bêdzie mo¿na obejrzeæ w Szczeci-
nie, a we wrzeœniu w Sztokholmie. Gale-
rie same proponuj¹ wystawy, dziêki cze-
mu mia³em te¿ wystawê w Amsterdamie
i Berlinie. Pomaga mi ZPAF (Zwi¹zek
Polskich Artystów Fotografików), do
którego nale¿ê. Samemu pewne rzeczy
by³oby trudniej zrobiæ, a przez to, ¿e ma
siê legitymacjê ZPAF – u jest po prostu ³a-
twiej, s¹ otwarte drzwi do niektórych ga-
lerii. Nie nazywaj¹ ciê fotografem, jesteœ
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nazwany artyst¹ i to otwiera szereg mo¿-
liwoœci galeryjnych i muzealnych.

Fotograficzn¹ pasjê dzielisz z zami³o-
waniem do sportu, która dyscyplina
sportu jest Ci najbli¿sza?

Ca³e ¿ycie spêdzi³em w wodzie i tak
zosta³o do dzisiaj. Dawno temu, moja
mama stwierdzi³a, ¿e trzeba mi znaleŸæ
jakieœ zajêcie i wozi³a mnie do Poznania
na p³ywalniê. Tak siê zaczê³a moja przy-
goda z wod¹. Spêdzam czas nad wod¹ al-
bo pod ni¹ – pod sprawia mi zdecydowa-
nie wiêksz¹ frajdê. 

Co Ciê urzeka w podwodnym œwie-
cie?

Spokój. ¯yjemy w takim rozpêdzo-
nym, g³oœnym œwiecie, ¿e ucieczka pod
wodê daje mi wytchnienie, tam odpoczy-
wam. Jest kompletna cisza. Jestem w sta-
nie zawisn¹æ sobie w toni, zamkn¹æ oczy,

rozmyœlaæ przez piêæ minut i nic wiêcej
nie robiæ. Ogl¹dam sobie ryby, nurkujê
p³yciej lub g³êbiej, sprawia mi to ogromn¹
przyjemnoœæ. Ta pustka i ta cisza jest dla
mnie ogromnym ukojeniem. 

To jest bezpieczne?
To nie jest ca³kiem bezpieczne, ¿aden

sport chyba nie jest. Przez lata nieraz p³a-
ka³em, ¿egnaj¹c swoich kolegów i kole¿an-
ki. Nie wiadomo, co siê wydarzy. Pod wo-
d¹ oczywiœcie jest wiêksze ryzyko, ¿e cz³o-
wiek siê utopi, aczkolwiek wypadków
z utoniêcia jest mniej ni¿ b³êdów pope³nia-
nych pod wod¹. S¹ ¿elazne zasady, któ-
rych trzeba przestrzegaæ, a czêsto rutyna
zabija.

Nale¿ysz do klubu nurkowego?
Jestem instruktorem nurkowania M2,

to jest moja pasja. Nale¿ê do CMAS – or-
ganizacji, która ma ponad 60 lat. Siedzibê
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Ca³e ¿ycie spêdzi³em w wodzie i tak zosta³o do dzisiaj. Chorwacja, 2016 r.



g³ówn¹ mamy w Warszawie, ale nale¿ê
te¿ do poznañskiej Nauticki – klubu nur-
kowego, który ma bazê pod Giewarto-
wem na Jeziorze Powidzkim i tam szkoli-
my ludzi. Wyje¿d¿am te¿ do pracy
w Chorwacji, gdzie prowadzê miêdzyna-
rodowe grupy. Je¿d¿¹c od 10 lat do Chor-
wacji, w to samo miejsce, wiem, gdzie pod
wod¹ le¿y jakiœ kamieñ. To jest przyjemne,
ale bardziej ci¹gnie mnie na pó³noc, gdzie
jest œnieg, lód, wiêksze ryby i du¿e zwie-
rzêta. Turystycznie jest gorzej, ale pod wo-
d¹ lepiej. 

Ci¹gnie Ciê do zimnej wody i dlatego
morsujesz?

Ju¿ na studiach, na AWF-ie w Gorzowie
Wielkopolskim mieliœmy odkryty basen
i doskonale pamiêtam jak przy minus 17
stopniach trzeba by³o kawa³ek przejœæ
w samych k¹pielówkach, ¿eby siê zanu-
rzyæ. Nie by³o widaæ drugiej strony base-
nu, bo by³a taka para, a jak siê trzyma³o
miejsca startu, to rêce przymarza³y i to by-
³o piêkne! ¯al by³o z tej wody wychodziæ. 

Po zakoñczeniu studiów rozpocz¹³eœ
pracê w Szkole Podstawowej nr 2. Co
najbardziej lubisz w pracy nauczyciela?

Kontakt z ludŸmi i radoœæ, jak komuœ
z podopiecznych coœ wyjdzie i siê z tego
cieszy. Jak ka¿dego nauczyciela, sukcesy
podopiecznych ciesz¹ mnie bardziej ni¿
moje w³asne. Moimi sukcesami s¹ ich suk-
cesy, to siê tak przek³ada. Przepracowa-
³em w „dwójce” 18 lat i zapragn¹³em
zmiany. Aktualnie pracujê w Zespole
Szkó³ nr 2 w Nowym Tomyœlu. Tu pracu-
jê z m³odzie¿¹. Wi¹¿e siê to z nowymi wy-
zwaniami, bo to s¹ ju¿ doroœli ludzie, ale
potrafiê rozmawiaæ chyba z ka¿dym.
W zwi¹zku z pe³nieniem funkcji wicedy-

rektora, mam te¿ szereg innych zadañ,
wiêc godzin WF-u mam niewiele. Jest to
ca³kiem inna praca, daj¹ca du¿¹ satysfak-
cjê.

Obok tak wielu zainteresowañ i aktyw-
noœci znajdujesz równie¿ czas na dzia³al-
noœæ w Radzie Miejskiej. Czym jest dla
Ciebie praca na rzecz miasta? 

To ju¿ w sumie ponad 10 lat w roli rad-
nego. Ogromn¹ satysfakcjê sprawiaj¹ mi
rozmowy z ludŸmi, mo¿liwoœæ pomocy,
wstawienia siê w jakiejœ sprawie, czy cho-
cia¿by podjêcia jakiegoœ problemu. Cieszy
mnie mo¿liwoœæ podejmowania decyzji
dotycz¹cych miasta, ale te¿ dyskutowania
o tym, jakie rozwi¹zania s¹ dobre, a które
gorsze. Jestem przewodnicz¹cym komisji,
dla mnie czysto bran¿owej, czyli zajmuj¹-
cej siê m. in. problemami oœwiaty, tym bar-
dziej jest to bliskie mojemu sercu. Wolê
wiêcej od siebie dawaæ ni¿ braæ, nie wszyst-
kie pomys³y da siê jednak zrealizowaæ. Jak
siê patrzy z boku na nasz¹ ma³¹, lokaln¹
politykê, to siê mo¿e wydawaæ, ¿e prze-
cie¿ pewne rzeczy mo¿na za³atwiæ, a cza-
sem po prostu nie mo¿na. 

Spe³niasz siê w swoich pasjach i ¿yczê
Ci, aby ju¿ zawsze tak by³o. Czego jeszcze
mogê Ci ¿yczyæ na przysz³oœæ? 

Mam jedno marzenie od lat. Chcia³bym
kiedyœ zanurkowaæ z wielorybami na Ala-
sce i… na staroœæ byæ szczêœliwym spogl¹-
daj¹c wstecz…

Zdjêcia: Adam Polañski oraz archiwum
domowe Adama Polañskiego, Miejskiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-
wym Tomyœlu i Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury.
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Lucyna Koñczal-Gnap

Nasz jubileusz

Uroczystym spotkaniem w gronie osób zaanga¿owanych w wydawanie „Przegl¹-
du Nowotomyskiego” i zaproszonych goœci, uczciliœmy wydanie 50. nru tego spo³ecz-
no-kulturalnego pisma wydawanego przez nasze Towarzystwo. 

Jak podkreœli³ obecny na spotkaniu prasoznawca prof. Ryszard Kowalczyk z Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, zachowanie od 12 lat ci¹g³oœci tego regio-
nalnego, ukazuj¹cego siê kwartalnie pisma, jest ewenementem w skali kraju. Jest to te¿
jedyne w Wielkopolsce tego typu pismo, ukazuj¹ce siê systematycznie co kwarta³.

Redagowanie „Przegl¹du Nowotomyskiego” spoczywa na barkach dwuosobowe-
go Zespo³u Redakcyjnego, który tworz¹ dr Bogumi³ Wojcieszak – historyk i regiona-
lista i Lucyna Koñczal-Gnap – wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, dyrektor nowotomyskiej biblioteki publicznej, bibliotekarz i polonistka. Autorami
tekstów, a by³o ich w ci¹gu minionych 12 lat 126, s¹ przedstawiciele ró¿nych zawo-
dów i profesji, w tym równie¿ osoby ze stopniami i tytu³ami naukowymi, a tak¿e
przedstawiciele innych narodowoœci. S¹ wœród nich autorzy jednego tekstu, ale s¹ i ta-
cy, których nazwiska wielokrotnie pojawia³y siê na ³amach naszego pisma. Wszyscy
oni bezinteresownie ofiaruj¹ swój czas, swoje zaanga¿owanie i d³ugie godziny pracy,
bowiem redakcja „Przegl¹du Nowotomyskiego” nie p³aci autorom honorariów,
a œrodki pozyskane z Gminy Nowy Tomyœl i Powiatu Nowotomyskiego w ramach
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Uroczystym spotkaniem uczciliœmy wydanie 50. nru naszego pisma



konkursów ofert na zadania publiczne dla organizacji pozarz¹dowych oraz w znacz-
nie mniejszym stopniu ze sprzeda¿y, przeznaczamy wy³¹cznie na pokrycie kosztów
drukarskich.

Jubileuszowe spotkanie, które odby³o siê 15 paŸdziernika, by³o – co naturalne –
okazj¹ do podsumowania dotychczasowych osi¹gniêæ i z³o¿enia podziêkowañ. Donio-
s³ym momentem uroczystoœci by³o wrêczenie drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi,
nadanego przez Radê Powiatu Nowotomyskiego, na wniosek Zarz¹du Nowotomy-
skiego Towarzystwa Kulturalnego, tytu³u i odznaczenia „Zas³u¿ony dla Powiatu No-
wotomyskiego”. W imieniu powiatowych w³adz samorz¹dowych aktu wrêczenia do-
konali Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski i Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powia-
tu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski. Natomiast Walne Zebranie cz³onków
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego postanowi³o nadaæ godnoœæ Cz³onka
Honorowego naszego Towarzystwa nie tylko drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi, któ-
ry od pierwszego numeru „Przegl¹du Nowotomyskiego” by³ cz³onkiem jego Rady
Programowej i Zespo³u Redakcyjnego, w tym przez okres 5 lat redaktorem prowa-
dz¹cym i do tej pory niezmiennie wspó³redaguje „Przegl¹d Nowotomyski”, a które-
go zaanga¿owanie, kompetencje i rozleg³a wiedza historyczna pozwala zachowaæ wy-
soki poziom merytoryczny „Przegl¹du Nowotomyskiego”, ale tak¿e Damianowi Ro-
¿ek – Paw³owskiemu – autorowi cyklu artyku³ów sk³adaj¹cych siê na „Sagê nowoto-
myskich rodów”.
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Naszym goœciem by³ m. in. prof. zw. dr hab. Ryszard Kowalczyk – znawca regionalnej prasy



S³owa uznania i wdziêcznoœci skierowaliœmy pod adresem tych Autorów, którzy
w ostatnich latach tworzyli i tworz¹ redakcyjny trzon pisma: Gra¿yny Matuszak, Mar-
tyny Nowosadzkiej, Marzeny Kortus, Izabeli Putz, Aleksandry Tabaczyñskiej, Jana B¹-
belka, Damiana Ro¿ka – Paw³owskiego, Tomasza Siwiñskiego i Bogumi³a Wojcieszaka.

Z ogromn¹ wdziêcznoœci¹ wspominamy zas³ugi nieod¿a³owanej pamiêci Sylwii Ku-
piec, która przez 10 lat (2007- 2017) by³a pierwszym piórem „Przegl¹du Nowoto-
myskiego”. Spod jej rêki wysz³o 40 wywiadów zamieszczonych w dziale „Nowoto-
myœlanie znani i mniej znani”, wspó³redagowa³a i inne dzia³y naszego pisma „Tu i te-
raz”, czy „Z teki”. Wszystkie jej teksty by³y dowodem niezwyk³ej dziennikarskiej
sprawnoœci; a w przeprowadzaniu wywiadów by³a prawdziw¹ mistrzyni¹ – impono-
wa³a znajomoœci¹ wielu ró¿nych zagadnieñ i jêzykow¹ kompetencj¹.

Wœród tych autorów, których nazwiska czêsto pojawia³y siê na ³amach naszego
pisma nale¿¹: Edmund ¯urek i Daria Zarabska – Bo¿ejewicz, Zofia Pacholak–
Laskowska, Adam Rybarczyk („Nasze œrodowisko”), prof. Piotr Szwiec,
nied¿a³owanej pamiêci Zygmunt Duda („Œladami przesz³oœci”), Szymon Konieczny,
Karol Piotrzkiewicz („Wokó³ nas”), Aleksandra Tabaczyñska, Maria Tyszkowska i
oczywiœcie dr Bogumi³ Wojcieszak.

Przy tej jubileuszowej okazji nale¿a³o przywo³aæ tak¿e nasze dotychczasowe
osi¹gniêcia. Za wa¿ne w naszym redakcyjnym dorobku poczytujemy sobie naukowe
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Donios³ym momentem uroczystoœci by³o wrêczenie drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi, 
nadanego jednomyœlnie przez Radê Powiatu Nowotomyskiego, tytu³u i odznaczenia

„Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego”
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S³owa uznania i wdziêcznoœci skierowaliœmy pod adresem autorów, którzy w ostatnich latach tworzyli
i tworz¹ redakcyjny trzon pisma. Od lewej stoj¹: Damian Ro¿ek – Paw³owski, dr Bogumi³ Wojcieszak,

Bogdan Górny – prezes NTK, Jan B¹belek, Marzena Kortus, Izabela Putz, Martyna Nowosadzka, 
Tomasz Wlek³y – prezes NTK w latach 2003 – 2015 i Gra¿yna Matuszak

Walne Zebranie cz³onków NTK godnoœæ Cz³onka Honorowego naszego Towarzystwa nada³o 
drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi i Damianowi Ro¿ek – Paw³owskiemu



opracowanie naszego pisma w pozycji ksi¹¿kowej prof. Ryszarda Kowalczyka „Zarys
czasopiœmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie œwiatowej”. Wy-
j¹tkowo ³askawy by³ dla nas rok 2012. Najpierw Aleksandra Tabaczyñska zosta³a
laureatk¹ 16. edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Romy Brzeziñskiej ZNAK DO-
BRA organizowanego przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Katolickich i redakcjê „G³o-
su Wielkopolskiego”, za opublikowany w nrze 1/2011 artyku³ „Po co szkole patron”,
dotycz¹cy Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych im. dra Kazimierza Ho³ogi. W tym
samym roku, ta sama Autorka zosta³a laureatk¹ XIII Konkursu Dziennikarskiego o Na-
grodê Marsza³ka Województwa Wielkopolskiego pn. „Wielkopolska obywatelska –
Wielkopolska europejska” za opublikowany w nrze 4/2011 tekst „Wiêzi pokolenio-
we z nowotomyskiej perspektywy – kryzys czy rozkwit”, którego bohaterem by³ Mie-
czys³aw Janas i jego starania o ocalenie od zapomnienia œladów naszej regionalnej prze-
sz³oœci m. in. historii ¿ydowskich mogi³ na wytomyskim cmentarzu.

Goœcie uroczystoœci, a wœród nich Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Wice-
przewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskiego Zbigniew Markowski, Przewodnicz¹-
cy Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu Marek Ratajczak, Burmistrz Zb¹szynia Tomasz
Kurasiñski, reprezentuj¹ca Wójta Miedzichowa – Sekretarz Gminy Karolina £otecka,
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Do podziêkowañ za sta³e wspieranie naszego pisma œrodkami finansowymi, przedstawicielom obu 
samorz¹dów lokalnych do³¹czyliœmy, wydan¹ staraniem rodziców Sylwii Kupiec, ksi¹¿kê bêd¹c¹ trwa³¹ 

pami¹tk¹ dziennikarskiego talentu naszej nieod¿a³owanej Kole¿anki. 
Od lewej: prezes NTK Bogdan Górny, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Miros³awa Kupiec,

Wioleta Kucz – reprezentuj¹ca Burmistrza Nowego Tomyœla i Tomasz Wlek³y – b. prezes NTK



reprezentuj¹ca Burmistrza Nowego Tomyœla – Wioleta Kucz z³o¿yli na rêce prezesa
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego Bogdana Górnego i wiceprezes Lucyny
Koñczal – Gnap ¿yczenia dalszego, pomyœlnego rozwoju pisma. 

Dziêkuj¹c przedstawicielom obu samorz¹dów lokalnych za sta³e wspieranie na-
szego pisma œrodkami finansowymi, podarowaliœmy im wydan¹ staraniem rodzi-
ców Sylwii Kupiec – Haliny Miros³awy i Edwarda Kupców pozycjê ksi¹¿kow¹ „Nowo-
tomyœlanie znani i mniej znani”, bêd¹c¹ trwa³¹ pami¹tk¹ dziennikarskiego talentu na-
szej nieod¿a³owanej Kole¿anki.

Zdjêcia: Krystian Dybek, Izabela Putz, Wojciech Teleszyñski
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Jubileuszowe spotkanie by³o okazj¹ do podsumowania dotychczasowych osi¹gniêæ. 
Na zdjêciu cz³onkowie Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego i Zespo³u Redakcyjnego
naszego pisma. Od lewej: dr Bogumi³ Wojcieszak, Wioleta Kucz, Lucyna Koñczal- Gnap, Beata Baran,

Barbara Jandy, Marcin Izydorek, El¿bieta Kaffler i Bogdan Górny



Z DZIA£ALNOŒCI NTK

98 Maria Tyszkowska

Koncert poprowadzi³a Maria Tyszkowska, cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,
inicjatorka  muzycznych spotkañ



Maria Tyszkowska

Œpiewem uczciliœmy Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci

Przed Narodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci – 6 listopada – salê widowiskow¹ No-
wotomyskiego Oœrodka Kultury wype³ni³y zespo³y ze szkó³ naszego miasta i gminy,
aby uczestniczyæ w XIV Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej, które-
go nazwa zaczerpniêta zosta³a od dawnej, pochodz¹cej z XVI w. pieœni „Idzie ¿o³nierz
borem, lasem…”. Organizatorem muzycznych spotkañ ka¿dego roku jest Nowoto-
myskie Towarzystwo Kulturalne, a celem przyœwiecaj¹cym nam – jako organizatorom
– jest nie tylko prezentacja wybranych pieœni patriotycznych, ale te¿ przybli¿anie dzie-
ciom i m³odzie¿y ich genezy i okolicznoœci ich powstania, i to zarówno tych bardziej
popularnych, jak i mniej znanych czy wrêcz zapomnianych. Zale¿y nam tak¿e na tym,
by m³odzi ludzie poznawali zupe³nie nowe utwory, które doœæ licznie powstawa³y
w zwi¹zku z obchodzon¹ w ubieg³ym roku 100. rocznic¹ odzyskania niepodleg³oœci
przez Polskê. 

Z DZIA£ALNOŒCI NTK

99Œpiewem uczciliœmy Narodowe Œwiêto Niepodleg³oœci 

Salê widowiskow¹ Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wype³ni³y zespo³y uczestnicz¹ce
w XIV Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej



W repertuarze m³odych wykonawców – wokalistów i instrumentalistów, solistów
i zespo³ów – znalaz³y siê w tym roku takie pieœni jak: „Bia³e ró¿e”, „O mój rozmary-
nie”, „Piechota”, „Pierwsza kadrowa”, „Morze, nasze morze”, „Id¹ leœni”, „War-
szawskie dzieci” oraz nowsze – „Jesteœmy Polk¹ i Polakiem”, „Myœlimy o Polsce”, „Bo
to jest nasza ojczyzna”, „Niepodleg³a, niepokorna”, „Dziœ idê walczyæ mamo”
i „Hymn Wielkopolski”. „Rotê” na tr¹bce solo wykona³ Filip Nyækowiak. Uroczyste-
go charakteru wystêpom doda³y stroje i rekwizyty utrzymane w narodowej symboli-
ce, przygotowane przez uczniów, przy pomocy nauczycieli i rodziców. Wystêpy dzie-
ci i m³odzie¿y by³y nagradzane gromkimi oklaskami przez s³uchaczy, w tym tak¿e
przez zaproszonych goœci, wœród których obecna by³a reprezentuj¹ca Burmistrza No-
wego Tomyœla – inspektor Wioleta Kucz z Urzêdu Miejskiego, przedstawiciele Zwi¹z-
ku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych oraz kie-
rownik Biura Zarz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a – Emilia Jarczyñska. Wszyscy
wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz s³odkie upominki ufundowane
przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. Ostatnim akcentem muzycznego
spotkania by³o – tradycyjnie ju¿ – wspólne z³o¿enie wi¹zanki kwiatów pod Pomni-
kiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci.

W tegorocznym Przegl¹dzie uczestniczyli m³odzi artyœci ze Szko³y Podstawowej nr
2 (opiekunki – Ilona Kwiatkowska i Hanna Klimczak), Szko³y Podstawowej nr
3 w Nowym Tomyœlu (opiekun – Joanna Witczak), Pañstwowej Szko³y Muzycznej
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Grupa “„Podró¿nicy” z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”
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Uczniowie Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu

Wyj¹tkowo liczny zespó³ wokalno-instrumentalny z Zespo³u Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu
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Mali artyœci ze Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej - Curie w Nowym Tomyœlu 

Rozœpiewane uczennice ze Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu

Maria Tyszkowska102
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Zespó³ z Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia w Nowym Tomyœlu

M³odzi wykonawcy z Prywatnego Ogniska
Muzycznego w Nowym Tomyœlu

„Rotê” na tr¹bce solo wykona³ Filip Nyækowiak



(opiekunowie – Hanna Malicka i Tomasz Miler), Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu
(opiekun – Ma³gorzata Lipiecka), Zespo³u Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu
(opiekun – Anna Kaczmarek), Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu
(opiekun – Cecylia Œlusarz) oraz grupa „Podró¿nicy” z Przedszkola nr 3 „Bajkowe
Zacisze” (opiekunki – Julia Geneja-Czaban i El¿bieta Podlaszewska-Cybal). Koncert
poprowadzi³a Maria Tyszkowska, cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego, inicjatorka tych muzycznych spotkañ.

Zdjêcia: archiwum Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
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paŸdziernik - grudzieñ 2019 roku

Od nocy do nocy 
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Muzyki na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kul-

tury 1 paŸdziernika wyst¹pi³a aktorka i wokalistka Joanna Aleksandrowicz. Do naszego
miasta zawita³a z programem filmowo-musicalowym pt.: „Od nocy do nocy”, z którym
regularnie wystêpuje od 2015 roku. Publicznoœæ mog³a us³yszeæ utwory z filmów: „No-
ce i dnie”, „Ziemia obiecana”, „Vabank”, „Trêdowata”, „Halo Szpicbródka” czy „Pol-
skie drogi”. Na profesjonalny wystêp z³o¿y³y siê ciekawe aran¿acje, wartoœciowe teksty
oraz wyrazista, emocjonalna interpretacja. Wokalistce na scenie towarzyszyli pianista
Marcin Jagie³³o oraz skrzypaczka Katarzyna Bartecka. Nie zawiod³a publicznoœæ, która
aktywnie w³¹czy³a siê do wspólnego œpiewu. 

Staszic wœród najlepszych
Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica w Nowym Tomyœlu uhonorowany zosta³

tytu³em laureata w konkursie o tytu³ „Wielkopolska Szko³a Roku 2019”. Kapitu³a kon-
kursu, doceniaj¹c dorobek placówek w roku szkolnym 2018/2019, spoœród prawie
piêciu tysiêcy wielkopolskich szkó³, do zaszczytnego grona piêciu najlepszych w naszym
województwie, zakwalifikowa³a nowotomyskiego „Staszica”. Uroczysta gala konkursu
odby³a siê 3 paŸdziernika w Teatrze Wielkim im. Stanis³awa Moniuszki w Poznaniu. Sta-
tuetkê oraz nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoœci 10 000 z³, z r¹k cz³onka Zarz¹du Woje-
wództwa Wielkopolskiego Marzeny Wodziñskiej oraz Wielkopolskiej Kurator Oœwia-
ty El¿biety Leszczyñskiej, odebra³ dyrektor Zespo³u Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu £u-
kasz Frañski. Od obecnego roku szkolnego Technikum nr 1 im. Stanis³awa Staszica,
Bran¿owa Szko³a I stopnia nr 1 wraz z Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Miko³aja Koper-
nika tworz¹ Zespó³ Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu.

Kryminalna noc bibliotek
Pe³na wra¿eñ kryminalna Noc Bibliotek, która odby³a siê w nowotomyskiej ksi¹¿ni-

cy 5 paŸdziernika, zachêci³a sporo dzieci i doros³ych do wspólnej zabawy. A dzia³o siê
naprawdê wiele. Podczas tegorocznej Nocy Bibliotek królowa³ popularny i lubiany ga-
tunek literacki, jakim jest krymina³. By³a okazja, aby sprawdziæ jak wygl¹da krymina³ „od
kuchni”. Dzieci wziê³y udzia³ w ekscytuj¹cych i pe³nych niespodzianek warsztatach pod
has³em „Detektyw na tropie informacji”, które poprowadzi³ znany autor krymina³ów –
Krzysztof Kozio³ek. Nastêpnie wraz ze swoimi rodzicami uczestniczy³y w familijnym se-
ansie filmowym. Doroœli uczestniczyli tak¿e w stand-upie Krzysztofa Kozio³ka „Krymi-
nalna zbrodnia w kuchni, czyli przepis na krymina³ nieco mroczny, mocno krwisty,
a czasami topograficzny”. Ksi¹¿ki goszcz¹cego w bibliotece autora cieszy³y siê du¿ym
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wziêciem, tym bardziej, ¿e okraszone by³y kryminalnymi dedykacjami. Tego wieczoru
mo¿na by³o równie¿ wybraæ siê do wypo¿yczalni na targowisko krymina³ów, zajrzeæ
tam na „kryminaln¹” pó³kê i skosztowaæ „kryminalnych” przysmaków: zabójczej sa³at-
ki, krakersa na tropie i krwistej popitki. 

Kolejna kadencja Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego 
Pierwsze posiedzenie Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego w Nowym To-

myœlu 3. kadencji odby³o siê 8 paŸdziernika w Urzêdzie Miejskim. Cz³onków Gminnej
Rady powitali Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner wraz z Zastêpc¹ Burmi-
strza Gra¿yn¹ Pogonowsk¹. O dzia³alnoœci Gminnej Rady w 2. kadencji opowiedzia³a jej
przewodnicz¹ca Eliza B¹bliñska-Masztalerz. Burmistrz podziêkowa³ cz³onkom Gminnej
Rady 2. Kadencji, wrêczaj¹c im okolicznoœciowe adresy. Minut¹ ciszy zebrani uczcili pa-
miêæ œp. Moniki Perz – cz³onkini Gminnej Rady minionej kadencji. Nastêpnie Burmistrz
wrêczy³ nominacje nowym cz³onkom Gminnej Rady, którzy rozpoczynaj¹ swoj¹ trzylet-
ni¹ dzia³alnoœæ. Now¹ Radê tworz¹ osoby wskazane przez Radê Miejsk¹ w Nowym To-
myœlu – Wojciech Andryszczyk, Rafa³ Górczyñski i Adam Polañski, przedstawiciele Bur-
mistrza Nowego Tomyœla – Marzena Kortus i £ukasz Pilarczyk oraz przedstawiciele or-
ganizacji pozarz¹dowych – Eliza B¹bliñska-Masztalerz, S³awomir Go³êbiewski, El¿bieta
Jêdrzejczak, Zenon Matuszczak, Renata Parniewicz, Agnieszka Rajewska-Czajka, Maria
Tyszkowska i Katarzyna Wachowiak. Ze swojego grona cz³onkowie Gminnej Rady,
w g³osowaniu jawnym, wybrali przewodnicz¹cego, wiceprzewodnicz¹cego i sekretarza.
Funkcjê przewodnicz¹cej Gminnej Rady Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, podobnie jak
w dwóch poprzednich kadencjach, powierzono Elizie B¹bliñskiej-Masztalerz, wiceprze-
wodnicz¹cym zosta³ S³awomir Go³êbiewski, a sekretarzem Marzena Kortus. Na pierw-
szym posiedzeniu cz³onkowie Gminnej Rady zaopiniowali program wspó³pracy Gminy
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Goœciem kryminalnej nocy w bibliotece by³ Krzysztof Kozio³ek – autor powieœci z dreszczykiem



Nowy Tomyœl z organizacjami pozarz¹dowymi na 2020 rok oraz projekt uchwa³y
w sprawie okreœlenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu przez
Gminê Nowy Tomyœl. 

Spotkania autorskie z Renat¹ Pi¹tkowsk¹
Dobry humor zawsze jest mile widziany. Wie o tym doskonale autorka wielu ksi¹¿ek

dla m³odych czytelników – Renata Pi¹tkowska, która 8 paŸdziernika odwiedzi³a nowo-
tomysk¹ bibliotekê oraz jej filiê w Borui Koœcielnej, by dzieciom ze szkó³ podstawowych
zaprezentowaæ swoj¹ twórczoœæ. Wspiera³a j¹ w tym Malwina Ko¿urno – lektorka
o doskona³ej dykcji i niepowtarzalnym g³osie, któr¹ mo¿na us³yszeæ miedzy innymi na
audiobookach z powieœciami Renaty Pi¹tkowskiej, a tak¿e w Programie III Polskiego Ra-
dia. Renata Pi¹tkowska ma w swoim dorobku ponad 40 ksi¹¿ek dla m³odych odbior-
ców i – o czym mogli siê przekonaæ uczestnicy spotkania – interesuj¹co potrafi o nich
opowiadaæ. Opisywane przez ni¹ historie, okraszone s¹ spor¹ dawk¹ humoru, bo jak
twierdzi – ksi¹¿ki maj¹ bawiæ, æwiczyæ wyobraŸniê i tym samym stanowiæ atrakcyjn¹ al-
ternatywê dla smartfonów i innych mediów. Reakcje dzieci na czytane przez Malwinê
Ko¿urno fragmenty opowiadania pt. „To siê nie mieœci w g³owie” oraz fakt, ¿e po ksi¹¿-
ki i autografy pisarki ustawi³a siê d³uga kolejka chêtnych, œwiadczyæ mo¿e, ¿e nie s¹ to
tylko trudne do spe³nienia ¿yczenia autorki, ale ca³kiem realna mo¿liwoœæ. Za swoj¹
twórczoœæ goszcz¹ca w nowotomyskiej bibliotece autorka by³a wielokrotnie nagradza-
na, m. in. Nagrod¹ Literack¹ im. Kornela Makuszyñskiego, Nagrod¹ im. Marii Weryho
– Radziwi³³owicz, Medalami – „Za Zas³ugi dla Ochrony Praw Dziecka – Infantis Digni-
tatis Defensori” i „Ludziom Czyni¹cym Dobro”. Trzy spoœród jej ksi¹¿ek zosta³y wpisa-
ne na Z³ot¹ Listê Fundacji ABC XXI „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, a w marcu 2016 ro-
ku autorka do³¹czy³a do grona Kawalerów Orderu Uœmiechu. 
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Stulecie Polskiego Czerwonego Krzy¿a
Z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzy¿a 10 paŸdziernika w Nowotomy-

skim Oœrodku Kultury odby³y siê uroczyste obchody jubileuszowe. W wydarzeniu zor-
ganizowanym przez Zarz¹d Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu uczestni-
czyli cz³onkowie i sympatycy organizacji, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych gmin
i powiatu nowotomyskiego, firm, szkó³ i wolontariusze wspó³pracuj¹cy z PCK. Spotka-
nie stanowi³o okazjê do przypomnienia historii organizacji, wrêczenia jubileuszowych
odznaczeñ i podziêkowañ za wspó³pracê. Odznaczeniem „Zas³u¿ony dla Powiatu No-
wotomyskiego”, przyznanym przez Radê Powiatu Nowotomyskiego uhonorowana
zosta³a Emilia Jarczyñska – kierownik Biura Oddzia³u Rejonowego PCK w Nowym To-
myœlu. W dowód uznania za wieloletnie efektywne wspieranie PCK, Prezes Zarz¹du
G³ównego PCK Stanis³aw Kracik okolicznoœciowym „Medalem 100-lecia” wyró¿ni³:
Emanuelê Grychtê, El¿bietê Dzier¿yñsk¹, Tadeusza Szczerbala, Ireneusza Kozeckiego
i Henryka Helwinga. Medale wrêczy³a Beata Kozak – Ciê¿kiewicz – dyrektor Wielko-
polskiego Oddzia³u Okrêgowego PCK w Poznaniu. Przedstawiciele Oddzia³u Rejono-
wego PCK w Nowym Tomyœlu wziêli równie¿ udzia³ w uroczystej gali jubileuszowej,
zorganizowanej przez Zarz¹d Okrêgowy PCK w Poznaniu w sali sesyjnej Urzêdu Mar-
sza³kowskiego w Poznaniu. W trakcie uroczystoœci zosta³y wrêczone odznaczenia pañ-
stwowe i okolicznoœciowe odznaki. Postanowieniem Prezydenta RP prezes Oddzia³u
Rejonowego PCK w Nowym Tomyœlu Jerzy Kimstacz zosta³ odznaczony Br¹zowym
Krzy¿em Zas³ugi. W imieniu Wojewody Wielkopolskiego odznaczenia dokona³ Da-
riusz Dymek – dyrektor Wydzia³u Bezpieczeñstwa i Zarz¹dzania Kryzysowego Wiel-
kopolskiego Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu. 

Nowotomyska Rada Sportu 
10 paŸdziernika odby³o siê pierwsze posiedzenie Nowotomyskiej Rady Sportu, powo-

³anego w gminie Nowy Tomyœl, nowego organu konsultacyjnego, w sk³ad którego weszli
reprezentanci stowarzyszeñ sportowych, Oœrodka Sportu i Rekreacji oraz Urzêdu Miej-
skiego. Jego zadaniem jest m. in. opiniowanie dokumentów strategicznych i programo-
wych dotycz¹cych sportu. Nowotomysk¹ Radê Sportu na lata 2019 – 2023 tworzy dzie-
siêæ osób: Marian Bobkiewicz, Mariusz Jaroñski, Jaros³aw Kasperczak, Marzena Kortus,
Wioleta Kucz, Marcin Lampe, Artur £oziñski, Krzysztof £uka, Krzysztof Miarka i Krzysz-
tof Szeffner. Podczas pierwszego spotkania Zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Gra-
¿yna Pogonowska wrêczy³a cz³onkom Nowotomyskiej Rady Sportu nominacje. Cz³onko-
wie Rady ze swojego grona wybrali przewodnicz¹cego, którym zosta³ Krzysztof Szeffner.
Funkcjê zastêpcy przewodnicz¹cego powierzono Arturowi £oziñskiemu, a sekretarza –
Jaros³awowi Kasperczakowi. 

Polska w obiektywie Wojciecha Teleszyñskiego
Pe³ne uroku zdjêcia polskich krajobrazów zagoœci³y 10 paŸdziernika w Galerii na Piê-

trze Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Wielokrotnie pre-
zentowane na wystawach zdjêcia Wojciecha Teleszyñskiego zdobywa³y ju¿ nagrody
w konkursach fotograficznych: „Nowotomyœlanie przy³apani na czytaniu” oraz „Impresje
jesienne”. W sceneriê bardzo malowniczych fotografii piêknie wkomponowa³ siê g³os
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Katarzyny Klus z Prywatnego Ogniska Muzycznego w Nowym Tomyœlu, które zadedyko-
wa³a bohaterowi wieczoru i goœciom wernisa¿u trzy utwory muzyczne. Tego wieczoru nie
zabrak³o równie¿ gratulacji, kuluarowych rozmów i wpisów do ksiêgi pami¹tkowej. No-
wotomyœlanin Wojciech Teleszyñski od lat pasjonuje siê fotografi¹. Przez wiele lat praco-
wa³ jako instruktor kulturalno-oœwiatowy. Ukoñczy³ kurs kinooperatorów i fotograficznej
dokumentacji. W Klubie Plastyka, dzia³aj¹cym przed laty w Klubie Osiedlowym nowoto-
myskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej, stawia³ pierwsze kroki w malarstwie olejnym. Interesu-
je siê broni¹ i strzelectwem sportowym. Aktywnie udziela siê spo³ecznie w Klubie Strzelec-
kim przy Zarz¹dzie Rejonowym LOK w Nowym Tomyœlu, za co by³ wielokrotnie wyró¿-
niany i nagradzany, w tym m. in. Z³otym Medalem „Za zas³ugi dla Ligi Obrony Kraju”.

Dream Team niezwyciê¿ony
W dwudniowym IV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Dziewcz¹t rocznik 2007

o Puchar Burmistrza Nowego Tomyœla, który odbywa³ siê 11 i 12 paŸdziernika, wziê³o
udzia³ piêæ zespo³ów: MUKS Bydgoszcz, KSKK Koszalin, MKS Grójec, MUKS Poznañ oraz
Dream Team Nowy Tomyœl. Mecze rozgrywano systemem ka¿dy z ka¿dym. Pierwszego
dnia rozegrano piêæ meczów w hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym To-
myœlu, drugiego dnia kolejnych piêæ spotkañ rozegrano w hali Powiatowego Centrum
Sportu. Nowotomyska dru¿yna Dream Team pokona³a wszystkich przeciwników, zajmu-
j¹c pierwsze miejsce w turnieju.

Koncert na Dzieñ Edukacji Narodowej
Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej odby³y siê 14 paŸdziernika w sali widowi-

skowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Uczestniczyli w nich dyrektorzy oraz pra-
cownicy pedagogiczni i niepedagogiczni nowotomyskich szkó³ i przedszkoli. Goœci po-
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wita³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, który podziêkowa³ wszystkim
przyby³ym za pracê na rzecz dzieci i m³odzie¿y uczêszczaj¹cych do placówek oœwiato-
wych ró¿nych szczebli naszej gminy oraz ¿yczy³ pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym i zawo-
dowym. Podnios³ym momentem uroczystoœci by³o wrêczenie przez burmistrza W³o-
dzimierza Hibnera i jego zastêpcê Gra¿ynê Pogonowsk¹ nagród pracownikom nowo-
tomyskiej oœwiaty. W ten sposób uhonorowanych zosta³o szeœcioro dyrektorów i dzie-
siêcioro nauczycieli. Uroczystoœæ uœwietni³a czêœæ artystyczna, podczas której wyst¹pi³
prowadzony przez Edytê Kaczmarek-Rogacz zespó³ wokalny „Happy Moments”, dzia-
³aj¹cy w Nowotomyskim Oœrodku Kultury oraz zespó³ akordeonistów z Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu. 

76. Œpiewnik Domowy
Kolejne spotkanie mi³oœników wspólnego œpiewu – 76. Œpiewnik Domowy – odby³o

siê 16 paŸdziernika w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Tym razem spotkanie
opatrzone zosta³o tytu³em piosenki „G³êboka studzienka”. Oprawê muzyczn¹ wieczo-
ru zapewni³ duet Anna Kaczmarek i Tomasz Perz. Ca³oœæ poprowadzi³a Renata Œmier-
telna. Uczestnicy muzycznego wieczoru zaœpiewali m. in. takie utwory jak: „Kolorowe
jarmarki”, „Goni¹c kormorany”, „Rudy rydz”, „Niech ¿yje bal” i wiele innych. 

W drodze na najwy¿sze szczyty Afryki
Niezwykle barwna, wzbogacona wyj¹tkowymi fotografiami, opowieœæ Roberta

Gondka o afrykañskich górach, parkach narodowych i ich mieszkañcach wype³ni³a ko-
lejne spotkanie cz³onków i sympatyków Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynen-
ty”, dzia³aj¹cego w nowotomyskiej bibliotece publicznej. Podczas spotkania, 16 paŸ-
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dziernika, Robert Gondek – podró¿nik, fotograf i mi³oœnik Afryki, który odwiedzi³ 20
krajów na tym kontynencie, opowiedzia³ nowotomyœlanom o najwy¿szych afrykañskich
górach i ich ró¿norodnoœci. Pokaza³ pokryte lodowcami Kilimand¿aro i Mount Kenya,
a tak¿e wyj¹tkowo kolorowe Góry Ksiê¿ycowe w Ugandzie. Uczestnicy spotkania po-
dziwiali afrykañskie parki narodowe, pe³ne s³oni, lwów, zebr, hipopotamów i przepiêk-
nych, kolorowych ptaków. Odwiedzili masajskie wioski w Tanzanii i tamburyniarzy
z Burundi, a przy klimatycznej afrykañskiej muzyce zrelaksowali siê na rajskim Zanziba-
rze. Po pokazie, w kuluarach, przy s³odkich wypiekach i aromatycznej kawie, d³ugo
jeszcze trwa³y rozmowy o afrykañskich przygodach podró¿nika. Du¿ym powodzeniem
cieszy³y siê afrykañskie koszulki, niezwykle piêkne zdjêcia oraz – oczywiœcie – ksi¹¿ka
„W drodze na najwy¿sze szczyty Afryki”, które autor pokazu ze sob¹ przywióz³. Ro-
bert Gondek od 2008 roku realizuje projekt „W drodze na najwy¿sze szczyty Afryki”.
Jego celem jest zdobycie najwy¿szego szczytu w ka¿dym kraju na tym kontynencie. Za
konsekwencjê w realizacji projektu, w marcu 2017 roku, otrzyma³ wyró¿nienie w ka-
tegorii: „Wyczyn Roku” podczas Kolosów 2016 w Gdyni, najwiêkszego festiwalu po-
dró¿niczego w Polsce. 

Œwiêto wszystkich seniorów 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 17 paŸdziernika odby³y siê obchody Miêdzy-

narodowego Dnia Seniora. Ich organizatorem by³ Zarz¹d Rejonowy Polskiego Zwi¹z-
ku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu, który na jego organizacjê
otrzyma³ dotacje z Gminy Nowy Tomyœl, Powiatu Nowotomyskiego oraz Pañstwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych. Oprócz seniorów, którzy byli
g³ównymi bohaterami œwiêta, w uroczystoœci uczestniczyli przedstawiciele gminnych
i powiatowych w³adz samorz¹dowych, organizacji, stowarzyszeñ i instytucji wspieraj¹-
cych seniorskie inicjatywy. Zenon Matuszczak – przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowego
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Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu – w swoim
wyst¹pieniu podkreœli³ znacz¹c¹ rolê seniorów w ¿yciu spo³ecznym. Dzia³alnoœæ nowo-
tomyskich seniorów zobrazowana zosta³a pokazem audiowizualnym, przygotowanym
przy wspó³udziale pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym
Tomyœlu. W czêœci artystycznej uroczystoœci wyst¹pi³ zespó³ œpiewaczy „Jarzêbina”,
dzia³aj¹cy przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu.

Miêdzynarodowy Dzieñ Bia³ej Laski 
18 paŸdziernika odby³a siê uroczystoœæ z okazji Miêdzynarodowego Dnia Bia³ej La-

ski, œwiêta osób niewidomych i niedowidz¹cych. W wydarzeniu uczestniczy³ Burmistrz
Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, który z³o¿y³ ¿yczenia wszystkim cz³onkom Pol-
skiego Zwi¹zku Niewidomych, zrzeszonym w nowotomyskim kole. El¿bieta Brambor
– prezes Ko³a w Nowym Tomyœlu oraz Jerzy Szulc – dyrektor Biura Okrêgu PZN
w Poznaniu podziêkowali Burmistrzowi Nowego Tomyœla za wieloletnie zaanga¿owa-
nie oraz pomoc udzielan¹ nowotomyskiemu ko³u Polskiego Zwi¹zku Niewidomych.

Czytanie robi wra¿enie
Jak utrzymaæ uwagê malucha na ksi¹¿ce? Jak sprawiæ, by wspólne czytanie przynosi-

³o jak najwiêcej korzyœci dla jego rozwoju i jak samemu zaanga¿owaæ siê w ten codzien-
ny, rodzinny rytua³? To wyzwania, z jakimi mierzy siê wielu rodziców i opiekunów, dla-
tego w³aœnie one sta³y siê tematem paŸdziernikowego spotkania z cyklu: Godziny dla
Rodziny, które 18 paŸdziernika odby³o siê w Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki
publicznej. Goœciem biblioteki by³a Ma³gorzata Swêdrowska – autorka metody czytania
wra¿eniowego, popularyzatorka dobrej literatury dla dzieci, pedagog, trenerka nauczy-
cieli i bibliotekarzy, a przede wszystkim osoba, która sama na co dzieñ mierzy siê z tym
tematem jako mama dwóch córek i dwóch synów. Czytanie wra¿eniowe to smakowa-
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nie literatury wszystkimi zmys³ami. Ma na celu pozostawienie w dziecku wielu wra¿eñ,
nie tylko tych p³yn¹cych ze s³uchania tekstu i patrzenia na ilustracje, ale równie¿ odbie-
ranych z ruchu, gestów, emocji wyra¿anych mimik¹, a nawet z muzyki i tañca. Takie czy-
tanie d³u¿ej koncentruje dziecko na tekœcie. O tym, ¿e w istocie tak w³aœnie jest, mogli
przekonaæ siê uczestnicy bibliotecznego spotkania. Ma³gorzata Swêdrowska przeczyta-
³a wra¿eniowo kilka ksi¹¿ek dla najm³odszych, przykuwaj¹c ca³kowicie ich uwagê. Za-
proponowa³a równie¿ wzajemne masa¿yki, zabawy ruchowe i stworzenie rodzinnych
ksi¹¿eczek. Jak siê okaza³o, nie tylko czytanie wywar³o na uczestnikach zajêæ spore wra-
¿enie. Sama autorka równie¿ urzek³a swoj¹ osobowoœci¹ oraz nies³ychanie pozytywn¹
energi¹. Mi³ym akcentem spotkania by³o wrêczenie dyplomów – za czytelnicz¹ aktyw-
noœæ – dzieciom uczestnicz¹cym w prowadzonym przez bibliotekê projekcie Instytutu
Ksi¹¿ki pt. „Ma³a ksi¹¿ka – wielki cz³owiek”. 

Nowa infrastruktura sportowa
Przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu wybu-

dowane zosta³y boiska wielofunkcyjne. Oficjalne otwarcie tej sportowej infrastruktury
nast¹pi³o 21 paŸdziernika. Przeciêcia wstêgi dokonali Burmistrz Nowego Tomyœla W³o-
dzimierz Hibner, Zastêpca Burmistrza Gra¿yna Pogonowska i radni Rady Miejskiej.
Przemówienia wyg³osili burmistrz W³odzimierz Hibner oraz Krzysztof Magdans – dy-
rektor Szko³y Podstawowej nr 1. Krótki wystêp artystyczny zaprezentowali uczniowie.
Inwestycja zrealizowana zosta³a z bud¿etu Gminy Nowy Tomyœl. Jej wartoœæ to 1 105
567,93 z³ brutto.

Nowe ¿ycie ksi¹¿ki
Prawd¹ jest, ¿e ksi¹¿ka jest wieczna i nigdy nie umiera. Czasami po prostu otrzymu-

je nowe ¿ycie, przekszta³ca siê w inn¹ formê i zaczyna oddzia³ywaæ równie¿ inn¹ ener-
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gi¹. Przekona³y siê o tym panie, bior¹ce udzia³ w nietypowych i bardzo kreatywnych
warsztatach w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, dzia³aj¹cym z powodzeniem w Miejskiej
i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Dziêki – modnemu dziœ i po¿¹-
danemu – upcyklingowi, który zak³ada reutylizacjê niepotrzebnych nam przedmiotów,
stara ksi¹¿ka mo¿e staæ siê oryginaln¹ doniczk¹, stolikiem, pó³k¹ na ozdoby, organize-
rem, a nawet choink¹. W ramach warsztatów, które odby³y siê 22 paŸdziernika, Maria
Ratajczak – teatrolog i pedagog, animatorka i koordynatorka w Stowarzyszeniu „Zie-
lona Grupa” zaproponowa³a niezwyk³¹ metamorfozê ksi¹¿ek w… damskie torebki.
Tym samym ukochane, lecz mocno zniszczone ju¿ ksi¹¿ki – nowele Prusa, s³ownik jê-
zyka francuskiego czy te¿ encyklopedia zió³ – pozostan¹ przy swoich w³aœcicielkach, bo
jak wiadomo kobieta bez torebki nigdzie siê nie ruszy.

W stylu flamenco i latino
24 paŸdziernika publicznoœæ, która licznie zgromadzi³a siê w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, przenios³a siê z Polski do piêknej Andaluzji,
by poznaæ bli¿ej kultowe dla niej zjawisko, zwi¹zane z folklorem tamtejszych Romów,
czyli flamenco. A jeœli muzyka flamenco, to przede wszystkim gitara. A jeœli gitara i fla-
menco to Przemys³aw Ha³uszczak – instrumentalista i wirtuoz stylu flamenco oraz lati-
no, maj¹cy w swoim dorobku p³yty solowe oraz wspólne nagrania z zespo³em „Super
Duo”. Wspó³pracowa³ m. in. z Teatrem Nowym, Teatrem Wielkim i Polskim Teatrem
Tañca Baletem Poznañskim. Koncertowa³ w Niemczech, Szwajcarii, Rosji i Norwegii.
Podczas koncertu w bibliotece, poza kompozycjami w stylu flamenco i latino, zaprezen-
towa³ równie¿ najnowsze utwory z p³yty „No. 19”. Publicznoœæ oklaskiwa³a m. in. te-
mat wiod¹cy z filmu „Polskie drogi” autorstwa Andrzeja Kurylewicza i kompozycjê
„Senna anakonda” Piotra Soszyñskiego. Na cajonie i instrumentach perkusyjnych towa-
rzyszy³ artyœcie Andrzej Mazurek – instrumentalista, absolwent Akademii Muzycznej
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w Poznaniu, wspó³pracuj¹cy m. in. z Aleksandrem Machalic¹, Krzysztofem Krawczy-
kiem, Urszul¹ Sipiñsk¹ i Hann¹ Banaszak. To by³ niezapomniany, pe³en artystycznych
wra¿eñ wieczór, a subtelnie serwowana muzyka zdecydowanie skrad³a serca publicz-
noœci.

Kolejna edycja „Portretu Prawdziwego” 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 25 paŸdziernika odby³o siê uroczyste otwarcie

wystawy pokonkursowej fotografii nagrodzonych w 7. edycji Miêdzynarodowego Kon-
kursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy”. Uroczyst¹ galê zainaugurowa³ koncert
wybitnego harfisty Micha³a Zatora, który oprócz w³asnych kompozycji zaprezentowa³
równie¿ popularne utwory wokalne, akompaniuj¹c sobie do œpiewu. Podczas uroczy-
stoœci oficjalnie og³oszono wyniki konkursu. W tym roku konkurs wygra³a Karolina
Piórkowska, II miejsce jury przyzna³o Titusowi Poplawskiemu, a III – Elwirze Kruszelnic-
kiej. Trudn¹ rolê jurorów przyjêli: Adam Polañski, Micha³ Buddabar i Pawe³ Brzeziñski.
Na tegoroczn¹ edycjê konkursu zg³oszonych zosta³o ok. 2000 zdjêæ, co œwiadczy
o ogromnym zainteresowaniu konkursem. Jego celem jest przede wszystkim promo-
wanie fotografii portretowej jako sposobu przekazywania prawdy o cz³owieku, jego do-
œwiadczeniach i emocjach. Jak co roku prace konkursowe przekazane zostan¹ na licyta-
cjê w ramach kolejnego Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. 

Powsta³y piêkne dekoracje 
W ramach zadania pod nazw¹ „Nowotomyska wiklina ³¹czy pokolenia”, dofinanso-

wanego z bud¿etu Gminy Nowy Tomyœl, Stowarzyszenie Przyjació³ Nowotomyskiej
Wikliny zorganizowa³o cykl warsztatów wyplatania ozdób œwi¹tecznych z wikliny i ich
dekorowania. Warsztaty przeprowadzone zosta³y w trzech œwietlicach wiejskich w:
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Pokonkursowa wystawa prac spotka³a siê z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem mi³oœników fotografii 



Nowej Ró¿y, Paproci i Cichej Górze. Cykl warsztatów zainicjowany zosta³ 25 listopada
w Nowej Ró¿y. Warsztaty prowadzili cz³onkowie stowarzyszenia, a ich adresatami by-
li mieszkañcy naszej gminy w ró¿nym wieku. W ramach zajêæ powsta³y wieñce, stroiki
i inne ozdoby, które udekorowa³y sto³y i domy uczestników warsztatów. 

Œwiatowy Dzieñ Makaronu
Wed³ug kalendarza imprez nietypowych 25 paŸdziernika przypada Œwiatowy Dzieñ

Makaronu. Z tej okazji Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ dla dzieci warszta-
ty z makaronem w roli g³ównej – ale w zupe³nie innej, nie kulinarnej, a artystycznej od-
s³onie. Makaronowe warsztaty plastyczne cieszy³y siê du¿ym zainteresowaniem.

Wiwat Przewodnicz¹cy!
Na terenie Miêdzynarodowych Targów Poznañskich 25 i 26 paŸdziernika odby³a

siê kolejna edycja najwiêkszych w Polsce targów dla seniorów – VIVA Seniorzy! Pod-
czas uroczystego otwarcia wrêczone zosta³y nagrody w konkursie „Viva! Wielkopol-
ski Senior – edycja 2019”. Wœród wyró¿nionych znalaz³ siê pan Zenon Matuszczak –
przewodnicz¹cy Oddzia³u Rejonowego Polskiego Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Nowym Tomyœlu, który otrzyma³ tytu³ „Viva! Wielkopolski Senior” za ak-
tywn¹ dzia³alnoœæ na rzecz osób starszych w województwie wielkopolskim. Do kon-
kursu kandydata zg³osi³ Starosta Nowotomyski. 

Podró¿e za smakiem
Wieczór 28 paŸdziernika by³ w nowotomyskiej bibliotece przepe³niony aromatycz-

nymi, mieszaj¹cymi siê ze sob¹ smakami œwiata. Przywióz³ je ze sob¹, wraz z bardzo
ciekaw¹ i bogat¹ w treœci opowieœci¹, podró¿nik i autor ksi¹¿ek podró¿niczych – Jê-
drzej Majka. Nabywcy jego ostatniej ksi¹¿ki „Podró¿e za smakiem, czyli jak przypra-
wy zmieniaj¹ œwiat” obdarowani zostali pe³nymi serdecznych s³ów dedykacjami auto-
ra oraz laskami wanilii, przywiezionymi z dalekich woja¿y. Uczestnicy spotkania dowie-
dzieli siê: która przyprawa jest najstarsza, a która najdro¿sza, czy Marco Polo na pew-
no dotar³ do Chin, dlaczego wanilia przez dziesiêciolecia nie owocowa³a poza Meksy-
kiem, a tak¿e – jak w ci¹gu wieków podrabiano przyprawy i co za ten czyn grozi³o. Jak
siê okaza³o, dla goszcz¹cego w bibliotece podró¿nika i autora, poszukiwanie w nowym
miejscu nieznanych smaków jest najbardziej podczas podró¿y fascynuj¹cym zajêciem.
Historia przypraw to historia pe³na zwrotów akcji i intryg, z wielkimi pieniêdzmi w tle.
Podró¿nicy porzucali swoje dotychczasowe ¿ycie i zwabieni zapachem przypraw, s³a-
wy i fortuny ruszali w œwiat. Jak bardzo aromatyczny jest nasz œwiat Jêdrzej Majka po
raz pierwszy przekona³ siê osobiœcie, kiedy na pocz¹tku tego stulecia wp³yn¹³ statkiem
do Bosforu. Szybko okaza³o siê, ¿e Orient to nie tylko g¹szcz minaretów, œpiew mu-
ezinów, ale tak¿e zniewalaj¹cy œwiat zapachów, a korzenny targ w Stambule, zwany
targiem egipskim, odmieni³ dotychczasowe myœlenie podró¿nika o podró¿owaniu. Jê-
drzej Majka z wykszta³cenia jest teologiem i dziennikarzem. Podró¿owanie sta³o siê dla
niego sposobem na ¿ycie. Odwiedzi³ do tej pory ponad 60 krajów. Œrodki lokomocji
i odwiedzone miejsca nie s¹ dla niego najwa¿niejsze, bo tak naprawdê licz¹ siê tylko
spotkani w drodze ludzie, ich ¿ycie i opowiedziane przez nich historie. O jego ksi¹¿-
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kach podró¿niczych, przewodnikach i albumach fotograficznych przeczytaæ mo¿na na
stronie internetowej: www.jedrzejmajka.pl.

Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz 
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 5 listopada wyst¹pi³ niezwyk³y mu-

zyczny duet: piosenkarka – Alicja Majewska oraz kompozytor, pianista i aran¿er –
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Alicja Majewska i W³odzimierz Korcz oczarowali nowotomysk¹ publicznoœæ 

Kuluarowym rozmowom towarzyszy³y wpisy Jêdrzeja Majki do jego ksi¹¿ki 
„Podró¿e za smakiem, czyli jak przyprawy zmieniaj¹ œwiat”



W³odzimierz Korcz. Artystów ³¹czy nie tylko muzyczna przyjaŸñ, ale te¿ charyzma, po-
czucie humoru i ogromny dystans do siebie. To wszystko z³o¿y³o siê na prawdziw¹
ucztê muzyczn¹. W programie wieczoru nie zabrak³o znanych przebojów takich jak:
„Byæ kobiet¹”, „Jeszcze siê tam ¿agiel bieli”, „Odkryjemy mi³oœæ nieznan¹” czy „To nie
sztuka wybudowaæ nowy dom”, ale te¿ utworów z najnowszej p³yty „¯yæ siê chce”.
Koncert zgromadzi³ liczne grono wielbicieli muzyki tego muzycznego duetu. Owacje na
stoj¹co i podwójny bis to najlepsza recenzja tego wydarzenia. Po koncercie artyœci
z przyjemnoœci¹ podpisywali p³yty oraz pozowali do zdjêæ.

Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej 
Z okazji narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci Nowotomyskie Towarzystwo Kultural-

ne tradycyjnie zorganizowa³o Przegl¹d Piosenki ̄ o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie
¿o³nierz borem, lasem…”. Czternasta ju¿ ods³ona tego wydarzenia mia³a miejsce 6 listo-
pada w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. W tegorocznym prze-
gl¹dzie wziê³o udzia³ siedem placówek oœwiatowych z terenu naszej gminy. W wykona-
niu dzieci i m³odzie¿y mo¿na by³o us³yszeæ piêkne pieœni ¿o³nierskie i niepodleg³oœcio-
we, które czêsto wywo³uj¹ u s³uchaczy wzruszenie, nostalgiê, ale równie¿ radoœæ. (Czy-
taj wiêcej: ss. 88-104)

Chroñ swoje dane seniorze!
Seniorzy z Domu Dziennego Pobytu 6 listopada przybyli do Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, by w ramach cyklu: „Seniorzy w natarciu”
wspólnie obejrzeæ prezentacjê dotycz¹c¹ ochrony danych osobowych, przygotowan¹
i zaprezentowan¹ przez szkoln¹ grupê ODO z Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych
im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu pod opiek¹ nauczycielki Lidii Dudek.
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Podczas spotkania z cyklu: „Seniorzy w natarciu” podjêty zosta³ wa¿ny temat ochrony danych osobowych



Problematyka ochrony danych osobowych obejmuje wiele obszarów ¿ycia codzienne-
go, m. in. u¿ytkowanie urz¹dzeñ elektronicznych, zakupy w sklepach internetowych,
zawieranie umów na œwiadczenie us³ug, przegl¹danie stron internetowych czy korzysta-
nie z portali spo³ecznoœciowych. Zarówno w realnym ¿yciu, jak i w wirtualnej rzeczywi-
stoœci, mo¿na paœæ ofiar¹ oszustów, a seniorzy to grupa najbardziej nara¿ona na wy³u-
dzenia, czy te¿ kradzie¿ danych osobowych. Cz³onkowie szkolnej grupy ODO w bar-
dzo przystêpny sposób przypomnieli seniorom, co nale¿y rozumieæ pod pojêciem da-
nych osobowych i na czym polega ich przetwarzanie. Wyjaœnili równie¿, dlaczego dane
osobowe sta³y siê „towarem” oraz podpowiedzieli, jak chroniæ swoje dane osobowe,
by nie trafi³y w niepowo³ane rêce i jak nale¿y post¹piæ, gdy nasze dane osobowe zosta-
n¹ wykorzystane bez naszej zgody. Na zakoñczenie spotkania seniorzy zostali poddani
sprawdzianowi. M³odzie¿ w formie krzy¿ówki sprawdzi³a wiedzê seniorów z zakresu
ochrony danych osobowych. Oczywiœcie test zosta³ zdany celuj¹co. Atrakcj¹ spotkania
by³a muzyczna niespodzianka. Duet wokalno- gitarowy – w sk³adzie: Marta Piku³a i Ka-
mil Siudej – zaprezentowa³ seniorom kilka znanych utworów.

Wystawa sztuki wspó³czesnej 
Pocz¹wszy od 7 listopada goœcie odwiedzaj¹cy Galeriê na Piêtrze nowotomyskiej bi-

blioteki mogli ogl¹daæ wyj¹tkow¹ kolekcjê wspó³czesnych obrazów, powsta³ych w ra-
mach miêdzynarodowego projektu „Rzeczywistoœæ i iluzja”. Kuratorami wystawy s¹:
prof. Ma³gorzata Dobrzyniecka-Kojder i prof. Andrzej Gieraga z Akademii Sztuk Piêk-
nych im. W³adys³awa Strzemiñskiego w £odzi, a na ekspozycjê sk³adaj¹ siê prace kilku-
dziesiêciu artystów z kraju i zagranicy: Andrzeja Banachowicza, Andrzeja Batora, Domi-
niqe Chapuis, Lidii Choczaj, Janusza Cywickiego, Mariusza Dañskiego, Ma³gorzaty Do-
brzynieckiej-Kojder, El¿biety Gawlikowskiej-£abêdzkiej, Andrzeja Gieragi, Ingo Glassa,
Istvaana Haasza, Aleksandra Ha³ata, Zoltana Hermanna, Aleksandry Jadczuk, Tomasza
Jêdrzejko, Micha³a Kacperczyka, Magdaleny Kacperskiej, Mieczys³awa Knuta, Piotra
Kwaœnego, £ukasza Leszczyñskiego, Stanis³awa £abêdzkiego, Wies³awa £uczaja, Micha-
³a Misiaka, Aleksandra Olszewskiego, Jana Pamu³y, Marka Radke, Reinharda Roya, Zbi-
gniewa Romañczuka, Jolanty Rudzkiej-Habisiak, Andrzeja S³owika, Katarzyny S³uchoc-
kiej, W³odzimierza Stelmaszczyka, Jerzego Treliñskiego, Barbary Warzeñskiej,
Agnieszki Wasiak, Joanny Zak i Ernesta Zawady. Projekt „Rzeczywistoœæ i iluzja” mia³
na celu wykazanie sprzecznoœci, jaka tkwi w interpretacji powy¿szych pojêæ. Powsta³e
dzie³a by³y prób¹ odpowiedzi na pytania: co stanowi istotê owej sprzecznoœci i jak zin-
terpretowaæ rzeczywistoœæ jako faktyczny i niepodlegaj¹cy z³udzeniu stan rzeczy i zja-
wisk, a tak¿e jak formalnie odnieœæ siê do iluzji. Ka¿da z prac w formacie 30 x 30 cm sta-
nowi³a odrêbn¹ ilustracjê i interpretacjê wspomnianych pojêæ. Wystawa nawi¹zuj¹ca do
wczeœniejszych projektów realizowanych przez ³ódzk¹ uczelniê – „Symetria i asyme-
tria”, „Geometria i metafora”, „Konstrukcja i dekonstrukcja, czy „Interpretacja: Uk³ad
Zamkniêty, Uk³ad Otwarty”, by³a wczeœniej prezentowana w wielu galeriach na terenie
kraju. Do nowotomyskiej biblioteki przyjecha³a z Galerii „Baszta” w Zb¹szyniu.

Z Patagonii na Alaskê
Klub Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cy w nowotomyskiej biblio-
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tece publicznej, 7 listopada – wraz z Piotrem Strze¿yszem, podró¿nikiem, pisarzem i fo-
tografem – odby³ fotograficzn¹, rowerow¹ wyprawê z Patagonii na Alaskê. Goszcz¹cy
w bibliotece podró¿nik jest ogromnym mi³oœnikiem rowerów. Nie zwa¿aj¹c na warun-
ki pogodowe i trudnoœci, przemierza dwuœladem œwiat wszerz i wzd³u¿. Za swoje ro-
werowe wyczyny zosta³ kilkakrotnie wyró¿niony presti¿ow¹ nagrod¹ podró¿nicz¹ Ko-
losy, np. w 2007 roku za przejazd rowerem przez Himalaje w trudnych, zimowych wa-
runkach, przy temperaturach wynosz¹cych nawet -30 st. Celsjusza, a rok póŸniej za wy-
prawê „Que te vaya bien!”, kiedy to w ci¹gu dziewiêciu zimowych tygodni samotnie
przejecha³ na rowerze niemal 4000 km przez Andy, pokonuj¹c prawie 40 km przewy¿-
szeñ i dwukrotnie próbuj¹c wjechaæ na wulkan Aucanquilcha. W 2014 roku nagrodzo-
no go za wytrwa³oœæ w próbach odnalezienia ¿yciowej prawdy w podró¿y i odwagê
przyjmowania tego, co przyniesie droga. Piotr Strze¿ysz jest uznawany za jednego z naj-
oryginalniejszych polskich podró¿ników, a jego ksi¹¿ki „Sen powrotu” i „Powidoki” zo-
sta³y wyró¿nione nagrod¹ Magellana i „Bursztynowym Motylem” jako najlepsze ksi¹¿ki
podró¿nicze roku.

Poznali tajniki ceramiki
Stowarzyszenie „Nasz Przy³êk” zorganizowa³o w œwietlicy wiejskiej w Przy³êku

warsztaty ceramiczne. Ich uczestnikami by³y osoby powy¿ej 16 roku ¿ycia. Dwie grupy
uczestników, podczas dwóch spotkañ, zapozna³y siê z materia³ami, technologi¹ oraz na-
rzêdziami stosowanymi w rzemioœle ceramicznym. Po omówieniu koncepcji wykonane
zosta³y prace z gliny, które po wyschniêciu i wypaleniu w piecu ceramicznym zosta³y po-
kryte szkliwem i ponownie wypalone. Warsztaty zakoñczy³y siê 9 listopada spotkaniem
wszystkich uczestników, podczas którego zaprezentowane zosta³y wykonane prace,
a ich twórcy podzielili siê swoimi spostrze¿eniami dotycz¹cymi pracy z glin¹. Zadanie pod
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O wyprawie rowerowej z Patagonii na Alaskê opowiedzia³ klubowiczom Piotr Strze¿ysz, 
jeden z najbardziej oryginalnych polskich podró¿ników



nazw¹ „Lepimy z tej samej gliny” dofinansowane zosta³o z bud¿etu Gminy Nowy To-
myœl.

Indywidualny Puchar Mê¿czyzn w Podnoszeniu Ciê¿arów 
W Powiatowym Centrum Sportu 9 listopada odby³ siê Indywidualny Puchar Mê¿-

czyzn w Podnoszeniu Ciê¿arów. Do rywalizacji przyst¹pi³o 11 najlepszych ciê¿arowców
z ca³ej Polski: Kacper Urban, Krzysztof Zwarycz, Bart³omiej Barth, Marcin Izdebski oraz
£ukasz Grela z KS „Budowlani” Opole; Kacper Badzi¹gowski z MGLKS „Tarpan” Mro-
cza; Jakub Wêgrzyn z KS „Wis³a” Pu³awy, Jakub Zieliñski z MAKS „Tytan” O³awa, Bar-
t³omiej Adamus z CWZS „Zawisza” Bydgoszcz, Patryk Bêben z CLKS „Mazovia” Cie-
chanów oraz reprezentuj¹cy gospodarzy Piotr Kud³aszyk z LZS „Budowlani – Ca³us”
Nowy Tomyœl. Zawodnicy rywalizowali w rwaniu i w podrzucie. Poziom sportowy za-
wodów by³ bardzo wysoki, co potwierdzi³y poprawione rekordy Polski. Mistrzostwa wy-
gra³ zawodnik CWZS „Zawisza” Bydgoszcz – Bart³omiej Adamus, II miejsce zaj¹³ repre-
zentant „Budowlanych” Opole – Krzysztof Zwarycz, a na III miejscu uplasowa³ siê Piotr
Kud³aszyk z LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl. Mistrzostwa transmitowane by³y
przez TVP Sport. 

Niepodleg³oœciowe œwiêtowanie w Wytomyœlu
W œwietlicy wiejskiej w Wytomyœlu, ju¿ po raz siódmy, 10 listopada odby³o siê spo-

tkanie z cyklu: „Historia i smak tradycji”. Uroczyste spotkanie zorganizowali: So³tys i Ra-
da So³ecka, Szko³a Podstawowa im. Marii Kownackiej oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich
w Wytomyœlu. W pierwszej czêœci spotkania uczniowie miejscowej Szko³y Podstawowej
w programie patriotycznym pt. „Polsko, Ty wiernych mia³aœ synów” przypomnieli stare,
zapomniane pieœni patriotyczne i utwory literackie, sk³adaj¹c tym samym ho³d przod-
kom, dziêki którym nasza Ojczyzna odzyska³a niepodleg³oœæ. Nastêpnie odby³a siê degu-
stacja dañ regionalnych, przygotowanych przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Uczestnicy
spotkania mogli skosztowaæ szarych klusek z kiszon¹ kapust¹, plindzy, kompotu z kor-
bola, zupy korbolanki i rogali marciñskich. Wspólnie spêdzony czas umila³ chór „Wyto-
myœlanie”, zespó³ „Œpiewaj¹cy Nauczyciele” oraz chór „Lwówianki”.

101 lat niepodleg³oœci 
Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci zainaugurowane zosta³y 11 listopada o godzinie 12:

00 na deptaku przy ul. Mickiewicza, wspólnym odœpiewaniem hymnu Polski przez
mieszkañców. O godzinie 14: 00 w koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej
Pomocy, z udzia³em Kompanii Honorowej Wojska Polskiego z Miêdzyrzecza, odpra-
wiona zosta³a uroczysta msza œw. za Ojczyznê. Nastêpnie odby³o siê oficjalne otwarcie
– po remoncie – ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego. Ulicami miasta przeszed³ III No-
wotomyski Marsz Niepodleg³oœci, po którym na placu Niepodleg³oœci, przy pomniku
Powstañców Wielkopolskich, odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna. W przeddzieñ Œwiê-
ta Niepodleg³oœci przed pomnikiem Powstañców Wielkopolskich zap³on¹³ „Ogieñ Nie-
podleg³oœci” i odby³ siê harcerski apel. W podnios³¹ atmosferê zbli¿aj¹cego siê œwiêta
wprowadzi³o mieszkañców wspólne œpiewanie piosenek patriotycznych. W tym dniu
rozdano mieszkañcom 100 bia³o-czerwonych flag.
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Ulica godna swojego patrona
Jedna z najbardziej reprezentacyjnych ulic Nowego Tomyœla – ulica Marsza³ka Jó-

zefa Pi³sudskiego – poddana zosta³a gruntownej modernizacji i przebudowie. Prace
rozpoczê³y siê w marcu i prowadzone by³y w dwóch etapach: od placu Chopina do
ul. Jana Paw³a II i dalej – do ul. W³adys³awa Broniewskiego. Nawierzchnia ulicy zosta-
³a wykonana z kostki granitowej. Pojawi³a siê nowa instalacja oœwietleniowa, sygnali-
zacja œwietlna, a tak¿e elementy ma³ej architektury, punkty informacji wizualnej. Ina-
czej zagospodarowana zosta³a zieleñ. Przebudowê ulicy wykona³a firma Brukpol Sp.
z o. o., a koszt inwestycji wyniós³ 4 453 427,60 z³. Oficjalne otwarcie wyremontowa-
nej ulicy odby³o siê 11 listopada w trakcie uroczystych obchodów Œwiêta Niepodle-
g³oœci.

Defibrylator dla mieszkañców Nowego Tomyœla
Na rêce Zastêpcy Burmistrza Nowego Tomyœla Gra¿yny Pogonowskiej firma

Phoenix Contact Wielkopolska 14 listopada przekaza³a defibrylator. Defibrylator
jest urz¹dzeniem ratowniczym, którego u¿ycie w sytuacji zatrzymania akcji serca
jest jednym z najbardziej skutecznych dzia³añ ratuj¹cych ¿ycie. Sprzêt jest w pe³ni
automatyczny. Postêpuj¹c zgodnie z wydawanymi przez urz¹dzenie komunikatami
g³osowymi, mo¿e byæ obs³u¿ony przez ka¿dego. Defibrylator – wraz z kluczem pe-
diatrycznym – zosta³ zamontowany w specjalnej zielonej skrzynce, tu¿ przy wejœciu
do Gminnego Oœrodka Informacji na pl. Niepodleg³oœci. Sprzêt bêdzie móg³ byæ
u¿yty w ka¿dej chwili przez dowoln¹ osobê. Skrzynka nie bêdzie zamkniêta, zosta-
nie jednak wyposa¿ona w system sygnalizacji jej otwarcia. 
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Dzieci pytaj¹ – m³odzie¿ odpowiada 
Czym jest patriotyzm i co ka¿dy m³ody Polak mo¿e zrobiæ dla kraju, w którym miesz-

ka? Co to jest ojczyzna i dlaczego to, sk¹d pochodzimy jest wa¿ne? Tego rodzaju roz-
wa¿ania zaprz¹tnê³y g³owy dzieci i m³odzie¿y, podczas – zorganizowanego przez
Strefê Koloru nowotomyskiej biblioteki – spotkania z okazji Œwiêta Niepodleg³oœci.
Dziêki goœcinnoœci uczniów klasy wojskowej Liceum im. Miko³aja Kopernika z Zespo-
³u Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu, 14 listopada, trzecioklasiœci ze Szko³y Podstawo-
wej nr 1 mieli okazjê wzi¹æ udzia³ w wyj¹tkowych zajêciach i zadaæ m³odzie¿y szereg
wa¿nych pytañ. Nieco wczeœniej, podczas wizyty w bibliotece, uczniowie klasy III po-
znali ksi¹¿kê Ewy Skibiñskiej pt. „Wielka ksiêga ma³ego patrioty”, która sk³oni³a ich
do refleksji na tematy dotycz¹ce ¿ycia w naszym kraju. Dzieci opowiada³y, czym wg
nich jest ojczyzna i kim jest patriota. Wymienia³y wa¿ne œwiêta, symbole narodowe,
wydarzenia historyczne i nazwiska znanych Polaków. Zdradzi³y, które polskie zwy-
czaje i tradycje lubi¹ najbardziej i co w szczególnoœci podoba im siê w naszym kraju.
Po g³oœnych i burzliwych rozwa¿aniach, dzieci z entuzjazmem wybra³y siê na krótki
spacer do liceum, by sprawdziæ, co na te tematy s¹dz¹ ich starsi koledzy i kole¿anki.
Jak¿e mi³e by³o zaskoczone, kiedy okaza³o siê, ¿e odpowiedzi m³odzie¿y by³y zbli¿o-
ne do tych udzielanych przez trzecioklasistów i stanowi³y doskona³e uzupe³nienie
dzieciêcych przemyœleñ. Jednomyœlnoœæ, mimo ró¿nicy wieku zadzia³a³a integruj¹co,
podobnie jak zaproponowane przez licealistów atrakcje. M³odzie¿ zadba³a o to, by
wizyta w ich szkole na d³ugo zapad³a dzieciom w pamiêæ. Wraz z wychowawc¹ Ma-
ciejem Mendlem zaprezentowa³a elementy wojskowej musztry, pozwoli³a przymie-
rzyæ czêœci umundurowania i zaprosi³a dzieci do sprawdzenia swoich umiejêtnoœci
w strzelaniu z broni sportowej do celu. Wra¿eñ i emocji by³o pod dostatkiem, za co
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dzieci entuzjastycznie wyrazi³y swoj¹ wdziêcznoœæ i nie kry³y zadowolenia z tak wyj¹t-
kowego spotkania.

Królewna Œnie¿ka i gadaj¹ce zwierzêta
Scenê Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu po raz kolejny

opanowa³y dzieci z Przedszkola nr 4 im. „Bolka i Lolka”. Grupa „Lolki”, wraz z wycho-
wawczyni¹ Karolin¹ Œwitalsk¹, 15 listopada zaprezentowa³a przedstawienie teatralne
pt. „Królewna Œnie¿ka i gadaj¹ce zwierzêta”. Scenariusz oparty zosta³ na motywach
wszystkim znanej baœni, a dzieci wcieli³y siê w role popularnych bohaterów. Wbrew te-
mu, co sugerowaæ móg³ tytu³ przedstawienia, na scenie wcale nie zabrak³o siedmiu kra-
snoludków. Mali aktorzy sprawnie wyg³aszali swoje kwestie, za co bardzo licznie zgro-
madzona publicznoœæ nagrodzi³a ich gromkimi brawami. Przedstawienie w wykonaniu
czterolatków stworzy³o równie¿ okazjê do wrêczenia dyplomów kolejnym przedszko-
lakom bior¹cych udzia³ w ogólnopolskiej kampanii „Ma³a ksi¹¿ka-wielki cz³owiek”, pro-
wadzonej tak¿e przez nowotomysk¹ bibliotekê. 

Wtul siê w ciszê
Na s³otê i ponure jesienne klimaty, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w No-

wym Tomyœlu wraz z zespo³em „Aliquot”, zaproponowa³a 15 listopada publicznoœci
„Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych” melancholijn¹ i refleksyjn¹ muzycz-
n¹ podró¿ w krainê piosenki literackiej, utrzymanej w ciekawych, pe³nych ciep³a aran-
¿acjach popowych, bluesowych oraz jazzowych. Wkomponowany w bogate instru-
mentarium g³os wokalistki dodawa³ kompozycjom wyrazu. Poruszaj¹ce teksty ubra³y
koncert w ca³oœæ – w interesuj¹c¹ opowieœæ o kobiecie i mê¿czyŸnie, o wzajemnych re-
lacjach i ³¹cz¹cych ich uczuciach. Publicznoœæ oklaskiwa³a m. in. takie piosenki jak:
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„Coraz bli¿ej dal”, „Wtul siê w tango”, „Zgubi³eœ siê”, „Nie mów nic” i „Ostatni raz”.
Autorem zarówno prezentowanych tekstów, jak i muzyki jest Lech Nawrocki, który
wiosn¹ 2019 roku za³o¿y³ zespó³ „Aliquot”. Jego sk³ad tworz¹: Iwona Jurga – œpiew,
Lech Nawrocki – instrumenty klawiszowe, kompozytor i autor tekstów oraz Jacek No-
wak – gitara. W sierpniu 2019 roku zespó³ powiêkszy³ siê o sekcjê rytmiczn¹ w sk³a-
dzie: S³awomir Weso³ek – bas i Artur Czajka – perkusja. Utwory, które zespó³ wyko-
nuje, mo¿na okreœliæ jako piosenki literackie, inspirowane ró¿nymi stylami muzycznymi,
m. in. ballad¹, bluesem, swingiem, tangiem, walcem i bossa now¹. „Aliquot” ma na swo-
im koncie koncerty w Poznaniu, Dolsku, Œremie, Mechlinie, Ksi¹¿u Wlkp. i Nowym To-
myœlu. Zespó³ – jako muzyczne odkrycie roku – otrzyma³ nagrodê „Ró¿e Dolska
2019” w kategorii kultury. W przysz³ym roku zamierza nagraæ dwie p³yty: popowo-
-rockow¹ i bluesowo-jazzow¹.

Podwieczorek ¿ycia
W wystawionej 15 listopada w Nowotomyskim Oœrodku Kultury sztuce teatralnej

„Podwieczorek ¿ycia” wyst¹pi³ aktorski duet: Marzanna Graff i Aleksander Miko³aj-
czak. Aktorzy zaprezentowali krótk¹, ale bardzo ¿yciow¹ i prawdziw¹ historiê ma³¿eñ-
stwa, w którym m¹¿ w³aœnie rozpocz¹³ ¿ycie na emeryturze, co oczywiœcie oznacza³o
szereg zaskakuj¹cych i zabawnych zmian w relacjach miêdzy ma³¿onkami. Poczucie hu-
moru, dystans i œwietna gra aktorska sprawi³y, ¿e sztuka spotka³a siê z du¿ym aplauzem
ze strony publicznoœci. Po spektaklu w holu NOK-u mo¿na by³o napiæ siê kawy razem
z aktorami

Skrzypcowa rozmowa syna z ojcem
16 listopada na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³ wyj¹tkowy duet:

Krzysztof Jakowicz – ojciec i Jakub Jakowicz – syn w „Skrzypcowej rozmowie syna z oj-
cem”. Krzysztof Jakowicz to wybitny polski skrzypek, szczególnie ceniony przez Witol-
da Lutos³awskiego, emerytowany profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. Fryde-
ryka Chopina w Warszawie oraz visiting professor w Soai University w Osace. Jakub Ja-
kowicz jest solist¹, kameralist¹ i pedagogiem. Studiowa³ w Akademii Muzycznej im. Fry-
deryka Chopina w Warszawie w klasie ojca, Krzysztofa Jakowicza. W Nowym Tomy-
œlu artyœci wyst¹pili w ramach projektu: „Z klasyk¹ przez Polskê”. Zgromadzona pu-
blicznoœæ wys³ucha³a takich utworów jak: Antonio Vivaldiego „Sonata na dwoje skrzy-
piec” F – dur RV 70, Georga Philippa Telemanna „Sonata kanoniczna” G – dur na dwo-
je skrzypiec, Antonio Vivaldiego „Sonata na dwoje skrzypiec” G – dur RV 73, Wolfgan-
ga Amadeusza Mozarta 4 fragmenty z opery „Czarodziejski flet” oraz Henryka Wie-
niawskiego – trzy kaprysy na dwoje skrzypiec op. 18. Na ¿yczenie oczarowanej publicz-
noœci, która wystêp nagrodzi³a gromkimi brawami, artyœci bisowali. 

Sukces w zapasach
Olivier Skrzypczak, zawodnik Akademii Zapasów z Nowego Tomyœla, wygra³ Pu-

char Polski juniorów podczas Pucharu Polski juniorów w stylu klasycznym w zapasach,
który zorganizowany zosta³ 16 listopada w Wa³brzychu. Olivier zdoby³ z³oty medal
w kategorii wagowej do 55 kg. By³ to jego pierwszy wystêp w tej kategorii wiekowej.
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Œwiêto pracowników socjalnych 
Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego 19 listopada odby³a siê uroczystoœæ, po³¹czo-

na z obchodami 20-lecia dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w No-
wym Tomyœlu. Podczas uroczystoœci, zorganizowanej w Nowotomyskim Oœrodku
Kultury, zaproszeni goœcie z³o¿yli ¿yczenia wszystkim pracownikom socjalnym, prze-
kazuj¹c listy okolicznoœciowe i kwiaty na rêce dyrektorów i kierowników Oœrodków
Pomocy Spo³ecznej, dzia³aj¹cych na terenie powiatu nowotomyskiego oraz dyrekto-
ra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szczególne podziêkowania odebra³a
Teresa Sienkiewicz, która przez 18 lat pe³ni³a funkcjê dyrektora Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. 20 lat dzia³alnoœci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
zobrazowa³a specjalnie na tê okazjê przygotowana prezentacja. W czêœci artystycz-
nej uroczystoœci wyst¹pi³ zespó³ „Happy Moments”, prowadzony przez Edytê Kacz-
marek-Rogacz oraz Sylwia Prêtka-Galas w ¿artobliwym monologu w gwarze poznañ-
skiej.

Podró¿e dla ka¿dego
Znany z telewizyjnego ekranu mi³oœnik podró¿y na ka¿d¹ kieszeñ – Jakub Pora-

da by³ 19 listopada goœciem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym
Tomyœlu. Jest nie tylko admiratorem woja¿y, ale równie¿ aktorem, wokalist¹ i dzien-
nikarzem ze sporym doœwiadczeniem scenicznym. Na pocz¹tku pracy dziennikar-
skiej zwi¹zany by³ z katowickim oœrodkiem TVP oraz lokalnym oddzia³em Radia
Plus. Potem wspó³tworzy³ TVN24. Zwi¹zany jest równie¿ z TTV i Travel Channel.
Znany jest g³ównie z cotygodniowego programu telewizyjnego „Poka¿ nam œwiat”
w TVN24 BiS, w którym prezentuje zagraniczne podró¿e, ciekawych goœci i znako-
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mite pomys³y na wyjazdy. Prowadzi tak¿e cykl,, Polska na weekend” w TVN24,
gdzie z kolei odkrywa przed widzami uroki naszego kraju. Jest autorem ksi¹¿ek „Po-
rada da radê”, „Polska da radê”, „Porada na Europê” i „Porada na Europê 2”.
Wspó³pracuje z „Dzieñ Dobry TVN”, realizuj¹c cykl programów o podró¿owaniu
za z³otówkê – „Porada da radê”. Podczas spotkania w nowotomyskiej bibliotece
udowodni³, ¿e podró¿e mog¹ byæ sposobem na ¿ycie, niezale¿nie od wieku i grubo-
œci portfela.

Inspiracje Ma³gorzaty Rynarzewskiej 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 20 listopada odby³ siê wernisa¿ wystawy obra-

zów malarki Ma³gorzaty Rynarzewskiej, absolwentki Akademii Sztuk Wizualnych w Po-
znaniu. Dorobek artystyczny i zawodowy pani Ma³gorzaty jest ogromny; m. in. by³a kie-
rownikiem produkcji w Studio Filmów Animowanych w Poznaniu, pe³nomocnikiem dy-
rektora ds. produkcji w Teatrze Polskim w Poznaniu, pe³ni³a tak¿e obowi¹zki dyrekto-
ra tego teatru. By³a wspó³twórczyni¹ wielu scenografii filmowych i teatralnych. Obecnie
pracuje jako plastyk w Muzeum Zamek Górków w Szamotu³ach. Zajmuje siê malar-
stwem, przede wszystkim olejnym, scenografi¹, konserwacj¹ zabytków, architektur¹
wnêtrz i terenów zielonych, wystawiennictwem, edukacj¹ dzieci i m³odzie¿y, a tak¿e
prowadzi zajêcia malarskie na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Posiada dyplom nauczy-
ciela sztuki ¿ycia Vedic Art. W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zaprezentowa-
³a wystawê prac pt. „Moje inspiracje”. Bohaterkami zaprezentowanych obrazów s¹
przede wszystkim kobiety, ukryte w przepiêknych barwach i niezwyk³ych kompozy-
cjach. S¹ tajemnicze, eteryczne, zjawiskowe. Oprawê muzyczn¹ tego wyj¹tkowe spo-
tkania ze sztuk¹ zapewni³ zespó³ wokalny „Wiklinki”. 
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Przegl¹d Filmów Odpowiedzialnych 
M³odzie¿ z nowotomyskich szkó³ œrednich uczestniczy³a w Przegl¹dzie Filmów

Odpowiedzialnych „17 Celów”, zorganizowanym 21 listopada w budynku Nowoto-
myskiego Oœrodka Kultury. M³odzi widzowie mieli okazjê obejrzeæ najbardziej war-
toœciowe, w tym równie¿ nagrodzone filmy Festiwalu „17 Celów”. Celem prezenta-
cji tych filmowych obrazów by³a popularyzacja wiedzy na temat zrównowa¿onego
rozwoju w ujêciu ONZ i Agendy 2030. Uczestnicy Przegl¹du mogli zobaczyæ krótkie
(siêgaj¹ce 5 minut) – wyprodukowane przez samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe
i firmy – filmy, w których pokazane zosta³y wspó³czesne wyzwania dotycz¹ce zrów-
nowa¿onego rozwoju. Prezentowane filmy mówi³y m. in. o problemie g³odu na œwie-
cie, czy o polskich, dobrych praktykach firm i organizacji pozarz¹dowych. Nie zabra-
k³o te¿ lokalnego akcentu. Przegl¹d odby³ siê w Tygodniu Edukacji Globalnej. 

Kaukaz okiem reportera
Stasia Budzisz, z wykszta³cenia filolo¿ka, z zawodu dziennikarka i t³umaczka, by³a

goœciem Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomy-
skiej bibliotece. 22 listopada pokaza³a Gruzjê z innej – ni¿ turystyczna – strony.; tj. od
wewn¹trz, wydobywaj¹c ra¿¹ce niedoskona³oœci i wady – systemowe, obyczajowe
i kulturowe. Nie by³a to Gruzja piêknych widoków i suto zastawionych sto³ów, a ra-
czej spotkanie z Gruzj¹ utrzymane w charakterze opowieœci reporta¿owej osoby,
która kilka lat spêdzi³a w tym kraju i widzia³a znacznie wiêcej, ani¿eli przeciêtny tury-
sta. Swoje obserwacje gruziñskiego ¿ycia, podparte wynikami sonda¿y oraz osobisty-
mi relacjami i spostrze¿eniami, spisa³a w swojej ksi¹¿ce „Pokazucha na gruziñskich za-
sadach”. Autorka przyzna³a, ¿e ksi¹¿ka powsta³a trochê na przekór i ze z³oœci na to,
co obserwuje od lat w Gruzji. Ma dosyæ gruziñskich pozorów, fasady, pod któr¹ kry-
je siê zupe³nie inna rzeczywistoœæ. Podczas spotkania z nowotomyœlanami poruszy³a
m. in. takie tematy jak: tradycyjne obrz¹dki funeralne i ich znaczenie, przenikanie siê
wierzeñ, tradycji i wspó³czesnoœci, ale równie¿ aborcja, w tym selektywna – dotycz¹-
ca dziewczynek i ograniczanie praw osób z niepe³nosprawnoœciami. Stasia Budzisz
w ¿aden sposób nie zniechêca³a do odwiedzania Gruzji. Pokaza³a jej piêkno, ale te¿
zwróci³a uwagê na „drugie dno” tego obecnie bardzo popularnego wœród Polaków
kraju.

25-lecie Karol Big Bandu
Nowotomyski Karol Big Band, zespó³ za³o¿ony w 1994 roku przez Karola Roga-

cza, w tym roku œwiêtowa³ 25-lecia dzia³alnoœci artystycznej. Jubileusz uczczony zo-
sta³ koncertem, zorganizowanym w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury – ze wzglêdu na du¿e zainteresowanie publicznoœci – w dwóch terminach: 22
i 23 listopada. Na scenie wraz z Karol Big Bandem wyst¹pili: Edyta Kaczmarek-Ro-
gacz, Paulina Maciejewicz, Marcel Lelo, Szymon Konieczny, Maciej Œwita³a, Barbara
Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak, Artur Markiewicz, Aldona Ogór, Izabela Ogór-
-Piechowiak, Marek Marciniak, Andrzej Œlota³a, Tomasz Kasper, Rados³aw Kret, We-
ronika Pluskota, Antonina Zerek, Martyna Kaczmarek-Rogacz, Renata Orlicka, Re-
nata Marciniak, Bogdan Nawrot oraz Jarek Musia³. Koncertowi towarzyszy³a prezen-
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tacja multimedialna obrazuj¹ca dzia³alnoœæ artystyczn¹ zespo³u w minionym æwieræ-
wieczu. Jubileuszowym podsumowaniem dzia³alnoœci zespo³u Karol Big Band jest ob-
jêta patronatem medialnym przez Jazz Forum p³yta „Á la carte”, któr¹ wyda³ Nowo-
tomyski Oœrodek Kultury. Mo¿na j¹ by³o nabyæ podczas koncertów. 

20 lat wspó³pracy i przyjaŸni
W 2019 roku gminy Nowy Tomyœl i Biesenthal – Barnim obchodzi³y 20-lecie

wspó³pracy partnerskiej. Z tej okazji 25 listopada w sali konferencyjnej hotelu Hi-Fi
w Nowym Tomyœlu odby³a siê uroczysta sesja Rady Miejskiej Nowego Tomysla,
w której uczestniczyli przedstawiciele gminnych i powiatowych w³adz samorz¹do-
wych, delegacja samorz¹dowców z Niemiec, przedstawiciele organizacji sportowych,
kulturalnych, dyrektorzy szkó³, jednostek OSP i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz artyœci, którzy w ci¹gu ostatnich 20 lat budowali partnerstwo pomiêdzy Nowym
Tomyœlem i Biesenthal. Nie zabrak³o równie¿ przedstawicieli strony polskiej i nie-
mieckiej, którzy w 1999 roku zainicjowali tê wieloletni¹ wspó³pracê. Podczas wyst¹-
pieñ Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Marka Ratajczaka, Burmistrza Nowego To-
myœla W³odzimierza Hibnera oraz Dyrektora Urzêdu Biesenthal-Barnim André Ne-
dlina przypomniana zosta³a historia wspó³pracy, podejmowane wspólnie projekty,
a tak¿e nakreœlone zosta³y plany na przysz³oœæ. Dope³nieniem wyst¹pieñ by³ pokaz
multimedialny obrazuj¹cy miniony okres wspó³pracy. Podczas uroczystej sesji Rady
Miejskiej radni podjêli uchwa³ê w sprawie nadania jednemu z nowotomyskich rond
nazwy: Rondo Miasta Partnerskiego Biesenthal. Na pami¹tkê tego miêdzynarodowe-
go jubileuszu wybity zosta³ specjalny medal pami¹tkowy z wizerunkiem siedziby
Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu oraz zabytkowego ratusza w Biesenthal,
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a tak¿e przygotowana zosta³a ksiêga pami¹tkowa. Jak na jubileusz przysta³o – nie za-
brak³o te¿ efektownego i smacznego tortu. (Czytaj wiêcej: ss. 47-57)

Kamienne obrazy
Uczestniczki warsztatów w Klubie Rêkodzie³a „Fantazja”, w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 26 listopada wyczarowa³y obrazy na kamie-
niach. Ka¿dy kamieñ by³ inny, ka¿dy oryginalny, ka¿dy indywidualny. To dlatego, ¿e w³a-
œnie na kamienie przeniesione zosta³y myœli, emocje i marzenia autorek tych prac. Do
malarskich kompozycji na polnych kamieniach przyda³y siê farby dekoracyjne, pêdzle
oraz markery zdobnicze. Jak siê okaza³o, malowanie na kamieniach to œwietna zabawa,
daj¹ca odprê¿enie i relaks. Powsta³e podczas warsztatów prace z powodzeniem mog¹
staæ siê dekoracj¹ sto³u, oryginalnym prezentem czy te¿ elementem autorskiej bi¿uterii.
Twórczych inspiracji i fachowego instrukta¿u udziela³a uczestniczkom warsztatów Aga
Flow.

Podró¿e przez melodie i smaki
W przededniu popularnych Andrzejek, 29 listopada, w Nowotomyskim Oœrodku

Kultury odby³ siê wieczór w³oski. Gwiazd¹ spotkania by³ Stefano Terrazzino – tancerz,
wokalista, prezenter telewizyjny i aktor. Przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ zaprezento-
wa³ wokalno-taneczny show w klimacie w³oskim. Zgromadzeni licznie fani artysty mogli
us³yszeæ m. in. takie hity jak: „Volare”, „Azzuro” czy „Felicita”. W pokazie tañca Stefa-
no towarzyszy³a znakomita tancerka Sara Janicka. Taniec, œpiew, gor¹ce w³oskie klimaty
i œwietny kontakt z publicznoœci¹ z³o¿y³y siê na wspania³¹ atmosferê i doskona³¹ zabawê.

KRONIKA WYDARZEÑ

130 PaŸdziernik - grudzieñ 2019

Jednemu z nowotomyskich rond nadano nazwê: Rondo Miasta Partnerskiego Biesenthal. 
Od lewej: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner i Dyrektor Urzêdu Biesenthal-Barnim 

André Nedlin



Po koncercie wszyscy goœcie zaproszeni zostali na poczêstunek w stylu w³oskim – pizzê
i lampkê wina, w przygotowanie którego zaanga¿owa³a siê restauracja „Chmiel i Wikli-
na”. Koncert odby³ siê w ramach cyklu: „Podró¿e przez melodie i smaki”. 

Spektakl z uniwersalnym przes³aniem 
Na deskach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, 30 listopada i 1 grudnia, wystawio-

ny zosta³ spektakl teatralny pt. „Bramy Nieba i P³omienie Piek³a”. Przedstawienie gra-
ne jest w Polsce od 1992 roku. Opowiada o losach wspó³czesnych ludzi, którzy nie ma-
j¹c czasu na refleksjê nad w³asnym ¿yciem, goni¹ za sukcesem i pieniêdzmi, a wa¿ne
sprawy odk³adaj¹ na póŸniej. Inni próbuj¹ rozwi¹zaæ swoje problemy, uciekaj¹c siê do
przemocy, narkotyków czy alkoholu. Do niezwyk³ego odbioru spektaklu przyczyni³a
siê piêkna dekoracja, specjalne efekty dŸwiêkowe, œwietlne i multimedialne oraz gra ak-
torów – mieszkañców Nowego Tomyœla. Wydarzenie zorganizowane zosta³o przez
Koœció³ Ewangelicznych Chrzeœcijan. 

Kreatywna Boruja Koœcielna
Do Wiejskiego Domu Kultury w Borui Koœcielnej 1 grudnia zawita³o Stowarzyszenie

Krotochwile z projektem „Wêdrowny Zak³ad Kultury”. Animatorzy przeprowadzili
dwa warsztaty dla mieszkañców wsi. Warsztaty o architekturze „Archijuniorki” adre-
sowane by³y do dzieci w wieku 7 – 11 lat. Podczas zajêæ dzieci stworzy³y makietê cen-
trum Borui Koœcielnej. Doros³e osoby uczestniczy³y natomiast w warsztacie barwienia
tkanin. „Wêdrowny Zak³ad Kultury” to jedyny ca³oroczny i objazdowy projekt kultu-
ralny docieraj¹cy na obszary wiejskie w Wielkopolsce.

Kolejne spotkanie Akademii Niepodleg³oœci
W auli Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Nowym Tomyœlu

2 grudnia odby³o siê kolejne spotkanie w ramach Akademii Niepodleg³oœci. Podczas
spotkania dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury Beata Baran otrzyma³a dyplom
honorowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bêd¹cy form¹ podziêkowania
za zaanga¿owanie w realizacjê ministerialnego projektu: Murale Polskiej Niepodleg³oœci,
zorganizowanego dla uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polskê Niepodleg³oœci,
a tak¿e inicjowanie wielu imprez o charakterze patriotycznym. Grudniowe spotkanie
Akademii Niepodleg³oœci opatrzone zosta³o tytu³em „Wileñska wyprawa 1919 roku.
Nietypowi sojusznicy”. Temat ten zaprezentowa³ prof. Piotr Okulewicz z Instytutu Hi-
storii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat dotycz¹cy udzia³u Wiel-
kopolan w dzia³aniach 1919 i 1920 roku na WileñszczyŸnie omówi³ dr Zdzis³aw Ko-
œciañski. W spotkaniu uczestniczyli seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz m³o-
dzie¿ z Zespo³u Szkó³ nr 1 oraz Zespo³u Szkó³ Zawodowych i Licealnych w Nowym
Tomyœlu.

IX Olimpiada dla Osób z Niepe³nosprawnoœci¹
W hali widowiskowo-sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego

w Nowym Tomyœlu odby³a siê IX Olimpiada dla Osób z Niepe³nosprawnoœci¹. W tej
sportowej imprezie, zorganizowanej 3 grudnia, wziêli udzia³ reprezentanci Polskiego
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Zwi¹zku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Ko³a nr 1 w Nowym Tomyœlu, Ko³a nr
6 w Brodach, Ko³a nr 5 w Bukowcu, Ko³a nr 4 w Kuœlinie, Oddzia³u Rejonowego
w Opalenicy, Zarz¹du Rejonowego w Nowym Tomyœlu oraz uczestnicy Domu Dzien-
nego Pobytu w Nowym Tomyœlu. Oficjalnego otwarcia olimpiady dokona³ Starosta No-
wotomyski Andrzej Wilkoñski. Seniorzy rywalizowali w konkurencjach sportowych
dostosowanych do ich wieku i kondycji fizycznej. Swoje dru¿yny dopingowali cz³onko-
wie poszczególnych kó³ i rodziny zawodników. Organizatorem wydarzenia by³ Zarz¹d
Rejonowy Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyœlu
przy wspó³pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zadanie otrzyma³o dofi-
nansowanie ze œrodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nospraw-
nych i Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyœlu.

Z³ote Gody par ma³¿eñskich z gminy Nowy Tomyœl 
W sali œlubów w Nowotomyskim Oœrodku Kultury 4 grudnia odby³a siê uroczystoœæ

z okazji jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Spotkanie poprowadzi³a Beata Jaku-
bowska – kierownik Urzêdu Stanu Cywilnego, a medale za wieloletnie po¿ycie ma³¿eñ-
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skie wrêczy³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner. W tym roku swoje Z³o-
te Gody œwiêtowa³o 36 par ma³¿eñskich z gminy Nowy Tomyœl, które wczeœniej wyra-
zi³y zgodê na wszczêcie procedury nadania medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pó³ wieku wspólnego ¿ycia œwiêtowali: Irena i Janusz Banachowie, Danuta i Kazimierz
Biñkowie, Maria i Stanis³aw B³achowiakowie, Bogumi³a i Jerzy Cichy, Bo¿ena i Józef Do-
latowie, Waleria i Miros³aw Doliñscy, Urszula i Józef Fr¹ckowie, Halina i Adam Fr¹cko-
wiakowie, Gra¿yna i Ignacy Galasowie, Halina i Mieczys³aw Go³¹bkowie, Urszula i Ro-
man Go³êbiewscy, Dorota i Ryszard Grzeœko, Halina i Stanis³aw Kamiñscy, Irena i Sta-
nis³aw Kawa, Regina i Jerzy Klimko, Maria i Piotr K³yszowie, Maria i Leszek Ksiê¿niko-
wie, Barbara i Eugeniusz Kuczowie, Anna i Aleksy Lemañscy, Barbara i Franciszek £u-
kowie, Stefania i Czes³aw Maækowiakowie, Lucyna i Ryszard Mrozikowie, Teresa i Jerzy
Nowaccy, Urszula i W³adys³aw Nowakowie, Stefania i Piotr Olejniczakowie, Maria
i Czes³aw Pêczkowscy, Henryka i Miros³aw Patanowie, Halina i Stanis³aw Pilarczykowie,
Ma³gorzata i Ludwik Polusowie, Henryka i Zdzis³aw Przybylakowie, Alina i Bogdan Szu-
bowie, Stefania i Waldemar Tchórzewscy, Janina i Wojciech Trêbaczowie, W³adys³awa
i Marian Urbaniakowie, Regina i Henryk Wittchenowie oraz Bogus³awa i Marian Woj-
daccy.

Wigilijna przygoda pana Miko³aja
Z okazji Miko³ajek, ju¿ 4 grudnia, na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury wy-

st¹pi³ duet klownów „The Clown Circus Show Ruphert&Rico”, w asyœcie ba³wanków,
elfów i ppingwinków. Na interaktywne przedstawienie „Wigilijna przygoda pana Miko-
³aja” sk³ada³y siê œwi¹teczne piosenki, konkursy, deszcz baniek mydlanych, zimne ognie
cyrkowe, œwiec¹ca scenografia, zabawy dla najm³odszych oraz upominki. Wielobarw-
ne, rozœpiewane widowisko by³o dl dzieci du¿¹ atrakcj¹. 

RêkoDZIE£A – wystawa prac nowotomyskich twórczyñ
W Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki 5 grudnia zgromadzi³o siê liczne gro-

no mi³oœniczek rêkodzie³a i zapanowa³ przedœwi¹teczny klimat. Otwarta bowiem zosta-
³a wystawa pt. „RêkoDZIE£A”, prezentuj¹ca prace 15 nowotomyœlanek, mieszkanek
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naszego miasta, gminy i powiatu. Rêkodzie³o – wg definicji – jest wyrobem nieprzemy-
s³owym, wytwarzanym w³asnorêcznie i bêd¹cym pod wieloma wzglêdami dzie³em
o walorach artystycznych. ¯eby je stworzyæ, trzeba niew¹tpliwie posiadaæ wyobraŸniê,
spore zdolnoœci manualne i artystyczne, a tak¿e byæ niezwykle kreatywnym. 

Na wystawê z³o¿y³y siê wykonane ró¿nymi technikami artystycznymi przedmio-
ty, które wyszy³y z r¹k pañ: Moniki Heinrich, Gabrieli Heliñskiej, Ludmi³y Ilczenko,
Doroty Wiñczo-Koniecznej, Magdaleny Mrozik, Karoliny Nowak, Agaty Olender,
Barbary Patory, Katarzyny Mrozik-Stefañskiej, Hanny Szulc, Ma³gorzaty Szurek, So-
ni Wójcik, Lidii Ziomkowskiej oraz Danuty Dziurli i Urszuli Teleszyñskiej z Sekcji Rê-
kodzielniczej, dzia³aj¹cej w Klubie Osiedlowym nowotomyskiej Spó³dzielni Mieszka-
niowej. Panie zaprezentowa³y: obrazy misternie wyszywane haftem krzy¿ykowym
i koralikowym, wzbudzaj¹ce zachwyt frywolitkowe koronki, szyde³kowe cuda –
wœród których prym wiod³y barwne chusty, ozdoby choinkowe i maskotki, nieby-
wale dekoracyjne przedmioty wykonane technik¹ scrapbookingu, quillingu czy wy-
plecione z papierowej wikliny. Na wystawie mo¿na by³o tak¿e podziwiaæ: wykona-
ne z niezwyk³ym smakiem anio³y, którym nadano drugie ¿ycie, choinki i przywo³u-
j¹ce wspomnienia z czasów dzieciñstwa misie, niekonwencjonaln¹ ceramikê, gu-
stown¹ bi¿uteriê, interesuj¹ce obrazy i zaskakuj¹co pomys³owe przedmioty z drew-
na. Wœród wernisa¿owego gwaru, zachwytów i kuluarowych rozmów znalaz³a siê
tak¿e chwila na ciep³¹ i klimatyczn¹ dedykacjê muzyczn¹ w wykonaniu Katarzyny
Klus, która doskonali swój talent wokalny w nowotomyskim Prywatnym Ognisku
Muzycznym. Nie zabrak³o te¿ tradycyjnego losowania upominków, przygotowa-
nych tym razem przez wystawiaj¹ce swe prace panie. 
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Na wystawie pt. „RêkoDZIE£A” zaprezentowa³o swe prace 15 nowotomyœlanek, 
mieszkanek naszego miasta, gminy i powiatu 



Kopciuszek z Cichej Góry
8 grudnia w sali wiejskiej w Cichej Górze, So³tys, Rada So³ecka i Ko³o Gospodyñ

Wiejskich wystawili dla dzieci przedstawienie pt. „Kopciuszek”. W bohaterów bajki
wcielili siê mieszkañcy wsi i ich przyjaciele. Piêkne stroje, scenografia, du¿a dawka
humoru i dystans aktorów do siebie sprawi³y, ¿e spektakl by³ bardzo udany i wpra-
wi³ w dobry nastrój, zarówno m³odych, jak i starszych widzów. Dope³nieniem mi³e-
go wieczoru by³o spotkanie z Miko³ajem, który oczywiœcie przyby³ z prezentami. 

Polsko-ukraiñskie œwiêtowanie
Pachn¹ce zbli¿aj¹cymi siê œwiêtami spotkanie Jêzykowego Pogotowia, odby³o siê

9 grudnia w nowotomyskiej bibliotece publicznej. W rodzinnej, pe³nej ciep³a i przy-
jaznej atmosferze, toczy³y siê rozmowy na temat œwi¹tecznych obyczajów. W tle
p³ynê³y polskie kolêdy, a na stole królowa³y tradycyjne dania polskie i ukraiñskie. 

Kolory maj¹ znaczenie
Tematem kolejnego spotkania z cyklu: „Seniorzy w natarciu”, które odby³o siê

10 grudnia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, by³a
segregacja odpadów. Goœciem biblioteki i seniorów by³a tym razem Magdalena
WoŸniak – inspektor ds. gospodarki odpadami w Urzêdzie Miejskim w Nowym To-
myœlu. Przedstawione, podczas spotkania pt. „Kolory maj¹ znaczenie – segregacja
odpadów”, fakty i informacje wi¹¿¹ce siê z poprawn¹ klasyfikacj¹ odpadów odebra-
ne zosta³y z wielkim zainteresowaniem. Spotkanie przybra³o formê gor¹cej dysku-
sji, wielu pytañ, a tak¿e mnóstwa ciekawych spostrze¿eñ ze strony seniorów na te-
mat segregacji œmieci, a co za tym idzie ekologicznej œwiadomoœci obywatelskiej.
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Polsko-ukraiñskie œwi¹teczne przysmaki mo¿na by³o degustowaæ na grudniowym spotkaniu 
Jêzykowego Pogotowia



Kolêdowy Œpiewnik Domowy
77. Œpiewnik Domowy odby³ siê 11 grudnia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury.

Jak przysta³o na grudniowe spotkanie, nie zabrak³o na nim kolêd i pastora³ek, a wszyst-
ko to w otoczeniu piêknych choinek, przy aromacie œwi¹tecznej herbaty i s³odkoœciach.
Oprawê muzyczn¹ kolêdowania zapewnili Cecylia Œlusarz i Piotr Mañka. Mi³¹ niespo-
dziank¹ by³ goœcinny wystêp zespo³u „Super Girls” z Prywatnego Ogniska Muzycznego
w Nowym Tomyœlu, który tworz¹: Zuzanna Pieprzyk, Sonia Dr¹¿ek oraz Michalina Ku-
bicka. W ich wykonaniu mo¿na by³o us³yszeæ kolêdê „Przybie¿eli do Betlejem” oraz
„Pastora³kê od serca dla ucha”. Niezwyk³a atmosfera pozwoli³a poczuæ klimat zbli¿aj¹-
cych siê œwi¹t.  koniec spotkania Renata Œmiertelna, pomys³odawczyni i prowadz¹ca
rozœpiewany cykl, przekaza³a ¿yczenia i zaprosi³a na kolejne muzyczne spotkanie.

Podró¿ po Indochinach
Podczas spotkania Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego

w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu, 12 grudnia klubowi-
cze wraz z Piotrem Wnukiem – pasjonatem podró¿y w stylu wagabundy, przemierzaj¹-
cym œwiat autostopem, lokalnym transportem, motorem, rowerem lub na piechotê, po-
dró¿owali po Indochinach. Goœæ spotkania mówi³ o swoich przygodach i o sprawach
istotnych, wa¿nych, trudnych i z tego wzglêdu bardzo czêsto niepopularnych. Jego opo-
wieœæ to historia dwóch wypraw do Indochin: Wietnamu, Laosu, Kambod¿y oraz Birmy.
Pierwsza trwa³a prawie cztery miesi¹ce i zakoñczy³a siê w 2016 roku. Druga trwa³a trzy
miesi¹ce i zakoñczy³a siê w roku bie¿¹cym. Po pokazie, jak zwykle, przyszed³ czas na ku-
luarowe rozmowy przy kawie i œwi¹tecznym pierniku oraz wspólne fotografie.

Ka¿dy mo¿e zostaæ œw. Miko³ajem
W Strefie Koloru nowotomyskiej biblioteki 13 grudnia odby³o siê przedstawienie
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Aktorzy Pracowni za Piecem zaprezentowali spektakl na temat bo¿onarodzeniowych tradycji



Pracowni za Piecem pt. „Ka¿dy mo¿e zostaæ Œwiêtym Miko³ajem”. Milena i Ryszard Mu-
zyczukowie, pos³uguj¹c siê w³asnorêcznie wykonanymi, piêknymi lalkami, poruszyli
z ma³ymi widzami temat bo¿onarodzeniowych tradycji, zaprosili do wspólnego œpiewa-
nia oraz przekonywali, ¿e œw. Miko³aj wcale nie musi mieæ czerwonego p³aszcza i siwej
brody. Nawi¹zuj¹c do tytu³u przedstawienia zachêcali, by uwa¿nie rozgl¹daæ siê wokó³,
czy ktoœ nas akurat nie potrzebuje… Œwi¹teczny czas sprzyja refleksjom i wiêkszej
otwartoœci na potrzeby innych, a przes³anie spektaklu trafi³o g³êboko do serc widzów. 

Przedœwi¹teczny kiermasz
Ju¿ po raz dziewi¹ty w Nowym Tomyœlu 15 grudnia zorganizowany zosta³ Kiermasz

Œwi¹teczny „Pachn¹cy piernikiem”, w odró¿nieniu od wczeœniejszych edycji – w po-
mieszczeniach Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. W przystrojonym choinkami holu
stanê³y stoiska handlowe z rêkodzie³em, miodami i kolorowymi piernikami. Zorganizo-
wano te¿ kawiarenkê, w której nowotomyscy harcerze – wraz z Ko³em Gospodyñ
Wiejskich z Sêkowa – serwowali herbatê i ciasto, natomiast restauracja „Cztery Pory
Roku” przygotowa³a pierogi z kapust¹ i grzybami oraz barszcz. Dziêki wparciu Gminy
Nowy Tomyœl, dla najm³odszych zorganizowano warsztaty œwi¹teczne m. in. w zdobie-
niu czapek miko³ajkowych, wykonywaniu drewnianych choinek i cyprysów. Równie¿
z inicjatywy Gminy przeprowadzona zosta³a akcja pod has³em: 150 flag powstañczych.
W dolnym holu na wszystkich fanów zabawnych fotografii czeka³a Fotobudka „S³odka
Mgie³ka”. O stworzenie œwi¹tecznego klimatu zadba³a grupa akordeonistów z Pañstwo-
wej Szko³y Muzycznej w Nowym Tomyœlu pod okiem instruktora Tomasza Milera. Nie
zabrak³o te¿ k¹cika malowania twarzy oraz œw. Miko³aja. Akcentem inauguruj¹cym
kiermasz by³ orszak MotoGwiazdorów. Ulicami Nowego Tomyœla przejecha³y „Wa-
leczne Wilki”, czyli cz³onkowie nowotomyskiego Klubu Motocyklowego. W scenie
w sali widowiskowej NOK-u, w programach œwi¹tecznych zaprezentowa³y siê przed-
szkolaki: grupa „Koguty” z Przedszkola nr 1 im. „Misia Uszatka” pod okiem Karoliny
Mieloszyñskiej-Górnej, grupa „Skrzaty” z Przedszkola nr 2 „Plastusiowe Osiedle” pod
opiek¹ Agnieszki Badury i Anny Korbanek, grupa „Muzykanci” z Przedszkola nr 3 „Baj-
kowe Zacisze” pod opiek¹ Magdaleny Kubiak i Sylwii WoŸnej, grupa „Lolki' z Przed-
szkola nr 4 im. „Bolka i Lolka” pod opiek¹ Karoliny Œwitalskiej i grupa „Pszczó³ki”
z Przedszkola nr 5 „S³oneczko” pod okiem Anny Kasperczak i Lidii Borkiewicz. Dla mi-
³oœników jazzu i muzyki bigbandowej – w ramach udzia³u w projekcie: „Swinguj¹ca
Wielkopolska – Ma³a Akademia Jazzu” – koncertowa³ zespó³ „Happy Jazz Band” z Po-
znania. Dla najm³odszych przygotowano œwi¹teczne animacje z tañcem i muzyk¹.
Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ „Gospel Joy” – jeden z najbardziej znanych chórów go-
spel w Polsce. Organizatorami tego wyj¹tkowego wydarzenia byli: Burmistrz Nowego
Tomyœla oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury, natomiast partnerami: Zwi¹zek Harcer-
stwa Polskiego – Hufiec Nowy Tomyœl oraz „Waleczne Wilki” – Klub Motocyklowy
w Nowym Tomyœlu. 

Szatnia na medal w Jastrzêbsku Starym
16 grudnia w Jastrzêbsku Starym odby³o siê oficjalne oddanie do u¿ytku wyremonto-

wanej szatni sportowej. W uroczystoœci uczestniczyli: Pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki,
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Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, zastêpca Burmistrza Gra¿yna Po-
gonowska, cz³onek Zarz¹du Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogus³awski,
prezes Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej Pawe³ Wojta³a, dyrektor Oœrodka
Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski, so³tys Jastrzêbska Starego
Henryk Krzeszowski, a tak¿e przedstawiciele samorz¹du gminnego, so³ectwa Ja-
strzêbsko Stare, dzia³acze sportowi, uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku
Starym oraz przedstawiciele wykonawcy prac remontowych. Prace remontowe w Ja-
strzêbsku Starym zosta³y przeprowadzone w ramach zadania: „Remont szatni w Ja-
strzêbsku Starym, gmina Nowy Tomyœl” i obejmowa³y m. in.: roboty rozbiórkowe,
wymianê pokrycia dachu, docieplenie œcian, wykonanie elewacji zewnêtrznej, po³o¿e-
nie nowej posadzki i p³ytek oraz wykonanie nowej instalacji elektrycznej i sanitarnej.
Projekt dofinansowano ze œrodków Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego
w ramach Programu: „Szatnia na medal”. Dotacja z bud¿etu Województwa Wielko-
polskiego wynios³a 100 000 z³, natomiast Gmina Nowy Tomyœl przeznaczy³a na ten
cel kwotê 143 006,95 z³.

Œwi¹teczne opowieœci przy choince
Gdy Strefê Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy-

œlu rozjaœni blask choinki, oznacza to, ¿e nadszed³ czas, by siêgn¹æ po „Œwi¹teczne
opowieœci pe³ne magicznej treœci”. W tym roku popo³udniowe zajêcia dla dzieci,
skupione wokó³ ksi¹¿ek i wspólnych zabaw zorganizowali: Izabela Zarakowska,
Wiktoria Laskowska i Kacper Fogt – uczniowie Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Mi-
ko³aja Kopernika w Zespole Szkó³ nr 1. 16 i 17 grudnia licealiœci czytali ma³ym
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uczestnikom zajêæ bajki o œwi¹tecznej tematyce, zaprosili do wspólnych zabaw i za-
dañ plastycznych, stwarzaj¹c tym samym nastrój do rozmów, ¿artów i beztroskiego
spêdzenia czasu przy choince. 

Jase³ka bez Jezusa
Czy mog¹ zaistnieæ jase³ka bez Jezusa? Oczywiœcie.. – to w³aœnie z tej perspektywy

m³odzie¿ Liceum Ogólnokszta³c¹cego Sióstr Urszulanek SJK w Pniewach opowiedzia³a
nowotomyœlanom historiê zbawienia, wed³ug scenariusza i w re¿yserii Rafa³a Putza.
Zdarzy³o siê to 17 grudnia w murach Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-
wym Tomyœlu, która jak co roku – na przekór œwi¹tecznemu konsumpcjonizmowi,
zmêczeniu, wydatkom, up³ywaj¹cemu czasowi, deficytowi zimy oraz nadmiarowi obo-
wi¹zków – zaprosi³a swych bywalców na refleksyjne spotkanie w przedœwi¹tecznych
klimatach. Na scenie dominowa³a skromna i oszczêdna stylistyka, za to wymowna si³a
przekazu. M³odzi ludzie w³o¿yli wiele serca w oddanie sedna znanej wszystkim historii,
tym razem jednak zaprezentowanej wierszem. W spektaklu wyst¹pili: Julia Warmuz,
Katarzyna Maækowiak, Maria Maækowiak, Filip Knopp, B³a¿ej Olejniczak, Barbara
Ochla, Aleksandra Jurgowiak, Melania Matuszak, Józefina Grzeœkowiak i Kuba Semk³o.
W dzisiejszych czasach niezmiernie istotny jest kontakt z ¿ywym s³owem, a przede
wszystkim z drugim cz³owiekiem. Zw³aszcza w tym radosnym, ale te¿ refleksyjnym cza-
sie œwi¹tecznym. Tê bliskoœæ, poprzez sztukê i wspólne kolêdowanie zaoferowali pu-
blicznoœci uczniowie z pniewskiego liceum, przekonuj¹c, jak wiele mo¿na daæ sobie na-
wzajem.
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Otwarcie Ronda Biesenthal
Na skrzy¿owaniu ulic: 3 Stycznia, Œlósarskiego i Janusa 20 grudnia odby³o siê uro-

czyste oddanie do u¿ytku nowo wybudowanego ronda. W uroczystym przeciêciu
wstêgi uczestniczyli: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, zastêpczynie
burmistrza – Adrianna Zieliñska oraz Gra¿yna Pogonowska, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej Marek Ratajczak, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Nowotomyskiego
Zbigniew Markowski, prezes Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji Marek
Wichtowski, a tak¿e radni Rady Miejskiej, przedstawiciele wykonawcy inwestycji
oraz pracownicy Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Uchwa³¹ Rady Miejskiej,
na pami¹tkê 20-lecia partnerstwa, rondu nadano nazwê: Rondo Miasta Partnerskie-
go Biesenthal. Inwestycja zwi¹zana z przebudow¹ skrzy¿owania dróg gminnych – ul.
3 Stycznia, ul. Œlósarskiego i ul. Janusa – objê³a budowê ronda wraz z oœwietleniem
oraz przebudowê odwodnienia, sieci elektroenergetycznej, gazowej, telekomunika-
cyjnej i wodoci¹gowej. Koszt inwestycji wyniós³ 1 089 456,02 z³. (Czytaj wiêcej: ss.
47 - 57)

30-lecie nowotomyskich ciê¿arów 
W hali Powiatowego Centrum Sportu 21 grudnia odby³y siê obchody 30-lecia

sekcji podnoszenia ciê¿arów LKS „Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl. Prezes klubu
Jerzy Nowak podsumowa³ 30-letni¹ dzia³alnoœæ sekcji, w sposób szczególny oma-
wiaj¹c wydarzenia ostatniego 5-lecia, które obfitowa³o w sukcesy sportowe. Pod-
czas uroczystoœci odby³o siê wrêczenie odznaczeñ i wyró¿nieñ. Srebrny medal
PKOL otrzyma³ Jerzy Nowak – prezes LKS „Budowlani – Ca³us”, natomiast br¹zo-
we medale przyznano: olimpijce Patrycji Piechowiak oraz trenerowi Wojciechowi
Piechowiakowi. Prezes Jerzy Nowak uhonorowany zosta³ tak¿e medalem „Zas³u-
¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego”. Na wniosek dzia³aczy klubu, Wielkopolskie
Zrzeszenie Ludowe Zespo³y Sportowe wyró¿ni³o – Z³otym Honorowym Medalem
Wojewódzkiego Zarz¹du LZS – instytucje, firmy i osoby, które przez lata wspiera-
³y dzia³alnoœæ „Budowlanych”. W gronie tym znalaz³y siê m. in. Gmina Nowy
Tomyœl i Powiat Nowotomyski. Jak na jubileusz przysta³o, by³o wiele podziêkowañ,
gratulacji i ¿yczeñ, zarówno od przyby³ych goœci, jak i od samych zawodników, tre-
nerów i cz³onków klubu. Muzycznym prezentem dla wszystkich uczestników by³
wystêp Szymona Koniecznego i Macieja Œwita³y. Podczas jubileuszu zaprezentowa-
no publikacjê pt. „Trzy dekady sekcji podnoszenia ciê¿arów na tle dzia³alnoœci LKS
„Budowlani – Ca³us” Nowy Tomyœl w latach 1983-2019”, której autorem jest
Tomasz Siwiñski.

Pastora³ka Nowotomyska 
W niedzielê poprzedzaj¹c¹ œwiêta Bo¿ego Narodzenia, tj. 22 grudnia, w Nowo-

tomyskim Oœrodku Kultury wystawiona zosta³a, zgodnie z wieloletni¹ ju¿ tradycj¹,
Pastora³ka Nowotomyska. W przygotowanie przedstawienia zaanga¿owane by³y
wszystkie pokolenia nowotomyœlan: dzieci, m³odzie¿ i doroœli, a wyre¿yserowa³a je
– jak co roku – Renata Œmiertelna. Niezwyk³y, ponadczasowy przekaz, dŸwiêki ko-
lêd, podnios³a atmosfera wprawi³y wszystkich zgromadzonych w œwi¹teczny nastrój
pe³en wzruszenia i oczekiwania. 
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Pamiêtamy o Powstaniu Wielkopolskim
Z okazji 101. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia na placu

Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu, zorganizowana zosta³a uroczystoœæ patriotyczna.
Okolicznoœciowe przemówienie wyg³osi³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz
Hibner. Pod pomnikiem Powstañców Wielkopolskich delegacje przyby³e na uroczy-
stoœæ z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów. Wartê honorow¹ zaci¹gnêli harcerze z Hufca ZHP
w Nowym Tomyœlu, a tak¿e cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Felik-
sa Piêty w barwach 57 Pu³ku Piechoty Karola II Króla Rumunii. Dla podkreœlenia szcze-
gólnych wiêzi i wdziêcznoœci dla bohaterskich powstañców, cz³onkowie Klubu Sympa-
tyków KKS „Lech” Poznañ odpalili bia³o-czerwone race œwietlne.

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

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury.

KRONIKA WYDARZEÑ

141PaŸdziernik - grudzieñ 2019

Pastora³ka Nowotomyska – po raz pierwszy w sali widowiskowej NOK-u



Lucyna Koñczal-Gnap 
polonistka i bibliotekarz, absolwentka polonistyki na Uniwersytecie

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów 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 wydarzeñ kultu-
ralnych, dzia³añ edukacyjnych i wydawniczych. 

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

wania: literatura, fotografia i kulinaria. Publikowa³a w prasie codzien-
nej i periodykach: „Kronika Wielkopolski” i „Przegl¹d Wielkopolski”.

Gra¿yna Matuszak
absolwentka Studium Technik Teatralno-Filmowych w £odzi. Spe-

cjalistka ds. edukacji regionalnej w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu. Interesuje siê histori¹ naszego regionu.
Mi³oœniczka etnografii, folkloru i kultury ludowej. Swe pasje rozwija m.
in. tkaj¹c na krosnach rêcznych wg starych, ju¿ prawie zapomnianych
technik, których uczy³a siê na Podlasiu.

Martyna Nowosadzka
starszy kustosz w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej

w Nowym Tomyœlu, absolwentka kulturoznawstwa na UAM w Po-
znaniu, studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa i in-
formacji naukowej oraz zarz¹dzania w kulturze. Animatorka dzia³añ
edukacyjnych i kulturalnych dla m³odych czytelników. Z zami³owa-
niem czyta i wêdruje po górach.

Izabela Putz
romanistka, specjalista ds. animacji kultury w Miejskiej i Powiatowej

Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Zainteresowania: psycholo-
gia spo³eczna, realia spo³eczno-polityczne, kultura Bia³orusi i Ukrainy,
a tak¿e muzyka i literatura francuska.
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Ryszard Ratajczak 
absolwent turystyki i rekreacji na Uniwersytecie im. Adama Mickie-

wicza w Poznaniu. Pracownik Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu.
Instruktor krajoznawstwa PTTK. Zainteresowania: film, historia, kra-
joznawstwo, twórczoœæ Stephena Kinga, ludowa sztuka sakralna. 

Damian Ro¿ek-Paw³owski
politolog, dziennikarz, regionalista. Kustosz w Pracowni Regional-

nego Zasobu Bibliotecznego Oddzia³u Zbiorów Specjalnych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku sta³y wspó³pracownik
„Przegl¹du Nowotomyskiego”, w którym publikuje artyku³y poœwiê-
cone mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic, m. in. cykl: „Sagi nowo-
tomyskich rodów”. Przygotowuje rozprawê doktorsk¹ o bibliotekach
podworskich z terenów Wielkopolski. Honorowy cz³onek
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalego

Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 1.

Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomyœlu. Hobbystycznie zaj-
muje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulatnie doku-
mentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu
spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne,
polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowa-

na nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej
Szkole Muzycznej I st. im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu;
w latach 1963 – 1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrek-
tor. Cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Zaintere-
sowania: muzyka, wycieczki rowerowe i podró¿e. 
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