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Zdzis³aw Koœciañski

O nowotomyskich stosunkach spo³ecznych 
w dwudziestoleciu miêdzywojennym

W wydanej przez Sejm Ustawodawczy ustawie o tymczasowej organizacji zarz¹du
by³ej dzielnicy pruskiej z dnia 1 sierpnia 1919 roku za punkt wyjœcia przyjêto postano-
wienia Traktatu Wersalskiego. Na jego mocy zachowano stary pruski podzia³ admini-
stracyjny, z tym, ¿e terytorium powiatu nowotomyskiego powiêkszono o miasto Zb¹-
szyñ oraz o obwód gminy Miedzichowo. Dodajmy, ¿e od 1793 roku do stycznia 1920
roku Zb¹szyñ wraz z okolic¹ nale¿a³ do powiatu miêdzyrzeckiego. W oparciu o posta-
nowienia Traktatu Wersalskiego, 17 stycznia 1920 roku gmina Zb¹szyñ oraz obwód
gminy Miedzichowo przy³¹czono do powiatu nowotomyskiego. Mimo w¹tpliwoœci sta-
rosty Józefa Czochronia co do potrzeby utrzymania powiatu nowotomyskiego, prze-
trwa³ on wszystkie burze, a nawet zosta³ powiêkszony. 

Na podstawie rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 roku o likwi-
dacji niektórych powiatów, 1 kwietnia 1932 roku zosta³ zlikwidowany powiat grodzi-
ski (w sk³ad którego wchodzi³y miasta: Grodzisk, Buk, Opalenica) i w ca³oœci przy³¹czo-
ny do powiatu nowotomyskiego. Powiat nowotomyski obejmowa³ wiêc w sumie: szeœæ
miast, dziewiêæ gmin wiejskich zbiorowych i sto siedemnaœcie gromad. Taki stan utrzy-
ma³ siê do wrzeœnia 1939 roku. Pod wzglêdem struktury narodowoœciowej ówczesny
powiat nowotomyski zamieszkiwa³o 81 % ludnoœci polskiej, 18 % niemieckiej i 1 % in-
nej (1938 r.). By³ to wiêc powiat o znacznym odsetku ludnoœci niemieckiej, która sku-
pi³a w swych rêkach 41,5 % ziemi. Do 1 kwietnia 1932 roku terytorium powiatu obej-
mowa³o 82 835 ha, a na obszarze tym zamieszkiwa³o 51 402 mieszkañców. Po po³¹-
czeniu powiatów, obszar powiatu nowotomyskiego zwiêkszy³ siê do 127 672 ha, a licz-
ba ludnoœci w 1938 roku wynosi³a 90 734 mieszkañców.

W latach 1919 -1945 miasta powiatu nowotomyskiego by³y miasteczkami rolniczy-
mi, spe³niaj¹cymi funkcje us³ugowe w stosunku do okolicznych wsi. Spoœród tych mia-
steczek Nowy Tomyœl wyró¿nia³ siê jako oœrodek administracyjny i oœrodek ¿ycia poli-
tycznego powiatu.

Pod wzglêdem rozwoju przestrzennego Nowy Tomyœl przez ca³y okres miêdzywo-
jenny wykazywa³ zupe³n¹ stagnacjê, obejmuj¹c zaledwie 175, 65 ha powierzchni. Naj-
starsze, zachowane dane dotycz¹ce struktury terytorialnej Nowego Tomyœla pocho-
dz¹ z 1919 roku. Nie posiadamy jednak danych ca³oœciowych dotycz¹cych terenów za-
budowanych. Na podstawie danych z 1919, 1928 oraz 1938 roku mo¿emy odtwo-
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rzyæ strukturê miasta. W dwudziestoleciu miêdzywojennym miasto posiada³o: stacjê
kolejow¹, stacjê kolejki w¹skotorowej, urz¹d pocztowo – telegraficzny, trzy koœcio³y
(katolicki, ewangelicki, staroluterañski), bo¿nicê, gazowniê, targowisko (o pow.
0,35 ha), parki (o pow. 2,5 ha), ogrody publiczne w po³udniowo – zachodniej czêœci
miasta (o pow. 1 ha), trzy szko³y, gmach starostwa (wybudowany w 1900 r.), wiêzie-
nie, ratusz, piêæ banków, szpital powiatowy, aptekê „Pod Or³em”, ³aŸniê (zbudowan¹
w 1935 r.), dwie drukarnie, dwie ksiêgarnie, boisko przysposobienia wojskowego i wy-
chowania fizycznego (o pow. 0,875 ha), dziewiêæ restauracji, dwie kawiarnie, urz¹d
skarbowy, dwa parowe m³yny, dwa tartaki, dwie parowe olejarnie, kilka fabryk mebli
z napêdem motorowym, dwie fabryki maszyn rolniczych, fabrykê wyrobów druto-
wych, fabrykê wyrobów smo³owych, dwie fabryki cukierków, browar, fabrykê ³aza-
nek, fabrykê konserw miêsnych, dwie mleczarnie, fabrykê p³atków ziemniaczanych, fa-
brykê siatek do lamp gazowych i dwa hotele. Wyzwolony w 1919 roku przez po-
wstañców Nowy Tomyœl by³ od samego pocz¹tku siedzib¹ w³adz powiatowych. Funk-
cjê tymczasowego starosty, po wyjeŸdzie landrata dr. Roesmanna, a¿ do przybycia
pierwszego starosty Wincentego Trzciñskiego (15 stycznia 1920r.), pe³ni³ sekretarz
landratury Steinke. Funkcjê starosty po Wincentym Trzciñskim pe³nili: dr Wac³aw Ste-
fañski (1920 – 31 lipca 1921), Edmund Zenkteler (1921 – 1 grudnia 1923), Józef Czo-
chron (1923 – 10 czerwca 1930), Andrzej Cichowski (1930 – 1934) oraz Ignacy Sko-
czeñ (1934 – 1939). 
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Kolejni starostowie, skierowani przez w³adze pañstwowe z zewn¹trz, wnosili wiele
dobrego tak¿e do animacji ¿ycia spo³ecznego. Na przyk³ad starosta Edmund Zenkteler
(1886 – 1956), w czasie swego pobytu w Nowym Tomyœlu przyczyni³ siê do spolszcze-
nia niemieckich nazw ulic. By³ m. in. inicjatorem i organizatorem wiosennych olimpiad
powiatowych, ponadto aktywnie dzia³a³ w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó³”.

Dzia³alnoœæ starostów w okresie miêdzywojennym regulowa³a ustawa sejmowa
z 1 sierpnia 1919 roku. W miejsce pruskich landratur utworzono wówczas starostwa
powiatowe. Rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 roku okreœla³o za-
dania i kompetencje starosty. Starosta by³ przedstawicielem rz¹du i szefem administra-
cji ogólnej w powiecie, czuwa³ nad porz¹dkiem publicznym i bezpieczeñstwem, wspó³-
dzia³a³ z w³adzami wojskowymi, orzeka³ w sprawach postêpowania przymusowego
w administracji, nadzorowa³ dzia³alnoœæ organów i instytucji samorz¹dowych oraz pry-
watnych, ponadto by³ przewodnicz¹cym Wydzia³u Powiatowego.

Wydzia³ Powiatowy by³ organem zarz¹dzaj¹cym i wykonawczym powiatu. Sk³ada³
siê z szeœciu cz³onków, pe³ni¹cych swe funkcje przez cztery lata. Cz³onkowie ci byli wy-
bierani przez Sejmik Powiatowy, a od 1933 roku przez Radê Powiatow¹, która by³a
organem stanowi¹cym i kontroluj¹cym. 

W omawianym okresie Nowy Tomyœl by³ wa¿nym oœrodkiem administracji pañ-
stwowej. Potwierdzaj¹ to istniej¹ce do dzisiaj budynki m. in. starostwa powiatowego,
wojskowej komendy uzupe³nieñ, czy te¿ szpitala powiatowego.
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Po odzyskaniu niepodleg³oœci pañstwo prze¿ywa³o trudnoœci gospodarcze, przede
wszystkim boryka³a siê z nimi biedniejsza czêœæ spo³eczeñstwa polskiego. Trudnoœci te
potêgowa³ nap³yw rzesz reemigrantów z Niemiec oraz górników œl¹skich pozbawio-
nych pracy. Spraw¹ zatrudnienia na terenie powiatu nowotomyskiego zajmowa³y siê
magistraty i wójtostwa, a nastêpnie – od 1919 roku – utworzony w tym celu Urz¹d Po-
œrednictwa Pracy.

Wed³ug Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej, w kwietniu 1920 roku liczba bezrobot-
nych na terenie województwa poznañskiego wynosi³a 12 tys. osób. Z powodu braku
danych nie mo¿emy okreœliæ liczby bezrobotnych na terenie Nowego Tomyœla. Aby
ul¿yæ tutejszym bezrobotnym i biednym, nowotomyski magistrat udziela³ im zapomóg.
Fundusze na ten cel pochodzi³y ze specjalnych fundacji. By³y to tzw. fundacje Kutynera
i Teppera, w wysokoœci ³¹cznej 6 332 z³, posiadaj¹ce zabezpieczenie w postaci ksi¹¿e-
czek depozytowych.

Istnienie mniejszej lub wiêkszej zbiorowoœci ludzi w wieku produkcyjnym, pozbawio-
nych pracy i bezskutecznie jej poszukuj¹cych, powodowa³o powa¿ne nastêpstwa spo-
³eczne. 

Wojna polsko – bolszewicka z 1920 roku spowodowa³a pogorszenie siê poziomu
¿ycia spo³eczeñstwa. Na podstawie rozporz¹dzenia G³ównego Urzêdu ¯ywnoœciowe-
go, z terenu miasta miano na potrzeby frontu dostarczyæ ca³e zapasy wêdzonego i so-
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lonego miêsa oraz kiszek i kie³bas. Powo³ana przez naczelnika powiatu komisja ujawni-
³a, ¿e mistrzowie rzeŸniccy próbowali ich czêœæ ukryæ – m. in. u Paw³a Schmidta ukry-
to 24 suche kie³basy, u Paw³a Korna – 24 suche kie³bas i 50 funtów miêsa, u Gustawa
Schmidta – 23 suche kie³basy. Sytuacjê materialn¹ mieszkañców miasta pogarsza³ tak-
¿e fakt, ¿e wiele przedsiêbiorstw i zak³adów przemys³owych zawiesi³o sw¹ dzia³alnoœæ.
W listopadzie 1920 roku znajdowa³y siê wœród nich: m³yn Maennela, tartak Roya, han-
del zbo¿em F. Lutza, handel zbo¿em S³omiñskiego i Mañkowskiego, K. Goldmanna, P.
Goldmanna, browar Pflauma, tartak Hasenfeldera, koszykarstwo Georga Schulza, ko-
szykarstwo Georga Ludwiga, fabryka poñczoszek gazowych „¯ar” i „Flochenfabrik”.
Ponadto sw¹ dzia³alnoœæ zawiesi³ tak¿e Magistrat. Ju¿ miesi¹c póŸniej, na skutek inge-
rencji w³adz powiatowych i wojewódzkich, sytuacja uleg³a radykalnej zmianie. Ju¿ tylko
fabryka „¯ar”, browar oraz suszarnia ziemniaków (przy dworcu, na terenie Paproci,
le¿¹ca jednak w obwodzie komisarza na Nowy Tomyœl) nie podjê³y jeszcze produkcji. 

Nastêpne miesi¹ce przynios³y powoln¹ stabilizacjê. Niestety, dwa kolejne za³amania
koniunktury gospodarczej – w 1923 i w drugiej po³owie 1925 roku – spowodowa³y li-
kwidacje lub unieruchomienie wielu przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w poprzednim okre-
sie oraz ograniczenie czasu pracy w wiêkszoœci pozosta³ych. Zwalniani z pracy oraz
ubodzy obywatele, w wyniku panuj¹cej dro¿yzny, znajdowali siê w trudnej sytuacji. Rol-
nicy nie dowozili na miejscowe targowisko ¿adnych produktów rolnych oprócz kapu-
sty i ziemniaków. Wszystkie pozosta³e produkty by³y sprzedawane handlarzom, któ-
rzy podnosili znacznie ich ceny. Stanis³aw Pieniê¿ny pisa³ do Magistratu i Rady Miejskiej:
... dzieje siê to z krzywd¹ nas urzêdników i tak¿e obywateli mniej zamo¿nych i robotników.
Wszyscy jesteœmy zmuszeni kupowaæ wszelkie produkty wiejskie u handlarzy i im haracz we
formie zarobku op³acaæ, w dzisiejszych stosunkach jest to og³adzaniem i okradaniem naszych
rodzin i nas samych. Wiemy, ¿e handlarze chc¹ ¿yæ, zgadzamy siê na to, byle nie kosztem
niedojedzenia lub obdarcia nas i nasze rodziny....

W wyniku tej interwencji Rada Miejska, na zebraniu w dniu 6 listopada 1922 roku,
podjê³a uchwa³ê, na mocy której:  ... w dni targowe latem do godziny 10 – tej, a zim¹ do
godziny 11 - tej przed po³udniem przybywaj¹cym na targ z towarem nie wolno go woziæ
i sprzedawaæ przed oznaczon¹ godzin¹ handlarzom, ale musz¹ zjechaæ na rynek celem roz-
przedania swego towaru. 

Nabrzmia³a sytuacja spo³eczna by³a przyczyn¹ niepokojów na terenie miasta.
W 1921 roku dosz³o do strajku pracowników gazowni, którzy ¿¹daj¹c podwy¿ek p³ac
przerwali dop³yw gazu dla miasta. Aczkolwiek pocz¹tkowo Rada Miejska uchwali³a
zwolnienie z pracy wszystkich strajkuj¹cych, wkrótce dosz³o do porozumienia i strajku-
j¹cy wrócili do pracy. Natomiast pieni¹dze na podwy¿ki Rada Miejska uzyska³a przez
podniesienie ceny za koks od odbiorców gazu na terenie miasta. 

Klasa robotnicza na terenie miasta by³a nieliczna, dlatego has³a rewolucyjne nie znaj-
dowa³y tu znacz¹cego poparcia. Przyk³adem tego by³o rozwi¹zanie wiecu w dniu 30
lipca 1920 r. przez starostê Wincentego Trzciñskiego. Przyby³y z Poznania referent
stwierdzi³: ... zapatrywania p. Starosty by³y dla robotnika w¹tpliwe, wprost niesprawiedliwe,
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ca³e zaœ zachowanie siê i przemówienie dawa³y odczuæ zbytni¹ partyjnoœæ dla pracodawców.
Wszelkie próby organizowania tu manifestacji by³y likwidowane w zarodku; m. in. nie
dopuszczono do demonstracji w dniu 1 maja 1930 roku.

W lipcu 1924 roku Urz¹d Poœrednictwa Pracy odnotowa³, ¿e na terenie miasta znaj-
duje siê jedenastu bezrobotnych, choæ faktycznie by³o ich wiêcej. Rozmiarów bezrobo-
cia w ca³ym miêdzywojennym dwudziestoleciu nie da siê dziœ dok³adnie ustaliæ, ponie-
wa¿ materia³y Ÿród³owe s¹ niepe³ne, a ponadto budz¹ powa¿ne zastrze¿enia pod
wzglêdem wiarygodnoœci. Czêste stwierdzenia, ¿e: nastrój bezrobotnych jest spokojny i nie
ma obaw pogorszenia ich sytuacji, s¹ zbyt ogólnikowe i nie ukazuj¹ dramatycznego po³o-
¿enia ludzi nie posiadaj¹cych sta³ego zatrudnienia.

Wœród bezrobotnych zarejestrowanych na terenie miasta w sierpniu 1924 roku
znajdowali siê robotnicy: tartaczni – w liczbie piêciu, leœno-rolni – szeœciu oraz z innych
miejsc pracy – piêciu. Do tej liczby nale¿a³oby dodaæ przypuszczalnie szesnaœcie osób,
które przyby³y z Górnego Œl¹ska. Ogó³em bezrobotnych by³oby wiêc trzydziestu
dwóch. Robotnicy tartaczni tracili pracê dlatego, ¿e tartaki z powodu braku kredytów
i gotówki nie mog³y zatrudniaæ pe³nej liczby pracowników. Nastrój wœród tej grupy ro-
botników by³ czêœciowo niespokojny, burzliwy, a dla w³adz nieprzychylny.

Dziêki zapotrzebowaniu na robotników leœnych przez firmê „Walsum” z Bukowca
oraz zezwoleniu Ministerstwa Pracy i Opieki Spo³ecznej na wyjazdy robotników niewy-
kwalifikowanych do Francji, we wrzeœniu tego roku bezrobocie zosta³o zlikwidowane.
Ten dobry okres, kiedy nie by³o bezrobotnych na terenie miasta, utrzyma³ siê do maja
1925 roku. 

Ju¿ w nastêpnym miesi¹cu w ewidencji Urzêdu Poœrednictwa Pracy figurowa³y piêæ-
dziesi¹t trzy osoby, zaœ przypuszczalna liczba bezrobotnych wynosi³a siedemdziesi¹t
piêæ. Tak nag³e pojawienie siê du¿ej liczby bezrobotnych wynika³o st¹d, ¿e firmy drzew-
ne w powiecie miêdzychodzkim wola³y – w miejsce tutejszych robotników maj¹cych
wiêksze wymagania p³acowe – zatrudniæ tañszych robotników z Polski centralnej.

Na pocz¹tku lipca 1925 roku zanotowano ju¿ stu osiemnastu bezrobotnych, a przy-
puszczano, ¿e by³o ich ok. stu piêædziesiêciu. Wiêkszoœæ bezrobotnych znalaz³a pracê
przy ¿niwach, odpracowuj¹c u gospodarzy œwiadczenia uzyskane w ci¹gu roku. Prace
te jednak by³y krótkotrwa³e.

Mimo to liczba bezrobotnych na terenie powiatu by³a doœæ du¿a, bo dosz³a do trzy-
stu. W obwodzie posterunku Nowy Tomyœl zarejestrowano ich czterdziestu oœmiu,
a wiêc zaznaczy³a siê powolna tendencja wzrostowa bezrobocia. Bez pracy byli prze-
wa¿nie robotnicy przejœciowo zwolnieni z tartaków: Brunona Roya i Romana Nitsche-
go z Glinna oraz z ró¿nych przedsiêbiorstw budowlanych, natomiast dwieœcie piêædzie-
si¹t dwie osoby pochodzi³y z obwodów posterunków Lwówek i Zb¹szyñ. Bezrobotni
z tych obwodów powrócili z Francji lub te¿ porzucili pracê z powodu niskiej p³acy. Do-
piero zbli¿aj¹ca siê zima przynios³a du¿e zapotrzebowanie na robotników leœnych do
pracy na terenie powiatu miêdzychodzkiego (ok. tysi¹ca osób). Jednak¿e skierowani
tam robotnicy, po przepracowaniu krótkiego okresu, wracali do domu. By³o to wyni-
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kiem zbyt niskich zarobków (2 – 3 z³ przy pracy akordowej dziennie), a ponadto trud-
nych warunków bytowania (m. in. zamieszkiwali w dziurawych i nieopalanych bara-
kach). Tak¿e ceny w kantynie by³y bardzo wygórowane. Wszystko to nie sprzyja³o po-
dejmowaniu pracy, a w konsekwencji stan bezrobocia siê nie zmniejsza³. Wœród robot-
ników panowa³o rozgoryczenie i niepokój. Wyjazdy do Francji by³ te¿ niemo¿liwe z po-
wodu z³ej koniunktury na tamtejszym rynku zatrudnienia. 

W nastêpnych miesi¹cach jednak – mimo wielu niesprzyjaj¹cych okolicznoœci – do-
strzec mo¿na by³o zmniejszenie liczby bezrobotnych. Wi¹za³o siê to z okresem popra-
wy stanu gospodarki polskiej w latach 1926 – 1928. Bezrobotni znajdowali zatrudnie-
nie w wielu zak³adach rzemieœlniczych, np. w maju 1926 roku na terenie obwodu No-
wy Tomyœl, Lwówek i Kuœlin. Problem bezrobocia istnia³ jedynie w s¹siedniej gminie Bo-
lewice, gdzie zarejestrowano sto trzydzieœci osób nie maj¹cych pracy. 

¯ycie w mieœcie jednak, pomimo ogólnej poprawy koniunktury gospodarczej, nie
by³o ³atwe. Okolice opanowane zosta³y przez niemieckie zrzeszenia producentów,
które wywozi³y do Rzeszy wiêksz¹ czêœæ artyku³ów pierwszej potrzeby. Uderza³o to
szczególnie w nap³ywowy element polski, a w mniejszym stopniu w zasiedzia³¹ ludnoœæ
Nowego Tomyœla, która zaspokaja³a swoje potrzeby we w³asnych gospodarstwach rol-
niczych. Dlatego przez ca³y okres dwudziestolecia panowa³a tutaj dro¿yzna. Dla przy-
k³adu – ró¿nica w cenie miêsa miêdzy Nowym Tomyœlem a okolicznymi miasteczkami
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wynosi³a 40 groszy. Pisa³ o tym starosta Józef Czochron:... jakkolwiek wiem o tej lichwie
cen, to wkroczyæ nie mogê, gdy¿ spowodowa³bym u tych nielicznych rzeŸników, którzy trak-
tuj¹ ubój dla zaspokojenia lokalnych potrzeb, zupe³ne zaprzestanie uboju i przerzucenie siê
na daleko wiêcej intratne skupowanie byd³a na eksport.

Chocia¿ w maju 1926 roku w Nowym Tomyœlu nie wystêpowa³o zjawisko bezro-
bocia, to jednak problem nie zosta³ ostatecznie rozwi¹zany. W nastêpnych miesi¹cach
odnotowywano na terenie miasta od trzydziestu do trzydziestu szeœciu bezrobotnych.
Walkê z bezrobociem prowadzono zatrudniaj¹c czasowo robotników przy budowie
dróg w powiecie, np.: Nowy Tomyœl – Sêkowo (1927), Nowy Tomyœl – Opalenica
(1928 – 1929), Nowy Tomyœl – Lwówek (1925 – 1926). Takie okresowe zatrudnia-
nie stanowi³o tylko krótkotrwa³¹ pomoc dla bezrobotnych. Trudna w tych latach by³a
te¿ sytuacja kobiet, zw³aszcza samotnych, które w przypadkach redukcji zwalniano ja-
ko pierwsze. W 1926 roku z fabryki „¯ar” zwolniono czterdzieœci jeden kobiet.

Niekiedy bezrobotni chwytali siê ró¿nych prac, by prze¿yæ. Ignacy Zwoliñski na
przyk³ad w porze letniej wyst¹pi³ z proœb¹ o pozwolenie na sprzeda¿ lodów na Starym
Rynku: ... jestem bezrobotny i nie mam ¿adnych Ÿróde³ dochodu, z których móg³bym u¿ywiæ
¿onê i dziecko znajduj¹ce siê na moim utrzymaniu.

Nowotomyskie obywatelstwo, kieruj¹c siê potrzeb¹ wspomo¿enia znajduj¹cej siê
w trudnej sytuacji czêœci spo³eczeñstwa, czêsto organizowa³o uliczne kwesty na jej
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rzecz. Staraniem cz³onkiñ skupionych w Towarzystwie Œw. Wincentego a` Paulo, Pau-
lina Marcinkowska wydawa³a bezp³atne obiady dwudziestu oœmiu dzieciom z ubogich
rodzin. Inne towarzystwa i organizacje urz¹dza³y loterie na rzecz bezrobotnych. Nie
zawsze, oczywiœcie, przynosi³y one spodziewany zysk.

Od 20 grudnia 1934 roku do 20 stycznia 1935 roku na terenie powiatowego No-
wego Tomyœla znajdowa³o siê piêædziesiêciu trzech sta³ych bezrobotnych, pobieraj¹-
cych zasi³ki z lokalnego Komitetu Funduszu Pracy. W tym samym okresie rejestracj¹
objêtych by³o: we Lwówku – 131, w Buku – 163, w Grodzisku – 158, a w Opalenicy
– 380 bezrobotnych. 

Ówczesne w³adze powiatowe, w pismach do burmistrzów i wójtów, zwraca³y uwa-
gê na potrzebê przeprowadzenia na ich rzecz zbiórek pieniê¿nych. Starosta pisa³ m. in.:
... nie przeczuwaj¹c wa¿noœci akcji zbiórki na rzecz bezrobotnych, a tak¿e potrzeby, winni siê
urzêdnicy do dobrego wyniku zbiórki przyczyniæ.

8 maja 1935 roku nadesz³o do starostwa pismo kierownictwa kamienio³omów w Ja-
nowej Dolinie, wyjaœniaj¹ce przyczynê opuszczenia pracy przez robotników pochodz¹-
cych z powiatu nowotomyskiego. Dyrekcja kamienio³omów stwierdzi³a, ¿e: ... zasadni-
czym powodem opuszczenia pracy s¹ prawdopodobnie nader ciê¿kie warunki mieszkaniowe
oraz ciê¿ka, wymagaj¹ca kwalifikacji praca. Tymczasem rzeczywistym powodem porzu-
cenia pracy przez robotników, pochodz¹cych przewa¿nie z okolic Nowego Tomyœla
oraz Bolewic, by³y marne zarobki wynosz¹ce 4 – 10 z³ za dziesiêæ dni ciê¿kiej pracy.

W trakcie analizy sk³adu spo³eczno – zawodowego bezrobotnych w latach trzydzie-
stych XX stulecia, uwagê zwraca wysoki odsetek pracowników umys³owych. Wœród
dziesiêciu bezrobotnych pracowników umys³owych, w Nowym Tomyœlu w styczniu
1937 roku znajdowali siê: nauczyciel, dwóch pomocników biurowych, czterech ksiê-
gowych, agent ubezpieczeniowy, technik budowlany oraz urzêdnik bankowy. Pewnym
wyjœciem, aczkolwiek niedostatecznym, by³a dla bezrobotnych mo¿liwoœæ wst¹pienia
od 5 grudnia 1936 roku do Batalionu Obrony Narodowej. Inn¹ form¹ wsparcia ma³ej
czêœci bezrobotnych by³o zatrudnianie ich w ramach specjalnej akcji dla inwalidów nie-
podleg³oœciowców. Z tej grupy w sprawozdaniu Wydzia³u Powiatowego za czerwiec
1939 roku figurowa³y trzy osoby poszukuj¹ce pracy na terenie miasta.

Nastêpny rok przyniós³ podobny poziom bezrobocia, wahaj¹cy siê od czterdziestu
jeden do czterdziestu piêciu osób miesiêcznie. Poziom ten utrzyma³ siê a¿ do wybuchu
wojny. 
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Ks. Andrzej Staszic (Stasic)
proboszcz w Wytomyœlu w latach 1779-1798

W 2020 roku przypada 220. rocznica konsekracji wytomyskiego koœcio³a oraz
275. rocznica urodzin ks. Andrzeja Staszica, który w czasie wznoszenia œwi¹tyni pe³-
ni³ tu funkcjê proboszcza.

Wszyscy zapewne kojarz¹ postaæ Stanis³awa Staszica, polskiego dzia³acza oœwiece-
niowego, duchownego, pioniera spó³dzielczoœci, filozofa, pisarza i publicysty. Na kar-
tach polskiej historii zapisa³ siê on z³otymi zg³oskami. Jego imieniem nazwano wiele in-
stytucji, ulic i szkó³. Najbli¿szym nam by³ przez lata Zespó³ Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Sta-
szica w Nowym Tomyœlu. Niewielu z nas s³ysza³o jednak o jego starszym o 10 lat bra-
cie, ks. Andrzeju Staszicu, który na prze³omie XVIII i XIX wieku pe³ni³ w parafii Wyto-
myœl i parafii Lwówek funkcjê proboszcza.

Ks. Andrzej Staszic (1745 – 1824), wg danych Ÿród³owych „Stasic/Stasiæ”
(zdaniem J. Olejniczaka w³aœciwa forma nazwiska wytomyskiego proboszcza to
„Stasic”), urodzi³ siê w styczniu 1745 roku w Pile z matki Katarzyny Mêdlickiej i z ojca
Wawrzyñca. By³ drugim z czwórki dzieci Katarzyny i Wawrzyñca. Rodzina Stasziców
wywodzi³a siê z zas³u¿onego i powszechnie szanowanego w Pile rodu mieszczan. Swo-
je imiê otrzyma³ po dziadku Andrzeju Staszicu, staroœcie pilskim, który funkcjê tê, zgod-
nymi g³osami mieszczan, pe³ni³ nieprzerwanie przez ponad trzydzieœci lat. Ojciec ks.
Andrzeja, Wawrzyniec Staszic (z zawodu rolnik i piwowar) by³ osob¹ wszechstronnie
wykszta³con¹, zna³ siê na prawie rzymskim i utworach wspó³czesnych. Oko³o 1745 ro-
ku otrzyma³ „tytu³ sekretarza J. K. M. Króla Augusta III”, w tym samym czasie w doku-
mentach wzmiankowany jest jako „proconsul Pi³y”, czy te¿ „burmistrz miasta”. Przez
dekadê, do 1772 roku (pierwszy rozbiór Polski) pe³ni³ w Pile urz¹d starosty. Matka ks.
Andrzeja, Katarzyna Mêdlicka, wywodzi³a siê równie¿ z rodziny o tradycjach s³u¿ebno-
œci publicznej. Tak wiêc Andrzej wychowywany by³ w duchu patriotyzmu, s³u¿enia po-
moc¹ innym i wra¿liwoœci na niesprawiedliwoœæ ludzk¹. 

Dostêpne archiwalia zawieraj¹ niewiele o nim informacji. Wszystkie wzmianki jego
dotycz¹ce podawane s¹ najczêœciej przy okazji opisu dzia³alnoœci jego m³odszego brata
Stanis³awa. G³ównym Ÿród³em informacji jest jedynie krótki ¿yciorys „Curriculum vi-
tae”, spisany przez niego w jêzyku ³aciñskim w 1797 roku. 

Ks. Andrzej Staszic pierwsze nauki pobiera³ w domu rodzinnym. Do szko³y œredniej
uczêszcza³ w Wa³czu, gdzie uczy³ siê gramatyki, sk³adni, poetyki i retoryki. Nastêpnie
przeniós³ siê do Poznania. Studiowa³ logikê, fizykê metafizyczn¹ i teologiê spekulatyw-
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n¹. Naukê w Poznaniu ³¹czy³ z obowi¹zkami nauczyciela w rodzinach Zbyszewskich
i Biegañskich z Potulic. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1769 roku, w wieku 24 lat. 

Poprzedzi³y je dwuletnie studia teologiczne w poznañskim seminarium. Prawdopo-
dobnie po zakoñczeniu studiów (data nieznana) wyjecha³ do maj¹tku Franciszka Sokol-
nickiego w Chraplewie i w nim przez osiem lat pe³ni³ funkcjê nauczyciela. Co robi³
i gdzie przebywa³ po opuszczeniu Chraplewa, dok³adnie nie wiadomo. W swoim CV
(bez podania lat) wymienia, ¿e w Brodnicy, u boku proboszcza Ignacego Raczyñskiego
(hrabiego na Ma³oszynie i Raczynie) pe³ni³ rolê wikariusza. Istniej¹ przypuszczenia, ¿e
w okresie wikariatu w Brodnicy mieszka³ u niego wspomniany na pocz¹tku brat Stani-
s³aw. Z kolei na stronie poœwiêconej wieloletniemu proboszczowi Œmi³owa (1980-
2015), ks. Jerzemu Ptachowi (w zak³adce: „Proboszcz"), ks. Andrzej Staszic w latach
1775-1776 wymieniany jest jako duszpasterz tej parafii. Nie znamy zatem kolejnoœci
tych dwóch wa¿nych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w jego ¿yciu.

W parafii wytomyskiej od 1772 roku pos³ugê duszpastersk¹ sprawowa³ ks. Micha³
Józef Majerka (wczeœniejszy komendarz Parafii pw. œw. Andrzeja Aposto³a w Kunowie
ko³o Gostynia). Pocz¹tkowo pe³ni³ funkcjê komendarza i wikariusza, a od 26 paŸdzier-
nika 1774 roku – proboszcza. Godnoœæ tê piastowa³ przez kolejne cztery lata. Po jego
odejœciu w listopadzie 1778 roku, w nieznanych okolicznoœciach, Wytomyœl zmaga³ siê
z brakiem przebywaj¹cego tu na sta³e kap³ana. Zaœwiadczaj¹ o tym ksiêgi parafialne,
w których zapiski dokonywane by³y przez kilku ksiê¿y. Mo¿na tylko przypuszczaæ, ¿e
przyje¿d¿ali oni z s¹siednich parafii. 

W marcu 1779 roku na wolne stanowisko proboszcza w Wytomyœlu oddelegowa-
ny zosta³ ks. Andrzej Staszic. Zawita³ tu dziêki dobrym koneksjom z rodzin¹ Sokolnic-
kich z pobliskiego Chraplewa. Stanowisko proboszcza otrzyma³ z rekomendacji funda-
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tora i kolatora tutejszego koœcio³a Feliksa Szo³drskiego (1736 – 1795). Nie znaj¹c da-
ty rozpoczêcia budowy obecnego koœcio³a, mo¿emy sobie zadaæ retoryczne pytanie,
czy ówczesny dziedzic rozmyœlnie sprowadzi³ tu ks. Staszica z zamiarem powierzenia
mu budowy nowego koœcio³a, te¿ czy w celu jej kontynuacji? Objêcie parafii przez ks.
Andrzeja Staszica odnotowane zosta³o m. in. w ksiêdze „Liber Metrices Baptisatorum
Ecclesiae Partis Wytomyslen expressus Anno 1779” pod dat¹ 15 marca. Swoje adno-
tacje w ksiêdze dokonywa³ jako „Curatus Loci” (pleban  miejscowy). W dostêpnych
publikacjach trudno doszukaæ siê jakichkolwiek informacji z okresu pobytu ks. Andrze-
ja w wytomyskiej parafii. Gdy w 1797 roku w s¹siedniej parafii we Lwówku pojawi³ siê
wakat na posadê proboszcza, wœród wielu ksiê¿y chêtnych na to stanowisko, swoj¹
kandydaturê zg³osi³ równie¿ ks. Andrzej (w tym czasie pe³ni³ ju¿ rolê jej administrato-
ra). Jak wspomina w swoim ¿yciorysie, jego osobê popar³ dziedzic Lwówka – Melchior
£¹cki. Posadê lwóweckiego proboszcza ks. Andrzej Staszic obj¹³ w 1798 roku i pe³ni³
j¹ przez kolejnych 26 lat. Potwierdza to fragment duchowego testamentu jego
nastêpcy, ks. Józefa Hejduckiego („Gazeta Koœcielna” 1848 Nr 12) ...Od r. 1799. dnia
7. lipca by³em jako wyrêczyciel i zastêpca wspó³pracownikiem godnego poprzednika mego
œp. Andrzeja Stasica a¿ do roku 1825. Od tego czasu z woli Najwy¿szego i woli JJW. zmar-
³ych dziedziców i kolatorów tutejszego koœcio³a zosta³em rz¹dc¹ tutejszej parafii i przewod-
nikiem Waszym do wiecznoœci. 

W prasie poznañskiej z tego okresu pojawi³y siê informacje dotycz¹ce
duszpasterskiej dzia³alnoœci ks. Andrzeja we Lwówku. „Gazeta Poznañska”  (Nr 12 z
14 marca 1807 r.) donios³a, i¿ ks. Staszic wraz z lwóweckimi parafianami w³¹czy³ siê w
zbiórkê funduszy na zakup œrodków opatrunkowych dla rannych Polaków walcz¹cych
po stronie Napoleona. Odezwê w tej sprawie, w imieniu Komisji Rz¹dz¹cej (tymczaso-
wy rz¹d Ksiêstwa Warszawskiego), wystosowa³a Izba Administracji Publicznej Depar-
tamentu Poznañskiego: Wezwanie wzglêdem dodawania szarpi i p³ótna na bindy dla ryce-
rzy naszych rannych w Cesarsko – Królewsko – Francuskich lazaretach zostaj¹cych, sza-
nowna publicznoœæ wiadomoœæ powziê³a; nie omieszka³a natychmiast z najwiêksz¹ skwapli-
woœci¹ takowe do nas przysy³aæ [...]. Dalej gazeta podaje listê ofiarodawców. Pod dat¹
3 marca 1807 roku widnieje imienny wykaz ofiarodawców z parafii lwóweckiej: pro-
boszcz lwówecki ks. Staszic 204 z³; Maciej Kostrzyñski, pisarz 6 z³; Marianna Komoro-
wiczowa, gospodyni 6 z³; Karol Zajêcki, koœcielny 2 z³; ks. Józef Hayducki, proboszcz
szpitala we Lwówku 18 z³; w³oœcianie wsi Bolewice 9 z³ 4 gr.; w³oœcianie z Zêbowa 5z³
17 gr.; w³oœcianie z Komorowa 4 z³; w³oœcianie z Posadowa 6 z³ 25 gr. Augustyn War-
gowski, ogrodowy 18 z³. 

Na pocz¹tku XVIII wieku Lwówek boryka³ siê z wieloma trudnoœciami. Wielk¹ tra-
gediê dla tego miasta przyniós³ dzieñ 25 lipca 1813 roku. W tym dniu w po¿arze ucier-
pia³ koœció³ farny, ogieñ strawi³ równie¿ znaczn¹ czêœæ budynków mieszczañskich. Jak
wielkiego zniszczenia dokona³ po¿ar w mieœcie œwiadczy fakt, ¿e odbudowa samej tyl-
ko œwi¹tyni trwa³a 8 lat. Pierwsza msza œw. po jego odnowieniu odprawiona zosta³a
w niedzielê 25 listopada 1821 roku (do tej pory nabo¿eñstwa odprawiane by³y w ko-
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œciele œw. Barbary). Ówczesne gazety donosi³y o wielkich zas³ugach wspomnianego
wczeœniej ks. Hayduckiego w odbudowie spalonego koœcio³a. Nie umniejsza to jednak
zas³ug ks. Andrzeja Staszica, który jako proboszcz zarz¹dza³ ca³¹ parafi¹ lwóweck¹. Co
najmniej od roku 1824 ks. Andrzej Staszic posiada³ status emeryta.

Zdaniem Czes³awa Leœniewskiego, autora publikacji z 1926 roku, w której za-
mieszczony zosta³ w oryginalnym brzmieniu przedruk „curriculum vitae” ks. Andrze-
ja, zmar³ on w 1825 roku. Data ta powielana jest i w innych publikacjach. Tymczasem
mo¿na przyj¹æ, ¿e jest to informacja nieœcis³a. W „Ksiêdze zgonów” parafii Lwówek
z 1824 roku, przechowywanych w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, pod
Lp. 46, na str. 164/165 jako datê jego œmierci podano 8 sierpnia 1824 roku. Ponad-
to „Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego” (Nr 8 z 28 stycznia 1826 r.), przy oka-
zji anonsu o œmierci jego m³odszego brata Stanis³awa, poda³a: [...] By³ rodem z Pi³y [cho-
dzi o Stanis³awa] a przynajmniej z okolicy tamtejszej. Brat jego 10 lat starszy, Proboszcz
w Lwówku, koalicyi JW. Hrabi £¹ckiego, umar³ w roku 1824. ¯yj¹ca jeszcze siostra jego
mieszka pod Chodzie¿¹. Z krewnych jego znajduj¹ siê tak¿e niektórzy w Poznaniu (Przyp.
R. G. P.). Z kolei „Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen” (Nr 12 z 21 marca
1826r.) informowa³, i¿ ks. Andrzej w dniu 2 czerwca 1824 roku spisa³ swój testa-
ment. Do publicznej wiadomoœci testament ów podany zosta³ 28 wrzeœnia tego same-
go roku, a wiêc musia³o to byæ ju¿ po Jego œmierci. W swej ostatniej woli koœcio³owi
farnemu zapisa³: na ukoñczenie naprawy wnêtrza koœcio³a – 288 talarów, 15 srebr-
nych groszy i 7 fenigów (88 tal. 15srgr. 3fen. w gotówce i w? „pretensyi za liwerunek”
200 tal.); dwa zwierciad³a do zakrystii wartoœci 1 talara; cyny na organy koœcielne –
7 talarów 20 srebrnych groszy; do kasy koœcielnej – 30 talarów i ksi¹¿ki do biblioteki
koœcielnej. 

W lwóweckiej parafii splot³y siê drogi ¿yciowe dwóch wa¿nych dla Wytomyœla
duszpasterzy – ks. Andrzeja Staszica i ks. Ludwika Z¹jêckiego ("Przegl¹d
Nowotomyski" 3/2019). 
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Przedruk „curriculum vitae” ks. Andrzeja Stasica.  Przek³ad z ³aciny:  Bartosz Ma³ecki

[¯yciorys] przewielebnego Andrzeja Stasica plebana w Wytomyœlu, 
prezentowanego na stanowisko prepozyta parafii we Lwówku.

1. Urodzi³em siê w mieœcie Jego Królewskiej Moœci Schneidemühl (Pi³a) w Prusach Za-
chodnich. Moja matka nie ¿yje, ojciec imieniem Wawrzyniec, osiemdziesiêciolatek,
jeszcze ¿yje, mieszka u swej córki pani Kunkolin w urzêdzie [?] Jego Królewskiej Mo-
œci Podstolice w parafii Budzyñ. Moi najbli¿si krewni mieszkaj¹ w Schneidemühl.
2. Pierwsze podstawy edukacji otrzyma³em w domu, staraniem rodziców.
3. Nauk piêknych (humaniores litterae) uczy³em siê w Wa³czu, u nie¿yj¹cych nauczy-
cieli z Towarzystwa Jezusowego: u magistrów Lehmana i Skowroñskiego gramatyki
i syntaksy, zaœ u ojców Patrzyckiego i Ossowskiego poezji i retoryki, przez 9 lat.
4. Zaraz potem wyjecha³em do Poznania, gdzie równie¿ pod kierunkiem profesorów
z Towarzystwa Jezusowego studiowa³em: logikê pod kierunkiem ojca Aleksandra
Pruszaka, fizykê i metafizykê pod kierunkiem tego¿, a teologiê spekulatywn¹ pod kie-
runkiem ojców Grochowickiego i Rychlewskiego.
6. Studiuj¹c w Poznaniu filozofiê œwieck¹ pe³ni³em równie¿ obowi¹zki nauczyciela do-
mowego urodzonych Zbyszewskich i Biegañskich ze wsi Potulice. 
Nastêpnie, ukoñczywszy szko³y, do których uczêszcza³em nak³adem moich najzna-
komitszych rodziców, przyj¹³em stanowisko wychowawcy dzieci w Chraplewie, wsi
dziedzicznej jaœnie wielmo¿nego Franciszka Sokolnickiego chor¹¿ego gnieŸnieñskie-
go, przez lat oko³o osiem.
8. Do stanu kap³añskiego w³¹czy³ mnie w 1769 roku najjaœniejszy najprzewielebniej-
szy W³adys³aw Wa³knowski sufragan poznañski. Teologiê moraln¹ studiowa³em
w seminarium poznañskim pod kierunkiem profesorów Krystiana de Jüngling i Jerze-
go Chudzickiego przez dwa lata.
9. Pe³ni³em funkcjê wikariusza w parafii we wsi Brodnica u wówczas pra³ata a obec-
nie najjaœniejszego i najprzewielebniejszego Ignacego hrabiego z Ma³oszyna i Raczyna
Raczyñskiego biskupa poznañskiego, kawalera Czerwonego Or³a i Œw. Jana Jerozo-
limskiego.
10. Potem, za poleceniem wielmo¿nych Sokolnickich, otrzyma³em prezentê na para-
fiê we wsi Wytomyœl, na stanowisko plebana, od zm. jaœnie wielmo¿nego Feliksa
z Szo³dr Szo³drskiego, kolatora i nadal zajmujê siê duszpasterstwem w tej parafii.
11. Mam 52 lata.
12. Teraz, po og³oszeniu wakatu na stanowisku prepozyta we Lwówku, jaœnie wiel-
mo¿ny Melchior £¹cki, jako dziedzic i patron, z w³asnej pobudki raczy³ prezentowaæ
mnie, spoœród licznych innych ubiegaj¹cych siê o to, na to beneficjum w Lwówku i naj-
pokorniej proszê o zatwierdzenie tej prezenty.

(-) Andrzej Stasic 
pleban wytomyski, rêk¹ w³asn¹.



Postacie te mo¿na spi¹æ w jedn¹, wa¿n¹ dla dziejów wytomyskiej parafii, klamrê.
Pierwszy z nich przyczyni³ siê do wzniesienia wytomyskiego koœcio³a, drugi dokona³
zwieñczy³ dzie³o jego budowy. Na podstawie zebranych skromnych materia³ów,
z perspektywy 200 lat nie sposób oceniæ, jak¹ osobowoœci¹ by³ ks. Andrzej Staszic.
Lista znakomitych rodów, których przedstawiciele przewinêli siê przez jego ¿ycie
(pamiêtajmy, ¿e by³ pochodzenia mieszczañskiego – Zbyszewscy, Biegañscy, hrabia
Franciszek Sokolnicki, hrabia Ignacy Raczyñski, Feliks Szo³drski herbu £odzia, Melchior
Korzbok – £¹cki – jest imponuj¹ca i bardzo wymowna.

W uzupe³nieniu informacji dotycz¹cych dziejów wytomyskiej parafii z koñca XVIII
wieku warto odnotowaæ te¿ fakt, ¿e ostatni zapis ks. Andrzeja Staszica w „Ksiêdze
chrztów” datowany jest na 25 marca 1798 roku. Po jego odejœciu do Lwówka, przez
nieca³e dwa miesi¹ce pos³ugê duszpastersk¹ pe³ni³ franciszkanin Tadeusz Œwiderski
z zakonu Braci Mniejszych Obserwantów. Przypadek? Mo¿e przypadek, ale po
znakomitym ojcu Baltazarze („Przegl¹d Nowotomyski” 1/2019) by³ to drugi
bernardyn zwi¹zany z Wytomyœlem. 

Bibliografia: 

Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu
par. rzym.- kat. Wytomyœl, sygn.: PM330/03, s. 158-163, 216, 264; PM330/04 s. 1, 3,
132.
par. rzymkat Lwówek, syg. PM161/17 s. 164, 165.

Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Posen, 21.03.1826 Nr 12.
Gazeta Koœcielna, Poznañ 20.03.1848 Nr 12. 
Gazeta Poznañska 14.03.1807 Nr 12.
Gazeta Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego 28.01.1826. Nr 8.
Kronika Miasta Poznania 20.02.1926 Nr 21.
Czes³aw Leœniewski, Stanis³aw Staszic Jego ¿ycie i ideologia w Dobie Polski Niepodleg³ej
(1755 – 1795) Warszawa 1926.
Józef Olejniczak, Testament ksiêdza Andrzeja Stasica, „Zeszyty Staszicowskie” 11/2018
Jerzy Sikora, Stanis³aw Staszic, Katowice 1974.

Enchus Omnium Ecclesiarum et Universi Cleri Archidioecesis Posnaniensis pro ...1824
Podrêczna encyklopedya koœcielna T.1/4.
http://malgorzata.smilowo.parafia.info/index.php/historia/proboszczowie-parafii-
smilowo/ [dostêp 29.10.2018].
http://www.dawna.pila.pl/czytelnia/rodzina_staszicow.php
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/stanislaw-staszic-1755-1826-ksiadz-sarz-
dzialacz-uczony-minister1pl/

Lokalizacja informacji Ÿród³owych: Jagielloñska Biblioteka Cyfrowa; Wielkopolska Biblioteka
Cyfrowa; Radomska Biblioteka Cyfrowa

Autor dziêkuje p. Jaros³awowi Juszczakowi, Bartoszowi Ma³eckiemu i Andrze-
jowi Skurdo za t³umaczenia i przeprowadzone kwerendy. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

17Ks. Andrzej Staszic (Stasic) proboszcz w Wytomyœlu w latach 1779-1798
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Zdobyte umiejêtnoœci nale¿y stale pielêgnowaæ, a wzorce przekazywaæ kolejnym harcerskim pokoleniom.
Bieg harcerski; Gliñskie Góry, 2019 r.



Od lat harcerska s³u¿ba wype³nia spo-
r¹ czêœæ Twojego ¿ycia, które jej elemen-
ty w szczególnoœci Ciê pasjonuj¹?

Harcerska s³u¿ba rzeczywiœcie w du¿ej
mierze wype³nia mój czas. Pe³ni¹c funkcjê
dru¿ynowego 19. Dru¿yny Harcerskiej
„Buki” mogê œmia³o stwierdziæ, ¿e nasza
aktywnoœæ nie sprowadza siê tylko do
pi¹tkowych zbiórek. Z biegiem czasu,
harcerze na nowo zostali zauwa¿eni w na-
szym mieœcie, co wi¹¿e siê z tym, ¿e czê-
sto jesteœmy proszeni o pomoc przy orga-
nizacji wielu lokalnych przedsiêwziêæ. Ro-
bimy to z ogromn¹ przyjemnoœci¹, gdy¿
poczucie, ¿e jesteœmy komuœ potrzebni
sprawia nam wiele radoœci. W harcerskiej
aktywnoœci najbardziej lubiê w³aœnie to
wspólne dzia³anie, podejmowanie inicja-
tyw i poczucie, ¿e prawid³owo wype³niam
s³owa harcerskiego przyrzeczenia: Ca³ym
¿yciem pe³niæ s³u¿bê Bogu i Polsce, nieœæ
chêtn¹ pomoc bliŸniemu…. Uwielbiam rów-
nie¿ w³óczyæ siê po górach, a po wêdrów-
ce przysi¹œæ w schronisku i pograæ na gita-

rze harcerskie, czy te¿ turystyczne piosen-
ki. Sporo radoœci sprawia mi, kiedy nagle
dosiadaj¹ siê inni turyœci i spêdzamy wie-
czór na wspólnym muzykowaniu.

Zami³owania te pojawi³y siê w Twoim
¿yciu zanim zosta³eœ harcerzem, czy to
w³aœnie harcerstwo je rozbudzi³o?

Zawsze uwielbia³em naturê, jednak gó-
ry niekoniecznie. Pamiêtam swoj¹ pierw-
sz¹ górsk¹ wyprawê, jak¹ odby³em w wie-
ku dziesiêciu lat, po której obieca³em so-
bie, ¿e ju¿ nigdy w góry nie wrócê
(œmiech). Po krótkim czasie wst¹pi³em do
harcerstwa i tam poczu³em, jak przyjem-
na mo¿e byæ wspólna wêdrówka po lesie.
Uwielbia³em te¿ œpiewaæ przy ognisku
i ws³uchiwaæ siê w harcerskie pieœni, które
niejednokrotnie nawi¹zuj¹ w³aœnie do
gór. Na tyle poruszy³y one moj¹ wy-
obraŸniê, ¿e poczu³em, jak niesamowity
musi byæ pobyt w górach przy dŸwiêkach
gitary. To by³ pocz¹tek budzenia siê we
mnie pasji.
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To, jak¹ dzisiaj jestem osob¹ 
zawdziêczam harcerskiej s³u¿bie…

Choæ mundur z lilijk¹ za³o¿y³, gdy by³ jeszcze dzieckiem, jego zapa³, chêæ do
dzia³ania, zaanga¿owanie i wiernoœæ harcerskim idea³om nie gasn¹ mimo up³y-
wu lat. Krystian Dybek – instruktor harcerski, dru¿ynowy 19. DH „Buki” im.
Aleksandra Kamiñskiego, pracownik Wydzia³u Rozwoju i Strategii Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyœlu opowiada o swojej harcerskiej pasji, po-
twierdzaj¹c tym samym s³usznoœæ powiedzenia, ¿e harcerzem zostaje siê na ca-
³e ¿ycie… 
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Gry na gitarze nauczy³eœ siê samodziel-
nie?

Harcerstwo nauczy³o mnie bardzo
wa¿nej rzeczy, ¿e je¿eli czegoœ chcesz,
musisz siê o to postaraæ, a je¿eli bardzo siê
zaanga¿ujesz, bêdziesz to zawsze ceni³.
Przyk³adem tego jest w³aœnie moja chêæ
grania na gitarze. Bardzo chcia³em graæ
przy ognisku dla moich harcerzy, a uda³o
mi siê to dopiero po 6 latach. Nie by³o
mnie staæ na gitarê i nie dosta³em siê do
szko³y muzycznej, bo kiedy chcia³em siê
zg³osiæ, min¹³ ju¿ czas zapisów. Pewnego
dnia dowiedzia³em siê, ¿e moja kole¿anka
zamówi³a sobie tak¹ zwyk³¹, bardzo tani¹
gitarê, aby nauczyæ siê graæ. Zap³aci³a za
ni¹ z pieniêdzy uzbieranych ze zbioru wi-
œni. Te¿ jeŸdzi³em na wiœnie i od³o¿y³em
trochê gotówki, akurat tyle, ¿e wystarczy-
³o na gitarê. Zamówi³em sobie tak¹ sam¹

i zacz¹³em próbowaæ. Z wielkim trudem
i po wielu pora¿kach, z czasem, granie za-
czê³o mi jakoœ wychodziæ i z mojego szar-
pania strun ju¿ nie tylko ja rozpoznawa-
³em piosenki, które gram, ale tak¿e moi
harcerze je rozpoznawali. To by³o piêkne
uczucie, kiedy w koñcu mog³em popro-
wadziæ harcerskie œwiecowisko. Aktualnie
gitara towarzyszy mi w harcerstwie pod-
czas górskich wêdrówek i podczas spo-
tkañ przy ognisku w gronie znajomych.
Nie jestem super muzykiem, ale samo-
ukiem dumnym ze swojego osi¹gniêcia
i w zupe³noœci mi to wystarczy.

Wst¹pi³eœ do harcerstwa z w³asnej ini-
cjatywy, czy ktoœ Ciê do tego zachêci³? 

O harcerstwie us³ysza³em przez przy-
padek, kiedy to przy okazji domowych
porz¹dków znaleŸliœmy z mam¹ jej har-
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Pierwszym poruszaj¹cym momentem by³o dla mnie moje przyrzeczenie harcerskie, które z³o¿y³em w 2005 roku



cerski mundur. Zaczê³a opowiadaæ o tym,
jak by³a harcerk¹, dzieliæ siê wspomnienia-
mi. Pokaza³a mi zdjêcia z tego okresu.
Harcerski obóz pod namiotami, integra-
cja, ognisko przy dŸwiêkach gitary – bar-
dzo mnie to zaciekawi³o… To by³o coœ,
z czym nie spotka³em siê do tej pory.
Oczywiœcie, nie od razu wst¹pi³em do
dru¿yny harcerskiej, gdy¿ nawet nie wie-
dzia³em, ¿e w Nowym Tomyœlu harcer-
stwo wci¹¿ funkcjonuje. Dowiedzia³em siê
o tym w czwartej klasie szko³y podstawo-
wej, kiedy wzi¹³em udzia³ w majowym,
szkolnym rajdzie i zobaczy³em kilku
uczniów z mojej szko³y w mundurach har-
cerskich. PrzyjaŸni³em siê wtedy z moim
klasowym koleg¹, mieszkaliœmy blisko sie-
bie, wiêc spêdzaliœmy razem du¿o czasu.
W wakacje, kiedy nocowa³em u niego,
przy œniadaniu w³¹czyliœmy telewizor

i akurat na jednym z kana³ów transmito-
wany by³ harcerski festiwal piosenki „Œpie-
wograniec”. Zaciekawi³o nas to, obejrzeli-
œmy ca³oœæ z przyjemnoœci¹ i wtedy zapa-
d³a decyzja, ¿e od wrzeœnia zapiszemy siê
do harcerstwa. Tak zrobiliœmy i do dzisiaj,
od 17 lat, dzia³amy razem w nowotomy-
skim œrodowisku harcerskim.

Dzia³alnoœæ i aktywnoœæ nowotomy-
skiego harcerstwa zmienia³a siê na prze-
strzeni lat. W jakiej by³o kondycji, kiedy
wstêpowa³eœ w jego szeregi?

Pamiêtam, jak przyszed³em na swoj¹
pierwsz¹ zbiórkê we wrzeœniu 2003 ro-
ku. By³o nas wtedy ok. 15 harcerzy po-
dzielonych na trzy zastêpy. Harcerstwo
wtedy funkcjonowa³o inaczej, nie by³o
zwyczaju, aby tak intensywnie dzia³aæ lo-
kalnie. Nasze zbiórki odbywa³y siê zazwy-
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Bardzo wa¿n¹ postaci¹ w moim harcerskim ¿yciu by³ œp. druh Józef Maciejewski. (…) 
26 stycznia 2018 roku, przy jego grobie z³o¿y³em zobowi¹zanie instruktorskie



czaj w harcówce, czêsto chodziliœmy na
Gliñskie Góry, gdzie uczyliœmy siê pos³ugi-
wania map¹, odwiedzaliœmy równie¿ œp.
druha Józefa Maciejewskiego w jego do-
mowej harcówce. W dru¿ynie bardzo
wiele siê dowiadywaliœmy siê o harcer-
stwie, uczyliœmy siê pierwszej pomocy, to-
pografii. Tej przydatnej wiedzy nie posiad³-
bym nigdzie indziej. Dru¿ynow¹ by³a wte-
dy druhna Agata Chojnacka (obecnie No-
wak). Bardzo lubi³em jej podejœcie do nas
harcerzy, pasjê do tego, co robi i profesjo-
nalizm. By³a dla mnie przyk³adem, zawsze
chcia³em jej choæ trochê dorównaæ, maj¹c
œwiadomoœæ, ¿e to nie bêdzie proste. By-
³em cz³owiekiem cichym i ma³o wyryw-
nym, nawet sama druhna Agata powie-
dzia³a mi kiedyœ, ¿e nie myœla³a, i¿ to w³a-
œnie ja dalej poprowadzê dru¿ynê.
W 2006 roku druhna Agata za³o¿y³a ro-

dzinê i ust¹pi³a z funkcji dru¿ynowej, a jej
miejsce zajê³a druhna Kamila B³aszkowska
(obecnie Starosta), która dzia³a³a w 7.
Dru¿ynie Starszoharcerskiej „Cerber”.
W tym okresie przeprowadzony zosta³
nabór nowych cz³onków, którzy na jakiœ
czas zasilili nasze szeregi, jednak w 2008
roku dru¿yna zosta³a zawieszona z powo-
du braku harcerzy oraz kadry. 

Jak przetrwaliœcie ten trudny czas?
W lutym 2010 roku otrzyma³em pro-

pozycjê, aby reaktywowaæ œrodowisko
harcerskie. Nie czu³em jednak wtedy,
abym by³ do tego w³aœciw¹ osob¹. Dru¿y-
nowym zosta³ druh £ukasz Kwiecieñ,
z którym zebraliœmy harcerzy dzia³aj¹cych
przed zawieszeniem dru¿yny i w szeœæ
osób wznowiliœmy zbiórki, biwaki i rajdy.
We wrzeœniu tego samego roku zorgani-
zowaliœmy w Parku Kultury i Wypoczyn-
ku grê miejsk¹, aby zwerbowaæ do dru¿y-
ny nowych cz³onków. Na zbiórkê po na-
borze przysz³o ok. 40 osób, co nas
ogromnie ucieszy³o i pozwala³o pomyœleæ,
¿e harcerstwo w Nowym Tomyœlu siê od-
radza. Po dwóch latach obj¹³em funkcjê
dru¿ynowego i wraz z kadr¹ dru¿yny kon-
tynuowaliœmy to, czego nauczyliœmy siê od
naszych poprzedników. Z czasem zaczêli-
œmy tak¿e pracowaæ nad naszym wizerun-
kiem zewnêtrznym. Przeprowadziliœmy
pierwsz¹ akcjê zarobkow¹, a za zebrane
pieni¹dze zakupiliœmy równe polary do
mundurów. PóŸniej do³o¿yliœmy to tego
czapki i rêkawiczki na okres zimowy. Za-
czêliœmy wymagaæ do munduru regulami-
nowych spodni i obuwia, dziêki czemu dzi-
siaj prezentujemy siê – pod wzglêdem wi-
zerunkowym – spójnie. Ju¿ w 2011 roku
postanowiliœmy za³o¿yæ gromadê zucho-
w¹, aby harcerstwo zaszczepiaæ tak¿e
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Udzia³ w biwaku traktujemy jako nagrodê, coœ co nas
integruje poprzez zabawê i wspólne spêdzanie czasu.

Od lewej: Agata Doliñska, Paulina Wamberska,
Krystian Dybek, Helena Staœkiewicz. 

Niesulice, 2014 r.



wœród najm³odszych. W 2019 roku, z ra-
cji tego, ¿e mieliœmy coraz wiêcej starszych
harcerzy, utworzyliœmy now¹ jednostkê –
12. Dru¿ynê Starszoharcersk¹ „Hory-
zont”, której dru¿ynowym zosta³ druh Ja-
kub Kaczmarek. Aktualnie w Nowym To-
myœlu mamy ok. 70. Harcerzy, skupio-
nych w trzech pionach metodycznych: zu-
chy, harcerze i harcerze starsi. 

Dziêki otwartoœci na wspó³pracê jeste-
œcie widoczni podczas wielu wydarzeñ or-
ganizowanych w naszym mieœcie, a no-
wotomyscy harcerze ciesz¹ siê opini¹
tych, na których zawsze mo¿na liczyæ.
W jakie akcje najchêtniej siê anga¿ujecie? 

Anga¿ujemy siê w ka¿d¹ formê pomo-
cy, je¿eli tylko pozwala nam na to czas.
Przez wszystkie lata dzia³alnoœci dru¿yny
podjêliœmy wspó³pracê z wieloma instytu-

cjami i organizacjami. Przyk³adem mog¹
byæ „Pi¹tkowe Harce w Strefie Koloru”,
w trakcie których raz w miesi¹cu prowa-
dziliœmy zajêcia dla dzieci w Miejskiej i Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej. Co kwar-
ta³, od wielu lat wraz z Klubem Osiedlo-
wym zapraszamy mieszkañców osiedli do
wspólnej zabawy w podchody, które koñ-
czymy ogniskiem. Ka¿dego roku, wspie-
raj¹c Wielk¹ Orkiestrê Œwi¹tecznej Po-
mocy, kwestujemy na ulicach Nowego
Tomyœla oraz wspólnie z zaprzyjaŸnio-
nym Ko³em Gospodyñ Wiejskich z Sêko-
wa organizujemy kawiarenkê z poczê-
stunkiem. Z okazji Œwiêta Flagi od kilku lat
przekazujemy mieszkañcom chor¹giewki
i wiatraczki w narodowych barwach, któ-
re wczeœniej samodzielnie przygotowuje-
my. Prowadzimy zajêcia w nowotomy-
skich przedszkolach, pomagamy w prze-
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Wziêliœmy udzia³ w Betlejemskim Zlocie w Zakopanem, gdzie œwiat³o odbierane jest od skautów s³owackich 
i z tego miejsca rusza w ca³¹ Polskê. Koncert zespo³u „Cisza jak ta”; Zakopane, 2016 r.
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prowadzaniu zabaw dla dzieci podczas fe-
stynów, sadzimy lasy, przeprowadzamy
ró¿ne zbiórki, np. dla zwierz¹t, czy dla po-
gorzelców z Rytla, gdzie kilka lat temu
przesz³a straszna nawa³nica. Od 5 lat dzia-
³amy tak¿e wspólnie z harcerzami z ca³ej
Polski, wspó³organizuj¹c najwiêkszy har-
cerski „Rajd Odkrywców”. W 2017 ro-
ku wziêliœmy udzia³ w ogólnopolskim tur-
nieju harcerskim, w którym zajêliœmy
pierwsze miejsce w Polsce. To by³o dla
nas du¿e wyró¿nienie, daj¹ce nam jeszcze
wiêcej motywacji do dzia³ania. Za nasz¹
dzia³alnoœæ otrzymaliœmy bardzo wiele
wyró¿nieñ, zarówno w formie pisemnej,
jak i po prostu w postaci szczerego s³owa
„dziêkujê”. Jednak najwiêksze wyró¿nie-
nie, jakie otrzymujemy, to stale rosn¹ca
liczba cz³onków naszych dru¿yn. Œwiado-
moœæ, ¿e s¹ ludzie, którzy chc¹ dzia³aæ
z nami – to najpiêkniejsza zap³ata za to, co
robimy.

Równie¿ dziêki Wam, co roku, do
Nowego Tomyœla dociera Betlejemskie
Œwiat³o Pokoju… 

Od pocz¹tku mojej harcerskiej przygo-
dy dostarczanie œwiat³a z Betlejem do in-
stytucji i koœcio³ów by³o dla mnie czymœ
szczególnym. Zwykle odbieramy je od
harcerzy z nieodleg³ych miejscowoœci lub
z poznañskiej Fary, ale jednego roku,
wraz z druhn¹ Helen¹ – ówczesn¹ dru¿y-
now¹ 4. Gromady Zuchowej „Leœne Du-
chy”, wziêliœmy udzia³ w Betlejemskim
Zlocie w Zakopanem, gdzie œwiat³o od-
bierane jest od skautów s³owackich i z te-
go miejsca rusza w ca³¹ Polskê. Pojechali-
œmy tam jako wolontariusze i pomagali-
œmy przy organizacji tego zlotu. To by³o
niesamowite prze¿ycie, które zawsze bê-
dê mi³o wspomina³. Po pewnym czasie
stwierdziliœmy, ¿e zwyczaj zanoszenia Be-
tlejemskiego Œwiat³a Pokoju do parafii
trzeba nieco zmieniæ – tak, aby trafia³o

Martyna Nowosadzka

(…)wyj¹tkowe dni przepe³nione przyjaŸni¹, zrozumieniem i wspólnym zapa³em do pomocy bliŸniemu. Krystian
Dybek w towarzystwie skautów z ró¿nych stron œwiata podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Krakowie,

2016 r.



ono równie¿ do mieszkañców. Postano-
wiliœmy, ¿e po ka¿dej mszy œw. bêdziemy
rozdawaæ œwiat³o ludziom przed koœcio-
³em, by mogli zabraæ je do swoich do-
mów. Zadbaliœmy równie¿ o to, by do-
starczaæ œwiat³o do ka¿dej parafii w gminie
Nowy Tomyœl, gdy¿ wczeœniej trafia³o tyl-
ko do miasta. Na przestrzeni lat miesz-
kañcy ca³ej gminy poznali ideê Betlejem-
skiego Œwiat³a Pokoju i chêtnie je od nas
przyjmuj¹. Aktualnie, ka¿dego roku
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia roz-
dajemy oko³o dwóch tysiêcy zapalonych
zniczy, co wymaga od nas ogromnego za-
anga¿owania. Niemal przez ca³y dzieñ
harcerze pe³ni¹ dy¿ury przy koœcio³ach,
aby po mszach œw. podzieliæ siê œwiat³em
i ¿yczeniami.

Niezmienna pozostaje siedziba hufca,

mieszcz¹ca siê w budynku Szko³y Podsta-
wowej nr 3, która – jak wszystko – z bie-
giem lat wymaga napraw i remontów. Jak
sobie radzicie z t¹ kwesti¹?

Siedziba nie by³a chyba gruntownie re-
montowana od pocz¹tku jej istnienia, czy-
li od 1991 roku. Pocz¹tkowo korzystali-
œmy z jednego pomieszczenia i to nam wy-
starcza³o, ale kiedy zaczê³o nas przyby-
waæ, trzeba by³o przygotowaæ wiêcej
miejsca. Kiedy powstawa³a gromada zu-
chowa, zbiórki mia³a w harcówce nieu¿y-
wanej od lat z racji tego, ¿e czêsto zalewa-
³a j¹ woda. Myœl¹c teraz o tym, a¿ sam dzi-
wiê siê, ¿e dzieci tam chêtnie przychodzi-
³y. Uzbieraliœmy jakieœ fundusze i ówcze-
sna dru¿ynowa odmalowa³a œciany oraz
po³o¿y³a now¹ wyk³adzinê na pod³odze.
Od gminy dostaliœmy meble i zuchówka
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Od 5 lat dzia³amy tak¿e wspólnie z harcerzami z ca³ej Polski, wspó³organizuj¹c najwiêkszy harcerski 
„Rajd Odkrywców”. Od lewej: dh Jakub Kaczmarek, hm. Aleksandra Klimczak – cz³onkini G³ównej Kwatery

ZHP, dh. Agata Doliñska, dh £ukasz Kwiecieñ, dh. Kamila Kaczmarek, pwd. Krystian Dybek, 
hm. Anna Nowosad - Naczelniczka ZHP, hm. Justyna Sikorska - Zastêpca Naczelniczki ZHP;

Lublin, 2019 r.
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zyska³a nowy blask. Po kilku latach spoko-
ju znowu zaatakowa³a j¹ woda. Podjêli-
œmy wtedy decyzjê, aby zamieniæ po-
mieszczenia i przenieœæ zuchówkê w miej-
sce harcówki. Harcerze sami po³o¿yli po-
zyskane p³ytki pod³ogowe, a nowa zu-
chówka zosta³a odmalowana i odœwie¿o-
na. Dwa lata temu, kiedy zosta³ wydzielo-
ny osobny zastêp harcerzy starszych, druh
Jakub podj¹³ siê remontu ma³ego pomiesz-
czenia, aby przeznaczyæ je na harcówkê
dla swojej dru¿yny. By³ to prawdziwy,
gruntowny remont. Wyszpachlowaliœmy
œciany, za³o¿yliœmy nowe oœwietlenie, p³yt-
ki i zbudowaliœmy drewniane skrzynie, s³u-
¿¹ce za schowki i siedziska. Metamorfoza
by³a bardzo udana. W ubieg³ym roku po-
stanowiliœmy wyremontowaæ zuchówkê,
aby równie¿ wygl¹da³a nowoczeœnie, ale
utrzymana by³a w harcerskim stylu. Napi-
saliœmy pisma do nowotomyskich firm
i otrzymaliœmy ogromne wsparcie. Dziêki

pomocy zaoferowanej przez nowotomy-
skiego starostê Andrzeja Wilkoñskiego
uda³o nam siê wykonaæ prace remonto-
we. Pracownicy gospodarczy ze starostwa
wyszpachlowali w harcówce œciany, zabu-
dowali rury i pomalowali pomieszczenie.
Tata naszej harcerki Norbert Kaczmarek
wymieni³ ca³¹ rozdzielniê pr¹du oraz elek-
trycznoœæ w zuchówce. Uczniowie Zespo-
³u Szkó³ nr 2 im. Stanis³awa Staszica, z na-
uczycielem Paw³em Stiellerem, po³o¿yli
nam panele. Pozyskaliœmy nowe meble,
a zuchy na biwaku same uszy³y sobie po-
duszki do siedzenia. Pomieszczenie to jest
teraz naj³adniejsze w ca³ej komendzie.
Rozpoczêliœmy tak¿e prace remontowe
na korytarzu, jednak z powodu braku
œrodków finansowych, jesteœmy aktualnie
zmuszeni zawiesiæ prace. Brakuje nam ok.
7 000 z³, ale wierzymy, ¿e w nowym roku
harcerskim uda nam siê zakoñczyæ prace
remontowe. Kiedy stawiamy sobie jakiœ

W ubieg³ym roku postanowiliœmy wyremontowaæ zuchówkê (…) 
Pomieszczenie to jest teraz naj³adniejsze w ca³ej komendzie 
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cel, wk³adamy w to wszystkie si³y, aby
móc go zrealizowaæ.

Bycie harcerzem wi¹¿e siê z okreœlon¹
postaw¹ ¿yciow¹. Które z harcerskich
idea³ów s¹ Ci szczególnie bliskie?

Harcerstwo nauczy³o mnie otwartoœci
na drugiego cz³owieka. Staram siê nie
wchodziæ z ludŸmi w konflikty, rozwi¹zy-
waæ problemy, je¿eli siê pojawi¹, ale
przede wszystkim rozmawiaæ i byæ ser-
decznym. Uczucie spe³nienia towarzyszy
mi, kiedy wracam do domu z przekona-
niem, ¿e w tym dniu zrobi³em coœ po¿y-
tecznego, nie zmarnowa³em swojego cza-
su, ¿e mog³em w czymœ pomoc, byæ ko-
muœ potrzebny. Mimo ¿e czasami nie jest
³atwo, bo nie wszyscy jednakowo przy-
chylnie odnosz¹ siê do mojego zaanga¿o-
wania w rozwój harcerstwa w naszym
mieœcie, to staram siê dostrzegaæ tê drug¹
stronê i widzieæ przede wszystkim wiêcej
osób zadowolonych z naszych dzia³añ.

Spotka³eœ w harcerstwie kogoœ, kogo
uznajesz za swój autorytet?

W harcerstwie wiele uczymy siê od sa-
mych siebie – obserwuj¹c siê wzajemnie,
rozmawiaj¹c. Wa¿ne, aby byæ otwartym
na konstruktywne uwagi i nowe pomys³y.
Moimi lokalnymi autorytetami s¹ druhna
Agata Nowak i druh Micha³ Starosta – mój
dawny dru¿ynowy w 7. Dru¿ynie Starszo-
harcerskiej „Cerber”, którzy nauczyli
mnie tego, ¿e harcerstwa nie mo¿na budo-
waæ na bylejakoœci, ¿e powinno opieraæ siê
na wartoœciach, a nie prowizorycznych
dzia³aniach. Bardzo wa¿n¹ postaci¹ w mo-
im harcerskim ¿yciu by³ tak¿e œp. druh Jó-
zef Maciejewski – inicjator budowy harcer-
skiej bazy w Pr¹dówce. 26 stycznia 2018

roku, przy jego grobie, z³o¿y³em zobowi¹-
zanie instruktorskie. Pozna³em go, kiedy
druhna Agata zabiera³a nas na zbiórki do
jego prywatnej, domowej harcówki. Jest
on dla mnie wzorem mi³oœnika harcer-
stwa, oddanego mu ca³ym sercem. Z cza-
sem, kiedy doros³em, zacz¹³em odwie-
dzaæ go sam. Du¿o rozmawialiœmy, druh
wspomina³ lata spêdzone w harcerstwie,
a tak¿e radzi³, jak mamy dzia³aæ. To na-
prawdê by³y cudowne spotkania. Z zami-
³owaniem wykonywa³ te¿ krzy¿e harcer-
skie. Jeden z nich wisi w kaplicy wotów na
Jasnej Górze, drugi, taki sam, otrzymali-
œmy do naszej harcówki. 

Czego wed³ug Ciebie harcerstwo uczy
m³odych ludzi, jakie cechy charakteru
wzmacnia?

Przede wszystkim uczy samodzielno-
œci, za co niejednokrotnie dziêkuj¹ nam
rodzice harcerzy. Rozwija wszechstron-
nie, ucz¹c podstawowych rzeczy, takich
jak: przyszycie guzika, przygotowanie po-
si³ku, rozbicie namiotu, praca w zespole,
orientacja w terenie czy nawet gra na gita-
rze. Starsi harcerze, realizuj¹c w³asne
przedsiêwziêcia, przekonuj¹ siê, ¿e dzia³a-
j¹c w grupie, rozdzielaj¹c pomiêdzy siebie
zadania, potrafi¹ zrealizowaæ projekt. To
dla nich wartoœciowe doœwiadczenie, któ-
re przyda im siê w przysz³oœci, np. w pra-
cy zawodowej. W harcerstwie wszyscy
musz¹ wiedzieæ, ¿e s¹ po coœ, dlatego ka¿-
dy ma jakieœ okreœlone zadanie. Dziêki te-
mu czujemy siê potrzebni i wzmacniamy
poczucie przynale¿noœci do grupy. Uwa-
¿am, ¿e to dobry sposób, aby wychowaæ
swoich nastêpców. 

W jaki sposób, jako dru¿ynowy, sta-



rasz siê wp³ywaæ na postawy m³odych lu-
dzi, rozbudzaæ ich spo³eczne zaanga¿o-
wanie i aktywnoœæ?

Przede wszystkim staram siê nie zmu-
szaæ harcerzy do podejmowania aktyw-
noœci. Harcerstwo ma byæ dobrowolnym
wyborem ka¿dego z nas. W dru¿ynie
prowadzimy tabelê aktywnoœci. Za udzia³
w ka¿dej zbiórce i akcji dodatkowej har-
cerze otrzymuj¹ zielon¹ kropkê, za brak
aktywnoœci – czerwon¹. Trzy kropki zie-
lone anuluj¹ czerwon¹. Kiedy prowadzi-
my zapisy na udzia³ w biwaku, rajdzie, czy
obozie – bierzemy pod uwagê iloœæ kro-
pek. Aby móc wzi¹æ udzia³ w biwaku lub
rajdzie, harcerz nie mo¿e posiadaæ ¿ad-
nych kropek czerwonych. To uczy nas te-
go, ¿e wszyscy jesteœmy równi wobec sie-
bie. Je¿eli harcerz nie wykazuje aktywno-
œci w s³u¿bie, nie mo¿e wzi¹æ udzia³u w bi-
waku, który traktujemy jako nagrodê, coœ

co nas integruje poprzez zabawê i wspól-
ne spêdzanie czasu. Nie jest tak, ¿e jako
kadra wszystko robimy sami, anga¿ujemy
harcerzy w liczne dzia³ania. Poprzez funk-
cje w dru¿ynie dzielimy siê prac¹, tak aby
siê wzajemnie odci¹¿yæ, ale te¿ daæ innym
poczucie, ¿e tworzymy coœ wspólnie.
Oczywiœcie, nie zawsze tak by³o, ale jest
to efekt naszej ci¹g³ej pracy, rozmów i do-
skonalenia siebie. 

Liczne wyjazdy, biwaki, obozy, rajdy
to harcerska codziennoœæ. Masz swoje
ulubione miejsca, do których chêtnie wra-
casz?

Nie mam ulubionych miejsc, ka¿de ma
w sobie coœ wyj¹tkowego. Mam ogromny
sentyment do dawnej bazy harcerskiej
w Pr¹dówce. Ka¿dy, kto tam by³ chocia¿
raz pewnie zgodzi siê ze mn¹, ¿e by³o to
magiczne miejsce. Wiele o nim wiem
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Raz w miesi¹cu prowadziliœmy zajêcia dla dzieci w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. 
Pi¹tkowe Harce w Strefie Koloru, 2014 r.



z opowiadañ oraz starych fotografii. By-
³em w Pr¹dówce na moim pierwszym bi-
waku harcerskim i do dziœ je¿d¿ê tam kil-
ka razy w roku, aby powspominaæ i po-
myœleæ o harcerskich wydarzeniach, któ-
rymi to miejsce ¿y³o.

Co w trakcie tej wieloletniej harcer-
skiej s³u¿by by³o dla Ciebie najwiêkszym
wyzwaniem? 

Wyzwaniem jest dla mnie wszystko to,
co nowe. Pojawia siê wtedy pytanie, jak
poradzê sobie w nieznanej sytuacji. Du-
¿ym wyzwaniem by³o na pewno objêcie
funkcji dru¿ynowego. Chcia³em, aby har-
cerstwo w Nowym Tomyœlu prê¿nie dzia-
³a³o, by³o aktywne w œrodowisku lokal-
nym, by siê godnie prezentowa³o w rów-
nych mundurach i mam poczucie, ¿e
w du¿ej mierze uda³o siê to osi¹gn¹æ. Nie
oznacza to jednak, ¿e teraz mo¿na odpo-

cz¹æ. Zdobyte umiejêtnoœci nale¿y stale
pielêgnowaæ, a wzorce przekazywaæ ko-
lejnym harcerskim pokoleniom.

Dopuszczasz myœl o rezygnacji z har-
cerskiej s³u¿by w przysz³oœci, np. kiedy
za³o¿ysz rodzinê?

Nie, nie, absolutnie nie. Nie planujê re-
zygnacji z harcerstwa. Harcerzem jest siê
ca³e ¿ycie. Oczywiœcie, chcia³bym w nieda-
lekiej przysz³oœci przekazaæ dru¿ynê no-
wemu pokoleniu. Nie chcê byæ jak dino-
zaur, który uporczywie trzyma siê swojej
funkcji, blokuj¹c rozwój innych harcerzy.
Chcê, aby inni te¿ mieli mo¿liwoœæ prze¿y-
cia takiej przygody jak ja. Zawsze bêdê
z chêci¹ wspiera³ moich nastêpców i znaj-
dê oczywiœcie dla siebie harcerskie pole
s³u¿by.

Z harcersk¹ s³u¿b¹ zapewne wi¹¿¹ siê
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Z okazji Œwiêta Flagi od kilku lat przekazujemy mieszkañcom chor¹giewki i wiatraczki w narodowych barwach,
które wczeœniej samodzielnie przygotowujemy. Nowy Tomyœl, 2018 r.



ró¿norodne emocje, jakie chwile najbar-
dziej Ciê ciesz¹? 

Oczywiœcie, najbardziej cieszy sukces
i satysfakcja z tego, ¿e to co staraliœmy siê
wypracowaæ naprawdê dobrze funkcjo-
nuje. D¹¿yliœmy do tego, aby w Nowym
Tomyœlu dzia³a³y przynajmniej dwie grupy
– zuchy i harcerze. Aktualnie mamy a¿
trzy piony metodyczne – zuchy, harcerze,
harcerze starsi dzia³aj¹cy w osobnych dru-
¿ynach oraz zastêp wêdrowniczy przy
dru¿ynie starszoharcerskiej. To o wiele
wiêcej ni¿ zak³adaliœmy, ¿e uda nam siê
osi¹gn¹æ. Cieszy fakt, ¿e harcerze bardzo
anga¿uj¹ siê w ró¿ne dzia³ania, pomagaj¹
te¿ nam dru¿ynowym w pracy gromady
zuchowej, dok³adaj¹c tym samym swoj¹
cegie³kê i cz¹stkê siebie w dalszy rozwój
harcerstwa. 

Wspominasz jakieœ wzruszaj¹ce mo-
menty?

By³o ich wiele. Pierwszym poruszaj¹-
cym momentem by³o dla mnie moje przy-
rzeczenie harcerskie, które z³o¿y³em
w 2005 roku. Natomiast ostatnio tego ro-
dzaju emocje wzbudzi³a we mnie Bia³a
S³u¿ba podczas Œwiatowych Dni M³odzie-
¿y w Krakowie. Cieszy³em siê niezmier-
nie, ¿e w koñcu bêdê móg³ spotkaæ skau-
tów z ca³ego œwiata i wspólnie nieœæ po-
moc uczestnikom Œwiatowych Dni M³o-
dzie¿y. To by³o g³êbokie poczucie s³u¿by,
wyj¹tkowe dni przepe³nione przyjaŸni¹,
zrozumieniem i wspólnym zapa³em do
pomocy bliŸniemu.

Co harcerstwo wnios³o w Twoje ¿ycie
osobiste?

Harcerstwo nauczy³o mnie odwagi
w podejmowaniu decyzji, wiêkszej otwar-

toœci i komunikatywnoœci. Zanim wst¹pi-
³em do harcerstwa, otwarty by³em tylko
dla znajomych. Teraz potrafiê uœmiechn¹æ
siê i zagadn¹æ ka¿dego, kogo spotkam.
Nie sprawia mi to ¿adnego problemu
i bardzo to lubiê. Myœlê, ¿e to, jak¹ dzisiaj
jestem osob¹ w ogromnej mierze za-
wdziêczam w³aœnie harcerskiej s³u¿bie.
Harcerstwo przynios³o mi te¿ wiele cen-
nych przyjaŸni, z których jedne trwaj¹ do
dziœ, jak np. z druhem Jakubem, a inne na
zawsze pozostan¹ ciep³ym wspomnie-
niem. Pamiêtam, jak podczas rajdu orga-
nizowanego przez 7. Dru¿ynê Starszo-
harcersk¹ „Cerber” pozna³em Sylwiê Ku-
piec, z któr¹ pomimo dziel¹cej nas ró¿ni-
cy wieku bardzo siê polubiliœmy. Znajo-
moœæ ta zaowocowa³a regularnymi, gita-
rowymi spotkaniami u Sylwii, w jej przy-
tulnym mieszkaniu na poddaszu, gdzie
przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia na-
grywaliœmy wspólnie kolêdowe ¿yczenia
dla naszych znajomych, a nastêpnie za-
mieszczaliœmy je w Internecie. Te chwile,
które spêdziliœmy razem na rozmowach,
œpiewach i wêdrówkach na zawsze pozo-
stan¹ w mojej pamiêci.

Swoj¹ harcersk¹ przygodê rozpocz¹-
³eœ jako m³ody ch³opiec i kontynuujesz j¹
do dziœ, jednoczeœnie pracuj¹c zawodo-
wo. Czy ka¿dy etap ¿ycia udawa³o Ci siê
równie sprawnie ³¹czyæ z dzia³alnoœci¹
spo³eczn¹?

Swoj¹ przygodê z harcerstwem rozpo-
cz¹³em bêd¹c uczniem V klasy Szko³y
Podstawowej nr 2, kontynuowa³em j¹
ucz¹c siê w nowotomyskim gimnazjum
oraz w technikum przy Zespole Szkó³ nr
2 im. Stanis³awa Staszica i w ka¿dej ze
szkó³ harcerstwo przek³ada³o siê na moj¹
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edukacjê. Nie mam na myœli ocen, ale po-
moc w organizacji ¿ycia szkolnego, do
czego wykorzystywa³em wiele umiejêtno-
œci zdobytych w harcerstwie. W gimna-
zjum, ka¿dego roku w³¹cza³em siê w po-
moc przy organizacji szkolnego rajdu,
w szkole œredniej dzia³a³em w szkolnym
samorz¹dzie. To by³ wyj¹tkowy samo-
rz¹d, gdy¿ nie mieliœmy przewodnicz¹ce-
go, zastêpcy czy skarbnika, tylko wszyscy
byliœmy sobie równi. Podoba³a mi siê taka
forma dzia³ania, nikt nie czu³ siê wa¿niej-
szy i dzia³aliœmy dla wspólnego dobra.
Z harcerstwa wynios³em chêæ dzia³ania
i podejmowania ró¿nych inicjatyw, jak np.
organizowanie kiermaszów ksi¹¿ek, ka-
wiarenki œwi¹tecznej czy pomocy dla do-
mów dziecka. Zawsze chcia³em podj¹æ
pracê, która bêdzie przypomina³a mi har-

cerstwo. To by³o moje marzenie, aby pra-
cowaæ dzia³aj¹c aktywnie na rzecz lokal-
nego spo³eczeñstwa. Po ukoñczeniu szko-
³y œredniej dosta³em siê na sta¿ w Urzê-
dzie Miejskim, do Wydzia³u Rozwoju
i Promocji. To by³o w³aœnie to, czego
w ¿yciu szuka³em. Praca w zgranym ze-
spole, pomoc przy organizacji Jarmarku
Chmielo-Wikliniarskiego, Dnia bez Samo-
chodu czy innych akcji, dawa³a mi radoœæ
z tego, ¿e pracujê. Niestety, kiedy sta¿ siê
skoñczy³, podj¹³em pracê w markecie,
gdzie zosta³em na cztery lata. Mimo ¿e nie
by³a to praca moich marzeñ, tam równie¿
wiele siê nauczy³em. W miêdzyczasie
otrzyma³em ofertê, aby prowadziæ w pry-
watnej szkole zajêcia harcerskie. Bardzo
mnie to ucieszy³o, bo dziêki temu, pracu-
j¹c mog³em znowu robiæ to, co naprawdê
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Uwielbiam równie¿ w³óczyæ siê po górach. Góry Sto³owe, 2018 r.
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lubiê. Dziêki tej dodatkowej pracy podj¹-
³em te¿ studia pedagogiczne. Nie myœla-
³em nigdy o zawodzie nauczyciela, ale
chcia³em zdobyæ umiejêtnoœci w zakresie
pracy z dzieæmi. W 2017 roku los
uœmiechn¹³ siê do mnie ponownie i do dzi-
siaj jestem naprawdê spe³nionym pracow-
nikiem Wydzia³u Rozwoju i Strategii
w Starostwie Powiatowym w Nowym
Tomyœlu. Powróci³em do tego, co zawsze
chcia³em robiæ. Dziêki mojej aktualnej
pracy wiele nowego wnoszê do harcer-
stwa, ale tak¿e to, czego nauczy³o mnie
harcerstwo mogê wykorzystaæ podczas
organizacji wielu przedsiêwziêæ. Cieszê
siê, ¿e obecna praca jest dla mnie przyjem-
noœci¹, dzia³am w zgranym zespole
i przede wszystkim mam satysfakcjê, ¿e
robiê coœ dla lokalnej spo³ecznoœci.

Czy masz jakieœ hobby kompletnie nie
zwi¹zane z harcerstwem?

Wszystko, co robiê w jakimœ stopniu
wi¹¿e siê z harcerstwem. Poza górami,
wêdrówkami i gr¹ na gitarze, bardzo lubiê
pracowaæ w moim ogródku dzia³kowym.
Podczas epidemii koronawirusa odkry-
³em, ¿e to sprawia mi jeszcze wiêksz¹
przyjemnoœæ ni¿ wczeœniej. 

„Razem, ale zdalnie” – to Wasza har-
cerska propozycja na aktualn¹, wyj¹tko-
w¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z rozpowszechnia-
niem siê epidemii. Jak siê wspieracie
w tym trudnym czasie?

Przy³¹czyliœmy siê do propozycji G³ów-
nej Kwatery ZHP, przygotowuj¹c dla zu-
chów i harcerzy ró¿ne zadania do wyko-
nywania codziennie, przez dwa tygodnie.

To by³o piêkne uczucie, kiedy w koñcu mog³em poprowadziæ harcerskie œwiecowisko
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Kiedy rozpoczê³o siê nauczanie zdalne,
zwolniliœmy tempo, aby nie przesadziæ
z iloœci¹ atrakcji. Pamiêtajmy, ¿e co za du-
¿o, to niezdrowo. Zachêcaliœmy m. in. do
wykonywania prac plastycznych i do-
œwiadczeñ chemicznych, czy nagrywania
podziêkowañ dla medyków. Propozycja
ta spotka³a siê z du¿ym odzewem naszych
harcerzy i zuchów, ale nie tylko. Do wy-
konywania tych zadañ przy³¹czy³a siê te¿
inna gromada zuchowa, której spodoba³y
siê nasze propozycje. Obecnie jesteœmy
w sta³ym kontakcie z harcerzami oraz ich
rodzicami, staramy siê, aby przynajmniej
raz w tygodniu harcerze mogli wykonaæ
coœ po¿ytecznego i nie zapominaæ o har-
cerskiej s³u¿bie, mimo nat³oku obowi¹z-
ków zwi¹zanych ze zdalnym nauczaniem. 

Co przed Tob¹, czego mogê Ci ¿y-
czyæ?

Przede mn¹ kolejny, wa¿ny krok. Ju¿
5 wrzeœnia poœlubiê moj¹ narzeczon¹,

oczywiœcie równie¿ harcerkê, kobietê,
z któr¹ dzielê swoje pasje i zainteresowa-
nia. To skarb, jaki odnalaz³em dziêki
harcerstwu. Patrzymy razem w tym
samym kierunku i równie mocno zale¿y
nam na tym, aby dzia³aæ w harcerskim
œrodowisku, wspieraj¹c m³od¹ kadrê oraz
poszukiwaæ dla siebie pól s³u¿by.
Za³o¿ymy harcersk¹ rodzinê i pewnie
wychowamy naszego nastêpcê. Czego
nam ¿yczyæ? Myœlê, ¿e niegasn¹cej
harcerskiej mi³oœci i wielu nowych prze¿yæ
w górach, z gitar¹ i harcerstwem…

Niech wiêc to ¿yczenie siê spe³ni …

Ju¿ 5 wrzeœnia poœlubiê moj¹ narzeczon¹, oczywiœcie równie¿ harcerkê, kobietê z któr¹ dzielê swoje pasje 
i zainteresowania. Krystian z narzeczon¹ druhn¹ Agat¹ Doliñsk¹. Lednica, 2016 r. 
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„Kazania o siedmi sakramentach “ Piotra Skargi z biblioteki pa³acowej w Posadowie - karta tytu³owa



Jakub £ukaszewski
Damian Ro¿ek-Paw³owski

Nowe uwagi do dziejów biblioteki i archiwum 
£¹ckich w Posadowie 
(w tym o ksiêdze Piotra Skargi i listach Antoniny z Komorowskich)

Od po³owy XIX wieku w polskich pa³acach i dworkach ziemiañskich Wielkopolski
tworzono mniejsze lub wiêksze kolekcje biblioteczno-archiwalne i gromadzono zabyt-
ki sztuki. Wielkoœæ i charakter zbiorów zale¿a³y od sytuacji maj¹tkowej, zainteresowañ
oraz potrzeb w³aœcicieli. Ksi¹¿ki by³y niezbêdne do domowego nauczania dzieci. Aktu-
alna literatura fachowa stanowi³a zaœ bardzo wa¿ne narzêdzie pracy ziemian, istotne
np. przy organizacji i unowoczeœnieniu produkcji rolnej w maj¹tkach. Nabywano spo-
ro popularnej literatury zagranicznej, zw³aszcza w jêzyku francuskim. Z wiadomych
wzglêdów (zabory) wa¿n¹ czêœci¹ bibliotek, patriotycznie nastawionych ziemian, by³y
celowo zbierane polonika. Ju¿ od koñca XVI stulecia, a zw³aszcza w wiekach XVII
i XVIII, w dworach szlacheckich œwiadomie gromadzono dokumentacjê dotycz¹c¹ bie-
¿¹cych spraw maj¹tkowych i rodzinnych. Porz¹dkowana na prze³omie XIX i XX wie-
ku, stawa³a siê ona podstaw¹ do tworzenia bardzo cennych, ziemiañskich archiwów ro-
dowych (np. Radoliñskich w Jarocinie; mniej znane – Sczanieckich w Brodach, itp.).
Trzeci¹ sk³adow¹ zbiorów ziemiañskich bywa³y tak¿e kolekcje dzie³ sztuki – rzeŸby,
malarstwa, czy rzadziej zabytkowych militariów. Rozrasta³y siê one czasem do sporych
rozmiarów, czego przyk³adem mo¿e byæ mi³os³awska kolekcja europejskiego malar-
stwa Seweryna Miel¿yñskiego. Czytelników zainteresowanych ¿yciem codziennym
wielkopolskiego ziemiañstwa oraz jego kolekcjami biblioteczno-archiwalno-muzealny-
mi odsy³amy do prac Stanis³awa Karwowskiego, Edwarda Chwalewika, Witolda Moli-
ka, czy Kamili K³udkiewicz. Przede wszystkim rekomendujemy jednak opracowanie
Bo¿enny Szulc-Golskiej (stanowi¹ce dziœ punkt wyjœcia w badaniach wielkopolskich
ksiêgozbiorów ziemiañskich sprzed II wojny œwiatowej) oraz prace Bogumi³y Kosma-
nowej. 

W poni¿szym tekœcie chcielibyœmy przybli¿yæ czytelnikom kilka nowych ustaleñ do-
tycz¹cych kolekcji ksi¹¿ek i archiwaliów, przechowywanych niegdyœ w pa³acu £¹ckich
w Posadowie. Po pierwsze, na podstawie zachowanych materia³ów archiwalnych,
przyjrzymy siê etapom tworzenia siê posadowskiej kolekcji. Jak wiemy, biblioteka £¹c-
kich uchodzi powszechnie za utracon¹ w trakcie II wojny œwiatowej, dlatego drugim za-
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mierzeniem autorów artyku³u jest prezentacja odnalezionego w Bibliotece Uniwer-
syteckiej w Poznaniu starego druku, bêd¹cego z pewnoœci¹ jedn¹ z najcenniejszych po-
zycji w posadowskim ksiêgozbiorze. W koñcu, na podstawie analizy archiwaliów rodzi-
ny £¹ckich (zachowanych obecnie czêœciowo w zbiorach Archiwum Pañstwowego
w Poznaniu), przedstawimy korespondencjê jednej z sióstr Komorowskich, spokrew-
nionych z Korzbok-£¹ckimi.

Po³o¿one w pó³nocno-zachodniej czêœci powiatu nowotomyskiego Posadowo od
œredniowiecza nale¿a³o do maj¹tku lwóweckiego, bêd¹cego do 1939 roku w posiada-
niu polskich rodów, kolejno: Ostrorogów Lwowskich, Opaliñskich, Tr¹mpczyñskich,
a od 1698 roku – Paw³owskich. W 1759 roku Jadwiga Nepomucena z Paw³owskich
(1725-1807), wychodz¹c za Józefa Korzbok-£¹ckiego (1710-1771), wnios³a maj¹tek
lwówecki do rodziny Korzbok-£¹ckich, do której nale¿a³ do 1939 roku. W sk³ad ma-
j¹tku lwóweckiego wchodzi³o miasto Lwówek Wielkopolski oraz m. in. wsie: Posado-
wo, Posadówko, Konin, Bolewice, Chmielinko, Groñsko, Zêbowo, Zêbówko, Paw³ó-
wek, Komorowo, Krzywy Las. W XIX wieku maj¹tek liczy³ ok. 17 500 ha. 

Wspomniana Bo¿enna Szulc-Golska pisa³a, ¿e biblioteka pa³acowa w Posadowie zo-
sta³a za³o¿ona w drugiej po³owie XIX wieku. £¹czy³a wiêc datê jej powstania z budow¹

Pa³ac w Posadowie od strony ogrodu francuskiego. 
Litografia ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu
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nowego pa³acu w 1870 roku. Faktycznie, nale¿y siê zgodziæ z tym, ¿e ówczesny w³aœci-
ciel Posadowa i budowniczy pa³acu W³adys³aw £¹cki (1821-1908) (wspomnimy o nim
ni¿ej) przeznaczy³ oddzielne pomieszczenie na bibliotekê. Naszym zdaniem jego zas³u-
g¹ by³o jednak scalenie zbiorów archiwalnych i bibliotecznych, zgromadzonych du¿o
wczeœniej (mo¿e ju¿ w pierwszej po³owie XVIII w.), najprawdopodobniej w pa³acu we
Lwówku i w posadowskiej siedzibie. Spróbujmy wiêc odpowiedzieæ na pytanie, czyje
ksiêgozbiory mog³y z³o¿yæ siê na bibliotekê i archiwum, o których pisali Stanis³aw Kar-
wowski, czy Bo¿enna Szulc-Golska. 

Ksiêgozbiór po Paw³owskich i Garczyñskich?
Od 1698 roku maj¹tek lwówecki wraz z Posadowem by³ w posiadaniu Adama Ka-

zimierza Paw³owskiego (1670-1744), kasztelana biechowskiego, który w 1719 roku
sprzeda³ Posadowo synowi – Maciejowi (1695-1726). M³odemu kasztelanicowi, jesz-
cze jako uczniowi Kolegium Jezuickiego w Poznaniu, dedykowano dzie³o Parnassus Illu-
stratus Sive Nomina Et Elucidatio Historiarum Poeticarum, Fabularum, Insularum, Regionum,
Urbium [...]summo studio collectum ac editum primo Pragae, nunc recusum Posnaniae, wy-
dane w poznañskiej Drukarni Jezuitów w 1712 roku (utwór by³ rodzajem encyklope-
dycznego zestawienia informacji o staro¿ytnych poetach, pisarzach, twórcach i miej-
scach z nimi zwi¹zanych). Po studiach Maciej odby³ podró¿ do Wiednia, któr¹ opisa³
w pamiêtniku znanym dziœ jako Pamiêtnik podró¿y kasztelanica Macieja z Werbna Paw-
³owskiego z roku 1718. Fakty te mog¹ œwiadczyæ o zami³owaniu do ksi¹¿ek i próbach
w³asnej twórczoœci pisarskiej. Mo¿na byæ niemal pewnym, ¿e druk dedykowany Paw-
³owskiemu znalaz³ siê w jego prywatnym ksiêgozbiorze, niestety, nie sposób odpowie-
dzieæ, gdzie by³ przechowywany. Czy Paw³owscy (wzorem np. Ciœwickich w Zb¹szy-
niu, czy Opaliñskich w Opalenicy) posiadali w swych siedzibach we Lwówku i Posado-
wie specjalne pomieszczenia, przeznaczone tylko na biblioteki? Na obecnym stanie ba-
dañ nie sposób odpowiedzieæ na to pytanie. Nie ma jednak w¹tpliwoœci, ¿e w jednej
z tych siedzib (mo¿e w³aœnie w Posadowie) Maciej gromadzi³ swe zbiory ksi¹¿kowe.
Przecie¿ to w³aœnie w Posadowie, w pocz¹tkach XX wieku, Stanis³aw Karwowski, po-
rz¹dkuj¹c rodowe archiwalia Korzbok-£¹ckich, odnalaz³ sporo materia³u wczeœniejsze-
go, z XVIII wieku, w tym w³aœnie i Pamiêtnik podró¿y… Paw³owskiego (wydany drukiem
w 1915 r.).

Maciej Paw³owski zmar³ m³odo, w 1726 roku. Jedyna córka Macieja – Jadwiga Ne-
pomucena wnios³a Posadowo do dóbr rodziny Garczyñskich (1742 r.), a nastêpnie,
w drugim ma³¿eñstwie do rodziny Korzbok-£¹ckich (1759 r.). Pierwszym mê¿em uro-
dzonej w Posadowie Jadwigi Nepomuceny z Paw³owskich (1725-1807), zosta³
w 1742 roku Franciszek Garczyñski (1710-1757), stolnik kaliski i podkomorzy
wschowski, syn Stefana Garczyñskiego (ok. 1690-1755), dziedzica Zb¹szynia, woje-
wody poznañskiego, autora dzie³ politycznych, m. in. s³ynnego traktatu Anatomia Rze-
czypospolitej Polskiej, wydanego po raz pierwszy w 1750 roku. Byæ mo¿e dzie³a Stefana
Garczyñskiego stanowi³y czêœæ ksiêgozbioru syna i synowej autora Anatomii … w posa-



dowskim dworze, tak jak i poemat autorstwa Jana Chryzostoma Sewerynowicza £zy Li-
liowe, Ná Inkrement Publicznego Zalu: Nád œmieræi¹ Jasnie Wielmoznego niegdyœ, Jegomo-
sci Pana, Adama Kazimierza Hrabi z Werbna Paw³owskiego, Kasztelana Biechowskiego, Ro-
ku Pañskiego 1744, Dniá 4. Mieœi¹cá PaŸdzierniká, zmar³ego, Wylane […] Pod czas Solen-
nego záœ w Koœæiele Lwoweckim Pogrzebu Cia³a, Roku 1745, Dniá 1. Miêsi¹cá Czerwcá od-
prawionego (wydany w Poznaniu, w Drukarni Akademickiej, w 1745 r.). 

£¹ccy, Sczanieccy
Drugim mê¿em Jadwigi Nepomuceny zosta³ Józef Korzbok-£¹cki (1710-1771). Za-

pewne oboje, tak jak i syn Melchior (1761-1829), kontynuowali gromadzenie potrzeb-
nych ksi¹¿ek. Syn i synowa Melchiora – Antoni (1797-1864) i Nimfa ze Sczanieckich
(1803-1838) Korzbok-£¹ccy zamieszkali w pa³acu we Lwówku najprawdopodobniej
w latach 30. XIX wieku, po œmierci Melchiora. Pewne dowody wskazuj¹ jednak na fakt,
¿e czêœæ swego ksiêgozbioru przechowywali w Posadowie. W Archiwum Pañstwo-
wym w Poznaniu znajduje siê, pochodz¹cy z 1840 roku Spis ksi¹¿ek do pozosta³oœci
œwiêtej pamiêci Nimfy ze Sczanieckich £¹ckiej nale¿¹cy, a sporz¹dzony w Posadowie
(podkreœl. Autorów); niestety – w trakcie kwerendy w Archiwum Pañstwowym
w Poznaniu w 2019 roku, otrzymaliœmy informacjê, i¿ spis ksi¹¿ek aktualnie [!] uznaje
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Emilia Sczaniecka (1804 - 1896)



siê za zagubiony. Równie¿ w poznañskim Archiwum Pañstwowym znajduj¹ siê rachun-
ki z datami 1841 i 1853, wystawione dla Antoniego Korzbok-£¹ckiego przez Ksiêgar-
niê Jana Konstantego ̄ upañskiego w Poznaniu. Mo¿na jednak przyj¹æ, ¿e Antoni Korz-
bok-£¹cki by³ sta³ym klientem ksiêgarñ, nie tylko w Poznaniu, ale i w ca³ej Polsce. Za-
pewne nabywa³ równie¿ ksi¹¿ki w czasie podró¿y po Europie, jak czyni³a to m. in. jego
szwagierka Emilia Sczaniecka. Dodatkowym argumentem przemawiaj¹cym za czytelni-
czymi zainteresowaniami i posiadanym przez rodzinê Korzbok-£¹ckich ksiêgozbiora-
mi, s¹ wspomniane ju¿ zwi¹zki rodzinne ze Sczanieckimi oraz fakt bliskiej odleg³oœci ma-
j¹tków obu rodzin. Posadowo po³o¿one jest w odleg³oœci 4 km od Pakos³awia nale¿¹-
cego do Emilii Sczanieckiej, posiadaj¹cej bogaty i cenny ksiêgozbiór, nad którym aktual-
nie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu prowadzone s¹ intensywne badania. Pa-
kos³aw po³o¿ony jest równie¿ w odleg³oœci 5 km od Lwówka Wlkp., w którym Emilia
Sczaniecka u siostry i szwagra wielokrotnie przebywa³a. Bior¹c pod uwagê bardzo bli-
skie stosunki, jakie ³¹czy³y siostry Emiliê Sczanieck¹ z Nimf¹ Korzbok-£¹ck¹, jej mê¿em
i dzieæmi, oczywistym jest, ¿e ksi¹¿ki wzajemnie po¿yczano, czytano i o nich dyskuto-
wano.

Tym, który scali³ rozproszone miêdzy Lwówkiem a Posadowem ksiêgi, tworz¹c jed-
nolity, zorganizowany i reprezentacyjny ksiêgozbiór w przebudowanym posadowskim
pa³acu, by³ W³adys³aw Korzbok-£¹cki, syn Antoniego. Dosz³o do tego zapewne dopie-
ro po 1870 roku, a wiêc po wspomnianej przebudowie pa³acu w Posadowie. Nim jed-
nak przyjrzymy siê bibliotece, warto przybli¿yæ postaæ samego W³adys³awa.

Absolwent Gimnazjum Marii Magdaleny w Poznaniu (1838), we wrzeœniu 1838 ro-
ku, razem z rodzeñstwem, pod opiek¹ ciotki Emilii Sczanieckiej, wyjecha³ do Berlina,
zamieszka³ w pa³acu przy Friedrichstraße wynajêtym przez Antoniego Korzbok-£¹c-
kiego. Jego przewodnikiem po tym mieœcie zosta³, pochodz¹cy ze Lwówka Wlkp.,
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Dedykacja Adolfa Kurtza dla W³adys³awa i Antoniny £¹ckich 
wpisana do „Kazañ o siedmi sakramentach” Piotra Skargi



dr Wojciech Cybulski (1808-1867), jêzykoznawca, profesor Uniwersytetu Berliñskie-
go, Uniwersytetu Wroc³awskiego, przyjaciel rodziny Korzbok-£¹ckich. W³adys³aw
rozpocz¹³ studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Berliñskiego, który ukoñczy³
w 1842 roku. Po studiach, w latach 1842-1843 podró¿owa³ po Europie. Zwiedzi³
wówczas miêdzy innymi W³ochy, Francjê, Angliê, Belgiê. Informacji o podró¿ach, spo-
tkanych w Pary¿u – Adamie Mickiewiczu (w którego mieszkaniu goœci³), Juliuszu S³o-
wackim, czy Fryderyku Chopinie – dostarczaj¹ pamiêtniki W³adys³awa Moje wspomnie-
nia: rok 43-44 (wydane w 1904 i 1905 r.) i Kartki z pamiêtnika W³adys³awa hr. £¹ckiego
(wydane poœmiertnie w 1935 r.). W³adys³aw £¹cki aktywnie zwi¹zany by³ z emigracyj-
nym Towarzystwem Demokratycznym Polskim, wspó³dzia³a³ w organizowaniu po-
wstania w 1846 roku, za co w³adze pruskie osadzi³y go w Sonnenburgu i berliñskim
Moabicie. Po uwolnieniu organizowa³ oddzia³y wojskowe w powiecie bukowskim
w czasie powstania wielkopolskiego 1848 roku. W póŸniejszych latach zosta³ pos³em
do pruskiego sejmu krajowego. Za³o¿y³ tak¿e ordynacje na Posadowie i Lwówku oraz
uzyska³ tytu³ hrabiowski. ¯on¹ W³adys³awa, od czerwca 1851 roku, by³a Antonina ze
Skórzewskich. Pocz¹tkowo W³adys³aw rezydowa³ wraz z ¿on¹ w Chraplewie, nastêp-
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Fotografia W³adys³awa £¹ckiego
(1821-1908)



nie w – otrzymanym w 1854 roku od ojca – Posadowie. Tam na pocz¹tku lat 70. XIX
wieku ukoñczy³ budowê pa³acu, w którego planie zaprojektowano oddzielne pomiesz-
czenie na bibliotekê. Znajdowa³a siê na parterze, pomiêdzy salonem a kaplic¹. Dziêki
fotografii Romana Stefana Ulatowskiego (1881-1959) wiemy, jak pomieszczenie wy-
gl¹da³o przed 1939 rokiem. 

Wed³ug Bo¿enny Szulc-Golskiej, przed II wojn¹ œwiatow¹ ksiêgozbiór £¹ckich
w Posadowie liczy³ ponad 4 tysi¹ce woluminów. Autorka krótkiego, ale jak dot¹d
najpe³niejszego opisu tej biblioteki, poda³a, ¿e przewa¿a³a w niej aktualna literatura
XIX i XX wieku. Pisa³a jednak, ¿e wœród tych ksi¹g „…jest tak¿e kilka druków oficyn
krakowskich i poznañskich XVII wieku, jednak¿e s¹ to nabytki jak gdyby
przypadkowe, nie zmieniaj¹ce charakteru biblioteki…”. Podkreœliæ trzeba w tym
miejscu raz jeszcze, ¿e obecnie posadowski ksiêgozbiór uchodzi za zaginiony. Z przy-
jemnoœci¹ chcemy jednak odnotowaæ, ¿e w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej
w Poznaniu znajduje siê jeden tzw. stary druk (takim mianem okreœla siê ksi¹¿ki dru-
kowane w latach 1501-1800), pochodz¹cy z posadowskiej biblioteki. Z pewnoœci¹
wolumin by³ jednym z tych najstarszych „kilku druków”, pochodz¹cych zdaniem
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Fotografia Adolfa Kurtza 
(ze zbiorów Muzeum

Narodowego w Warszawie)



WOKÓ£ NAS...

42 Jakub £ukaszewski, Damian Ro¿ek - Paw³owski

Szulc-Golskiej z XVII wieku, a faktycznie jeszcze z koñca XVI stulecia. Ksiêga powin-
na wzbudziæ zainteresowanie nie tylko sw¹ metryk¹, ale i niezwykle interesuj¹cymi
okolicznoœciami, w jakich trafi³a do posadowskiego ksiêgozbioru. O tym jednak po-
ni¿ej. Na razie przyjrzyjmy siê bli¿ej samemu woluminowi. 

Piotr Skarga i Kazania o Siedmi Sakramentach
Owa ksiêga, przechowywana obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Po-

znaniu pod sygnatur¹ SD 5390 III, to zbiór kazañ Piotra Skargi (1536-1612), s³ynnego
teologa, jezuity, polemisty katolickiego i kaznodziei nadwornego króla Zygmunta III
Wazy. Oto uproszczony opis bibliograficzny tej edycji: 

Kazania O Siedmi Sakramentach Koœcio³a S. Katholickiego Do których s¹ przydane Kaza-
nia Przygodne, o rozmaitych nabo¿eñstwach wedle czasu, których iest wypisany na przodku
Regestr…, Czynione i napisane od X. Piotra Skargi…, W Krakowie, W Drukarniey Andrzeia
Piotrkowczyka, [po 1 I] 1600. Ksiêgê wydrukowano w formacie folio (in 2o, tj. zbli¿o-
nym do dzisiejszego A4). Tytu³, odbity w kolorach czerwonym i czarnym, drukarz
umieœci³ w ozdobnej, drzeworytniczej ramce z³o¿onej z owalnych medalionów przed-
stawiaj¹cych Czterech Ewangelistów i sceny biblijne. Na odwrocie karty tytu³owej znaj-
duje siê otoczony owaln¹ ramk¹ herb Rzeczypospolitej Obojga Narodów z umieszczo-
n¹ poœrodku tarcz¹ sercow¹ z herbem Wazów (Snopek). Ksiêga liczy sobie ³¹cznie 11
nienumerowanych kart i 529 stron. 

Najlepsze charakterystyki zawartoœci treœciowej i opisy bibliograficzne tej edycji od-
najdziemy w Bibliografii Polskiej Karola Estreichera oraz w opracowaniu Magdaleny Ko-
morowskiej. Ponadto w³aœnie ten egzemplarz zosta³ równie¿ opisany przez Henryka
Kowalewicza i Józefa Cybertowicza. Kieruj¹c siê ustaleniami wymienionych badaczy
oraz oczywiœcie znajomoœci¹ z autopsji tego egzemplarza z poznañskiej Biblioteki Uni-
wersyteckiej, pora krótko scharakteryzowaæ zawartoœæ ksiêgi. Otwieraj¹ j¹ dedykacje
Skargi dla króla Zygmunta III Wazy oraz królewskiego sekretarza – Andrzeja Boboli,
datowane w dzieñ Nowego œwiêtego Lata 1600 (tj. 1 stycznia). W przedmowie Do Czy-
telnika £askawego jezuita uzasadnia tytu³ i cele wydania zbioru „…nie dla tego siê tylo
Przygodnemi nazwa³y, aby przygód jakich, które Pan Bóg przepuszcza, czekaæ siê dla
u¿ywania ich mia³o, ale i¿ siê zaw¿dy i do wielu potrzeb i nauk i pociech ludzkich, nie
tylko Duchownym i Plebanom, ale i innym wszystkim przygodz¹”. [podkreœl. Auto-
rów]. 

Zasadnicz¹ czêœæ dzie³a stanowi¹ u³o¿one przez Piotra Skargê 44 kazania O Siedmi
Sakramentach (ss. 1-190). Jest to pierwsze wydanie tych kazañ (kolejne ukazywa³y siê
od 1608 do 1900 roku jeszcze siedem razy). Jezuita rozszerzy³ jednak ksiêgê, zarów-
no o kilka innych utworów swego autorstwa, jak i t³umaczeñ. Pierwszym z dodatków
pióra Skargi s¹ Kazania Przygodne, wœród których znajdziemy m. in. Kazania do ¿o³nie-
rzy, kazania Czasu suchoœci y w g³odzie przy modlitwie o de¿d¿ (s. 191-272). Po nich, na
stronach 273-327, nastêpuje tekst s³ynnych Kazañ Sejmowych (tu przedrukowane po-
wtórnie, pierwszy raz ukaza³y siê w tomie Kazañ niedzielnych…, Kraków 1597r.). Na



kolejnych stronicach (327-443) kaznodzieja zawar³ m. in. po piêæ kazañ: O mi³osierdziu
oraz O boju i ¿o³nierstwie chrzeœcijañskiem z dusznemi nieprzyjacio³y, szeœæ Kazañ pogrzeb-
nych, trzy kazania O s¹dzie po œmierci, o mêkach piekielnych i chwale niebieskiej. Dodatko-
wo Skarga przedrukowa³ t³umaczenie Kazania o mêce Pañskiej autorstwa w³oskiego je-
zuity Stefana Tucjusza (Stefano Tucci, 1540-1597). Tê czêœæ zamyka Regestr rzeczy
przedniejszych w tych Kazaniach. Piotr Skarga, jak przysta³o na aktywnego katolickiego
polemistê, uzupe³ni³ zbiór kazañ o trzy utwory o wymowie kontrreformacyjnej (ss.
444-529): Upomnienie do Ewangelików, g³oœny Proces na Konfederacyj¹ (pismo wymie-
rzone w ustalenia Konfederacji Warszawskiej z 1573 roku) oraz Synod Brzeski wraz
z jego obron¹.

W tym miejscu poœwiêciæ trzeba kilka s³ów wygl¹dowi zewnêtrznemu ksiêgi. Opisy-
wany tu egzemplarz oprawiono na prze³omie XVI i XVII wieku byæ mo¿e w jednym
z ma³opolskich (krakowskich?) warsztatów introligatorskich. Oprawê stanowi¹ fazo-
wane deski bukowe, obci¹gniête cielêc¹, br¹zow¹ skór¹, zdobione œlepymi i z³oconymi
wyciskami. Niestety, w po³owie XIX wieku wolumin gruntownie, choæ niezbyt umiejêt-
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nie, restaurowano. Dziewiêtnastowieczny introligator przyci¹³ brzegi kart (bez szkody
dla drukowanego tekstu, jednak z utrat¹ czêœci nielicznych rêkopiœmiennych notatek
z XVII i XVIII w.). Uszkodzon¹ oprawê uzupe³ni³ o now¹ skórê na grzbiecie ok³a-
dzin. Ponadto doda³ nowe okucia i klamry. Pierwotn¹ ornamentykê prawy mo¿na
– za Arkadiuszem Wagnerem – okreœliæ jako póŸnorenesansow¹, „w typie orien-
talizuj¹cym”. Wierzchnia ok³adzina charakteryzuje siê obszernym zwierciad³em
otoczonym ram¹ wykonan¹ rade³kowaniem, w której naro¿nikach znajduj¹ siê cha-
rakterystyczne æwieræ-medaliony z motywem maureskowo-wstêgowym. W cen-
trum zwierciad³a odciœniêto owaln¹ plakietê ze scen¹ Ukrzy¿owania i nieczytelnym
opisem w otoku. Powy¿ej i poni¿ej plakiety znajduje siê wyciœniêty oryginalnie na-
pis: KAZANIA // O 7. SAKRAME[ntach]. Podczas restaurowania oprawy dodatkowo
odbito gotykiem nastêpuj¹ce, bardzo istotne napisy: W. A. £. oraz 1. Czerwca 1851
(odniesiemy siê do nich ni¿ej). Doln¹ ok³adzinê wype³nia w ca³oœci rade³kowanie.

Sk¹d wiadomo, ¿e wolumin pochodzi z posadowskiej biblioteki? Otó¿, na przed-
niej, niezadrukowanej karcie ochronnej znajduje siê XX-wieczna piecz¹tka z napi-
sem POSADOWO. Na karcie tytu³owej zapisano piórem sygnaturê miejscow¹ tej
ksiêgi: Dz[ia³] VI. nr. 267. Kiedy i w jakich okolicznoœciach cenne dzie³o Skargi trafi³o
do Posadowa? OdpowiedŸ, choæ nie bezpoœredni¹, przynosz¹ dziewiêtnastowiecz-
ne t³oczenia liternicze na ok³adzinie oraz obszerna zapiska na odwrocie przedniej
karty ochronnej, któr¹ przytaczamy w ca³oœci: 
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„Przynoszê Wam Drodzy Pañstwo jako podarunek œlubny Skargi Kazania w do-
wód mego dla Was Szacunku. W Skardze poznajê Polskê jak¹ by³a i jak¹ byæ ma.
Oby Bóg Wam pozwoli³ zrobiæ z domu Waszego œwi¹tyniê cnót staropolskich, na
które Skarga patrzy³, lecz nad których upadkiem gorzko p³aka³. Niechaj Wam Pan
Bóg b³ogos³awi w usi³owaniach Waszych, niechaj b³ogos³awi domowi ca³emu. Po-
znañ dn. 13 czerwca 1851. A. K.”.

Otó¿, w œwietle powy¿szej zapiski nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e ksiêga by³a podarun-
kiem œlubnym dla pary, która wesz³a w zwi¹zek ma³¿eñski 13 czerwca 1851 roku
i niew¹tpliwie zwi¹zana by³a póŸniej z Posadowem. £atwo ustaliæ, ¿e nowo¿eñcami
byli – wspomniany W³adys³aw £¹cki i Antonina ze Skórzewskich (1832-1905). Do
nich odnosz¹ siê wiêc odbite na przedniej ok³adzinie inicja³y, bêd¹ce w zasadzie su-
perekslibrisem literniczym: W[³adys³aw] A[ntonina] £[¹ccy] oraz data. 

Kim by³ ofiarodawca o inicja³ach A. K.? OdpowiedŸ na to pytanie jest trudniejsza,
ale naszym zdaniem by³ nim Adolf Kurtz (1815-1885). Pochodz¹cy z Warszawy
ekonomista i dzia³acz polityczny wraz ze starszym bratem Aleksandrem (bardziej
znanym, z którym Adolf bywa i dziœ mylony) tworzyli za m³odu ciekawy duet w œro-
dowisku warszawskich intelektualistów. Stefan Kieniewicz przekaza³ kr¹¿¹c¹ o nich
wtedy opiniê: „nosz¹ w³osy a la Jezus, ubrani s¹ zawsze najmodniej, zajêcia siê nie
imaj¹ ¿adnego”. Bracia Kurtzowie znaleŸli siê jednak w 1841 roku wœród za³o¿ycie-
li s³ynnego czasopisma – „Biblioteki Warszawskiej”. Adolf w póŸniejszych latach by³
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wspó³organizatorem m. in. Towarzystwa Rolniczego i Towarzystwa Kredytowego
Miasta Warszawy. 

Adolf Kurtz towarzyszy³ W³adys³awowi £¹ckiemu w jego europejskiej podró¿y w la-
tach 1843-1844. Zna³ dobrze œrodowisko wielkopolskiego ziemiañstwa i inteligen-
cji, tak¿e przyjaciela £¹ckich – Wojciecha Cybulskiego. £¹cki wspomina³, ¿e w trak-
cie pobytu w Pary¿u, w gronie emigrantów planowali wspólnie przysz³oœæ kraju:
„Serca pe³ne nadzieji budowa³y zamki na lodzie. Wyszukiwaliœmy przysz³ych mini-
strów a nawet dwóch znaleŸliœmy w naszem gronie. W Auguœcie Cieszkowskim wi-
dzieliœmy przysz³ego ministra oœwiaty a Adolfa Kurca uwa¿aliœmy za przysz³ego mi-
nistra spraw wewnêtrznych”. 

Zarówno £¹cki, jak i Kurtz spotykali siê z najs³ynniejszymi postaciami paryskiej
emigracji, m. in. z Adamem Mickiewiczem. W tym miejscu opieraæ siê bêdziemy na
ustaleniach Zbigniewa Sudolskiego. Otó¿, badacz ten przytoczy³ fragmenty kore-
spondencji Zygmunta Krasiñskiego z Jerzym Lubomirskim, w której powtarza³y siê
bardzo barwne opisy spotkañ Kurtza i Mickiewicza. W trakcie jednego z nich Kurtz
mia³ proponowaæ, by wraz z Mickiewiczem i Andrzejem Towiañskim „uszyli now¹
wiarê”, w której Mickiewicz mia³by byæ „kap³anem sztuki”, Towiañski „kap³anem
czucia”, zaœ Kurtz chcia³ zostaæ „kap³anem Wiedzo-wiedzy” …. Mickiewicz, obu-
rzony tupetem warszawiaka, nazwa³ go rzekomo „star¹ nierz¹dnic¹”, na co Kurtz
„mia³ pokazaæ … czêœæ mniej estetyczn¹ osoby swojej” wieszczowi. 

£¹cki i w póŸniejszych latach utrzymywa³ kontakty z Kurtzem i goœci³ go w posa-
dowskim pa³acu. Dowodem ich bliskiej znajomoœci mo¿e byæ œlubny dar dla £¹ckich
w postaci piêknej ksiêgi. Dlaczego jednakowo¿ Kurtz wybra³ dzie³a Skargi? Otó¿,
w po³owie XIX wieku cieszy³y siê one wœród czytelników popularnoœci¹, na któr¹
dodatkowo wp³yn¹³ wyk³ad Adama Mickiewicza o twórczoœci jezuity, wyg³oszony
25 czerwca 1841 roku w paryskim College de France. Jerzy Starnawski pisa³ wrêcz,
¿e prelekcja Mickiewicza sta³a siê „faktem prze³omowym w dziejach kultu” Skargi,
tworz¹c z jezuity postaæ „kap³ana-patrioty”, powielan¹ póŸniej przez innych ro-
mantyków. Obdarowanie nowo¿eñców w³aœnie wydaniem dzie³ Skargi nie jest wiêc
przypadkiem. Zaœ w œwietle kontaktów Kurtza i £¹ckiego z Mickiewiczem, dar na-
biera dodatkowego znaczenia, stanowi¹c ciekawy przyk³ad recepcji nauk g³oszo-
nych przez wieszcza wœród ziemian wielkopolskich.

Listy Antoniny z Komorowskich
Zarówno Bo¿enna Szulc-Golska, jak i Edward Chwalewik zwrócili uwagê na bogate

archiwum rodzinne, o którym pisaliœmy wy¿ej. Podaj¹, i¿ sk³ada³o siê ono z 68 tomów,
uporz¹dkowanych w 21 dzia³ów. Najstarsze dokumenty przechowywane w archiwum
pochodzi³y z XIV wieku. W dziale pierwszym znajdowa³y siê przywileje i listy królów
polskich z w³asnorêcznymi podpisami, materia³y historyczne do badania genealogii ro-
dów polskich. Dokumenty do dziejów miast i wsi wielkopolskich znajdowa³y siê w ak-
tach grodzkich i ziemskich z lat 1362 – 1792. W archiwum by³y zgromadzone rów-
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nie¿ akta wojskowe – uniwersa³y marsza³ków konfederacji barskiej, dokumenty zwi¹-
zane z lo¿¹ masoñsk¹ w Wielkopolsce, dokumenty dotycz¹ce Wiosny Ludów 1848
roku w dawnym powiecie bukowskim, czy te¿ materia³y dotycz¹ce zes³ania powstañ-
ców styczniowych 1863 roku do Rosji.

Wœród interesuj¹cych materia³ów, znajduj¹cych siê w archiwum Korzbok-£¹c-
kich, uwagê badaczy (B. Szulc-Golskiej, E. Chwalewika i S. Karwowskiego: Lwó-
wek i jego dziedzice, 1914) przyku³y listy Gertrudy z Komorowskich Potockiej
(1754-1771), pierwszej ¿ony Stanis³awa Szczêsnego Potockiego (1751-1805).
Stanis³aw Karwowski rok póŸniej w ksi¹¿ce Z archiwów hr. £¹ckich (1915) prostu-
je podan¹ wczeœniej informacjê, i¿ listy nale¿a³y do Gertrudy, uzupe³niaj¹c, ¿e ow-
szem pisane by³y przez hrabiankê Komorowsk¹, jednak nie Gertrudê, a jej m³od-
sz¹ siostrê – Antoninê z Komorowskich Iliñsk¹ (1770-1838), póŸniejsz¹ ¿onê Jó-
zefa Augusta Iliñskiego (1760-1844), w³aœciciela pa³acu w Romanowie na Ukra-
inie. Korespondencja wskazuje, i¿ Antonina z Komorowskich pok³ada³a nadzieje
w ma³¿eñstwie z kuzynem Melchiorem Korzbok-£¹ckim. Cztery z listów Stani-
s³aw Karwowski zamieszcza w opracowaniu Z archiwów hr. £¹ckich. Nie wiemy,
dlaczego do ma³¿eñstwa nie dosz³o. Antonina wysz³a 7 sierpnia 1791 roku za Jó-
zefa Augusta Iliñskiego. 
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Melchior Korzbok-£¹cki zwi¹za³ siê z pracownic¹ folwarczn¹ Regin¹ Smêtek, co
sta³o siê przedmiotem ogromnego skandalu towarzyskiego w ówczesnej Wielko-
polsce. 

Komorowscy spokrewnieni byli z Korzbok-£¹ckimi. Matka m. in. s³ynnej Gertru-
dy z Komorowskich Potockiej – Antonina Brygida z Paw³owskich Komorowska by-
³a córk¹ kasztelanica Micha³a Paw³owskiego, natomiast matka Melchiora Korzbok-
-£¹ckiego – Jadwiga Nepomucena z Paw³owskich Korzbok-£¹cka, córk¹ kasztelani-
ca Macieja Paw³owskiego z Posadowa. Wspólnym dziadkiem obu pañ by³ wspomnia-
ny ju¿ Adam Kazimierz Paw³owski. 

Antonina Brygida z Paw³owskich Komorowska (1720-1791) zmar³a we Lwowie.
W spadku po ojcu Michale (1754) odziedziczy³a po³o¿one na ziemi lwóweckiej do-
bra: Zêbowo, Zêbówko, Konin, Bolewice, Komorowo, Paw³ówko, Pary¿ewo, Wy-
myœlankê, Suche Olendry, Grudnê, Wêgielniê. W 1792 roku odkupi³ je od spadko-
bierców Antoniny Brygidy z Paw³owskich Komorowskiej, a swojego kuzynostwa,
Melchior Korzbok-£¹cki. Nie wiemy, czy rodzeñstwo Komorowskich odwiedza³o
ziemiê lwóweck¹, mo¿emy tylko przypuszczaæ, ¿e tak, zwa¿ywszy na fakt, i¿ we
Lwówku urodzi³ siê i w podziemiach koœcio³a lwóweckiego zosta³ pochowany dzia-
dek sióstr Komorowskich – kasztelanic Micha³ Paw³owski (1700-1754). Edward
Chwalewik w Zbiorach polskich… odnotowa³, ¿e w pa³acu w Posadowie znajdowa³ siê
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portret Gertrudy Komorowskiej. Potwierdzaj¹ ten fakt i inne Ÿród³a uzupe³niaj¹c, ¿e
œciany pa³acu zdobi³ równie¿ portret autorki listów do Melchiora – Antoniny z Ko-
morowskich Iliñskiej. Dzie³a sztuki zaginê³y podczas II wojny œwiatowej. Kwerenda
w muzeach polskich pozwoli³a ustaliæ, ¿e zachowa³y siê pochodz¹ce z innych zbio-
rów wizerunki trzech sióstr Komorowskich. W Muzeum Narodowym w Warszawie
znajduj¹ siê portrety Gertrudy z Komorowskich Potockiej (1754-1771), Korduli
z Komorowskich Potockiej (1764-1836), natomiast w Muzeum Narodowym w To-
runiu – Antoniny z Komorowskich Iliñskiej (1770-1838). 

Zwa¿ywszy na zwi¹zki rodzinne Korzbok-£¹ckich i Komorowskich pewnym jest,
¿e w bibliotece w Posadowie znajdowa³y siê egzemplarze takich ksi¹¿ek jak: Staroœci-
na Be³zka: opowiadanie historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego, wyd. w 1879 r.,
powieœci Maria Antoniego Malczewskiego, wyd. w 1825 r., czy 3-tomowej powieœci
Gertruda Komorowska Marii Pomezañskiej, wyd. w 1853 r. Przedstawiaj¹ one losy
tragicznie zmar³ej Gertrudy z Komorowskich Potockiej, kuzynki Korzbok-£¹ckich.
Warto nadmieniæ, ¿e ksiêgozbiór jednej z sióstr Komorowskich sta³ siê przedmiotem
analizy i artyku³u dr Ireny Grucha³y Ksi¹¿ki z ksiêgozbioru Korduli z Komorowskich Po-
tockiej w bibliotece Heleny D¹bczañskiej.

Podsumowanie
Posadowska kolekcja ksi¹¿ek, archiwaliów, dzie³ sztuki i militariów, podobnie jak

i inne zbiory ziemian wielkopolskich z prze³omu XIX i XX wieku, uchodzi za zaginio-
n¹. Tymczasem, jak wykazaliœmy, wbrew obiegowym informacjom, podawanym
choæby na niektórych stronach internetowych, czêœæ cennych archiwaliów rodu £¹c-
kich na pewno przetrwa³a II wojnê œwiatow¹ i zdeponowana jest w Archiwum Pañ-
stwowym w Poznaniu. Opisane w artykule wydanie dzie³ Piotra Skargi jest zaœ dowo-
dem na to, ¿e tak¿e czêœæ ksiêgozbioru z Posadowa oca³a³a z zawieruchy wojennej
i znajduje siê obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Badania
proweniencyjne zbiorów rozpoczête w poznañskiej Bibliotece Uniwersyteckiej
(w tym i poszukiwania ksiêgozbioru Emilii Sczanieckiej) z pewnoœci¹ pozwol¹ odna-
leŸæ wiêcej woluminów z posadowskiej biblioteki, tym bardziej, ¿e rozpoznaniem ob-
jêto, prócz starych druków, tak¿e materia³y z XIX i XX wieku, a wiemy ju¿, ¿e po-
sadowski ksiêgozbiór sk³ada³ siê g³ównie z dzie³ wydanych w tym okresie. Nie mo¿-
na wykluczyæ, ¿e czêœæ zabytków sztuki z Posadowa, jeszcze proweniencyjnie nieroz-
poznana, tak¿e znajduje siê w krajowych (i/lub zagranicznych) muzeach i kolek-
cjach. W powy¿szym artykule zwróciliœmy równie¿ uwagê na fakt, ¿e pobie¿na ana-
liza materia³ów archiwalnych wskazuje, ¿e na zbiór £¹ckich z³o¿y³y siê wczeœniejsze
zbiory – zwi¹zanych ze Lwówkiem i Posadowem – rodzin Paw³owskich, Komorow-
skich i Sczanieckich z XVIII i XIX wieku. Zbadanie zachowanych spisów ksi¹¿ek
(choæby Nimfy Sczanieckiej) oraz wczeœniejszych zapisek z ksi¹g grodzkich poznañ-
skich i równolegle prowadzone badania proweniencyjne ksi¹¿ek z wielkopolskich bi-
bliotek naukowych (zw³aszcza w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu), pozwol¹
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w du¿ym stopniu zrekonstruowaæ historiê powstawania i zawartoœci ksiêgozbioru
pa³acowego w Posadowie. Kto wie, czy dalsze badania prowadzone w tym kierunku
nie przynios¹ kolejnych znalezisk np. w postaci fragmentów ksiêgozbiorów Ostroro-
gów ze Lwówka z po³owy XVI wieku?
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sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznañ 1963;
Grot Z., £¹cki W³adys³aw, [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 18, Warszawa-Kraków 1973,
s. 309-310;
Grucha³a I., Ksi¹¿ki z ksiêgozbioru Korduli z Komorowskich Potockiej w bibliotece Heleny D¹b-
czañskiej, „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 61, 2016, s. 67-90; 
Instrukcje gospodarcze dla maj¹tków wielkopolskich w pierwszej po³owie XIX wieku, wyd. J. Bie-
lecka, Poznañ 1959;
Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo poznañskie, z. 14, powiat nowotomyski, pod
red. Teresy Ruszczyñskiej i Anieli S³awskiej, Warszawa 1969;
S. Karwowski, Lwówek i jego dziedzice, Poznañ 1914;
S. Karwowski, Z archiwów hr. £¹ckich, Poznañ 1915;
S. Kieniewicz, Kurtz Aleksander (1814-1876), [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 16, Wro-
c³aw-Warszawa-Kraków-Gdañsk 1971;
K. K³udkiewicz, Wybór i koniecznoœæ. Kolekcje polskiej arystokracji w Wielkopolsce na prze³o-
mie XIX i XX wieku, Poznañ 2016;
M. Komorowska, Prolegomena do edycji dzie³ Piotra Skargi, Kraków 2012;
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B. Kosmanowa, Biblioteki polskie w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, Poznañ 1982; 
A. Kwilecki, Wielkopolskie rody ziemiañskie, Poznañ 2010;
W. £¹cki, Moje wspomnienia, Poznañ 1904;
W. £¹cki, Moje wspomnienia. Rok 43-44, Poznañ 1905;
A. £uczak, Utracone decorum: grabie¿ dóbr kultury z maj¹tków ziemiañstwa polskiego w Wiel-
kopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945, Warszawa; Poznañ 2011;
W. Molik, ¯ycie codzienne ziemiañstwa w Wielkopolsce w XIX i na pocz¹tku XX wieku: kultu-
ra materialna, Poznañ 1999;
K. Otwinowski, Dzie³a x. Piotra Skargi TJ. Spis bibliograficzny, Kraków 1916; 
Pamiêtnik podró¿y kasztelanica Macieja z Werbna Paw³owskiego z roku 1718, wyd. S. Kar-
wowski, Poznañ 1915;
Poczet cz³onków Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 1857-2007: materia³y do S³owni-
ka biograficznego Wielkopolan, pod red. Alicji Pihan-Kijasowej, Poznañ 2008;
M. Rezler, Emilia Sczaniecka 1804-1896, Poznañ 1996;
J. Skuratowicz, Dwory i pa³ace w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, Miêdzychód 1992;
Z. Sudolski, Na tropie Kurcjusza. O nieznanych kontaktach Adama Mickiewicza z Adolfem
Kurtzem, „Pamiêtnik Literacki” 70, z. 2, 1979, s. 255-267.
J. Starnawski, Piotr Skarga w legendzie wieków, „Pamiêtnik Literacki” 60, z. 3, 1969; 
J. Szafarczyk, Ziemia Lwówecka w dziedzicznym w³adaniu (1414-1939), Lwówek; Nowy To-
myœl 2014;
B. Szulc-Golska, Posadowo, powiat nowotomyski, Stanis³awa hr. £¹ckiego, [w:] Bibljoteki wielko-
polskie i pomorskie, pod red. S. Vrtela-Wierczyñskiego, Poznañ 1929, s. 255-256;
J. Tazbir, Piotr Skarga, szermierz kontrreformacji, Warszawa 1983;
J. Tazbir, Skarga Piotr (1536-1612), [w:] Polski S³ownik Biograficzny, t. 37/4, z. 155, War-
szawa-Kraków 1997, s. 35-43;
A. Wagner, Elementy manierystyczne w zdobnictwie introligatorskim w Polsce (od XVI do po-
cz¹tku XVII wieku), „Rocznik Biblioteki Narodowej” 47, 2016; 
D. Wawrzykowska-Wierciochowa, Emilia Sczaniecka: opowieœæ biograficzna, Warszawa
1970;
M. Wicherkiewiczowa, Kartki z pamiêtnika W³adys³awa hr. £¹ckiego, Poznañ 1935.
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Karol Piotrzkiewicz

M³odoœæ to stan umys³u.
10 lat Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

21 lutego 2020 roku oficjalnie œwiêtowano jubileusz 10-lecia istnienia Opalenickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) – jednej z najciekawszych edukacyjnych, kul-
turalnych i rozrywkowych inicjatyw mijaj¹cej dekady, nie tylko w gminie Opalenica, ale
i – zaryzykujê stwierdzenie – w ca³ym powiecie nowotomyskim. Ju¿ w pierwszych la-
tach dzia³alnoœci, czyli po 2010 roku opalenicki UTW, oferuj¹cy swym studentom wy-
j¹tkowo bogat¹ i profesjonalnie przygotowan¹ ofertê, sta³ siê wzorem do naœladowa-
nia dla gmin s¹siednich. Natomiast dziœ trudno ju¿ sobie wyobraziæ panoramê opalenic-
kiej kultury i edukacji bez aktywnoœci Rady Programowej, s³uchaczy i wyk³adowców tej
dydaktycznej placówki.

Pomys³ utworzenia w Opalenicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodzi³ siê w g³o-
wach Genowefy Wasiak – ówczesnej dyrektor Zespo³u Szkó³ w Opalenicy oraz An-
drzeja Trzeciaka – ówczesnego dyrektora opalenickiego Domu Kultury, którzy zainspi-
rowani dzia³aniami w³adz Wolsztyna zapragnêli stworzyæ tak¹ w³aœnie placówkê oœwia-
tow¹ na terenie opalenickiej gminy. Ich pomys³ spotka³ siê z przychylnoœci¹ w³adz sa-
morz¹dowych i tak 26 lutego 2010 roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki
w Opalenickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. 

Od pocz¹tku istnienia struktura UTW by³a budowana na wzór uniwersytecki. Nad
realizowanym programem czuwa Rada Programowa. Patronat nad dzia³alnoœci¹ tej
uczelni obj¹³ prof. dr Bronis³aw Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, natomiast godnoœæ Rektora Honorowego piastuje prof. dr Stanis³aw
Jankowiak. Funkcjê dziekana Uniwersytetu Trzeciego Wieku, niezmiennie od pocz¹t-
ku istnienia, pe³ni El¿bieta Adamczewska.

Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e z okazji 10-lecia istnienia UTW w Opalenicy Rada
Miejska w Opalenicy podjê³a uchwa³ê o nadaniu prof. Stanis³awowi Jankowiakowi tytu-
³u Honorowego Obywatela Opalenicy, który zosta³ oficjalnie nadany 21 lutego podczas
uroczystoœci w Centrum Kultury i Bibliotece w Opalenicy.

Jak na uniwersytet przysta³o, ka¿dy s³uchacz od pocz¹tku dzia³alnoœci otrzymywa³
indeks, zaœ oferta UTW obejmowa³a, zarówno zajêcia konwersatoryjne, jak i obligato-
ryjne wyk³ady. Ten sposób funkcjonowania nie tylko gwarantowa³ wysoki poziom za-
jêæ, ale te¿ dzia³a³ nobilituj¹co zw³aszcza dla tych s³uchaczy, którzy nigdy wczeœniej nie
mieli stycznoœci z uniwersyteckimi realiami. 
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Pierwsze Gaudeamus... wybrzmia³o 26 lutego 2010 r.
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Studenci 
Opalenickiego 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Sekcja komunikacji spo³ecznej

Sekcja literacka
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Spotkanie z...

...o. dr. Alojzym Pañczakiem,
franciszkaninem z WoŸnik...

...dr. Zdzis³awem Koœciañskim,
znawc¹ kawalerii polskiej 

i historykiem 
Powstania Wielkopolskiego...

...opalenick¹ poetk¹
Barbar¹ Krysick¹



W pierwszych latach dzia³alnoœci Opalenicki UTW oferowa³ zajêcia w takich
sekcjach tematycznych jak: komunikacja spo³eczna, zdrowy styl ¿ycia, artystyczna, lite-
racko-filmowa, jêzyk angielski, jêzyk niemiecki, informatyczna i turystyczna.

W minionych 10 latach sukcesywnie przybywa³o sta³ych sekcji, dziêki czemu ka¿dy
senior móg³ znaleŸæ coœ dla siebie. W roku jubileuszowym Uniwersytet uruchomi³ a¿
14 sekcji, w tym wy¿ej wymienione oraz: przyrodnicz¹, gimnastyczn¹, sportow¹ dla
mê¿czyzn, kulinarn¹, strzeleck¹, fotograficzn¹ i konwersacyjn¹. 

Wa¿nym elementem dzia³alnoœci Uniwersytetu s¹ wspomniane wy¿ej obligatoryjne
wyk³ady, prowadzone przez wyk³adowców akademickich. Du¿¹ popularnoœci¹ wœród
s³uchaczy ciesz¹ siê m. in. wyk³ady prof. Elizy Grzelak – wyk³adaj¹cej obecnie w Insty-
tucie Kultury Europejskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas
spotkañ z opalenickimi studentami prof. Grzelak czêsto porusza³a tematykê komunika-
cji w kontekœcie najró¿niejszych zjawisk spo³ecznych i zachowañ. W tym momencie
warto wspomnieæ, ¿e Opalenicki UTW nigdy nie ucieka³ od bie¿¹cej i – czasami budz¹-
cej kontrowersje – tematyki. S³uchacze mogli uczestniczyæ w takich wyk³adach, jak m.
in.: „Bariery komunikacyjne utrudniaj¹ce porozumiewanie siê na granicy religii”, „Ter-
ror i terroryzm w przestrzeni publicznej”, „Prawda w czasach postprawdy – wartoœæ,
która zanika”. Wszystkie te tematy podjê³a podczas swoich wyk³adów prof. Eliza Grze-
lak.
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1 lutego 2020 roku oficjalnie œwiêtowano jubileusz 10-lecia istnienia 
Opalenickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
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Burmistrz Tomasz Szulc wrêcza prof. Jankowiakowi tytu³ Honorowego Obywatela Opalenicy

Prof. Stanis³aw Jankowiak z dyplomem Honorowego Obywatela Opalenicy



W ramach dzia³añ UTW zorganizowano równie¿ wiele spotkañ z pisarzami, po-
dró¿nikami, re¿yserami, badaczami kultury, dziêki którym kontakt ze œwiatem kultury
zosta³ w Opalenicy poszerzony nie tylko dla s³uchaczy, ale równie¿ o pozosta³ych
mieszkañców gminy. Tak wiêc, zarówno s³uchacze UTW, jak i opaleniczanie mieli oka-
zjê spotkaæ siê miêdzy innymi z Krzysztofem Zanussim, Ann¹ Romantowsk¹, Krzysz-
tofem KaŸmierczakiem i Piotrem Talag¹, Janem Grzegorczykiem czy te¿ Ann¹ Seniuk.
Oczywiœcie, te wszystkie wydarzenia nie odby³yby siê, gdyby nie nieustanne wsparcie
w³adz gminy, Centrum Kultury i Biblioteki w Opalenicy oraz Zespo³u Szkó³ w Opaleni-
cy.

Wreszcie… Opalenicki Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje s³uchaczom liczne wy-
cieczki krajoznawcze i kulturoznawcze, a tak¿e anga¿uje siê w dzia³alnoœæ charytatyw-
n¹. Podró¿e opalenickich studentów najczêœciej maj¹ na celu ukazanie piêkna i przybli-
¿enie historii, zarówno tej du¿ej ojczyzny, jak i tej ma³ej. A opaleniccy studenci lubi¹
zwiedzaæ najró¿niejsze i zaskakuj¹ce zak¹tki polskiej ziemi – z równym zaciekawieniem
zwiedzili poznañski Fort VII, wystawê prac Fridy Kahlo, jak i Muzeum Myd³a i Historii
Brudu w Bydgoszczy, jedno z najoryginalniejszych i najciekawszych muzeów w Polsce,
a mo¿e i na œwiecie.

Opalenicki UTW to tak¿e niewymuszona chêæ niesienia dobra i pomocy. W latach
2016-2019 studenci wspierali naukê kameruñskiego ch³opca Ndomo Eliace Benjami-
na, który dziêki pomocy opalenickich s³uchaczy móg³ siê uczyæ w tamtejszej szkole. Tak
zwana „adopcja na odleg³oœæ” by³a mo¿liwa dziêki Fundacji im. Stefana Szolc-Rogoziñ-
skiego „Serce dla Afryki”. W liœcie otrzymanym od prezesa Fundacji z 8 sierpnia 2019
r. studenci mogli przeczytaæ: W Kamerunie edukacja jest najwspanialszym podarunkiem
dla dziecka i jego rodziny. W imieniu ch³opca (…), ale przede wszystkim w imieniu Fundacji
(…) serdecznie dziêkujemy!!!

Trudno tak¿e wyobraziæ sobie wydarzenia, które na sta³e wpisa³y siê do opalenickie-
go kalendarza imprez, bez udzia³u s³uchaczy UTW. Sekcja gastronomiczna co roku
przygotowuje przepyszne potrawy na opalenicki Jarmark Bo¿onarodzeniowy, studen-
ci s¹ sta³ymi uczestnikami marszu ASÓW (aktywnych seniorów), urz¹dzaj¹ wystawy
prac fotograficznych, a tak¿e wspó³organizuj¹ liczne wydarzenia kulturalno-rozrywko-
we integruj¹ce spo³ecznoœæ lokaln¹ (nie tylko seniorów). 

Podczas uroczystoœci 21 lutego nie tylko podsumowano dorobek i pierwsz¹ dekadê
dzia³alnoœci Uniwersytetu, ale równie¿ w ramach wrêczono podziêkowañ dyplomy
i upominki wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania i rozwoju Opalenickiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku: w³odarzom gminy, dyrektorom placówek wspó³pracuj¹-
cych z UTW, wyk³adowcom sekcji tematycznych oraz sponsorom. Z tej okazji ukaza-
³a siê równie¿ publikacja „M³odoœæ to stan umys³u. 10 lat Opalenickiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku”.

Zdjêcia: archiwum Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Opalenicy
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Zdzis³aw Koœciañski

W 100. rocznicê powrotu Zb¹szynia do Macierzy

100 lat temu, 17 stycznia 1920 roku, a by³a to sobota – Zb¹szyñ wróci³ w gra-
nice odradzaj¹cej siê Rzeczypospolitej. Tym samym sta³ siê faktem wymarzony
przez wiele pokoleñ mieszkañców i powstañców wielkopolskich, wyrastaj¹cy z ich
cierpienia i poœwiêcenia, akt powrotu Zb¹szynia do Macierzy. W ramach operacji
rewindykacyjnej ziem odzyskanych przez Polskê na mocy Traktatu Wersalskiego,
obecn¹ ulic¹ Powstañców Wielkopolskich wkroczy³y do miasta pododdzia³y
l i 2 pu³ków strzelców wielkopolskich oraz artylerii ciê¿kiej (7 bateria 3 dywizjonu
2 pu³ku artylerii wlkp). W tym samym czasie oddzia³y niemieckie, po zdaniu poste-
runków, opuœci³y Zb¹szyñ i zatrzyma³y siê za stacj¹ kolejow¹. 

Trzy dni wczeœniej miejscowy magistrat wyda³ odezwê w jêzykach polskim i nie-
mieckim: Obywatele! Przez Traktat Pokojowy jest Zb¹szyñ przy³¹czony do Polski. Nie-
mieckie wojsko opuszcza miasto w sobotê, dnia 17 tego miesi¹ca. Tego samego dnia jesz-
cze obsadza wojsko polskie miasto. Tak przechodzi Zb¹szyñ pod panowanie Pañstwa Pol-
skiego (...). Profesor Krzysztof Rzepa odnalaz³ w berliñskim archiwum orygina³, da-
towanego na ten dzieñ, dokumentu przekazania miasta stronie polskiej, koñcz¹cy
formalnie zmagania na froncie zachodnim Powstania Wielkopolskiego 1918-1919.
Dokument podpisali: ze strony niemieckiej jako komisarz osobny burmistrz Joachim
Butz, ze Zb¹szynia ze strony polskiej starosta dr Wac³aw Stefañski z Nowego Tomyœla.
(Dokument w ca³oœci zawarty m. in. w: Trzeba by³o pójœæ …. Powiat nowotomyski w Po-
wstaniu Wielkopolskim 1918-1919. Historia i Pamiêæ. Praca zbiorowa pod. red. Z. Ko-
œciañskiego i B. Wojcieszaka. Nowy Tomyœl 2010, s. 115). 

Dwa dni póŸniej, 19 stycznia 1919 roku, odby³o siê oficjalnie uroczyste przeka-
zanie miasta. Wys³annik specjalny „Gazety Wspólnej”, w artykule „Z oswobodzo-
nych kresów zachodnich” z dnia 21 stycznia 1920 roku, przedstawi³ przebieg uro-
czystoœci z udzia³em w³adz wojskowych i cywilnych, przedstawicieli koalicji oraz
miejscowego spo³eczeñstwa. Oto tekst tego artyku³u: W poniedzia³ek dnia 19. stycz-
nia Dowódca frontu wielkopolskiego, genera³ Dowbor – Muœnicki, uda³ siê na kresy za-
chodnie, by w posiadanie Najjaœniejszej Rzeczypospolitej obj¹æ te ziemie, które ju¿ w so-
botê, 17 stycznia, stosownie do traktatu wersalskiego zajête zosta³y przez nasze wojska.
Poci¹giem nadzwyczajnym, w którym genera³ zaj¹³ miejsce z liczn¹ œwit¹ i przedstawicie-
lami misji koalicyjnej, udano siê o 8 rano do Zb¹szynia.
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Magistrat zb¹szyñski oraz polskie oddzia³y wojskowe - 19 stycznia 1920 r.  (Foto zbiory Fundacji Tres)



Stacja Zb¹szyñ znana jest nam dobrze z okien wagonu poci¹gów pospiesznych, które
przed wojn¹ kursowa³y pomiêdzy Berlinem, Poznaniem a Warszaw¹. Ruch panowa³ tu za-
wsze znaczny, gdy¿ by³a to wa¿na stacja wêz³owa, z której linie kolejowe rozchodzi³y siê we
wszystkich kierunkach: do Berlina, do Hali (Halle; pol. nazwa hist.: Dobrogóra), do Pozna-
nia, do Miêdzychodu i do Wolsztyna. St¹d te¿ wysi³ki niemieckie, by Zb¹szyñ za wszelk¹ ce-
nê utrzymaæ w swym posiadaniu, Z tych samych wzglêdów stacja ta równie¿ dla Rzeczypo-
spolitej posiada znaczenie pierwszorzêdne.

Po³o¿ony nad sam¹ granic¹ Ksiêstwa, Zb¹szyñ by³ naturalnie nara¿ony najwiêcej na wp³y-
wy germanizacyjne. St¹d te¿ przed wojn¹ na ogóln¹ liczbê 4 i pó³ tysi¹ca mieszkañców liczy³
ju¿ tylko zaledwie pó³tora tysi¹ca Polaków. Duch jednak w tej garstce kresowców by³ dobry,
a wzmóg³ siê on zw³aszcza podczas wojny, wzmóg³ przy zupe³nym niemal braku inteligencji
zawodowej. To te¿ jako wyraz woli przy³¹czenia siê do Polski powita³ w Zb¹szyniu po wybu-
chu rewolucji w Niemczech „Sokó³”, by obywatelstwo gotowe by³o, „gdy zabrzmi z³oty róg”.

Do tego¿ to kresowego miasteczka spieszymy poci¹giem z genera³em Dowborem. Po dro-
dze zatrzymujemy siê w Nowym Tomyœlu, gdzie na stacji nastêpuje przegl¹d kompanii gar-
nizonowej. Zabiera siê z nami starosta nowotomyski, dr Stefañski, którego w³adzy podlegaæ
ma Zb¹szyñ. Dowiadujê siê, ¿e ust¹pienie Niemców z miasta odby³o siê w zupe³nym porz¹d-
ku, a wkroczenie wojsk polskich spotka³o siê ze strony niemieckiej z zupe³n¹ lojalnoœci¹. Bur-
mistrza Niemca Butza chwal¹ jako cz³owieka sprawiedliwego dla wszystkich i bezstronnego.

Przybywamy do Zb¹szynia. Dworzec udekorowany. Orkiestra wojskowa gra „Jeszcze Pol-
ska nie zginê³a”. Genera³owi zdaje raport dowódca odcinka, dzielny kapitan Zenkteler i miej-
scowy komendant. Po przejœciu frontu kompanii honorowej nastêpuje powitanie ze strony
obywatelstwa miejskiego. Przemawia pierwszy p. Antoni Kryzan po polsku, burmistrz Butz po
niemiecku, zapew-niaj¹c o lojalnoœci miejscowych Niemców wobec Rzeczypospolitej. Panna
Pacieszyñska wrêcza genera³owi bukiet. Genera³ odpowiada uprzejmie na przemówienia po-
witalne, do burmistrza po niemiecku przez usta por. hr. Miel¿yñskiego.

Udajemy siê nastêpnie do miasta. Ulica Dworcowa, na której przewa¿nie wille niemieckie,
tu i ówdzie udekorowane. Zza okien na jad¹cych padaj¹ nieufne jeszcze spojrzenia Niem-
ców. Im bli¿ej rynku, dekoracje – girlandy z napisami „Serdecznie witamy” i sztandary na-
sze, coraz czêstsze. Rynek zajêty przez wojsko: piechotê nasz¹ i artyleriê. Padaj¹ gromkie,
¿o³nierskie okrzyki: „Czo³em, panie generale”, a potem komenda: „Prezentuj broñ! Na ramiê
broñ! Do nogi broñ!” Wszystko idzie sprawnie jak w wojsku najlepszym.

Ks. prob. Bayer przedstawia obywateli, w tym i miejscowego pastora Hirschweldera, o któ-
rego lojalnoœci zapewnia kap. Zenkteler. Genera³ zapewnia wobec pastora, ¿e Polska by³a za-
wsze tolerancyjna i tak¹ bêdzie zawsze. Szczere przemówienie pastora przyjmuje niemal ze
³zami w oczach, z wiadom¹ radoœci¹. Nastêpuje uroczysta chwila. Genera³ og³asza miasto
Zb¹szyñ za nale¿¹ce do Rzeczypospolitej i wnosi z zapa³em powtórny okrzyk na czeœæ Jej
i Naczelnika Pañstwa. Orkiestra gra „Mazurka D¹browskiego”, poczem nastêpuje wspólny
œpiew „Bo¿e, coœ Polskê”. Hymn nasz brzmi uroczyœcie, tryumfalnie. Ku bliskiej zaledwie 7 ki-
lometrów oddalonej granicy pruskiej, za któr¹ cofn¹³ siê „Grenzschutz”. Z niemniejszym za-
pa³em zebrani podejmuj¹ okrzyk na czeœæ mocarstw koalicji.
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Nastêpuje defilada wojskowa. Dziarsko, z animuszem maszeruj¹ nasze ch³opcy. Ziemia
dudni pod ko³ami artylerii lekkiej i ciê¿kiej. W widzach serca rosn¹ i pewnoœæ, ¿e Zb¹szyñ
polskim pozostanie mimo bliskoœci wojska niemieckiego.

Uroczystoœæ koñczy siê obiadem w Strzelnicy, wydanym na czeœæ genera³a przez mia-
sto. Przy stole biesiadnym gromadz¹ siê wszyscy, okoliczne polskie obywatelstwo wiejskie,
obywatele miejscowi, w tym tak¿e Niemcy z burmistrzem, pastorem i weterynarzem na
czele, robotnicy. Z chwili przed obiadem korzystam, by zasiêgn¹æ informacji.

– Jak¿e zachowywa³ siê „Grenzschutz” przed opuszczeniem miasta? – pytam siê jed-
nego z obywateli Polaków.

– Có¿ tam o tym opowiadaæ, kiedy ju¿ wszystko minê³o. Mamy ju¿ przecie¿ nasze woj-
sko, nasze Or³y Bia³e.

Przesz³oœæ minê³a dla nich, jak z³y sen. Ciesz¹ siê teraŸniejszoœci¹. Myœl¹ o przysz³oœci
– bez lêku, z ca³¹ ufnoœci¹ do majestatu Rzeczypospolitej. Tê ufnoœæ wyczuwam nawet
z rozmowy z burmistrzem – Niemcem, który opowiada mi o tym, i¿ „Grenzschutz” i je-
go aresztowa³ za sprzyjanie Polakom. Obywatelstwo podnios³o starania ks. prob. Bayera
oko³o urz¹dzenia przyjêcia – w warunkach najtrudniejszych, w ci¹gu kilkunastu godzin.
Projektowane na dzieñ ten przedstawienie amatorskie nie mog³o dojœæ do skutku, ponie-
wa¿ z powodu obecnoœci „Grenzschutzu”, po którym œlady pozosta³y jeszcze w œrodku mia-
sta, w postaci zardzewia³ych resztek zasieków drucianych na jednej z ulic, nie mo¿na by³o
urz¹dziæ próby.

ODCZYTANE NA NOWO

70 Zdzis³aw Koœciañski

Goœcie na czele z gen. Józefem Dowbor - Muœnickim. Zb¹szyñ, 19 stycznia 1920 r.



Obiad nam min¹³ w harmonijnej zgodzie wœród licznych przemówieñ. Zabierali g³os gen.
Dowbor – Muœnicki, podnosz¹c m. in. znaczenie armii naszej, a przede wszystkim has³a
pracy, dla której dziêki armii naszej otwiera siê w Polsce szerokie pole. Starosta dr Stefañski,
obywatel miejscowy p. Wierzejewski, pu³kownik Marquet, kapitan Zenkteler, wznosz¹c toast
na rzecz w³adz cywilnych Rzeczypospolitej, ponownie gen. Muœnicki, podnosz¹c zas³ugi i pra-
cê kap. Zentektelera i por. hr. Miel¿yñskiego, burmistrz Butz (po niemiecku), zapewniaj¹c po-
nownie o gotowoœci niemieckich obywateli do wspó³pracy twórczej w pañstwie polskim i ca³y
szereg dalszych mówców.

Józef Kurnatowski, bêd¹cy w tym dniu œwiadkiem oswobodzenia Zb¹szynia, kreœli
w swym wspomnieniu m. in. takie obrazy:... Ju¿ o jakie 3 km przed Zb¹szyniem ca³a dro-
ga by³a wystrojona girlandami i bramami tryumfalnymi. Niezliczone rzesze ci¹gnê³y drog¹...
aby wzi¹æ udzia³ w uroczystym objêciu miasta. Samo miasto nie wygl¹da³o tak ³adnie, cho-
cia¿ mieszkañcy zrobili wszyst-ko co mogli ubieraj¹c domy w girlandy i barwy narodowe. Mi-
mo to Zb¹szyñ wygl¹da³ raczej na wielk¹ wieœ, ni¿ na miasto. Uderzy³ nas zaraz widok po-
robionych zasieków i rowów strzeleckich. Ca³a droga by³a nimi co kawa³ek poprzerywana. Po-
znawa³o siê od razu z tego, ¿e musia³y siê tu toczyæ zaciête walki. Oprócz jednego domu
kompletnie zniszczonego nie by³o widaæ wiêkszych uszkodzeñ mimo ¿e mo¿na by³o dostrzec
uderzenia kul karabinowych, prawie na ka¿dym domu. Sam dworzec przedstawia³ siê pokaŸ-
niej, ca³y zbudowany z ¿ó³tej ceg³y, wygl¹da³ z daleka na jakiœ fort. Przed nim sta³ ca³y tabor
powozów okolicznego obywatelstwa. Widzia³o siê te¿ du¿o furmanek. Na drodze od rynku
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do dworca, wyci¹gniêta w dwa szpalery po obu stronach drogi, sta³a kompania z Wolsztyna
pod dowództwem ppor. Laurentowskiego. Na dworcu musieliœmy czekaæ jakie dobre pó³ go-
dziny, nim nadjecha³ poci¹g z generalicj¹ i przedstawicielami Ententy. Okrzyki powitalnie i ka-
pela wojskowa przywita³y genera³a Dowbor-Muœnickiego. Kompania honorowa zaprezento-
wa³a broñ. Genera³ po przemowie do ¿o³nierzy wsiad³ do automobilu i ruszy³ za kompania-
mi piechoty na rynek. Przeci¹g³e okrzyki rozlegaj¹ce siê i p³yn¹ce ponad wzgórzami i dolina-
mi znowu po raz pierwszy rozbrzmia³y nad prastar¹ ziemi¹ polsk¹. Ca³y pochód ci¹gn¹³ siê
na przestrzeni 1 km. W w¹skiej ulicy ledwo siê mog³y pomieœciæ masy ludzi i powozów. Gdy-
œmy przybyli na rynek, by³ ca³y otoczony podwójnym kordonem piechoty i artylerii. Tylko za
protekcj¹ naszego wuja por. Miel¿yñskiego uda³o nam siê dostaæ na plac i zaj¹æ miejsce
przed artyleri¹. Po oddaniu ho³du Dowbor-Muœnickiemu i przedstawicielowi Francji, pu³kow-
nikowi Marquet przez przedstawiciela miasta, przemówi³ gor¹cymi s³owami genera³, witaj¹c
wszystkich tu obecnych, wyswobodzonych spod jarzma pruskiego. Po obejœciu frontu wszyst-
kich oddzia³ów przy grzmi¹cych oklaskach na czêœæ wolnej, zjednoczonej i niepodleg³ej Polski
oraz miasta Zb¹szynia nasz wuj przedstawi³ nas genera³owi Dowbor-Muœnickiemu, który po-
wiedzia³, ¿e chêtnie przyjmie nas do u³anów. Potem uda³ siê genera³ wraz ze sztabem na
g³ówn¹ ulicê, gdzie odby³ siê przegl¹d ca³ego wojska bêd¹cego w Zb¹szyniu. Piêæ kompanii
sz³o w takt marsza, krokiem miarowym – sprê¿ystym, oficerowie i ¿o³nierze rzucali nogami
tak, jakby mieli skrzyd³a u nóg. Po piechocie nastêpowa³a 7 bateria 3 dywizjonu 2 pu³ku Ar-
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tylerii Wlkp., która przez pewien czas rezydowa³a w Goœcieszynie (...). Za lekk¹ artyleri¹ sz³y
jak w powietrzu ósemki karnych Maklemburgów i Belgów ci¹gn¹cych dwa ciê¿kie 15 cm
dzia³a.

Po przedefilowaniu wojsko ustawi³o siê zaraz w szpaler ci¹gn¹cy siê a¿ do strzelnicy, w któ-
rej mia³ siê odbyæ obiad... Mieliœmy zaszczyt siedzieæ niedaleko genera³a Dowbor-Muœnickie-
go, który na samym pocz¹tku wyg³osi³ mowê napadaj¹c¹ na bezrobocie, dalej zaapelowa³,
by uwa¿aæ armiê za cz¹stkê narodu. Na zakoñczenie wzniós³ trzykrotny okrzyk na czeœæ Pol-
ski, Zb¹szynia, Ententy i ich przedstawicieli. Po tej mowie zabrali siê wszyscy z apetytem do
jedzenia. Biedni zb¹szyniacy, jeszcze o godzinie pi¹tej rano nie mieli nic do jedzenia, dopiero
póŸniej o wszystko siê postarali, bo Niemcy nie pozwalali na ¿aden dowóz ¿ywnoœci. Musieli
siê piorunem zwijaæ, gdy¿ wszystko by³o doskona³e. Po mowie genera³a przemówi³ pu³kow-
nik, jeden z reprezentantów Francji, pewnie niewielu go zrozumia³o, gdy¿ mówi³ swoim ojczy-
stym jêzykiem... Wzniós³ okrzyk „Niech ¿yje Polska – niech ¿yje Francja”. Huczna fanfara
kapeli zawtórowa³a temu okrzykowi. Potem kapela zagra³a nieœmiertelnego „Mazurka D¹-
browskiego” – „Jeszcze Polska nie zginê³a”, hymn francuski.... Nagle zagrzmia³a kapela
i us³yszano pieœñ „Pije Kuba”. Prawie wszyscy w pierwszej chwili pomylili siê bior¹c t¹ pieœñ za
jak¹œ podnios³¹, patriotyczn¹, powstali ze swych miejsc, lecz wkrótce poznano omy³kê i tylko
œmiech rozleg³ siê dooko³a....

Zb¹szyñ prze¿y³ w dniu 17 stycznia epokowe i wa¿ne – w historii miasta i pañstwa
polskiego – wydarzenie. Dwa dni póŸniej uczczono to wraz z genera³em Józefem Do-
wbor – Muœnickim oraz misj¹ alianck¹. W³adzê zwierzchni¹ sprawowa³o nad ziemi¹
zb¹szyñsk¹ chwilowo, podobnie jak w ca³ym województwie poznañskim, Ministerstwo
b. Dzielnicy Pruskiej (1 VIII 1919 – 15 IV 1922). W Zb¹szyniu, oprócz niemieckiego
burmistrza Joachima Butza, pozosta³a rada i urzêdnicy niemieccy. Dopiero z dniem
1 lipca 1920 roku minister by³ej dzielnicy pruskiej mianowa³ na stanowisko burmistrza
Franciszka Niedba³ê i nowych cz³onków rady miejskiej. W tym¿e miesi¹cu, z okolicy
zb¹szyñskiego dworca, decyzj¹ Komisji Granicznej, oddzia³y niemieckie zosta³y wyco-
fane na ustalon¹ liniê na granicy polsko – niemieckiej. 

17 stycznia 1990 roku, w 70. rocznicê przy³¹czenia Zb¹szynia do Macierzy, umiesz-
czono na budynku muzeum pami¹tkow¹ tablicê, zaprojektowan¹ przez Wojciecha
Olejniczaka. Znalaz³y siê na niej s³owa Ludwika Osiñskiego: Kogo pocieszy³, a kogo za-
trwo¿y³ ten g³os w narodach: Polak, Polak o¿y³! Ziemiê utraci³, wydarto mu prawa, on wielkiej
prawdy staj¹c siê dowodem, wskaza³, ¿e naród zawsze jest narodem, gdy mu zostaj¹ miecz,
serce i s³awa.

***
Z kolei z okazji 100. rocznicy powrotu Zb¹szynia do Macierzy odby³o siê szereg pa-

triotycznych wydarzeñ zaplanowanych na ca³y 2020 rok. W dniu 17 stycznia 2020 r.
w Filharmonii Folkloru Polskiego w Zb¹szyniu, mia³y miejsce dwa koncerty „Provinz
Posen” z udzia³em zb¹szyñskich muzyków ludowych, którzy przedstawili poprzez mu-
zykê, g³os i obraz, czasy Powstania Wielkopolskiego. Ciekawym punktem obchodów

ODCZYTANE NA NOWO

73W 100. rocznicê powrotu Zb¹szynia do Macierzy



by³o zakopanie na Placu Wolnoœci w Zb¹szyniu „Kapsu³y Czasu”, w której umieszczo-
no ró¿ne przedmioty, informacje przeznaczone dla przysz³ych pokoleñ, m. in. listy, ga-
zetê, monety. Wzd³u¿ ulicy 17 Stycznia, na czternastu wielkoformatowych tablicach,
prezentowana by³a wystawa plenerowa na tzw. „Urodziny ulicy”. By³a ona efektem
akcji wirtualnego muzeum historii Poznania CYRYL, dzia³aj¹cego w ramach Wydaw-
nictwa Miejskiego Posnania. Wielbiciele gier planszowych mieli mo¿liwoœæ w dniu 18
stycznia 2020 r. wzi¹æ udzia³ w bibliotecznym „planszówko – graniu” – „Let's play Zb¹-
szyñ!”, co by³o efektem pracy grupy projektowej „Równaæ szanse”. Nastêpnie w Mu-
zeum Ziemi Zb¹szyñskiej i Regionu Koz³a odby³a siê promocja gry planszowej „Wywo-
³aj Powstanie...” – grê opart¹ na obrazach ze zb¹szyñskich szklanych negatywów pro-
wadzi³ Wojciech Olejniczak  z Fundacji TRES. Ponadto uczniowie szkó³ z terenu gminy
wziêli udzia³ w okolicznoœciowych apelach i grze miejskiej. Ich zadaniem by³o odszyfro-
wanie zagadek, które oznacza³y konkretne, historyczne miejsca na mapie miasta. Rów-
nie¿ uczniowie Szko³y Podstawowej im. Arkadego Fiedlera przygotowali w tym dniu
ciekawy monta¿ s³owno-muzyczny „Droga do wolnoœci. Opowieœæ Stasia”.

G³ówne uroczystoœci obchodów 100. rocznicy przy³¹czenia Zb¹szynia do Macie-
rzy, odby³y siê w niedzielê,19 stycznia 2020 r. Po uroczystej mszy œwiêtej w intencji Oj-
czyzny, uroczystoœci odby³y siê na zb¹szyñskim rynku, gdzie m. in. pod tablic¹ upamiêt-
niaj¹c¹ przy³¹czenie Zb¹szynia do Macierzy w 1920 roku , liczne delegacje szkó³, zak³a-
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dów pracy, organizacji, z³o¿y³y kwiaty. Nastêpnie przed przemarszem do Zb¹szyñskie-
go Centrum Kultury odby³ siê pokaz laserowy z elementami wizualnymi ukazuj¹cymi
czasy Powstania Wielkopolskiego oraz efekty walk w 1919 roku poprzez decyzjê trak-
tatu wersalskiego przy³¹czenia miasta do Polski w dniu 17 stycznia 1920 r. Na ulicy Po-
wstañców Wielkopolskich ods³oniêto okolicznoœciow¹ tablicê, a w domu kultury, obok
treœci artystycznych, uczestnicy uroczystoœci posilili siê powstañcz¹ grochówk¹, kaw¹
i plackiem. W wydarzeniu uczestniczy³a bardzo licznie spo³ecznoœæ miasta i gminy oraz
poczty sztandarowe, delegacje na czele z ¿o³nierzami 17. Wielkopolskiej Brygady
Zmechanizowanej z Miêdzyrzecza. 
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Lucyna Koñczal – Gnap

Filar Kultury 2020

Podczas Koncertu Noworocznego, zorganizowanego przez Burmistrza Nowego
Tomyœla w sali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, ju¿ po raz drugi mie-
liœmy przyjemnoœæ wrêczyæ ustanowion¹ i ufundowan¹ przez Zarz¹d Nowotomyskie-
go Towarzystwa Kulturalnego statuetkê FILAR KULTURY.

Statuetka przyznawana jest – nie tylko na wniosek cz³onków Zarz¹du Nowotomy-
skiego Towarzystwa Kulturalnego, ale tak¿e przez Zarz¹d NTK na wniosek innych gre-
miów lub osób – raz do roku, jednorazowo, na podstawie oceny ca³okszta³tu dzia³al-
noœci i osi¹gniêæ, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kul-
tury. Jej przyznawanie ma na celu honorowanie osób, instytucji lub organizacji, które
swoj¹ dzia³alnoœci¹ wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw na rozwój ¿ycia kulturalnego naszego
miasta i gminy, tym samym przyczyniaj¹c siê do ich promocji. 

Laureaci FILARA KULTURY 2020
Zdzis³aw (Zdzich) Po³¹carz - FILAR KULTURY 2020 w kategorii: twórca
kultury 2020 za ca³okszta³t pracy twórczej
Karol Rogacz - FILAR KULTURY 2020 w kategorii: animator kultury za
niestrudzon¹ dzia³alnoœæ w zakresie animacji kultury
Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska TOP-TOMYŒL w Nowym Tomyœlu - FILAR
KULTURY 2020 w kategorii: mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury
i innych organizatorów ¿ycia kulturalnego oraz za sta³e i znacz¹ce 
wspó³finansowanie wydarzeñ kulturalnych. 

Zdzis³aw (Zdzich) Po³¹carz – artysta malarz o imponuj¹cym 60. letnim dorobku ar-
tystycznym w kraju i zagranic¹. Cz³onek Zwi¹zku Plastyków Warmii i Mazur, Stowa-
rzyszenia Artystów Niepe³nosprawnych w Krakowie, Stowarzyszenia Artystów Pol-
skich na Ukrainie i Bia³orusi, a tak¿e cz³onek Stowarzyszenia Artystów Integracji Euro-
pejskiej SAIE w Szczecinie i od 2010 roku Stowarzyszenia Artystów Angielskich w Bo-
stonie. 

Wypowiada siê w ró¿nych technikach plastycznych, m. in. w rysunku, pastelu, ma-
larstwie olejnym i akwarelowym. Tematami jego prac s¹ najczêœciej: stara architektura,
pejza¿e wiejskie, obiekty sakralne, przyroda, portrety i martwa natura. Jego twórczoœæ
cechuje subtelnoœæ i nastrojowoœæ.

Zdzich Po³¹carz jest od lat niestrudzonym inicjatorem, komisarzem i konsultantem
plenerów malarskich i malarsko-rzeŸbiarskich, które zaowocowa³y aktywn¹ wspó³pra-
c¹ artystów polskich, niemieckich, rosyjskich, bia³oruskich i ukraiñskich. Na swoim kon-
cie ma wyj¹tkowo bogaty dorobek artystyczny: 174 wystawy indywidualne i 669 wy-
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staw zbiorowych w kraju i za granic¹ oraz uczestnictwo w 336 plenerach krajowych
i miêdzynarodowych. Wœród wielu przyznanych mu wyró¿nieñ i odznaczeñ, znajduj¹
siê m. in.: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki (1997), Z³oty Krzy¿ Zas³ugi za ca³okszta³t
dzia³alnoœci (2002), Krzy¿ Kawalerski Odrodzenia Polski (2004), Puchar Wicemar-
sza³ka Sejmu RP Józefa Zycha dla najaktywniejszego plenerowicza europejskiego
(2005), Krzy¿ Honorowy za osi¹gniêcia miêdzynarodowe, Wiedeñ (2007), CERTYFI-
KATE OF ACHIEVEMENT Columbus, Ohio i Honorowy „Z³oty Hipolit” (2014) przy-
znany przez Kapitu³ê Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.

Prace Zdzis³awa Po³¹carza znajduj¹ siê w zbiorach muzealnych w kraju i za granic¹
oraz w kolekcjach prywatnych. Ukaza³y siê tak¿e w wydawnictwach albumowych:
„Oœwiêcim i Grodzisk Wlkp. w grafice”, „Gin¹ca architektura oraz stare koœció³ki i za-
bytki w Ma³opolsce”, „Uroki plenerowe w rysunkach graficznych”, „Moje miasta w ry-
sunkach graficznych”, „Najpiêkniejsze zak¹tki Krotoszyna w akwareli”, „Miasta Euro-
py w akwareli” – dwa tomy, „Uroki plenerowe i skanseny w akwareli”, „Wielkopol-
skie koœcio³y drewniane”, „Œl¹skie koœcio³y drewniane”, „Architektura drewniana po-
wiatu grodziskiego”, „Zabytki architektury powiatu miêdzychodzkiego”, „Zabytkowe
wiatraki powiatu pleszewskiego” oraz w postaci serii pocztówek. 

Eksponowane s¹ w sta³ych galeriach: Galerii „Zdzich” w Miejskiej i Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu oraz Galerii „Zdzich i przyjaciele” w Przedsiê-
biorstwie Budowlanym DOMBUD w Nowym Tomyœlu.

Karol Rogacz – muzyk, kompozytor, aran¿er, bandleader, kapelmistrz i multiinstru-
mentalista od 25 lat jest zwi¹zany zawodowo z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury,
a od 8 lat tak¿e z Miejsko-Gminnym Oœrodkiem Kultury we Lwówku Wlkp. 

Od lat anga¿uje liczne rzesze uczestników w inicjowane i organizowane przez siebie
przedsiêwziêcia kulturalne o charakterze muzycznym. Ich innowacyjnoœæ, wysoki po-
ziom artystyczny i atrakcyjnoœæ zapewni³y im wieloletni¹ kontynuacjê. 

Cykl koncertów „Karol Big Band & Przyjaciele” umo¿liwia prezentacjê, a czasem
tak¿e rozwój, talentów uzdolnionych muzycznie osób najczêœciej nie zwi¹zanych zawo-
dowo z muzyczn¹ bran¿¹. Dziêki maj¹cemu ju¿ 24. letni¹ historiê Big Band Festiwalo-
wi, którego idea nierozerwalnie zwi¹zana jest z dzia³alnoœci¹ Karol Big Bandu, Nowy
Tomyœl zyska³ miano „polskiej stolicy muzyki big bandowej”, a Karol Rogacz otrzyma³
dyplom specjalny jurorów Big Band Festiwalu „Za ogromny wk³ad w podnoszenie po-
ziomu polskich big bandów.” Udzia³ w tej muzycznej imprezie, której od pocz¹tku pa-
tronuje artysta tej miary co Jan Ptaszyn Wróblewski, wziê³o dot¹d blisko 80 zespo³ów
nie tylko z Polski, ale tak¿e z Niemiec, Wêgier, Rosji, a nawet Stanów Zjednoczonych,
a na festiwalowej estradzie nowotomyska publicznoœæ podziwiaæ mog³a takie gwiazdy
scen muzycznych jak: Ewa Bem, Urszula Dudziak, Ewa Uryga, Henryk Miœkiewicz, czy
Stanis³aw Sojka.

Karol Rogacz wprowadzi³ równie¿ do nowotomyskiego kalendarza kulturalnego
Chóralny Podkozio³ek – coroczn¹ imprezê o miêdzypowiatowym zasiêgu, skupiaj¹c¹
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amatorskie zespo³y œpiewacze, w tym tak¿e zespo³y, nad którymi osobiœcie sprawuje
od lat opiekê artystyczn¹.

Jako animator kultury, ze szczególnym uwzglêdnieniem kultury muzycznej, Karol
Rogacz skutecznie wykorzystuje istniej¹cy w naszej lokalnej spo³ecznoœci potencja³,
swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczynia siê nie tylko do popularyzacji kultury muzycznej, ale tak-
¿e sprzyja zacieœnianiu spo³ecznych wiêzi i wspó³dzia³aniu lokalnych instytucji, organiza-
cji, zespo³ów, szkó³ i osób. Chêtnie przekazuje sw¹ wiedzê i umiejêtnoœci innym, dba-
j¹c szczególnie o rozwój twórczoœci amatorskiej. Swoj¹ postaw¹ i wieloletni¹ dzia³alno-
œci¹ udowadnia, ¿e muzyka nie zna granic, wieku i podzia³ów.

Posiadaj¹ca ugruntowan¹ pozycjê na rynku, oferuj¹ca konsumentom szerok¹ gamê
wysokiej jakoœci produktów, wielokrotnie za nie na konsumenckim rynku nagradzana
i wyró¿niana Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska TOP-TOMYŒL w Nowym Tomyœlu
od wielu lat wspiera nowotomysk¹ kulturê, anga¿uj¹c siê w realizacjê wielu przedsiê-
wziêæ kulturalnych i kulturalno-edukacyjnych, realizowanych przez instytucje kultury,
placówki oœwiatowe, kluby, ko³a gospodyñ wiejskich, organizacje i stowarzyszenia. 

Dostrzegaj¹c i rozumiej¹c potrzeby kulturalne lokalnych œrodowisk, Okrêgowa
Spó³dzielnia Mleczarska TOP – TOMYŒL, ze szczególn¹ ¿yczliwoœci¹ i trosk¹ wspiera
inicjatywy i wydarzenia s³u¿¹ce kultywowaniu lokalnych tradycji, prezentacji
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i rozwojowi rodzimych talentów, ocalaniu materialnych œwiadectw przesz³oœci, ale tak-
¿e dostarczaj¹ce wielu niezapomnianych emocji i wzruszeñ artystycznych oraz s³u¿¹ce
integracji mieszkañców., Ciesz¹ce siê du¿ym zainteresowaniem, organizowane m. in.
wspólnie z Nowotomyskim Domem Kultury, pikniki i warsztaty kulinarne, po³¹czone
z licznymi konkursami i degustacjami, maj¹ na celu nie tylko propagowanie zdrowego
od¿ywiania, ale tak¿e posiadaj¹ walory edukacyjne w zakresie wiedzy o regionie i lokal-
nych produktach. 

Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska TOP – TOMYŒL co roku wspiera organizacjê
Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i plenerowej imprezy bibliotecznej Przystanek: Bi-
blioteka!, zimowego i letniego wypoczynku dzieci i m³odzie¿y, szkolnych i miêdzyszkol-
nych konkursów oraz zawodów sportowych. Jej wsparcie umo¿liwia organizatorom
tych wydarzeñ zapewnienie wysokiego poziomu imprez. 

Na szczególne s³owa uznania zas³uguje wsparcie, jakiego Spó³dzielnia Mleczarnia
TOP – TOMYŒL udziela potrzebuj¹cym pomocy, przekazuj¹c swe produkty do Do-
mów Opieki Spo³ecznej oraz wspomagaj¹c organizatorów wielu akcji charytatywnych.

Fot. archiwum NTK
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Z teki …. Aleksandry Funki

Z potrzeby piêkna

Fotografia jest obecna w moim ¿yciu od zawsze, odk¹d siêgam pamiêci¹. Kiedy byli-
œmy z bratem bardzo mali, a rodzice wieczorem wychodzili, zostawiaj¹c nas pod opie-
k¹ babci, zawsze pozwalali nam ogl¹daæ rodzinne fotografie. Wtedy, w latach szeœæ-
dziesi¹tych telewizja raczkowa³a, nieliczni mieli odbiorniki, program by³ jeden i nadawa-
no go krótko, w niedzielne poranki chodzi³o siê z rodzicami do kina ogl¹daæ filmowe
animacje, nawet u nas na wsi by³a sala kinowa z prawdziwego zdarzenia. A w zimowe
d³ugie wieczory ogl¹da³o siê zdjêcia. By³y czarno-bia³e, ale dzieciêca wyobraŸnia prze-
nosi³a nas w œwiat pe³en barw, dŸwiêków i zapachów. To przecie¿ mama i jej dwie nie-
wiele starsze siostry, rozeœmiane, w kwiecistych sukienkach z kretonu odbijaj¹ chybo-
tliw¹ ³ódkê od brzegu stawu, a tu razem z kuzynkami na drewnianym moœcie przy
stawidle na Lutyni, domowej rzece; dalej w sadzie poœród kwitn¹cych jab³oni, brzêcz¹-
cych pszczó³ i delikatnego kwietnego zapachu rozsianego w powietrzu. I samotna wie-
kowa olcha o roz³o¿ystych konarach wygiêtych nad rzek¹ i tylko nie widaæ tych, którzy
tam w³aœnie siê wdrapali, beztrosko uœmiechaj¹c do obiektywu wycelowanego w to
miejsce – ale samowyzwalacz sp³ata³ im figla i uruchomi³ migawkê ju¿ po tym, gdy ze-
skoczyli z drzewa, o czym przekonali siê dopiero w domowej ciemni, kiedy powoli
w chemicznej k¹pieli wyostrza³ siê na zdjêciu pusty konar drzewa.

Ba³am siê obiektywu (i do dzisiaj wolê staæ po drugiej stronie), ucieka³am, chowa³am
siê. Ukochana babcia odwraca³a moj¹ uwagê od fotografa, wskazuj¹c wysoko w niebo
na p³yn¹ce ob³oki i szybuj¹ce jaskó³ki. Dziêki takim i innym wybiegom mam dziœ pami¹t-
kowe i niebanalne zdjêcia z wczesnego dzieciñstwa. To miêdzy innymi dlatego fotogra-
fujê, by innym podarowaæ podobne wzruszenia, ale tak¿e dla czystej przyjemnoœci
utrwalania ulotnoœci zdarzeñ prze¿ywanych i obserwowanych, tych które niesie ¿ycie.
To ono je wyznacza, nie odwrotnie.

Zapominamy (i pewnie dobrze) o tym, ¿e jesteœmy tu tylko przejazdem. Nasz¹ kru-
choœæ odczuwamy szczególnie w zetkniêciu z dzik¹ przyrod¹, w obliczu gór, które zda-
j¹ siê wieczne, choæ to tylko iluzja zrodzona z krótkoœci naszego ¿ycia – góry przecie¿
wietrzej¹ i choæ trudno w to uwierzyæ, ta najwy¿sza na Ziemi by³a kiedyœ dnem morza.
Niczego nie posiadamy na zawsze, ale chcemy, choæ na chwilê siê zatrzymaæ, byæ tu d³u-
¿ej ni¿ mo¿emy. Dlatego opowiadamy, malujemy, fotografujemy, utrwalamy ten œwiat
i swoj¹ w nim obecnoœæ na ró¿ne sposoby. I nie ma temu koñca, gdy¿ on stale nas za-
chwyca, zadziwia, a nam ci¹gle ma³o. 
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Wiosna w Tatrach. Fioletowo od szafranów w Dolinie Chocho³owskiej
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Majowe Bieszczady. ¯ó³tozielone trawy na Po³oninie Wetliñskiej. 
Na szlaku sylwetki d³ugodystansowych biegaczy

Pe³nia lata w Karkonoszach. Œnie¿ne Stawki niebieszcz¹ce siê poœród zielonej kosówki 
i lazuru nieba
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We w³oskich Dolomitach. Poranne s³oñce odbijaj¹ce siê w wapiennej skale Cima Grande
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Œcie¿ka z Prze³êczy Passo Groste do schroniska Tuckett w Dolomitach

Karkonosze. Wyp³owia³e trawy na Wielkim Szyszaku
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Koniec sierpnia w Dolomitach. Dolina Vallesinella i szczyty z grupy Brenta
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Czerwono-rudy paŸdziernik na Osadzkim Wierchu w Bieszczadach

Œnie¿ka spowita k³êbiastymi chmurami. Schy³ek lata



Z TEKI...

88 Aleksandra Funka

Jesienne mg³y nad Po³onin¹ Caryñsk¹. Poranek w Bieszczadach

Zimowy bieszczadzki szlak z Chatki Puchatka na Prze³êcz Or³owicza
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Zimowy zachód s³oñca nad Œnie¿nymi Kot³ami w Karkonoszach

W Dolomitach. Na szczycie Nuvolau w grupie Averau - Nuvolau
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Piêciop³atkowa ró¿a alpejska, bez kolców. Czerwiec w Tatrach 
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Marsz na orientacjê
4 stycznia odby³ siê pierwszy rajd na orientacjê, którego inicjatorami i organizatora-

mi by³y dwa stowarzyszenia: Stowarzyszenie „Nasz Przy³êk” oraz Stowarzyszenie na
rzecz Odnowy Wsi Nowa Ró¿a. Rajd wystartowa³ w Nowej Ró¿y. Po pokonaniu 15.
kilometrowej trasy, która wiod³a g³ównie przez lasy, wszyscy uczestnicy spotkali siê
przy ognisku zorganizowanym w wigwamie w Przy³êku. Atmosfera podczas rajdu by-
³a fantastyczna, a organizatorzy zapowiadaj¹ ju¿ kolejne jego edycje. 

Orszak Trzech Króli
Œwiêto Objawienia Pañskiego, nazywane te¿ Œwiêtem Trzech Króli, obchodzone jest

6 stycznia. Podobnie jak w latach poprzednich zosta³o ono uczczone w Nowym Tomy-
œlu organizacj¹ orszaku Trzech Króli. Dla podkreœlenia charakteru œwiêta nowotomy-
œlanie przystroili g³owy koronami, a czêœæ z nich wcieli³a siê w biblijne postacie. Licznie
przybyli mieszkañcy wyruszyli z placu Niepodleg³oœci, przemaszerowali ulic¹ Mickiewi-
cza, placem Chopina oraz ulicami Pi³sudskiego, Witosa i Tysi¹clecia. Po dotarciu do
muszli koncertowej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury, trzej królowie Melchior,
Kacper i Baltazar z³o¿yli dary Dzieci¹tku Jezus. 

Nowy Tomyœl ma lodowisko
8 stycznia odby³a siê uroczystoœæ oddania do u¿ytku obiektu sportowego d³ugo

oczekiwanego przez mieszkañców naszego miasta. Obiekt ten w okresie zimowym bê-
dzie pe³ni³ funkcjê lodowiska, natomiast przez pozosta³¹ czêœæ roku bêdzie boiskiem
multisportowym. Obiekt ma 16,5 x 33,0 m powierzchni, tafla zabezpieczona jest pro-
fesjonalnymi bandami. Przy lodowisku dzia³a wypo¿yczalnia ³y¿ew i kasków, istnieje te¿
mo¿liwoœæ skorzystania z tzw. popychaczy. Goœci uroczystoœci, wœród których znaleŸli
siê m. in.: przedstawiciele gminnych i powiatowych w³adz samorz¹dowych, radni Rady
Miejskiej, dyrektorzy szkó³, kierownicy jednostek organizacyjnych i delegacja z partner-
skiego miasta Dêbno, powita³ dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski.
Przedstawi³ on przebieg realizacji inwestycji, jej koszty oraz plany wykorzystania nowo
powsta³ego obiektu sportowego. G³os zabra³ równie¿ Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner, który w swoim wyst¹pieniu wyrazi³ nadziejê, ¿e ten piêkny
obiekt sprosta oczekiwaniom mieszkañców miasta i gminy oraz innych goœci korzysta-
j¹cych z tego miejsca w przysz³oœci. W ramach ceremonii otwarcia odby³ siê pokaz jaz-
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dy figurowej w wykonaniu artystów z Trójmiasta. Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej prze-
prowadzona zosta³a pokazowa lekcja nauki jazdy na ³y¿wach, z której chêtnie skorzy-
sta³y dzieci.

Upamiêtniono Andrzeja Wa³êsê 
W Szkole Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu 8 stycznia ods³oniêta zosta³a, ufun-

dowana przez pracowników szko³y, tablica poœwiêcona pamiêci Andrzeja Wa³êsy,
pierwszego i d³ugoletniego dyrektora Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu,
która w zwi¹zku z reform¹ systemu oœwiaty w latach 1999 – 2019 przekszta³cona by-
³a w Gimnazjum im. Feliksa Szo³drskiego. W styczniu 2019 roku Andrzej Wa³êsa ob-
j¹³ funkcjê zastêpcy burmistrza Nowego Tomyœla. W uroczystoœci wziêli udzia³ zapro-
szeni goœcie: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Zastêpca Burmistrza
Gra¿yna Pogonowska, ks. kanonik Andrzej Grabañski, ¿ona œp. Andrzeja Wa³êsy –
Emilia, synowie – Bartosz i Mi³osz oraz liczne grono obecnych i by³ych pracowników
Szko³y Podstawowej nr 3. Uroczystoœæ rozpocz¹³ dyrektor szko³y Dariusz Stachecki,
który zaprezentowa³ sylwetkê Andrzeja Wa³êsy. Pamiêæ dyrektora Wa³êsy uczczono
minut¹ ciszy. Burmistrz W³odzimierz Hibner w swym wyst¹pieniu, oddaj¹c szacunek
zmar³emu Dyrektorowi, wyrazi³ równoczeœnie ubolewanie, ¿e tak krótko by³o mu da-
ne wspó³pracowaæ z Andrzejem Wa³ês¹ jako zastêpc¹ burmistrza. Ksi¹dz Andrzej Gra-
bañski wspomina³ spotkania z Dyrektorem, które zawsze by³y nacechowane niezwy-
k³¹ otwartoœci¹ i serdecznoœci¹. Ceremonii ods³oniêcia tablicy dokonali: Emilia Wa³êsa,
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Pamiêæ dyrektora Andrzeja Wa³êsy uczczono tablic¹ pami¹tkow¹ ufundowan¹
przez pracowników Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu



Ewa Maria Pi¹tas – przedstawicielka grona pedagogicznego, burmistrz W³odzimierz
Hibner, dyrektor Dariusz Stachecki oraz Joanna Ka³ek – przedstawicielka uczniów. Po-
staæ Andrzeja Wa³êsy upamiêtniona zosta³a tak¿e poprzez nazwanie jego imieniem uli-
cy bêd¹cej drog¹ dojazdow¹ do Szko³y Podstawowej nr 3. 

Wind¹ do biblioteki
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 10 stycznia od-

dano do u¿ytku windê, dziêki której biblioteka sta³a siê miejscem jeszcze bardziej przy-
jaznym i otwartym dla wszystkich jej bywalców. Zlikwidowanie istniej¹cej dot¹d barie-
ry architektonicznej umo¿liwia bezproblemowy dostêp na wszystkie kondygnacje bu-
dynku. Po przeprowadzonych w latach ubieg³ych: termomodernizacji obiektu, remon-
tu tarasu, wypo¿yczalni, ci¹gów komunikacyjnych i sanitariatów, przysz³a kolej na win-
dê, o której powstanie starano siê ju¿ od wielu lat. Realizacja tej inwestycji, której koszt
wyniós³ 320 tys. z³, mo¿liwa by³a dziêki œrodkom finansowym z bud¿etu Gminy Nowy
Tomyœl. W uroczystym uruchomieniu windy uczestniczyli: Burmistrz Nowego Tomy-
œla W³odzimierz Hibner wraz z Zastêpc¹ Burmistrza Gra¿yn¹ Pogonowsk¹, generalny
wykonawca robót budowlanych Tomasz Ewiak, przedstawiciel wykonawcy windy fir-
my MP Prolift – Kamil Nogaj oraz projektant i inspektor nadzoru z ramienia inwestora
– Piotr Brychcy. Windê poœwiêci³ proboszcz parafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy ks. ka-
nonik Andrzej Grabañski.
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K³opoty Hrabiny £obejko na bis
Wystawiony we wrzeœniu ub. Roku spektakl – dzia³aj¹cej w Nowotomyskim Oœrod-

ku Kultury – Amatorskiej Grupy Teatralnej, cieszy³ siê tak du¿ym zainteresowaniem, ¿e
postanowiono wystawiæ go po raz kolejny. 10 stycznia nowotomyœlanie po raz kolejny
zobaczyli tê przezabawn¹ sztukê, tym razem pod tytu³em „K³opoty Hrabiny £obejko
na bis”. Tak¿e i tym razem, napisana i wyre¿yserowana przez Renatê Œmierteln¹, ko-
media zosta³a bardzo dobrze przyjêta przez widzów. 

Rekordowy Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
28 Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy zwieñczony zosta³ w Nowym To-

myœlu finansowym rekordem. Mieszkañcom naszej gminy uda³o siê zebraæ 119 448,
96 z³, w tym kwota z tegorocznej licytacji wynios³a 42 020 z³. W dniu fina³u, czyli 12
stycznia, Nowotomyski Oœrodek Kultury têtni³ ¿yciem. Wielu ma³ych i du¿ych arty-
stów swoimi wystêpami uœwietni³o to doroczne wydarzenie. Na scenie NOK-u wyst¹-
pili: grupy baletowe z NOK-u, które przygotowa³a Alicja Curujew, grupy taneczne
z JUMP Studio Tañca Zb¹szyñ pod kierunkiem Barbary Rakuckiej, grupa akordeoni-
stów pod kierunkiem Tomasza Milera z Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Nowym To-
myœlu, Rozœpiewane Warsztaty z NOK-u, które prowadzi Edyta Kaczmarek-Rogacz,
grupy tañca towarzyskiego z NOK-u pod kierunkiem Katarzyny Przybyszewskiej, ze-
spo³y pod kierunkiem Cecylii Œlusarz oraz Sebastiana Koberlinga z Prywatnego Ogni-
ska Muzycznego w Nowym Tomyœlu, Sandra Ruga³a i Tajny Projekt Muzyczny. W ak-
cjê niesienia pomocy w³¹czyli siê te¿ nowotomyscy harcerze, którzy poprowadzili ka-
wiarenkê, Grupa Rekonstrukcyjna ASG Agama prezentuj¹ca sprzêt militarny, „Eduma-
nia” prowadz¹ca k¹cik kreatywny. El¿bieta Podlaszewska-Cybal malowa³a dzieciêce
buzie. Akcjê wsparli te¿: Graciarska Grupa LOK, „Waleczne Wilki” Moto Spo³ecznoœæ
oraz NT Quad Team. Kuba i Mi³osz dzielnie prowadzili licytacje, a na ulicach wolonta-
riusze z ogromnym zaanga¿owaniem zbierali datki do puszek. 

Poznajemy Zimbabwe
Goœæ Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomy-

skiej bibliotece, Alicja Rapsiewicz zabra³a klubowiczów 14 stycznia w podró¿ po Zim-
babwe – tajemniczym, zielonym kraju na po³udniu Afryki. Dziêki goszcz¹cej w bibliote-
ce podró¿niczce klubowicze mieli okazjê poznaæ walory turystyczne oraz trudn¹ rze-
czywistoœæ polityczno-spo³eczn¹ kraju targanego od lat kryzysem ekonomicznym.
Ogl¹daj¹c interesuj¹c¹ prezentacjê przemierzyli dzik¹ przestrzeñ, bêd¹c¹ domem dla
wielu gatunków zwierz¹t. Podziwiali majestatyczne Wodospady Wiktorii – jednym ze
znajduj¹cych siê w Zimbabwe cudów œwiata. Wys³uchali równie¿ opowieœci o sytuacji
politycznej, o ludziach i ich sposobach na przetrwanie, a tak¿e o grupie niezwyk³ych,
odwa¿nych kobiet, pracuj¹cych jako stra¿niczki w jednym z parków narodowych,
chroni¹cych dzikie zwierzêta, nie maj¹cych litoœci dla k³usowników. 

Kuchnia – laboratorium smaku
Smaczne i zdrowe spotkanie odby³o siê 16 stycznia w Miejskiej i Powiatowej Biblio-
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tece Publicznej w Nowym Tomyœlu. U progu nowego roku biblioteka zaproponowa³a
swym bywalcom spotkanie ze wschodz¹c¹ gwiazd¹ polskiej dietetyki – Ol¹ Taborek,
która od 9 lat jest wegank¹ i zamieni³a swoj¹ domow¹ kuchniê w praktyczne laborato-
rium smaku. Jak zrobiæ smalec bez grama boczku i s³oniny? W dodatku z prawdziw¹
cebulk¹, jab³kiem i… skwarkami? Jak upiec piernik bez jednego jajka, bez cukru i z u¿y-
ciem innej ni¿ pszenna m¹ki, za to z u¿yciem pomidorów i bananów? Na te i inne pyta-
nia odpowiedŸ mia³a w³aœnie goszcz¹ca w bibliotece dietetyczka. Spotkanie z Ol¹ Tabo-
rek nie by³o zwyk³¹ pogadank¹ na temat bezmiêsnej kuchni. Jego uczestnicy poznali taj-
niki wykonania wegañskich potraw: pasztetu, mielonych, bigosu, czy w³aœnie piernika
z pomidorów. Jednak przede wszystkim mogli siê dowiedzieæ, ¿e weganizm to super
przygoda ze zdrowym trybem ¿ycia i sposobem na znakomite samopoczucie. By³a te¿
okazja do degustacji niektórych wegañskich przysmaków. 

Miêdzynarodowy turniej pi³karski 
W zorganizowanym przez Nowotomysk¹ Akademiê Pi³karsk¹ „Polonia” miêdzy-

narodowym turnieju pi³karskim wziê³y udzia³ cztery dru¿yny z Niemiec, cztery dru¿y-
ny z Ukrainy i cztery dru¿yny z Polski. Od 17 do 19 stycznia rozegrano 46 meczów
w ró¿nych kategoriach wiekowych. W turnieju liczy³o siê przede wszystkim uczestnic-
two i gra fair play, wyniki natomiast mia³y mniejsze znaczenie. Ka¿dy uczestnik otrzy-
ma³ pami¹tkowy medal, a ka¿da dru¿yna puchar. Oprócz zajêæ na boisku, dla m³odych
pi³karzy przygotowano te¿ szereg innych atrakcji. 
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Mistrzostwa Gminy Nowy Tomyœl w Pi³ce No¿nej Rodzin 
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu przeprowadzi³ 19 stycznia Mistrzo-

stwa Gminy Nowy Tomyœl w Pi³ce No¿nej Rodzin. Zawody odby³y siê w hali sporto-
wej Szko³y Podstawowej nr 3. W rozgrywkach uczestniczy³o osiem rodzin, które
w drodze losowania zosta³y przydzielone do dwóch grup rozgrywek. Do meczów pó³-
fina³owych awansowa³y po dwie najlepsze rodziny z ka¿dej grupy. Mistrzowsk¹ dru¿y-
n¹ okaza³a siê rodzina Pyliñskich. Bezpoœrednio po rozegraniu fina³u medale i puchary
wrêczyli: zastêpca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Wojciech Andryszczyk oraz prze-
wodnicz¹cy Gminnej Rady Sportu Krzysztof Szeffner.

Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze – prezentacja albumu
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu 23 stycznia mia-

³o miejsce wyj¹tkowe wydarzenie – niezwykle uroczysta prezentacja wydanego przez
bibliotekê albumu autorstwa Barbary i Krzysztofa Jandy, Jana B¹belka i Anety Wiœniew-
skiej pt. „Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze…Ma³e obiekty sakralne Nowego Tomy-
œla i okolic” ze zdjêciami Paw³a R. Schreynera. Jest to album odzwierciedlaj¹cy aktual-
ny stan wiedzy o ma³ych obiektach sakralnych na ziemi nowotomyskiej, przy czym kry-
terium ich doboru by³a przynale¿noœæ do parafii, której œwi¹tynia znajduje siê na tere-
nie naszej gminy. Mo¿na w nim wiêc znaleŸæ obiekty nale¿¹ce do: nowotomyskich pa-
rafii NMP Nieustaj¹cej Pomocy i Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, parafii pw. œw. Woj-
ciecha w Borui Koœcielnej, parafii pw. œw. Marcina w Bukowcu, parafii pw. Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej w Jastrzêbsku St., parafii pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹to-
pach i parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu. Publikacja dokumentuje aktu-
alny stan obiektów sakralnych na terenie nowotomyskich i podnowotomyskich parafii,

KRONIKA WYDARZEÑ

97Styczeñ - marzec 2020

Zwyciêskie dru¿yny Mistrzostw Gminy Nowy Tomyœl w Pi³ce No¿nej Rodzin



prezentuj¹c tak¿e obiekty nieistniej¹ce, które zachowa³y siê jeszcze w naszej pamiêci.
Z zaproszenia na ten promocyjny wieczór skorzystali m. in.: Starosta Nowotomyski
Andrzej Wilkoñski, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Renata Gruszka, Zastêpca Burmi-
strza Nowego Tomyœla Adrianna Zieliñska, Przewodnicz¹cy Komisji Oœwiaty, Kultury,
Sportu, Zdrowia i Spraw Spo³ecznych Rady Miejskiej Adam Polañski, ks. Andrzej Gra-
bañski – proboszcz parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu, Bogdan
Górny – prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Obecni byli twórcy pre-
zentowanego albumu – autorzy opracowañ Barbara i Krzysztof Jandy, Aneta Wiœniew-
ska i Jan B¹belek, a tak¿e autor zdjêæ Pawe³ Schreyner oraz redaktor techniczny Joan-
na D¹browska. Gor¹co powitani zostali równie¿ przedstawiciele darczyñców, bez któ-
rych ¿yczliwoœci niemo¿liwe by³oby powstanie tego albumu, a tak¿e przedstawiciele
œwiata nauki, regionaliœci, so³tysi reprezentuj¹cy spo³ecznoœci wiejskie naszej gminy oraz
wszystkie osoby zainteresowane tematem publikacji, a wœród nich przede wszystkim
te, które wspar³y twórców albumu w ich wieloletnich staraniach o zgromadzenie ma-
teria³u dokumentacyjnego: Irena i Henryk Gaw³owie, Jan Dziamski, Stefan Schulz, Mie-
czys³aw Janas, Danuta Koz³owicz, Henryk Stasiñski, Antonina i Adam Krymowie, Da-
nuta Michniewicz oraz Stanis³awa Nawrot i Bogus³aw Nawrot. Pomys³ wydania pozy-
cji ksi¹¿kowej dojrzewa³ wraz z powiêkszaj¹cym siê zbiorem informacji dotycz¹cych
poszczególnych obiektów. Czêœæ materia³ów, zwiastuj¹ca wydany w³aœnie album, zo-
sta³a opublikowana w latach 2016 -2017 w 4. kolejnych numerach „Przegl¹du Nowo-
tomyskiego”, jeszcze ze zdjêciami wykonanymi przez samych autorów. Prezentuj¹c
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poszczególne obiekty, oprócz szczegó³owego ich architektonicznej charakterystyki,
motywów fundacji, roli, jak¹ odgrywaj¹ w ¿yciu lokalnych wspólnot, autorzy nie pomi-
nêli tak¿e informacji dotycz¹cych obrzêdowoœci i tradycji zwi¹zanych z tymi obiektami
sakralnymi, a czasem problemów zwi¹zanych z ich utrzymaniem i konserwacj¹. Ka¿do-
razowo prezentacjê obiektów poprzedza rys historyczny poszczególnych parafii i po-
szczególnych miejscowoœæ, a wzbogacaj¹ j¹ mapki, pozwalaj¹ce ³atwiej te obiekty zlo-
kalizowaæ. Ten wyj¹tkowy album, wydany w niezwykle starannej szacie edytorskiej,
wzbogaca 560 barwnych fotografii Paw³a Schreynera. Wzbogaceniem wieczoru pro-
mocyjnego tego jak¿e wartoœciowego wydawnictwa, by³a zadedykowana wszystkim
obecnym, artystycznie opracowana, niezwykle poruszaj¹ca, zgrabnie skojarzona z te-
matyk¹ albumu, etiuda s³owno-muzyczna w wykonaniu uczniów Zespo³u Szkó³ nr
1 w Nowym Tomyœlu „Powrót do korzeni – spotkanie ¿ywio³ów”, opracowana i przy-
gotowana pod kierunkiem Magdaleny Miœ – Herbeæ.

Uczczono pamiêæ pomordowanych 
27 stycznia, w 75. rocznicê tragicznych wydarzeñ, jakie mia³y miejsce w Nowym To-

myœlu w 1945 roku, w trakcie wypierania z miasta wojsk niemieckich, jak co roku od-
dano ho³d mieszkañcom bestialsko zamordowanym przez hitlerowskich okupantów.
Na cmentarzu parafialnym przy grobie pomordowanych w ostatnich dniach II wojny
œwiatowej nowotomyœlan odby³a siê uroczystoœæ patriotyczna, w której wziê³y udzia³
delegacje w³adz gminnych, partii politycznych, s³u¿b mundurowych, organizacji spo-
³ecznych oraz dzieci i m³odzie¿ z nowotomyskich szkó³. 
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Zdobywcy Korony Gór Polskich 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zorganizowa³a 28

stycznia spotkanie, którego bohaterami byli nowotomyscy zdobywcy Korony Gór Pol-
skich, któr¹ tworzy 28 najwy¿szych szczytów w pasmach górskich znajduj¹cych siê na
terenie Polski. Aby zostaæ jej zdobywc¹ trzeba wejœæ na nie, pokonuj¹c si³¹ w³asnych
miêœni ponad 30 tysiêcy metrów n. p. m. Chêtni do tego czynu powo³ali Klub Zdobyw-
ców Korony Gór Polski, do którego nale¿y ju¿ ponad 30 tysiêcy mi³oœników gór. Spo-
œród nich godnoœci¹ zdobywcy szczyci siê ponad 1600 osób, w tym tak¿e biblioteczni
goœcie – nowotomyœlanie: Marek Dekier, Aleksandra i Andrzej Funka oraz Piotr Ko-
nieczny. Wieczór wype³ni³y opowieœci o przygodach na szlaku, zmaganiach z czêsto
trudnymi podejœciami, o walce z samym sob¹, a finalnie o ogromnej radoœci i satysfak-
cji. Spotkaniu towarzyszy³a prelekcja filmu Marka Dekiera oraz wystawa górskich foto-
grafii Aleksandry Funki, któr¹ mo¿na by³o ogl¹daæ do po³owy lutego. 

Ferie z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury
Na czas zimowej przerwy w nauce, która trwa³a od 27 stycznia do 9 lutego, Nowo-

tomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ szeroki wachlarz zajêæ, dostosowanych do ró¿-
nych zainteresowañ i talentów m³odych nowotomyœlan. W ramach kina objazdowego
najm³odsi obejrzeæ mogli film animowany pt. „Œnie¿ka i fantastyczna siódemka”, nato-
miast nieco starsi film „Tajni i fajni”. Dzieci mia³y mo¿liwoœæ rozwijania swoich manual-
nych umiejêtnoœci podczas warsztatów plastycznych: robienia klej¹cej, rozci¹gliwej ma-
sy tzw. slimów, tworzenia ba³wanków z papieru, szklanych witra¿y, a tak¿e bransole-
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tek z koralików. Mo¿na te¿ by³o rozwijaæ talenty kulinarne. W Dniu Rogalika wypieka-
no oczywiœcie rogale, natomiast podczas wizyty w Restauracji „Chmiel i Wiklina” prze-
prowadzone zosta³y warsztaty wypieku pizzy. W programie zimowych zajêæ znalaz³a
siê zumba, a tak¿e turniej szachowy. Na zakoñczenie ferii zorganizowany zosta³ balik
karnawa³owy dla dzieci, który przebiega³ pod has³em „W drodze do marzeñ”. 

Koncert Noworoczny
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 30 stycznia odby³ siê uroczysty Koncert No-

woroczny. W holu NOK-u zaproszonych goœci powitali: Burmistrz Nowego Tomyœla
W³odzimierz Hibner wraz ze swoimi zastêpczyniami: Adriann¹ Zieliñsk¹ i Gra¿yn¹ Po-
gonowsk¹. W programie uroczystego wieczoru znalaz³a siê m. in. prezentacja multime-
dialna prezentuj¹ca inwestycje gminne wykonane w 2019 roku. Czêœæ artystyczn¹ na-
tomiast wype³ni³y: etiuda taneczna w wykonaniu grupy baletowej, oraz bêd¹cy g³ówn¹
atrakcj¹ wieczoru koncert zespo³u „Ojej” z Bukowca, który zaprezentowa³ piosenki
zespo³u ABBA z musicalu „Mamma Mia”. Po raz drugi wrêczone zosta³y „Filary Kultu-
ry” przyznawane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. W tym roku statu-
etkami za zas³ugi na rzecz kultury uhonorowano Zdzis³awa Po³¹carza – w kategorii:
twórca kultury, Karola Rogacza – w kategorii: animator kultury oraz Okrêgow¹ Spó³-
dzielniê Mleczark¹ Top Tomyœl – w kategorii: mecenas kultury. Z zaproszenia na Kon-
cert Noworoczny skorzystali m. in.: Pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki, senator Jan Filip
Libicki, Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, kanc-
lerz WSPiA Janusz Musia³, a tak¿e burmistrzowie i wójtowie z zaprzyjaŸnionych gmin
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i miast partnerskich, radni, so³tysi, dyrektorzy szkó³ i instytucji, szefowie instytucji i sto-
warzyszeñ, przedstawiciele nowotomyskich firm oraz lokalne media. (Czytaj wiêcej: ss.
76-80)

Zabawy w Akademii Pana Kleksa
Do Strefy Koloru Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy-

œlu 30 stycznia zawita³ sympatyczny, ale i niezwykle roztargniony profesor Am-
bro¿y Kleks. Kogo i czego szuka³? I czy znalaz³? Tego dowiedzia³y siê dzieci, któ-
re wraz z rodzicami uczestniczy³y w kolejnym spotkaniu w ramach cyklu: „Godzi-
ny dla Rodziny”. Biblioteczny goœæ, oprócz czytania fragmentów ksi¹¿ki mówi¹-
cej o nim i jego Akademii, zaproponowa³ nie lada zadania i zabawy. Chêtnych by-
³o sporo, wiêc nie by³o problemu ze znalezieniem pomocników do czyszczenia
uciekaj¹cego buta czy g³askania czuj¹cego ka¿dy dotyk fotela. Tworzenie guziko-
wego klucza do ulubionych bajek okaza³o siê dla uczestników zabawy prawdziw¹
sztuk¹ wyobraŸni. Na zakoñczenie jak¿e weso³ego i ciekawego spotkania by³y
rozdawane przez Pana Kleksa oczywiœcie…. piegi! Spotkanie z poznañskim akto-
rem Piotrem Witoniem, który wcieli³ siê w postaæ Ambro¿ego Kleksa, by³o rów-
nie¿ okazj¹ do wyró¿nienia dzieci bior¹cych udzia³ w ogólnopolskiej kampanii
„Ma³a ksi¹¿ka-wielki cz³owiek”. 
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Koncert operetkowy
Znane i lubiane arie i duety mi³osne w wykonaniu artystów scen poznañskich wy-

brzmia³y 31 stycznia w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. Na scenie NOK-u wyst¹-
pili: Olga G³adysz, Piotr Pastuszka, Karolina Garliñska i prowadz¹cy koncert Ma-
riusz Ruta. W wykonaniu artystów mo¿na by³o us³yszeæ arie mi³osne ze znanych na
ca³ym œwiecie oper, m. in.: „Usta milcz¹”, „Bo to jest mi³oœæ”, czy te¿ „Czardasz
Maricy”. Koncert spotka³ siê z uznaniem publicznoœci, która doceni³a artystów owa-
cjami na stoj¹co. 

15 Polish Cup 2020 Women U19
Równolegle w Nowym Tomyœlu, Zb¹szyniu i Rakoniewicach, od 31 stycznia do 2 lu-

tego, rywalizowa³y najlepsze europejskie zespo³y unihokeja w kategorii kobiet do lat
19. W rywalizacji uczestniczy³y reprezentacje: Norwegii, Szwajcarii, Czech, S³owacji,
Niemiec oraz Polski. W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskie-
go rozegrane zosta³y mecze: Norwegia – S³owacja, Polska – Niemcy, Szwajcaria – S³o-
wacja, Norwegia – Czechy oraz Polska – Norwegia. Rozgrywki wygra³a dru¿yna
z Czech. Na II miejscu uplasowa³a siê reprezentacja Szwajcarii, na III – S³owacji, IV miej-
sce zajê³a Polska, V – Niemcy, a VI – Norwegia. Oficjalne wrêczenie medali dru¿ynom
Norwegii i Polski odby³o siê w Nowym Tomyœlu tu¿ po zakoñczeniu spotkania tych
dru¿yn. Dekoracji zawodniczek dokonali: prezes Polskiego Zwi¹zku Unihokeja Marek
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Chomnicki, zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Adrianna Zieliñska oraz Artur £o-
ziñski – dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu.

Ich Troje i ich portrety
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 4 lutego odby³o siê otwarcie pierwszej zbio-

rowej wystawy fotograficznej grupy fotograficznej Fotomyœl pt. „Ich Troje”. Swoje pra-
ce zaprezentowa³o troje fotografów z Nowego Tomyœla: Przemys³aw Kaczmarek, An-
na Pawelczak i Adam Polañski. Pierwsza czêœæ oficjalna wernisa¿u odby³a siê w sali wi-
dowiskowej. By³ czas na przemówienia i podziêkowania, a ponadto obejrzenie prezen-
tacji prac trojga fotografików. Nastêpnie w holu NOK-u mo¿na by³o obejrzeæ ich zdjê-
cia w tradycyjnej papierowej formie. Twórcy wystawy zaprezentowali wykonane przez
nich portrety. Ka¿de zdjêcie stanowi³o odrêbn¹ historiê opowiedzian¹ bez s³ów – za
pomoc¹ œwiat³a, modela, kadru i t³a. Na wystawie wyeksponowane zosta³y zdjêcia po-
zowane, które cechowa³y jednak naturalnoœæ i swobodê. Adam Polañski i Anna Pawel-
czak przedstawili prace czarno-bia³e, natomiast Przemys³aw Kaczmarek postawi³ tym
razem na kolor, co znakomicie prze³ama³o charakter ca³ej wystawy. Wernisa¿ spotka³
siê z ogromnym zainteresowaniem goœci, dla których przygotowano niespodziankê –
mo¿liwoœæ wygrania sesji fotograficznych wykonanych przez ka¿dego z wystawiaj¹cych
swe prace autorów zdjêæ.

Dwa miliony na ¿³obek 
Gmina Nowy Tomyœl otrzyma³a 4 lutego promesê w wysokoœci 2 000 000 z³ w ra-
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mach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi w wieku do lat
3 MALUCH+. Po przyznaniu œrodków finansowych Gmina Nowy Tomyœl planuje prze-
prowadzenie dzia³añ inwestycyjnych zwi¹zanych z rozbudow¹ ¿³obka „Z³oty Pro-
myk”. Prace budowlane obejmowaæ bêd¹ m. in.: budowê nowych oddzia³ów, infra-
struktury sanitarnej, placu zabaw, a tak¿e zagospodarowanie terenu wokó³ budynku
¿³obka. Dziêki tej inwestycji mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie liczby dostêpnych miejsc dla
dzieci z 75 do 155.

S³odkie Walentynki
Z okazji Œwiatowego Dnia S³odkoœci i Walentynek, popo³udnie 14 lutego up³ynê³o

w Nowotomyskim Oœrodku Kultury pod znakiem spektaklu pt. „Charlie i Fabryka
Czekolady”. By³o to pe³ne niespodzianek spotkanie z uczniami Ogólnokszta³c¹cej
Szko³y Baletowej im. Olgi S³awskiej-Lipczyñskiej w Poznaniu. Piêkna choreografia Miro-
s³awa Ró¿alskiego – dyrektora szko³y, fantastyczne stroje, umiejêtnoœci taneczne m³o-
dych wykonawców i emanuj¹cy ze sceny radosny nastrój, stworzy³y niezapomnian¹ at-
mosferê przedstawienia. Warto dodaæ, ¿e na licznie przyby³¹ publicznoœæ czeka³y s³od-
kie niespodzianki.

Spektakl charytatywny 
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 15 lutego wystawiona zosta³a kome-

dia muzyczna pt. „Cyrk przyjecha³”. Powstanie przedstawienia by³o inicjatyw¹ Funda-
cji „Stworzenia Pana Smolenia”, która przez ten artystyczny projekt zbiera œrodki fi-
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nansowe na budowê pomnika Bohdana Smolenia. Ma on stan¹æ u zbiegu ulic Rybaki
i Strza³owej w Poznaniu. Œrodki na jego budowê Stowarzyszenie pozyskuje m. in.
poprzez cykl spektakli charytatywnych pt. „Smoleñ wiecznie ¿ywy”, organizowa-
nych w ramach XVII Festiwalu Kabaretowego 2019. Do akcji do³¹czy³a nasza miej-
scowa Kapela „Zza Winkla”, która wita³a wszystkich goœci w holu oœrodka kultury.
Miejscem akcji zaprezentowanej komedii jest garderoba, w której tocz¹ siê rozmo-
wy dotycz¹ce rzeczywistoœci i jej absurdów. Z du¿¹ zrêcznoœci¹ i dowcipem doty-
kaj¹ one najwiêkszych paradoksów wspó³czesnego œwiata. Wszystko utrzymane
jest w konwencji dobrego ¿artu, a jednoczeœnie sk³ania widzów do refleksji nad rze-
czywistoœci¹, w jakiej ¿yjemy. W rolach g³ównych wyst¹pili: Marcin Samolczyk, Klub
Szyderców BIS w sk³adzie: Dominika Dobrosielska, Krzysztof Dziuba, Przemys³aw
Mazurek, Piotr Wiza oraz „Overdue Girls:. Scenariusz i re¿yseria: Krzysztof Desz-
czyñski.

Cygañsko-ba³kañski karnawa³ 
W ramach cyklu: „W kulturowym krêgu” 10 lutego w nowotomyskiej bibliote-

ce królowa³ karnawa³ w cygañsko-ba³kañskich klimatach. Goœæmi biblioteki by³y Ka-
tarzyna Jackowska-Enemuo i Aleksandra Rózga, tworz¹ce „Kapelê z Placu Halle-
ra”. Opowiedzia³y one o zabawowych tradycjach kultur: rumuñskiej, wêgierskiej,
bu³garskiej, serbskiej i cygañskiej. Goszcz¹ce w nowotomyskiej bibliotece artystki
zaprezentowa³y kroki cygañskich tañców z ró¿nych stron Europy. Zdolni nowoto-
myœlanie z wielk¹ gracj¹ i bez wiêkszych trudnoœci pl¹sali w rytm muzyki, której to-
warzyszy³ œpiew pani Katarzyny.

Romskie opowieœci Wielkiej Drogi
Walentynkowe „Godziny dla Rodziny”, na które zaprosi³a swych najm³odszych

czytelników wraz z opiekunami Strefa Koloru nowotomyskiej biblioteki, by³y nie-
zwykle nastrojowe i pe³ne niespodzianek. By³y te¿ okazj¹ do poznania obyczajów,
mieszkaj¹cych w Polsce od 600 lat Romów, narodu dawniej wêdrownego, o 1000.
letniej tradycji. 14 lutego, wraz z romskim taborem i barwnymi, konnymi wozami
dzieci wyruszy³y w Wielk¹ Drogê. M³odzi uczestnicy spotkania towarzyszyli Ro-
mom w ich codziennych obozowych czynnoœciach, by potem, w cieple wieczorne-
go ogniska pos³uchaæ opowieœci ukrytych w starym, pamiêtaj¹cym najdawniejsze
czasy dziadkowym kapeluszu. Magiczne opowieœci o mi³oœci, wolnoœci, ¿yciu w zgo-
dzie ze œwiatem i przyrod¹, porwa³y wszystkich niezale¿nie od wieku. I jak to przy
ognisku bywa³o, nie zabrak³o œpiewu, muzyki i tañca. Dzieci pozna³y piosenkê Ro-
mów, zwi¹zan¹ z ich wa¿nym œwiêtem Ederlezi, a nastêpnie zatañczy³y ze swoimi
mamami i babciami. Ten pe³en dynamiki wieczór przygotowa³y: Karolina Ociepka
z poznañskiej Grupy „Mozaika” oraz bajarka i muzykantka Katarzyna Jackowska-
-Enemuo.
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Stra¿e Po¿arne w walce o granice w latach 1919- 1920
18 lutego odby³a siê konferencja popularnonaukowa, któr¹ zorganizowa³y: IPN Od-

dzia³ w Poznaniu, Centralne Muzeum Po¿arnictwa w Mys³owicach, Wy¿sza Szko³a Pe-
dagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu Wydzia³ Zamiejscowy w Nowym To-
myœlu, Zespó³ Szkó³ nr 2 im. dra Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, UTW w No-
wym Tomyœlu oraz Wielkopolskie Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach. Konferen-
cja zatytu³owana „Stra¿e Po¿arne w walce o granice w latach 1919- 1920” wpisa³a siê
w obchody 101. rocznicy wyzwolenia Nowego Tomyœla przez powstañców wielkopol-
skich. Referaty wyg³osili: Dariusz Falecki („Udzia³ stra¿aków w powstaniach œl¹skich
i plebiscycie oraz w wydarzeniach na Pomorzu Wiœlanym, Warmii i Mazurach w 1919
roku”), dr Pawe³ Karol G¹siorczyk („Stra¿acy by³ego zaboru austriackiego w walce o
ustalenie granic Polski w 1919 roku”), Danuta Janakiewicz-Oleksy („Reakcje polskiego
ruchu stra¿ackiego na wydarzenia z wojny polsko-bolszewickiej oraz obrony Kresów
wschodnich”), Hubert Koler („Wielkopolskie po¿arnictwo w latach 1919 - 1920”) i
dr Zdzis³aw Koœciañski („Nowotomyœlanie w walkach o granice w latach 1919-
1920”). Konferencjê podsumowa³ organizator Akademii Niepodleg³oœci - dyrektor
Oddzia³u IPN w Poznaniu dr hab. Rafa³ Reczek. 

Œpiewnik Domowy
Oprawê muzyczn¹ 78. „Œpiewnika Domowego”, który odby³ siê 19 lutego,

zapewnili „Karol i Œpiewaj¹cy Nauczyciele”. W ich wykonaniu mo¿na by³o us³yszeæ
wiele znanych i lubianych polskich piosenek. Do wspólnego œpiewu w³¹czyli siê
oczywiœcie wszyscy uczestnicy spotkania. 
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Kowbojskie ¿ycie
„Czwartkowy wieczór literacko-muzyczny”, 20 lutego, up³yn¹³ w nowotomyskiej

bibliotece w towarzystwie muzyki country i jej wykonawców: Jerzego Hytrego (I¿i
Monti) i Marzeny Barszczewskiej. Jerzy Hytry jest za³o¿ycielem i wieloletnim cz³on-
kiem, znanego nie tylko w naszym mieœcie, zespo³u „Country Zenit”. Po latach rozsta³
siê z zespo³em, by znaleŸæ w³asny, niepowtarzalny styl. Uda³o mu siê to, czego dowo-
dem by³ czwartkowy, biblioteczny koncert. Po raz pierwszy artysta mia³ przyjemnoœæ
zaprezentowaæ nowotomyœlanom swój autorski materia³, sk³adaj¹cy siê na p³ytê zaty-
tu³owan¹: „Kowbojskie ¿ycie”. W mi³ej aurze, przy wpadaj¹cych w ucho melodiach
rozbrzmiewa³y bardzo ¿yciowe i czêsto nostalgiczne piosenki, m. in. „Dzikie konie”,
„Pójdê w³asna drog¹”, „Hej przyjaciele”, „Promieñ s³oñca” czy „Rodzinny dom”. Pu-
blicznoœæ gor¹co oklaskiwa³a wystêpuj¹cych i œpiewa³a wraz z nimi. Ogromnym walo-
rem koncertu by³o to, ¿e mia³ on wymiar charytatywny. Ca³y dochód ze sprzeda¿y p³yt
wykonawcy przeznaczyli na leczenie córki by³ej pracownicy Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu.

Wœród Aczuarów w amazoñskiej puszczy
W Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty”, dzia³aj¹cym w nowotomyskiej

bibliotece, 21 lutego goœci³a Renata Matusiak, podró¿niczka z Kêdzierzyna-KoŸla. Opo-
wiedzia³a o swoim pobycie wœród Aczuarów w amazoñskiej puszczy. Przebywaj¹c
przez rok w Ekwadorze, podró¿niczka szuka³a mo¿liwoœci poznania ¿ycia w d¿ungli.
Uda³o jej siê spêdziæ trzy miesi¹ce z plemieniem Aczuar, zamieszkuj¹cym odleg³e rejo-
ny d¿ungli na terenie dzisiejszego Ekwadoru i Peru. Podczas spotkania w bibliotece mó-
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wi³a o ich ¿yciu z dala od cywilizacji, zwyczajach i wierzeniach, sposobach zdobywania
i przyrz¹dzania po¿ywienia oraz innych codziennych czynnoœciach, a tak¿e radoœciach
i niebezpieczeñstwach, jakie towarzysz¹ mieszkañcom deszczowego lasu

Z pomoc¹ dla Franka 
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 23 lutego zorganizowany zosta³ kiermasz cha-

rytatywny i koncert. Celem akcji by³o pozyskanie œrodków na leczenie 5. letniego Fran-
ka Sternala z Albertowska, który zmaga siê z chorob¹ nowotworow¹. Koszt jego tera-
pii wyceniono na 800 tys. z³. Akcjê zainicjowali i przeprowadzili przyjaciele ch³opca i je-
go rodziny. Przygotowano prawie metrowy tort, którym móg³ siê poczêstowaæ ka¿dy
za symboliczn¹ z³otówkê. Na scenie sali widowiskowej odbywa³y siê koncerty i licyta-
cje, a ca³y dochód za przekazane na kiermasz gad¿ety, us³ugi i produkty by³ zbierany
do puszek kwestarskich. Uczestnicy kiermaszu oraz licytacji byli bardzo hojni. Zebrano
28 547,56 z³otych.

18. Chóralny Podkozio³ek
Koniec karnawa³u, czyli popularne Ostatki w tym roku przypad³y na 25 lutego.

W Nowotomyskim Oœrodku Kultury, po raz osiemnasty, odby³ siê Powiatowo-Gmin-
ny Przegl¹d Zespo³ów Œpiewaczych zwany Chóralnym Podkozio³kiem. Na scenie wy-
st¹pi³o piêtnaœcie zespo³ów œpiewaczych. Ka¿dy z nich zaprezentowa³ po dwa wybra-
ne utwory. Program wieczoru wype³ni³y w wiêkszoœci utwory muzyki rozrywko-
wej.Na scenie NOK-u wyst¹pili: „Wytomyœlanie” z Wytomyœla; „Niespodzianka”,
„Œpiewaj¹cy Nauczyciele”, „Jarzêbina” i „Wiklinki” z Nowego Tomyœla; „Albatross”,
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„Lwówianki” i Ma³a Grupa Spo³eczna ze Lwówka; „Weso³e Seniorki” z Opalenicy;
„Arkadia” i chór „Melodia” z Borui Koœcielnej; „Wiaruchna” z Urbanowa; „Ojej” i Ze-
spó³ Seniorów z Bukowca; „Bolewiczanie” z Bolewic oraz goœcinnie – jako akompania-
ment dla Zespo³u Seniorów oraz „Bolewiczan” – zespó³ muzyczny „Antkowe Pyry”.

Wystêpuj¹ce tego wieczoru zespo³y otrzyma³y kwiaty i okolicznoœciowe statuetki.
Po koncercie by³ czas na poczêstunek oraz ostatni¹ w karnawale 2020 zabawê tanecz-
n¹, która zakoñczy³a siê przed pó³noc¹. 

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

25 lutego odby³o siê kolejne spotkanie z cyklu: Akademia Niepodleg³oœci. Prof. Marek
Figura wyg³osi³ dwa wyk³ady: „Przeciwko „czerwonej” bez „bia³ej” Rosji” oraz „Rene-
gaci (F. Dzier¿yñski, J. Marchlewski) i sojusznicy (S. Petlura, B. Sawinkow)”. Akademia
Niepodleg³oœci to ogólnopolski projekt Instytutu Pamiêci Narodowej, zaplanowany na
lata 2018-2021, którego inauguracja odby³a siê w ca³ej Polsce w grudniu 2017 roku.
Wyk³ady w Nowym Tomyœlu wspó³organizuj¹: Zespó³ Szkó³ nr 2 im. dra Kazimierza
Ho³ogi w Nowym Tomyœlu, Wy¿sza Szko³a Pedagogiki i Administracji im. Mieszka
I w Poznaniu Wydzia³ Zamiejscowy w Nowym Tomyœlu i Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku w Nowym Tomyœlu.

Fotograficzne opowieœci ojca i córki
Rodzinne hobby Wojciecha Teleszyñskiego i jego córki Izabeli Teleszyñskiej zaowo-

cowa³o wspóln¹ wystaw¹ prac pt. „Opowieœci fotograficzne”. Jej wernisa¿ odby³ siê 27
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lutego w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Przyby³ych goœci powita³a Beata Ba-
ran – p. o. dyrektora Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Nastêpnie o swoich pracach
opowiedzia³ Wojciech Teleszyñski. Jego córka Izabela, która mieszka w Holandii i nie
mog³a osobiœcie uczestniczyæ w otwarciu wystawy, przedstawi³a swoj¹ twórczoœæ za
poœrednictwem prezentacji multimedialnej. Zaprezentowane na wystawie zdjêcia Woj-
ciecha Teleszyñskiego, których tematem by³y pejza¿e, portrety i makrofotografie by³y
zestawieniem jego najlepszych fotografii. Izabela Teleszyñska zaprezentowa³a nato-
miast zdjêcia czarno-bia³e, wykonane metod¹ analogow¹. Jej fotografie to rozmyte, nie-
ostre obrazy zatrzymuj¹ce ulotne chwile, sytuacyjne obrazy oraz eksperymenty foto-
graficzne. Autorzy prezentowanych prac przygotowali niespodziankê dla goœci, którzy
mogli wylosowaæ dwie ich prace. Muzyczn¹ oprawê wernisa¿u zapewni³ zespó³ „Œpie-
waj¹cy Nauczyciele”.

Babski Kabaret
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury po raz pierwszy zagoœci³ Babski Kaba-

ret, czyli „Old Spice Girls”, który tworz¹ znane i lubiane artystki: Emilia Krakowska,
Barbara Wrzesiñska oraz Lidia Stanis³awska. 1 marca w wykonaniu utalentowanych
pañ mo¿na by³o us³yszeæ zabawne monologi, dowcipy, piosenki i improwizacje, a kolo-
rytu przedstawieniu dodawa³y barwne, przerysowane stroje. Publicznoœæ, która wype³-
ni³a salê do ostatniego miejsca, oklaskiwa³a wystêpy, wyra¿aj¹c tym samym swoje uzna-
nie dla artystek. Po wystêpie panie chêtnie pozowa³y do zdjêæ, rozdawa³y autografy.
Ka¿dy móg³ te¿ zakupiæ ksi¹¿kê lub p³ytê. W holu oœrodka przygotowano poczêstunek
i przeprowadzono loteriê, z której zysk przeznaczono na pomoc dla Franka Sternala. 
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VIII Œwiêto Kobiecoœci
W ramach VIII Œwiêta Kobiecoœci, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w No-

wym Tomyœlu zaproponowa³a nie tylko Paniom, spêdzenie trzech, z pewnoœci¹ atrak-
cyjnych, wieczorów dedykowanych p³ci piêknej. Pierwszy z nich, który odby³ siê 4 mar-
ca poœwiêcony by³ samoœwiadomoœci. Na warsztaty poœwiêcone tej tematyce zaprosi-
³a Katarzyna Solarek. Ka¿dy z nas jest inny. Dlatego te¿ co innego jest dla nas stresem
i inaczej stres prze¿ywamy. Jak mo¿e nam w tym pomóc rozwój samoœwiadomoœci?
OdpowiedŸ na to pytanie znalaz³o grono mi³oœników alternatywnych technik poznawa-
nia samego siebie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Warsztaty odby³y siê w ra-
mach spotkañ: „Wyspa Kobiet”. Kolejn¹ atrakcj¹, przygotowan¹ z okazji tegoroczne-
go Œwiêta Kobiecoœci by³ wieczór poœwiêcony twórczoœci Agnieszki Osieckiej pt.
„Osiecka, klimacik i ¿art”, który mia³ miejsce 5 marca. Na ten, przygotowany w ra-
mach: Czwartkowych wieczorów literacko-muzycznych, program z³o¿y³y siê, zarów-
no znane piosenki, jak i mniej znane wiersze poetki piosenki, w interpretacji aktorki Te-
atru Muzycznego w Poznaniu – Oksany Hamerskiej, a tak¿e ¿artobliwe teksty oraz ko-
mentarze Rafa³a Piechoty. Oprawê muzyczn¹ zapewnili: Dawid Troczewski graj¹cy na
pianinie i Piotr Cienkowski na kontrabasie. Publicznoœæ oklaskiwa³a tak znane utwory
jak: „Ludzkie gadanie”, „Miasteczko cud”, „Bo we mnie drzemie tygrysica”, „Bossa no-
va do poduszki” i wiele innych piosenek, które porwa³y publicznoœæ do wspólnego œpie-
wu. Wieczór poœwiêcony uznanej poetce, dziennikarce, autorce spektakli telewizyj-
nych, teatralnych i wielu tekstów piosenek zakoñczy³y gromkie owacje na stoj¹co. Te-
goroczne Œwiêto Kobiecoœci zakoñczy³ 6 marca fina³ skierowanego do pañ konkursu
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fotograficznego „Okiem kobiety”. Na konkurs przyjmowano fotografie bez ograni-
czeñ tematycznych. G³ównym kryterium konkursu by³ warunek, ¿e zdjêcia maj¹ byæ
wyrazem spojrzenia kobiety na to, co wychwyci³o jej oko, co zagra³o w jej sercu lub co
j¹ poruszy³o. Liczy³a siê kobieca spostrzegawczoœæ, wra¿liwoœæ, kreatywnoœæ, oryginal-
noœæ i poczucie humoru. O zwyciêstwie zadecydowa³ plebiscyt przeprowadzony
wœród licznie przyby³ych na wernisa¿ goœci. Decyzj¹ publicznoœci I miejsce przyznano
Marcie Staroœcie, II miejsce – Marii Staroœcie, zaœ III miejsce – Gabrieli Heliñskiej. Wy-
ró¿niono te¿ fotografie Aleksandry Grabowskiej i Anny Antuszewskiej. Nagrodê pocie-
szenia wylosowa³a Marta Kaczmarek. W opinii organizatorek konkursu wszystkie zdjê-
cia zas³ugiwa³y na uwagê. Wszystkie uczestniczki konkursu otrzyma³y zatem tego wie-
czoru upominki. Ufundowa³y je: Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu i Pracownia Foto-
graficzna „Foto Gabi”. 

Mistrzostwa karate kyokushin
W hali sportowej Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym To-

myœlu 7 marca odby³y siê Mistrzostwa Karate Kyokushin Makroregionu Zachodniego
oraz Miêdzywojewódzkie Mistrzostwa M³odzików. W turnieju udzia³ wziê³o 230 za-
wodników w ró¿nym wieku z 29 klubów kyokushin karate. Osobami nadzoruj¹cymi
walki byli sêdzia g³ówny Shihan Andrzej Drewniak, a tak¿e sêdzia techniczny Shihan Jan
Mazurkiewicz. Najlepszymi zawodnikami okazali siê: Sylwia Jocz z Pomorskiego Klubu
Karate oraz Oskar Mazurkiewicz z klubu z W³oc³awka.
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Nowy rekord Polski w planku
Podczas Mistrzostw Karate Kyokushin, które odby³y siê w Nowym Tomyœlu 7 mar-

ca, przeprowadzona zosta³a próba bicia rekordu Polski w najwiêkszej liczbie osób
w pozycji plank, tzw. „deski”. Warunkiem ustanowienia rekordu by³o utrzymanie po-
zycji plank przez minutê, przez jak najwiêksz¹ liczbê uczestników. Chêtni mogli rów-
nie¿ podj¹æ próbê utrzymania siê w tej pozycji przez 234 sekundy, co by³o nawi¹za-
niem do tegorocznych 234 urodzin Nowego Tomyœla. Bicie próby zakoñczy³o siê suk-
cesem. Dziêki uczestnictwu 364 osób w Nowym Tomyœlu pobity zosta³ rekord Polski
w planku.

Panie na parkiecie
Oœrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu zorganizowa³ 8 marca Mistrzostwa

Gminy Nowy Tomyœl w Siatkówce Pañ. Turniej odby³ siê w hali sportowej Szko³y Pod-
stawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu. W zawodach uczestniczy³o dwanaœcie ¿eñskich
dru¿yn, które w wyniku losowania zosta³y podzielone na trzy grupy po cztery dru¿y-
ny. Po rozegraniu meczów grupowych rozegrano mecze pó³fina³owe, a dalej ponow-
nie mecze grupowe, w wyniku których ustalone zosta³y kolejne miejsca. Mistrzostwa
wygra³a dru¿yna pañ pod nazw¹ „WeŸ nie pytaj”. Z okazji Dnia Kobiet OS i R przygo-
towa³ dla wszystkich pañ s³odki upominek. Najlepsze trzy dru¿yny turnieju otrzyma³y
puchary oraz medale, które wrêczyli Artur £oziñski – dyrektor Oœrodka Sportu i Re-
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kreacji w Nowym Tomyœlu oraz Wojciech Andryszczyk – zastêpca przewodnicz¹cego
Rady Miejskiej.

Konferencja szparagowa ponownie w Nowym Tomyœlu
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 10 marca odby³a siê XXI Konferencja Szpara-

gowa. G³ównym jej organizatorem by³ Polski Zwi¹zek Producentów Szparaga, od wie-
lu lat podejmuj¹cy dzia³ania na rzecz rozwoju produkcji, przetwórstwa i konsumpcji
szparaga w Polsce. Przyby³ych goœci powitali: Marian Jakobsze – prezes Polskiego
Zwi¹zku Producentów Szparaga oraz Gra¿yna Pogonowska – zastêpca Burmistrza
Nowego Tomyœla. Na konferencji omówione zosta³y najwa¿niejsze zagadnienia doty-
cz¹ce produkcji szparagów, m. in.: ekonomiczne aspekty produkcji szparaga w Polsce,
sterowanie produkcj¹, zwalczanie chwastów, nawadnianie, zatrudnianie pracowników
do prac sezonowych, a tak¿e trendy w œwiatowej produkcji szparaga. Nie zabrak³o
równie¿ stoisk reklamuj¹cych wyroby naturalne oraz punktów promocyjno-informa-
cyjnych, na których wszyscy zainteresowani mogli uzyskaæ dodatkowe informacje. Sto-
isko promocyjne wystawi³a te¿ Gminy Nowy Tomyœl.

Od Justyny do Justyniana Wielkiego – jak zosta³am Macedonk¹
Interesuj¹ce, pe³ne wartoœciowych treœci i ciekawostek, spotkanie z pochodz¹c¹

z Nowego Tomyœla, pilotk¹ wycieczek i przewodniczk¹ – Justyn¹ Mleczak odby³o siê
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10 marca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Opowia-
da³a ona o ukochanym obszarze zainteresowañ, badañ i przyjaŸni, czyli Ba³kanach (Ma-
cedonii, Albanii i coraz bardziej Kosowie). Ba³kany wch³onê³y j¹ ca³kowicie. Zosta³a nie
tylko przewodniczk¹ po Albanii i Macedonii, ale równie¿ postawi³a sobie za cel pokazy-
wanie ludziom, jak bardzo narracja turystyczna i polityka s¹ ze sob¹ zwi¹zane, a tak¿e
jak poprzez turystykê mo¿na rozwi¹zywaæ, ale tak¿e wzniecaæ konflikty. I tak oto z jej
studenckiego pobytu na Ba³kanach zrodzi³a siê dzia³alnoœæ turystyczna, naukowa i re-
porterska oraz pomys³ na wyprawy i warsztaty edukacyjne. Spotkanie z Justyn¹ Mle-
czak odby³o siê w ramach cyklu: „Wyszli st¹d”, w ramach którego w nowotomyskiej
bibliotece goszcz¹ nowotomyœlanie ¿yj¹cy i pracuj¹cy w ró¿nych miejscach na œwiecie,
prezentuj¹ce swe nietuzinkowe, czêsto zaskakuj¹ce zajêcia i pasje. 

Przepisy porz¹dkowe 
Zarz¹dzeniem nr 257/2020 z dnia 12 marca 2020 roku Burmistrz Nowego Tomy-

œla wprowadzi³ przepisy porz¹dkowe zwi¹zane z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem
i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaŸnych na terenie Gminy Nowy To-
myœl. Celem wprowadzonych zarz¹dzeniem przepisów by³o wygaszenie ¿ycia publicz-
nego, aby zahamowaæ rozwój epidemii koronawirusa, chroniæ zdrowie i ¿ycie miesz-
kañców Nowego Tomyœla i ca³ej gminy. 

Zawieszenie dzia³alnoœci oœwiatowej, kulturalnej i sportowej 
Ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ i rozprzestrzenianie siê wirusa SARS- CoV-2 od

12 marca do odwo³ania zamkniête zosta³y w ca³ym kraju, w tym równie¿ w gminie No-
wy Tomyœl, placówki oœwiatowe, kulturalne i sportowe. Wszelkie zaplanowane wyda-
rzenia kulturalne, sportowe oraz o innym charakterze, które gromadz¹ mieszkañców,
zosta³y odwo³ane. 

Pomoc na czas pandemii
Dla zaspokojenia rozpoznanych przez pracowników socjalnych potrzeb osób za-

mieszkuj¹cych gminê Nowy Tomyœl, w szczególnoœci osób starszych, samotnych, z nie-
pe³nosprawnoœciami, 18 marca pozyskano nieodp³atnie ze Zwi¹zku Stowarzyszeñ
Wielkopolski Bank ¯ywnoœci w Poznaniu, 3 999,6 kg ¿ywnoœci. ¯ywnoœæ ta zosta³a
przekazana 145 osobom, aby w okresie pandemii koronawirusa ograniczy³y one wyj-
œcia z domu i nie pozosta³y bez wsparcia. ̄ ywnoœæ zosta³a dostarczona do Oœrodka Po-
mocy Spo³ecznej i roz³adowana przez ¿o³nierzy XII Wielkopolskiej Brygady Obrony
Terytorialnej w Poznaniu, przy wsparciu pracowników Urzêdu Miejskiego w Nowym
Tomyœlu. 

Gmina wspar³a zakup respiratora 
Podczas XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, która odby³a

siê 20 marca bez udzia³u publicznoœci, radni podjêli uchwa³ê w sprawie udzielenia przez
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Gminê Nowy Tomyœl pomocy finansowej w wysokoœci 100.000 z³ Powiatowi Nowo-
tomyskiemu z przeznaczeniem na zakup respiratora dla Samodzielnego Publicznego
Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Nowym Tomyœlu.  Z wnioskiem o udzielenie pomocy
zwróci³ siê do Gminy Nowy Tomyœl dyrektor SP ZOZ w Nowym Tomyœlu, który swo-
j¹ proœbê uzasadni³ coraz wiêkszym zagro¿eniem drastycznym wzrostem zachorowañ
na koronawirusa COVID-19, a przede wszystkim obaw¹ przed wyst¹pieniem w zwi¹z-
ku z nimi ciê¿kich stanów wymagaj¹cych leczenia w warunkach intensywnej terapii. Za-
kup respiratora pozwoli na leczenie pacjentów w ciê¿kim stanie i wp³ynie na poprawê
bezpieczeñstwa pacjentów w przypadku koniecznoœci leczenia wiêkszej iloœci chorych
wymagaj¹cych respiratoterapii. 

Szycie o ¿ycie
Z inicjatywy Burmistrza Nowego Tomyœla, Wójta Gminy Miedzichowo oraz Nowo-

tomyskiego Oœrodka Kultury 26 marca zainicjowana zosta³a akcja szycia maseczek
ochronnych. Na apel o przy³¹czenie siê do tej charytatywnej akcji odpowiedzia³o wielu
nowotomyœlan, w tym równie¿ firmy. Z dostarczonego przez organizatorów materia-
³u, ju¿ w pierwszych dniach akcji, uszytych zosta³o kilkaset maseczek, które po wypra-
niu i ozonowaniu trafi³y do nowotomyskiego szpitala. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz

Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrod-
ka Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu oraz Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym
Tomyœlu
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nych Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku
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