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Sagi nowotomyskich rodów (12) 

Damian Ro¿ek - Paw³owski

Dwie ga³êzie rodu Pieniê¿nych

Pieniê¿ni to jedna z nielicznych nowotomyskich rodzin zwi¹zanych z miastem od po-
nad stu lat. Podobnie jak w przypadku losów wiêkszoœci nowotomyskich rodzin, o ich
bytnoœci w naszym mieœcie zadecydowa³a nie tylko tworz¹ca siê ka¿dego dnia wielka
i ma³a historia, ale tak¿e – i pozostanê przy tym stanowisku – przypadek. Mianowanie
w grudniu 1919 roku Stanis³awa Pieniê¿nego sêdzi¹ pokoju, da³o pocz¹tek historii ro-
dziny Pieniê¿nych w Nowym Tomyœlu. Rok póŸniej, w 1921 roku, do naszego miasta
przyby³ równie¿ brata Stanis³awa – kolejarz Marcin Pieniê¿ny. Tym samym swe nowo-
tomyskie dzieje zaczê³y pisaæ dwie ga³êzie rodu Pieniê¿nych. 

Maciej Pieniê¿ny (1852-1901), ojciec Stanis³awa i Marcina urodzi³ siê w Tr¹binku ko-
³o Dolska. By³ synem Andrzeja i Marianny z Pietruszewskich, którzy pobrali siê w 1850
roku. Najprawdopodobniej pochodzili oni jednak z terenów dawnego powiatu krob-
skiego – Domachowa i Su³kowic, gdzie nazwisko Pieniê¿ny pojawia siê w aktach ko-
œcielnych ju¿ w XVIII wieku. Na akcie œlubu Macieja z 1876 roku znajduje siê informa-
cja ¿e on oraz jego rodzice mieszkali w Su³kowicach. ¯on¹ Macieja by³a Antonina
z Prêtkowskich (1857-1932), córka Stanis³awa Prêtkowskiego i Barbary z Andrzejew-
skich. Antonina urodzi³a siê w Domachowie, jednak na akcie œlubu – jako miejsce jej za-
mieszkania – widniej¹ oddalone o 4 km Su³kowice. 

Maciej i Antonina Pieniê¿ni po œlubie zamieszkali w Domachowie, w którym na œwiat
przysz³y ich dzieci: Micha³ (1877-1883), Franciszek (1879-1883), Jan (1881-1961),
Stanis³aw (1883-1933), Ma³gorzata (1893-1910), Marcin (1889-1955), Andrzej
(1894-1914), Marianna (1898-1980) i Piotr (1900-1901). Doros³ego wieku do¿y³o
czworo, dwójka – Stanis³aw i Marcin zwi¹zali siê po 1920 roku z Nowym Tomyœlem,
Jan zosta³ na gospodarstwie w Domachowie, w okresie miêdzywojennym w Nowym
Tomyœlu mieszka³a równie¿ Marianna, ale o tym póŸniej. 

W Domachowie 
Wieœ Domachowo znana jest w Polsce z najstarszego zachowanego drewnianego ko-

œcio³a pochodz¹cego z 1369 roku, z polichromiami z drugiej po³owy XVI wieku. W kul-
turze ludowej Wielkopolski znacz¹ca jest równie¿ tradycja zwi¹zana z typowym dla Do-
machowa i jego okolic strojem ludowym, zwanym biskupiañskim. Okreœlenie to wziê³o
siê st¹d, ¿e tereny dawnego powiatu krobskiego nale¿a³y do koñca wieku XVIII do bi-
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skupów poznañskich, maj¹cych siedzibê w Krobi. Zak³adany na wa¿ne uroczystoœci,
równie¿ rodzinne, strój kobiecy sk³ada³ siê z bia³ej koszuli z rêkawami, bia³ej spódnicy,
na któr¹ nak³adano drug¹, niebiesk¹, ca³oœæ przykrywaj¹c ozdobnym fartuchem. Naj-
wa¿niejszym elementem stroju by³o nakrycie g³owy – czepek z koronkowymi skrzyd³a-
mi. Dope³nieniem stroju by³y ozdobne korale. W rodzinie Pieniê¿nych równie¿ kulty-
wowano tradycjê zwi¹zan¹ ze strojem biskupiañskim. Potomkowie Marcina i Stanis³awa,
odwiedzaj¹c po latach Domachowo, tak¿e chêtnie pozowali do zdjêæ w stroju wywodz¹-
cym siê z rodzinnych okolic. W dziejach XIX-wiecznego Domachowa wa¿nym by³ rok
1829, wówczas to rozpocz¹³ siê proces uw³aszczania domachowskich ch³opów. W dru-
giej po³owie XIX wieku w³aœcicielami folwarku w Domachowie byli: Wilhelm Weikert
i Max von Tyszke. Od 1903 roku by³ on w³asnoœci¹ rodziny Sierpowskich: Ignacego Sier-
powskiego, Jana Grzeœkowiaka i Jana Sierpowskiego. Czêœæ ziem, w wyniku parcelacji na
pocz¹tku XX wieku, przesz³a na w³asnoœæ mieszkañców wsi. 

W 1901 roku, w wieku lat 49, zmar³ w Domachowie Maciej Pieniê¿ny, ojciec rodzi-
ny. Najstarszy syn Jan mia³ wówczas dwadzieœcia lat, Stanis³aw – osiemnaœcie, Marcin –
dwanaœcie, Marianna – trzy. Na œwiecie byli jeszcze oœmioletnia Ma³gorzata i siedmio-
letni Andrzej. Jak podaje w swoim ¿yciorysie Stanis³aw, w 1902 roku przebywa³ ju¿
w Westfalii. O latach domachowskiego dzieciñstwa Stanis³awa i Marcina nie zachowa³y
siê w rodzinie ¿adne przekazy ani wspomnienia. Stanis³aw w ¿yciorysie podaje, ¿e
ukoñczy³ szko³ê powszechn¹. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e pocz¹tki edukacji Marcina by-
³y podobne. 
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Mój brat obie¿yœwiat
W taki sposób swego brata Stanis³awa wspomina³a siostra Marianna. I mia³a racjê.

Poznanie jego biografii pozwala wy³oniæ miasta, do których podró¿owa³: Bydgoszcz,
Kielce, Przemyœl, Londyn, Lwów, Kosowo na HuculszczyŸnie. Pojawiaj¹ siê w niej tak-
¿e Belgia, Holandia oraz Stany Zjednoczone, najprawdopodobniej okolice Bostonu lub
Kalifornia. Nim jednak przed Stanis³awem otworzy³ siê œwiat i mo¿liwoœæ szerszego je-
go poznawania, zacz¹³ od wyjazdu do pracy w Westfalii. Najprawdopodobniej w 1901
roku, po œmierci ojca lub nieco wczeœniej. Nie wiemy, czy wyjecha³ sam, z kolegami, czy
z kimœ z rodziny. W ¿yciorysie pojawia siê miasto Castrop w Westfalii (dziœ Castrop-
-Rauxel). Mia³ wówczas siedemnaœcie lub osiemnaœcie lat. Podzieli³ wiêc los tysiêcy m³o-
dych Wielkopolan poszukuj¹cych w Westfalii szansy na lepsze ¿ycie. W³¹czy³ siê
w dzia³alnoœæ spo³eczn¹, miêdzy innymi w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokó³”
w Castrop. (Dekadê póŸniej, w 1914 roku, w samej Nadrenii i Westfalii do „Soko³a”
nale¿a³o piêæ i pó³ tysi¹ca Polaków, zrzeszonych w 139 gniazdach). 

Na pocz¹tku XX wieku wœród emigrantów polskich w Westfalii, pojawi³ siê filozof
z Uniwersytetu Jagielloñskiego – prof. Wincenty Lutos³awski (1863-1954), który jeŸ-
dzi³ z wyk³adami po Westfalii i Górnym Œl¹sku, prowadz¹c wœród m³odzie¿y i górni-
ków dzia³alnoœæ wychowawczo-narodow¹. Stanis³aw musia³ wówczas zetkn¹æ siê
z profesorem, tym bardziej, ¿e idee „Soko³a” i has³a g³oszone przez Lutos³awskiego by-
³y bardzo zbie¿ne. 

W 1903 roku Lutos³awski za³o¿y³ w Krakowie Zwi¹zek Eleusis, który poprzez
kszta³towanie charakteru, odrodzenie moralne i wychowanie narodowe cz³onków –
elsów, mia³ przyczyniæ siê do wyzwolenia Polski z niewoli. Zwi¹zek nawi¹zywa³ do tra-
dycji ruchu filomackiego i filareckiego, istotne dla niego by³y koncepcje mesjanistyczne
Andrzeja Towiañskiego. Nazwê Zwi¹zku jego za³o¿yciele objaœniali w nastêpuj¹cy spo-
sób: „W attyckiej œwi¹tyni Eleusis trzy tysi¹ce lat temu nauczano nieœmiertelnoœci duszy
i wy¿szoœci ducha nad cia³em”. Cz³onkowie Eleusis – elsowie œlubowali do¿ywotni¹
wstrzemiêŸliwoœæ od alkoholu, tytoniu, kart i rozpusty. Stowarzyszenie wydawa³o
równie¿ w³asne czasopismo „Eleusis”. 

Zim¹ 1906 /1907 prof. Lutos³awski za³o¿y³ Seminarium Wychowania Narodowe-
go w Krakowie, które Stanis³aw ukoñczy³. Nauczycielami w nim byli równie¿ studenci
Uniwersytetu Jagielloñskiego. Program rocznego kursu sk³ada³ siê z æwiczeñ w po-
prawnym pisaniu po polsku, historii Polski, æwiczeñ w rozwoju zdolnoœci rozumowa-
nia, æwiczeñ fizycznych i duchowych, teorii i historii ruchu abstynenckiego. Omawiano
twórczoœæ polskich poetów, zw³aszcza wieszczów narodowych – Mickiewicza i S³o-
wackiego. 

Eleusis urz¹dza³o w czasie wakacji tzw. filareckie sejmy. Pierwszy odby³ siê w 1910
roku w Kosowie na HuculszczyŸnie. Uczestniczy³ w nim tak¿e Stanis³aw. 

W latach 1908 – 1914, a wiêc w okresie rozkwitu stowarzyszenia, we wszystkich
zaborach Zwi¹zek Eleusis liczy³ ponad 200 cz³onków. By³ wiêc zwi¹zkiem elitarnym. 

W rodzinnym archiwum zachowa³a siê fotografia z pierwszej dekady XX wieku, do
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której zapozowa³o dziewiêtnastu uczniów prof. Lutos³awskiego, dziewczêta oraz m³o-
dzieñcy. Wiêkszoœæ z uczniów spogl¹da centralnie, wprost na fotografia. Stanis³aw Pie-
niê¿ny, w wieku oko³o dwudziestu, dwudziestu piêciu lat, z gêst¹ czupryn¹, okularami
w modnych wówczas oprawkach, siedzi u nóg profesora, zapatrzony w dal, jakby ca³y
czas poszukuj¹c nowych idei i pomys³ów na ¿ycie. Przysz³oœæ pokaza³a, ¿e nigdy ich nie
brakowa³o. 

Prof. Wincenty Lutos³awski by³ starszym bratem ks. Kazimierza Lutos³awskiego
(1880-1924), wspó³twórcy polskiego harcerstwa, twórcy Krzy¿a Harcerskiego oraz
autora pierwszych polskich ksi¹¿ek o harcerstwie. Elsowie wstêpowali w latach póŸniej-
szych w szeregi polskich skautów, a idee wpajane przez braci Lutos³awskich, choæby te
dotycz¹ce abstynencji alkoholowej i tytoniowej, zosta³y zapisane w prawie harcerskim.
Do zwi¹zków rodziny Pieniê¿nych z harcerstwem wrócê w dalszej czêœci artyku³u. 

Wspomnienia siostry Marianny o podró¿ach Stanis³awa by³y wiêc zwi¹zane z dzia-
³alnoœci¹ w Zwi¹zku Eleusis. Jego ¿yciorys, którego lektura jest dziœ nieocenionym Ÿró-
d³em informacji, przygotowany zosta³ w zwi¹zku z zamys³em nadania Stanis³awowi po-
œmiertnie, w 1935 roku, Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi. Wniosek ten jednak odrzucono.

Marcin piêknie haftowa³ 
W pierwszej dekadzie XX wieku, gdy starszy brat Stanis³aw podró¿owa³ po Polsce,

Europie i œwiecie, urodzony w 1889 roku Marcin wchodzi³ w Domachowie
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Stanis³aw Pieniê¿ny – w dolnym rzêdzie drugi od lewej – wœród cz³onków Zwi¹zku Eleusis, 
miêdzy 1905 a 1910 r.



w doros³oœæ. W 1903 roku miejscowoœæ zyska³a po³¹czenie kolejowe, oddano wów-
czas do u¿ytku liniê ³¹cz¹c¹ Gostyñ z Krobi¹. W 1904 roku rozszerzono j¹ o regular-
ny ruch pasa¿erski. Wydarzenie to by³o nie bez znaczenia dla rodziny Pieniê¿nych,
w szczególnoœci dla Marcina, który w przysz³oœci drogê zawodow¹ zwi¹¿e w³aœnie
z prac¹ na kolei. Nie wiemy, w którym roku zosta³ jej pracownikiem. Pewnym jest, ¿e
zawód kolejarza oznacza³ wówczas szacunek, przyzwoit¹ pensjê oraz przywileje, takie
jak miêdzy innymi darmowe bilety kolejowe dla rodziny, któr¹ Marcin za³o¿y³ w Do-
machowie w 1913 roku. Poœlubi³ dziewiêtnastoletni¹ Agnieszkê z domu Mendyka
(1894-1980), córkê Micha³a Mendyka (1858-1921) i Józefy z Gronowskich (1862-
1942). Agnieszka urodzi³a siê w Micha³owie w powiecie gostyñskim, na akcie œlubu ja-
ko miejsce jej zamieszkania wpisano Domachowo. Starsza siostra Agnieszki – Katarzy-
na, w 1909 roku wysz³a za starszego brata Marcina i Stanis³awa – Jana Pieniê¿nego
(1881-1961). Ich potomkowie do dziœ mieszkaj¹ w Domachowie pod numerem 96,
prowadz¹c rodzinne gospodarstwo. 

Œlubna fotografia Marcina i Agnieszki nie zachowa³a siê. Najstarszym zdjêciem w ro-
dzinnym archiwum jest fotografia Agnieszki z pierwszym dzieckiem – Micha³em (1914-
1999), wykonana najprawdopodobniej oko³o 1915 roku, u fotografa w Krobi lub
w Gostyniu i byæ mo¿e wys³ana do Marcina przebywaj¹cego na froncie I wojny œwiato-
wej. Informacji o losach Marcina w okresie wojny dostarczaj¹ nam dwie kolejne zacho-
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Marcin Pieniê¿ny w mundurze wojskowym 
Agnieszka Pieniê¿na z synem Micha³em, 

ok. 1915 r.



wane fotografie. Jedn¹ z nich Marcin wys³a³ z frontu do Domachowa, z listem do mat-
ki Antoniny Pieniê¿nej: „Kochana Matko piszê do Was parê s³ów i donoszê wam ¿e je-
stem zdrów”. Z przekazu do matki wiemy, ¿e przebywa³ na granicy holenderskiej, na-
tomiast w rodzinie zachowa³a siê informacja, ¿e znalaz³ siê tak¿e w niewoli na terenie
dzisiejszego Iranu. Nauczy³ siê wówczas piêknie haftowaæ, a pasjê tê rozwija³ przez na-
stêpne lata. W 1916 roku musia³ byæ ju¿ w Domachowie, gdy¿ w maju 1917 roku
przysz³a tam na œwiat córka Stanis³awa (1917-1985). Kiedy dok³adnie Marcin wróci³
z frontu, nie wiemy. Wed³ug rodzinnego przekazu, wzi¹³ udzia³ w Powstaniu Wielko-
polskim. 

Stanis³aw w Nowym Tomyœlu 
„Minister b. dzielnicy pruskiej zamianowa³ Pana Stanis³awa Pieniê¿nego sêdzi¹ poko-

ju w s¹dzie powiatowym w Nowym Tomyœlu na okres trzechletni. Wzywa siê Pana,
abyœ urz¹d ten niezw³ocznie obj¹³ i abyœ siê w tym celu u naczelnika s¹du powiatowego
w Nowym Tomyœlu zg³osi³. O tem siê Pana zawiadamia”. Mo¿na przyj¹æ, ¿e pismo o ta-
kiej treœci jest pocz¹tkiem dziejów rodziny Pieniê¿nych w Nowym Tomyœlu. Wystawio-
ne zosta³o 31 grudnia 1919 roku w Poznaniu. Zatem rodzina Pieniê¿nych od 100 lat
zwi¹zana jest z Nowym Tomyœlem i – tym samym – jest jedn¹ z najstarszych polskich
nowotomyskich rodzin. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e Stanis³aw Pieniê¿ny urz¹d sêdziego pokoju
obj¹³ z pocz¹tkiem 1920 roku. Sêdzi¹ pokoju by³ sêdzia najni¿szego stopnia, któremu
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podlega³y s¹dy najni¿szej instancji (s¹dy pokoju), orzekaj¹ce w drobnych sprawach cy-
wilnych. W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego sêdziowie pokoju przewodzili
rozprawom, w których uczestniczy³o równie¿ dwóch ³awników. Sprawowanie tego
urzêdu nie wymaga³o wprawdzie wykszta³cenia prawniczego, ale rozleg³ej wiedzy
prawniczej na pewno. Urz¹d sêdziego pokoju w Polsce zosta³ zniesiony w 1938 roku. 

Poza ukoñczeniem Seminarium Wychowania Narodowego, za³o¿onego przez
prof. Lutos³awskiego, Stanis³aw Pieniê¿ny mia³ za sob¹ równie¿ dwa i pó³ roku prakty-
ki jako urzêdnik rolny. Trudno dziœ ustaliæ, gdzie j¹ odbywa³. W 1923 roku urz¹d sê-
dziego pokoju zosta³ Stanis³awowi Pieniê¿nemu przed³u¿ony na kolejn¹ trzyletni¹ ka-
dencjê. W swoim zawodowym dorobku mia³ równie¿ funkcjê kierownika Pañstwowe-
go Urzêdu Poœrednictwa Pracy w Nowym Tomyœlu. 

Pierwsze ma³¿eñstwo Stanis³awa
W którym roku i gdzie pozna³ sw¹ pierwsz¹ ¿onê Leontynê z domu Galaœ oraz w ja-

kim mieœcie przysz³a na œwiat pierwsza córka Maria – te pytania pozostaj¹ dziœ bez od-
powiedzi. Druga córka – Halina urodzi³a siê w paŸdzierniku 1919 roku w Ostrowie
Wielkopolskim. W 1919 roku Stanis³aw przebywa³ jednak w okolicach rodzinnego
Domachowa, w powiecie gostyñskim organizowa³ Stra¿ Ludow¹. Jej uroczyste zaprzy-
siê¿enie z udzia³em gen. Józefa Dowbor-Muœnickiego mia³o miejsce 11 maja 1919 ro-
ku na gostyñskim rynku. W ¿yciorysie Stanis³awa pojawia siê informacja, ¿e równie¿
w Nowym Tomyœlu podj¹³ siê tego samego dzia³ania – zorganizowania Stra¿y Obywa-
telskiej. Ca³y czas jest 1919 rok. 31 grudnia tego roku Stanis³aw otrzyma³ mianowanie
na sêdziego pokoju w Nowym Tomyœlu. Czy do miasta przyjecha³ ju¿ jako wdowiec?
Czy pierwsza ¿ona zmar³a podczas porodu w paŸdzierniku 1919 roku?

Ulica Wybudowanie 2 i drugie ma³¿eñstwo 
Cztery samotne wille wybudowane oko³o 1915 roku, jeszcze dla niemieckich miesz-

kañców miasta, mia³y zapewne daæ pocz¹tek willowej dzielnicy, po³o¿onej na pó³noc
od ulicy D³ugiej w Nowym Tomyœlu. Widok z frontowych okien pozwala³ spogl¹daæ na
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Wille przy ulicy Wybudowanie w Nowym Tomyœlu
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Zofia, Zbigniew i Adam Pieniê¿ni na podwórzu przy ulicy Wybudowanie 2 – 1931 r.

Rodzina Stanis³awa i Zofii Pieniê¿nych przy domu na ulicy Wybudowanie 2. 
Od lewej: Halina, Zofia, Zofia, Adam, Stanis³aw ze Zbigniewem, Maria – 1929 r.



pola uprawne Glinna i rozrzucone zabudowania poolêderskich gospodarstw. W odle-
g³oœci oko³o 400 metrów mo¿na by³o dostrzec, dominuj¹c¹ wówczas w tej czêœci mia-
sta, piêkn¹ bry³ê wie¿y ciœnieñ, wzniesion¹ w 1913 roku. Po 1920 roku ulicê z cztere-
ma willami, które otrzyma³y numery od jeden do cztery, nazwano ulic¹ Wybudowa-
nie. Pod numerem drugim (dziœ ulica £¹kowa 8) zamieszka³ Stanis³aw Pieniê¿ny z ro-
dzin¹. W 1921 roku poœlubi³ Zofiê z domu Woœkowiak (1896-1972), urodzon¹ w Su-
lejewie w powiecie œremskim, córkê Wojciecha Woœkowiaka pochodz¹cego z Przyle-
pek ko³o Œremu i Marii z Grzelczyków z Turwi, którzy pobrali siê w 1882 roku w Wy-
skoci, w powiecie koœciañskim. 

Domostwo Pieniê¿nych przy ulicy Wybudowanie 2 sta³o siê przestrzeni¹ chêtnie
uwiecznian¹ na fotografiach. Kilka z nich zachowa³o siê do dziœ. Najstarszym z nich jest
zdjêcie z 1929 roku, na którym widzimy Stanis³awa Pieniê¿nego, jego ¿onê Zofiê, dwie
córki z pierwszego ma³¿eñstwa – starsz¹ Mariê i m³odsz¹ Halinê (1919-1997) oraz
dzieci z drugiego ma³¿eñstwa: Zofiê (1924-1984), Adama (1922-1980) i Zbigniewa
(1928-1985). Cztery lata po wykonaniu tej fotografii na œwiat przyszed³ jeszcze naj-
m³odszy Roman (1933-1989). 

Mo¿na przypuszczaæ, ¿e lata dwudzieste by³y dla rodziny Stanis³awa dobrym cza-
sem, latami rozwoju i jego aktywnoœci w ¿yciu spo³ecznym miasta. Idee z m³odoœci,
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ spo³eczn¹, Stanis³aw rozwija³ w Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokó³”, bêd¹c w mieœcie jego wspó³za³o¿ycielem i pe³ni¹c w zarz¹dzie funkcjê wice-
prezesa, a nastêpnie prezesa. To Stanis³aw Pieniê¿ny by³ inicjatorem za³o¿enia umun-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

12 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Stanis³aw i Zofia Pieniê¿ni (stoj¹cy jako druga para od prawej) wœród cz³onków 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³” w Nowym Tomyœlu – druga po³owa lat 20. XX wieku



durowanej orkiestry „Soko³a” w Nowym Tomyœlu. Dzia³a³ równie¿ w stowarzysze-
niach o charakterze religijnym, pe³ni¹c funkcjê prezesa miejscowej Akcji Katolickiej. 

Z pewnoœci¹ Stanis³aw przyczyni³ siê do sprowadzenia m³odszego rodzeñstwa z Do-
machowa, oddalonego o 100 km do Nowego Tomyœla. Siostrê Mariannê œci¹gn¹³ do
opieki nad dzieæmi z pierwszego ma³¿eñstwa. Byæ mo¿e chcia³ zapewniæ siostrze lepsze
¿ycie od tego, które prowadzi³a na gospodarstwie w Domachowie. Marianna zamiesz-
ka³a z rodzin¹ brata przy ulicy Wybudowanie. W latach póŸniejszych, podobnie jak
wiele nowotomyœlanek, pracowa³a w Fabryce Siatek ¯arowych „¯ar”. W okresie II
wojny œwiatowej wróci³a do Domachowa, a nastêpnie zamieszka³a w Starej Krobi. Ni-
gdy nie wysz³a za m¹¿. Zmar³a w 1980 roku. 

Marcin w Nowym Tomyœlu 
Marcin zamieszka³ w Nowym Tomyœlu w 1921 roku. Mia³ wówczas trzydzieœci dwa

lata. Do miasta przyjecha³ z ¿on¹ Agnieszk¹ oraz dzieæmi: siedmioletnim Micha³em
i czteroletni¹ Stanis³aw¹. By³ kolejarzem, maj¹cym dobr¹ pozycjê z zawodzie, dla któ-
rego – wed³ug rodzinnego przekazu – przeniesienie z Domachowa i Krobi by³o zawo-
dowym awansem. Zamieszkali przy ulicy Dworcowej (dziœ ulica Pi³sudskiego 31), wy-
najmuj¹c trzypokojowe mieszkanie w domu nale¿¹cym do niemieckiej rodziny Leske.
(Dobre relacje z t¹ rodzin¹ utrzymywa³y siê jeszcze przez d³ugie dziesiêciolecia po woj-
nie, ale to zupe³nie inna historia). Po s¹siedzku mieli bry³ê neoromañskiego koœcio³a
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Marcin Pieniê¿ny, lata 30. XX wieku



z 1896 roku, bêd¹cego œwi¹tyni¹ katolick¹, z prawej strony domu Leske sta³ pochodz¹-
cy z 1910 roku budynek Luisen-Schule, niemieckiej szko³y przygotowuj¹cej do nauki
w gimnazjum. Ulica Dworcowa by³a wówczas wa¿n¹ arteri¹ w mieœcie. Bieg³a od Sta-
rego Rynku w kierunku dworca kolejowego. I w³aœciwie do dziœ, poza nazw¹, niewiele
siê zmieni³o. Od pocz¹tku XX wieku wznoszono przy niej najokazalsze wille w mieœcie.
By³a tak zwanym dobrym adresem. Zachowa³a siê pocztówka, na której widnieje frag-
ment domu rodziny Leske. Dominuje na niej budynek Szko³y Luizy. Dom, w którym
w 1921 roku zamieszkali Pieniê¿ni, stoi jako pierwszy z prawej. 

Micha³ i Stanis³awa poszli do szkó³ powszechnych. Agnieszka nie pracowa³a, solidna
pensja kolejarza wystarcza³a na utrzymanie rodziny. Do domu Leske w latach 20.
wprowadzi³a siê równie¿ rodzina Ró¿y i Micha³a Twardowskich z Grodziska Wielko-
polskiego. W przysz³oœci, dla Stanis³awy, fakt ten bêdzie nie bez znaczenia, ale o tym
póŸniej. 

Domy rodzinne braci Stanis³awa i Marcina, choæ po³o¿one wówczas na obrze¿ach
miasta, wymaga³y oko³o kwadransa spaceru przez rynek. Marcin równie¿ zaanga¿owa³
siê w dzia³alnoœæ spo³eczn¹. Bra³ miêdzy innymi udzia³ w przedstawieniach teatru ama-
torskiego, organizowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³”, wystawianych
w sali „Kresowianki” przy Nowym Rynku. 

We wrzeœniu 1929 roku Micha³ rozpocz¹³ naukê zawodu œlusarza u mistrza œlusar-
skiego Kazimierza Kañdu³y, zas³u¿onego dla miasta obywatela, starszego cechu kowal-
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Marcin Pieniê¿ny – trzeci od prawej w górnym rzêdzie – wœród kolegów kolejarzy. 
Nowy Tomyœl, ok. 1930 r.



sko-œlusarskiego. Jego zak³ad rzemieœlniczy „Budowa Maszyn i Warsztaty Reperacyj-
ne” mieœci³ siê przy ulicy Dworcowej (dziœ ulica Pi³sudskiego 27), za will¹ nale¿¹c¹ do
rodziny Kañdu³ów. W zak³adzie pracowa³o kilku pracowników. Naukê zawodu Micha³
zakoñczy³ w 1932 roku, a do 1937 roku pracowa³ u mistrza jako œlusarz. 

Stanis³awa, po ukoñczeniu szko³y powszechnej, postanowi³a kontynuowaæ edukacjê
w Poznaniu. Podró¿ kolej¹ z Nowego Tomyœla do stolicy Wielkopolski zajmowa³a w la-
tach trzydziestych oko³o 1,5 godziny. Stanis³awa podjê³a siê trudu doje¿d¿ania do szko-
³y, wybra³a naukê w Pañstwowej Szkole Handlowej i Przemys³owej ¯eñskiej w Pozna-
niu. Umiejêtnoœci krawieckie, które wówczas zdoby³a, miêdzy innymi uczestnicz¹c
w dodatkowych kursach krawiectwa, okaza³y siê przydatne po wojnie i na resztê ¿ycia. 

Harcerskie tradycje w rodzinie Pieniê¿nych
18 paŸdziernika 1926 roku Micha³ wst¹pi³ do Dru¿yny Harcerskiej im. Juliusza S³o-

wackiego w Nowym Tomyœlu, powsta³ej w 1922 roku. Przyrzeczenie z³o¿y³ 20 mar-
ca 1927 roku. Harcerstwo dawa³o mo¿liwoœæ uczestniczenia w zlotach i obozach.
W lipcu i sierpniu 1931 roku Micha³ wzi¹³ udzia³ w trzytygodniowym obozie tatrzañ-
skim w Zakopanem, na który wyjecha³o 22 nowotomyskich harcerzy. Lata 1933-
1935 by³y okresem rozkwitu przedwojennego harcerstwa nowotomyskiego, w które-
go szeregach znajdowa³o siê wówczas 150 harcerzy. 1 wrzeœnia 1935 roku druh Mi-
cha³ Pieniê¿ny obj¹³ Dru¿ynê Harcersk¹ im. Juliusza S³owackiego. Jej kapelanem by³
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Fragment domu rodziny Leske (z prawej) przy ulicy Dworcowej w Nowym Tomyœlu – ok. 1940 r.
Nowotomyska Galeria Internetowa. Ze zbiorów Marcina Izydorka.
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Podharcmistrz Micha³ Pieniê¿ny, lata 30. XX wieku
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Harcerka Stanis³awa Pieniê¿na (z prawej) z kole¿ank¹, 1931 r.

Nowotomyscy harcerze na Gliñskich Górach ko³o Nowego Tomyœla. 
Pierwszy z prawej  Micha³ Pieniê¿ny. Druga po³owa lat 20. XX wieku
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Stanis³awa Pieniê¿na (stoi druga od lewej) wœród nowotomyskich harcerek – lata 30. XX wieku 

Rodzeñstwo Pieniê¿nych wœród harcerzy nowotomyskich.
Stanis³awa Pieniê¿na siedzi pierwsza z prawej strony, obok Franciszka Preislera, 

Micha³ Pieniê¿ny stoi w œrodkowym rzêdzie drugi od lewej - luty 1935 r.
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Dokumentacja poœwiadczaj¹ca przyznanie
Micha³owi Pieniê¿nemu Odznaki

Dziesiêciolecia S³u¿by Harcerskiej  
28. VI. 1937 r.
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Dokumentacja poœwiadczaj¹ca
przyznanie Micha³owi Pieniê¿nemu  

stopnia podharcmistrza



wówczas nowotomyski proboszcz ks. Stanis³aw Æwiejkowski. W kwietniu 1937
roku Micha³ otrzyma³ stopieñ podharcmistrza, w tym samym miesi¹cu zdoby³ od-
znakê 10-lecia s³u¿by harcerskiej. 

Wœród rodzinnych pami¹tek zachowa³a siê laska harcerska Micha³a z wêdrow-
nych obozów. Wygrawerowane na niej nazwy miast s¹ dowodem odbycia przez
niego szeregu harcerskich wypraw: Zakopane, Gdynia, Worochta (w miêdzywo-
jennej Polsce nazywana drugim Zakopanem, dziœ po³o¿ona w Ukrainie). Równie¿
dwa krzy¿e harcerskie – jeden ma³y przypinany do munduru oraz drugi, drewnia-
ny wykonany przez kolegê Micha³a na pami¹tkê nowotomyskiej wigilii harcerskiej
1931 roku, s¹ cennymi pami¹tkami po nowotomyskim harcerstwie. M³odsza sio-
stra – Stanis³awa – od koñca lat 20. tak¿e nale¿a³a do Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego, wyje¿d¿a³a na zloty i obozy harcerskie. W rodzinnym archiwum zachowa-
³o siê sporo fotografii z jej podró¿y, choæby tych z wyjazdu do Wilna latem 1939
roku. Potrzebê spo³ecznej aktywnoœci Stanis³awa realizowa³a równie¿ w Katolic-
kim Zwi¹zku M³odzie¿y ¯eñskiej w Nowym Tomyœlu. 

(Czytelników zainteresowanych dziejami przedwojennego nowotomyskiego
harcerstwa odsy³am do wspomnieñ Franciszka Preislera, zamieszczonych nume-
rze 4 „Przegl¹du Nowotomyskiego” z 2011 roku). 

Pieniê¿ni do harcerstwa wstêpowali równie¿ w nastêpnym, powojennym poko-
leniu. 

21Dwie ga³êzie rodu Pieniê¿nych

Druh Micha³ Pieniê¿ny na czele nowotomyskich harcerzy maszeruj¹cych ulic¹ Dworcow¹ 
lata 30. XX wieku
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Harcerze nowotomyscy na obozie w Zakopanem, 1931 r.

Krzy¿ harcerski Micha³a Pieniê¿nego z 1931 roku



Œmieræ Stanis³awa 
Odszed³ w sile wieku, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, 26 lutego 1933 roku. Jego

œmieræ pogr¹¿y³a w ¿a³obie trzydziestosiedmioletni¹ ¿onê Zofiê i szeœcioro dzieci. Naj-
m³odszy Roman urodzi³ siê niespe³na dwa tygodnie wczeœniej – 15 lutego 1933 roku.

Po jego œmierci w lokalnej prasie ukaza³y siê nekrologi oraz zawiadomienia. Jedno
z nich zamieœcili w „Orêdowniku Nowotomyskim” koledzy z „Soko³a”: Czo³em Soko-
li! W niedzielê, dnia 26 bm. zmar³ nasz ukochany prezes i wspó³za³o¿yciel gniazda na-
szego œp. Pieniê¿ny Stanis³aw. Celem uczczenia zas³ug i oddania ostatniej przys³ugi
Zmar³emu wzywamy wszystkich cz³onków do stawienia o ile mo¿noœci w oznakach so-
kolich w œrodê, dnia 1 marca br. o godz. 2 po po³. na Nowym Rynku przed lokalem ze-
brañ „Kresowianka”, sk¹d o godz. 2.30 Tow. udaje siê przed dom ¿a³oby. Liczny udzia³
cz³onków bardzo po¿¹dany Zarz¹d. 

Zachowa³o siê zdjêcie z dnia pogrzebu. Pod¹¿aj¹cy przez miasto kondukt ¿a³obny
fotograf uwieczni³ na Starym Rynku, na wysokoœci koœcio³a ewangelickiego. Przy trum-
nie id¹ ubrani w odœwiêtne stroje cz³onkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”,
za trumn¹ rodzina i t³umy mieszkañców, ¿egnaj¹ce zas³u¿onego dla miasta obywatela. 

Wdowa, Zofia Pieniê¿na, nie wysz³a ponownie za m¹¿. Nie ¿y³a ju¿ wtedy matka
Marcina i Stanis³awa – Antonina Pieniê¿na, która zmar³a w grudniu 1932 roku w Do-
machowie. 
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Kondukt ¿a³obny Stanis³awa Pieniê¿nego. 
Fotografia wykonana na Starym Rynku  w Nowym Tomyœlu - 1 marca 1933 r. 
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Potomstwo Marcina i Agnieszki 
Micha³ i Stefania poznali siê jeszcze przed wojn¹. Od 1937 roku do jej wybuchu Mi-

cha³ pracowa³ w „Fabryce Maszyn” Romana Nitsche przy ulicy 3 Stycznia w Nowym
Tomyœlu. Pracowa³ w niej równie¿ podczas okupacji, gdy zarz¹dza³ ni¹ Niemiec Ernst
Tepper. Stefania (1915-2009), z domu Królska, córka Stanis³awa i Marianny z domu
B³aszak, urodzi³a siê w miejscowoœci Herne w Nadrenii – Westfalii. Dzieciñstwo spê-
dzi³a u dziadków w Cichej Górze, nastêpnie mieszka³a przy ulicy Ogrodowej 13 w No-
wym Tomyœlu. W latach okupacji zosta³a zatrudniona do prowadzenia domu niemiec-
kiej rodziny. Po latach wspomina³a, ¿e byli to tak zwani dobrzy Niemcy. Wbrew obie-
gowym opiniom, podobnych ocen w odniesieniu do polsko – niemieckich relacji miesz-
kañców Nowego Tomyœla, jest znacznie wiêcej. Z Micha³em pobrali siê 27 kwietnia
1946 roku, tydzieñ po Wielkanocy. Zachowa³y siê fotografie z dnia ich œlubu. Szczegól-
n¹ uwagê zwraca na nich samochód, którym do niego jechali. Najprawdopodobniej by³
jedn¹ z nowotomyskich taksówek, nale¿¹c¹ do pana Szuby lub pana Kotkowiaka.
W uroczystoœci œlubnej swojego by³ego ucznia uczestniczy³ równie¿ mistrz Kazimierz
Kañdu³a.

Stefania nie pracowa³a zawodowo, zajê³a siê domem i wychowywaniem dzieci. Mi-
cha³ zwi¹za³ siê z Fabryk¹ Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa”, w której pracowa³ w la-
tach 1948 – 1979. Pocz¹tkowo mieszkali w domu przy ulicy Armii Czerwonej 31
(przedwojennej ulicy Dworcowej), nastêpnie – od 1960 roku – nieopodal „Chify”,
przy ulicy Parkowej 3, która z czasem zmieni³a nazwê oraz numeracjê na ulicê Tysi¹c-
lecia 12. Micha³ i Stefania doczekali siê czworga dzieci: Andrzeja, Marii, Bernarda i Ewy. 
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Micha³ i Stefania Pieniê¿ni 
- lata 40. XX w.

Micha³ Pieniê¿ny w Fabryce 
Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa”

w Nowym Tomyœlu 
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W dniu œlubu Micha³a Pieniê¿nego i Stefanii z Królskich. 
Przed domem panny m³odej przy ulicy Ogrodowej 13 w Nowym Tomyœlu - 27 kwietnia 1946 r.

Pan m³ody Micha³ Pieniê¿ny przy samochodzie przed domem narzeczonej Stefanii 
przy ulicy Ogrodowej 13 w Nowym Tomyœlu - 27 kwietnia 1946 r.
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Stanis³awa Pieniê¿na, córka Marcina - ok. 1939 r.

Fotografia œlubna Stanis³awy Pieniê¿nej i W³adys³awa Twardowskiego - 2 lutego 1946 r.



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

28 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Stanis³awa przysz³ego mê¿a zna³a od dziecka. W³adys³aw Twardowski (1909-
1968) razem z rodzicami i rodzeñstwem zamieszka³ w domu rodziny Leske przy
ulicy Dworcowej w latach 20. By³ starszy od Stanis³awy o osiem lat, do ma³¿eñstwa
dojrzewali lat oko³o dwadzieœcia. Pobrali siê 2 lutego 1946 roku, w oddalonym le-
dwie o 40 metrów od ich rodzinnych mieszkañ koœciele pw. Najœwiêtszej Maryi
Panny Nieustaj¹cej Pomocy. Po œlubie zamieszkali przy ulicy Armii Czerwonej 10,
by ostatecznie, w 1966 roku wprowadziæ siê do nowo wybudowanego domu przy
ulicy Barteckiego. Wspólnie prowadzili zak³ad krawiecki. Doczekali siê dwóch có-
rek: Bo¿eny i Stefanii. 

Potomstwo Stanis³awa i Zofii 
W Nowym Tomyœlu pozosta³a córka Stanis³awa – Zofia (1924-1984), która

w drugim dniu Œwi¹t Wielkanocnych 1946 roku poœlubi³a Leona Chwalisza (1921-
2016). Zda³a ma³¹ maturê i podjê³a pracê w urzêdzie skarbowym. Do 1950 roku
mieszkali z Leonem w jej rodzinnym domu przy ulicy Wybudowanie, a nastêpnie
wprowadzili siê do kamienicy przy ulicy Mickiewicza 13. W 1950 roku urodzi³a siê
ich córka Barbara, w 1952 roku syn Stanis³aw. 

Z Nowym Tomyœlem zwi¹za³ siê równie¿ syn Stanis³awa – Zbigniew (1928-
1985), który w 1955 roku o¿eni³ siê z Lidi¹ Sus, drug¹ jego ¿on¹ zosta³a Krystyna
Maækowiak. Z ma³¿eñstwa z Lidi¹ mia³ córkê Hannê oraz syna Jacka. Zbigniew –
podobnie jak kuzynostwo Micha³ i Stanis³awa – by³ nowotomyskim harcerzem. By³
te¿ jednym z tych nowotomyœlan, którzy cudem uniknêli rozstrzelania przez SS-
-manów 26 stycznia 1945 roku w budynku szkolnym przy Starym Rynku w No-
wym Tomyœlu. O traumatycznym prze¿yciu, jakiego doœwiadczy³ maj¹c lat 17,
opowiada³ nastêpnym pokoleniom uczniów w nowotomyskich szko³ach i w cza-
sie rodzinnych spotkañ. By³ ¿ywym œwiadectwem lokalnej historii. Po ukoñczeniu
liceum oraz kursów ksiêgarskich, pracowa³ w ksiêgarniach w Nowym Tomyœlu
oraz w Grodzisku Wielkopolskim. Interesuj¹cy artyku³ prezentuj¹cy historiê Zbi-
gniewa Pieniê¿nego Po 70 latach... wspomnienie o tragicznym dniu i jego bohaterze,
zamieœci³ w numerze 4 „Przegl¹du Nowotomyskiego” z roku 2014 Tomasz Si-
wiñski. 

Najm³odszy syn Stanis³awa i Zofii – Roman (1933-1989) o¿eni³ siê z Mari¹ Mar-
ciniak, z któr¹ mia³ córkê Magdalenê i syna Adama. Pracowa³ miêdzy innymi w Fabry-
ce Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa”. By³ bardzo dobrym pi³karzem, wychowankiem
„Polonii” Nowy Tomyœl. Pasjê i umiejêtnoœæ gry w pi³kê no¿n¹ przekazywa³ nastêpnym
pokoleniom rodziny Pieniê¿nych. 

Najstarszy syn Stanis³awa i Zofii – Adam (1922-1980) o¿eni³ siê z Mariann¹
PaŸdzior i zamieszka³ w Szczecinie. Córka Stanis³awa Pieniê¿nego z pierwszego
ma³¿eñstwa – Maria, zaginê³a podczas II wojny œwiatowej, najprawdopodobniej
w Warszawie. Na pocz¹tku okupacji wyjecha³a z Nowego Tomyœla w okolice Do-
machowa, dok³adnie do Pêpowa, a nastêpnie do Warszawy. 
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Rodzeñstwo Zofia i Adam Pieniê¿ni - ok. 1939 r.
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Zbigniew Pieniê¿ny, syn Stanis³awa -
ok. 1948 r.

Zofia Chwalisz z domu Pieniê¿na, 
córka Stanis³awa - 1949 r.
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Roman Pieniê¿ny, syn Stanis³awa (z lewej) 
z koleg¹ Andrzejem Wojtkowiakiem na obozie
zimowym „Polonii” Nowy Tomyœl 
– przed pa³acem w W¹sowie, 1960 r.

Barbara i Stanis³aw Chwalisz, wnuczêta
Stanis³awa i Zofii Pieniê¿nych, przed domem
przy ulicy Wybudowanie 
(wówczas £¹kowa 8) - 1957 r.
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Rodzina Pieniê¿nych na wa³ach w S³ubicach – 1957 r. 
Od lewej: Zofia Chwalisz z d. Pieniê¿na, Zbigniew Pieniê¿ny, Bogdan i Halina Salmonowicz 

z d. Pieniê¿na, Lidia Pieniê¿na z d. Sus – pierwsza ¿ona Zbigniewa, Leon Chwalisz 

Rodzina Pieniê¿nych w dniu I Komunii œw. Barbary Chwalisz - wnuczki Stanis³awa Pieniê¿nego
i Bernarda Pieniê¿nego - wnuka Marcina Pieniê¿nego. Oficyna kamienicy przy ulicy Mickiewicza 11

w Nowym Tomyœlu - 1960 r.



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

33

Poszukiwana po wojnie przez rodzinê, równie¿ przez Polski Czerwony Krzy¿,
nigdy nie zosta³a odnaleziona. Halina wysz³a za m¹¿ za Adama Salmonowicza i wy-
prowadzi³a siê do S³ubic. 

Wdowy 
Po wojnie Marcin Pieniê¿ny nie pracowa³ d³ugo. W 1947 roku przewróci³ siê na

rowerze i wypadek ten mo¿na uznaæ za moment koñcz¹cy jego pracê na kolei. Za-
j¹³ siê pszczelarstwem, przy domu hodowa³ króliki oraz kaczki. Zmar³ w 1955 ro-
ku w Nowym Tomyœlu. 

Zofia Pieniê¿na, wdowa po Stanis³awie, do koñca ¿ycia mieszka³a w domu przy
ulicy Wybudowanie, która po wojnie przemianowana zosta³a na £¹kow¹. Zmar³a
w 1972 roku i pochowana zosta³a na nowotomyskim cmentarzu. 

Agnieszka, ¿ona Marcina, mieszka³a w domu rodziny Leske przy ulicy Dworco-
wej (jego przedwojenni niemieccy w³aœciciele wyemigrowali do Niemiec, do Berlina,
a ulica przyjê³a nazwê Armii Czerwonej). Ostatni rok ¿ycia spêdzi³a w domu córki
Stanis³awy przy ulicy Barteckiego. Zmar³a w 1980 roku w Nowym Tomyœlu i rów-
nie¿ pochowana jest na nowotomyskim cmentarzu. 

Dwie ga³êzie rodu Pieniê¿nych

Rodzina Pieniê¿nych przed domem przy ulicy £¹kowej 8 - lata 50.XX wieku. 
Od lewej: pani Katarzyna - opiekunka Bogdana, Micha³ Pieniê¿ny, Stefania Pieniê¿na z d. Królska, 

Leon Chwalisz, Halina Salmonowicz z d. Pieniê¿na, Adam Salmonowicz, 
Lidia Pieniê¿na z d. Sus. Dzieci (od lewej): Bernard Pieniê¿ny, Barbara Chwalisz, Stanis³aw Chwalisz,

Bogdan Salmonowicz 



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

34 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Wnuki
Wnuczkami Marcina i Agnieszki Pieniê¿nych s¹ miêdzy innymi: Bo¿ena Twardow-

ska – d³ugoletnia nauczycielka plastyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Tomy-
œlu, absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obec-
nie Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu), Maria Tyszkowska z domu Pieniê¿na – ab-
solwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej w Poznaniu (dziœ Akademia Mu-
zyczna w Poznaniu), w latach 1983-1988 dyrektorka Pañstwowej Szko³y Muzycznej
I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, nauczycielka muzyki
w Pañstwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Stanis³awa Moniuszki w Zb¹szyniu oraz
w nowotomyskiej placówce muzycznej, cz³onkini Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego, autorka szeregu publikacji upamiêtniaj¹cych wydarzenia muzyczne
w Nowym Tomyœlu oraz ludzi lokalnej kultury, g³ównie zwi¹zanych z muzyk¹, które
publikuje w „Przegl¹dzie Nowotomyskim”. 

Wnukiem Marcina, synem podharcmistrza Micha³a, jest miêdzy innymi harcmistrz
Andrzej Pieniê¿ny, który z harcerstwem zwi¹zany jest od ponad 60 lat. Spadkobierca
rodzinnych harcerskich pami¹tek, wspó³organizator obozów i spotkañ harcerskich
w bazie Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego w Pr¹dówce, wspó³za³o¿yciel oraz cz³onek
Rady Przyjació³ Harcerstwa Hufca ZHP w Nowym Tomyœlu, zwi¹zany w samorz¹-

Zofia Pieniê¿na z domu Woœkowiak, 
wdowa po Stanis³awie - 1943 r.
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Maria Tyszkowska z d. Pieniê¿na, córka Micha³a, w stroju biskupiañskim w Domachowie – 1969 r.
Strój biskupiañski „... Zak³adany na wa¿ne uroczystoœci, równie¿ rodzinne, strój kobiecy sk³ada³ siê
z bia³ej koszuli z rêkawami, bia³ej spódnicy, na któr¹ nak³adano drug¹, niebiesk¹, ca³oœæ przykrywaj¹c
ozdobnym fartuchem. Najwa¿niejszym elementem stroju by³o nakrycie g³owy – czepek z koronko-
wymi skrzyd³ami. Dope³nieniem stroju by³y ozdobne korale.”
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dem powiatu nowotomyskiego, przez kilka kadencji by³ radnym gminy Miedzichowo,
w której pe³ni³ równie¿ funkcjê wiceprzewodnicz¹cego rady. 

Tradycj¹ rodziny Pieniê¿nych jest przynale¿noœæ do harcerstwa – zarówno w przed-
wojennym, jak i w powojennym pokoleniu. Wygl¹da na to, ¿e idee zaszczepione przez
Stanis³awa Pieniê¿nego, tak¿e te zapisane w prawie harcerskim, mia³y silny wp³yw na
jego potomków oraz dzieci i wnuki brata Marcina. Harcerzami w powojennym poko-
leniu rodziny Pieniê¿nych byli: Andrzej i Maria – dzieci podharcmistrza Micha³a, Bo¿e-
na – córka Stanis³awy, Barbara – wnuczka Stanis³awa Pieniê¿nego. Barbara z harcer-
stwem zwi¹za³a siê równie¿ zawodowo, pracuj¹c w Hufcu Zwi¹zku Harcerstwa Pol-
skiego w Nowym Tomyœlu. 

***
Za interesuj¹ce rozmowy o rodzinie Pieniê¿nych dziêkujê p. Barbarze Siwiñskiej

z domu Chwalisz – wnuczce Stanis³awa Pieniê¿nego, p. Bo¿enie Twardowskiej, p. Ma-
rii Tyszkowskiej z domu Pieniê¿nej – wnuczkom Marcina Pieniê¿nego oraz Tomaszo-
wi Siwiñskiemu – prawnukowi Stanis³awa. Autor

Fotografie pochodz¹ z albumów cz³onków rodziny Pieniê¿nych

Koncert dyplomowy Marii Tyszkowskiej z d. Pieniê¿nej 
w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Muzycznej w Poznaniu - 1978 r.
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Przed figur¹ Chrystusa Króla Wszechœwiata w Œwiebodzinie – 2011 r. 
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Klub Seniora „Srebrny W³os” ma 35 lat

Czerwcowe obchody Jubileuszu 35-lecia Klubu Seniora 
„Srebrny W³os” by³y okazj¹ do spotkania wielu osób, przez 
lata zwi¹zanych z Klubem Seniora. By³y te¿ okazj¹ do wielu

wspomnieñ i wielu wzruszeñ. 

Klub Seniora rozpocz¹³ sw¹ dzia³alnoœæ z inicjatywy Zarz¹du Spó³dzielni i Osiedlowe-
go Zespo³u Spo³eczno-Kulturalnego (obecnie Klubu Osiedlowego) dzia³aj¹cego przy
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu. 27 marca 1985 roku, podczas spotka-
nia z seniorami mieszkaj¹cymi na obecnym osiedlu Batorego, zapad³a decyzja o powsta-
niu Klubu Seniora, a po ustaleniach co do za³o¿eñ i celu dzia³ania Klubu wybrano 5. oso-
bowy Zarz¹d Klubu, w sk³ad którego weszli: panie Halina Adamczak, Emilia Reich i Ire-
na ¯urek oraz panowie Tadeusz Konieczny i Stanis³aw Weso³y. Pan Stanis³aw Weso³y
pe³ni³ funkcjê przewodnicz¹cego Klubu Seniora do 1998 roku, a po nim pa³eczkê prze-
jê³a pani Emilia Reich, która do dziœ – mimo ¿e nie uczestniczy ju¿ w klubowych spotka-
niach – zachowa³a status Honorowego Cz³onka Klubu Seniora. 

Od kilku lat Zarz¹d Klubu dzia³a w 4. osobowym sk³adzie, który tworz¹ panie Jadwi-
ga Ska³ecka, Alina Œniegu³a, Maria K³ysz i pan Jan Dominiak. Plan dzia³ania, ustalony 17
kwietnia 1985 roku na pierwszym spotkaniu cz³onków Klubu, jest w ogólnych za³o¿e-
niach realizowany do dnia dzisiejszego. Nies³abn¹cym powodzeniem ciesz¹ siê zainicjo-
wane wówczas wycieczki krajoznawcze. Raz – a czasem i dwa razy – w roku seniorzy
wyruszaj¹ na nieodleg³e trasy, a koszt organizacji takich wyjazdów nie wykracza poza
mo¿liwoœci emeryckich kieszeni. D³ugo wspominano pierwszy taki wyjazd do Kórnika
i Rogalina. Potem seniorzy wyje¿d¿ali miêdzy do Wroc³awia, by obejrzeæ Panoramê
Rac³awick¹ i na Ziemiê Lubusk¹ – do Zielonej Góry i Œwiebodzina. Wspólnie z senio-
rami z Bukowca, nowotomyscy seniorzy wyje¿d¿aj¹ do Biesenthal – partnerskiego mia-
sta w Niemczech. Organizowane od wielu lat wyjazdy do Niemiec s¹ te¿ okazj¹ do zor-
ganizowania rewizyt niemieckich seniorów w naszym mieœcie i jego okolicach. Podczas
takich spotkañ zawi¹za³o siê wiele przyjaŸni, które przetrwa³y próbê czasu i trwaj¹ do
dziœ. Ka¿da z wizyt jest starannie przygotowywana i – poza walorem towarzyskim – ma
oczywiœcie walor krajoznawczy. Pozwala poznawaæ ciekawe zak¹tki miast i ich okolic.
Nic dziwnego, ¿e ka¿de zaproszenie do z³o¿enia takiej wizyty – mimo sporej odleg³o-
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œci miêdzy naszymi partnerskimi miastami – cieszy siê zawsze du¿ym zainteresowaniem
seniorów. Pobyty goœci z Niemiec, w naszym mieœcie i pobliskim Bukowcu, tradycyjnie
ju¿ s¹ zwi¹zane z ich udzia³em w dorocznym Jarmarku Chmielo- Wikliniarskim. Wyj¹t-
kowo w roku ubieg³ym seniorzy z Niemiec goœcili w naszym mieœcie podczas III Œwia-
towego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa. Po raz pierwszy w tym roku, w zwi¹zku
z trudn¹ sytuacj¹ zwi¹zan¹ z pandemi¹ koronawirusa, polsko-niemieckie spotkanie se-
niorów stoi pod du¿ym znakiem zapytania. 

Przez minionych 35 lat Klub Seniora, dzia³aj¹cy pod troskliwym patronatem Klubu
Osiedlowego Spó³dzielni Mieszkaniowej, by³ organizatorem wielu imprez rekreacyj-
nych w piêknych miejscach naszej gminy, powiatu, a czêsto tak¿e poza nimi. Wiele
z nich to imprezy na sta³e wpisane do kalendarza klubowych spotkañ. Jedn¹ z nich jest
„Powitanie wiosny”, na które jedna z seniorek, pani Jadzia, co roku przygotowuje
z eko-materia³ów Marzannê, topion¹ póŸniej przy chóralnym œpiewie piosenek, aby
przegoniæ w ten sposób uci¹¿liw¹ zimê. W ubieg³ym roku seniorzy po¿egnali zimê nad
piêknie zagospodarowanym jeziorkiem w Sêkowie, a wczeœniej przy tej okazji wyje¿-
d¿ali do Bukowca, nad jeziora w KuŸnicy Zb¹skiej i Zb¹szyniu oraz „Rancho Colora-
do” w Trzcielu. 

Organizowane s¹ te¿ bale karnawa³owe i walentynkowe, plenerowe majówki i fe-
styny na „Po¿egnanie lata” – w wigwamach i biesiadnikach wokó³ naszego miasta, czê-

Zespó³ Wokalny „Jarzêbina” w swym pierwszym sk³adzie – koncert z okazji Dnia Seniora, 1986 r. 
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sto z udzia³em zaproszonych goœci, seniorami z zaprzyjaŸnionych klubów w Pniewach
i w Zb¹szyniu. Od wielu lat, wspólnie z Zespo³em Œpiewaczym „Wytomyœlanie”, orga-
nizowane s¹ Andrzejki – przy tradycyjnych wró¿bach, tañcach i pysznym jadle. Gospo-
darze oferuj¹ salê, muzykê i kolacjê, a goœcie przyje¿d¿aj¹ z ciastem i kaw¹. Przed trze-
ma laty tak¹ formê spotkañ nowotomyscy seniorzy zaproponowali tak¿e swoim przy-
jacio³om z Domu Dziennego Pobytu w Buku. 

Jednak najwa¿niejsz¹ w kalendarzu imprez, organizowanych przez seniorów i Klub
Osiedlowy, jest coroczna uroczystoœæ z okazji Dnia Seniora, podczas której seniorzy
z Nowego Tomyœla i Pniew spotykaj¹ siê z Zarz¹dem Spó³dzielni Mieszkaniowej,
przedstawicielami w³adz miasta, gminy i powiatu oraz wspó³pracuj¹cych z seniorami in-
stytucji i organizacji: Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, Polskiego Zwi¹zku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów, czy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Seniorzy czêsto spo-
tykaj¹ siê na imprezach typowo klubowych, w swoim gronie, takich jak: „Wieczór no-
woroczny”, Dzieñ Babci i Dziadka, Dzieñ Kobiet. Bior¹ te¿ udzia³ w imprezach organi-
zowanych przez Klub Osiedlowy i korzystaj¹ z zaproszeñ zaprzyjaŸnionych klubów
i zespo³ów: Domu Dziennego Pobytu w Pniewach, Zespo³u Zb¹szyñskich Seniorów,
Zespo³u Œpiewaczego „Wytomyœlanie”, zespo³u „Wiaruchna” z Granowa, seniorów
z Domu Dziennego Pobytu w Buku i seniorów z Bukowca.

Trudno by dziœ zliczyæ wszystkie imprezy, w których uczestniczyli nowotomyscy se-
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Podczas jednego z typowo klubowych spotkañ – Dzieñ Kobiet, 1987 r. 
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Jedno z niezwykle lubianych przez seniorów spotkañ integracyjnych 
– Majówka z udzia³em goœci z Pniew. Klimkowa Osada w Cichej Górze, 2001 r. 

„Powitanie wiosny” – impreza na sta³e goszcz¹ca w kalendarzu klubowych spotkañ. 
Przed pa³acem w Pora¿ynie, 2008 r.
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Majówka – tym razem w „Ró¿ance”, 2009 r. 

Podczas wycieczki po Ziemi Lubuskiej – 2011 r.



niorzy. Pozosta³y po nich wspomnienia utrwalone na setkach fotografii i dziesi¹tkach fil-
mów. Zawsze dba³ o to Klub Osiedlowy i jego pracownicy, a wszystko po to, aby mo¿-
na by³o po latach wróciæ i przywo³aæ w pamiêci wiele mi³ych i radosnych chwil. Te nie-
zwykle lubiane przez seniorów spotkania integracyjne – plenerowe i klubowe – pozwa-
laj¹ seniorom zachowaæ aktywnoœæ, ³atwiej znosiæ uci¹¿liwoœci zwi¹zane z przynale¿ny-
mi wiekowi dolegliwoœciami, w wielu przypadkach os³adzaj¹ chwile samotnoœci, sprzy-
jaj¹ nawi¹zywaniu i zacieœnianiu przyjaŸni, a nawet odkrywaæ drzemi¹ce w nich od lat
talenty.

Rok po powo³aniu Klubu Seniora „Srebrny W³os”, z inicjatywy samych seniorów –
w tym nie¿yj¹cego Henryka Wieczorka – powsta³ kilkuosobowy Zespó³ Wokalny „Ja-
rzêbina”. Ju¿ w 1986 roku zespó³ wyst¹pi³ na klubowym spotkaniu z okazji Dnia Ko-
biet. Kolejny, ju¿ w wiêkszym sk³adzie, koncert mia³ miejsce w 1987 roku podczas ob-
chodów Dnia Seniora. W pierwszych latach istnienia zespo³u pracowa³ z nim Karol Ro-
gacz – ówczesny instruktor kulturalny Klubu Osiedlowego. Pod koniec lat 80. zespó³ li-
czy³ ju¿ ponad 20 cz³onków. W 1995 roku opiekê nad zespo³em przej¹³ kolejny pra-
cownik Klubu Osiedlowego Tomasz Tomaszewicz, prowadz¹cy zespó³ do dnia dzisiej-
szego. „Jarzêbina” – w zmieniaj¹cym siê oczywiœcie sk³adzie – ma dziœ za sob¹ wiele
wystêpów klubowych, wiele koncertów na imprezach miejskich i powiatowych. Od po-
cz¹tku uczestniczy w Biesiadzie Zb¹szyñskich Seniorów i Chóralnym Podkozio³ku, or-
ganizowanym przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. Od kilku lat bierze udzia³
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95. urodziny pani Emilii Reich, by³ej przewodnicz¹cej Klubu Seniora
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w „Spotkaniach kolêdowych” w Pniewach. Razem z zespo³em „Niespodzianka” z No-
wotomyskiego Oœrodka Kultury wyst¹pi³a podczas Œwiêta Szparagów w Belitz – mie-
œcie partnerskim powiatu nowotomyskiego. W trakcie pobytu w tym mieœcie zespó³ za-
prezentowa³ swój repertuar w koncercie zorganizowanym dla mieszkañców tego mia-
steczka. 

Zespó³ „Jarzêbina” tworzy dziœ 14 osób. Podczas swoich koncertów, szczególnie
na ka¿dej uroczystej imprezie, wspólnie z zaproszonymi goœæmi, wykonuje „Hymn se-
niorów”, którego fragment warto tu przytoczyæ: 

Niedawno byliœmy m³odzi i wszyscy w pe³ni si³. 
A teraz ka¿dy z nas myœli – 
– jak d³ugo bêdzie ¿y³... 
Refren: Niech ¿yj¹ nam seniorzy
przez szereg d³ugich lat,
choæ uroda wiêdnie 
tak jak jesienny kwiat…

Pisz¹c ten tekst mia³am przed oczami wszystkie chwile, które prze¿y³am wspólnie
z seniorami od samego pocz¹tku ich dzia³alnoœci w Klubie Seniora. By³y to chwile pe³-
ne radoœci i uœmiechu, pe³ne wzruszeñ i tak¿e pe³ne ³ez, kiedy przychodzi³o nam ¿egnaæ

„Jarzêbina” z prowadz¹cym zespó³ Tomaszem Tomaszewiczem 
i opiekunk¹ Klubu Seniora El¿biet¹ Kaffler – 2014.
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naszych cz³onków. Przez minionych 35 lat przewinê³o siê przez Klub Seniora wiele
osób, pewnie mo¿na by liczyæ je w setkach. Najstarszymi, ale ju¿ niestety nieaktywny-
mi, cz³onkiniami Klubu s¹ jego by³a przewodnicz¹ca, licz¹ca sobie dziœ 101 lat pani Emi-
lia Reich i pani Teresa Weso³a, któr¹ Klub goœci³ 24 czerwca na obchodach 35-
lecia.Wszystkim za wszystkie lata pracy i wspó³pracy bardzo serdecznie dziêkujê. 

Dla mnie by³o to cenne doœwiadczenie i wielka nauka - i tego samego ¿yczê Agacie
Brychcy, koordynatorce Klubu Osiedlowego, obecnie sprawuj¹cej pieczê nad
dzia³alnoœci¹ Klubu Seniora „Srebrny W³os”. 

Z goœæmi ze Zb¹szynia w „Goœciñcu” w Paproci 

Jubileusz 30. lecia Klubu Seniora w „Chacie pod ¯urawiem” – Przy³êk, 2014 r.
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Jubileusz 35-lecia Klubu Seniora by³ okazj¹ do spotkania wielu osób, przez lata zwi¹zanych 
z Klubem Seniora. Od lewej: Andrzej Funka – obecny prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej; aktualny

Zarz¹d Klubu Seniora: Alina Œniegu³a, Joanna Ska³ecka, Maria K³ysz i Jan Dominiak; El¿bieta
Kaffler – emerytowana kierownik Klubu Osiedlowego, opiekunka Klubu Seniora od pocz¹tku jego

istnienia i Zbigniew Markowski – prezes Spó³dzielni Mieszkaniowej do roku 2019 

Z okolicznoœciowymi ¿yczeniami przybyli przedstawiciele w³adz miasta oraz wspó³pracuj¹cych
z Klubem Seniora instytucji i organizacji – Jubileusz 35-lecia Klubu Seniora, 24 czerwca 2020 r.
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Krêcenie filmów interesowa³o mnie ju¿ od dnia mojego œlubu



Panie Ryszardzie, zacznijmy od
rodzinnych korzeni… 

Moi rodzice poznali siê w 1949 roku
we Wrzeœni, dok¹d mama przyjecha³a
odwiedziæ swojego brata w jednostce
wojskowej. Tak siê z³o¿y³o, ¿e s³u¿bê od-
bywa³ tam równie¿ mój ojciec, pe³ni¹c
funkcjê wojskowego kucharza. Mieli siê
widaæ ku sobie, skoro po wojsku ustalona
zosta³a data œlubu. Ojciec, chyba przestra-
szy³ siê odpowiedzialnoœci. Pojecha³ do
domu, do rodzinnej wioski Kuriany nieda-
leko Bia³egostoku, po potrzebne doku-
menty i d³ugo nie wraca³… Matka, miesz-
kaj¹ca w Ko³acie ko³o Pobiedzisk, by³a
jednak zdeterminowana. Pojecha³a wiêc
w ciemno za ojcem. Przyszli teœciowie
przyjêli j¹ bardzo ¿yczliwie, ze zrozumie-
niem. W rezultacie matka zabra³a ojca
oraz potrzebne dokumenty i oboje wróci-
li do Wielkopolski.

Mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e
to mama doprowadzi³a tatê do o³tarza…

Tak, ojciec by³ przystojnym mê¿czy-

zn¹. Gdy przyjecha³ po wojsku w odwie-
dziny do Ko³aty, rodzinnej miejscowoœci
matki, to musia³a o niego walczyæ. Œlub
koœcielny odby³ siê w paŸdzierniku 1949
roku w Wronczynie, a wesele by³o w Ko-
³acie. Po œlubie rodzice zamieszkali w tej
wsi wraz z rodzicami matki. Tam te¿ przy-
szed³em na œwiat w styczniu 1950 roku.
Z opowiadañ wiem, ¿e zima by³a niezwy-
kle ostra, by³o du¿o œniegu i zaspy. Mama
dosta³a bóle porodowe i potrzebna by³a
pomoc akuszerki z s¹siedniej wsi. Dobrze,
¿e dziadek mia³ konia i sanie, wiêc by³o
czym jechaæ. Akuszerka szczêœliwie zd¹-
¿y³a dotrzeæ i przyj¹æ poród. Urodzi³em
siê w œrodê 11 stycznia, a w niedzielê 15
stycznia ju¿ by³em chrzczony. 

Wspomnia³ Pan, ¿e Pana ojciec pocho-
dzi³ z Bia³ostocczyzny, ze wsi Kuriany… 

Tam mieszka³ dopóki nie poszed³ do
wojska. Mój ojciec Bronis³aw urodzi³ siê
w czerwcu 1926 oku, a zmar³ w maju
1983 roku. Jego rodzicami byli Józef
i Katarzyna, mia³ dwóch braci –
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Ryszard Karpowicz przez po³owê swojego ¿ycia zwi¹zany jest z Nowym Tomyœlem.
W tym czasie da³ siê poznaæ jako cz³owiek wielu pasji, które z powodzeniem realizowa³
i realizuje. W bie¿¹cym roku obchodzi³ swoje 70 urodziny, wiêc rozmowa, która
odby³a siê w gospodarstwie rolnym pana Ryszarda w Cichej Górze by³a niejako okazj¹
do podsumowania dotychczasowych dokonañ bohatera wywiadu.
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Antoniego, który przej¹³ ojcowiznê
i pozosta³ na gospodarstwie i Stanis³awa,
który zosta³ rozstrzelany podczas II wojny
œwiatowej. Mia³ te¿ siostry Józefê
i Jadwigê. Moja rodzina od pokoleñ
mieszka³a w Kurianach. Nie mieli jednak
du¿ej gospodarki, zajmowali siê
rolnictwem. U dziadków by³em zaledwie
raz. Z tej wizyty pamiêtam piêtrowy piec,
na którym dziadek i babcia spali. Ja
z ojcem spaliœmy natomiast w stodole na
sianie, ale gdy tata poparzy³ siê na s³oñcu,
to zamieszkaliœmy w jednej z izb w domu.
Bardzo goœcinni ludzie. 

A Pañska mama i jej rodzina pochodzi-
³a z Ko³aty?

Tak, mama Marianna nosi³a nazwisko
rodowe Krobska. Urodzi³a siê w sierpniu
1928 roku, a zmar³a we wrzeœniu 2012
roku. Jej mama Anna, z domu Paw³ow-

ska, rocznik 1903, bywa³a wodzirejem
na weselach, potrafi³a rozbawiaæ ludzi.
Dziadek Stanis³aw urodzi³a siê z nasta-
niem nowego wieku, w 1900 roku.
Mama mia³a brata W³adys³awa (ur.
w 1926 roku) i siostrê Stefaniê, po mê-
¿u Piechock¹ (ur. w 1937 roku), która
mieszka³a póŸnej w Œremie. Ojciec mo-
jej babci s³u¿y³ w wojsku austriackim.
Dziadkowie byli rolnikami i prowadzili
niewielkie gospodarstwo, mieli nawet
dwa konie. Dziadek kocha³ konie i mia³
smyka³kê do ich hodowli, podczas II
wojny œwiatowej by³ nawet koniuszym
w niemieckim gospodarstwie. Znako-
micie znali jêzyk niemiecki, do tego
stopnia, ¿e babcia umia³a lepiej pisaæ
w tym jêzyku ni¿ po polsku.

I w Ko³acie spêdzi³ Pan pierwsze lata
¿ycia…

Babcia Anna Kropska przed domem w Ko³acie  - 1972 r.
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Tyko do 1953 roku. Wtedy nasza ro-
dzina przeprowadzi³a siê z Ko³aty do Po-
znania. Ojciec pracowa³ w „Centrze”,
a wszyscy pracownicy tego zak³adu dosta-
wali mieszkania w ceglanych blokach na
Dêbcu. Nasz blok by³ ostatni na takim kli-
nie, gdzie jako dziecko gra³em w pi³kê,
a obok ros³y s³oneczniki. W tym czasie za-
czê³y siê budowaæ nowe bloki, dzielnica
rozrasta³a siê na moich oczach. Mieliœmy
te¿ dzia³kê w okolicach Wa³ów Dêbec-
kich. W 1956 roku, podczas wydarzeñ
czerwcowych, wzd³u¿ bloków, a¿ do Lu-
bonia, sta³y czo³gi. Pamiêtam, ¿e ojciec
wzi¹³ mnie i – mimo i¿ nikogo tam nie
wpuszczano – poszliœmy na dzia³kê. Za-
trzymaliœmy siê przy czo³gu i rozmawiali-
œmy z ¿o³nierzami. Ci poczêstowali mnie
kaw¹ zbo¿ow¹ i wpuœcili do czo³gu. Lu-
dzie przynosili ¿o³nierzom jedzenie, byli
¿yczliwie do nich nastawieni.

Czym zajmowali siê rodzice?
Ojciec pracowa³ jako œlusarz w „Alko”

("Centra" ) w Poznaniu na Ba³tyckiej lub
na Staro³êckiej, spawa³ akumulatory.
Mama pracowa³a jako dozorczyni i zaj-
mowa³a siê wychowywaniem dzieci.

By³ Pan pierwszym dzieckiem Broni-
s³awa i Marianny. Ma Pan rodzeñstwo?

Brat Stanis³aw, mieszkaj¹cy obecnie na
Staro³êce, urodzi³ siê w 1951 roku, jesz-
cze w Ko³acie. W 1952 roku urodzi³ siê
Micha³, który zmar³ wkrótce po porodzie.
Ju¿ w Poznaniu, w listopadzie 1953 roku
urodzi³a siê siostra Ewa, a w 1954 roku
Heniu, który te¿ zmar³… Pamiêtam jak
przez mg³ê, utkwi³a mi w pamiêci sytu-
acja, jak mama wioz³a go le¿¹cego w g³ê-
bokim wózku na cmentarz. Zmar³ po
krótkiej chorobie. W 1960 roku urodzi³
siê brat Eugeniusz, który mieszka w Po-
znaniu, w naszym rodzinnym mieszkaniu.

Ryszard Karpowicz z kolegami na Dêbcu - 1969 r.
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Jak up³ynê³y Panu lata szkolne?
Uczêszcza³em do trzech szkó³ podsta-

wowych, zacz¹³em od tej z nrem 21, po
drodze by³a nr 22, a skoñczy³em tê
z nrem 84 – tak zmienia³y siê przydzia³y
ulic do obwodów szkolnych. Po ukoñcze-
niu szko³y podstawowej nie by³em zdecy-
dowany, co dalej. Ojciec zabra³ mnie na
ulicê D³ug¹ w Poznaniu, odwiedziliœmy za-
k³ad szklarski i stolarniê. W szklarskim mi
siê nie spodoba³o, ale obok w stolarni
Adama Klapecki by³o cieplutko, ³adnie
pachnia³a szelaka, no i tam zosta³em. Po-
biera³em praktykê w zawodzie stolarza
meblowego. Uczêszcza³em równocze-
œnie do Zespo³u Szkó³ Zawodowych przy
ulicy Promienistej. W trzecim roku prak-
tyki wzi¹³em udzia³ w konkursie, organi-
zowanym przez Cech Rzemios³ Ró¿nych
w Poznaniu, który wygra³em, robi¹c sto-
lik z szachownic¹. Po latach, gdy mieszka-
³em ju¿ w Buku, ukoñczy³em tam filiê
Technikum Rolniczego w Trzciance, zdo-
bywaj¹c wykszta³cenie œrednie i zawód
zootechnika.

Co lubi³ robiæ m³ody Ryszard Karpo-
wicz?

Co roku podczas wakacji jeŸdzi³em do
Ko³aty, mój charakter ukszta³towali dziad-
kowie. Na co dzieñ w Poznaniu dzieciaki
nie mia³y siê gdzie podziaæ. W latach 60.
w œwietlicy na Dêbcu zakupiono telewi-
zor. Aby móc go ogl¹daæ, musia³em zap³a-
ciæ 60 groszy za wstêp. Chodzi³em rów-
nie¿ do kina. Gdy pojawi³y siê pierwsze te-
lewizory, to trudno by³o je dostaæ, no i nie
ka¿d¹ rodzinê by³o na nie staæ. Ojciec wi-
dzia³ jednak, ¿e dzieciaki czêsto chodz¹
do œwietlicy i w koñcu kupi³ telewizor.
Królowa³y wówczas „Kobra”, „Zorro”

i „Bonanza”. Mogliœmy ogl¹daæ telewizjê
w domu. Na Dêbcu mieszka³a jakby jedna
wielka rodzina. Gdy dzieci zjad³y obiad, to
spotyka³y siê na dworze – 20 do 40 osób.
W tym towarzystwie papierosów nie pali-
³y tylko trzy osoby, w tym ja i mój brat.
Dewiza mojego ojca by³a taka – jak siê ro-
bi szaro, to niezale¿nie od tego, czy jest
w domu, czy nie, my musieliœmy byæ
w domu. Najlepiej by³o oczywiœcie latem,
gdy dni by³y najd³u¿sze. Nie by³o mo¿li-
woœci, aby nie pos³uchaæ ojca. A jak nad-
chodzi³ wieczór, to kolegom rodzi³y siê
pomys³y, ¿eby opêdzlowaæ czyj¹œ piwni-
cê, pójœæ na szaber na ogródki i te¿ ró¿nie
koñczyli… To kogoœ zamknêli w wiêzie-

Ryszard Karpowicz w latach swej m³odoœci
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niu, to ktoœ trafi³ do poprawczaka. Ja tego
nie doœwiadczy³em, w domu by³ rygor
i faktycznie, jak robi³o siê szaro, to trzeba
by³o wróciæ do domu.

Pan poszed³ inn¹ drog¹…
Zgadza siê. Po ukoñczeniu szko³y za-

wodowej w 1967 roku, podj¹³em pracê
w Przedsiêbiorstwie Handlu Meblami w
Poznaniu, mieszcz¹cym siê na ulicy Ptasiej,
a po przyjœciu do domu siê nudzi³em… Ju¿
nieco wczeœniej, po wybudowaniu na ulicy
œw. Szczepana budynku Szko³y Podsta-
wowej nr 84, w okresie gdy uczêszcza³em
do szko³y zawodowej, powsta³a sekcja za-
pasów w stylu klasycznym. Poszed³em
tam i zacz¹³em w 1966 roku trenowaæ,
a w kolejnym roku wystartowa³em
w pierwszych zawodach. Na pierwszym
treningu, to z tych wszystkich „ejbrów”,
którzy wtedy przyszli, by³em najsilniejszy.
Prowadzi³em zdrowy tryb ¿ycia, nie mia-
³em wiêc ¿adnych problemów z kondycj¹.
Z pocz¹tkiem moich startów zwi¹zana
jest zabawna sytuacja. W tym czasie roz-
pad³a siê sekcja zapasów w KS „Energe-
tyk”, a na jednym z pierwszych treningów
trener poleci³ mi, ¿ebym stan¹³ ju¿ do wal-
ki. Uwa¿a³em, ¿e jestem za œwie¿y, ¿e
brakuje mi jeszcze techniki, ale jak trener
kaza³ stan¹æ do walki, to stan¹³em. Wal-
czy³em jak potrafi³em, no i wygra³em ten
sparing. Trener stwierdzi³, ¿e to niemo¿li-
we, ¿e pewnie trafi³em tu na trening po
rozpadzie „Energetyka”. Posprawdza³
dostêpne dokumenty i dopiero wówczas
uwierzy³ w to, ¿e faktycznie jestem po-
cz¹tkuj¹cym zapaœnikiem. I zrobi³em
przeskok, zamiast trafiæ na pierwszy krok,
poszed³em od razu na zawody mistrzow-
skie. Widaæ mia³em talent. 

Dêbiec, dzielnica w której Pan miesz-
ka³, nie cieszy³a siê w tym czasie dobr¹
opini¹. Uprawiane przez Pana sporty wal-
ki by³y przydatne w codziennym ¿yciu?

W latach 60. na Dêbcu rz¹dzi³y „eki”,
trudno by³o m³odym ludziom chodziæ po
dzielnicy, czy w tunelach, by nie zostaæ za-
czepionym ¿¹daniem „kopsnij szlugê” lub
„rzuæ z³otówkê”. Jak nie da³eœ sobie rady,
to mo¿na by³o zostaæ pobitym i okradzio-
nym. By³o to te¿ moj¹ motywacj¹, by tre-
nowaæ i dziêki temu czuæ siê bezpiecznie.
Dwa razy zdarzy³o siê, ¿e zosta³em na-
padniêty. Ka¿dy zawodnik sportów walki
wyrabia w sobie tzw. automatyzmy, któ-
re dzia³aj¹ w chwili zagro¿enia. Tak te¿ by-
³o w tych sytuacjach, zaatakowany stoso-
wa³em chwyty jednym ruchem wyuczone
na treningach… i by³em ju¿ nie do rusze-
nia. Wieœæ o tym, ¿e Karpowicz potrafi
jednym ruchem powaliæ napastnika, szyb-
ko siê rozesz³a miêdzy okolicznymi chuli-
ganami. Chodzi³em te¿ na bilard i dysko-
teki do klubu znajduj¹cego siê w „Ceglo-
rzu” w Zak³adach HCP (Hipolita Cegiel-
skiego). Pewnego razu „ejbry” z Wildy
zaczêli biæ mojego kolegê, dosz³o do prze-
pychanek, niewiele brakowa³o do inter-
wencji ORMO. Œwiêty nie by³em, jednak
nie pi³em, nie pali³em, ojciec mnie bardzo
dobrze wychowa³, wiêc nie mia³em pro-
blemów. Tak jak wspomina³em, moi kole-
dzy wychodzili na ulicê, kradli, pili alkohol,
zdarza³y siê rozboje. Wielu z nich bardzo
szybko siê zdegenerowa³o, umar³o m³o-
do. Ja zdoby³em sobie – swoim stylem
bycia i sportow¹ pasj¹ – autorytet. Mo¿e
to brzmi nieskromnie, ale tak by³o.

Zapasy klasyczne to sport walki, bez-
poœredniego, bliskiego kontaktu z za-
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wodnikiem. W trakcie kariery zawodni-
czej przytrafi³y siê Panu jakieœ szczegól-
ne sytuacje? 

Stara prawda mówi, ¿e zapaœnik pod-
czas walki musi mieæ otwarte oczy, jak je
zamknie to przegrywa. Podczas któ-
rychœ z zawodów wygra³em z silniejszym
rywalem, a by³em ju¿ sklinczowany. Tre-
ner zapyta³ mnie, jak to zrobi³em. Odpo-
wiedzia³em, ¿e zastosowa³em partero-
wy chwyt w stójce i gdy go tak trzyma-
³em, to wpuœci³em mu œlinê w oko, on je
na chwilê zamkn¹³ i dziêki temu wygra-
³em. By³o to oczywiœcie ¿art. Poœmiali-
œmy siê z tego i czêsto wspominaliœmy.
Innym razem walczy³em o trzecie miej-
sce z zawodnikiem Malinowskim. Gdy
sta³em w mostku, w pozycji zagro¿onej,
to tak tar³ mnie po macie, ¿e jak przysze-

d³em do domu i matka zobaczy³a moj¹
twarz, to prze¿egna³a siê i powiedzia³a,
¿e ju¿ wiêcej na zapasy nie pójdê. Ca³a
twarz by³a pokryta strupem. Jednak
warto by³o, bo zaj¹³em trzecie miejsce.
No i – oczywiœcie – w poniedzia³ek by-
³em ju¿ na treningu.

A zdarza³y siê tak¿e sytuacje niebez-
pieczne?

Zdarza³y, ale poza mat¹. W lutym
1970 roku zacz¹³em odbywaæ s³u¿bê
wojskow¹. Zakwaterowany by³em na
ulicy Rolnej, a jednostkê mia³em w Bie-
drusku. Pokazywa³em koledze chwyt
biodro, w³o¿y³em moj¹ nogê miêdzy je-
go nogi, zacisn¹³ moj¹, ja siê obróci³em,
a noga zosta³a. Dozna³em z³amania trój-
kostkowego, ze zwichniêciem stopy do

Ryszard Karpowicz z kolegami w wojsku - 1970 r.



ty³u. Przybieg³ sanitariusz, chcia³ mi nogê
ustawiæ, jednak ból by³ straszny. Nie
mo¿na by³o zdj¹æ mi ciê¿kiego, wojsko-
wego buta. W nocy zosta³em odwiezio-
ny do wojskowego szpitala na ulicy
Grunwaldzkiej, spêdzi³em w nim 73 dni.
W tym czasie mój brat bra³ œlub. Za zgo-
d¹ ordynatora dosta³em przepustkê
i wraz z opiekunem – innym pacjentem
znajduj¹cym siê w lepszej kondycji i pe³-
ni¹cym rolê sanitariusza – uda³em siê
wiêc na wesele i wyst¹pi³em nawet w ro-
li œwiadka. Ze szpitala te¿ uda³em siê na
przysiêgê.

Po wojsku kontynuowa³ Pan przygo-
dê z zapasami?

Z wojska wyszed³em w grudniu 1970
roku i trafi³em do klubu „Cybina” w Po-

znaniu. W styczniu bra³em jeszcze udzia³
w treningach, a w lutym wzi¹³em œlub.

¯ona by³a Pana kibicem?
Jako zawodnikowi nie mia³a okazji mi

kibicowaæ. ¯onê poznawa³em jakby na
raty. Obok, w bloku na Dêbcu mieszka-
³a pani Kasperska – siostra mojej przy-
sz³ej teœciowej. Do ciotki przyje¿d¿a³a
z Buku moja przysz³a ¿ona Aniela Prze-
woŸna z siostr¹ Zofi¹. ¯ona zawsze by³a
powa¿na, a jej siostra ¿ywio³owa – dwa
ró¿ne charaktery. Kojarzyliœmy siê, ale ja
wówczas myli³em siostry, mimo i¿ dzieli-
³o je piêæ lat ró¿nicy. W 1968 roku Anie-
la, po maturze zdanej w grodziskim Li-
ceum Ogólnokszta³c¹cym, przyjecha³a
w odwiedziny do swoich kuzynów do
Poznania. Wtedy odnowi³em znajo-
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Aniela i Ryszard Karpowiczowie w dniu swojego œlubu - 12 lutego 1972 r. Na lewo od panny m³odej siedz¹
jej rodzice Walenty i Weronika PrzewoŸni, obok pana m³odego jego rodzice Bronis³aw i Marianna

Karpowiczowie, dalej Anna Krobska (matka Marianny), Maria i Czes³aw Kasperscy (s¹siedzi). 
Obok Ryszarda jego rodzeñstwo - Stanis³aw z ¿on¹ Halin¹, Eugeniusz, siostra Ewa z mê¿em Wac³awem.

Pomiêdzy m³odymi rodzeñstwo Anieli - Jan PrzewoŸny i na samej górze Ma³gorzata, Zofia i Andrzej 



moœæ, uczy³em j¹ tañca „warszawiaka”.
Jednak znajomoœæ znów urwa³a siê na
d³u¿szy czas. Po ponad dwóch latach oj-
ciec kole¿anki Anielki organizowa³ zaba-
wê z okazji otwarcia restauracji „Parko-
wa” w Buku. Na tê imprezê zosta³ za-
proszony Marian Kasperski wraz z kole-
g¹, którym by³em ja. Wtedy ponownie
spotka³em przysz³¹ ¿onê. By³o to 20 lu-
tego 1971 roku. Zaczêliœmy siê spotykaæ
i prawda jest taka, ¿e nie mia³em odwagi
siê oœwiadczyæ. W koñcu prze³ama³em
siê, dosz³o do zapowiedzi i 12 lutego
1972 roku wziêliœmy œlub. Zamieszkali-
œmy w bloku w Buku. ¯ona w tym czasie
pracowa³a w „Polibuku” jako ksiêgowa.

£atwo Panu by³o wyprowadziæ siê
z Poznania?

Mam ³atwoœæ aklimatyzacji, wiêc nie
odczu³em tego, ¿e wyprowadzam siê
z du¿ego miasta do mniejszego. Tym
bardziej, ¿e w mieszkaniu na Dêbcu – po
tym jak po œlubie siostry zamieszka³ z ni¹
m¹¿ – brakowa³o miejsca. Jesieni¹ 1971
roku dostaliœmy mieszkanie, przygoto-
wa³em je do zamieszkania i po œlubie siê
do niego wprowadziliœmy. 

Po przeprowadzce do Buku zamie-
rza³ Pan kontynuowaæ aktywnoœæ spor-
tow¹?

Nie dosta³em wprawdzie od ¿ony
szlabanu na treningi, mieszka³em jednak
i pracowa³em ju¿ w Buku, a dojazdy do
Poznania by³y uci¹¿liwe. Do tego nie by-
³em ju¿ te¿ zawodnikiem perspektywicz-
nym, dlatego zaprzesta³em treningów.
Ca³y czas jednak myœla³em o zapasach.
Mój kolega Majorczyk z Buku tu i tam
rozpowiedzia³, ¿e trenowa³em z powo-

dzeniem zapasy, namawiano mnie wiêc,
¿ebym prowadzi³ tu treningi. Nie by³o
jednak odpowiednich warunków do roz-
woju tej dyscypliny sportu, nie by³o te¿
mo¿liwoœci, aby stworzyæ sekcjê zapa-
sów przy którymœ z istniej¹cych klubów.
Musia³em od³o¿yæ swoje sportowe pasje
na kilka, a nawet kilkanaœcie lat.

Za³o¿enie rodziny i zmiana miejsca
zamieszkania wymaga³y te¿ zmiany
w ¿yciu zawodowym?

Po powrocie z wojska dotar³a do
mnie informacja, ¿e jest praca w Spó³-
dzielni Pracy „Us³uga” w Poznaniu. Po-
szukiwali tam parkieciarza, ja jednak ni-
gdy wczeœniej nie k³ad³em parkietów.
Moi prze³o¿eni namówili mnie do tego,
argumentuj¹c, ¿e skoro jestem stola-
rzem, to i robienia parkietów szybko siê
nauczê. I tak siê zaczê³o. Podj¹³em nowe
wyzwanie, choæ pojêcia o tej pracy nie
mia³em. Mia³em jednak kontakt z drew-
nem. Uk³adania parkietów, mozaik, szli-
fowania, lakierowania – tego nauczy³em
siê bardzo szybko. Z³apa³em bakcyla,
a osoby, które robi³y to du¿o d³u¿ej ode
mnie nie mog³y siê nadziwiæ, jaki pojêtny
by³ ze mnie uczeñ.

Ca³y czas pracowa³ Pan w „Us³u-
dze”?

Po œlubie dowiedzia³em siê, ¿e
w GS-ie w Buku potrzebuj¹ stolarza.
Podj¹³em j¹ i dziêki temu nie musia³em
ju¿ doje¿d¿aæ ju¿ o Poznania. Nastêpnie
zamienia³em tê pracê na pracê
w „Polibuku” (obecny „Wavin") , a
dodatkowo po godzinach robi³em te¿
parkiety. Te „fuchy” by³y dobrze p³atne,
dlatego podj¹³em decyzjê o tym, aby
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otworzyæ w³asn¹ dzia³alnoœæ. Zrobi³em
siê popularnym parkieciarzem, a by³ to
okres, gdy na parkiety by³o du¿e zapo-
trzebowanie. Mia³em wiêc bardzo du¿o
pracy w Buku i w okolicach. 

Jak to siê sta³o, ¿e Ryszard Karpowicz
wraz z rodzin¹ zamieszka³ w Nowym
Tomyœlu? Dlaczego w³aœnie Nowy To-
myœl?

Moi teœciowie mieli gospodarstwo,
chcieli nam sprezentowaæ dzia³kê bu-
dowlan¹ w Parku „Soko³a” w Buku i aby
dope³niæ formalnoœci udaliœmy sie do No-
wego Tomyœla. By³y jednak k³opoty z jej
podzia³em i kazano nam zaczekaæ.
Mieliœmy ju¿ dwoje dzieci, a mieszkanie
by³o ma³e, wiêc coraz bardziej zale¿a³o
mi jednak na tym, aby wybudowaæ dom.

Ogl¹da³em dzia³kê w Niepruszewie, jed-
nak nie by³o to moim zdaniem miejsce
rozwojowe. W 1982 roku prowadzi³em
ju¿ zak³ad parkieciarski, pracowa³em
w Szewcach i spotka³em tam Kazia Cza-
prackiego, który powiedzia³, ¿e nie mam
dalej szukaæ, gdy¿ w Nowym Tomyœlu
pan Marchewka dzieli swoj¹ ziemiê
i sprzedaje na dzia³ki budowlane. Przyje-
cha³em, obejrza³em i podj¹³em decyzjê
o kupnie. Mieœci³a i mieœci siê ona przy
ulicy Koœciuszki. Powiedzia³em ¿onie, ¿e
musimy jechaæ do Grodziska do zapisu,
pocz¹tkowo nie uwierzy³a, a sam¹ dzia³-
kê zobaczy³a dopiero wtedy, gdy przyje-
chaliœmy do Nowego Tomyœla ju¿ po za-
pisie u notariusza. By³a zaskoczona.
Dzia³ka znajdowa³a siê wówczas na pe-
ryferiach miasta, wokó³ same ³¹ki. Do-
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Rodzina Karpowiczów przed domem na ul. Koœciuszki w Nowym Tomyœlu 
w dniu I Komunii œw. najm³odszej córki - 1993 r. Od lewej: Piotr, Ryszard, Paulina, Aniela i Anna



jazd by³ jednak dobry, do dzia³ki prowa-
dzi³ asfalt, a przy nie istniej¹cym ju¿ tar-
taku by³ przystanek kolejki w¹skotoro-
wej – pamiêtam, ¿e jak ni¹ jeŸdzi³em, to
nieraz siê wykolei³a. 

I zaczê³a siê budowa, która w tam-
tych czasach nie nale¿a³a do naj³atwiej-
szych…

Mój zak³ad dobrze prosperowa³, ko-
rzystaj¹c ze znajomoœci nakupi³em
wiêc materia³u na niemal ca³¹ budowê
i zwozi³em go systematycznie z Buku
do Nowego Tomyœla. Gdy w 1982 ro-
ku rozpocz¹³em ju¿ budowê, to mimo
to sk³ada³em wnioski o materia³y bu-
dowlane, dawano mi jednak jakieœ
och³apy – kilka worków cementu czy
200 cegie³. Jeszcze nie rozpocz¹³em

budowy, a ju¿ posadziliœmy kwiaty
i drzewa – roœliny wyró¿nia³y nasz¹
dzia³kê od innych. Rodzina chêtnie
nam pomaga³a, np. szwagier lasowa³
wapno. Co ciekawe, wszystko co zaku-
pi³em zapisywa³em w zeszycie, a to
z kolei okaza³o siê bardzo pomocne,
gdy¿ przy koñcu budowy urz¹d skar-
bowy przeprowadzi³ inspekcjê, sk¹d
mia³em pieni¹dze. Dziêki mojej skrupu-
latnoœci inspektorzy podatkowi nie
mieli ¿adnych zastrze¿eñ.

Nowotomyœlaninem zosta³ Pan wiêc
z przypadku…

I jestem nim ju¿ blisko 35 lat. 28
sierpnia 1985 roku sprowadziliœmy siê
do Nowego Tomyœla, a ¿onê wnios³em
do domu. I tu zaczyna siê nowa, ciekawa
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historia. Mieszkañcy Nowego Tomyœla
pamiêtaj¹, ¿e w drugiej po³owie lat 80.
pojawi³ siê w mieœcie sklep „Ma³e
ZOO”. Ludzie zaczêli hodowaæ zwie-
rzêta nawet w ma³ych mieszkaniach. Ini-
cjatorami tego nowego hobby miesz-
kañców naszego miasta byli pañstwo
Karpowiczowie, którzy otworzyli sklep
zoologiczny. 

Sk¹d pomys³ na tak¹ dzia³alnoœæ? 
Po wprowadzeniu siê do nowego, du-

¿ego domu, rozwa¿aliœmy z ¿on¹ otwar-
cie baru szybkiej obs³ugi. Ludzie budo-
wali siê, mieszkaliœmy w jednym z pierw-
szych domów na wjeŸdzie do Nowego
Tomyœla, wydawa³o mi siê, ¿e by³oby za-
potrzebowanie na gastronomiê. Po na-
mys³ach zaniechaliœmy tego pomys³u.

I pojawi³ siê nowy… 
W rodzinnym mieszkaniu na Dêbcu

mój ojciec mia³ zawsze rybki akwario-
we. Gdy by³em dzieckiem, ludzie przy-
nosili do mnie zwierzêta, np. wiewiórkê,
czy go³êbia. Wiedzieli, ¿e je lubiê. Wie-
wiórka chodzi³a sobie po domu i za mn¹
jak pies czy kot, trochê broi³a i podar³a
mamie firany. Potrzebowa³a orzechów,
a nam trudno by³o zwi¹zaæ koniec
z koñcem, wiêc nie by³o mnie staæ na jej
utrzymanie (œmiech). Musia³em j¹
w koñcu wypuœciæ. Go³¹b równie¿ za
mn¹ chodzi³. Jak odlecia³ i poczu³ zagro-
¿enie, to i tak wraca³ do mnie. Mama go
jednak nie tolerowa³a. Pewnego dnia
przyszed³em ze szko³y, a na obiad by³
w³aœnie ten go³¹b. Nikt go nie chcia³
jeœæ… Tylko mama go zjad³a, a ja prze-
p³aka³em ca³¹ noc. Ludzie przyprowa-
dzali mi równie¿ psy. Mi³oœæ do zwierz¹t

ma siê zakodowan¹. Do dziœ mam na
wsi zwierzêta, a w domu rybki.

Swoje pasje przeniós³ wiêc Pan do
Nowego Tomyœla.

Ju¿ mieszkaj¹c w Buku, sam hodowa-
³em rybki. Jak upad³ pomys³ otwarcia
baru, to wymyœli³em, ¿e otworzymy
sklep zoologiczny. ¯ona pocz¹tkowo
by³a przeciwna. Jednak poszed³em do
gminy i tam otrzyma³em informacjê, ¿e
muszê przejœæ szkolenie weterynaryjne
i specjalne kursy. Uda³em siê do zrze-
szenia handlu i us³ug, tam z kolei skiero-
wano mnie do pana Nowaka – kierow-
nika centrali tego zak³adu, znajduj¹cej
siê na ul. Zwierzynieckiej w Poznaniu.
Dowiedzia³em siê, ¿e kurs, na który
mia³bym byæ skierowany, jest zaledwie
wycinkiem posiadanego przeze mnie
wykszta³cenia zootechnicznego. Dosta-
³em dokument poœwiadczaj¹cy wymaga-
ne kwalifikacje i mog³em otwieraæ sklep.
¯ona by³a zaskoczona, ale dopi¹³em
swego.

A co z dotychczasow¹ dzia³alnoœci¹? 
Zrezygnowa³em z parkieciarstwa

i zaj¹³em siê prowadzeniem sklepu.
Otwarcie sklepu odby³o siê 2 maja 1986
roku i od razu by³o du¿e zainteresowa-
nie. W Nowym Tomyœlu zrobi³a siê mo-
da na zwierzêta hodowane w domu. Za-
interesowanie by³o bardzo du¿e, co ty-
dzieñ jeŸdzi³em po „towar”. W tym cza-
sie nie dowo¿ono zwierz¹t do sklepów,
wiêc jeŸdzi³em po nie sam swoim malu-
chem. Nie potrzebowa³em przyczepki.
Jak ktoœ nie widzia³ mnie podczas za³a-
dunku, to nie wierzy³, ¿e w taki sposób
mo¿na by³o przewoziæ akwaria i rybki.
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Tak wszystko by³o u³o¿one, ¿e co mia-
³em w samochodzie, to bez problemu
dowioz³em.

W tym czasie nie by³o przecie¿ Inter-
netu, w jaki sposób znajdowa³ Pan hur-
towników? 

Zasada by³a taka jak w rodzinie – je-
den drugiemu powiedzia³, gdzie otwiera
siê hurtownia, gdzie mo¿na kupiæ akwa-
ria. PóŸniej powsta³a gie³da w £odzi, jeŸ-
dzi³em na ni¹ pocz¹tkowo co tydzieñ, a¿
w koñcu na pocz¹tku XXI wieku zainte-
resowanie siê skoñczy³o. Opad³o te¿
moje zaanga¿owanie w prowadzenie
sklepu. Od czasu, gdy w 1995 roku ku-
pi³em gospodarstwo, mniej anga¿owa-
³em siê w prowadzenie sklepu.

Jakie zwierzêta mo¿na by³o kupiæ
w „Ma³ym ZOO”?

Podstaw¹ by³y rybki, ale sprzedawali-
œmy te¿ króliki, szczury, œwinki morskie,
chomiki, myszki, koszatniczki, papugi,
¿ó³wie, a nawet wê¿a boa. Na niektóre
z gatunków, które wówczas sprzedawa-
³em, dziœ trzeba by mieæ zgodê.

Mia³y miejsce jakieœ zdarzenia, które
Pan szczególnie zapamiêta³ z okresu
prowadzenia sklepu?

Kupi³em kiedyœ od hodowcy-amatora
ryby, bardzo ³adne i niedrogo. Specjalnie
na ten zakup wziêliœmy po¿yczkê. Hodo-
wa³ je nie na wodzie twardej, tylko na
chemikaliach. W chwili, gdy po przywie-
zieniu do domu, wpuœci³em je do wody
twardej to wszystkie pad³y. Byliœmy za³a-
mani, u progu bankructwa, a¿ siê pop³a-
kaliœmy. Zakasa³em jednak rêkawy i na-
zajutrz pojecha³em po nowy „towar”.

Uda³o siê odrobiæ stratê, strasznie jed-
nak to prze¿yliœmy. Czasami zdarza³o
siê, ¿e przyszed³ klient, kupi³ rybkê, a ta
po wpuszczeniu do jego akwarium zde-
ch³a. Przychodzi³ wówczas i sk³ada³ re-
klamacjê, a w sklepie wisia³a kartka „Re-
klamacji na towar ¿ywy nie ma”. Klienci
wpuszczali rybki do chlorowanej wody
prosto z sieci, bez dodania antychloru
lub do wody o niew³aœciwej temperatu-
rze. Nierzadko rybki nie mog³y tego
prze¿yæ. 

W tym czasie znany by³ Pan ju¿ z in-
nej dzia³alnoœci, jak¹ by³o videofilmowa-
nie.

Krêcenie filmów interesowa³o mnie
ju¿ od dnia mojego œlubu. Pamiêtam, ¿e
przed tym wa¿nym dla mnie wydarze-
niem, powiedzia³em mojej przysz³ej te-
œciowej, ¿e kolega Mirek Ledwoch ma
kamerê i chcia³by nagraæ nasz œlub.
W tych czasach kamera by³a czymœ nie-
wyobra¿alnym, zarezerwowanym dla fil-
mowców. Bardziej powszechny i akcep-
towany by³ aparat fotograficzny. Teœcio-
wa pocz¹tkowo z niedowierzaniem
przyjê³a informacjê, ale potem zastrze-
g³a, ¿e jak bêdzie kamera, to ona do ko-
œcio³a i na wesele nie pójdzie, bo to
wstyd. Kamera na weselu, kto to widzia³!
Powiedzia³em wiêc Mirkowi, ¿eby stan¹³
z boku – tak, aby nikt go nie widzia³ i dys-
kretnie nagra³ ceremoniê. By³a to kame-
ra na taœmê, w koœciele nie by³o odpo-
wiedniego œwiat³a, w tych okoliczno-
œciach obraz nagrywa³ siê tylko wtedy,
kiedy ktoœ pstryka³ aparatem albo jak
œwieczki siê pali³y. Widaæ wiêc tylko jak
stoimy przed o³tarzem. PóŸniej nagra³
trochê na podwórzu. Taki by³ pocz¹tek
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mojej przygody z kamer¹. Mam tê taœmê
do dziœ.

To wydarzenie spowodowa³o, ¿e za-
cz¹³ Pan sam krêciæ filmy?

Od tego momentu filmowanie bar-
dzo mnie zainteresowa³o. Zamarzy³em,
¿eby mieæ kamerê. Po œlubie kupi³em ta-
k¹ na taœmy 8 mm, dokumentowa³em
ni¹ ¿ycie swojej rodziny. Pocz¹wszy od
narodzin najstarszej córki, mam utrwalo-
ne dzieciñstwo moich dzieci. Rejestrowa-
³em równie¿ inne wydarzenia, np. nawie-
dzenie w 1978 roku Buku przez obraz
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Wszyst-
kie wydarzenia dokumentowa³em na ta-
œmie celulozowej – na jednej taœmie mie-
œci³y siê dwa filmy, po nagraniu jednej
strony nale¿a³o taœmê obróciæ i mo¿na

by³o utrwalaæ na drugiej stronie. Nastêp-
nie trzeba by³o film wywo³aæ. W tym ce-
lu nale¿a³o wys³aæ go do Bydgoszczy al-
bo – jeœli by³ to film kolorowy – do War-
szawy. Po wys³aniu z niecierpliwoœci¹
wyczekiwaliœmy na ka¿d¹ kolejn¹ prze-
sy³kê, takie to by³o prze¿ycie. Do odtwa-
rzania filmów by³y osobne projektory.
Do dziœ mam piêæ du¿ych worków z ta-
œmami celulozowymi, nagranymi dla w³a-
snych celów.

Chcia³ siê Pan jednak dzieliæ swoimi
umiejêtnoœciami i swoj¹ pasj¹ dokumen-
towania najwa¿niejszych ¿yciowych wy-
darzeñ…

Myœla³em o tym, ¿eby nagrywaæ wese-
la, ale zniechêca³o mnie to, ¿e za d³ugo to
wszystko trwa³o: nagraæ film, potem wy-

Ryszard Karpowicz z synem Piotrem i córk¹ Paulin¹ przed domem przy ul. Koœciuszki, 
w którym znajdowa³ siê sklep „Ma³e ZOO” – 1995 r. 

Na budynku widoczne równie¿ tablice reklamuj¹ce videofilmowanie



s³aæ go, nastêpnie czekaæ dwa tygodnie za-
nim odeœl¹. Ju¿ prowadz¹c sklep dowie-
dzia³em siê, ¿e w Niemczech mo¿na do-
staæ dwa rodzaje kamer – na taœmy
8 i 16 mm. „Ósemki” potrzebowa³y ta-
œmy matki, aby móc odtworzyæ je na pro-
jektorze. Pod koniec lat 80. zniesiono
obowi¹zek wizowy przy wjeŸdzie do Nie-
miec, skorzysta³em wiêc z mo¿liwoœci wy-
jazdu do Berlina Zachodniego, by obej-
rzeæ nowoczesne kamery. Takie, które
mnie zainteresowa³y, kosztowa³y dwa ty-
si¹ce marek. Za tak¹ kwotê w Polsce
mo¿na by³o kupiæ malucha wraz z gara-
¿em. Mia³em trochê oszczêdnoœci, trochê
siê zapo¿yczy³em i kupi³em tê kamerê.
Przywioz³em do Polski, po³o¿y³em w do-
mu na stole i zada³em sobie pytanie, co da-
lej? Pocz¹tkowo by³em zapraszany do fil-
mowania niewielkich uroczystoœci rodzin-
nych. Przekona³em siê, ¿e jest zapotrze-
bowanie na tak¹ dzia³alnoœæ, wiêc posta-
nowi³em oficjalnie zarejestrowaæ videofil-
mowanie. By³ to 1989 rok. Szczytowy
okres tej dzia³alnoœci przypad³ jednak na
rok 1999, wówczas ka¿d¹ sobotê mia³em
zarezerwowan¹. W kalendarzu nie mia-
³em zaznaczonego tylko jednego weeken-
du, mia³em mieæ wtedy wolne. Okaza³o
siê jednak, ¿e w Jab³onnie odbywa siê
œlub, na który nie dojecha³ kamerzysta,
wiêc w trybie nag³ym zosta³em poproszo-
ny o filmowanie. Ze œlubem tym wi¹¿e siê
zreszt¹ ciekawa historia, bowiem pan
m³ody, nie znaj¹c mnie wczeœniej, pow¹t-
piewa³ w moje umiejêtnoœci i kilkukrotnie
pyta³, czy wiem, co mam nagrywaæ. Final-
nie by³ jednak zadowolony z mojej pracy
i przeprasza³ mnie za swoje zachowanie.
Krêci³em równie¿ uroczystoœci komunijne
i inne imprezy okolicznoœciowe.

A to, co nale¿y nagrywaæ, to chyba
wypracowa³ Pan doœwiadczeniem?

Oczywiœcie, pocz¹tkowo nie wiedzia-
³em, co nale¿y rejestrowaæ, jednak stop-
niowo przekonywa³em siê, co klientom
siê podoba, czego oczekuj¹, co jest dla
nich wa¿ne. Mia³em swój scenariusz filmo-
wania wesela. Na ka¿dej imprezie ludzie
pocz¹tkowo nieufnie spogl¹daj¹ na kame-
rzystê, póŸniej nabieraj¹ swobody i nawet
go nie zauwa¿aj¹. Zrobi³em te¿ specjalny
kurs, który upowa¿nia³ mnie do filmowa-
nia w koœcio³ach. Najwa¿niejsze by³o to,
¿eby nikomu nie przeszkadzaæ, byæ jak
najmniej widocznym. Czasami zdarza³o
siê nawet, ¿e ludzie zastanawiali siê, czy
jest ktoœ kto filmuje wydarzenie? Od po-
cz¹tku, tj. od œlubu do koñca wesela by-
³em z goœæmi. Najciekawsze sytuacje wy-
darza³y siê w najmniej oczekiwanych mo-
mentach, wiêc ca³y czas trzeba by³o byæ
przygotowanym i czujnym. 

Zarejestrowanie to jedno, a obróbka
zebranego materia³u to drugie. Sk¹d Pan
bra³ pomys³y na czo³ówki, muzykê?
Wówczas nie by³o takich mo¿liwoœci
technicznych jak dzisiaj.

Na pocz¹tku podpatrywa³em, uczy³em
siê od innych, ale wszystko musia³em zro-
biæ sam. Mia³em drukarkê do kamery, za
pomoc¹ której ju¿ podczas nagrywania
mog³em wprowadzaæ tekst. Nastêpnie
w domu obrabia³em film na mikserze
i montowa³em film, wgrywa³em muzykê,
czo³ówkê, a ¿ona powiela³a taœmy. Ca³y
proces trwa³ do tygodnia czasu. Mo¿e nie
by³o to jakieœ profesjonalne, ale najwa¿niej-
sze, ¿e ludziom siê podoba³o, ¿e mieli pa-
mi¹tki i polecali mnie innym. Nie musia³em
siê og³aszaæ, a i reklamacji te¿ nie mia³em.
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Nagrywa³ Pan nie tylko filmy okolicz-
noœciowe…

Na pocz¹tku lat 90. w telewizji og³o-
szono konkurs na film amatorski – maksy-
malnie 20. minutowy. Zastanawia³em siê,
co nagraæ, – mo¿e jakieœ stare budynki,
dzwony? Szuka³em tematu. W trakcie
rozmowy z koleg¹ z W¹sowa, ten podpo-
wiedzia³ mi, ¿e we W³adys³awowie po-
wsta³a Wspólnota „Barka”, któr¹ tworz¹
ludzie bezdomni. Zasugerowa³, ¿e to mo-
¿e byæ dobry temat na film. Zawióz³ mnie
tam i przedstawi³. By³a tam Babcia Libelto-
wa, twórca „Barki” Tomek Sadowski i kil-
ku wolontariuszy. Powiedzia³em, ¿e
chcia³bym nagraæ film o tej wspólnocie.
Nagra³em wywiady z bezdomnymi, star-
szymi ludŸmi. Oprócz tego nagra³em film
„Kulig”. Po zmontowaniu wys³a³em oba
do telewizji. Spodoba³y siê. W nagrodê
pojecha³em z „Bark¹” do Szwajcarii i Fran-
cji. Od tego czasu zacz¹³em kilkuletni¹
wspó³pracê z t¹ wspólnot¹. Zrobi³em jesz-
cze kilka filmów – „Andrzej Bunkier”
o bezdomnym mieszkaj¹cym w bunkrze,
w fekaliach i ciemnoœci (pamiêtam, ¿e aby
nagraæ film, musia³em kupiæ wiele œwie-
czek). Kolejny by³ film o babci Zuzi, która
mieszka³a w sza³asie w Kiekrzu, a tak¿e
wiele innych. Projekcja tych filmów mia³a
miejsce w Telewizji Polskiej, przekaza³em
te filmy do Polskiego Instytutu Kinemato-
grafii. Wspó³pracuj¹c z „Bark¹”, wspiera-
³em jednoczeœnie jej mieszkañców w trak-
cie prac stolarskich w oœrodku we W³ady-
s³awowie.

£atwo przysz³o Panu zrezygnowaæ
z kontynuowania filmowych pasji?

Zmienia³a siê technologia, wchodzi³ cy-
frowy zapis, wiêc jakoœæ analogowa zosta-
³a wyparta przez nowoczesne rozwi¹za-

nia. Do tego czasu stara³em siê nad¹¿aæ za
nowoœciami, zmienia³em kamery, mia³em
ich bodaj¿e piêæ, rozwija³em siê, ale
wszystko do czasu. 

Cofnijmy siê do Pana pocz¹tków
w Nowym Tomyœlu. W 1986 roku, po
kilkunastu latach, powróci³ Pan do zapa-
sów, jednak ju¿ w roli trenera.

By³em w Poznaniu na zawodach zapa-
œniczych, podczas których kibicowa³em
swojemu bratankowi Tomaszowi Karpo-
wiczowi, zawodnikowi KS „Sobieski”.
Odby³em wówczas sentymentaln¹ poga-
wêdkê z Józefem Moczyñskim, ówcze-
snym prezesem Okrêgowego Zwi¹zku
Zapasów Wojewódzkiej Federacji Sportu
w Poznaniu. Zachêca³ mnie do tego, aby
zorganizowaæ sekcjê zapasów w Nowym
Tomyœlu.

Spodoba³ siê Panu ten pomys³?
Bardzo… Próbowa³em tym pomys³em

zainteresowaæ w³adze KS „Polonia” No-
wy Tomyœl, jednak dzia³acze tego klubu
mieli inne priorytety. Zainteresowanie po-
mys³em wyrazi³ z kolei dyrektor Zak³adu
Budowlano-Monta¿owego Henryk Kró-
lik, który by³ prezesem LZS „Budowlani”.
W styczniu 1987 roku og³oszony zosta³
nabór ch³opców z roczników 1972-
1975. Zapisy przyjmowa³em u siebie
w „Ma³ym ZOO”. Niebawem dosz³o do
utworzenia oficjalnej sekcji zapasów w sty-
lu greckim (klasycznym). Do³¹czy³ do
mnie Piotr Kowalski – nauczyciel wycho-
wania fizycznego ze Szko³y Podstawowej
nr 2, który wczeœniej równie¿ by³ zawod-
nikiem zapasów, tyle ¿e w stylu wolnym.
Z Piotrem podzieliliœmy siê kompetencja-
mi, ja swoim dzia³aniem obejmowa³em
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Szko³ê Podstawow¹ nr 1, a on „Dwójkê”.
Treningi odbywaliœmy wspólnie w starym
Domu Kultury na ulicy Nowotki (dziœ Wi-
tosa). Od KS „Sobieski” Poznañ wypo¿y-
czyliœmy matê do æwiczeñ. Niebawem od-
by³y siê pierwsze turnieje, zawodnicy za-
czêli zdobywaæ medale na szczeblu woje-
wództwa i na mistrzostwach Polski.
Wœród wyró¿niaj¹cych siê zawodników
byli: mistrz Polski Jacek Skrzypczak, wice-
mistrz Rafa³ Nowak, a tak¿e Dariusz Frie-
drich, Krzysztof Redlich i Artur Pilarski. 

Zmiany, jakie dokona³y siê w Polsce
po 1989 roku wymusi³y tak¿e zmiany
w funkcjonowaniu sekcji zapasów.

Zgadza siê. Po zmianach, jakie nast¹pi-
³y w Polsce, zlikwidowano Zak³ad Bu-
dowlano-Monta¿owy i nie straciliœmy pa-

trona. Wtedy pomocn¹ d³oñ wyci¹gn¹³
do nas KS „Sobieski” i mimo i¿ byliœmy
klubem filialnym, mogliœmy nadal u¿ywaæ
nazwy „Budowlani”. Nastêpnie „Sobie-
ski” wycofa³ siê z patronatu. Musieliœmy
oddaæ matê i nie mieliœmy nawet na czym
i gdzie trenowaæ.

Ale zapasy siê nie skoñczy³y…
By³em ca³¹ sytuacj¹ zmêczony, ale jed-

noczeœnie zdeterminowany, by dalej
prowadziæ treningi. By³o du¿o chêtnych
dzieci i m³odzie¿y. Ju¿ wczeœniej ukoñ-
czy³em kurs instruktora zapasów, wiêc
mog³em prowadziæ klub. Reaktywowa-
³em sekcjê, jednak w ramach Szkolnego
Klubu Sportowego w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym im. Miko³aja Kopernika
w Nowym Tomyœlu, a nastêpnie jako

Turniej pierwszego kroku w zapasach w stylu klasycznym; drugi od lewej Piotr Kowalski, trzeci Ryszard
Karpowicz – trenerzy sekcji zapasów klasycznych w LZS „Budowlani” Nowy Tomyœl. 

Sala gimnastyczna Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Nowym Tomyœlu – 17 X 1987 r.
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Miêdzyszkolny Klub Sportowy przy Miê-
dzyszkolnym Oœrodku Sportu. Matê po-
zyskaliœmy z poznañskiego klubu „Cybi-
na”. Treningi zosta³y przeniesione z „Ko-
pernika” do Szko³y Podstawowej nr 1,
a po otwarciu hali sportowej do „Trój-
ki”. Tam te¿ dosz³o do zalania maty
i w konsekwencji zawodnicy nie mieli na
czym trenowaæ. Próbowa³em jeszcze
zorganizowaæ zapasy w ramach
Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Trójka”, nie by³o jednak chêtnych. Za-
wiesi³em pracê trenersk¹ na wiele lat. 

W 1994 roku, po 9 latach od zamiesz-
kania w Nowym Tomyœlu, zosta³ Pan
radnym miejskim. Jak do tego dosz³o,
wczeœniej nie by³ Pan zaanga¿owany
w tego rodzaju dzia³alnoœæ. Ktoœ Panu za-
proponowa³ start w wyborach do rady,
czy by³a to Pana osobista inicjatywa?

Zachêcono mnie w ten sposób: dzia-
³asz w sporcie, a w radzie nie ma osoby
zajmuj¹cej siê sportem. Zrobi³em pierw-
szy krok i wype³ni³em formalnoœci. Z ulicy
Koœciuszki startowa³y do rady dwie oso-
by. Ludzie mnie ju¿ znali ze sklepu, z dzia-
³alnoœci sportowej i videofilmowania. Wy-
gra³em wybory i nieoczekiwanie dla siebie
dosta³em siê do Rady Miasta i Gminy.

Jak Pan wspomina ten okres swojej
dzia³alnoœci?

By³em cz³onkiem dwóch komisji – kul-
tury, oœwiaty i sportu oraz zajmuj¹cej siê
rolnictwem. Na obu dziedzinach siê zna-
³em. Specjalnie wyró¿niaj¹cym siê w dzia-
³aniu nie by³em. Gdy by³ jakiœ problem do
wyjaœnienia, czy trzeba by³o wesprzeæ
któryœ z klubów sportowych, to stara³em
siê pomóc. Spektakularnych sukcesów nie
odnosi³em, ale gdy na posiedzenia Rady

Wrêczenie Ryszardowi Karpowiczowi odznaczenia „Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomyœl” – 1995 r.
Od lewej: Przewodnicz¹cy Rady Miasta i Gminy Henryk B³a¿, Wiceprzewodnicz¹cy  Kazimierz Biniek, 

Zastêpca Burmistrza Gminy i Miasta Józef Ast oraz Burmistrz Gminy i Miasta Henryk Helwing. 
Po prawej radny - Henryk Ambrozik



LUDZIE I ICH PASJE...

66 Tomasz Siwiñski

przychodzili przedstawiciele policji to
wskazywali na dzia³alnoœæ sportow¹,
w szczególnoœci zapasy – jako czynniki
zmniejszaj¹ce przestêpczoœæ wœród nielet-
nich w Nowym Tomyœlu.

Jako radny by³ Pan te¿ nieformalnym
kronikarzem miasta.

Prowadzi³em filmow¹ kronikê miasta,
by³o to z mojej strony dzia³anie bezintere-
sowne. Od Gminy dosta³em kasety i do-
kumentowa³em wiele wydarzeñ m. in.
kolejkê w¹skotorow¹, powstanie firmy
„Wielkopolska”. Stara³em siê zarejestro-
waæ wszystko to, co w tym czasie wa¿ne-
go dzia³o siê w naszej gminie i w naszym
mieœcie. Gdzieœ zapewne te nagrania siê
znajduj¹, ale prawdopodobnie s¹ gdzieœ
i u mnie kopie tych kaset.

W tym czasie zosta³ Pan uhonorowa-
ny presti¿owym odznaczeniem „Z³ota
Gwiazda”, przyznawanym przez Polski
Zwi¹zek Zapaœniczy.

Jest to najwy¿sze odznaczenie przy-
znawane przez Polski Zwi¹zek Zapaœni-
czy. Sytuacja zosta³a trochê nag³oœniona
przez media i wówczas Rada Gminy i Mia-
sta w Nowym Tomyœlu postanowi³a mnie
uhonorowaæ tytu³em „Zas³u¿ony dla
Gminy i Miasta Nowy Tomyœl”.

Po czterech latach ponownie starto-
wa³ Pan do Rady, jednak ju¿ bez powo-
dzenia.

W kolejnych wyborach wystartowa-
³em z listy spoza miasta. Ludzie pytali
mnie, gdzie jestem, niby kandydujê,
a mnie nie ma. A ja startowa³em na wsi,

Ryszard Karpowicz z córkami Paulin¹ i Ann¹ oraz koñmi w gospodarstwie w Cichej Górze
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gdzie – jak siê okaza³o – prawie nikt mnie
nie zna³. Dosta³em jeden g³os i nie wsze-
d³em po raz drugi do Rady.

Kiedy zosta³ Pan w³aœcicielem gospo-
darstwa w Cichej Górze?

W 1995 roku i pierwsze, co zrobi³em
to porz¹dek. Nastêpnie wybudowa³em
stajniê.

Dlaczego stajniê? Realizowa³ Pan w ten
sposób kolejne swoje marzenie?

Tak, ju¿ od dziecka ka¿d¹ woln¹ chwi-
lê, wakacje i ferie, spêdza³em u dziad-
ków w Ko³acie. Mówi³em ju¿ o tym, ¿e
to oni ukszta³towali mój charakter. Byli
ludŸmi skromnymi, ale mieli wspania³e
osobowoœci. Jak tylko skoñczy³ siê rok
szkolny, rzuca³em teczkê w k¹t i jecha-
³em do dziadków. Tam obcowa³em
z koñmi i przyrod¹. W ten sposób prze-
gapi³em nawet termin pierwszej spowie-
dzi i musia³em j¹ odbyæ w innym termi-
nie. Wiêc gdy kupi³em ziemiê to zbudo-
wa³em stajniê. By³em te¿ pionierem
w prowadzeniu gospodarstw agrotury-
stycznych w okolicy Nowego Tomyœla.
W okresie wiosenno-letnim sam miesz-
ka³em w Cichej Górze, mia³em tak¿e
dwa pokoje do wynajêcia. Pocz¹tkowo
mia³em same kucyki, nawet gospodar-
stwo nazwa³em „Ranczo Kucyk”. Do-
piero w 1998 roku kupi³em trzy konie
z Posadowa – Czecheryna po Czamirze
folblut, Rewa by³a po Orkiszu – mistrzu
Polski w skokach przez przeszkody oraz
Regina po Harweœcie – szlachetna pó³-
krew. Zale¿a³o mi te¿ na dotacjach, dla-
tego chcia³em kupiæ konia rasy wielko-
polskiej. Nie by³o to takie proste, du¿o
by³o mieszañców. W tym czasie rasa ko-

ni wielkopolskich by³a na wyginiêciu,
a wszystkie klacze, które ja wyhodowa-
³em mia³y licencjê konia rasy wielkopol-
skiej. Niedawno sprzedawa³em 22. let-
ni¹ klacz, któr¹ kupi³em jak mia³a 18
miesiêcy. £¹cznie wyhodowa³em oko³o
30 Ÿrebaków, które zawsze sprzedawa-
³em w pewne rêce. Jako hodowca nie
œledzi³em uwa¿nie cen koni. Ludzie na-
wet mówili, ¿e sprzedaj¹c je robi³em pre-
zenty innym. Musia³bym byæ hodowc¹
i handlarzem jednoczeœnie. Koñ a koñ,
dziœ rodowód jest najwa¿niejszy. To siê
zmieni³o w ostatnich latach. 

Odnosi³ Pan w hodowli jakieœ sukcesy? 
Moje Ÿrebaki zajmowa³y na wystawach

pierwsze, drugie i trzecie miejsca w skali
ogólnopolskiej. Je¿eli wystawia siê Ÿreba-
ki, to Polski Zwi¹zek JeŸdziecki udziela
hodowcy finansowego wsparcia. Je¿eli
tylko hoduje siê, a nie wystawia, to na-
wet nale¿¹c do Zwi¹zku nie odnosi siê
korzyœci w postaci choæby jednorazowe-
go wsparcia. Podczas takich wystaw do-
strzegano mnie jako hodowcê, dawa³o
to satysfakcjê.

W swoim gospodarstwie agrotury-
stycznym organizowa³ Pan równie¿ ma-
jówki.

Pierwsz¹ zainicjowa³ obecny pro-
boszcz parafii pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa ks. Tomasz Sobolewski, któ-
ry by³ wówczas wikarym w Buku.
W 1996 roku zorganizowa³ w Buku im-
prezê bezalkoholow¹, na któr¹ zosta³em
zaproszony. Wzi¹³em tam z powodze-
niem udzia³ w konkursie na najlepszy
dowcip, wtedy te¿ zaprosi³em wszyst-
kich obecnych do siebie na majówkê.
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Ksi¹dz Tomasz wraz z parafianami przy-
jechali na ni¹ rowerami w deszczu. By³y
te¿ zaproszone przeze mnie osoby nie-
pe³nosprawne z Poznania i Zb¹szynia
oraz ca³a spo³ecznoœæ Cichej Góry. Na
majówki przyje¿d¿ali te¿ hodowcy koni.
Przyje¿d¿a³ Burmistrz. Byli sponsorzy.
Podczas ka¿dej majówki odprawiana by-
³a msza œwiêta, a po niej by³a zabawa ta-
neczna. Wszystko za darmo, a ponadto
ka¿dy otrzymywa³ jakieœ pami¹tki. Im-
prezy takie odby³y siê w latach 1997-
2003 siedmiokrotnie i mimo ¿e w ma-
jówkach uczestniczy³o ka¿dorazowo po-
nad 300 osób, obywa³o siê bez nieprzy-
jemnych incydentów. Zaniecha³em orga-
nizowania festynów z bardzo prozaicz-
nego powodu, nie by³o sponsora na
przenoœne toalety, a bez nich nie mo-
g³em robiæ imprezy.

Anga¿owa³ siê Pan równie¿ w inne
przedsiêwziêcia?

Podczas Jarmarków Chmielo-Wikli-
niarskich powozi³em powózk¹, by³a to
niema³a atrakcja dla dzieci. Nie zdarzy³o
siê, ¿eby konie by³y agresywne, ¿eby ko-
goœ kopnê³y. Odwiedza³y mnie w gospo-
darstwie tak¿e dzieci z okolicznych
przedszkoli. 

A w 2019 roku, po 14 latach, powró-
ci³ Pan do zapasów.

No tak siê z³o¿y³o… Przyszed³ do
mnie Tomek Beyga i zapyta³, czy nie
chcia³bym poprowadziæ najm³odszych
adeptów w nowotomyskiej Akademii
Zapasów. Po rozmowie z ¿on¹, zgodzi-
³em siê. W tej chwili mamy ju¿ oko³o 20
zawodników. Ci¿ba siê robi na zapasach,
jest zupe³nie inaczej ni¿ by³o. Jestem

Msza œwiêta podczas festynu w gospodarstwie Ryszarda Karpowicza w Cichej Górze - 2000 r. 
Na pierwszym planie Ryszard Karpowicz z kamer¹



prawdopodobnie jednym z najstarszych
w Wielkopolsce trenerów zapasów.

Jak do tych wszystkich Pana pasji
podchodzili najbli¿si? 

W³aœnie – zapasy, zwierzêta, filmowa-
nie – najpierw podejmowa³em konkret-
ne decyzje i dzia³ania, a dopiero póŸniej
mówi³em ¿onie. Tak by³o niemal od po-
cz¹tku, z zakupem dzia³ki na ulicy Ko-
œciuszki. Z gospodarstwem w Cichej Gó-
rze by³o podobnie, ¿ona przyjecha³a na
nie dopiero po jego kupnie, po zapisaniu
u notariusza. Inicjatywa w najwa¿niej-
szych dla naszej rodziny dzia³aniach wy-
chodzi³a ode mnie. ¯ona te dzia³ania ak-
ceptowa³a. Teraz dostrzega, ¿e zapasy
siê rozwijaj¹, wiêc widzi sens mojej pra-

cy. A przecie¿ przy tej okazji dbam o sie-
bie, poprawiam swoj¹ tê¿yznê. Dodam,
¿e kiedyœ zapasy trenowa³y równie¿ mo-
je dzieci – syn Piotr w stylu klasycznym,
a córka Paulina w stylu wolnym. Z go-
spodarstwem agroturystycznym by³ do-
bry zamys³, ale brak jest nastêpcy. Dzieci
maj¹ swoje rodziny i swoje ¿ycie, id¹ w³a-
sn¹ drog¹. Zawiesi³em dzia³alnoœæ go-
spodarstwa, cieszymy siê ¿on¹ tym, co
mamy. ¯ona ufa³a mi i nadal ufa, ¿e to,
co bêdê robi³ ma sens. Wiele razy mia³a
okazjê, by siê w tym przekonaniu utwier-
dziæ. Tak by³o na przyk³ad, gdy kupi³em
kamerê. Pocz¹tkowo obawia³a siê, czy
nie bêd¹ to pieni¹dze zmarnowane.
Wszystko siê jednak pozytywnie rozwi-
nê³o. Skorzysta³a na tym wspólnota
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Ryszard Karpowicz ze swoj¹ mam¹ Mariann¹ i ¿on¹ Aniel¹  - imieniny Marianny. Poznañ, 1 IX 2008 r.
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Aniela i Ryszard Karpowiczowie z jednym z najm³odszych cz³onków rodziny
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„Barka”, filmami zainteresowa³a siê tele-
wizja, stworzy³em dokumentacjê wielu
wydarzeñ rodzinnych i sportowych…
Dziœ niemal ka¿dy ma kamerê w telefo-
nie, ale rzadko nagrywa. Wydarzenia
min¹ i nie zostanie po nich ¿adna pami¹t-
ka. 

Zaczêliœmy nasz¹ rozmowê od ro-
dzinnych korzeni, zakoñczmy prezentu-
j¹c m³odsze i najm³odsze pokolenia rodzi-
ny Karpowiczów.

Najstarsza córka Anna Szymkowiak
z wykszta³cenia jest magistrem in¿ynie-
rem hodowli zwierz¹t. By³a so³tysem Bo-
rui Koœcielnej. Razem z mê¿em Markiem
prowadzi gospodarstwo rolne. Maj¹ dwie
córki – Marcelinê i Jagodê oraz syna Jana.

M³odszy o trzy lata syn Piotr i najm³odsza
córka Paulina te¿ zdobyli wy¿sze wy-
kszta³cenie. Piotr pracuje w Policji. Ma
¿onê Justynê i synów Wojtka i Stanis³awa.
Paulina jest ¿on¹ Paw³a Fica, maj¹ synów
Mateusza i Karola. 

Zdjêcia z archiwum rodzinnego Ryszarda
Karpowicza 

Ryszard Karpowicz w swym gospodarstwie w Cichej Górze - w dniu wywiadu, 12 czerwca 2020 roku
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Aleja lipowa w W¹sowie z ca³kowicie uschniêt¹, zakwalifikowan¹ do wycinki lip¹
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Miros³aw Ambroszko

Wycinka drzew - koniecznoœæ czy fanaberia ?

Wycinka drzew z zadrzewieñ, a œciœlej jej zasadnoœæ, nie przysparza wbrew
pozorom wiêkszego problemu typu - wycinaæ, czy zostawiæ. Wszelkiego rodzaju
aspekty spo³eczne i ekologiczne, jak chocia¿by ³agodzenie uci¹¿liwoœci ¿ycia w mieœcie,
produkcja tlenu i usuwanie dwutlenku wêgla - przemawiaj¹ za pozostawianiem drzew.
Zieleñ miejska jest czêsto jedynym ³¹cznikiem cz³owieka ze œwiatem przyrody. W
praktyce jednak, ze wzglêdu na powstaj¹ce inwestycje, iloœæ zieleni - szczególnie w
miastach - drastycznie maleje. Czêsto zdarza siê i tak, ¿e miejska zieleñ staje siê jedynie
ma³o wartoœciow¹ czêœci¹ krajobrazu, zaspokajaj¹c¹ wy³¹cznie potrzeby estetyczne, a
w mniejszej czêœci zdrowotne, czy te¿ potrzebê autentycznego kontaktu z przyrod¹.
Coraz czêstsze jest wiêc marzenie mieszkañców miast o przeprowadzce na wieœ,
spowodowane zapewne podœwiadomym pragnieniem kontaktu z natur¹, têsknot¹ za
spokojem, cisz¹ i czystszym ni¿ w miastach powietrzem. Z tego te¿ powodu w
planowaniu urbanistycznym coraz wiêksz¹ rolê odgrywa zieleñ, której ró¿norakie
oddzia³ywanie jest coraz bardziej doceniane tak¿e przez samych mieszkañców. Dla
potwierdzenia tej tezy: jedno du¿e drzewo potrafi w ci¹gu doby wyprodukowaæ tyle
tlenu, ile potrzeba dla kilku osób, a jednoczeœnie przetwarza tak¹ iloœæ dwutlenku
wêgla, jak¹ emituj¹ dwa domki jednorodzinne. Nie nale¿y równie¿ zapominaæ o bardzo
wa¿nej roli zieleni, jak¹ jest schronienie dla ró¿nych gatunków zwierz¹t. Oko³o 25%
siedlisk zwierz¹t znajduje siê na terenach miejskich lub na obrze¿ach miast. Nie znaczy
to jednak, ¿e mamy absolutnie zrezygnowaæ z wycinki drzew i krzewów.

Istniej¹ pewne sytuacje, które mo¿na okreœliæ mianem wy¿szej koniecznoœci. Jest to
np. likwidacja ewidentnego zagro¿enia dla bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz obiektów
budowlanych albo wycinanie gatunków krótkowiecznych, takich jak topole czy brzozy,
które przekroczy³y tzw. wiek rêbnoœci i w wyniku starzenia siê tkanek, nastêpuje
proces powolnego zamierania tych drzew. Prowadzi on do stopniowego zmniejszania
wytrzyma³oœci mechanicznej, a w konsekwencji stan ten grozi z³amaniem konarów,
pni, b¹dŸ wywróceniem ca³ych drzew. W tym miejscu nale¿y zwróciæ uwagê na fakt,
¿e dotyczy to najczêœciej drzew starszych, których lokalizacja w danym miejscu jest albo
przypadkowa, albo bêd¹ca konsekwencj¹ nieprzemyœlanych decyzji sprzed lat. Aby
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Piêkna aleja dêbowa w Michorzewie, niestety dotkniêta przez choroby i szkodniki owadzie

unikn¹æ w przysz³oœci tego typu problemów z "przeszkadzaj¹cymi" drzewami, nale¿y
ju¿ w fazie planowania nowych nasadzeñ bardzo dok³adnie rozwa¿yæ decyzjê o ich lo-
kalizacji oraz wyborze gatunku i odmiany drzewa. Wa¿nym i koniecznym, choæ budz¹-
cym czasem wiele kontrowersji wœród niektórych mieszkañców, zabiegiem jest wyko-
nanie tzw. trzebie¿y. Jest to zabieg polegaj¹cy na usuniêciu z zadrzewienia m. in. drzew
os³abionych, zamieraj¹cych, a tak¿e ró¿nego rodzaju z³omów i wywrotów. Wa¿na jest
te¿ wycinka niektórych drzew rosn¹cych zbyt gêsto, których korony czêsto na siebie
zachodz¹. Ma to na celu likwidacjê konkurencji w strefie koron i korzeni drzew i krze-
wów, a przez to poprawê warunków wzrostu drzew, które pozostan¹ w zadrzewie-
niu. 

Innym wa¿nym zagadnieniem jest kwestia usuwania drzew z zadrzewieñ przydro¿-
nych. W przekonaniu niektórych osób usuniêcie wszystkich drzew przydro¿nych by-
³oby najprostszym i najtañszym sposobem zapobiegania wypadkom drogowym. Jed-
nak¿e z policyjnych statystyk wynika, ¿e to nie drzewa s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ wypad-
ków, tylko brawura i nadmierna prêdkoœæ oraz jazda po spo¿yciu alkoholu.

Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, w którym zachowa³o siê
stosunkowo du¿o wartoœciowych alei przydro¿nych. Stanowi¹ one, niestety nie do
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Lipy na terenie Nowego Tomyœla, stwarzaj¹ce autentyczne zagro¿enie dla budynku mieszkalnego, linii
energetycznej i bezpieczeñstwa ludzi - obecnie ju¿ usuniête
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koñca uœwiadomione, bogactwo naszego kraju. Zachowane do dziœ liczne przyk³ady
wielokilometrowych alei drzew wzbudzaj¹ czêsto zachwyt, zarówno turystów, jak
te¿ przyrodników. Obecnie wycina siê coraz wiêcej drzew, wobec czego bogactwo to
staje siê jeszcze bardziej zagro¿one. Planuj¹c modernizacjê dróg nie wolno braæ pod
uwagê jedynie ich funkcji komunikacyjnych, czy te¿ transportowych i pomijaæ przy tym
istotne funkcje przyrodnicze i krajobrazowe. Zadrzewienia przydro¿ne stanowi¹
barierê dla wiatru, œniegu, ha³asu, zanieczyszczeñ komunikacyjnych, a ponadto s¹
siedliskiem ¿ycia wielu gatunków roœlin i zwierz¹t. Z tych i innych nieprzytoczonych
tutaj powodów, nale¿y siê ograniczyæ do wycinki sztuk ewidentnie zagra¿aj¹cych
bezpieczeñstwu ruchu drogowego, natomiast w przypadku pozosta³ych drzew,
bêd¹cych w dobrym stanie zdrowotnym, czêsto wystarczy odpowiednio wykonane
podciêcie ga³êzi, ale nie og³awianie! 

Niepokoj¹cym jest równie¿ fakt, ¿e przy planowaniu ró¿nego rodzaju inwestycji
bierze siê pod uwagê jedynie ich funkcje gospodarcze i techniczne. Inwestorzy czêsto
zdaj¹ siê nie rozumieæ, ¿e niektórych drzew nie powinno siê wycinaæ ani te¿ przesadzaæ.
Warto wiêc, jeszcze na etapie projektowania, g³êboko przemyœleæ koniecznoœæ wycinki
drzew. Czasami straty drzewa nie da siê zrekompensowaæ nowymi nasadzeniami, a
przy wykazaniu odrobiny dobrej woli oraz pomys³owoœci, mo¿na przeprowadziæ ca³¹
inwestycjê w sposób jak najmniej ingeruj¹cy w œrodowisko naturalne, a nawet tworz¹c
przy zachowaniu istniej¹cego stanu, efektown¹ kompozycyjn¹ ca³oœæ.

Jak wynika z tych kilku powy¿szych przyk³adów, w przypadku usuwania drzew
nale¿y siê ograniczaæ do tych osobników, których wycinka z ró¿nych przyczyn jest
konieczna i w pe³ni uzasadniona. Wszelkie przepisy prawne w tym zakresie zawarte s¹
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Jeden z artyku³ów tej
ustawy dok³adnie okreœla, jakie drzewa z terenów nieleœnych mo¿na wyci¹æ np. bez
zezwolenia. S¹ to m.in. drzewa rosn¹ce na nieruchomoœciach nale¿¹cych do osób
fizycznych, których usuniêcie nie jest zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoœci
gospodarczej, drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieu¿ytkowych do
u¿ytkowania rolniczego, drzewa owocowe - z wy³¹czeniem rosn¹cych na terenach
nieruchomoœci lub jej czêœci wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,
drzewa, których obwód mierzony na wysokoœci 5 cm nie przekracza: 80 cm w
przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, 65 cm w
przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50
cm w przypadku pozosta³ych gatunków drzew, a tak¿e drzewa usuwane w zwi¹zku z
funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych.

Ustawa ta okreœla m. in. w³aœciwoœci organów wydaj¹cych zezwolenia na usuniêcie
drzew i krzewów oraz zasady naliczania op³at administracyjnych, stawki op³at,
wy³¹czenia z naliczenia op³at administracyjnych, a tak¿e kary pieniê¿ne za uszkodzenia,
zniszczenia b¹dŸ usuniêcia drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia. 

Zdjêcia: Miros³aw Ambroszko oraz archiwum domowe Autora
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Aleja lipowa w Zb¹szyniu
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Przyk³ady ingerencji w œrodowisko naturalne z jednoczesnym staraniem o jak najlepsze jego zachowanie

Miros³aw Ambroszko
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Sprawozdanie Zarz¹du 
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego
z dzia³alnoœci w 2019 roku

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

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 wrzeœnia 2003 r. wpisane do
Krajowego Rejestru S¹dowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r. po-
siada status organizacji po¿ytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer
identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma za³o¿one konto nr 06 9058
0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spó³dzielczym w Nowym Tomyœlu. Cz³onko-
wie Stowarzyszenia realizuj¹ jego cele statutowe, dzia³aj¹c na zasadzie wolontariatu. 

Celem dzia³ania Towarzystwa jest:

a) inspirowanie ruchu intelektualnego wspieraj¹cego rozwój ziemi nowotomyskiej,
b) poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi no-

wotomyskiej,
c) propagowanie trwa³ych, historycznych wartoœci dorobku spo³eczno – gospodar-

czego spo³ecznoœci nowotomyskiej,
d) wspó³udzia³ w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego ziemi no-

wotomyskiej, 
e) rozwijanie ró¿norodnych form samorz¹du kulturalnego, s³u¿¹cych wyra¿aniu opi-

nii, zaspakajaniu potrzeb spo³eczno – kulturalnych obywateli,
f) wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywnoœci spo-

³eczno – kulturalnej, regionalnych stowarzyszeñ kulturalnych, ogniw samorz¹du tery-
torialnego, zwi¹zków twórczych i innych organizacji spo³ecznych. 

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a) skupianie wokó³ idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz insty-
tucji i organizacji,

b) zbieranie opinii o spo³ecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie,
rozpowszechnianie,

c) organizowanie konferencji, spotkañ i dyskusji poœwiêconych zagadnieniom spo-
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³eczno – kulturalnym, oœwiatowym, artystycznym,
d) inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów dzia³alnoœci

kulturalnej,
e) organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez spo³eczno –

kulturalnych,
f) organizowanie i prowadzenie zespo³ów problemowych, klubów oraz kó³,
g) dokumentowanie oraz popularyzacjê dzia³alnoœci lokalnych oraz regionalnych

stowarzyszeñ kulturalnych, zwi¹zków twórczych, grup artystycznych i innych zespo-
³ów kulturalnych, a tak¿e wspieranie ich przedsiêwziêæ,

h) prowadzenie w³asnej dzia³alnoœci medialnej – w tym prasowej i wydawniczej,
i) inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce zwi¹zanej z realiza-

cj¹ celów Towarzystwa,
j) udzia³ w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania.

W 2019 roku Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego dzia³a³ w sk³a-
dzie ustalonym w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 18 marca przy nastêpuj¹cym podziale funkcji:

Bogdan Górny – prezes 
Lucyna Koñczal-Gnap – zastêpca prezesa 
Barbara Jandy – skarbnik
Marcin Izydorek – sekretarz 
Beata Baran – cz³onek zarz¹du
El¿bieta Kaffler – cz³onek zarz¹du
Wioleta Kucz – cz³onek zarz¹du.

W okresie sprawozdawczym Zarz¹d NTK odby³ dziesiêæ protoko³owanych posie-
dzeñ, w tym jedno otwarte z udzia³em grona cz³onków NTK, w trakcie których pod-
jêto szereg dzia³añ oraz przygotowano wiele projektów zwi¹zanych, zarówno z istnie-
niem towarzystwa jako organizacji pozarz¹dowej, jak i statutowej jego dzia³alnoœci.
Zwo³a³ tak¿e w dniu 15 paŸdziernika nadzwyczajne XVII Walne Zebranie cz³onków
NTK.

I. Dzia³alnoœæ organizacyjna 

1. Zarz¹d NTK przygotowa³ i przeprowadzi³ w dniu 18 marca 2019 roku Walne
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono spra-
wozdania merytoryczne i finansowe z dzia³alnoœci w roku 2018 i dokonano wyboru
Zarz¹du naszego stowarzyszenia na kolejn¹ kadencjê. Sprawozdanie merytoryczne i fi-
nansowe z dzia³alnoœci w roku 2018 uzyska³y pozytywn¹ opiniê uczestnicz¹cych
w Walnym Zebraniu cz³onków NTK, czego efektem by³o udzielenie Zarz¹dowi NTK
absolutorium za rok 2018.

Sprawozdanie Zarz¹du NTK z dzia³alnoœci w 2019 roku
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2. Zarz¹d NTK wype³ni³ obowi¹zek uaktualniania danych, zg³aszaj¹c ukonstytuowa-
ny w wyniku przeprowadzonych wyborów sk³ad Zarz¹du NTK w Krajowym Rejestrze
S¹dowym.

3. Stosuj¹c odpowiednie zapisy Statutu NTK, Uchwa³¹ nr 1/2019 Zarz¹du NTK
skreœlono z listy cz³onków NTK – 1 osobê na jej wniosek oraz 4 osoby ze wzglêdu na
wieloletnie nieop³acanie sk³adek cz³onkowskich; natomiast Uchwa³ami nr 3/2019 i nr
4 /2019 Zarz¹du NTK stwierdzi³ nabycie cz³onkostwa NTK przez 5 osób. Wed³ug
stanu na dzieñ 31 grudnia 2019 roku na liœcie osób zapisanych do NTK jest 39. cz³on-
ków zwyczajnych oraz 2 cz³onków honorowych. 

4. Reprezentantk¹ Zarz¹du i cz³onków NTK w – dzia³aj¹cej przy Burmistrzu Nowe-
go Tomyœla – Gminnej Radzie Dzia³alnoœci Po¿ytku Publicznego, ze wskazania Zarz¹-
du NTK i za jej zgod¹, zosta³a ponownie kol. Maria Tyszkowska, która reprezentowaæ
bêdzie nasze Towarzystwo ju¿ w 3. kadencji tej Rady (tj. w latach 2019 – 2023). 

5. Korzystaj¹c ze statusu organizacji po¿ytku publicznego, Zarz¹d NTK podj¹³ stara-
nia w celu pozyskania dodatkowych œrodków finansowych przeznaczonych na statuto-
w¹ dzia³alnoœæ Towarzystwa. Z tytu³u odpisu 1% podatku na rzecz organizacji po¿ytku
publicznego za rok 2018 na konto NTK wp³ynê³a nieco wy¿sza ni¿ w roku poprzed-
nim kwota 2 065, 80 z³. Zarz¹d postanowi³ skierowaæ imiennie podziêkowania oso-
bom, które – podaj¹c w zeznaniach podatkowych swe nazwiska – wspar³y w ten spo-
sób dzia³alnoœæ naszego Towarzystwa.

6. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS”
prowadzonym przez p. Jolantê Niewiedzia³ Zarz¹d NTK kontynuowa³ z nim wspó³pra-
cê w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeñ finansowych.

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

8. W wymaganym terminie Zarz¹d NTK z³o¿y³ tak¿e sprawozdania z wykonania
w 2018 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma spo³eczno-kulturalnego „Przegl¹d
Nowotomyski” dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyœla i Starostwo No-
wotomyskie. 

II. Dzia³alnoœæ programowa 

Jak co roku programowe dzia³ania Zarz¹du by³y skierowane przede wszystkim na
przedsiêwziêcia zwi¹zane z realizacj¹ celów statutowych stowarzyszenia. 

W tej sferze dzia³alnoœci: 

1. Zarz¹d NTK, we wspó³pracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumi³a Wojcieszaka
kontynuowa³ prace zwi¹zane z wydaniem 4 nrów pisma spo³eczno-kulturalnego

Sprawozdanie Zarz¹du NTK z dzia³alnoœci w 2019 roku
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Przegl¹d Nowotomyski. W wyniku og³oszonego na prze³omie lat 2018 /2019 otwar-
tego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje po¿ytku publicznego po-
zyskano na ten cel kwotê 23 000 z³ (22 000 z³ – ze œrodków Gminy Nowy Tomyœl
i 1 000 z³ ze œrodków Powiatu Nowotomyskiego). Wraz z zadeklarowanym w pro-
jekcie finansowym wk³adem w³asnym w wysokoœci 2 150 z³ oraz wp³atami sponsorski-
mi w wysokoœci 1 500 z³, œrodki finansowe na wydanie 4 nrów pisma wynios³y 26
650 z³. Œrodki te pokry³y koszty zwi¹zane z wydaniem 4 nrów „Przegl¹du Nowoto-
myskiego”. Wk³ad w³asny osobowy wniesiony do realizacji zadania oszacowany zosta³
na wartoœæ 12 400 z³. Tak wiêc ca³oœæ tego zadania, które zosta³o w pe³ni zrealizowa-
ne i rozliczone, zamkn¹³ siê kwot¹ 39 050 z³.

Zespó³ redakcyjny w sk³adzie: Lucyna Koñczal – Gnap oraz dr Bogumi³ Wojcieszak
podejmuje od lat starania o to, by zawartoœæ merytoryczna publikowanych w nim arty-
ku³ów utrzymywa³a siê na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze pismo adresowane
jest do osób zainteresowanych dziejami i dniem dzisiejszym naszego miasta i jego oko-
lic i dociera tak¿e do odbiorców spoza naszego regionu.

2. Z okazji ukazania siê we wrzeœniu br. 50 nru tego pisma spo³eczno-kulturalnego
NTK, Zarz¹d NTK zorganizowa³ w dniu 15 paŸdziernika uroczyste spotkanie okolicz-
noœciowe z udzia³em osób zaanga¿owanych w jego wydawanie; tj. Zespo³u Redakcyj-
nego, Autorów, Zarz¹du i Cz³onków NTK, przedstawicieli w³adz samorz¹dowych i bo-
haterów numeru jubileuszowego.

Uroczyste spotkanie po³¹czono z uhonorowaniem dra Bogumi³a Wojcieszaka tytu-
³em „Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego”, nadanym na wniosek Zarz¹du NTK
przez Zarz¹d Powiatu Nowotomyskiego oraz z nadaniem godnoœci Cz³onków Hono-
rowych NTK: drowi Bogumi³owi Wojcieszakowi – redaktorowi naszego pisma od
pierwszego jego numeru i Damianowi Ro¿kowi – Paw³owskiemu – autorowi szeregu
zamieszczanych w nim tekstów, dotycz¹cych historii naszego miasta (m. in. cyklu: Sagi
nowotomyskich rodów). Symbolicznym potwierdzeniem nadania tej godnoœci s¹ wrê-
czone Cz³onkom Honorowym statuetki. 

Pozosta³ym najbardziej zaanga¿owanym w redagowanie pisma autorom wrêczone
zosta³y dyplomy okolicznoœciowe i upominki ksi¹¿kowe.

Spotkanie sw¹ obecnoœci¹ zaszczycili: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski,
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu Zbigniew Markowski, Burmistrz Zb¹szynia To-
masz Kurasiñski, przedstawiciele Burmistrza Nowego Tomyœla i Wójta Miedzichowa
oraz prof. Ryszard Kowalczyk – znawcy prasy regionalnej z Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, który w swoim wyst¹pieniu podkreœli³ istotne walory nasze-
go pisma.

3. Realizuj¹c jeden z przyjêtych do realizacji wniosków Walnego Zebrania Sprawoz-
dawczo- Wyborczego Cz³onków NTK, odbytego w dniu 18 marca 2019 roku, Zarz¹d
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NTK d¹¿y³ do zacieœnienia wspó³pracy z kolekcjonerami regionaliów i osobami zainte-
resowanymi problematyk¹ regionaln¹, inauguruj¹c w maju spotkania integruj¹ce kolek-
cjonerów i regionalistów z Nowego Tomyœla i okolic naszego miasta. Z zaproszenia Za-
rz¹du NTK ju¿ w pierwszym spotkaniu wziê³o udzia³ 10 regionalistów – kolekcjone-
rów. 

Od maja do grudnia odby³o siê 7 takich spotkañ (w tym jedno wyjazdowe w œwietli-
cy wiejskiej w Sêkowie – na zaproszenie cz³onków stowarzyszenia Sêkowo Olêder-
skie). W ich efekcie, na wniosek 5 nowo przyjêtych cz³onków NTK, Uchwa³¹ nr
5 /2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku, Zarz¹d NTK powo³a³ do istnienia KO£O REGIO-
NALISTÓW, formalizuj¹c w ten sposób dalsze dzia³ania lokalnych regionalistów i mi³o-
œników regionalnej historii, których cele pokrywaj¹ siê z celami statutowymi NTK.

Jeden z w/w celów wi¹¿e siê z potrzeb¹ zaistnienia w naszym mieœcie Izby Tradycji,
w której mog³yby byæ gromadzone pami¹tki lokalnej przesz³oœci – potrzeba wskazania
lokalu na ten cel przedstawiona zosta³a Burmistrzowi Nowego Tomyœla – na piœmie
i podczas spotkania z Zastêpc¹ Burmistrza Gra¿yn¹ Pogonowsk¹.

W pracach Ko³a Regionalistów Zarz¹d NTK reprezentowany bêdzie przez kol.
Marcina Izydorka. Pozostali cz³onkowie bêd¹ w nich uczestniczyæ w miarê swoich mo¿-
liwoœci czasowych. Zobowi¹zano kol. Marcina Izydorka do zadbania o zamieszczanie
na stronie www NTK – zarówno terminarza kolejnych spotkañ, jak i relacji z ich prze-
biegu.

Na proœbê cz³onków stowarzyszenia „Nasz Przy³êk”, którego cz³onkowie wyrazili
wolê uczestnictwa w tych regionalnych spotkaniach, postanowiono od nowego roku
2020 przesun¹æ ich termin – z pierwszego na drugi wtorek miesi¹ca (z uwagi na odby-
waj¹ce siê w pierwsze wtorki miesi¹ca spotkania ww. stowarzyszenia). 

4. Dla skupionej wokó³ naszego towarzystwa grupy regionalistów – kolekcjonerów
oraz wszystkich cz³onków NTK Zarz¹d zorganizowa³ we wrzeœniu wyjazd do Muzeal-
nej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej, dzia³aj¹cej w strukturach Centrum Kultury „Ron-
do” w Grodzisku Wlkp. W wyjeŸdzie uczestniczyli tak¿e cz³onkowie Zarz¹du NTK:
prezes Bogdan Górny, wiceprezes Lucyna Koñczal – Gnap, Marcin Izydorek – sekre-
tarz i Wioleta Kucz – cz³onek Zarz¹du. Wizytê oceniono jako interesuj¹c¹ pod wzglê-
dem poznawczym, m. in. znakomitemu przewodnikowi po Izbie Muzealnej, którym
by³ p. Andrzej Chróst – znawca grodziskiej historii, autor i wspó³autor szeregu regio-
nalnych publikacji. Trwa³¹ pami¹tk¹ naszej wizyty w grodziskim muzeum jest cenny dar
przekazany przez kol. Henryka Stasiñskiego – przedwojenna mapa powiatu grodzi-
skiego.

Relacja z wyjazdu, bogato ilustrowana zdjêciami kol. Wojciecha Teleszyñskiego, za-
mieszczona zosta³a na stronie www Towarzystwa, a tak¿e na Facebooku. 
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Kontynuacj¹ tego typu, wzbogacaj¹cych wiedzê regionalistów, by³ wyjazd grupy
cz³onków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego wraz z sympatykami naszego
Towarzystwa na wycieczkê krajoznawcz¹ "W¹sowo inaczej", której celem by³o
poznanie regionu po³o¿onego "tu¿ za miedz¹". Niezwykle sympatycznym, znaj¹cym w
szczegó³ach historiê okolic, pasjonatem - regionalist¹ - okaza³ siê nasz kolega
Mieczys³aw Janas, od roku 2019 cz³onek NTK. Podczas tego wyjazdu odwiedziliœmy
m. in. skansen pszczelarsko-rolniczy przy domu nie¿yj¹cego ju¿ Alfonsa Rogala, po
którym oprowadzi³ nas jego syn. Byliœmy w miejscu, gdzie urodzi³ siê i mieszka³ Jan
Ro¿ek - dowódca kompanii w¹sowskiej uczestnicz¹cej w powstaniu wielkopolskim
oraz na rozleg³ym terenie, gdzie w latach 1941-1942 znajdowa³ siê niemiecki obóz
pracy przymusowej dla polskich ¯ydów, zatrudnionych przy budowie autostrady. 

Tak¿e relacja z tego wyjazdu, ilustrowana zdjêciami kol. Wojciecha Teleszyñskiego,
zamieszczona zosta³a na stronie www Towarzystwa, a tak¿e na Facebooku. 

5. W ramach konkursów ofert dla organizacji pozarz¹dowych og³oszonych przez
Gminê Nowy Tomyœl i Powiat Nowotomyski na realizacjê zadañ w 2019 roku, Zarz¹d
NTK z³o¿y³ oferty na zadanie "Spektakle i koncerty dla dzieci - "Jasn¹ nut¹ o Powstaniu
Wielkopolskim". Wnioskowano odpowiednio o dofinansowanie tego zadania w
kwotach 6 500 z³ oraz 3 000 z³ - tj. ³¹cznie w kwocie 9 500 z³. W zwi¹zku z
otrzymaniem dofinansowania w wysokoœci 3 000 z³ - wy³¹cznie ze œrodków Gminy
Nowy Tomyœl zrealizowano ów projekt w ograniczonym do jednej edycji. Zadanie
zosta³o w wyznaczonym terminie rozliczone.

6. Tradycyjnie przed Narodowym Œwiêtem Niepodleg³oœci Zarz¹d NTK ponownie
zaprosi³ szko³y i przedszkola z Nowego Tomyœla i naszej gminy do udzia³u w
Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej "Idzie ¿o³nierz borem, lasem…".
W tegorocznym - XIV ju¿ - Przegl¹dzie, 6 listopada 2019 roku w sali widowiskowej
NOK-u, udzia³ wziê³o siedem placówek oœwiatowych. Wszyscy wykonawcy otrzymali
dyplomy uczestnictwa oraz s³odkie upominki ufundowane przez nasze Towarzystwo.
Ostatnim akcentem muzycznego spotkania by³o wspólne z³o¿enie wi¹zanki kwiatów
pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci.

Koncert tradycyjnie poprowadzi³a pomys³odawczyni i organizatorka wszystkich
dotychczasowych przegl¹dów - Maria Tyszkowska, cz³onek naszego Towarzystwa.

7. Podczas Spotkania Noworocznego,  zorganizowanego przez Burmistrza
Nowego Tomyœla w dniu 1 lutego 2019 roku przedstawiciele Zarz¹du NTK, tj. Prezes
i Wiceprezes uhonorowali lokalnych twórców, animatorów i mecenasów kultury -
przyznanymi przez Zarz¹d NTK - statuetkami FILAR KULTURY. W wyniku
przeprowadzonego g³osowania dokona³ uprzednio wyboru pierwszych laureatów
statuetek FILAR KULTURY. Byli nimi: Renata Œmiertelna - w kategorii ³¹czonej: twórca
i animator oraz Bank Spó³dzielczy - w kategorii: mecenas kultury. 
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Kontynuuj¹c tê tradycjê Zarz¹d NTK wytypowa³ kolejnych laureatów tego
wyró¿nienia. S¹ nimi: Zdzich Po³¹carz - FILAR KULTURY w kategorii: twórca, Karol
Rogacz - FILAR KULTURY w kategorii: animator i Okrêgowa Spó³dzielnia Mleczarska
- FILAR KULTURY w kategorii: mecenas. Wrêczenie statuetek postanowiono
ponownie po³¹czyæ z tradycyjnym Koncertem Noworocznym, organizowanym przez
Burmistrza Nowego Tomyœla - tym razem 30 stycznia 2020 roku.

8. Zarz¹d NTK podj¹³ dzia³ania zwi¹zane z wydaniem w formie ksi¹¿kowej zbioru
tekstów Andrzeja Bobkiewicza, zmar³ego cz³onka Kapeli "Zza Winkla". Zgromadzone
teksty poddane zosta³y wstêpnemu opracowaniu redakcyjnemu, które powierzono
instruktorowi NOK-u Renacie Œmiertelnej. Z proœb¹ o wykonanie rysunkowych
ilustracji Zarz¹d zwróci³ siê do kol. Ryszarda Pozdrowicza i Zdzicha Po³¹carza, a o
opatrzenie tekstów s³ownym komentarzem do zaprzyjaŸnionego od lat z Kapel¹
poznañskiego autora tekstów i satyryka Lecha Konopiñskiego. Zarz¹d podj¹³ i
kontynuuje starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych na realizacjê tego
wydawniczego przedsiêwziêcia. Wydanie w/w publikacji planowane jest w zwi¹zku z
obchodami 40.lecia Kapeli "Zza Winkla" w sierpniu 2020 roku.

ponadto

9. Zarz¹d NTK partnerowa³ Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym
Tomyœlu w wydaniu albumu autorstwa skarbnika Zarz¹du NTK Barbary Jandy oraz
trojga regionalistów: Krzysztofa Jandy, Jana B¹belka i Anety Wiœniewskiej " Zdawaæ siê
mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze… Ma³e obiekty sakralne Nowego Tomyœla i okolic ze
zdjêciami Paw³a R. Schreynera". Na wsparcie tego wydawnictwa przeznaczono kwotê
5 600 z³ pozyskanych z wp³at sponsorskich.

10. Realizuj¹c jeden z wniosków z ubieg³orocznego Walnego Zebrania
Sprawozdawczo-Wyborczego NTK, cz³onkowie Zarz¹du uczestniczyli w trzech
spotkaniach przedstawicieli organizacji i stowarzyszeñ z terenu naszej gminy (9. IV. - na
zaproszenie Stowarzyszenia "Nasz Przy³êk" w œwietlicy wiejskiej w Przy³êku; 22. VII. -
na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz odnowy Wsi Nowa Ró¿a w œwietlicy wiejskiej
w Nowej Ró¿y i 26 listopada - na zaproszenie Stowarzyszenia "Sêkowo Olêderskie" w
œwietlicy wiejskiej w Sêkowie). Celem tych spotkañ jest wzajemne zapoznanie siê z
dzia³alnoœci¹ poszczególnych stowarzyszeñ i ich planami na przysz³oœæ oraz omówienie
mo¿liwoœci wspó³dzia³ania miêdzy organizacjami i stowarzyszeniami.

11. Zarz¹d skorzysta³ z zaproszenia na Jubileusz 25-lecia Wielkopolskiej Rady
Koordynacyjnej Zwi¹zku Organizacji Pozarz¹dowych. Prezes Bogdan Górny i cz³onek
Zarz¹du Beata Baran reprezentowali nasze Towarzystwo w dniu 12 grudnia 2019
roku na zorganizowanej z tej okazji uroczystej Gali w Sali Ziemi Miêdzynarodowych
Targów Poznañskich.

12. Zarz¹d systematycznie podejmowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do lepszej
rozpoznawalnoœci Towarzystwa w œrodowisku lokalnym m. in. poprzez: sta³e

Sprawozdanie Zarz¹du NTK z dzia³alnoœci w 2019 roku
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eksponowanie logo Towarzystwa tj. jego publikowanie na stronie tytu³owej
wydawanego pod patronatem NTK pisma spo³eczno-kulturalnego "Przegl¹d
Nowotomyski", na przypinkach (buttony, pinsy), wszelkich materia³ach promuj¹cych
wydarzenia, a tak¿e poprzez za³o¿enie profilu NTK na Facebooku. Celowi temu s³u¿y³
tak¿e wyemitowany w marcu 2019 roku w Osiedlowej TV Kablowej wywiad z
Prezesem NTK Bogdanem Górnym.

Wnioski

1. Zarz¹d postanawia kontynuowaæ dzia³ania integruj¹ce regionalistów
i kolekcjonerów regionaliów, m. in. poprzez wzbogacaj¹ce wiedzê regionalistów
wyjazdy do nieodleg³ych miejscowoœci – np. Muzeum Regionu Koz³a w Zb¹szyniu,
Muzeum Po¿arnictwa w Rakoniewicach i skansenu w Wolsztynie. 

2. W trosce o los regionalnych eksponatów gromadzonych przez osoby prywatne,
Zarz¹d NTK bêdzie wspiera³ starania regionalistów o utworzenie w naszym mieœcie
izby regionalnej i przydzielenie jej lokalu. 

3. Dla zintensyfikowania dzia³añ i w³¹czenia w nie wiêkszej iloœci cz³onków NTK,
Zarz¹d NTK bêdzie kontynuowa³ tradycjê otwartych dla cz³onków posiedzeñ Zarz¹du
(np. w lutym, maju, wrzeœniu i listopadzie). Zaproszenia na takie spotkania
ka¿dorazowo zamieszczane bêd¹ z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie
internetowej Towarzystwa (ntk. org. pl).

4. M. in. poprzez poszerzenie wspó³pracy z innymi organizacjami,
stowarzyszeniami, a tak¿e instytucjami i gronem lokalnych liderów, Zarz¹d NTK bêdzie
podejmowa³ dzia³ania zmierzaj¹ce do wzbogacenia form dzia³alnoœci Towarzystwa, m.
in. w zakresie popularyzacji regionalnej tradycji i gwary.

5. Zarz¹d bêdzie intensyfikowa³ starania o pozyskanie œrodków zewnêtrznych na
prowadzenie w/w form dzia³alnoœci.
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...Nowotomyskiej Grupy Fotograficznej FoTomyœl

Powsta³a w 2017 roku z inicjatywy Adama Polañskiego. Jej celem by³a pro-
mocja gminy oraz miasta Nowy Tomyœl poprzez organizacjê plenerów foto-

graficznych, wystaw oraz spotkañ warsztatowych
o tematyce fotograficznej. W ci¹gu trzech lat swe-
go istnienia zorganizowa³a warsztaty fotograficzne
poœwiêcone fotografii portretowej, spotkanie
z wspó³udzia³em Zwi¹zku Artystów Fotografików
Polskich, wspóln¹ wystawê pt. „Ich Troje” oraz co-
roczne plenery fotograficzne. Szczególn¹ trosk¹
i staraniami cz³onkowie Grupy otaczaj¹ swe sztan-
darowe dzia³anie, tj. Miêdzynarodowy Konkurs Fo-
tograficzny „Portret Prawdziwy”. Wspó³za³o¿ycie-
lami grupy oraz jej cz³onkami s¹: Adam Polañski
oraz Anka Pawelczak i Przemek Kaczmarek. 

ADAM POLAÑSKI

Nauczyciel, fotograf, spo³ecznik, radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu. Instruk-
tor nurkowania KDP / CMAS M2. Prawie 30 lat z aparatem, fotografowa³ tu i tam,
tych i tamtych, tych z bliska i tych z daleka. Za³o¿yciel Nowotomyskiej Grupy Foto-
graficznej „FoTomyœl”. Pomys³odawca i organizator Miêdzynarodowego Konkursu
Fotograficznego „Portret Prawdziwy”. Cz³onek Zwi¹zku Polskich Artystów Fotogra-

Z TEKI...

Nowotomyska Grupa Fotograficzna „FoTomyœl”, czyli (od lewej): 
Przemek Kaczmarek, Anka Pawelczak i Adam Polañski

Nowotomyska Grupa Fotograficzna „FoTomyœl”
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fików. Organizator miêdzynarodowych plenerów fotograficznych im. Andrzeja Ber-
sza. Laureat wielu konkursów fotograficznych w Europie oraz poza jej granicami. Wy-
stawia³ zdjêcia w Kanadzie, USA, Brazylii, Argentynie, Francji, Niemczech, Danii, Cze-
chach, S³owacji, W³oszech oraz wielu miastach w Polsce. Przed jego obiektywem sta-
wali m. in. najbardziej znani w kraju politycy, aktorzy i muzycy.  Dwukrotnie „Cz³o-
wiek Roku” w plebiscycie „G³osu Wielkopolskiego”, w kategorii: kultura. Jako jedy-
ny nowotomyœlanin uhonorowany medalem Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy
za bezinteresowny wk³ad w pomoc naprawdê potrzebuj¹cym.

ANKA PAWELCZAK

Podobno artyst¹ mo¿e nazywaæ siê ka¿dy, kto ma coœ wspólnego ze sztuk¹. Foto-
grafia jest sztuk¹, a skoro ja j¹ pope³niam – to znaczy, ¿e jestem artyst¹? Ka¿dy mo¿e
sobie przypisaæ ten tytu³, ale czy ka¿dy na to zas³uguje? Fotografujê od wielu, wielu lat,
ale przez te lata ca³y czas gdzieœ b³¹dzi³am zamkniêta w rzemioœle. W rezultacie tego
sta³am w miejscu, bo mia³am zamkniête serce. Dopiero od niedawna zaczê³am wi-
dzieæ rzeczy, których wczeœniej nie dostrzega³am. Od czerwca 2019 roku mogê po-
wiedzieæ, ¿e przede wszystkim spe³niam siê jako cz³owiek, który kocha sztukê i ludzi,
którzy j¹ tworz¹. Od niedawna jestem organizatorem warsztatów fotograficznych
i cz³onkiem grupy fotograficznej „FoTomyœl” oraz uczestniczk¹, co chcê z dum¹ pod-
kreœliæ, pleneru fotograficznego im. Andrzeja Bersza organizowanego przez Adama
Polañskiego. I wierzê bardzo, ¿e przysz³e lata przynios¹ mi wiele inspiracji, za czym
pójd¹ nowe projekty, dziêki którym bêdê siê rozwijaæ jako cz³owiek, który kocha fo-
tografiê…

PRZEMEK KACZMAREK

Czeœæ i czo³em! Jestem Przemek. Wychowa³em siê w Nowym Tomyœlu. Ju¿ od ma-
³ego ch³opca aparat by³ przypisany do moich r¹k (pierwszy aparat zbudowa³em sobie
z klocków). Jako nastolatek kupi³em sobie pierwszy aparat cyfrowy, którym zacz¹³em
fotografowaæ znajomych. Od tego momentu zdjêcia poch³onê³y mnie bez reszty!
Z czasem ludzie zaczêli do mnie pisaæ i pytaæ o sesje. Wtedy ju¿ wiedzia³em, ¿e foto-
grafia bêdzie towarzyszyæ mi przez resztê ¿ycia! Fotografia to moja najwiêksza pasja
i praca jednoczeœnie. Szukam w niej subtelnych spojrzeñ, emocji, drobnych gestów i tro-
chê magii œwiat³a. Ka¿da sesja jest wyj¹tkowa. Stawiam na naturalnoœæ, dobór koloru i do-
br¹ wspó³pracê z klientem. Publikujê na profilach fotograficznych VOGUE, CAMERARAW
i Pamphlet for photo by FULL Frame ALL in YOUR HEAD. Na swoim koncie mam kilka
wyró¿nieñ w konkursach np. Miêdzynarodowym Konkursie Fotograficzny „Portret Praw-
dziwy”, „Blisko Natury”, czy „Nowotomyskie Inspiracje”. W 2015 roku zosta³em laure-
atem konkursu fotograficznego „Fotowiklina”. Moje zdjêcia pojawi³y siê na ok³adce ksi¹¿ki,
a tak¿e zosta³y kilkakrotnie wyró¿nione w serwisie Digart. Od 2018 roku jestem oficjal-
nym fotografem Teatru Paragraf -2 z Siedlca, a tak¿e cz³onkiem Nowotomyskiej Gru-
py Fotograficznej „FoTomyœl”. Od kilku lat jestem uczestnikiem plenerów fotograficz-
nych im. Andrzeja Bersza, organizowanych przez Adama Polañskiego, dziêki temu
mog³em wspó³pracowaæ m. in. z Ilon¹ Felicjañsk¹. Mam za sob¹ kilka autorskich wy-
staw i wernisa¿y. Na pocz¹tku 2019 roku uzyska³em tytu³ „Fotografa Œlubnego Ro-
ku” w miejskim etapie plebiscytu „G³osu Wielkopolskiego”.
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Fot.  Adam Polañski



Z TEKI...

90 Nowotomyska Grupa Fotograficzna „FoTomyœl”

Fot.  Adam Polañski
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Fot.  Adam Polañski
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Fot.  Adam Polañski
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Fot. Przemek Kaczmarek 
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Fot. Przemek Kaczmarek 
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Fot. Przemek Kaczmarek 
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Fot. Przemek Kaczmarek 
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Fot. Przemek Kaczmarek 
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Fot. Anna Pawelczak
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Fot. Anna Pawelczak
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Fot. Anna Pawelczak
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Fot. Anna Pawelczak
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Fot. Anna Pawelczak
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Policja ma now¹ siedzibê
W pierwszym tygodniu kwietnia otwarta zosta³a nowa siedziba Komendy Powiato-

wej Policji w Nowym Tomyœlu. Jej budowa rozpoczê³a siê w marcu 2018 roku. Oka-
za³y budynek, wraz z architektur¹ towarzysz¹c¹, stan¹³ przy ul. Tysi¹clecia 3a, niedale-
ko centrum miasta. Jednym z pierwszych etapów inwestycji by³o wyburzenie starych
budynków, które pe³ni³y do tej pory funkcjê gara¿y oraz czêœci budynku gospodarcze-
go – obiekty te stanowi³y czêœæ wspóln¹ z dotychczasow¹ komend¹ przy ul. Pi³sudskie-
go. Nowo powsta³y budynek wraz z zapleczem techniczno-gospodarczym i strzelnic¹
tworz¹ jeden obiekt w kszta³cie litery L. W czêœci administracyjnej budynek jest cztero-
kondygnacyjny, w pozosta³ej jednokondygnacyjny. £¹czna powierzchnia u¿ytkowa bu-
dynku stanowi oko³o 2430 m?. Obiekt zosta³ wyposa¿ony tak¿e w zaplecze sportowe
i salê konferencyjn¹. Koszt inwestycji wyniós³ blisko 20 milionów z³otych. Do nowej sie-
dziby przeniesiony zosta³ tak¿e Wydzia³ Ruchu Drogowego, który dotychczas znajdo-
wa³ siê w budynku nale¿¹cym do autostrady A2 w Bolewicku. Nowa siedziba nowoto-
myskiej Policji odpowiada najnowszym standardom. Dziêki tej inwestycji znacz¹co po-
prawi³y siê warunki pracy funkcjonariuszy i cywilnych pracowników Policji. Nowy
obiekt bêdzie s³u¿y³ nie tylko mundurowym, ale tak¿e mieszkañcom, gdy¿ w istotny
sposób usprawni obs³ugê interesantów.

#nowotomyska biblioteka czytelnikom
Podporz¹dkowuj¹c siê sanitarnym rygorom, zwi¹zanym z obowi¹zuj¹cym stanem

zagro¿enia epidemicznego, ju¿ 6 kwietnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna
w Nowym Tomyœlu przenios³a swoj¹ dzia³alnoœæ kulturaln¹ do Internetu i zaprosi³a
swych czytelników do udzia³u w czytelniczym projekcie: „Czytam Tobie #nowotomy-
ska biblioteka czytelnikom”. Na zaproszenie nowotomyskich bibliotekarek, znani i lu-
biani w naszym œrodowisku Przyjaciele Biblioteki zachêcali mieszkañców naszego tere-
nu do siêgniêcia, w tym trudnym okresie spo³ecznej izolacji okresie, po literaturê. Pre-
zentuj¹c fragmenty interesuj¹cych pozycji ksi¹¿kowych, przekonywali ¿e chwile spê-
dzone na lekturze mog¹ pomóc w przetrwaniu czasu odosobnienia. Zaproszenie do
wspó³tworzenia projektu przyjêli: Aleksandra Antoniewicz – Kaszczyñska – nauczyciel-
ka przedmiotów artystycznych w Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego
w Nowym Tomyœlu; Lidia Dudek – nauczycielka w Zespole Szkó³ nr 2 w Nowym To-
myœlu oraz w Zespole Szkó³ im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, od wielu lat – wraz
z m³odzie¿¹ szkoln¹ – wspieraj¹ca czytelnicze akcje bibliotecznej Strefy Koloru; Kry-
stian Dybek, Agata Doliñska, Anna Grzelkiewicz i Klaudia Parniewicz – reprezentuj¹cy
nowotomyskie œrodowisko harcerskie: 4 Gromadê Zuchow¹ „Leœne Duchy”, 19 Dru-
¿ynê Harcerk¹ „Buki” i 12 Dru¿ynê Starszoharcersk¹ „Horyzont; Agnieszka Fabian –
nauczycielka w Przedszkolu nr 5 „S³oneczko”; Magdalena Kêdzia- Kluj – pedago¿ka
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i dyrektorka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Tomyœlu, wspó³pracu-
j¹ca z organizacjami i instytucjami dzia³aj¹cymi na rzecz dziecka i jego rodziny; Marcin
Kozica – funkcjonariusz Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu, odpowie-
dzialny za dzia³alnoœæ kontrolno-rozpoznawcz¹ na terenie powiatu nowotomyskiego;
Joanna Krysztofek-Koprak – dyrektorka Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka w Nowym
Tomyœlu; £ukasz „Ryba” Kwiecieñ – mi³oœnik krymina³ów Ryszarda Æwirleja i gier plan-
szowych, w wolnych chwilach wystêpuj¹cy w Amatorskiej Grupie Teatralnej, dzia³aj¹-
cej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury oraz w Grupie Improwizacji Kabaretowej
KURNIK IMPRO; Mi³osz Markiewicz – absolwent Pañstwowej Szko³y Muzycznej I st.
im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomyœlu, obecnie kszta³c¹cy siê w Krakowskiej
Szkole Artystycznej na kierunku aktorstwo dramatyczne; Bogus³aw Nawrot – so³tys
Przy³êku i radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, wystêpuje równie¿ w Amatorskiej
Grupie Teatralnej, dzia³aj¹cej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury; El¿bieta Podla-
szewska-Cybal – nauczycielka z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”, aktorka Amator-
skiej Grupy Teatralnej; Rafa³ Putz – nauczyciel biologii i chemii w Zespole Szkó³ nr
1 w Nowym Tomyœlu, za³o¿yciel poetycko-rockowego zespo³u „Karawana Eskimo-
sów”, autor tekstów i muzyki; Karolina Œwitalska, Weronika Gawron-Andrzejczak
oraz Ewa WoŸna – nauczycielki z Przedszkola nr 4 im. Bolka i Lolka, tworz¹ce autor-
skie scenariusze do spektakli teatralnych dla dzieci i doros³ych; Maciej Œwita³a – nauczy-
ciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej – Cu-
rie oraz gry na gitarze w Prywatnym Ognisku Muzycznym w Nowym Tomyœlu, cz³o-

Zaproszenie do udzia³u w projekcie nowotomyskiej biblioteki przyjê³a m. in. Aleksandra Walczak
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nek cover bandu Jack D. Society i wokalista w Aconste Duo; Anna Urbaniak – funkcjo-
nariuszka Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyœlu; Aleksandra Walczak – na-
uczycielka w klasie fortepianu w Pañstwowej Szkole Muzycznej w Nowym Tomyœlu,
aktorka Amatorskiej Grupy Teatralnej, prowadz¹ca tak¿e zespó³ wokalny „Niespo-
dzianka”; Jakub Wojciechowski – policjant z Wydzia³u Prewencji w Zespole ds. Wy-
kroczeñ Komendy Powiatowej Policji z Nowym Tomyœlu, poza s³u¿b¹ w³aœciciel Cen-
trum Kszta³cenia „Edumania”, zajmuj¹cego siê nauk¹ jêzyków obcych oraz animacjami
dla najm³odszych. Czytelniczy projekt „Czytam Tobie” zamknê³a Lucyna Koñczal-
-Gnap – dyrektor biblioteki i wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalne-
go, animatorka wielu wydarzeñ kulturalnych oraz dzia³añ edukacyjnych i wydawni-
czych.

Maseczki dla seniorów
W Gminnym Oœrodku Informacji na placu Niepodleg³oœci 17 kwietnia pracownicy

Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu rozdawali maseczki wielokrotnego u¿ytku oso-
bom powy¿ej 65 roku ¿ycia. W kolejnych dniach maseczki trafi³y tak¿e do seniorów
mieszkaj¹cych na terenach wiejskich naszej gminy. £¹cznie do seniorów trafi³o oko³o
4 tysiêcy maseczek. 

#hot16challenge2
Wielu nowotomyœlan, w tym tak¿e grupy osób i przedstawiciele lokalnych instytucji,

w³¹czy³o siê do ogólnopolskiej muzycznej akcji pod nazw¹ #hot16challenge2, której 2.
edycja zainicjowana zosta³a 28 kwietnia. Celem tej akcji o charakterze charytatywnym
by³o zbieranie funduszy pozwalaj¹cych wesprzeæ s³u¿by medyczne, znajduj¹ce siê na
pierwszej linii walki z koronawirusem. Ka¿dy z jej uczestników zobowi¹zany by³ do na-
grania 16. wersowej zwrotki utworu pod dowolny bit, nominowania do tego zadania
kolejnych wykonawców i dokonania wp³aty za poœrednictwem serwisu siepomaga. pl.
W akcji wziêli udzia³ m. in.: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner, ks. Tomasz Sobolewski – proboszcz parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, pracownicy Nowotomyskiego
Oœrodka Kultury, Kapela „Zza Winka”, a tak¿e wiele innych osób. 

Niezwyk³y mural na œwiêto jazzu
Miêdzynarodowy Dzieñ Jazzu, przypadaj¹cy 30 kwietnia, w tym roku mimo ob-

ostrzeñ wynikaj¹cych z zagro¿enia koronawirusem, obchodzony by³ wyj¹tkowo. Tego
dnia, na pó³nocnej œcianie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy-
œlu, ods³oniêty zosta³ mural przedstawiaj¹cy Jana Ptaszyna Wróblewskiego – wybitne-
go muzyka jazzowego, który od 20 lat przewodniczy jury Big Band Festiwalu, organi-
zowanego przez Nowotomyski Oœrodek Kultury. Z okazji 15. edycji tego Festiwalu,
uchwa³¹ Rady Miejskiej, muzykowi przyznano medal „Zas³u¿ony dla miasta i gminy
Nowy Tomyœl”. W wydarzeniu uczestniczyli: W³odzimierz Hibner – Burmistrz Nowe-
go Tomyœla, Gra¿yna Pogonowska – Zastêpca Burmistrza; Lucyna Koñczal-Gnap – dy-
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rektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu; Beata Baran –
p. o. dyrektora Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Bogdan Górny – prezes Nowoto-
myskiego Towarzystwa Kulturalnego, Genowefa Hreczyñska – by³a, wieloletnia dyrek-
tor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Karol Rogacz – komisarz Big Band Festiwali
oraz przedstawiciele mediów. Twórc¹ tego œciennego malowid³a jest Jaros³aw Fabiœ,
autor tak¿e kilku innych tego typu prac w naszym mieœcie. Znajduj¹cy siê na œcianie no-
wotomyskiej Biblioteki, mural przedstawiaj¹cy sylwetkê Jana Ptaszyna Wróblewskiego
z nieod³¹cznym saksofonem w rêkach, umiejscowiony zosta³ w przestrzeni stanowi¹cej
otoczenie muszli koncertowej, w której organizowanych jest wiele wydarzeñ kultural-
nych dla mieszkañców naszego terenu. Tego dnia z okien Nowotomyskiego Oœrodka
Kultury rozbrzmiewa³a jazzowa muzyka, a na facebookowym profilu NOK-u, dziêki
reporta¿owi filmowemu, przypomniana zosta³a ostatnia edycja Big Band Festiwalu.
Niestety aktualna sytuacja epidemiologiczna uniemo¿liwia w tym roku organizacjê jubi-
leuszowego 25. Big Band Festiwalu. 

Obchody Œwiêta Konstytucji 3 Maja
Tegoroczne obchody 229 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja mia³y inny, ni¿

w latach poprzednich, charakter. Ze wzglêdu na wci¹¿ obowi¹zuj¹cy w Polsce stan za-
gro¿enia epidemicznego i zakaz organizowania wszelkich zgromadzeñ, nie zosta³y zor-
ganizowane obchody gminne. Pod obeliskiem Konstytucji 3 Maja na placu Chopina wi¹-

Jan Ptaszyn-Wróblewski na nowotomyskim muralu autorstwa Jaros³awa Fabisia



zankê kwiatów z³o¿yli przedstawiciele Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Tak¿e
inne delegacje, jednak indywidualnie, sk³ada³y kwiaty w tym miejscu pamiêci. O przypa-
daj¹cym w tym dniu œwiêcie narodowym przypomina³y te¿ flagi Polski, którymi udeko-
rowane zosta³y ulice miasta i budynki. 

Wznowienie dzia³alnoœci biblioteki
Po okresie obostrzeñ zwi¹zanych z panuj¹c¹ pandemi¹ Covid 19, Miejska i Powiato-

wa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu i jej filie na wsiach wznowi³y swoj¹ dzia³al-
noœæ, jednak z zachowaniem szeregu zasad obowi¹zuj¹cego nadal re¿imu sanitarnego.
Przy braku wolnego dostêpu do pó³ek i koniecznoœci zamawiania lub rezerwowania
ksi¹¿ek poprzez katalog on-line, za poœrednictwem poczty mailowej lub w trakcie roz-
mowy telefonicznej od 5 maja otwarta zosta³a dla czytelników biblioteka g³ówna, a na-
stêpnie kolejno od 12 maja do 2 czerwca filie w Bukowcu, Borui Koœcielnej, Jastrzêb-
sku Starym, Wytomyœlu i Sêkowie.

Rocznica zakoñczenia II wojny œwiatowej
8 maja, z okazji 75 rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej, Burmistrz Nowego To-

myœla W³odzimierz Hibner wraz z artyst¹ malarzem Zdzis³awem Po³¹carzem z³o¿yli
wi¹zankê kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodle-
g³oœci. Ze wzglêdu na obostrzenia wynikaj¹cego ze stanu zagro¿enia epidemicznego,
w tym roku nie odby³y siê gminne obchody zwi¹zane z t¹ wa¿n¹ w dziejach naszej Oj-
czyzny rocznic¹. 
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Po wznowieniu dzia³alnoœci w nowotomyskiej bibliotece obowi¹zuje nadal re¿im sanitarny 
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Wirtualny Tydzieñ Bibliotek
Jak ka¿dego roku, miêdzy 8 a 15 maja, w tym roku z powodu pandemii w innej for-

mie Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu obchodzi³a XVII
Ogólnopolski Tydzieñ Bibliotek. Has³o tegorocznego tygodnia brzmia³o: „Zasmakuj
w bibliotece”, ksi¹¿kowych smaków by³o wiêc co niemiara. By³y wœród nich – smak s³o-
wa, wspomnieñ, ¿ycia, wiedzy, zabawy oraz smak podró¿y. Z ka¿dym z tych smaków
wi¹za³y siê atrakcje, którymi czytelnicy raczyli siê w wirtualnej przestrzeni. Inaczej
z uwagi na sytuacjê epidemiczn¹ byæ nie mog³o – wszystkie dzia³ania odbywa³y siê
w formie on-line. Szczêœliwie nie umniejszy³o to w ¿aden sposób atrakcyjnoœci zapropo-
nowanych spotkañ, warsztatów czy te¿ anga¿uj¹cych czytelników konkursów. Wyj¹t-
kowo du¿a te¿ by³a iloœæ uczestników tych wirtualnych wydarzeñ. Tydzieñ Bibliotek
rozpocz¹³ siê wirtualnym spotkaniem w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynen-
ty” i zwiedzaniem – wraz Micha³em Szulimem, podró¿nikiem, dziennikarzem i auto-
rem ksi¹¿ek podró¿niczych – ma³o znanych zak¹tków Pary¿a. Cz³onkinie biblioteczne-
go Klubu Rêkodzie³a „Fantazja” wziê³y udzia³ w warsztatach tworzenia najsmaczniej-
szych wierszy dada, które poprowadzi³a Martyna Kasperek i po nich odpowiedzieæ mo-
g³y na pytanie, co wspólnego z gotowaniem ma tworzenie poezji. Aby przywo³aæ wspo-
mnienia, bibliotekarki zaprosi³y nowotomyœlan do „starego kina” na prezentacjê mate-
ria³u filmowego, powsta³ego z wykorzystaniem starych zdjêæ zgromadzonych w No-
wotomyskiej Galerii Internetowej, prowadzonej przez biblioteczny Oœrodek Wiedzy
o Regionie. Chêtni mogli wzi¹æ udzia³ w trzech tematycznych konkursach. Rozœpiewa-
ni kucharze – Adrian Napiera³a, Cecylia Œlusarz, Jakub Korbanek, Zofia Sza³ek, Julia
Warmuz, Wiktor Warmuz, Paulina Maciejewicz i Sandra Ruga³a – piêknie wyœpiewali
zawarte w ksi¹¿kach receptury nietypowych potraw, a zadaniem uczestników tego
konkursu by³o rozpoznanie, o jakie danie chodzi. W odró¿nieniu od pierwszego,
w drugim, wymagaj¹cym wiêkszej aktywnoœci i inwencji uczestników, konkursie na wy-
konanie i sfotografowanie dania inspirowanego dowoln¹ ksi¹¿k¹, odwa¿yli siê wzi¹æ
udzia³ tylko nieliczni uczestnicy. Za to przyrz¹dzili oni dania pierwszej klasy i nale¿¹ siê
im gromkie brawa. Rekordy uczestnictwa pobi³ trzeci z konkursów „Obrazki z podró-
¿y”, w ramach którego wiele osób zamieœci³o na bibliotecznym Facebooku zdjêcia z od-
bytych woja¿y po Polsce oraz innych krajach, co zosta³o docenione du¿¹ iloœci¹ ich po-
lubieñ. W trakcie ca³ego Tygodnia Bibliotek na facebookowym profilu biblioteki poja-
wia³y siê podcasty, w których nowotomyskie bibliotekarki i biblioentuzjaœci zachêcali do
„posmakowania wielosmakowych” ksi¹¿ek, zdecydowanie wartych przeczytania,
a czêsto ma³o znanych. Swoj¹ twórczoœæ zaprezentowa³y równie¿ poetki skupione wo-
kó³ Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, których wiersze zosta³y wydane
przez nowotomysk¹ bibliotekê: Katarzyna Kutzmann-Solarek, Katarzyna Mrozik – Ste-
fañska, Dorota Nowak oraz Anna Nowaczyk. Tegoroczny Tydzieñ Bibliotek zakoñ-
czy³ wirtualny wieczór Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Jego bohaterk¹
by³a nowotomyœlanka Wies³awa Ptaszyk, której debiutancki tomik pt. „Gdzie powra-
ca moje s³owo”, zosta³ nominowany do Nagrody Literackiej im. K. I. Ga³czyñskiego
„Orfeusz 2020”. Rozmowê z poetk¹ – laureatk¹ przeprowadzi³a dyrektor biblioteki
Lucyna Koñczal-Gnap.
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Komputery dla szkó³ 
Korzystaj¹c z rz¹dowego programu „Zdalna Szko³a – Wsparcie Ogólnopolskiej Sie-

ci Edukacyjnej w systemie kszta³cenia zdalnego”, Gmina Nowy Tomyœl pozyska³a kwo-
tê w wysokoœci 100 tys. z³, za któr¹ zakupi³a 40 laptopów. Ten rz¹dowy program sta-
nowi odpowiedŸ na obecn¹ sytuacjê szkolnictwa, zwi¹zan¹ z wprowadzeniem na ob-
szarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanego zaka¿eniami korona-
wirusem. Zamkniêcie placówek oœwiatowych na wiele tygodni wymusi³o nowe stan-
dardy prowadzenia zajêæ edukacyjnych. Uczêszczanie dzieci do szkó³ sta³o siê niemo¿-
liwe, a lekcje przeprowadzane by³y w trybie zdalnym. Zamiast w szkolnych ³awkach,
uczniowie zasiedli przed monitorami komputerów. Wielu z nich nie dysponowa³o jed-
nak dostêpem do Internetu lub sprzêtem, umo¿liwiaj¹cym udzia³ w zdalnie prowadzo-
nych zajêciach. Zakupiony z myœl¹ o nich, sprzêt komputerowy 14 maja zosta³ przeka-
zany na rêce dyrektorów szkó³ podstawowych, którzy nastêpnie udostêpnili go najbar-
dziej potrzebuj¹cym uczniom. 

Wa¿ne wiadomoœci od „Budowlanych”
14 maja odby³a siê konferencja prasowa LKS „Budowlani-Ca³us” Nowy Tomyœl,

podczas której og³oszono oficjalne zakoñczenie kariery zawodniczej przez Patrycjê Pie-
chowiak. Zarz¹d klubu oraz koledzy i kole¿anki sportsmenki podziêkowali jej za lata
wytê¿onej i owocnej pracy, licznych startów, które zaowocowa³y wieloma sportowy-
mi sukcesami. Podczas konferencji og³oszono tak¿e, ¿e zawodnik LKS „Budowlani-Ca-
³us” – Piotr Kud³aszyk zosta³ w³¹czony do kadry szkolenia olimpijskiego Polskiego
Zwi¹zku Podnoszenia Ciê¿arów i tym samym zwiêkszy³ swoje szanse na udzia³ w ko-
lejnych Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020, zaplanowanych na przysz³y rok. 

Burmistrz W³odzimierz Hibner wraz z zastêpczyni¹ Gra¿yn¹ Pogonowsk¹ przekazali laptopy na rêce
dyrektorów gminnych szkó³. Na zdjêciu: z Jolant¹ Król – dyrektork¹ Szko³y Podstawowej w S¹topach 
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Uczczono 100. urodziny Œwiêtego Papie¿a 
W setn¹ rocznicê urodzin Karola Wojty³y – papie¿a œw. Jana Paw³a II – w parafii pw.

Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu 18 maja odprawio-
na zosta³a uroczysta msza œwiêta. Ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce limity osób uczestnicz¹-
cych w nabo¿eñstwach, wziê³o w niej udzia³ oko³o 50 wiernych. Podczas mszy œwiêtej
podziêkowano Bogu za pontyfikat œw. Jana Paw³a II oraz proszono o ³aski za jego po-
œrednictwem. Po mszy œwiêtej cz³onkowie Parafialnego Oddzia³u Akcji Katolickiej z³o-
¿yli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Papie¿a Jana Paw³a II. 

Przy³bice dla seniorów
Firma Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o. o. wyprodukowa³a przy³bice ochron-

ne dla nowotomyskich seniorów. Damian B¹kowski – dyrektor ds. rozwoju i wdro¿eñ
nowych technologii w Phoenix Contact Wielkopolska 21 maja przekaza³ przy³bice Bur-
mistrzowi Nowego Tomyœla W³odzimierzowi Hibnerowi. Przy³bice bezp³atnie rozda-
ne zosta³y 22 maja mieszkañcom najbardziej nara¿onym na zara¿enie wirusem CO-
VID-19, czyli nowotomyskim seniorom. Ich dystrybucj¹ zajêli siê pracownicy Urzêdu
Miejskiego. 

Kino samochodowe po raz pierwszy w naszym mieœcie
Po d³ugiej przerwie w organizacji wszelkich wydarzeñ kulturalnych, Nowotomyski

Oœrodek Kultury zorganizowa³ 30 maja dla mieszkañców gminy kino samochodowe.

Wielu seniorów skorzysta³o z mo¿liwoœci bezp³atnego otrzymania przy³bicy 
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W bezpiecznej przestrzeni swoich aut nowotomyœlanie mogli obejrzeæ film pt. „Zegar
czarnoksiê¿nika”. Seans filmowy zosta³ przygotowany z zachowaniem wszelkich zale-
ceñ sanitarnych wynikaj¹cych ze stanu zagro¿enia epidemicznego zwi¹zanego z koro-
nawirusem. Cieszy³ siê sporym zainteresowaniem i stanowi³ ciekaw¹, a tak¿e bezpiecz-
n¹ propozycjê na spêdzenie wolnego czasu. 

Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom… tak¿e w Sieci 
30 maja w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu ruszy³a

ogólnopolska akcja czytelnicza w ramach XIX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania
Dzieciom. Fundacja ABCXXI „Ca³a Polska Czyta Dzieciom”, która jest inicjatorem te-
go cyklicznego wydarzenia, zaproponowa³a, by tym razem przedmiotem lektury by³y
bajki o zwierzêtach. Ze wzglêdu na ograniczenia dotycz¹ce bezpoœrednich kontaktów
z czytelnikami, bibliotekarki zaproponowa³y odmienn¹ od dotychczasowych formê
czytelniczych spotkañ. Zaprosi³y ma³ych i du¿ych czytelników do Internetu, by tam
wspólnie pos³uchaæ i obejrzeæ historyjki prezentowane przez Przyjació³ Biblioteki i bi-
bliotekarki. Danuta £ebkowska – bibliotekarka z filii w Bukowcu przeczyta³a ksi¹¿ecz-
kê Clauda Clementa o kaczorku Gapciorku. Ciekaw¹ przygodê owieczki Oli, bohater-
ki ksi¹¿ki Steve`a Smallmana wybra³a Aleksandra Kaczmarek – bibliotekarka z filii
w Wytomyœlu, której podczas tej prezentacji towarzyszy³a Gra¿yna Targiel – emeryto-
wana nauczycielka Szko³y Podstawowej w Wytomyœlu. W trzeciej ods³onie g³oœnego

Nie w sali kinowej, lecz we w³asnym samochodzie mo¿na by³o obejrzeæ film na wielkim ekranie 
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czytania Miros³awa Miarka – bibliotekarka z Borui Koœcielnej przedstawi³a historyjkê
„¯abki ma³ej” napisan¹ przez Barbarê ¯o³¹dek. W towarzystwie piêknego konia
o imieniu Lord, biblioentuzjastka Lidia Moncibowicz opowiedzia³a bajkê Aleix Cabrery
pt.” Ksiê¿niczka Julka i jej kucyk”, natomiast Emil Mleczak – zastêpca dyrektora opale-
nickiego Oœrodka Sportu i Rekreacji, w „towarzystwie” rybek z jego przepiêknego
akwarium, przeczyta³ bajkê Juliana Tuwima pt. „Rybak i z³ota rybka”. Bibliotekarka
Barbara Patora, ze swoj¹ papug¹ Grafit¹, zaprezentowa³a przygody tchórzliwego pta-
ka, jednego z bohaterów ksi¹¿ki z serii „Niesforne zwierzaki” Tulina Kozikoglu. Kury
z kolei asystowa³y bibliotekarce Ma³gorzacie Kaczmarek, która rozbawi³a dzieci przy-
godami bohaterki ksi¹¿ki „Kura, co ty³a na diecie” autorstwa Pana Poety. „Bajki o pie-
skach” El¿biety Safarzyñskiej przeczyta³a bibliotekarka Agata Walczak w towarzystwie
szczeniaków z rodzinnej hodowli, a ksi¹¿kê Anny Dewdney „Ma³a lama znów œpi sa-
ma” w asyœcie alpak przeczyta³a przyjació³ka biblioteki – Jagna Putz. Czytelnicza akcja
trwa³a do 7 czerwca.

Rozegrano dwa turnieje pi³ki no¿nej
Po trwaj¹cej ponad trzy miesi¹ce przerwie spowodowanej koronawirusem, 14

czerwca odby³a siê pierwsza impreza sportowa zorganizowana przez Oœrodek Sportu
i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. Na Stadionie Miejskim odby³y siê dwa turnieje pi³ki no¿-
nej. W pierwszym wziêli udzia³ zawodnicy, którzy nie bior¹ czynnego udzia³u w roz-
grywkach Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, czyli tzw. niezrzeszeni. Do udzia³u w nim
zg³osi³o siê piêæ dru¿yn, a zawody rozegrano systemem „ka¿dy z ka¿dym”. Turniej wy-

„Bajki o pieskach” przeczyta³a bibliotekarka Agata Walczak w towarzystwie szczeniaków 
z rodzinnej hodowli
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gra³a dru¿yna pod nazw¹ Extaler Logistics Szymon Pañczak. W drugim turnieju rywali-
zowali zawodnicy, uczestnicz¹cy w rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Tak¿e
do tej rywalizacji przyst¹pi³o piêæ dru¿yn, które zagra³y systemem „ka¿dy z ka¿dym”.
W tej rundzie niepokonany okaza³ siê zespó³ LPNW Relax. Po rozegraniu ostatniej ko-
lejki rozgrywek nast¹pi³o podsumowanie turnieju oraz wrêczenie pucharów i medali.
Dokonali tego wspólnie dyrektor OSiR-u w Nowym Tomyœlu Artur £oziñski oraz me-
ned¿er OSiR-u Tomasz Radwan. Imprezê podsumowa³ dyrektor Artur £oziñski, który
podziêkowa³ zawodnikom za udzia³ w turniejach oraz za przestrzeganie obostrzeñ zwi¹-
zanych z COVID-19. Szczególne podziêkowania skierowano do s³u¿by medycznej, któ-
ra z zachowaniem najwy¿szych standardów opiekowa³a siê zawodnikami.

79. Œpiewnik Domowy
Po trzech miesi¹cach przerwy, 17 czerwca przy muszli koncertowej, za spraw¹ zor-

ganizowanego w plenerze 79. Œpiewnika Domowego, ponownie rozbrzmia³a muzyka.
Oprawê muzyczn¹ wieczoru zapewni³ zespó³ „Œpiewaj¹cy Nauczyciele” w sk³adzie:
Barbara Krasnowska, Anita Czajka-Pawlak i Artur Markiewicz. W ich wykonaniu mo¿-
na by³o us³yszeæ takie utwory jak: „Mi³oœæ jak wino”, „Radoœæ najpiêkniejszych lat”,
„Beatelmania story”, czy „Lubiê wracaæ tam, gdzie by³em”. Zgodnie z formu³¹ wyda-
rzenia, nowotomyœlanie w³¹czyli siê do wspólnego œpiewu, a nawet tañczyli w rytm mu-
zyki. Mimo sanitarnych obostrzeñ, przejawiaj¹cych siê m. in. w zachowaniu zalecanych
odleg³oœci, mierzeniu temperatury cia³a uczestników, czy odka¿aniu r¹k, uczestnicy do-
brze siê bawili, korzystaj¹c z jednej z nielicznych w ostatnim okresie okazji do udzia³u
w kulturalnym wydarzeniu. 

Œpiewnik Domowy opuœci³ mury NOK-u, by w plenerze zgromadziæ wiernych bywalców wydarzenia 



26 lat dba³a o zwierzêta i roœliny
W zwi¹zku z przejœciem z dniem 22 czerwca na emeryturê, Emilia Brychcy zakoñ-

czy³a pracê na stanowisku dyrektora Parku Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Funkcjê tê
pe³ni³a nieprzerwanie od 1 stycznia 1994 roku. Pani dyrektor by³a odpowiedzialna za
zieleñ miejsk¹ oraz ogród zoologiczny. Swoje obowi¹zki wype³nia³a z du¿ym zaanga-
¿owaniem, a zwierzêta otacza³a specjaln¹ trosk¹. Jednym z efektów jej pracy by³o wy-
budowanie dla zwierz¹t stajenek spe³niaj¹cych wymagania niezbêdne dla okreœlonych
gatunków. Do ZOO sprowadzi³a te¿ nowe, ciekawe gatunki zwierz¹t i ptaków. Pani
Emilia dba³a równie¿ o infrastrukturê ogrodu, dziêki jej staraniom powsta³y utwardzo-
ne alejki, a ogród zoologiczny zyska³ nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz kwietne
rabaty. Przestrzeñ ogrodu zoologicznego sta³a siê dziêki temu ulubionym miejscem spa-
cerów nowotomyœlan. Wielk¹ pasj¹ pani Emilii s¹ roœliny, dysponuje fachow¹ wiedz¹
w tej dziedzinie. Pani Dyrektor, wraz ze wspó³pracownikami, rozplanowywa³a za³o¿e-
nia zieleni na nowo powstaj¹cych rondach, skwerach i parkingach, starannie dobieraj¹c
gatunki roœlin odpornych na trudne, miejskie warunki. Dziêki temu nasze miasto jest
piêknie ukwiecone. Podczas sesji Rady Miejskiej, 26 czerwca, Burmistrz Nowego To-
myœla oraz radni podziêkowali pani Dyrektor za lata owocnej, pe³nej zaanga¿owania
pracy na rzecz naszej gminy. 

Noc Œwiêtojañska na placu Niepodleg³oœci
23 czerwca, zgodnie z przypadaj¹c¹ wg tradycji s³owiañskiej Noc¹ Œwiêtojañsk¹,

Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ mieszkañców Nowego Tomyœla i okolic na
plac Niepodleg³oœci. Ze wzglêdu na panuj¹cy stan epidemii, wydarzenie mia³o nieco
skromniejszy wymiar. Nie przeszkodzi³o to jednak w stworzeniu klimatycznej scenerii,
w któr¹ wpleciono charakterystyczne dla obrzêdu œwiêtojañskiego symbole. Nastrój
zbudowa³o te¿ œwiat³o i szum wody w fontannie. W programie wieczoru znalaz³o siê
wyplatanie wianków z polnych kwiatów, a tak¿e niezwykle nastrojowy koncert harfisty
i wokalisty Micha³a Zatora, któremu goœcinnie towarzyszy³ lokalny artysta Pawe³ Lisek.

Dream Team najlepszy!
Wydzia³ Gier i Dyscypliny Stowarzyszenia Wielkopolski Zwi¹zek Koszykówki w Po-

znaniu 24 czerwca poda³ informacjê, ¿e Uczniowski Klub Sportowy „Dream Team”
z Nowego Tomyœla zaj¹³ pierwsze miejsce w rozgrywkach wojewódzkich U13K w se-
zonie sportowym 2019/2020. Ze wzglêdu na przerwanie rozgrywek w marcu i nie-
dokoñczenie rywalizacji, zespo³owi nie przyznano jednak tytu³u Mistrza Wielkopolski
w tym sezonie. O wysokim poziomie dru¿yny trenowanej przez Mariusza Jaroñskiego
œwiadczy te¿ fakt, ¿e na pocz¹tku czerwca a¿ szeœæ zawodniczek: Kinga Kin, Lila Macie-
jewska, Emilia Mierzyñska, Zuza Nowak, Jula Parniewicz i Iga WoŸna, powo³anych zo-
sta³o na zgrupowanie nowo tworzonej 30-osobowej kadry Wielkopolski dla rocznika
2007 w koszykówce. Oprócz codziennych treningów i gry w nowotomyskim klubie,
dodatkowo przez rok, dziewczêta pod okiem tymczasowych szkoleniowców bêd¹ re-
prezentowa³y Wielkopolskê w ramach rywalizacji miêdzy zwi¹zkami sportowymi.
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35-lecie Klubu Seniora „Srebrny W³os”
W Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu 24 czerwca

odby³a siê uroczystoœæ z okazji 35-lecia dzia³alnoœci Klubu Seniora „Srebrny W³os”.
Spotkanie stanowi³o okazjê do podsumowania bogatej dzia³alnoœci klubu, który znako-
micie s³u¿y aktywizowaniu seniorów i wspiera ich uczestnictwo w ¿yciu kulturalnym.
Podczas uroczystoœci s³owa podziêkowania skierowano do El¿biety Kaffler, która
przez wiele lat, pracuj¹c w Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, z oddaniem
i zaanga¿owaniem koordynowa³a dzia³alnoœæ Klubu Seniora „Srebrny W³os”. Cz³on-
kom klubu z okazji ich jubileuszu ¿yczenia przekazali zaproszeni goœcie. (Czytaj wiêcej
ss. 38-47)

Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dla Aleksandry Tabaczyñskiej
25 czerwcu 2020 roku, w Domu Dziennikarza na ul. Foksal w Warszawie, ju¿ po

raz 27. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wrêczy³o dziennikarzom swoje dorocz-
ne nagrody za najlepsze publikacje w roku 2019. W tym roku nowo ustanowiona Na-
groda Fundacji Solidarnoœci Dziennikarskiej – któr¹ jury postanowi³o przyznawaæ
dziennikarzom swoj¹ prac¹, gestem lub postaw¹ okazuj¹cym solidarnoœæ z kimœ, kto ta-
kiego wsparcia potrzebowa³ lub potrzebuje – przypad³a nowotomyœlance Aleksandrze
Tabaczyñskiej. Aleksandra Tabaczyñska otrzyma³a j¹ za publikacje „Bli¿ej prawdy
o œmierci za prawdê”, „Zabójstwo Jaros³awa Ziêtary – procesu ci¹g dalszy” oraz „Pro-
ces ochroniarzy – podsumowanie roku 2019”, tj. „za cykl odwa¿nych, szczegó³owych
i wnikliwych relacji prasowych i internetowych z procesu ochroniarzy firmy Elektromis
i by³ego senatora Aleksandra Gawronika, s¹dzonych w najbardziej zagadkowej i dra-
matycznej dla polskich dziennikarzy sprawie zabójstwa redaktora Jaros³awa Ziêtary”.

Aleksandra Tabaczyñska odebra³a nagrodê z r¹k Krzysztofa Skowroñskiego
– prezesa Fundacji Solidarnoœci Dziennikarskiej



KRONIKA WYDARZEÑ

116 Kwiecieñ - czerwiec 2020

Reprezentuj¹ca obecnie „Wielkopolski Kurier Wnet”, Aleksandra Tabaczyñska przez
wiele lat publikowa³a tak¿e na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”.

Wakacyjne kino plenerowe
Wakacyjne kino plenerowe, w ramach którego mo¿na by³o obejrzeæ film pt. „Naj-

lepsze najgorsze wakacje”, zorganizowano 27 czerwca na skwerze w pobli¿u muszli
koncertowej. Wygodnie usadowieni na le¿akach widzowie, œledziæ mogli akcjê filmu na
du¿ym ekranie. 

Wakacyjny turniej „Budowlanych”
Ludowy Klub Sportowy „Budowlani-Ca³us” 27 czerwca zorganizowa³ turniej waka-

cyjny w podnoszeniu ciê¿arów. Wziêli w nim udzia³ oko³o piêædziesiêciu zawodników
– wy³¹cznie cz³onków nowotomyskiego klubu. Rywalizacjê przeprowadzono w trzech
grupach, w dwóch bojach. Najwa¿niejszym celem spotkania nie by³y tym razem wyni-
ki sportowe, lecz przypomnienie zawodnikom atmosfery startu w zawodach i integra-
cja podopiecznych z kilku podsekcji. 

Nowe wiklinowe formy na deptaku
Na ulicy Mickiewicza w Nowym Tomyœlu, powszechnie nazywanej deptakiem, 29

czerwca postawione zosta³y nowe wiklinowe kosze, pe³ni¹ce funkcjê kwietników. Ko-
sze maj¹ finezyjne kszta³ty. Zosta³y wyplecione z wikliny korowanej, naturalnej moczo-

Wieczornego seansu filmowego pod chmurk¹ nie zak³óci³a aura - wieczór by³ ciep³y i pogodny



nej, farbowanej oraz bia³ej. Ka¿dy kosz zosta³ zaimpregnowany i wyœcielony foli¹, ma
metalow¹ konstrukcjê oraz wk³ad na ziemiê do nasadzenia roœlin. Kosze-kwietniki wy-
konali plecionkarze ze Stowarzyszenia Przyjació³ Nowotomyskiej Wikliny: panie – Ma-
ria Kwiatkowska, Aldona Krajewska, Katarzyna Wachowiak i Mariola Wittchen oraz
panowie – Rafa³ Górczyñski, Eugeniusz Skrzypczak i Ireneusz Witczak

Zas³u¿ony stra¿ak przeszed³ na emeryturê 
Po prawie 40 latach s³u¿by w stra¿y po¿arnej, 30 czerwca, aspirant sztabowy An-

drzej £aciñski zakoñczy³ s³u¿bê i przeszed³ na emeryturê. Za zas³ugi i wzorowo pe³nio-
n¹ s³u¿bê by³ wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Otrzyma³ m. in. Srebrny i Br¹zo-
wy Krzy¿ Zas³ugi, Srebrn¹ i Br¹zow¹ Odznakê „Zas³u¿ony dla Ochrony Przeciwpo¿a-
rowej”, Z³oty, Srebrny i Br¹zowy „Medal za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”, Dyplom Ko-
mendanta G³ównego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej oraz wiele nagród Komendanta
G³ównego i Wojewódzkiego Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Andrzej £aciñski przez lata
pe³ni³ funkcjê oficera prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Nowym Tomyœlu,
dlatego te¿ by³ jednym z najbardziej rozpoznawalnych stra¿aków na naszym terenie.
Aspiranta sztabowego Andrzeja £aciñskiego po¿egnali wspó³pracownicy oraz przed-
stawiciele w³adz samorz¹dowych, którzy podziêkowali za lata ofiarnej pracy na rzecz
bezpieczeñstwa mieszkañców ziemi nowotomyskiej, a tak¿e wielk¹ ¿yczliwoœæ, pomoc
i wsparcie. 

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

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury oraz
archiwum domowe Aleksandry Tabaczyñskiej
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Wiklinowe kosze - kwietniki zdobi¹ce ulicê Mickiewicza
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politolog, dziennikarz, regionalista. Kustosz w Pracowni Regional-
nego Zasobu Bibliotecznego Oddzia³u Zbiorów Specjalnych Biblio-
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cykl: „Sagi nowotomyskich rodów”. 
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