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Zdzis³aw Ko�ciañski

O nowotomyskich ¿o³nierzach wojny 1939 roku 
(refleksje w 81. rocznicê)

�Polskie plemiê popad³o miêdzy dwa m³yñskie ko³a zag³ady �
miêdzy Niemców i Moskwê. 

Musi siê staæ samo m³yñskim kamieniem, 
albo bêdzie zmielone na pokarm Niemcom i Moskwie. 

Nie ma wyboru�.
Stefan ¯eromski, Wierna rzeka

Uczestnictwo naszych przodków, u zarania niepodleg³o�ci Polski, w latach 1918-
1921, w sze�ciu powa¿nych konfliktach lokalnych, nie licz¹c trwaj¹cej dwa lata wojny
na wschodzie, obrazuje sytuacjê rodzenia siê nowej pañstwowo�ci w ówczesnej Euro-
pie. Po niespe³na dwudziestu latach niepodleg³o�ci, przysz³o im broniæ niepodleg³o�ci.
Agresja niemiecka, sowiecka i s³owacka na Polskê w 1939 roku przynios³a narodowi
polskiemu nie tylko utratê wolno�ci i w³asnej pañstwowo�ci, ale równie¿ pogwa³cenie
norm prawnych i ludzkich. Wbrew powszechnym pogl¹dom, udzia³ Polaków w II
wojnie �wiatowej nie jest jeszcze dok³adnie i wyczerpuj¹co opisany. Brakuje m. in. pe³-
nego wykazu strat ludzkich oraz materialnych, które ponie�li�my.... Do dzisiaj pozo-
stali z nami ostatni �wiadkowie, którzy prze¿yli ten najtragiczniejszy okres w dziejach
pañstwa polskiego, m. in. mieszkaj¹cy w Poznaniu gen. brygady Jan Podhorski �
ochotnik batalionu Obrony Narodowej �Opalenica�.

We wszystkich planach wojennych w³adze polskie nie przewidywa³y wojny prowa-
dzonej na dwóch frontach. Polski nie by³o na to staæ. Dysponuj¹c oko³o czterdziesto-
ma wielkimi jednostkami, zaanga¿owanych na obszernym froncie walki z Niemcami,
nie mia³y mo¿liwo�ci skutecznej obrony wschodniej granicy. Podjêcie 17 wrze�nia
1939 roku przez Armiê Czerwon¹ dzia³añ zbrojnych przeciwko Polsce stanowi³o po-
gwa³cenie przez ZSRR prawa miêdzynarodowego. Wojska sowieckie w sile trzydzie-
stu dywizji piechoty, dwunastu brygad zmechanizowanych i dziesiêciu dywizji kawale-
rii, nie maj¹c przed sob¹ powa¿niejszych si³ polskich, szczególnie na lewej flance, d¹¿y-
³y do szybkiego zamkniêcia granicy z Rumuni¹ i Wêgrami. Mimo tej mia¿d¿¹cej prze-
wagi i pocz¹tkowej dezorientacji, co do rzeczywistych intencji Rosjan, dosz³o do sze-
regu walk, przewa¿nie przy próbach okr¹¿enia i rozbrojenia wojsk polskich. 
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Patriotyczny plakat �Wara� z 1939 ukazuj¹cy polskiego ¿o³nierza przebijaj¹cego bagnetem
olbrzymi¹ d³oñ, na której widnieje symbol swastyki. 

Ogromna rêka próbuje zniszczyæ prê¿nie rozwijaj¹ce siê miasto - Warszawê. D³oñ jest symbolem
niemieckiej, nazistowskiej armii, ¿o³nierz natomiast symbolizuje sytuacjê 

zagro¿onej Polski  i  Polaków. £atwo dostrzec metaforyczn¹ przewagê si³ niemieckich nad polskimi, 
ale tak¿e niez³omno�æ walcz¹cych Polaków



Jako naród mo¿emy byæ dumni z postawy naszych rodaków i ich walki w dzia³a-
niach wojennych w 1939 roku. M¹dro�æ i roztropno�æ jednak nakazuj¹, ¿eby dostrzec
równie¿ b³êdy pope³nione w okresie przygotowañ i prowadzenia tej wojny. Nale¿y
mieæ ich �wiadomo�æ i wykorzystaæ w kszta³towaniu polityki bezpieczeñstwa oraz bu-
dowaniu systemu obronnego suwerennej Polski. Ocen przyczyn klêski w 1939 roku
jest bardzo wiele, formu³owano je w licznych monografiach historycznych i opracowa-
niach. W ocenach czysto militarnych �róde³ klêski wrze�niowej, historycy najczê�ciej
podkre�laj¹ znakomit¹ postawê i bohaterstwo narodu i ¿o³nierza polskiego. 

Wojna 1939 roku kryje dot¹d niejedn¹ tajemnicê. Wiele jest jeszcze niejasnych
i niezbadanych spraw, wiele interesuj¹cych i nieznanych epizodów. Niestety, czas p³y-
nie szybko i zaciera �lady. Odchodz¹ �wiadkowie tamtych wydarzeñ. 

***
Rejon Nowego Tomy�la oraz powiatu nowotomyskiego by³ szczególnie silnie pe-

netrowany przez wywiad niemiecki, który korzysta³ z informacji udzielanych przez
miejscowych Niemców. Niemcy stanowili w Wielkopolsce znacz¹c¹ liczebnie grupê
narodowo�ciow¹, szczególnie na zachodnich kresach województwa poznañskiego.
Mimo du¿ego odp³ywu Niemców po 1920 roku, jeszcze na prze³omie lat
1938/1939 w Wielkopolsce nadal mieszka³o oko³o 200 tys. Niemców. Szpiedzy nie-
mieccy interesowali siê zw³aszcza rozlokowaniem obiektów po³o¿onych w pasie nad-
granicznym. 

Wiosn¹ 1939 roku polskie organy wojskowe zaczê³y wprowadzaæ tzw. ma³¹ mo-
bilizacjê, powo³uj¹c rezerwistów na kilkudniowe przeszkolenia. W tym czasie nasili³y
siê te¿, trwaj¹ce od pa�dziernika 1938 roku, mniej lub bardziej masowe i zorganizo-
wane ucieczki do Rzeszy m³odzie¿y niemieckiej, obawiaj¹cej siê nag³ej branki poboro-
wych. Wed³ug obliczeñ Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu, od stycznia do czerw-
ca 1939 roku, z województwa poznañskiego zbieg³o 2628 m³odych osób narodowo-
�ci niemieckiej. Wydzia³ Narodowo�ciowy MSW, powo³uj¹c siê na dane policji, obli-
cza³ zbieg³ych z Wielkopolski Niemców na 2413 osoby, natomiast Stra¿ Graniczna
okre�la³a ten stan na 2420 osób. Z tej liczby, z powiatu nowotomyskiego uciek³o oko-
³o 370 osób. 

Równocze�nie polskie w³adze administracyjne w czerwcu 1939 roku przyst¹pi³y
do wysiedlania z pasa granicznego (obszaru obejmuj¹cego do 30 km od granicy pol-
sko-niemieckiej) Niemców zaanga¿owanych w dzia³alno�æ polityczn¹, kulturalno-
-o�wiatow¹ i gospodarcz¹ niemieckiej mniejszo�ci. Ponadto np. w powiecie nowoto-
myskim rozwi¹zano jedena�cie samodzielnych organizacji sportowych. Oprócz wyka-
zu Niemców przewidzianych do internowania na terenie powiatu nowotomyskiego,
opracowano wykaz fabryk i zak³adów przemys³owych pozostaj¹cych w rêkach nie-
mieckich w³a�cicieli, które � jako niezbêdne dla przemys³u wojennego � mia³y przej�æ
pod kontrolê pañstwow¹. 

W omawianym okresie du¿e znaczenie dla dzia³añ wywiadowczych, prowadzo-
nych na pograniczu polsko-niemieckim, tajni agenci. Na pocz¹tku 1939 roku Abweh-
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ra rozpoczê³a tworzenie grup bojo-wych i grup sabota¿owych. Sk³ada³y siê one
z Niemców zamieszkuj¹cych Wielkopolskê. Wed³ug stanu na 30 czerwca 1939 ro-
ku, wroc³awska Abwehra mia³a w województwie poznañskim 2077 agentów skupio-
nych w 48 grupach. Najliczniejsza na terenie Wielkopolski placówka wywiadowcza
znajdowa³a siê w Nowym Tomy�lu. Dowodzona przez pastora Heinza Hoffmanna
oraz (Hugona?) Wittchena, liczy³a a¿ 100 ludzi. Silne liczebnie grupy znajdowa³y siê
tak¿e w Wolsztynie (60 ludzi), �miglu (40 ludzi) i Lesznie (40 ludzi).

W kwietniu 1939 roku starosta nowotomyski mjr rez. Ignacy Skoczeñ pisa³ w spra-
wozdaniu sytuacyjnym: Od miesi¹ca bardzo ruchliw¹ dzia³alno�æ polityczn¹ i spo³eczn¹ pro-
wadzi pastor ewangelicki Heinz Hoffmann. Widuje siê go prawie codziennie w towarzystwie
znanych hakatystów i dzia³aczy niemieckich � Brunona Baumanna i Fritza Zoegera.Mimo
tych obserwacji, w³adze oraz polski wywiad nie liczy³y siê chyba jednak z tak gêst¹ i licz-
n¹ siatk¹ agencyjn¹ III Rzeszy. Tylko w okresie od 27 lipca do 18 sierpnia 1939 roku,
na terenie Nowego Tomy�la skonfiskowano Niemcom 30 sztuk broni palnej.

Na li�cie prowokacji niemieckich, maj¹cych �wiadczyæ o rzekomych szykanach wo-
bec niemieckiej ludno�ci, dzia³aczy, organizacji i szkolnictwa znalaz³a siê stodo³a Niem-
ca Teppera w Paproci, któr¹ jakoby mieli podpaliæ Polacy. W sierpniu 1939 roku do
Rzeszy zbiegli m. in. K. Seide (Przy³êk), P. Werner (Paproæ), G. Puppe (Nowy To-
my�l), H. Pflaum (Glinno), O. P. Streuch (Glinno), O. Hecke (S¹topy). Po miesi¹cu
wracali w mundurach armii hitlerowskiej jako przewodnicy. Ci, którzy pozostali, reali-
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Stra¿ Graniczna - odcinek Nowy Tomy�l



zowali zamierzenia dywersyjne i wojskowe V Kolumny. Wilhelm Busch, wydawca
przedwojennej �Kreiszeitung fur die Kreise Nowy Tomy�l und Wolsztyn�, przyzna³
w swojej relacji z wrze�nia 1939 roku, ¿e wraz z innymi Niemcami, po rozpoczêciu
dzia³añ wojennych, wydoby³ broñ z ukrycia. Uzbrojeni nowotomyscy Niemcy, po na-
wi¹zaniu kontaktu z niemieckimi oddzia³ami, brali udzia³ w przeprowadzaniu tzw. ak-
cji oczyszczania. 

**
Dzi� musimy wydzieraæ z niepamiêci fakty z wrze�niowych i pierwszych pa�dzier-

nikowych dni. Oto zaledwie ich gar�æ... 24 sierpnia 1939 roku, id¹cy do pracy Feliks
Ciszewski zauwa¿y³ du¿y ruch na ulicach Nowego Tomy�la. Jak pisze � ludzie siê spie-
szyli, nie wiadomo gdzie i co siê sta³o. W pewnej chwili zauwa¿y³em Jana �mi³owskiego, mia³
pe³n¹ gar�æ powo³añ do wojska dla rezerwistów, roznosi³ je do domów i osobi�cie wrêcza³.
Trochê zaskoczony dziwnym o¿ywieniem tego ranka, poszed³em dalej do pracy, jeszcze siê
dobrze nie zastanowi³em, od czego zacz¹æ pracê, a tu ju¿ wpada zdyszany, m³ody cz³owiek
i wywo³uje moje nazwisko. Wrêcza mi kartê mobilizacyjn¹, nie pyta³em o szczegó³y, od ra-
zu pobieg³em przez ulicê Mickiewicza i 3-go Stycznia do domu, ¿eby siê przebraæ i poroz-
mawiaæ z matk¹, która ze ³zami w oczach ¿egna³a swego najstarszego syna, jedynego w tej
chwili zdolnego do noszenia broni, poniewa¿ m³odsze rodzeñstwo by³o jeszcze za ma³e, a oj-
ciec jako kolejarz mia³ swoje zadania. Gdy dojecha³em do Poznania, natychmiast zg³osi³em
siê w koszarach na So³aczu, w 7. dywizjonie Artylerii Przeciwlotniczej, tam od razu otrzyma-
³em przydzia³ do 25. baterii motorowej, która wchodzi³a w sk³ad 25. Kaliskiej Dywizji Pie-
choty Armii Poznañ. 

Z chwil¹ wybuchu wojny w 1939 roku, Policja Pañstwowa i Stra¿ Graniczna (po-
wiat nowotomyski by³ powiatem granicznym, na jego terenie znajdowa³y siê � kolejo-
we i drogowe � graniczne przej�cia z Niemcami) podjê³y swe zadania zgodnie z plana-
mi mobilizacyjnymi. Czê�æ funkcjonariuszy ewakuowa³a siê na wschód do o�rodków
zapasowych, inni jak na przyk³ad funkcjonariusze Policji Pañstwowej z gminy Zb¹szyñ
(pluton 20. osobowy), razem z plutonem Stra¿y Granicznej, Obrony Narodowej
oraz oddzia³em wydzielonym por. s³. st. W³adys³awa Polaszka, podjê³a siê obrony
zb¹szyñskiego odcinka granicznego. W trakcie obrony stacji kolejowej w Zb¹szyniu
zgin¹³ policjant Ludwik Gondek. Zenon Owoc wspomina³: Z opowiadañ mieszkañców
Zb¹szynia, którzy pozostali we wrze�niu 1939 roku, dowiedzia³em siê, ¿e Niemcy ma³ymi
si³ami uderzyli na Zb¹szyñ, zajmuj¹c pocz¹tkowo tylko lewobrze¿n¹ czê�æ miasta, do wysa-
dzonych mostów na rzece Obrze. Mieszkañców tej czê�ci miasta Niemcy ewakuowali
w g³¹b Niemiec (ale niedaleko od granicy), spodziewaj¹c siê przeciwuderzenia Polaków. Po-
lacy rzeczywi�cie kontraktowali podobno jedn¹ tankietk¹ i niewielkimi si³ami piechoty, ogra-
niczaj¹c siê do podej�cia od wschodu do wysadzonych mostów na Obrze i nastêpnie szyb-
kiego siê wycofania. I na tym wojna o Zb¹szyñ w 1939 roku siê skoñczy³a.

Podczas mobilizacji alarmowej na terenie powiatu nowotomyskiego sformowany
zosta³, licz¹cy trzy kompanie, batalion Obrony Narodowej �Opalenica�. Czym by³a ta
jednostka wojskowa, zwi¹zana nazw¹ z naszym powiatem? Otó¿, w zwi¹zku z trud-
n¹ sytuacj¹ polityczn¹ w Europie, prezydent Ignacy Mo�cicki wyda³ 9 kwietnia 1936
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roku dekret, na mocy którego ustanowi³ Fundusz Obrony Narodowej. Ju¿ w listopa-
dzie 1936 roku Departament Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych opracowa³
metody formowania Obrony Narodowej i tytu³em próby postanowi³ zorganizowaæ
14 batalionów, w celu � jak za³o¿ono � zarówno zwiêkszenia stanu liczebnego armii
w okresie pokoju, jak i dobrego wykorzystania �rodków przeznaczonych na zwalcza-
nie bezrobocia. Oddzia³y Obrony Narodowej w Wielkopolsce zaczêto tworzyæ do-
piero na wiosnê 1939 roku. W wiêkszo�ci powiatów dowództwo batalionu, podsta-
wowej jednostki operacyjnej Obrony Narodowej, stacjonowa³o w mie�cie powiato-
wym. W przypadku powiatu nowotomyskiego uczyniono wyj¹tek � miejsce postoju
dowództwa batalionu oraz nazwa zwi¹zane by³y z Opalenic¹.

Formacje Obrony Narodowej by³y przewidziane do krótkotrwa³ych dzia³añ
obronnych w korzystnych warunkach terenowych, przy wsparciu wojsk regularnych.
Nie przewidywano ich samodzielnych dzia³añ taktycznych. Pododdzia³y te uzbrojone
by³y w ró¿norodn¹ broñ, jednak nie najnowocze�niejsz¹, wycofan¹ z jednostek pierw-
szoliniowych. Jednostk¹ administracyjn¹ i mobilizuj¹c¹ dla opalenickiego batalionu
Obrony Narodowej by³ 57. Pu³k Piechoty Wielkopolskiej w Poznaniu. Od 11 lipca
1939 roku batalion, pod wzglêdem taktycznym, by³ podporz¹dkowany dowódcy 14.
Wielkopolskiej Dywizji Piechoty. 24 sierpnia 1939 roku pododdzia³ zaj¹³ stanowiska
obronne wzd³u¿ linii jezior Dêbno � Bochenek � Lipno � Witobelskie � Dymaczew-
skie.
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Batalion ON �Opalenica� przed wybuchem wojny 1939 r.,  ze starost¹ Ignacym Skoczeniem



Strzelec Franciszek Marchewka z kompanii nowotomyskiej, wchodz¹cej w sk³ad
batalionu Obrony Narodowej �Opalenica�, tak wspomina³ te chwile: W punkcie mo-
bilizacyjnym, na miejscowym stadionie �Kresowianki� zosta³a utworzona kompania pod do-
wództwem kapitana Stefana Wojciechowskiego i zastêpcy porucznika Jelenia. Zosta³em
przydzielony do dru¿yny pod dowództwem Micha³a Go³¹bka. Nastêpnie ruszyli�my pieszo
w kierunku Stêszewa. 

Rozpoczêto ewakuacje urzêdów, instytucji oraz zasobów materia³owych. Wojsko
podjê³o akcjê minowania mostów oraz palenia stogów. Policja internowa³a i skierowa-
³a pod konwojem na wschód Polski czo³owych dzia³aczy niemieckich. Arno Kraft,
w swoich wspomnieniach opublikowanych w Berlinie w 1998 roku, wspomina³:
Wczesnym rankiem 1 wrze�nia 1939 roku obudzi³ nas niezwyk³y ha³as. Szybko za-
k³adamy buty i wygl¹damy przez okno na Neuer Markt (Nowy Rynek � obecnie Plac
Niepodleg³o�ci; Red.). St¹d pochodzi ha³as. Samochód za samochodem wyje¿d¿aj¹
z Bentschener Strasse (ulica Zb¹szyñska; Red.) w kierunku Goldstrasse (ul. Z³ota
obecnie ul. Mickiewicza; Red.). Polskie rodziny uciekaj¹ na wschód z ró¿nego rodzaju do-
bytkiem. Pomiêdzy nimi znajduj¹ siê indywidualni rowerzy�ci, w tym umundurowani mê¿-
czy�ni � g³ównie kolejarze � niektórzy z karabinkiem na plecach. Czêsto siê rozgl¹daj¹
i trzeba przypuszczaæ, ¿e zbli¿aj¹ siê za nimi niemieccy ¿o³nierze. Wiêc wojna siê rozpoczê-
³a. Co powinni�my teraz zrobiæ? � Czy ¿o³nierze niemieccy naprawdê wkrótce za nimi sta-
li? W³¹czamy radio, podobno Gdañsk zosta³ ju¿ wyzwolony, a wojska niemieckie wszêdzie
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¯o³nierz kompanii nowotomyskiej ON - 
Franciszek Marchewka 

Tadeusz Wawrzyniak, kapral 57 Pu³ku Piechoty,
poleg³y 10 wrze�na 1939 r.



przekroczy³y granicê. Ale nie s³yszysz ¿adnych szczegó³ów dotycz¹cych poszczególnych sek-
cji. Jak wygl¹da sytuacja w naszej okolicy? Czy ¿o³nierze niemieccy naprawdê wkrótce poja-
wi¹ siê na scenie? � Wtedy najlepiej jest zostaæ w domu i czekaæ na ¿o³nierzy. Ju¿ nied³u-
go bêd¹ mogli siê tu znale�æ, bo do granicy jest tylko oko³o 20 km. Poci¹g uchod�ców jest
coraz cieñszy, teraz s³ychaæ ha³as silników poszczególnych samolotów, a potem wybuchy.
Prawdopodobnie pochodz¹ z bomb w pobli¿u tzw. Kreuzstrasse (tzw. krzy¿ówki; Red.) w le-
sie Bolewitz (bolewickim; Red.). Tylko kilku uchod�ców opu�ci³o rynek. Widzimy cywila, któ-
remu towarzyszy policjant. Znajdujemy siê tu¿ przed ratuszem i idziemy w kierunku Gold-
strasse. Teraz poznajemy mê¿czyznê, to Kurt Lange, który mieszka w naszym domu i jest
dyrektorem zarz¹dzaj¹cym spó³dzielni zakupowo-handlowej na Langen Strasse (obecna ul.
D³uga; Red.), jest czo³owym cz³owiekiem niemieckiego stowarzyszenia w powiecie. Przy-
puszczamy, ¿e zosta³ przywieziony do starostwa na przes³uchanie. 

Kawalerzysta Marian Winogrodzki w swej relacji wojennej tak opisa³ interesuj¹cy
nas epizod: W miejscowo�ci Kobyle Pole spotka³em du¿e stado byd³a pêdzone przez kilku
ludzi, a¿ z Nowego Tomy�la. Jeden z nich pokaza³ mi kawa³ek papieru, na którym by³a wy-
pisana marszruta a¿ do jakiej� miejscowo�ci za Wis³¹. Pismo to otrzyma³ w starostwie wraz
z 10 z³otymi strawnego dla ludzi oraz poleceniem odstawienia stada do tamtej miejscowo-
�ci. Ludzie skar¿yli siê, ¿e s¹ g³odni i ¿yj¹ z ¿ebraniny; mimo to powierzonego im byd³a nie
porzucili. 

***
Porucznik W³adys³aw Polaszek (Honorowy Obywatel Zb¹szynia � 1994 r.) opisa³

rajd swojej kompanii 57. Pu³ku Piechoty, wzmocnionej plutonem tankietek, na
Zb¹szyñ:... ruszamy ku granicy. Ledwo oderwali�my siê od przedmie�cia Grodziska, a ju¿
przed nami pojedynczy uciekinierzy, potem grupki na rowerach, na furmankach! (...). Doje¿-
d¿amy do Nowego Tomy�la. (...), naprzód � kierunek Zb¹szyñ. Posuwamy siê bardzo
ostro¿nie. Skoki bardziej przemy�lane. Przera¿ony do nieprzytomno�ci podkomisarz policji
ze Zb¹szynia melduje: � Panie poruczniku, Niemcy tu¿, tu¿... straci³em jednego cz³owieka.
Jezus, Maria, co to bêdzie? � Ilu pan ma ludzi? 28 � pada odpowied�. � Podporz¹dko-
wujê sobie pana razem z oddzia³em, bêdzie pan tworzy³ pluton o zmniejszonym stanie... Nie
chcia³ pos³uchaæ, t³umacz¹c, ¿e ma wyznaczon¹ trasê ewakuacyjn¹. � Moi prze³o¿eni...
� S³ysza³ pan mój rozkaz wykonaæ! Posuwamy siê dalej. Ciê¿ka sytuacja � lasy, lasy, la-
sy... Droga rozdwaja siê. S³ychaæ wybuchy, strza³y od strony pó³nocnej. Skradamy siê lasami
jak koty, cisi i jak one gro�ni. No, nareszcie, odetchn¹³em z ulg¹, znalaz³ siê jeden cz³owiek
na stanowisku. Podkomisarz Stra¿y Granicznej odcinka Zb¹szyñ zameldowa³ pluton Stra¿y
Granicznej do dyspozycji. Przyby³y dwa plutony � brawo! S¹ przera¿one Niemcami. Do-
brze, ¿e jestem wolny od szoku, jakiego doznaj¹ wszyscy przy zetkniêciu siê z nieprzyjacie-
lem. Korci mnie my�l opanowania zachodnich wylotów lasów nowotomyskich. Realizujê swój
zamiar � Ogieñ! Niemcy rzucaj¹ rowery i uciekaj¹ rowami. Widzê to. Podbiegam z grup¹
z rêcznym karabinem maszynowym. Rkm otwiera ogieñ. Biegnê z pistoletem, kapral... Po-
lacy gotowi oddaæ ¿ycie w obronie swej ziemi. Nagle z rowu podnosi siê cywil � co� krzy-
czy... Jestem Polak. Na wszelki wypadek wydajê rozkaz: �Rêce do góry!� i podbiegam. Ten,
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chc¹c udowodniæ swoj¹ polsko�æ wyci¹ga, a raczej próbuje wydobyæ zza pazuchy jaki� do-
wód. Nagle pada strza³. To kapral s¹dz¹c, ¿e siêga po broñ, rani go ciê¿ko. Nachylony nad
konaj¹cym cywilem s³yszê jego ostatnie wyznanie: �To Niemcy prowadzili mnie przodem ja-
ko przewodnika, teraz uciekli, o tu, w krzakach...�, g³os siê urwa³. Skoczy³em w krzaki, w ro-
wie warowa³o dwóch Niemców. G³o�no krzykn¹³em �Hande hoch� i wzi¹³em swoj¹ zdobycz
do niewoli. Ka¿ê kapralowi prowadziæ, a sam opatrujê rannego w³asnym banda¿em. Za
chwilê biegnê, by wybadaæ jeñców. Ile¿ to cennych wiadomo�ci zdoby³em. W Zb¹szyniu jest
batalion, dwie kompanie i pluton kolarzy, reszta w D¹browie. Nazwiska dowódców...

Wysy³am patrol po rannego. Niestety, do�æ silny ogieñ Szwabów przeszkadza im wyko-
naæ polecenie. Dzielny patrol cywilów te¿ nie dociera do nieszczê�nika. Wykorzystujê ostat-
ni¹ szansê, proszê kierowcê, by pojecha³ motocyklem. Szybko, niebezpiecznymi dro¿ynami
jedziemy po rannego. Ostatnie 80 m biegniemy. Chwytam le¿¹cego za barki, kierowca za
nogi. Wokó³ nas gotuje siê. A jednak uda³o siê, dowie�li�my rannego do szpitala. Co siê z nim
dalej dzia³o, nie wiem.

Tymczasem na moim prawym skrzydle wiod³o siê gorzej. Wys³any z patrolem i zadaniem
rozpoznania Nowego Dworu kapral Wawrzyniak zosta³ ranny, jeden strzelec dosta³ siê do
niewoli. Jeden za� uciek³ z niewoli. My�lê, ¿e jeszcze zd¹¿ê go odbiæ, wiêc skradam siê do
Nowego Dworu. Nikogo nie ma. Niemcy uciekli. Wracam na skraj lasu. Dowódcy poszcze-
gólnych plutonów ju¿ siê zebrali, obecni: sier¿. Garstka � dowódca plutonu kolarzy, ppor.
Pupel � dowódca plutonu tankietek, komisarz Stra¿y Granicznej odcinka Zb¹szyñ, komi-
sarz policji z Nowego Tomy�la.

Mój zamiar (...) zdobyæ Zb¹szyñ, rozpoznaæ kierunek zachodni. Kompania naciera na
kierunku droga i tor kolejowy. Pluton sier¿anta Garstki � zdobyæ wschodnie wyloty m. Zb¹-
szynia; pluton komisarza Stra¿y Granicznej � kierunek natarcia Nowy Dwór � dworzec
Zb¹szyñ � zdobyæ dworzec. Pluton policji � kierunek natarcia le�ne domki, po³udniowy
skraj Zb¹szynia, z zadaniem: zdobycia po³udniowych wylotów m. Zb¹szyñ. Pluton ppor.
Pupela, 6. pluton Stra¿y Granicznej posuwa siê skokami: las, lasek przy torze, krzaki. Mo-
je miejsce przy plutonie sier¿. Garstki, ze mn¹ motocykli�ci. Mamy wyruszyæ na dany
znak; otworzyæ ogieñ po okrzyku: �Wykonaæ!�

Mijaj¹ minuty... Musimy zdobyæ. Ruszamy. Posy³am ³¹czników do plutonów skrzyd³o-
wych. Stra¿ Graniczna posuwa siê �licznie, teren zna dobrze. Do³¹czam pluton cywilów.
Nacieramy dalej. Strza³y coraz celniejsze, gwi¿d¿¹ mi ko³o uszu. � Padajcie, do licha. �
A dlaczego pan porucznik nie pada � odpowiadaj¹ moje zuchy. Sier¿ant Garstka, stary
wiarus, posuwa siê �rodkiem drogi. Obok, oko³o 100 m od drogi, biegnie g³êboki rów. Nie-
stety, równolegle do drogi, nie tworzy za³amañ, nie da siê wiêc rowu wykorzystaæ. Ogieñ
coraz silniejszy. Coraz trudniej siê poruszaæ. Decydujê siê wypróbowaæ czo³gi. Wyczu³ to
ppor. Pupel � rozbi³ prowizoryczn¹ barykadê i pogoni³ do miasta. Dwa ostatnie wozy
skierowa³em na po³udniowy skraj celem zlikwidowania stanowisk karabinów maszyno-
wych nieprzyjaciela. Trzeba by³o widzieæ jak Szwaby zwiewali. Wpadli�my do miasta tu¿
za czo³g. Od strony pó³nocnej wszed³ ju¿ komisarz Stra¿y Granicznej, ale zosta³ przydu-
szony silnym ogniem km z rejonu mostu kolejowego. Niemcy wycofali siê za rzekê
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i ostrzeliwali ogniem karabinów maszynowych. Wysy³am patrole, by dok³adnie rozpozna-
³y ich sytuacjê. Nale¿y tu podkre�liæ bohaterski czyn m³odego cywila, który rozpozna³ sta-
nowisko Niemców tu¿ za mostem. Stwierdzi³, ¿e co� przy mo�cie manipuluj¹. Zak³adali
minê. Nie zauwa¿ony podszed³ jak najbli¿ej i z pistoletu zabi³ jednego Niemca, pozosta-
li uciekli. Most zosta³ uratowany. Cywil przy³¹czy³ siê na jaki� czas do mojej kompanii. Po-
chodzi³ z okolic Zb¹szynia. Niemcy wycofali siê pod naszym naporem z powrotem na li-
niê bojow¹ pod D¹brówkê, sk¹d pra¿yli dalekim ogniem karabinów maszynowych. Zosta-
wiwszy patrole ³¹cznikowe, wycofa³em siê z moimi lud�mi do Nowego Tomy�la, gdzie
zorganizowa³em co� w rodzaju bazy.. (...) Kilka godzin pó�niej Sztab G³ówny poda³ �wia-
tu wiadomo�æ. Nasza dzielna piechota zdoby³a z powrotem Zb¹szyñ. Wziêto jeñców, po
obu stronach s¹ zabici i ranni.

2 wrze�nia 1939 roku oddzia³ rozpoznawczy porucznika Polaszka walczy³ o utrzy-
manie Zb¹szynia. Nastêpnego dnia nieprzyjaciel uderzy³ wiêkszymi si³ami i zaj¹³ to
miasto. Poniewa¿ patrole wroga przenika³y lasy ³omnickie, zagra¿aj¹c odciêciem od-
dzia³ów pod Zb¹szyniem, Polaszek mia³ otrzymaæ wzmocnienie w sile jednej kompa-
nii. Oddzia³ ten jednak nie dotar³ do celu, gdy¿ utkwi³ w lasach na wschód od Nowe-
go Tomy�la, czê�ciowo na naszych w³asnych przeszkodach, czê�ciowo na skutek dzia-
³ania niemieckiej V kolumny.

5 wrze�nia porucznik Polaszek wykona³ wypad na Zb¹szyñ, po czym wycofa³ siê
w kierunku Poznania. 7 wrze�nia 1939 roku wkroczy³y do Nowego Tomy�la oddzia-
³y niemieckie.
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Stacjonuj¹ce w powiecie nowotomyskim regularne oddzia³y kawalerii znajdowa-
³y siê w Zb¹szyniu. Od roku 1921 do listopada 1926 roku stacjonowa³ tutaj szwa-
dron 15. Pu³ku U³anów Poznañskich, a od 11 listopada 1926 roku do pa�dzierni-
ka 1936 roku � szwadron szkolny 7. Pu³ku Strzelców Konnych. Bardzo wa¿n¹ ro-
lê dla formacji kawaleryjskich, obok hodowców z miejscowych stadnin, odgrywali
ochotnicy, m. in. w formacjach �krakusów�.

W�ród formacji ochotniczych, które powstawa³y w czasie wojny z Rosj¹ bolsze-
wick¹, w 1920 roku, utworzony zosta³ dywizjon �krakusów�. W okresie miêdzy-
wojennym idea formacji �krakusów� od¿y³a i prawie wszystkie powiaty na obsza-
rze Polski posiada³y tak¹ jednostkê paramilitarn¹. Ochotnicy odbywali szkolenia na
w³asnych koniach lub koniach wypo¿yczonych do æwiczeñ za kontyngenty owsa,
które otrzymywali w³a�ciciele koni. Kadrê oficersk¹ i podoficersk¹ tych formacji sta-
nowili g³ównie oficerowie broni konnych w rezerwie lub w stanie spoczynku. �Kra-
kusów� uczono historii formacji, szkolono ich w musztrze pieszej, je�dzie konnej,
strzelaniu, w³adaniu lanc¹ i szabl¹, szykach konnych, s³u¿bie meldunkowej itp. Ich
broñ stanowi³y karabinki francuskie, szable oraz � do roku 1938 � lance. W ów-
czesnym powiecie nowotomyskim tak¿e utworzono rejon Przysposobienia Woj-
skowego �Krakus�. O�rodki wojskowo-konne obejmowa³y m. in. nastêpuj¹ce miej-
scowo�ci: Dakowy Suche, U�ciêcice, Jastrzêbniki, Sêdziny, ¯egowo, Wysoczka,
Dobie¿yn, Szewce, Wojnowice. Koz³owo, Sznyfin, Buk oraz � spoza powiatu � To-
miczki.

Pisz¹c o �krakusach� warto odtworzyæ wojenn¹ drogê Teodora Stelmaszyka,
urodzonego 12 marca 1910 roku w Opalenicy w rodzinie Jana Stelmaszyka � miej-
scowego gospodarza oraz Stanis³awy z Odrobiñskich. W latach 1930-1931 by³
podchor¹¿ym w Szkole Podchor¹¿ych Rezerwy Kawalerii w Grudzi¹dzu. Rozka-
zem Dowódcy Centrum Wyszkolenia Kawalerii z 30 czerwca 1931 roku mianowa-
ny zosta³ plutonowym i przydzielony do odbycia praktyki w 25. Pu³ku U³anów
Wielkopolskich. W 1933 roku otrzyma³ nominacjê na stopieñ podporucznika re-
zerwy kawalerii. Po II wojnie �wiatowej by³ poszukiwany przez rodzinê. Nie figuro-
wa³ jednak w kartotekach PCK i zosta³ uznany za zaginionego bez wie�ci.

Kim by³ Teodor Stelmaszyk? Otó¿, by³ on w 1939 roku dowódc¹ 4 plutonu ka-
walerii dywizyjnej 17. Dywizji Piechoty dowodzonej przez p³k. dypl. Mieczys³awa
Mozdyniewicza. A co ³¹czy³o kawaleriê dywizyjna z �krakusami�? W czasie wojny
1939 roku �krakusi� dzia³ali jako szwadrony konne w dywizjach piechoty lub
w sk³adzie brygad Obrony Narodowej. W sk³ad dywizjonu �krakusów� 17. Dywi-
zji Piechoty wchodzi³o 7 oficerów, 245 podoficerów i u³anów, zorganizowanych
w piêæ plutonów.

�Krakusi�, wraz z dywizj¹ nosz¹c¹ miano �Gnie�nieñskiej� � wycofali siê z Wiel-
kopolski dopiero 9 wrze�nia 1939 roku. Weszli do akcji w pierwszej fazie bitwy nad
Bzur¹, znajduj¹c siê w grupie uderzeniowej. Nastêpnego dnia �krakusi� znale�li siê
w po�cigu w kierunku po³udniowym. Oko³o godziny 15.30 oddzia³, wzmocniony
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72 kompani¹ czo³gów rozpoznawczych,
uderzy³ na 1. i 3. bata-liony niemieckiego
26. Pu³ku Piechoty. Po nieudanym natar-
ciu bataliony nieprzyjacielskie rozproszy³y
siê i w ma³ych grupach usi³owa³y obej�æ
polskie oddzia³y. Du¿ym sukcesem za-
koñczy³ siê z kolei atak z Borowca na las
le¿¹cy na pó³noc od Gieczna, prowadzo-
ny spieszon¹ kawaleri¹ dywizyjn¹, pod
os³on¹ ciê¿kich karabinów maszynowych.
�Krakusi� zaskoczyli znajduj¹cy siê w lesie
niemiecki ciê¿ki dywizjon artylerii. Zdoby-
li dwana�cie dzia³ 150 mm, cztery wozy
amunicyjne, cztery ciê¿kie karabiny ma-
szynowe, dwa samochody i dwa uszko-
dzone motocykle. Wziêto do niewoli sze-
�ciu jeñców, pozostali ¿o³nierze uciekli.
W�ród �krakusów� znajdowa³ siê wów-
czas Teodor Stelmaszyk, którego linia ¿y-
cia mia³a byæ wkrótce przerwana. Do 12
wrze�nia dywizja p³k. dypl. Mieczys³awa Mozdyniewicza opanowa³a oko³o 20 kilo-
metrów terenu, postanowiono wiêc j¹ u¿yæ do uderzenia na Sochaczew. W trakcie
prowadzenia rozpoznania dla 17. Dywizji Piechoty �krakusi� dzia³ali po osiach: Or-
³ów � Borówek � Bielawy i Or³ów � Oszkowice � Jasionna � M¹kolice (14 wrze-
�nia 1939 r.). W trakcie realizacji zadania � 4 pluton pod dowództwem ppor. re-
zerwy Teodora Stelmaszyka dosta³ siê pod Borówkiem (wg innych �róde³ pod Bo-
rowicami k. Or³owa) w zasadzkê i zosta³ rozbity. Dowódca plutonu � nazywany
przez kolegów i znajomych �Tadkiem� � zgin¹³ podczas próby zorganizowania
obrony. Z rozbitego oddzia³u ocala³o trzynastu u³anów. Dowódca dywizji zakwali-
fikowa³ po�miertnie por. rez. Teodora Stelmaszyka do odznaczenia Krzy¿em Wa-
lecznych.

Takie wyró¿nienie przyznano dzielnemu � �zaginionemu bez wie�ci � mieszkañ-
cowi powiatu nowotomyskiego, którego prochy spoczywaj¹ dzi� na cmentarzu
w Bielawach. 

Batalion Obrony Narodowej �Opalenica� przeszed³ podczas dzia³añ wojen-
nych w 1939 roku szlak bojowy od Stêszewa a¿ na pola walk nad Bzur¹. Oddzia³
ten by³ ostatni¹ jednostk¹ opuszczaj¹c¹ Kutno. Wkrótce, 17 wrze�nia, przyst¹-
piono do zaciek³ej obrony ¯ychlina. Nastêpnie kompanie przesz³y w rejon Hele-
nowa. Jednocze�nie odpierano ataki niemieckie z powietrza i z ziemi. Nastêpnie
pod¹¿y³y przez Sanniki na I³ów. Batalion opalenicki toczy³ 18 wrze�nia zaciête
walki w zajêtym folwarku. Podda³ siê dopiero wtedy, gdy do walki po stronie
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Niemców wesz³y czo³gi i wjecha³y na dziedziniec maj¹tku. Wraz z ¿o³nierzami
polskimi by³o tam wówczas oko³o stu Niemców wziêtych wcze�niej przez ¿o³nie-
rzy batalionu do niewoli. 18 i 19 wrze�nia ostatecznie batalion zosta³ rozbity, co
dla ¿o³nierzy oznacza³o dostanie siê do niewoli. Podporucznik Roman Nitsche tak
utrwali³ w swoim notesie te przykre doznania klêski: 19 wrze�nia � noc w ¯ychli-
nie na cmentarzu (1800 ludzi)... Odjazd samochodami do Pi¹tku, nocleg w ko�ciele. Do
jedzenia solone �ledzie � lizanie rur (...) 21 wrze�nia po po³udniu z Pi¹tku przez
Zgierz, £ód� do Pabianic. 22 wrze�nia � kwaterunek w sali æwiczeñ �Soko³a�, po
trzech dniach pierwsza przespana noc.

Przypomnijmy � w niemal telegraficznym skrócie � niektóre biogramy dowód-
ców batalionu�

Kapitan Wojska Polskiego Leon £agan (1899-1973), dowódca batalionu Obrony
Narodowej �Opalenica� w wojnie 1939 roku. Urodzi³ siê w 1899 roku, w Stanis³a-
wowie (obecnie Ukraina), w rodzinie Jacka i Katarzyny z Horbowskich. Z domu ro-
dzinnego wyniós³ rozbudzone uczucia patriotyczne, które nie uleg³y os³abieniu
przez ca³e jego ¿ycie. Po ukoñczeniu szko³y �redniej i zdaniu matury, w sierpniu
1916 roku wst¹pi³ do Legionów Polskich Józefa Pi³sudskiego. Chrzest bojowy prze-
szed³ w 5. Pu³ku Piechoty. Po kryzysie przysiêgowym w 1917 roku i rozwi¹zaniu
Legionów, zosta³ wcielony do armii austriackiej. S³u¿y³ w 100. Pu³ku Piechoty. Zo-
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Ppor. rez. Tadeusz Daleszyñski
- dowódca  II plutonu   

w kompanii opalenickiej  batalionu ON 

Ppor. rez. Józef Borkowski
- dowódca  I plutonu   

w kompanii opalenickiej  batalionu ON 



sta³ ranny na froncie w³oskim pod Monfalermo. Przebywa³ w szpitalu w Cilli oraz
w Baden k. Wiednia. Nastêpnie skierowany zosta³ do szko³y oficerskiej w Opawie,
któr¹ ukoñczy³ w stopniu sier¿anta podchor¹¿ego. Powróci³ na front w³oski do 20.
Pu³ku Piechoty. W listopadzie 1918 roku, po zakoñczeniu I wojny �wiatowej, po-
wróci³ do kraju. Po nied³ugim czasie zg³osi³ siê w Krakowie do Rady Zbornej Ofice-
rów. Od 25 lipca 1919 roku s³u¿y³ w 2. Pu³ku Piechoty � Kadra Piotrków. Bra³
udzia³ we wszystkich walkach pu³ku podczas wojny polsko-bolszewickiej w latach
1919-1920. Awansowany by³ w 1919 roku na podporucznika, l lutego 1922 roku
� na porucznika, a 6 czerwca 1928 roku � na kapitana. Od 1927 roku by³ dowód-
c¹ kompanii podoficerskiej 2. Pu³ku Piechoty legionowej Piñczów � Sandomierz.
W 1938 roku ukoñczy³ 7. miesiêczny kurs kwalifikacyjny dla kapitanów w Centrum
Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie.
Na pocz¹tku maja 1939 roku zosta³ wy-
znaczony, rozkazem Ministerstwa Spraw
Wojskowych, na dowódcê opalenickiego
batalionu Obrony Narodowej, jednego
z o�miu tworz¹cych Poznañsk¹ Brygadê
Obrony Narodowej. Licz¹cy trzy kompa-
nie batalion posiada³ oddzia³y specjalne
i mia³ swe dowództwo w Opalenicy.
W sk³adzie podleg³ych mu kompanii znaj-
dowa³ siê kompania opalenicka poruczni-
ka Józefa Serdeckiego, a dowódcami jej
plutonów byli podporucznicy rezerwy:
Tadeusz Daleszyñski, Józef Borkowski
i Hipolit Rêkosiewicz. 26 sierpnia 1939
roku obsadzi³ stanowiska obronne w rejo-
nie Stêszew � Strykowo. W czasie walk
odwrotowych przeszed³ ca³y szlak od Stê-
szewa � Swarzêdza � Powidza � �lesina �
Sempolna � Kutna � ¯ychlina � Heleno-
wa do Sannik. Wziêty 18 wrze�nia 1939
roku, wraz z resztkami batalionu, do niewoli niemieckiej, przebywa³ do kwietnia
1945 roku w obozach jenieckich Hansdorf, Prenzlau, Neubrandenburg, Gross Ro-
sen i Zandhostel, gdzie uczestniczy³ w dzia³alno�ci konspiracyjne. Uwolniony przez
oddzia³y angielskie, do 1946 roku przebywa³ w polskich obozach wojskowych Ver-
den, Dalmenhorst i G ttingen. Pó�niej powróci³ do kraju. Pocz¹tkowo mieszka³
i pracowa³ w Kêdzierzynie-Ko�lu, a nastêpnie w Krakowie, i tam przeszed³ na eme-
ryturê. Zmar³ w Krakowie 17 pa�dziernika 1973 roku. Odznaczony zosta³ m. in.
Krzy¿em Niepodleg³o�ci (dwukrotnie), Krzy¿em Walecznych (dwukrotnie), Meda-
lem �Polska Swemu Obroñcy� i Medalem X-lecia.

�LADAMI PRZESZ£O�CI

17O nowotomyskich ¿o³nierzach wojny 1939 roku (refleksje w 81. rocznicê)

Kapitan Leon £agan



Porucznik Józef Serdecki (1911 � 1982) � dowódca opalenickiej 1. kompanii ba-
talionu Obrony Narodowej �Opalenica�, urodzi³ siê 7 stycznia 1911 roku w Pozna-
niu, w rodzinie rzemie�lnika Jana i Stanis³awy z domu Ratajczak. Mia³ siedmioro ro-
dzeñstwa. Pierwsze nauki szkolne pobiera³ jeszcze w szkole niemieckiej (w latach
1917 i 1918), a nastêpne ju¿ w odrodzonej Polsce. Maturê zda³ w 1931 roku. Od 15
wrze�nia 1932 roku odbywa³ s³u¿bê wojskow¹ w 57. Pu³ku Piechoty w Poznaniu,
w którym ukoñczy³ I Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy. Po zakoñczeniu s³u¿by
wojskowej rozpocz¹³ studia historyczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Po-
znañskiego. Po dwóch latach, z powodu braku �rodków materialnych na ich kontynu-
owanie, przerwa³ studia. Przez trzy lata by³ bez pracy, a pó�niej zosta³ zatrudniony
w Inspektoracie O�wiaty Pozaszkolnej w Poznaniu. Latem 1938 roku zosta³ skiero-
wany na æwiczenia wojskowe, które dwukrotnie zosta³y przed³u¿one, a¿ w koñcu zo-
sta³ zmobilizowany. Z dniem 22 marca 1939 roku zosta³ mianowany adiutantem,
a nastêpnie dowódc¹ 1. kompanii nowo utworzonego batalionu Obrony Narodowej
�Opalenica�, z miejscem postoju w Opalenicy. Z t¹ jednostk¹ bra³ udzia³ w wojnie
1939 roku. Jego szlak bojowy prowadzi³ od Stêszewa poprzez Wrze�niê, Konin, Ko-
³o i Kutno, po Bzurê do Sannik, gdzie 18 wrze�nia dosta³ siê do niemieckiej niewoli.
Do 4 lutego 1945 roku przebywa³ w obozach Hansdorf, Oflag II A Prenzlau, Oflag II
E Neubrandenburg, Oflag II D Gross Born (Grossborn-Westfalenhof). Po powrocie
do Poznania znajdowa³ siê bez mieszkania, gdy¿ wskutek dzia³añ wojennych zosta³o
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ono zniszczone. Po �lubie, w pa�dzierniku 1945 roku, uda³ siê wraz z ¿on¹ na Ziemie
Odzyskane. Podj¹³ najpierw pracê w Urzêdzie Gminnym w Karpaczu, a potem jako
kierownik O�rodka Wczasów Karpacz � Bierutowice. Po reorganizacji Funduszu
Wczasów Pracowniczych powróci³ do Poznania i podj¹³ pracê w Zjednoczeniu nr 1 Bu-
downictwa Miejskiego w Poznaniu w charakterze inspektora, a nastêpnie kierownika
dzia³u rozliczeñ. W 1958 roku, ze wzglêdów zdrowotnych, przeszed³ na rentê. Zmar³
23 grudnia 1982 roku w Poznaniu. Pochowany zosta³ na Cmentarzu Junikowskim
w Poznaniu. By³ odznaczony Medalem �Za Udzia³ w Wojnie Obronnej 1939 roku�. 

***
Podporucznik Wojska Polskiego Hipolit Rêkosiewicz (1901-1943) � dowód-

ca plutonu kompanii opalenickiej batalionu Obrony Narodowej �Opalenica� uro-
dzi³ siê 9 sierpnia 1901 roku w Poznaniu, w rodzinie funkcjonariusza policji � Te-
lesfora i Heleny z Góreckich. M³odzieñcze lata spêdzi³ pracowicie. Gdy mia³ 11
lat, zosta³ cz³onkiem Towarzystwa im. Tomasza Zana � tajnej organizacji samo-
kszta³ceniowej, której celem by³a dzia³alno�æ patriotyczna na rzecz wychowania
m³odzie¿y w duchu narodowych tradycji, przywi¹zania do jêzyka i kultury
polskiej. W okresie nauki w seminarium nauczycielskim uczestniczy³ w konspira-
cyjnej dzia³alno�ci Polskiej Organizacji Wojsko-wej Zaboru Pruskiego, która przy-
gotowywa³a siê do zbrojnego wyst¹pienia. Bra³ udzia³ w ulicznym rozbrajaniu
Niemców 27 grudnia 1918 roku i w pierwszych starciach zbrojnych. W sierpniu
1920 roku, bêd¹c jeszcze s³uchaczem w seminarium nauczycielskim, wobec za-
gro¿enia bolszewickiego zg³osi³ siê jako
ochotnik do armii polskiej. Zwolniony
z wojska 24 listopada 1920 roku, wie-
dziony uczuciem patriotyzmu, nie chcia³
pozostaæ biernym obserwatorem naro-
dowego dramatu, w momencie, gdy pol-
ska ludno�æ �l¹ska podjê³a ostateczn¹
walkê o powrót tej ziemi do Macierzy.
Zg³osi³ siê do Komisariatu Plebiscytowe-
go w Bytomiu ofiaruj¹c � jak sam napisa³
� swoj¹ pracê potrzebn¹ do utrzymania
polsko�ci na �l¹sku i przysporzenia g³osów
podczas plebiscytu. Skierowany do Komi-
tetu Plebiscytowego w Ole�nie, a na-
stêpnie do rejonu Laskowic, organizo-
wa³ kó³ka �piewacze, prowadzi³ lekcje
jêzyka polskiego oraz wyg³asza³ referaty
zwi¹zane z ówczesn¹ sytuacj¹ politycz-
n¹. Nara¿ony na ataki bojówek niemiec-
kich, m. in. zosta³ ciê¿ko pobity i ugodzo-
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ny no¿em. W 1923 roku, w Ko�minie, zda³ egzamin, na podstawie którego uzna-
no go za dojrza³ego do pe³nienia obowi¹zków tymczasowego nauczyciela w szkole
podstawowej. Nastêpny, pomy�lnie zdany w 1927 roku egzamin, pozwoli³ mu
otrzymaæ sta³¹ posadê nauczycielsk¹ w szko³ach powszechnych. Jako zatrudnio-
ny w Opalenicy nauczyciel, odwa¿nie reprezentowa³ si³y po-stêpu, d¹¿¹c do po-
pularyzacji nowych osi¹gniêæ technicznych. Zawód nauczycielski traktowa³ jako
obowi¹zek obywatelski, bez wzglêdu na miejsce pracy, niezale¿nie od tego, czy
zatrudniony by³ w szkole powszechnej (7. klasowej), czy w szkole dokszta³caj¹-
cej (1933/34). Prowadzi³ Ko³o �piewacze im. Stanis³awa Moniuszki w Opaleni-
cy, licz¹ce oko³o 70 cz³onków. Ówczesny burmistrz Opalenicy, Andrzej Duda,
tak wspomina³ jego dzia³alno�æ: W bardzo urozmaiconym ¿yciu kulturowym bra³a
udzia³ spora gromada ludzi z Opalenicy. Muzyka i �piew by³y domen¹ Hipolita Rêko-
siewicza (...). By³ wspania³ym skrzypkiem i jeszcze wspanialszym dyrygentem. W trak-
cie wykonywania jednego i drugiego zdawa³ siê mieæ skrzyd³a, co prócz wysokiej klasy
wykonania dodawa³o mu jeszcze wiele uroku. Szkoda tylko, ¿e dokonana na nim
zbrodnia siepaczy hitlerowskich nie pozwoli³a mu tych skrzyde³ rozwin¹æ....

By³ aktywnym wszêdzie tam, gdzie podnoszono sprawy ¿ycia narodowego, hi-
gieny, sportu i o�wiaty w�ród m³odzie¿y. By³ skarbnikiem Oddzia³u Wielkopol-
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skiego Zwi¹zku Powstañców i Wojaków w Opalenicy. Latem 1939 roku przeby-
wa³ na æwiczeniach w Batalionie Podchor¹¿ych Rezerwy (uzyska³ stopieñ podpo-
rucznika rezerwy). W wyci¹gu kwalifikacyjnym napisano o nim: Inteligentny. Ener-
giczny i dobrze orientuj¹cy siê. Ambitny. Charakter ustalony. Obowi¹zkowy i pilny. To-
warzysko obyty. Zami³owanie do wojska du¿e. Pos³uszny i zdyscyplinowany. Stosunek
do prze³o¿onych dobry. Zdolno�ci rozkazywania i dowodzenia du¿e. Wytrzyma³o�æ fi-
zyczna du¿a. Ruchliwo�æ du¿a. Postawa dobra. Na oficera rezerwy nadaje siê. Na po-
cz¹tku maja 1939 roku zosta³ zmobilizowany i obj¹³ dowództwo 3. plutonu
w kompanii opalenickiej batalionu Obrony Narodowej �Opalenica�. 26 sierpnia
1939 roku obsadzi³ pozycje obronne w rejonie Stêszew � Strykowo. Podczas
walk odwrotowych przeszed³ szlak od Stêszewa � Swarzêdza � �lesina � Sempol-
na � Kutna � ¯ychlina � Helenowa do Sannik. Wziêty 18 wrze�nia 1939 roku do
niewoli.  Zmar³ 26 lutego 1943 roku w Murnau.

***
W panteonie osób godnych przypomnienia z okazji 81. rocznicy wybuchu II woj-

ny �wiatowej znajduje siê tak¿e gen. broni Kazimierz Sosnkowski (1885 � 1969),
który swe losy zwi¹za³ z powiatem nowotomyskim. Przed II wojn¹ �wiatow¹ gene-
ra³ Sosnkowski mieszka³ w Pora¿ynie ko³o Opalenicy. By³ Honorowym Obywatelem
Opalenicy, Nowego Tomy�la, Lwówka i Zb¹szynia. 

W momencie wybuchu II wojny �wiatowej genera³ Kazimierz Sosnkowski nie mia³
przydzia³u wojennego. Dopiero w drugiej dekadzie wrze�nia 1939 roku otrzyma³
dowództwo frontu po³udniowego, dowodzi³ trzema os³abionymi dywizjami piecho-
ty: 11, 24 i rezerwow¹ 38, stanowi¹cymi pocz¹tkowo trzon armii �Karpaty�, a na-
stêpnie �Ma³opolska�. Tocz¹c od 12 do 20 wrze�nia walki, jego oddzia³y dosz³y od
Przemy�la do Ho³oska. Nie przedosta³y siê jednak do okr¹¿onego Lwowa. Genera³
Sosnkowski w swoich wspomnieniach napisa³: Kapitulowaæ nie chcia³em. Nie mia³o sen-
su powtarzaæ po raz siódmy natarcia (�). To, co nie uda³o siê do-tychczas, nie rokowa³o
¿adnych nadziei w warunkach o wiele gorszych, gdy pozosta³y z nas tylko niedobitki,
a Niemcy nie omieszkali zapewne w tym miejscu wzmocniæ zapory przez podci¹gniêcie
odwodów. Si³y naszej piechoty ocenia³em w owej chwili na tysi¹c mniej wiêcej bagnetów.
Najlepsze, najbitniejsze jednostki taktyczne ju¿ nie istnia³y. Byli�my zamkniêci na prze-
strzeni 5 kilometrów, wszystkie drogi naokó³ zosta³y odciête.

Mia³em przed sob¹ jedno jedyne mo¿liwe jeszcze, aczkolwiek bardzo ryzykowne, wyj�cie:
zebraæ wszystkie zdatne jeszcze do dzia³ania si³y, obej�æ na prze³aj stanowiska niemieckie
pod Ho³oskiem Wielkim i przedostaæ siê do Lwowa poza drogami i szosami.(�)

Zgromadziwszy doko³a siebie wy¿szych dowódców i oficerów sztabu, wyda³em szczegó-
³owe zarz¹dzenia tre�ci nastêpuj¹cej: Wszystkich ludzi zdolnych do marszu zebraæ w ko-
lumnie na drodze le�nej odchodz¹cej w stronê strzelnicy. Na obu frontach walki pozosta-
wiæ jedynie s³abe patrole styczno�ci. Wszyscy oficerowie maj¹ byæ uzbrojeni w karabiny
z bagnetami. Wozów, pojazdów i koni zabieraæ nie wolno. Oddzia³y kawalerii maj¹ dzia-
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³aæ samodzielnie i szukaæ na w³asn¹ rêkê drogi do Lwowa lub ku granicy, zale¿nie od sy-
tuacji i mo¿liwo�ci. Artyleria ma wystrzelaæ resztki amunicji i zniszczyæ dzia³a. Z ciê¿kiego
sprzêtu zabraæ to, co mo¿e byæ niesione, a wiêc przede wszystkim karabiny maszyno-
we i przeciwpancerne � resztê zniszczyæ. Ludzie bêd¹ maszerowaæ w kolumnie
dwójkowej, trzymaj¹c siê wzajemnie za pasy. Na czele pójdzie silna szpica, z³o¿ona
z dobranych ¿o³nierzy. Wy¿si dowódcy i oficerowie sztabu maszeruj¹ w sk³adzie szpicy,
pozostali przy swych oddzia³ach. I�æ powoli, zatrzymuj¹c siê czêsto, by nie rozerwaæ
kolumny i nie pogubiæ siê w ciemno�ciach. Nale¿y dbaæ surowo o zachowanie ciszy,
�wiate³ paliæ nie wolno. W wypadku natkniêcia siê na stanowiska niemieckie nie
strzelaæ, lecz od razu uderzyæ na bagnety. Rannych, chorych, niezdolnych do marszu
oraz jeñców zostawiæ na punkcie opatrunkowym pod opiek¹ lekarzy i sanitariuszy.
W razie niemo¿no�ci przebicia siê do Lwowa bêdziemy przedzieraæ siê ku granicy
w sposób zale¿ny od sytuacji. Oddzia³y czy grupy, które oderw¹ siê w toku dzia³añ
trac¹c ³¹czno�æ z kolumn¹, maj¹ postêpowaæ na w³asn¹ rêkê w ramach obu
powy¿szych ewentualno�ci.

O zmierzchu, pn¹c siê pod górê strom¹ i w¹sk¹ drog¹, odchodz¹c¹ w lasy wprost
na pó³noc, min¹³em wyci¹gniêt¹ ju¿ kolumnê i wydosta³em siê na jej czo³o. Zebra³a siê
tutaj starszyzna i sztab. Szpica sta³a ju¿ w pogotowiu. Wedle przybli¿onej oceny,
dokonanej na oko, kolumna liczy³a oko³o 1500 ludzi. Kaza³em wojsku odpoczywaæ
i czekaæ na sygna³ odmarszu. ¯o³nierze rozumieli doskonale znaczenie i charakter tej
ostatniej imprezy � w szeregach panowa³a zupe³na cisza. Aczkolwiek zdawa³em
sobie sprawê, ¿e czas jest bardzo drogi i ka¿da minuta siê liczy, pomimo licznych i nieco
nerwowych nalegañ, aby przy�pieszyæ odmarsz, przetrzyma³em kolumnê oko³o
godziny, pragn¹c daæ mo¿no�æ do³¹czenia patrolom i oddzia³om bardziej oddalonym.

By³o ju¿ zupe³nie ciemno, gdy ruszyli�my naprzód, a w g³êbi lasu ogarn¹³ nas
nieprzebity mrok. Co chwila musia³em nawo³ywaæ st³umionym g³osem, by czo³o szpicy
zwolni³o kroku. Z ty³u za nami grzmia³a kanonada artyleryjska, a w kierunku na
�wzgórze czo³gów� mo¿na by³o odró¿niæ huk dzia³ piechoty i mo�dzierzy. Najwidoczniej
Niemcy, zauwa¿ywszy wieczorny ruch na szosie, zaniepokoili siê i oczekuj¹c naszego
nocnego uderzenia, otworzyli ogieñ zaporowy na nie istniej¹ce ju¿ cele. Cieszy³em siê z tej
muzyki, rozumiej¹c, ¿e do pewnego stopnia potwierdza ona moje nadzieje na zaskoczenie
Niemców pod Zboiskami. Gdzie� niedaleko w stronie zachodniej rozlega³y siê
w ciemno�ciach pojedyncze strza³y karabinowe, które wskazywa³y, ¿e patrole niemieckie
w³ócz¹ siê po lesie.

Maszerowali�my dobre pó³ godziny przez wysokopienny las, ocieraj¹c siê
o niewidzialne pnie drzew. Szed³em w �rodku szpicy; od czo³a moj¹ dwójkê przegradza³
jeden pluton piechoty. (�)

Ty³y kolumny nie licz¹c siê z zatrzymaniem czo³a par³y do przodu, powoduj¹c
w ciemno�ciach st³oczenie i ogólne zamieszanie. Sytuacjê pogorszy³a krótka, lecz
niezwykle gwa³towna ulewa. Za ko³nierz sp³ywa³y strumienie ch³odnej wody.
Przemoczywszy nas porz¹dnie, deszcz usta³ równie nagle, jak przyszed³.
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Nerwy ludzkie zaczê³y w tym momencie zawodziæ. ¯o³nierze byli g³odni,
przemêczeni, niewyspani, oficerowie doszli do kresu psychicznej odporno�ci. Wszyscy
wi¹zali ostatnie nadzieje z losami naszego ryzykownego przedsiêwziêcia. Gdy jeszcze
przed godzin¹ ka¿dy mój rozkaz by³ spe³niany z ca³¹ gotowo�ci¹ i bez s³owa
sprzeciwu, obecnie dyscyplina jak gdyby os³ab³a. Spo�ród grupy oficerów pada³y
niecierpliwe nawo³ywania, by ruszaæ niezw³ocznie, nie trac¹c bezcennego czasu. Ale
w tych warunkach ka¿da próba podjêcia dalszego marszu oznacza³a bezsensowne
b³¹kanie siê na o�lep po lesie.

Zacisn¹wszy zêby, postanowi³em odczekaæ, a¿ minie nerwowe podniecenie
otoczenia. Jednocze�nie trzeba by³o uporz¹dkowaæ kolumnê i rozejrzeæ siê za nowym
przewodnikiem.

Przywrócenie ³adu nastrêcza³o powa¿ne trudno�ci z powodu nocy tak czarnej, ¿e
ludzie st³oczeni jedni tu¿ przy drugich nie widzieli siebie wzajemnie. Nareszcie uda³o
siê zebraæ doko³a starszyzny i sztabu wiêkszo�æ oddzia³ów. Niestety, znaczna czê�æ
kolumny zab³¹dzi³a w zamieszaniu i posz³a dok¹d� swymi w³asnymi drogami (�). 

Wczesnym rankiem 21 wrze�nia genera³ Sosnkowski dotar³ z kilkoma
osobami do Dublan. Tak utrwali³ ten moment w swoich wspomnieniach: 

Z okien swej nowej kryjówki patrzy³em na niedalekie obozowisko sowieckie i baterie
artylerii, ustawione na polu za ogrodem, z lufami skierowanymi na Lwów.

Starania moje, aby przedostaæ siê do miasta w nocy, poprzez [pozycje] wojsk
bolszewickich, spe³z³y na niczym, gdy¿ w ostatniej chwili [umówiony] ju¿ przewodnik
wycofa³ siê z imprezy. Zacna pani X, która ryzykuj¹c siebie i swoj¹ rodzinê, da³a nam
przytu³ek w swym domu, zwróci³a siê do mnie w pewnej chwili, informuj¹c, i¿ komenda
sowiecka urzêdowo [zagrozi³a] mieszkañcom Dublan kar¹ �mierci za ukrywanie
oficerów polskich. [Nie taj¹c] bynajmniej przede mn¹, ¿e ba³a siê o ¿ycie mê¿a, prosi³a,
[bym wzi¹³ pod] uwagê powsta³¹ ciê¿k¹ sytuacjê. Zaczêli�my wobec tego na [mapie]
studiowaæ marszrutê ku granicy wêgierskiej. Rankiem dnia 22 wrze�nia opu�cili�my
z podpu³kownikiem Demlem nasze tymczasowe schronienie. W pierwszej wsi za
Dublanami dowiedzieli�my siê o kapitulacji Lwowa. 

Genera³ postanowi³ przedostaæ siê do Francji, w przebraniu wyruszy³ przez
Karpaty i Wêgry. Od 13 listopada 1939 roku do 30 czerwca roku nastêpnego
pozostawa³ w dyspozycji Naczelnego Wodza, mianowany Komendantem
Zwi¹zku Walki Zbrojnej. W Londynie, mianowany nastêpc¹ prezydenta
W³adys³awa Raczkiewicza, obj¹³ stanowisko wicepremiera i ministra stanu,
przewodniczy³ Komitetowi Politycznemu Rady Ministrów i Komitetowi do Spraw
Kraju (³¹czno�æ z krajem � cywilna i wojskowa). Od 8 lipca 1943 roku do 30
wrze�nia 1944 roku pe³ni³ funkcjê Naczelnego Wodza. Dodajmy, i¿ jego
ma³¿onka Jadwiga, bêd¹ca pielêgniark¹ w szpitalu, podczas obrony Warszawy
w 1939 roku, zosta³a odznaczona Krzy¿em Walecznych. 
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***
W szeregach walcz¹cych ¿o³nierzy polskich znajdowa³ siê tak¿e, doskonale

znany starszym obywatelom naszego miasta, ksi¹dz dziekan Micha³ Kosicki,
ówczesny kapelan 7. Pu³ku Strzelców Konnych, odznaczony Krzy¿em Virtuti
Militari 5 klasy. Zbigniew Szacherski przytacza przyk³ady jego bohaterstwa oraz
wielko�ci ducha: Dnia 17 wrze�nia, w czasie kiedy rozwija³o siê ju¿ nasze natarcie na
wzgórze 82, ksi¹dz Kosicki skierowa³ swoje kroki do zabitych Niemców na terenie
wczorajszych walk. A nu¿ znajdzie siê w�ród nich kto� potrzebuj¹cy jeszcze pomocy?
Znalaz³ siê rzeczywi�cie, a pierwsze
wra¿enie na widok Niemca w he³mie,
kul¹cego siê w�ród krzaków, nie zalicza³o
siê zapewne do najmilszych. Ale ksi¹dz
Kosicki nie na darmo by³ kapelanem 7.
pu³ku strzelców konnych. �Czy jeste�cie
ranni?� -zapyta³. Niemiec po-takiwa³
trwo¿nie. �Nie bójcie siê, jestem ksiêdzem
katolickim. Czy chcecie siê mo¿e spowia-
daæ?�. �Dziêkujê, jestem protestantem�-
odmówi³ ranny. Kapelan obieca³, ¿e przy�le
po niego sanitariusza. �Czy jest tu wiêcej
rannych?� � zapyta³ na zakoñczenie. Sze-
roki gest rêkê by³ mu odpowiedzi¹ (...).

Jeden z ¿o³nierzy niemieckich le¿a³ na
brzuchu, z g³ow¹ odchylon¹ w bok
i wyci¹gniêt¹ rêk¹, co� w niej trzyma³ �
maleñk¹ ksi¹¿eczkê, która wysuwa³a siê
z martwej d³oni. Kapelan pochyli³ siê
zaciekawiony. By³a to ksi¹¿eczka
z obrazkiem Matki Boskiej, Królowej Polskiej.
Jak¿e wstrz¹�niêty musia³ byæ ksi¹dz Micha³
Kosicki. ¯o³nierz ten walcz¹cy po tamtej stronie, a gin¹cy z rêki bratniej, nie opisze nam
swojej tragedii� podobnie jak polegli i zamordowani przez jednego (niemieckiego),
czy te¿ drugiego (sowieckiego) agresora: kapitan Stefan Wojciechowski (dowódca
kompanii nowotomyskiej baonu �Opalenica�), strzelec Stefan Koza (baon
�Opalenica�), strzelec Walenty Tomaszewski z Przyprostyni (poleg³y w obronie
Gdyni w 1939 roku), major Franciszek Rost (w 1939 roku zmobilizowany do
Szpitala Polowego nr 708, zamordowany w Katyniu), starszy posterunkowy Feliks
¯mudziñski (ewakuowany na wschód do O�rodka Zapasowego, zamordowany w
1940 roku), sier¿ant Jan Ro¿ek (zamordowany przez Rosjan w 1940 roku) i inni,
którzy na �mieræ poszli po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec. Nie
pytali o nic, wiedzieli, za co id¹ walczyæ i ¿e id¹ sp³aciæ swej Ojczy�nie d³ug. 
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¯o³nierze Wehrmachtu witani przez mieszkaj¹c¹ w Nowym Tomy�lu ludno�æ niemieck¹
- Neuer Markt (Nowy Rynek; dzi� pl. Niepodleg³o�ci); 7 wrze�nia 1939 r. 

Ze zbiorów  O�rodka Wiedzy o Regionie MiP Biblioteki Publicznej w Nowym Tomy�lu



Ci, którzy polegli oraz ci, którzy prze¿yli � wszyscy zap³acili ca³ym swoim ¿y-
ciem�. Ich dzieje by³y bardzo wymowne � ginêli w walce, zostali zamordowani lub
umierali w zapomnieniu. Przywróæmy im pamiêæ� Nie nadawajmy ulicom i skwe-
rom nic nie mówi¹cych nazw! Mamy bohaterów godnych tego, by pamiêæ o nich
przekazaæ potomnym! Tymczasem tylko grodziska kompania batalionu Obrony
Narodowej �Opalenica� doczeka³a siê tablicy pami¹tkowej�. 

Od Redakcji
Na temat Batalionu Obrony Narodowej �Opalenica� uka¿e siê w najbli¿szym numerze ar-

tyku³ pióra dra Rafa³a Ko�ciañskiego. Autor niniejszego artyku³u � dr Zdzis³aw Ko�ciañski oraz
dr Bogumi³ Wojcieszak i dr Rafa³ Ko�ciañski przygotowuj¹ obszerne opracowanie na temat
udzia³u Batalionu Obrony Narodowej �Opalenica� w II wojnie �wiatowej i licz¹ na cenne infor-
macje oraz materia³y od Czytelników. Prosimy o kontakt przez redakcjê �Przegl¹du Nowoto-
myskiego� (zarzad@ntk.org.pl) 
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W ko�ciele pw. �w. Marcina w Bukowcu obraz Matki Boskiej wyeksponowany zosta³ w o³tarzu g³ównym,
nad tabernakulum, w przygotowanym wcze�niej ozdobnym obramowaniu - 1978 r.

Z archiwum Parafii pw. �w. Marcina w Bukowcu



Jan B¹belek

�Z dawna Polski Ty� Królow¹ ��
Peregrynacje obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej 
1978, 2020

Obraz Matki Boskiej Czêstochowskiej (Obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej lub Obraz
Czarnej Madonny; w tradycji wschodniej czêstochowska ikona Matki Bo¿ej lub czêsto-
chowska ikona Bogarodzicy) jest wspó³cze�nie jednym z najlepiej rozpoznawalnych
symboli chrze�cijañstwa w Polsce. Znajduje siê pod opiek¹ ojców paulinów w najwa¿-
niejszym i najbardziej uczêszczanym polskim sanktuarium maryjnym na Jasnej Górze
w Czêstochowie. Ten otaczany szczególnym kultem religijnym, w�ród wiernych Ko-
�cio³a rzymskokatolickiego i Cerkwi prawos³awnej i uwa¿any za cudowny, wizerunek
Maryi z Dzieci¹tkiem utrzymany jest w typie hodegetrii (prawos³awnej ikony). Nie-
znany pozostaje jego autor, choæ jedna z legend przypisuje autorstwo �w. £ukaszowi
Ewangeli�cie. Dyskusyjny jest równie¿ czas jego powstania, a rozpiêto�æ w typowaniu
bywa ogromna � od I do XIV wieku.

(�) aby� stale kr¹¿y³a po Polsce, dana ku obronie naszego narodu
Stefan kardyna³ Wyszyñski

29 sierpnia 1957 roku obraz Matki Bo¿ej Jasnogórskiej ruszy³ w drogê po Polsce.
Zamys³ nawiedzenia polskich parafii � jako forma duchowego przygotowania polskie-
go Ko�cio³a do Jubileuszu Tysi¹clecia Chrztu Polski � zrodzi³ siê rok wcze�niej. 26
sierpnia 1956 roku, przy udziale oko³o miliona wiernych, zosta³y uroczy�cie z³o¿one
Jasnogórskie �luby Narodu, bêd¹ce zobowi¹zaniem do ca³kowitej jego moralnej od-
nowy. Ich tekst u³o¿y³ w latach odosobnienia, internowany wówczas przez komuni-
styczne w³adze, ówczesny Prymas Polski kardyna³ Stefan Wyszyñski. W kwietniu
1957 roku, podczas 45. Konferencji Episkopatu Polski, której przewodniczy³ ju¿
zwolniony z wiêzienia kardyna³ Wyszyñski, biskupi zatwierdzili plan nawiedzenia
wszystkich polskich parafii przez kopiê Cudownego Obrazu Jasnogórskiego. Aby te
zamiary urzeczywistniæ, nale¿a³o wykonaæ jego wierny duplikat. Zadania tego podj¹³
siê Leonard Torwirt, malarz i konserwator zabytków z Uniwersytetu im. Miko³aja Ko-
pernika w Toruniu, artysta, w którego ¿y³ach p³ynê³a szwedzka krew i który przyj¹³
to zadanie jako zado�æuczynienie Matce Bo¿ej za napa�æ Szwedów w 1655 roku. 
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Pracowa³ dniami i nocami, tak, ¿e w efekcie do 2 maja 1957 roku powsta³y dwie
wierne kopie Cudownego Obrazu, a sam Torwirt swoje dzie³o oceni³ s³owami: �Ni-
czego wiêkszego w ¿yciu nie dokonam�. Obie reprodukcje prymas Wyszyñski za-
wióz³ do Rzymu. Jedn¹ z nich ofiarowa³ Ojcu �w. Piusowi XII, natomiast drug¹ � po
po�wiêceniu 14 maja 1957 roku przez Ojca �w. � zabra³ do Polski. Najpierw wysta-
wiona zosta³a w katedrze warszawskiej, nastêpnie przewieziona na Jasn¹ Górê, gdzie
poprzez zbli¿enie do Cudownego Obrazu, jakby na znak ��wiêtego poca³unku�,
przeniesiono nañ jego moce. 

Pierwsza peregrynacja po polskiej ziemi trwa³a od 29 sierpnia 1957 roku do 12
pa�dziernika 1980 roku, a rozpoczê³a siê na terenie archidiecezji warszawskiej. Na
czas uroczysto�ci zwi¹zanych z obchodami Tysi¹clecia Chrztu Polski nawiedzenie ko-
lejnych parafii zosta³o przerwane. Od 21 kwietnia 1966 roku kopia obrazu Matki
Boskiej Czêstochowskiej uczestniczy³a w ceremoniach milenijnych, odbywaj¹cych siê
kolejno we wszystkich dwudziestu piêciu miastach biskupich, poczynaj¹c od Gniezna.
Ówczesnym w³adzom komunistycznym trudno by³o zaakceptowaæ entuzjazm wita-
j¹cych Cudowny Obraz Polaków i gromadz¹ce siê wokó³ niego t³umy wiernych. Nie
do koñca powiod³a siê tak¿e, bêd¹ca odpowiedzi¹ na milenijne uroczysto�ci ko�ciel-
ne, inicjatywa Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedno�ci, który � trochê na wzór
peregrynacji Cudownego Obrazu � zorganizowa³ tzw. �Sztafety Tysi¹clecia�, tj. mo-
torowy rajd na czterech wyznaczonych trasach o ³¹cznej d³ugo�ci 3 500 km.
Wprawdzie � pomiêdzy 16 i 17 kwietnia a 8 maja � wziê³y w nim udzia³ setki moto-
cyklistów i kierowców samochodów, a na jego trasie odbywa³y siê nie tylko patrio-
tyczne wiece, ale niejednokrotnie i zawody sportowe. Witaj¹cy motocyklistów i au-
tomobilistów, �wyposa¿eni� we flagi i transparenty, mieszkañcy wykazywali daleko
mniejszy, niejako narzucony entuzjazm i gromadzili siê bardziej z ciekawo�ci ni¿ z po-
trzeby serca, czy ducha. Nasila³a siê wiêc inwigilacja duchownych i �wieckich. Po-
szczególne ko�cio³y w czasie nawiedzenia by³y obserwowane przez S³u¿bê Bezpie-
czeñstwa. Wielokrotnie samochód � kaplica przewo¿¹cy kopiê obrazu Matki Boskiej
by³ zatrzymywany przez milicjê i przeszukiwany. Niejednokrotnie zmuszano du-
chownych do zmiany zaplanowanej wcze�niej trasy, tak, aby celowo omin¹æ groma-
dz¹cych siê wzd³u¿ drogi wiernych. Apogeum tych dzia³añ nast¹pi³o na pocz¹tku
wrze�nia 1966 roku. W czasie przewo¿enia obrazu Matki Boskiej z Warszawy do
Katowic, w lesie pod Bêdzinem, obraz zosta³ �aresztowany�. W akcji jego �przejê-
cia� uczestniczy³ oddzia³ milicji w sile 50 funkcjonariuszy. Duchownych zmuszono do
zawrócenia i w asy�cie piêciu milicyjnych samochodów, samochód � kaplica zosta³
odeskortowany do klasztoru jasnogórskiego z zakazem opuszczania jego murów.
Od tego momentu patrole Milicji Obywatelskiej rewidowa³y ka¿dy pojazd opuszcza-
j¹cy Jasn¹ Górê. Komuni�ci byli przekonani, ¿e wygrali sw¹ bataliê z Ko�cio³em i reli-
gi¹. Nie przewidzieli jednego - si³a wiary narodu polskiego by³a wiêksza od si³y w³a-
dzy ludowej. Paulini umie�cili kopiê Cudownego Obrazu w kaplicy �w. Paw³a, za kra-
t¹ z wymownym napisem: �Tu znajduje siê uwiêziony przez W³adze Obraz, który
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wêdrowa³ po Polsce�. Ku zaskoczeniu komunistów peregrynacja by³a jednak konty-
nuowana. Od tej pory po kraju, przez kolejnych sze�æ lat, wêdrowa³a pusta rama
z symboliczn¹ �wiec¹ i ewangeliarzem. Pusta rama wywiera³a na wiernych wielkie
wra¿enie, tak wiêc w kolejnych ko�cio³ach i na trasie przejazdu nadal gromadzi³y siê
liczne rzesze wiernych. W 1970 roku, po zmianie w³adzy i ust¹pieniu W³adys³awa
Gomu³ki, sprzed Jasnej Góry zniknê³y stanowiska milicji, jednak¿e �areszt� obrazu
nie zosta³ zniesiony. Za cichym przyzwoleniem prymasa Wyszyñskiego, 13 czerwca
1972 roku, wikariusz radomski ks. Józef Wójcik wraz z ks. Romanem Siudkiem,
przy pomocy dorobionego klucza (aby nie obci¹¿aæ paulinów) wykradli obraz
z klasztornej kaplicy. Siostra Helena Trêtowska i siostra Maria Kordos ze Zgroma-
dzenia Zakonnego Sióstr S³u¿ek NMP Niepokalanej, samochodem marki �Nysa�
wywioz³y obraz z Jasnej Góry. Po jego znikniêciu, katowicki Pion IV SB wszcz¹³ do-
chodzenie pod kryptonimem �Fala�, podejrzewaj¹c, ¿e kopia wizerunku Matki Bo-
¿ej mo¿e byæ przewieziona do Radomia, dok¹d zmierza³a te¿ �pielgrzymuj¹ca� pu-
sta rama. Esbecy obstawili drogi dojazdowe do miasta i kontrolowali wszystkie �Ny-
sy�, tymczasem obraz zosta³ przewieziony tam wcze�niej, zanim zaczê³y siê kontro-
le samochodów. Po ujawnieniu obrazu podczas uroczysto�ci radomskich, decyzj¹ ks.
Prymasa powróci³ on na trasê peregrynacji. Sprawa jego znikniêcia z Jasnej Góry
wkrótce zosta³a umorzona. Edward Gierek nie chcia³ otwartego konfliktu z Ko�cio-
³em. Dalsza wêdrówka obrazu przebiega³a bez wiêkszych przeszkód ze strony
w³adzy. W swej 23. letniej wêdrówce Matka Bo¿a Jasnogórska zawita³a do 7 000
polskich parafii i ponad 8 000 ko�cio³ów i kaplic.

(�) Niech ta wêdrówka nadal nie ustaje, a gdy siê zakoñczy, niech za-
cznie na nowo� Stefan kardyna³ Wyszyñski 

18 pa�dziernika 1980 roku Ikona Jasnogórska nawiedzi³a ponownie Warszawê
i warszawsk¹ archidiecezjê. Gdy w 1981 roku nieuleczalnie zachorowa³ ks. kard. pry-
mas Stefan Wyszyñski, na tydzieñ przed jego �mierci¹ przyniesiono do niego kopiê
Cudownego Obrazu, czym sprawiono mu wielk¹ rado�æ. To w³a�nie wtedy wypowie-
dzia³ znamienne s³owa: �Niech ta wêdrówka nadal nie ustaje, a gdy siê zakoñczy,
niech zacznie na nowo; aby� stale kr¹¿y³a po Polsce, dana ku obronie naszego naro-
du�.

W 1982 roku, w zwi¹zku z przypadaj¹cym Jubileuszem 600-lecia Jasnej Góry,
Episkopat Polski postanowi³ o tygodniowym nawiedzeniu wszystkich ko�cio³ów ka-
tedralnych i stolic diecezjalnych. Nawiedzenie �wi¹tyñ zakoñczy³o siê 20 listopada
1983 roku. Komisja Maryjna Episkopatu Polski, widz¹c po raz kolejny entuzjazm Po-
laków, podjê³a decyzjê o ponownej peregrynacji kopii obrazu Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej po wszystkich polskich parafiach. Decyzja ta zapad³a 22 wrze�nia 1984 ro-
ku podczas obrad pod przewodnictwem ks. kard. prymasa Józefa Glempa w pauliñ-
skim klasztorze w Warszawie. Oficjalnie drugi etap nawiedzenia rozpocz¹³ siê 3 ma-
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ja 1985 roku na Jasnej Górze, a dzieñ pó�niej Jasnogórska Ikona powêdrowa³a do
diecezji drohiczyñskiej. W ten sposób, od Drohiczyna � miasta po³o¿onego w woje-
wództwie podlaskim � rozpocz¹³ siê drugi etap nawiedzenia wszystkich parafii
w Polsce. Zakoñczenie peregrynacji, zgodnie z harmonogramem, powinno siê za-
koñczyæ w 2025 roku w Czêstochowie. Czy bêdzie to termin realny � tego nieste-
ty nie wiemy. Pandemia koronawirusa COVID-19 w³a�nie krzy¿uje te plany. Na
prze³omie lat 60. i 70. XX wieku w³adza komunistyczna w Polsce nie zdo³a³a za-
trzymaæ peregrynacji obrazu, teraz parali¿uj¹cy �wiat wirus dwukrotnie zatrzyma³
jego wêdrówkê. Od maja 2019 roku obraz wêdruje po archidiecezji poznañskiej.
13 marca z powodu pandemii koronawirusa nawiedzenie zosta³o zawieszone i Ja-
snogórski Wizerunek trafi³ pod opiekê klauzurowego Zgromadzenia Zakonnego
Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Pniewach. Peregrynacja ponownie rozpo-
czê³a siê 1 wrze�nia, a 14 pa�dziernika po raz kolejny j¹ bezterminowo zawieszono
ze wzglêdu na bezpieczeñstwo wiernych. Z Opalenicy obraz Matki Boskiej Czêsto-
chowskiej zosta³ przewieziony do domu formacyjnego Sióstr El¿bietanek w Pozna-
niu. Do koñca peregrynacji w parafiach archidiecezji poznañskiej pozosta³o blisko
20 dekanatów.

Rok 1978
Nawiedzenie kopii Cudownego Obrazu Matki Bo¿ej Jasnogórskiej w rozleglejszej

wówczas archidiecezji poznañskiej rozpoczê³o siê 7 listopada 1976 roku w Ostrowie
Wlkp. Pod nieobecno�æ chorego ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka, peregrynacjê
obrazu po Wielkopolsce zainaugurowali prymas Stefan Wyszyñski i kardyna³ Karol
Wojty³a. Zwieñczeniem 561. dniowej wêdrówki obrazu po Ziemi Wielkopolskiej by-
³a suma pontyfikalna, odprawiona 21 maja 1978 roku na placu przed poznañsk¹ ka-
tedr¹. 

Do dekanatu lwóweckiego, obejmuj¹cego wówczas parafie w Bolewicach, Borui
Ko�cielnej, Jastrzêbsku Starym, Lwówku, Miedzichowie, Nowym Tomy�lu, W¹sowie,
Wytomy�lu i Zêbowie, obraz Matki Boskiej przyby³ 5 marca 1978 roku, rozpoczyna-
j¹c peregrynacjê od parafii w Jastrzêbsku Starym. 6 i 7 marca nawiedzi³ parafiê w Bo-
rui Ko�cielnej, a 7 i 8 marca jedyn¹ wówczas nowotomysk¹ parafiê. Z Nowego Tomy-
�la Wizerunek Matki Bo¿ej uda³ siê do W¹sowa, a wytomysk¹ parafiê Matka Boska
w swym Jasnogórskim Wizerunku nawiedzi³a 9 i 10 marca. Z Wytomy�la natomiast
� 10 marca � Cudowny Obraz pojecha³ do Lwówka. Wcze�niej, bo 15 stycznia Jasno-
górska Ikona przyby³a do parafii w Bukowcu, nale¿¹cej do dekanatu grodziskiego,
a dnia poprzedniego � 14 stycznia � z parafii w Ku�linie do parafii w S¹topach, nale¿¹-
cej wówczas tak¿e do grodziskiego dekanatu. 

Przygotowania do wizyty obrazu Matki Boskiej? te duchowe i te �zewnêtrzne� �
rozpoczyna³y siê du¿o wcze�niej. We wszystkich parafiach poprzedza³y je modlitew-
ne czuwania, nabo¿eñstwa i rekolekcje, parafianie uczyli siê równie¿ nowych pie�ni
religijnych. 
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W wytomyskiej parafii stanê³o kilkana�cie takich bram, jedn¹ z nich ustawiono na wysoko�ci 
�wietlicy wiejskiej. Z albumu Danuty i Micha³a Sobierajów

Trasa przejazdu � podobnie jak w Wytomy�lu � dekorowana by³a proporczykami. 
Z albumu Miros³awy i Jana B¹belków
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Wiele domostw, zw³aszcza na wsiach, by³o bogato iluminowanych, a efekt � szczególnie po zmroku � 
niesamowity. Z archiwum Parafii pw. �w. Marcina w Bukowcu

Dekorowano nie tylko domostwa, ale tak¿e samochody � Jastrzêbsko Stare, 5 marca 1978 r. 
Z albumu Aleksandry Knop



TU I TERAZ...

35�Z dawna Polski Ty� Królow¹...�. Peregrynacje obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej

Nawiedzenie kolejnej parafii rozpoczyna³o siê przewa¿nie w godzinach wieczornych i trwa³o do wieczora
dnia nastêpnego. Na zdjêciu: ks. Karol Mazurek, proboszcz parafii w Wytomy�lu, w otoczeniu zastêpu

OSP i parafian, oczekuj¹cy na przybycie Jasnogórskiej Ikony - Wytomy�l, 9 marca 1978 r. 
Z albumu Miros³awy i Jana B¹belków

Wizerunkowi Pani Jasnogórskiej asystowali zazwyczaj miejscowi stra¿acy - Boruja Ko�cielna, 6 marca 1978 r. 
Z Kroniki OSP w Borui Ko�cielnej



Na czas nawiedzenia, zarówno miasto, jak i wsie przybra³y od�wiêtny wystrój.
Trasa przejazdu Jasnogórskiego Wizerunku dekorowana by³a po obu stronach
jezdni proporczykami. Przy wje�dzie na teren parafii ustawiano bramy powitalne.
Na przyk³ad w Wytomy�lu pierwsz¹ bramê triumfaln¹ ustawiono na wysoko�ci
�wietlicy wiejskiej. W tej parafii stanê³o kilkana�cie bram, a ostatnia z nich znajdo-
wa³a siê na pó³nocnej granicy parafii (granicy Lipki Wielkiej z Chmielinkiem).
Wszystkie wytomyskie bramy by³y iluminowane, ka¿da mia³a inn¹ inskrypcjê. Na
bramie stoj¹cej na rozwidleniu dróg Stary Tomy�l � W¹sowo widnia³ napis: �O Ma-
ryjo, b¹d� nam pozdrowiona. B¹d� Ty zawsze Matk¹ nam�, za� na innych: ��wieæ
Matko £aski Bo¿ej�, czy te¿: �Maryjo, zostañ z nami�. Niemal na ka¿dej wiejskiej
posesji zawieszano girlandy, kolorowe lampiony, flagi, obrazy o religijnej tre�ci, pod-
�wietlane krzy¿e, du¿e ró¿añce, herby maryjne, tymczasowe kapliczki. Jak na ów-
czesne �szare czasy� efekt � szczególnie po zmroku � by³ niesamowity! Zaznaczyæ
tu trzeba, ¿e od�wiêtny wystrój przybra³y wszystkie miejscowo�ci wytomyskiej pa-
rafii: Kozie Laski, Lipka Wielka, Ró¿a i nale¿¹ca do tej parafii czê�æ Starego Tomy-
�la. Podobnie by³o we wszystkich parafiach lwóweckiego dekanatu. 

Wêdruj¹ca od parafii do parafii Jasnogórska Ikona, pomiêdzy miejscowo�ciami
przewo¿ona by³a samochodem-kaplic¹, wykonan¹ na bazie samochodu marki �Ny-
sa�. Nawiedzenie kolejnej parafii rozpoczyna³o siê przewa¿nie w godzinach wie-
czornych i trwa³o do wieczora dnia nastêpnego. Przypuszczalnie jego porz¹dek
ustalony by³ odgórnie i jednakowy dla wszystkich ko�cio³ów. Przed uroczysto�cia-
mi przybywa³ do parafii ksi¹dz - koordynator, który dopina³ wszelkie szczegó³y or-
ganizacyjne. Na te podnios³e uroczysto�ci przybywali nie tylko t³umnie parafianie,
ale tak¿e � ze swymi kap³anami � wierni z okolicznych miejscowo�ci, a w uroczy-
sto�ci powitania uczestniczy³ diecezjalny biskup. W Jastrzêbsku Starym, Wytomy-
�lu, S¹topach i Bukowcu by³ to bp Tadeusz Etter � biskup pomocniczy Archidiece-
zji Poznañskiej w latach 1959 � 1984, a w Nowym Tomy�lu i Borui Ko�cielnej � bp
Marian Przykucki, biskup pomocniczy Archidiecezji Poznañskiej w latach 1974 �
1981. 

Po przybyciu samochodu-kaplicy Wizerunek Pani Jasnogórskiej przyjmowali za-
zwyczaj miejscowi stra¿acy i po wstêpnym przywitaniu, w uroczystej procesji niesio-
ny przez przedstawicieli ró¿nych stanów, wprowadzany by³ do ko�cio³a. W wyto-
myskiej �wi¹tyni � podobnie jak w innych ko�cio³ach � wyeksponowany zosta³ nad
tabernakulum w o³tarzu g³ównym, w przygotowanym wcze�niej ozdobnym obra-
mowaniu, które tworzy³y dwa symbole: du¿a litera M koloru niebieskiego i zarys
serca w kolorze czerwonym. Ich kontury obwiedzione zosta³y wieloma ¿arówkami.
Wystrój �wi¹tyñ tworzy³y: flagi, wstêgi, girlandy i zawieszone na �cianach maryjne
symbole. Nabo¿eñstwa i modlitewne czuwania trwa³y nieprzerwanie od momentu
wprowadzenia do momentu po¿egnania. 

Zdarza³o siê, tak jak w Wytomy�lu, ¿e przed Cudownym Obrazem nieprzerwanie
trzymana by³a warta honorowa wystawiona przez stra¿aków z OSP. 
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W uroczystej procesji Jasnogórska Ikona wprowadzana by³a do ko�cio³a - Bukowiec, 15 stycznia 1978 r.
Z archiwum Parafii pw. �w. Marcina w Bukowcu
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W uroczysto�ci powitania uczestniczy³ diecezjalny biskup. W Bukowcu - 15 stycznia 1978 roku - 
by³ to bp Tadeusz Etter, biskup pomocniczy Archidiecezji Poznañskiej. Z albumu El¿biety Sucharzewskiej
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S³owa powitania wypowiadali przedstawiciele ró¿nych stanów - Bukowiec, 15 stycznia 1978r. 
Z archiwum Parafii pw. �w. Marcina w Bukowcu

Powitanie obrazu Matki Bo¿ej w ko�ciele parafialnym pw. �w. Marcina w Bukowcu - 15 stycznia 1978 r.
Na zdjêciu m. in. ks. Leonard Gierczyñski - bukowiecki proboszcz (z prawej) i ks. Boles³aw Bugzel -

proboszcz parafii w S¹topach. Z archiwum Parafii pw. �w. Marcina w Bukowcu
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Powitalnej mszy �wiêtej w ko�ciele pw. �w. Andrzeja Boboli w S¹topach przewodniczy³
ks. bp Tadeusz Etter - biskup pomocniczy Archidiecezji Poznañskiej. Z kroniki parafialnej w S¹topach

W uroczysto�ciach nawiedzenia uczestniczy³y zawsze rzesze wiernych - Bukowiec, 15 stycznia 1978 r. 
Z archiwum Parafii pw. �w. Marcina w Bukowcu
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Po nawiedzeniu z 1978 roku w wielu rodzinach pozosta³y pami¹tkowe sk³adanki 
wykonywane przez fotografów, przemieszczaj¹cych siê za kopi¹ jasnogórskiego obrazu. 

Z albumu Lucyny Koñczal-Gnap



Mimo ¿e czas nawiedzenia by³ dla parafii czasem podnios³ym, warto przywo³aæ tu
dzi� niemal anegdotyczne ciekawostki, zwi¹zane z tym szczególnym wydarzeniem.
Starsi doskonale pamiêtaj¹, ¿e druga po³owa lat 70. minionego stulecia to okres pu-
stych sklepowych pó³ek i reglamentowania sprzedawanych towarów. Oczekuj¹cy tej
wyj¹tkowej wizyty parafianie musieli wiêc wykazaæ siê sprytem i pomys³owo�ci¹, tak
by ich domostwa przybra³y na ten czas reprezentacyjny wygl¹d. Zgodnie z powiedze-
niem �Polak potrafi�, ju¿ na kilka miesiêcy przed nawiedzeniem zaczyna³o siê wielkie
�sprz¹tanie �wiata� i w³asnych domostw. W lasach, rowach czy obej�ciach wyzbiera-
ne zosta³y wszystkie plastikowe butelki po olejach silnikowych i innych �rodkach che-
micznych. Z nich to panowie wykonywali kolorowe lampiony, które potem o�wietla-
³y bramy triumfalne, girlandy, drogi i obej�cia. Technika ich wytwarzania by³a prosta �
odciêcie dna butelki, nastêpnie zaczynaj¹c od do³u kilka ciêæ no¿yczkami, przewiniêcie
powsta³ych pasków do góry i umocowanie ich w naciêciach tu¿ przy nasadce butelki.
W miejscu wylotu, który zastêpowa³ oprawkê, wkrêcano od do³u ¿arówkê. Panie na-
tomiast odk³ada³y tradycyjne zimowe zajêcia (robienie na drutach, darcie pierza), a ich
domy zamienia³y siê w manufaktury krawieckie. Wszystkie zalegaj¹ce w szafach kolo-
rowe materia³y, czy nieu¿ywane i przechowywane latami bluzki, spódnice i sukienki
przerobione zosta³y na, ozdabiaj¹ce pó�niej drogi i ulice, proporczyki. 

Rok 2020 
W 2020 roku, po 42 latach od pierwszego nawiedzenia, kopia obrazu Matki Bo¿ej

Jasnogórskiej ponownie zawita³a do powiatu nowotomyskiego. Nawiedzenie Matki
Bo¿ej w Jasnogórskim Wizerunku, przebiegaj¹ce pod has³em �Z Maryj¹ w nowe cza-
sy�, rozpoczê³o siê w archidiecezji poznañskiej 18 maja 2019 roku. Wed³ug wstêp-
nych za³o¿eñ, rozpoczêcie nawiedzenia w dekanacie lwóweckim przewidziane by³o
na 1 kwietnia 2020 roku i zacz¹æ siê mia³o w parafii w Jastrzêbsku Starym. Od 2 do
4 kwietnia Jasnogórska Ikona odwiedziæ mia³a dwie nowotomyskie parafie i 4 kwiet-
nia pojechaæ do parafii pw. �w. Andrzeja Boboli w S¹topach. Po 10. dniowej przerwie,
w okresie �wi¹t Wielkanocnych, 15 kwietnia z klasztoru klarysek w Pniewach mia³a
przybyæ do ko�cio³a dekanalnego we Lwówku i odwiedzaæ dalej pozosta³e parafie de-
kanatu lwóweckiego. 

Na mocy decyzji Metropolity Poznañskiego abpa Stanis³awa G¹deckiego, 13 mar-
ca pielgrzymka Jasnogórskiego Wizerunku zosta³a wstrzymana. Obraz przewieziony
zosta³ do Zgromadzenia Zakonnego Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji w Pnie-
wach. Po ponad piêciomiesiêcznej przerwie � 1 wrze�nia � obraz powróci³ na trasê
peregrynacji, odwiedzaj¹c kolejne parafie wed³ug ustalonego wcze�niej haromonogra-
mu. Nawiedzenie dekanatu lwóweckiego rozpoczê³o siê w niedzielê, 20 wrze�nia, od
Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Jastrzêbsku Starym. I dalej ob-
raz Matki Boskiej Czêstochowskiej nawiedzi³: Parafiê pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Po-
mocy w Nowym Tomy�lu (21 i 22 wrze�nia), Parafiê pw. Naj�wiêtszego Serca Pana
Jezusa w Nowym Tomy�lu (22 i 23 wrze�nia), Parafiê pw. �w. Andrzeja Boboli w S¹-
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topach (23 i 24 wrze�nia), Parafiê pw. NMP Wniebowziêtej, �w. Jana Chrzciciela i �w.
Jana Ewangelisty we Lwówku (24 i 25 wrze�nia), Parafiê pw. Naj�wiêtszego Serca Je-
zusowego i Niepokalanego Serca Maryi w Zêbowie (25 i 26 wrze�nia), Parafiê pw.
�w. Micha³a Archanio³a w Wytomy�lu (26 i 27 wrze�nia), Parafiê pw. Mi³osierdzia Bo-
¿ego w W¹sowie (27 i 28 wrze�nia), Parafiê pw. Chrystusa Króla w Bolewicach (28
i 29 wrze�nia), Parafiê pw. �w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Miedzichowie (29
i 30 wrze�nia) i Parafiê pw. �w. Wojciecha w Borui Ko�cielnej (30 wrze�nia i 1 pa�-
dziernika). Ostatni¹ nawiedzon¹ � 11 i 12 pa�dziernika � parafi¹ na terenie gminy No-
wy Tomy�l by³a Parafia pw. �w. Marcina w Bukowcu, która przynale¿y do dekanatu
grodziskiego. Nastêpnego dnia rozpoczê³o siê nawiedzenie dekanatu bukowskiego,
do którego nale¿¹ parafie z gmin Opalenica i Ku�lin, pozostaj¹ce w administracyjnych
granicach powiatu nowotomyskiego. 

Przed nawiedzeniem w parafiach odbywa³y siê misje �wiête lub czterodniowe re-
kolekcje dla parafian. Podobnie jak przed laty, choæ nieraz mo¿e z nieco mniejsz¹ gor-
liwo�ci¹, dekorowano domostwa, okna kamienic i bloków, ulice i drogi, po których
przemieszcza³ siê samochód-kaplica z Jasnogórsk¹ Ikon¹. Tym razem z obiektywnych
przyczyn i dla drogowego bezpieczeñstwa nie stawiano bram powitalnych, które 40
lat temu robi³y najwiêksze wra¿enie. Jednak¿e ³opocz¹ce na wietrze proporczyki i fla-
gi � pañstwowe, maryjne i papieskie � rozmieszczane na trasie przejazdu wprowadza-
³y bardzo uroczysty nastrój. Czasami iluminowano kapliczki, starannie ozdabiano
przydro¿ne krzy¿e i inne elementy ma³ej sakralnej architektury. Zdarza³o siê, ¿e ak-
cesoria, które by³y �wiadkami pierwszego nawiedzenia, ponownie ozdabia³y niejedn¹
posesjê.

Samochód-kaplica eskortowany by³ przez wozy bojowe jednostek Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Niejednokrotnie towarzyszy³y im równie¿ kolumny motocykli-
stów, a na trasie Nowy Tomy�l � S¹topy kolarze z nowotomyskiej grupy NT on BIKE.
Po powitaniu przez biskupa i miejscowego proboszcza oraz wys³uchaniu fanfar, obraz
Matki Bo¿ej przejmowali najczê�ciej stra¿acy � ochotnicy; np. w parafii pw. NMP Nie-
ustaj¹cej Pomocy � stra¿acy z OSP w Wytomy�lu, w parafii pw. Naj�wiêtszego Serca
Pana Jezusa w Nowym Tomy�lu � stra¿acy z OSP w Bukowcu, ale tak¿e my�liwi z Ko-
³a £owieckiego �Jeleñ�, a w przypadku parafii w Wytomy�lu � równie¿ stra¿acy
z OSP w Ró¿y. Ikona Jasnogórska w uroczystej procesji, w asy�cie dekanalnych ksiê-
¿y, niesiona przez przedstawicieli poszczególnych stanów, wprowadzana by³a do ko-
�cio³a parafialnego i eksponowana na honorowym miejscu. 

Porz¹dek nawiedzenia, zgodnie z zaleceniami Kurii Metropolitarnej, zazwyczaj
obejmowa³: uroczyst¹ powitaln¹ mszê �wiêt¹ z udzia³em biskupa (w wiêkszo�ci para-
fii bpa pomocniczego Grzegorza Balcerka i bpa seniora Zdzis³awa Fortuniak, a w mie-
dzichowskiej parafii tak¿e abpa Stanis³awa G¹deckiego), modlitewne � tak¿e nocne �
czuwania, modlitwy za zmar³ych, Pasterkê Maryjn¹ z udzia³em kap³anów pochodz¹-
cych z danej parafii i kiedy� w niej pracuj¹cych, mszê �wiêt¹ o uzdrowienie z udziele-
niem sakramentu chorych, mszê �wiêt¹ z odnowieniem przyrzeczeñ ma³¿eñskich i na-
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bo¿eñstwo po¿egnalne z odnowieniem przyrzeczeñ chrzcielnych i aktem ofiarowania
parafii Matce Bo¿ej. Ok. godziny 17: 00 dnia nastêpnego kopia Cudownego Obrazu
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej wyje¿d¿a³a do parafii nastêpnej. 

****
Jak porównaæ te dwa wydarzenia wa¿ne w ¿yciu lokalnego Ko�cio³a i Ko�cio³a

w Polsce, rozdzielone spor¹ przestrzeni¹ czasu? Wydarzenia niby podobne, ale zgo³a
inne� Mniejsze (czy tylko ze wzglêdu na panuj¹c¹ epidemiê?) rzesze wiernych, mniej-
szy entuzjazm, mo¿e niejeden ironiczny u�miech� Czy to efekt postêpuj¹cej globali-
zacji, czy codziennego zapêdzenia, a mo¿e zatracenia wielowiekowej to¿samo�ci i kry-
zysu wiary� A mo¿e by tak przy okazji, za Sienkiewiczem � i to niezale¿nie od braku
lub posiadanej wiary, od rodzaju wyznawanej religii, od stanu duchownego lub �wiec-
kiego � zadaæ sobie pytanie: Quo vadis?
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Parafia pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomy�lu 
21 i 22 wrze�nia 2020 r.
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Parafia pw. �w. Micha³a Archanio³a w Wytomy�lu 
26 i 27 wrze�nia 2020 r.
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Parafia pw. �w. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika w Miedzichowie 
29 i 30 wrze�nia 2020 r.
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Parafia pw. �w. Wojciecha w Borui Ko�cielnej 
30 wrze�nia i 1 pa�dziernika 2020 r.
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Zdjêcia archiwalne: Nowotomyska Galeria Internetowa 
Zdjêcia wspó³czesne: Zak³ad Fotograficzny FOTO- GABI Nowy Tomy�l

�ród³a:
Bart³omiej Noszczak, �Sacrum� czy �profanum�? Spór o istotê obchodów Milenium polskiego
(1949-1966), Warszawa 2002 [Recenzja Gerard Labuda] https://www. wbc. poznan. pl/dli-
bra/publication/445405/edition/392173/content)
Go�æ Niedzielny 8 lipiec 2008 � dodatek specjalny przygotowany przez IPN i zespó³ GN? Ko-
�ció³ w Polsce pod rz¹dami komunistów, Przez Morze Czerwone? Jan ¯aryn �Aresztowany�
Obrazhttps://pamiec. pl/download/49/27544/GNdodatekIPN03. pdf
Polska Kronika Filmowa 17/66 Wydanie A https://www. youtube. com/watch? v=IOwjL7i-
gu_g
Miros³aw Sznajder, Obchody 1000-lecia pañstwa polskiego w Kra�niku � https://zyciekrasni-
ka. wordpress. com/2013/05/22/zycie-krasnika-22-1413-obchody-1000-lecia-panstwa-pol-
skiego-w-krasniku/
https://archpoznan. pl/pl/web/homilia/view/id/list-do-kaplanow
https://jasnagora. pl/pl/o-sanktuarium/peregrynacja-ikony-nawiedzenia/historia/
https://oczamiduszy. pl/matko-przyjdz-do-nas/
https://stacja7. pl/historia/jak-aresztowano-maryje/
https://pl. wikipedia. org/wiki/Obraz_Matki_Boskiej_Czêstochowskiej
https://pl. wikipedia. org/wiki/Jasnog%C3%B3rskie_%C5%9Aluby_Narodu_Polskiego



Maria Tyszkowska

IX Nowotomyskie Koncerty Organowo � Kameralne
�U Serca Jezusowego�
( lipiec � sierpieñ 2020 r.)

W niedzielê, 19 lipca 2020 roku, zainaugurowana zosta³a IX edycja letnich Koncer-
tów Organowo-Kameralnych �U Serca Jezusowego�, odbywaj¹cych siê corocznie w ko-
�ciele parafialnym pw. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy�lu. Ze wzglê-
du na sytuacjê zwi¹zan¹ z pandemi¹ koronawirusa, w ramach tego cyklu odby³y siê tyl-
ko dwa koncerty, które jednak z pewno�ci¹ zadowoli³y melomanów, spragnionych du-
chowych i artystycznych prze¿yæ. 

Podczas pierwszego koncertu zatytu³owanego �Organy & piano w dialogu � impro-
wizacje� mieli�my przyjemno�æ pos³uchaæ muzyki organowej w wykonaniu znanego
nam z poprzednich koncertów Tomasza Glanca oraz m³odego mieszkañca pobliskiego
Michorzewka � Bart³omieja Adamskiego, który ju¿ tak¿e koncertowa³ w naszym ko�cie-
le. W jego wykonaniu, us³yszeli�my na pocz¹tek Preludium G-dur Jana Sebastiana Bacha,
a nastêpnie spokojn¹, melodyjn¹ Ariê na strunie G tego samego kompozytora. 

Arty�ci postanowili urozmaiciæ prezentowane przez siebie, znane utwory poprzez
wprowadzenie do nich improwizacji. By³y to ciekawe po³¹czenia, z zainteresowaniem
odbierane przez s³uchaczy. Utwór Jana Sebastiana Bacha � starofrancuski, szybki taniec
Bourreé ze Suity lutniowej e-moll, wraz z ciekawymi improwizacjami, wykona³ na or-
ganach Tomasz Glanc. Najbardziej znany z polonezów, nale¿¹cych do naszych tañców
narodowych, �Po¿egnanie Ojczyzny� Micha³a Kleofasa Ogiñskiego, tym razem w orygi-
nalnym brzmieniu, zaprezentowa³ Bart³omiej Adamski. �cie¿kê muzyczn¹ z filmu �Mi-
sja�, zmar³ego 6 lipca mistrza muzyki filmowej Ennio Morricone, muzycy przypomnieli
w znany ju¿ s³uchaczom sposób � na organach z improwizacjami na pianinie. Kolejny pol-
ski taniec narodowy � �Krakowiak�, kompozycja Tomasza Glanca z 2004 roku, zosta³
z werw¹ wykonany na organach przez kompozytora. Na zakoñczenie koncertu muzy-
cy wykonali improwizacje organowe do pie�ni ko�cielnych. Psalm z prze³omu XVII
i XVIII w., znany jako pie�ñ �Kto siê w opiekê�, by³ tematem improwizacji Bart³omieja
Adamskiego, który zaskoczy³ melomanów niezwyk³¹ pomys³owo�ci¹, muzykalno�ci¹
i technik¹ wykonawcz¹. Tematem organowych improwizacji Tomasza Glanca by³a pie�ñ
maryjna �Z dawna Polski Ty� królow¹�. 
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Artysta zachwyci³ inwencj¹, ciekawymi wspó³brzmieniami, urozmaicon¹ dynamik¹
i poziomem wykonawczym, z której jest zreszt¹ znany nie tylko w Polsce, ale i w wielu
innych krajach. 

Tomasz Glanc � absolwent Akademii Muzycznej w Gdañsku w klasie organów i dy-
rygentury od wielu lat koncertuje w Europie, Azji i obu Amerykach jako organista, pia-
nista i kompozytor. Wspó³pracuje z wieloma wybitnymi solistami i orkiestrami. Doko-
na³ wielu nagrañ radiowych, telewizyjnych i p³ytowych. Sta³ym elementem jego koncer-
tów s¹ improwizacje w ró¿nych stylach. Ma w swoim dorobku wiele kompozycji na
ró¿ne instrumenty, g³osy wokalne i orkiestrê. Mieszka na sta³e w Niemczech.

Bart³omiej Adamski � jest mieszkañcem Michorzewka, jest studentem III roku Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Geodezji i Kartografii. Muzyk¹
organow¹ pasjonuje siê od dziecka. Pobiera³ prywatne lekcje �piewu i gry na organach,
ci¹gle zg³êbiaj¹c wiedzê muzyczn¹ oraz liturgiczn¹. W 2015 roku, maj¹c zaledwie 17
lat, po raz pierwszy zagra³ na mszy �w. w rodzinnej parafii p. w. Zmartwychwstania
Pañskiego w Michorzewie. Wkrótce pe³ni³ rolê organisty w ko�ciele p. w. Zmartwych-
wstania Pañskiego w Ku�linie, od 2016 roku tak¿e podczas wieczornych mszy �w.
w ko�ciele p. w. Naj�wiêtszej Maryi Panny Wniebowziêtej, �w. Jana Chrzciciela i �w. Ja-
na Ewangelisty we Lwówku i od 2018 roku w czasie porannych liturgii w ko�ciele p. w.
Naj�wiêtszego Serca pana Jezusa w Nowym Tomy�lu. 

Wykonawcami drugiego koncertu, który odby³ siê 23 sierpnia, byli m³odzi muzycy:
skrzypaczka Anastazja Ko³odziejczak oraz organista Jurij Riepin z Ukrainy. Koncert roz-
pocz¹³ siê organow¹ kompozycj¹ Dietricha Buxtechude, wybitnego niemieckiego twór-
cy barokowego � Toccat¹ d-moll. By³ to jedyny utwór na organy solo, dynamicznie za-
grany przez artystê, pozosta³e wykonane zosta³y w duecie ze skrzypcami. Kanon D-dur
Johanna Pachelbela, najbardziej znana kompozycja tego � równie¿ barokowego � kom-
pozytora, w oryginale napisany zosta³ na troje skrzypiec i basso continuo, ale doskonale
zabrzmia³ tak¿e w wykonaniu skrzypiec i organów. Kompozycja francuskiego, roman-
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tycznego twórcy symfonii, utworów kameralnych, organowych i pie�ni, Fernanda Hal-
phena � �Andante Religioso� sk³oni³a s³uchaczy do kontemplacji i refleksji. Na tle spokoj-
nego, o ciemnej barwie akompaniamentu organowego, rozbrzmiewa³ kantylenowy,
modlitewny temat bardzo sugestywnie przekazany przez m³od¹ skrzypaczkê. S³uchacze
mieli mo¿liwo�æ wys³uchania tak¿e dwóch piêknych utworów, zmar³ego kilka tygodni
wcze�niej, w³oskiego kompozytora Ennio Morricone, znanego przede wszystkim jako
twórca muzyki do ponad 500 filmów. Arty�ci wykonali �Obój Gabriela� � bardzo me-
lodyjny temat z filmu �Misja� oraz podobny w nastroju utwór �La Califfa�. 

Nowotomyscy melomani z przyjemno�ci¹ wys³uchali równie¿ dwóch utworów o ta-
kim samym tytule � �Ave Maria�. Autorem pierwszego z nich jest francuski kompozy-
tor Charles Gounod, który g³os solowy napisa³ do znanego wcze�niej Preludium C-dur
Jana Sebastiana Bacha, traktuj¹c je jako akompaniament. Twórc¹ kolejnej pie�ni �Ave
Maria� jest Franz Schubert � austriacki, romantyczny kompozytor, m. in. symfonii,
utworów fortepianowych i licznych pie�ni. 

Oba te utwory wykonywane s¹ w bardzo ró¿nych aran¿acjach instrumentalnych,
a ³¹czy je niezwyk³a �piewno�æ. Zdawaæ siê mog³o, ¿e skrzypce ��piewa³y� modlitwê
na tle delikatnego akompaniamentu. Ciekawa jest historia kolejnego utworu, zaliczane-
go do tzw. mistyfikacji muzycznej, a mianowicie Adagio g-moll, za którego autora uzna-
wany jest w³oski kompozytor pó�nego baroku � Tomaso Albinoni, w rzeczywisto�ci
autor jedynie partii basowej (pozosta³e elementy doda³ Remo Giazotto � XX. wieczny
kompozytor). Ten pe³en wdziêku, refleksyjny utwór, zosta³ piêknie wykonany przez
artystów. 

W podobnym stylu zabrzmia³ kolejny barokowy utwór w³oskiego kompozytora
Giuseppe Tartiniego � Adagio cantabile, z licznymi trylami, jednostajnym, miarowym
akompaniamentem i kantylenow¹ melodi¹. Koncert zakoñczy³a Aria na strunie g z III
Suity skrzypcowej D-dur Jana Sebastiana Bacha, z kantylenowym tematem rozbrzmie-
waj¹cym na tle skromnego akompaniamentu organowego. Utwory zaprezentowane
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przez m³odych muzyków, spokojne, refleksyjne, w wiêkszo�ci barokowe, sk³aniaj¹ce
do zadumy, niezwykle piêknie wpisywa³y siê w klimat nowotomyskiej �wi¹tyni, a g³o-
�ne brawa sk³oni³y artystów do bisowania. 

Anastazja Ko³odziejczak jest absolwentk¹ i stypendystk¹ Akademii Muzycznej im.
Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, laureatk¹ konkursów muzycznych, kon-
certuj¹c¹ w kraju i za granic¹. Jest skrzypaczk¹ Filharmonii Poznañskiej, muzykiem or-
kiestrowym, solistk¹ i kameralistk¹. Wspó³pracuje ze znakomitymi muzykami nurtu
klasycznego i rozrywkowego.

Jurij Riepin pochodzi z Donbasu na Ukrainie, mieszka³ w Doniecku. Mimo m³ode-
go wieku, przeby³ d³ug¹ i trudn¹ drogê, ale teraz jako ukraiñski katolik i organista
w polskiej parafii nie boi siê przysz³o�ci. Jego dzieciñstwo nie by³o ³atwe, wychowywa-
³a go matka wyznania prawos³awnego i ojciec ateista. Poniewa¿ mia³ ³adny g³os, zaan-
ga¿owano go jako �piewaka w chórze cerkwi prawos³awnej. Podczas studiów w Aka-
demii Muzycznej uczêszcza³ na protestanckie spotkania modlitewne, zacz¹³ studiowaæ
Bibliê, �piewa³ te¿ w chórze ko�cio³a grekokatolickiego w Kijowie. Pó�niej, nie znaj¹c
obrz¹dku ko�cio³a rzymskokatolickiego, podj¹³ pracê organisty w Worzelu pod Kijo-
wem, pe³ni³ te¿ funkcjê organisty i dyrygenta w kijowskiej katedrze katolickiej pw. �w.
Aleksandra. Dwudziestodwuletni Jurij przyjecha³ do Polski 3 listopada 2017 roku.
Trafi³ do Sulistrowic pod �lê¿¹, gdzie pracuje w weekendy w parafii Naj�wiêtszego
Serca Pana Jezusa jako organista. W tym zawodzie chce siê rozwijaæ i wi¹¿e z nim
swoj¹ przysz³o�æ. Planuje rozwijaæ swe uzdolnienia i zainteresowania muzyk¹ sakraln¹
na studiach w Monachium.
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Post scriptum 
Warto tak¿e wspomnieæ o dwóch innych, jak¿e interesuj¹cych koncertach, które

tak¿e mia³y miejsce w nowotomyskim ko�ciele p. w. Naj�wiêtszego Serca pana Jezusa.
Koncert na Bo¿e Narodzenie, który odby³ siê 5 stycznia 2020 roku okaza³ siê nie-

zwyk³ym wydarzeniem artystycznym, gdy¿ by³ pierwszym koncertem, przedstawio-
nego wy¿ej organisty Bart³omieja Adamskiego, mieszkañca Michorzewka, który zwi¹-
zany jest tak¿e z nowotomysk¹ parafi¹. M³ody artysta rozpocz¹³ koncert dwoma pre-
ludiami, czyli utworami wprowadzaj¹cymi, rozpoczynaj¹cymi uroczyste wydarzenie:
barokowym, motorycznym utworem Jana Sebastiana Bacha � Preludium G-dur oraz
Preludium w klasycznym stylu Gordona Yunga, XX. wiecznego kompozytora, które-
go inspiruje styl barokowych organistów. Kolejny utwór Jana Sebastiana Bacha � Aria
na strunie G � wprowadzi³ s³uchaczy w nastrój zadumy, zdawaæ siê mog³o, ¿e muzy-
ka to muskanie ³agodnego wiatru. Ma³a Fuga g-moll, tego samego kompozytora,
umo¿liwi³a melomanom poznanie budowy tej formy muzycznej, polegaj¹cej na prze-
prowadzaniu g³ównego tematu przez ró¿ne g³osy, tak¿e w g³osie basowym, który or-
ganista wywo³uje nogami. By³o to jakby wprowadzenie do wys³uchania bardziej roz-
budowanej i skomplikowanej Fugi d-moll, poprzedzonej znan¹, popisow¹ Toccat¹.

Bart³omiej Adamski zaprezentowa³ tak¿e napisan¹ przez siebie Fantazjê D-dur,
form¹ zbli¿on¹ do 4. g³osowego chora³u, dla którego wybra³ tekst antyfony �Ubi Ca-
ritas� oraz �Hymnu o mi³o�ci� �w. Paw³a. �Cantique de Noel� to nastrojowa kolêda
francuskiego kompozytora Adolfa Adama, znana i rozs³awiona za przyczyn¹ filmu
�Kevin sam w domu�. Jej organowe wykonanie by³o równie piêkne, jak chóralne w fil-
mie. 

M³ody organista zakoñczy³ koncert ciekawymi improwizacjami na temat kilku naj-
bardziej znanych polskich kolêd. Da³ siê poznaæ jako uzdolniony pasjonat muzyki or-
ganowej, przygotowany bardzo starannie do wa¿nego z pewno�ci¹ dla niego wyda-
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rzenia artystycznego, jakim by³ premierowy publiczny koncert. �wietnie pokonywa³ �
specyficzne dla organów � techniczne zawi³o�ci, a nade wszystko promieniowa³ szcze-
r¹ rado�ci¹ muzykowania. 

W niedzielê 20 wrze�nia, na zakoñczenie misji parafialnych poprzedzaj¹cych na-
wiedzenie Matki Bo¿ej w Ikonie Jasnogórskiej, odby³ siê Koncert dla Maryi. Wyst¹pili
w nim m³odzi muzycy zwi¹zani z chrze�cijañsk¹ Inicjatyw¹ Poznañskich Muzyków-
-Wielbienie, spo�ród nich niektórzy dobrze znani nowotomyskiej publiczno�ci: Bart³o-
miej Adamski � organy, Maciej Burzyñski � perkusja, Bartek Kucz � gitara basowa,
Marek Kra�kiewicz � wokal i Piotr Bany� � puzon. 

Przedstawione przez nich utwory, w specjalnie opracowanych aran¿acjach, mia³y
charakter wielbieniowy. Ciekawe po³¹czenie organów z kwartetem jazzowym po-
zwala³o osi¹gn¹æ cel � modlitwy przez muzykê. Ca³o�æ doskonale uzupe³nia³ wokal
Marka Kra�kiewicza. Wykonano utwory Leopolda Twardowskiego � �To jest mój
Pan�, �Kim jeste�, Ty Panie�, �Przychodzisz Panie�, �Pozdrowienie B³ogos³awionej
Maryi Dziewicy�, �Ty przez Królow¹�. Wybrzmia³y tak¿e znane, piêkne kompozycje
� Kanon D-dur Johanna Pachelbela i �Ave Maria� Giulio Cacciniego oraz pie�ni �Je-
zus, najwy¿sze imiê�, �By³a cicha i piêkna jak wiosna�, �Z dawna Polski Ty� Królow¹�.

Koncert dla Maryi by³ kolejnym tegorocznym wydarzeniem muzycznym w naszym
ko�ciele, mimo pandemii koronawirusa. Uda³o nam siê i tym razem stworzyæ prze-
strzeñ dla sztuki i ducha. Chwa³a Panu Bogu, artystom i tym, którzy w ten wieczór
uwielbiali razem z nami Jezusa � podsumowa³ to muzyczne spotkanie ks. proboszcz
Tomasz Sobolewski.

Piotr Bany� � puzonista, jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz
Akademii Muzycznej we Wroc³awiu, gdzie rozwija³ g³ównie umiejêtno�ci zwi¹zane
z muzyk¹ jazzow¹. Uczestniczy w licznych warsztatach muzycznych, wspó³pracuje
z wieloma muzykami sceny jazzowej. Pracuje jako wyk³adowca w poznañskiej Akade-
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mii Muzycznej w Instytucie Jazzu i Muzyki Estradowej. Jest puzonist¹ Teatru Wielkie-
go i Filharmonii Poznañskiej, wspó³tworzy kwartet puzonowy �Trombqartet�. Zwi¹-
zany jest tak¿e z chrze�cijañsk¹ Inicjatyw¹ Poznañskich Muzyków-Wielbienie.

Maciej Burzyñski � jest absolwentem Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Nowym To-
my�lu i Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie perkusji jazzowej. Uczestniczy
w licznych warsztatach jazzowych i projektach muzycznych. Zajmowa³ czo³owe loka-
ty w wielu konkursach muzycznych, m. in. Grand Prix Krokus Jazz Festiwal 2015,
Grand Prix Bielskiej Zadymki Jazzowej 2016 i wielu innych. Wspó³pracuje z wieloma
gwiazdami polskiej estrady, a tak¿e z nowotomyskim zespo³em �Karol Band�. 

Marek Kra�kiewicz � jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz Stu-
dium Piosenkarskiego. Prowadzi zespo³y muzyczne. Jest te¿ aktorem.

Bartek Kucz � ukoñczy³ Akademiê Muzyczn¹ w Poznaniu na Wydziale Jazzu i Mu-
zyki Rozrywkowej. Jest tak¿e absolwentem Pañstwowej Szko³y Muzycznej w No-
wym Tomy�lu. Jest basist¹, wspó³aran¿erem, kierownikiem muzycznym ró¿nych pro-
jektów artystycznych z pogranicza wielu stylów muzycznych, a tak¿e pedagogiem.
Wspó³pracuje z wieloma polskimi artystami estradowymi, zwi¹zany jest równie¿
z chrze�cijañsk¹ Inicjatyw¹ Poznañskich Muzyków-Wielbienie. 

Zdjêcia: archiwum Parafii p. w. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy�lu
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Tomasz Siwiñski 

Pamiêci olimpijczyka rodem z Nowego Tomy�la
Tomasz Tomiak (1967 � 2020)

21 sierpnia br., w wieku 52 lat, zmar³ w Gdañsku dr hab. Tomasz Tomiak,
profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku, wybitny wio�larz,
pierwszy uczestnik i medalista Igrzysk Olimpijskich urodzony w Nowym Tomy�lu.
W 2018 roku uhonorowany tytu³em �Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego�

Tomasz Piotr Tomiak urodzi³ siê 17 wrze�nia 1967 roku w Nowym Tomy�lu. Je-
go ojciec Henryk pochodzi³ z Przyprostyni i pracowa³ w Fabryce Narzêdzi Chirurgicz-
nych �Chifa�, matka Karolina pochodzi³a spod P³ocka, z zawodu by³a pielêgniark¹ i po
zamieszkaniu w Nowym Tomy�lu pracowa³a w tutejszym szpitalu. W Nowym Tomy-
�lu przysz³a na �wiat równie¿ siostra Tomasza, Izabela.

Rodzina przysz³ego olimpijczyka mieszka³a w s³u¿bowym mieszkaniu, w nie istnie-
j¹cym ju¿ dzi� domu, w s¹siedztwie szpitala przy ulicy Sienkiewicza. Przez 3 lata To-
masz Tomiak by³ uczniem Szko³y Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Ko�ciuszki w No-
wym Tomy�lu, w 1977 roku bowiem rodzina Tomiaków przeprowadzi³a siê do Rusz-
kowa ko³o Dzia³dowa. 

Edukacjê kontynuowa³ w Szkole Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkó³ Za-
wodowych nr 3 w P³ocku. Jednocze�nie w 1983 roku rozpocz¹³ treningi w P³ockim
Towarzystwie Wio�larskim, startuj¹c do 1988 roku jako jego reprezentant. Jego tre-
nerami byli wówczas Piotr W³adyniak oraz Bohdan Karwowski. W 1988 roku pod-
j¹³ studia na Akademii Wychowania Fizycznego im. Jêdrzeja �niadeckiego w Gdañsku
i zosta³ zawodnikiem AZS-AWF w Gdañsku, trenuj¹cym dalej pod okiem Witolda
Srogi. W tym czasie, startuj¹c w ósemce bez sternika, w czwórce i dwójce ze sterni-
kiem, odnosi³ ju¿ sukcesy o zasiêgu krajowym i miêdzynarodowym. Wraz z kolegami
z czwórki ze sternikiem wywalczy³ w 1991 roku br¹zowy medal na Mistrzostwach
�wiata w Wiedniu, a lokata ta da³a tej osadzie wio�larskiej mo¿liwo�æ udzia³u w Igrzy-
skach Olimpijskich w Barcelonie w 1992 roku.

Rozgrywane w Katalonii Igrzyska by³y niezwykle udane dla Tomasza Tomiaka oraz
jego partnerów � Wojciecha Jankowskiego, Macieja £asickiego, Jacka Streicha i ster-
nika Micha³a Cie�laka. W przedbiegu zajêli pi¹te miejsce, a w repesa¿ach drug¹ loka-
tê. W finale, z czasem 6: 03.27 min., przyp³ynêli na trzecim miejscu i zostali tym sa-
mym br¹zowymi medalistami Igrzysk Olimpijskich. 
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Urodzony w Nowym Tomy�lu medali-
sta olimpijski tak wspomina³ ceremoniê
wrêczenia medali: Nie pamiêtam kto wrê-
cza³ mi medal, doskonale pamiêtam jednak
to, co dzia³o siê we mnie w momencie deko-
racji. Cz³owiekowi mo¿e wydawaæ siê, ¿e sta-
niêcie na olimpijskim podium to nic takiego.
Nic bardziej mylnego. Co� nagle chwyta cz³o-
wieka, w oczach pojawiaj¹ siê ³zy, a ca³e cia-
³o miêknie. To wydarzenie mogê przyrównaæ
jedynie, zachowuj¹c wszelkie proporcje, do
narodzin dziecka, którego zreszt¹ do�wiad-
czy³em nied³ugo po Igrzyskach. Br¹zowy me-
dal, jaki z kolegami zdoby³em w Barcelonie,
by³ najwa¿niejszym wydarzeniem w mojej
sportowej karierze. Taki wyczyn niesie dla
sportowca konsekwencje na ca³e ¿ycie. Sam
udzia³ w Igrzyskach Olimpijskich jest wielkim
wyczynem, a medal ukoronowaniem kariery. 

W 1993 roku, podczas Mistrzostw �wia-
ta rozgrywanych w Roudnice- Ra ce, ju¿
w konkurencji czwórki bez sternika, wspólnie z Wojciechem Jankowskim, Maciejem
£asickim oraz Jackiem Streichem, zosta³ wicemistrzem �wiata. W nastêpnych Mistrzo-
stwach �wiata, w 1994 roku w Indianapolis, osada w tym samym sk³adzie zajê³a
V miejsce. Zwieñczeniem miêdzynarodowej kariery zawodniczej i ostatnim startem
w kadrze Polski, by³y � niepomy�lne dla niego � Mistrzostwa �wiata w Tampere
w 1995 roku, bêd¹ce jednocze�nie eliminacjami do Igrzysk Olimpijskich w Atlancie
w 1996 roku. Startowa³ tam w konkurencji dwójka bez sternika. 

W swojej karierze by³ wielokrotnie klasyfikowany w �wiatowej czo³ówce. Zajmo-
wa³ czo³owe lokaty w kategorii juniorów, m. in. IV miejsce w konkurencji dwójki ze
sternikiem podczas Mistrzostw �wiata juniorów rozgrywanych w Brandenburgu
(1985) oraz V miejsce podczas czempionatu odbywaj¹cego siê w Ra icach (1986).
Podczas Mistrzostw �wiata seniorów (w Bled w 1989 roku) zaj¹³ VI lokatê w dwójce
ze sternikiem, a w 1987 roku w Kopenhadze X miejsce w ósemce. By³ zwyciêzc¹ pre-
sti¿owych regat w Lucernie (1992). 

By³ wielokrotnym mistrzem Polski seniorów w dwójce (1986, 1989, 1990,1995),
dwójce ze sternikiem (1989), czwórce (1990, 1993), czwórce ze sternikiem (1991,
1992, 1993, 1995), ósemce ze sternikiem (1986, 1987, 1988, 1994), a w tej ostat-
niej konkurencji tak¿e br¹zowym medalist¹ (1996). 

Mia³ uprawnienia trenera klasy mistrzowskiej. Po zakoñczeniu kariery wio�larza,
w 1997 roku rozpocz¹³ pracê szkoleniow¹ z juniorami w AZS-AWF w Gdañsku, pro-
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wadz¹c do 2001 roku swych podopiecznych do wielu sukcesów. Od 1999 roku
by³ wyk³adowc¹ na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jêdrzeja �nia-
deckiego w Gdañsku, osi¹gaj¹c kolejne szczeble naukowej kariery: asystenta
w Zak³adzie Teorii Sportu i Motoryczno�ci Cz³owieka (1999-2004), adiunkta
w Zak³adzie Teorii Sportu i Motoryczno�ci Cz³owieka (2004-2008) i profesora
w Zak³adzie Teorii Sportu i Motoryczno�ci Cz³owieka (od 2008 roku). Pe³ni³
równie¿ funkcjê prodziekana Wydzia³u Wychowania Fizycznego (2006-2012)
i dziekana Wydzia³u Wychowania Fizycznego (od 2012 r.). Tomasz Tomiak dzia-
³a³ w Polskim Zwi¹zku Towarzystw Wio�larskich. By³ cz³onkiem jego Zarz¹du,
przewodniczy³ te¿ Komisji Metodyczno-Szkoleniowej. W latach 2004-2008 by³
prezesem AZS-AWFiS w Gdañsku. Udziela³ siê czynnie w Gdañskiej Radzie Spor-
tu. W roku 1992 uhonorowano go mianem �Mistrza Sportu�. Zosta³ odznaczo-
ny m. in. br¹zowym medalem �Za Wybitne Osi¹gniêcia Sportowe� oraz Br¹zo-
wym Krzy¿em Zas³ugi. W 2018 roku Rada Powiatu Nowotomyskiego uhonoro-
wa³a go tytu³em �Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego�.

Zmar³ 21 sierpnia, po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie, oczekuj¹c na przeszczep ser-
ca. Pozostawi³ ¿onê Marzenê Alicjê, równie¿ pracownika naukowego Akademii
Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdañsku oraz córkê Patrycjê i syna Szymo-
na. 
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Mistrzostwa �wiata Seniorów - Racice (Czechy) 1993 rok. Srebrni medali�ci w kategorii czwórek 
bez sternika. Od lewej: Maciej £asicki, Tomasz Tomiak, Wojciech, Jankowski, Jacek Streich. 

Zdjêcie ze zbiorów Ryszarda Olczuka



Oto jak Tomasza Tomiaka wspominaj¹ jego wspó³pracownicy i koledzy �
sportowcy�

W mojej pamiêci pozostanie jako cz³owiek wyj¹tkowy, który dziêki predyspozy-
cjom psychofizycznym, systematycznej pracy, umiejêtno�ci s³uchania innych i zdoby-
wania wiedzy stale siê rozwija³. Dziêki temu zosta³ jednym z najlepszych wio�larzy na
�wiecie. Czerpa³ rado�æ z treningów i rywalizacji sportowej, szanuj¹c rywali, zdobywa-
j¹c do�wiadczenia, którymi potrafi³ dzieliæ siê z innymi. Poznawa³ tajniki szkolenia na
ró¿nych etapach mistrzostwa sportowego. Dlatego te¿ studia w Akademii Wychowa-
nia Fizycznego w Gdañsku i podjête badania naukowe by³y zwi¹zane z poszukiwaniem
dróg optymalizacji procesu szkolenia w wio�larstwie, opartego na indywidualnych
mo¿liwo�ciach wysi³kowych zawodników (�) Jako nauczyciel akademicki, prodzie-
kan, dziekan, zawsze cieszy³ siê ogromnym autorytetem. By³ otwarty na potrzeby stu-
dentów i pracowników. Tryska³ energi¹ i humorem. Na letnich obozach sportowych
w Raduniu, organizowane przez prof. T. Tomiaka regaty i zabawy, cieszy³y siê ogrom-
nym powodzeniem i przyci¹ga³y uwagê nie tylko studentów, ale tak¿e dzieci i m³odzie-
¿y pracowników i przyjació³. Emocje i wspomnienia tamtych chwil zawsze bêd¹ ³¹czyæ
ich uczestników.

dr hab. Kazimierz Kochanowicz prof. AWFiS

(�) Od 2015 roku dzia³ali�my razem w Gdañskiej Radzie Sportu, której Tomek by³
cz³onkiem od samego pocz¹tku jej istnienia, czyli od 2007 roku. Pamiêtam, ¿e prezy-
dent Pawe³ Adamowicz bardzo sobie ceni³ rozmowy z Tomkiem, a spotkania Gdañ-
skiej Rady Sportu zawsze wype³nione by³y ciekawymi dyskusjami i spostrze¿eniami.
Mieli�my wspólne plany dotycz¹ce rozwoju wio�larstwa akademickiego, nie tylko
w AWFiS, ale i w innych gdañskich uczelniach..

Adam Korol 
� medalista olimpijski Igrzysk XXIX Olimpiady w Pekinie w 2008 roku

(�) Tomek mia³ bardzo trudno w ¿yciu, wszystko, co osi¹gn¹³, to zas³uga jego nie-
bywa³ej pracowito�ci, charyzmy, nieugiêtej woli walki do samego koñca. W reprezen-
tacji Polski pojawi³ siê nagle, pamiêtam, by³ rok 1989, Mistrzostwa �wiata w Bled (Ju-
gos³awia), gdzie w dwójce ze sternikiem wraz z Wojtkiem Jankowskim zajêli dosko-
na³e 5. miejsce. W tamtym czasie trenerem reprezentacji wiose³ d³ugich by³ Witold
Sroga, który od razu dostrzeg³ wyj¹tkowe zdolno�ci i umiejêtno�ci Tomka, widz¹c go
w nowo tworzonej osadzie czwórki ze sternikiem wraz z Maciejem £asickim, Wojcie-
chem Jankowskim, Jackiem Streichem. Prze³omowym momentem dla Tomka i jego
kolegów z osady, równie¿ dla ca³ego polskiego wio�larstwa, by³y Mistrzostwa �wiata
w Wiedniu w 1991 roku. Tam polscy wio�larze zdobyli trzy medale, natomiast osa-

TU I TERAZ...

67Pamiêci olimpijczyka rodem z Nowego Tomy�la, Tomasz Tomiak ( 1967-2020)



da, w której p³yn¹³ Tomek, sensacyjnie zdobywaj¹c br¹zowy medal, sta³a siê w natych-
miast jedn¹ z najlepszych w tej konkurencji osad na �wiecie.

Dzisiaj, kiedy siêgam pamiêci¹ do tamtych czasów, wydaje siê, ¿e to w³a�nie Tomek
w osadzie by³ t¹ osob¹, która mia³a najwiêkszy autorytet, mimo ¿e Wojciech Jankow-
ski by³ najbardziej do�wiadczonym zawodnikiem, a Maciej £asicki jednym z najlep-
szych szlakowych na �wiecie. Wynika³o to z faktu �naukowego� podej�cia Tomka do
wielu problemów, jakie zawsze maj¹ miejsce, gdy przebywa siê ze sob¹ przez wiêksz¹
czê�æ roku. By³ bezkonfliktowy, brzydzi³ siê rozwi¹zaniami si³owymi, ³agodzi³ konflik-
ty, za co budzi³ u wszystkich szacunek. Zreszt¹ Tomek, odk¹d pamiêtam, mia³ inklina-
cje naukowe, pragn¹³ wiedzy, jak ryba wody. Kiedy po zakoñczonych Igrzyskach
XXV Olimpiady w Barcelonie w 1992 roku koledzy nadal kontynuowali kariery spor-
towe, On po�wiêci³ siê dalszym studiom: doktorat, habilitacja, praca naukowa na
uczelni, wówczas w sporcie to by³o wydarzenie � co� niespotykanego. Bardzo dobrze
wspominam nasz¹ wspóln¹ pracê w AZS AWFiS Gdañsk w latach 2009-2010, gdzie
Tomek pe³ni³ funkcjê prezesa Klubu. Klub by³ w bardzo trudnej sytuacji finansowej.
W tym miejscu muszê podnie�æ po raz kolejny, ¿e szacunek, zaufanie, jakim darzyli-
�my siê w trakcie uprawiania sportu, pomóg³ we wspólnej pracy na zupe³nie innym po-
lu, równie trudnym jak sport.

Tomek ponad wszystko kocha³ swoj¹ rodzinê, która by³a dla Niego wszystkim.
W trakcie naszej ostatniej rozmowy plotkowali�my o ¿onie Alicji i dzieciach Patrycji
i Szymonie. Tomek by³, podobnie jak ja, psiarzem, kilka lat temu kupi³ od razu dwa
wy¿³y weimarskie, z którymi planowa³ d³ugie spacery. Mia³ wiele planów, bo jak mo¿-
na ich nie mieæ, maj¹c zaledwie 53 lata�

Dzisiaj Tomka z nami nie ma. Trudno zebraæ my�li. Odszed³ wybitny sportowiec,
kochaj¹cy m¹¿, ojciec, profesor uczelniany, przyk³ad dla wielu m³odych ludzi � rów-
nie¿ dla mnie.

Kajetan Broniewski 
� medalista olimpijski Igrzysk XXV Olimpiady w Barcelonie w 1992 r. 

�ród³o cytatów: http://awf.gda.pl/2020/08/wspominamy-profesora-tomasza-tomiaka/

O Tomaszu Tomiaku czytaj tak¿e [w:] Tomasz Siwiñski, Nowotomyscy olimpijczycy,
Przegl¹d Nowotomyski, 2008, nr 2 (6), ss. 43 - 49
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Lucyna Koñczal � Gnap

40 - lecie Kapeli �Zza Winkla�

Zamiarem naszym by³o granie
I gromkie brawa publiczno�ci.

Andrzej Bobkiewicz,  �Moje gadanie o Bogdanie� 

W pogodne, niedzielne, wrze�niowe popo³udnie, w ramach wyj¹tkowej impre-
zy plenerowej, jak¹ by³ tegoroczny �Nowotomyski Jarmarek�, nowotomyska
Kapela �Zza Winkla� �wiêtowa³a swoje 40-lecie. Jubileusz Kapeli, któr¹ dzi� two-
rz¹ � Bogdan Górny (jedyny z pierwotnego sk³adu zespo³u), Józef Kowalonek,
Karol Ho³od, Krzysztof Dro�dzik, Zofia Dragan i prowadz¹cy tê imprezê Sylwia
Prêtka-Galas (gwar¹) i Mi³osz Markiewicz (jêzykiem literackim), sta³ siê okazj¹ do zor-
ganizowania kolejnego Festiwalu Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza
�Pitolinie we wiklinie�. Obok Kapeli � Jubilatki, przed licznie zgromadzon¹ pu-
bliczno�ci¹, wyst¹pi³y tak¿e �Kapela znad Baryczy� (z Odolanowa) i Kapela
Podwórkowa �Z kopyta� (z Kazimierza Biskupiego).

Patronat honorowy nad obchodami Jubileuszu objêli: Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof
Ardanowski, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Marsza³ek Wojewódz-
twa Wielkopolskiego Marek Wo�niak, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski
i Burmistrz     Nowego Tomy�la W³odzimierz Hibner. �wiêto naszej nowotomyskiej
Kapeli, które by³o tak¿e �wiêtem poznañskiej gwary, zaszczyci³o sw¹ obecno�ci¹ gro-
no szacownych go�ci, a w�ród nich m. in. burmistrzowie Nowego Tomy�la
i Rakoniewic �  W³odzimierz Hibner ze swoj¹ zastêpczyni¹ Gra¿yn¹ Pogonowsk¹
i Gerard Tomiak, Zofia Szalczyk � radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
£ukasz Gojke � z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi,    Stanis³aw
Kalemba � by³y  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prof. Stanis³aw Miko³ajczak �
przewodnicz¹cy Akademickiego Klubu Obywatelskiego, prof. Ryszard £uczak �
chórmistrz, prowadz¹cy Chór Nauczycielski w Poznaniu, Kazimierz Miler � z Ogól-
nopolskiej Rady    Zespo³ów Folklorystycznych �Scena Ludowa� Kraków, etnomu-
zykolog i dziennikarz,   Andrzej Niczyperowicz � dziennikarz, Teresa Tomsia � au-
torka tekstów kilku piosenek Kapeli, Ireneusz Witkowski � z Lokalnej Grupy Dzia³a-
nia KOLD, a tak¿e zaprzyja�nieni z naszym Towarzystwem: Czes³aw Ganda � pre-
zes Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp., Pawe³
Bugaj � prezes  Towarzystwa Ziemi Wronieckiej i Gra¿yna Ka�mierczak � w³a�ciciel-
ka i szefowa     pisma �Wroniecki Bazar�.
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Kapela � Jubilatka wyst¹pi³a w obecnym sk³adzie (od lewej): Artur Markiewicz, Krzysztof Dro�dzik, 
Bogdan Górny, Karol Ho³od i Józef Kowalonek

Jubileuszowy koncert poprowadzili: Sylwia Prêtka-Galas (w gwarze poznañskiej) 
i Mi³osz Markiewicz (jêzykiem literackim) 
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Kapela �Zza Winkla� �wiêtowa³a swoje 40-lecie przy udziale licznie zebranej publiczno�ci
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Ufundowane przez siebie pami¹tkowe statuetki, upamiêtniaj¹ce 40 - lecie Kapeli �Zza Winkla�
i jej wieloletniego lidera, Burmistrz Nowego Tomy�la W³odzimierz Hibner i jego zastêpczyni 

Gra¿yna Pogonowska wrêczyli m. in. cz³onkom rodziny Andrzeja Bobkiewicza

Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego nada³ Kapeli �Zza Winkla� oraz indywidualnie 
Bogdanowi Górnemu Odznaki Honorowe za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego. 

Na zdjêciu (od lewej): Artur Markiewicz, Stanis³aw Kalemba, Bogdan Górny, Karol Ho³od, Zofia Szalczyk,
Józef Kowalonek, Ireneusz Kozecki i Krzysztof Dro�dzik



Go�ciem honorowym uroczysto�ci by³a rodzina Andrzeja Bobkiewicza � ¿ona
Maria, syn Bartek i wnuk Igor. Andrzej Bobkiewicz, którego imiê nosi Festiwal Folklo-
ru Miejskiego, by³ � przez niemal ca³e jej dotychczasowe dzieje � dusz¹ kapeli, jej twa-
rz¹ i jej sercem. Odszed³ w kwietniu 2017 roku, ale jego obecno�æ jest ci¹gle, podczas
koncertów Kapeli, odczuwalna. 

Pro memoria Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomy�lu,
wraz ze swymi partnerami � Burmistrzem Nowego Tomy�la, Nowotomyskim
O�rodkiem Kultury, Kapel¹ �Zza Winkla� i Nowotomyskim Towarzystwem Kultu-
ralnym, wyda³a ksi¹¿kê z jego tekstami i wspomnieniami o nim, opatrzon¹ tytu³em
�Okiem BOA�. 

�Okiem BOA� to ksi¹¿ka bêd¹ca realizacj¹ zamierzenia i niespe³nionego marze-
nia Andrzeja Bobkiewicza o opublikowaniu tworzonych przez lata tekstów. Jest za-
pisem jego spojrzenia na otaczaj¹c¹ rzeczywisto�æ. Zawiera niemal wy³¹cznie teksty
wybrane do druku przez samego Autora, uporz¹dkowane wed³ug zamys³u Zespo-
³u Redakcyjnego (w sk³adzie: Beata Baran, Bartosz Bobkiewicz, Bogdan Górny, Lu-
cyna        Koñczal-Gnap i Renata �miertelna) w cztery rozdzia³y: �Godanie po na-
szymu� (wiersze pisane poznañsk¹ gwar¹), �Zdrowia, szczê�cia, pomy�lno�ci�
(wiersze okoliczno�ciowe), �Choæ nie chcem � muszem� (wiersze bêd¹ce komen-
tarzami do aktualnej sytuacji spo³ecznej i politycznej) i �Gadka szmatka� (wierszo-
wane obrazki rodzajowe). Wzbogaceniem s³ownego przekazu s¹ grafiki nowoto-
myskich plastyków Ryszarda Pozdrowicza i Zdzis³awa (Zdzicha) Po³¹carza. 
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Z gratulacjami i ¿yczeniami dla �winklowców� pospieszyli tak¿e cz³onkowie Zarz¹du Nowotomyskiego 
Towarzystwa Kulturalnego (od lewej): Beata Baran, El¿bieta Kaffler, odbieraj¹cy ¿yczenia Bogdan Górny

� tak¿e prezes NTK, Wioleta Kucz (w g³êbi), Marcin Izydorek i Barbara Jandy
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Wydana z okazji Jubileuszu ksi¹¿ka �Okiem BOA� z tekstami Andrzeja Bobkiewicza
jest realizacj¹ niespe³nionego marzenia i zamierzeñ ich Autora



Bli¿sze poznanie Autora wierszy w ró¿nych jego wcieleniach i spo³ecznych rolach �
nauczyciela i wychowawcy, cz³onka Kapeli �Zza Winkla� i Amatorskiej Grupy Te-
atralnej, mówcy i wodzireja � umo¿liwiaj¹ zamieszczone w ksi¹¿ce biogramy, wspo-
mnienia osób Jemu bliskich oraz zamykaj¹ca publikacjê fotograficzna wk³adka. Ksi¹¿-
ka nadal jest do nabycia w Nowotomyskim O�rodku Kultury. Mo¿na j¹ wiêc mieæ
w domu i czytaj¹c cieszyæ siê Andrzejowym dowcipem� 

Z tej wyj¹tkowej okazji Burmistrz Nowego Tomy�la W³odzimierz Hibner wrêczy³,
ufundowane przez siebie pami¹tkowe statuetki, upamiêtniaj¹ce 40. lecie Kapeli �Zza
Winkla� i jej wieloletniego lidera Andrzeja Bobkiewicza. Pami¹tkowe statuetki z wize-
runkiem Andrzeja odebrali cz³onkowie rodziny Andrzeja Bobkiewicza i Bogdan Gór-
ny � wspó³za³o¿yciel Kapeli, jej szef i kierownik artystyczny. Otrzyma³y je tak¿e wy-
stêpuj¹ce podczas Festiwalu kapele. By³ te¿ oczywi�cie czas na laudacje i ¿yczenia. Ci,
którzy nie mogli ich z³o¿yæ osobi�cie � jak Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecz-
nej Marlena Mal¹g, Wojewoda Wielkopolski £ukasz Miko³ajczyk, czy Lech Konopiñ-
ski � autor wielu tekstów piosenek Kapeli, nades³ali je listownie, czasem � jak w przy-
padku Lecha Konopiñskiego � wraz z okoliczno�ciowym wierszem. 

Jak na Festiwal przysta³o podczas wielogodzinnej imprezy królowa³a przede
wszystkim muzyka. Ka¿da z trzech kapel zaprezentowa³a siê w godzinnym progra-
mie. W programie nowotomyskiej Kapeli �Zza Winkla� nie mog³o oczywi�cie zabrak-
n¹æ piosenek z tekstami Andrzej Bobkiewicza, do których muzykê skomponowa³
cz³onek Kapeli � Józef Kowalonek. 

Dodajmy jeszcze, ¿e obchodz¹ca swój jubileusz Kapela �Zza Winkla� zadebiuto-
wa³a 5 listopada 1980 roku koncertem z okazji inauguracji roku kulturalno-o�wiato-
wego w Nowym Tomy�lu. Od tego wydarzenia do chwili obecnej zespó³ jest nieza-
przeczalnym ambasadorem folkloru miejskiego i gwary poznañskiej. Podczas swej
czterdziestoletniej dzia³alno�ci artystycznej Kapela zarejestrowa³a na 6 p³ytach CD 78
piosenek i 7 monologów, nagra³a kilkana�cie teledysków. Wyst¹pi³a w ponad 2700
koncertów w kraju i za granic¹; m. in. w Niemczech, Francji, Belgii, Czechach, S³owa-
cji, Grecji i na Litwie. Doceniaj¹c ten niebagatelny dorobek, Zarz¹d Województwa
Wielkopolskiego nada³ Kapeli �Zza Winkla� oraz indywidualnie jej liderowi i jedno-
cze�nie prezesowi naszego Towarzystwa Bogdanowi Górnemu � Odznaki Honoro-
we za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego. Oba wyró¿nienia wrêczy³a obec-
na na Jubileuszu Zofia Szalczyk � radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
a w poprzedniej kadencji tak¿e jego przewodnicz¹ca.

Ten maj¹cy piêkn¹ oprawê Jubileusz, w którego organizacjê zaanga¿owa³o siê tak-
¿e nasze Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, odby³ siê przy udziale licznie zgro-
madzonej publiczno�ci. I choæ pozosta³y po nim ju¿ tylko wspomnienia, Kapela �Zza
Winkla� gra dalej i �piewa � jak pisa³ Andrzej Bobkiewicz �� piosenki, co nie znaj¹
granic�. Pozostaje ¿yczyæ cz³onkom Kapeli i nam � ich wdziêcznym s³uchaczom � wie-
lu kolejnych równie piêknych jubileuszy.

Zdjêcia: Tomasz Tomaszewicz
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Artystyczny dorobek i osi¹gniêcia nowotomyskiej 
Kapeli �Zza Winkla�

w okresie 40. letniej dzia³alno�ci 

Dyskografia:

1. �Z bab¹ nie wygrasz�
2. �Zabawa na ca³ego� 
3. �Bana do Poznania� 
4. �Æwiartka na g³owê, czyli co z³ego, to nie my!� 
5. �Na szage bez Pyrlandie� 
6. �Jasn¹ nut¹ o Powstaniu Wielkopolskim�

Programy telewizyjne i wa¿niejsze koncerty:
�20 lat - z �Zza Winkla� - program jubileuszowy zrealizowany przez

O�rodek TVP w Poznaniu, wyemitowany na ogólnopolskiej antenie
TVP Regionalna - maj 2000r.

�Udzia³ w koncercie �Górny Orchestra� - orkiestry Zbigniewa Górnego -
lipiec 2003 r.

�Kapela �Zza Winkla� go�ciem Sta�ka Wielanka i jego Kapeli
Warszawskiej - w programie emitowanym z warszawskiego studia
�Nasza Telewizja�.

Udzia³ w przegl¹dach i festiwalach kapel:
�Ogólnopolski Festiwal Kapel i Orkiestr Podwórkowych - Przemy�l 1985 r.;

III miejsce.
�II Ogólnopolski Zbieg Kapel Podwórkowych - DRYNDA 98; £ód�; 
I miejsce
�Ogólnopolski Przegl¹d Kapel Podwórkowych w Miêdzyrzeczu Wlkp. -

1998 i 1999; Grand Prix
�Ogólnopolski Przegl¹d Kapel - Kalisz Pomorski 2001 r.; Grand Prix
�III Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych - Piotrków Trybunalski

2007 r.; II miejsce 
�IV Ogólnopolski Festiwal Kapel Podwórkowych - Piotrków Trybunalski

2008 r.; VI miejsce 
�X Festiwal Kapel Podwórkowych - £obez 2011; Grand Prix
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�IX Ogólnopolski Festiwal Folkloru Miejskiego - Piotrków Trybunalski
2013 r.; III miejsce 

�XIII Festiwal Kapel Podwórkowych im. Stanis³awa Rybaka - £obez 2014;
I miejsce 

�IX Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego - Pobiedziska 2014; I miejsce
�XVII Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych - £êczna 2014 r.; nagroda

specjalna za wprowadzanie nurtu kabaretowego w piosence
podwórkowej

�IX Dêbnowskie Spotkania z Folklorem 2020 - online; Grand Prix 

Odznaczenia, nagrody i wyró¿nienia : 
�Odznaczenie �Zas³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego� - grudzieñ

2004 r.
�Odznaka �Zas³u¿ony Dzia³acz Kultury�- (przyznane indywidualnie

wszystkim cz³onkom Kapeli) - czerwiec 2005 r. 
�Odznaczenie �Zas³u¿ony dla Gminy i Miasta Nowy Tomy�l� - sierpieñ

2005 r. 
�Srebrne medale LABOR OMNIA VINCIT - za krzewienie idei pracy

organicznej (nadane indywidualnie wszystkim cz³onkom Kapeli) -
wrzesieñ 2015 r.

�Odznaka Honorowa �Za Zas³ugi dla Województwa Wielkopolskiego�
(zbiorowo i indywidualnie dla Bogdana Górnego) - wrzesieñ 2020 r. 

�Nagroda jubileuszowa Ministra Kultury - wrzesieñ 2005 r.
�Nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - czerwiec

2011 r.
�Nagroda im. Stanis³awa Strugarka - za popularyzacj¹ gwary poznañskiej -

maj 2013 r. 

�Certyfikat Konsumenckiego Konkursu Jako�ci Us³ug �Najlepsze w
Polsce� - lipiec 2005 r. 

�Statuetka �Hipolita� - za kultywowanie gwary poznañskiej i promowanie
Wielkopolski na terenie Polski i Europy - wrzesieñ 2015 r. 

www.zzawinkla.com

TU I TERAZ...

7740-lecie Kapeli �Zza Winkla�
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Czterdzie�ci lat wspólnego muzyko-
wania to szmat czasu. Ale dzi� nie o Ka-
peli bêdzie rozmowa, choæ tego w¹tku
nie da siê pomin¹æ. Dzi� porozmawiamy
o Tobie. Zacznijmy zatem od pocz¹tku,
od dzieciñstwa�

Pochodzê z Trzciela i tam w³a�nie spê-
dzi³em dzieciñstwo. Mamusia Wanda
urodzi³a siê w P¹chach niedaleko Miedzi-
chowa, ale jej rodzice pochodz¹ z Mazur.
Tatu� Tadeusz urodzi³ siê w Reklinie,
w powiecie wolsztyñskim, w 1921 roku.
Mia³ bogat¹ biografiê. Jego udzia³em sta³o
siê wiele trudnych prze¿yæ: wojenna dzia-
³alno�æ niepodleg³o�ciowa, uwiêzienie
w Forcie VII, wiêzienie we Wroc³awiu,
potem obóz w Mauthausen, praca w ka-
mienio³omach, eksperymenty medyczne,
które cudem prze¿y³, w koñcu � po
oswobodzeniu, piesza wêdrówka z Au-
strii do domu. Jego wojenn¹, tragiczn¹ hi-
stori¹ mo¿na by obdzieliæ kilka osób. Ta-
kie to by³y czasy. Dobrze pamiêtam jego
wspomnienia. Mój brat Henryk spisa³ je-
go wojenne losy i opublikowa³ w ksi¹¿ce

�Moje prze¿ycia w niemieckich wiêzie-
niach i obozach w czasie II wojny �wiato-
wej�. 

Po wojnie rodzice osiedli w Trzcielu? 
Tak. �lub wziêli w 1946 roku. Tatu�

by³ bardzo przedsiêbiorczym cz³owie-
kiem i my�la³ przysz³o�ciowo. Pocz¹tko-
wo otworzyli w Jab³once Starej restaura-
cjê, która ca³kiem dobrze prosperowa³a.
Pó�niej nadarzy³a siê okazja, by otworzyæ
podobn¹ w Trzcielu, jednak nie na d³ugo.
Znajdowa³a siê w miejscu przedwojenne-
go lokalu, w domu przy dawnej ulicy
�wierczewskiego 4, miêdzy m³ynem
a ko�cio³em. W tym w³a�nie domu siê
urodzi³em. Potem rodzice restauracjê
utracili, zreszt¹ nie ma dzi� ju¿ po niej �la-
du. Zostawiono nam tylko mieszkanie.
Rozwi¹zaniem pozwalaj¹cym utrzymaæ
rodzinê okaza³ siê pomys³ uruchomienia
transportu konnego. Tatu� kupi³ konie
i wozi³ drzewo z lasu. Kiedy powsta³y
w Trzcielu zak³ady koszykarsko-wikli-
niarskie, podj¹³ tam pracê i zosta³ kierow-
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Moja przygoda z muzyk¹ 
zaczê³a siê w szkole podstawowej�

Bogdan Górny � nauczyciel, muzyk, pomys³odawca i wspó³za³o¿yciel znanej wszyst-
kim Kapeli �Zza Winkla�, spo³ecznik, prezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, przedsiêbiorca, jednym s³owem cz³owiek � orkiestra. Jaki jest prywatnie? Jak
barwna jest jego historia? Opowiedzia³ nam o tym w nieprzypadkowej rozmowie, któ-
r¹ sprowokowa³ obchodzony niedawno rubinowy jubileusz Kapeli.
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nikiem. Wkrótce zarz¹dza³, podlegaj¹cy-
mi pod nowotomysk¹ bazê, zak³adami
w Trzcielu i Miedzichowie. Piastowa³ tak-
¿e funkcjê przewodnicz¹cego Miejskiej
Rady w Trzcielu i sekretarza Gromadz-
kiej Rady w Miedzichowie. Udziela³ siê
spo³ecznie i politycznie. Mia³ te¿ swój
krótki epizod muzyczny. Zaraz po osie-
dleniu w Trzcielu gra³ na tr¹bce w miej-
scowej stra¿ackiej orkiestrze dêtej. Pa-
miêtam dobrze tr¹bkê, która le¿a³a
w domu. Obydwoje rodzice zreszt¹ ³ad-
nie �piewali. Czêsto w domu odbywa³y
siê weso³e rodzinne biesiady, a rodzina
Górnych w Trzcielu jest ca³kiem spora.

Mi³o pos³uchaæ, jak kto� z takim sza-
cunkiem opowiada o swoich rodzicach,
mówi¹c o nich: tatu� i mamusia. To teraz

w rodzinach rzadkie. Jak liczn¹ mia³e�
rodzinê?

By³o nas w domu razem dziewiêcioro.
Rodzice i siedmioro rodzeñstwa. Trzy
siostry: Ela, Lucyna, i najm³odsza Bernad-
ka oraz czterech braci: Heniu, Janusz,
Krzysiu i ja � Bogdan. Spora gromada. Je-
den z rodzeñstwa � Heniu, niestety ju¿
nie ¿yje. Wszyscy byli�my muzykalni. Sio-
stry �piewa³y w szkolnych zespo³ach wo-
kalnych, a Lucyna � bêd¹c w szkole kra-
wieckiej w Zb¹szyniu � gra³a nawet
w Orkiestrze �Sza³amaje�, utworzonej
w 1971 roku przez Antoniego Janiszew-
skiego. Wszyscy czterej bracia lubili�my
�piewaæ i grali�my na ró¿nych instrumen-
tach. Wszyscy czterej zreszt¹ znale�li�my
siê w pierwszym sk³adzie Kapeli �Zza
Winkla�.

Lubisz sport i z tego co wiem, masz na
swoim koncie ca³kiem interesuj¹ce osi¹-
gniêcia. Realizujesz siê jeszcze sportowo?

Nie, dzi� ju¿ nie. Przesta³em, ale ze
mn¹ to by³o tak, ¿e od szko³y podstawo-
wej bardzo lubi³em zajêcia sportowe. Od
czwartej klasy chêtnie chodzi³em na do-
datkowe zajêcia gimnastyczne, co da³o mi
dobre podstawy tzw. ogólnorozwojówki.
Gra³em w dru¿ynach szkolnych w pi³kê
rêczn¹, w koszykówkê i w no¿n¹. Najgo-
rzej wychodzi³a mi gra w siatkówkê, ale to
mo¿e dlatego, ¿e oszczêdza³em palce.
Gra³em na skrzypcach i nie mog³em po-
zwoliæ sobie na kontuzjê. Choæ i tak � nie-
stety � zdarzy³o siê w szkole �redniej, ¿e
wybi³em sobie palec, na szczê�cie to by³
kciuk prawej rêki, któr¹ trzyma siê smy-
czek, wiêc nie by³o tragedii. W szkole
�redniej bra³em udzia³ w ró¿nych turnie-
jach lekkoatletycznych juniorów. Mia³em
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ca³kiem dobre wyniki w skokach wzwy¿,
rzutach oszczepem i bieganiu. Biega³em na
pó³tora i trzy kilometry. W okrêgu �wie-
bodziñskim mia³em w zasadzie tylko jed-
nego powa¿niejszego rywala, z którym
raz wygrywa³em, raz przegrywa³em. Jako
student pierwszego roku Studium Na-
uczycielskiego w Gorzowie zdoby³em ty-
tu³ Mistrza Uczelni, a potem tak¿e Mistrza
Polski w Studenckiej Spartakiadzie Spor-
tów Obronnych. Nasza dru¿yna zajê³a
wtedy I miejsce przed Akademi¹ Górni-
czo-Hutnicz¹ z Krakowa i warszawsk¹
AWF. To by³ 1969 rok. Trochê mniejszy
sukces odnie�li�my w kolejnym roku, zwy-
ciê¿aj¹c jako pierwsi w turnieju wojewódz-
kim, a w ogólnopolskim zajmuj¹c czwarte
miejsce. Muszê przyznaæ, ¿e w sporcie by-
³em ca³kiem dobry.

By³e� dobry w sporcie, ale tak¿e
uzdolniony muzycznie. Dzi� w Kapeli
grasz na bêbnie. Wspomnia³e� wcze�niej
o grze na skrzypcach. To jak to jest
z tym Twoim muzykowaniem? 

Moja przygoda z muzyk¹ zaczê³a siê
w szkole podstawowej, w drugiej lub
trzeciej klasie. Przez rok, mieszkaj¹cy
w Trzcielu, nauczyciel z miêdzyrzeckiego
ogniska muzycznego prowadzi³ klasê gry
na instrumentach u siebie w domu. Za-
cz¹³em tam naukê gry w³a�nie na skrzyp-
cach i muszê przyznaæ, ¿e zapali³em siê
wtedy solidnie do tego instrumentu. Po-
tem uczy³ mnie s¹siad z Trzciela, mieszka-
j¹cy naprzeciwko pan Fornalik, który
przed wojn¹ gra³ w zespole rodzinnym
we Francji. Uczy³ mnie gry na skrzypcach,
a mojego brata Henia na akordeonie. To
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za namow¹ pana Fornalika ojciec zapisa³
mnie do szko³y muzycznej w Zb¹szyniu.
Zreszt¹ jak ju¿ wspomina³em, wszyscy
czterej bracia grali�my na ró¿nych instru-
mentach. Z tym, ¿e Heniu i ja zaczynali-
�my graæ w domu, m³odsi bracia uczyli siê
od razu w szkole muzycznej. Dwa lata
je�dzi³em do szko³y muzycznej do Zb¹-
szynia, a po ukoñczeniu podstawówki,
kiedy poszed³em do liceum do �wiebo-
dzina, uczy³em siê dalej. Gram w sumie
na kilku instrumentach: skrzypcach, klar-
necie, saksofonie i perkusji, lizn¹³em te¿
trochê gry na pianinie i gitarze. W liceum,
ju¿ na pocz¹tku, za³o¿y³em razem z kole-
gami z klasy mój pierwszy zespó³. Przejê-
li�my pa³eczkê od grupy �Niebiesko-
-Czarnych� z jedenastej klasy. Pamiêtam,
¿e mieli takie fajne niebieskie at³asowe
marynarki z czarnymi ko³nierzykami,
które po nich dostali�my. Oprócz grania

na szkolnych uroczysto�ciach i szkolnych
zabawach, przygrywali�my grupie na-
szych �piewaj¹cych kole¿anek MH3. Na-
zwa³y siê tak, bo w sk³adzie grupy by³y �
jedna Marysia i trzy Halinki. Grali�my te¿
na weselach. Szczególne wziêcie mia³ re-
pertuar �Czerwonych Gitar�, ale grali-
�my równie¿ hity �Niebiesko-Czarnych�,
a nawet popularne jeszcze wtedy piosen-
ki przedwojenne.

A co ostatecznie zadecydowa³o, ¿e
wybra³e� w³a�nie drogê muzyczn¹?

Po ukoñczeniu liceum chcia³em uczyæ
siê dalej. Poszed³em do Gorzowa Wiel-
kopolskiego, do Studium Nauczycielskie-
go. I tu w³a�nie dylematem by³ wybór
miêdzy sportem i muzyk¹. Interesowa³y
mnie oba kierunki i w obu dziedzinach
czu³em siê mocny. Przewa¿y³ jednak
aspekt praktyczny. Stwierdzi³em, ¿e jako
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muzyk ³atwiej zarobiê na ¿ycie, a ¿e by³a
nas w domu przecie¿ spora gromadka,
bêdzie to du¿ym wsparciem dla rodziny.
Zreszt¹ ju¿ w liceum zarabia³em graniem
i wspomaga³em rodzinny bud¿et.
W efekcie moja nauka w Studium Na-
uczycielskim nic rodziców nie kosztowa-
³a, bo sam zarabia³em na swoje utrzyma-
nie. Takie to by³y moje wybory, ale bar-
dzo mi³o ten czas wspominam.

Ju¿ na studium zarabia³e� graniem?
Masz z tych lat jakie� ciekawe muzyczne
wspomnienia?

W liceum sporadycznie, ale w czasach
Studium Nauczycielskiego gra³em ju¿ na
ca³ego w zespole i to nie z kolegami z ro-
ku, tylko w cygañskiej kapeli. G³ównie na
zabawach i weselach. W Gralewie by³a
taka rodzina romska, nazywali siê Miko.
Dziadek gra³ na skrzypcach, jego jeden
syn na akordeonie i wnuczek � w sumie
dzieciak, synek drugiego syna, który
wtenczas chodzi³ jeszcze do podstawów-
ki, na perkusji. Ja gra³em u nich na sakso-
fonie. To by³ naprawdê fajny zespó³. Bar-
dzo mi³o wspominam nasz¹ wspó³pracê.
W tym samym czasie lubi³em te¿ zagl¹-

LUDZIE I ICH PASJE...

83Moja przygoda z muzyk¹ zaczê³a siê w szkole podstawowej...

Zespó³ muzyczny �Krokodylki�
w sk³adzie: Ringo � Grzegorz
Gryszczuk, Mariano � Marian
Dolata, Bogi � Bogdan Górny
(z prawej) podczas akademii

z okazji Dnia Matki

Muzyczny zespó³ szkolny
przygrywaj¹cy grupie wokalnej

MH3. Bogdan Górny w g³êbi,
z saksofonem. �wiebodzin,

1966 r.



daæ na próby Krystyny Proñko i jej braci
do Domu Kultury przy gorzowskim �Sti-
lonie�. Czêsto bywa³em na ich próbach,
wiêc si³¹ rzeczy z rodzin¹ Proñków po-
zna³em siê trochê bli¿ej. Ale to by³o bli-
sko 50 lat temu.

Jak dalej potoczy³y siê Twoje, jak to
uj¹³e�, ¿yciowe wybory? 

Zaraz po Studium Nauczycielskim za-
cz¹³em pracowaæ w szkole jako nauczy-
ciel muzyki. Pamiêtam jak jeszcze w trak-
cie nauki w studium, przyjechali do nas
przedstawiciele Wydzia³u O�wiaty z Miê-
dzyrzecza i kierowali nas do ró¿nych
szkó³. Ja zosta³em zaanga¿owany w no-
wo powsta³ej Szkole Podstawowej nr
3 w Miêdzyrzeczu. To w Miêdzyrzeczu
spotka³em moj¹ ¿onê Ewê. By³ rok 1970.
Pamiêtam dok³adnie ten dzieñ, 16 pa�-
dziernika. 21 sierpnia 1971 roku pobrali-

�my siê. No i tak ju¿ jeste�my ze sob¹. Za
rok 50. rocznica wspólnego ¿ycia. Wy-
bra³em naprawdê fajnie, my�lê, ¿e ¿ona
te¿ nie narzeka. Jeste�my szczê�liwym
ma³¿eñstwem, mamy trójkê dzieci. Naj-
starsza jest córka Lidka, po roku urodzi³
siê syn Maciej, a jeszcze po dziesiêciolet-
niej przerwie syn B³a¿ej. Odm³odzi³o nas
to bardzo. Mamy ju¿ piêæ wnuczek,
wszystkie to wspania³e dziewczyny.

Jak d³ugo pracowa³e� w Miêdzyrze-
czu? 

W szkole w Miêdzyrzeczu pracowa-
³em trzy lata i przez ten okres uda³o mi
siê sporo zrobiæ. Prowadzi³em w szkole
chór i zespó³ wokalny �Karmelki�, oba
odnosi³y spore sukcesy, tak¿e na festi-
walach i przegl¹dach wojewódzkich.
W 1973 roku zaproponowano mi kie-
rownictwo Domu Kultury w Miêdzy-
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rzeczu. Pracowa³em tam pó³tora roku.
Nie by³o ³atwo pogodziæ w³asn¹ wizjê
profilu placówki i jej dzia³añ kultural-
nych z wizj¹ odgórn¹. Ja chcia³em robiæ
po swojemu, a miejscowi decydenci, jak
choæby sekretarz partii, przewodnicz¹-
cy rady miejskiej, dyrektor biblioteki,
czy dyrektor muzeum, mieli wiêcej ode
mnie do powiedzenia. W koñcu skapi-
tulowa³em. Akurat w tym czasie ¿ona,
która jest pielêgniark¹, otrzyma³a pro-
pozycjê pracy w powstaj¹cym w³a�nie
Szpitalu Kolejowym w Puszczykowie.

Ta okazja pomog³a w podjêciu decyzji
o rezygnacji. Okaza³o siê, ¿e mogê zna-
le�æ tam zatrudnienie w charakterze in-
struktora kulturalno-o�wiatowego. Nie
chciano mnie jednak wypu�ciæ z Miê-
dzyrzecza i otrzyma³em ofertê pracy,
na podobnych warunkach finansowych
jak w Domu Kultury, dodatkowo ze
s³u¿bowym mieszkaniem, w Techni-
kum Hodowlanym w Bobowicku. Wa-
runki by³y na tyle kusz¹ce, ¿e postano-
wili�my zostaæ. I tak od 1975 do 1978
roku by³em kierownikiem zajêæ poza-
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stoi pierwszy z prawej. 
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Z kolegami z cygañskiego
zespo³u (w �rodku); 

lata 1968-1970



lekcyjnych i mia³em te¿ dodatkowo kil-
kana�cie godzin wychowawstwa
w szkolnym internacie w Bobowicku.
W tym czasie ukoñczy³em te¿ studia za-
oczne w Wy¿szej Szkole Pedagogicznej
w Zielonej Górze, na kierunku wycho-
wania muzycznego. Zosta³em na nie
wytypowany jako jeden z dwójki na-
uczycieli z powiatu miêdzyrzeckiego,
w nagrodê za znacz¹ce wyniki w pracy.
W Bobowicku za³o¿y³em pierwsz¹
m³odzie¿ow¹ kapelê podwórkow¹ �Za
trzy grosze�, prowadzi³em te¿ zespó³
wokalny. Du¿¹ popularno�ci¹ w�ród
m³odzie¿y cieszy³y siê �Spotkania z pio-
senk¹�, które organizowa³em raz w ty-
godniu. Uczyli�my siê wtedy jakiej� popu-
larnej lub biesiadnej piosenki, a potem by³
konkurs z nagrodami na najlepsze jej wy-
konanie. By³o muzycznie i kreatywnie.
I pewnie pracowa³bym tam d³u¿ej, ale ¿y-
cie potrafi zaskoczyæ i pojawiaj¹ siê cza-
sem nieoczekiwane zwroty. 

Co masz na my�li mówi¹c o nieocze-
kiwanym zwrocie? Co siê takiego wyda-
rzy³o?

W tym czasie rodzice, wraz z siostr¹,
prowadzili zajazd �Otwarte Wrota�
w Sêpolnie, przy miêdzynarodowej tra-
sie, wówczas E8, niedaleko Nowego To-
my�la. W 1978 roku mamusia mia³a wy-
lew i potrzebna by³a pomoc w prowa-
dzeniu zajazdu. Na pro�bê taty, razem
z ¿on¹ zrezygnowali�my z naszych zawo-
dów: ¿ona z pielêgniarstwa, ja z nauczy-
cielstwa i zajêli�my siê prowadzeniem za-
jazdu. Po roku mamusia dosz³a do zdro-
wia i mog³a ju¿ wróciæ do pracy, a my
z ¿on¹ poszli�my na swoje. Los chcia³, ¿e
trafili�my do Nowego Tomy�la. Najpierw
na placu Niepodleg³o�ci, przy ratuszu,
wziêli�my w ajencjê od WSS �Spo³em�
pawilon z ro¿nem. Po roku prezes WSS
�Spo³em� zaproponowa³ mi prowadze-
nie kawiarni �Proxima� w Nowotomy-
skim O�rodku Kultury. Mia³em wra¿enie
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jakbym otrzyma³ awans, bo z ro¿na mo-
g³em przenie�æ siê do nowego lokalu�
No i od kwietnia 1980 roku zacz¹³em
prowadziæ kawiarniê. Zrobi³em oczywi-
�cie kurs gospodnika, daj¹cy mi upraw-
nienia do prowadzenia lokali gastrono-
micznych. 

Ale przecie¿ wróci³e� jeszcze do
szkolnictwa?

Tak. Pó�niej pracowa³em jeszcze jako
nauczyciel muzyki w Szkole Podstawo-
wej w Borui Ko�cielnej. Pracowa³em tam
8 lat, od 1982 do 1989 roku. Tam, jak
zreszt¹ w ka¿dej szkole, w której praco-

LUDZIE I ICH PASJE...

87Moja przygoda z muzyk¹ zaczê³a siê w szkole podstawowej...

W Szkole Podstawowej nr 3 w Miêdzyrzeczu, - z zespo³em wokalnym �Karmelki  ...

... I z chórem szkolnym 



wa³em wcze�niej, za³o¿y³em i prowadzi-
³em dzieciêce muzyczne zespo³y. W Bo-
rui Ko�cielnej powsta³ dzieciêcy zespó³
wokalny �Iskierki�, który wygra³ miêdzy
innymi konkurs wojewódzki i w 1984 ro-
ku zakwalifikowa³ siê do fina³u Festiwalu
�Barwy przyja�ni� w Zielonej Górze, re-
prezentuj¹c na nim Wielkopolskê. Pro-
wadzi³em te¿ Szkolny Zespó³ Perkusyjny,
w którym ze 150. uczniów uczêszczaj¹-
cych do szko³y, gra³o a¿ 70. Jednym s³o-
wem gra³a po³owa szko³y. To by³o co�.
Grali�my na dzwoneczkach, flecikach,
a nawet na samodzielnie wykonanych in-
strumentach. Pamiêtam, ¿e kolega Hen-
ryk Gawe³, nauczyciel zajêæ praktyczno �
technicznych, wykona³ nam tzw. baty �
drewniane instrumenty sk³adaj¹ce siê
z dwóch sprê¿ynuj¹cych deseczek, które
strzela³y wydaj¹c d�wiêk. W Borui Ko-
�cielnej mia³em te¿ krótki epizod pracy
w Wiejskim Domu Kultury. 

Dzi� prowadzisz firmê ubezpieczenio-
w¹. Jak to siê sta³o, ¿e zaj¹³e� siê ubez-
pieczeniami?

Moja praca zwi¹zana z ubezpiecza-
niem zaczê³a siê w czasie, kiedy jeszcze
prowadzi³em kawiarniê �Proximê�
w NOK-u. Z pocz¹tkiem lat 90. zaczê³a
siê w kraju transformacja i wesz³y na ry-
nek nowe oferty ubezpieczenia na ¿ycie.
Wspó³pracê w ubezpieczeniach zaofero-
wa³a mi moja kole¿anka, bibliotekarka
z Miêdzyrzecza. Rysowa³a siê ca³kiem za-
chêcaj¹ca perspektywa. Warunkiem przy-
st¹pienia do tego interesu by³o wykupienie
w³asnej polisy i ja siê zdecydowa³em. Po-
cz¹tkowo by³o to zajêcie dodatkowe,
a dzi� zajmujê siê ubezpieczeniami zawodo-
wo. Kiedy w 1996 roku wesz³y pewne ure-

gulowania rynku ubezpieczeniowego
i wprowadzono wymóg uzyskania przez
ka¿dego agenta licencji, za³o¿yli�my wraz
z córk¹ Lidk¹ licencjonowan¹ agencjê
ubezpieczeniow¹, maj¹c¹ w ofercie spory
pakiet ró¿nych towarzystw ubezpieczenio-
wych. Od 2003 roku jeste�my niezale¿n¹
multiagencj¹ ubezpieczeniow¹. Wtedy do-
³¹czy³ do naszego zespo³u syn B³a¿ej i chwi-
lê pó�niej tak¿e jego ¿ona Ewelina, wiêc fir-
ma sta³a siê jeszcze bardziej rodzinna. Dzie-
ci s¹ fantastycznymi fachowcami, a ja ju¿
mniej bywam w biurze, raczej czê�ciej pra-
cujê zdalnie. Zosta³em bardziej, jak gdyby,
duchowym doradc¹. Nasza firma szybko
siê rozwija³a, prosperowa³a i prosperuje
bardzo dobrze. By³ czas, ¿e wspó³praco-
wali�my z czterdziestoma agentami ubez-
pieczeniowymi. Dzi� mamy klientów w ca-
³ej Polsce. Bardzo du¿¹ satysfakcjê daje
nam fakt, ¿e najwiêcej nowych klientów
pozyskujemy z polecenia osób, które ju¿
z naszych us³ug korzystaj¹. Znaczy to, ¿e
ludzie s¹ z naszej oferty i pracy zadowoleni.
Zdobyli�my � jako firma � ró¿ne certyfika-
ty i wyró¿nienia, w tym �Ikar Biznesu�
w 2012 roku, czy �Firma Godna Polece-
nia� w 2013.

Dzieci przejmuj¹ firmê, to pewnie
masz wiêcej czasu dla siebie. Jak wyko-
rzystuje wolny czas Bogdan Górny?
Oczywi�cie, oprócz grania w Kapeli �Zza
Winkla�?

Od ponad 20 lat prowadzê przy para-
fii �w. Wojciecha w Borui Ko�cielnej chór
�Melodia�. �piewamy w ko�ciele, ale nie
tylko. W³¹czamy siê muzycznie w ró¿ne
�wieckie wydarzenia z ¿ycia wsi, wystê-
pujemy te¿ poza wsi¹ � choæby podczas
koñcz¹cych okres karnawa³u �Chóral-
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nych Podkozio³ków� w Nowotomyskim
O�rodku Kultury, czy w ramach obcho-
dów rocznicowych historycznych wyda-
rzeñ. Od 2015 roku jestem prezesem
Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego, w którym dzia³amy zespo³owo,
wspieraj¹c i upowszechniaj¹c ró¿ne for-
my ¿ycia kulturalnego na terenie naszego
miasta i gminy. Jednym z efektów naszej
dzia³alno�ci jest choæby czytany przez
Pañstwa w³a�nie �Przegl¹d Nowotomy-
ski�, który NTK wydaje od 2007 roku.
Jednym z pomys³ów, który nie jest mo¿e
nowy, ale który gor¹co popieram, jest
stworzenie w Nowym Tomy�lu muzeal-
nej izby regionalnej. Ma swoje Muzeum
Ziemi Grodziskiej Grodzisk Wielkopol-
ski, Zb¹szyñ ma Muzeum Ziemi Zb¹skiej,
Wolsztyn ma nawet Skansen Budownic-
twa Ludowego Zachodniej Wielkopolski,
u nas te¿ powinna zaistnieæ przynajmniej
izba regionalna ziemi nowotomyskiej.

Mamy co prawda Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa, ale jest ono oddzia³em
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Prze-
mys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie
i zajmuje siê tylko wycinkiem naszego kul-
turowego dziedzictwa. Nasza historia,
choæ nie tak d³uga jak wymienionych mia-
steczek, jest równie ciekawa. A ponadto
jest ca³a grupa miejscowych regionalistów
gotowych do pomocy we wspó³tworze-
niu takiego o�rodka. Zebra³oby siê sporo
muzealnych eksponatów, �wiadcz¹cych
szerzej o naszej historii, póki jeszcze nie
wszystko zniszcza³o. Wiemy o istnieniu
interesuj¹cych przedmiotów przechowy-
wanych przez ludzi, którzy chc¹ je gdzie�
przekazaæ. Nasi kolekcjonerzy mieliby
w koñcu odpowiednie miejsce, by poka-
zaæ ludziom swoje bogate zbiory. By³oby
miejsce na ciekawe lekcje muzealne. Bar-
dzo nam na tym zale¿y. W tej sprawie
przeprowadzili�my ju¿ sporo rozmów.
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�lub Ewy i Bogdana Górnych. Miêdzyrzecz, 21.08.1971 r. Fot. Jerzy Niczewski



Na pocz¹tku dr¹¿yli�my temat w gronie
naszych regionalistów, potem rozmawia-
li�my na ten temat z wiceburmistrz Gra-
¿yn¹ Pogonowsk¹ oraz Starost¹ Nowo-
tomyskim Andrzejem Wilkoñskim. Jest
kilka miejsc w mie�cie, które by³yby od-
powiednie i mog³yby byæ na ten cel prze-

znaczone, ale to wymaga decyzji nie tylko
panów Burmistrza czy Starosty, ale roz-
strzygniêæ le¿¹cych tak¿e w gestii w³adzy
wojewódzkiej, czy nawet centralnej.
W po³owie stycznia tego roku nadarzy³a
siê okazja, ¿eby poruszyæ ten temat rów-
nie¿ w stolicy. W zwi¹zku z dzia³alno�ci¹
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W jury konkursu muzycznego �Spotkania z piosenk¹� w Technikum Hodowlanym w Bobowicku. 
Bogdan Górny z lewej 

Na próbie zespo³u wokalnego �Iskierki� w Szkole Podstawowej w Borui Ko�cielnej



muzyczn¹ zosta³em zaproszony do War-
szawy, do kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, na spotkanie z przedstawicielami
mediów, którego celem by³o przywróce-
nie do mediów fundamentów kultury lu-
dowej, w tym równie¿ folkloru miejskie-
go, którego czê�ci¹ s¹ kapele podwórko-
we. Pod koniec stycznia i w po³owie lute-
go na spotkaniach w warszawskiej Cen-
tralnej Bibliotece Rolniczej na Krakow-
skim Przedmie�ciu, zawi¹za³a siê Rada
Konsultacyjna �Centrum Polskiego Folku
Miejskiego�, której przewodniczy prof.
Maria Pomianowska, a ja zosta³em cz³on-
kiem tej rady. Organizacja ta ma na celu
przywracanie tradycji muzycznych, ale te¿
ochronê naszego dziedzictwa kulturowe-
go. Co bêdzie dalej, czy siê uda co� zdzia-
³aæ, nie wiem. Pandemia wstrzyma³a wiele
spraw, ale dla mnie temat izby regionalnej
jest jak najbardziej aktualny i wa¿ny.

Wróæmy do w¹tku muzycznego,
a mianowicie do Kapeli �Zza Winkla�.
Sk¹d pomys³ stworzenia w Nowym To-
my�lu kapeli podwórkowej, dlaczego
wybra³e� folklor miejski? 

Wiadomo, ¿e kapele podwórkowe
zwi¹zane s¹ z przedwojenn¹ tradycj¹ du-
¿ych o�rodków miejskich i �rodowiskiem
robotniczym. Ta forma zespo³ów po
wojnie w zasadzie wygasa³a. Faktycznie,
jednak tradycja przetrwa³a, choæ tego ty-
pu zespo³y funkcjonowa³y po wojnie
g³ównie w Warszawie. Wybra³em j¹, bo
bardzo mi ten rodzaj muzykowania od-
powiada³. Ju¿ wcze�niej � jak wspomina-
³em � z niema³ym powodzeniem prowa-
dzi³em m³odzie¿ow¹ kapelê podwórko-
w¹ �Za trzy grosze� w Technikum Ho-
dowlanym w Bobowicku. Moja propozy-
cja utworzenia podobnej kapeli przy No-
wotomyskim O�rodku Kultury by³a od-
powiedzi¹ na potrzebê o¿ywienia nowo-
tomyskiej dzia³alno�ci kulturalnej o�rod-
ka. W tym okresie, prowadz¹c kawiarniê
�Proxima� w budynku Nowotomyskie-
go O�rodka Kultury, obserwowa³em, ¿e
niewiele siê tam dzia³o. Jako nauczyciel
muzyki i animator kultury nie mog³em na
to nie zareagowaæ. Chcia³em, by w te
mury tchn¹æ trochê humoru i zabawy.
Mia³em ju¿ pewne do�wiadczenie w pro-
wadzeniu domu kultury i ró¿nych mu-
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Wspólne rodzinne muzykowanie.
Od lewej: Zbigniew, Bogdan,
Janusz i Henryk Górni. Lata 70.



zycznych zespo³ów. Najpierw namówi-
³em moich trzech braci: Henia, Janusza
i Krzysztofa. Brakowa³o jednak jeszcze
kogo�, kto móg³by inteligentnie, z humo-
rem, zabawiaæ publiczno�æ i dowcipnie ³¹-
czyæ piosenki. Szczê�liwym trafem wy-
bra³em siê na pewien dancing do Zb¹szy-
nia, gdzie wraz ze zespo³em cha³turni-
czym � jak mawia³ � wystêpowa³ Andrzej
Bobkiewicz. Us³ysza³em go, no i wiedzia-
³em od razu, ¿e jak pozyskam go do
wspó³pracy, to bêdzie strza³ w dziesi¹tkê.
Andrzejowi te¿ bardzo spodoba³ siê mój
pomys³. No i uda³o siê. W sk³ad naszej,
wówczas o�mioosobowej kapeli weszli
czterej bracia Górni oraz Andrzej Bob-
kiewicz z ca³ym swoim zespo³em � Rom-

kiem Stankiewiczem, Tadziem Kokociñ-
skim i Heniem Adamczakiem. Potrzebna
by³a tylko chwytliwa nazwa. Po ma³ej bu-
rzy mózgów, wygra³a propozycja Kapela
Podwórkowa �Zza Winkla�. Propono-
wana przez nas forma muzyki daje spore
mo¿liwo�ci, ³atwo wpada w ucho, a co
wa¿ne, mo¿e zaspokoiæ gusty s³uchaczy
w ró¿nym wieku.

Jak powstawa³ repertuar? Kto zajmo-
wa³ siê muzyk¹, a kto tworzy³ teksty?

Pocz¹tkowo grali�my utwory trady-
cyjne, ale te¿ takie, które kr¹¿y³y miêdzy
lud�mi. Przerabiali�my je po swojemu.
Mieli�my te¿ w repertuarze kilka piose-
nek Jana Kaczmarka ze s³ynnego wro-
c³awskiego kabaretu �Elita�, prywatnie
zaprzyja�nionego z nami naszego kraja-
na ze Lwówka. Pó�niej, dziêki redakto-
rowi muzycznemu �Gazety Poznañ-
skiej� � Andrzejowi Niczyperowiczowi,
zaczêli�my wspó³pracê z poznañskim sa-
tyrykiem i autorem tekstów Lechem
Konopiñskim. Redaktor �Puzon�, bo
pod takim pseudonimem Andrzej Ni-
czyperowicz publikowa³ na ³amach �Ga-
zety Poznañskiej� swoje felietony, do-
strzeg³ w nas muzyczny potencja³, jed-
nak us³yszeli�my od niego te¿ zdanie �
�Ch³opaki, brakuje wam dobrego tek-
�ciarza�. W konsekwencji, z poznanym
dziêki niemu w 1982 roku Lechem Ko-
nopiñskim, rozpoczêli�my wieloletni¹
owocn¹ wspó³pracê, która trwa nie-
przerwanie do dzi�. Jego teksty to obec-
nie prawie trzy czwarte �piewanych
przez nas piosenek. Lech Konopiñski
skontaktowa³ nas z zawodowymi muzy-
kami i kompozytorami: Andrzejem Bo-
rowskim, Henrykiem Kuczyñskim, pó�-
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Bogdan Górny
z ¿on¹ Ew¹, córk¹ Lidk¹ i synem Maciejem



niej z Piotrem ¯urowskim i Mariuszem
Matuszewskim, którzy nie tylko pisali dla
nas muzykê, ale równie¿ rozpisywali
aran¿acje utworów na nasz sk³ad instru-
mentów. W ostatnich latach �piewamy
piêkne teksty Juliusza Kubla, Teresy
Tomsi i Grzegorza Tomczaka do muzyki
Mariusza Matuszewskiego. Od 2012 ro-
ku fantastyczn¹ muzykê pisze dla nas
nasz akordeonista Józef Kowalonek, wy-
korzystujemy równie¿ teksty naszego nie
¿yj¹cego ju¿ � niestety � kolegi, gawê-
dziarza, konferansjera Andrzeja Bobkie-
wicza. To w³a�nie kompozycje tej autor-
skiej pary znajd¹ siê na kolejnej naszej p³y-
cie. Repertuar, który wykonujemy, za-
wiera elementy tradycji, ale te¿ niesie no-
we tre�ci i nowe przes³ania, oparte o ob-
serwacjê otaczaj¹cej nas bardziej lub
mniej weso³ej rzeczywisto�ci.

Przez minione czterdziestolecie przez
Kapelê przewinê³o siê sporo osób. Tyle
wspólnie spêdzonego czasu musi rodziæ
wiêzi. Mo¿na zauwa¿yæ, ¿e Wasze spo-
tkania maj¹ charakter do�æ familijny.

To prawda. Przez tyle lat parê osób siê
przewinê³o. Jak ju¿ wspomina³em, zaczê-
li�my od o�mioosobowego sk³adu. Po
miesi¹cu do³¹czy³ do nas W³odek �Fu-
tek� Ciesielczak. Dzi� z pierwszego sk³a-
du zosta³em sam. Potem grali z nami tak-
¿e: Jurek Sukiennicki, Tadeusz Wittchen,
Leszek Szarata, Irena Jurkiewicz-Pieku-
towska �Balbina�, Józek Matysiak i Pawe³
Kuleszewicz. Mam nadziejê, ¿e nikogo
nie pomin¹³em. Kilkoro z nas ju¿ odesz³o
na zawsze. Obecny sk³ad Kapeli tworz¹
ze mn¹: Józiu Kowalonek, Karol Ho³od,
Krzysztof Dro�dzik, Artur Markiewicz,
Mi³osz Markiewicz, Sylwia Prêtka i Zosia
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Rodzeñstwo Górnych na 80. urodzinach mamy � Wandy 



Dragan. Czterdziestoletni dorobek kape-
li jest znacz¹cy. Wielokrotnie z powodze-
niem brali�my udzia³ w ró¿nych ogólno-
polskich przegl¹dach i festiwalach kapel
podwórkowych. W latach 1985 � 90
�Zza Winkla� koncertowa³a na impre-
zach organizowanych przez Zjednocze-
nie Polaków w Berlinie Zachodnim. Byli-
�my go�æmi Sta�ka Wielanka i Bohdana
£azuki � w programie warszawskiego
studia �Nasza Telewizja�. W 2000 roku
w TV Poznañ powsta³ program o naszej
Kapeli �20 lat � z Zza Winkla�. Brali�my

te¿ udzia³ w koncercie Orkiestry Zbignie-
wa Górnego na Malcie w Poznaniu, gdzie
zosta³y zaprezentowane najbardziej zna-
ne piosenki �winklowców�, wykonane
wspólnie z Emili¹ Krakowsk¹, Kasi¹ Buja-
kiewicz, Piotrem G¹sowskim i Grzego-
rzem Wonsem � wspania³ymi artystami
scen polskich. £¹cznie zagrali�my ponad
2700 koncertów w kraju i za granic¹:
w Niemczech, Francji, Belgii, S³owacji,
Grecji, na Litwie, w Czechach. Wydali�my
sze�æ p³yt: �Z bab¹ nie wygrasz�, �Zaba-
wa na ca³ego�, �Bana do Poznania�,

LUDZIE I ICH PASJE...

94 Gra¿yna Matuszak

Kapela �Zza Winkla� 
podczas spotkania

z dziennikarzem muzycznym 
Andrzejem Niczyperowiczem

�Puzonem�. 
O�rodek ZMS w Mierzynie. 

Fot. Pawe³ Ka�mierczak

Bogdan Górny (w �rodku)
i Jerzy Sukiennicki 

z Lechem Konopiñskim, 
autorem tekstów wielu piosenek

Kapeli �Zza Winkla�
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Kapela �Zza Winkla� na jednej z poznañskich ulic. Fot. Pawe³ Ka�mierczak

Cz³onkowie Kapeli �Zza Winkla� w swoim ówczesnym sk³adzie podczas pobytu w Brnie, gdzie kapela
przygotowywa³a siê do pierwszych nagrañ. 1984 r.



�Æwiartka na g³owê, czyli co z³ego, to nie
my!�, �Na szage bez Pyrlandie� i ostatnio
�Jasn¹ nut¹ o Powstaniu Wielkopolskim�.
Kapela otrzyma³a te¿ wiele nagród,
w tym: w 2005 roku � Nagrodê Jubile-
uszow¹ Ministra Kultury, w 2011 roku �
Nagrodê Specjaln¹ Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, a tak¿e
w 2013 roku Nagrodê im. Stanis³awa
Strugarka � za popularyzacjê gwary po-
znañskiej. Zostali�my wyró¿nieni Statuet-
k¹ Hipolita � za kultywowanie gwary po-
znañskiej, srebrnymi medalami �Labor
omnia vincit� � za krzewienie idei pracy
organicznej, czy te¿ certyfikatem �Najlep-
sze w Polsce�. O tym wszystkim mo¿na
przeczytaæ na stronie internetowej zespo-
³u. Tam te¿ mo¿na pos³uchaæ naszych pio-
senek. Faktycznie muzyka, wszystko co
osi¹gnêli�my, ten wspólny pracowity czas
bardzo nas ³¹czy. Spêdzamy go razem,

nie tylko na próbach i koncertach. Zdarza
siê, ¿e próby robimy sobie nie tylko
w NOK-u, ale u którego� z nas w domu.
Czasem razem biesiadujemy. Bywa, ¿e na
koncerty je¿d¿¹ z nami ¿ony, które bawi¹
siê, my�lê, równie dobrze jak my. Dorota
Kowalonek, ¿ona naszego akordeonisty,
robi nam na koncertach piêkne zdjêcia.
Jest weso³o, rodzinnie, jest fajnie. 

Ty te¿ za swoj¹ dzia³alno�æ by³e� wie-
lokrotnie doceniany. Jakie otrzyma³e�
nagrody i wyró¿nienia?

Jest ich kilka. Oprócz nagród i wyró¿-
nieñ za pracê pedagogiczn¹ i prowadze-
nie zespo³ów muzycznych, czy wokal-
nych, otrzyma³em wiele podziêkowañ
od organizacji charytatywnych za
wsparcie ich starañ np. od �Fundacji Ro-
dzin Polskich im. �w. Jana Paw³a II�
i Fundacji Pomocy Dzieciom �Serdusz-

LUDZIE I ICH PASJE...

96 Gra¿yna Matuszak

Wystêp Kapeli �Zza Winkla� w Berlinie Zachodnim. Od lewej: Jerzy Sukiennicki, Bogdan Górny, 
Andrzej Bobkiewicz, Henryk Górny, Jerzy Stankiewicz, Irena Jurkiewicz -Piekutowska 

i Tadeusz Wittchen (w g³êbi). Lata 90.



ko�. Przyznano mi te¿ kilka odznaczeñ
indywidualnych: Zas³u¿ony dla Miasta
i Gminy Nowy Tomy�l (2005 rok), Za-
s³u¿ony dla Powiatu Nowotomyskiego
(2005 rok). Mam te¿ tytu³ Zas³u¿ony
Dzia³acz Kultury (2005 rok), wspo-
mniany wy¿ej srebrny medal �Labor
omnia vincit� od Towarzystwa im. Hi-
polita Cegielskiego (2015 rok). A ostat-
nio w 2020 roku otrzyma³em wyró¿nie-
nie przyznane przez Marsza³ka Woje-
wództwa Wielkopolskiego �Za Zas³ugi
dla Województwa Wielkopolskiego�.
Jest siê czym pochwaliæ. 

Jak godzisz to wszystko: pracê zawo-
dow¹, prowadzenie chóru, kapelê? Czy
starcza Ci czasu na odpoczynek? Jak
w ogóle lubisz odpoczywaæ? 

Odpoczywam chyba najlepiej nad wo-
d¹, na rybach. Wêdkarstwo to jest moje
hobby od dziecka. Do czternastego roku

¿ycia mieszka³em w Trzcielu, nad Obr¹
i tam wtedy robili�my sobie wêdki, i to nie
z leszczyny (chyba nie wiedzieli�my, gdzie
taka ro�nie), lecz z cienkich sosenek. £o-
wili�my ryby na sosnowe tyczki. Wêd-
karstwo pozwala siê porz¹dnie zrelakso-
waæ. W ciszy i spokoju mo¿na przemy-
�leæ, czy zaplanowaæ wiele spraw. Daw-
no, co prawda, na rybach nie by³em.
Wiesz, brakuje mi tu trochê bli¿ej wody.
Teraz na swojej dzia³ce latem stawiam ba-
sen. Nie brakuje w nim wprawdzie wody
do k¹pieli, ale do wêdkowania jest jej zde-
cydowanie za ma³o�. (�miech) Do Ku�-
nicy trzeba by jechaæ, ale tam ju¿ te¿ po-
noæ ryba s³abo bierze, a na hodowlanych
stawach to nie ma takiej przyjemno�ci,
to nie to. Poza tym oboje z ¿on¹ lubimy
podró¿e. Kiedy� nawet organizowa³em
wycieczki. Zorganizowa³em ich piêtna-
�cie, wspólnie z Fundacj¹ Kresow¹ �Po-
lonia�, g³ównie zagranicznych. Po Pol-
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Z chórem parafialnym �Melodia� w ko�ciele w Borui Ko�cielnej



sce by³y tylko dwie: do Krakowa i Za-
kopanego oraz w Bieszczady, z jedno-
dniowym wypadem do Lwowa. Zwie-
dzili�my prawie ca³¹ Europê.

Widzê, ¿e dzia³anie to u Ciebie pod-
stawa. To znowu nie by³y zwyk³e, wa-
kacyjne wyjazdy, tylko wyjazdy organi-
zowane dla wiêkszych grup.

No, tak� ale ju¿ tego zaniecha³em,
bo zdrowie na wycieczki objazdowe
ju¿ nie to. Teraz z kolei, co roku, orga-
nizujê wycieczki dla moich wnuczek.
Rok w rok zabieramy wnuczki na wy-
cieczki po Polsce. Zawsze jedzie te¿
z nami przynajmniej jedna para naszych
dzieci. No i ka¿dego roku wybieramy
siê z ¿on¹, w grupie przyjació³, na tygo-
dniowy wakacyjny wypad. Mamy od lat

tak¹ grupê przyjació³ i je�dzimy
w osiem lub dziesiêæ osób. Zawsze wy-
bieramy nowe miejsca. Zjechali�my ju¿
chyba kilka razy ca³¹ Polskê dooko³a. 

Pytanie tradycyjnie zadawane na ko-
niec� Jakie plany na przysz³o�æ ma
Bogdan Górny?

To oczywi�cie, oprócz starañ o po-
wstanie miejscowej izby regionalnej,
przede wszystkim nagranie nowej p³yty
z tekstami Andrzeja Bobkiewicza i mu-
zyk¹ Józia Kowalonka. To jest takie
moje marzenie, które da zadowolenie
i poczucie spe³nienia. Andrzej zas³u¿y³,
nie tylko na to, ¿eby powsta³a ksi¹¿ka
z jego tekstami i o nim, któr¹ wydali-
�my ostatnio dziêki Miejskiej i Powiato-
wej Bibliotece Publicznej w Nowym
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Rodzinna wycieczka do Krakowa. Pañstwo Górni z synem B³a¿ejem i wnuczkami 
na wawelskim dziedziñcu, 2019 r.



Tomy�lu, Nowotomyskiemu Towarzy-
stwu Kulturalnemu i Nowotomyskie-
mu O�rodkowi Kultury, ale uwa¿am,
¿e trzeba go uhonorowaæ tak¿e p³yt¹.
Pracujemy nad tym z kolegami z Kape-
li. Choæ w tym trudnym dla wszystkich
czasie æwiczymy g³ównie indywidualnie
w domach, to chcemy to zrobiæ jeszcze
w tym roku. Mamy zarezerwowane
studio, w którym nagrywali�my nasz¹
ostatni¹ p³ytê �Jasn¹ nut¹ o Powstaniu
Wielkopolskim�, mamy te¿ przygoto-
wany materia³ muzyczny.

Czy siê uda do koñca roku w obec-
nej sytuacji? 

Zobaczymy� P³yta na pewno nieba-
wem siê uka¿e, je�li nie do koñca tego
roku, to na pewno w przysz³ym. 

Zdjêcia: archiwum domowe Ewy
i Bogdana Górnych
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Ewa i Bogdan Górni w otoczeniu wnuczek. Od lewej: Roksana, Kinga, Sara, Marta i Julka. 2019 r.



Anna Plewa

Bolewice maj¹ now¹ bibliotekê

Na 1 pa�dziernika zaplanowano otwarcie wyremontowanej i rozbudowanej bole-
wickiej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie. Budynek ju¿ na pierwszy
rzut oka zwraca uwagê nowoczesnym wygl¹dem i wywo³uje wra¿enie. Zachwyca-
j¹ tak¿e wnêtrza o wysmakowanej estetyce. Ma³e i niefunkcjonalne pomieszczenia
zast¹pi³y otwarte, komfortowe przestrzenie, sprzyjaj¹ce organizacji spotkañ autor-
skich, wyk³adów, warsztatów czy wystaw. Budynek zosta³ ca³kowicie zmodernizo-
wany, a obok niego wygospodarowano teren zielony, na którym przy sprzyjaj¹cej
pogodzie bêd¹ mog³y siê odbywaæ siê rozmaite wydarzenia kulturalne. Przed wej-
�ciem stan¹³ ma³y bibliobox � wrzutnia umo¿liwiaj¹ca oddawanie ksi¹¿ek tak¿e
wtedy, kiedy biblioteka bêdzie nieczynna. Udogodnieniem dla czytelników z niepe³-
nosprawno�ci¹ ruchow¹ jest przyschodowa platforma u³atwiaj¹ca dostanie siê do
wypo¿yczalni. (Red.)

Pierwszy wpis w ksiêdze inwentarzowej bolewickiej biblioteki pochodzi z grudnia
1958 roku, a zatem biblioteka liczy sobie 62 lata. Powsta³a po 9 latach funkcjonowa-
nia Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie i jest jej jedyn¹ fili¹. Zanim osiad³a
w obecnie zajmowanym budynku, kilkakrotnie zmienia³a swoj¹ siedzibê. Na samym
pocz¹tku, czyli w koñcu lat 50. minionego, wtedy jeszcze Gromadzka Biblioteka Pu-
bliczna w Bolewicach mie�ci³a siê przy ul. �wiebodziñskiej 8 w sali wiejskiej. Maleñkie
pomieszczenie, jakie na ni¹ przeznaczono pomie�ciæ musia³o parê tysiêcy ksi¹¿ek
otrzymanych z Ministerstwa Kultury, a dodatkowo � jak wspominaj¹ zatrudniane
wówczas kolejno bibliotekarki � by³ schowkiem z jednym stolikiem, który podczas
spotkañ w sali wiejskiej pe³ni³ równie¿ funkcjê garderoby. W takich warunkach praco-
wa³y pierwsze bolewickie bibliotekarki � Irena Loba (tak¿e sekretarz Gromadzkiej
Rady Narodowej w Bolewicach) i Daniela Struga³a. Po nich prac¹ biblioteki kierowa-
³a Helena £opata. Kierownikiem biblioteki przez krótki czas by³ Zdzis³aw Nowak,
równie¿ krótko pracowa³a w niej Bogus³awa Furmaniak. Dopiero dziêki staraniom
i uporowi Danuty Pogonowskiej, w latach 60. uda³o siê przenie�æ ksiêgozbiór z tego
maleñkiego pomieszczenia na przeciwn¹ stronê ulicy �wiebodziñskiej, do mieszkania
prywatnego w budynku oznaczonym nrem 20. Mimo ¿e nie by³o to wymarzone miej-
sce na bibliotekê (obok znajdowa³a siê masarnia, wiêc najczê�ciej panowa³o tam prze-
nikliwe zimno), na prowadzenie dzia³alno�ci bibliotecznej uda³o siê wygospodarowaæ
dwa pomieszczenia, a prowadzona przez Danutê Pogonowsk¹ biblioteka zaczê³a bar-
dzo prê¿nie dzia³aæ. 
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W 1971 roku ukoñczono budowê budynku, w którym obecnie mie�ci siê bibliote-
ka i oddano go do u¿ytku Gromady Bolewice, która funkcjonowa³a w nim niespe³na
rok, poniewa¿ w 1972 roku gromady w Polsce zlikwidowano. Budynek na ulicy No-
wej zajê³a wiêc Szko³a Gromadzka w Bolewicach, a jego pó³nocn¹ czê�æ (w której
obecnie znajduj¹ siê mieszkania prywatne) objê³a Biblioteka Publiczna Gminy Miedzi-
chowo, umieszczaj¹c tam swoj¹ Filiê w Bolewicach. Stan taki nie trwa³ jednak d³ugo,
bo kiedy budynek pod koniec lat 80. opu�ci³a szko³a, w³adze gminne po raz kolejny
zadecydowa³y o przeniesieniu siedziby biblioteki, tym razem do salki Ochotniczej Stra-
¿y Po¿arnej w Bolewicach, s¹siaduj¹cej z budynkiem na ul. Nowej. Budynek, wybudo-
wany przy du¿ym zaanga¿owaniu mieszkañców Bolewic, mia³ zostaæ sprzedany na
mieszkania prywatne. Dopiero interwencja ówczesnego wojewody i jego decyzja �
protokolarne przekazanie piêtra budynku na dzia³alno�æ biblioteki, a parteru na us³u-
gi Poczty Polskiej � zagwarantowa³a bibliotece pozostanie w zajmowanych dot¹d po-
mieszczeniach. W tym trudnym okresie lat 80. i 90. miedzichowsk¹ bibliotek¹ i jej fi-
li¹ w Bolewicach kierowa³a Maria Bayer, która przechodz¹c w 2006 roku na emery-
turê, przekaza³a stery tej instytucji w moje rêce. 

Znajduj¹ce siê na piêtrze budynku pomieszczenia filii bibliotecznej w Bolewicach,
stanowi³y dwa niewielkie pomieszczenia, z niezwykle skromnym zapleczem. Kiedy
Poczta Polska, po restrukturyzacji, zmieni³a lokalizacjê swej agencji, powierzchnia bi-
blioteki nieoficjalnie zwiêkszy³a siê nieco o dodatkowe pomieszczenie na parterze.
Wszystkie pomieszczenia biblioteki by³y ma³e, ciasne, nieustawne i niefunkcjonalne.
Pó³ki z ksi¹¿kami znajdowa³y siê tak¿e na korytarzu, a brak miejsca na szerzej zakro-
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jon¹ dzia³alno�æ kulturaln¹ i edukacyjn¹ zmusza³ do przenoszenia organizowanych
przez bibliotekê wydarzeñ na salê wiejsk¹ lub do szko³y. 

Do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego �Infrastruktura biblio-
tek�, którego operatorem jest Instytut Ksi¹¿ki w Krakowie, z wnioskiem na moderni-
zacjê bolewickiej biblioteki, zg³aszali�my siê od wielu lat. Motywacjê do tych starañ da-
wa³ nam fakt, ¿e ju¿ raz z powodzeniem, w roku 2008, uda³o nam siê pozyskaæ �rod-
ki na modernizacjê g³ównej siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie,
która diametralnie zmieni³a swój wizerunek i dziêki temu znacznie poszerzy³a grono
swych u¿ytkowników, czego dowodem s¹ odbywaj¹ce siê w niej od 11 lat sta³e spo-
tkania Dyskusyjnego Klubu Ksi¹¿ki i ju¿ prawie od 10 lat Miedzichowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, który jest sekcj¹ naszej biblioteki. 
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Na udzia³ w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na lata 2016-
2020, bez wahania zgodzi³ siê Wójt Gminy Miedzichowo Stanis³aw Piechota, który od
dawna snu³ plany o stworzeniu nowoczesnej biblioteki dla mieszkañców. Wraz z pra-
cownikami Urzêdu Gminy w Miedzichowie pomóg³ sprostaæ wymaganiom, jakie na-
k³ada³ na nas udzia³ w tej edycji programu, m. in. przeprowadzi³ zmianê w³asno�ci bu-
dynków biblioteki i zadba³ o zapewnienie � stanowi¹cych wk³ad w³asny do projektu �
�rodków finansowych na realizacjê zadania, co przy wielu innych wa¿nych gminnych
przedsiêwziêciach, nie by³o spraw¹ ³atw¹.

Zadanie pod nazw¹ �Przebudowa i rozbudowa biblioteki i wyposa¿enie budynku
filii w Bolewicach� otrzyma³o ministerialne dofinansowanie w wysoko�ci 730 511 z³,
przy finansowym wk³adzie w³asnym w wysoko�ci 176 575 z³ oraz rzeczowym wk³a-
dzie w³asnym w kwocie 151 800. Ogó³em koszt zadania wyniós³ 1 058 886 z³. 

W efekcie powsta³a biblioteka dysponuj¹ca obecnie przestrzeni¹ funkcjonaln¹, bez-
pieczn¹ i przyjazn¹ czytelnikowi w ka¿dym wieku, stwarzaj¹c¹ wiele nowych mo¿li-
wo�ci do dzia³ania. Piêkna aran¿acja budynku i jego wnêtrz to dzie³o projektantek
Ewy £odygi oraz Marty Widajewicz- Nowakowskiej. Dokumentacjê projektow¹ wy-
kona³ architekt Andrzej Tomasik, prace remontowe przeprowadzi³a firma Norberta
Chudego NOR BUD z Bolewic, a nad ich przebiegiem czuwa³ inspektor nadzoru Ze-
non Czajka. 

Przez 62 lata istnienia s³u¿y³a mieszkañcom Bolewic na miarê swoich mo¿liwo�ci.
Niezmiennie sprzyja³a poszerzaniu kontaktu z kultur¹, wspiera³a edukacjê i rozwój
najm³odszych czytelników, odgrywa³a istotn¹ rolê w nawi¹zywaniu wiêzi spo³ecznych.
Mam nadziejê, ¿e w swej nowej ods³onie biblioteka przekszta³ci siê w nowoczesn¹ pla-
cówkê kultury i dostêpu do wiedzy. Bêdzie miejscem integruj¹cym i aktywizuj¹cym lo-
kaln¹ spo³eczno�æ i stanie siê wkrótce wizytówk¹ Bolewic. Ogromnym wyzwaniem
jest dla nas sprostanie wyzwaniu, jakim jest dla nas spe³nianie przez kolejnych mini-
mum 5 lat wymagaj¹cych kryteriów Biblioteki +, takie bowiem zobowi¹zanie wi¹¿e siê
ze skorzystaniem z ministerialnego wsparcia. Wierzymy jednak, ¿e nam siê to uda.
Przekonali�my siê bowiem, ¿e wierz¹c w co� bardzo, ale jednocze�nie d³ugofalowo
planuj¹c i wspó³pracuj¹c z ¿yczliwymi osobami, mo¿na wiele osi¹gn¹æ. 

Prace remontowe rozpoczêli�my w pa�dzierniku ubieg³ego roku, termin ich za-
koñczenia przewidziano na 31 grudnia br. Obiekt zostaje wiêc oddany do u¿ytku na
trzy miesi¹ce przed terminem. Wydarzeniem towarzysz¹cym otwarciu biblioteki jest
prezentacja czê�ci wystawy 1. edycji miêdzynarodowego konkursu na projekt ilustro-
wanej ksi¹¿ki dla dzieci Wydawnictwa �Dwie Siostry� pt. �Jasnowidze�, a w�ród go-
�ci tej uroczysto�ci nie mo¿e zabrakn¹æ m. in.: wielkiego orêdownika tej inwestycji �
Wójta Gminy Miedzichowo Stanis³awa Piechoty, wspieraj¹cych go w tych staraniach
pos³a na Sejm RP Marcina Porzucka i Starosty Nowotomyskiego Andrzeja Wilkoñ-
skiego. 

Zdjêcia: archiwum Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie
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Nie bojê siê kreski�.

Kiedy zaczê³o siê moje �obcowanie� z rysunkiem? Trudno dok³adnie to
okre�liæ. Na pewno pierwsze lekcje plastyki w szkole podstawowej sprawi³y,
¿e o³ówek i kartka papieru sta³y siê czym�, z czym teraz czujê siê dobrze i
swobodnie. Jak ka¿dy dzieciak lubi³em rysowaæ postacie z kreskówek,
superbohaterów czy fantastyczne zwierzêta. Postanowi³em zapisaæ siê na za-
jêcia plastyczne do pana Mariusza Korbañskiego w Opalenicy. Na pierwszej
lekcji, kiedy jeszcze by³em zapatrzony w swoje postacie z bajek, pan Mariusz
zaugerowa³, ¿ebym spróbowa³ zabraæ siê za martw¹ naturê. By³a to seria prób
i b³êdów: o³ówek, gumka, o³ówek gumka i tak na zmianê. Wtedy us³ysza³em
jedno zdanie, które zmieni³o ca³e moje podej�cie do rysowania... � �Nie bój
siê kreski�. 

Dziêki temu nabra³em odwagi i przekonania, ¿e wszystko jest mo¿liwe.
Niespodziewanie obudzi³a siê we mnie chêæ rysowania portretów. W koñcu
znalaz³em swój sposób na ich wykonywanie. Teraz przede wszystkim naj-
pierw spogl¹dam na cieñ rzucany na twarz i to z niego otrzymujê ca³y obraz.
Dlatego te¿ moje portrety s¹ czarno-bia³e. 

Poza rysowaniem moj¹ pasj¹ jest muzyka. Po³¹czyli�my z bratem si³y, on
na gitarze elektrycznej, ja na basowej. Stworzyli�my zespó³, wydali�my album
ANN �Fragmenty� w najlepszym studio w Polsce � Custom 34 w Gdañsku.
Jestem bardzo dumny z tej p³yty. 

I tu po³¹czy³y siê moje dwa �wiaty: �wiat plastyki i �wiat muzyki. Moje por-
trety � oprócz portretów bohaterów filmów � to g³ównie portrety muzyków.
To muzyka i jej wykonawcy nasuwaj¹ mi najwiêcej pomys³ów i daj¹ natchnie-
nie do rysowania. Gdy tworzy³em portret wokalisty zespo³u TSA Marka Pie-
karczyka � s³ucha³em muzyki TSA, gdy rysowa³em Stinga � s³ucha³em jego
muzyki.

Dla mnie rysowanie i szeroko pojêta sztuka plastyczna oraz muzyka to
dwie bardzo sobie bliskie i uzupe³niaj¹ce siê artystycznie p³aszczyzny. Gdybym
mia³ okre�liæ, kim jestem bardziej: czy rysownikiem, czy muzykiem � to umie-
�ci³bym siebie gdzie� po�rodku.
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Tomasz Kasper � nowotomyski muzyk 
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Marek Piekarczyk � polski wokalista i autor tekstów, okazjonalnie aktor 
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Kortez, Dawid Podsiad³o, Krzysztof Zalewski � polscy muzycy

Mateusz Ko�ciukiewicz � aktor filmowy i teatralny, pochodz¹cy z Nowego Tomy�la
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Sting � brytyjski muzyk, multiinstrumentalista, piosenkarz i kompozytor
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Hugh Laurie � brytyjski aktor, scenarzysta filmowy,
pisarz i muzyk - jako dr House
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Jack Nicholson � amerykañski aktor, re¿yser, scenarzysta i producent filmowy
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Jared Joseph Leto � amerykañski aktor i re¿yser filmowy, model, wokalista 
i gitarzysta zespo³u 30 Seconds to Mars
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Gary Oldman � brytyjski aktor, scenarzysta, re¿yser i producent filmowy



lipiec � wrzesieñ 2020 roku
Wizyta Marsza³ek Sejmu El¿biety Witek
2 lipca w Nowym Tomy�lu go�ci³a El¿bieta Witek � Marsza³ek Sejmu RP. Spotkanie

z nowotomy�lanami odby³o siê przy muszli koncertowej w pobli¿u Nowotomyskiego
O�rodka Kultury. Pani Marsza³ek towarzyszyli m. in. Wojewoda Wielkopolski £ukasz Mi-
ko³ajczyk oraz wielkopolscy pos³owie � Marta Kubiak, Grzegorz Piechowiak i Marcin Po-
rzucek. Spotkanie zorganizowane zosta³o w ramach trwaj¹cej kampanii wyborczej na
urz¹d Prezydenta RP. Na zaproszenie organizatorów, przedstawicieli powiatowych
struktur Prawa i Sprawiedliwo�ci, na spotkanie z Marsza³ek El¿biet¹ Witek przybyli rów-
nie¿ nowotomyscy samorz¹dowcy, m. in. Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski, wi-
cestarosta Marcin Brambor, Przewodnicz¹ca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata
Gruszka oraz Marek Ratajczak � Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Nowym Tomy�lu. 

Premier Mateusz Morawiecki z wizyt¹ w naszym mie�cie 
Swoj¹ wizytê w naszym mie�cie 7 lipca szef rz¹du rozpocz¹³ od wizyty w podnowoto-

myskim zak³adzie meblarskim Berotu, produkuj¹cym dla szwedzkiego koncernu Ikea.
Nastêpnie przeniós³ siê do centrum Nowego Tomy�la i przy muszli koncertowej Nowo-
tomyskiego O�rodka Kultury, spotka³ siê z mieszkañcami. Równie¿ ta wizyta odby³a siê
w ramach trwaj¹cej kampanii wyborczej na urz¹d Prezydenta RP.

Powo³ano cz³onków Powiatowej Spo³ecznej Rady do Spraw Osób Niepe³nospraw-
nych.

9 lipca powo³ana zosta³a Powiatowa Spo³eczna Rada do Spraw Osób Niepe³nospraw-
nych. W jej sk³ad, na 4. letni¹ kadencjê, powo³ani zostali: Emilia Jarczyñska � cz³onek Za-
rz¹du Polskiego Czerwonego Krzy¿a � Oddzia³ Rejonowy w Nowym Tomy�lu, Iwona
Maziec � cz³onek Zarz¹du Stowarzyszenia �Kochamy�, Wies³awa Stefañczyk � cz³onek
Stowarzyszenia �Rodzinka�, Zenon Matuszczak � przewodnicz¹cy Zarz¹du Rejonowe-
go Polskiego Zwi¹zku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomy�lu oraz Bar-
tosz Go³ek � prezes Spo³ecznej Fundacji Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym.

Powiatowe Spo³eczne Rady do Spraw Osób Niepe³nosprawnych s¹ organami opinio-
dawczo-doradczymi, a do zakresu ich dzia³ania nale¿y: inspirowanie przedsiêwziêæ zmie-
rzaj¹cych do integracji zawodowej i spo³ecznej osób niepe³nosprawnych oraz realizacji
praw osób niepe³nosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów dzia-
³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych, ocena realizacji programów oraz opiniowanie
projektów uchwa³ i programów przyjmowanych przez rady powiatów pod k¹tem ich
skutków dla osób niepe³nosprawnych.

85 urodziny Edmunda ¯urka
14 lipca Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski w towarzystwie przewodnicz¹cej

Rady Powiatu Nowotomyskiego Renaty Gruszki oraz wiceprzewodnicz¹cego Zbignie-
wa Markowskiego z³o¿yli urodzinowe ¿yczenia Edmundowi ¯urkowi � wieloletniemu
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radnemu Rady Powiatu Nowotomyskiego. Jubileusz 85 urodzin by³ doskona³¹ okazj¹
do z³o¿enia podziêkowañ w imieniu lokalnej spo³eczno�ci za aktywn¹ dzia³alno�æ Jubila-
ta na rzecz rozwoju Powiatu Nowotomyskiego. ¯yczenia z³o¿yli tak¿e przedstawiciele
Forum Obywatelskiego Powiatu Nowotomyskiego, którego Edmund ̄ urek jest za³o¿y-
cielem, wieloletnim prezesem, a obecnie prezesem honorowym. 

80 �piewnik Domowy 
Jubileuszowy 80. �piewnik Domowy odby³ siê 15 lipca. Opady deszczu uniemo¿liwi-

³y organizacjê imprezy w plenerze, zatem zosta³a ona przeniesiona do sali �Metro�
w Nowotomyskim O�rodku Kultury. Oprawê muzyczn¹ spotkania zapewnili Anna
Kaczmarek oraz Tomasz Perz. Do wspólnego wykonania duet zaproponowa³ takie
utwory jak: �Takie tango�, �Gwiazda mi³o�ci�, �Czerwone ró¿e�, �Troszeczkê ziemi,
troszeczkê s³oñca�. Piosenka pt. �Time To Say Goodbye� w brawurowym wykonaniu
duetu poderwa³a uczestników z miejsc. By³o to idealne zakoñczenie jubileuszowego wy-
darzenia. 

Nowy sprzêt w szpitalu
17 lipca w Samodzielnym Publicznym Zak³adzie Opieki Zdrowotnej w Nowym To-

my�lu zosta³ oddany do u¿ytku sprzêt przeznaczony do walki z koronawirusem, zaku-
piony z dotacji samorz¹dów gminnych powiatu nowotomyskiego. Dziêki �rodkom fi-
nansowym przekazanym przez gminy Zb¹szyñ i Opalenica szpital móg³ zakupiæ nowo-
czesny aparat do znieczuleñ. Dotacje gmin Nowy Tomy�l, Ku�lin, Miedzichowo i Lwó-
wek pozwoli³y na zakup dwóch respiratorów do prowadzenia respiratoterapii. Celem
zakupu tych aparatów by³o stworzenie mo¿liwo�ci niesienia pomocy pacjentom zara¿o-
nym koronawirusem, którzy wymagaliby intensywnej terapii ze wzglêdu na niewydol-
no�æ oddechow¹, jaka jest czêstym objawem zara¿enia. Aparat do znieczulenia nato-
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miast pozwoli na ratowanie ¿ycia i zdrowia w sytuacjach nag³ych, wymagaj¹cych zabie-
gów operacyjnych w izolowanych warunkach zaostrzonego re¿imu sanitarnego.
W przekazaniu sprzêtu udzia³ wziêli w³odarze gmin i powiatu, dyrekcja szpitala oraz le-
karze z oddzia³u intensywnej terapii.

Letnie koncerty organowe 
Pierwszy z letnich koncertów kameralno-organowych �U Serca Jezusowego�, w ko-

�ciele pw. Naj�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy�lu, odby³ siê 19 lipca.
Przed publiczno�ci¹ wyst¹pi³ kierownik artystyczny parafialnych koncertów Tomasz
Glanc (organy i piano), a tak¿e nadzieja m³odych wielkopolskich organistów � Bart³o-
miej Adamski. Podczas drugiego koncertu, zorganizowanego 23 sierpnia zagrali Anastazja
Ko³odziejczak na skrzypcach oraz Yurij Riepin na organach. (Czytaj wiêcej: ss.57-63) 

Obchody �wiêta Policji
Aby zminimalizowaæ ryzyko zwi¹zane z szerzeniem siê koronawirusa, tegoroczne ob-

chody �wiêta Policji mia³y skromniejszy charakter. Odby³y siê 24 lipca w sali narad,
mieszcz¹cej siê w budynku nowotomyskiej komendy. Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Tomy�lu insp. Jaros³aw ¯urek w swoim wyst¹pieniu podziêkowa³ policjan-
tom za profesjonaln¹, rzeteln¹ i pe³n¹ wyrzeczeñ s³u¿bê. Podziêkowania skierowane zo-
sta³y tak¿e do pracowników cywilnych policji. Podczas uroczysto�ci policjanci otrzymali
awanse oraz odznaczenia. 

Zmiana proboszcza nowotomyskiej parafii
26 lipca w parafii pw. Naj�wiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym To-

my�lu odby³o siê uroczyste po¿egnanie przechodz¹cego na emeryturê proboszcza tej
parafii, ksiêdza kanonika Andrzeja Grabañskiego. Podczas uroczysto�ci zorganizowanej
po niedzielnej mszy �w., w której licznie uczestniczyli parafianie, dzieci, m³odzie¿, a tak-
¿e przedstawiciele nowotomyskich samorz¹dów, instytucji, organizacji i firm, podziêko-
wano ksiêdzu proboszczowi za 8 lat pos³ugi duszpasterskiej w jednej z nowotomyskich
parafii.. Ksi¹dz kanonik Andrzej Grabañski przeszed³ na emeryturê w 47 roku kap³añ-
stwa. Z dniem 1 sierpnia 2020, dekretem arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, Metro-
polity Poznañskiego, proboszczem parafii pw. Naj�wiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej
Pomocy w Nowym Tomy�lu mianowany zosta³ ks. mgr Grzegorz Walachowski, do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. �w. Józefa w Rostarzewie.

Bezp³atne badania na koronawirusa
W dniach 28-30 lipca w Nowym Tomy�lu uruchomione zosta³o mobilne centrum po-

brañ wymazów na COVID-19. Mieszkañcy powiatu nowotomyskiego i powiatów
o�ciennych mogli bezp³atnie wykonaæ test w kierunku koronawirusa, po wcze�niejszej
rejestracji telefonicznej w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Centrum
wymazowe w Nowym Tomy�lu usytuowane zosta³o na stadionie miejskim. Jego przy-
gotowaniem oraz obs³ug¹ zajêli siê ¿o³nierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Tery-
torialnej oraz pracownicy Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej. Ich dzia³ania wsparli stra¿acy
ochotnicy z Bukowca, Borui Ko�cielnej i Ró¿y. Przez trzy dni wykonane zosta³y 484 wy-
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mazy, z czego jeden okaza³ siê dodatni. Nowy Tomy�l by³ dwudziestym wielkopolskim
miastem, wskazanym przez Wojewodê Wielkopolskiego, w którym mieszkañcy mogli
bezp³atnie przebadaæ siê na obecno�æ koronawirusa.

Turniej siatkówki pla¿owej 
1 sierpnia w strefie sportu w Parku Miejskim w Nowym Tomy�lu odby³ siê turniej siat-

kówki pla¿owej mê¿czyzn. W turnieju rywalizowa³o 17 par, które podzielone zosta³y
na trzy grupy. Rywalizowano w systemie �ka¿dy z ka¿dym�, w setach 1. Z ka¿dej
grupy do dalszych gier awansowa³y po dwie najlepsze pary, które rozegra³y mecze pó³-
fina³owe. Po rozegraniu pó³fina³ów, ekipy zagra³y w grupach o miejsca 1-3 oraz 4-6.

Nowotomyski turniej siatkówki pla¿owej wygra³a para Zuza � Kostera. Pierwsze trzy
pary otrzyma³y pami¹tkowe puchary, medale oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe wraz
z materia³ami promocyjnymi Gminy Nowy Tomy�l. Organizatorem turnieju by³ O�ro-
dek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomy�lu. Imprezê poprowadzi³ mened¿er OSiR-u To-
masz Radwan.

Kalina Pyliñska mistrzyni¹ Polski
7 i 8 sierpnia odby³a siê w Mys³owicach 26. Ogólnopolska Olimpiada M³odzie¿y, po-

³¹czona z mistrzostwami Polski kadetów i kadetek w siatkówce pla¿owej. Podczas rywa-
lizacji, w kategorii wiekowej kadetki i kadeta, w mistrzostwach kraju w siatkówce pla¿o-
wej wystartowa³y ³¹cznie 32 pary z ca³ej Polski. W sumie rozegrano 64 spotkania. No-
wymi mistrzyniami kraju w swojej kategorii zosta³y: mieszkanka Nowego Tomy�la Kali-
na Pyliñska oraz jej kole¿anka Wiktoria Stryjak, reprezentuj¹ce GLKS Barycz Janków
Przygodzki. Tydzieñ wcze�niej nowotomy�lanka zdoby³a drugie miejsce na Mistrzo-
stwach Polski Juniorek w siatkówce pla¿owej, które odby³y siê w Lublinie.
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100. lecie Piekarni Kucz
Sto lat temu, 15 sierpnia, Micha³ Kucz otworzy³ w Nowym Tomy�lu piekarniê. Po nim

piekarstwem trudni³ siê ojczym obecnego w³a�ciciela Maksymilian Kosicki, a obecnie
wnuk Kazimierz, który � wraz z ¿on¹ � poszerzy³ zakres dzia³alno�ci tej rodzinnej firmy.
Piekarnia i Spi¿arnia Kucz to niew¹tpliwie najstarszy zak³ad piekarniczy w naszym mie-
�cie. Jego wypieki pozwalaj¹ poczuæ smak wieloletniej tradycji i doceniæ warto�æ solidne-
go rzemios³a. 

Rekonstrukcja kosza � giganta
Stoj¹cy od 2006 roku na placu Niepodleg³o�ci w Nowym Tomy�lu najwiêkszy wikli-

nowy kosz na �wiecie, na skutek warunków atmosferycznych, uleg³ znacznemu znisz-
czeniu. W zwi¹zku z tym przyst¹piono do jego renowacji. W prace te zaanga¿owa³o siê
liczne grono nowotomyskich plecionkarzy i ich przyjació³ z innych rejonów Polski, a tak-
¿e wolontariuszy, stra¿aków, przedstawicieli firm reprezentuj¹cych ró¿ne bran¿e oraz
instytucji. Nad pracami zespo³u i nadaniem konstrukcji kosza artystycznego kszta³tu czu-
wa³ jego projektant, prof. Jêdrzej Stêpak. Prace renowacyjne rozpoczê³y siê 17 sierpnia
i podzielone zosta³y na kilka etapów. Najpierw usuniêto star¹ wiklinê, nastêpnie zakon-
serwowano metalow¹ konstrukcjê kosza. Dopiero po tych pracach zespó³ plecionkarzy
przyst¹pi³ do tworzenia nowych wyplotów, z przygotowanej wcze�niej wikliny i dekora-
cyjnych ga³êzi. Prace zakoñczy³o zamontowanie pa³¹ka. Renowacja kosza zakoñczona
zosta³a 28 sierpnia, natomiast jego ods³oniêcie nast¹pi³o 4 wrze�nia i by³o wydarzeniem
otwieraj¹cym Nowotomyski Jarmarek. Zadanie sfinansowane zosta³o z bud¿etu Gminy
Nowy Tomy�l. 
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81 �piewnik Domowy
Kolejne spotkanie z cyklu ��piewnik Domowy� odby³o siê 19 sierpnia. W tym muzycz-

nym wydarzeniu udzia³ wziêli ��piewaj¹cy Nauczyciele�: Anita Czajka � Pawlak, Barbara
Krasnowska i Artur Markiewicz. W ich wykonaniu mo¿na by³o us³yszeæ takie utwory jak:
�Do ³ezki ³ezka�, �Tyle s³oñca w ca³ym mie�cie�, �Kolorowe jarmarki�, czy �Nie doka-
zuj�. �piewnik, tradycyjnie poprowadzi³a Renata �miertelna. Ze wzglêdu na utrzymuj¹ce
siê zagro¿enie epidemiczne, to muzyczne spotkanie odby³o siê z zachowaniem wszyst-
kich zasad bezpieczeñstwa, na otwartej przestrzeni przy muszli koncertowej..

Rywalizacja wielkopolskich �orlików�
23 sierpnia na Stadionie Miejskim w Nowym Tomy�lu odby³ siê turniej pi³karski �Tor-

neo Wielkopolskie� Orlików Nowy Tomy�l 2020. Dru¿yny walczy³y o puchar Burmi-
strza Nowego Tomy�la oraz o nagrodê g³ówn¹ dyrektora O�rodka Sportu i Rekreacji
w Nowym Tomy�lu. W turnieju uczestniczy³o dziesiêæ dru¿yn dziesiêciolatków z klu-
bów pi³karskich pó³nocno-zachodniej Polski. Ze wzglêdu na obostrzenia zwi¹zane z CO-
VID-19, zrezygnowano w oficjalnego otwarcia imprezy i tu¿ po odprawie z trenerami
rozpoczêto rywalizacjê. Podczas turnieju rozegrano a¿ 45 spotkañ, które sêdziowali An-
drzej Siry i Maciej Bielawa. Mistrzowski tytu³ przypad³ dru¿ynie �Pogoñ� Szczecin. Dru-
gie miejsce zajê³a Akademia Reissa z Nowego Tomy�la, a trzecie � Nowotomyska Aka-
demia Pi³karska. Tu¿ za podium znalaz³a siê Gminna Szkó³ka Pi³karska z S¹topów.  Pod-
czas turnieju dostrze¿one zosta³y indywidualne predyspozycje m³odych sportowców
z naszego terenu. Królem strzelców zosta³ Jan Halasz z Akademii Reissa, natomiast Ma-
cieja Andrzejewskiego z Gminnej Szkó³ki Pi³karskiej w S¹topach okrzykniêto najlepszym
bramkarzem. Tytu³ najlepszego pi³karza turnieju przyznano Alanowi Basiñskiemu z �Po-
goni� Szczecin. Dekoracji dru¿yn, w imieniu Burmistrza Nowego Tomy�la, dokonali
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z-ca Burmistrza Gra¿yna Pogonowska oraz Artur £oziñski � dyrektor O�rodka Sportu
i Rekreacji w Nowym Tomy�lu. 

Nauczycielskie mianowania
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomy�lu 28 sierpnia odby³o siê spotkanie z zapro-

szonymi nauczycielami przedszkoli i szkó³ podstawowych z terenu gminy Nowy Tomy�l.
Zastêpca Burmistrza Nowego Tomy�la Gra¿yna Pogonowska wrêczy³a akty nadania
stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego siedmiu nauczycielkom, które
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w lipcu zda³y egzamin przed Komisj¹ Egzaminacyjn¹, powo³an¹ przez Burmistrza Nowe-
go Tomy�la i otrzyma³y kolejny stopieñ awansu zawodowego.

Spotkanie szaradzistów
I Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Nowego Tomy�la zorganizowane zosta³y

29 sierpnia w Nowotomyskim O�rodku Kultury. W szranki stanê³o 20 uczestników
z ca³ej Polski. Zmagania szaradzistów podzielone zosta³y na dwa etapy. Konkurencje
ocenia³o jury w sk³adzie: Wojciech Pietruszewski � autor krzy¿ówek, S³awomir Prusiec-
ki i Adrian Grochowski. Najlepszym zawodnikiem okaza³ siê Norbert Stawik z Pozna-
nia, drugie miejsce zaj¹³ Jerzy Dymek z Olsztyna, natomiast trzecie � Piotr £ojewski z Po-
znania. W organizacjê mistrzostw zaanga¿owali siê: Toruñski Klub Szaradzistów �Labi-
rynt�, portal Rozrywka Sp. z o. o. oraz Zdzis³aw £o�. 

�Srebrny� Piotr Kud³aszyk 
Podczas Indywidualnego Pucharu Polski Mê¿czyzn, który odby³ siê 29 sierpnia

w Gdañsku, zawodnik LKS �Budowlani-Ca³us� Nowy Tomy�l Piotr Kud³aszyk wywal-
czy³ srebro. Jako jedyny zawodnik zaliczy³ wszystkie sze�æ podej�æ. W rwaniu kolejno �
133 kg, 137 kg i 140 kg, natomiast w podrzucie � 165 kg, 170 kg i 175 kg. Podczas
swojego startu ustanowi³ kilka rekordów ¿yciowych. 

Wakacyjnie w NOK-u
Jak co roku, na czas lipcowo-sierpniowych wakacji, Nowotomyski O�rodek Kultury

przygotowa³ bogaty i atrakcyjny program, bêd¹cy odpowiedzi¹ na ró¿ne zainteresowa-
nia i oczekiwania dzieci i m³odzie¿y z naszego terenu. Tegoroczny program podporz¹d-
kowany by³ jednak obostrzeniom sanitarnym, wynikaj¹cym z wci¹¿ obowi¹zuj¹cego sta-
nu zagro¿enia epidemicznego. Dlatego te¿ czê�æ wakacyjnego programu realizowana
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by³a on-line. W tej w³a�nie formie zorganizowano m. in.: Miêdzynarodowy Dzieñ Owo-
ców, Dzieñ Psa, Dzieñ Pszczó³ki Mai, �wiatowy Dzieñ Tygrysa, �wiatowy Dzieñ S³onia
oraz Dzieñ Fotografii. W salach NOK-u prowadzone by³y pracownia kreatywno�ci dla
maluchów i pracownia modeli kartonowych, odby³o siê wakacyjne malowanie na sztalu-
gach, fabryka slimów, warsztaty makramy, warsztaty bi¿uteryjne �Kraina koralików
i kolczyków�, nauka pracy z glin¹ samoutwardzaln¹ i warsztaty filmowe. Nie zabrak³o
atrakcji tanecznych, m. in. warsztatów tañca hip-hop i tañca towarzyskiego oraz zumby.
Dla wszystkich mi³o�ników królewskiej gry zorganizowany zosta³ turniej z okazji Miê-
dzynarodowego Dnia Szachów. Niektóre z wydarzeñ adresowane by³y do ca³ych ro-
dzin, tak jak np. kino plenerowe, koncert zespo³u �Blueshift�, spotkanie z duetem klau-
nów czy kataryniarzem Tadziem. Propozycje Nowotomyskiego O�rodka Kultury zna-
komicie urozmaica³y wolny, wakacyjny czas. 

Zamo¿ny Nowy Tomy�l 
W rankingu bogactwa samorz¹dów, opublikowanym w sierpniu przez Pismo Samo-

rz¹du Terytorialnego �Wspólnota�, Nowy Tomy�l ulokowa³ siê na najwy¿szej pozycji
w województwie wielkopolskim w�ród miast powiatowych. Wed³ug przeprowadzone-
go rankingu dochodów jednostek samorz¹du terytorialnego, zamo¿no�æ per capita
w 2019 roku wynosi³a w Nowym Tomy�lu 4245,12 z³. Zestawienie powsta³o po opra-
cowaniu danych sprzed kryzysu wywo³anego epidemi¹ koronawirusa. 

Rocznica wybuchu II wojny �wiatowej
W zwi¹zku z 81. rocznic¹ wybuchu II wojny �wiatowej Zastêpca Burmistrza Nowego

Tomy�la Adrianna Zieliñska wraz z pracownikiem Urzêdu Miejskiego, w imieniu spo-
³eczno�ci gminy, z³o¿y³a kwiaty pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Tak¿e
Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoñski uda³ siê pod Pomnik Powstañców Wielko-
polskich z wi¹zank¹ kwiatów. Tym gestem w Nowym Tomy�lu upamiêtniona zosta³a ta
szczególna rocznica i wszystkie ofiary II wojny �wiatowej.

Nowotomyski Jarmarek
Nowotomyski O�rodek Kultury wraz z Gmin¹ Nowy Tomy�l byli organizatorami od-

bywaj¹cego siê od 4 do 6 wrze�nia Nowotomyskiego Jarmarku. Impreza stanowi³a al-
ternatywê dla dorocznego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego, który ze wzglêdu na sy-
tuacjê zwi¹zan¹ z epidemi¹ koronawirusa musia³ zostaæ odwo³any. Wydarzenie mia³o
charakter plenerowy i odbywa³o siê g³ównie w przestrzeni placu Niepodleg³o�ci. Jarma-
rek zainaugurowa³o ods³oniêcie najwiêkszego wiklinowego kosza �wiata, który prze-
szed³ gruntown¹ renowacjê. Burmistrz Nowego Tomy�la W³odzimierz Hibner, wraz
z prof. Jêdrzejem Stêpakiem, wrêczyli pami¹tkowe statuetki wszystkim plecionkarzom,
wolontariuszom oraz przedstawicielom firm i instytucji, zaanga¿owanym w tê inicjaty-
wê. Podczas trzydniowej imprezy na jarmarkowej scenie wyst¹pili g³ównie lokalni arty-
�ci: �Antkowe Pyry�, �Ojej� z Bukowca, �Modesta Acoustic� i �Country Zenit�.
W drugim dniu imprezy w Nowym Tomy�lu go�ci³ popularny w Polsce mim � Ireneusz
Krosny, który tym razem przemówi³, udzielaj¹c instrukta¿u pantomimy. G³ównym wy-
darzeniem tego dnia by³ festiwal Holi �wiêto Kolorów. W ostatnim dniu odby³ siê Festi-
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wal Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza, któremu towarzyszy³ jubileusz 40-
lecia Kapeli �Zza Winkla�. Jarmarkowi towarzyszy³y stoiska z rêkodzie³em oraz wy-
robami wiklinowymi. Prowadzone te¿ by³y warsztaty ceramiczne i plecionkarskie.
O atrakcje dla dzieci zadbali animatorzy i szczudlarze. W ramach Nowotomyskiego
Festiwalu Smaków �wiata � Street Food, ka¿dy smakosz znalaz³ dla siebie co� pyszne-
go. Podczas ca³ej imprezy zadbano o bezpieczeñstwo uczestników, zachowuj¹c m. in.
limit uczestników, dystans spo³eczny oraz zapewniaj¹c uczestnikom p³yn do dezyn-
fekcji. 

Ogólnopolski Plener Wikliniarski �Wiklina 2020�
Od 4 do 13 wrze�nia na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym

Tomy�lu odbywa³ siê XLI Ogólnopolski Plener Wikliniarski �Wiklina 2020�. Organi-
zatorem imprezy od 2001 roku jest Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w No-
wym Tomy�lu, bêd¹ce Oddzia³em Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie,
a rolê wspó³organizatora, po raz kolejny pe³ni³a Gmina Nowy Tomy�l. Inauguracja
pleneru mia³a miejsce 4 wrze�nia na placu Niepodleg³o�ci i po³¹czona by³a z uroczy-
sto�ci¹ ods³oniêcia po renowacji kosza-giganta. W plenerze uczestniczy³o piêciu arty-
stów, piêciu plecionkarzy oraz piêciu m³odych adeptów plecionkarstwa z O�rodka
Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie, pod opiek¹ Katarzyny Wachowiak.
Podczas pleneru powsta³o sze�æ artystycznych form przestrzennych. Jego zakoñcze-
nie zosta³o po³¹czone z otwarciem wystawy poplenerowej. Na terenie otaczaj¹cym
muzeum, do 31 pa�dziernika mo¿na by³o ogl¹daæ wszystkie wykonane w tym roku
formy wiklinowe oraz czê�æ tych, które powsta³y w ubieg³ych latach. Dwie z tego-
rocznych prac wyeksponowane zostan¹ na terenie miasta jako kolejne wiklinowe ele-
menty zdobi¹ce miejsk¹ przestrzeñ. 
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Imprezê u�wietni³ wystêp mima Ireneusza Krosnego



Jubileusz Kapeli �Zza Winkla�
Przed licznie zgromadzon¹ na placu Niepodleg³o�ci publiczno�ci¹, 6 wrze�nia, w ra-

mach Festiwalu Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza, wyst¹pi³y �Kapela
znad Baryczy� (z Odolanowa), Kapela Podwórkowa �Z kopyta� (z Kazimierza Bisku-
piego) oraz gospodarz imprezy, tegoroczna jubilatka, nowotomyska Kapela �Zza
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Wizje artystów i sprawne palce plecionkarzy nada³y wiklinowym witkom niepowtarzalne kszta³ty

Kapela �Zza Winkla� jubileusz 40. lecia dzia³alno�ci artystycznej uczci³a oczywi�cie koncertowo



Winkla�.W uroczysto�ci uczestniczy³o wielu go�ci, którzy pogratulowali cz³onkom
Kapeli osi¹gniêæ artystycznych i podziêkowali za wk³ad w kultywowanie i promowa-
nie gwary poznañskiej. Z okazji jubileuszu Burmistrz Nowego Tomy�la W³odzimierz
Hibner wrêczy³ pami¹tkowe statuetki, upamiêtniaj¹ce 40. lecie kapeli. Doceniaj¹c do-
robek Kapeli, Zarz¹d Województwa Wielkopolskiego nada³ Kapeli �Zza Winkla�
oraz jej liderowi Bogdanowi Górnemu Odznakê Honorow¹ �Za zas³ugi dla woje-
wództwa wielkopolskiego�. W dniu jubileuszu do r¹k czytelników oraz fanów i przy-
jació³ Kapeli trafi³a ksi¹¿ka �Okiem BOA�, upamiêtniaj¹ca postaæ i twórczo�æ Andrze-
ja Bobkiewicza � za³o¿yciela i wieloletniego lidera Kapeli �Zza Winkla�. (Czytaj wiê-
cej: ss. 69-77)

Narodowe Czytanie 2020
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomy�lu tradycyjnie od kilku lat

w³¹cza siê w ogólnopolsk¹ akcjê Narodowego Czytania pod patronatem honorowym
Pary Prezydenckiej. Tegoroczn¹ lekturê � �Balladynê� Juliusza S³owackiego � zaprezen-
towano w dwóch ods³onach. Pierwsza mia³a miejsce 5 wrze�nia w wirtualnej przestrze-
ni. Nagranych fragmentów dramatu, czytanych przez aktorów zb¹szyñskiego Teatru S,
mo¿na by³o pos³uchaæ, wchodz¹c na stronê internetow¹ biblioteki lub na jej profilu na
Facebooku. Niespe³na tydzieñ pó�niej, 11 wrze�nia, przy piêknej pogodzie, w urokliwej
scenerii bibliotecznego skweru, aktorzy Teatru S zaprezentowali te fragmenty na ¿ywo
przed s³uchaczami. Tradycyjnie, ci mi³o�nicy polskiej literatury, którzy przynie�li za sob¹
w³asne egzemplarze ksi¹¿ki, otrzymali pami¹tkowy stempel Narodowego Czytania.
Fragmenty dramatu Juliusza S³owackiego, pod kierunkiem re¿ysera Teatru S Ireneusza
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Aktorzy zb¹szyñskiego Teatru S przeczytali fragmenty �Balladyny� Juliusza S³owackiego



Solarka, zaprezentowali: Magdalena Mi�-Herbeæ, Monika Wo�na, Aleksandra Zalejko
i Adam Falkowski. Oprawê muzyczn¹ zapewni³ Marian Ziom Ziomkowski, a o obs³ugê
techniczn¹ i wykonanie nagrania zadba³ Patryk Misiewicz. 

�Pomoc domowa� na scenie
Po pó³rocznej przerwie, spowodowanej trwaj¹cym wci¹¿ stanem zagro¿enia epide-

micznego, 6 wrze�nia na scenie Nowotomyskiego O�rodka Kultury wystawiony zo-
sta³ spektakl teatralny. Tym razem by³a to �Pomoc domowa�, w której wyst¹pili ce-
lebryci, ludzie wielu profesji i talentów, powszechnie znani z polskich mediów: Krzysz-
tof Ibisz, Micha³ Piróg, Dominika Gwit-Dunaszewska, Joanna Kupiñska i Agata Za³êc-
ka. Dla wielu z nich by³ to pierwszy wystêp na ¿ywo, po kilku miesi¹cach przerwy. Ze
wzglêdu na mo¿liwo�æ zajêcia po³owy miejsc na sali, spektakl zagrany zosta³ w tym
dniu dwukrotnie. 

Rozbudowa Powiatowego Centrum Sportu
11 wrze�nia odby³o siê oficjalne otwarcie nowo wybudowanej czê�ci Powiatowe-

go Centrum Sportu w Nowym Tomy�lu. Dziêki modernizacji obiekt zyska³ m. in.
sze�æ szatni dla sportowców, salê konferencyjn¹ oraz du¿y magazyn sprzêtu sporto-
wego. Przyby³ych na uroczysto�æ otwarcia go�ci powita³ dyrektor Powiatowego
Centrum Sportu Jakub Skrzypczak, który podziêkowa³ radnym powiatowym obec-
nej i poprzedniej kadencji za decyzjê o sfinansowaniu tego zadania inwestycyjnego.
W formie prezentacji multimedialnej przedstawiono etapy rozbudowy, a pó�niej za-
proszono przyby³ych go�ci do zwiedzenia rozbudowanego obiektu. Obecny na uro-
czysto�ci wicestarosta Marcin Brambor, w swoim wyst¹pieniu zaznaczy³, ¿e mimo i¿
obiekt powsta³ w oparciu o �rodki w³asne powiatu, to wci¹¿ jest nadzieja na dofinan-
sowanie z Ministerstwa Sportu. Z³o¿ony zosta³ bowiem wniosek o partycypacjê
w kosztach w ramach programu Sportowa Polska. W�ród zaproszonych go�ci zna-
le�li siê m. in.: pose³ na Sejm RP Jakub Rutnicki, wiceprzewodnicz¹cy Rady Powiatu
Nowotomyskiego Zbigniew Markowski, projektant Piotr Brychcy, wykonawca in-
westycji Mateusz Ca³us oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych powiatu i gminy
Nowy Tomy�l.

Rywalizacja m³odych sztangistów
W M³odzie¿owym Centrum Podnoszenia Ciê¿arów w Nowym Tomy�lu 12 wrze�nia

odby³y siê Mistrzostwa Wielkopolski do lat 15 i 17 w podnoszeniu ciê¿arów. W zawo-
dach tych wziê³o udzia³ 27 zawodników LKS �Budowlani-Ca³us� Nowy Tomy�l � 12
dziewcz¹t i 15 ch³opców. Nowotomyscy sztangi�ci zdobyli ³¹cznie osiem z³otych meda-
li, siedem srebrnych i siedem br¹zowych. 

Przystanek: Biblioteka online 
Ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ w Polsce, tegoroczny, jubileuszowy X Przysta-

nek: Biblioteka!, organizowany przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w No-
wym Tomy�lu odby³ siê online. By³ on podsumowaniem wszystkich dotychczasowych
edycji tej lubianej, zw³aszcza przez najm³odszych, bibliotecznej imprezy plenerowej,
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a tak¿e trochê sentymentaln¹ podró¿¹ po dotychczasowych dziewiêciu Przystankach.
Nowotomyska biblioteka 12 wrze�nia m. in. zaproponowa³a, bywalcom tej imprezy,
wspomnieniowy konkurs pod has³em �Biblioteka w koronie�. Jego laureatami zostali:
Gabriela Heliñska Waldemar Szawala, którzy udzielili poprawnych odpowiedzi na
wszystkie konkursowe pytania. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody-nie-
spodzianki. 

Szachi�ci z dobrym wynikiem
Od 13 do 16 wrze�nia w Szklarskiej Porêbie odby³y siê Dru¿ynowe Mistrzostwa

Polski � Igrzyska Dzieci w Szachach. Szko³ê Podstawow¹ nr 2 im. Marii Sk³odowskiej �
Curie w Nowym Tomy�lu reprezentowa³ zespó³ w sk³adzie: Zuzanna Biniak, Jan Mysz-
kowski, Jêdrzej B¹k oraz Oliwier Osêkowski. Uczniowie spisali siê bardzo dobrze, pod-
czas turnieju wykorzystywali wszystkie swoje umiejêtno�ci i bardzo du¿¹ wiedzê, czego
efektem by³o zajêcie VII miejsca w Polsce. Indywidualny sukces osi¹gn¹³ Jan Myszkow-
ski, zajmuj¹c III miejsce. 

Charytatywne serce
Przed budynkiem Nowotomyskiego O�rodka Kultury 18 wrze�nia postawiony zosta³

pojemnik w kszta³cie serca, przeznaczony do zbierania plastikowych nakrêtek. Bur-
mistrz Nowego Tomy�la W³odzimierz Hibner odebra³ pojemnik od przedstawiciela je-
go fundatora � firmy Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o. o. Gromadzone, w ramach
charytatywno-ekologicznej akcji, nakrêtki przekazywane bêd¹ dla potrzebuj¹cych dzie-
ci z naszego terenu. 
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Jednym z laureatów jubileuszowego konkursu zosta³ Waldemar Szawala



£ucznicze Mistrzostwa Wielkopolski M³odzików i Dzieci w Bukowcu
Na boisku sportowym w Bukowcu 19 wrze�nia odby³y siê £ucznicze Mistrzostwa

Wielkopolski M³odzików i Dzieci. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonali pose³ na
Sejm RP Jakub Rutnicki, dyrektor O�rodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski oraz
g³ówna organizatorka wydarzenia z ramienia LKS �Korona� Bukowiec � Renata Par-
niewicz. Zawodnicy podzieleni zostali na cztery kategorie wiekowe, w ka¿dej z nich
oddzielnie rywalizowali dziewczêta i ch³opcy. Nagrody i wyró¿nienia wrêczyli: zastêp-
ca Burmistrza Nowego Tomy�la Gra¿yna Pogonowska, pose³ Jakub Rutnicki, prezes
LKS �Korona� Bukowiec Marian Bobkiewicz oraz przedstawiciel OSiR-u Henryk
Krzeszowski. 

Seniorzy na Miêdzypokoleniowych Igrzyskach Przyja�ni
Bywalcy Domu Dziennego Pobytu w Nowym Tomy�lu 19 wrze�nia uczestniczyli

w Miêdzypokoleniowych Igrzyskach Przyja�ni, które odby³y siê na pniewskim �Orliku�,
w ramach projektu �Perspektywa integracji miêdzypokoleniowej�, realizowanego
przez pniewskie Stowarzyszenie �Perspektywa�. Do rywalizacji stanê³o siedem dziesiê-
cioosobowych dru¿yn w nastêpuj¹cych sk³adach: sze�æ osób w wieku 60 plus, dwie oso-
by w wieku od 18 do 60 lat oraz dwie osoby poni¿ej 18 roku ¿ycia. Organizatorzy przy-
gotowali siedem konkurencji sportowych, które wzbudzi³y ogromne emocje i da³y du-
¿o rozrywki. Zawodnicy zmagali siê m. in. z rzutem na celno�æ kó³kiem ringo, slalomem
z pi³k¹ no¿n¹, czy te¿ pokonywali dwa tory przeszkód. Nowotomyska dru¿yna, pomi-
mo ¿e nie znalaz³a siê na podium, by³a bardzo zadowolona ze swojego udzia³u w igrzy-
skach, które udowodni³y, ¿e aktywno�æ fizyczna jest dla wszystkich, stanowi �ród³o ra-
do�ci i wzmacnia poczucie w³asnej warto�ci. 
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Dziêki pojemnikowi na nakrêtki wspieranie potrzebuj¹cych jest jeszcze prostsze



Przy³êk dla bezpieczeñstwa
Stowarzyszenie �Nasz Przy³êk� zorganizowa³o 20 wrze�nia festyn pod has³em �Bez-

pieczeñstwo nasz¹ wspóln¹ spraw¹�. Na jego organizacjê pozyska³o ponad 14 000 z³
w ramach poddzia³ania �Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spo³eczno�æ�, objêtego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020, organizowanego przez LGD KOLD. Celem pikni-
ku by³o u�wiadomienie kierowcom zagro¿eñ pojawiaj¹cych siê w ruchu drogowym,
a tak¿e poszerzenie wiedzy na temat bezpieczeñstwa w ¿yciu codziennym. Uczestni-
cy imprezy wypróbowali takie urz¹dzenia jak: symulator dachowania, symulator zde-
rzenia, symulator bezpiecznej jazdy, symulator wy�cigowy Playseat i refleksomierz
Simflex. Symulatory dostarczy³a firma Polski Event. Podczas festynu odby³ siê te¿ po-
kaz pierwszej pomocy oraz samoobrony. Zainscenizowano tak¿e scenê wypadku
oraz przeprowadzono wyk³ad o ecodrivingu. Przeprowadzona zosta³a zbiórka pie-
niêdzy na rehabilitacjê mieszkañca Przy³êku Roberta Korbanka, który ponad rok te-
mu uleg³ wypadkowi. 

Nawiedzenie Matki Bo¿ej w kopii Obrazu Jasnogórskiego 
W ramach trwaj¹cego w Archidiecezji Poznañskiej nawiedzenia obrazu Matki Bo¿ej

Czêstochowskiej pod has³em �Z Maryj¹ w nowe czasy�, kopia obrazu jasnogórskie-
go peregrynowa³a od 20 do 30 wrze�nia po dekanacie lwóweckim, odwiedzaj¹c
w tym czasie wiêkszo�æ parafii na terenie gminy Nowy Tomy�l. Obraz powitany zo-
sta³ 20 wrze�nia w parafii pw. Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej w Jastrzêbsku
Starym, sk¹d przewieziony zosta³ 21 wrze�nia do parafii pw. Naj�wiêtszej Maryi Pan-
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Ekspozycja plenerowa przypominaj¹ca podobne wydarzenie sprzed 42 lat 
parafia NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomy�lu



ny Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomy�lu, a 22 wrze�nia nawiedzi³ parafiê pw. Naj-
�wiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy�lu. 23 wrze�nia przebywa³ w parafii
pw. �w. Andrzeja Boboli w S¹topach, 26 wrze�nia � w parafii pw. �w. Micha³a Archa-
nio³a w Wytomy�lu, natomiast 30 wrze�nia � w parafii pw. �w. Wojciecha w Borui
Ko�cielnej. Nawiedzenie obrazu Matki Bo¿ej w kopii Obrazu Jasnogórskiego mia³o
bardzo uroczysty i podnios³y charakter. Peregrynacji obrazu towarzyszy³y m. in. na-
bo¿eñstwa oczekiwania, procesje, msze �wiête koncelebrowane z udzia³em biskupa,
czuwania i apele modlitewne oraz wiele innych form modlitwy i celebracji, adresowa-
nych do ró¿nych grup parafian. Mieszkañcy dekorowali obrazami, flagami i propor-
czykami swoje domy, a tak¿e ulice i drogi ³¹cz¹ce miejscowo�ci, które przemierza³ sa-
mochód � kaplica, daj¹c tym samym �wiadectwo swojej wiary. W poszczególnych pa-
rafiach nawiedzenie obrazu poprzedzone zosta³o kilkudniowymi rekolekcjami lub mi-
sjami �wiêtymi. Poprzednie nawiedzenie kopii obrazu jasnogórskiego odby³o siê
w 1978 roku. (Czytaj wiêcej: ss. 28-56)

Zajêcia edukacyjne w ZOO 
W nowotomyskim Ogrodzie Zoologicznym 24 wrze�nia zainicjowane zosta³y zajê-

cia edukacyjne dla dzieci z nowotomyskich przedszkoli i pocz¹tkowych klas szkó³
podstawowych. W ramach realizowanego projektu dzieci mia³y okazjê pozyskaæ od
zaprzyja�nionego przewodnika � Jaros³awa Szurki � wiele ciekawych informacji na te-
mat mieszkaj¹cych w ZOO zwierz¹t. Pozna³y tak¿e gatunki hodowlane i dowiedzia³y
siê, co dziêki nim pozyskujemy. Mia³y m. in mo¿liwo�æ zobaczenia ró¿nej wielko�ci jaj
przepiórek, kur, gêsi czy strusia. Du¿¹ atrakcj¹ by³a mo¿liwo�æ dotkniêcia niektórych
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Lekcje w ZOO uczy³y dzieci szacunku do zwierz¹t i troski o nie 



zwierz¹t, np. ma³ej lamy, królika czy kozy, a tak¿e wyklejania kartonowego barana,
we³n¹ pochodz¹c¹ od prawdziwego zwierzaka. Mali uczestnicy zajêæ chêtnie skorzy-
stali te¿z niespodzianki, jak¹ by³a przeja¿d¿ka bryczk¹. Celem realizowanego projek-
tu by³o wyrabianie w dzieciach empatii i szacunku wobec zwierz¹t, a tak¿e przeciwsta-
wianie siê ich z³emu traktowaniu. 

Mentawai � drzewo ¿ycia
24 wrze�nia odby³o siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym To-

my�lu pierwsze, po kilkumiesiêcznej przerwie, spotkanie na ¿ywo w Klubie Mi³o�ników
Podró¿y �Przez Kontynenty�. Go�ciem klubowiczów by³ Marcin Gabruk, który zabra³
nowotomy�lan w �wiat plemienia Mentawajów z wyspy Siberut w Indonezji. Ze wzglê-
du na obostrzenia spowodowane trwaj¹c¹ pandemi¹ w spotkaniu na ¿ywo nie mogli
uczestniczyæ wszyscy zainteresowani. W zwi¹zku z tym jednocze�nie mo¿na by³o obej-
rzeæ transmisjê z pokazu na bibliotecznym Facebooku i bibliotecznej stronie interneto-
wej. Klubowicze wys³uchali opowie�ci o tym, jak ¿yje siê w d¿ungli w XXI wieku, o wie-
rzeniach, tradycjach, pradawnych rytua³ach, a tak¿e o tym, kto chce je zniszczyæ i dlacze-
go wci¹¿ wielu Mentawajów opiera siê cywilizacji i woli pozostaæ stra¿nikami lasu tak jak
ich przodkowie. Marcin Gabruk podró¿uje z aparatem fotograficznym, by poznawaæ
�wiat, ludzi, kulturê i tradycjê. Najczê�ciej po�ród ludów rdzennych stara siê zrozumieæ
�wiat i nauczyæ, jak go mo¿emy chroniæ. 

Otwarcie rozbudowanego ¿³obka
25 wrze�nia odby³o siê uroczyste otwarcie rozbudowanego ¯³obka �Z³oty Promyk�

w Nowym Tomy�lu. W uroczysto�ci uczestniczyli przedstawiciele w³adz samorz¹do-
wych, parlamentarzy�ci, wykonawcy inwestycji, przedstawiciele firm i instytucji. O zre-
alizowanej inwestycji i jej znaczeniu dla spo³eczno�ci lokalnej mówi³ Burmistrz Nowego
Tomy�la W³odzimierz Hibner. Zaproszeni go�cie mogli obejrzeæ nowy obiekt, przezna-
czony dla najm³odszych mieszkañców naszej gminy. Na realizacjê tego przedsiêwziêcia
Gmina Nowy Tomy�l pozyska³a �rodki finansowe z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Poli-
tyki Spo³ecznej w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dzieæmi
w wieku do lat 3 �Maluch +� 2020 oraz Wielkopolskiego Regionalnego Programu Ope-
racyjnego na lata 2014 � 2020. £¹czna pula �rodków pozyskanych w ramach tych pro-
gramów wynios³a ponad 2,1 miliona z³otych, natomiast ca³kowita warto�æ inwestycji to
ponad 3,1 miliona z³otych. Rozbudowa ¿³obka polega³a na stworzeniu funkcjonalnej
przestrzeni, pozwalaj¹cej obj¹æ opiek¹ dodatkowe 80 dzieci w wieku do lat 3. Obecnie
w nowotomyskim ¿³obku mo¿e przebywaæ jednocze�nie a¿ 155 dzieci. W ramach in-
westycji powsta³y m. in. cztery sale z zapleczem sanitarnym przeznaczone dla dzieci,
przeprowadzono gruntowny remont kuchni, która dostosowana zosta³a do przygoto-
wywania wiêkszej ilo�ci posi³ków. Zmodernizowano równie¿ rozdzielniê posi³ków. Za-
dbano tak¿e o zwiêkszenie komfortu pracy personelu ¿³obka, dla którego wygospoda-
rowano pomieszczenie socjalne. Zmianie uleg³o te¿ otoczenie ¿³obka � powsta³y nowe
ci¹gi komunikacyjne, wybudowano dwa place zabaw z bezpieczn¹ nawierzchni¹, a teren
ogrodzono. Ponadto w ¿³obku realizowane bêd¹ dwa tzw. projekty miêkkie realizowa-
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ne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 �
2020 w ramach Poddzia³ania 6.4.1: Wsparcie aktywno�ci zawodowej osób wy³¹czo-
nych z rynku pracy z powodu opieki nad ma³ymi dzieæmi. Na zadanie pod nazw¹ �No-
wotomyski ¿³obek pomaga rodzicom w powrocie do pracy� pozyskano prawie 1,5 mi-
liona z³otych, natomiast na projekt �Ka¿de dziecko jest wyj¹tkowe. Nowotomyski ¿³o-
bek pomaga mamom w powrocie do pracy� pozyskano ponad 680 tysiêcy z³. W ra-
mach projektów zakupione zosta³o wyposa¿enie, ponadto zapewnione zostanie bie¿¹-
ce funkcjonowanie ¿³obka.

Nocny turniej pi³karski
O�rodek Sportu i Rekreacji w Nowym Tomy�lu zorganizowa³ turniej pi³karski amato-

rów. Impreza rozpoczê³a siê 25 wrze�nia o godzinie 20.00, a zakoñczy³a tu¿ przed pó³-
noc¹ o 23.45. Imprezê otworzy³ Artur £oziñski � dyrektor O�rodka Sportu i Rekreacji. 

W turnieju, przeprowadzonym na stadionie miejskim, wziê³o udzia³ siedem dru¿yn.
Rozgrywki przeprowadzono systemem �ka¿dy z ka¿dym�, rozgrywaj¹c w sumie dwa-
dzie�cia jeden pojedynków na dwóch boiskach jednocze�nie. W mistrzostwach zwyciê-
¿y³a dru¿yna pod nazw¹ �Extaler Logistics�, która zdoby³a 18 pkt. O�rodek Sportu i Re-
kreacji przygotowa³ dla wszystkich uczestników ciep³y posi³ek oraz gor¹ce napoje. Tu¿
po rozegraniu ostatniego spotkania nast¹pi³o uroczyste wrêczenie pucharów i medali.
W imieniu organizatora dekoracji dokonali Andrzej Siry oraz mened¿er OSiR-u Tomasz
Radwan.
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W otwarciu ¿³obka uczestniczy³y osoby zaanga¿owane w jego rozbudowê oraz go�cie, 
którzy gratulowali realizacji tej wa¿nej inwestycji 



Jêzykowe Pogotowie wznowi³o dzia³alno�æ
Po kilkumiesiêcznej przerwie zwi¹zanej z obostrzeniami spowodowanymi epidemi¹

Covid-19, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomy�lu wznowio-
ne zosta³y 29 wrze�nia zajêcia Jêzykowego Pogotowia dla obcokrajowców. Zarówno
�uczniowie�, jak i prowadz¹ce jêzykowe spotkania bibliotekarki: Izabela Putz i Gra¿yna
Matuszak, z niecierpliwo�ci¹ oczekiwali tego momentu. Wrze�niowymi go�æmi Jêzyko-
wego Pogotowia by³y mamy ze swoimi pociechami. Podczas gdy dzieci czyta³y elemen-
tarz, pisa³y i ogl¹da³y wystawê rysunków, mamy konwersowa³y w jêzyku polskim. Zajê-
cia odby³y siê z zachowaniem obowi¹zuj¹cego re¿imu sanitarnego. 

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomy�lu, Miejskiej i Powiatowej Bi-

blioteki Publicznej w Nowym Tomy�lu, Nowotomyskiego O�rodka Kultury, O�rodka
Sportu i Rekreacji w Nowym Tomy�lu, Parku Miejskiego w Nowym Tomy�lu oraz An-
drzej Chwaliñski � Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa
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Rodzinne spotkanie Jêzykowego Pogotowia
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go � nagrody g³ównej TPPW.

Gra¿yna Matuszak
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Tomasz Siwiñski
pedagog z wykszta³cenia. Wicedyrektor Szko³y Podstawowej nr 1.
Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomy�lu. Hobbystycznie zaj-
muje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulatnie doku-
mentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zada-
niu spor¹ czê�æ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo-
³eczne, polskie kino, rock and roll, numizmatyka.

Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emerytowana
nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w Pañstwowej Szko-
le Muzycznej I st. im. W. Lutos³awskiego w Nowym Tomy�lu; w la-
tach 1963 � 1988 jej dyrektor, a od 1996 do 2002 r. wicedyrektor.
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