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Damian Ro¿ek - Paw³owski

Doktor Halszka 

potomkini wielkopolskiego rodu Szo³drskich

W kwietniu 2021 roku Nowy Tomyœl bêdzie obchodzi³ swoje 235-lecie. Z tej oka-
zji warto przywo³aæ nieco zapomniane w Wielkopolsce nazwisko Szo³drskich, w³aœci-
cieli ziem, na których w 1786 roku powsta³ Nowy Tomyœl. Nie doczekaliœmy siê dot¹d
wyczerpuj¹cej monografii rodu Szo³drskich, a poni¿szy artyku³ stanowiæ mo¿e jedynie
zarys ¿ycia i dzia³alnoœci przedstawicielki ostatniego pokolenia rodziny za³o¿yciela na-
szego miasta - dr Halszki Szo³drskiej (1909-1992). Zamierzeniem autora jest przygo-
towanie w najbli¿szej przysz³oœci cyklu artyku³ów poœwiêconych innym postaciom z ro-
dziny Szo³drskich, które wnios³y znacz¹cy wk³ad w ¿ycie spo³eczne, polityczne i kultu-
ralne, zapisa³y siê na kartach historii, a tym samym pozostawi³y po sobie trwa³¹ pamiêæ.

Halszka Szo³drska (1909-1992) urodzi³a siê 11 lipca 1909 roku w Starym Sielcu
w powiecie rawickim, w maj¹tku dziadków, ksi¹¿¹t Czartoryskich. Na chrzcie otrzyma-
³a imiona Helena Maria, których ju¿ od wczesnej m³odoœci nie u¿ywa³a. Imiê Halszka
pojawia siê po raz pierwszy w jej dokumentach szkolnych z lat edukacji w gimnazjum
Sacré Coeur i pozostaje z ni¹ na resztê ¿ycia. Nie znamy pobudek, którymi kierowa³a
siê wybieraj¹c imiê Halszka. Mo¿e by³a zafascynowana histori¹ Halszki Ostrogskiej, któ-
rej baszta znajduje siê w Szamotu³ach, oddalonych o 15 km od ̄ ydowa, nale¿¹cego do
dziadków Halszki -Szo³drskich…

Po ojcu, doktorze Janie Szo³drskim (1881-1939), by³a potomkini¹ starego wiel-
kopolskiego rodu, którego rodowód siêga œredniowiecza. Po matce, El¿biecie
z Czartoryskich (1885-1970), by³a potomkini¹ wielkopolskiej odnogi ksi¹¿êcego ro-
du, zapocz¹tkowanej w po³owie XIX wieku przez Adama Konstantego Czartory-
skiego (1804-1880). 

Dziadek Halszki Szo³drskiej, Zdzis³aw Aleksander Tytus Czartoryski (1859-
1909), by³ w latach 1890-1903 pos³em do Parlamentu Rzeszy, dzia³aczem spo³ecz-
nym, cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, w³aœcicielem Starego
Sielca, Jutrosina, pa³acu w Ciszycy w Kotlinie Jeleniogórskiej. By³ tak¿e w 1901 roku
organizatorem Zwi¹zku Ziemian, a w latach 1888-1905 prezesem Towarzystwa
Czytelni Ludowych. W latach 1900-1908 ufundowa³ w Jutrosinie koœció³ pw. œw.
El¿biety, wzniesiony wed³ug projektu Tomasza Pajzderskiego, z witra¿ami Józefa
Mehoffera, obrazami Juliana Fa³ata, Antoniego Procaj³owicza, Leona Wyczó³kow-
skiego i Micha³a Gorstkin - Wywiórskiego. W³aœnie w tym koœciele, 1 wrzeœnia 1908
roku pobrali siê rodzice Halszki - Jan Szo³drski z El¿biet¹ z Czartoryskich. 
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Wezwanie koœcio³a upamiêtnia matkê fundatora - El¿bietê z Dzia³yñskich Czarto-
rysk¹ (1826-1896), córkê Tytusa Dzia³yñskiego z Kórnika oraz matkê Halszki - El¿bie-
tê z Czartoryskich Szo³drsk¹. Dziadek Halszki -Zdzis³aw Czartoryski - by³ równie¿ w³a-
œcicielem dóbr granowskich w powiecie grodziskim w Poznañskiem, odziedziczonych
po siostrze matki - Cecylii Dzia³yñskiej (1836-1899).

Doktor Halszka Szo³drska by³a z wykszta³cenia archeologiem, historykiem i dzien-
nikark¹, pisark¹ (jeszcze przed wojn¹ cz³onkini¹ Zwi¹zku Zawodowego Literatów Pol-
skich), dzia³aczk¹ spo³eczn¹, t³umaczk¹, nauczycielk¹ jêzyków i nauczycielem akade-
mickim. Jej bogat¹ biografi¹ mo¿na by obdarzyæ kilka osób. W latach wojny by³a ¿o³-
nierzem Armii Krajowej. Walczy³a w Powstaniu Warszawskim. Swoje pasje rozwija³a
tak¿e jako lotnik i taternik. 

Dzieciñstwo i lata m³odzieñcze spêdzi³a w maj¹tkach rodziców: Psarskiem - po³o¿o-
nym na przedmieœciach Œremu, Jaszkowie- w powiecie œremskim oraz Starym Go³êbi-
nie - w powiecie koœciañskim. Zgodnie z modelem ziemiañskiego wychowania i eduka-
cji uczêszcza³a do szkó³ zakonnych, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Sacré
Coeur w Polskiej Wsi - Pobiedziskach (w Poznañskiem) oraz w Zbylitowskiej Górze
(obecnie w granicach Tarnowa), gdzie w Liceum Humanistycznym, tzw. Zak³adzie Na-
ukowo - Wychowawczym, zda³a w 1929 roku maturê. Po maturze podró¿owa³a po
Europie, przebywa³a w Belgii i Francji, doskonal¹c znajomoœæ jêzyków obcych. Po po-
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wrocie do Wielkopolski, w pierwszej po³owie lat 30. XX w. pomaga³a rodzicom w ma-
j¹tku Stary Go³êbin w Koœciañskiem, prowadz¹c równie¿ w okolicznych œwietlicach
wiejskich zajêcia dla dzieci oraz organizuj¹c przedstawienia teatralne z w³asnym udzia-
³em. Wówczas tak¿e podjê³a pierwsze próby pisarskie.

W 1935 roku wyjecha³a do Warszawy, w której w latach 1935 - 1938 studiowa³a
dziennikarstwo w Wy¿szej Szkole Dziennikarskiej. W tym czasie rozpoczê³a wspó³pra-
cê z „Dziennikiem Poznañskim” oraz - wydawanym w Wilnie - dziennikiem „S³owo”.
W stolicy zamieszka³a przy ulicy Kredytowej, w Œródmieœciu, w kamienicy po³o¿onej
naprzeciwko kawiarni Ziemiañskiej, skupiaj¹cej warszawskie elity literackie dwudzie-
stolecia miêdzywojennego. Wówczas pojawi³y siê pierwsze fascynacje archeologi¹, re-
alizowane podjêciem studiów w Zak³adzie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1936 roku, nak³adem Drukarni i Ksiêgarni œw. Wojciecha w Poznaniu, ukaza³a siê
pierwsza ksi¹¿ka Halszki Szo³drskiej, bêd¹ca zbeletryzowan¹ biografi¹ pilota Stanis³awa
Skar¿yñskiego (1899-1942). Ksi¹¿ka z dedykacj¹ „Maciusiowi S. z najlepszymi ¿ycze-
niami” by³a tak¿e jej pierwszym przejawem mi³oœci do lotnictwa, pasji której nie akcep-
towano u m³odej kobiety w ziemiañskim œwiecie dwudziestolecia miêdzywojennego.
Halszka jednak na tonie zwa¿a³a. Jeszcze przed wojn¹ zosta³a cz³onkiem Aeroklubu
Warszawskiego i uprawia³a pilota¿. 

Latem 1939 roku przebywa³a w Poznañskiem. Mo¿emy przypuszczaæ, ¿e
w sierpniu 1939 roku wziê³a udzia³ w pogrzebie babci - od 1928 roku urszulanki
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w Pniewach - Antoniny z ¯ychliñskich Szo³drskiej, na cmentarzu urszulañskim
w Pniewach. Lato 1939 roku by³o tak¿e ostatnim, kiedy widzia³a siê z ojcem, Janem
Szo³drskim. 

Wrzesieñ 1939
Na pocz¹tku wrzeœnia 1939 roku Halszka Szo³drska przedosta³a siê do Warszawy

i od 10 wrzeœnia bra³a udzia³ w obronie stolicy. Mia³a za sob¹ ukoñczony kurs przyspo-
sobienia wojskowego kobiet. 23 wrzeœnia zosta³a ranna przy Krakowskim Przedmie-
œciu, na wysokoœci Hotelu Europejskiego. Od³amki pocisku rani³y j¹ w lewy policzek
oraz w brzuch, a dok³adnie miesi¹c póŸniej, 23 paŸdziernika, w wyniku likwidacji elit
powiatu koœciañskiego, zosta³ rozstrzelany na Rynku w Koœcianie Jan Szo³drski, ojciec
Halszki. W warszawskich szpitalach Halszka spêdzi³a dwa miesi¹ce. Polski Wojskowy
Szpital Maltañski przy ul. Senatorskiej 40 opuœci³a 5 grudnia. We wrzeœniu 1939 roku,
podczas bombardowania, zosta³o zniszczone mieszkanie Halszki przy ul. Kredytowej
w Warszawie. Straci³a wówczas m. in. rêkopisy swoich tekstów literackich. Rekonwa-
lescencjê spêdzi³a poza stolic¹, w maj¹tku rodziców kole¿anek szkolnych z gimnazjum
Sacré Coeur w rodzinie T¹kielów w Ryka³ach, w powiecie bia³obrzeskim. Jesieni¹ 1941
roku wróci³a do Warszawy i podjê³a starania o nawi¹zanie kontaktów z ruchem opo-
ru. 

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

6 Damian Ro¿ek - Paw³owski

Ulica Kredytowa w Warszawie, z wejœciem do Wielkiej Ziemiañskiej. Lata 20. XX wieku. Zbiory NAC



W Armii Krajowej
W swoich wspomnieniach napisa³a: „Dopiero przypadkowe spotkanie z p³k. B. Ada-

meckim („Dyrektorem”), znajomym sprzed wojny, pozwoli³o mi dostaæ siê tam, gdzie
najbardziej pragnê³am siê znaleŸæ, tj. w³aœnie w lotnictwie”. Przysiêgê z³o¿y³a przed p³k.
Bernardem Adameckim, przyjmuj¹c pseudonim „Wanda”. Pracowa³a dla dowództwa
Wydzia³u Lotniczego Komendy G³ównej Armii Krajowej. Skierowana zosta³a do Od-
dzia³u Organizacyjnego tzw. „orgu”, w którym powierzono jej utrzymywanie ³¹czno-
œci ca³ej jednostki. „Przez moje rêce przechodzi³a ca³a wewnêtrzna poczta, a wiêc ma-
teria³ lotniskowy, szkice, filmy, meldunki, korespondencja na grypsach, pieni¹dze oraz
materia³y operacyjne. Obs³ugiwa³am konferencje, na których omawiano sprawy planu
Odtworzenia Si³ Zbrojnych (OSW)”. Latem 1943 roku zosta³a przeniesiona do Od-
dzia³u Operacyjno-Taktycznego Komendy G³ównej Armii Krajowej. Powierzono jej
funkcjê ³¹czniczki i sekretarki dowodz¹cego odzia³em p³k. Adama Kurowskiego ps.
„Artur”, pe³ni¹cego we wrzeœniu 1939 roku funkcjê szefa sztabu Dowództwa Lotnic-
twa Armii „Poznañ”. Do jej zadañ nale¿a³o równie¿ odbieranie spadochroniarzy z An-
glii - cichociemnych oraz organizowanie ich aklimatyzacji w Polsce. Po latach wyzna³a
przyjació³ce, ¿e z jednym z nich po³¹czy³o j¹ uczucie. Niestety spadochroniarza zabra-
³o powstanie. Na zlecenie p³k. Adama Kurowskiego dokumentowa³a na bie¿¹co pracê
dzia³alnoœci Wydzia³u Lotniczego Komendy G³ównej Armii Krajowej. Prowadzone
wówczas zapiski wykorzysta³a w publikacjach. Zawar³a w nich pracê Wydzia³u, poka-
za³a sylwetki dowodz¹cych Wydzia³em oraz swoich wspó³pracowników.

Straciwszy we wrzeœniu 1939 roku w wyniku bombardowania warszawskie miesz-
kanie, Halszka Szo³drska pozosta³a bez sta³ego miejsca zamieszkania. Po powrocie z re-
konwalescencji w maj¹tku zaprzyjaŸnionej rodziny w Ryka³ach, zamieszka³a w 1941
roku u rodziny Tadeusza Radliñskiego (1875-1952)* przy ul. Smolnej w Warszawie.
Mieszkanie Tadeusza i Kazimiery Radliñskich s³u¿y³o równie¿ dzia³alnoœci konspiracyj-
nej. Ostatnim warszawskim adresem Halszki Szo³drskiej, przed wybuchem Powstania
Warszawskiego, by³ pokój przy ul. Œwiêtojañskiej, na warszawskiej Starówce. Tak ten
okres wspomina³a: „Sama chyba ju¿ nie mia³am u siebie w moim pokoiku mebla, któ-
ry by nie by³ jak¹œ skrytk¹. Mieœci³o siê u mnie - niewielkie zreszt¹ - archiwum „Artura”
(p³k. Adama Kurowskiego) oraz wszelka odrêczna bibu³a”.

Szo³drska by³a spokrewniona z genera³em Tadeuszem Komorowskim, ps. Bór. Je-
go matka, Wanda z Prawdzic - Zaleskich Komorowska (1863-1955), by³a kuzynk¹
babci Halszki Szo³drskiej - Marii Heleny z Prawdzic - Zaleskich Czartoryskiej (1863-
1942). W 1924 roku, gdy Wanda Komorowska przeprowadzi³a siê ze Lwowa do Po-
znania, zamieszka³a w willi Marii Heleny Czartoryskiej przy ul. Weso³ej 2 (dziœ ul. No-
skowskiego 6) w Poznaniu, pomagaj¹c kuzynce Czartoryskiej w prowadzeniu domu
oraz znanego w miêdzywojennym Poznaniu salonu towarzyskiego. We wspomnie-
niach Halszki Szo³drskiej nie pojawia siê jednak informacja, by kontaktów konspiracyj-
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* Tadeusz Radliñski (1875-1952), geograf, nauczyciel gimnazjów w Warszawie, wydawca
podrêczników szkolnych.



nych szuka³a przez gen. Tadeusza Komorowskiego. Pierwsza informacja potwierdzaj¹-
ca ten fakt pojawi³a siê w publikacji przyjació³ki Szo³drskiej - Eugenii R. Dabertowej.

Swoj¹ dzia³alnoœæ w Armii Krajowej tak wspomina³a: „Biega³am jak opêtana, odbie-
ra³am cichociemnych, prowadzi³am na meliny, dostarcza³am „lipne” dokumenty, uczy-
³am ich okupacyjnego ¿ycia, nosi³am pieni¹dze ze zrzutów, przekazywa³am meldunki,
dokumenty, wymyka³am siê z zastawionych kot³ów, wywija³am z ³apanek”. Po latach
swój udzia³ w Powstaniu Warszawskim bagatelizowa³a, byæ mo¿e dlatego, ¿e poœwiê-
cenie dla dobra ojczyzny wydawa³o siê jej spraw¹ naturaln¹, a byæ mo¿e ze wzglêdu na
ówczesn¹ sytuacjê polityczn¹? Przyjació³ce Eugenii R. Dabertowej ze skromnoœci¹ po-
wtarza³a, i¿ jej udzia³ w Powstaniu by³ „niewa¿ny”. Walka z okupantem nie wynika³a
u Halszki Szo³drskiej z nienawiœci do wroga, wynika³a z patriotycznego obowi¹zku. 

Powstanie Warszawskie 
„Uzmys³owi³am sobie, ¿e powstanie wybuch³o mi nagle nad g³ow¹” - wspomina³a.

1 sierpnia 1944 roku, w godzinach popo³udniowych, sz³a ulic¹ Królewsk¹ na odprawê
ze swoim zwierzchnikiem, p³k. Adamem Kurowskim. Zobaczy³a samochody z niemiec-
kimi ¿o³nierzami, a w ich oczach strach. By³a dzielna i chêtna do pracy. Na ochotnika
podjê³a siê m. in. zadania przeforsowania nowej drogi kana³ami - burzowcami ze Sta-
rówki, do wysokoœci Ogrodu Saskiego, a nastêpnego dnia w kierunku ul. Mazowieckiej.
Po kilku godzinach pe³zania w 80. centymetrowych kana³ach wysz³a w 6. osobowej
grupie na ulicê Mazowieck¹ - „raptem w s³oñce i ciszê dziwnie niewiarygodn¹ po piekle
Starówki”. We wspomnieniach silnie akcentowa³a równie¿ przejœcie przez Aleje Jero-
zolimskie, które znajdowa³y siê pod ostrza³em, a których ka¿da próba przejœcia koñ-
czy³a siê œmierci¹. Dopiero wieczorem uda³o siê Aleje „przeskoczyæ”, a nastêpnie po
dachach kamienic, dotrzeæ do wyznaczonego celu. 

Wspomina³a nocny samotny bieg wœród p³on¹cych domów i we wszechogarniaj¹cej
pustce pomiêdzy ulic¹ Œwiêtokrzysk¹ a Halami Mirowskimi. „Poczu³am siê wtedy sa-
motnym, ostatnim cz³owiekiem na ziemi”. Halszka Szo³drska, jako ³¹czniczka, dosta³a
rozkaz odszukania cichociemnego majora Bronis³awa Lewkowicza ps. „Kurs”, oficera
operacyjno-taktycznego w Wydziale Lotnictwa Oddzia³u III Operacyjnego Komendy
G³ównej Armii Krajowej. Do jej codziennych zadañ nale¿a³o równie¿ odbieranie w do-
wództwie wieczornych hase³ i przekazywanie ich dalej. Roznosi³a równie¿ raporty oraz
pocztê dowództwa Oddzia³u.

O udziale w Powstaniu Warszawskim mówi³a: „By³o to spe³nienie obywatelskiego
obowi¹zku”. Refleksje, które zawar³a w swych wspomnieniach, s¹ cenne, trafne, jed-
nak nie pozbawione rozczarowania. „Trzeba zwróciæ uwagê na jedn¹ zasadnicz¹ praw-
dê; mianowicie ¿adne nawo³ywania, zachêty ani nawet nakazy do powstania niewiele
zdo³a³yby zdzia³aæ, gdyby nie istnia³a spontaniczna, masowa chêæ walki, walki stanowi¹-
cej zwieñczenie oczekiwania na ow¹ chwilê - punkt kulminacyjny, na który sk³ada³y siê
wysi³ki minionych lat i miesiêcy okupacji”. Wybuch powstania uwa¿a³a za koniecznoœæ
dziejow¹ i broni³a jego sensu. „Inaczej bylibyœmy szesnast¹ czy siedemnast¹ republik¹
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sowieck¹” - argumentowa³a. Przestrzega³a przed bagatelizowaniem wp³ywu d¹¿eñ
i aspiracji narodu na bieg historii. Przyznawa³a, ¿e danina, zw³aszcza cywilnych warsza-
wiaków, których poch³onê³y dymy historii, okaza³a siê zbyt du¿a. 

Za przynale¿noœæ do Armii Krajowej i udzia³ w Powstaniu Warszawskim Halszka
Szo³drska zosta³a odznaczona kilkoma odznaczeniami. O przyznaniu Krzy¿a Walecz-
nych napisa³a: „Gdzieœ, by³o to chyba w czerwcu lub w lipcu 1944 roku, nied³ugo przed
Powstaniem, gdy dzia³alnoœæ nasza by³a w pe³nym rozkwicie, „Artur” (p³k. Adam Ku-
rowski) poda³ mi jakiœ œwistek i kaza³ go przeczytaæ przed zaniesieniem na pocztê. By-
³o to podanie o nadanie mi Krzy¿a Walecznych, napisane w takich superlatywach, ¿e
a¿ dech mi zatka³o. To by³ ca³y „Artur”. Wkrótce potem krzy¿ otrzyma³y 3 czy 4 oso-
by z Komendy G³ównej Lotnictwa w tym i ja równie¿, co by³o rzadkim wyró¿nieniem
na terenie sztabu”.

Kapitulacjê odebra³a jako koniec nadziei na woln¹ Polskê. Od 1 paŸdziernika 1944
roku (dzieñ przed zakoñczeniem Powstania Warszawskiego), uczestniczy³a w zabez-
pieczaniu dokumentów z archiwum Komendy G³ównej Lotnictwa Armii Krajowej. Po
upadku Powstania Warszawskiego znalaz³a siê w obozie przejœciowym w Pruszkowie.
Uciek³a z transportu kolejowego, unikaj¹c wywiezienia do obozu na terenie Rzeszy.
Uda³a siê do Krakowa i 12 paŸdziernika lub 12 listopada 1944 roku pojawi³a siê przy
ul. Pijarskiej 15 (adres Muzeum Ksi¹¿¹t Czartoryskich w Krakowie). Najprawdopodob-
niej w Krakowie przebywa³a matka Halszki - El¿bieta z Czartoryskich Szo³drska. 29
paŸdziernika 1942 roku w Krakowie zmar³a babcia Halszki - Maria z Prawdzic - Zale-
skich Czartoryska (1863-1942) ze Starego Sielca, która w latach 1941-1942 mieszka-
³a w³aœnie przy ulicy Pijarskiej, co potwierdzaj¹ zachowane jej pamiêtniki. Maria zosta³a
pochowana w grobie Marcina Prawdzic - Zaleskiego (1826-1891) - dziadka gen. Tade-
usz Komorowskiego ps. Bór, na Cmentarzu Rakowickim.

Prze³om 1944 i 1945 roku Halszka Szo³drska spêdzi³a w Krakowie. W pierwszej
po³owie 1945 roku, przez jeden trymestr, uczêszcza³a na zajêcia z prehistorii i historii
na tajnym Uniwersytecie Jagielloñskim. Latem 1945 roku pisa³a reporta¿e ze zniszczo-
nego Wroc³awia, ukazuj¹ce siê w „G³osie Wielkopolskim”. Wówczas otrzyma³a pro-
pozycjê pracy w Departamencie Literatury na Ziemiach Odzyskanych, której jednak
nie podjê³a. 26 maja 1945 roku zda³a egzamin wstêpny z prehistorii na Wydziale Hu-
manistycznym Uniwersytetu Poznañskiego. Zamieszka³a w Poznaniu. Podjê³a równie¿
pracê na Uniwersytecie Poznañskim, w Dziale Szkód Wojennych. 

Na zlecenie rektora Uniwersytetu, prof. Stefana D¹browskiego (1877-1947), do-
kumentowa³a zniszczenia wojenne uczelni. Efektem tej pracy by³a miêdzy innymi ksi¹¿-
ka „Walka z kultur¹ polsk¹: Uniwersytet Poznañski podczas okupacji”, wydana w Po-
znaniu w 1948 roku. We wstêpie do niej napisa³a: „Ksi¹¿ka nie jest ani kronik¹, ani ofi-
cjaln¹ monografi¹ - jest reporta¿em”. Do dziœ jest przywo³ywana we wszystkich wa¿-
nych monografiach dotycz¹cych dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu. Jako studentka archeologii Halszka Szo³drska bra³a udzia³ w wykopaliskach
w Biskupinie, na wyspie Wolin oraz na Górze Zamkowej w Cieszynie. W „Gazecie Lu-

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

9Doktor Halszka - potomkini wielkopolskiego rodu Szo³drskich



dowej” opublikowa³a reporta¿ o pracach w Biskupinie, a pierwszy badacz grodu i ne-
stor poznañskich archeologów prof. Józef Kostrzewski (1885-1969), pozosta³ nauko-
wym autorytetem Halszki do koñca ¿ycia. Studia z archeologii ukoñczy³a broni¹c 15
grudnia 1950 roku, u prof. Kostrzewskiego, pracê magistersk¹ pt. „Zagadnienie gro-
bów wczesnohistorycznych na Pomorzu Zachodnim”. Jeszcze w Poznaniu uczy³a pry-
watnie jêzyków obcych. Biegle pos³ugiwa³a siê angielskim, francuskim i niemieckim. 

Po 1950 roku zdecydowa³a siê na powrót do Warszawy. Szykanowana przez
w³adze komunistyczne za pochodzenie i dzia³alnoœæ w Armii Krajowej, nie mog³a
znaleŸæ sta³ej pracy. Znajomoœæ jêzyków obcych zapewni³a jej w stolicy utrzymanie.
W 1963 roku zda³a egzamin w British Council w Warszawie. W latach 60. i 70. XX
wieku prowadzi³a wyk³ady z archeologii w Akademii Teologii Katolickiej (obecnie
Uniwersytet Kardyna³a Stefana Wyszyñskiego w Warszawie).

Wyniki prac badawczych publikowa³a w „Z Otch³ani Wieków” i „Przegl¹dzie
Archeologicznym”. Rozpoczê³a wspó³pracê w czasopismem „WiêŸ”. W latach 60.
wyda³a trzy ksi¹¿ki: „Zew przestrzeni: dzieje pilota Stanis³awa Skar¿yñskiego” i dwie
powieœci historyczne dla m³odzie¿y -„Wêdrowcy mimo woli” z dedykacj¹ „Matce
mojej, najm¹drzejszej doradczyni ¿ycia mego, ksi¹¿kê tê poœwiêcam” oraz
„W woliñskiej stra¿nicy”, któr¹ zadedykowa³a „Dawnym uczniom moim” - obie
z przedmowami prof. Józefa Kostrzewskiego. Jednym jej z uczniów z lat 50., którym
zadedykowa³a ksi¹¿kê okaza³ siê prof. Piotr Wêgleñski, rektor Uniwersytetu
Warszawskiego w latach 1999-2005. 
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„Mieszka³a arcyskromnie, w dwudziestometrowej kawalerce” - wspomina³ s¹siad
i przyjaciel, kompozytor Edward Pa³³asz (1936-2019). Myœlê, ¿e straciwszy we
wrzeœniu 1939 roku mieszkanie w Warszawie, maj¹c w pamiêci spalenie przez Rosjan
dworu rodziców w Starym Go³êbinie, widz¹c grabie¿e i zniszczenia wojenne Warsza-
wy i Polski, nie przywi¹zywa³a wiêkszej wagi do spraw materialnych. Cieszy³a siê
z drobnych rzeczy („mam nawet bu³eczki”), okazywa³a radoœæ, gdy odwiedzali j¹
w Warszawie przyjaciele. Z drugiej strony, gdy w czasie okupacji zosta³a poproszona
o usma¿enie kotletów schabowych -„pojêcia nie mia³am, jak siê do tego zabraæ" -
wspomina³a. Nie mia³a te¿ pojêcia o zakupach i o tym, co zrobiæ z brudn¹ bielizn¹ -
wspominaj¹ przyjaciele. Najprawdopodobniej, jak bardzo lekcewa¿y³a i odcina³a siê od
arystokratycznego pochodzenia, tak pewne przyzwyczajenia i nawyki z wczesnej m³o-
doœci ci¹gnê³y siê za ni¹ przez resztê doros³ego ¿ycia. Halszka przede wszystkim ¿y³a
dokumentowaniem historii, prac¹ spo³eczn¹ i pisaniem. To nadawa³o sens jej egzysten-
cji. „Tyle roboty... goni mnie pisanie ksi¹¿ki... tonê w papierach..., a tu znów jakiœ arty-
ku³ trzeba napisaæ...”. Kawalerka w Warszawie wype³niona by³a po brzegi ksi¹¿kami.
Biurko, przy którym pracowa³a, s³u¿y³o póŸniej, do 2019 roku kompozytorowi
Edwardowi Pa³³aszowi, co zdradzi³ w naszej rozmowie. Po Warszawie jeŸdzi³a przede
wszystkim rowerem. Niecodzienne to by³o, jak na lata g³êbokiego socjalizmu. Rower
uznawa³a za jedyny rozs¹dny œrodek do przemieszczania siê. By³a w dobrej formie fi-
zycznej, tak¿e dziêki joggingowi, który uprawia³a biegaj¹c po Mokotowie, na którym
mieszka³a. Wielk¹ pasj¹ Szo³drskiej by³o te¿ taternictwo. 

Od 1963 roku prowadzi³a Sekcjê Historyczn¹ Klubu Inteligencji Katolickiej w War-
szawie. Zebrania sekcji gromadzi³y równie¿ by³ych cz³onków Armii Krajowej, których
relacje spisywano i gromadzono. Halszka by³a tak¿e prelegentem spotkañ tej sekcji. Od
1973 roku uczestniczy³a, na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego,
w seminarium doktorskim prof. Aleksandra Gieysztora (1916-1999), wokó³ którego
gromadzili siê archeolodzy, historycy œredniowiecza, ale równie¿ osoby zwi¹zane z Ar-
mi¹ Krajow¹ i uczestnicy Powstania Warszawskiego. Z inicjatywy prof. Gieysztora roz-
poczê³a zbieranie materia³ów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ Wydzia³u Lotniczego Armii
Krajowej. 

Dr Maria Wiœniewska, która tak¿e by³a uczestniczk¹ tych seminariów, tak wspomi-
na Halszkê: „Osob¹, któr¹ niew¹tpliwie wyró¿nia³ profesor, by³a por. Halszka Szo³dr-
ska, drobna, bez oznak staroœci pani, która nawet w zimie przyje¿d¿a³a na rowerze.
Delikatna i spokojna, ujmowa³a ¿yczliwym dla wszystkich sposobem bycia”. W 1979
roku uzyska³a na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego tytu³ doktora
nauk historycznych, na podstawie pracy „Polska wczesnodziejowa. Wizja literacka
i fakty naukowe”, której promotorem by³ prof. Jerzy G¹ssowski*
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* Prof. Jerzy G¹ssowski (ur. 1926) - polski archeolog, nauczyciel akademicki zwi¹zany z Uni-
wersytetem Warszawskim i Akademi¹ Humanistyczn¹ im. Aleksandra Gieysztora w Pu³tusku.
Bra³ m. in. udzia³ w badaniach wykopaliskowych we Fromborku, w trakcie których zosta³ odna-
leziony szkielet Miko³aja Kopernika.



Lata 80. zaowocowa³y kolejnymi publikacjami w prasie - w „Wiêzi” oraz w powo-
³anym w 1981 roku do ¿ycia tygodniku „£ad”. Wa¿n¹ dla historyka Armii Krajowej by-
³a ksi¹¿ka „Lotnictwo Podziemia, czyli dzieje Wydzia³u Lotniczego KG AK”, wydana
w Warszawie w 1986 roku. 

Postawa podporucznik Halszki Szo³drskiej w czasie II wojny œwiatowej, udzia³ w Po-
wstaniu Warszawskim, przyznane odznaczenia - w tym m. in. dwukrotnie Krzy¿a Wa-
lecznych (13.07.1944 r. i 1.10.1944 r.), Z³otego Krzy¿a Zas³ugi z Mieczami, Medalu
za Warszawê 1939-1945, Krzy¿a Armii Krajowej, Krzy¿a Partyzanckiego, Warszaw-
skiego Krzy¿a Powstañczego - to dowody jej g³êbokiego patriotyzmu.

W lipcu 1991 roku przebywa³a ze studentami na wykopaliskach w £eknie w
Wielkopolsce. Sierpieñ 1992 roku spêdzi³a z przyjació³mi w Tatrach, wrzesieñ - w
Alpach, paŸdziernik - u przyjació³ w Poznaniu. Mia³a 83 lata. Zmar³a 28 listopada 1992
roku w Warszawie. Pochowana zosta³a z matk¹ El¿biet¹ z Czartoryskich na
poznañskim Cmentarzu Junikowskim.
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Halszka Szo³drska (z lewej) z Mari¹ Fydrych-Pa³³asz. Zakopane 1992
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Jan Konieczny w mundurze armii niemieckiej - okres I wojny œwiatowej



Szymon Konieczny

O rodzinie Koniecznych opowieœæ

Niezrêcznie jest pisaæ o w³asnej rodzinie, st¹d te¿ proœbê o spisanie rodzinnych
wspomnieñ przyj¹³em z pewn¹ obaw¹. Mam ca³kiem spor¹ wiedzê na temat historii
mojej rodziny, wiêc przy udziale mojego ojca Jurka postanowi³em podj¹æ próbê spro-
stania temu wyzwaniu - tym bardziej, ¿e moja rodzina od 101 lat mieszka w Nowym
Tomyœlu, a precyzyjniej mówi¹c, w tej czêœci miasta, która wczeœniej le¿a³a w granicach
wsi Glinno. Proszê potraktowaæ ten tekst jako doœæ swobodn¹ syntezê zbiorowej pa-
miêci cz³onków rodziny Koniecznych. Nie zawsze opart¹ na konkretnych dowodach,
a czasami wrêcz na domys³ach, czy rodzinnych legendach. Tekst ten nie ma zatem cha-
rakteru stricte historycznego, a jedynie wspominkowy, zatem jest to taki tekst, w któ-
rym pojawiæ siê mog¹ pewne braki lub nieœcis³oœci. Przy du¿ym udziale mojego ojca, po-
stanowi³em zatem przybli¿yæ historiê naszej rodziny, która pozostawi³a - jak s¹dzê - nie-
ma³y œlad w historii Nowego Tomyœla.

***
Zacznijmy od proweniencji nazwiska, któr¹ opieram na ustaleniach Zak³adu Onoma-

styki Instytutu Jêzyka Polskiego Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Pojawia³o siê ono
w Ÿród³ach ju¿ od XV wieku, a obecnie nazwiskiem tym pos³uguje siê blisko 15 000 osób
w ró¿nych czêœciach Polski, w tym w Wielkopolsce. Nazwisko to nosili, zarówno ch³o-
pi, jak i osoby stanu szlacheckiego. Dyskusyjne mo¿e byæ pochodzenie tego nazwiska.
Czêœæ osób skojarzy je, poniek¹d s³usznie, z „koniecznoœci¹”. Niewielu jednak wie, ¿e
podstawowym Ÿród³os³owem jest w tym przypadku s³owo „koniec”. Nie bezpodstaw-
ne wydaje siê byæ te¿ za³o¿enie, ¿e jeden z przodków móg³ zawdziêczaæ swe nazwisko
zamieszkaniu na odludziu, na koñcu wioski. Czy tak by³o? Nie ma oczywiœcie na to ¿ad-
nych dowodów, a jako absolwent historii takowych powinienem szukaæ. 

A teraz kilka pewników, faktów sprawdzalnych, zw³aszcza w koœcielnych Ÿród³ach
metrykalnych i aktach Urzêdu Stanu Cywilnego. Rodzina Koniecznych pochodzi z pó³-
nocnej czêœci Wielkopolski, z okolic po³o¿onych na zachód od Czarnkowa - okolic
Wielenia i Pêckowa. Stamt¹d pochodz¹ najstarsi znani nam cz³onkowie rodziny. Naj-
starszy ze znanych rodzinie przodków po mieczu to Adam Konieczny, syn Wojciecha,
urodzony w 1791 roku. W 1833 roku z trzeciego ma³¿eñstwa (sic!) urodzi³ mu siê
drugi syn - Andrzej. On zaœ w 1854 roku poj¹³ w Wieleniu za ¿onê Mariannê z domu
Chu³ek, z któr¹ mia³ kilkoro potomstwa, w tym dwóch synów. Starszym z synów by³
Micha³ Konieczny (urodzony w1860 r.), ¿onaty z El¿biet¹ z domu Micha³ek i mia³ z ni¹
syna Jana. I tu w zasadzie ma swój pocz¹tek nasza nowotomyska opowieœæ.
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Jan i Aniela (z domu Rybak) z synami Franciszkiem i Czes³awem - koniec lat 20. XX w.



Jan Konieczny urodzi³ siê 11 lipca 1892 roku w Pêckowie, w powiecie czarnkow-
skim. Po ukoñczeniu szko³y ludowej w Pêckowie uda³ siê za prac¹ do Berlina. Przed
1914 rokiem podj¹³ pracê w fabryce amunicji w stolicy Niemiec. 25 paŸdziernika
1914 roku zosta³ powo³any do niemieckiej armii. Walczy³ na frontach wschodnim
i zachodnim, pozostaj¹c najpierw w szeregach 268. rezerwowego pu³ku piechoty.
W paŸdzierniku 1915 roku zosta³ ciê¿ko ranny. PóŸniej s³u¿y³ tak¿e w 9. rezerwo-
wym pu³ku piechoty, a w czerwcu 1916 roku zosta³ ponownie ranny. Po ponad ro-
ku, w paŸdzierniku 1917, zosta³ zwolniony z armii niemieckiej i uznany inwalid¹ z 40%
niezdolnoœci¹ do pracy. Po zwolnieniu z wojska wróci³ do dawnej pracy w fabryce
amunicji w Berlinie.

Na pocz¹tku 1919 roku dotar³a do niego wiadomoœæ o wybuchu powstania w Po-
znañskiem. Natychmiast podj¹³ decyzjê o powrocie w rodzinne strony. Jak sam wspo-
mina³, natkn¹³ siê „na wielkie trudnoœci przedostania siê na terytorium wyzwolone
spod jarzma pruskiego, poniewa¿ miejscowoœæ ta [Wronki], pomimo ¿e le¿a³a w pa-
sie strefy neutralnej, by³a silnie obsadzona przez kontrolê wojska pruskiego, maj¹ce-
go za zadanie poddawaæ œcis³ej rewizji w szczególnoœci osoby takie, które by³yby zdol-
ne do prowadzenia walki i zdradza³y chêæ po³¹czenia siê z powstañcami. Nieulêknio-
ny czujnoœci¹ w³adzy pruskiej, przedzieram siê noc¹ na przestrzeni 40 km lasami i po-
lami, ³¹cz¹c siê z powstañcami batalionu we Wronkach”.

Gdy z szeregów powstañczych powstaj¹ regularne wojska, Jan Konieczny zostaje
wcielony do 7. pu³ku strzelców wielkopolskich (póŸniejszy 61. pu³k piechoty). W tej
formacji walczy³, pod dowództwem podporucznika Antoniego Matuszewskiego,
o Mia³y, Wronki, Czarnków, Sieraków, Wolsztyn i Zb¹szyñ. 14 wrzeœnia 1919 roku
zosta³ zwolniony ze s³u¿by z uwagi na uznane inwalidztwo z czasów Wielkiej Wojny.

1 marca 1920 roku Jan Konieczny obj¹³ posadê pañstwow¹ w charakterze poczty-
liona, czyli listonosza w Urzêdzie Poczt i Telegrafów w Nowym Tomyœlu. Miasto to sil-
nie zniemczone, by³o ci¹gle zasilane przez Polaków. Dziadek Jan przy tej okazji sko-
rzysta³ z pierwszeñstwa w otrzymaniu posady pañstwowej, przys³uguj¹cej mu jako
powstañcowi.

W Nowym Tomyœlu osiedli³ siê wraz ze œwie¿o poœlubion¹ ma³¿onk¹ Aniel¹ z domu
Rybak, urodzon¹ w 1898 roku, pochodz¹c¹ z Drawska nad Noteci¹. Wraz z nimi
w dawnym Neutomischel osiedli³a siê te¿ jego m³odsza siostra Marianna z mê¿em Fran-
ciszkiem Helakiem, który podobnie jak dziadek Jan by³ powstañcem wielkopolskim
1918/1919. Bra³ on udzia³ tak¿e w I wojnie œwiatowej. PóŸniej, w 1919 roku, stanêli
razem do powstañczej walki w szeregach kompanii wronieckiej. Razem te¿ rozpoczê-
li pracê na poczcie w Nowym Tomyœlu. 

W mieœcie tym zaczê³o przychodziæ na œwiat kolejne pokolenie. Pierwszym dziec-
kiem Jana i Anieli by³ Franciszek, który urodzi³ siê w 1922 roku. Po dwóch latach
przyszed³ na œwiat  kolejny syn Czes³aw. W póŸniejszym okresie urodzi³y siê tak¿e dwie
siostry bliŸniaczki, jednak obie umar³y w bardzo m³odym wieku. Ojciec mój wspomina,
¿e jako ma³e dziecko chodzi³ na cmentarz z babci¹ Anielk¹ na prosty grób, w którym
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pochowano zmar³e bliŸniaczki.W rodzinie Marianny i Franciszka Helaków kolejno
przyszli na œwiat: Irena (ur. 1921), Józef (ur. 1923) i Henryka (ur. 1930).

Konieczni zamieszkali w budynku nazywanym Ochlahaus (niem. Dom Ochli), znaj-
duj¹cym siê wówczas na terenie wsi Glinno. Obecnie jest to budynek znajduj¹cy na uli-
cy 3 Stycznia 23 (wówczas: ulica Lwówecka). Zajmowali mieszkanie na piêtrze, z trze-
ma oknami licz¹c od lewej. Zawsze bardzo przyjaŸnie i ciep³o wspominali s¹siadów.
Jednym z nich by³ policjant Jan Panek z ¿on¹ Ann¹ i synami Edwardem i Henrykiem.
Jan Panek by³ starszym przodownikiem i w latach 1922-1939 pracowa³ w Nowym To-
myœlu. Jego zdjêcia znajduj¹ siê tak¿e w naszym rodzinnym albumie. Z Henrykiem Pan-
kiem odwiedzano siê wzajemnie nawet wtedy, kiedy przeniós³ siê po wojnie do Swa-
dzimia pod Poznaniem. W domu Ochli mieszka³y tak¿e rodziny niemieckie, w tym ro-
dzina Henkel. Wiêcej o historii domu Ochli w tym czasie wspomina Gertrud Henkel
w artykule znajduj¹cym siê na stronie Olêdry Nowotomyskie (http://hauland.
de/das-haus-ochla/- tekst w jêzyku niemieckim). W pamiêci rodziny zachowa³y siê
wzorowe przyk³ady wspó³¿ycia spo³ecznoœci lokalnej, której mimo ¿e reprezentowa³a
ró¿ne narodowoœci, nie dzieli³y jednak ¿adne konflikty. Bardzo du¿ym powa¿aniem,
zarówno w tamtym, jak i w póŸniejszym okresie, cieszy³a siê rodzina Weberów. Przed
wojn¹ na ulicy 3 Stycznia, w czêœci willowej (na odcinku miêdzy dzisiejsz¹ ulic¹ Zb¹szyñ-
ska i Wiatrakow¹) mieszkali tak¿e Roman Nitsche z rodzin¹ i dr Franciszek Rost - le-
karz, dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowym Tomyœlu, zamordowany póŸniej
w Katyniu. Na ulicy 3 Stycznia pod numerem 79, choæ wówczas w zasadzie we wsi
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Ochronka przy nowotomyskim szpitalu prowadzona przez Siostry S³u¿ebniczki. 
Bracia Konieczni w œrodku (ubrani na czarno), obok dziewczynki tul¹cej psa. II po³. lat 20. XX w.



Glinno, zamieszka³ szwagier dziadka Jana - Franciszek Helak z rodzin¹. Jan opowiada³
po latach swoim wnukom, ¿e przed wojn¹ ¿y³o im siê ca³kiem dostatnio, a on - jako li-
stonosz zawsze móg³ liczyæ na dodatkowe pieni¹dze, którymi zwyczajowo obdarowy-
wali go mieszkañcy. Okrêgiem, jaki obs³ugiwa³, by³ Przy³êk i okolice. Dziêki swojej pra-
cy pozna³ wielu mieszkañców, w tym miejscowych Niemców, którzy go bardzo szano-
wali. Sytuacj¹ zupe³nie wyj¹tkow¹ by³a kradzie¿ przenoszonych przez dziadka pieniê-
dzy, której dopuœci³ siê jeden z miejscowych Niemców, a sytuacja ta zosta³a doœæ lako-
nicznie wprawdzie opisana nawet w przedwojennym „Orêdowniku Nowotomyskim”
(2 wrzeœnia 1937 r., s. 3). 

Jako ciekawostkê warto w tym miejscu przywo³aæ fakt, ¿e m³odszym kuzynem Jana
Koniecznego by³ Józef Noji z Pêckowa, olimpijczyk z 1936 roku z Berlina. Zamieszka³
w Warszawie i pracowa³ tam jako tramwajarz. By³ 10. krotnym mistrzem Polski w bie-
gach d³ugodystansowych. Pocz¹tkowo reprezentowa³ barwy „Fortuny” Wieleñ, po-
znañskiego „Soko³a”, a potem „Legii” i „Syreny” Warszawa. Zgin¹³ w 1943 roku
w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. W rodzinnych zbiorach zachowa³o
siê kilka jego fotografii.

Synowie Jana i Anieli, Franciszek i Czes³aw Konieczni byli przed wojn¹ czynnymi har-
cerzami. Œwiadcz¹ o tym m. in. zachowane w rodzinnym albumie zdjêcia. Na jednym
z nich 8. letni Czesiu pozuje w mundurze harcerskim do zdjêcia klasowego w 1932 ro-
ku. Bracia czêsto wspominali sw¹ dzia³alnoœæ w harcerstwie, a przede wszystkim wspól-
ne harcerskie wyjazdy. Jedn¹ z pami¹tek z tego okresu jest fotografia z lat 30. XX wie-
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Czes³aw Konieczny (w pierwszym rzêdzie, szósty od prawej, w mundurku harcerskim )
w klasie drugiej szko³y powszechnej - 1932 r.
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ku, z Wigilii Harcerskiej. Przedstawia ona kilkadziesi¹t osób zgromadzonych na jed-
nej z nowotomyskich sal. Bracia chêtnie brali udzia³ w wielu Zlotach Harcerstwa Pol-
skiego. W 1938 roku wyruszyli a¿ do Worochty ko³o Stanis³awowa, gdzie uczestni-
czyli w zlocie, na którym spotka³o siê ponad 2000 harcerzy z ca³ej Polski. Warto do-
daæ, ¿e ch³opcy byli dobrze wysportowani, a Czes³aw - w po³owie lat 30. XX w. - by³
mistrzem powiatu nowotomyskiego w tenisie sto³owym, graj¹c w deblu, w parze
z W³adys³awem Pawelcem.

Ma³o brakowa³o, a przed wybuchem II wojny œwiatowej rodzina Jana i Anieli Ko-
niecznych zmieni³aby miejsce zamieszkania. Ze zgromadzonych œrodków planowa-
no zakup domu w Junikowie pod Poznaniem. Plany te pokrzy¿owane zosta³y przez
narastaj¹c¹ inflacjê. Pieni¹dze na zakup domu straci³y tak wiele na wartoœci, ¿e rodzi-
ców staæ by³o jedynie na wys³anie w 1939 roku synów na wakacje. Wyruszyli naj-
pierw do Krakowa i Zakopanego, by ostatecznie dotrzeæ do Lwowa, gdzie owe „fun-
dusze mieszkaniowe” nastolatkowie ochoczo stracili. Pozosta³a im po tej wyprawie
masa wspomnieñ, które - oprócz obowi¹zkowego zwiedzania - kojarzy³y siê z dobr¹
zabaw¹ w modnych lwowskich lokalach. Na ich (i nasze) szczêœcie zd¹¿yli powróciæ
do domu przed wybuchem wojny.

Okres wojny dla wszystkich rodzin nie jest czasem ³atwym. Jan Konieczny, pomi-
jaj¹c jego problemy ze zdrowiem, bêd¹ce konsekwencj¹ udzia³u w I wojnie œwiato-

Franek Konieczny (z lewej) z koleg¹ 
na placu Wolnoœci w Poznaniu 

- lata 30. XX w.
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wej, by³ ju¿ zbyt wiekowy, by zostaæ powo³anym do armii. Gdy wybuch³a wojna, ro-
dzina Koniecznych wraz z innymi nowotomyskimi rodzinami, prze¿y³a ewakuacjê na
Wschód. Dotarli a¿ do Równego na Ukrainie, by po kilku miesi¹cach wróciæ do No-
wego Tomyœla. Jedn¹ z rodzin, z któr¹ spêdzili tych kilka miesiêcy na Ukrainie by³a
rodzina Micha³a i Agnieszki Go³¹bków.

Lata okupacji niemieckiej up³ynê³y rodzinie w miarê bezpiecznie. Jan musia³ ukry-
waæ fakt, ¿e by³ powstañcem, który zbrojnie wyst¹pi³ kilkanaœcie lat wczeœniej prze-
ciwko Niemcom. Na jego szczêœcie nikt nie zrobi³ z tego faktu u¿ytku. Po latach opo-
wiada³ o jednej dramatycznej sytuacji, kiedy uda³o mu siê unikn¹æ ³apanki. Pomóg³
mu w tym miejscowy Niemiec (niestety nieznany nam z imienia i nazwiska), który
ostrzeg³ go rzed ro¿¹cym niebezpieczeñstwem. Dziadek Jan, nieco na przekór dra-
matyzmowi, tóry towarzyszy takim wydarzeniom, opowiada³ wnukom z uœmiechem
na ustach, ¿e mimo zaawansowanego wieku, zdo³a³ - zapewne pod wp³ywem adre-
naliny - szybko spi¹æ siê po wysokim doœæ p³ocie i uciec.

W czasie wojny Konieczni zostali wyrzuceni ze swojego mieszkania i przeniesie-
ni do chaty z dachem ze strzechy, który znajdowa³ siê w okolicach obecnej gazow-
ni w Nowym Tomyœlu. Spêdzili w nim praktycznie ca³y okres wojny. Czes³aw,
wspominaj¹c te czasy, opowiada³ ze œmiechem, ¿e nie tak Ÿle siê im trafi³o, bo prze-
strzenie w tym domu by³y takie, ¿e mo¿na siê by³o rowerami œcigaæ. W rodzinnym

O rodzinie Koniecznych opowieœæ

Pracownicy nowotomyskiej poczty przed budynkiem Urzêdu Pocztowego. 
Jan Konieczny stoi pierwszy od prawej. Drugi od lewej stoi Franciszek Helak. Lata 30. XX wieku
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albumie pozosta³o kilka fotografii przedstawiaj¹cych braci Koniecznych na tle chat-
ki w zimowej scenerii. Po wojnie dom ten zajêli repatrianci - znana nowotomyska
rodzina Matusiewiczów, a rodzina Koniecznych zajê³a jeden z dwóch lokali w do-
mu na ulicy Wiatrakowej (póŸniej nale¿¹cym do rodziny Larków, obecnie ul. Wia-
trakowa 10). Drugie mieszkanie zajmowa³a rodzina Andrzeja i Marii Œwita³ów
z synami Karolem i Edwardem oraz córk¹ Mart¹.

Dziadek mój, Franciszek Konieczny, w 1936 roku rozpocz¹³ naukê fachu œlu-
sarskiego w warsztacie Romana Nitschego, który mieœci³ siê przy ul. 3 Stycznia.
Przedwojennym majstrem w tej firmie by³ Bronis³aw Nowak. Podczas okupacji
warsztat przejêli Niemcy, wiêc pracowa³ w tej firmie doœæ krótko. Czêsto opo-
wiada³ swoim dzieciom o ró¿nych figlach, jakie polscy uczniowie p³atali swoim nie-
mieckim majstrom. Pod koniec wojny sporo czasu spêdza³ u rodziny swojej mat-
ki w Drawsku nad Noteci¹ (wieœ obecnie po³o¿ona w powiecie czarnkowsko-
-trzcianeckim). Tam uczestniczy³ w dzia³aniach bojówki, której celem by³o zdoby-
wanie zaopatrzenia pochodz¹cego z niemieckich poci¹gów transportuj¹cych ró¿-
ne towary na front wschodni.

Brat dziadka, Czes³aw, w czasie okupacji pracowa³ jako uczeñ w zak³adzie
szewskim miejscowego Niemca - Bruno Kattnera. PóŸniej firmê prowadzi³a jego
¿ona, gdy¿ nowotomyski szewc musia³ odbyæ s³u¿bê w Wehrmachcie, gdzie wcielony
zosta³ do Afrika Korps pod dowództwem gen. Erwina Rommla. Naukê dla m³odszego
syna pradziadek Jan, lubiany przez miejscowych Niemców, ugada³ z Kattnerem, który

Franciszek Konieczny (stoi pierwszy z prawej) z kolegami. Lata II wojny œwiatowej
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okaza³ siê byæ poczciwym Niemcem. Wszyscy uczniowie stanêli w obronie Kattnera,
gdy do Nowego Tomyœla wkroczy³a Armia Czerwona, której ¿o³nierze chcieli wymie-
rzyæ swoiœcie rozumian¹ „sprawiedliwoœæ dziejow¹” wobec Niemca. Czes³aw zorgani-
zowa³ wówczas grupê ratunkow¹ dla Niemca, a wœród jego obroñców znajdowali siê
wszyscy jego czeladnicy i uczniowie, w tym równie¿ znany starszym nowotomyœlanom,
prowadz¹cy d³ugo po wojnie swój warsztat szewski na placu Niepodleg³oœci, Bruno Ci-
szewski. Bruno Kattner na zawsze zachowa³ w pamiêci tê przys³ugê, a ze swoim by³ym
uczniem Czesiem Koniecznym korespondowa³ wiele lat po zakoñczeniu wojny.

W latach 80. XX wieku, podczas wyjazdu do Republiki Federalnej Niemiec, Cze-
s³aw wraz z bratankiem Jurkiem postanowili odwiedziæ Bruno Kattnera. Nie odpisywa³
ju¿ na jego listy, co wzbudzi³o podejrzenia, ¿e byæ mo¿e nie ¿yje. Dotarli wiêc do miej-
sca jego zamieszkania, tj. do miejscowoœci Suhlendorf (powiat Uelzen) w Dolnej Sakso-
nii. Aby trafiæ do domu dawnego nowotomyskiego szewca, postanowili wypytaæ o nie-
go w przygodnie wybranym lokalu. Tam  mieli okazjê siê przekonaæ, ¿e te okolice za-
mieszkuje wiêcej „ziomków” z okolic Nowego Tomyœla. Wœród mê¿czyzn racz¹cych
siê w tym lokalu piwem, spotkali dawnego mieszkañca Borui Koœcielnej - Muellera, w³a-
œciciela wiatraka, dawnego mieszkañca Przy³êku i niejakiego Fausta, który by³ œlusa-
rzem, a mieszka³ przed laty na ulicy D³ugiej w Nowym Tomyœlu. Gdy dotarli do domu
Bruno Kattnera, dowiedzieli siê, ¿e on rzeczywiœcie od kilku lat nie ¿yje, ale wci¹¿ ¿y³a

O rodzinie Koniecznych opowieœæ

Czes³aw Konieczny 
podczas akcji Odbudowy Warszawy

- lata 40. XX w.
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jego ¿ona. Na ich domu widnia³ napis „Orthopädische Schuhe” (niem. buty ortope-
dyczne), co œwiadczy³o o tym, ¿e Bruno Kattner prawie do œmierci zajmowa³ siê swo-
im fachem.

Franciszek Konieczny w 1945 roku mia³ ju¿ 23 lata i podczas przemarszu Armii
Czerwonej na Zachód zosta³, na krótki okres, przymusowo wcielony w jej szeregi. Ni-
gdy nie uwa¿a³ tego za powód do dumy. Mia³ za to szczególn¹ okazjê przyjrzeæ siê z bli-
ska wolnoœci przyniesionej przez komunistów ze Wschodu i ich rozumieniu pojêcia
„wyzwolenia”.

Œwie¿o po wojnie, przez rok lub dwa, pracowa³ jako rewident na stacji kolejowej
w Krzy¿u Wielkopolskim, a póŸniej by³ wspó³za³o¿ycielem i wieloletnim cz³onkiem Za-
rz¹du PZGS-u (Powiatowego Zwi¹zku Gminnych Spó³dzielni). Przez wiele lat kierowa³
mieszalni¹ pasz w GS „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu, by³ tak¿e prze-
wodnicz¹cym Rady Zak³adowej. W tamtym czasie nowotomyskie „geesy” by³y du¿¹
firm¹. Prowadzi³y m. in. cztery lokale gastronomiczne. Dziadek Franek bardzo lubi³ or-
ganizowaæ wyjazdy firmowe (oprócz krajowych wycieczek, by³y i takie do NRD, czy
Czechos³owacji). 

W œwiêta Bo¿ego Narodzenia 1955 roku poœlubi³, w koœciele œw. Floriana na ulicy
Koœcielnej w Poznaniu, Mariê z Andrzejewskich, która pracowa³a wówczas w poznañ-

Franciszek Konieczny 
w latach 50. XX w.
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skiej Filharmonii. Ciekawostk¹ z tym œlubem zwi¹zan¹ by³ fakt udzia³u we mszy œw.
dwóch tenorów poznañskiej Filharmonii, a jednym z nich by³ wybitny œpiewak opero-
wy Bogdan Paprocki. Ich obecnoœæ i œpiew by³y piêknym i wyj¹tkowym prezentem od
kolegów z pracy.

M³odszy z braci Koniecznych - Czes³aw, w 1945 roku jako 21. latek, za³o¿y³ swoj¹
pierwsz¹ i jedyn¹ firmê. By³ to warsztat szewski i zarazem sklep obuwniczy. Najpierw
mieœci³ siê on w piwnicy budynku Micha³a Kucza przy ulicy Zb¹szyñskiej, w którym znaj-
dowa³a siê piekarnia Kucza - dziœ „Piekarnia. Spi¿arnia Kucz”, sklep z wêdlinami z koni-
ny, a w podwórzu wytwórnia wód gazowanych i lemoniad Kazimierza Binkowskiego.
PóŸniej przeniós³ firmê na ulicê Mickiewicza 4, do kamienicy nale¿¹cej wówczas do ro-
dziny Sikuciñskich. Na pocz¹tku lat 90. XX wieku firma zosta³a przeniesiona do kamie-
nicy naprzeciw, do domu przy ulicy Mickiewicza 1 nale¿¹cego do rodziny Horyñskich.
Interes swój prowadzi³ przez 51 lat, a¿ do swej œmierci. Wykszta³ci³ kilkudziesiêciu
uczniów. Jego pierwszym uczniem by³ krewniak z Drawska - Jan Sowa, który nastêp-
nie zwi¹za³ swoje losy z Nowym Tomyœlem.

Rodzice Franciszka i Czes³awa wiedli po wojnie w miarê spokojne ¿ycie. Jan Koniecz-
ny znów pracowa³ na nowotomyskiej poczcie - tym razem jako ekspedient. W latach
50. XX wieku przeszed³ na emeryturê. Pradziadek by³ dla wnuków, zw³aszcza dla mo-
jego ojca, nie tylko wzorem, ale tak¿e wspania³ym towarzyszem zabaw. Do ulubionych

Witryna sklepu obuwniczego Czes³awa Koniecznego przy ul. Mickiewicza 4 - lata 50. XX w.
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wspólnych zajêæ nale¿a³a gra w szachy, podczas której pradziadek potrafi³ p³ataæ prze-
ró¿ne figle. By³ cz³owiekiem ciep³ym, rodzinnym i bardzo ¿ywio³owym. Zmar³ na po-
cz¹tku 1967 roku po ciê¿kiej chorobie. ¯ona Aniela prze¿y³a go o kilkanaœcie lat
i zmar³a w 1985 roku.

W po³owie lat 50. XX wieku, na ulicy3 Stycznia 17, stan¹³ dom rodzinny Koniecz-
nych, w którym obecnie mieszkaj¹ moi rodzice Jerzy i Barbara. Budowa finansowana
by³a g³ównie przez Czes³awa, który w tym czasie bardzo dobrze prosperowa³.

W okresie powojennym, podobnie jak we wczeœniejszych latach, na ulicy 3 Stycznia
mieszka³o wielu znanych nowotomyœlan. Wspomniana ju¿ rodzina Weberów - zarów-
no Maksymilian Weber (pod nrem 26), jak i jego kuzyn Teodor (pod nrem 6). W du-
¿ym budynku, wówczas z czerwonej ceg³y, przy ul. 3 Stycznia 2 mieszka³a rodzina Piê-
tów, a póŸniej spokrewniona rodzina Kapturów. W tym budynku w latach 70. XX wie-
ku sw¹ szwalniê mia³a opalenicka Spó³dzielnia Inwalidów „Chemos”. 

W willi (nr 5), s¹siaduj¹cej z Wojskow¹ Komend¹ Uzupe³nieñ, w lewym skrzydle za-
mieszkiwa³a rodzina Jaroszyków (ich syn Jacek by³ w póŸniejszym okresie dyrektorem
Estrady Poznañskiej, a jego brat Gerard dyrektorem poznañskiej „Wiepofamy”. Pra-
we skrzyd³o tej samej willi zajmowa³ z ¿on¹ Florian Œlósarski - prezes PZGS - u i patron
jednej z nowotomyskich ulic. 

Sylwester 1946 w zak³adzie szewskim Czes³awa Koniecznego (stoi pierwszy z prawej)



Trzech s¹siadów z ul. 3 Stycznia - z  lewej  Czes³aw Konieczny, z prawej Henryk Panek
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Aniela Konieczna z domu Rybak

Czes³aw Konieczny 
w latach 60. XX wieku

Szymon Konieczny
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Aniela i Jan Konieczni z synem Czes³awem - pocz¹tek lat 60. XX w.
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Aniela i Jan Konieczni z synem Franciszkiem - schy³ek lat 60. XX w.
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Willa pod numerem 7 od czasów przedwojennych jest w³asnoœci¹ wielce zas³u¿onej
dla miasta rodziny Nitsche. 

Przywo³uj¹c s¹siadów warto wspomnieæ i o lokatorach tzw. domu Reischa (nr
15), w którym w okresie powojennym mieszka³o wielu nauczycieli ze znajduj¹cej siê
naprzeciwko szko³y, m. in. pochodz¹cy z Przy³êku W³adys³aw Owczarczak, kierow-
niczka szko³y - Zofia Sadowska, której m¹¿ zgin¹³ w Katyniu, pañstwo Halina i Aloj-
zy Kujawscy, przybyli po wojnie do naszego miasta z Krakowa - Alojzy Kujawski by³
szefem Wydzia³u Oœwiaty przy Urzêdzie Miasta, Halina Kujawska nauczycielk¹ klas
I - III, m. in. mojego ojca. Byli te¿ pañstwo Wanda i Franciszek So³tysikowie. Pan So³-
tysik, zawsze w charakterystycznym berecie, by³ w czasie II wojny œwiatowej ¿o³nie-
rzem Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Pracowa³ jako kierownik Szko³y Podsta-
wowej we Lwówku, jego ¿ona zaœ by³a nauczycielk¹ historii. Dom s¹siaduj¹cy z do-
mem Koniecznych (nr 19) nale¿a³ do rodzin Dytkiewiczów i Ludwiczaków. W³ady-
s³aw Ludwiczak by³ majstrem w tartaku Nitschego, znajduj¹cym siê za restauracj¹
„Zacisze”. Nie sposób jednak wymieniæ wszystkich.

Wracaj¹c do Czes³awa Koniecznego, warto nadmieniæ, i¿ by³ jednym z za³o¿ycie-
li Spó³dzielni Rzemieœlniczej w Nowym Tomyœlu, a tak¿e wspó³za³o¿ycielem i cz³on-
kiem pierwszego Zarz¹du Oddzia³u Automobilklubu Wielkopolskiego w Nowym
Tomyœlu. By³ osob¹ bardzo towarzysk¹, ceni³ sobie przyjació³ i dobry humor. Jego
najwiêkszym przyjacielem, od lat szko³y podstawowej a¿ do œmierci, by³ Marian Preisler,

Dom rodziny Koniecznych przy ul. 3 Stycznia 17. Lata 50. XX w.

O rodzinie Koniecznych opowieœæ
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syn Micha³a Preislera - nowotomyskiego budowniczego i architekta. Obaj rozumieli siê
bez s³ów, znali siê na dowcipach i mieli zami³owanie do dobrej zabawy i sportu. Przez
wiele lat tworzyli tzw. „ekê” z pozosta³ymi przyjació³mi: znanym w nowotomyskim
œrodowisku dentyst¹ Józefem Knopem, Hubertem Figlarkiem - zaraz po wojnie w³aœci-
cielem sklepu b³awatniczego, a póŸniej kierownikiem stacji benzynowej CPN na placu
Niepodleg³oœci i Stanis³awem Ptakiem - pracownikiem Pañstwowej Inspekcji Handlo-
wej.

Czes³aw lubi³ organizowaæ wyjazdy na zawody i mecze sportowe, w tym np. na
pierwsze Mistrzostwa Œwiata w skokach narciarskich, zorganizowane w Zakopanem
w 1962 roku, czy mecze pi³karskie, w tym mecze z RFN w 1971 roku, czy z Bu³gari¹
w 1972 roku. Kibicowa³ wiernie nowotomyskiej „Polonii”, a tak¿e poznañskim dru¿y-
nom - „Lechowi” i „Warcie”, któr¹ to sympatiê przeniós³ tak¿e na swojego ulubione-
go bratanka Jurka i resztê rodziny. Zmar³ nagle w 1996 roku. Rodziny nie za³o¿y³.

Jedn¹ z bardzo ciekawych, aczkolwiek trudnych dziœ do zg³êbienia historii rodzin-
nych jest ta zwi¹zana z wizyt¹ Koreañczyków z Pó³nocy w latach 60. XX wieku. Przy-
byli oni do Nowego Tomyœla w ramach wymiany z „bratni¹” Polsk¹ Ludow¹. Swego
rodzaju praktykê zawodow¹ odbywali w nowotomyskiej „Chifie”. Byli goszczeni tak¿e
przez inne nowotomyskie rodziny, w tym przez pañstwa Urbankowskich, Zamorskich
i Mizgajskich. Dwóch z nich mieszka³o w naszym domu na ul. 3 Stycznia. Jednak doœæ
powa¿n¹ przeszkod¹ w nawi¹zaniu bliskich z nimi kontaktów by³a ich nieznajomoœæ ja-
kichkolwiek jêzyków obcych. 

Szymon Konieczny

Tzw. „eka” Czes³awa. Od lewej: nn, Bogus³aw Szuwalski, Jerzy Tyc, Czes³aw Konieczny
i Marian Preisler. Lata 50. XX w.
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Mieszkali w naszym domu przez blisko pó³ roku. Kilka razy odwiedzali nasze miasto.
Jeden z nich mia³ niezwyk³e talenty manualne. By³ tak dobrym mechanikiem, ¿e znajomi
dziadka Franka pojawiali siê licznie, by Koreañczyk ponaprawia³ im stare, zepsute zegar-
ki. Co ciekawe, mimo nalegañ, nie bra³ za te us³ugi pieniêdzy, a jedynie sieci do po³owu
ryb. Doœæ ³atwo siê domyœliæ, pobie¿nie znaj¹c realia jego kraju, ¿e przedmiot ten by³ dla
niego cenniejszy ni¿ pieni¹dz, gdy¿ móg³ zapewniæ przetrwanie jemu i jego rodzinie.

Bardzo wa¿nym elementem naszej rodzinnej tradycji jest bilard z grzybkiem. Histo-
ria jest o tyle ciekawa, ¿e nie jest to zwyk³y bilard. G³ówn¹ zasad¹ tej gry jest to, by zdo-
byæ jak najwiêcej punktów przed up³ywem czasu, odmierzanym przez mechanizm i jed-
noczeœnie nie dotkn¹æ, ani bil¹, ani tym bardziej kijem, wolnostoj¹cego grzybka. Zdaje
siê, ¿e jedyne dwa egzemplarze takich sto³ów bilardowych w Nowym Tomyœlu s¹ w po-
siadaniu mojej rodziny. Oba pochodz¹ (zosta³y odkupione) z dawnych nowotomyskich
lokali gastronomicznych - Wincentego Korzeniowskiego w „Zaciszu” i restauracji Kuz-
dowiczów, mieszcz¹cej siê niegdyœ w budynku przy obecnej ul. Marsza³ka Pi³sudskiego
42.  Gra ta jest sta³ym elementem rodzinnych imprez. Nieoficjalnym mistrzem Nowe-
go Tomyœla w tej grze by³ stryj Czes³aw, po nim pa³eczkê przej¹³ mój ojciec Jurek. Pi-
sz¹cy te s³owa - niestety - nigdy nie osi¹ga³ dobrych wyników w tej grze, za to znacznie
lepiej wiod³o siê mojemu rodzeñstwu - siostrze Kasi i bratu Stasiowi. Od niedawna za-
wody te nosz¹ miano zawodów o Puchar Wuja Czesia. To naprawdê mi³a rodzinna tra-
dycja i sta³y punkt programu rodzinnych spotkañ.

Mój dziadek Franciszek wraz z babci¹ Mari¹ doczekali siê ca³kiem sporej gromadki

Z kolegami podczas jednego z zagranicznych wyjazdów. Czes³aw Konieczny drugi z prawej. 
Pierwszy z prawej Henryk Maækowiak - ówczesny prezes GS-u. Pierwszy z lewej dentysta Józef Knop
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Dzieci Franciszka i Marii Koniecznych: Maciej, Jerzy i Krystyna w baga¿niku samochodu 
stryja Czes³awa. Lata 60. XX wieku

Jurek Konieczny przy samochodzie stryja Czes³awa. Lata 60. XX wieku



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

35O rodzinie Koniecznych opowieœæ

dzieci, tj. córki Krystyny (ur. 1957) oraz synów Jerzego (ur. 1959), Macieja (ur.
1961) i Tadeusza (ur. 1964). Pod koniec lat 60. XX wieku wybudowali nowy dom
przy ulicy Wiatrakowej 4. Pod koniec lat 80. XX wieku dziadek Franciszek przeszed³
na emeryturê. Zmar³ po chorobie nowotworowej w 1991 roku. Babcia Marylka
prze¿y³a mê¿a i zmar³a w 2015 roku, w wieku 91 lat.

Dzieci Franciszka i Marii obdarzy³y ich oœmiorgiem wnucz¹t, po równo czterema
wnukami - wg starszeñstwa s¹ to: Tomasz Mizgajski, Szymon, Marcin i Stanis³aw Ko-
nieczni oraz czterema wnuczkami: nie¿yj¹c¹ ju¿ Katarzyn¹ Konieczn¹, a tak¿e Ann¹
Mizgajsk¹, Magdalen¹ i Agnieszk¹ Koniecznymi. Piêcioro wnucz¹t wci¹¿ jako swoje
miejsce w ¿yciu wybra³o Nowy Tomyœl i jego okolice. Jak dot¹d nie przyszed³ jeszcze
na œwiat mêski potomek pi¹tego pokolenia „nowotomyskich” Koniecznych.

Pisz¹cy ten tekst po Rodzicach, a w szczególnoœci po Ojcu, odziedziczy³ zainteresowa-
nie czasem minionym. Zaowocowa³o ono studiami historycznymi na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziœ mieszkam ju¿ nie w Nowym Tomyœlu, a we
Lwówku, w którym to kontynuujê zg³êbianie historii rodzinnych - tym razem rodziny ze
strony matki Barbary, od ponad trzech wieków zamieszkuj¹cej Lwówek i okolice.
Chcia³bym uczciwie przyznaæ, ¿e tekst ten nie powsta³by bez rozleg³ej, czasami mnie sa-
mego zadziwiaj¹cej, wiedzy mojego Ojca, na temat tego miasta i naszej rodziny.

Zdjêcia: archiwum domowe Jerzego i Szymona Koniecznych

Nowy Rok 1993 - trzy pokolenia Koniecznych. 
Od lewej Czes³aw, w œrodku Szymon, po prawej Jurek
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Siatkówka by³a zawsze najwa¿niejsz¹ spraw¹ w moim ¿yciu...
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Urodzi³ siê Pan we Lwówku, a sk¹d
pochodzi³a Pañska rodzina?

Moja rodzina pochodzi z powiatu ko-
œciañskiego, a dok³adniej ze wsi Borowo
pod Czempiniem. Stamt¹d przywêdro-
wali do Lwówka. Ojciec mia³ na imiê Feliks
(1910 - 1998), a mama Janina z domu
Roszak (1910 - 1959). Mama zmar³a we
Lwówku, a ojciec w Nowym Tomyœlu, bo
a¿ do œmierci mieszka³ u mojego brata Ta-
deusza, który siê tu osiedli³. O¿eni³ siê
równie¿ drugi raz z Ludmi³¹.

Zatem w jaki sposób rodzice trafili do
Lwówka?

Nied³ugo po swoim œlubie, bo w 1936
roku rodzice przywêdrowali do Lwówka.
Zamieszkali na ulicy Pniewskiej i ja 15
sierpnia 1937 roku we Lwówku siê uro-
dzi³em. Tutaj rodzice otworzyli sklep b³a-
watniczy, czyli taki sk³ad z odzie¿¹ i mate-
ria³ami krawieckimi. Do wybuchu wojny
prowadzili ten sklep. Mama na co dzieñ
pomaga³a ojcu i zajmowa³a siê prowadze-
niem domu. Mam dwóch braci i siostrê. Ja

jestem najstarszy z rodzeñstwa. Brat Ta-
deusz urodzi³ siê w 1939 roku. Zmar³ nie-
stety m³odo, bo w wieku 50 lat. Dalej by-
³a siostra Janina, urodzona w 1946 roku
i najm³odszy brat Zbigniew, urodzony
w 1948 roku. Starszy brat urodzi³ siê we
Lwówku, a siostra i m³odszy brat w Bro-
dach. Siostra Janina wysz³a za m¹¿, po
mê¿u nazywa siê Lulczyñska i od wielu lat
mieszka tak¿e w Poznaniu.

Jak przebiega³a Pana edukacja?
Naukê rozpocz¹³em oczywiœcie w lwó-

weckiej szkole podstawowej, która mie-
œci³a siê przy ulicy Pniewskiej - tak wiêc
mia³em do szko³y ca³kiem blisko. Po ja-
kimœ czasie rodzice przeprowadzili siê do
Brodów i tam prowadzili sklep spo¿yw-
czy. Jednak gdy na œwiat przyszed³ naj-
m³odszy z rodzeñstwa, mój brat Zbyszek,
rodzice postanowili powróciæ do Lwów-
ka. Ojciec zosta³ wiceprezesem Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”,
a nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e prezesem,
gdy¿ osoba bêd¹ca prezesem by³a z nada-

Szymon Konieczny
Tomasz Siwiñski

Marian Malak
zawodnik, trener, dzia³acz sportowy

Marian Malak urodzony 15 sierpnia 1937 roku, we Lwówku Wielkopolskim,
od lat mieszkaniec Poznania. Nauczyciel, pedagog, wychowawca, zwi¹zany
przez 70 lat z pi³k¹ siatkow¹ - najpierw jako zawodnik, trener szkolny, klubo-
wy i reprezentacji okrêgu, tak¿e dzia³acz spo³eczny. Na swojej sportowej dro-
dze mia³ sposobnoœæ trenowaæ z medalistami olimpijskimi i mistrzostw œwiata.
Jego ¿yciowa droga zwi¹zana by³a i nadal jest tak¿e z Nowym Tomyœlem.

LUDZIE I ICH PASJE...
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nia partyjnego, praktycznie wiêc zdecydo-
wan¹ wiêkszoœæ zadañ wykonywa³ mój
ojciec. Dobrze siê uczy³em, tak wiêc kon-
tynuowa³em edukacjê w Liceum Ogólno-
kszta³c¹cym w Nowym Tomyœlu, choæ
wiêkszoœæ moich kolegów ze Lwówka
jeŸdzi³o do liceum do Pniew, dok¹d byli
codziennie dowo¿eni specjalnym wozem
ci¹gniêtym przez konia. W 1954 roku
ukoñczy³em nowotomyskie liceum i zda-
³em maturê.

Czêsto wraca Pan myœlami do tamtych
lat? Jakie zachowa³ Pan wspomnienia
z liceum?

Mieszka³em w internacie, tam siê
uczy³em. Dyrektorem naszego liceum by-
³a wówczas pani Anna Bondarowicz. Mo-
j¹ wychowawczyni¹ w klasie I nauczyciel-
ka historii pani Maria Pleœniarska, potem
w klasie II i III nauczycielka jêzyka polskie-

go i jêzyka francuskiego pani Zofia
Nitsche i w klasie IV nauczycielka fizyki
pani Stefania Biernat. Z najwiêksz¹ sym-
pati¹ wspominam, zmar³¹ dwa lata temu
Zofiê Nitsche. Doskonale pamiêtam mo-
ich kolegów i kole¿anki z tych czasów.
Wœród nich byli m. in. Czes³aw £êszczak,
który skoñczy³ medycynê wojskow¹ i zo-
sta³ naczelnym lekarzem lotnictwa na kra-
je RWPG (Rada Wzajemnej Pomocy go-
spodarczej - przyp. red.). Pamiêtam te¿
Jerzego Girulskiego, który zosta³ chemi-
kiem i pracowa³ na Uniwersytecie Wro-
c³awskim. Byli te¿ kole¿anka - Danuta Do-
brzyñska, która zosta³a lekark¹, a tak¿e
Edward Weksej, który zosta³ naczelnym
GOPR-u w Bielsku Bia³ej.

A kiedy rozpoczê³a siê Pana przygoda
ze sportem? Czy by³o to ju¿ w czasie, gdy
mieszka³ Pan we Lwówku?

Ojciec mia³ na imiê Feliks, a mama Janina. Mieszkaliœmy we Lwówku na ulicy Pniewskiej ...
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Zacz¹æ muszê od tego, ¿e mój ojciec
by³ przez pewien czas prezesem „Po-
goni” Lwówek. Kiedy sport we Lwów-
ku zacz¹³ siê rozwijaæ tak na powa¿nie,
wybrano mojego ojca, wielkiego sym-
patyka klubu, w sk³ad jego zarz¹du.
Ca³y czas opiekowa³ siê klubem, czy to
z ramienia GS-u, czy tak¿e z ramienia
Urzêdu Miasta. Lwówecki GS w tam-
tych czasach mocno wspiera³ sport,
opiekowa³ siê klubem. Ojciec dba³
o organizacjê pracy klubowej. Organi-
zowa³ wyjazdy, za³atwia³ transport za-
wodników, sam te¿ jeŸdzi³ na mecze.
Funkcjê prezesa „Pogoni” pe³ni³ od
1967 do 1990 roku, przez ca³y okres,
jak by³ prezesem GS-u. We Lwówku
nie by³o wówczas sali gimnastycznej.
Wychowanie fizyczne by³o problemem
- nie tak jak dzisiaj. Nie by³o te¿ wy-
kszta³conych nauczycieli w tej dziedzi-
nie. Infrastruktura nie by³a te¿ zbytnio

rozwiniêta. Gdy uczêszcza³em do pod-
stawówki, to czasem chodziliœmy æwi-
czyæ na boisko mieszcz¹ce siê w parku,
które jest tam zreszt¹ do dnia dzisiej-
szego. Od szko³y dzieli³a je jednak spo-
ra odleg³oœæ. Szliœmy tam, krótko po-
graliœmy lub poæwiczyliœmy i musieliœmy
wracaæ z powrotem do szko³y.

Zosta³ Pan jednak siatkarzem, czy ju¿
wówczas gra³ Pan w pi³kê siatkow¹?

Wówczas nie by³o takiej mo¿liwoœci,
nie by³o boiska ani dru¿yny. W siatkówkê
rozpocz¹³em graæ dopiero, gdy posze-
d³em do liceum w Nowym Tomyœlu.
Choæ wygl¹da³o to tak, ¿e sami siê zbiera-
liœmy i graliœmy, gdy¿ nie by³o wówczas
¿adnego nauczyciela, czy trenera, który
móg³by nas szkoliæ w tej dyscyplinie.

Czyli wszystko zaczê³o siê w Nowym
Tomyœlu?

Ta szko³a by³a dla mnie bardzo wa¿na -  w technikum budowlanym na poznañskich Rybakach
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Tak, dopiero w Nowym Tomyœlu…
Tutaj tak¿e zacz¹³em trenowaæ pi³kê no¿-
n¹ - najpierw w „Gwardii”, póŸniej w „Po-
lonii” jako m³odzik, a nastêpnie jako junior.
Trenowa³ mnie wówczas Czes³aw Kucz,
ale trenerem by³ te¿ Kazimierz Kaatz. Spo-
œród kolegów, którzy zostali mi w pamiê-
ci, grali wówczas równie¿ Andrzej Wojt-
kowiak i Stefan Ramota. Tak… najpierw
by³a pi³ka no¿na w klubie i amatorsko
uprawiana siatkówka, która - jako sekcja -
nie funkcjonowa³a w ¿adnym klubie. Do-
piero póŸniej zaistnia³a w „Polonii”. Wy-
gl¹da³o wiêc to tak, ¿e spotykaliœmy siê
z kolegami z klasy, æwiczyliœmy i graliœmy.
Byli wœród nich m. in. Czes³aw £êszczak,
Jerzy Girulski, Franciszek Ro¿nowski i Je-
rzy Bobrowski. Nie mieliœmy gdzie graæ,
gdy¿ nie by³o wówczas jeszcze sali gimna-
stycznej. Mogliœmy graæ tylko latem, na te-
renie, który znajdowa³ siê przy boisku do
pi³ki no¿nej.

Ale by³ Pan tak¿e zawodnikiem
lwóweckiej „Pogoni"…

Z racji swojej sprawnoœci, wspiera³em
dru¿ynê „Pogoni”, nie gra³em jednak
w ka¿dym meczu pi³karskim. Jedynie wte-
dy, gdy odwiedza³em rodziców i by³em
we Lwówku. W tej dru¿ynie zaœ stale
i przez lata grali moi bracia Tadeusz i Zbi-
gniew. Reprezentowali oni tylko „Po-
goñ”. Co ciekawe, lwówecki zespó³ przez
jakiœ czas prowadzi³ mój kolega z liceum -
Andrzej Wojtkowiak, który na treningi
i mecze doje¿d¿a³ z Nowego Tomyœla.

Po zdaniu matury wybra³ Pan studia
na Wy¿szej Szkole Wychowania Fizycz-
nego w Poznaniu.

Tak, to prawda, dok³adnie w 1954 ro-
ku rozpocz¹³em studia w Wy¿szej Szkole

Wychowania Fizycznego. By³a to jedna
z kilku tego typu uczelni w Polsce. Zresz-
t¹ nie by³o wtedy tylu szkó³ wy¿szych, co
obecnie. W tamtych czasach na moim ro-
ku nie by³o specjalizacji, a kierunek mo¿na
by³o wybraæ tylko pedagogiczny. Studio-
wa³em cztery lata, m. in. wspólnie z ów-
czesnym reprezentantem Polski w lekkiej
atletyce - Januszem Lutk¹. Na moim roku
by³ tak¿e Bolek Mroczyñski - reprezen-
tant Polski w skoku wzwy¿. By³ te¿ kole-
ga z Nowego Tomyœla - Leszek Wojcie-
chowski, który nastêpnie zamieszka³
w Koszalinie. Zajêcia mieliœmy urozmaico-
ne. Na pocz¹tku by³y nawet zajêcia z bok-
su, jednak jak wykrzywiono mi nos - to
skoñczy³em tê przygodê i zacz¹³em
uczêszczaæ na zajêcia z siatkówki. W dru-
¿ynie siatkarskiej trenowa³em m. in. z Hu-
bertem Wagnerem, który by³ wtedy
uczniem III klasy jednego z poznañskich li-
ceów.

Ze s³ynnym Hubertem Wagnerem?
Tak, póŸniej razem graliœmy w dru¿y-

nie AZS-u Poznañ, w lidze miêdzywoje-
wódzkiej, na poziomie obecnej II ligi. For-
malnie II ligi nie by³o, jednak gdybyœmy
chcieli awansowaæ, to musielibyœmy wy-
graæ te rozgrywki, by walczyæ o najwy¿sz¹
klasê rozgrywkow¹. Tam jednak nigdy nie
weszliœmy.

Nie ka¿dy ma mo¿liwoœæ obcowania
z legend¹ œwiatowego sportu. Jakim kole-
g¹ by³ Hubert Wagner?

By³ bardzo fajnym koleg¹. Chocia¿ by³
m³odszy, mieliœmy bardzo dobry kontakt.
Lubiliœmy z nim jeŸdziæ na zawody. By³ od
nas lepiej sytuowany i mia³ na przyk³ad
polskie radio tranzystorowe „Szarotka”.
Gdy jeŸdziliœmy ciê¿arowymi samochoda-
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Pracowa³em tylko w szkole. Na pocz¹tku wy³¹cznie z m³odzie¿¹
-z dru¿yn¹, która zdoby³a mistrzostwo województwa; 1973 

Poch³onê³o mnie to trenowanie.(…) Gra³em jedynie w towarzyskich meczach nauczycieli -
wicemistrzostwo Polski nauczycieli. Marian Malak trzeci od prawej; Szczecin 1980
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mi na wyjazdowe mecze, bo wtedy nie
by³o przecie¿ jeszcze autokarów, to mo-
gliœmy je s³uchaæ po drodze, co by³o du¿¹
atrakcj¹. Po tym, jak nasze drogi sporto-
we siê rozesz³y, œledzi³em osi¹gane przez
niego wyniki. Kilkakrotnie spotkaliœmy siê
przypadkiem w Poznaniu, by³ te¿ u mnie
w szkole. Bardzo mi³o nam siê wspomina-
³o wspóln¹ grê i stare, dobre czasy. 

Koñcz¹c studia uzyska³ Pan kwalifika-
cje trenera pi³ki siatkowej?

Specjalizacjê mo¿na by³o zrobiæ na stu-
diach. Ja zrobi³em specjalizacjê z siatków-
ki. Nie nadawano wtedy jeszcze tytu³u
trenera, tak jak jest dzisiaj. Otrzymywa³o
siê tylko tytu³ instruktora. Zrobi³em tê
specjalizacjê instruktora, a dopiero póŸ-
niej, bêd¹c ju¿ w Poznaniu nauczycielem,
zdoby³em uprawnienia trenera II klasy.
By³em kilkakrotnie zapraszany na kurs

trenera I klasy, ale w jego ukoñczeniu
przeszkadza³o wojsko, bo podczas waka-
cji brano mnie zawsze na æwiczenia woj-
skowe i nigdy nie mog³em ukoñczyæ tego
kursu.

Czyli obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹
musia³ Pan odbyæ?

To by³ taki okres, ¿e podczas studiów
jeden dzieñ w tygodniu by³ przeznaczo-
ny na zajêcia wojskowe. Potem na
czwartym roku studiów by³ jeszcze obóz
wojskowy, a po studiach - praktycznie co
roku - mogli nas braæ na przeszkolenia.

Po studiach stopniowo zarzuca³ Pan
swoj¹ grê w siatkówkê?

Zacz¹³em trenowaæ siatkówkê, coraz
bardziej siê w to zaanga¿owa³em. Po-
ch³onê³o mnie to trenowanie. Zaj¹³em
siê prac¹ pedagogiczn¹ i trenersk¹.

Ca³e ¿ycie zajmowa³em siê tym sportem…
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W szkole mia³em zwykle bardzo du¿o
godzin, prowadzi³em grupy m³odzie¿o-
we. Gra³em jedynie w towarzyskich me-
czach nauczycieli.

Ale przedtem by³ Pan te¿ zawodni-
kiem sekcji pi³ki siatkowej w „Polonii”
Nowy Tomyœl. Pamiêta Pan, kiedy to by-
³o? Kto tworzy³ wówczas dru¿ynê siat-
karsk¹ „Polonii”? 

Od razu po ukoñczeniu studiów…
Przez piêæ lat, od 1958 do 1963 roku,
pracowa³em w Grodzisku Wielkopol-
skim, by³em nauczycielem wychowania fi-
zycznego w Szkole Podstawowej nr 1, no
i w tym to czasie w Nowym Tomyœlu
utworzono sekcjê pi³ki siatkowej. Doje¿-
d¿a³em wiêc z Grodziska na treningi i gra-
³em w siatkówkê w „Polonii”, która rywa-
lizowa³a wówczas w klasie A.  Zawodni-
kiem i trenerem by³ Lech Bondarowicz.
Nasz¹ dru¿ynê tworzyli tak¿e: Tadeusz
Kucz, Marian Kruk, Zdzis³aw £uczak oraz
ze Zb¹szynia - Ireneusz Koprak i Bogu-
s³aw Koprak. Kierownikiem sekcji by³
Mieczys³aw Wiertelak. W tym czasie
w Nowym Tomyœlu nie by³o sali, w której
mo¿na by æwiczyæ i rozgrywaæ mecze siat-
karskie. Koledzy doje¿d¿ali wiêc z Tomy-
œla, a ja z Grodziska - do Opalenicy, gdzie
na ma³ej salce Szko³y Podstawowej nr
1 trenowaliœmy i rozgrywaliœmy mecze.
Moja przygoda z „Poloni¹” trwa³a, o ile
sobie dobrze przypominam, trzy lata.

W 1963 roku zakoñczy³ Pan pracê
w grodziskiej podstawówce, a potem by³
ju¿ Poznañ… 

W 1963 roku sprawy rodzinne rzuci³y
mnie do Poznania. O¿eni³em siê i rozpo-
cz¹³em pracê w technikum budowlanym
na Rybakach. Moja pierwsza ¿ona Barba-
ra, z domu Weso³owska, urodzona

w 1937 roku, by³a absolwentk¹ Politech-
niki Poznañskiej. Podjê³a pracê asystenta
na tej uczelni. Specjalizowa³a siê w budow-
nictwie, by³a in¿ynierem. Zrobi³a doktorat
(tytu³ rozprawy doktorskiej z 1973 roku:
„Przyspieszenie dojrzewania zapraw ce-
mentowych przy zastosowaniu aktywacji
mechanicznej poprzez mieszanie szybko-
obrotowe” - przyp. autorów). ¯ona nie-
stety zmar³a w 1981 roku. Po raz drugi
o¿eni³em siê w 1989 roku z Barbar¹ Kañ-
sk¹, z domu Czernikow. Nie dochowa³em
siê jednak potomstwa, ani z pierwsz¹, ani
z drug¹ ¿on¹. Najpierw za du¿o zajmowa-
³em siê siatkówk¹ i nie zd¹¿yliœmy mieæ
dzieci. (œmiech) W drugim przypadku, jak
czêsto powtarza moja ¿ona, „siatkówka
okaza³a siê byæ wa¿niejsza”. 

W technikum budowlanym prowadzi³
Pan oczywiœcie zajêcia z wychowania fi-
zycznego…

Na poznañskich Rybakach znajduje siê
Zespó³ Szkó³ Budownictwa nr 1 i w nim
by³o technikum. Tam podj¹³em pracê na-
uczyciela wychowania fizycznego do cza-
su, kiedy po 30 przepracowanych latach
skorzysta³em z mo¿liwoœci przejœcia na
emeryturê. Ju¿ bêd¹c emerytem, konty-
nuowa³em jednak pracê, by ostatecznie
w 2006 roku po¿egnaæ siê z zawodem
nauczyciela. Od swoich maturzystów do-
sta³em pami¹tkowy zegarek. Ta szko³a
by³a dla mnie bardzo wa¿na. Swego czasu
mia³em nawet propozycjê piastowania
funkcji wicedyrektora, ale jej nie przyj¹-
³em. By³a to du¿a szko³a, uczêszcza³o do
niej ponad 1000 uczniów. Zajêcia trwa³y
od 7: 15 do 20: 15, na dwie zmiany. Pra-
cowa³em tam w zasadzie od rana do wie-
czora. Do tego w soboty i niedziele by³y
turnieje, wyjazdy na mecze.
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Jak Pañska ¿ona znosi³a tê pasjê?
Dopiero po latach zaczê³a to znosiæ, do

wszystkiego mo¿na siê jednak przyzwy-
czaiæ… Nie mia³a nic wspólnego ze spor-
tem. Od 1973 roku uczy³a w tej szkole jê-
zyka rosyjskiego, a od 1985 roku by³a jej
wicedyrektorem. By³a to jedyna szko³a,
w której pracowa³a. By³o nam tam do-
brze. Cenili nas uczniowie, cenili nas na-
uczyciele, inni koledzy, dyrekcja. ¯ona
odesz³a na emeryturê rok po mnie, tj.
w 2007 roku. 

A gdzie pracowa³ Pan jako trener?
Ja pracowa³em tylko w szkole. Na po-

cz¹tku wy³¹cznie z m³odzie¿¹. Rozpocz¹-
³em pracê z juniorami. Mia³em klasê spor-
tow¹, zdoby³em dwa razy mistrzostwo
Polski szkó³ œrednich. Nastêpnie, z myœl¹

o moich uczniach, utworzy³em Klub Siat-
karski Poznañ - mieliœmy trzech sponso-
rów i nie mo¿na by³o wyró¿niæ tylko jed-
nego z nich, st¹d te¿ pozosta³a nazwa KS
Poznañ. Z moimi podopiecznymi awan-
sowa³em do II ligi, a póŸniej do I ligi senio-
rów. Maj¹c sponsorów mog³em sobie na
to pozwoliæ. W tym czasie by³em ju¿ pre-
zesem klubu i drugim trenerem. Pierwsza
liga trenuje przed po³udniem i po po³u-
dniu, a ja bêd¹c nauczycielem nie mog³em
prowadziæ treningów dwa razy dziennie,
dlatego klub zatrudni³ innego szkoleniow-
ca. W 2008 roku zajêliœmy II miejsce w I li-
dze, przegrywaj¹c w meczach fina³owych
z „Treflem” Gdañsk. By³ to najwiêkszy
sukces tej dru¿yny. 

Jak zorganizowany by³ klub?

Jak cz³owiek jest specjalist¹ i siê zna, orientuje we wszystkim, to jest to du¿e prze¿ycie
-  podczas meczu w Zespole Szkó³ Budownictwa nr 1
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By³a to ju¿ dru¿yna zawodowa. Ci za-
wodnicy spoza Poznania, którzy nie
chodzili do szko³y, mieli wynajête miesz-
kania. Po awansie do I ligi zawodnicy do-
stawali stypendia. Wyjazdy by³y po ca³ej
Polsce - Hajnówka, Gdañsk, Warszawa,
Œwidnik. Klub istnia³ w latach 2005-
2008. Potem zaczê³o brakowaæ pieniê-
dzy. Sponsorzy przestali siê dogadywaæ.
Dru¿ynê wycofano z rozgrywek, a klub
przesta³ funkcjonowaæ.

Kto z Pañskich wychowanków i za-
wodników KS Poznañ zrobi³ najwiêksz¹
karierê?

Micha³ Dêbiec z „Lechii” Tomaszów
Mazowiecki, a nastêpnie „Delecty” Byd-
goszcz. Z zawodników, których prowa-
dzi³em, wyró¿ni³bym te¿ Dariusza Sê-
kowskiego, Sebastiana Kaczmarka, Da-
riusza Bartkowiaka i S³awomira Piecho-
wiaka.

Co sta³o siê z Uczniowskim Klubem
Sportowym „Budowlanka”, którego
by³ Pan za³o¿ycielem i który Pan przez
wiele lat prowadzi³?

W UKS trenowa³em tylko ch³opców.
Po mnie ju¿ nikt ich nie prowadzi³, szko-
³a zrezygnowa³a z klas sportowych. Nie
by³o ju¿ w szkole specjalisty od siatków-
ki, który prowadzi³by tê dyscyplinê da-
lej. A ja przez pewien czas prowadzi³em
równie¿ m³odzie¿owy UKS Rataje.

Udziela³ siê Pan równie¿ jako dzia-
³acz sportowy…

By³em cz³onkiem Zarz¹du i przewod-
nicz¹cym Okrêgowego Zwi¹zku Pi³ki
Siatkowej w Poznaniu w latach 1968-
1990, sprawowa³em równie¿ funkcjê
przewodnicz¹cego Wydzia³u Szkolenia.

W tym samym okresie by³em cz³on-
kiem Zarz¹du Szkolnego Zwi¹zku Spor-
towego „Wielkopolska”. Wspó³praco-
wa³em z Zak³adem Metodyki Wycho-
wania Fizycznego na Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Poznaniu, pe³ni¹c
funkcjê nauczyciela szko³y æwiczeñ dla
studentów tej uczelni. Prowadzi³em lek-
cje pokazowe, wspó³organizowa³em
konferencje naukowe i pracowa³em ja-
ko opiekun praktyk studenckich.

Prowadzi³ Pan wiêc bardzo aktywny
tryb ¿ycia, a co porabia Pan obecnie?

Nie przesta³em dzia³aæ w sporcie.
Dopiero teraz z powodu pandemii prze-
sta³em siê udzielaæ, a tak dotychczas,
przez kilka lat na Winogradach spo³ecz-
nie prowadzi³em grupê siatkarzy - ama-
torów, graj¹cych w niedzielne wieczory.
W czwartki prowadzi³em amatorsk¹
dru¿ynê kobiet, a tak¿e dru¿ynê mini-
strantów, z któr¹ zdobyliœmy mistrzo-
stwo i wicemistrzostwo Polski na para-
fiadach. Bardzo siê cieszy³em, ¿e mo-
g³em podj¹æ te wyzwania. Teraz,
w okresie pandemii, ¿ona nie pozwala
mi na tak¹ aktywnoœæ. To wszystko dla
naszego zdrowia.

A jak lubicie Pañstwo spêdzaæ wspól-
nie wolny czas? 

¯ona nie jest mi³oœniczk¹ siatkówki,
ale j¹ akceptuje. Siatkówka by³a zawsze
najwa¿niejsz¹ spraw¹ w moim ¿yciu. Ca-
³e ¿ycie j¹ trenowa³em, ca³e ¿ycie zajmo-
wa³em siê tym sportem. Ci¹gle ¿yjê
wspomnieniami. A dzisiaj? Chodzimy
wspólnie na spacery, wykonujemy æwi-
czenia gimnastyczne - æwiczenia rozci¹-
gaj¹ce. Ponadto mamy dzia³kê, na któr¹
chodzimy i któr¹ zajmujemy siê w okre-
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sie wiosenno-letnim. W czasie pandemii
ogl¹dam telewizjê, bo siatkówka zosta³a
mi ju¿ tylko w telewizyjnej wersji. Cieszê
siê, ¿e ponownie rozgrywane s¹ mecze,
wprawdzie przy pustych trybunach, ale
zawsze. Czasem krzyczê do telewizora,
emocjonalnie reagujê na to, co dzieje siê
na boisku.

Czy wraca Pan do Lwówka i Nowe-
go Tomyœla. Czy zosta³y ju¿ tylko wspo-
mnienia?

Do Lwówka wracamy, gdy¿ tam na
cmentarzu jest pochowana moja ma-
ma. Brat mieszka w Trzciance, w gmi-
nie Kuœlin, wiêc odwiedzamy go, a po-
tem jedziemy do Lwówka. Oczywiœcie
nie omijamy Nowego Tomyœla, gdzie
pochowany jest ojciec i jego druga ¿ona
Ludmi³a. A wspomnienia? Du¿o
niemi³ych wspomnieñ mam z okresu II

wojny œwiatowej. Ojciec by³ w niewoli,
na pracach przymusowych w Niem-
czech. Na mamie spoczywa³ ca³y obo-
wi¹zek wychowania dzieci i utrzymania
domu. By³y to ciê¿kie czasy. Z czasów
powojennych mam za to bardzo dobre
wspomnienia, choæ te¿ nie by³o ³atwo.
Rodzice byli w swoim œrodowisku lu-
biani. A ja zawsze twierdzi³em, ¿e nie
pochodzê z prowincji, tylko ze Lwów-
ka. 

Sportowy musi byæ tak¿e fina³ naszej
rozmowy… Jak prze¿ywa³ Pan mistrzo-
stwo œwiata w siatkówce zdobyte przez
Polaków w 2014 i 2018 roku? 

Jak cz³owiek jest specjalist¹ i siê zna,
orientuje we wszystkim, to jest to du¿e
prze¿ycie. Przy z³otym medalu to pra-
wie ³zy w oczach mia³em. Tyle lat na to
czeka³em, 40 lat, ka¿dy mecz prze¿ywa-

Nie przesta³em dzia³aæ w sporcie. Dopiero teraz z powodu pandemii przesta³em siê udzielaæ…
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Za osi¹gniêcia i dzia³alnoœæ sportow¹ zosta³em nagrodzony…

...m. in. tytu³em Superseniora Poznañskiego Sportu
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³em i porównywa³em te¿ z moimi mo¿-
liwoœciami.

Gdyby móg³ Pan, z perspektywy cza-
su i swojego doœwiadczenia, wybraæ naj-
lepsz¹ szóstkê polskich siatkarzy to kogo
wybra³by Pan do dru¿yny marzeñ?

W³aœnie… u mnie w I lidze gra³ Micha³
Kubiak.

Ten Micha³ Kubiak, dwukrotny mistrz
œwiata?

Tak. Nawet ca³y czas mam numer tele-
fonu do niego. Ale rozwin¹³ siê dopiero
po opuszczeniu KS Poznañ. Prowadz¹c
UKS kilkakrotnie graliœmy przeciwko dru-
¿ynie, w której gra³ nasz fantastyczny siat-
karz Mariusz Wlaz³y - na pewno Mariusz
Wlaz³y, dwóch œrodkowych - Andrzej
Wrona, Karol K³os, rozgrywaj¹cy - Pawe³
Zagumny, obecnie Wilfredo Leon, no
i z historii… ca³¹ dru¿ynê Huberta Wa-
gnera, Edwarda Skorka, Tomasza Wójto-
wicza, Ryszarda Boska.

Mia³ Pan te¿ okazjê uczestniczyæ
w wielkich wydarzeniach sportowych..

By³em na stadionie £u¿niki, gdy w kon-
kursie skoku o tyczce zwyciê¿y³ W³ady-
s³aw Kozakiewicz, a Bronis³aw Malinow-
ski zdoby³ z³oty medal w biegu na 3000
metrów. Niesamowite prze¿ycie. Byliœmy
tak g³oœni, ¿e ochrona chcia³a nas usun¹æ -
tak ich zdaniem rozrabialiœmy. To by³
wielki entuzjazm. W 1980 roku za osi¹-
gniêcia i dzia³alnoœæ sportow¹ zosta³em
nagrodzony wycieczk¹ na Igrzyska Olim-
pijskie w Moskwie. Przez cztery lata mu-
sieliœmy prowadziæ kronikê sportowej
dzia³alnoœci, potem oddawa³o siê t¹ doku-
mentacjê do kuratorium i… okaza³o siê,
¿e by³em wœród najlepszych. Pojecha³em
na tydzieñ na Igrzyska, najpierw do Lenin-
gradu - tam by³ mecz pi³ki no¿nej, a na-
stêpnie do Moskwy.

Wywiad z Marianem i Barbar¹ Kañsk¹ -
Malak przeprowadzony zosta³ 20 listopada
2020 roku

Od Autorów:

Za swoj¹ pracê i dzia³alnoœæ Marian Malak zosta³ odznaczony m. in. 

Krzy¿em Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Z³otym Krzy¿em Zas³ugi,, Odznak¹ Ho-
norow¹ „Za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Poznañskiego”, Odznak¹ Honorow¹ Miasta Po-
znania, Medalem 90-lecia Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej za zas³ugi dla rozwoju siatkówki
w Polsce, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Polskiego Zwi¹zku Pi³ki Siatkowej, „Honorowym” Dys-
kiem Wydzia³u Kultury Fizycznej i Turystyki Urzêdu Miasta Poznania, Nagrod¹ I stopnia Ministra
Oœwiaty i Wychowania, Medalem „Za Zas³ugi w Rozwoju Sportu Szkolnego”, Nagrod¹ Specjal-
n¹ Ministra Oœwiaty i Wychowania za wybitne osi¹gniêcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej,
Nagrod¹ I stopnia Zarz¹du Fundacji prof. dr. hab. Romana Trzeœniewskiego, tytu³em Wybitne-
go Nauczyciela Wychowania Fizycznego, Honorow¹ Odznak¹ Zarz¹du G³ównego Zwi¹zku
Sportowego oraz tytu³em Superseniora Poznañskiego Sportu.

Zdjêcia z archiwum domowego Mariana Malaka
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Gwary w Nowotomyskiem 
na tle gwar zachodniej Wielkopolski, cz. I

Materia³y z sesji popularnonaukowej zorganizowanej 
przez Bibliotekê Publiczn¹ Miasta i Gminy w Nowym Tomyœlu
29 kwietnia 1993 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Nowy Tomyœl 1993

Monika Gruchmanowa

Gwary w Nowotomyskiem 
na tle gwar zachodniej Wielkopolski

Zachodnie peryferie zwartego obszaru jêzykowego Wielkopolski le¿a³y
w okresie dwudziestolecia miêdzywojennego poza granicami politycznymi ów-
czesnej Polski. Nale¿a³y do nich miejscowoœci Nowe Kramsko (ogólna liczba lud-
noœci 1254, Niemców 120; dane o mieszkañcach przytaczam wed³ug niemieckie-
go dokumentu: Polacy na Ziemi Lubuskiej i na £u¿ycach przed r. 1939. Tajny memo-
ria³ niemiecki. Opracowali Kazimierz Kolañczyk i W³adys³aw Rusiñski, Instytut Za-
chodni, Poznañ 1946 r.), Stare Kramsko (ogólna liczba ludnoœci 368, Niemców
39), Podmokle Ma³e (ogólna liczba ludnoœci 468, Niemców 52), Podmokle Wiel-
kie (ogólna liczba ludnoœci 368, Niemców 39), D¹brówka Wielka (ogólna liczba
ludnoœci 1287, Niemców 301). Warunki geograficzne (pas jezior i lasów miêdzy
Zb¹szyniem i Kargow¹), granica polityczna, przyczyni³y siê do izolacji wymienio-
nych miejscowoœci od reszty polszczyzny. Wprawdzie istnia³y tam polskie szko³y,
prenumerowano polskie czasopisma, jednak¿e wp³yw polskiego jêzyka literackie-
go by³ minimalny. ¯ycie narodowoœciowe skupia³o siê w licznych polskich organi-
zacjach, w których kultywowano w³aœnie codzienn¹ mowê i obyczaje.

Pojedyncze cechy powy¿szych gwar przedstawili: twórca polskiej dialektologii
Kazimierz Nitsch (Dialekty jêzyka polskiego, Kraków 1923 r.) oraz dialektolog
wielkopolski Adam Tomaszewski (Mowa ludu wielkopolskiego, Poznañ 1934 r.).
Obydwu dialektologom nie uda³o siê przeprowadziæ szczegó³owych badañ m. in.
z przyczyn politycznych.

ODCZYTANE NA NOWO...
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Z gwar¹ Nowego Kramska zetknê³am siê w roku 1952 w czasie zbierania ma-
teria³u jêzykowego do Ma³ego atlasu gwar polskich. W latach 1959-60 uzupe³ni-
³am materia³ gwarowy z Podmokli i D¹brówki. Ka¿da z tych miejscowoœci ma
swoiste charakterystyczne cechy, np. w fonetyce: w Kramskach zamiast ogólno-
polskiego ê jest ¹: zomby, gómba, ma drugó matkó (zêby, gêba, ma drug¹ mat-
kê), nadto a przed spó³g³osk¹ nosow¹ brzmi jak ó: Krómsko, œcióna (Kramsko,
œciana); w D¹brówce s¹ dwie nosówki: dómb - dymbyj, pamiñæ, ide, idóm (d¹b -
dêby, pamiêæ, idê, id¹), zaœ w Podmoklach wewn¹trz wyrazu s¹ dwie nosówki jak
w D¹brówce zómb - zymby (z¹b - zêby), ale na koñcu jest jedna (podobnie jak
w Kramskach), wymawiana jako -o,- ó lub -om, -óm: dej pani œwi¿o kawo; k³ajœ
na kupom, pomyjom (daj pani œwie¿¹ kawê, k³aœæ na kupê, pomyjê). Równocze-
œnie jednak maj¹ one zarówno wspólne cechy wielkopolskie, np. zdrabniaj¹cy
przyrostek - yszek: skobryszek, zbanyszek (od skowronek, dzbanek), formy cza-
sownikowe bojeæ siê, stojeæ, graje, znaje (baæ siê, staæ, gra, zna), jak i ró¿ni¹ce je
od gwar wielkopolskich, np. wystêpuj¹ce w dope³niaczu liczby pojedynczej przy-
miotników i zaimków rodzaju mêskiego i nijakiego koñcówka - ych, - ich lub -  yg,
- ig, np. do Nowych Krómska, od tyg mojig syna (do Nowego Kramska, od tego
mojego syna). Wymieniona wy¿ej koñcówka dope³niacza by³a charakterystyczna
dla wielu dialektów dolno³u¿yckich, zw³aszcza wymar³ych pó³nocnych i pó³noc-
nowschodnich. Dog³êbna analiza wielu cech pozwoli³a stwierdziæ, ¿e gwary
Kramsk, Podmokli i D¹brówki stanowi¹ z jednej strony najbardziej wysuniête na
zachód peryferie dialektu wielkopolskiego, z drugiej zaœ wschodnie peryferie dia-
lektów przejœciowych miêdzy zachodnio-dolno³u¿yckimi a polskimi.

Cechy ³u¿yckie przenika³y z dwóch kierunków: pierwszy - to pó³nocne dialek-
ty dolno³u¿yckie poprzez dialekt gubiñski i Megisera po D¹brówkê, Podmokla
i Kramska oraz drugi - dialekty dolno³u¿yckie po³udniowo-wschodnie poprzez
dialekt mu¿akowski i Jakubicy, po Kramska, Podmokla i D¹brówkê (dialekty Me-
gisera i Jakubicy nazwane zosta³y tak od autorów tekstów pisanych na tym tere-
nie w XVI i na pocz¹tku XVII wieku; obydwa dialekty wymar³y w XVIII wieku, zaœ
dialekt mu¿akowski w po³owie obecnego stulecia). Takie ukierunkowanie powi¹-
zañ pokrywa siê ze szlakiem komunikacyjnym z XVI wieku: Chociebu¿ - Gubin -
Krosno - Sulechów - Nowe Kramsko - Babimost - Podmokla - Nowy Tomyœl - Buk
i dalej do Poznania; drugi szlak: Mu¿aków - ¯ary - ¯agañ - Zielona Góra - Sule-
chów - Chwalim - Wolsztyn - Grodzisk - Poznañ (por. Mapkê nr 1, s.52). Kon-
takty jêzykowe sz³y w obu kierunkach: ³u¿ycko-polskie i polsko-³u¿yckie (szcze-
gó³owy opis i analizê historyczno-jêzykow¹ zawiera publikacja: M. Gruchmano-
wa, Gwary Kramsk, Podmokli i D¹brówki w województwie zielonogórskim, Lubelskie
Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 1969 r.).

Granicê zachodniej Wielkopolski wyznaczy³ K. Nitsch na podstawie innej ni¿
w jêzyku ogólnopolskim wymowy samog³oski u tj. zbli¿onej do o b¹dŸ te¿ jako
dwug³oska ou (k³ócz, stóudnia). Cecha ta obejmuje D¹brówkê, Podmokla, za-
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chodni¹ czêœæ Nowotomyskiego (Zêbowo, Bolewice, £omnica), Wolsztyñskie
i siêga do po³udniowozachodniej Wielkopolski. Tematem moich badañ sta³y siê
zasiêgi okreœlonych cech peryferii zachodnich i wewnêtrzne zró¿nicowanie gwar
zachodniej Wielkopolski. W tym celu przebada³am 26 miejscowoœci (w latach
1958-60). Podajê je wed³ug kolejnej numeracji punktów na Mapkach (por. Mapkê
nr 2, s.54). 

1.+ Chwalim, Sulechowskie (wymar³a gwara z cechami œl¹skimi; korzysta³am
z artyku³u K. Nitscha, Dialekt chwalimski, Wybór pism polonistycznych t. IV, Wro-
c³aw- Kraków 1958, oraz R. Olescha, Zur Mundart von Chwalim in der frûheren
Grenzmark Posen-Westpreussen, Akademie der Wissenschaftenund der Literatur,
Jahrgang 1956, Nr 6);

2. Stare Kramsko, Sulechowskie

3. Nowe Kramsko, Sulechowskie

4. Wielkie Podmokle, Sulechowskie

5. Ma³e Podmokle, Sulechowskie

6. D¹brówka, Miêdzyrzeckie

7. £owyñ, Miêdzychodzkie
8. Zatom Stary, Miêdzychodzkie
9. £omnica, Nowotomyskie

10. Zakrzewo, Wolsztyñskie

11. Ma³a Wieœ, Wolsztyñskie

12. Ja¿yniec, Wolsztyñskie

13. Obra, Wolsztyñskie

14. Kie³piny, Wolsztyñskie

15. Boruja Wieœ, Wolsztyñskie

16. Bolewice, Nowotomyskie

17. Zêbowo, Nowotomyskie

18. Lutom, Miêdzychodzkie

19. Lubosz, Miêdzychodzkie

20. Ró¿a, Nowotomyskie

21. Wioska, Wolsztyñskie

22. Wijewo, Wschowskie

23. Brenno, Wschowskie

24. Górsko, Wolsztyñskie

25. Lubosina, Szamotulskie

26. Binino, Szamotulskie
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Szczegó³owe badania terenowe pozwoli³y ustaliæ ró¿nego typu izoglosy (zasiêgi) wy-
branych zjawisk dialektalnych, a tak¿e ich powi¹zañ z innymi obszarami jêzykowymi
(odpytywa³am g³ównie informatorów powy¿ej 60 lat, staraj¹c siê dotrzeæ do najstarszej
warstwy jêzykowej).

1. Wspólne cechy z wymar³ym dialektem Megisera (Mapka nr 3). Nale¿y tutaj
kilka cech:

a) fonetyczna postaæ niêdziela (w dialekcie Megisera+ ninŸela) obejmuj¹ca:
Kramska, Podmokla, £omnicê, Zakrzewo, Ma³¹ Wieœ, Kie³piny (p. 2,3,4,5,9,10,
11, 14)

b) forma s³ownikowa: dziwny 'niespokojny, ruchliwy' (w dialekcie Megisera+
ziwny 'dziki'), osieñ 'zbo¿e ozime' (w dialekcie Megisera + woseñ) - obydwa wy-
razy obejmuj¹: Kramska, Podmokla, D¹brówkê, Ma³¹ Wieœ (p. 2,3,4,5,6,11); na
pozosta³ym obszarze wyraz dziwny ma znaczenie ogólnopolskie; druga nazwa
osieñ przeciwstawia siê nazwom: zbo¿e ozime lub zimowe;

c) forma fleksyjna: dope³niacz liczby pojedynczej rodzaju mêskiego i nijakiego
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przymiotników i zaimków z koñcówk¹ - yg, - ig lub - ych, - ich (np. dobryg lub
dobrych syna, mojig lub moich brata; w dialekcie Megisera koñcówka - g) obej-
muj¹ca: + Chwalim, Kramska, Podmokla, Ma³¹ Wieœ (p. 1,2,3,4,5,6,11); na po-
zosta³ym obszarze jest koñcówka - ego w ró¿nych wariantach fonetycznych.

2. Wspólne cechy z wymar³ym dialektem Jakubicy i mu¿akowskim (Mapka nr 4).
Z dialektem Jakubicy wi¹¿¹ siê dwie cechy:

a) wyraz (ta) ocieñ (u Jakubicy / ten / wóseñ) 'cieñ cz³owieka'; obejmuje du¿y ob-
szar zachodni: + Chwalim, Kramska, Podmokla, D¹brówkê, £owyñ, £omnicê, Zakrze-
wo, Ma³¹ Wieœ, Ja¿yniec, Obrê, Kie³piny, Borujê Wieœ, Wijewo (p.
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,22; w p. 1 i 15 jest (ten) ocieñ, na pozosta³ym ob-
szarze wystêpuje (ta) cieñ);

b) cecha koniugacyjna: koñcówka - me (obok nowszej - my) w 1 osobie liczby
mnogiej czasu teraŸniejszego: robime, widzime (tak samo u Jakubicy); forma ta-
ka ogranicza siê wy³¹cznie do Kramsk i Podmokli (p. 2,3,4,); w pozosta³ych gwa-
rach -m: robim, widzim (obok - my) D¹brówka (p. 6) oraz punkty w pó³nocnej
czêœci, w tym Bolewice i Zêbowo: (p. 7, 8, 16, 17, 18, 19, 25, 26); w po³udnio-
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wej czêœci jest - my (j) robimy (j), widzimy (j): (p. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20,
21, 22, 23, 24).

Z dialektem mu¿akowskim wi¹¿¹ siê równie¿ dwie cechy:
a) zaimek rodzajowy dzier¿awczy ichy, icha, iche 'ioh' (tak samo w dialekcie mu¿a-

kowskim) z odmian¹: ichych, ichym itd.; np. ichy syn, icha matka, iche dziecko; forma
taka wystêpuje w Kramskach, Podmoklach i Ma³ej Wsi (p. 2, 3,4, 5, 11),

b) wyraz w(³)ocni (koñ) 'koñ w zaprzêgu z lewej strony' (w dialekcie mu¿akowskim
na³ócny); obejmuje on znaczny obszar zachodni: Kramska, Podmokla, D¹brówkê, £o-
wyñ, £omnicê, Zakrzewo, Ma³¹ Wieœ, Ja¿yniec, Obrê, Kie³piny, Borujê Wieœ, Wijewo,
Brenno, Górsko (p. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 24); na pozosta-
³ym obszarze przeplataj¹ siê nazwy: lewy, podsobni, podsobek.

3. Wspólne cechy dolno³u¿ycko-zachodniowielkopolsko - kaszubskie (Mapka nr 5).
Mo¿na tu wskazaæ dwie cechy:

a) fonetyczn¹: miêkkie w w wyrazie zwiono 'dzwono' (czêœæ drewnianego ko³a
u wozu); obok postaci fonetycznej zwiono w D¹brówce i Ma³ej Wsi (p. 6,11) wystêpu-
je Ÿwiono w Starym Kramsku i Podmoklach (p. 2,4,5); obydwie postaci zwiono i Ÿwio-
no w Nowym Kramsku (p. 3; na pozosta³ym obszarze jest zwono, rzadziej dzwono);
powy¿szy wyraz z miêkkim w nawi¹zuje do pó³nocno- i po³udniowozachodniokaszub-
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skiego zwiono oraz dolno³u¿yckiego i górno³u¿yckiego zwjeno, a zw³aszcza do formy
wschodniej gwar przejœciowych zwjono; 

b) drug¹ cech¹ jest zjawisko s³owotwórcze, charakterystyczne dla wyrazów:
scielna (krowa) 'cielna', skotna (koza, owca) 'kotna', sproœna (œwinia) 'proœna',
przedrostek s - jest tutaj œci¹gniêt¹ postaci¹ dawnego przedrostka s¹ - (jak w wy-
razach: s¹siad, s¹siek); scielna, skotna, sproœna obejmuje gwary: Kramsk, Podmo-
kli, D¹brówki, £owynia, £omnicy, Zakrzewa, Ma³ej Wsi, Ja¿yñca, Obry, Kie³pin,
Borui, Wijewa i Bremna (p. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11,12,13,14,15, 22, 23; na po-
zosta³ym obszarze jest cielna, kotna, proœna). Wyrazy scielna, skotna, sproœna
nawi¹zuj¹ swoj¹ formacj¹ s³owotwórcz¹, zarówno do pó³nocnokaszubskich
nazw: s¹ cielna, s¹proœna, s¹bagna, jak i dolno³u¿yckich sæelny, - a,- e 'cielna' i 'kot-
na', suprosna 'proœna”.

4. Cechy œl¹skie w gwarach zachodniej Wielkopolski (Mapka nr 6, s.57). Wy-
mieniê tutaj kilka charakterystycznych cech:

a) cecha fonetyczna: jeŸdzioro 'jezioro' obejmuj¹ca: +Chwalim, Kramska, Pod-
mokla, D¹brówkê, £omnicê, Zakrzewo, Ma³¹ Wieœ, Ja¿yniec, Obrê, Kie³piny, Bo-
rujê, Wijewo, Brenno, Górsko (p. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 22,
23, 24; w pozosta³ych punktach jest jezioro lub jezioro); 

b) cecha s³owotwórcza: przedrostek ze- w wyrazie zeg³owek 'zag³ówek, po-
duszka' zanotowano w Podmoklach, D¹brówce, £omnicy, Zakrzewie, Kie³pi-
nach, Borui (p. 4,5,6,9,10,14,15). W wymienionych gwarach obok zeg³owek
mog¹ byæ nazwy oboczne wystêpuj¹ce na pozosta³ym obszarze: zag³owek, pod-
g³owek, poduszka, pieduszka;

c) cechy s³ownikowe: laska 'dzier¿ak u cepa'; nazwa ta charakterystyczna jest dla
Kramsk, £omnicy, Zakrzewa, Ma³ej Wsi, Ja¿yñca, Obry, Kie³pin, Borui, Wioski (p. 2,
3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21); w pozosta³ych punktach mamy dzier¿ak); œl¹ska na-
zwa poganka 'gryka' obejmuje ten sam zespó³ gwarowy co wyraz laska, nadto Kram-
ska (p. 2,3); na pozosta³ym obszarze funkcjonuje typowo wielkopolska taterka;

d) cecha znaczeniowa (semantyczna): k¹sek ma dwa znaczenia 'kawa³ek' i 'tro-
chê' (np. k¹sek mleka); obydwa znaczenia zanotowano w D¹brówce, £owyniu,
£omnicy, Zakrzewie, Kie³pinach, Borui (p. 6, 7, 9, 10, 14, 15).

Wp³ywy œl¹skie zwi¹zane s¹ z osadnictwem. W kronice szkolnej z roku 1785
w Borui Wsi znalaz³am zapis: „Die hiesige ewangelische Schulgemeinde wurde
um Jahr 1785 gegrundet und zwar durch eingewanderte Schlesier und Bohnem”.
Jest tutaj mowa o osadnictwie œl¹skim, niemieckim i czeskim, prawdopodobnie
jednak przybyli tu równie¿ Œl¹zacy mówi¹cy dialektem œl¹skim, czego odzwiercie-
dleniem s¹ utrwalone cechy œl¹skie. 

5. Wielostronne powi¹zania jêzykowe gwar zachodniej Wielkopolski (Mapka
nr 7, s. 60). 

Przez zachodni¹ Wielkopolskê przechodz¹ ci¹gi jêzykowe œl¹sko - zachodnio
wielkopolsko - ³u¿ycko - kaszubskie, jak fonetyczne: jeg³a 'ig³a', ³e¿ka '³y¿ka',
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pilowaæ 'pilnowaæ', gorzyæ siê 'z³oœciæ siê', 'gniewaæ siê'; s³ownikowe: klin '³ono',
kidaæ (gnój) 'rozrzucaæ' (bez kaszubszczyzny).

Z przedstawionej wy¿ej geografii cech dialektalnych wynika, ¿e zachodnia
czêœæ Nowotomyskiego ³¹czy siê z zespo³em gwar zachodniowielkopolskich.
Pó³nocna zaœ czêœæ ci¹¿y do zespo³u pó³nocnowielkopolskiego, np. koñcówka
- m w 1 osobie liczby mnogiej czasu teraŸniejszego: robim, widzim obejmuje Bo-
lewice, Zêbowo (p. 16, 17), nazwy: kwaœna kapusta 'szczaw' wystêpuje w Bole-
wicach, Zêbowie i Ró¿y (p. 16,17,20), przewieczorek 'podwieczorek' jest
w £omnicy, Bolewicach, Zêbowie, Ró¿y (p. 9, 16, 17, 20).

Takie ugrupowanie zespo³ów gwarowych wynika ze szczególnego po³o¿enia
geograficznego omawianego terenu oraz ruchów migracyjnych. O granicach za-
siêgów poszczególnych cech jêzykowych w omawianych gwarach w du¿ej mierze
zadecydowa³y:

1. lasy, w których od Miêdzychodu po Wolsztyn osiedlili siê w XVIII wieku Olê-
drzy;

2. granica administracyjna: do I wojny œwiatowej by³y powiat wolsztyñski i wschod-
nia czêœæ sulechowskiego stanowi³y powiat babimojski z siedzib¹ w Wolsztynie (tym na-
le¿y t³umaczyæ zasiêg cech ³u¿yckich g³ównie w Wolsztyñskiem);

3. administracja koœcielna: w przesz³oœci parafie Babimost, Nowe Kramsko, D¹-
brówka, Zb¹szyñ, Boruja, £omnica, Zakrzewo, £owyñ nale¿a³y do dekanatu zb¹skie-
go (miejscowoœci te powtarzaj¹ siê przy wielu cechach).

W prowadzonych przeze mnie badaniach przesz³o 30 lat temu, stara³am siê dotrzeæ
do najstarszej warstwy jêzykowej - zwa¿ywszy na migracje ludnoœci i zanik gwar, jest to
zatem ju¿ dokumentacja historyczna i niepowtarzalna. Szczegó³owe opracowanie wraz
z bibliografi¹ zawiera moja publikacja: Gwary zachodniej Wielkopolski (Poznañ1970,
UAM, Prace Wydzia³u Filologicznego, Seria Filologia Polska, nr 14).
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S³ownictwo gwarowe wsi Granowo Nowotomyskie

W roku 1974, bêd¹c studentk¹ polonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickie-
wicza w Poznaniu, przeprowadzi³am badania dialektologiczne we wsi Granowo,
nale¿¹cej wczeœniej do powiatu nowotomyskiego. By³a to moja praca dyplomo-
wa. Wybór Granowa nie by³ przypadkowy. Jest to moja wieœ rodzinna, a to
w znacznym stopniu u³atwi³o mi pracê w terenie. Tego typu badania maj¹ na ce-
lu ocalenie od zapomnienia resztek s³ownictwa i form gramatycznych gwary, któ-
ra z roku na rok zbli¿a siê do jêzyka ogólnopolskiego. Wprawdzie istnia³y ju¿ pra-
ce na temat jêzyka ró¿nych regionów Wielkopolski 1, a tak¿e pracowano nad
„Atlasem jêzyka i kultury ludowej Wielkopolski” 2, niemniej Granowo nigdy nie
by³o punktem badanym przez dialektologów. Najbli¿szymi miejscowoœciami
gdzie przeprowadzono badania, zarówno gwarowe, jak i etnologiczne dla po-
trzeb atlasu, by³y Dakowy Mokre oraz Konojad.

Granowo jest bardzo star¹ wsi¹, wspomnian¹ ju¿ w Ÿród³ach z 1298 roku3.
Le¿y 11 km na wschód od Grodziska Wlkp., przy szosie Poznañ - Zielona Góra
i linii kolejowej Poznañ - Sulechów. W XIV wieku w³aœcicielem wsi by³ Wincenty
Granowski, starosta generalny Wielkopolski; El¿bieta, wdowa po nim, by³a trze-
ci¹ ¿on¹ króla W³adys³awa Jagie³³y. Drewniany koœció³ œw. Marcina pochodzi
z 1729 roku. Jest to du¿a wieœ gminna ze szko³¹, poczt¹, oœrodkiem zdrowia.

W czasie badañ wieœ liczy³a oko³o 1800 mieszkañców. By³a to ludnoœæ zarów-
no zasiedzia³a, jak i nap³ywowa, g³ównie z pobliskich wsi dawnych powiatów: no-
wotomyskiego i koœciañskiego. Przewa¿ali rolnicy i ch³oporobotnicy, którzy sto-
sunkowo dobrze zachowali swoj¹ gwarê, tzn. miêdzy sob¹ w swobodnej rozmo-
wie u¿ywali gwary, natomiast w kontaktach z ludŸmi obcymi starali siê czêsto
przystosowaæ gwarê do jêzyka literackiego. Ta „dwujêzycznoœæ”, czyli pos³ugiwa-
nie siê gwar¹ i jêzykiem ogólnopolskim w mniej lub wiêcej czystej postaci, by³a zja-
wiskiem czêstszym u m³odzie¿y ni¿ u ludzi starszych, którzy mówili g³ównie gwa-
r¹. U dzieci, które nie zaczê³y jeszcze chodziæ do szko³y, wiele cech gwarowych
wystêpowa³o w ca³ej okaza³oœci. T³umaczy³am to faktem, ¿e ich wychowaniem
zajmowali siê g³ównie ludzie starzy - dziadkowie. Jêzyk ogólnopolski poznawali
dopiero w szkole. Przedszkole odgrywa³o w tym wzglêdzie minimaln¹ rolê,
bowiem uczêszcza³o tam wówczas zaledwie 20 dzieci.
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Jeœli chodzi o ludnoœæ nap³ywow¹, mieszkaj¹c¹ przez d³u¿szy czas w Granowie,
to da³o siê zauwa¿yæ zjawisko przejmowania przez ni¹ gwary tej wsi. W zasadzie
zawsze nazwy funkcjonuj¹ce w s³ownictwie Granowa, a ró¿ni¹ce siê od nazw u¿y-
wanych przez tych ludzi w poprzednim miejscu zamieszkania, przejmowane by³y
przez nich do zasobu s³ownictwa czynnego. Poprzednie nazwy przechodzi³y do
zasobu s³ownictwa biernego, czyli zosta³y w ich pamiêci. Przyk³adowo informator
pochodz¹cy ze wsi Model w dawnym powiecie gostyñskim, a mieszkaj¹cy w Gra-
nowie, przypomina³ sobie nazwy, których ju¿ wówczas nie u¿ywa³, i tak np.:
kwyrlejka 'drewniany przyrz¹d do rozmieszania p³ynu' to dawniejszy kozio³ek,
nabjyrka '³y¿ka do nalewania zupy' to dawniej ³yszka wazowa, waska (st.) II wan-
na (nw.) 4 to dawniej balja, wymborek (st.) II wjadro (nw.) - dawniej kube³ek, wi-
d³ydo pyruf - gable, dziapka do pyruf - graczka, ³opata - szpadel, rajka II Radiów-
ka 'bruzda, w któr¹ sadzi siê ziemniaki' - dawniej redlina, hela 'wóz do ziemnia-
ków' - krypa, itp.

Materia³ leksykalny zbiera³am zarówno metod¹ kwestionariuszow¹,
pos³uguj¹c siê kwestionariuszem do badañ s³ownictwa ludowego pod redakcj¹
Witolda Doroszewskiego5, jak te¿ zapisuj¹c lub nagrywaj¹c na taœmê
magnetofonow¹ luŸne wyrazy czy ca³e opowiadania. Zapisywanie (nagrywanie)
ca³ych zdañ i wypowiedzi bardzo wzbogaca zebrany materia³ i dostarcza
materia³u m. in. do analizy sk³adniowej.

Kwestionariusz (podaj¹c za „S³ownikiem jêzyka polskiego"6) jest to druk
zawieraj¹cy szereg pytañ (czêsto tak¿e i odpowiedzi) dotycz¹cych okreœlonej
sprawy lub jakiegoœ zagadnienia. Kwestionariusz do badañ s³ownictwa ludowego,
którym siê pos³ugiwa³am, sk³ada siê z czterech czêœci. Zeszyt I ma podtytu³
„Hodowla i œwiat zwierzêcy”, zeszyt II „Œwiat roœlinny”, zeszyt III „Technika
ludowa” i zeszyt IV „Kultura spo³eczna i duchowa”. Ka¿dy z tych zeszytów
zawiera pytania z danej tematyki oraz - bardzo pomocn¹ dla badacza - czêœæ
ilustracyjn¹ z tablicami zawieraj¹cymi rysunki. Pytania zawarte w kwestionariuszu
(jest ich oko³o 3500) zaopatrzone s¹ tak¿e w odpowiedzi, ale te przeznaczone s¹
wy³¹cznie dla badaj¹cego; mog¹ mu siê przydaæ do sprawdzenia, czy informator
jakiejœ znanej sobie nazwy nie zapomnia³. Najobszerniejszym zeszytem jest zeszyt
dotycz¹cy techniki ludowej. Zawiera a¿ 1611 pytañ i opatrzony jest172
tablicami.

Zebrany przeze mnie materia³ leksykalny liczy³ 4750 wyrazów. Zestawienie
tych dwóch cyfr, tj. iloœci pytañ w kwestionariuszu i iloœci zebranego przeze mnie
materia³u s³ownikowego œwiadczy o bardzo du¿ej wiedzy ludnoœci wiejskiej i o ich
znakomitej pamiêci. Dlatego dodatkow¹ satysfakcjê sprawia mi fakt, ¿e zebrany
przeze mnie materia³ przekaza³am do opracowywanego przez Zak³ad Dialekto-
logii Polskiej Instytutu Jêzyka Polskiego PAN w Krakowie „S³ownika gwar pol-
skich” i Granowo zosta³o ujête jako jeden z punktów dialektologicznych na ma-
pie Polski.
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Granowo le¿y na zachodnich peryferiach Wielkopolski centralnej, zatem pra-
wie wszystkie cechy gwarowe uznawane za typowe dla Wielkopolski i typowe dla
centrum, a tak¿e niektóre z cech uznawanych za typowe dla Wielkopolski za-
chodniej, wystêpuj¹ w Granowie.

Odnotowa³am wystêpowanie obocznoœci 'ew II ow, tzn. przyrostki i koñców-
ki z - 'ew - wystêpuj¹ po miêkkiej, z -ow - po twardej spó³g³osce, np.: wujewi, ale
ch³opokowi; uproszczenia grup spó³g³oskowych, np.: lo 'dla', turz 'tchórz', szur
'szczur', dziy¿awa ' dzier¿awa' itp.; asynchroniczn¹ wymowê spó³g³osek wargo-
wych miêkkich, np. rymjanek, mjasto, czymje 'trzyma', wieje, pjeje, pjec, wjatr;
charakterystyczny przyrostek -ew i koñcówkê -ewi po spó³g³osce miêkkiej, np.
k³owolewi, g³ospodorzewi, wujewi, majewyj, wiœniewyj; przyrostek -ity w for-
mach m¹czyty, wodnity 'm¹czysty','wodnisty'; nie œci¹gniête formy czasownika,
np.: bojeæ sie, stojeæ, stojo³ym, a tak¿e wystêpowanie typowych wyrazów wiel-
kopolskich, takich jak: dziaduœ, babusia, bogocz 'zamo¿ny gospodarz', glapa 'wro-
na, gawron', wymborek 'wiadro', szóñdy 'nosid³a do wiader', uliczka 'brama, furt-
ka', sklep ' piwnica', sk³ad 'sklep', hyæka 'dziki bez', gu³a 'indyczka', macoszka 'bra-
tek', szabel 'str¹ki fasoli', modre 'ciemnoniebieska farbka do p³ukania bia³ej bieli-
zny', œwjyntojanki 'porzeczki' i inne.

Niektóre wyrazy uznane przez wielkopolskiego dialektologa Adama Toma-
szewskiego za typowo zachodniowielkopolskie7, jak glozna 'zgrubia³a czêœæ koœci
goleniowej ', dusno 'dzi¹s³o', dwojynta 'bliŸniêta', dymboki 'g³êboki' wystêpuj¹
w jêzyku starszego i œredniego pokolenia Granowa, co œwiadczy zapewne o ich
znacznie wiêkszym zasiêgu w przesz³oœci. Podobnie jest z nazw¹ rymjanek, któr¹
Monika Gruchmanowa uwa¿a za typow¹ dla Wielkopolski Zachodniej8, a która
funkcjonowa³a równie¿ w s³ownictwie najstarszych mieszkañców Granowa.

W podejmowanych ju¿ wówczas badaniach dialektologicznych nie chodzi³o
wy³¹cznie o wydobycie i utrwalenie systemu najstarszej warstwy gwarowej. Ma-
teria³ dialektologiczny zebrany wy³¹cznie od informatorów najstarszych, mówi¹-
cych dobrze zachowan¹ gwar¹, nie charakteryzuje jêzyka badanej miejscowoœci
w sposób ca³kowicie wyczerpuj¹cy. Brak w nim danych dotycz¹cych sposobu mó-
wienia pozosta³ych mieszkañców, stanowi¹cych czêsto grupê o wiele liczniejsz¹
ni¿ najstarsi. Wa¿ne jest nie tylko to, ¿e w danej wsi mówi siê w okreœlony spo-
sób, lecz równie¿ - kto w dany sposób mówi i czy konsekwentnie.

Zjawiska jêzykowe inaczej uk³adaj¹ siê w zale¿noœci od wieku mieszkañców,
dlatego podzieli³am moich informatorów na trzy grupy. Informatorów powy¿ej
60 lat zaliczy³am do I grupy wiekowej, od 40 do 60 lat do II grupy wiekowej i od
20 do 40 lat do III grupy. Taki podzia³ pozwala lepiej zapoznaæ siê ze zmianami
zachodz¹cymi w gwarze. W ka¿dej grupie by³o nie mniej ni¿ czterech informato-
rów.

Kiedy porówna³am zebrany przeze mnie materia³ z dwoma najbli¿szymi punk-
tami z „Atlasu jêzyka i kultury ludowej Wielkopolski”, tzn. z materia³em ze wsi
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Dakowy Mokre i Konojad, oprócz przewa¿aj¹cej zgodnoœci form leksykalnych,
da³y siê zauwa¿yæ równie¿ pewne ró¿nice, zmieniaj¹ce niekiedy geografiê czy za-
siêg niektórych nazw. Przyk³adowo, oprócz nazw zanotowanych w tych wsiach,
w Granowie wystêpuj¹ jeszcze inne, tam nie notowane, np. ser suszony o kszta³-
cie pod³u¿nym to syrek, kaska (r. ¿), a w Granowie kacek ll kasek (r. m.). Glinia-
ny garnek do mleka wszêdzie nazywano mlostkiym, z tym, ¿e w Granowie zano-
towa³am równie¿ póŸniejsz¹, ale powszechn¹ nazwê kamjynny garnek. Podobnie
jest z nazw¹ naczynia do wyrabiania mas³a. Wszêdzie notowana jest nazwa kie-
rzynka. W atlasie zaznaczono, ¿e jest to obszar wystêpowania wy³¹cznie maœlni-
cy z t³uczkiem. W Granowie zanotowa³am i sprawdzi³am wiarygodnoœæ wystêpo-
wania równie¿ innego typu maœlnicy, tzw. cholypki, „Mas³o robju³o sie f kierzyn-
ce abo cholypce. My mjeli takóm cholypke, to bu³o du¿ykie i tak siê wziyn³o i tak
siê cholyba³o jag dziecioka”. W póŸniejszym okresie wesz³y do u¿ycia nowsze ty-
py maœlnicy na korbê, zwane te¿ kierzynkami, a jeszcze póŸniej robi³o siê mas³o
w ma³ych pralkach do prania.

Na okreœlenie wiatru wiruj¹cego, czyli wiru powietrznego, zanotowano w atla-
sie (nie podaj¹c zapisu fonetycznego) trzy nazwy: tr¹ba powietrzna, œwiñskie
gówno i m³ynek. Nazwa œwijskie gówno wystêpuje równie¿ w Granowie obok
nazw ciota i djabo³, przez co zmieniona nieco zosta³a granica wystêpowania tych
nazw. Ponadto zarejestrowa³am jeszcze jedn¹ nazwê kurze gówno nie notowan¹
ani razu w atlasie. Nazwy ciota i djabo³ rozbudowane by³y najczêœciej okreœlenia-
mi kryñci i mele. Równie¿ nie notowan¹, a wystêpuj¹c¹ w Granowie, jest stara na-
zwa pieczarki - ³ofsiónka (poniewa¿ najczêœciej ros³a na œciernisku po owsie).

Ró¿nic leksykalnych, takich jak te przyk³adowo przytoczone, jest niewiele.
Przypuszczalnie s¹ one wynikiem nieco innego podejœcia do badañ. W atlasie cho-
dzi³o g³ównie o wydobycie i utrwalenie najstarszej warstwy gwarowej. Tylko
w miarê potrzeby korzystano z pomocy przedstawicieli œredniej i m³odszej gene-
racji. Natomiast w podjêtych przeze mnie badaniach, jak ju¿ wspomnia³am, cho-
dzi³o g³ównie o ukazanie pionowego zró¿nicowania s³ownictwa wsi. Dysponuj¹c
zapisami gwarowymi, zebranymi od ludzi w ró¿nym wieku, mo¿na nie tylko usta-
liæ, co w badanej gwarze dominuje obecnie, ale mo¿na zestawiæ wczeœniejsze
i póŸniejsze stadia rozwojowe. Jest to rzecz¹ bardzo wa¿n¹ przy badaniach gwa-
ry, która nie posiada ¿adnego starszego opracowania i tym samym nie ma mo¿li-
woœci porównania. Wnioski o tym, jakim zmianom uleg³a i ulega gwara, mo¿na
w takich wypadkach wyci¹gaæ jedynie na podstawie jêzyka ludzi ¿yj¹cych. Bardzo
czêsto zdarza³o siê, ¿e podczas eksploracji dany informator podkreœla³, ¿e tak
mówiono dawniej, a tak jest obecnie. Na przyk³ad podawa³, ¿e teraz mówi siê:
klamka, sam³olot, symafór, r³ower, dro¿d¿e, a dawniej mówiono: antoba, ³oro-
plan, ³apa, kó³ko, m³odzie.

Przeobra¿enia kulturowe na wsi poci¹gaj¹ za sob¹ przeobra¿enia natury leksy-
kalnej. Wkraczanie na wieœ techniki powoduje zanik niektórych desygnatów oraz
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wyrazów z tymi desygnatami zwi¹zanych. Wyrazy stopniowo wychodz¹ z po-
wszechnego u¿ycia i znajduj¹ jedynie schronienie w pamiêci ludzi, którzy w ogó-
le ich nie u¿ywaj¹ lub u¿ywaj¹ bardzo rzadko, co z czasem prowadzi do tego, ¿e
nazwa przestaje funkcjonowaæ w jêzyku wsi. Zanika wiele przyborów i narzêdzi,
którymi pos³ugiwa³ siê miejscowy przemys³ ludowy, np. ludzie nie siej¹ ju¿ i nie
uprawiaj¹ lnu, a wiêc mnóstwo nazw z tej dziedziny, jak i same narzêdzia, m³od-
szym mieszkañcom nie s¹ znane. Tylko najstarsi mieszkañcy Granowa wiedzieli,
¿e rów przep³ywaj¹cy przez wieœ dlatego nazywany jest do dzisiaj moczyd³ami,
gdy¿ moczono w nim dawniej len. Zanika s³ownictwo zwi¹zane z dawnymi formami
gospodarki wiejskiej. Nikt nie zna³ czêœci ¿aren, krosien, sochy, kieratu, jarzma, a bywa-
³o i tak, ¿e nie pamiêtali czêœci jeszcze nie tak dawno u¿ywanego p³uga czy wozu. Mu-
szê zaznaczyæ, ¿e ani jeden informator nie potrafi³ nazwaæ wszystkich. Dotyczy³o to
g³ównie czêœci drobnych, ma³o istotnych dla ca³oœci lub prymitywnych, np. nikt nie
umia³ nazwaæ okucia na koñcu dyszla, prêta ³¹cz¹cego czepigi p³uga. Czêœci, których nie
umiano nazwaæ, nazywano po prostu winklym lub wihajstrym. Bywa³o te¿ i tak, ¿e
mieszkañcy znali dane wyrazy, ale z ró¿nych wzglêdów ich nie u¿ywali. Dotyczy-
³o to miêdzy innymi wyrazów zwi¹zanych z dawn¹ gospodark¹ folwarczn¹, z oby-
czajami, wierzeniami. Starsi pamiêtali takie wyrazy jak: szefle 'czas zbioru ziem-
niaków w maj¹tku', ³okumun 'ekonom', kucier' powo¿¹cy koñmi', sznyter 'daw-
ny rolnik sezonowy w maj¹tku', cha³upnik 'ch³op ma³orolny', skotorz 'stary cz³o-
wiek pas¹cy byd³o ca³ej wsi', ale ze zrozumia³ych wzglêdów ich nie u¿ywali.

Gin¹ nazwy dotycz¹ce wyposa¿enia domu. W zwi¹zku z elektrycznoœci¹ lam-
pa naftowa i nafta sta³y siê zbêdne. Tylko w pamiêci najstarszych zosta³y nazwy
ma³ych lamp naftowych k³opciuszek czy pito³ko pocz¹tkowo na gas, póŸniej na
petrol. M³odsi tych nazw (z wyj¹tkiem doœæ d³ugo u¿ywanej nazwy petrol) nie
znali. Wiele wyrazów nale¿¹cych do s³ownictwa biernego starszego pokolenia -
m³odszemu, albo w ogóle nie by³y znane, albo funkcjonowa³o w innym znaczeniu.
Nikt z m³odych nie wiedzia³, ¿e parowóz nazywano pjecym, fajke - muckiym, le-
watywê - emynóm, tatarak - ³amuziym, na ibrych 'na zapas'. By³o te¿ i tak, ¿e wy-
raz zmieniaj¹c swoje dawne, konkretne znaczenie, jednoczeœnie rozszerza³ swój
zakres u¿ycia. Jeden z informatorów wyt³umaczy³ mi bardzo dok³adnie to zjawi-
sko na przyk³adzie semafora. Wyraz ³apa oznacza³ dawniej tylko rêkê, póŸniej
wraz z pojawieniem siê nowego desygnatu oznaczaæ zacz¹³ i semafor, „bo tag wy-
glóndo³, jag ³apa podniesiono do góry”. Niew¹tpliwie u¿ycie wyrazu zosta³o roz-
szerzone. Podobnie z wyrazem szarwark. Pocz¹tkowo oznacza³ pracê wykony-
wan¹ w ramach obowi¹zku budowy i naprawy dróg komunalnych nak³adanego
przez pañstwo na ludnoœæ wiejsk¹, a z chwil¹ zniesienia tego obowi¹zku nazwa
przyjê³a siê do okreœlania prac spo³ecznych na rzecz wsi.

Zanikanie starych form w gwarze, jak i powstawanie nowych w wyniku rozwo-
ju wewnêtrznego b¹dŸ przenikania do gwary s³ownictwa ogólnego, jest spraw¹
oczywist¹. Spora czêœæ s³ownictwa zwi¹zanego z technik¹ zosta³a przejêta z jêzy-
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ka ogólnego (czêsto z pewnymi modyfikacjami i zniekszta³ceniami), np. lewizór
'telewizor'. W sumie jednak wp³yw jêzyka ogólnego na mowê ludzi z najstarszej
grupy wiekowej nie by³ wówczas a¿ tak silny: „mówje tag jag mje matka nauczu-
³a”.

Okaza³o siê, ¿e najbardziej stabilnym dzia³em s³ownictwa by³ dzia³ dotycz¹cy
gospodarstwa domowego. Wyrazy tego krêgu d³u¿ej i trwalej opieraj¹ siê ogól-
nopolskim tendencjom wyrównawczym, a to miêdzy innymi dlatego, ¿e proce-
sem przygotowywania pokarmów zajmuj¹ siê kobiety. One rzadziej ni¿ mê¿czyŸ-
ni opuszcza³y wieœ, a poza tym proces ten niewiele siê zmieni³. Nie by³o wówczas
a¿ tak znacznych zmian w zakresie podstawowych narzêdzi czy sprzêtu. Dawniej
¿ywnoœæ przechowywano w kómorze, a dzisiaj w skrytce (obecnie prawie wszy-
scy maj¹ lodówki, zamro¿arki), ale tak jak dawniej przechowuje siê w nich chlyb,
mas³o, œmjotane, syr, salcesón, leberke, kaszoki.

Dzia³ami mniej odpornymi na wp³yw jêzyka ogólnopolskiego, jak i innych gwar
by³y: hodowla i rolnictwo. Chc¹c byæ dobrym gospodarzem trzeba uczyæ siê, czy-
taæ fachow¹ prasê, ogl¹daæ audycje telewizyjne dla rolników, kupowaæ lepszy
sprzêt, lepiej gospodarowaæ. Kupuj¹c np. maszynê, œrodki chemiczne, nawozy
sztuczne, rolnik otrzymuje jednoczeœnie instrukcjê, jak siê nimi pos³ugiwaæ, jak
u¿ywaæ itp. Przyjmuj¹ siê wówczas i upowszechniaj¹ nazwy proponowane przez
przemys³, natomiast powolnemu zapominaniu ulegaj¹ nazwy ludowe. Dla przy-
k³adu: dawniej w Granowie znano tylko jeden rodzaj sztucznego nawozu - super-
fosfat, który posiada³ powszechn¹ nazwê gu³a. Dzisiaj jest ich bardzo du¿o. Rol-
nicy znaj¹ nazwy wszystkich, których u¿ywaj¹, wiedz¹ jakie warunki np. klima-
tyczne wymagane s¹ przy ich zastosowaniu itp. Przytoczê wypowiedŸ jednego,
wówczas 74 - letniego informatora: Superfosfat pozywali gu³a. Mój ³eciec tylko
tyn nawóz zno³ i to wyœywo³. Tero jez wjyncy nawozóf sztucznych. Jo u¿ywóm
superfosfat, siarczan amónu, supertomasyne, salytszak, salytre amónowóm,
mocznik, fosforan i jeszcze wjyncy. Sóm dobre, ale tsza siê na niych znaæ. Jag wa-
runki klimatyczne sóm d³obre, to tysz to dzia³o, dzisiej ziymja nie musi ugoro-
waæ, bo sóm nawozy i roœñe.

Dla lepszego udokumentowania zmian, jakim z dnia na dzieñ ulega gwara,
przytoczê jeszcze kilka przyk³adów. Do obowi¹zków kobiet w zasadzie nale¿¹ te
same prace co dawniej, ale samo ich wykonywanie zmieni³o siê. Uprawiaj¹ one te
same warzywa i kwiaty co kiedyœ, lecz w zwi¹zku z tym, ¿e nasiona kupuj¹, a nie
zbieraj¹ same, siej¹ rzotkiefke a nie redyski, fasole a nie podu¿ykowaty groch,
malwy a nie œlazowe ró¿e, sadz¹ piwónie a nie tulipany 'starsza nazwa piwonii'.

Leczeniem chorych zajmuje siê ju¿ wy³¹cznie lekarz, dlatego znikaj¹ dawne lu-
dowe nazwy chorób, a miejsca ich zajmuj¹ nazwy jêzyka ogólnego: angielsko cho-
roba to kszywica, blednica - anemja, heksynszus - isjasz, dychawica - astma itp.
Stosunkowo oporniej zachodz¹ zmiany w zakresie wyrazów, które nie posiadaj¹
odpowiedników ogólnopolskich lub te odpowiedniki s¹ ma³o znane.
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Kilka uwag nale¿y siê germanizmom zaadoptowanym do fonetycznego i s³owo-
twórczego systemu gwary. Dotyczy³y one g³ównie kultury rolnej, nazw maszyn,
narzêdzi itp., np.: waserwoga 'poziomnica', z niem. Wasserwage, fukszwanc 'pi³a
p³atnica, tzw. lisi ogon', z niem. Fuchsschwanz, sipa II szypa 'metalowa ³opata zagiêta
po bokach', z niem. Schippe, mutra 'nakrêtka', z niem. Mutter, markiyr 'znacznik do sa-
dzenia ziemniaków', z niem. Markiere, dryl 'siewnik', z niem. Drill, krymer 'kultywator',
z niem. Krümmer, kana 'du¿e naczynie do mleka', z niem. Kanne, taszelampe 'latarka
kieszonkowa', z niem. Taschenlampe, bruch 'przepuklina', z niem. Bruch, heksynszus
'lumbago', z niem. Hexenschu, hebel 'strug', z dial. formy niem. Höbel, Hebel itd. Zapo-
¿yczenia te najczêœciej u¿ywane by³y przez informatorów najstarszej grupy wiekowej.
Mo¿na to t³umaczyæ tym, ¿e wszyscy oni chodzili do szko³y niemieckiej (czasy zaboru
pruskiego), a jêzyka polskiego uczyli siê wy³¹cznie w domach.

Jest spraw¹ oczywist¹, ¿e gwa³townie dokonuj¹ce siê przemiany spo³eczne, gospo-
darcze i kulturalne na wsi poci¹gaj¹ ze sob¹ zmianê obrazu gwary, zbli¿aj¹c j¹ z roku na
rok do jêzyka ogólnopolskiego. Czyni to gwarê bardziej monotonn¹ i bezbarwn¹.
Przyjmuje siê, ¿e ka¿da gwara ma oko³o 50 - 60 % wyrazów wspólnych z jêzykiem li-
terackim9.

Na podstawie przeprowadzonych w Granowie badañ mogê stwierdziæ, ¿e choæ
gwara tej wsi z roku na rok zbli¿a siê do jêzyka ogólnego i procent ten jest wiêkszy,
s³ownictwo gwarowe nie jest ubogie. Nadal istnieje tu wiele oryginalnych nazw i zjawisk
mog¹cych interesowaæ zbieraczy s³ownictwa.
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XV Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”

W tym roku, podobnie jak to czyniliœmy w minionych 15 latach, z okazji Narodowe-
go Œwiêta Niepodleg³oœci zaprosiliœmy dzieci i m³odzie¿ do muzycznego œwiêto-
wania, organizuj¹c Przegl¹d Pieœni ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³-
nierz borem, lasem…” - tym razem ze wzglêdu na panuj¹c¹ epidemiê w wersji on-
-line. M³odzi wokaliœci nades³ali filmiki z w³asnymi wykonaniami pieœni i piosenek
o patriotycznym wydŸwiêku, a wœród nich: „Co to jest niepodleg³oœæ”, „Id¹ leœni”,
„Serce w plecaku”, „Mury”, „Bia³o-czerwone”, „Tango na g³os, orkiestrê i jeszcze jeden
g³os”, „Rozkwita³y p¹ki bia³ych ró¿”, „Dziewczyna z granatem”, wi¹zankê pieœni patrio-
tycznych - a w niej „Polsk¹ flagê”, „Szar¹ piechotê”, „Marsz I Brygady”, „O mój rozma-
rynie” i „Rotê”. 

W XV Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem,
lasem…” on-line udzia³ wziêli: grupa „Podró¿nicy” z Przedszkola „Bajkowe Zacisze”,
Weronika i Zuzia ze Szko³y Podstawowej nr 1, uczestniczki warsztatów muzycznych
w Bolewicach: Marta Piku³a, Marcelina Molenda i Julita Ruta, uczniowie Prywatnego
Ogniska Muzycznego: Jeremi Szczechowiak, duet Oliwia Dziamska i Kasia Lipska, zespó³
Triola Singers, zespó³ Super Girls oraz perkusyjna Grupa Szopena z Akademickiej Szko-
³y Podstawowej w Nowym Tomyœlu. Uczniów wspierali nauczyciele: Katarzyna Jopek,
Cecylia Œlusarz, Aneta Lipska, Grzegorz Styczyñski, Sylwia WoŸna i Magdalena Kubiak.

Serdecznie dziêkujemy wszystkim, którzy podjêli to nietypowe wyzwanie i nades³ali
nam w³asne wykonania pieœni i piosenek patriotycznych, ¿o³nierskich i niepodleg³oœcio-
wych. Dziêkujemy równie¿ niezawodnemu partnerowi - Nowotomyskiemu Oœrodko-
wi Kultury - za zebranie nades³anych filmików i przygotowanie materia³u filmowego, któ-
ry ogl¹daæ mo¿na nadal na naszej stronie internetowej https://ntk. org. pl oraz na na-
szym profilu na Facebooku. Wirtualny koncert poprowadzi³a Olga S³ociñska, a materia³
filmowy zmontowa³ Tomasz Tomaszewicz.

Jak co roku, wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Nowoto-
myskie Towarzystwo Kulturalne oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury.

Podsumowuj¹c minione 15-lecie pragniemy wyraziæ radoœæ z faktu, ¿e dzieci i m³o-
dzie¿ ze swoimi nauczycielami co roku chêtnie uczestniczyli w muzycznym œwiêtowaniu,
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w spotkaniach z pieœni¹ patriotyczn¹, ¿o³niersk¹, niepodleg³oœciow¹. Celem naszych
przegl¹dów jest bowiem nie tylko  prezentacja muzycznych talentów, ale równie¿
poznawanie przy tej okazji nowych i starszych, czêsto zapomnianych pieœni oraz
wspólne ich wykonywanie. We wszystkich dotychczasowych edycjach tej mu-
zycznej imprezy wybrzmia³y pieœni z czasów zaborów, konfederacji barskiej, in-
surekcji koœciuszkowskiej, pieœni Polonii i legionów, u³añskie, z czasów I i II wojny
œwiatowej, powstañ narodowych, a tak¿e bli¿sze naszym czasom i zupe³nie
wspó³czesne. 

Podczas 15 muzycznych spotkañ odby³o siê prawie 270 wykonañ pieœni.
Ka¿dego roku (z wyj¹tkiem roku 2020, kiedy to nasz Przegl¹d siê nie odby³)
wyst¹pi³o ok. 130 - 150 wykonawców ze szkó³ naszego miasta i gminy, a tak¿e
z Bolewic, W¹sowa, Chmielinka i Groñska oraz grupy przedszkolne. Cieszy³a
nas obecnoœæ goœci, wœród których bywali Burmistrz Nowego Tomyœla, inspek-
tor ds. obrony cywilnej i zarz¹dzania kryzysowego w Urzêdzie Miejskim,
przedstawiciele œrodowiska kombatanckiego z Zarz¹du Rejonowego Zwi¹zku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i By³ych WiêŸniów Politycznych,
przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ i Zarz¹du Polskiego Czer-
wonego Krzy¿a, a tak¿e licznie rodzice i dziadkowie m³odych artystów. 

Po koncertach tradycyjnie sk³adaliœmy wi¹zankê kwiatów i zapalaliœmy zni-
cze pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci. Ini-
cjatorem muzycznego œwiêtowania i prowadz¹c¹ koncerty odbywaj¹ce siê na
¿ywo by³a Maria Tyszkowska - cz³onek Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego.
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Przybiæ gwoŸdzia, czyli string art

String art - brzmi tajemniczo? A to po prostu obrazy, które tworzy siê z nici i gwoŸ-
dzi. Prezentuj¹ siê oryginalnie i efektownie, ale ich wykonanie wymaga precyzji i sporej
cierpliwoœci. Wiem o tym doskonale, poniewa¿ string art sta³ siê moj¹ wielk¹ pasj¹.

Jestem rodowit¹ nowotomyœlank¹. Urodzi³am siê w naszym mieœcie i mieszkam tu nie-
przerwanie od trzydziestu lat. Uczêszcza³am do Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Miko³a-
ja Kopernika, a nastêpnie ukoñczy³am Nauczycielskie Kolegium Jêzyków Obcych w Sta-
rym Tomyœlu. Moj¹ specjalnoœci¹ jest jêzyk niemiecki. Jako studia II stopnia wybra³am pe-
dagogikê ma³ego dziecka w poznañskim Collegium da Vinci. Czasy szkolne i studenckie
wspominam niezwykle mi³o. Kojarz¹ mi siê z rozwojem osobistym, nabywaniem nowych
umiejêtnoœci i nawi¹zywaniem nowych znajomoœci. Z zawodu jestem nauczycielk¹, jed-
nak od kilku lat nie pracujê w placówkach edukacyjnych. Aktualnie zajmujê siê bran¿¹
transportow¹. Na co dzieñ, oprócz pracy zawodowej, spe³niam siê w roli ¿ony i matki.
Rodzina jest bowiem najwa¿niejsz¹ czêœci¹ mojego ¿ycia. 

Wrodzona potrzeba rozwoju oraz artystyczna dusza sprawi³y jednak, ¿e w moim
¿yciu musia³o siê znaleŸæ miejsce równie¿ na pasje, a jest ich naprawdê sporo. Uwielbiam
gotowaæ, piec ciasta oraz rysowaæ. Próbowa³am swych si³ tak¿e w ró¿nych technikach
rêkodzie³a. Niespe³na trzy lata temu trafi³am przypadkiem na string art. Zachêcona
oryginalnoœci¹ i stosunkowo niedu¿¹ popularnoœci¹ tej techniki, postanowi³am
spróbowaæ. Okaza³a siê moj¹ mi³oœci¹ ju¿ od pierwszego obrazu. Chc¹c zg³êbiæ temat,
zaczê³am szukaæ osób, które równie¿ wykonuj¹ podobne prace. Za³o¿y³am na
Facebooku grupê pod nazw¹ String art Polska, zrzeszaj¹c¹ stringartowców z ca³ego kraju.
Mo¿na tam zaprezentowaæ swoje prace, a co wa¿niejsze, wymieniæ siê spostrze¿eniami
i inspiracjami oraz otrzymaæ przydatne rady i wskazówki od bardziej doœwiadczonych
artystów. Bo string art to nie tylko gwoŸdzie i nici… Wa¿ne jest tu te¿ dobranie
odpowiedniego podk³adu, zabezpieczenie go, przygotowanie t³a, ciekawa aran¿acja
wzoru i wiele innych elementów sk³adaj¹cych siê na ostateczny efekt. Pocz¹tkuj¹cy czêsto
korzystaj¹ z ³atwych, gotowych i ogólnodostêpnych szablonów. Jednak w miarê rozwoju
umiejêtnoœci, wykonuje siê bardziej imponuj¹ce, skomplikowane i - co najwa¿niejsze - au-
torskie wzory. Przynale¿noœæ do tej grupy motywuje do rozwoju i tworzenia coraz lep-
szych obrazów. 

Miêdzy innymi dziêki temu mam ju¿ na swym koncie kilkadziesi¹t ró¿norodnych prac,
z których wiêkszoœæ mo¿na podziwiaæ na facebookowym profilu „Przybiæ gwoŸdzia” de-
dykowanym w³aœnie moim pracom - od prostych geometrycznych wzorów, poprzez mo-
tywy roœlinne i zwierzêce czy bajkowe, po portrety. Wykona³am tak¿e kilka prac, w któ-
rych string art ³¹czy siê z malarstwem. Stawiam bowiem na oryginalnoœæ - bardzo rzadko
korzystam z gotowych wzorów, a jeœli ju¿, to staram siê je zawsze zmodyfikowaæ. Zna-
komita wiêkszoœæ moich prac to projekty autorskie. Moje obrazy s¹ wykonywane czêœcio-
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wo na zamówienie, czêœciowo przeznaczam je te¿ na licytacje charytatywne lub loterie
fantowe. Bardzo te¿ lubiê tworzyæ dla rodziny i przyjació³ oraz dla samej siebie. 

Obrazy, które przedstawiam poni¿ej, stanowi¹ zaledwie niewielk¹ czêœæ mojego boga-
tego dorobku.

Pierwszy (1) obraz wykonany zosta³ na p³ycie mdf obitej tkanin¹. Przedstawia on mo-
j¹ rodzinê - kobietê, mê¿czyznê, ch³opca oraz kota - w formie uproszczonego wzoru. Pra-
ca ta jest pe³na niedoskona³oœci, jednak darzê j¹ wielkim sentymentem i do dziœ zajmuje
ona honorowe miejsce w moim domu. 

Kolejny (2) obraz zosta³ stworzony z myœl¹ o transplantologii. Wymaga³ du¿ego na-
k³adu pracy - od pomys³u, poprzez stworzenie projektu, a¿ po wykonanie wszystkich de-
tali. W tej pracy chcia³am ukazaæ, jak wielkim darem mo¿e byæ dla chorego cz³owieka
otrzymanie narz¹du do przeszczepu. Obraz zosta³ przekazany na licytacjê charytatywn¹
organizowan¹ przez Dru¿ynê Szpiku. 

Ogromn¹ satysfakcjê daje mi wykonywanie obrazów dla przyjació³. Ich przyk³adami
mog¹ byæ, przedstawione poni¿ej, prace o tematyce zwierzêcej. Obraz (3) na szarym tle,
o wymiarach 50x60 cm, przedstawia ca³¹ gromadkê pupili mojej przyjació³ki - z nieco in-
nej perspektywy. Drugi, na którym widzimy dwa króliki (4), jest du¿o mniejszy, jednak
urozmaica go, malowane farbami akrylowymi, t³o. Zale¿a³o mi na tym, by postacie zwie-
rz¹t by³y jak najbardziej realistyczne. Oczywiœcie na tyle, na ile pozwalaj¹ nici i gwoŸdzie. 

Motyw ³apacza snów (5) pojawi³ siê w kilku moich pracach. Prezentowana praca jest
doœæ prosta i stosunkowo ma³o pracoch³onna, a jednak prezentuje siê efektownie, zw³asz-
cza dziêki dodaniu kolorowych „piórek” wykonanych z nici, które równie¿ zosta³y rêcz-
nie przeze mnie wykonane. Ka¿dy z obrazów zawieraj¹cych motyw ³apaczy snów jest nie-
powtarzalny. £apacze snów piêknie prezentuj¹ siê w ró¿nych wnêtrzach i zawsze ciesz¹
siê du¿ym zainteresowaniem, dlatego chêtnie wracam do tego motywu. 

Czasem to, co ujmuje nas w sztuce, to jej prostota. T¹ cech¹ wyró¿nia siê kolejny ob-
raz, przedstawiaj¹cy sylwetkê kobiety (6). Podobnie jak w przypadku pierwszego obra-
zu, niæmi zosta³o wype³nione tutaj ca³e t³o, natomiast sylwetka bohaterki pozosta³a „pu-
sta”. Mo¿na tu jednak dostrzec zdecydowanie wiêksz¹ precyzjê i nabyte przeze mnie do-
œwiadczenie. Obraz zawiera wprawdzie ma³o szczegó³ów, nie ma tutaj te¿ feerii barw, jed-
nak jest coœ, co sprawia, ¿e trudno oderwaæ od niego wzrok. 

Obraz o tematyce muzycznej (7) jest jedn¹ z prac wykonanych na zamówienie. Mi³o-
œniczka muzyki chcia³a mieæ na œcianie kilka jej charakterystycznych elementów. Znajdzie-
my tu nuty, znaki chromatyczne oraz instrumenty. Po³yskuj¹ce z³ote i srebrne nici prezen-
tuj¹ siê elegancko na g³adkim czarnym tle.

W technice string art bardzo popularne s¹ tak¿e mandale oraz inne wzory geome-
tryczne, wymagaj¹ce wielkiej precyzji. Bardzo istotne jest tu u¿ycie, w ka¿dym z elemen-
tów kompozycji, okreœlonej iloœci gwoŸdzi oraz wbijanie ich w równych odstêpach. Ina-
czej wzór mo¿e wyjœæ krzywo i nieproporcjonalnie, a obraz nie bêdzie tak imponuj¹cy.
Ten (8), przedstawiony poni¿ej, spotka³ siê z du¿ym uznaniem odbiorców. 

Wielkoformatowe obrazy prezentuj¹ siê bardzo efektownie i piêknie zdobi¹ wnêtrza.
Mam w swym dorobku trzy prace o wymiarach 100x50 cm. Wszystkie opieraj¹ siê na
tematyce roœlinnej. Pierwszy z nich - przedstawiaj¹cy dmuchawce (17) - zosta³ wykonany
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na specjalne zamówienie moich dobrych znajomych. Wzór inspirowany jest popularn¹
w Internecie grafik¹, jednak zosta³ przeze mnie zmodyfikowany i przyda³am mu oryginal-
noœci oraz charakteru. Tulipany na czarnym tle (9) maj¹ eleganck¹ minimalistyczn¹ formê.
Ich wykonanie wymaga³o wiele czasu i du¿ego nak³adu pracy. Trzecim obrazem o impo-
nuj¹cych rozmiarach jest obraz przedstawiaj¹cy s³oneczniki (10). Równie¿ wykonany zo-
sta³ na specjalne zamówienie i wymaga³ mnóstwa czasu, pracy i cierpliwoœci. Jednak - jak
s¹dzê - efekt by³ wart tego wysi³ku. Jestem z tej pracy bardzo zadowolona, podobnie jak
i nowi w³aœciciele. 

Tym, co daje mi najwiêcej satysfakcji, s¹ portrety. Jest to trudny rodzaj obrazów, bo
oprócz zwyk³ej precyzji, starannoœci i estetyki, wa¿ne jest tak¿e zachowanie podobieñ-
stwa do przedstawianych postaci. Portrety ciesz¹ siê du¿ym zainteresowaniem wœród od-
biorców. Wykona³am ich ju¿ co najmniej kilka.

Obraz (11) przedstawiaj¹cy blisk¹ memu sercu dziewczynkê, by³ zarazem moim
pierwszym portretem. Pamiêtam jak wczeœniej podziwia³am portrety wykonane przez in-
nych artystów. Nie spodziewa³am siê, ¿e uda mi siê osi¹gn¹æ, ju¿ za pierwszym razem, ta-
ki efekt. W charakterystycznym sposobie operowania cieniem, mo¿na dostrzec inspira-
cjê pop-artem, który charakteryzuje siê naœladowaniem stylu reklam, czy np. komiksów.
Kolejny portret (12) przedstawia moj¹ mamê. Zastosowa³am tu tradycyjn¹ metodê cie-
niowania za pomoc¹ nici. Dla urozmaicenia, wprowadzi³am te¿ elementy malowane far-
bami akrylowymi. Jest to jeden z obrazów, które darzê szczególnym sentymentem. Jedy-
ny, jak dotychczas, podwójny (13) - wykonany przeze mnie - portret przedstawia moj¹
przyjació³kê z lat szkolnych wraz z córk¹. Format 50x60 cm pozwoli³ mi uchwyciæ wszyst-
kie istotne szczegó³y, na przedstawieniu których bardzo mi zale¿a³o.

Na koniec zostawi³am seriê obrazów, w których string art ³¹czy siê z malarstwem.
S¹ to moje pierwsze próby z zastosowaniem malowanych elementów na wiêksz¹ ska-
lê ni¿ dotychczas. W tych obrazach malarstwo gra pierwsze skrzypce, a string art jest
zaledwie dope³nieniem. Motywem wspólnym pozostaje niebo.

Dziewczynka z balonami (na ok³adce) jest pierwsz¹ z tych prac. Obraz ten jest dla
mnie szczególne znacz¹cy. W jego wykonanie w³o¿y³am wiele serca i emocji. Mi³a dla
oka kolorystyka oraz miêkkie przenikanie siê barw sprawiaj¹, ¿e bardzo przyjemnie
siê na niego patrzy. Nastêpny obraz (14), przedstawiaj¹cy balon na tle zachmurzone-
go nieba, powsta³ na pocz¹tku pandemii koronawirusa, gdy ludzie, zamkniêci w do-
mach, obawiali siê o swoj¹ przysz³oœæ. Na drugim planie widaæ, przedzieraj¹ce siê
przez chmury, s³oñce. Postacie lec¹ce balonem patrz¹ w³aœnie w jego kierunku. Ma to
symbolizowaæ nadziejê na lepsze jutro i wywo³aæ u odbiorców trochê optymizmu. 

Na obrazie przedstawiaj¹cym srebrzysty syreni ogon, znikaj¹cy w falach oceanu
(15), wa¿n¹ rolê odgrywa jaskrawe œwiat³o ksiê¿yca, które odbija siê w wodzie. Kolo-
rystyka ogranicza siê do bieli, czerni, srebra i odcieni niebieskiego, ale mimo to, efekt
jest spektakularny i bardzo realistyczny. Ostatni z tej serii obrazów (16) przedstawia
kota wpatruj¹cego siê w nocne niebo. To, co wyró¿nia tê pracê na tle innych, to inspi-
racja sztuk¹ pikselow¹. Ca³y obraz, zarówno t³o, jak i postaæ kota, sk³ada siê z ma³ych
kwadracików w odpowiednich kolorach. Efekt nie jest realistyczny, ale niezwykle cie-
kawy i oryginalny. 
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Nie jestem profesjonalistk¹, nie koñczy³am ¿adnej szko³y artystycznej. Próbowa³am
wielu zajêæ, a¿ w koñcu znalaz³am swoj¹ artystyczn¹ drogê. Wszystkiego uczy³am siê sa-
ma - metod¹ prób i b³êdów, podpatruj¹c dzie³a bardziej doœwiadczonych kolegów. Ogl¹-
daj¹c moje prace, mo¿na dostrzec progres umiejêtnoœci i coraz wiêksz¹ dojrza³oœæ. Na ra-
zie jednak nie planujê zaj¹æ siê string artem na tyle powa¿nie, by uczyniæ z niego Ÿród³o
utrzymania. Jest to dla mnie przede wszystkim pasja, odskocznia od codziennych obo-
wi¹zków, sprawiaj¹ca mnóstwo satysfakcji oraz daj¹ca mo¿liwoœæ kreowania i realizowa-
nia pomys³ów. Od zawsze drzema³a we mnie artystyczna dusza i wreszcie znalaz³am spo-
sób, by móc j¹ uwolniæ. Ka¿dy mój obraz, moje dzie³o, ma jak¹œ ukryt¹ historiê b¹dŸ prze-
kaz. Poprzez te prace staram siê wyraziæ siebie, pokazaæ innym swój punkt widzenia, ale
równie¿ wywo³aæ reakcjê odbiorców i spróbowaæ spojrzeæ na œwiat ich oczami. Jest to
swoisty sposób komunikacji interpersonalnej. Kocham to, co robiê i ka¿demu ¿yczê od-
nalezienia swojej w³asnej pasji. Mniejszej lub wiêkszej, niewa¿ne..., ale w³asnej, bo ona po-
mo¿e nam uporaæ siê z emocjami, co znacznie poprawia jakoœæ ¿ycia.

1. Rodzina
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2. Transplantologia
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4. Zwierzêta. Dwa króliki

3. Zwierzêta. Pupile mojej przyjació³ki
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5. £apacz snów
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6. Sylwetka kobiety
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7. Na piêciolinii - obraz o tematyce muzycznej
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9. Tulipany na czarnym tle

10. S³oneczniki
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11. Dziewczynka
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12. Portret mamy
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13. Matka i córka
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14. Balon na tle zachmurzonego nieba
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15. Syreni ogon
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16. Kot i nocne niebo
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17. Autorka prac z obrazem „Dmuchawce”



paŸdziernik - grudzieñ 2020 roku

Internetowy konkurs modeli kartonowych
Mimo ¿e pandemia uniemo¿liwia organizacjê wielu ró¿nych wydarzeñ oraz spo-

tkañ i z tego powodu zosta³y odwo³ane dwie imprezy modelarskie, to jednak Gmina
Nowy Tomyœl oraz Nowotomyski Oœrodek Kultury nie zaniedbuj¹ starañ o rozwój
modelarstwa na naszym terenie. Od czerwca do koñca wrzeœnia wszyscy zaintereso-
wani mogli wzi¹æ udzia³ w internetowym Konkursie Modeli Kartonowych Wydawnic-
twa „Modelarstwo Nowotomyskie”, zorganizowanym z okazji 234 urodzin Nowego
Tomyœla. Do konkursu zg³oszono 110 modeli, wykonanych indywidualnie oraz ze-
spo³owo przez przedstawicieli 13 modelarni. Nowotomyski Oœrodek Kultury repre-
zentowa³o 13 modelarzy, którzy wystawili ³¹cznie 27 modeli. Nowotomyskim mode-
larzom uda³o siê zdobyæ osiem medali (trzy z³ote i piêæ srebrnych). W kategorii wie-
kowej m³odzików dwa srebrne medale wywalczy³ Jaros³aw Szewczuk za modele
„Wiklinowy Trabant” i samochód z wyœcigów WRAK DAY. W tej samej kategorii
wiekowej Julia Werner zdoby³a srebro modelem samolotu TS-8 Bies, a Patryk Brzo-
stowski wywalczy³ srebro za Nowotomyski Ogród Zoologiczny. W grupie juniorów
Jakub Werner siêgn¹³ po z³oto modelem „Wiklinowy Trabant”. Wœród nowotomy-
skich modelarzy reprezentuj¹cych grupê wiekow¹ seniorów dominowa³y modele
zmodyfikowane i uplastycznione. Sebastian WlaŸlak zdoby³ dwa z³ote medale za re-
pliki chaty olêderskiej i budynku Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. Tak¿e mo-
del chaty olêderskiej Piotra Szepelawego zosta³ nagrodzony srebrnym medalem.
W klasyfikacji dru¿ynowej modelarze z Nowotomyskiego Oœrodka Kultury zajêli
pierwsze miejsce, drugie przypad³o modelarni „Combat” z Che³m¿y, a trzecie „Mo-
delandii” z Czarnej Bia³ostockiej. Konkurs podsumowano na pocz¹tku paŸdziernika.
Nowotomyscy laureaci osobiœcie odebrali nagrody w NOK-u, do zamiejscowych wy-
s³ano je poczt¹.

Tyrmand z³y, Tyrmand dobry
Buty na grubej zelówce, za krótkie spodnie i skarpetki w paski, wystaj¹cy, wygiêty

w ³abêdzia krawat z obowi¹zkowymi palmami atolu Bikini, od którego pochodzi okre-
œlenie bikiniarze - tak w latach 50. minionego stulecia nosi³ siê pisarz, dziennikarz i pu-
blicysta Leopold Tyrmand, o którym w czwartkowy wieczór, 1 paŸdziernika mówi³
w nowotomyskiej bibliotece autor ksi¹¿ki „Z³y Tyrmand” - Mariusz Urbanek. Ksi¹¿ka
ta to swoisty rewers s³ynnego „Dziennika 1954” Leopolda Tyrmanda, legendy pol-
skiego jazzu, socjalistycznego playboya, enfant terrible swinguj¹cych lat piêædziesi¹tych
PRL. Cz³owieka, który dla czêœci swego œrodowiska by³ moralnym drogowskazem,
jednym z niewielu, którzy mieli odwagê odmówiæ kolaboracji z re¿imem, dla reszty
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tylko niepowa¿nym bikiniarzem. Mariusz Urbanek przypomnia³ nowotomyœlanom
barwn¹ postaæ Leopolda Tyrmanda i zachêci³ do dyskusji na temat fenomenu tego
pisarza. Podjêty podczas spotkania temat by³ bardzo aktualny, jako ¿e w roku 2020
przypada 100. rocznica urodzin i 35. rocznica œmierci Leopolda Tyrmanda.
Spotkanie, zorganizowane z okazji ustanowionego przez Sejm RP Roku Tyrmanda,
odby³o siê w ramach projektu: „Bibliolook, czyli co œwiszczy miêdzy kulturami”, dofi-
nansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncert Ani Rusowicz
Na inauguracjê Roku Kulturalnego 2020/2021 oraz z okazji Miêdzynarodowego

Dnia Muzyki, po ponadpó³rocznej - spowodowanej pandemi¹ - przerwie, w Nowoto-
myskim Oœrodku Kultury 2 paŸdziernika, odby³ siê koncert Ani Rusowicz z zespo³em.
Wokalistka, autorka tekstów i kompozytorka swoim wystêpem wywo³a³a u widzów
niezwykle pogodny nastrój. Wykona³a utwory ze swojej ostatniej p³yty „Przebudze-
nie”, ale w programie wieczoru nie zabrak³o te¿ jej starszych kompozycji. Publicznoœæ
na stoj¹co oklaskiwa³a wokalistkê i ca³y zespó³, a nagrod¹ za entuzjastyczne przyjêcie
artystów by³y oczywiœcie bisy.

Kulturalnie i weso³o
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 3 paŸdziernika wyst¹pi³ Andrzej Po-

niedzielski - satyryk, humorysta, poeta, aktor, autor tekstów piosenek m. in. dla Grze-
gorza Turnaua. W zaprezentowanym przez niego programie kabaretowym nie za-

Ania Rusowicz swoim wystêpem zainaugurowa³a kolejny rok kulturalny
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brak³o inteligentnej satyry, humoru oraz znanych utworów. W równie pogodnym na-
stroju utrzymany by³ spektakl komediowy o mieszaniu ról damsko - mêskich, koniecz-
noœci ³¹czenia si³ i o znajdywaniu radoœci w ma³ych rzeczach, który odby³ siê 6 paŸ-
dziernika. W sztuce pt. „Kobieta idealna” wyst¹pili: Adrianna Biedrzyñska, Dariusz
Kordek, Wojciech Majchrzak oraz Piotr D¹browski. Oba wystêpy mia³y siê odbyæ siê
w marcu, jednak ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ w Polsce zosta³y prze³o¿one na
paŸdziernik. Nowotomyska publicznoœæ nie zawiod³a, zachowa³a swoje bilety
i przyby³a, by kulturalnie i weso³o spêdziæ czas w NOK-u.

Ods³oniêto figurê misia ze sztang¹
W pobli¿u M³odzie¿owego Centrum Podnoszenia Ciê¿arów w Nowym Tomyœlu

8 paŸdziernika oficjalnie ods³oniêta zosta³a figura misia - sztangisty. RzeŸba
o wysokoœci 4 m i wadze oko³o 70 kg wykonana zosta³a z w³ókna szklanego i stanowi
swoist¹ maskotkê LKS „Budowlani-Ca³us”. Autorem projektu graficznego
niedŸwiadka w stroju ciê¿arowca ze sztang¹ jest Krzysztof Adamczak.

Udany start „Budowlanych” na mistrzostwach Polski
Zawodnicy Ludowego Klubu Sportowego „Budowlani-Ca³us” z Nowego Tomyœla

wziêli udzia³ w - odbywaj¹cych siê w dniach 8 - 11 paŸdziernika w Gdañsku - Mistrzo-
stwach Polski Juniorek i Juniorów U-20. Podczas mistrzostw Tomasz Kowalski wywal-
czy³ z³oto w rwaniu, a srebro w podrzucie i dwuboju. Srebrny medal zdoby³ tak¿e

Wydarzenia kulturalne w NOK-u zorganizowane zosta³y przy zachowaniu 
epidemicznych zasad bezpieczeñstwa 
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Arkadiusz Mocny. Aleksander B³oszyk zosta³ sklasyfikowany na siódmym, Kacper
Perz na trzynastym, a Kacper Przyby³ na siedemnastym miejscu.

Klimat na czytanie
Tegoroczna edycja ogólnopolskiej akcji: Noc Bibliotek pod has³em: „Klimat na czy-

tanie” zorganizowana zosta³a 9 paŸdziernika w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej w Nowym Tomyœlu i zawiera³a sporo atrakcji, odbywaj¹cych siê zarówno na
¿ywo, jak i w wersji on-line. W programie znalaz³y siê m. in. „Noc z odpowiedzialn¹
mod¹”, czyli jedyny w swoim rodzaju pokaz mody - eko, zaprezentowany przez bi-
bliotekarki oraz spotkanie warsztatowe “zero waste”, które poprowadzi³a Katarzyna
Wolszczak z Warszawy, ekspertka stylu „zero marnowania”, która podzieli³a siê
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem w promowaniu bezpiecznego dla naszej planety stylu
¿ycia. Zrobi³a to z humorem, bez fanatyzmu i natrêtnego moralizowania. Uczuli³a jed-
nak uczestniczki spotkania, aby jak najmniej ubrañ wyrzucaæ, a raczej je przetwarzaæ,
a przed zakupem czytaæ metki i rezygnowaæ z zakupu produktów szkodliwych dla
œrodowiska naturalnego. Wczeœniej odby³y siê inspiruj¹ce warsztaty informatyczne
dla m³odzie¿y pod has³em - „Eko Szpan”. To wszystko oczywiœcie na ¿ywo, w
budynku biblioteki. W sieci natomiast mo¿na by³o rozwi¹zaæ quizy ekologiczne lub
zagraæ w ekologiczn¹ grê "Eko Szpan", powsta³¹ podczas popo³udniowych
warsztatów w bibliotece. Ponadto mo¿na by³o w ciemno wypo¿yczyæ ksi¹¿kê o
tematyce reporta¿owej i podró¿niczej, poczêstowaæ siê soczystym jab³kiem z eko-
cytatem oraz ozdobiæ biblioteczne eko-drzewko ciekaw¹ myœl¹ o tematyce

Pokaz bibliotekarskiej eko-mody by³ jedn¹ z atrakcji tegorocznej Nocy Bibliotek
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ekologicznej. Tradycyjnie Nocy Bibliotek towarzyszy³a projekcja filmu. W tym roku
on-line mo¿na by³o obejrzeæ film pt."Jakub, Mimmi i gadaj¹ce psy". 

Spotkanie autorskie z Filipem Springerem
Wyj¹tkowym goœciem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym

Tomyœlu by³ 13 paŸdziernika znany reporta¿ysta i fotografik - Filip Springer. Niestety
nie by³o nowotomyœlanom dane spotkaæ siê z nim na ¿ywo. Ze wzglêdu na sytuacjê
epidemiczn¹ w kraju spotkanie odby³o siê w wersji on-line. Nie umniejszy³o to jednak
atrakcyjnoœci bogatej w literackie szczegó³y rozmowy, któr¹ poprowadzi³ Karol
Piotrzkiewicz, bibliotekarz i nauczyciel jêzyka polskiego ze Szko³y Podstawowej w Ko-
pankach. Do rozmowy przy³¹czyli siê obecni na czacie mi³oœnicy twórczoœci Filipa
Springera, autora wielu cykli reporterskich oraz ksi¹¿ek, m. in. „Miedzianka. Historia
znikania”, „Wanna z kolumnad¹”, „13 piêter”, „Miasto Archipelag”, „Ÿle urodzo-
ne”. Filip Springer - stypendysta Narodowego Centrum Kultury, Fundacji „Herodot”
im. Ryszarda Kapuœciñskiego i Miasta Sto³ecznego Warszawy - nominowany by³ do
najwa¿niejszych nagród literackich w Polsce. Jego ksi¹¿ki t³umaczone s¹ na jêzyk an-
gielski, niemiecki, rosyjski, czeski i wêgierski, w przygotowaniu jest tak¿e t³umaczenie
na jêzyk chiñski. Wspó³pracuje z Instytutem Reporta¿u w Warszawie i wspó³tworzy
festiwal literacki MiedziankaFest. Jego najnowsza ksi¹¿ka pt. „Dwunaste. Nie myœl, ¿e
uciekniesz” ukaza³a siê w sierpniu 2019 roku. Spotkanie z Filipem Springerem odby-
³o siê w ramach bibliotecznego projektu: „Bibliolook, czyli co œwiszczy miêdzy kultu-
rami”, dofinansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Interesuj¹c¹ rozmowê z Filipem Springerem poprowadzi³ Karol Piotrzkiewicz
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Nasadzono miododajne drzewa 
Na terenie naszej gminy 15 paŸdziernika nasadzonych zosta³o 28 miododajnych lip

drobnolistnych. Na zakup drzew Gmina Nowy Tomyœl uzyska³a dofinansowanie ze
œrodków Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskiego. Drzewa nasa-
dzono na terenie po³o¿onym w pobli¿u boiska szkolnego Szko³y Podstawowej w Wy-
tomyœlu, przy siedzibie OSP w Wytomyœlu, w pobli¿u œwietlicy wiejskiej w Glinnie, na
ul. Broniewskiego oraz na terenie parku przy ul. Komunalnej w Nowym Tomyœlu. Ce-
lem tego przedsiêwziêcia jest przeciwdzia³anie wymieraniu pszczó³.

Mistrzostwa Polski M³odzików do lat 15
W hali sportowej Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu i M³odzie¿o-

wego Centrum Podnoszenia Ciê¿arów od 15 do 18 paŸdziernika odbywa³y siê Mi-
strzostwa Polski M³odzików do lat 15 w podnoszeniu ciê¿arów, których organizato-
rami byli LKS „Budowlani-Ca³us” oraz Polski Zwi¹zek Podnoszenia Ciê¿arów. Zawo-
dy przeprowadzono dostosowuj¹c ich organizacjê do sanitarnych obostrzeñ zwi¹za-
nych z zagro¿eniem epidemicznym. W rywalizacji uczestniczy³o ponad 200 zawodni-
ków - zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta. G³ówny organizator, tj. LKS „Budowlani-Ca-
³us” odniós³ zwyciêstwo w ogólnej klasyfikacji klubowej. Nowotomyscy zawodnicy
zdobyli 106 punktów, wyprzedzaj¹c o 68 punktów CLKS „Mazoviê” Ciechanów. Na
150 punktów zdobytych przez zawodników z województwa wielkopolskiego, a¿ 106
zgromadzili zawodnicy „Budowlanych”. Mistrzostwo Polski M³odzików do lat 15
w swoich kategoriach wagowych wywalczyli Paulina Michalska, Adrian Krupa oraz
Kacper Dziamski z LKS „Budowlani-Ca³us”. Srebrny medal zdoby³a Patrycja Górna,
natomiast br¹zowy - Daria Gruszkiewicz, Nikola Kalinowska oraz Dawid Lisiak. Po-
nadto Oliwia Nowak, Aleksandra Paku³a i Adrian Ha³aduda wywalczyli br¹zowe me-
dale w rwaniu.

Przekazanie sprzêtu komputerowego
Gmina Nowy Tomyœl 19 paŸdziernika przekaza³a nieodp³atnie w u¿ywanie 40 no-

wych notebooków wraz z systemem operacyjnym. Komputery zosta³y zakupione
w ramach Programu Operacyjnego: Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priory-
tetowej nr 1 „Powszechny dostêp do szybkiego Internetu” Dzia³anie 1.1. „Wyelimi-
nowanie terytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do szerokopasmowego Interne-
tu o wysokich przepustowoœciach”, zwi¹zanego z realizacj¹ projektu grantowego pod
nazw¹ „Zdalna Szko³a +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sprzêt jest
przeznaczony dla uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), do wykorzystania podczas
nauki zdalnej, w okresie zamkniêcia szkó³ spowodowanego epidemi¹ COVID-19. Po
ustaniu pandemii komputery zagospodarowane zostan¹ przez gminê stosownie do in-
nych potrzeb.

Zimowy trawers Islandii
20 paŸdziernika Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu zor-

ganizowa³a kolejne spotkanie Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”. Tym
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razem jego goœciem by³ £ukasz Supergan, który opowiedzia³ o swoim zimowym tra-
wersie przez Islandiê. Miêdzy styczniem a marcem 2019 roku, przez 36 dni, ci¹gn¹c
50. kilogramowe sanie, przeszed³ samotnie 800 kilometrów. Wêdrowa³ w tempera-
turach siêgaj¹cych -20 stopni, przy wietrze i burzach œnie¿nych, wyszukuj¹c drogê
wœród œniegu, lodu i ska³. Po piêciu tygodniach przeszed³ wy¿yny Islandii, koñcz¹c
marsz na odleg³ym zachodnim krañcu pó³wyspu Snaeffelsnes. By³o to prawdopodob-
nie jedyne takie przejœcie ukoñczone w okresie kalendarzowej zimy. Spotkanie z £u-
kaszemSuperganem, organizatorem wypraw d³ugodystansowych, autorem ksi¹¿ek,
fotografem i przewodnikiem, odby³o siê w trybie hybrydowym. W tym samym czasie
co rzeczywiste, przeprowadzone zosta³o równie¿ w wersji on-line.

Dyrektor NOK-u zas³u¿ona dla województwa wielkopolskiego
Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak wrêczy³ 21

paŸdziernika Odznakê Honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego” dy-
rektor Nowotomyskiego Oœrodka Kultury - Beacie Baran. Wyró¿nienie jest form¹
podziêkowania za organizacjê wydarzeñ kulturalnych i spo³ecznych, za promocjê wo-
jewództwa oraz za trud i zaanga¿owanie w³o¿one we wszystkie te dzia³ania. Pani Dy-
rektor podziêkowa³a za wyró¿nienie, które przyjê³a w imieniu ca³ej ekipy Nowoto-
myskiego Oœrodka Kultury, podkreœlaj¹c, ¿e nale¿y siê ono tym wszystkim, którzy
przez wiele lat pracowali na wizerunek Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Odznaka
Honorowa „Za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego” to zaszczytne honorowe

Odznakê Honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa wielkopolskiego" wrêczy³ Beacie Baran
Wicemarsza³ek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak (z lewej)



wyró¿nienie, nadawane osobom, instytucjom i organizacjom, które poprzez swoj¹
dzia³alnoœæ wnosz¹ wybitny wk³ad w rozwój gospodarczy, naukowy, kulturalny i spo-
³eczny województwa wielkopolskiego.

Z Janem Mel¹ „poza horyzonty”, a nawet dalej….
W nowotomyskiej bibliotece publicznej 22 paŸdziernika goœci³ Jan Mela - podró¿-

nik, który pomimo ograniczeñ spowodowanych niepe³nosprawnoœci¹, zdoby³ wraz
z Markiem Kamiñskim oba bieguny, wspi¹³ siê na Kilimand¿aro i Elbrus oraz przebieg³
nowojorski maraton. Goœæ spotkania opowiedzia³ o sobie i swojej ksi¹¿ce pt.”Poza
horyzonty”. Interesuj¹co mówi³ o tym, jak wa¿ne w ¿yciu cz³owieka s¹ akceptacja, od-
waga i pasje. To w³aœnie wiara w siebie, zrozumienie i uznanie swoich niedoskona³oœci
s¹ kluczem do zdobywania szczytów i ¿yciowych celów. Spotkanie mia³o charakter
motywacyjny, jego uczestnikiem by³a m³odzie¿, która z zainteresowaniem wys³ucha-
³a opowieœci goœcia o jego podró¿ach, prze³amywaniu psychicznych i fizycznych barier
w trakcie przygotowañ do pierwszej wyprawy i o tym, jak to doœwiadczenie zmieni³o
jego myœlenie o sobie i otaczaj¹cym go œwiecie. Goœæ przekaza³ s³uchaczom wiele ¿y-
ciowych prawd, a ich kwintesencj¹ s¹ s³owa Jana Meli, które pad³y podczas tego spo-
tkania: „Z ka¿dego doœwiadczenia mo¿na wyci¹gn¹æ coœ dobrego. Coœ, co nas
wzmocni. Nie ma takiej trudnoœci, której nie da siê pokonaæ ani do³ka, z którego nie
da³oby siê wyjœæ - tego nauczyli mnie rodzice. Powstawanie po upadkach jest wa¿niej-
sz¹ umiejêtnoœci¹, ni¿ zdobywanie biegunów, szczytów czy linii mety maratonu. Bez
tej umiejêtnoœci nie da³bym sobie rady w ¿yciu”. Spotkanie odby³o siê w ramach biblio-
tecznego projektu: „Wydarzy³o siê naprawdê”, dofinansowanego ze œrodków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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Jan Mela podczas motywacyjnego spotkania z m³odzie¿¹
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Rodzina bez przemocy
Pe³ne rodzinnego ciep³a fotografie mo¿na by³o ogl¹daæ od 26 paŸdziernika do 6 li-

stopada w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu. Na wysta-
wie zaprezentowane zosta³y prace nagrodzone w konkursie pt. „Rodzina bez prze-
mocy”, zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, w ramach re-
alizacji projektu „My te¿ mo¿emy pomóc III”, wspó³finansowanego przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej.

Na szerokich torach z Barbar¹ W³odarczyk
W poniedzia³kowy wieczór 26 paŸdziernika do Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej w Nowym Tomyœlu przyby³a Barbara W³odarczyk, uznana dziennikarka, autor-
ka cyklu reporta¿y telewizyjnych pt.”Szerokie tory” oraz ksi¹¿ki pt. „Nie ma jednej Ro-
sji”. Zrealizowa³a ponad 100 telewizyjnych reporta¿y poœwiêconych ¿yciu mieszkañców
by³ego ZSRR. Bohaterowie jej opowieœci to ludzie proœci, z pozoru wrêcz przeciêtni, a jed-
nak zdumiewaj¹cy, podobnie jak czasy, w którym przysz³o im ¿yæ. Ich losy pozwalaj¹ doj-
rzeæ wszystkie przemiany, które zasz³y w Rosji w ostatnich dwóch dekadach.  Ksi¹¿kowy
debiut Barbary W³odarczyk to œwiadectwo wieloletniej, rzetelnej pracy dziennikarskiej.
Zbiór reporta¿y, napisanych z werw¹ i prostot¹, ods³ania cz¹stkê nieuchwytnej „rosyjskiej
duszy”. Podczas spotkania w nowotomyskiej bibliotece dziennikarka opowiada³a m. in.
o ogromnych dysproporcjach miêdzy ¿yciem w Moskwie i na rosyjskiej prowincji, o rosyj-
skiej mentalnoœci, a tak¿e o spotkaniach dziennikarki z W³adimirem Putinem i jego nie-
kwestionowanym fenomenie. Spotkanie z Barbar¹ W³odarczyk odby³o siê w ramach
projektu: „Bibliolook, czyli co œwiszczy miêdzy kulturami”, dofinansowanego ze œrodków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W holu nowotomyskiej biblioteki zaprezentowana zosta³a fotograficzna wystawa
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Teren rekreacyjny w Sêkowie piêknieje 
30 paŸdziernika zakoñczy³a siê realizacja zadania pod nazw¹ „Zagospodaro-

wanie terenów rekreacyjnych na terenie gminy Nowy Tomyœl przy jeziorku

Teren nad sêkowskim jeziorem czeka na wszystkich preferuj¹cych odpoczynek na ³onie natury 

W nowotomyskiej bibliotece odby³o siê wyj¹tkowo energetyczne spotkanie z Barbar¹ W³odarczyk -
dziennikark¹ i autork¹ cyklu reporta¿y telewizyjnych



w Sêkowie”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii Europejskiej, w ramach dzia-
³ania 19:,, Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach tego przed-
siêwziêcia, na terenie rekreacyjnym w Sêkowie zamontowano elementy ma³ej ar-
chitektury: trzy stanowiska do grillowania, dziewiêæ ³awek, szeœæ koszy na œmieci
oraz dziewiêæ stojaków dla rowerów. Infrastruktura ta wzbogaci³a dotychczaso-
we wyposa¿enie tego urokliwego zak¹tka naszej gminy, czyni¹c go jeszcze bar-
dziej funkcjonalnym i przyjaznym dla wszystkich tych, którzy preferuj¹ odpoczy-
nek na ³onie natury. Koszt ca³ego zadania wyniós³ ponad 70 tys. z³, z czego kwo-
ta dofinansowania pozyskanego przez Gminê Nowy Tomyœl to ponad 44 tys. z³.

Wrzutnia do zwrotu ksi¹¿ek
Od 30 paŸdziernika czytelnicy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w No-

wym Tomyœlu korzystaæ mog¹ z wrzutni, czyli ca³odobowego urz¹dzenia do samo-
dzielnego zwrotu ksi¹¿ek. Znajduje siê ono na zewn¹trz budynku, przy wejœciu g³ów-
nym. Wrzutnia (inaczej: trezor biblioteczny) umo¿liwia wygodny sposób oddawania
ksi¹¿ek w dniach i godzinach, kiedy biblioteka jest nieczynna. 

Kultura czeska, moja laska nebeska
Ogromne zainteresowanie - ponad 37 tys. wyœwietleñ, mnóstwo komentarzy z ca³ej

Polski - to efekt spotkania autorskiego on-line, zorganizowanego 6 listopada przez Miej-
sk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu. Jego goœciem by³ Mariusz
Szczygie³, pisarz i reporter, laureat Nagrody Literackiej Nike 2019. Rozmowê z goœciem,
która odby³a siê w ramach projektu „Bibliolook, czyli co œwiszczy miêdzy kulturami”, do-

KRONIKA WYDARZEÑ

107paŸdziernik - grudzieñ 2020

Wrzutnia do zwrotu ksi¹¿ek stanê³a przy wejœciu g³ównym do nowotomyskiej biblioteki



finansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z niebywa³ym
znawstwem tematu przeprowadzi³a bibliotekarka Alina Weyssenhoff. „W Czechach
mieszka moja dusza” - powiedzia³ w jednym z wywiadów. Efektem tej mi³oœci do Czech
s¹ ksi¹¿ki, które Mariusz Szczygie³ napisa³ inspiruj¹c siê tym krajem, m. in. „Gottland”, „La-
ska nebeska”, czy „Osobisty przewodnik po Pradze”. Za „Gottland” zdoby³ Europejsk¹
Nagrodê Literack¹ 2009, a w Polsce „Nike Czytelników”. 

Czasowe zawieszenie dzia³alnoœci bibliotek
Ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów

z dnia 6 listopada 2020 roku, od 9 do 29 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Nowym Tomyœlu oraz jej filie by³y zamkniête. Wypo¿yczanie ksi¹¿ek na ze-
wn¹trz mo¿liwe by³o przed wejœciem do budynku biblioteki, z maksymalnym ograni-
czeniem kontaktów bezpoœrednich. Wczeœniej czytelnik zamawia³ wybrane publika-
cje przez katalog on-line, telefonicznie lub mailowo (podaj¹c numer telefonu kontak-
towego) i po skompletowaniu zamówienia przez bibliotekarza, o umówionej godzinie
je odbiera³. Zwrot ksi¹¿ek odbywa³ siê wy³¹cznie za poœrednictwem wrzutni znajdu-
j¹cej siê obok wejœcia do biblioteki. Wszystkie wydarzenia kulturalne i akcje organizo-
wane przez bibliotekê zosta³y przeniesione do sieci.

Pamiêtano o odzyskaniu niepodleg³oœci
W 102. rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci, 11 listopada, dla uczcze-

nia tego wydarzenia, pod Pomnik Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³o-
œci w Nowym Tomyœlu przybyli przedstawiciele w³adz samorz¹dowych, organizacji
spo³ecznych i mieszkañcy, którzy z³o¿yli kwiaty i zapalili pod obeliskiem znicze.  Wie-
lu nowotomyœlan upamiêtni³o tê wa¿n¹ dla Polski datê, wywieszaj¹c narodow¹ flagê
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Facebookowe spotkanie z Mariuszem Szczyg³em, które poprowadzi³a bibliotekarka 
Alina Weyssenhoff mia³o rekordow¹ ogl¹dalnoœæ



przed swoim domostwem. 

Sukcesy na Mistrzostwach Polski
Na Mistrzostwach Polski Seniorów oraz Mistrzostwach Polski U-23 w podnosze-

niu ciê¿arów, które odby³y siê w dniach 26 - 29 listopada w Bi³goraju, LKS „Budowla-
ni-Ca³us” Nowy Tomyœl reprezentowa³o oœmioro zawodników: Paulina Kud³aszyk,
Weronika Mróz, Piotr Kud³aszyk, Damian Keller, Rados³aw Jarnut, Miko³aj Miliñski
oraz Adrian Krupa. W kategorii klubów w Mistrzostwach Polski do lat 23 „Budowla-
ni” zajêli III miejsce. Paulina Kud³aszyk zdoby³a tytu³ Mistrzyni Polski U-23 i Wicemi-
strzyni Mistrzostw Polski Seniorów. Jej m³odszy brat, Piotr Kud³aszyk, w kategorii do
73 kg zdoby³ dwa najwy¿sze tytu³y - Mistrza Polski Seniorów oraz Mistrza Polski do
23 lat. Piotr Kud³aszyk zaj¹³ równie¿ II miejsce w klasyfikacji wg punktacji Sinclaira
w Mistrzostwach Polski do lat 23. Medalist¹ Mistrzostw Polski do lat 23 zosta³ tak¿e
Damian Keller, który zaj¹³ III miejsce, a w podrzucie wywalczy³ srebro. Bardzo dobrze
zaprezentowa³ siê 13. letni Adrian Krupa, który wystartowa³ w kategorii seniorskiej
do 55 kg i zdoby³ br¹zowy medal. Blisko podium znalaz³ siê tak¿e Rados³aw Jarnut,
który zaj¹³ V miejsce w Mistrzostwach Polski do lat 23.

Andrzejki on-line z NOK-iem
Nowotomyski Oœrodek Kultury dla wszystkich swoich sympatyków przygotowa³

andrzejkowy wieczór. Z uwagi na restrykcje wynikaj¹ce z epidemii koronawirusa wy-
darzenie zorganizowane zosta³o on-line. Wirtualny program wyemitowany zosta³ 28
listopada i swoj¹ formu³¹ nawi¹za³ do NOK-owskiego cyklu „Podró¿e przez melodie,
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Cz³onkinie zespo³u „Ojej” podczas nagrywania andrzejkowego programu
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smaki i tradycje”. Nie zabrak³o zatem akcentu kulinarnego. Wraz z restauracj¹
„Chmiel i Wiklina” NOK przygotowa³ film instrukta¿owy o tym, jak samodzielnie
w domu przygotowaæ smako³yki na wieczór andrzejkowy. Wieczorem na stronie in-
ternetowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury i na jego profilu na Facebooku zapre-
zentowany zosta³ koncert pt. „Ojej, Andrzejki tu¿, tu¿…” w wykonaniu zespo³u
„Ojej” z Bukowca. By³o nostalgicznie, energetycznie, ale przede wszystkim weso³o
- jak na Andrzejki przysta³o. Przed koncertem Renata Œmiertelna opowiedzia³a
o andrzejkowych wró¿bach i tradycjach.

11 prze¿yæ w 11 miejscach w godzinê i 11 minut
Na zaproszenie Strefy Koloru nowotomyskiej biblioteki pisarz Marcin Kozio³ - zapalo-

ny obie¿yœwiat (zwiedzi³ ponad 60 krajów), przez wiele lat dyrektor mediów elektronicz-
nych National Geographic Polska, 25 listopada odby³ wirtualne spotkania z m³odzie¿¹
i doros³ymi czytelnikami. Zaprosi³ widzów do swojego barwnego i ciekawego œwiata, któ-
rego jednym z najwa¿niejszych elementów s¹ nie tylko podró¿e, ale i to, co siê z nimi wi¹-
¿e, czyli poszukiwanie siebie, prze³amywanie strachu czy korzystanie z otrzymywanych
od ¿ycia szans i odwa¿ne siêganie po marzenia. „Prze¿ywanie jest lepsze ni¿ posiadanie”
- te s³owa autora sta³y siê mottem spotkania i dowodem na to, ¿e to wyprawy ukszta³to-
wa³y go jako cz³owieka, podró¿nika i pisarza. Wszystko, czego doœwiadcza³, zaczyna³o siê
od ma³ych wyzwañ, które przeradza³y siê w wielkie duchowe i emocjonalne przygody.
Bohater spotkañ stara³ siê przekonaæ ich uczestników, ¿e wystarczy znaleŸæ w sobie od-

Restauracja „Chmiel i Wiklina” chêtnie w³¹czy³a siê w organizacjê Andrzejek on-line
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wagê, prze³amaæ strach, zaryzykowaæ i zacz¹æ dzia³aæ. Wa¿ne, by goniæ marzenia, mieæ
wokó³ siebie wspania³ych ludzi, którzy wspieraj¹ i zachêcaj¹ do zdobywania tego, co wy-
daje siê byæ poza naszym zasiêgiem. Te historie wydarzy³y siê naprawdê, a pisarz ju¿ snu-
je plany na kolejne podró¿e. Spotkania odby³y siê w ramach projektu: „Wydarzy³o siê na-
prawdê”, dofinansowanego ze œrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zimbabwe i Malawi s¹ OK
Pasjonuj¹ca opowieœæ, zapieraj¹ce dech w piersi fotografie i ujmuj¹ca muzyka -

to wszystko mo¿na by³o podziwiaæ 27 listopada na profilu Facebookowym oraz
na stronie internetowej nowotomyskiej biblioteki publicznej. Na wirtualn¹ wypra-
wê do Zimbabwe i Malawi zaprosi³ widzów podró¿nik i mi³oœnik Afryki - Robert
Gondek. Ten pokaz slajdów podró¿niczych odby³ siê w ramach spotkañ biblio-
tecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”.W paŸdzierniku 2013
roku Robert Gondek odwiedzi³ Malawi. Celem jego podró¿y by³y góry Mafinga
i zdobycie najwy¿szej góry Zambii. Kilka lat po powrocie z Malawi Robert Gon-
dek znów wybra³ siê w ten rejon Afryki. Tym razem odwiedzi³ Zimbabwe. Zacz¹³
od zdobycia najwy¿szej góry Mozambiku. Wszed³ równie¿ na najwy¿szy punkt
w Zimbabwe, a póŸniej zobaczy³ to, z czego s³ynie Zimbabwe: zwierzêta i wodo-
spady. W Parku Narodowym Mana Pools tropi³ likaony i lwy, obserwowa³ s³onie
przechadzaj¹ce siê kilka metrów dalej, a nocami od lwów dzieli³a go zaledwie
cienka namiotowa moskitiera. W pobli¿u wodospadów Wiktorii lata³ helikopte-
rem, uprawia³ rafting na rzece Zambezi, na jednej z najtrudniejszych tras œwiata
i lata³ na linie zawieszony ponad 100 metrów nad rzek¹. 

Robert Gondek opowiedzia³ o swoich afrykañskich wyprawach
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Zielone, edukacyjne przystanki
Gmina Nowy Tomyœl otrzyma³a 73 609 z³ dofinansowania ze œrodków Woje-

wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na
przedsiêwziêcie pod nazw¹: „Zielone przystanki - miejscem edukacji ekologicznej
w Nowym Tomyœlu”. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³ 122 682 z³. Dziêki do-
finansowaniu zmodernizowano trzy przystanki autobusowe - na placu Niepodle-
g³oœci, przy ul. Poznañskiej oraz przy ul. Musia³a. Istniej¹ce przystanki
obudowano metalow¹ konstrukcj¹ noœn¹, podtrzymuj¹c¹ dach z nasadzeniami
roœlin i wykoñczono je drewnem. Na ka¿dym przystanku powsta³a te¿ jednospa-
dowa platforma pod roœliny, a przy tylnej œcianie ustawiono donice i zamontowa-
no olinowanie pod pn¹cza. Na przystankach umieszczono tak¿e tablice informa-
cyjne, zawieraj¹ce treœci z zakresu edukacji ekologicznej. Prace modernizacyjne
zakoñczy³y siê 30 listopada.

Dzia³alnoœæ artystyczna Kapeli „Zza Winkla” doceniona przez ministra
Nowotomyska Kapela „Zza Winkla”, która w tym roku obchodzi 40-lecie

dzia³alnoœci artystycznej, uhonorowana zosta³a Nagrod¹ Okolicznoœciow¹ Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznan¹ jej za dorobek artystyczny
oraz aktywnoœæ koncertow¹ utrwalaj¹c¹ regionalne tradycje i gwarê wielkopol-
sk¹. Wyró¿nienie to ma zarówno wartoœæ presti¿ow¹, jak i materialn¹. Cz³onko-
wie Kapeli „Zza Winkla” otrzymali nagrodê finansow¹, któr¹ planuj¹ przezna-

Przystanki zyskaj¹ pe³n¹ krasê, gdy rozwinie siê nasadzona roœlinnoœæ 
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czyæ na dalszy rozwój i kolejne muzyczne projekty. O przyznanie nagrody dla no-
wotomyskiego zespo³u wyst¹pili Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hib-
ner oraz Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne. 30 listopada Ministerstwo Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego poinformowa³o wnioskodawców i laureata
o przyznaniu nagrody.

Zadaniowy kalendarz adwentowy
Na czas adwentu Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ dla najm³od-

szych nowotomyœlan niezwyk³¹ niespodziankê - zadaniowy kalendarz adwento-
wy. Od 1 do 23 grudnia na Facebookowym profilu NOK-u zamieszczane by³y za-
dania, na których wykonanie dzieci mia³y ka¿dego dnia czas w godzinach od
15.00 do 19.00. Zadania adresowane by³y do dzieci w dwóch grupach wieko-
wych: od 4 do 7 lat oraz od 8 do 13 i nawi¹zywa³y do tradycji bo¿onarodzenio-
wych. Zamiarem organizatorów konkursu by³o kultywowanie œwi¹tecznych tra-
dycji, a tak¿e rozwijanie umiejêtnoœci plastycznych i artystycznych uczestników
zabawy. Konkurencje mia³y charakter plastyczny, a tak¿e formê quizów i
zagadek. Wœród zadañ pojawi³y siê m.in.: narysowanie kredkami portretu
Miko³aja, wykonanie anio³ka na choinkê, dekoracji œwi¹tecznej na okno, choinki
3D, ozdoby œwi¹tecznej na g³owê, piernika z kartonu, ozdoby na choinkê z
dowolnej masy plastycznej, œwi¹tecznej torby na prezenty, czy te¿
przyozdobienie wianków i cyprysów, u³o¿enie rymowanki o Nowotomyskim
Oœrodku Kultury i wiele innych. 24 grudnia og³oszone zosta³y wyniki
konkursowej zabawy.W grupie dzieci m³odszych, zdobywaj¹c najwiêksz¹ iloœæ
punktów, I miejsce zaj¹³ Jaœ Sa³but, II miejsce - Klara Kowala, a III - Miko³aj
Raczkowiak.Wœród starszych dzieci najwiêcej punktów zgromadzi³a Zuzia
Pieprzyk, II miejsce przypad³o Julii Dymow³ok, a III - Oliwii Banach. Wszyscy
uczestnicy otrzymali nagrody - niespodzianki.

Turniej mini-koszykówki
W Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 5 grudnia zorganizowany

zosta³ I Ogólnopolski Turniej Mini-koszykówki roczników 2011 i m³odszych.
W turnieju udzia³ wziê³y: KSKK Koszalin, WSTK Wschowa, KORMORAN Sieraków
oraz DREAM TEAM Nowy Tomyœl. Mecze rozgrywano systemem „ka¿dy
z ka¿dym”. £¹cznie rozegrano szeœæ spotkañ. Zespó³ z Nowego Tomyœla
reprezentowany by³ przez 24 zawodniczki, które po raz pierwszy wziê³y udzia³
w takiej imprezie. Dziêki udzia³owi w turnieju m³ode koszykarki pozna³y zasady
rozgrywania meczów, kontaktu z sêdziami, komunikatami, obrony i ataku. W klasy-
fikacji koñcowej zwyciê¿y³ zespó³ ze Wschowy, II miejsce zajê³a reprezentacja Siera-
kowa, III - gospodarze, czyli „Dream Team”, a IV - dru¿yna z Koszalina. Wszystkie
uczestniczki turnieju otrzyma³y medale, koszulki turniejowe oraz inne upominki
z okazji zbli¿aj¹cych siê Miko³ajek. Dekoracji dokonali przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Nowym Tomyœlu oraz cz³onkowie Zarz¹du „Dream Team”.



Miko³ajki z NOK-iem
W ramach Miko³ajek, 6 grudnia o godzinie 17: 00, Gmina Nowy Tomyœl, Za-

k³ad Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu oraz Nowotomyski Oœro-
dek Kultury zaprosili mieszkañców do obejrzenia iluminacji œwietlnych na terenie
naszego miasta - „Nowy Tomyœl w œwi¹tecznym blasku”. Wieczorem natomiast,
na profilu Facebookowym NOK-u  wyemitowany zosta³ spektakl pt. „Grajka Mi-
ko³ajka” w wykonaniu Teatru „Tak”. Do tej aktywnej zabawy ruchowo-muzycz-
nej zaproszone zosta³y ca³e rodziny.

Motomiko³aje nie zawiedli
Zgodnie z wieloletni¹ ju¿ tradycj¹, ulicami miasta 6 grudnia przejechali

Motomiko³aje. Oko³o 120 motocyklistów w strojach œw. Miko³ajów wyruszy³o o
godz. 12.30 z parkingu przy ulicy D³ugiej. Barwna, motorowa parada sprawi³a
wiele radoœci nowotomyœlanom, którzy  obserwowali to ciekawe widowisko.

Nowotomyska bibliotekarka laureatk¹ Ogólnopolskiego Konkursu 
im. Olgi Rok 
Bibliotekarka Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu -

Izabela Putz zosta³a laureatk¹ i stypendystk¹ IX edycji ogólnopolskiego Konkursu
im. Olgi Rok. Celem konkursu, którego laureatk¹ zosta³a pani Izabela, jest
wsparcie rozwoju osobistego bibliotekarek z ca³ej Polski oraz zebranie i
docenienie historii kobiet, które - podobnie jak kiedyœ Olga Rok - potrafi¹ mobi-
lizowaæ siebie i innych do poszukiwania nowych rozwi¹zañ, do prze³amywania
stereotypów i które wspieraj¹ rozwój swoich spo³ecznoœci. Dziel¹c siê swoimi hi-
storiami, pracuj¹ce w bibliotekach panie mog¹ wygraæ pieni¹dze na spe³nienie ma-
rzeñ zwi¹zanych z rozwojem osobistym. Stypendium przyznawane w ramach te-
go konkursu jest finansowane ze œrodków funduszu wieczystego, utworzonego
w 2012 roku z inicjatywy wnuczki Olgi Rok - Ani, która w ten sposób chcia³a upa-
miêtniæ ¿ycie i pracê babci, bibliotekarki z Warszawy. 

W tym roku, w kategorii bibliotek wiêkszych Kapitu³a Konkursu doceni³a pro-
wadzone w nowotomyskiej bibliotece „Jêzykowe Pogotowie, czyli spotkania z jê-
zykiem polskim dla obcokrajowców”. Og³oszenie wyników tegorocznej edycji
konkursu mia³o miejsce 9 grudnia, podczas Kongresu Bibliotek, który tym razem
ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹, odby³ siê w sieci. Tam te¿ mo¿na by³o obej-
rzeæ filmy o laureatkach i pos³uchaæ rozmowy z nimi.  „Zawsze warto pokazywaæ
swoj¹ pracê, zawsze warto siê ni¹ dzieliæ, bo nawet jeœli nam siê wydaje, ¿e to, co
robimy mo¿e nie do koñca jest idealne, ¿e mo¿e nie przyniesie to rezultatu, o ja-
kim myœlimy, to my mo¿emy siê myliæ” - powiedzia³a Izabela Putz w rozmowie
przeprowadzonej podczas wrêczenia stypendium.  Prowadzone w nowotomy-
skiej bibliotece „Jêzykowe Pogotowie”, zainicjowane przez Izabelê Putz, to nie
tylko spotkania z jêzykiem,-u ale i kultur¹ polsk¹. To tak¿e przyjacielskie spotka-
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nia, pozwalaj¹ce obcokrajowcom na lepsze odnalezienie siê w naszym mieœcie,
w nowej dla nich rzeczywistoœci. Idea „Jêzykowego pogotowia” oparta jest na to-
lerancji, zrozumieniu innych, uwra¿liwieniu na drugiego cz³owieka.  Dziêki kon-
kursowi i dziêki wygranej tegoroczna laureatka bêdzie mog³a spe³niæ swoje ma-
rzenie, jakim jest podró¿ do Hiszpanii - wyjazd bardzo istotny z tego wzglêdu, ¿e
jest ona studentk¹ drugiego roku filologii hiszpañskiej w Wy¿szej Szkole Jêzyków
Obcych w Poznaniu. Oprócz otrzymania stypendium, pozwalaj¹cego spe³niæ oso-
biste marzenie, pani Izabela wziê³a równie¿ udzia³ w ufundowanych przez Akade-
miê Rozwoju Filantropii konsultacjach dotycz¹cych pracy wielokulturowej, które
pozwol¹ na jeszcze lepsz¹ realizacjê tej ciekawej inicjatywy, jak¹ niew¹tpliwie jest
nowotomyskie „Jêzykowe Pogotowie”.

Opowieœæ o bohaterach Himalajów
10 grudnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu za-

prosi³a na spotkanie on-line z Magdalen¹ Joñczyk, która od 10 lat wêdruje po Hi-
malajach. Opowiedzia³a ona o wyj¹tkowych bohaterach Himalajów - Szerpach,
s³yn¹cych z si³y i odwagi himalajskich przewodnikach. Pokaza³a bardzo trudn¹
i ryzykown¹ pracê tych wspinaczy i porterów, mieszkaj¹cych w Nepalu u podnó-
¿a Mont Everestu. Pokaza³a jak ¿yj¹ ludzie, których poœwiêcenie znane jest na ca-
³ym œwiecie oraz jak wygl¹da wybrane przez nich miejsce do ¿ycia. Spotkanie,
wspó³organizowane przez Stowarzyszenie „Twórcze Horyzonty”, odby³o siê
w ramach bibliotecznego Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”.
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Ciekawie i pomys³owo, czyli œwi¹teczne klimaty w NOK-u
Towarzysz¹ce nam przez wiêkszoœæ 2020 roku obostrzenia, wynikaj¹ce z pan-

demii koronawirusa SARS-CoV-2, uniemo¿liwia³y organizacjê wydarzeñ z bezpo-
œrednim udzia³em uczestników. Dostosowuj¹c siê do obowi¹zuj¹cych zasad sani-
tarnych, na okres poprzedzaj¹cy œwiêta Bo¿ego Narodzenia, Nowotomyski
Oœrodek Kultury przygotowa³ pomys³owe i interesuj¹ce w swym przes³aniu wy-
darzenia, w których mieszkañcy gminy mogli uczestniczyæ on-line. Œwi¹teczny
blok zainicjowany zosta³ 12 grudnia quizem muzycznym „5 nutek”, który wpisa³
siê w cykliczny konkurs muzyczny NOK-u. Zadaniem jego uczestników by³o od-
gadniêcie na podstawie muzycznego fragmentu - 5 nutek, nazw utworów podzie-
lonych na kilka kategorii. W ods³onie œwi¹tecznej pojawi³y siê takie kategorie jak:
œwi¹teczno-zimowe hity radiowe, œwi¹teczne s³owa klucze, podarunki i oczywi-
œcie kolêdy. Zwyciêzcami œwi¹tecznej edycji zostali: I miejsce - Anna Król-Pawel-
ska, II - Marika Bala, III - Ma³gorzata Klimko, IV - Krzysztof £ukaszyk, V - Natalia
Król.  20 grudnia swoj¹ premierê on-line mia³o wspomnienie Pastora³ki Nowoto-
myskiej „W stronê tej gwiazdy trzeba iœæ”, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnej Pastora³ki
Nowotomyskiej, jednak w nieco innej, plenerowej ods³onie. Udzia³ w tym wyda-
rzeniu wziêli uczestnicy sekcji artystycznych dzia³aj¹cych w Nowotomyskim
Oœrodku Kultury. W przededniu Wigilii odby³a siê emisja „Wigilijnej pocztówki
s³owno-muzycznej” - opowieœci wigilijnych z przesz³oœci, teraŸniejszoœci i przy-
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sz³oœci. W œwi¹tecznej scenerii Renata Œmiertelna rozmawia³a z dyrektorem No-
wotomyskiego Oœrodka Kultury - Beat¹ Baran oraz cz³onkami teatrów amator-
skich dzia³aj¹cych przy NOK-u. Rozmowy przeplatane by³y kolêdami w wykona-
niu nokowskich zespo³ów wokalnych „Happy Moments” oraz „Œpiewaj¹cy Na-
uczyciele”. Na zakoñczenie spotkania dyrektor Nowotomyskiego Oœrodka Kul-
tury Beata Baran wraz z pracownikami z³o¿yli widzom œwi¹teczne ¿yczenia. Cykl
œwi¹teczny zakoñczy³ koncert kolêd on-line w wykonaniu zespo³u „Ojej” z Bu-
kowca, który wyemitowany zosta³ 24 grudnia.

Wiklinowy anio³
Na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu, przy koszu gigancie, 12 grudnia

pojawi³ siê nowy element - piêkny, du¿y anio³, wykonany w ca³oœci z wikliny. Au-
torem tego dzie³a jest nowotomyska plecionkarka Katarzyna Wachowiak. Ta wy-
j¹tkowa, wiklinowa rzeŸba stanowi³a dope³nienie œwietlnych, œwi¹tecznych ilumi-
nacji, które na czas Bo¿ego Narodzenia udekorowa³y ca³e miasto. Wiklinowy
anio³ sta³ siê wdziêcznym obiektem do fotografowania.

Miko³ajkowe zawody w jeŸdzie na rolkach
W hali Powiatowego Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 12 grudnia odby³y

siê Miko³ajkowe Zawody w JeŸdzie na Rolkach o Puchar Starosty Nowotomy-
skiego. Imprezê, z zachowaniem obowi¹zuj¹cych norm bezpieczeñstwa epide-
micznego, przeprowadzi³o stowarzyszenie „Skate2City”. Nagrody zwyciêzcom
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wrêczy³ Wicestarosta Nowotomyski Marcin Brambor wraz z dyrektorem Po-
wiatowego Centrum Sportu - Jakubem Skrzypczakiem.

Œpiewnik kolêdowy on-line
W zwi¹zku z trwaj¹cym stanem epidemii 82. kolêdowy „Œpiewnik Domowy”

odby³ siê w formie koncertu on-line, w wersji karaoke, z tekstami wykonywanych
kolêd wyœwietlanymi u do³u ekranu. Oprawê muzyczn¹ tego wydarzenia zapewni-
³o trio: Cecylia Œlusarz, Anna Kaczmarek i Tomasz Perz. Kolêdy, w piêknym, trady-
cyjnym wykonaniu, rozbrzmiewa³y w niezwyk³ej, œwi¹tecznej scenerii. Premiera te-
go wydarzenia mia³a miejsce 16 grudnia.

Z³ote gody nowotomyœlan
W 2020 roku 40 par ma³¿eñskich z terenu gminy Nowy Tomyœl obchodzi³o

jubileusz 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego. Z tej okazji Prezydent RP uhonorowa³ je
Medalami za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie. 

W gronie tegorocznych jubilatów odznaczonych medalami znaleŸli siê: El¿bie-
ta i Piotr Balcerscy z Nowego Tomyœla, Irena i Jacek Bochniakowie z Nowego To-
myœla, Krystyna i Marian Borowczakowie z Cichej Góry, Urszula i Marian Brau-
erowie z Borui Koœcielnej, Stanis³awa i W³adys³aw Brzezowscy z Bukowca, Cze-
s³awa i Czes³aw Ch³opkowie z Jastrzêbska Starego, El¿bieta i Józef Duplagowie
z Nowego Tomyœla, Genowefa i Tadeusz Ewiakowie z Nowego Tomyœla, El¿bie-
ta i Krzysztof Fr¹ckowiakowie z Nowego Tomyœla, El¿bieta i Edward
Geislerowie z Nowego Tomyœla, Krystyna i Zygmunt Heinrichowie z Borui Ko-
œcielnej, Janina i Antoni Janeltowie z Nowego Tomyœla, Danuta i Mieczys³aw Kar-
bowscy z Nowego Tomyœla, Janina i Leonard Ksi¹gowie z Nowego Tomyœla, Ja-
nina i Tadeusz Kuczowie z Nowego Tomyœla, Teresa i Hieronim Kupszowie
z Nowego Tomyœla, Renata i Andrzej Lampe z Nowego Tomyœla, Teresa i Anto-
ni Laskowscy z Nowego Tomyœla, Wanda i Jerzy Maækowiakowie z Nowego To-
myœla, Henryka i Zenon Majszakowie z Nowego Tomyœla, Wanda i Marian Mi-
ko³ajczakowie z Wytomyœla, Jadwiga i Eugeniusz Musia³owie z Paproci, Agniesz-
ka i Ryszard Parniewiczowie z Nowego Tomyœla, Maria i Ryszard Pindarowie ze
Starego Tomyœla, Lidia i Wojciech Piosikowie z Nowego Tomyœla, Barbara
i W³odzimierz Przybylakowie z Nowego Tomyœla, Barbara i Marian Przybylako-
wie z Nowego Tomyœla, Alina i Roman Raczkowiakowie z Nowego Tomyœla, Ja-
nina i Stefan S³ociñscy z Bukowca, Alicja i Jan Szajkowie z Nowego Tomyœla, Ur-
szula i Marian Œlusarzowie z Nowego Tomyœla, Helena i Jan Tepperowie z Bu-
kowca, Anna i Ryszard Tobisowie z Nowego Tomyœla, Alicja i Piotr Waligóro-
wie z Nowego Tomyœla, Miros³awa i Zdzis³aw Waltrowscy z Nowego Tomyœla,
Barbara i Zygmunt Wechczyñscy z Nowego Tomyœla, Irena i Henryk Weso³ko-
wie z Nowego Tomyœla, Barbara i Jan Witkowscy z Nowego Tomyœla, Wies³awa
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i Leszek Wolakowie z Borui Koœcielnej oraz Krystyna i Mieczys³aw Wosiowie
z Glinna. 

W dniach 17 i 22 grudnia, w imieniu Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimie-
rza Hibnera, Medale za D³ugoletnie Po¿ycie Ma³¿eñskie wrêcza³y jubilatom za-
stêpczynie Burmistrza Nowego Tomyœla Gra¿yna Pogonowska i Adrianna Zieliñ-
ska. Medale by³y wrêczane w miejscu zamieszkania jubilatów, po uprzednim, te-
lefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, przy zachowaniu wszelkich zabezpie-
czeñ sanitarnych, wynikaj¹cych z zagro¿enia epidemicznego. Wraz z medalami
wrêczano jubilatom kosze upominkowe ze s³odkoœciami. Niestety, trzem oso-
bom nie by³o dane doczekaæ tego uroczystego momentu. W ich imieniu medale
odebrali ma³¿onkowie. Pomimo ¿e w tym roku, ze wzglêdu na zagro¿enie koro-
nawirusem, nie mo¿na by³o zorganizowaæ uroczystej gali, kameralnemu wrêcza-
niu medali towarzyszy³o wiele wzruszeñ.

Pokaz zdobienia cyprysów i wianków
Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu wraz z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury

przygotowa³ przedœwi¹teczny pokaz zdobienia wianków i cyprysów. Mieszkañcy
Nowego Tomyœla mogli bezp³atnie otrzymaæ wianki i drzewka cyprysów, ufundo-
wane przez Urz¹d Miejski, a nastêpnie samodzielnie udekorowaæ je w swoich do-
mach, kieruj¹c siê radami pañ przeprowadzaj¹cych pokaz. Pokaz, w formie filmu
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instrukta¿owego, zaprezentowany zosta³ 18 grudnia na portalach spo³ecznoœcio-
wych Gminy Nowy Tomyœl i Nowotomyskiego Oœrodka Kultury. Poprowadzi³y
go z ramienia Urzêdu Miejskiego Beata Pacyñska, natomiast ze strony NOK-u El-
wira Wolna i Anna B¹belek.

£adna i funkcjonalna ulica Ró¿ana
Gmina Nowy Tomyœl zrealizowa³a inwestycjê pod nazw¹ „Budowa ulicy Ró-

¿anej w Nowym Tomyœlu wraz z infrastruktur¹ towarzysz¹c¹”. W ramach zada-
nia wybudowany zosta³ odcinek ulicy Ró¿anej o d³ugoœci ok. 400 metrów (od ul.
Storczykowej). Inwestycja zosta³a wykonana kompleksowo. Wzd³u¿ drogi z no-
w¹ nawierzchni¹ pobudowano chodniki i zjazdy do posesji. Drogê doœwietlono,
wykonano oznakowanie poziome i pionowe. Zaopatrzono j¹ te¿ w niezbêdne
sieci, kana³y i kanalizacje, zmodernizowano linie telekomunikacyjne. 

Odbiór inwestycji nast¹pi³ 23 grudnia. Ca³kowity koszt inwestycji wyniós³
1 248 893,10 z³. Zadanie wykona³a firma Budownictwo M. Ca³us z Borui No-
wej. Droga nie tylko spe³nia swoj¹ funkcjê pod wzglêdem technicznym, ale rów-
nie¿ wizualnie prezentuje siê doskonale.
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W œwi¹tecznej atmosferze na wsiach
Obowi¹zuj¹ce obostrzenia wynikaj¹ce z zagro¿enia epidemicznego uniemo¿-

liwi³y organizowanie w tym roku wspólnych Wigilii, gwiazdkowych spotkañ, czy
innych œwi¹tecznych form wspólnego spêdzania czasu. Aby jednak podkreœliæ
wyj¹tkowoœæ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i daæ chwilê radoœci mieszkañcom, w so-
³ectwach gminy Nowy Tomyœl podejmowano ró¿norodne przedœwi¹teczne ini-
cjatywy. 19 grudnia dzieci z Paproci zaproszone zosta³y przez Radê So³eck¹
i Ko³o Gospodyñ Wiejskich do wspólnego dekorowania choinki przy œwietlicy
wiejskiej. M³odzi mieszkañcy Paproci u¿yli do dekoracji w³asnorêcznie wykona-
nych ozdób. Przy tej okazji odebra³y upominki od Gwiazdora. Nastêpnego dnia
so³tys, Rada So³ecka i Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Cichej Góry przekazali dzie-
ciom z tej wsi paczki œwi¹teczne oraz nagrody za udzia³ w konkursie plastycz-
nym pt. „Magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia”. Aby ograniczyæ bezpoœrednie kon-
takty, upominki przekazywano bezpoœrednio do samochodów, którymi przyby-
wa³y dzieci wraz z rodzicami. W Przy³êku natomiast, z inicjatywy Ko³a Gospo-
dyñ Wiejskich, przy wsparciu so³tysa oraz Stowarzyszenia „Nasz Przy³êk”, se-
niorom zamieszka³ym we wsi dostarczone zosta³y ¿yczenia wraz z op³atkiem
i smakowitymi piernikami.
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102. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego
W 102. rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego, 27 grudnia, pod Pomni-

kiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci przedstawiciele w³adz
samorz¹dowych, organizacji i instytucji z³o¿yli wi¹zanki kwiatów, aby tym gestem
oddaæ czeœæ wszystkim tym, którzy walczyli o wolnoœæ naszej Ojczyzny. Wieczo-
rem, za spraw¹ „Wiary Lecha” przy pomniku zap³onê³y bia³o-czerwone race.
Z okazji powstañczej rocznicy w Nowotomyskim Oœrodku Kultury przeprowa-
dzona zosta³a 9. edycja patriotycznej zbiórki krwi „Krew za Krew”. Gotowoœæ do
oddania krwi zg³osi³o 51 osób, spoœród których do donacji zakwalifikowano 42
osoby. W tym dniu zebrano prawie 19 litrów krwi. Organizatorami akcji byli:
Klub Honorowych Dawców Krwi „Nowotomyskie Wiêzi Krwi”, PCK nr 644
oraz Towarzystwo Gimnastyczne „Sokó³” we Lwówku.

Kolêdowanie Kapeli „Zza Winkla”
Kapela „Zza Winkla” wyst¹pi³a 30 grudnia z niecodziennym koncertem ko-

lêd. Miejsce kolêdowania by³o bowiem wyj¹tkowe - dziedziniec Szpitala Powia-
towego im. Kazimierza Ho³ogi w Nowym Tomyœlu.

Koncert by³ muzyczn¹ niespodziank¹, zarówno dla personelu szpitala, jak
równie¿ dla przebywaj¹cych w nim pacjentów. Takie odruchy serca dodaj¹ si³y
i otuchy, zarówno w pokonywaniu choroby, jak równie¿ w niesieniu pomocy
potrzebuj¹cym.

Kapela „Zza Winkla” wyst¹pi³a w niecodziennym koncercie kolêd



Dla bezpieczeñstwa mieszkañców
Z koñcem roku Gmina Nowy Tomyœl zakoñczy³a realizacjê inwestycji polegaj¹cej

na budowie oœwietlenia przy przejœciach dla pieszych na terenie miasta. W ramach za-
dania doœwietlono 20 przejœæ dla pieszych, zlokalizowanych na ulicach: Barteckiego,
Janusa, Zb¹szyñskiej, Musia³a, Tysi¹clecia, Witosa, 3 Stycznia, Poznañskiej i Koœciusz-
ki. Doœwietlenie tzw. zebr wp³ynê³o na poprawê widocznoœci pieszych przechodz¹-
cych przez jezdniê, a to prze³o¿y siê w d³u¿szej perspektywie na poprawê bezpieczeñ-
stwa w mieœcie. Na tê inwestycjê Gmina Nowy Tomyœl wydatkowa³a 300 000 z³. Za-
danie wykonane zosta³o przez Enea Oœwietlenie sp. z o. o.

Nowy sprzêt dla OSP
Dziêki dofinansowaniu ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodo-

wiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach programu pod nazw¹: „Ogól-
nopolski program finansowania s³u¿b ratowniczych. Dofinansowanie zakupu sprzê-
tu i wyposa¿enia jednostek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych”, Ochotnicza Stra¿ Po-
¿arna w Wytomyœlu oraz w Bukowcu zosta³y doposa¿one w nowy, specjalistyczny
sprzêt oraz specjalistyczn¹ odzie¿. Projekt zak³ada³ wsparcie przedsiêwziêæ z zakre-
su doposa¿enia jednostek powo³anych do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof
naturalnych lub ekstremalnych zjawisk atmosferycznych i powa¿nych awarii. OSP
w Wytomyœlu otrzyma³a dotacjê w wysokoœci blisko 24 tys. z³, natomiast OSP w Bu-
kowcu w wysokoœci ok. 25 tys. z³. Wyposa¿enie do obu jednostek trafi³o pod koniec
roku.

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

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury
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Szymon Konieczny
bibliotekarz w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy we Lwówku.

Absolwent historii na UAM w Poznaniu. Regionalista. Za³o¿yciel por-
talu „Cyfrowe Archiwum Lwóweckie” (www. cal. lwowek. com. pl).
Redaktor naczelny „Gazety Lwóweckiej”. Animator imprez kultural-
nych w powiecie nowotomyskim. Zainteresowania: historia, muzyka,
film i sport.

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

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

Izabela Putz
romanistka i absolwentka politologii oraz podyplomowych studiów

z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, studentka II roku filologii
hiszpañskiej. Specjalistka ds. animacji kultury w MiP Bibliotece Publicz-
nej w Nowym Tomyœlu. Inicjatorka dzia³añ interkulturowych, w tym
„Jêzykowego Pogotowia” dla obcokrajowców, tegoroczna laureatka
nagrody g³ównej w Ogólnopolskim Konkursie im. Olgi Rok. Mi³oœnicz-
ka dobrego kina, muzyki etnicznej, wschodniej kuchni, bretoñskich
kamiennych krêgów i andaluzyjskiego flamenco.  

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

nego Zasobu Bibliotecznego Oddzia³u Zbiorów Specjalnych Biblioteki
Uniwersyteckiej w Poznaniu. Od 2013 roku sta³y wspó³pracownik
„Przegl¹du Nowotomyskiego”, w którym publikuje artyku³y poœwiê-
cone mieszkañcom Nowego Tomyœla i okolic, m. in. cykl: „Sagi nowo-
tomyskich  rodów”. 

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

Od urodzenia mieszkaj¹cy w Nowym Tomyœlu. Hobbystycznie zaj-
muje siê dziennikarstwem sportowym, stara siê skrupulatnie doku-
mentowaæ i opisywaæ dzieje sportu, podporz¹dkowuj¹c temu zadaniu
spor¹ czêœæ swojego ¿ycia. Inne zainteresowania: patologie spo³eczne,
polskie kino, rock and roll, numizmatyka.
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Maria Tyszkowska
absolwentka Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Muzycznej, emeryto-

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