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Obwieszczenie o powszechnej mobilizacji z 30 sierpnia 1939 r. 



Rafa³ Koœciañski

Batalion Obrony Narodowej „Opalenica” 

w kampanii wrzeœniowej 1939 roku

W ostatnich latach jesteœmy œwiadkami powstawania i rozbudowy na terenie ca³ego
kraju nowej formacji - Wojsk Obrony Terytorialnej. Decyzji o jej powo³aniu towarzy-
szy³a dyskusja publiczna. Odwo³ywano siê m. in. do wzorców amerykañskich, Gwardii
Narodowej, która s³u¿y pomoc¹ podczas likwidacji skutków klêsk ¿ywio³owych. Jedn¹
z zalet oddzia³ów terytorialnych jest fakt, ¿e jednostki dzia³aj¹ na obszarze, z którego
pochodz¹ rekrutowani rezerwiœci i poborowi. W dyskusji ich dotycz¹cej wyraŸnie za-
brak³o odwo³ania do historii polskich formacji wojskowych w XX wieku. A stosowny
przyk³ad znaleŸæ mo¿na przed wybuchem II wojny œwiatowej.

W okresie miêdzywojennym liczne jednostki wojskowe stacjonowa³y na terenie ca-
³ego kraju. W miastach powiatowych na co dzieñ widywano ¿o³nierzy w mundurach
Wojska Polskiego. O bogatej tradycji wojskowej mo¿emy mówiæ równie¿ w odniesie-
niu do terenu powiatu nowotomyskiego. W II po³owie lat 30. XX wieku zdecydowa-
no, ¿e oddzia³y regularne maj¹ zostaæ uzupe³nione o formacjê obrony narodowej. De-
cyzja zapad³a w obliczu rosn¹cej potêgi wojskowej III Rzeszy. 

Pierwsze publikacje na temat historii tej formacji pojawi³y siê dwadzieœcia lat po za-
koñczeniu wojny. W 1965 roku Stanis³aw Truszkowski zamieœci³ poœwiêcony jej ar-
tyku³ we „Wroc³awskim Tygodniku Katolików”1. Naukowe opracowania tego auto-
ra pojawi³y siê równie¿ na ³amach „Wojskowego Przegl¹du Historycznego”.
W dwóch referatach przedstawi³ podstawowe informacje z zakresu organizacji
i dzia³alnoœci Obrony Narodowej2. W 1979 roku, nak³adem Ministerstwa Obrony
Narodowej, opublikowano pracê monograficzn¹ Kazimierza Pindela3. Jeœli chodzi
o historiê wojska na terenie Wielkopolski, najwa¿niejsz¹ jest monografia Tadeusza
Böhma, w której autor zawar³ kompleksowe opracowanie na temat obrony narodo-
wej na tym terenie4. Trzy bataliony tej formacji - „Koœcian”, „Leszno” i „Rawicz” -
równie¿ znalaz³y siê w krêgu zainteresowania historyków5. Osobny artyku³ poœwiê-
cony dzia³aniom wojennym tych trzech jednostek opublikowa³ Eugeniusz Œliwiñski6.
Obecnie du¿e znaczenie w popularyzacji wiedzy na temat tej formacji ma Maciej Bed-
narek, prowadz¹cy stronê internetow¹, na której prezentowane s¹ podstawowe in-
formacje dotycz¹ce struktury oraz obsady batalionów Obrony Narodowej na tere-
nie ca³ego kraju7. Znajduj¹ siê tam równie¿ informacje o obsadzie Batalionu Obrony
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Narodowej „Opalenica”, który do tej pory nie wzbudzi³ wiêkszego zainteresowania
w œrodowisku historyków wojskowoœci ani regionalistów, wiêc nie doczeka³ siê opraco-
wania monograficznego8.

W okresie miêdzywojennym polskie w³adze wojskowe mia³y w³aœciwe rozeznanie co
do aktualnych mo¿liwoœci si³ zbrojnych III Rzeszy oraz stopniowego wzmacniania poten-
cja³u zbrojnego Niemiec. Zgodnie z analizami genera³a Tadeusza Kutrzeby oraz podpu³-
kownika Stefana Mossora, ju¿ w 1936 roku Hitler dysponowa³ przewag¹ w artylerii,
a Polacy tylko w kawalerii. Prognozowano, ¿e w 1939 roku przewaga si³ l¹dowych prze-
kroczy dwukrotnoœæ si³ polskich. Ponadto, z okresu „wielkiej wojny”, znana by³a zdol-
noœæ mobilizacyjna Niemiec w zakresie powo³ywania rezerwistów i poborowych oraz
w³aœciwym ich wyposa¿aniu9. Postulowano podjêcie szeregu dzia³añ wojskowych, go-
spodarczych, politycznych i organizacyjnych, które mia³y podnieœæ zdolnoœæ bojow¹
Wojska Polskiego10.

Sugestie genera³a Kutrzeby, wysuniête w po³owie lat trzydziestych, okaza³y siê trafne
i niektóre z jego postulatów zaczêto wprowadzaæ w ¿ycie. Proponowa³ on m. in. utwo-
rzenie formacji cywilno-wojskowej, której zadania bêd¹ mia³y charakter defensywny.
Powstanie jej nie wymaga³oby du¿ych nak³adów finansowych, a poziom wyszkolenia nie
ustêpowa³by jednostkom wojska sta³ego. Tadeusz Kutrzeba proponowa³, aby w szere-
gi nowej formacji wcielano, zarówno rezerwistów kawalerii i piechoty, jak i poboro-
wych, dla których nie starcza³o etatów w wojsku11.

Podobn¹ koncepcjê przedstawi³ w 1935 roku podpu³kownik Jan Jagmin-Sadowski.
Jako szef wydzia³u mobilizacyjnego w oddziale Sztabu Generalnego, by³ inicjatorem two-
rzenia pierwszych oddzia³ów Obrony Narodowej na Górnym Œl¹sku12. Z kolei pu³kow-
nik Julian Skokowski, w memoriale z 13 marca 1937 roku, proponowa³ utworzenie ba-
talionów Obrony Narodowej w oparciu o organizacje paramilitarne. Postulowa³ ponad-
to, by utworzyæ kilka sta³ych batalionów opartych na kadrze zawodowej. Jednostki te
by³yby trzonem dywizji terytorialnej, która mia³aby za zadanie os³aniaæ mobilizacjê armii,
ochraniaæ komunikacjê i obiekty wojskowe, ochraniaæ Gdyniê, a w razie sprzyjaj¹cych
okolicznoœci zdobyæ Gdañsk13. 

Niektóre z postulatów dotycz¹cych modernizacji i rozbudowy si³ zbrojnych zaczêto
wprowadzaæ w ¿ycie od 1936 roku. Pracowano nad nowymi regulaminami i instrukcja-
mi, dostosowanymi do potrzeb nowoczesnej techniki wojennej14. Ministerstwo Spraw
Wojskowych planowa³o na pocz¹tku 1937 roku utworzyæ 12 batalionów Obrony Na-
rodowej i od 6 do 10 kompanii, w oœrodkach o szczególnym znaczeniu i wysokim bez-
robociu, tj.: Warszawie, Wilnie, Bia³ymstoku, £odzi, Czêstochowie, Zag³êbiu D¹brow-
skim, Œrodkowym i Zachodnim Podkarpaciu, Œl¹sku Cieszyñskim, Krakowie, Chrzano-
wie, Górnym Œl¹sku, Lwowie, Zag³êbiu Naftowym, Wielkopolsce, Pomorzu i Wybrze-
¿u15. Ca³a akcja mia³a charakter eksperymentu, a jej powodzenie mia³o zadecydowaæ
o kontynuowaniu prac16. Cel akcji by³ prosty - zwiêkszyæ obronnoœæ kraju ma³ym kosz-
tem finansowym.

Bataliony podlega³y miejscowym dowódcom pu³ków piechoty. W ich sk³ad wchodzi-
³y dwie kompanie strzeleckie, kompania karabinów maszynowych, a liczba ludzi mia³a
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siê wahaæ od 180 do 22017. Podstawow¹ jednostk¹ organizacyjn¹ zosta³ batalion. Jego
nazwa wywodziæ siê mia³a od nazwy miasta, w którym stacjonowa³o dowództwo lub na-
zwy regionu, z którego rekrutowali siê ¿o³nierze. Ten zabieg mia³ budowaæ wiêŸ oddzia-
³ów z lokaln¹ spo³ecznoœci¹ i mobilizowaæ j¹ do udzielania wsparcia w trakcie ich wypo-
sa¿ania18.

Podstaw¹ prawn¹ powo³ywania do s³u¿by w oddzia³ach Obrony Narodowej by³a
ustawa o powszechnym obowi¹zku wojskowym. Na jej podstawie poborowi mogli byæ
powo³ywani w razie mobilizacji, w czasie pokoju - w ramach ustawowych æwiczeñ re-
zerwy albo do s³u¿by czynnej19. W rozkazie z 12 marca 1937 roku okreœlono organi-
zacjê i podleg³oœæ jednostek Obrony Narodowej. Najwy¿sz¹ form¹ organizacyjn¹ mia-
³a byæ brygada, wzglêdnie pó³brygada, podleg³a dowódcom okrêgów korpusów. Sta-
nowiska od kompanii wzwy¿, obsadzane by³y przez oficerów zawodowych pracuj¹-
cych ju¿ w Przysposobieniu Wojskowym (PW). Stanowiska dowódców plutonów za-
rezerwowane by³y dla oficerów rezerwy, a stanowiska administracyjne i kancelaryjne
zajmowali zawodowi podoficerowie, g³ównie z PW. W sk³ad brygady wchodzi³y: do-
wództwo, oddzia³ zwiadowców, bateria - ewentualnie pluton artylerii i przynajmniej
cztery bataliony Obrony Narodowej. Sk³ad pó³brygady przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
dowództwo, oddzia³ zwiadowców, ewentualnie pluton artylerii i od dwóch do trzech
batalionów Obrony Narodowej20.

Wielkopolska by³a terenem bardzo zasobnym, jeœli chodzi liczbê mieszkañców, spe³-
niaj¹cym warunki przyst¹pienia do nowej formacji wojskowej. Genera³ Kutrzeba, ju¿ ja-
ko dowódca Okrêgu Wojskowego nr VII w Poznaniu, 2 czerwca 1937 roku zwróci³
siê z proœb¹ do Ministerstwa Spraw Wojskowych, aby umo¿liwiono majorowi Januszo-
wi Sopoæce zapoznanie siê z zagadnieniem powstawania nowych oddzia³ów. Podobnie,
30 czerwca 1937 roku. wojewoda poznañski Adam Maruszewski prosi³ ministra spraw
wojskowych o zorganizowanie na terenie Wielkopolski oddzia³ów Obrony Narodo-
wej w celu zmniejszenia bezrobocia. OdpowiedŸ nadesz³a dopiero 1 lipca 1937 roku.
Szef Departamentu Piechoty wyjaœni³, ¿e na terenie DOK nr VII nie przewiduje tworze-
nia formacji cywilno-wojskowych21. Jak siê mia³o okazaæ, stosowne decyzje podjêto
dopiero wiosn¹ 1939 roku, kiedy wybuch wojny zdawa³ siê tylko kwesti¹ czasu. 

W okresie dwudziestolecia miêdzywojennego teren Wielkopolski zamieszkiwa³a lud-
noœæ, w zdecydowanej wiêkszoœci narodowoœci polskiej. Du¿y procent stanowi³a lud-
noœæ narodowoœci niemieckiej, przy czym im bli¿ej granicy tym procentowo stanowi³a
ona wiêksz¹ grupê. W po³owie 1938 roku mniejszoœæ niemiecka w Wielkopolsce stano-
wi³a od 7 do 9% ludnoœci. W powiatach przygranicznych odsetek ten by³ wy¿szy. W no-
wotomyskim wynosi³ 18,8%, a ludnoœci innej narodowoœci by³o oko³o 1%. W samym
Nowym Tomyœlu Niemcy stanowili a¿ 34% ogó³u mieszkañców, bêd¹c jednoczeœnie
znacznie silniejsz¹ pod wzglêdem gospodarczym i dobrze zorganizowan¹ spo³ecznoœci¹.
Na wsiach skupiali w swoich rêkach znaczn¹ iloœæ ziemi, stanowi¹c pod wzglêdem spo-
³ecznym grupê dobrze sytuowanych w³aœcicieli ziemskich i bogatych rolników, natomiast
w miastach byli w³aœcicielami zak³adów, reprezentantami wolnych zawodów i rzemieœl-
nikami. Skupieni w dziesi¹tkach organizacji spo³ecznych, kulturalnych religijnych i sporto-
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wych, starali siê zachowaæ swoj¹ odrêbnoœæ kulturow¹, a w trudnych momentach mogli
liczyæ na hojn¹ pomoc finansow¹ ze strony rodaków z Niemiec i Ameryki. Nale¿y pod-
kreœliæ, ¿e na terenie powiatu Niemcy posiadali w owym czasie 41,5% gruntów. Byli wiêc
siln¹ gospodarczo grup¹, z któr¹ nale¿a³o siê liczyæ22. W ca³ym pasie przygranicznym do
Niemców nale¿a³o 26% ziemi ornej, z czego 34% wszystkich gospodarstw stanowi³y te
powy¿ej 50 ha23. By³y to grunty, które Niemcy zdo³ali zachowaæ po burzliwej pierwszej
po³owie lat dwudziestych XX wieku. W tym czasie wiele gruntów ornych przesz³o w rê-
ce polskich rolników. By³o to zwi¹zane m. in. z anulowaniem antypolskich ustaw agrar-
nych z lat 1880-1914 i odsprzedawaniem ziemi przez gospodarzy niemieckich, którzy
po zakoñczeniu I wojny œwiatowej wyje¿d¿ali do Niemiec24. O ich sile ekonomicznej mo-
¿e œwiadczyæ fakt posiadania na pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku 83% akcji Cu-
krowni „Opalenica”25. Niemieccy rzemieœlnicy prowadzili w Nowym Tomyœlu 65 zak³a-
dów us³ugowych, Polacy natomiast 64 zak³ady. Ponadto Niemcy posiadali: browar,
dwie olejarnie, tartak i dwa m³yny parowe26. Ludnoœæ narodowoœci niemieckiej w Gro-
dzisku Wielkopolskim stanowi³a niewielki procent. Przyjê³a postawê wyczekuj¹c¹,
utrzymuj¹c kontakt z Nowym Tomyœlem, który by³ g³ównym oœrodkiem dzia³alnoœci
Niemców na terenie powiatu nowotomyskiego27. Na terenie Opalenicy ludnoœci nie-
miecka zachowywa³a siê spokojnie, poza kilkoma incydentami. Potwierdzaj¹ to raporty
komendanta Posterunku Policji w mieœcie28.

Niemcy wykorzystywali w pe³ni uprawnienia, które dawa³o im polskie prawo. Po-
zwoli³o im to na stworzenie szeregu organizacji spo³ecznych, gospodarczych, kultural-
nych itp., których dzia³alnoœæ od 1934 roku nadzorowa³y i któr¹ kierowa³y partie Jung-
deutsche Partei (JDP) i Deutsche Vereinigung in Westpolen (DVW) 29. One te¿ mia³y
najwiêkszy wp³yw na nastroje spo³eczeñstwa miasta i powiatu nowotomyskiego do 31
maja 1939 roku30, kiedy to dosz³o do zawieszenia dzia³alnoœci JDP, DVW, Bund Deut-
scher Bauern i organizacji sportowych. Decyzjê tak¹ podj¹³ starosta Ignacy Skoczeñ,
gdy¿ dzia³alnoœæ tych organizacji wykracza³a poza ich ramy statutowe. Na terenie ca³e-
go województwa dochodzi³o do antyniemieckich demonstracji, wybijano szyby w nie-
mieckich domach i sklepach, gdzie malowano swastyki31.

Od 27 lipca do 18 sierpnia w Nowym Tomyœlu skonfiskowano Niemcom 30 sztuk
broni. Do czerwca 1930 roku z Poznañskiego zbieg³o do Niemiec 2 413 osób, a od 20
do 26 sierpnia z powiatu nowotomyskiego uciek³y 262 osoby32.

W latach 1933-1939, dzia³aj¹c w ramach V kolumny, tutejsi Niemcy dostarczyli do
Berlina setki raportów dotycz¹cych uzbrojenia Wojska Polskiego i nastrojów polskiego
spo³eczeñstwa. Najliczniejsza placówka szpiegowska Abwehry w województwie po-
znañskim mieœci³a siê w Nowym Tomyœlu. Niemcy dopuszczali siê szeregu nadu¿yæ
i wykroczeñ przeciw pañstwu polskiemu. Obejmowa³y one szpiegostwo, prowokacje,
a nawet akcje dywersyjne i otwarte wyst¹pieniach przeciw ludnoœci polskiej. Dzia³ania
szpiegowskie, które nasili³y siê w Wielkopolsce i na Pomorzu, pozwoli³y na opracowa-
nie szczegó³owego planu dywersji na pogranicznych terenach Polski w pierwszych
dniach wojny. W Poznañskiem wyznaczono 89 obiektów do zniszczenia. Mieli tego do-
konaæ niemieccy dywersanci, utrudniaj¹cy obronê polskim ¿o³nierzom33.
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Niemcy siali defetyzm, powoduj¹c panikê wœród polskiego spo³eczeñstwa. Za roz-
siewanie takich wieœci Niemców czêsto aresztowano i skazywano za budzenie niepo-
koju wœród spo³eczeñstwa34.

Ucieczki, szczególnie m³odych Niemców, nasili³y siê wiosn¹ 1939 roku. Do czerw-
ca Wielkopolskê nielegalnie opuœci³o oko³o 2 500 mê¿czyzn. Wielu z nich wkroczy³o
do Polski we wrzeœniu, wraz z oddzia³ami Wehrmachtu. Akcje przerzutowe do Rze-
szy prowadzili aktywni dzia³acze JDP. Takim by³ m. in. Kreisleiter JDP w Nowym To-
myœlu - Fritz Zeger, który kierowa³ akcjami przerzutowymi przez „zielon¹ granicê”
w powiecie nowotomyskim. W akcjach takich w tym rejonie brali tak¿e udzia³ m. in.:
Paul Hermann, Marta Reimann, Ernst Friedrich z Nowego Tomyœla, Ewald Rosenau
i Oskar Fechner z Paproci, Liedke z Jastrzêbska Starego oraz Willi Fechner z Szarek35.

Mieszkañcy Wielkopolski pamiêtni nieodleg³ych czasów, kiedy to musieli walczyæ
o wolnoœæ i polskoœæ swojej ziemi, nie podzielali optymizmu, który charakteryzowa³ po-
lityków. Wczeœnie postanowili wzi¹æ sprawy w swoje rêce. Dano temu wyraz chocia¿-
by poprzez uczestnictwo w akcji zbierania œrodków na doposa¿enie armii. Celowi te-
mu s³u¿y³y Fundusz Obrony Narodowej (FON) i Fundusz Obrony Morskiej (FOM) 36. 

W Grodzisku Wielkopolskim równie¿ prowadzono zbiórki na FON i FOM.
W 1937 roku na terenie powiatu zebrano 134 300 z³, za które zakupiono broñ dla
57 pu³ku piechoty i 7 pu³ku strzelców konnych, a czêœæ przeznaczono na zakup œciga-
cza „Poznañ”. Kwoty zebrane przez grodziski Komitet FON zosta³y przekazywane
do Komitetu Powiatowego, który powsta³ 21 paŸdziernika 1937 roku w Nowym To-
myœlu. Jego przewodnicz¹cym zosta³ starosta Ignacy Skoczeñ. Uroczyste przekazanie
broni nast¹pi³o 10 lipca 1938 roku w Nowym Tomyœlu, w obecnoœci m. in. gen. Kazi-
mierza Sosnkowskiego, gen. Edmunda Knolla-Kownackiego i wojewody poznañskie-
go37.

Kolejnym dzia³aniem, s³u¿¹cym pozyskiwaniu œrodków, by³o rozpisanie Po¿yczki
Obrony Przeciwlotniczej (POP). Decyzja w tej sprawie zapad³a dopiero na posiedzeniu
Rady Ministrów 28 marca 1939 roku. W województwie poznañskim nad przebiegiem
akcji czuwa³ Wielkopolski Komitet POP, a w terenie komisarze powiatowi, gminni i miej-
scy. Pieniêdzy wp³acano tak chêtnie, ¿e w³adze musia³y kilkakrotnie przed³u¿aæ terminy
przyjmowania wp³at. Na terenie Wielkopolski zebrano ponad 24 miliony z³otych, naj-
wiêcej w Poznaniu. Na terenie powiatu nowotomyskiego zebrano 562 280 z³otych,
a nad przebiegiem zbiórki czuwa³, utworzony w Nowym Tomyœlu 5 kwietnia 1939 ro-
ku, Powiatowy Komitet Po¿yczki Obrony Przeciwlotniczej. Dzieñ póŸniej powsta³ te¿
Komitet Miejski. Po¿yczka Obrony Przeciwlotniczej, w przeciwieñstwie do FON i FOM,
by³a œwiadczeniem zwrotnym38. Nazwiska darczyñców by³y publikowane w lokalnej
prasie. By³ to dodatkowy czynnik mobilizuj¹cy. Dary przyjmowa³y ró¿ne postacie. Zbie-
rano szmaty, makulaturê, broñ. W akcjach brali m. in. udzia³ harcerze, dzieci, spo³eczni-
cy, a tak¿e bezrobotni. Zwi¹zek Pracy Obywatelskiej Kobiet w Nowym Tomyœlu zbie-
ra³ na FON szmaty, ¿elazo i szk³o. Towarzystwo Œpiewacze „Chopin” podjê³o decyzjê
o przekazaniu, ze swego skromnego bud¿etu, drobnej sumy na FON, a Cech Siodlarski
na powiaty Nowy Tomyœl i Wolsztyn z siedzib¹ w Grodzisku - ofiarowa³ na ten cel
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100 z³. Rezerwiœci i bractwa kurkowe organizowa³y wielokrotnie strzelania, z których
zyski najczêœciej by³y przekazywane na FON39. Dopiero w marcu 1939 roku podjêto
decyzjê o przygotowaniu Planu Operacyjnego „Zachód”, na wypadek koniecznoœci
podjêcia walki obronnej po ataku Niemiec40. Rozpoczêto na szersz¹ skalê formowanie
jednostek terytorialnych w Wielkopolsce. Utworzono siedemnaœcie batalionów ON
podleg³ych czterem brygadom: sieradzkiej (na terenie DOK nr IV), poznañskiej
i kaliskiej (na terenie DOK nr VII) oraz che³miñskiej (DOK nr VIII). Za tworzenie brygad
i batalionów na terenie DOK nr VII odpowiedzialny zosta³ kierownik Okrêgowego
Urzêdu WF i PW pp³k Kazimierz Soko³owski. Do pomocy przy tworzeniu Brygady
„Poznañ”, przydzielono mu pp³k. Feliksa W³odarskiego, oddelegowanego przez
Ministerstwo Spraw Wojskowych z Górnoœl¹skiej Brygady Obrony Narodowej.
Podobn¹ rolê spe³nia³ w kaliskiej brygadzie Obrony Narodowej kpt. Szymon Baran
z cieszyñskiej pó³brygady Obrony Narodowej. Wed³ug rozkazu mieli oni pracowaæ
w Wielkopolsce przez cztery tygodnie. 

Najwiêksz¹ jednostk¹ w Wielkopolsce by³a Poznañska Brygada Obrony
Narodowej, któr¹ do koñca lipca 1939 roku dowodzi³ pp³k Kazimierz Soko³owski,
a zast¹pi³ go p³k Stanis³aw Siuda. W sk³ad brygady wchodzi³y bataliony: obornicki,
szamotulski, opalenicki, poznañski I, poznañski II, koœciañski, leszczyñski, rawicki41.
Rejon Wielkopolski obfity w nadwy¿ki rezerwistów, dobrze znaj¹cych sztukê wojenn¹
z czasów powstania wielkopolskiego, pozwoli³ na szybkie utworzenie nowych
jednostek i osi¹gniêcie przez nie w krótkim czasie gotowoœci bojowej42. 
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Uroczyste przekazanie broni 10 lipca 1938 roku w Nowym Tomyœlu. Gen. Kazimierz Sosnkowski
i starosta nowotomyski Ignacy Skoczeñ oraz burmistrzowie Grodziska Wlkp., Nowego Tomyœla

i Opalenicy, którzy wrêczyli gen. Sosnkowskiemu dyplomy potwierdzaj¹ce nadanie 
tytu³u honorowego obywatela tych miast  



W wiêkszoœci powiatów dowództwo batalionu Obrony Narodowej stacjonowa³o
w mieœcie powiatowym, a batalion - jako podstawowa jednostka operacyjna tej formacji
- przyjmowa³ nazwê tego miasta. W przypadku powiatu nowotomyskiego uczyniono
wyj¹tek. Dowództwo batalionu ulokowano w Opalenicy, tam te¿ znajdowa³o siê
dowództwo 1 kompanii, a oddzia³y specjalne i pluton ckm mia³y swoje miejsce zbiórki.
Nowy Tomyœl by³ miejscem postoju 2 kompanii i plutonu ckm, a w Grodzisku
Wielkopolskim zbierali siê ¿o³nierze nale¿¹cy do 3 kompanii i tamtejszego plutonu
ckm43. Na dowódcê batalionu „Opalenica” wyznaczono kpt. Leona £agana. Dowódc¹
1. kompanii zosta³ por. Józef Serdecki, 2. kompanii - kpt. Stefan Wojciechowski
(oddelegowany z 70. pu³ku piechoty w Pleszewie), a 3. kompani¹ dowodzi³ por.
Aleksander Handke, z 55. pu³ku piechoty w Lesznie. 

Kompania „Grodzisk” mia³a swoj¹ siedzibê przy ulicy ¯wirki i Wigury, w gmachu
by³ego budynku Starostwa Powiatowego. Znajdowa³a siê tam kancelaria, œwietlica,
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Poznañska Brygada Obrony Narodowej zosta³a sformowana na podstawie rozkazu Departamentu
Piechoty Ministerstwa Spraw Wojskowych z 2 maja 1939 roku na terenie Okrêgu Korpusu Nr VII, 

w terminie do 31 maja 1939 roku (mapa na podstawie domeny publicznej)



magazyny, wartownia, sprzêt gospodarczy, tabory i nowa kuchnia polowa44. 
Batalion „Opalenica” zosta³ zorganizowany bardzo szybko, bo w maju 1939 roku.

Nie oznacza to jednak, ¿e w czerwcu by³ ju¿ pe³nowartoœciow¹ jednostk¹ wojskow¹.
W czerwcu Generalny Inspektor Si³ Zbrojnych (GISZ) wyda³ stosown¹ instrukcjê,
w której wypowiedzia³ siê bardzo negatywnie o sprawnoœci bojowej oddzia³ów Obro-
ny Narodowej w Polsce45. Chodzi³o o ograniczon¹ mobilnoœæ, s³abe zaopatrzenie
w amunicjê i sprzêt ³¹cznoœci. Instrukcja podkreœla³a s³ab¹, ze wzglêdu na sk³ad perso-
nalny oddzia³ów (rezerwiœci ró¿nych rodzajów broni i przedpoborowi), wartoœæ wy-
szkolenia.  Uznano, ¿e z powodu ma³ej iloœci kadry zawodowej46, braków nie da siê
szybko usun¹æ. Ponadto instrukcja okreœla³a przydatnoœæ jednostek Obrony
Narodowej do zabezpieczenia rejonów mob., do utrzymania pewnych wa¿nych punktów
terenowych do czasu nadejœcia jednostek os³ony. Dawane zadania musz¹ byæ proste:
krótkotrwa³a obrona w oparciu o miejscowoœci, lasy lub inne przeszkody terenowe. Unikaæ
zadañ opóŸniania, zw³aszcza na wiêkszej przestrzeni i w otwartym terenie. W zwi¹zku
z tym Obrona Narodowa powinna byæ wykorzystywana w okresie dzia³añ wstêpnych
i u¿yta do dzia³añ drugorzêdnych w oparciu o jednostki os³onowe, lecz nie do dzia³añ
samodzielnych47. Na podstawie tych wniosków postanowiono zwi¹zaæ bataliony
Obrony Narodowej z wielkimi jednostkami i z odcinkami obrony terenu. I tak
w sk³adzie Armii „Poznañ” znalaz³y siê:
14 Dywizja Piechoty (DP) - dowództwo Brygady „Poznañ” oraz bataliony: „Poznañ

I i II”, „Szamotu³y”, „Opalenica”, „Oborniki”,
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Na dowódcê batalionu „Opalenica” wyznaczono kpt. Leona £agana (z lewej). 
Dowódc¹ 1. kompanii „Opalenica” zosta³ por. Józef Serdecki 



26 Dywizja Piechoty - bataliony: „Kcynia”, „W¹growiec”, „¯nin”,

Wielkopolska Brygada Kawalerii - bataliony: „Koœcian”, „Leszno”, „Rawicz”,
„KoŸmin”,

25 Dywizja Piechoty - dowództwo Brygady „Kalisz” oraz bataliony „Ostrów”
i „Krotoszyn”48, 

Pozosta³e bataliony z Wielkopolski nale¿a³y do:
15 Dywizji Piechoty - „Nak³o” - do Armii „Pomorze”,
10 Dywizji Piechoty - „Ostrzeszów”, „Kêpno” - Armia „£ódŸ”,
batalionów „Wieluñ I” i „Wieluñ II” - Armia „£ódŸ”49.  

GISZ zaznaczy³, ¿e samodzielne zgrupowania mog¹ byæ tworzone tylko w szczegól-
nych przypadkach. Równa³o siê to z likwidacj¹ istniej¹cych ju¿ brygad i pó³brygad.Te
jednak nie zosta³y rozwi¹zane, st¹d te¿ wytworzona zosta³a podwójna podleg³oœæ ba-
talionów50.

W lipcu bataliony „Poznañ I”, „Poznañ II”, „Oborniki”, „Szamotu³y”, „Opalenica”
pod wzglêdem taktycznym zosta³y przyporz¹dkowane do 14 DP, któr¹ dowodzi³ gen.
Franciszek W³ad. Zarz¹dzi³ on 11 lipca æwiczenia dla podleg³ych sobie jednostek for-
macji Obrony Narodowej, a 5 sierpnia 1939 roku wyznaczy³ jednostki regularnego
wojska do wsparcia Obrony Narodowej w zakresie kadry i sprzêtu wojskowego51.

Dla wszystkich batalionów Poznañskiej Brygady Obrony Narodowej zaplanowa-
no æwiczenia nocne. Postanowiono je zorganizowaæ tak, aby przeciwnikiem danego
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Dowódc¹ 2. kompanii „Nowy Tomyœl” -by³ kpt. Stefan Wojciechowski (z lewej) , a 3. kompani¹
„Grodzisk Wlkp.” dowodzi³ por. Aleksander Handke



batalionu by³y bataliony pu³ku przyporz¹dkowanego na czas æwiczeñ: 7. pu³k strzel-
ców konnych mia³ za zadanie æwiczyæ z batalionem obornickim, 57. pu³k piechoty
z opalenickim i poznañskim II, a 58. pu³k piechoty z poznañskim I i szamotulskim52.

W czasie okresowych æwiczeñ w rejonie Stêszewa przeciwnikiem batalionu „Opa-
lenica” by³ batalion 57 pu³ku piechoty. Manewry obserwowa³ genera³ W³ad, który
wysoko oceni³ przygotowanie batalionu „Opalenica” do dzia³añ obronnych w obli-
czu zagro¿enia ze strony agresora53.

Przyporz¹dkowanie batalionów Obrony Narodowej jednostkom wojska sta³ego
niew¹tpliwie przynios³o znaczne efekty szkoleniowe, gdy¿ udostêpniono im kadrê
oficersk¹ oraz bazê materia³ow¹ i techniczn¹, a wspólne æwiczenia podnios³y
sprawnoœæ bojow¹. Do minusów wypada zaliczyæ pomniejszenie znaczenia szczebla
dowództwa brygady Obrony Narodowej54.

12 sierpnia ¿o³nierze kompanii „Grodzisk” wrócili z æwiczeñ w rejonie Stêszew -
Witobel - Dêbienko. By³ to pogodny sobotni wieczór. Przy dŸwiêkach orkiestry
grodziskiej Stra¿y Po¿arnej wiwatuj¹cy mieszkañcy wprowadzili swoich bohaterów
do miasta, obdarowuj¹c ich kwiatami. Przed ratuszem nast¹pi³o oficjalne
powitanie55.

W poniedzia³kowy wieczór 21 sierpnia ¿o³nierze kompanii grodziskiej znów
wrócili z æwiczeñ. Spo³eczeñstwo miasta przygotowa³o im bardzo gor¹ce przyjêcie.
Wejœcie ¿o³nierzy nast¹pi³o od ulicy Bukowskiej, sk¹d wszyscy przeszli na Rynek,
gdzie porucznik Handke podziêkowa³ za powitanie. Po przerwie i posi³ku, który
przygotowany zosta³ dziêki darczyñcom, dowódca kompanii odebra³ defiladê od-
dzia³u56. Na ciep³e przyjêcie mogli te¿ liczyæ inni ¿o³nierze. Tak by³o na przyk³ad we
Lwówku, gdzie spo³eczeñstwo wita³o swoich bohaterów kwiatami57.
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Gen. brygady Franciszek W³ad, dowódca 14 DP



Na terenie powiatu nowotomyskiego nowa formacja mog³a liczyæ na wsparcie lo-
kalnych w³adz i miejscowych Polaków. W Grodzisku Wielkopolskim powsta³o Ko³o
Przyjació³ Kompanii „Grodzisk” z burmistrzem Romanem Mazurkiewiczem jako
prezesem. W sk³ad Zarz¹du weszli: ks. prob. Stefan Kruszka, Stanis³aw S³omiñski,
Stanis³aw Peszek, Weychan, Stanis³aw Lassociñski, Tomasz Miko³ajczyk i Antoni
Henke. Od maja do sierpnia zdo³ali uzbieraæ fundusze, które pozwoli³y na zakup
rêcznego karabinu maszynowego i granatnika58. Na to, by braæ udzia³ w dozbraja-
niu oddzia³ów, znajdowano ró¿ne okazje. By³y to m. in. obchody np. 90. rocznicy
urodzin Juliusza S³owackiego, podczas których kwestowano na rzecz 3 kompanii
Obrony Narodowej „Grodzisk”59.

Wielkopolska by³a terenem o szczególnym - ze wzglêdów strategicznych - znacze-
niu. By³o tu ma³o przeszkód naturalnych, których brak stwarza³ dogodne warunki
manewrów dla wojsk pancernych, w których znaczn¹ przewagê posiadali Niemcy.
Na domiar z³ego w polskim wojsku brakowa³o broni przeciwpancernej (po dziewiêæ
dzia³ek przeciwpancernych w pu³ku piechoty i po trzy karabiny przeciwpancerne
w kompanii piechoty; brak tej broni w oddzia³ach ON, artylerii, saperach)60. 

Jako g³ówne zadanie dla Armii „Poznañ” ustalono: ubezpieczanie jej dzia³aniami
skrzyd³a Armii „£ódŸ” i Armii „Pomorze” i niedopuszczenie do zepchniêcia na
„ostateczn¹ liniê obrony”. Armia genera³a Kutrzeby mia³a pocz¹tkowo (na pierw-
szej linii obrony) os³aniaæ Poznañ przed zaskoczeniem ze strony wojsk nieprzyjacie-
la i rozpoznawaæ si³y wroga z kierunku Frankfurt - Poznañ. Wojska Kutrzeby nie
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Kompania „Opalenica” na opalenickim rynku w otoczeniu miejscowej ludnoœci



mia³y broniæ Wielkopolski za wszelk¹ cenê, lecz wykonywaæ dzia³ania os³onowe
i opóŸniaj¹ce, które umo¿liwi³yby ewakuacjê urzêdów i administracji pañstwowej
oraz przeprowadzenie mobilizacji. ¯o³nierze mieli za zadanie jak najd³u¿ej utrzy-
maæ siê na pierwszej linii obrony i nie daæ siê zepchn¹æ. By³y to zadania o charakte-
rze defensywnym - ubezpieczanie skrzyde³ s¹siednich armii, przy utrzymywaniu jak
najd³u¿ej przedpola Warty i miasta Poznania61.

W zwi¹zku z tym poszczególnym jednostkom wyznaczono pierwsz¹ wysuniêt¹
liniê obrony, o s³abym umocnieniu terenowym. Prace przygotowawcze do ustale-
nia wyjœciowych pozycji jednostek sztab Armii „Poznañ” prowadzi³ do 29 sierpnia
1939 roku w Warszawie Ostatecznie jednostki wchodz¹ce w sk³ad Armii „Po-
znañ” zajê³y nastêpuj¹ce linie: 14 Dywizja Piechoty - na przedpolu Poznania na za-
chód od miasta; 17 Dywizja Piechoty - odwód armii w rejonie Gniezno - Krotoszyn
- Wrzeœnia; 25 Dywizja Piechoty - rejon Krotoszyn - Ostrów - Kalisz; 26 Dywizja
Piechoty - Kcynia - W¹growiec - ¯nin; Wielkopolska Brygada Kawalerii - jako od-
wód armii w rejonie Nekli. Podolska Brygada kawalerii przewieziona zosta³a w re-
jon obrony 1 wrzeœnia 1939 roku transportem kolejowym62.

Z zadaniami 14 Dywizji Piechoty szczegó³owo zapozna³ siê gen. Franciszek W³ad
na spotkaniu z gen. Tadeuszem Kutrzeb¹, po jego przybyciu ze stolicy w dniu 29
sierpnia 1939 roku. Wojska genera³a W³ada mia³y do czwartego dnia mobilizacji
broniæ Poznania i nie dopuœciæ do przekroczenia przez nieprzyjaciela Warty i jej
przed³u¿enia: na linii Skoki - RogoŸno - Wronki - Miêdzychód na pó³nocy, na linii od
Mosiny do Kana³u Obrzañskiego na po³udniu63. Jako ostateczn¹ liniê obrony, któ-
ra zosta³a odpowiednio umocniona, wyznaczono dla Armii „Poznañ” liniê: Krusz-
wica - jezioro Gop³o - Kana³ Morzys³awski - rzeka Warta z wysuniêciem na Konin -
Turek. Obejmuj¹c od pó³nocy rejon jezior ¿niñskich, ³¹czy³a siê z Armi¹ „Pomo-
rze”, przy czym na po³udniu takiego po³¹czenia z Armi¹ „£ódŸ” nie by³o. Armia
„Poznañ” tworzy³a przedmoœcie w kolanie Warty miêdzy Ko³em a Koninem64.

24 sierpnia 1939 roku dowódca OK (Okrêgu Korpusu) nr VII zarz¹dzi³ pogoto-
wie jednostek Obrony Narodowej. Mia³o ono œcis³y zwi¹zek z mobilizacj¹ alarmo-
w¹ oddzia³ów Armii „Poznañ”, które mia³y pe³niæ funkcje pomocnicze przy pracach
obronnych. Oddzia³y mia³y znajdowaæ siê w odleg³oœci oko³o 10 km od zasadnicze-
go miejsca postoju, stanowi¹c czynnik parali¿uj¹cy dzia³ania dywersyjne ludnoœci
niemieckiej65. 24 sierpnia batalion „Opalenica” zosta³ postawiony w stan alarmo-
wy. Miejscem zbiórki ¿o³nierzy by³y trzy miasta powiatu nowotomyskiego,
w których stacjonowa³y kompanie. Tam zaopatrywano ich w broñ. Na mocy wyda-
nych rozkazów, oddzia³ przyby³ w wyznaczony rejon obrony Stêszew - Witobel -
Dêbienko. Kompania „Grodzisk” przyby³a tam o godz. 22.00, a po niej przyby³a
w to miejsce tak¿e kompania „Nowy Tomyœl”66. 

Wszystkie oddzia³y ulokowa³y siê w znanych miejscach, gdy¿ wczeœniej prowa-
dzano w tym rejonie æwiczenia. Na przedpola Poznania, w rejonie jezior Stêszew -
Niepruszewo - Kiekrz po Murowan¹ Goœlinê, skierowano bataliony wchodz¹ce
w sk³ad 14 Dywizji Piechoty67. 
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Rankiem okaza³o siê, ¿e dzieñ wczeœniej og³oszono cich¹ mobilizacjê i wszystkim
jednostkom nakazano udaæ siê na teren dla nich wczeœniej wyznaczony. ¯o³nierze
batalionu „Opalenica” rozpoczêli przygotowania, które mia³y im pomóc w obronie
tego terenu. Podobnie czyni³y pozosta³e bataliony z brygady „Poznañ”, tworz¹c na
wysuniêtych pozycjach pierwsz¹ liniê obrony68.

Niedziela 27 sierpnia 1939 roku by³a, jak siê póŸniej okaza³o, ostatni¹ niedziel¹
przed wybuchem drugiej wojny œwiatowej. ¯o³nierze batalionu odpoczywali po
wykonanych pracach. Wziêli te¿ udzia³ we mszy polowej, odprawionej przez
kapelana batalionu, ks. Wigo³owskiego. Nastêpne dni up³ywa³y na pracach
fortyfikacyjnych, wykonywanych w napiêciu i niepewnoœci. Na wymienionej wy¿ej
linii jezior wybudowano rowy strzeleckie, jednorzêdowy p³ot z drutu kolczastego
oraz kilka wodnych tam, które w ka¿dej chwili mo¿na by³o przerwaæ i zalaæ pewien
obszar. Celem prowadzonych prac by³o wzmocnienie mo¿liwoœci obronnych
w tym rejonie. Nie bez znaczenia by³a tu, zarówno znajomoœæ terenu wyznaczone-
go do obrony, jak i ludnoœci cywilnej, na której mo¿na by³o polegaæ w trudnych sy-
tuacjach69. W poniedzia³ek pracowano nad dalszymi umocnieniami. Wybudowano
m. in. schron dla dowódcy kompanii, w którym zosta³y zainstalowane dwa telefony
polowe, zapewniaj¹ce ³¹cznoœæ z dowództwem batalionu70.

Batalion „Opalenica”, podobnie jak inne jednostki Obrony Narodowej w Wiel-
kopolsce, rozpocz¹³ wojnê z powa¿nymi brakami w uzbrojeniu i wyposa¿eniu.
Przewa¿a³a broñ francuska z okresu pierwszej wojny œwiatowej, wycofana z u¿yt-
ku w regularnych jednostkach wojska. 

Przez pierwsze trzy dni wojny batalion „Opalenica” ogranicza³ swoj¹ dzia³alnoœæ
do wysy³ania patroli rozpoznawczych i porz¹dkowych. Na tym polu niezast¹piony
by³ pluton kolarzy (zwiadowców) ppor. Boles³awa Milczyñskiego. Patrole rozpo-
znawcze mia³y za zadanie obserwowanie ruchów wojsk niemieckich, a porz¹dko-
we utrzymywanie spokoju na obszarach pozbawionych s³u¿b porz¹dkowych, gdzie
niejednokrotnie dochodzi³o do ograbiania mieszkañ. Kilku z³odziei przy³apano na
gor¹cym uczynku i osadzono w specjalnym areszcie, przygotowanym przy do-
wództwie batalionu71. 

Po przekroczeniu przez Niemców granicy, pluton zaj¹³ pozycje na skrzy¿owaniu
dróg Miedzichowo - Bolewice - Zb¹szyñ. Podporucznik Milczyñski wyznaczy³ dru-
¿ynê z zadaniem os³ony pododdzia³u porucznika Polaszka, który - na czele kilku
tankietek - kierowa³ siê w stronê Zb¹szynia, aby odbiæ miasto z r¹k wroga. Akcja
zosta³a zakoñczona sukcesem, lecz radoœæ nie trwa³a d³ugo, gdy¿ nieprzyjaciel zaj¹³
Zb¹szyñ w kolejnym natarciu72. 

Ju¿ 2 wrzeœnia, oko³o godz. 16.00, 14 Dywizja Piechoty, dowodzona przez gen.
W³ada, otrzyma³a ze sztabu Armii „Poznañ” rozkaz przekazania zajmowanych pozy-
cji Podolskiej Brygadzie Kawalerii (PBK) i nocnego przejœcia za Wartê, w rejon Swa-
rzêdz - Pobiedziska. Wojska genera³a W³ada rozpoczê³y marsz oko³o godz. 21.00. Lu-
zowanie jednostek 14 Dywizji Piechoty nast¹pi³o 3 wrzeœnia. Podolska Brygada Kawa-
lerii (dalej: PBK) wyruszy³a 2 wrzeœnia, z rejonu Nekli, tras¹ Nekla - Siedlec - Kostrzyn
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Rozkaz dzienny BON Opalenica  wydany w Dêbinku, 25 sierpnia 1939 r. 



- Swarzêdz-Poznañ, na wyznaczon¹ jej pozycjê. Bataliony Obrony Narodowej i nielicz-
ne pododdzia³y (g³ównie rozpoznawcze) pozostawa³y na swych pozycjach, przecho-
dz¹c pod dowództwo PBK73. Ta zmiana by³a zwi¹zana ze stosownym rozkazem Na-
czelnego Wodza, który wyda³ to go, planuj¹c skierowanie 14 Dywizji Piechoty na inny
front74. 

Ju¿ 3 wrzeœnia - z powodu ods³oniêcia skrzyde³ Armii „Poznañ” - Naczelny Wódz
podj¹³ decyzjê o wycofaniu Armii „Poznañ” na ostateczn¹ liniê oporu, tj. liniê ̄ nin - Go-
p³o - Warta - przedmoœcie Ko³a i Konin75. Na tej podstawie gen. Tadeusz Kutrzeba wy-
da³ rozporz¹dzenie, w którym nakazywa³ przejœcie Armii „Poznañ” z wyznaczonych
terenów noc¹ z 3 na 4 wrzeœnia. Dyslokacja dotyczy³a te¿ batalionu „Opalenica”. 

Ponownie dosz³o do zmiany bezpoœredniej podleg³oœci opalenickiego batalionu.
Wiêkszoœæ pododdzia³ów, przyporz¹dkowanych tymczasowo PBK, których g³ówn¹
jednostk¹ by³a 14 DP, powróci³a pod rozkazy gen. W³ada. Decyzja ta zapad³a 3 wrze-
œnia na naradzie w sztabie armii76.

Kapitan £agan i jego ¿o³nierze musieli opuœciæ teren dobrze przygotowany do obro-
ny i przejœæ na nowy odcinek przez Kobyle Pole, które osi¹gniêto rankiem 4 wrzeœnia.
Odwrót batalionu ubezpiecza³ na przedzie 1 pluton ppor. Wiktora Tylewskiego z kom-
panii „Grodzisk”, a stra¿ tyln¹ stanowi³ 3 pluton ppor. rez. Boles³awa Milczyñskiego
z 2 kompanii Obrony Narodowej „Nowy Tomyœl”77. 

Ku niezadowoleniu ¿o³nierzy, którzy nie rozumieli powodów opuszczenia Wielko-
polski bez walki z wrogiem, gen. T. Kutrzeba wyda³ 4 wrzeœnia wytyczne do dalszego
odwrotu. Bataliony „Poznañ I”, „Poznañ II”, Szamotu³y”, „Opalenica” (oprócz batalio-
nu „Oborniki”, który pozosta³ przy PBK) mia³y pod¹¿aæ za 14 DP. Na podstawie roz-
kazu genera³a Kutrzeby, oddzia³y przegrupowa³y siê 4 wrzeœnia z Kobylnicy do lasów
na pó³noc od Nekli78. W czasie przemarszu, grodziska kompania zosta³a ostrzelana
miêdzy Siedlecem a BrzeŸnem przez V kolumnê. Z kolei pod Nekl¹ zaobserwowano
zestrzelenie, przez artyleriê przeciwlotnicz¹, jednego z dwóch kr¹¿¹cych niemieckich
myœliwców, co wzbudzi³o wielk¹ radoœæ wœród polskich ¿o³nierzy. W tej okolicy, tj.
w lasach na pó³noc od Nekli, ¿o³nierze spêdzili noc79.

Po po³udniu 5 wrzeœnia nadszed³ rozkaz przejœcia 14 DP, w najbli¿sz¹ noc, w rejon
Skulska. Stosowny fragment brzmia³: 14 DP z batalionami Obrony Narodowej przejdzie
jak najdalej w kierunku Skulska. Na tej podstawie oddzia³y przesz³y w nocy z 5 na 6 wrze-
œnia z rejonu Nekli w rejon Witkowo - Powidz. Batalion „Opalenica”, omin¹wszy - p³o-
n¹c¹ wskutek nalotów nieprzyjaciela - Wrzeœniê, dotar³ do kolejnego miejsca postoju
w Powidzu. Bataliony id¹ce za g³ównymi oddzia³ami 14 DP mia³y za zadanie broniæ
przesmyków miêdzy jeziorami ko³o Skulska. Pierwotnie mia³a to byæ linia obrony dla
g³ównych si³ dywizji, lecz ta otrzyma³a rozkaz dalszego marszu na wschód, a rejon ten
obsadzi³y bataliony Obrony Narodowej80.

6 wrzeœnia gen. Tadeusz Kutrzeba wyda³ polecenie odwrotu w kierunku Warsza-
wy81, a o godz. 21.00 - w specjalnym rozkazie do oficerów - uzasadnia³ koniecznoœæ
odwrotu i ostrzega³ przed niebezpieczeñstwami, które mog³y spotkaæ wycofuj¹cych siê
¿o³nierzy82. Odwrót Armii „Poznañ” mia³a ubezpieczaæ od zachodu Podolska Bryga-
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da Kawalerii, wzmocniona zgrupowaniem batalionów Obrony Narodowej na linii Œle-
sin - Skulsk83.

W zwi¹zku z zarz¹dzonym odwrotem, genera³ Kutrzeba podj¹³ decyzjê
o reorganizacji wielkopolskiej Obrony Narodowej. Jej bataliony wydzielono
z wiêkszych jednostek wojskowych, oddaj¹c je pod rozkazy dowództwa armii.
Z wielkopolskich batalionów Obrony Narodowej utworzono dwa zgrupowania:
„Rudzica” i „Ko³o”. Zgrupowaniem „Rudzica” dowodzi³ pp³k dypl. Franciszek Junker,
którego zadaniem by³o obsadziæ liniê Kana³u Morzys³awskiego batalionami „Koœcian”
i „KoŸmin”. Zgrupowaniem „Ko³o” natomiast dowodzi³ pp³k dypl. Kazimierz Saba-
towski, który otrzyma³ zadanie obrony przedmoœcia „Ko³o” batalionami „Krotoszyn”,
„Leszno”, „Ostrów”, „Rawicz”. Pozosta³e bataliony p³k. Stanis³awa Siudy pozosta³y na
wspomnianej ju¿ linii Œlesin - Skulsk. 

Batalion „Opalenica”, wraz z batalionami „Poznañ I”, „Poznañ II” i „Szamotu³y”, na-
le¿a³ do zgrupowania batalionów p³k. Siudy i w ramach tego zgrupowania zamyka³
przejœcie miêdzy jeziorami Œlesiñskie - Mielno. Tak zreorganizowane si³y wielkopolskich
batalionów Obrony Narodowej mia³y stanowiæ os³onê wyc ofuj¹cej siê Armii „Po-
znañ”84.

Podolska Brygada Kawalerii otrzyma³a rozkaz podporz¹dkowania sobie, w trybie
natychmiastowym, wszystkich wielkopolskich batalionów Obrony Narodowej i obsa-
dzenia od œwitu 7 wrzeœnia swymi jednostkami rejonu Sompolno - Babiak. Wczeœniej
bataliony te mia³y zajmowaæ miejsca po³o¿one dalej na zachód, by wspólnie stanowiæ
tyln¹ stra¿ Armii „Poznañ”. Rozkaz ten zosta³ podany do wiadomoœci 6 wrzeœnia, z po-
leceniem wykonania go w najbli¿sz¹ noc85.

Zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami, cztery bataliony pu³kownika Siudy od œwitu
7 wrzeœnia obsadza³y liniê Œlesin-Skulsk. Przejœcie opalenickiego batalionu Obrony Na-
rodowej na wskazan¹ liniê jezior Mielno - Œlesin, odbywa³ siê drog¹ wskazan¹ przez
rozkaz p³k. Stanis³awa Siudy, m. in. przez Anastazewo, Wolê Sp³awieck¹, Ostrow¹¿86.

W czasie przemarszu batalionu przez Budzis³aw, dowódca przyj¹³ w szeregi batalio-
nu „Opalenica” grupê starszych harcerzy i studentów z Poznania, którzy prosili o przy-
jêcie do wojska. Z tych ochotników utworzono czwarty - ochotniczy pluton w 3 kom-
panii Obrony Narodowej „Grodzisk”87. 

W zwi¹zku z przygotowywaniem oddzia³ów do ewentualnego zwrotu zaczepnego
z udzia³em Armii „Pomorze”, gen. Tadeusz Kutrzeba wyda³ 7 wrzeœnia nowe rozka-
zy, które mia³y podnieœæ gotowoœæ poznañskich jednostek do stoczenia bitwy. Do prze-
mieszczeñ wojsk mia³o dojœæ w nocy z 7 na 8 wrzeœnia. W myœl rozkazów p³k Stani-
s³aw Siuda przej¹³ dowództwo nad wszystkimi oddzia³ami Obrony Narodowej z Armii
„Poznañ”, które znajdowa³y siê na pó³noc od Warty do Gop³a i mia³y stanowiæ os³onê
Armii od zachodu88. 

8 wrzeœnia, o godz. 15.00, p³k Stanis³aw Siuda przebywaj¹cy w swej kwaterze
w dworze Raciêcin, wyda³ rozkaz, w którym nakazywa³ swoim jednostkom utrzyma-
nie zajmowanego terenu na linii jezior: Mikorzyñskie - Œlesiñskie - Mielno - Gop³o. Bata-
lion „Opalenica” mia³ za sw¹ pó³nocn¹ granicê Gawrony - J. Mielno - folwark Ruszko-
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wo, a granicê po³udniow¹ stanowi³y: J. G³êbockie - Szyszyn - Boles³awowo. Wiêkszoœæ
¿o³nierzy nadal nie mia³a stycznoœci z wrogiem89. 

PóŸnym wieczorem przekazano p³k. Stanis³awowi Siudzie wiadomoœæ, ¿e ca³oœæ je-
go si³ podporz¹dkowano Armii „Pomorze”. W nocy z 8 na 9 wrzeœnia PBK przesz³a
na liniê D¹bia, przy czym straci³a kontakt ze zgrupowaniem pp³k. K. Sabatowskiego,
które wróci³o pod rozkazy p³k. S. Siudy. Przewidywano utrzymanie 9 wrzeœnia przez
p³k. S. Siudê ci¹gle nie zmienionej linii, a przejœcie na liniê Izbica Kujawska - Babiak - Ko-
³o zamierzano wykonaæ noc¹ z 9 na 10 wrzeœnia90. 

Wycofuj¹ca siê z Wielkopolski Armia „Poznañ”, oprócz drobnych potyczek, nie
stoczy³a z wrogiem ¿adnej walki. Mimo kilkakrotnych propozycji sk³adanych Naczelne-
mu Wodzowi przez genera³a Kutrzebê, a dotycz¹cych w³¹czenia jego wojsk do walki,
Armia „Poznañ” opuszcza³a Wielkopolskê w pe³nej gotowoœci bojowej91. Du¿e straty
w Armii „Pomorze” i Armii „£ódŸ” oraz ich wycofywanie siê, stwarza³y zagro¿enie
okr¹¿enia wojsk gen. Tadeusza Kutrzeby i odciêcia ich od reszty kraju. By³o to powo-
dem podjêcia decyzji o opuszczeniu przez Armiê „Poznañ” ostatecznej linii oporu bez
walki92. Naczelny Wódz nie mia³ konkretnej koncepcji obrony ziem polskich po
3 wrzeœnia. Nakaza³ wycofanie siê nad Wis³ê, gdzie planowa³ zorganizowaæ nowy
front. Wraz z rozwojem sytuacji na korzyœæ wroga, polskie dowództwo zosta³o zmu-
szone wydaæ rozkazy, które mog³yby mieæ wp³yw na zmianê po³o¿enia polskiej armii.
Doskonale sytuacjê rozumia³ gen. Tadeusz Kutrzeba, który uwa¿a³, ¿e „wyœcig” do Wi-
s³y Armia „Poznañ” mo¿e z wojskami niemieckimi przegraæ93. 

Dowódca Armii „Poznañ”, wykorzystuj¹c zaistnia³¹ sytuacjê, przygotowa³ plan
zwrotu zaczepnego. Nie móg³ po³¹czyæ siê z Naczelnym Wodzem, który 7 wrzeœnia
opuœci³ Warszawê, dlatego pierwsze ustalenia skonsultowa³ tylko z szefem sztabu gen.
bryg. Wac³awem Stachiewiczem. Gdy genera³ Kutrzeba otrzyma³ zgodê genera³a Ry-

7 wrzeœnia 1939 r. w czasie przemarszu przez Budzis³aw, do-
wódca przyj¹³ w szeregi BON „Opalenica” grupê starszych harce-
rzy i studentów z Poznania, którzy prosili o przyjêcie do wojska.
Z tych ochotników utworzono czwarty - ochotniczy pluton
w 3. kompanii Obrony Narodowej „Grodzisk”87. Dowódc¹
plutonu ochotników zosta³  plut. rez. Kazimierz Sobczak.



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

21

dza-Œmig³ego (11 wrzeœnia), bitwa znana jako bitwa nad Bzur¹, ju¿ trwa³a94. Skutkiem
zwrotu zaczepnego, na który zdecydowa³ siê dowódca Armii „Poznañ”, by³o zyskanie
czasu na organizacjê obrony stolicy oraz prze³amanie pozycji niemieckich (9 i 10 wrze-
œnia), co doprowadzi³o do chwilowego wyparcia nieprzyjaciela z £êczycy, Pi¹tku, Sobo-
ty, i £owicza95. 

W zwi¹zku z tymi zmianami taktycznymi nowe zadanie przydzielono Obronie Na-
rodowej. Jej bataliony zosta³y wy³¹czone z dywizji piechoty oraz brygad kawalerii i -
zgodnie z koncepcj¹ genera³a Kutrzeby - skoncentrowane w zwi¹zek taktyczny. Reor-
ganizacjê przeprowadzono na podstawie wydanego 9 wrzeœnia rozkazu. Po tych trans-
formacjach Obrona Narodowa zosta³a zorganizowana w trzy pu³ki. Batalion „Opaleni-
ca” wszed³ w sk³ad 1 pu³ku Obrony Narodowej „Poznañ” pod dowództwem pp³k.
Bernarda Œliwiñskiego96. 

Zgrupowanie Obrony Narodowej p³k. Stanis³awa Siudy ci¹gle obejmowa³o liniê je-
zior od po³udniowego krañca Gop³a a¿ do Warty pod Koninem i obsadza³o przedmo-
œcie „Ko³o”. W nocy pu³kownik Siuda wycofa³ pu³k Œliwiñskiego i Junkera na liniê Izbi-
ca Kujawska - Grochowiska - jezioro Lubotyñ - Mostki - jezioro M¹kolno - Konstanty-
nów nad Wart¹, a pu³k Sabatowskiego z przedmoœcia „Ko³o” na wschodni brzeg War-
ty97.

Kolejnym prze³omowym momentem by³o utworzenie 11 wrzeœnia grupy operacyj-
nej pod dowództwem gen. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego. W sk³ad tej jed-

Batalion Obrony Narodowej „Opalenica” w kampanii wrzeœniowej 1939 roku

p³k Stanis³aw Siuda pp³k Bernard Œliwiñski
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nostki wesz³y: Poznañska Brygada Obrony Narodowej p³k. Siudy, 15 Dywizja Piecho-
ty, 27 Dywizja Piechoty, oddzia³ wydzielony pp³k. Sadowskiego i grupa pp³k. Jana Ma-
liszewskiego. Brygada pu³kownika Siudy dokona³a nad ranem ma³ego przegrupowania
na liniê jezior: Brodowskie - M¹kolno - rzeka Warta, od miejscowoœci Ochla do Grze-
gorzewa, zamykaj¹c w tym dniu kierunki z Sompolna, Kruszwicy, Kutna, Œlesina i Ko³a.
Kierunku z D¹bia na Kroœniewice i K³odawê pilnowa³ batalion Stra¿y Granicznej98.

G³ówne si³y Armii „Poznañ” podjê³y walkê z wrogiem, a Obrona Narodowa ci¹gle
nie mia³a mo¿liwoœci sprawdzenia siê w walce. Do tej pory zdarza³y siê tylko drobne in-
cydenty, jak ataki V kolumny. Szczególnie dokuczliwe by³y natomiast naloty i artyleria
nieprzyjaciela, które wyrz¹dza³y du¿e straty materialne. Wszystko to sprawia³o, ¿e
duch walki opada³, a ¿o³nierze nie mogli zrozumieæ, dlaczego nie maj¹ mo¿liwoœci sta-
wienia czo³a wrogowi. Do pierwszych powa¿nych staræ miêdzy wojskami niemieckimi
a batalionem „Opalenica” dosz³o 12 wrzeœnia, na zajmowanych pozycjach obronnych
w Mostkach (na wschód od Sompolna). Tego dnia wys³ano pluton ¿o³nierzy na rozpo-
znanie Sompolna, gdzie wywi¹za³a siê zaciêta walka z piêædziesiêcioosobowym oddzia-
³em Niemców. Dziêki pomocy uzyskanej od batalionów „Szamotu³y” i „Poznañ I”, wy-
parto wroga z miasta, a wieczorem z radoœci¹ powrócono do swych macierzystych jed-
nostek. Dziêki tej akcji nie tylko poprawi³y siê nastroje wœród ¿o³nierzy batalionu, ale
tak¿e zyskano kilka sztuk dobrej broni99.

12 wrzeœnia Poznañska Brygada Obrony Narodowej pozostawa³a pod dowódz-
twem gen. Micha³a Karaszewicza-Tokarzewskiego, na pozycjach zajêtych dnia po-
przedniego. Wieczorem otrzyma³a rozkaz odwrotu na liniê Chodecz - K³odawa - Gra-
bów oraz zamkniêcia kierunku £êczyca - Ozorków, przedmoœciem na po³udniowym
brzegu Bzury w rejonie £êczycy. W ci¹gu najbli¿szej nocy brygada przesz³a na liniê
Chodecz - K³odawa - Grabów100.

Genera³ Karaszewicz-Tokarzewski wyda³ 13 wrzeœnia stosowne rozkazy dla swych
jednostek, które wed³ug zaleceñ genera³a Kutrzeby mia³y wyprzeæ wojska wroga prze-
prawiaj¹ce siê pod P³ockiem. W zwi¹zku z tym, Poznañskiej Brygadzie Obrony Naro-
dowej nakaza³ cofn¹æ siê dwoma marszami nocnymi na liniê Strzelce - Kutno101.

Noc¹ z 13 na 14 wrzeœnia, p³k Stanis³aw Siuda musia³ dokonaæ przemieszczeñ
swych oddzia³ów na liniê obrony Jastrzêbie (na wschód od £aniêta) - las Zgórze - dwór
G³owiec - Florek (zachodni skraj Kutna)102. W ci¹gu dnia kontynuowano przegrupo-
wanie poznañskiej brygady na wyznaczone pozycje, wype³niaj¹c powierzone zadanie
os³ony, bez kontaktu z oddzia³ami wroga. Na bazie wczeœniejszych ustaleñ, brygada
wyruszy³a w nocy w kierunku wschodnim, na liniê stacji kolejowej Strzelce, przez lasy
G³ogowca, do Kutna w³¹cznie103. Wyznaczony rejon bataliony osi¹gnê³y rankiem 15
wrzeœnia. Batalion „Opalenica” walczy³ na skraju Kutna.

W czasie przemarszu batalionu „Opalenica” do Kutna, w jego szeregi wdar³ siê nie-
miecki spadochroniarz - oficer, który latark¹ wskazywa³ oddzia³om wroga kierunek
przemieszczania siê wojska. Umo¿liwia³o to nieprzyjacielowi ostrzeliwanie go ogniem
artyleryjskim. Chocia¿ szpieg zosta³ ujêty, to ¿o³nierzy ziemi grodziskiej i nowotomy-
skiej jeszcze kilkakrotnie - po przybyciu do miasta - ostrzelano. Batalion okopa³ siê po
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Szlak bojowy 2. kompanii „Nowy Tomyœl” Batalionu Obrony Narodowej „Opalenica”
(Opracowanie merytoryczne i graficzne dr Zdzis³aw Koœciañski i dr Bogumi³ Wojcieszak)
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zachodniej stronie Kutna i toczy³ przez ca³y dzieñ walkê z wrogiem, wykorzystuj¹cym
lotnictwo do ostrzeliwania polskich pozycji. Zginê³o wiele osób, a cia³a ofiar by³y tak
zmasakrowane, ¿e tylko nieliczne mo¿na by³o zidentyfikowaæ. Od pocz¹tku wojny mia-
sto to by³o wielokrotnie atakowane z powietrza104.

15 wrzeœnia przeprowadzono reorganizacjê grupy operacyjnej gen. Micha³a Kara-
szewicza-Tokarzewskiego. Jeszcze rano prowadzi³ on dzia³ania, które mia³y wyprzeæ
wroga z po³udniowego brzegu Wis³y, pod P³ockiem. Genera³ Kutrzeba wyda³ rozpo-
rz¹dzenia, na mocy których powierza³ ca³oœæ si³ os³aniaj¹cych od po³udniowego zacho-
du gen. Stanis³awowi Grzmot-Skotnickiemu. W poznañskiej brygadzie, pu³ki pp³k. Jun-
kera, pp³k. Œliwiñskiego i oddzia³ kpt. Koteckiego wysz³y spod rozkazów genera³ Kara-
szewicza-Tokarzewskiego i podlega³y odt¹d genera³owi Grzmotowi-Skotnickiemu.
Reszta oddzia³ów pozosta³a w grupie genera³a Karaszewicza-Tokarzewskiego105.

Od po³owy wrzeœnia sytuacja polskich ¿o³nierzy pogarsza³a siê z minuty na minutê.
Czêœæ oddzia³ów przedosta³a siê na wschodni brzeg Bzury, a pozosta³e toczy³y zaciête
boje na zachodnim jej brzegu. W godzinach rannych 16 wrzeœnia Poznañska Brygada
Obrony Narodowej opuœci³a Kutno i rozpoczê³a marsz na wschód. Zajêto pozycje od
Szczawina Koœcielnego po ¯ychlin. Po po³udniu oddzia³y dotar³y do wyznaczonych im
miejsc: pu³k pp³k. Junkera - w rejonie ¯ychlina, pu³k pp³k. B. Œliwiñskiego - na odcinek
Jezioro Szczawiñskie - Józefków - Stefanów Suserski - Helenów106. 

Ostatni¹ jednostk¹ polsk¹ opuszczaj¹c¹ Kutno by³ batalion „Opalenica”. Jego cz³on-
kowie byli przeciwni opuszczeniu miasta, które chcieli broniæ tak d³ugo, jak zdo³aj¹ je
utrzymaæ. Dowództwo pozosta³o jednak nieugiête. Po dotarciu w rejon ¯ychlina, 17
wrzeœnia broniono go zaciekle. Gdy wojska niemieckie przyst¹pi³y do decyduj¹cego na-
tarcia, batalion „Opalenica” zosta³ zmuszony do przejœcia za S³udwiê, w rejon Heleno-
wa. Dalej - czêœciowo rozbity - pod¹¿a³ w kierunku wsi Lwówek, pozostawiaj¹c za so-
b¹ tabory i czêœæ amunicji. Jednoczeœnie odpiera³ ataki z powietrza i ataki z ziemi dwu-
krotnie silniejszych oddzia³ów nieprzyjaciela107. Pod Lwówkiem mia³a miejsce brawu-
rowa akcja trzyosobowego patrolu. Jej efektem by³o zdobycie amunicji, dwóch rêcz-
nych karabinów maszynowych i zlikwidowanie czterech Niemców, którzy stanowili
obsadê gniazda wroga108.

W rejonie Wyszogród - Budy Stare - I³ów okr¹¿one zosta³y resztki wojska, które nie
zdo³a³y przeprawiæ siê przez Bzurê. Na jej zachodnim brzegu swój szlak bojowy zakoñ-
czy³y 4, 14, 16, 26, 27 i czêœæ 9 Dywizji Piechoty oraz poznañska, kaliska i pomorska
brygady Obrony Narodowej109.

Sytuacja opalenickiego batalionu stawa³a siê beznadziejna. ¯o³nierze pod¹¿ali na
I³ów przez Sanniki, po miniêciu których dosz³o do ca³kowitego rozbicia i rozproszenia
oddzia³u przez lotnictwo i artyleriê nieprzyjaciela. Kapitanowi £aganowi uda³o siê póŸ-
nym wieczorem zgromadziæ wiêksz¹ czêœæ batalionu i ulokowaæ ¿o³nierzy w zabudo-
waniach folwarcznych, wraz z ujêtymi w walkach pod Helenowem jeñcami. ¯o³nierze,
zapewne wierz¹c w koñcowy sukces swych dzia³añ, pomimo nalegañ dowódcy nie po-
zwolili puœciæ Niemców wolno. W tak trudnym po³o¿eniu nawet ma³a grupa jeñców
stanowi³a du¿e obci¹¿enie, a jednak ¿o³nierze nie zgodzili siê na ich uwolnienie110.
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Kapitan Leon £agan uwa¿a³, ¿e dalsza walka jest bezcelowa, gdy¿ przyniesie ona nie-
potrzebny przelew krwi, a jego ¿o³nierze mog¹ siê jeszcze przydaæ w bardziej sprzyja-
j¹cych okolicznoœciach. Postanowi³, ¿e wyrazi zgodê na próbê wydostania siê mniej-
szych grup z okr¹¿enia, jeœli tylko któryœ z podkomendnych dowódców wyrazi tak¹
wolê. Zdecydowa³ siê na to podporucznik Milczyñski wraz ze swoim plutonem zwiadu.
Wychodzi³ on ju¿ kilkakrotnie z ró¿nych opresji i zadanie przejœcia szos¹ z Sannik przez
Aleksandrów, Brzozów, Ruszki do Chodakowa i dalej przez Bzurê do polskich oddzia-
³ów zmierzaj¹cych w stronê stolicy, wydawa³o mu siê wykonalne. Operacja jednak
skoñczy³a siê niepowodzeniem. Przyczyni³ siê do tego jeden z mieszkañców wioski,
w której ¿o³nierze zatrzymali siê na odpoczynek. Wskaza³ on Niemcom miejsce posto-
ju zmêczonych ¿o³nierzy. Konsekwencj¹ jego czynu, by³o wziêcie do niewoli podpo-
rucznika Milczyñskiego wraz z jego plutonem oraz spalenie stodo³y nale¿¹cej do gospo-
darza, który da³ zmêczonym ¿o³nierzom posi³ek i nocleg111. 

W tym czasie dowódca batalionu, z resztkami swego oddzia³u, toczy³ zaciête walki
w zajêtym folwarku. Podda³ siê dopiero wtedy, gdy do walki po stronie najeŸdŸcy w³¹-
czy³y siê czo³gi, które wkroczy³y na dziedziniec maj¹tku. By³ 18 wrzeœnia 1939 roku,
kiedy resztki batalionu „Opalenica”, dowodzone przez kapitana Leona £agana, skoñ-
czy³y swój szlak bojowy podczas kampanii wrzeœniowej. Wraz z ¿o³nierzami polskimi,

Oficerowie Batalionu Obrony Narodowej „Opalenica” w niewoli niemieckiej.
Na zdjêciu od lewej; ppor. Józef Kosicki, ppor. Tadeusz Daleszyñski, ppor. Boles³aw Milczyñski,
kpt. Leon £agan - dowódca Balalionu ON, ppor. Wiktor Tylewski, ppor. Hipolit Rêkosiewicz, 

ppor. Pawe³ Michalski,
u do³u od lewej: ppor. Roman Nitsche, ppor. Józef Borkowski

Oflag  II A Prenzlau - 1940 r.
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Na cmentarzu w I³owie wœród kilkudziesiêciu zbiorowych mogi³ znajduje siê grób 
porucznika Aleksandra  Handkego i szeœciu  poleg³ych ¿o³nierzy z kompanii 

Obrony Narodowej „Grodzisk”
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którzy dostali siê w rêce Niemców, w szeregi niemieckich wojsk powrócili - ujêci wcze-
œniej przez polskich ¿o³nierzy - niemieccy jeñcy112.

Po stratach pod I³owem poniesionych 17 wrzeœnia, porucznik Aleksander Handke
zdo³a³ zebraæ swoj¹ kompaniê z dowódc¹ 1 plutonu ppor. Wiktorem Tylewskim na
czele113. Brakowa³o siedemnastu ¿o³nierzy, którzy rozproszeni na innych obszarach,
dostali siê do niewoli. Handke planowa³ przeprawê na wschodni brzeg Bzury, by do³¹-
czyæ do polskich oddzia³ów pod¹¿aj¹cych w kierunku stolicy. Wraz z wojskiem doszed³
do Jamna ko³o I³owa, sk¹d po krótkim odpoczynku i posi³ku zamierza³ przeprawiæ siê
przez Bzurê. Tam jednak zbli¿y³ siê do nich nieprzyjaciel i ¿o³nierze zostali zmuszeni do
odparcia jego ataku. Silny opór Polaków zmusi³ wroga do chwilowego wycofania siê
w kierunku S³ubic. Ten moment wykorzysta³ dowódca kompanii „Grodzisk” i skiero-
wa³ siê w stronê I³owa, by stamt¹d udaæ siê przez Budy Stare do Brochowa, le¿¹cego
ju¿ po wschodniej stronie Bzury. Tak siê jednak nie sta³o, gdy¿ w I³owie ¿o³nierze z roz-
bitych oddzia³ów, czêsto bez broni i mundurów, odwiedli cz³onków kompanii Obrony
Narodowej „Grodzisk” od tej wyprawy, gdy¿ droga znajdowa³a siê pod ci¹g³ym ostrza-
³em artylerii i lotnictwa nieprzyjaciela. Porucznik Aleksander Handke pos³ucha³ rad i po-
stanowi³ przeczekaæ jakiœ czas w okolicach I³owa. Ulokowa³ siê w Przejmie, ma³ej miej-
scowoœci oddalonej o oko³o 2 km na po³udniowy - zachód od I³owa. W tamtejszym fol-
warku, razem z grodzisk¹ kompani¹, stacjonowa³y dwie baterie lekkiej artylerii114.

W nale¿¹cej do dworu owczarni przebywa³o wielu rannych, których opatrzono
przy wydatnej pomocy w³aœcicielki maj¹tku. Ona te¿ podarowa³a dwie œwinie i ciela-
ka, z których kobiety z wioski przygotowa³y obfity posi³ek. Wieczorem huk dzia³
znacznie siê przybli¿y³, wiêc pop³och ogarn¹³ rannych, a rankiem nastêpnego dnia, po
rozpoznaniu sytuacji stwierdzono, ¿e nie ma szansy na wydostanie siê z Przejmy. 

By³ wtedy pochmurny poranek, wtorek 19 wrzeœnia 1939 roku. Porucznik Hand-
ke zarz¹dzi³ zbiórkê kompanii i zapyta³ ¿o³nierzy, czy w tej sytuacji wol¹ dalej walczyæ,
czy oddaæ siê do niewoli. Decyzja by³a jednog³oœna - biæ siê do ostatniego naboju. Roz-
poczê³a siê walka, podczas której ¿o³nierze kompanii „Grodzisk” - w strugach desz-
czu - stawiali zaciêty opór przewa¿aj¹cym si³om wroga, dysponuj¹c wadliw¹, przesta-
rza³¹ broni¹, która rozsypywa³a siê ju¿ po kilku wystrza³ach. Do walki w³¹czy³y siê nie-
mieckie czo³gi, wspieraj¹ce w szturmie sw¹ piechotê. Porucznik Handke, bêd¹c os³a-
nianym przez 4 pluton ochotników, zarz¹dzi³ odwrót kompanii plutonami. Ogieñ ar-
tyleryjski z maj¹tku, który wspomaga³ dzia³ania polskiej piechoty, zdo³a³ zniszczyæ jeden
czo³g, natomiast pozosta³e wjecha³y do parku. ¯o³nierze kryli siê jeszcze za zabudowa-
niami gospodarstw Przejmy, próbuj¹c nawi¹zaæ równorzêdn¹ walkê. Podzieleni na kil-
kuosobowe grupy, stopniowo oddawali siê do niewoli. W jednej z grup, ukrywaj¹cej siê
w pewnym gospodarstwie, znajdowa³ siê dowódca. Stan¹³ do walki wraz ze swymi ¿o³-
nierzami, którzy nie posiadaj¹c ju¿ naboi, siali w szeregach wroga spustoszenie rêcznymi
granatami. Desperacka walka trwa³a do momentu, w którym poleg³ trafiony w g³owê
dowódca. Wtedy podporucznik Tylewski zadecydowa³ o poddaniu siê. W œlad za nim
poddali siê ostatni ¿o³nierze, rzucaj¹c resztki uzbrojenia pod nogi Niemców. Dwóch pol-
skich ¿o³nierzy zd¹¿y³o przedtem zatopiæ swoje karabiny w pobliskiej studni115. 
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Odwet Niemców by³ okrutny. Zakazano pochówku cia³ ofiar przez najbli¿sze dwa
dni. Pozostawiono je pod p³otem jednego z gospodarstw. Ju¿ w pierwsz¹ noc cia³a po-
leg³ych okryte zosta³y kwiatami i - mimo gróŸb niemieckich ¿o³nierzy - uczyniono to po-
nownie w noc nastêpn¹. Dopiero trzeciego dnia, tj. 22 wrzeœnia, wydany zosta³ rozkaz
niemieckiego dowódcy, nakazuj¹cy pochowanie cia³ poleg³ych na skraju wioski. Kilka ko-
biet zmówi³o nad mogi³¹ pacierz, a jakiœ staruszek zatkn¹³ na niej drewniany krzy¿, na
którym zawiesi³ ¿o³nierski he³m116. 

W 1941 roku Niemiecki Czerwony Krzy¿, na wniosek Miêdzynarodowego Czerwo-
nego Krzy¿a, dokona³ ekshumacji zw³ok ze zbiorowej mogi³y we wsi Przejma ko³o I³o-
wa. Dziêki temu zidentyfikowany zosta³ por. Aleksander Handke, który mia³ przy sobie
znaczek to¿samoœci. Drug¹, zidentyfikowan¹ w ten sam sposób, osob¹ by³ szeregowy
Adam Daniela, ¿o³nierz kompanii „Grodzisk”. Dziœ znamy ju¿ nazwiska pozosta³ych piê-
ciu ¿o³nierzy, którzy polegli w walkach we wsi Przejma. Byli to: Franciszek Golczak, Le-
on Huœ, W³adys³aw Cenajek, Jan Bendowski i Antoni Dunajczyk. Pochowani zostali we
wspólnej mogile na cmentarzu w I³owie117.

Podsumowuj¹c powy¿sze rozwa¿ania, nale¿y przede wszystkim zwróciæ uwagê na
fakt, ¿e decyzjê dotycz¹c¹ sformowania Batalionów Obrony Narodowej (BON) na te-
renie Wielkopolski podjêto zbyt póŸno. Musia³o to mieæ wp³yw na zdolnoœæ bojow¹ tych
jednostek. Chocia¿ ¿o³nierze wywodzili siê g³ównie spoœród rezerwistów, a kadra do-
wódcza ze s³u¿by zawodowej, to brakowa³o odpowiedniego wyszkolenia. Wiosenne
æwiczenia nie mog³y w pe³ni przygotowaæ ¿o³nierzy do nowoczesnej wojny i zadañ, któ-
re na nich nak³adano. Dodatkowym mankamentem by³o niewystarczaj¹ce wyposa¿enie
¿o³nierzy, którzy dysponowali g³ównie przestarza³ymi karabinami, wycofanymi z jedno-
stek wojska sta³ego.

Lokalna spo³ecznoœæ, w tym tak¿e ludnoœæ powiatu nowotomyskiego, z zaanga¿owa-
niem wspiera³a tworzenie oraz dozbrajanie formacji, której cz³onkowie wywodzili siê
z tego regionu. Spo³eczeñstwo by³o przekonane, ¿e pobyt ¿o³nierzy na terenie powiatu
wzmocni bezpieczeñstwo ludnoœci polskiej w rejonie przygranicznym. Jednak wy¿sza
koniecznoœæ spowodowa³a, ¿e wiêkszoœæ ¿o³nierzy BON „Opalenica” wziê³a udzia³
w walkach dopiero w ostatniej fazie kampanii wrzeœniowej 1939 roku - i to daleko od
Wielkopolski. Ich zaciêty opór wywo³ywa³ w szeregach najeŸdŸców wœciek³oœæ. Padli za-
bici i ranni. Kolejni dostali siê do niewoli. Czêœæ powróci³a do swych domów. 

Rafa³ Koœciañski



Aneks nr 1118

Obsada dowództwa Batalionu Obrony Narodowej „Opalenica” 

dowódca batalionu kpt. Leon £agan
adiutant ppor. rez. Hipolit Rêkosiewicz
lekarz batalionowy sier¿. pchor. lek. Henryk Sobecki 
kierownik kancelarii st. sier¿. Józef B³aszczyk
dowódca plutonu ppanc. st. sier¿. Micha³ Ratajczak

ppor. rez. Józef Koœmider (od 1. IX.)

1 kompania „Opalenica”

dowódca kompanii ppor. Józef Serdecki
dowódca 1 plutonu ppor. rez. Tadeusz Daleszyñski
dowódca 2 plutonu ppor. rez. [...] Michalski
dowódca 3 plutonu ppor. rez. Józef Borkowski
dowódca plutonu ckm st. sier¿. Franciszek Matuszczak
podoficer broni i pgaz. s t. sier¿. Franciszek Dreger  
szef kompanii NN

2 kompania „Nowy Tomyœl” 

dowódca kompanii kpt. Stefan Wojciechowski
dowódca 1 plutonu ppor. rez. Roman Nitsche
dowódca 2 plutonu ppor. rez. Stanis³aw Stankiewicz
dowódca 3 plutonu ppor. rez. Pawe³ Michalczak
dowódca plutonu ckm 
podoficer gospodarczy kpr. rez. Antoni Chojnowski
podoficer broni i pgaz. kpr. rez. W³adys³aw Borowski

plut. [...] Rutkowski
dowódca plutonu zwiadu ppor. rez. Boles³aw Milczyñski
szef kompanii st. sier¿. Józef Klauze

3 kompania „Grodzisk”

dowódca kompanii ppor. rez. Aleksander Handke
dowódca 1 plutonu ppor. rez. Wiktor Tylewski
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1 dru¿yna plut. rez. Adam KaŸmierowski
2 dru¿yna NN
3 dru¿yna    NN

dowódca 2 plutonu   ppor. rez. Antoni Kokot
1 dru¿yna     plut. rez. Franciszek Œmieszek (Œmia³ek)
2 dru¿yna    NN
3 dru¿yna     NN 

dowódca 3 plutonu    ppor. rez. Józef Kosicki
1 dru¿yna     plut. rez. Leon Rajewicz
2 dru¿yna    NN 
3 dru¿yna    NN

dowódca 4 plut. ochotników  plut. rez. Kazimierz Sobczak
dowódca plutonu ckm   NN
szef kompanii   st. sier¿. Jan Filipiak
podoficer gosp. i broni   plut. rez. Ludwik Chocieszyñski
z-ca podoficera gosp.    kpr. Marian Losiak
szef kompanii   NN

Aneks nr 2118

Odtworzony czêœciowo wykaz ¿o³nierzy Batalionu Obrony Narodowej 
„Opalenica” (wraz z dowództwem)

1 kompania ON „Opalenica”

1. strz. rez. Jan Bia³y
2. st. sier¿. Józef B³aszczyk - kierownik kancelarii
3. strz. rez. Jan B³a¿ek
4. ppor. rez. Józef Borkowski, nauczyciel
5. strz. rez. Leon Braun
6. st. strz. rez. Franciszek Chwierot
7. strz. rez. Jan Czepczyñski
8. plut. pchor. Józef Daleszyñski
9. ppor. rez. Tadeusz Marian Daleszyñski, nauczyciel

10. st. strz. rez. W³adys³aw Dankowski
11. st. sier¿. Franciszek Dreger
12. kpr. rez. W³adys³aw Fiksiñski
13. plut. Stanis³aw Galczarek - dowódca plutonu ³¹cznoœci
14. st. strz. rez. Jan Gawliczak

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 
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15. strz. rez. Jan Hemmerling
16. kpr. Maciej Hildebrandt - dowódca plutonu pionierów
17. strz. rez. Józef Hoja,
18. st. strz. rez. Ludwik Jankowski
19. strz. rez. Gracjan Jêdrzejak
20. st. strz. rez. Boles³aw Kasperek
21. st. strz. rez. Józef Kasperek
22. strz. rez. Józef Kliszko
23. strz. rez. Otton Komin
24. ppor. rez. Józef Koœmider
25. plut. pchor. Stanis³aw Kowala
26. Stefan Koza (poleg³) - oddzia³ pionierów
27. kpr. rez. Andrzej Kubiak
28. strz. rez. Franciszek Kurek
29. kpr. rez. Józef Lulka, dowódca 4 dru¿yny
30. kpt. Leon £agan - dowódca batalionu
31. kpr. Wojciech Marciniak
32. plut. rez. [...] Marek - dowódca 1 dru¿yny
33. st. sier¿. Franciszek Matuszczak 
34. kpr. rez. Jan Mendus - dowódca 3 dru¿yny
35. ppor. rez. Pawe³ Michalczak, (58 pp)
36. ppor. rez. [...] Michalski - dowódca 2 plutonu 
37. strz. rez. Franciszek Nawrot - oddzia³ pionierów
38. Walenty Nowak (poleg³)
39. st. strz. rez. Stefan Patan
40. Wojciech Pig³a (poleg³)
41. st. sier¿. Micha³ Ratajczak - dowódca plutonu ckm
42. ppor. rez. Hipolit Jan Rêkosiewicz - adiutant dowódcy batalionu,  nauczyciel
43. strz. rez. Edward Rogal
44. st. strz. Jan Rozalczak - oddzia³ pionierów
45. st. strz. rez. Jan Rutkowski
46. por. Józef Serdecki - dowódca kompanii
47. sier¿. pchor. lek. Henryk Sobecki - lekarz
48. strz. rez. Franciszek So³tysiak
49. strz. rez. Walenty Œron
50. kpr. rez. Leon Szeszu³a - dowódca 2 dru¿yny
51. strz. rez. Józef Œwi¹tek
52. strz. rez. Antoni Œwiergiel
53. kpr. rez. Walenty Nowak
54. kpr. rez. Stanis³aw Wolny
Kapelan - ks. Wigo³owski

Batalion Obrony Narodowej „Opalenica” w kampanii wrzeœniowej 1939 roku
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2 kompania ON „Nowy Tomyœl”

1. kpr. Roman Bacherek
2. kpr. rez. W³adys³aw Borowski (od 1. VII. z 3 kompanii ON)
3. kpr. rez. Antoni Chojnowski
4. kpr. Stanis³aw D¹browski
5. Feliks Dr¹¿kowiak (poleg³)
6. st. strz. rez. Antoni Foluszny
7. [...] Go³¹bek, dowódca dru¿yny
8. ppor. rez. Wojciech Jeleñ
9. kpr. Stefan Kaczmarek

10. plut. [...] Kasprzak
11. Antoni KaŸmierczak
12. st. sier¿. Józef Klauze
13. strz. rez. Jan II Koza
14. st. strz. Roman Kupsz - oddzia³ pionierów
15. strz. rez. Stanis³aw Leutka
16. plut. Franciszek Maciejewicz
17. Franciszek Marchewka, zastêpca dowódcy dru¿yny
18. ppor. rez. Pawe³ Michalczak
19. ppor. rez. Boles³aw Milczyñski - dowódca plutonu zwiadu rowerowego
20. ppor. rez. Roman Nitsche, fabrykant
21. kpr. Hipolit Pietrzyk
22. Franciszek Puszka (poleg³) 
23. strz. Franciszek Ruta
24. plut. [...] Rutkowski
25. plut. pchor. Stanis³aw Stankiewicz
26. kpt. Stefan Wojciechowski - dowódca kompanii (z 70 pp w Pleszewie),
nauczyciel

3 kompania ON „Grodzisk”

1. kpr. Józef Adamczak - obserwator wysokoœciowy, drugi goniec
2. szer. Jan Bendowski (poleg³)
3. Maks Bielawa (Zdrój)
4. strz. Marian Boiñski - sanitariusz II
5. Stanis³aw Bronka
6. Franciszek Cech
7. szer. W³adys³aw Cenajek (poleg³)
8. plut. rez. Ludwik Chocieszyñski
9. strz. Micha³ Cichy - woŸnica

Rafa³ Koœciañski
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10. Edmund Dahle, nauczyciel
11. szer. Adam Daniel (poleg³)
12. Stanis³aw Dawidowski
13. szer. Adam Dunajczyk (poleg³)
14. Marcin Dziencio³
15. st. strz. Edward Ekert - pisarz kompanii
16. st. sier¿. Jan Filipiak - szef kompanii 
17. st. szer. Julian Frankowski - ³¹cznik (goniec) dowódcy kompanii
18. szer. Franciszek Golczak (poleg³)
19. Piotr Gwi¹t (Kobylniki)
20. por. Aleksander Konrad Handke - dowódca kompanii
21. szer. Leon Huœ (poleg³)
22. Franciszek Hytry (S³ocin)
23. st. strz. rez. Feliks Jagaciak
24. Feliks Jerzyk (Kobylniki)
25. st. strz. rez. Jan Kaczmarek
26. Stanis³aw Kaczmarek
27. plut. rez. Adam KaŸmierowski
28. ppor. rez. Antoni Kokot
29. ppor. rez. Józef Kosicki
30. W³adys³aw KoŸniewski
31. strz. rez. Alojzy Lipowicz
32. kpr. Marian Losiak
33. kpr. Stanis³aw Losiak - sanitariusz I
34. st. szer. Franciszek £asik
35. plut. pchor. Andrzej Marciniak
36. W³adys³aw Patan
37. plut. W³adys³aw Perz - ckm
38. Hipolit Pietrzyk
39. plut. pchor. Ludwik Piêtyszek
40. plut. rez. Leon Rajewicz
41. st. strz. Franciszek Skubel - kucharz kompanii
42. plut. rez. Kazimierz Sobczak (Gniezno)
43. Teodor Szaj
44. plut. rez. Franciszek Œmieszek (Œmia³ek)
45. ppor. rez. Wiktor Tylewski, nauczyciel 
46. st. strz. rez. Szczepan Waszkowiak
47. st. strz. rez. Andrzej Wróbel
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Nieznana przynale¿noœæ kompanijna:

1. chor. Stanis³aw Ratajczak
2. st. sier¿. Micha³ Ratajczak
3. st. sier¿. Józef B³aszczyk
4. st. sier¿. Antoni Ceglarski
5. st. sier¿. Franciszek Matuszczak
6. ppor. rez. Józef Koœmider
7. plut. rez. Józef Daleszyñski
8. plut. rez. Stanis³aw Kowala
9. plut. rez. Jan Klimczak

10. plut. rez. Piotr Mendus
11. plut. rez. Leon Krzysztofiak
12. plut. rez. Ludwik Stefaniak
13. plut. rez. Józef Gabliczak
14. kpr. rez. Wojciech Marciniak
15. kpr. rez. Franciszek Zybura
16. kpr. rez. Marcin WoŸniak
17. kpr. rez. Cz. Stankowski 
18. kpr. rez. Jan Czeka³a
19. st. strz. rez. Stefan Wittchen
20. st. strz. rez. Stanis³aw Judka
21. st. strz. rez. Piotr Garczarek
22. st. strz. rez. Seweryn Lange
23. st. strz. rez. Stanis³aw Braniewicz
24. strz. rez. Teodor Janyga
25. strz. rez. Stefan Szumnarski
26. strz. rez. Pawe³ Bleszcz
27. strz. rez. Franciszek Borucki
28. strz. rez. Maks. Nawrocki
29. strz. rez. Józef Buda
30. strz. rez. Antoni Rutkowski
31. strz. rez. Ignacy Wasilewski
32. strz. rez. Micha³ Piêta
33. strz. rez. Czes³aw Zdarta
34. strz. rez. Jan Neuman
35. strz. rez. Jan Dziudzia
36. strz. rez. Andrzej Kaczmarek
37. strz. rez. Stanis³aw Trelka
38. strz. rez. Stefan Stankowski
39. strz. rez. Józef Ciszyk
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40. kpr. rez. Maciej Hildebrandt
41. st. strz. rez. Stanis³aw Przygocki
42. st. strz. rez. Micha³ Zaj¹c
43. st. strz. rez. Mateusz Konieczny
44. st. strz. rez. Aleksander Kasprzak
45. strz. rez. Feliks Tomaszewski
46. strz. rez. Józef Kulawiak
47. strz. rez. Jan Paku³a
48. strz. rez. Józef W¹sowicz
49. strz. rez. Franciszek Piasecki
50. st. strz. Marian Szeszu³a
51. Czes³aw Kaczmarek 
52. Wojciech Balcerek
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Koœció³, wybudowany jako  ewangelicki w latach 1778 - 1780,  pierwotnie posiada³ wie¿ê, zniszczon¹
przez po¿ary. Pierwszy raz  sp³onê³a kilka lat po wybudowaniu koœcio³a, a przyczyn¹ by³o uderzenie

pioruna. Kolejny po¿ar  mia³ miejsce 20 grudnia 1916 r.  Wie¿a odbudowana zosta³a w roku 1923, jednak
w 1941 r. stwierdzono niebezpieczne dla stabilnoœci konstrukcji pêkniêcia i podjêto decyzjê o rozbiórce

tego niezwykle charakterystycznego  elementu panoramy Nowego Tomyœla...
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Zdzis³aw Koœciañski

Dzieje nowotomyskich koœcio³ów 
i obchodz¹cej 40 - lecie istnienia 
Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa 
w Nowym Tomyœlu 

Tytu³em wprowadzenia przypomnieæ wypada, ¿e pocz¹tki Nowego Tomyœla wi¹¿¹
siê z XVIII-wiecznym osadnictwem olêderskim i powstawaniem na naszych ziemiach ko-
lejnych olêderskich osad (m. in. Sêkowo 1700 r., Paproæ i Glinno 1701 r., Przy³êk 1704
r., Cicha Góra 1757 r., Nowa Ró¿a 1765 r.). Dodajmy, ¿e przed wiekami obszar dzi-
siejszej ziemi nowotomyskiej porasta³y nieprzebyte lasy, zatem wczeœniejsze osadnic-
two, np. w pocz¹tkach œredniowiecza, by³o niezwykle utrudnione. Dla mieszkañców
tych w³aœnie olêderskich osad, w³aœciciel okolicznych dóbr, Feliks Szo³drski, w 1778 ro-
ku za królewskim zezwoleniem, ufundowa³ koœció³ ewangelicki. Na budowê œwi¹tyni
wydzieli³ pó³ ³ana z Gliñskich gruntów. Kamieñ wêgielny pod koœció³ po³o¿ono 7 maja
1789 roku, a uroczysta konsekracja nast¹pi³a ju¿ 15 paŸdziernika 1780 roku. Dzisiejszy
koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa powsta³ zatem jako œwi¹tynia ewangelicka
- murowana z kamieni polnych i ceg³y, lokowana na planie krzy¿a greckiego. Wewn¹trz
œwi¹tyni, dooko³a, wzniesiono podwójne galerie z drewna, a nad nimi drewniane sklepie-
nia kolebkowe. Od strony wschodniej postawiono wysoki rokokowy o³tarz, a przed nim
- po lewej stronie - wolnostoj¹c¹ ambonê w tym samym stylu. W 1788 roku dobudo-
wano do koœcio³a wie¿ê, która rok póŸniej sp³onê³a. Odbudowana w ci¹gu nastêpnego
roku przetrwa³a do roku 1916, kiedy to znów uleg³a po¿arowi. Stopi³y siê tak¿e zawie-
szone w 1816 roku dzwony. W latach 1844 -1886 i w roku 1880 œwi¹tynia by³a odna-
wiana, ale wie¿ê koœcieln¹ odbudowano dopiero w 1923 roku. W 1940 roku - nieste-
ty - musia³a zostaæ rozebrana, gdy¿ grozi³a zawaleniem.

W krótkim czasie wokó³ koœcio³a ewangelickiego powsta³a osada rzemieœlniczo-
handlowa, która 8 kwietnia 1786 roku otrzyma³a od króla Stanis³awa Augusta Ponia-
towskiego prawa miejskie. W ten sposób powsta³ Nowy Tomysl - ostatnie wielkopol-
skie miasto za³o¿one w okresie przedrozbiorowym.

Miasto zamieszkiwa³a g³ównie ludnoœæ narodowoœci niemieckiej i wyznania prote-
stanckiego. Przed w³¹czeniem Nowego Tomyœla do ziem zaboru pruskiego mieszka³o
tu trzysta czterdziestu dwóch luteran oraz zaledwie szesnastu katolików i - jak mo¿na
s¹dziæ z póŸniejszych statystyk - byli to równie¿ przede wszystkim Niemcy. Nale¿eli oni
do parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu, której pocz¹tki siêgaj¹ prawdopo-
dobnie wieku XII.
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Od 1848 roku miasto Nowy Tomyœl by³o siedzib¹ w³adz powiatowych, najpierw
landrata bukowskiego, a od 1887 roku - nowotomyskiego. Stolica powiatu by³a mniej-
sza od innych miast znajduj¹cych siê na jego terenie. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e ten awans
administracyjny niewielkiego Nowego Tomyœla zwi¹zany by³ z uznaniem go za miasto
niemieckie. Rozwój tego oœrodka miejskiego odzwierciedla³ realia wielkopolskie, osie-
dlaj¹ca siê tu stopniowo ludnoœæ nie by³a jednolita, zarówno pod wzglêdem narodowo-
œciowym, jak i wyznaniowym. I tutaj tak¿e odnotowano, znane z innych miast wielko-
polskich, zjawisko szybszego wzrostu liczby mieszkañców narodowoœci polskiej ni¿ nie-
mieckiej. W 1871 roku by³o w Nowym Tomyœlu dziewiêciuset dwudziestu trzech
ewangelików, stu szeœædziesiêciu siedmiu ¯ydów i stu trzydziestu katolików, w 1905
roku zaœ - tysi¹c piêæset dwunastu ewangelików, trzystu piêædziesiêciu dziewiêciu kato-
lików (w tym: sto dziewiêædziesiêciu siedmiu Niemców i sto szeœædziesiêciu dwóch Po-
laków) oraz sto trzynastu ¯ydów. 

Miasto mia³o wiêc zdecydowanie niemiecki charakter, ale oparciem dla nowotomy-
skich Polaków by³y niektóre okoliczne wioski, w znacznym stopniu zorganizowane
i uœwiadomione w duchu polskim (np. Bukowiec, Bolewice, Stary Tomyœl) oraz para-
fialny dla nowotomyskich katolików Wytomyœl. 

Problemem dla tutejszych wyznawców Koœcio³a katolickiego by³a odleg³oœæ - œwi¹ty-
niê parafialn¹ w Wytomyœlu dzieli³o od miasta osiem kilometrów. Na nabo¿eñstwa
uczêszczano wiêc rzadko, przewa¿nie pieszo. Wraz ze wzrostem liczby katolickiej lud-
noœci Nowego Tomyœla narasta³a potrzeba budowy katolickiej kaplicy na terenie mia-
sta. Starania o ni¹, prowadzone od 1870 roku przez ks. proboszcza Reinholda Feliksa
Myllera z Wytomyœla, przez wiele lat nie przynosi³y skutku. By³ to zreszt¹ przejaw pla-

Panorama Nowego Tomyœla - 1888 r.
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nowej walki pañstwa pruskiego ze spo³eczeñstwem polskim, toczonej równie¿ na
p³aszczyŸnie religijnej (tzw. Kulturkampf). Powiod³y siê dopiero usilne zabiegi prawne
w Berlinie, podjête przez miejscowego notariusza Wojciecha Barteckiego.

Urodzi³ siê on 19 kwietnia 1855 roku w Bystrzycy (powiat mogileñski) jako najstar-
szy syn rolnika Bart³omieja Barteckiego. Po zdaniu w 1875 roku matury w Gimnazjum
œw. Marii Magdaleny w Poznaniu, studiowa³ we Wroc³awiu prawo, a nastêpnie podda³
siê - w 1884 roku w Berlinie - egzaminowi asesorskiemu. Od 30 kwietnia tego roku za-
mieszka³ na sta³e w Nowym Tomyœlu, gdzie rozpocz¹³ pracê jako adwokat, póŸniej
równie¿ jako notariusz. Charakteryzowa³a go du¿a bieg³oœæ prawnicza i wielka swobo-
da wys³awiania siê. Udziela³ siê w akcjach narodowych, wspó³dzia³a³ z Koœcio³em rzym-
skokatolickim, widz¹c w religii narzêdzie zachowania ojczystego jêzyka i tradycji. Nie-
miecka gazeta „Volksrundschau” z 6 listopada 1885 roku tak go charakteryzowa³a:
Nasze miasteczko, które jeszcze przed kilku laty by³o rdzennie niemieckie, coraz wiêcej siê
spolszcza. Dusz¹ polskiej agitacji jest Wojciech Bartecki, adwokat i notariusz [...]. ¯ona jego,
która go w poczuciu polskoœci bardziej jeszcze umocni³a, [...] dzieciom mówi¹cym po niemiec-
ku udziela³a lekcji polskiego i to we w³asnym jeszcze mieszkaniu. 

Nagrod¹ dla tego zas³u¿onego patrioty by³o doczekanie siê odrodzonej Polski -
3 stycznia 1919 roku by³ œwiadkiem wyzwolenia miasta przez oddzia³y powstañcze.
Krótko cieszy³ siê wolnoœci¹, gdy¿ wkrótce trafi³ do szpitala w Poznaniu i 2 lutego 1919
roku zmar³. Po jego œmierci prasa pisa³a: Nie sta³ na œwieczniku w narodzie, a jednak by³

Notariusz Wojciech Bartecki
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Koœció³ pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu po przebudowie - 1925 r.
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przez cztery dziesi¹tki lat tym, o którego opar³a siê i z roku na rok wzmaga³a siê myœl, swoj-
skie ¿ycie i przekonanie, ¿e ta cz¹stka ziemi naszej, której zag³ada grozi³a, do nas nale¿eæ
musi.

Budowa katolickiej kaplicy by³a mo¿liwa dziêki darowiŸnie Walentyny i Walentego
Kupczyków. W dokumencie z 6 czerwca 1891 roku tak zadysponowali: 

My ni¿ej podpisani Walenty i Walentyna ma³¿onkowie Kupczyk z Nowego Tomyœla zo-
bowi¹zujemy siê niniejszem nieruchomoœæ nasz¹ w Nowym Tomyœlu pod Nr. 69 po³o¿on¹
i 30 arów 140 metrów obejmuj¹c¹ oddaæ bezp³atnie pod budowê katolickiego koœcio³a lub
kaplicy, skoro projekt wystawienia koœcio³a lub kaplicy w Nowym Tomyœlu przyjdzie do skut-
ku i przez kompetentne w³adze zatwierdzony zostanie. Zarówno donatorów, jak i Woj-
ciecha Barteckiego przypomina skromna tablica wmurowana w œcianê koœcio³a pw.
NMP Nieustaj¹cej Pomocy.

Konsekracji kaplicy dokonano 3 marca 1896 roku. By³a to skromna budowla o ce-
chach neoromañskich, bez wie¿y, pe³ni¹ca jednoczeœnie rolê kostnicy cmentarnej. S³u¿-
bê duszpastersk¹ pe³nili rezyduj¹cy tu wikariusze z Wytomyœla, m. in. ks. Stanis³aw
Grzêda, ks. Edmund Grocholski, ks. Sztukowski.

Po zwyciêskim powstaniu wielkopolskim do Nowego Tomyœla zaczêli licznie przy-
bywaæ Polacy. Zmiany narodowoœciowe i wzrost liczby wiernych po 1919 roku spo-
wodowa³y, ¿e 1 kwietnia 1924 roku powsta³a tu parafia rzymskokatolicka pw. NMP
Nieustaj¹cej Pomocy, wydzielona z obszaru parafii Wytomyœl i Zb¹szyñ. Organizato-
rem parafii zosta³ ks. Stanis³aw Kuliszak. 

Ks. Stanis³aw Kuliszak (1882-1939) w czasie powstania wielkopolskiego pe³ni³ funk-
cjê kapelana odcinka Boguszyn, a nastêpnie frontu zachodniego w „Grupie Leszno”.
1 marca 1923 roku powo³ano go na administratora parafii w Zbarzewie ko³o Leszna,
a 1 kwietnia 1924 roku na proboszcza nowo utworzonej parafii w Nowym Tomyœlu.
By³ tu cz³onkiem wielu stowarzyszeñ, m. in. Towarzystwa Powstañców i Wojaków.
Dziêki jego inicjatywie powsta³a te¿ œwi¹tynia rzymskokatolicka w Miedzichowie. Po
oœmiu latach wytê¿onej pracy nad uporz¹dkowaniem spraw parafialnych i spo³ecznych
w Nowym Tomyœlu, zosta³ 1 lipca 1932 r. przeniesiony do Buku jako wikariusz adiutor.

O atmosferze panuj¹cej wówczas w Nowym Tomyœlu wiele mówi proœba ks. Kuli-
szaka, skierowana na rêce ks. prymasa Edmunda Dalbora: Wszelkie tutejsze organizacje
i stowarzyszenia polsko-katolickie zamierzaj¹ w szczególnie uroczysty sposób œwiêciæ w bie-
¿¹cym roku [1924] Dzieñ trzeciego maja. Centrum ca³ej uroczystoœci ma byæ solenne nabo-
¿eñstwo Dziêkczynne na rynku pod ratuszem. Dlatego oœmielam siê niniejszym Wasz¹ Emi-
nencjê najpokorniej prosiæ o wysokie udzielenie zezwolenia na odprawienie mszy œw. polowej.
Pokorn¹ proœbê moj¹ t³umacz¹ i uzasadniaj¹ nastêpuj¹ce okolicznoœci: 1. Uroczysty obchód
narodowy tutaj na kresach ma siê staæ równoczeœnie wielk¹ manifestacj¹ idei Katolickiej
wœród wiêkszoœci niemieckich innowierców. 2. Urz¹dzenie publicznego nabo¿eñstwa na ryn-
ku nowotomyskim uwa¿am za nader wskazane - raz ze wzglêdu na tutejszych Polaków, któ-
rzy s¹ wiêcej narodowcami jak katolikami, po wtóre ze wzglêdu na obce wyznania, a miano-
wicie na ewangelików, starych luteranów, metodystów, a nawet masonów; wszystkie bowiem
wyznania maj¹ tutaj doœæ reprezentantów. 3. Koœció³ek parafialny, nader szczup³y, nie pomie-
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œci³by nawet dzieci szkolnych. 4. Urz¹dzenie nabo¿eñstwa w tutejszym koœció³ku wbrew
uchwa³om tutejszych patriotów polskich nie zadowoli³oby uczuæ tutejszego obywatelstwa i na-
razi³oby mnie osobiœcie na zarzut obojêtnoœci w sprawach religijnych i narodowych.

Jednym z pierwszych dzia³añ pierwszego nowotomyskiego proboszcza by³o podjê-
cie prac przy poszerzeniu dotychczasowej skromnej kaplicy. Zamierzano j¹ powiêk-
szyæ o przês³o frontowe i wie¿ê, kryte ³upkiem. Projekt rozbudowy wykona³ Micha³
Preisler, który na pamiêæ potomnych zas³u¿y³ jako projektant i budowniczy wielu
obiektów na terenie Nowego Tomyœla i okolicy. 

Micha³ Preisler urodzi³ siê 16 wrzeœnia 1880 roku w Poznaniu, w rodzinie przemy-
s³owca Wincentego Preislera i Józefy z B³a¿ejewskich. Po ukoñczeniu Gimnazjum Ber-
gera podj¹³ studia budowlane w Sterlitz. W 1908 roku otworzy³ w³asne przedsiêbior-
stwo budowlane w Jarocinie. Podczas I wojny œwiatowej znalaz³ siê w szeregach armii
niemieckiej. Na pocz¹tku listopada 1918 roku zosta³ skierowany z frontu do garnizo-
nu jarociñskiego. Wkrótce zosta³ cz³onkiem Rady Robotniczej i ¯o³nierskiej. Dostar-
cza³ amunicjê i ekwipunek oddzia³om formuj¹cym siê w Ostrowie Wielkopolskim, a 27
grudnia 1918 roku - jako dowódca oddzia³u - bra³ czynny udzia³ w oswobodzeniu Po-
znania. Nastêpnie organizowa³ oddzia³y powstañcze pod komend¹ ppor. Z. Ostroro-
ga-Gorzeñskiego. 6 lutego 1919 roku zosta³ mianowany kwatermistrzem Stra¿y Ludo-
wej na powiat jarociñski, a 3 czerwca - dowódc¹ kompanii zapasowych w Jarocinie. Po
ukoñczeniu szko³y oficerskiej, mianowany podporucznikiem, otrzyma³ przydzia³ do
Inowroc³awia, potem Poznania. W 1922 roku przyby³ do Nowego Tomyœla i podj¹³
pracê na stanowisku budowniczego powiatowego oraz kierownika Powiatowego Za-
rz¹du Drogowego, a nastêpnie budowniczego miejskiego. Bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu
religijnym, politycznym i spo³ecznym regionu. Cechowa³a go niez³omna wiara katolic-
ka, pracowitoœæ, prawoœæ i wysoka kultura osobista. Po wybuchu wojny, we wrzeœniu
w 1939 roku dotar³ do Warszawy, gdzie otrzyma³ przydzia³ do batalionu roboczego
jako dowódca kompanii. Po upadku Warszawy powróci³ do Nowego Tomyœla, ale 12
grudnia 1939 roku zosta³ wraz z rodzin¹ wysiedlony do Czêstochowy, gdzie zaanga-
¿owa³ siê w dzia³alnoœæ ruchu oporu. W 1940 roku zosta³o aresztowanych trzech je-
go synów, jednak Micha³ Preisler szczêœliwie unikn¹³ uwiêzienia. W 1945 roku wróci³
do Nowego Tomyœla. W ramach Spó³dzielni Rzemieœlniczej uruchomi³ przedsiêbior-
stwo budowlane. Zmar³ 7 marca 1975 roku.

W wyniku wizytacji nowo utworzonej parafii przez ks. biskupa Stanis³awa £ukom-
skiego, która mia³a miejsce 31 sierpnia 1924 roku, zniesiono wszelkie kazania i nabo¿eñ-
stwa w jêzyku niemieckim oraz przyspieszono rozbudowê koœcio³a. 8 sierpnia 1925 ro-
ku ks. proboszcz Kuliszak zapisa³: Rozbudowa katolickiego koœcio³a w Nowym Tomyœlu jest
ju¿ tak¿e na ukoñczeniu. Wed³ug za³¹czonego rysunku bêdzie koœció³ masywny, murowany;
tylko sufit bêdzie drewniany, aby odpowiada³ w zupe³noœci sufitowi w starej czêœci koœcio³a.
O³tarz wielki nie bêdzie murowany, tylko pozostanie ten sam, przynajmniej na razie, jak by³
w starym koœciele. Prace budowlane bêd¹ wykoñczone do niedzieli, 30 sierpnia 1925 roku;
oczywista wewnêtrzne malowanie koœcio³a musi byæ odroczone do przysz³ego roku, a mo¿e
jeszcze d³u¿ej, dopóty mury zupe³nie nie wyschn¹. 
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Nowotomyskie spo³eczeñstwo ufundowa³o do swego koœcio³a trzy spi¿owe dzwony.
Pierwszy z nich wa¿y³ 1145 kg, a umieszczony na nim napis brzmia³: Przed Twe O³tarze
zanosim b³aganie, Ojczyznê, Wolnoœæ zachowaj nam Panie! - G³oœ po wieki chwa³ê Bogu za
Polski zmartwychwstanie i pamiêæ bohaterów, poleg³ych za Wiarê i Ojczyznê. Roku Pañskiego
1925. Dar Powiatu Nowotomyskiego. Drugi wa¿y³ 517 kg i zawiera³ dedykacjê: Zowiesz siê
Polski Królow¹, B¹dŸ nam obron¹ gotow¹! - Panno Pokorna, £agodna, Cicha, Spraw niech po-
kojem Polska oddycha. Niech siê niezgoda w nas nie rozwija, Módl siê za nami Zdrowaœ Ma-
ryja! Roku Pañskiego 1925. Dar Towarzystwa Przemys³owców w Nowym Tomyœlu. Trzeci
dzwon, wa¿¹cy 337 kg, otrzyma³ napis nastêpuj¹cej treœci: Dnia ka¿dego Boga mego Mat-
kê, duszo wychwalaj! - Wasza Opieka niech nas w ka¿dej chwili, Mann¹ i ros¹ niebiesk¹ zasi-
li. W smutku, w chorobie, w ¿yciu i przy œmierci, Módlcie siê za nami wszyscy Polscy Œwiêci! Ro-
ku Pañskiego 1925. Dar Miasta Nowego Tomyœla. Rada Miejska na zakup dzwonów prze-
znaczy³a trzy tysi¹ce z³otych, a na zakup zegara wie¿owego cztery tysi¹ce.

Liczba parafian na pocz¹tku 1926 roku dochodzi³a do trzech tysiêcy, bowiem - jak
raportowa³ ks. Kuliszak do Ordynariatu Arcybiskupiego - jeszcze nie dokoñczona karto-
teka wykazuje dot¹d 2800 dusz. Na zaproszenie Wydzia³u Powiatowego, 8 lutego 1927
roku do Nowego Tomyœla, m. in. dla uregulowania spraw koœcielno-granicznych przy-
by³ ks. prymas August Hlond. Do dziœ Nowy Tomyœl, pod wzglêdem koœcielnym, nale-
¿y do dekanatu lwóweckiego, który wtedy po³o¿ony by³ na rubie¿y pañstwa polskiego.

Nastêpc¹ ks. proboszcza Kuliszaka by³ od 1 lipca 1932 roku ks. Stanis³aw Æwiejkow-
ski. Urodzi³ siê 10 listopada 1893 roku we wsi Prasce Huby (powiat w¹growiecki).
Ukoñczy³ równie¿ studia uniwersyteckie. Wed³ug opinii w³adz pañstwowych: Spokojny

Micha³ Preisler -  projektant i budowniczy 
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Kwestionariusz Komitetu Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci ks. Stanis³awa Kuliszaka - 1934 r.
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i zrównowa¿ony i lojalny. Posiada wp³ywy przez udzia³ w organizacjach koœcielnych i pó³ko-
œcielnych, w których wykazuje o¿ywion¹ dzia³alnoœæ. W pracy spo³ecznej ma³o siê udziela, jest
cz³onkiem zarz¹du Banku Ludowego w Nowym Tomyœlu. Politycznej dzia³alnoœci nie zauwa-
¿ono. Sympatyzuje z ruchem prorz¹dowym. W 1939 roku zosta³ wydalony z Nowego
Tomyœla. Skierowany do parafii Bukowiec, pe³ni³ obowi¹zki duszpasterskie razem z ks.
Jarogniewem Preissem. Aresztowano go 6 paŸdziernika 1941 roku, wiêziono w For-
cie VII w Poznaniu, a 30 paŸdziernika przewieziono do obozu koncentracyjnego w Da-
chau, gdzie zmar³ 23 wrzeœnia 1942 roku. 

Dziêki energii nowotomyskich proboszczów reaktywowano organizacje œwieckich
katolików i za³o¿ono nowe. W kazaniu wyg³oszonym 25 maja 1924 roku ks. Kuliszak
zaapelowa³: Proszê, aby ci, którzy lubi¹ dobry œpiew, wstêpowali do chóru koœcielnego
wzglêdnie ko³a œpiewu „Halka”; dobry œpiew przyczyni siê niezmiernie do uœwietnienia uro-
czystoœci i pobudzi ducha pobo¿nego. 

Dla podniesienia tego ducha pierwszy proboszcz przyst¹pi³ do organizowania:
Bractwa ¯ywego Ró¿añca, Arcybractwa Matek Chrzeœcijañskich, Bractwa Adoracji
Najœwiêtszego Sakramentu i Bractwa WstrzemiêŸliwoœci. Dzia³alnoœæ podjê³y tak¿e
inne organizacje o charakterze religijnym, m. in. Akcja Katolicka (d³ugoletni prezes
Jankiewicz), Towarzystwo Pañ Mi³osierdzia, Katolickie Towarzystwo Robotników
Polskich, oddzia³ Katolickiego Stowarzyszenia Mê¿ów (d³ugoletni prezes Klemens No-
wicki), ko³o Zwi¹zku Niemieckich Katolików w Polsce (prezes Ignac Maschewski). Pa-
rafialny oddzia³ Akcji Katolickiej przygotowa³ specjalny program przyjêcia - 10 i 11
czerwca 1937 roku ks. arcybiskupa Walentego Dymka. 

Nadal wzrasta³a liczba ludnoœci Nowego Tomyœla. W 1933 roku mieszka³o tu ty-
si¹c siedemset dziewiêædziesiêciu siedmiu katolików (w tym tysi¹c szeœæset trzydziestu
piêciu Polaków i sto szeœædziesiêciu dwóch Niemców), siedemset szeœædziesiêciu dzie-
wiêciu ewangelików i trzydzieœci siedem osób wyznania moj¿eszowego. Cztery lata
póŸniej wœród mieszkañców miasta by³y tysi¹c dziewiêæset trzydzieœci trzy osoby wy-
znania rzymskokatolickiego (w tym tysi¹c osiemset osiemdziesi¹t dwie to Polacy). Ze
wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê wiernych, kilkakrotnie rozwa¿ana by³a budowa nowego
koœcio³a parafialnego. Wybuch II wojny œwiatowej uniemo¿liwi³ jednak realizacjê tej
inicjatywy. 

W 20. rocznicê powstania wielkopolskiego - 27 grudnia 1938 roku - na uroczy-
stym posiedzeniu Rady Miejskiej uchwalono ufundowanie pomnika Serca Jezusowego
dla upamiêtnienia 150-lecia istnienia miasta. Jak zapisano: sprawê budowy pomnika po-
wierzy siê specjalnej komisji. Niestety, wybuch wojny spowodowa³, ¿e odsuniêto w nie-
pamiêæ tê decyzjê nowotomyskich radnych.

Mimo przewagi katolików i polonizacji Nowego Tomyœla stosunki wyznaniowe
w tym okresie nadal by³y z³o¿one, a podzia³ wyznaniowy w du¿ym stopniu pokrywa³
siê z narodowym. Musia³y zdarzaæ siê ró¿ne spiêcia, skoro - dla poszanowania uczuæ re-
ligijnych mniejszoœci niemieckiej - 18 kwietnia 1930 roku starosta nowotomyski zarz¹-
dzi³, aby polskie organizacje, urz¹dzaj¹ce pochody w czasie odbywania nabo¿eñstw w
koœciele ewangelickim, przechodzi³y obok niego bez muzyki.
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Do Ewangelickiego Koœcio³a Unijnego (Die Unierte Evangelische Kirche in Polen) nale-
¿a³o w 1937 roku osiemset trzydziestu piêciu wiernych - mieszkañców miasta. Tutejsza
gmina u¿ytkowa³a koœció³ na Starym Rynku (obecnie pl. Chopina). Duchowni posiada-
li obywatelstwo polskie, ale do 1934 roku pastorzy tego Koœcio³a demonstrowali nie-
jednokrotnie nastroje wrogie pañstwu polskiemu. W okresie miêdzywojennym pasto-
rem (superintendentem) w Nowym Tomyœlu by³ Georg Reisel. Georg Reisel urodzi³ siê
29 kwietnia 1865 roku w Pleszewie. Ukoñczy³ gimnazjum w Poznaniu, nastêpnie stu-
diowa³ na uniwersytetach w Greifswaldzie i Halle. Pastorem w Nowym Tomyœlu zosta³
30 czerwca 1909 roku. Zdaniem w³adz by³ to: energiczny, zdecydowany, jeden z czo³o-
wych przywódców mniejszoœci niemieckiej. Dzia³alnoœæ w pierwszym rzêdzie koœcielna, jed-
nak i spo³eczna za poœrednictwem organizacji koœcielnych, w których wykazuje wielk¹ ruchli-
woœæ i inicjatywê. Wp³ywy bardzo powa¿ne wœród mniejszoœci niemieckiej. Metoda dzia³ania
raczej ukryta przez wysuwanie innych osób na zewn¹trz do dzia³alnoœci, której inspiratorem
jest sam. Po podpisaniu deklaracji o niestosowaniu przemocy miêdzy Polsk¹ a Niemca-
mi, demonstracyjnie zacz¹³ okazywaæ lojalnoœæ wobec pañstwa polskiego. W 1939 ro-
ku zosta³ internowany przez polskie w³adze wojskowe. Na skutek problemów z cho-
r¹ nog¹ trafi³ do szpitala w GnieŸnie, a nastêpnie znalaz³ siê w domu sióstr zakonnych
w Poznaniu, gdzie zmar³ 22 wrzeœnia 1939 roku.

Œwi¹tynia i dom mieszkalny parafii staroluterañskiej (Koœcio³a Ewangelicko-Luter-
skiego) znajdowa³y siê przy ul. D³ugiej. W 1932 roku przynale¿noœæ do tego Koœcio³a
deklarowa³o dwieœcie dwadzieœcia osób, a w 1937 roku - dwustu czterdziestu siedmiu
Niemców i dwunastu Polaków. Pastorem od 1 kwietnia 1930 roku by³, pochodz¹cy
z £odzi, Otton Schilter. Ten absolwent studiów teologicznych w Lipsku okreœlany przez

Nekrolog wieloletniego pastora w Nowym Tomyœlu - Georga Reisela zmar³ego 22 wrzeœnia 1939 r. 
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polskie w³adze jako: typ spokojny, ograniczaj¹cy siê do dzia³alnoœci duszpasterskiej. Wp³y-
wów znaczniejszych nie posiada, gdy¿ do parafii nale¿¹ nieliczni obywatele przewa¿nie po
okolicznych wsiach. Pastor Schilter wzi¹³ udzia³ w zebraniu komitetu pomocy dla bezrobot-
nych, co wskazuje na to, ¿e jest lojalny i gotów do wspó³pracy. W latach 1937-1939 nastêp-
c¹ Schiltera by³ pastor Heinz Hoffman, maj¹cy opiniê zgo³a odmienn¹.

Odsetek ludnoœci wyznania moj¿eszowego zamieszka³ej w mieœcie by³ niski, szcze-
gólnie po wyjeŸdzie w pierwszych latach niepodleg³oœci do Niemiec urzêdników pocho-
dzenia ¿ydowskiego. Mimo to istnia³a tutaj ̄ ydowska Gmina Wyznaniowa, w sk³ad za-
rz¹du której w 1923 roku weszli: Leopold Vogel, Benno Walter i Jakub Lippmann.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI
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W 1929 roku gmin¹ zarz¹dza³ komisarz, kupiec Jakub Lippmann. Nowotomyska gmi-
na dysponowa³a znacznym maj¹tkiem. Wed³ug stanu z 1930 roku sk³ada³y siê nañ:
bó¿nica, cmentarz, karawan, biblioteka, po¿yczka wojenna - niemiecka w kwocie czte-
rech tysiêcy marek, gotówka w Westbanku w Nowym Tomyœlu w kwocie 789 422 z³,
sprzêty srebrne o wartoœci 800 z³. W czasie wiêkszych œwi¹t przyje¿d¿a³ tutaj rabin ze
S³upcy. W 1931 roku jego rycza³towe wynagrodzenie wynosi³o 170 z³ rocznie.

W okresie okupacji hitlerowskiej, co oczywiste, przesta³a istnieæ gmina ¿ydowska.
Bez przeszkód dzia³a³y wyznaniowe organizacje niemieckie. Ostatnim pastorem gminy
ewangelicko-unijnej by³ Gerhard Paschke. Na koœciele katolickim umieszczono napis:
Polnische Kirche. Wkrótce jednak ks. Æwiejkowskiego wydalono, a koœció³ w 1941 ro-
ku ostatecznie zamkniêto. Wielu nowotomyskich katolików, w tym ks. proboszcz
Æwiejkowski, straci³o w czasie wojny ¿ycie, a inni zdrowie i maj¹tek.

Po wojnie (do 1950 roku) wiêkszoœæ protestantów opuœci³a Nowy Tomyœl. Koœció³
ewangelicki nie mia³ swych opiekunów i u¿ytkowników. Na podstawie zaœwiadczenia
Starosty Powiatowego w Nowym Tomyœlu z 15 lipca 1947 roku, zosta³ 23 wrzeœnia
1947 roku zapisany w ksiêdze wieczystej w Grodzisku Wielkopolskim jako w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa i przekazany miejscowej parafii rzymskokatolickiej w u¿ytkowanie jako
œwi¹tynia filialna - jednak bez uregulowania kwestii w³asnoœciowych na rzecz parafii. W
ten sposób ten pierwszy, zabytkowy obiekt na terenie miasta, w odró¿nieniu od œwi¹tyñ
ewangelickich w Szamotu³ach, Koœcianie czy w Zb¹szyniu, unikn¹³ rozbiórki. Dodajmy,
¿e dopiero 16 maja 1988 roku, Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu wyda³ decyzjê o
nieodp³atnym przekazaniu obiektu sakralnego po³o¿onego przy placu Chopina na
w³asnoœæ parafii rzymskokatolickiej pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym
Tomyœlu. 

Pierwszym powojennym proboszczem (administratorem) nowotomyskiej parafii pw.
NMP Nieustaj¹cej Pomocy by³ w latach 1945-1946 ks . Stanis³aw Skaziñski. Jako m³ody
cz³owiek uczêszcza³ on do gimnazjum w GnieŸnie, które musia³ opuœciæ z powodu
zaanga¿owania w dzia³alnoœæ polityczno-narodow¹. Naukê kontynuowa³ w Strasburgu,
póŸniej we Fryburgu, gdzie z³o¿y³ egzamin abituriencki, a nastêpnie odby³ studia na
wydziale filozoficznym i teologicznym. Wyœwiêcony zosta³ 29 czerwca 1916 roku i
kontynuowa³ studia specjalistyczne z teologii spekulatywnej. Zajmowa³ siê równie¿
duszpasterstwem polskich emigrantów w Szwajcarii. Do Polski wróci³ w sierpniu 1919
roku, a od 1 grudnia obj¹³ wikariat w Pakoœci, sk¹d przeszed³ 1 stycznia 1925 roku na
równorzêdne stanowisko do Ostrowa Wielkopolskiego. 1 wrzeœnia 1925 roku zosta³
katechet¹ w Pañstwowym Seminarium Nauczycielskim w Ostrzeszowie, gdzie uczy³ te¿
jêzyka polskiego w miejskim gimnazjum. Od 1 wrzeœnia 1928 roku pracowa³ jako pre-
fekt w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, udziela³ siê tak¿e w duszpaster-
stwie m³odzie¿y pozaszkolnej. W 1934 roku obj¹³ funkcjê kapelana Wielkopolskiej
Chor¹gwi Harcerstwa. Aresztowany na pocz¹tku okupacji, od 7 stycznia 1940 roku
przebywa³ w obozie przejœciowym w L¹dzie nad Wart¹, a po zwolnieniu, piêæ miesiêcy
póŸniej wyjecha³ do Generalnej Guberni i podj¹³ pracê w Krakowie oraz na Podkarpa-
ciu. Po zakoñczeniu wojny powróci³ do archidiecezji poznañskiej i zosta³ administrato-
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rem parafii w Nowym Tomyœlu. Wielu starszych nowotomyœlan wspomina m. in. jego
p³omienne kazania do m³odzie¿y, w tym do nowotomyskich harcerzy podczas mszy œw.
na Gliñskich Górach. Z naszego miasta przeszed³ do pracy w Lesznie, otrzymuj¹c w za-
rz¹d od 1 wrzeœnia 1946 roku parafiê pw. œw. Miko³aja. Przyczyni³ siê tutaj do pog³êbie-
nia ¿ycia religijnego poprzez wprowadzenie intronizacji Serca Bo¿ego w rodzinach. Spra-
wowa³ opiekê nad organizacjami m³odzie¿owymi, ró¿añcowymi i „Caritasem”. 

Ze wzglêdu na zagro¿enie aresztowaniem, 21 lipca 1950 roku przekaza³ maj¹tek pa-
rafialny na rêce miejscowego ks. dziekana i opuœci³ Leszno. 20 sierpnia 1950 roku zosta³
zwolniony z pe³nienia obowi¹zków na terenie archidiecezji poznañskiej. Resztê ¿ycia
spêdzi³ w diecezji che³miñskiej. By³ penitencjarzem przy koœciele pw. Najœwiêtszej Marii
Panny w Gdyni oraz prefektem w Szkole Rybo³ówstwa Morskiego. Pe³ni³ te¿ funkcjê
dekanalnego wizytatora religii. Zmar³ nagle 16 maja 1958 roku. 

Niepospolit¹ osobowoœci¹ odznacza³ siê ks. dziekan Micha³ Kosicki, który obj¹³
parafiê w 1946 roku i kierowa³ ni¹ przez 35 lat, a¿ do œmierci 29 maja 1981 roku. Mia³
za sob¹ s³u¿bê duszpastersk¹ w szeregach 7. pu³ku strzelców konnych i w Armii
Krajowej. Jego s³u¿ba w nowotomyskim koœciele nie by³a ³atwa, najpierw w okresie
stalinizacji kraju, a nastêpnie w czasach, kiedy normalizacja stosunków miêdzy
Koœcio³em a pañstwem posuwa³a siê opieszale, a dodatkowo utrudnia³a j¹ partyjna
administracja terenowa. Mimo trudnoœci, zapewne dziêki cechom charakteru oraz
wczeœniejszym doœwiadczeniom proboszcza, nowotomyska parafia siê rozwija³a.
W 1962 roku przeprowadzona zosta³a w niej spora inwestycja - dotychczasowe
pokrycie koœcio³a parafialnego ³upkiem zast¹piono pokryciem czerwonymi
dachówkami. Niemniej jednak ju¿ w latach 50. odnotowano: Bol¹czk¹ parafii jest zbyt
ma³y koœció³ parafialny, zupe³nie niewystarczaj¹cy jak na przecie¿ wielk¹ parafiê, chocia¿
S³u¿ba Bo¿a nie cierpi, gdy¿ odprawia siê wiêcej mszy œw. a w niedziele pomocny jest koœció³
poniemiecki w mieœcie - pojemniejszy od parafialnego, ma bowiem dwie kondygnacje
obszerniejszych balkonów. Po latach, w 1966 roku, w sprawozdaniu dziekañskim,
koœció³ filialny na placu Chopina okreœlono jako bardzo „pakowny”. 

By³ to jednak czas, kiedy stalinizm w polskim wydaniu d¹¿y³ wszelkimi œrodkami do
pe³nego podporz¹dkowania sobie struktur koœcielnych. Koœció³ uwa¿ano za wrog¹
instytucjê, a duchownych za agentów Watykanu. Pomimo pozorów, m. in. udzia³u
w³adz w uroczystych manifestacjach religijnych, czy przekazania w u¿ytkowanie
œwi¹tyni na placu Chopina, wobec nowotomyskich ksiê¿y prowadzono systematyczn¹
inwigilacjê (obserwacjê operacyjn¹ ks. Kosickiego prowadzono pod kryptonimami
„Baldachim” i „Wierny") i rozbudowê sieci agenturalnej. 

W materia³ach S³u¿by Bezpieczeñstwa KPMO w Nowym Tomyœlu z 1961 roku
znalaz³ siê zapis: Ksi¹dz dziekan w 1956-1960 wrogo wystêpowa³ przeciwko PRL. Z
pocz¹tkiem lat 50. represje w³adz w stosunku do Koœcio³a w Polsce wyraŸnie siê
nasili³y, m.in.: usuniêto siostry zakonne z nowotomyskiego szpitala, usuwano krzy¿e, a
nastêpnie i naukê religii ze szkó³. Starano siê œledziæ i zwalczaæ najmniejsz¹ krytykê
w³adz. Po roku 1956, pomimo zewnêtrznego zel¿enia nacisków na Koœció³ i deklara-
cji, ¿e ludzie wierz¹cy maj¹ w Polsce Ludowej niczym nie skrêpowan¹ swobodê praktyk reli-
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gijnych - nadal uwa¿ano Koœció³ i ksiê¿y za niebezpiecznych dla w³adzy wrogów i wni-
kliwie ich obserwowano, w Nowym Tomyœlu m. in. podczas uroczystoœci Bo¿ego Cia-
³a, które by³y okazj¹ do manifestowania przez wiernych wiary i przywi¹zania do Ko-
œcio³a katolickiego. 

W Nowym Tomyœlu, przy ul. Fabrycznej, a potem ul. Pi³sudskiego 21, swoj¹ placów-
kê mia³y, obecne w mieœcie od drugiego dziesiêciolecia wieku XX, siostry S³u¿ebniczki
Niepokalanego Poczêcia NMP. W okresie miêdzywojennym i krótko po II wojnie œwia-
towej, tj. do czasu ich usuniêcia przez w³adze, pracowa³y one (m. in. siostry: Witos³a-
wa, Prakseda D¹browska, Feraria Ruciñska, Leonia Romañska, Bonifacja Nowak)
w nowotomyskim szpitalu. PóŸniej siostry pomaga³y na parafii i w katechizacji. Dzisiaj
pozosta³a po siostrach dobra pamiêæ i ich kwatera na cmentarzu parafialnym. Do
obiektów sakralnych na terenie miasta nale¿a³a tak¿e kaplica szpitalna pw. Niepokala-
nego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny.

***
Poœwiêcenie koœcio³a filialnego na placu Chopina wymaga³o wyposa¿enia go m. in.

w o³tarz g³ówny, który przez wiele lat bêdzie jedynym o³tarzem w koœciele. W ten spo-
sób do œwi¹tyni trafi³o dzie³o Stanis³awa Przes³añskiego z 1947 roku, które do dziœ znaj-
duje siê w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Stanis³aw Przes³añski by³ wy-
bitnym malarzem pierwszej po³owy XX wieku, reprezentuj¹cym w malarstwie nurt
zwany realizmem. Urodzi³ siê 17 paŸdziernika 1889 roku w Baryczy (woj. ³ódzkie),

Ceremonia pogrzebowa pomordowanych przez Niemców podczas pogrzebu 
w dniu 17 czerwca 1945 r. Modlitwê odmawia ks. prob. Kazimierz Skaziñski
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w ma³ym przysió³ku rzemieœlniczym, w którym w³aœciciele Maluszyna osadzali potrzeb-
nych przy budowie nowego dworu rzemieœlników. By³ synem Adama (1855-1933)
i Michaliny z domu Jêdrzejczyk, jednym z oœmiorga rodzeñstwa. Przez matkê spowino-
wacony by³ z rodzin¹ o. Augustyna Jêdrzejczyka, by³ego przeora klasztoru OO. Pauli-
nów na Ska³ce w Krakowie. Pozostawi³ po sobie du¿¹ iloœæ znakomitych obrazów o te-
matyce religijnej. Po II wojnie œwiatowej zwi¹zany by³ z Poznaniem, gdzie zmar³ 18 lip-
ca 1968 roku. Pochowany zosta³ na cmentarzu junikowskim. Z 1952 roku pochodzi,
wykonana przez niego do koœcio³a w Krzywiniu kopia Cudownego Obrazu Matki Bo-
¿ej Góreckiej. 

Istotê malarstwa Stanis³awa Przes³añskiego stanowi poszukiwanie najsubtelniejsze-
go niuansu kolorystycznego. Bogactwo odcieni, koloru i œwiat³a jest wyraŸnie dostrze-
galne na - zamówionym w 1948 roku przez ks. proboszcza Micha³a Kosickiego, do
ówczesnego koœcio³a pomocniczego parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy - obrazie
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Wybór znajduj¹cego siê dziœ w o³tarzu g³ównym
koœcio³a wizerunku Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa by³ z pewnoœci¹ nieprzypadko-
wy. Nowotomyscy katolicy od lat szczególnie czcili Serce Pana Jezusa, st¹d te¿ - jak
wy¿ej wspomniano - w okresie miêdzywojennym noszono siê z zamiarem wzniesienia
pomnika Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa dla uczczenia niepodleg³oœci Polski. 

Wizerunek Chrystusa ukazuj¹cego swoje serce, z klêcz¹c¹ u jego stóp Matk¹, któ-
ra usi³uje podnieœæ sprofanowany krzy¿ oraz rysuj¹ce siê w oddali ruiny i jeszcze do-
gasaj¹cy ogieñ - mog¹ symbolizowaæ, zarówno zniszczenia wojenne, jak i zniszczenia,
które czyni w ludziach grzech. Obraz daje nadziejê na nowe ¿ycie, które rodzi siê
z Chrystusem przez Jego Najœwiêtsze Serce. By³a i jest w sercach nowotomyskich pa-
rafian mi³oœæ do Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Do Serca Jezusowego zanosz¹ w³a-
sne intencje, swoje proœby, podziêkowania oraz akty poœwiêcenia rodziny ludzkiej Je-
zusowi Chrystusowi i Królowi. 

„Ksiêga M¹droœci” mówi, ¿ebyœmy wychwalali mê¿ów s³awnych: Pan sprawi³ w nich
wielk¹ chwa³ê, wspania³¹ sw¹ wielkoœæ od wieków. Inicjator powstania obrazu ks. prob.
Micha³ Kosicki oraz artysta malarz Stanis³aw Przes³añski stali siê dum¹ swych czasów,
a imiê ich ¿yje w kolejnych pokoleniach mieszkañców Nowego Tomyœla i okolicy.

Zatem od 1947 roku poewangelicka œwi¹tynia by³a pomocniczym koœcio³em, nale-
¿¹cym do rzymskokatolickiej parafii pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, u¿ytkowanym
w ograniczonym zakresie, szczególnie w czasie du¿ych œwi¹t koœcielnych i innych wa¿-
nych wydarzeñ religijnych. W 1956 roku ks. proboszcz Micha³ Kosicki zamówi³ do
niego E. Szulca (Antoniego?) drewnian¹ figurê Matki Boskiej. Pochodz¹ce z lat 1946-
1981, zachowane spisy paramentów liturgicznych i bielizny koœcielnej koœcio³a pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa s¹ bardzo skromne. W 1966 roku tak pisano o ko-
œciele poprotestanckim: Z pocz¹tku lekcewa¿ono sobie ten koœció³ i wszystkie
nabo¿eñstwa odprawiono w ma³ym koœciele parafialnym. O zaniedbaniu tego koœcio³a
œwiadczy fakt, ¿e dopiero w 1962 roku zosta³ zelektryfikowany. Parafianie chêtnie chodzili
do tej œwi¹tyni, gdy¿ stoi w centrum miasta, na œrodku Rynku. Obecnie wszystkie wielkie
nabo¿eñstwa odprawia siê w tym koœciele. Szkoda, ¿e nie zabezpieczono pastorówki, która
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d³ugo sta³a wyszabrowana, niezajêta. Proboszcz mia³ swoje probostwo przy koœciele
parafialnym. Obecnie dawny dom ewangelicki jest zajêty, a by³aby z niego piêkna i centralna
plebania. W ka¿dym razie tê sprawê zaniedbano i chyba w obecnych warunkach
nienormalnoœæ ta jest nieodwracalna. Ostatnia wizytacja kanoniczna w 1955 r. zwróci³a
uwagê duszpasterza na koniecznoœæ uczynienia z koœcio³a poewangelickiego g³ównego
koœcio³a parafialnego i przeniesienia siê proboszcza do centrum miasta.

W 1962 roku firma Teodora Szuka³y gruntownie odnowi³a wnêtrze. Koœció³
zosta³ te¿ zelektryfikowany, a 20 kwietnia 1971 roku o nim napisano: Przy zachowaniu
charakteru zabytkowego jest dostosowany umiejêtnie do kultu katolickiego wed³ug
wymogów odnowy liturgii posoborowej. Jest doskonale zradiofonizowany. Dziêki balkonom
dysponuje wielk¹ iloœci¹ miejsc siedz¹cych. Jest wyposa¿ony dostatnio w paramenty i inne
sprzêty liturgiczne. Posiada dwa nowe, ale bardzo artystycznie wykonane kielichy mszalne -
dary parafian z okresu powojennego. 

Znaczenie i wp³ywy Koœcio³a w latach 1980-1981 niepomiernie wzros³y; mo¿na
zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e wzros³y przynajmniej w takim stopniu, w jakim
podupad³ w oczach spo³eczeñstwa presti¿ monopartyjnej w³adzy. Koœció³ - przez
rozmaite w treœciach i formach - dzia³ania aktywnie wspomaga³ ruch odnowy,
reprezentowany przez „Solidarnoœæ”.

Wycofanie z ewidencji Wydzia³u III Biura C MSW w Warszawie mikrofilmu
dotycz¹cego  ks. Micha³a  Kosickiego
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Niespodziewany zgon 29 maja 1981 roku ks. dziekana Micha³a Kosickiego, który od
1946 roku kierowa³ parafi¹ pw. Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym
Tomyœlu, by³ du¿ym wydarzeniem w ¿yciu miasta i prze³omem w ¿yciu
nowotomyskich katolików. Na podstawie dekretu Kurii Metropolitalnej w Poznaniu
z dnia 1 czerwca 1981 roku, z parafii Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy wydzielono
parafiê pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Do podzia³u tego przyczyni³ siê znaczny
wzrost zaludnienia miasta, którego liczba mieszkañców w latach 1960-1980
powiêkszy³a siê o 70%. 

Poewangelicki koœció³ na placu Chopina sta³ siê œwi¹tyni¹ nowo powsta³ej parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa. Parafiê pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy obj¹³ ksi¹dz
proboszcz W³adys³aw Kasprzak, a nowo utworzon¹ parafiê pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa ksi¹dz proboszcz Jerzy Juja. W tej pierwszej, po ks. kanoniku W³adys³awie
Kasprzaku (1936-2016), pasterzowa³ w latach 2012-2020 ks. kanonik Andrzej
Grabiañski, a od 2020 roku kieruje ni¹ ks. kanonik Grzegorz Walachowski.

Obraz w o³tarzu g³ównym koœcio³a
pw. NSPJ w Nowym Tomyœlu

autorstwa 
Stanis³awa Przes³añskiego - 1947 r.
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W okresie minionego 40-lecia pracy duszpasterskiej parafia pw. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu mia³a dwóch proboszczów: ks. kanonika
Jerzego Jujê i ks. proboszcza Tomasza Sobolewskiego. Na lata ich pos³ugi przypad³y
wielkie parafialne budowy, remonty i renowacje zabytków ruchomych. Wielkim
zrz¹dzeniem losu by³o to, ¿e to w³aœnie oni byli proboszczami parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu w czas wa¿nych wyzwañ
i historycznych rocznic. 

Pierwszy proboszcz parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu -
ks. Jerzy Maciej Juja urodzi³ siê 24 stycznia 1936 roku w Kamieñcu, w powiecie
koœciañskim. Przyszed³ na œwiat w rodzinie rolnika Stanis³awa i Joanny z domu Nyk.
Chrzest œwiêty przyj¹³ 26 stycznia 1936 roku, z r¹k ks. Jana Gudera, w koœciele
parafialnym w Kamieñcu. Pierwsz¹ Komuniê œw. zaœ 22 wrzeœnia 1946 roku,
a Sakrament Bierzmowania - tak¿e w Kamieñcu - 8 maja 1950 roku z r¹k ks. biskupa
Franciszka Jedwabskiego. Mia³ brata Zygmunta i m³odsz¹ siostrê Mariê Anielê (po
mê¿u: Odwa¿na). W 1940 roku wraz z rodzin¹ znalaz³ siê w niemieckim obozie
przesiedleñczym w Konstatynowie ko³o £odzi, sk¹d zostali przesiedleni do Bêczyna

Ks. kanonik  Jerzy Juja 
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(gmina Urzêdów, powiat Kraœnik, woj. lubelskie). Do Kamieñca powrócili w 1945
roku. Do szko³y podstawowej uczêszcza³ od 1943 roku w Bêczynie, szóst¹ klasê
ukoñczy³ po wojnie w Kamieñcu, a siódm¹ w Parzêczewie. Po ukoñczeniu siódmej
klasy, w 1950 roku wst¹pi³ do wolsztyñskiego oddzia³u Arcybiskupiego Seminarium
Duchownego w Poznaniu. Maturê zda³ 3 czerwca 1954 roku w Ni¿szym Seminarium
Duchownym w Wolsztynie. Poniewa¿ w³adze pañstwowe nie zatwierdzi³y tej matury
jako pañstwowej, zdawa³ j¹ jeszcze raz 17 czerwca 1959 roku w Poznaniu. Dopiero
wtedy alumni Seminarium Duchownego mieli mo¿liwoœæ zdawania matury pañstwo-
wej. Do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu na ul. Wie¿owej wst¹-
pi³ 22 wrzeœnia 1954 roku. Sutannê w³o¿y³ 12 wrzeœnia 1955 roku, natomiast œwiê-
cenia kap³añskie otrzyma³ 26 maja 1960 roku z r¹k ksiêdza arcybiskupa Antoniego
Baraniaka. Mszê œwiêt¹ prymicyjn¹ odprawi³ 29 maja 1960 roku w koœciele parafial-
nym pw. œw. Wawrzyñca w Kamieñcu Wielkopolskim. 

Powo³any 1 czerwca 1981 roku na nowoutworzon¹ parafiê pw. Najœwiêtszego
Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, s³u¿bê kap³añsk¹ jako proboszcz pe³ni³ w niej
przez 30 lat, do 2 lipca 2011 roku. W swojej pos³udze kap³añskiej ws³uchiwa³ siê
przede wszystkim w g³os sumienia, a dystansowa³ siê od politycznych rozgrywek. Ob-
serwowa³ codziennie swoich parafian, którzy musz¹ ciê¿ko pracowaæ, nieraz ponad
si³y, by utrzymaæ rodziny. Wierzy³ w dobroæ swoich parafian - w progach œwi¹tyni
i poza ni¹.

Utworzona 1 czerwca 1981 roku parafia nie mia³a w³asnego domu parafialnego.
Goœciny udzieli³a ksiê¿om macierzysta parafia pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy. Ksi¹dz
Jerzy Juja przez wiele lat zabiega³ o zezwolenie na budowê domu parafialnego dla no-
wopowsta³ej parafii. Odzwierciedleniem tych starañ jest dokumentacja z lat 1983-
1988 zachowana w Instytucie Pamiêci Narodowej. 

Ma³gorzata Uramowska w opracowaniu przygotowanym na 40-lecie parafii pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu napisa³a: Wielkim dokonaniem
ks. kanonika by³o tworzenie wspólnoty parafialnej, jej struktur oraz budowa Domu Parafial-
nego w latach 1989- 1995. Za proboszczowania ks. kan. Jerzego Juji powsta³y duszpaster-
stwa Stra¿y Honorowej NSPJ, Wspólnota ¯ywego Ró¿añca, Zespó³ Charytatywny Caritas,
Akcja Katolicka, Duszpasterstwo M³odzie¿y, duszpasterstwo dzieci,, Baranki”, zespó³ œpie-
waczy,, Jutrzenka”, zespó³,, •ród³o”, Szafarze Nadzwyczajni Komunii Œwiêtej, S³u¿ba Litur-
giczna O³tarza. Powsta³a gazeta parafialna,, Jego Serce” oraz strona internetowa parafii. Ja-
ko pasterz ks. kanonik pragn¹³, aby jego parafianie uczestniczyli w rekolekcjach, na które
to posy³a³ katechetów, ministrantów, m³odzie¿, pracowników charytatywnych, cz³onków
Ró¿ Ró¿añcowych, emerytów, a nawet pielêgniarki. Rekolekcje te odbywa³y siê w Czêstocho-
wie, Gostyniu, Roœcinnie, Poznaniu, WoŸnikach, ¯abikowie i Chodzie¿y. W 1990 r. zorgani-
zowa³ Eucharystyczny Kongres Parafialny, a w 1993 roku odby³ siê w naszym koœciele Fe-
stiwal Dzieciêcej Piosenki Religijnej. Od 2003 r. odbywa³y siê corocznie Festyny Parafialne.
W 1992 r. parafia prze¿ywa³a Intronizacjê Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Rodzinie,
a w roku 1996 nawiedzenie Figury Matki Bo¿ej Fatimskiej. Z rzeczy materialnej piêkn¹ pa-
mi¹tk¹ po Ks. Proboszczu Jerzym s¹ odrestaurowane organy koœcielne.
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Ksi¹dz Jerzy Juja pe³ni³, nieprzerwanie od 1983 do 2005 roku, funkcjê dziekana
w dekanacie lwóweckim. Na ziemi nowotomyskiej obchodzi³, 25 maja 1985 roku, 25-
lecie kap³añstwa i 26 maja 2010 roku kolejny jubileusz 50-lecia kap³añstwa. 20 grudnia
1996 roku otrzyma³ tytu³ kanonika honorowego Œwietnej Kapitu³y Kolegiackiej w Po-
znaniu. Na emeryturê odszed³ 2 lipca 2011 roku i zamieszka³ w rodzinnym Kamieñcu,
gdzie w parafii pw. œw. Wawrzyñca pe³ni³ funkcjê ksiêdza emeryta rezydenta. Zmar³
29 listopada 2017 roku w Kamieñcu, w 81 roku ¿ycia i w 57 roku kap³añstwa. Obrzê-
dy pogrzebowe odby³y siê w Nowym Tomyœlu i Kamieñcu. 1 grudnia 2017 roku trum-
na z cia³em Zmar³ego wprowadzona zosta³a do koœcio³a pw. Najœwiêtszego Serca Pa-
na Jezusa w Nowym Tomyœlu i odprawiona zosta³a w Jego intencji Msza œw. Ks. kano-
nik Jerzy Juja spocz¹³ 2 grudnia 2017 roku na cmentarzu parafialnym w Kamieñcu.

Drugim proboszczem parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym To-
myœlu zosta³ ksi¹dz mgr Tomasz Sobolewski. Jak pisze w albumie 40 -lecia parafii Ma³-
gorzata Uramowska: Po objêciu placówki z r¹k ks. kanonika Jerzego Juji, ks. Tomasz Sobo-
lewski z niezwyk³¹ werw¹ i entuzjazmem przyst¹pi³ do pracy duszpasterskiej. Ju¿ na wstêpie
okreœli³ cztery filary swej pos³ugi. Pierwszym filarem sta³a siê modlitwa za parafian i z para-
fianami, nie tylko podczas Eucharystii, ale tak¿e podczas Nabo¿eñstw Uwielbienia z modli-
tw¹ o uwolnienie i uzdrowienie. Drugi filar pracy duszpasterskiej to dba³oœæ o piêkno liturgii

Msza œw. na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu - 1 wrzeœnia 1989 r.
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w parafii. Ks. proboszcz anga¿owa³ wiele osób œwieckich poprzez czytanie S³owa Bo¿ego, mo-
dlitwê powszechn¹ czy niesienie darów. Niezwykle powa¿nie i odpowiedzialnie podchodzi³ do
przyjêcia sakramentów œwiêtych, poprzez katechezy i spotkania indywidualne. (…) Trzecim
filarem dzia³alnoœci duszpasterskiej ks. proboszcza by³a troska o godny przekaz s³owa Bo¿e-
go. Jej wyrazem by³y codziennie g³oszone kazania na mszach œwiêtych rannych i wieczornych,
w których nie brakowa³o tematów wa¿nych z nauki Koœcio³a, ale tak¿e poruszaj¹cych kwe-
stie moralne i spo³eczne. Grupy duszpasterskie to czwarty filar dzia³alnoœci ks. proboszcza.(…)
Te cztery filary pracy duszpasterskiej ks. proboszcza sprawi³y, ¿e parafia rozwija³a siê zawsze
w dobrym, Bo¿ym kierunku. 

Przez 10 lat swego duszpasterzowania w parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezu-
sa w Nowym Tomyœlu, ks. Tomasz Sobolewski da³ siê poznaæ jako dobry organizator
i animator ¿ycia parafialnego. Oprócz pos³ugi w nowotomyskim szpitalu i w parafii, ks.
proboszcz Tomasz Sobolewski od 15 grudnia 2017 roku by³ tak¿e administratorem
parafii pw. œw. Andrzeja Boboli w S¹topach. 1 sierpnia 2021 roku opuœci parafiê pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu i podejmie proboszczowskie

Ks. proboszcz 
Tomasz Sobolewski
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obowi¹zki w parafii pw. œw. Brata Alberta w Kozieg³owach. Pozostawia nowotomy-
sk¹ parafiê jako wspólnotê ¿yw¹, piêkn¹ i twórcz¹. Przy tutejszej parafii dzia³a³y
i dzia³aj¹ liczne grupy o charakterze religijnym, modlitewnym, charytatywnym oraz
spo³ecznym.

W parafii  pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu pe³nili pos³u-
gê duszpastersk¹ tak¿e rezydenci: + ks. Janusz Rakoczy (2003-2005); ks. Andrzej
Paw³owski (2005-2006); ks. Miros³aw Skórnicki (2015) oraz wikariusze: + ks. Józef
Kubów (1981-1984); + ks. Andrzej Zakrzewski (1984-1987); ks. Zdzis³aw Nagler
(1987-1991); ks. Mariusz Szulc (1991-1994); ks. Andrzej Sotek (1994-1996);
ks. Marek Szymanowicz (1996-1997); ks. Mariusz Dudkiewicz (1997-1998);
ks.  Tadeusz £ukowiak (1998-2000); ks. Artur Filipiak (2000-2002); ks. Tomasz
Buliñski (2002-2007); ks. Mariusz Kroll (2006-2008); ks. Marek Denisiuk (2007-
2012); ks. Mariusz Matecki (2008-2009); ks. Waldemar Jaœkowiak (2009-2012);
ks. Wiktor £akomy (2012-2013); ks. £ukasz Grys (2012-2016); ks. Dawid Kawa³a
(2013-2015); ks. Artur Biegañski (2015-2017); ks. Piotr Bednarski (2016-2017);
ks. Bartosz Rojna (2017-2019); ks. Marcin Cabaj (od 2017 r.); ks. Sebastian KaŸmier-
czak (2019); ks. Bart³omiej Smoczyk (od 2019 r.). Dodajmy, ¿e z parafii pochodz¹
kap³ani:  ks. Hieronim Ha³a (œwiêcenia  w 1986 r.); + ks. Zbigniew Uramowski
(œwiêcenia w  1986 r. ) oraz o. Natan Bartosz Spycha³a OFM, (œwiêcenia w  2005 r.).

Warto w tym miejscu dodaæ, ¿e obok wyznawców religii rzymskokatolickiej, pano-
ramê ¿ycia religijnego na terenie naszego miasta wspó³tworz¹ obecnie, przybyli tu po II

Wyk³ad o rodzicielstwie - 15 marca 2016 r.
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wojnie œwiatowej cz³onkowie Koœcio³a Ewangelicznych Chrzeœcijan. Przeœledzenie dzie-
jów ¿ycia religijnego w Nowym Tomyœlu sk³ania do refleksji nad podejmowaniem dzia-
³añ zmierzaj¹cych do pog³êbiania jednoœci chrzeœcijan ró¿nych wyznañ. Wspó³czesny
ekumenizm nie polega na relatywizacji w³asnych pogl¹dów, ale na poszukiwaniu dróg wy-
pe³nienia -  jak g³osi³ ks. Tomasz Sobolewski - testamentu z Wieczernika, aby wierz¹cy
w Niego „wszyscy byli jedno”. 
(O dokonaniach ks. Tomasza Sobolewskiego w okresie jego proboszczowskiej pos³ugi w nowo-
tomyskiej parafii szerzej pisaæ bêdziemy w kolejnym numerze „Przegl¹du Nowotomyskiego”,
w którym zamieœcimy wywiad, jakiego udzieli³ naszej redakcyjnej kole¿ance Marii Tyszkowskiej).

***
Czas jubileuszowy dla nowotomyœlan z parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa

jest okazj¹ do zastanowienia nad tym, jak w minionym 40-leciu parafii wype³niali pos³an-
nictwo, do którego zobowi¹za³ ich Jezus. Nie nale¿y czciæ Boga tylko przez zewnêtrz-
ne obrzêdy, lecz przede wszystkim przez czystoœæ serca i szczeroœæ intencji. Wieœæ o Je-
zusie, który przyszed³, by leczyæ ludzkie serca, parafianie spod znaku Serca Jezusowe-
go maj¹ nieœæ dalej, przez nastêpne jubileusze. A modl¹c siê w swojej œwi¹tyni, powinni
tak¿e g³osiæ, ¿e najpiêkniejszym sanktuarium, w którym wielbi siê Boga, jest cz³owiek. 

Dodajmy, i¿ ka¿dy cz³owiek, ka¿da rodzina, ka¿da parafia, ka¿de miasto, ka¿da
miejscowoœæ, ka¿dy naród, ma sk³onnoœæ do œwiêtowania wa¿nych w³asnych jubile-
uszy. Jest to naturalne. Pamiêæ taka umacnia to¿samoœæ i solidarnoœæ œwiêtuj¹cych. Na
20-lecie parafii ks. kanonik Jerzy Juja zainicjowa³ dokumentowanie ¿ycia parafii w po-

Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia 2020 r.



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

64 Zdzis³aw Koœciañski

staci publikacji. Wówczas by³ to album autorstwa Zdzis³awa Koœciañskiego pt. „XX-le-
cie parafii pod wezwaniem Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu”.
Piêknie wydany album „40 lat Parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym To-
myœlu. 1981 - 2021” pod redakcj¹ ks. Tomasza Sobolewskiego, œwiadczy jednoczeœnie
o mi³oœci do Pana Jezusa i o patriotyzmie lokalnym, czyli o ukochaniu Ma³ej Ojczyzny.
Jest zaproszeniem do szczegó³owego zapoznania siê z bogactwem wydarzeñ w dzie-
jach tej nowotomyskiej parafii. Wieloœæ dzia³añ wspólnotowych ukazanych w tej mono-
grafii parafii pozwala na stwierdzenie, ¿e nowotomyœlanie czuj¹ i znaj¹ swoje korzenie.
Gdy za dziesiêæ lat bêdzie okazja do œwiêtowania kolejnej, tym razem okr¹g³ej 50. rocz-
nicy istnienia Parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu, z pew-
noœci¹ bêdzie jeszcze wiêcej powodów do satysfakcji i zadowolenia. 
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Jedna z tablic na „Nowotomyskim szlaku turystyczno - historycznym”. Fot. Gra¿yna Matuszak
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Gminny Program Ochrony nad Zabytkami

Dziedzictwo kulturowe to dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleñ, to
równie¿ dorobek naszych czasów. To wartoœæ okreœlaj¹ca nasz¹ kulturê, funkcjonuj¹ca
przez lata. Najczêœciej pojêcie dziedzictwa kulturowego kojarzy nam siê z archeologi¹,
architektur¹ oraz sztuk¹. Elementami, które równie¿ wspó³tworz¹ nasze kulturowe
dziedzictwo s¹ tak¿e dawne formy gospodarowania oraz wiele innych przejawów ¿ycia
i rozwoju spo³ecznoœci. 

W procesie budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego kluczow¹ rolê pe³ni idea Ma-
³ej Ojczyzny, zamieszkiwanej przez lokaln¹ spo³ecznoœæ, w integrowaniu której bardzo
wa¿n¹ rolê odgrywa regionalne dziedzictwo. Sk³adaj¹ siê na nie m. in. lokalne zabytki,
zwi¹zane z tradycj¹ i histori¹ danego miejsca. Regionalne dziedzictwo stanowi istotny
czynnik kszta³tuj¹cy lokaln¹ to¿samoœæ, ale tak¿e czêsto decyduje o atrakcyjnoœci tury-
stycznej okreœlonego obszaru oraz wp³ywa na jego rozwój spo³eczno-gospodarczy. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego w gminie Nowy Tomyœl uregulowane jest do-
kumentem o nazwie: Gminny Program Ochrony nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowy
Tomyœl na lata 2020-2023. Jest to program czteroletni, jednak realizacja wskazanych
w nim priorytetów, przewidziana jest w d³u¿szej perspektywie czasowej. Program ten
zosta³ przyjêty do realizacji Uchwa³¹ Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu nr
XXVIII/342/2020 z 25 listopada 2020 roku.

G³ównym celem Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowy
Tomyœl na lata 2020-2023 jest poprawa stanu zachowania materialnych elementów
dziedzictwa kulturowego, a tak¿e inicjowanie przedsiêwziêæ podnosz¹cych œwiadomoœæ
spo³eczn¹ w zakresie ochrony zabytkowych obiektów. Program zawiera harmonogram
okreœlonych zadañ przewidzianych do realizacji w danym roku kalendarzowym. 

Pocz¹tkowo tematem tym zajmowa³ siê Wydzia³ Urbanistyki i Gospodarki Nieru-
chomoœciami Urzêdu Miejskiego, który w 2020 roku opracowa³ rejestr obiektów zabyt-
kowych, obejmuj¹cy dane w³asnoœciowe oraz dane lokalizacyjne na dzia³kach ewidencyj-
nych. W roku 2021 realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami zosta³a po-
wierzona Wydzia³owi Turystyki i Rozwoju Gospodarczego. 

W pierwszym pó³roczu przyst¹piono do inwentaryzacji œwi¹tków przydro¿nych,
rozpoczynaj¹c od sporz¹dzenia wykazu wszystkich obiektów ma³ej architektury sakral-
nej, które znajduj¹ siê na terenie gminy Nowy Tomyœl. Bardzo czêsto nie zwracamy uwa-
gi na przydro¿ne kapliczki, figury i krzy¿e. Byæ mo¿e wi¹¿e siê to z faktem, ¿e od lat nie-
rozerwalnie wpisane w nasz krajobraz, staj¹ siê w nim czymœ tak naturalnym, ¿e nie do-
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strzegamy czêsto ich obecnoœci. Kiedy zaczniemy analizowaæ historiê ich powstania,
wygl¹d i lokalizacjê, oka¿e siê, ¿e ci ,,œwiadkowie minionych dziejów” s¹ unikatowym
Ÿród³em wiedzy o naszym regionie. Pozyskany przez pracowników Wydzia³u mate-
ria³ faktograficzny oraz wykonanie dokumentacji fotograficznej, pos³u¿y do przygoto-
wania kart inwentaryzacyjnych nowotomyskich œwi¹tków przydro¿nych. (Informacje
dotycz¹ce ma³ych obiektów sakralnych - ich twórców i fundatorów, motywów funda-
cji, po³o¿enia, zwi¹zanej z nimi tradycji i obrzêdowoœci oraz charakterystykê architek-
toniczn¹ - zebrali Barbara i Krzysztof Jandy, Jan B¹belek i Aneta Wiœniewska w ksi¹¿-
ce „Zdawaæ siê mo¿e, ¿e s¹ tu od zawsze… Ma³e obiekty sakralne Nowego Tomyœla
i okolic” ze zdjêciami Paw³a R. Schreynera. Nowy Tomyœl, 2019 - przyp. Redakcji.) 

Wydzia³ Turystyki i Rozwoju Gospodarczego opracowa³ ulotkê informacyjno-edu-
kacyjn¹ przybli¿aj¹c¹ zagadnienia zwi¹zane z prawid³ow¹ renowacj¹ i konserwacj¹
ma³ych obiektów sakralnych. Najczêœciej odrestaurowaniem przydro¿nych œwi¹t-
ków-kapliczek, figur i krzy¿y - zajmuj¹ siê rodziny fundatorów lub mieszkañcy miejsco-

Figura ukrzy¿owanego Chrystusa na krzy¿u w Ró¿y to unikatowe dzie³o sztuki rzeŸbiarskiej 
Fot. Pawe³ R. Schreyner
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woœci, na terenie której znajduje siê dany obiekt. Dziêki ich staraniom œwi¹tki opiera-
j¹ siê niszczycielskiemu dzia³aniu czasu. Wa¿nym jest jednak¿e, aby prace renowacyj-
ne przeprowadzane by³y zgodnie z regu³ami sztuki konserwatorskiej. Pomalowanie
na przyk³ad figury drewnianej farb¹ olejn¹ stanowi wprawdzie na jakiœ czas jej zabez-
pieczenie przed wp³ywem warunków atmosferycznych, ale przy okazji nieœwiadomie
j¹ niszczymy. Siêgaj¹c do wspomnianej wy¿ej publikacji mo¿na bêdzie takich b³êdów
unikn¹æ, zawiera ona bowiem wskazówki konserwatorskie dla opiekunów przydro¿-
nych œwi¹tków. 

Przyk³adem odpowiedzialneji prawid³owej dba³oœci o zachowane zabytki ludowej
sztuki sakralnej jest pielêgnacja drewnianego krzy¿a z zabytkow¹ figur¹ ukrzy¿owane-
go Chrystusa, znajduj¹cy siê w miejscowoœci Ró¿a, po lewej stronie drogi powiatowej
z Nowego Tomyœla do W¹sowa. Barokowa, licz¹ca ponad 400 lat, wykonana z dêbo-
wego drewna rzeŸba, uznana za zabytek klasy zerowej pozostaje od 1966 roku pod
nadzorem konserwatorskim. Oznacza to, ¿e jakiekolwiek uzupe³nianie braków, napra-
wa lub bie¿¹ca konserwacja musi byæ zaopiniowana przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków w Poznaniu. Dziêki œwiadomej postawie mieszkañców Ró¿y, mo¿emy
podziwiaæ w niezmienionej formie to unikatowe dzie³o sztuki rzeŸbiarskiej. 

Bêd¹ca jedyn¹ pozosta³oœci¹ po dawnym
cmentarzu ewangelickim, datowana 
na 15 maja 1925 roku, figura Jezusa

Chrystusa Dobrego Pasterza 
na cmentarzu w Borui Koœcielnej 

Fot. Pawe³ R. Schreyner
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Cmentarze i miejsca pochówku, przez ogó³ spo³eczeñstwa, traktowane s¹ jako
miejsca szczególne i œwiête. Miejsca spoczynku naszych przodków to ciche œwiadec-
two minionych dziejów, cz¹stka naszej historii, czêsto przestrzeñ kryj¹ca wiele patrio-
tycznych treœci. Nie dziwi zatem, ¿e tematyka ochrony zabytkowych nekropolii zna-
laz³a swoje miejsce w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami. 

Na rok bie¿¹cy zaplanowane zosta³o przeprowadzenie monitoringu stanu zacho-
wania dawnych cmentarzy ewangelickich, a tak¿e grobów powstañców wielkopol-
skich i grobów weteranów wojennych. Dzia³anie to jest etapem poprzedzaj¹cym pod-
jêcie prac ochronnych na obszarze zabytkowych cmentarzy. Podobnie jak w przypad-
ku œwi¹tków przydro¿nych, tak¿e w odniesieniu do nich zosta³a opracowana ulotka
informacyjna, której celem jest zwrócenie uwagi na ogromn¹ wartoœæ kulturow¹ za-
bytkowych nekropolii. Brak spo³ecznej œwiadomoœci co do wartoœci historycznej
cmentarzy niesie ze sob¹ ryzyko skrajnych, bolesnych zaniedbañ. Oprócz zadbanych
s¹ bowiem i takie, których istnienia mo¿emy siê dziœ tylko domyœlaæ. 

Wartym podkreœlenia przyk³adem dzia³añ upamiêtniaj¹cych miejsca wiecznego
spoczynku by³ych mieszkañców naszej gminy, by³a przeprowadzona w latach 2009-
2011 przez Urz¹d Miejski w Nowym Tomyœlu, wspólnie z gronem lokalnych spo³ecz-
ników, akcja polegaj¹ca na uporz¹dkowaniu i oznaczeniu metalowymi krzy¿ami daw-
nych cmentarzy ewangelickich. Upamiêtniono w ten sposób nekropolie znajduj¹ce siê
na terenie dwunastu podnowotomyskich wsi.

Cmentarze i miejsca pochówku to czêsto przestrzeñ kryj¹ca wiele patriotycznych treœci - zbiorowa mogi³a
pomordowanych w styczniu 1945 r. na nowotomyskim cmentarzu. Fot. Damian Ro¿ek-Paw³owski
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To tak¿e ciche œwiadectwo minionych dziejów, cz¹stka naszej historii - Mauzoleum Schwarzkopfów,
niemieckich w³aœcicieli maj¹tku w Ró¿y, objête opiek¹ Nadleœnictwa Grodzisk. Fot. Pawe³ R. Schreyner

Krzy¿ upamiêtniaj¹cy dawny cmentarz ewangelicki w Glinnie. Fot. Pawe³ R. Schreyner
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Dba³oœæ o kulturowe dziedzictwo, ochrona zabytków i ich promowanie - to wszyst-
ko nie bêdzie przynosiæ wymiernych efektów bez skutecznej edukacji spo³eczeñstwa.
Taki cel stawia wiêc przed sob¹, prowadz¹cy Gminny Program Ochrony nad Zabytka-
mi, wydzia³ Urzêdu Miejskiego. Tegoroczne dzia³ania obejmuj¹ w³¹czenie tej tematyki
do zajêæ szkolnych. Je¿eli sytuacja pandemiczna pozwoli na normalny powrót dzieci
i m³odzie¿y do szkó³, pracownicy Wydzia³u Turystyki i Rozwoju Gospodarczego prze-
prowadz¹ w szko³ach na terenie naszej gminy prelekcje, których celem jest zaprezen-
towanie dzieciom i m³odzie¿y miejsc i obiektów maj¹cych zabytkow¹ wartoœæ, a tak¿e
uzmys³owienie rangi lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz znaczenia ochrony za-
bytków. 

Przy tej okazji nie bêdzie mo¿na oczywiœcie pomin¹æ tego, co dla ziemi nowotomy-
skiej najbardziej charakterystyczne, tj. zachowanych materialnych œladów osadnictwa
olêderskiego. W regionie nowotomyskim ocala³y drewniane budynki, a nawet zagro-
dy, bêd¹ce pozosta³oœci¹ dawnej kolonizacji olêderskiej, która ukszta³towa³a przyrod-
niczo-architektoniczny krajobraz Nowego Tomyœla i okolic. 

Nie zachowa³y siê budynki z pierwszych lat osadnictwa, siêgaj¹cego pocz¹tków
XVIII wieku. Wiemy jedynie, ¿e ³¹czy³y one podwójne funkcje mieszkalno-inwentar-
skie. Po dziœ dzieñ zachowa³y siê natomiast drewniane obiekty budowane w latach
1760-1780. W rozsianych po okolicy gospodarstwach zobaczyæ mo¿na jeszcze stare
chaty, stodo³y i budynki gospodarcze. Przypomnijmy, ¿e na typow¹ osadê olêdersk¹
sk³ada³y siê zazwyczaj trzy wolnostoj¹ce budynki: parterowa cha³upa o wyd³u¿onym
kszta³cie oraz budynki gospodarcze - chlew i stodo³a. W centralnym punkcie podwó-
rza sta³a studnia z ¿urawiem, a obok domu ros³y okaza³e drzewa, najczêœciej lipy. 

Przyk³ad drewnianego budownictwa olêderskiego w Jastrzêbsku Starym. Fot. archiwum Urzêdu Miejskiego
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Do II po³owy XIX wieku wystêpowa³o tu wy³¹cznie budownictwo drewniane, zrê-
bowe, zrêbowo-s³upowe lub szkieletowe. 

Dostêpnoœæ znakomitego surowca pochodz¹cego z piaszczystych wydm i brak po-
k³adów gliny na znacznym obszarze przyczyni³y siê do dominacji budownictwa drew-
nianego. 

Œlady osadnictwa olêderskiego mo¿na odnaleŸæ na terenie so³ectw: Boruja Koœcielna
i Nowa Boruja, Chojniki, Cicha Góra, Glinno, Grubsko, Kozie Laski, Paproæ, Przy³êk,
Szarki, Sêkowo, Jastrzêbsko Stare, Nowa Ró¿a i S¹topy. Do dziœ drewniane budynki
stanowi¹ ponad 50% zabudowy mieszkalnej i gospodarczej w Grubsku. W pozosta³ych
wsiach siêgaj¹ od 10 do 25%. Wiêkszoœæ z tych zagród jest zamieszka³a, a budynki na-
dal s³u¿¹ w³aœcicielom. Ka¿dego roku ubywa jednak tych ,,pere³ drewnianej architektu-
ry”. Skuteczna edukacja spo³eczeñstwa to szansa, aby zachowaæ dla przysz³ych poko-
leñ jak najwiêcej tych, stanowi¹cych o historii naszej ziemi, obiektów. 

Czêsto nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele zabytkowych obiektów znajduje
siê w otaczaj¹cej nas przestrzeni. Nowy Tomyœl jest wprawdzie jednym z najm³odszych
miast Wielkopolski. Nie oznacza to jednak, ¿e w naszym mieœcie nie ma obiektów, bê-
d¹cych milcz¹cymi œwiadkami czasów minionych i maj¹cych status zabytków. Mijaj¹c je
na co dzieñ, najczêœciej nie uœwiadamiamy sobie, ¿e jest w nich zapisana historia naszej
ziemi. 

Do aktualnego (wg stanu na dzieñ 30 wrzeœnia 2020 roku) „Rejestru zabytków nie-
ruchomych województwa wielkopolskiego”, opracowanego przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa, trafi³y nastêpuj¹ce nowotomyskie obiekty:

Poolêderska chata w Nowej Ró¿y. Fot. archiwum Urzêdu Miejskiego
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• zbudowany w latach 1779 - 1780, staraniem w³aœciciela tych ziem Feliksa Szo³drskie-
go, koœció³ ewangelicki, obecnie koœció³ pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, w któ-
rego wnêtrzu uwagê zwracaj¹ typowe dla koœcio³ów protestanckich balkony ozdo-
bione motywami rokokowymi, a tak¿e pochodz¹ca z 1780 roku ambona równie¿
z ornamentem rokokowym oraz rzeŸb¹ Moj¿esza i herbem za³o¿yciela miasta;

• póŸniejszy o ponad sto lat, powsta³y w latach 1894 - 1895 i konsekrowany w marcu
1896 roku katolicki koœció³ parafialny pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Po-
mocy ul. Pi³sudskiego, w 1925 roku powiêkszony o przês³o frontowe i wie¿ê;

• ratusz, obecnie S¹d Rejonowy, znajduj¹cy siê na pl. Niepodleg³oœci 31 - wzniesiona
w 1879 roku, dwukondygnacyjna, eklektyczna budowla z elementami klasycystycz-
nymi i - zwracaj¹cym uwagê - portalem nad wejœciem g³ównym, w którym umiesz-
czono kartusz z herbem miasta, podtrzymywany przez dwie postacie kobiece w an-
tycznych strojach z mieczem i wag¹, symbolami w³adzy i prawa, w rêkach; 

• bêd¹cy przyk³adem zabytkowego budownictwa przemys³owego, zespó³ m³yna na ul.
Zb¹szyñskiej 1, obejmuj¹cy: ceglane spichlerze z 1885 i 1908 roku, budynek admi-
nistracyjno-mieszkalny oraz kot³owniê z prze³omu XIX i XX wieku; 

• niszczej¹cy niestety dom na pl. Niepodleg³oœci 21 - pochodz¹cy z koñca XVIII wieku,
najstarszy dom w mieœcie, powsta³y wkrótce po powstaniu miasta i typowy dla daw-
nej zabudowy miasta maj¹cego ówczeœnie rzemieœlniczo-rolniczy charakter; 

• bêd¹ca dziœ siedzib¹ Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa przy ul. Topolowej 10,

Budowla szachulcowa z koñca XVIII wieku, dziœ siedziba Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa 
przy ul. Topolowej. Fot. Andrzej Chwaliñski
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Niszczej¹cy niestety dom na pl. Niepodleg³oœci 21 - najstarszy dom w mieœcie, 
pochodz¹cy z koñca XVIII wieku. Fot. archiwum Urzêdu Miejskiego
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budowla szachulcowa z koñca XVIII wieku, przeniesiona w to miejsce z dawnej ul.
Wojska Polskiego (obecnie: Poznañskiej) 16 

Wszystkie ze znajduj¹cych siê w rejestrze zabytków znalaz³y siê na - biegn¹cym
wzd³u¿ 32 wa¿nych pod wzglêdem historycznym i turystycznym punktów miasta -
„Nowotomyskim szlaku turystyczno - historycznym”, opracowanym przez Urz¹d
Miejski i opatrzonym we wszystkich lokalizacjach tablicami informacyjnymi z krótkim
opisem obiektów w trzech wersjach jêzykowych: polskiej, angielskiej i niemieckiej. 

***

Zabytkowych miejsc nie brak tak¿e w le¿¹cych na terenie naszej gminy. Spoœród
tych odnotowanych w wymienionym wy¿ej „Rejestrze zabytków nieruchomych wo-
jewództwa wielkopolskiego”, najwiêksz¹ ich iloœæ stanowi¹ budowle sakralne, tj. ko-
œcio³y wraz z nale¿¹cymi do nich obiektami. S¹ to:

w Borui Koœcielnej

•zespó³ dawnego koœcio³a ewangelickiego-obecnie koœció³ rzymskokatolicki,
bêd¹cy macierzyst¹ œwi¹tyni¹ Parafii pw. œw. Wojciecha, przebudowany w roku
1900, ale swymi pocz¹tkami siêgaj¹cy lat 1775-1777 wraz z cmentarzem
koœcielnym, powsta³¹ w 1900 roku pastorówk¹ (obecnie plebani¹) oraz ogrodem
plebañskim z prze³omu XIX/XX wieku,

•drewniany dom (cha³upa) nr 15 (dawniej nr 81) z pierwszej po³owy XIX wieku;

w Bukowcu

•urzekaj¹cy niepowtarzalnym piêknem i maj¹cy ponad regionaln¹ wartoœæ,
zbudowany w latach 1737-1742 i rozbudowany w latach 1923-1925 drewniany
koœció³ parafialny pw. œw. Marcina, o niespotykanym rozwi¹zaniu
architektonicznym i cennymi elementami wystroju: Cudownym Obrazem Matki
Bo¿ej Œnie¿nej w trybowanej sukience bêd¹cej wotum dziêkczynnym z 1773
roku, barokowymi o³tarzami bocznymi i chrzcielnic¹ z XVII i XVIII wieku,
organami zbudowanymi w 1863 roku, bêd¹c¹ ewenementem polichromi¹ z 1923
roku i bezcennymi witra¿ami figuralnymi wykonanymi w 1925 roku, 

•zbudowana w technice muru pruskiego organistówka, szachulcowa budowla
znajduj¹ca siê na ul. Koœcielnej powsta³a w po³owie XIX wieku, której
wyj¹tkowoœæ - wg znawców przedmiotu wynika st¹d, ¿e zastrza³y (drewniane
belki w konstrukcjach szkieletowych œcian i wiêŸbach dachowych) znajduj¹ siê tyl-
ko przy naro¿ach, przy drzwiach i wykonane s¹ innym uk³adem cegie³, po³o¿o-
nych tak ze wzglêdów nie tylko praktycznych, ale te¿ estetycznych (taki uk³ad ce-
gie³ znajduje siê np. w murach pa³acu Cecilienhof w Poczdamie); 

w Borui Nowej 
•drewniany dom z 1842 roku, chata nr 67 (dawniej nr117), 
•drewniany budynek gospodarczy przy domu nr 88, pochodz¹cy z pierwszej po-
³owy XIX wieku;
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O niepowtarzalnym piêknie i ponadregionalnej wartoœci koœcio³a pw. œw. Marcina w Bukowcu 
decyduj¹ tak¿e cenne elementy wystroju. Fot. Gra¿yna Matuszak

Wyj¹tkowa w swej architekturze, zbudowana w technice muru pruskiego, organistówka 
przy ulicy ul. Koœcielnej w Bukowcu. Fot. Gra¿yna Matuszak
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w Jastrzêbsku Starym

• neogotycki, zbudowany z czerwonej ceg³y koœció³ ewangelicki z 1914 roku,
obecnie bêd¹cy macierzyst¹ œwi¹tyni¹ Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Koro-
ny Polskiej koœció³ rzymskokatolicki, z dekorowan¹ p³ycinami fasad¹ i kwadra-
tow¹ w przekroju wie¿¹ z zegarem;

w S¹topach

• bêd¹cy obecnie macierzyst¹ œwi¹tyni¹ rzymskokatolickiej Parafii pw. œw. An-
drzeja Boboli, zbudowany w latach 1906-1908, dawny koœció³ ewangelicki - mu-
rowany, osadzony na kamiennej podmurówce i otynkowany, zwieñczony góru-
j¹c¹ nad okolic¹ 31. metrow¹ wie¿¹ z czterema zegarami i typowymi dla œwi¹-
tyñ protestanckich drewnianymi balkonami, zachowuj¹cy pierwotny wystrój
wnêtrza - empory, prospekt organowy, drewniane sklepienie z dekoracj¹ malar-
sk¹ i witra¿em w prezbiterium;

w Starym Tomyœlu

•zespó³ dworski, tj. barokowy dworek z drugiej po³owy XVIII wieku, zbudowa-
ny z ceg³y parterowy budynek o mieszkalnym poddaszu, z mansardowym da-
chem oraz park z prze³omu XVIII i XIX wieku, z pomnikami przyrody - lip¹
drobnolistn¹ i cisem zwyczajnym; 

w Szarkach

•dom nr 29 z drugiej po³owy XIX wieku; 

Barokowy dworek z drugiej po³owy XVIII wieku w Starym Tomyœlu. Fot. archiwum Urzêdu Miejskiego
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w Wytomyœlu

•klasycystyczny koœció³ pw. œw. Micha³a Archanio³a z koñca XVIII wieku, zbudowa-
na na planie krzy¿a, jednonawowa œwi¹tynia z dwoma symetrycznymi kaplicami po
bokach i trzema klasycystycznymi o³tarzami wewn¹trz, mieszcz¹ca cenne elemen-
ty wystroju wnêtrza: s³yn¹cy ³askami krucyfiks w o³tarzu g³ównym, póŸno gotyck¹
rzeŸbê œw. Anny Samotrzeæ (z XVI w.), witra¿ z 1800 roku z inicja³ami fundatorów
œwi¹tyni, ceramiczne stacje Drogi Krzy¿owej, obrazy bractwa Anio³ów Stró¿ów
i Matki Boskiej Ró¿añcowej, obrazy ufundowane przed I wojn¹ œwiatow¹ przez w³a-
œcicieli okolicznych maj¹tków; a na œcianach zewnêtrznych epitafia poœwiêcone Kar-
lowi Cunowowi i zamêczonemu w Dachau proboszczowi ks. Kazimierzowi Echau-
stowi,

Powsta³a oko³o 1800 roku murowano - drewniana dzwonnica przy koœciele pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Wytomyœlu. Fot. Gra¿yna Matuszak
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•murowano-drewniana dzwonnica, pochodz¹ca z okresu budowy koœcio³a, powsta³a
oko³o 1800 roku,

•wchodz¹cy w sk³ad zespo³u dworskiego parko powierzchni ponad 2 hektarów
z koñca XIX wieku, z drzewami o pomnikowych rozmiarach i zas³uguj¹c¹ na szcze-
góln¹ uwagê 300. metrow¹ alej¹ bukowo-dêbow¹.

Nie wszystkie zabytkowe obiekty opar³y siê niszczycielskiemu up³ywowi czasu, jak
np. niezmiennie piêkny drewniany koœció³ w Bukowcu, czy trwa³y w swej ceglanej sza-
cie koœció³ w Jastrzêbsku Starym, nie wszystkie - wymagaj¹ce tego - zosta³y poddane re-
nowacji i stanowi¹ dziœ ozdobê miejscowoœci, w których siê znajduj¹. Niew¹tpliwie na
podkreœlenie zas³uguj¹ w tym wzglêdzie starania zarz¹dzaj¹cych parafiami probosz-
czów, dziêki staraniom których w ostatnim roku nowe oblicze zyska³y zabytkowe ko-
œcio³y w Borui Koœcielnej i Wytomyœlu. Renowacja koœcio³a pw. œw. Micha³a Archanio-
³a w Wytomyœlu zosta³a dofinansowana ze œrodków Samorz¹du Województwa Wiel-
kopolskiego oraz ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ra-
mach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Od
kilku lat prowadzone s¹ prace zwi¹zane z renowacj¹ nowotomyskiego koœcio³a pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa.

Oprócz inwentaryzowania, monitorowania, podejmowania dzia³añ informacyjnych
i edukacyjnych, Gminny Program Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowy Tomyœl
na lata 2020-2023 zak³ada tak¿e zadania polegaj¹ce na informowaniu o mo¿liwoœci
pozyskiwania œrodków zewnêtrznych na odnowê zabytków.W planach jest tak¿e
opracowanie przewodnika po zabytkach w gminie Nowy Tomyœl, który zostanie
wydany w wersji ksi¹¿kowej, a tak¿e zamieszczony w wersji elektronicznej na stronie
internetowej Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu. 

Oprócz wymienionych wy¿ej obiektów bêdzie on zawiera³ tak¿e i inne obiekty
powsta³e na prze³omie wieków XIX i XX wieku oraz w dwóch pierwszych
dziesiêcioleciach wieku XX, m. in. dawny reprezentacyjny zespó³ willowy przy ul.
3 Stycznia w Nowym Tomyœlu, zbudowany w 1900 roku gmach starostwa, czêœæ
szpitala powsta³¹ w latach 1912 i 1913, a tak¿e zabytkowe domostwa siê na terenie
nowotomyskich so³ectw. Program zak³ada równie¿ kontynuacjê dzia³añ zmierzaj¹cych
do ochrony dziedzictwa olêderskiego, obejmuj¹ one m. in. opracowanie koncepcji
i utworzenie œcie¿ki edukacyjnej zwi¹zanej z tym osadnictwem, a tak¿e umiejscowienie
przy szlakach komunikacyjnych kierunkowskazów do budynków olêderskich. 

Stworzenie odpowiednich warunków do realizowania zadañ z zakresu ochrony nad
zabytkami na terenie naszego miasta i gminy oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturo-
wego jako czynnika wp³ywaj¹cego na ich rozwój gospodarczy i spo³eczny, czyli œwiado-
me zarz¹dzanie tymi zasobami, stanowi podstawê wykorzystania tkwi¹cego w nim po-
tencja³u.
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Odnowiona, póŸnogotycka rzeŸba œw. Anny Samotrzeæ (z XVI w. ) w wytomyskim koœciele
Fot. Gra¿yna Matuszak
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Plakat spotkania podró¿niczego dla dzieci. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzichowie
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Mieszka Pani od wielu lat w Nowym
Tomyœlu, ale nie jest Pani rodowit¹ nowo-
tomyœlank¹. Sk¹d zatem Pani pochodzi?

Pochodzê z Konina. Tam siê urodzi-
³am, tam do dziœ mieszkaj¹ moi bliscy. Na-
sza rodzina, jak wiêkszoœæ w tamtych cza-
sach, by³a przeciêtna: czwórka dzieci -
mam dwie siostry i brata, tato pracowa³
jako kierowca, mama - gdy by³yœmy ju¿
w wieku szkolnym - dorabia³a dorywczo
jako pracownik fizyczny. By³o biednie, tak
jak u 80% PRL- owskich rodzin w tym
okresie. Rodzice jednak bardzo siê starali
nas wszystkich wykszta³ciæ. Pamiêtam do
dziœ czêsto powtarzane zdanie: Pieniêdzy
nie mamy - ca³y wasz maj¹tek to wykszta³-
cenie. 

Wyjazdy lubi³a Pani od dziecka, pierw-
sze mia³y miejsce jeszcze w szkole pod-
stawowej. Jak spêdza³a Pani wakacje?

Na pocz¹tku wyje¿d¿a³am normalnie,
jak ka¿dy. Pierwszy mój wyjazd z domu
mia³ miejsce w trzeciej klasie szko³y pod-
stawowej, do której uczêszcza³am w Ko-
ninie. Pamiêtam, ¿e wówczas ze wzglêdu
na jakiœ problem zdrowotny, szko³a wy-
s³a³a mnie na szeœciotygodniowy wypo-
czynek. Pierwszy samodzielny wyjazd i od
razu pe³na radoœæ. By³o cudnie. By³am za-
chwycona i zaaferowana do tego stopnia,
¿e zapomnia³am napisaæ list do domu. Po-
wrót by³ zatem doœæ bolesny. Nastêpnie,
ju¿ w klasie czwartej, wraz z dru¿yn¹ zu-
chów, pojecha³am na obóz harcerski nie-
daleko Konina. Sama za³atwi³am sobie ten
biwak, ale tata mia³ w¹tpliwoœci i nie chcia³
mnie puœciæ. W koñcu jednak pozwoli³ mi
pojechaæ. Nie by³ do koñca przekonany,
czy zrobi³ dobrze, dlatego przyjecha³
mnie odwiedziæ i sprawdziæ, jak sobie ra-
dzê i czy jestem bezpieczna. Niestety,

Gra¿yna Matuszak

Fascynuje mnie odkrywanie œwiata - 
jego cudów, tajemnic, a tak¿e zwyk³ej codziennoœci

Stanis³awa Waszkowiak - nowotomyœlanka, mama, babcia, emerytowana na-
uczycielka, renomowana krawcowa, ale przede wszystkim niestrudzona po-
dró¿niczka, która dotar³a na niejeden kraniec œwiata. Kiedy zaproponowa³am
jej, ¿eby opowiedzia³a o sobie, pocz¹tkowo zastanawia³a siê, czy w ogóle ma siê
zgodziæ na tê rozmowê. Pomyœla³a…O czym tu w³aœciwie pisaæ, jestem normal-
n¹ emerytowan¹ nauczycielk¹, dorabiam krawiectwem… Czy to ca³a prawda?
Oceni¹ Pañstwo po przeczytaniu zapisu przeprowadzonej rozmowy. Zapew-
niam z ca³¹ odpowiedzialnoœci¹, ¿e to tylko maleñki fragmencik ¿yciowej uk³a-
danki. O podró¿ach, religii, ¿yciu i przemijaniu z moj¹ rozmówczyni¹ mo¿na by
rozmawiaæ bez koñca.
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warta nie chcia³a go wpuœciæ na teren obo-
zu. Po ma³ych perturbacjach uda³o mu siê
uzyskaæ zgodê komendanta i jak w koñcu
przyszed³ do mnie, to powiedzia³, ¿e mo-
gê spokojnie jeŸdziæ na obozy, bo zoba-
czy³, ¿e mnie tu dobrze pilnuj¹. Od tego
czasu jeŸdzi³am ju¿ ka¿dego roku. Zaczê-
³am jako zuch, potem harcerka, a w koñ-
cu jako instruktorka harcerstwa. Instruk-
tork¹ by³am zreszt¹ tak¿e, gdy ju¿ podjê-
³am pracê zawodow¹.

Dalsza droga Pani edukacji i pocz¹tki
pracy by³y zwi¹zane z Koninem?

W latach1963-1968 chodzi³am do Li-
ceum Pedagogicznego w Koninie. To by³a
dobra szko³a, w której stawiano nie tylko
na wykszta³cenie, ale te¿ na wychowywa-
nie. Tam spotkam siê po raz pierwszy
z kolegami o innym statusie spo³ecznym
i innej zamo¿noœci. Nale¿a³am do tych
biedniejszych uczniów: fartuszek szkolny
po siostrze, z ³atami na ³okciach i tak da-
lej… Jednak nie wp³ywa³o to, na to jak
traktowali nas nauczyciele. Liczy³a siê na-
uka i zaanga¿owanie spo³eczne. Pracowa-
liœmy te¿ fizycznie, czêœæ czytelników za-
pewne dobrze jeszcze pamiêta szkolne
wykopki, czy sadzenie lasu. Budowaliœmy
te¿ sami boisko. Jako ¿e zawsze gdzieœ we
krwi mia³am spo³ecznikostwo, od trzeciej
klasy liceum by³am przewodnicz¹c¹ szkol-
nego ko³a ZMS. Równoczeœnie wieczora-
mi chodziliœmy na lekcje religii, bo nam - ja-
ko przysz³ym nauczycielom - zakazywano
chodzenia do koœcio³a, za to wylatywa³o
siê z liceum. Wszyscy wiêc chodziliœmy
wieczorami na katechezê do salki parafial-
nej, która by³a organizowana w³aœnie dla
uczniów z ró¿nych liceów. Spotkania te
by³y o tyle ciekawe, ¿e oczywiœcie oprócz
poruszanych tam treœci religijnych, kilka-

naœcie minut na wstêpie poœwiêcano na-
uce zasad savoir-vivre`u. Uczono nas, jak
siê zachowywaæ przy stole, jak jeœæ za po-
moc¹ no¿a i widelca. Kiedyœ g³ównie po-
s³ugiwaliœmy siê ³y¿kami, nie byliœmy tego
nauczeni i nagle, gdy ktoœ znalaz³ siê w re-
stauracji, to mia³ k³opot. Mia³am te¿ szczê-
œcie do spotykanych ludzi. Ucz¹cy nas
wtedy ksi¹dz podsuwa³ nam encykliki Ja-
na XXIII i myœmy ju¿ wtedy je czytali - bo
lata 60. to okres synodu, który wówczas
sporo zmieni³, to wtedy m. in. zaczêto od-
prawiaæ msze œw. w jêzykach narodo-
wych, tak¿e w jêzyku polskim. Myœmy te-
go dowiadywali siê na lekcjach religii. Pa-
miêtam, ¿e by³am wtenczas zbulwerso-
wana i zniesmaczona tym, ¿e Papie¿ nie
zatwierdzi³ reformy rolnej i nacjonalizacji
przemys³u (œmiech). Dziœ siê z tego œmie-
jê, ale wychowa³am siê w rodzinie, która
godzi³a siê na tamte porz¹dki. Nie czuli-
œmy siê dyskryminowani, czy wyobcowa-
ni. Mama powtarza³a nieraz, ¿e gdyby nie
tamte czasy, to rodzice nie mogliby nas
wykszta³ciæ. Sami, ze wzglêdu na sytuacjê
materialn¹ i wojnê, mieli ukoñczonych po
kilka klas szko³y podstawowej. Po liceum
ukoñczy³am Studium Nauczycielskie.
Kszta³ci³am siê w kierunku edukacji pla-
stycznej. Bardzo lubi³am wszystko, co
wi¹za³o siê ze sztuk¹. W 1968 roku zo-
sta³am oddelegowana do pracy w powie-
cie wolsztyñskim. Rozpoczê³am pracê
w Szkole Podstawowej we wsi £¹kie Sta-
re. Pojecha³am tam z jedn¹ ko³dr¹, któr¹
kupi³am za otrzymane na koniec roku sty-
pendium. Za pierwsz¹ wyp³atê, pamiê-
tam, ¿e by³o to 1100 z³, kupi³am sobie
³ó¿ko, a w³aœciwie - tak¹ jak to siê wtedy
mówi³o - le¿ankê. Za drug¹ pensjê - szaf-
kê. Na utrzymanie, ubiór, ju¿ niewiele zo-
stawa³o. Do pensji trzeba by³o dorabiaæ.



Ju¿ w liceum dorabia³am, robi¹c na szy-
de³ku czapki dla kole¿anek, a potem ro-
bi¹c na zamówienie swetry, bluzki, czy su-
kienki na szyde³ku, drutach, maszynie
dziewiarskiej. Po œlubie, w 1972 roku, ze
wzglêdu na mieszkanie, przenieœliœmy siê
do Wioski, gdzie mieszkaliœmy dziesiêæ
lat, a¿ do 1982 roku, kiedy to mê¿a prze-
niesiono s³u¿bowo do Nowego Tomyœla.
Nowotomyœlank¹ jestem wiêc blisko lat
czterdzieœci. 

Jak zaaklimatyzowa³a siê Pani w No-
wym Tomyœlu?

Zwyczajnie. Codziennoœæ by³a wype³-
niona prac¹ zawodow¹, wychowywa-
niem dzieci, pomaganiem im w nauce, do-
rabianiem do pensji. To wówczas zaczê-
³am szyæ. Nie by³o nas specjalnie staæ na
wakacyjny wypoczynek. W ci¹gu 22 lat
ma³¿eñstwa byliœmy z mê¿em raz na wy-
cieczce w Trójmieœcie, któr¹ zreszt¹ sama
zorganizowa³am jako przewodnicz¹ca
Ko³a Rodzin Milicyjnych. W kole tym dzia-
³a³am doœæ prê¿nie, bo jak ju¿ wspomina-
³am, lubiê siê anga¿owaæ, byæ aktywna.
Faktem te¿ jest, ¿e mój m¹¿ nie lubi³ wy-
je¿d¿aæ. Wtedy wypoczywaliœmy inaczej
ni¿ jest dziœ przyjête. Przede wszystkim lu-
biliœmy siê bawiæ. Chodziliœmy na zabawy,
bardzo to lubi³am. Przyznam, ¿e by³y lata,
kiedy w karnawale, mimo ¿e dzieci by³y
ma³e, przetañczyliœmy wszystkie soboty,
a czasem nawet i niedziele. W wakacje
jeŸdziliœmy z dzieæmi pod namiot do KuŸ-
nicy Zb¹skiej. Te wyjazdy organizowa³
m¹¿. Pocz¹tkowo po¿yczaliœmy namioty
wojskowe, z czasem sami stopniowo ku-
powaliœmy i kompletowaliœmy biwakowe
sprzêty. Tym siê ju¿ ja zajmowa³am. Wy-
pady pod namiot by³y czasem przezna-
czonym dla dzieci. Graliœmy razem w pi³-

kê, ³owiliœmy ryby, gotowaliœmy zupy
i sma¿yliœmy naleœniki, których zapach, jak
wspominaj¹ dziœ dzieci, rozchodzi³ siê po
ca³ym polu namiotowym. Co wa¿ne, za-
wsze na takie wakacje jeŸdzi³o siê z przy-
jació³mi, w dwie, trzy rodziny. Tego te¿
dziœ brakuje. I te dzieci biegaj¹ce wszystkie
razem, te wspólne zabawy dzieci i wszyst-
kich rodziców… to fantastyczne sytuacje,
które faktycznie s¹ dziœ rzadkim obraz-
kiem, a by³y idealnym czasem na uchwy-
cenie dobrego kontaktu z w³asnymi dzieæ-
mi.

Wiemy jednak, ¿e nic nie stoi w miej-
scu, dzieci dorastaj¹, ¿ycie przynosi zmia-
ny…

W ¿yciu niestety przychodz¹ zmiany,
które nie zawsze s¹ ³atwe od razu do za-
akceptowania. W latach 1994-1995
z piêcioosobowej rodziny nagle zosta³am
w domu sama. Córki - Kasia wyjecha³a na
studia, Gosia za³o¿y³a rodzinê, umar³
m¹¿, syn Jacek wst¹pi³ do zakonu.
W 1997 roku zakoñczy³am pracê
w szkole i przesz³am na emeryturê. W kil-
ka lat mój œwiat zosta³ przewrócony do
góry nogami. Sytuacja nie by³a ³atwa.
Wtedy przypadkowo pozna³am parê no-
wych znajomych: Ewê i Wojtka. Jak siê
okaza³o, tak naprawdê nic nie dzieje siê
bez przyczyny. Czêsto nie zdajemy sobie
sprawy, jak wa¿ne jest, kiedy w danym
momencie ¿ycia spotykamy na swojej
drodze odpowiednie osoby. Trudno mi
dziœ mówiæ o kimœ, z kim mam obecnie
s³aby kontakt, ale niew¹tpliwie byli to lu-
dzie, którzy wywarli na mnie bardzo du¿y
wp³yw. Byli szczêœliwymi posiadaczami
kampera, kochali podró¿e i szukali kogoœ,
kto bêdzie dok³ada³ siê do paliwa. Ja wte-
dy, ju¿ po œmierci Staszka, mia³am pieni¹-
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dze, brakowa³o mi niestety kompletnie
odwagi. Zaczêliœmy jeŸdziæ wspólnie.
Pierwszym przystankiem by³ Berlin. To
by³ 26 lipca 1997 roku. PóŸniej podró¿o-
waliœmy po ca³ej Europie. Najpierw do-
zna³am olœnienia nowoœci¹, otoczeniem.
Kamperem mogliœmy zatrzymaæ siê tam,
gdzie chcieliœmy… niestety Wojtek z Ew¹
lubili g³ównie jeŸdziæ. Wtedy zobaczy³am
pierwszy raz Alpy, Luksemburg, Holandiê
i inne piêkne miejsca - w wiêkszoœci jednak
z okien samochodu. Po trzech, czterech
latach zaczê³o mi tego byæ ma³o. Nie sa-
tysfakcjonowa³o mnie, ¿e tylko je¿d¿ê. Ja
chcia³am gdzieœ wejœæ, co innego zwiedziæ,
coœ wiêcej zobaczyæ, doœwiadczyæ. Czu-
³am niedosyt. Podró¿owaliœmy z zasady
na ich warunkach, by³o piêknie, by³o wy-
godnie, ale.... Poma³u zaczê³am od tego
odchodziæ, poza tym nie by³a to zbyt
komfortowa sytuacja. Jest jednak nieza-
przeczalnym faktem, ¿e oni mnie niesa-
mowicie dowartoœciowali jako cz³owieka.
Podziwia³am ich za to, ¿e zwiedzili kawa³
œwiata. Oni doceniali moje umiejêtnoœci,
to, ¿e tyle umiem, ¿e jestem pracowita.
To, co by³o dla mnie oczywistoœci¹, czymœ
normalnym, a czego do tej pory nikt
szczególnie nie docenia³, dla nich by³o
czymœ istotnym. I te ich buduj¹ce s³owa,
po okresie przygnêbienia i za³amania, bar-
dzo mi pomog³y. Da³y mi du¿ego kopa,
dodawa³y si³y i powodowa³y, ¿e ros³am.
Wiêc kiedy zdecydowa³am, ¿e chcê cze-
goœ wiêcej, kiedy zamarzy³am o podró¿y
samolotem, zw³aszcza, ¿e wtedy dosta-
³am nowy paszport, z którym mog³am ju¿
wybraæ siê wszêdzie, rozstaliœmy siê. 

Czyli oprócz zmian zwi¹zanych z nie-
odwracalnoœci¹ naszej ¿yciowej wêdrów-
ki, zadzia³y siê nieoczekiwane, pozytyw-

ne historie. Kiedy mia³a miejsce ta pierw-
sza upragniona podniebna przygoda?

W pierwsz¹ podró¿ samolotow¹ wy-
bra³am siê w roku 1999 roku. To by³a
pielgrzymka z œp. ksiêdzem W³adys³a-
wem Kasprzakiem do Ziemi Œwiêtej. Dla
mnie to by³o coœ niesamowitego, mia³am
ogromny lêk, jednak syn Jacek wyt³uma-
czy³ mi, ¿e nie mam siê baæ. Utwierdza³
mnie te¿ w przekonaniu, ¿e starczy mi
pieniêdzy, ¿e dam radê. Tak wiêc w 1999
roku pierwszy raz polecia³am samolotem.
To by³o niesamowite prze¿ycie. Ba³am siê
w zasadzie wszystkiego, lotniska, lotu, ob-
cego œwiata, a przede wszystkim nie zna-
³am jêzyka. Pamiêtam uczucie ogromne-
go zagubienia, zmieszanego z pe³ni¹
szczêœcia. Ta pielgrzymka zmieni³a moje
myœlenie. Lec¹c tam, mia³am w g³owie ob-
raz Lecha Wa³êsy, który stoi pod Œcian¹
P³aczu. Choæ nigdy nie by³am fank¹ Lecha
Wa³êsy, niew¹tpliwie by³ on osobowo-
œci¹. Myœla³am, wtedy o nim, jeszcze nie
o Papie¿u, bo Papie¿ by³ tam póŸniej, ju¿
po mojej bytnoœci. Myœla³am sobie: taki
wielki cz³owiek, nieosi¹galne miejsce…
i nagle okazuje siê, ¿e JA te¿ tam mogê
byæ, chodziæ po tych samych miejscach,
staæ mnie na to. Nagle znalaz³am siê
w miejscu, do którego, w moim ówcze-
snym mniemaniu, mogli jeŸdziæ tylko lu-
dzie bogaci. Do³¹czy³am do wielkiego
œwiata. Mo¿na. Niesamowita huœtawka
emocji, ale… powiem zupe³nie szczerze,
¿e za pierwszym razem Ziemia Œwiêta
wcale mi siê nie podoba³a. Poza tym nie
by³am w stanie zobaczyæ wielu rzeczy. Ta
pl¹tanina w¹skich uliczek budzi³a we mnie
niesamowity lêk, ¿e siê zgubiê, ¿e zgubiê
grupê. Pustyniê Judzk¹, po której przed
wiekami chodzili Matka Boska i Pan Jezus,
widzia³am oczami wyobraŸni jako wielkie
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piaszczyste wydmy, w rzeczywistoœci wy-
da³a mi siê ¿wirowiskiem. Jedynie Naza-
ret bardzo do mnie przemówi³, by³ taki
jak myœla³am, jak oczekiwa³am. I kiedy tak
chodzi³am po tej uœwiêconej ziemi, ca³y
czas mówi³am do siebie: Niegodnam, nie-
godnam (œmiech), gdyby tu by³ Jacek, to
by³by zachwycony, doceni³by to, bo to je-
go œwiat, nie mój. No i rok póŸniej Jacek
przeniós³ siê do klasztoru do Jerozolimy
w Ziemi Œwiêtej. Od tego czasu jeŸdzi³am
tam do niego co rok, dziesiêæ razy, czy
wojna, czy nie. Mia³am taki moment, kie-
dy zmar³ m¹¿ - Jacek poszed³ do zakonu,
w miêdzyczasie bardzo chorowa³a
wnuczka, ¿e myœla³am, ¿e Pan Bóg
wszystkich mi pozabiera. Bardzo wspiera³
nas wtenczas ksi¹dz Kasprzak, dla Jacka
by³ jak ojciec. Nie by³o uroczystoœci w za-
konie, ¿eby ksi¹dz Kasprzak do niego nie
pojecha³, nawet jeœli rodziny innych za-
konników nie przyje¿d¿a³y. Jeœli tylko po-
wiedzia³am, ¿e chcê polecieæ, bo bardzo
têskniê za synem. Nigdy nie odmówi³, za-
wsze lecia³ ze mn¹. Nawet przez pierwsze
dwa lata w Polsce, kiedy w zakonie jest
ostry rygor, ksi¹dz W³adys³aw wsiada³
w samochód i jechaliœmy. Na œwiêceniach
diakonackich w Jerozolimie, z Polski byli-
œmy tylko my dwoje. Wtedy by³a tam inti-
fada i ludzie zwyczajnie siê bali. Ksi¹dz Ka-
sprzak z humorem stwierdzi³, ¿e mo¿emy
spokojnie lecieæ, bo zaszczytem by³oby
umrzeæ w Ziemi Œwiêtej i polecieliœmy.

Ten okres, po roku 2000, to nie tylko
coroczne wyjazdy do Izraela, to wiele in-
nych miejsc. Jak rozwija³a siê Pani pasja
podró¿nicza? Dok¹d zaprowadzi³a Pani¹
ciekawoœæ œwiata?

Kolejn¹ wyprawê op³aci³am pieniêdzmi
z odszkodowania za chorobê zawodow¹.

Wtedy jeszcze ci¹gle operowa³am twier-
dzeniem: nie mam pieniêdzy, mnie na to
nie staæ. Kwota, jak¹ otrzyma³am, odpo-
wiada³a cenie wycieczki do Indii. Indie po-
strzega³am jako ca³kiem inny œwiat, wiêc
mnie tam ci¹gnê³o. Pojecha³am na tê wy-
prawê z „Logoturem” - biurem turystycz-
nym, takim? ala nauczycielskim. Organizo-
wa³o g³ównie wyjazdy autokarowe. Zna-
laz³szy siê w Indiach, dozna³am kolejnego
olœnienia. Pamiêta³am, ¿e kiedy koñczy-
³am naukê w studium nauczycielskim na
kierunku edukacji plastycznej, pisa³am
pracê o mozaikach, freskach itp. Bardzo
mnie to interesowa³o. Kiedy zdawa³am
egzamin, mój nauczyciel ¿yczy³ mi, ¿ebym
mia³a kiedyœ okazjê zobaczyæ to wszystko
na ¿ywo, najlepiej w Chinach. I w³aœnie
tam w dalekich Indiach, uœwiadomi³am so-
bie, ¿e opisywany przeze mnie œwiat mam
na wyci¹gniêcie rêki, ¿e Chiny, które by³y
w moim mniemaniu tak nierzeczywiste
i odleg³e, s¹ tu¿ obok i bêd¹c tak daleko
od domu, mam do nich ca³kiem blisko. To
by³o niesamowicie inspiruj¹ce. Do Indii,
pamiêtam, polecia³am zreszt¹ bez szcze-
pieñ, ale nie mia³am na szczêœcie ¿adnych
zdrowotnych problemów. Zawdziêczam
to miêdzy innymi wspomnianym ju¿ zna-
jomym: Ewie i Wojtkowi - to oni nauczyli
mnie ostro¿noœci. Ewa pracowa³a w Sane-
pidzie i by³a wyczulona na bakterie. Od
nich nauczy³am siê, jak praktycznie rozpo-
znawaæ i unikaæ zagro¿enia. Nigdy, w ¿ad-
nym kraju egzotycznym nie jem niczego
surowego, nie jem ulicznego jedzenia, jeœli
nie jest sma¿one w g³êbokim t³uszczu itd.
A` propos radzenia sobie z zagro¿enia-
mi… wspominam z rozbawieniem zwi¹za-
ne z tym wyjazdem zdarzenie, kiedy to na
spotkaniu powycieczkowym rozmawiali-
œmy o naszych wra¿eniach z podró¿y, jak
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W dalekich Indiach, uœwiadomi³am sobie, ¿e opisywany przeze mnie œwiat mam na wyci¹gniêcie rêki

Indie. Œwiête jezioro Nako



LUDZIE I ICH PASJE ...

89Fascynuje mnie odkrywanie œwiata...

Tybet. Lahsa, Pa³ac Potala

W Tybecie



LUDZIE I ICH PASJE ...

90 Gra¿yna Matuszak

kto prze¿y³ indyjsk¹ przygodê i takie tam.
Wtenczas jedna z uczestniczek, starsza
pani, stwierdzi³a, ¿e wszystko jej siê podo-
ba³o i wszystko by³oby fantastyczne, gdy-
by nie ta ci¹g³a koniecznoœæ picia alkoholu,
bo ju¿ na koniec nie dawa³a rady. Na co
przewodnik spyta³ j¹ zdziwiony: - Ale dla-
czego pani pi³a tyle alkoholu? Okaza³o siê,
¿e pracownik biura turystycznego, pora-
dzi³ jej, ¿eby po ka¿dym posi³ku dezynfe-
kowa³a siê kieliszkiem alkoholu, do czego
ta pani, w trosce o zdrowie, skrupulatnie
siê stosowa³a. Mnie na szczêœcie uda³o siê
zwiedziæ Indie bez takich „utrudnieñ”. 

A sk¹d Pani czerpie podró¿nicze inspi-
racje, sk¹d pomys³y na kierunek podró-
¿y?

Podczas wypraw spotyka siê ludzi,
którzy ju¿ gdzieœ byli, a wieczorami czêsto
spêdza siê czas na rozmowach. Ka¿dy
kolejny wyjazd, to takie ³adowanie baterii
i przywo¿enie nowych inspiracji. Wracasz
i czekasz do nastêpnego razu. Kierunki?
Albo spe³niam w³asne marzenia, albo
wybieram miejsca, które ktoœ mi poleci³
i stwierdzi³am, ¿e bêd¹ dla mnie ciekawe.
Wa¿nym czynnikiem koryguj¹cym
marzenia s¹ oczywiœcie pieni¹dze. Co do
spraw finansowych… wa¿ne jest równie¿
nastawienie. W pierwszych latach
podró¿owania odczuwalny by³ dla mnie
brak pieniêdzy. Bardzo mocno
oszczêdza³am, ¿eby móc gdzieœ pojechaæ.
Niczego na wyjazdach nie kupowa³am, bo
to co uda³o mi siê zaoszczêdziæ,
przeznacza³am ju¿ w zamyœle na kolejn¹
wyprawê. Nie mia³am finansowego luzu.
Potrafi³am ¿ywiæ siê niemal wy³¹cznie
chiñskimi zupkami. By³am nauczona, ¿e
nikt nigdy nie da³ mi pieniêdzy, na wszyst-
ko musia³am zapracowaæ sama. Zawsze

brakowa³o, nigdy nie starcza³o do pierw-
szego. Zdarzy³o siê jednak, ¿e i tak¹ po-
moc otrzyma³am. To by³ chyba 2001 rok,
zadzwoni³a do mnie moja starsza siostra,
która jest osob¹ doœæ zamo¿n¹, z informa-
cj¹, ¿e sp³ynê³y do niej jakieœ procenty za
udzia³y i przela³a po parê z³otych rodzeñ-
stwu, w tym i mnie oczywiœcie. Podziêko-
wa³am, ale nawet nie pyta³am ile, bo my-
œla³am, ¿e to jakaœ drobna suma. Kiedy po-
sz³am do banku, okaza³o siê, ¿e podaro-
wa³a mi ca³e 5000 z³. To by³a kwota, któ-
rej brakowa³o mi do wymarzonego wy-
jazdu. Czêœæ ju¿ uzbiera³am, wiêc dziêki
temu mog³am pozwoliæ sobie na wypra-
wê, która kwotowo by³a dla mnie niedo-
stêpna. Od razu wiêc wykupi³am upatrzo-
ny wyjazd do Ameryki Œrodkowej. By³a
to trzydziestodniowa podró¿ od Kostary-
ki do Meksyku. Pamiêtna podró¿, cho-
cia¿by dlatego, ¿e na dzieñ dobry skra-
dziono mi baga¿ (œmiech). I to s¹ w³aœnie
takie przypadki, których siê cz³owiek nie
spodziewa, i te dobre i te gorsze. 

Mówimy tu o podró¿ach kamperem,
zorganizowanych wycieczkach autokaro-
wych, czy samolotowych, ale wybiera Pa-
ni te¿ trudniejsze formy podró¿owania…

Z biurami autokarowymi jeŸdzi³am do
2006 roku, bo tak jak poprzednio, zaczê-
³o mi byæ czegoœ za ma³o. Ostatni taki wy-
jazd by³ do Chin. W programie wycieczek
autokarowych s¹ zakupy, a ja siê na nie ni-
gdy nie nastawia³am. Uwa¿a³am, ¿e im
mniej stracê, tym wiêcej zaoszczêdzê
i prêdzej wyjadê w kolejn¹ podró¿. Wszy-
scy z zapa³em robili zakupy, a ja sta³am
pod sklepami i czeka³am na grupê. I ta
chiñska podró¿ by³a wiêc kolejnym prze-
³omem. O rezygnacji z tej formy podró¿o-
wania przes¹dzi³ moment, kiedy panie do
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tego stopnia rozszala³y siê w sklepach z je-
dwabiami, ¿e nie zd¹¿yliœmy na bardzo
atrakcyjny punkt programu - do miastecz-
ka Wuzhen, okreœlanego mianem ma³ej
Wenecji. Dotarliœmy tam bardzo póŸnym
wieczorem, kiedy wszystko by³o pozamy-
kane i wtedy powiedzia³am sobie: - To ju¿
nie dla mnie. Wtedy te¿ zaczê³am wyszu-
kiwaæ w Internecie biura trampingowe.
Notabene pierwszego pana prowadz¹ce-
go takie biuro spotka³am w nowotomy-
skiej bibliotece. Prowadzi³ pokaz slajdów
pt. D³uga droga na Kilimand¿aro na jed-
nym ze spotkañ Klubu Mi³oœników Podró-
¿y „Przez Kontynenty”. Wraz z ¿on¹ or-
ganizowali wycieczki dla szkó³. To by³y
wyjazdy w zasadzie „po kosztach”. Oni
przygotowywali program i tak kalkulowa-
li cenê, ¿eby pokrywa³y siê koszty ich po-
dró¿y. Pojecha³am wtedy z jego ¿on¹ do
Tunezji. Tramping w dos³ownym t³uma-
czeniu to wêdrowanie, tu³anie siê, w³ó-
czenie. Idea trampingu by³a dla mnie
czymœ nowym, poci¹gaj¹c¹ zapowiedzi¹
przygody. Uczy³am siê wszystkiego od
pocz¹tku, przede wszystkim jak pakowaæ
plecak. Wyjazdy trampingowe bardzo mi
siê spodoba³y. Po raz pierwszy by³am tak
blisko ludzi. By³yœmy tylko we trzy kobie-
ty, wiêc wszyscy nam pomagali. Ale te¿
by³o sporo zaskoczeñ, m. in. okaza³o siê,
¿e nasza opiekunka nie zna³a jêzyka fran-
cuskiego, ma³o tego, nie mia³a orientacji
w terenie. Pierwszy raz spotka³am siê z ta-
kim stylem podró¿owania, ¿e nie by³o
z niczym problemu (œmiech). Jak siê za-
b³¹dzi, to gdzieœ tam siê w koñcu odnaj-
dzie drogê, a przy okazji siê wiêcej zoba-
czy. Ja jeszcze tego tak nie czu³am. Jeszcze
wtedy musia³am wszystko wiedzieæ na za-
pas i wszystko mieæ dopiête na ostatni gu-
zik. Uczy³am siê dopiero takiego podej-

œcia, bo tego trzeba siê po prostu nauczyæ.
Wyjazd do Tunezji niezmiennie wspomi-
nam mi³o, chocia¿by dlatego, ¿e ominêli-
œmy w zasadzie wszystkie uczêszczane tu-
rystycznie miejsca. Pojecha³yœmy na po³u-
dnie, na Saharê, do Matmaty, tam gdzie
nagrywano” Gwiezdne wojny”. To by³
dla mnie zupe³nie inny, magiczny œwiat.
Wieczorem w oazach s³uchaliœmy œpiewu
Berberów, wtóruj¹cych sobie gr¹ na bê-
benkach. Obserwowa³yœmy ich zwyczaj-
ne ¿ycie. Na campingu spa³yœmy w drew-
nianej chatce, której nie da³o siê zamkn¹æ.
By³am bardzo zaniepokojona, poniewa¿
jeden z Berberów siedzia³ ca³y czas obok
naszego domku. Rano okaza³o siê, ¿e on
nas pilnowa³, ¿eby nic nam siê nie sta³o.
Takie sytuacje dodawa³y odwagi, dawa³y
poczucie bezpieczeñstwa, uczy³y mnie
prze³amywaæ stereotypy. Sprawia³y, ¿e
z wiêkszym zaufaniem patrzy³am na tu-
bylców, którzy w wiêkszoœci sytuacji po-
magali nam jak umieli, ba, opiekowali siê
nami. To by³a kolejna ¿yciowa lekcja.
Okaza³o siê, ¿e w tak egzotycznym œwie-
cie, bez luksusów, bez dopiêtego progra-
mu podró¿y, nawet bez znajomoœci jêzy-
ka, mo¿na prze¿yæ, mo¿na siê dogadaæ i -
ma³o tego - czerpaæ prawdziw¹ przyjem-
noœæ z podró¿y. 

Nowe sytuacje nios¹ mi³e niespodzian-
ki, ale te¿ przynosz¹ nowe doœwiadcze-
nia…

Doœwiadczenia bywaj¹ ró¿ne, ale te¿
du¿o wnosz¹ do naszego ¿ycia. Kiedy na-
stawi³am siê na taki sposób podró¿owa-
nia, musia³am pokonaæ kolejne trudnoœci,
zdobywaæ nowe pomocne narzêdzia
i umiejêtnoœci. Kolejny wyjazd do Izraela
uœwiadomi³ mi, ¿e muszê zacz¹æ uczyæ siê
jêzyka, ¿e bez angielskiego nie wyjdê z lot-
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Na pierwsz¹ wyprawê trampingow¹ pojecha³am do Tunezji. Ksar Haddada w miejscowoœci Matmata

Ta podró¿ by³a strza³em w dziesi¹tkê (…) jeŸdziliœmy od jurty do jurty. Wizyta w mongolskiej jurcie
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A potem by³a Ameryka Œrodkowa - z wenezuelskimi dzieæmi

Wenezuelska Roraima pozostawia niesamowite wra¿enia - jeden z piêkniejszych obrazów,
jakie zapad³y mi w pamiêci
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niska, nie zamówiê jedzenia. Œmiejemy siê
czasem z dzieæmi z sytuacji w samolocie,
kiedy spytano mnie, co chcê zamówiæ do
jedzenia? Oczywiœcie nic nie rozumia³am,
wiêc wziê³am cokolwiek. Okaza³o siê, ¿e
dosta³am warzywka, a wszyscy dooko³a
kurczaka. Poniewa¿ te¿ chcia³am dosta-
waæ kurczaka (œmiech) - posz³am na an-
gielski. Kolejn¹ podró¿¹ by³a Mongolia, ale
jak j¹ wymyœli³am, to nie pamiêtam. Mon-
golia jednak bardzo dzia³a³a na moj¹ wy-
obraŸniê. Ta podró¿ by³a strza³em w dzie-
si¹tkê. Prawdziwy trampingowy wyjazd
z biurem podró¿y „Horyzonty”. Ju¿
umia³am radziæ sobie z pojawiaj¹cymi siê
gdzieœ tam w podœwiadomoœci lêkami. Na
Gobi jechaliœmy UAZ-ami. Pierwszy taki
mój wyjazd, kiedy jeŸdziliœmy od jurty do
jurty. Znajdowanie jurty na tak ogrom-
nych przestrzeniach by³o niesamowite. In-
n¹ spraw¹ by³o radzenie sobie, przy tak
minimalnych iloœciach wody, z codzienn¹
toalet¹. Woda w butelkach by³a do picia,
przyrz¹dzania jedzenia i mycia zêbów. To
nie by³ ³atwy wyjazd, ale jak wróci³am do
domu i spojrza³am na moj¹ od lat nie re-
montowan¹ ³azienkê, która wczeœniej
wpêdza³a mnie w kompleksy, to wyda³a
mi siê naprawdê piêkna. I kiedy po³o¿y-
³am siê do ³ó¿ka, to myœla³am z zachwy-
tem: Bo¿e! Ja mam za œcian¹ wodê, w do-
datku ciep³¹! Docenia siê wtedy takie ba-
nalne rzeczy. I ka¿dy kolejny wyjazd po-
wodowa³, ¿e coraz bardziej doceniam to,
co mam. Zupe³nie inaczej patrzy siê wte-
dy na problemy. Pierwszy skradziony ba-
ga¿ nauczy³ mnie, ¿e mo¿na prze¿yæ na-
wet z reklamówk¹. To by³o w momencie
wjazdu do Meksyku. Skradziono mi go
z taksówki, kiedy jechaliœmy z dworca au-
tobusowego do hotelu. Po drodze zatrzy-
ma³ nas jedynie na œwiat³ach policjant.

Nikt wtedy nie obejrza³ siê do ty³u, nie
spojrza³ na baga¿nik. Mia³am pecha, bo
mój le¿¹cy na wierzchu baga¿, by³ naj-
mniejszy i najl¿ejszy. Zosta³am tylko
z podrêcznym plecakiem, bez ubrañ na
zmianê, bez pieniêdzy. Nie umia³am jesz-
cze wtedy prosiæ o pomoc, ale biuro po-
dró¿y by³o na tyle w porz¹dku, ¿e zleci³o
pilotce kupiæ mi podstawowe rzeczy. Po-
niewa¿ by³o to w Meksyku, to mogliœmy
to zrobiæ dopiero za dwa dni. Do Polski
wróci³am w lutym wraca³am w tenisów-
kach i w spodniach pilota. Z takich do-
œwiadczeñ zostaj¹ pewne obrazy… Pamiê-
tam na przyk³ad panie z naszej grupy, któ-
re na ulicy karmi³y ciastami pieski, a ja dru-
gi dzieñ nie jad³am, bo by³o mi wstyd siê
przyznaæ, ¿e nie mam pieniêdzy. Mia³am
ochotê odebraæ im te ciastka, bo by³am
strasznie g³odna. Kolejne, doœæ drastyczne
doœwiadczenie nauczy³o mnie, ¿e w nie-
których sytuacjach nie poradzê sobie bez
pomocy innych ludzi. Ci¹gle jednak by³am
zablokowana, nie umia³am prosiæ o po-
moc, to by³o ponad moje si³y. Drug¹ przy-
kr¹ sytuacjê z baga¿em mia³am po sied-
miu latach, w Wenezueli. Teraz zbli¿a siê
kolejna siódemka, muszê chyba w nastêp-
n¹ podró¿ jechaæ z malutkim plecakiem,
¿eby nie kusiæ losu, gdyby zadzia³a³o pra-
wo serii (œmiech). Podczas pobytu w We-
nezueli mia³am kilka nieprzyjemnych do-
œwiadczeñ. Miêdzy kolejnymi noclegami
pokonywaliœmy tam doœæ d³ugie trasy.
Pewnego dnia straci³am œwiadomoœæ. Pa-
miêta³am, ¿e pakowa³am siê w hotelu w
Ciudad Bolivari nagle odzyska³am œwiado-
moœæ w namiocie, 600 km dalej, na trek-
kingu, sk¹d mieliœmy wchodziæ na górê
sto³ow¹ Roraimê. Nie pamiêtam, co siê
dzia³o w miêdzyczasie. By³am w cudzych
rzeczach, bez baga¿u, który przygotowa-



³am w hotelu na trekking. Po powrocie,
ju¿ w domu, okaza³o siê, ¿e zdiagnozowa-
no u mnie padaczkê, która przejawia siê
utrat¹ œwiadomoœci w momencie silnego
stresu. Po diagnozie uœwiadomi³am sobie,
¿e takie sytuacje miewa³am ju¿ wczeœniej,
np. nie pamiêtam pogrzebu mê¿a, nie pa-
miêtam stypy, ale wtedy by³am wœród
swoich. Najpiêkniejsze jest to, ¿e pomimo
z³ego samopoczucia wesz³am na ta górê.
Roraima pozostawia niesamowite wra¿e-
nia - jeden z piêkniejszych obrazów, jakie
zapad³y mi w pamiêci. By³am tam i st¹pa-
³am po dziewiczym œwiecie sprzed tysiêcy
lat, w czarnym kamiennym krajobrazie
pe³nym endemicznych organizmów:
wœród rosiczkowatych roœlin zjadaj¹cych
owady, czarnych ¿abek i - kontrastuj¹cych
z otoczeniem - wyrastaj¹cych z czarnej
gleby kolorowych kwiatów. Ta podró¿
by³a i piêkna, i trudna. Uœwiadomi³a mi,
¿e muszê liczyæ przede wszystkim na sie-
bie. To ja, niezale¿nie od okolicznoœci,
muszê sobie poradziæ. I wtedy odpuœci³
mi mój strach i kiedy po raz trzeci zgin¹³
mi baga¿, tym razem w Gruzji, powie-
dzia³am -pilotowi: Po¿yczasz mi 400 eu-
ro, które odeœlê ci po powrocie.; a wspó³-
lokatorce wiêkszej dwa razy ode mnie:
Po¿yczysz mi ze trzy bluzki i spodnie. Na
koniec doda³am zastrze¿enie: Dajcie mi
to dzisiaj, bo jutro ju¿ was o to nie popro-
szê (œmiech). Kiedy przesz³am ju¿ te
wszystkie etapy, dziœ mogê powiedzieæ,
¿e jadê bez stresu, bo wiem, ¿e jak zginie
mi baga¿, to dam sobie radê cokolwiek
siê stanie. Kiedy zachorujê, umiem po-
prosiæ o pomoc, ubranie i leki. Jeœli j¹
otrzymam, to super, jeœli nie - to trudno,
muszê polegaæ na sobie. To nie mój pro-
blem tylko osoby, która odmawia pomo-
cy. 

W którym momencie zorientowa³a
siê Pani, ¿e podró¿owanie staje siê sposo-
bem na ¿ycie i samorealizacjê?

W zasadzie od czasu, kiedy zosta³am
sama. To by³ taki punkt zwrotny. ̄ eby za-
biæ myœli, zaj¹æ czas, anga¿owa³am siê
mocno w pracê. Pracuj¹c intensywnie, za-
rabia³am pieni¹dze i zaczê³y siê wyjazdy.
To mnie motywuje. Zawsze czyta³am bar-
dzo du¿o: Ryszarda Kapuœciñskiego, Ar-
kadego Fiedlera, Karola Maya. Ch³onê³am
ksi¹¿ki o innych kulturach, szczególnie
o Indianach. Wtedy te¿ otworzy³ siê
œwiat, mo¿na by³o swobodnie wyje¿d¿aæ.
Kiedyœ, pomimo ¿e mia³am paszport, nie
by³o takich mo¿liwoœci. Teraz, kiedy ju¿
podró¿ujê, dalej muszê siê rozwijaæ, mu-
szê dbaæ o kondycjê. Du¿o je¿d¿ê rowe-
rem, uprawiam nordicwalking, chodzê na
basen, æwiczê. Zaczê³am siê prywatnie
uczyæ angielskiego, chocia¿by ¿eby spo-
kojnie samodzielnie wype³niæ deklaracjê,
zapytaæ o drogê, gdy siê zgubiê, czy po-
prowadziæ z kimœ zwyk³¹ konwersacjê.
Kiedy ju¿ samodzielnie polecieliœmy z ksiê-
dzem Kasprzakiem do syna do Izraela, to
musia³am sobie poradziæ, nie mia³am wy-
boru. Ksi¹dz W³adek stwierdzi³ tylko:
Dziewucho, ty jesteœ bystra, ja idê za tob¹,
a ja, pomimo strachu, musia³am trzymaæ
fason. Jacek napisa³ mi po angielsku, o co
bêd¹ mnie pytaæ.”Wykuwa³am” to na pa-
miêæ i na lotnisku ju¿ nie czeka³am na py-
tania, tylko wszystko mówi³am sama. Pa-
miêtam, jak jednego razu wylatywa³am
z Berlina i pracownik lotniska nie móg³ siê
ze mn¹ dogadaæ, ani po niemiecku, ani po
angielsku, ale w koñcu doszliœmy do poro-
zumienia w jêzyku rosyjskim, którego
podstawy jeszcze pamiêtam. Potem ju¿
po 2000. roku, kiedy by³a w Izraelu woj-
na, a listy sz³y miesi¹cami, nauczy³am siê
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W Turmi, nad rzek¹ Omo w Etiopii
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W górach Semien w Etiopii -  wejœcie na Mount Bwahit, 4437 m n. p. m

Wœród plemienia Hamerów w Etiopii
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pos³ugiwaæ komputerem i poczt¹ elektro-
niczn¹. Mail dochodzi³ od razu i na bie¿¹-
co mia³am informacje, dziêki czemu by-
³am spokojniejsza, choæ rzeczywistoœæ nie
by³a a¿ tak drastyczna, jak relacje w
telewizji.To wszystko wynika³o jedno
z drugiego. I tak chêæ podró¿owania, ale
i kontaktu z dzieæmi, zmusza³a mnie do
ci¹g³ej nauki. Kocham góry, ale zaczê³am
jeŸdziæ w nie doœæ póŸno. W Tatry, Alpy
stara³am siê jeŸdziæ co roku. Na wszyst-
kich wyjazdach ktoœ czymœ zainspiruje,
dowiem siê o miejscach, które warto zo-
baczyæ. I niewa¿ny jest wiek, tylko chêæ. 

Nieliczni z Pani rówieœników porwali-
by siê na takie wyczyny. Czy nie towarzy-
szy Pani lêk o siebie?

Kiedy posz³am po powrocie z Wene-
zueli na badanie do neurologa, stwierdzi³,

¿e chyba zwariowa³am, ¿e w tym wieku
pojecha³am na tak¹ wyprawê, ¿e absolut-
nie powinnam zrezygnowaæ z trekkingu.
A ja mia³am przecie¿ dopiero 60 lat i ju¿
planowa³am wyjazd do Etiopii, choæ nas³u-
cha³am siê, ¿e jest doœæ niebezpieczna. No
i co? I pojecha³am do tej Etiopii, i ma³o te-
go, pierwszy raz wesz³am na wysokoœæ
4300 m n. p. m. By³am wtedy w rewela-
cyjnej grupie, poza tym mia³am ze sob¹ ta-
bletki na wszelki wypadek. Poniewa¿
trekking by³ doœæ trudny pod wzglêdem
wydolnoœciowym, nie chc¹c opóŸniaæ gru-
py, wynajê³am sobie przewodnika. To nie
by³a du¿a kwota, ale poniewa¿ bardzo
chcia³am, postanowi³am, ¿e podejdê tak
wysoko, jak dam radê. No i ruszyliœmy.
Mój plecak niós³ przewodnik, chyba na-
wet starszy ode mnie, który co jakiœ czas
powtarza³: Strongwomen, strongwomen.

Gra¿yna Matuszak

Kocham góry, ale zaczê³am jeŸdziæ w nie doœæ póŸno - w szwajcarskich Alpach
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A ja sz³am i ledwo dysza³am. Moja grupa,
kiedy ju¿ dotar³a na szczyt, czeka³a tam na
mnie. Gdy znalaz³am siê na szczycie,
wœród ludzi, którzy czekali i wierzyli, ¿e
mi siê uda, bardzo siê pop³aka³am. Mam
cudne zdjêcie z moim przewodnikiem,
który stoi za mn¹ z karabinem. To s¹ w³a-
œnie takie momenty, ciê¿kie, trudne, ale
one nie zabijaj¹ tej przyjemnoœci, emocji
i satysfakcji, która czeka na koñcu. Takie
historie niesamowicie buduj¹ i nie ma siê
co baæ. Te wszystkie przestrogi to bzdura,
¿aden lekarz mi nie powie, ¿e ja gdzieœ nie
wejdê. Ma³o tego, spotyka³am na wyjaz-
dach ludzi schorowanych, np. pana, który
chorowa³ na czerwienicê - mia³ nadpro-
dukcjê czerwonych krwinek. Lekarz mu
powiedzia³, ¿e nawet nasza Œnie¿ka jest
poza zasiêgiem jego mo¿liwoœci, a on bar-
dzo marzy³ o Peru, gdzie wje¿d¿a siê na

wysokoœæ 4900 m n. p. m. I on zdecydo-
wa³ siê na t¹ podró¿. Powiedzia³ mi: Poje-
cha³em, by³em ca³y spuchniêty, ale da³em
radê, by³em tam! I wróci³em! Kiedyœ na
wycieczce w Alpach by³ ze mn¹ mê¿czy-
zna z nowotworem, który by³ zdetermi-
nowany, ¿eby wejœæ na szczyt. Zdarza siê,
¿e ja w górach dochodzê tylko do prze³ê-
czy i tam zostajê, ciesz¹c siê zwyczajnie wi-
dokami, tym, ¿e tu jestem. Staram siê, jak-
kolwiek paradoksalnie to zabrzmi, nie
prowokowaæ losu. I kiedy tak odpoczy-
wa³am, zobaczy³am œmig³owiec. Zaœwita-
³a mi w g³owie po prostu ludzka myœl, bru-
talna prawda: Kurczê, facet pad³. Jak coœ
mu siê sta³o, bêdzie problem, niefajnie
mieæ trupa na wycieczce. Okaza³o siê jed-
nak, ¿e to nie po niego lecieli. On poszed³
i zszed³. Kiedy potem wieczorem, w trak-
cie rozmowy, t³umaczyliœmy mu, ¿e nie

Trekking w Alpach



LUDZIE I ICH PASJE ...

100 Gra¿yna Matuszak

mo¿e tak robiæ, ¿e ryzykuje, on spokojnie
stwierdzi³: S³uchajcie, a co ja mam do stra-
cenia, nawet gdybym spad³, gdybym nie
wszed³, to co? Gdybym nie zaryzykowa³,
nigdy bym tego nie zobaczy³. Ja mam wy-
rok, ja teraz myœlê o sobie, moje jest to, co
zobaczê. I to nie by³y odosobnione przy-
padki, czêsto ludzie wybieraj¹ siê w po-
dró¿, ¿eby podbudowaæ siê psychicznie.
Realizuj¹, nawet w skrajnych przypad-
kach, to, o czym marzyli ca³e ¿ycie. I ro-
bi¹ to pokonuj¹c swoje s³aboœci, czêsto
chorobê. Jak widzisz takie sytuacje, to
zmieniasz te¿ podejœcie do spraw osta-
tecznych.Takie prze¿ycia ucz¹ dystansu
do ¿ycia. Chocia¿by stosunku do obecnej
sytuacji z koronowirusem. Przez ca³y ten
czas nie by³o momentu, ¿ebym siê ba³a,
¿ebym siê odizolowa³a. Cz³owiek tyle wi-
dzia³ i jest spe³niony. Odejdê, to odejdê.

To, ¿e nie widzia³am pewnych rzeczy, to
ju¿ wiele nie zmienia. Widzia³am du¿o
œmierci i to ludzi spe³nionych. Szczególnie
du¿o nauczy³a mnie Afryka. Takiej biedy
i takiego pogodzenia z ¿yciem, i z tym, ¿e
jesteœmy tu tylko na chwilê, trudno u nas
szukaæ. Cz³owiek zaczyna zazdroœciæ tym
ludziom spojrzenia na œwiat. I w³aœciwie to
maj¹ racjê, bo za czym tak naprawdê go-
nimy. Czasami myœlê sobie: Za czym ja tak
strasznie goniê, nie mam czasu na nic i dla
nikogo. I w pewnym momencie, zatrzy-
mujê siê i przychodzi refleksja: Zaraz, jak
zamknê ten mój zak³ad na dzieñ, dwa,
czego nigdy nie robi³am, bo musia³am za-
rabiaæ na wycieczki, to co siê takiego w³a-
œciwie stanie? Bardzo szanujê moich klien-
tów, ale przecie¿, jeœli ktoœ przyjdzie i bê-
dzie zamkniête, to trudno, przyjdzie na-
stêpnego dnia. Dojrza³am w koñcu do re-

Ka¿da podró¿ jest inna, ka¿da jest cudna, ka¿da wyzwala inne emocje - na Saharze w Mali
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fleksji, ¿e przecie¿ tak naprawdê niczego
nie muszê. Teraz nie mam ju¿ równie¿
problemu, z tym, ¿e coœ mi siê stanie
gdzieœ poza domem, w podró¿y. By³a-
bym nawet szczêœliwa, ¿e spotka mnie to
w momencie robienia tego, co kocham.
I tak uczê moje dzieci, ¿e nie maj¹ siê
o mnie martwiæ, bo jeœli coœ by mi siê sta-
³o w podró¿y, to maj¹ wiedzieæ, ¿e ja wte-
dy by³am najszczêœliwszym cz³owiekiem. 

Jak¹ podró¿ Pani zapamiêta³a tak naj-
bardziej, najbardziej, oprócz oczywiœcie
tych z ekstremalnymi przygodami, kiedy
na przyk³ad kradn¹ baga¿ lub wydarza siê
coœ nieprzewidywalnego? 

To mo¿e inaczej. Ka¿da podró¿ jest in-
na, ka¿da jest cudna, ka¿da wyzwala inne
emocje. S¹ kraje, do których chcia³abym
wróciæ z wielk¹ przyjemnoœci¹. To jest Pa-

tagonia, to jest Norwegia. Marzê teraz
w tym momencie o Lofotach, ale to jest
te¿ Afryka, która uczy mnie ¿ycia, tego,
co jest w ¿yciu wa¿ne. Jak ju¿ wczeœniej
mówi³am, w Afryce spotka³am siê z tak¹
bied¹, ¿e trudno sobie j¹ wyobraziæ. Na
przyk³ad w Mali… Do Timbuktu p³ynêli-
œmy trzy dni Nigrem w niewielkiej ³odzi.
By³o nas czworo turystów, pilot i dwóch
Malijczyków. W ci¹gu dnia zatrzymywali-
œmy siê i wchodziliœmy do wiosek ludu Bo-
zo. To tereny pustynne. Rzadko tu trafia-
j¹ turyœci, wiêc wychodzi³y do nas czasem
ca³e wioski, bo byliœmy dla nich tak¹ atrak-
cj¹, jak oni dla nas. Prosili przede wszyst-
kim o lekarstwa. W Afryce, w wiêkszoœci
krajów, tubylcy przychodzili do naszych
obozowisk po pomoc medyczn¹, bo bia³y
cz³owiek - to lekarz, to lekarstwa. Byliœmy
na to przygotowani i lekarki pomaga³y,

Do Timbuktu p³ynêliœmy trzy dni Nigrem w niewielkiej ³odzi - zwiedzanie Timbuktu w Mali



rozdawa³y leki, t³umaczy³y jak braæ.
Ostatniego dnia rejsu nie mieliœmy ju¿ le-
ków. Weszliœmy do wioski. Wszêdzie le-
¿a³y susz¹ce siê ryby i wszechobecny pia-
sek… Dzieci z du¿ymi brzuchami, spa³y po
prostu na piasku. Efekt jednostajnej diety.
Rozdaliœmy swoje prywatne leki, by³o ma-
³o. W oczach mia³am pe³ne leków apteki
w Polsce, ca³e kontenery wype³nione wy-
rzuconymi przez markety warzywami.
Wróci³am na ³ódŸ i p³aka³am z bezsilno-
œci, z wœciek³oœci. Nie tylko ja. Lekarka,
wesz³a na ³ódŸ, za³amana: Leczê zdro-
wych ludzi, a im tu nie mogê pomóc. Ta-
kich obrazów siê nie zapomina. Wracam
do domu i ka¿dego dnia dziêkujê Bogu, ¿e
mam w³asne ³ó¿ko, ¿e mam wodê, ¿e
mam co jeœæ. Po takim doœwiadczeniu
przestajesz wyrzucaæ jedzenie, je¿eli  ju¿
to zawieszasz w reklamówce, ¿eby ktoœ

móg³ je zabraæ. Zaczynasz szanowaæ leki,
ma³o tego - zaczynasz dostrzegaæ ludzi,
którzy tak strasznie marnuj¹ to wszystko
i jeszcze narzekaj¹. Po czymœ takim wra-
casz odmieniony, nagle nie musisz mieæ
pieniêdzy, nie musisz mieæ niczego, bo wi-
dzia³aœ, ¿e cz³owiek mo¿e byæ naprawdê
szczêœliwy i uœmiechniêty, nawet w takich
skrajnych sytuacjach. Tak¿e w Czadzie,
kiedy przez dwa tygodnie podró¿owali-
œmy od oazy do oazy, wchodziliœmy do
domostw ludzi, którzy praktycznie nic nie
maj¹, a oni próbuj¹ ciê ugoœciæ. A¿ ciê za-
tyka, ale nie mo¿esz odmówiæ. Tu zdarza-
³o mi siê przepijaæ poczêstunek wódk¹,
dla w³asnego bezpieczeñstwa. Wœród tu-
rystów tocz¹ siê dyskusje, jak pomagaæ
biednym, by im nie szkodziæ, nie przyzwy-
czajaæ wy³¹cznie do brania. Wiele godzin
przy ogniskach maglowaliœmy ten temat.
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Teraz do³¹czaj¹ do nas równie¿ wnuki - z córk¹ i wnuczkami w Wenecji



Jak ich traktowaæ, dawaæ pieni¹dze, czy
nie dawaæ. Wa¿na jest jedna zasada - nie
dawaæ za nic, daæ zarobiæ. Nie dawaæ pie-
niêdzy za jedno zdjêcie. Zrobiæ seriê
zdjêæ, chocia¿ tego nie potrzebujesz, ¿eby
ten ktoœ ustawi³ siê, zapozowa³ i wiedzia³,
¿e w ten sposób zapracowa³. Bardzo za-
imponowa³ mi kiedyœ Szymon Ho³ownia,
który na spotkaniu w nowotomyskiej bi-
bliotece powiedzia³ takie znamienne zda-
nie: Pomó¿ jednemu cz³owiekowi. Sam
œwiata nie zbawisz. To dotyczy w³aœnie
Afryki. Widzisz ten ogrom biedy, choæ
podobnie bywa w Azji. W Chinach te¿ to
widzia³am i opadaj¹ ci rêce. I to jest istot-
ne, nie pomo¿esz wszystkim, ale jednemu
mo¿esz. Bêd¹c w Indiach zrozumia³am
œwiêtoœæ Matki Teresy. Wœród ogromu
tamtejszej biedy, ludzi le¿¹cych na ulicach,
pomaga³a tym, którym mog³a. Myœlê, ¿e

trzeba mieæ wtedy mocny krêgos³up. I to
mnie nauczy³o, w odró¿nieniu od pierw-
szych wyjazdów, ¿e jestem strasznie bo-
gata, ¿e mogê pomóc, mogê daæ, opóŸniê
najwy¿ej ten mój nastêpny wyjazd, ale da-
j¹c komuœ chocia¿by jednego czy dwa do-
lary, wiem, ¿e zapewniam tej osobie -
dziecku, czy matce, wy¿ywienie na ca³y
dzieñ. Takie zachowania przenosi siê do
codziennego ¿ycia. Cz³owiek zaczyna ina-
czej patrzeæ na œwiat. 

Jak planuje Pani wyprawy?
Ju¿ tak trzy miesi¹ce po powrocie za-

czyna mnie nosiæ i zaczynam szukaæ po-
mys³u na kolejn¹ wyprawy. Kiedy szu-
kam, rozpatrujê ró¿ne opcje. Wybór - to
przewa¿nie przypadek. Zawsze biorê
pod uwagê ze dwie, trzy propozycje, któ-
re na ten moment wydaj¹ siê interesuj¹ce.
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Mamy wtedy czas dla siebie - wyjazd z dzieæmi i wnukami do Chamonix
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Okolice Murmañska, u Samów

W drodze uczysz siê te¿ siebie, swojego organizmu, swoich reakcji - Patagonia, trekking w Andach
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Jeden z wielu zapamiêtanych widoków - krajobraz pustynny w Namibii

W wiosce grupy etnicznej Himba w Namibii



I wtedy zastanawiam siê, czy dam radê ze-
braæ okreœlon¹ sumê pieniêdzy. Z wie-
kiem, z doœwiadczeniem te¿ mam swoje
preferencje, przede wszystkim lubiê góry
i egzotykê. To mnie najbardziej krêci
i w takie miejsca najchêtniej siê wybieram.
Je¿d¿enie po Polsce, czy po Europie jest
super. Jest piêknie, owszem…, ale to nie s¹
te emocje. Ma³o tego, lubiê siê zmêczyæ,
tak zszargaæ do upad³ego i stan¹æ na prze-
³êczy, odetchn¹æ pe³n¹ piersi¹ i poczuæ to
„coœ”. Zobaczyæ œwiat inaczej. Lubiê spaæ
pod namiotem, nie potrzebujê luksuso-
wych hoteli, czujê siê tam Ÿle, zagubiona.
To nie jest mój œwiat. Kiedy wstajê rano
i wychodzê z namiotu, nawet jeœli dos³ow-
nie - czujê piasek miêdzy zêbami, to to jest
to. Wiem, ¿e ¿yjê naprawdê. Bywa te¿, ¿e
zdecydujê siê na jakiœ wyjazd i wtedy oka-
zuje siê, ¿e nie zebra³a siê potrzebna do

wyjazdu grupa. Wtedy wchodzi w grê
druga upatrzona opcja. Nie ma jakichœ
sztywnych regu³ dotycz¹cych moich wy-
borów. W tej chwili chcê siê wybraæ na
wspomniane Lofoty. Obserwujê te¿ pro-
pozycje wyjazdu do Kirgistanu, bo jest nie-
samowity. Na pewno interesuje mnie -
i biorê pod uwagê - Kaukaz, ale te¿ myœlê
o Afryce. Jedno z biur turystycznych przy-
gotowa³o ostatnio propozycjê wyjazdu do
pó³nocnej Kenii. Nie chcia³am specjalnie
wybieraæ siê do Kenii, bo jest dla mnie za
bardzo turystyczna, ale tramping w jej pó³-
nocnej czêœci wydaje siê ju¿ bardzo intere-
suj¹cy. Jest taki film „Wierny ogrodnik”,
w którym zosta³y pokazane pó³nocne te-
reny Kenii i one do mnie przemawiaj¹. Cie-
kawa wydaje siê równie¿ Somalia. Na
pewno coœ wybiorê, ale to te¿ musi byæ na
moj¹ kieszeñ. Teraz znów odk³adam.
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„Ziemia Œwiêta oczami pielgrzymów” - wystawa fotograficzna w Nowotomyskim Oœrodku Kultury
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Kiedy ju¿ zdecydujemy o celu podró-
¿y, nastêpuj¹ przygotowania. Jak Pani
przygotowuje siê do tych nie³atwych
przecie¿ i doœæ d³ugich wypraw? Ile czasu
to zajmuje? 

D³ugoœæ wypraw jest faktycznie ró¿na,
bo bywa³o, ¿e wyje¿d¿a³am na tramping
nawet na trzydzieœci dni. Wa¿na przede
wszystkim jest kondycja fizyczna, staram
siê utrzymywaæ siê w formie ca³y czas. Ale
tak konkretnie…  Jak ju¿ wiem dok¹d ja-
dê, staram siê dowiedzieæ siê czegoœ o wy-
branym kraju, zbieram ró¿ne informacje.
Niekoniecznie musi to byæ wiedza dog³êb-
na. Wyszukujê ciekawostek pod k¹tem
kulturowym, historycznym, geograficz-
nym, natomiast o wiele wiêcej czytam ju¿
po powrocie. Wielu rzeczy dowiadujê siê
w podró¿y, obserwujê, dopytujê, zawsze
robiê notatki. Nie na wszystkie pytania

znajdujê jednak odpowiedzi. Potem, ju¿
w domu, na podstawie zdjêæ, które zrobi-
³am, zadajê sobie ró¿ne dodatkowe pyta-
nia i szukam dalej, w zwi¹zku z czym po-
jawia siê góra ksi¹¿ek, któr¹ wertujê, a na
koñcu wszystko sobie systematyzujê,
uk³adam w opowieœæ i tak powstaje pre-
zentacja. To jest dla innych, ale te¿ dla
mnie. Lubiê to, lubiê czytaæ ksi¹¿ki o da-
nym kraju, ale te¿ czytaæ utwory autorów
z niego pochodz¹cych, bo one najbardziej
oddaj¹ jego klimat, mentalnoœæ i kulturê.
To dope³nia ca³oœci. 

Co jeszcze Pani zyskuje dziêki podró-
¿om? A w zasadzie, jaki jest bilans zwi¹za-
nych z nimi zysków i strat?

Jest ca³y pakiet korzyœci. To s¹ wspo-
mniane wczeœniej: radoœæ, wiedza, budu-
j¹ce emocje, pokonywanie w³asnych s³a-

Fascynuje mnie odkrywanie œwiata...

Lubiê te¿ przygotowywaæ prezentacje, prelekcje i potem spotykaæ siê z ludŸmi… - podczas spotkania 
podró¿niczego w Klubie Mi³oœników Podró¿y „Przez Kontynenty” - 

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu, 2015 r.
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Na lot balonem nad Kapadocj¹ namówi³am 81. letni¹ towarzyszkê podró¿y

Lubiê poznawaæ nieznane mi miejsca… - Torres de Point w Chile
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a przede wszystkim doœwiadczaæ niezwyk³ego piêkna tego œwiata - Rumunia

Czasem z nadmiaru piêkna wzruszam siê do ³ez - wyspa Olchon na jeziorze Bajka³
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boœci, inne spojrzenie na ludzi i ¿ycie - ale
te¿ fajne, buduj¹ce stosunki rodzinne.
Czêœæ z tych wyjazdów to s¹ moje wypra-
wy indywidualne, ale je¿d¿ê równie¿ z mo-
j¹ rodzin¹. Na pierwszy wyjazd autokaro-
wy pojecha³am z córk¹ Kasi¹, tak bardzo
ba³am siê jechaæ sama. Skupiona na swoim
strachu, zapomnia³am, ¿e Kasia ma choro-
bê lokomocyjn¹. Okrucieñstwo! Na
pierwszy wyjazd rowerowy na Wêgry po-
jecha³am równie¿ z Kasi¹, bo ba³am siê, ¿e
sama siê zgubiê, a ona ma œwietn¹ orienta-
cjê w terenie. Z dzieæmi podró¿ujemy re-
gularnie od 2006 roku. Kasia, Gosia, Jacek
i ja mamy wtedy czas dla siebie. Oni widz¹
mnie inn¹ i ja ich postrzegam inaczej. Kie-
dyœ zawsze Jacek by³ inicjatorem takich
wypadów, to on je g³ównie organizowa³.
Teraz do³¹czaj¹ do nas równie¿ wnuki.
Nie mam problemu z brakiem kontaktu
z dzieæmi, ten kontakt ma swoje korzenie
w okresie ich dzieciñstwa, kiedy wspólnie
biwakowaliœmy pod namiotami. Powiem
nieskromnie, ¿e nie mam problemu z na-
d¹¿aniem za moj¹ rodzink¹, a nawet wiê-
cej - czasem bywa odwrotnie. To oni goni¹
za mn¹. Cieszy mnie uznanie w oczach
moich wnuków i to, ¿e s¹ ze mnie dumne.
Kiedy dwa lata temu pojecha³am z wnuka-
mi Magd¹ i Piotrem do Czarnogóry, stwo-
rzyliœmy ca³kiem zgran¹ ekipê. Piotr
„ogarnia³” jêzyk, Magda jest bardzo do-
brym kierowc¹. Razem zwiedziliœmy na-
prawdê du¿o. Co prawda w efekcie wy-
sz³o na to, ¿e to nie oni pojechali ze mn¹,
tylko oni wozili mnie. Z zasadzie w tej
chwili to wnuki zabieraj¹ mnie w podró¿e.
Okazuje siê, ¿e to, ¿e mam takie bogate
doœwiadczenia i w tylu miejscach by³am,
daje im du¿e poczucie bezpieczeñstwa.
Obserwuj¹c mnie, utwierdzaj¹ siê w prze-
konaniu, ¿e siê da, ¿e mo¿na, prze³amuj¹

te¿ swoje lêki. Ale te¿ oni powoduj¹, ¿e ja
czujê siê przez to lepiej. Oni ucz¹ siê ode
mnie, a ja od nich. To jest ogromny zysk.
Jeœli ju¿ mówimy o ¿yciu osobistym, nie
wszystko jest takie ró¿owe. Minusem tej
mojej pasji jest to, ¿e od œmierci mê¿a, czy-
li przez 27 lat, nie spotka³am osoby, która
by ze mn¹ jak¹œ fascynacjê na równi dzieli-
³a. Cz³owiek nie jest stworzony do samot-
noœci. Spotyka³am na swej drodze mê¿-
czyzn, ale w moim pêdzie do ¿ycia oni
mnie opóŸniali. By³o takie wa¿enie - za
i przeciw. Zawsze powtarza³am: Nie mu-
sisz lubiæ tego co ja, ale chcia³abym, ¿ebyœ
zainteresowa³ mnie tym, co ty lubisz. Ja
chcê motywowaæ, ale równie¿ chcê, ¿eby
mnie ktoœ motywowa³. Chcê mieæ w kimœ
oparcie i partnera. To siê nie uda³o, to ce-
na za to, ¿e robiê, co chcê. To ca³kiem do-
bry bilans. To te¿ jest jakiœ wybór. Ale dziê-
ki temu, ¿e mam bardzo dobry kontakt
z rodzin¹, z moimi dzieæmi, nie odczuwam
samotnoœci. Wielu ludzi twierdzi, ¿e naj-
gorsza w ¿yciu jest samotnoœæ. Ja twierdzê,
¿e nie. Samotnoœæ jest w nas, my nie jeste-
œmy sami. Fakt, ¿e wa¿ne jest to, jak sobie
z samotnoœci¹ radzimy, czy lubimy byæ ze
sob¹, a tak¿e, na ile kontakt z bliskimi re-
kompensuje poczucie straty, czy zaspoka-
ja oczekiwania. Teraz ca³kiem niedawno,
ju¿ w pandemicznej rzeczywistoœci by³o
tak, ¿e wnuczka, która przebywa w Anglii,
nie mog³a do nas przylecieæ. Têskni³a bar-
dzo. I nagle wpad³a na pomys³, ¿e skoro
z Anglii nie mo¿e przylecieæ do Polski, a s¹
loty do Portugalii, to mo¿e spotkamy siê
w³aœnie tam. Wiêc szukaliœmy lotów, zgry-
waliœmy terminy, ¿eby siê tam spotkaæ.
¯artujê czasem, ¿e mo¿e to nie jest do
koñca normalna rodzina, ale bardzo siê
szanujemy i lubimy byæ razem. To równie¿
ogromna korzyœæ.



LUDZIE I ICH PASJE ...

111Fascynuje mnie odkrywanie œwiata...

Taka w³aœnie powinna byæ chyba nor-
malna rodzina, bo poczucie wiêzi i szacu-
nek s¹ niezwykle wa¿ne. Jest Pani dla bli-
skich niew¹tpliw¹ osob¹ motywuj¹c¹... 

Bardzo mnie to cieszy i buduje.
Wnuczka Sylwia ma na przyk³ad lêk prze-
strzeni, ale jeŸdzi ze mn¹ w Tarty. By³y-
œmy ju¿ dwa razy na Szpiglasowej, tam
wchodzi siê po ³añcuchach. I ona ostatnio
mówi, ¿e marzy, ¿eby wejœæ tam kolejny
raz. I choæ idzie z trudem, nawet z p³a-
czem - wchodzimy tam razem, a kiedy
jest ju¿ na prze³êczy, siada i trzymaj¹c siê
wielkiego kamienia, pyta mnie: Ale pój-
dziesz ze mn¹ kolejny raz? Jak tu nie byæ
szczêœliwym. Jest dzielna, a ja mogê po-
móc jej w zdobyciu tej si³y i wiem, ¿e któ-
regoœ dnia ona pójdzie tam sama. I ¿e da
radê. Magda, z kolei, w Czarnogórze bar-
dzo wszystkiego siê obawia³a. Mia³a w³a-
œnie te lêki, które my wszyscy mamy na
pocz¹tku - czy da radê, jak sobie poradzi,
co zrobimy, jak siê popsuje wynajêty sa-
mochód… Spokojnie je pokonywa³yœmy,
a radzi³a sobie fantastycznie. A co do awa-
rii samochodu, to ja równie¿ bardzo siê
tego ba³am, dopóki mnie to nie spotka³o
pierwszy raz we W³oszech. W takich sy-
tuacjach zaraz uruchamia³ mi siê w g³owie
kalkulator- ile to kosztuje! - i oczywiœcie
przera¿enie. Jechaliœmy wtedy autostra-
d¹, samochód zepsu³ siê i musieliœmy we-
zwaæ pomoc drogow¹. Ekipie, która przy-
jecha³a bardzo siê spieszy³o, bo zbli¿a³a siê
godzina emisji jakiegoœ meczu, wiêc kazali
Jackowi wjechaæ samochodem na lawetê-
razem z nami, siedz¹cymi w œrodku. Zda-
waliœmy sobie doskonale sprawê, ¿e to
niezbyt bezpieczna sytuacja. Stres roz³a-
dowa³ Jacek, mówi¹c, ¿e w zasadzie on
pierwszy raz w ¿yciu podró¿uje na lawe-
cie. Po krótkim zastanowieniu stwierdzi-

³am, ¿e ja te¿. Wybuch œmiechu i sytuacja
roz³adowana. Nauczy³am siê, ¿e mo¿na
dostrzec dobre strony nawet w trudnych
sytuacjach, a ludzie potrafi¹ nas ca³kiem
pozytywnie zaskoczyæ. Mia³am zreszt¹
kilka takich doœwiadczeñ. Wiêc nie ma co
panikowaæ, trzeba nieraz dostaæ w ty³ek,
¿eby nauczyæ siê, ¿e ten œwiat jest przyja-
zny, i ludzie s¹ przyjaŸni. I choæ wielokrot-
nie spotykasz siê z odmow¹, to zawsze
znajdzie siê ktoœ, kto ci pomo¿e. Kluczem
jest ¿yczliwoœæ, pozytywne nastawienie
i uœmiech.

Tyle w¹tków poœwiêci³yœmy podró-
¿om, dziêki którym Pani siê rozwija, ewa-
luuje Pani postrzeganie œwiata, podejœcie
do ¿ycia, a jakie jeszcze inne pasje posia-
da Stanis³awa Waszkowiak… Przecie¿
ma Pani wiele umiejêtnoœci, robi Pani du-
¿o ró¿nych rzeczy?

To prawda. Oczywiœcie bardzo lubiê
szyæ, to jest te¿ Ÿród³o zarobkowania, po-
zwalaj¹ce mi na te wszystkie przyjemno-
œci, o których wczeœniej opowiedzia³am.
Niew¹tpliwie jedn¹ z moich pasji jest foto-
grafia. Mam na swym koncie kilka wy-
staw. Choæ po tym, co ogl¹dam w Inter-
necie, trochê wyhamowa³am. Dla mnie li-
czy siê ta stara fotografia, lubiê siê bawiæ
zdjêciami nie obrabianymi tak okrutnie w
komputerze. Zaczynam nabieraæ wiêc do
tego dystansu.  Lubiê te¿ przygotowywaæ
prezentacje, prelekcje i potem spotykaæ
siê z ludŸmi, ¿eby moj¹ opowieœci¹
przybli¿yæ im to, co widzia³am, czego
doœwiadczy³am. Szczególnie ceniê sobie
spotkania z dzieæmi, b¹dŸ co b¹dŸ jestem
„star¹ nauczycielk¹” - to siê nie zmienia.
Przygotowania takich pokazów
motywuj¹ mnie poniek¹d do szukania
dodatkowej, szerszej wiedzy. Przy
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Fascynuje mnie odkrywanie œwiata - jego cudów, tajemnic, a tak¿e zwyk³ej codziennoœci...
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pierwszych prezentacjach, kiedy chcia³am
tak dok³adnie o wszystkim opowiedzieæ,
³apa³am siê na tym, ¿e brakuje mi
s³ownictwa. Dziesiêæ lat przerwy w pracy
zawodowej spowodowa³o, ¿e czasem
brakowa³o mi s³ów. Podœwiadomie ba³am
siê, ¿eby moj¹ opowieœci¹ nie uzyskaæ
efektu odwrotnego od za³o¿onego, ¿eby
przez przypadek ludzi nie zniechêciæ.
Chcia³am ich zafascynowaæ danym
miejscem, ale i wyzwoliæ w nich chêæ
prze³amania w³asnych lêków, pokazaæ im,
¿e mo¿na. To mnie zmusza³o do nauki,
do rozwoju. Najwiêkszym dla mnie
komplementem by³o stwierdzenie, ¿e ja
tak swobodnie mówiê o wszystkim, tak
bez strachu. Jakie bez strachu -
pomyœla³am sobie i uœmiechnê³am siê
w duchu. Najgorsze s¹ momenty, kiedy
masz przed sob¹ jedno ze zdjêæ z prezen-
tacji, chcesz o czymœ powiedzieæ i masz
pustkê w g³owie. Na szczêœcie, kiedy opo-
wiadasz o swojej w³asnej podró¿y, o swo-
ich prze¿yciach, nawet jeœli umkn¹ gdzieœ
daty, czy nazwy, obraz ci o wszystkim
przypomina. Maj¹c szersz¹ wiedzê, nie
muszê za ka¿dym razem wyg³aszaæ wy-
uczonego tekstu, mogê te¿ opowiadaæ
serduchem, wtr¹caæ dygresje na ró¿ne te-
maty, czy w miarê swobodnie odpowia-
daæ na zadawane pytania. 

Wielk¹ przyjemnoœæ sprawia mi tak¿e
to, ¿e mogê m³odym ludziom uzmys³o-
wiæ, ¿e emerytura to nie koniec ¿ycia, ¿e
staroœæ, no mo¿e wiek dojrza³y, mo¿e byæ
ciekawie prze¿yty. Nie musi byæ tak, jak
w ludowym porzekadle: Panu Bogu siê
staroœæ nie uda³a. Ja parafrazujê to tak:
Ka¿dy ma tak¹ staroœæ, na jak¹ sobie za-
pracowa³. Pewnie, ¿e s¹ choroby niezale¿-
nie od nas, ale prawd¹ jest te¿, ¿e wiele
z nich mamy na w³asne ¿yczenie. I to, co

wa¿ne - uœmiechaj siê! Teraz jest taka po-
wszechna roszczeniowoœæ. Ja na to odpo-
wiadam: Nie. Jesteœ stary, b¹dŸ m¹drzej-
szy i ust¹p m³odemu. Nie spieszysz siê ni-
gdzie, co masz takiego wa¿nego do stra-
cenia. Poza tym du¿o czytam. Kocham
czytaæ. Mogê siê pochwaliæ, ¿e przeczyta-
³am ca³¹ Tokarczuk i jestem ni¹ zafascyno-
wana. Lubiê ksi¹¿ki, które maj¹ jakieœ
przes³anie filozoficzne. Od œmierci mê¿a
nie lubiê powieœci, bo przez te dwa, trzy
pierwsze lata, które by³y dla mnie tak bar-
dzo trudne, dosz³am do wniosku, ¿e wy-
obra¿anie sobie cudzego ¿ycia, bêd¹cego
wynikiem czyjejœ interpretacji bardziej lub
mniej prawdziwych ¿yciowych scen, kom-
pletnie przesta³o mnie interesowaæ. Wy-
myœlanie cudzego ¿ycia jest bez sensu, bo
samo ¿ycie jest tak niesamowicie ró¿no-
rodne. Zdecydowanie wolê biografie,
ksi¹¿ki historyczne, reporta¿e, czy dzien-
niki. Ostatnio, dziêki córce Kasi, trafi³am
na zbiór reporta¿y o ludziach w wieku od
70 do 90 lat. W ksi¹¿ce „Mi³oœæ jest war-
ta starania. Rozmowy z mistrzam” i dzien-
nikarka zadaje im pytania: co jest wa¿ne
w ¿yciu, jak widz¹ swoj¹ staroœæ, jak radz¹
sobie z przemijaniem… Wypowiedzi nie-
samowite. Jedno co ³¹czy bohaterów tej
szczególnej rozmowy, to to, ¿e s¹ intelek-
tualistami i dalej - pomimo wieku - wszyscy
pracuj¹. Ma³o tego, oni wszyscy godz¹ siê
z przemijaniem i czêsto robi¹ to z humo-
rem. Rozbawi³a mnie wypowiedŸ jedne-
go z 90. latków, który opowiada³, ¿e kie-
dyœ codziennie, przez ca³y tydzieñ, pro-
wadzi³ wyk³ady, teraz ma jeden w tygo-
dniu, ale przez ca³y tydzieñ siê do niego
przygotowuje. I taka jest rzeczywistoœæ.
To przes³anie pogodzenia z przemijaniem
odnajdujê tak¿e w buddyzmie, który piêk-
nie o nim uczy. Ja równie¿ godzê siê
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z przemijaniem. Nawet w tak drobnych
sprawach jak podró¿e, zwracam uwagê,
¿eby wybraæ tak¹, by nie opóŸniaæ grupy,
poniewa¿ wszyscy jad¹ w jakimœ celu. Mój
cel nie musi byæ ju¿ w pe³ni osi¹galny, idê
tak daleko, jak dam radê. 

Czy podró¿owanie samej - w pojedyn-
kê - jest trudne?

Samej nie, samotnie - tak. W Alpach
chodzê ju¿ sama na szlaki. Grupa idzie np.
na ferraty, a ja umawiam siê z przewodni-
kiem na zbiórkê i z map¹ wêdrujê sama.
Id¹c samemu, bardziej doœwiadczasz
przyrody. Ale tak naprawdê zawsze ko-
goœ podobnego spotykasz, na szlaku, czy
w schroniskach. Kiedy jestem sama w Za-
kopanem, nie mam problemu, gdy idê na
szlak. Niezbyt jest mi³o, gdy schodzi siê do
schroniska i nie ma z kim wypiæ piwa.
Kontakt z ludŸmi jest bardzo potrzebny.
Sama jestem w domu, w podró¿y potrze-
bujê ludzi. Czêsto s³yszê pytanie: Z kim
jeŸdzisz? Odpowiadam: Je¿d¿ê sama, ale
nie samotnie. Trudno znaleŸæ towarzy-
stwo wœród znajomych, osobê która
chcia³aby pojechaæ tam, gdzie akurat pla-
nujê. Ludzie maj¹ swoje ¿ycie, inne marze-
nia, inne finanse. W podró¿ach z biurami
trampingowymi dobre jest w³aœnie to, ¿e
nie stawiaj¹ warunków typu: Jedziesz
w dwójkê p³acisz tyle, a jak sama, dop³a-
casz do jednoosobowego pokoju.

S³uchaj¹c Pani, cz³owiek zaczyna wie-
rzyæ, ¿e marzenia s¹ naprawdê na wyci¹-
gniêcie rêki…

O marzeniach lubiê te¿ opowiadaæ ta-
k¹ anegdotkê, której puenta sprowadza
siê do stwierdzenia, ¿e ludzie powinni
umieæ korygowaæ marzenia. Jako m³oda
nauczycielka, z pust¹ kieszeni¹, marzy-
³am, ¿eby mieæ „malucha”, ¿eby podje-

chaæ nim pod dom rodzinny, wyjœæ z nie-
go rozpromieniona i dumna i pokazaæ, ¿e
ja te¿ mam samochód. Dziœ wydaje mi siê
to zabawne, bo zjecha³am taki kawa³
œwiata, zobaczy³am tak wiele, ale samo-
chodu nie mia³am, nawet „malucha”. Rze-
czywistoœæ przeros³a moje najœmielsze
marzenia… W latach 70. nie uwierzy³a-
bym, ¿e mogê byæ w takich miejscach.
Ch³on¹c ksi¹¿ki o Indianach, o tak odle-
g³ym œwiecie, s¹dzi³am, ¿e niemo¿liwe
jest, bym mog³a wœród nich znaleŸæ siê
osobiœcie. Jad¹c do Peru czyta³am „Króle-
stwo z³otych ³ez”. Kiedy wróci³am, prze-
czyta³am jeszcze raz, bo nie mog³am
uwierzyæ, ¿e by³am na Machu Picchu, cho-
dzi³am po Cuzco. To przecie¿ magia. A ja
tam by³am. To samo na przyk³ad w Pata-
gonii, jakby w nierealnym œwiecie - jest
trudno, ale piêknie. Tam te¿ mia³am nie-
przyjemn¹ przygodê - zgubi³am siê w An-
dach. Szliœmy pod Fitz Roy. W tym dniu
pogoda by³a naprawdê „patagoñska”.
Wia³ bardzo silny wiatr, zacina³ deszcz,
a temperatura wynosi³a 3-4 st. C. Po kilku
godzinach plecak by³ pe³en wody. Sz³am
sama, wiedz¹c, ¿e z przodu id¹ cztery
osoby, a za mn¹ reszta grupy z przewod-
nikiem Marcinem Z³omskim, który tak¿e
by³ goœciem spotkania w Klubie Mi³oœni-
ków Podró¿y „Przez Kontynenty” w no-
wotomyskiej bibliotece. Pod wieczór led-
wo trafi³am na camping. Tu okaza³o siê, ¿e
tylko Marcin przyszed³ po mnie, bo reszta
zesz³a do miasteczka. Przemarzniêci,
przemoczeni rozstawialiœmy zgrabia³ymi
rêkoma namioty. Pada³o tak, ¿e nie mo¿-
na by³o nawet zagotowaæ herbaty. Marcin
przyniós³ mi w kubku wódki - tak rozgrze-
wali siê panowie. Ze wzglêdu na leki ba³am
siê wypiæ. Roz³o¿y³am w namiocie ocieka-
j¹ce wod¹ sztywne rzeczy, wcisnê³am siê
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w œpiwór, który jedyny by³ suchy, ponie-
wa¿ by³ zapakowany w worek foliowy.
By³am sama. Przera¿a³a mnie myœl, jak ra-
no za³o¿ê na siebie te mokre rzeczy. Tam
pop³aka³am siê z zimna, z ¿alu nad sob¹,
z samotnoœci. W pozosta³ych namiotach
ludzie byli parami, tylko ja sama, biedna!
Rano czeka³am, kiedy Marcin da has³o, ¿e
zwijamy namiot. Szybko wskoczy³am w te
mokre, lodowate rzeczy. Okaza³o siê, ¿e
nie jest tak Ÿle, strach ma wielkie oczy. Ru-
szy³am na szlak, nie czekaj¹c na innych, by
siê rozgrzaæ. Wszystko by³o zalane, woda
po kostki. W pewnym momencie poczu-
³am pod stopami druty. Ca³a Patagonia jest
zadrutowana. Druty rozdzielaj¹ kilkuty-
siêczno hektarowe estancje. Na szlaku ich
nie by³o. To mog³o oznaczaæ tylko jedno -
zgubi³am siê. Sta³am na polanie. Mg³y uno-
si³y siê nad górami, ods³aniaj¹c kolejne
szczyty. By³o cudnie! Najpierw porobi³am
zdjêcia, pozwalaj¹ce zatrzymaæ te emocjo-
nuj¹ce chwile. Potem w³¹czy³am myœlenie.
Sytuacja by³a trudna - jak okiem siêgn¹æ la-
sy. Zdawa³am sobie sprawê, ¿e nikt mnie
tu nie znajdzie. Postanowi³am iœæ wzd³u¿ li-
nii lasu i w koñcu znalaz³am szlak. Ale od-
wieczny problem, w któr¹ stronê iœæ. Na
szczêœcie tym razem posz³am we w³aœci-
wym kierunku. Grupê odnalaz³am piêæ go-
dzin po wyznaczonym terminie zbiórki,
kiedy ju¿ szykowali siê do poszukiwañ.
Szok? Szok, kiedy o tym myœlisz, kiedy so-
bie to wyobra¿asz, ale kiedy tego doœwiad-
czasz, to daje si³ê. Spe³ni³am kolejne ma-
rzenie. By³o bardzo trudno i bardzo piêk-
nie.

Co by Pani powiedzia³a takim oso-
bom, które zwlekaj¹ z decyzj¹, które bo-
j¹ siê prze³amaæ, ba nawet takim, którzy
podró¿uj¹, ale tylko do kurortów, a któ-

rym trudno zdecydowaæ siê, ¿eby zoba-
czyæ coœ wiêcej ni¿ utarte turystyczne
szlaki? 

Jest takie powiedzenie Emneta Foxa:
Trzêœ siê ze strachu, jeœli musisz, ale rób
swoje. Trzeba to zrobiæ, tak po prostu.
Najgorzej wyobra¿aæ sobie wszystkie za-
gro¿enia, które w g³owie przerastaj¹ gra-
nice naszych mo¿liwoœci. Ja te¿ siê bojê,
ju¿ tydzieñ przed wyjazdem siê bojê, jesz-
cze jak wsiadam do poci¹gu, mówiê sobie:
Bo¿e, Stasia, nie jesteœ ju¿ m³oda, po co ci
to? Ca³a noc na lotnisku, zmêczenie, lot sa-
molotem… - autodestruktor pracuje na
pe³nych obrotach. A potem wysiadam na
miejscu z samolotu i jestem szczêœliwa, ¿e
tu jestem, spotykam ludzi, organizujemy
siê, zaczynam przygodê i kompletnie za-
pominam o domu, o Polsce. Ja potrafiê
zapomnieæ nawet o moich kotach, które
same zostaj¹ w domu, dogl¹dane okiem
s¹siadki. Zdarza³o siê, czego nie polecam
i nie podajê jako przyk³ad, ¿e tak zatraca-
³am siê w tym doœwiadczaniu podró¿owa-
nia, odmiennego fantastycznego œwiata,
który potrafi³ mnie ca³kowicie wy³¹czyæ,
¿e d³ugo nie odzywa³am siê do dzieci. To
zupe³nie inne prze¿ycie ni¿ indywidualne,
czy rodzinne wczasy lub wycieczki. 

S¹ wyjazdy ³atwiejsze, kiedy mój mózg
siê wycisza. Ju¿ w momencie wsiadania do
poci¹gu w Nowym Tomyœlu, cieszê siê, ¿e
jestem w drodze. Bywa te¿ inaczej. Mo¿e
uprzedzê kolejne pytanie, które zadaje mi
wiele osób - czy jest mi to potrzebne? Nie
wiem, ale patrz¹c z drugiej strony, gdzieœ
ma siê w œrodku zakodowane te wszyst-
kie pozytywne emocje, bo te z³e - nie, te
siê zapomina, rzadko siê o nich mówi, one
z czasem te¿ ³agodniej¹. Napêdza mnie to
wszystko, co mogê w podró¿y napotkaæ,
poznaæ, zobaczyæ, pomimo strachu. Ja,
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która jestem na co dzieñ panikar¹ i mam
czêsto holistyczne sny, w których siê gu-
biê, kiedy gubiê siê naprawdê i to czasem
niebezpiecznie, zachowujê spokój, mam
trzeŸwy umys³, nie wpadam w panikê.
W drodze uczysz siê te¿ siebie, swojego
organizmu, swoich reakcji. Kiedy pierw-
szy raz jecha³am na pe³nym luzie, zdziwi-
³am siê i zaczê³am siê zastanawiaæ, czy to
aby nie jest z³y znak, ¿e coœ siê mo¿e staæ,
bo zawsze siê ba³am. I nic siê nie sta³o. Za-
czê³am moj¹ wielk¹ przygodê, bêd¹c ju¿
nie pierwszej m³odoœci, bo w wieku 50 lat.
W wieku 52 lat nauczy³am siê p³ywaæ,
opanowa³am doœæ dobrze komputer. Ma-
j¹c 54 lata zaczê³am naukê angielskiego,
krótko przed szeœædziesi¹tk¹ zaczê³am
biegaæ, aby mieæ kondycjê na moje nie³a-
twe wêdrówki. Marzenia s¹ do zrealizo-
wania, nie w ten, to w inny sposób. Nie

mo¿esz tego doœwiadczyæ w swoim œwie-
cie, a mo¿e spotkasz to gdzie indziej…

O czym dziœ marzy Stanis³awa Wasz-
kowiak?

Teraz marzê o Australii. Zainspirowa³a
mnie do tego ksi¹¿ka „Australia, moja mi-
³oœæ. Dziennik podró¿y” Marka Tomalika,
geologa i podró¿nika, kilkakrotnie gosz-
cz¹cego na nowotomyskich spotkañ po-
dró¿niczych w bibliotece. Jest tam ca³a
masa organizmów endemicznych, niespo-
tykanych na innych kontynentach. Poza
tym, inne kontynenty generalnie ju¿ wi-
dzia³am. Pokusi³abym siê o Arktykê czy
Antarktydê, liznê³am trochê tego klimatu
bêd¹c w Ziemi Ognistej. Teraz jednak go-
ni mnie trochê wiek, patrzê ju¿ na wiele
spraw z pewnym dystansem. Choæ tak na-
prawdê, wiek nie jest specjalnym wy-

Chcê moimi opowieœciami przybli¿yæ to, co widzia³am, czego doœwiadczy³am - spotkanie podró¿nicze 
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miedzichowie
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znacznikiem. W Turcji na przyk³ad, by-
³am z pani¹ w wieku 81 lat, która w taki
sposób œwiêtowa³a swoje urodziny. We-
sz³yœmy na górê, na któr¹ nie wszed³ ¿a-
den siedemdziesiêciolatek z naszej grupy.
Sz³yœmy pomalutku, jej tempem. Sz³am
z ni¹ i dla niej. I zrobi³a to. Ma³o tego, na-
mówi³am j¹ na lot balonem nad Kapado-
cj¹. Chcia³a, ale ba³a siê - przede wszyst-
kim ze wzglêdu na lêk wysokoœci. Ja je-
stem czasem brutalna i mówiê, co myœlê.
Powiedzia³am jej wtedy: Janka, masz pie-
ni¹dze, masz 81 lat, pewnie nied³ugo
umrzesz, a co prze¿yjesz, tego ci nikt nie
zabierze. Tak naprawdê, co masz do stra-
cenia? Przekona³am j¹, ale nad ranem ze
strachu dosta³a rozstroju ¿o³¹dka. Na
szczêœcie - i to warto zapamiêtaæ - jakkol-
wiek to zabrzmi, by³a wódka - najlepsze,
niezawodne, natychmiastowe lekarstwo

nazatrucie i stres. Polecia³yœmy - przera¿e-
nie, zachwyt, szaleñstwo, radoœæ, po l¹do-
waniu telefon do dzieci. Spe³nienie ma-
rzeñ. Mo¿na? Mo¿na. Ja te¿, pomimo do-
œwiadczeñ z ludŸmi, z chorobami, mam
obawy, ¿e w Australii mogê nie daæ rady,
ale mo¿e niekoniecznie…. Wpajane nam
stereotypy, nasze lêki daj¹ o sobie znaæ,
ale jak uzbieram œrodkii nadarzy siê sprzy-
jaj¹ca sytuacja, to czemu nie. Teraz w o-
kresie pandemii, byæ mo¿e bêdê mia³a po-
trzebne pieni¹dze, bo ca³y czas mam pra-
cê. Szycie to nie jest ³atwe zajêcie, ale nie-
samowicie satysfakcjonuj¹ce. Szczególnie
doceni³am to teraz. Ludzie siê ciesz¹, ¿e
mam otwart¹ pracowniê, ¿e pracujê. Jest
mi³y kontakt. Jak ludzie s¹ zadowoleni,
chce mi siê wstaæ nawet o pi¹tej i szyæ, je-
œli zajdzie taka potrzeba. Pieni¹dze zaro-
bione z satysfakcj¹ ciesz¹ podwójnie. 

Szczególnie ceniê sobie spotkania z dzieæmi, b¹dŸ co b¹dŸ jestem „star¹ nauczycielk¹” - 
z uczestnikami spotkania podró¿niczego w Jab³onnej
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Ma Pani syna, który jest zakonni-
kiem… 

By³ okres, ju¿ wspomniany wczeœniej,
kiedy je¿d¿¹c po œwiecie zaczê³am intere-
sowaæ siê ró¿nymi religiami i o nich dysku-
towaæ. Mój syn trochê siê przerazi³, ponie-
wa¿ najmniej mówi³am o naszej wierze.
Myœla³, ¿e bêdê chcia³a zmieniæ wyznanie
(œmiech). Ale wiadomo, zazwyczaj roz-
mawia siê o nowoœciach, nie o tym,
w czym wyros³aœ. Chcia³am lepiej zrozu-
mieæ ogl¹dany w drodze œwiat. Zazdrosz-
czê mu wiary, takiej prawdziwej. Ja w so-
bie takiej nie znajdujê, ale mam kogo za-
pytaæ, zadaæ nawet najbardziej naiwne py-
tania. Zawsze wyt³umaczy, czasem da so-
lidny wyk³ad i to jest fantastyczne. Lubiê
siê modliæ, najbardziej kiedy jestem wyso-
ko w górach albo otoczenie pora¿a mnie
swoim piêknem. Czasem proszê o coœ dla

mnie wa¿nego. Jest taka przypowieœæ
w ewangelii œw. Mateusza, kiedy ktoœ
przychodzi do le¿¹cego ju¿ w ³ó¿ku go-
spodarza po¿yczyæ soli i s³yszy odpowiedŸ
odmown¹. Prosi tak d³ugo, a¿ w koñcu
zdenerwowany gospodarz mu j¹ daje.
Wniosek dla mnie z tej przypowieœci jest
taki, ¿e jak bêdziesz usilnie prosi³, nawet
jak „wkurzysz” Pana Boga, to On ci to
w koñcu da. Moje pojmowanie religii jest
czasem trochê inne, ale dlaczego nie mo-
¿e byæ w³aœnie takie? Wychowano nas
trochê w poczuciu strachu, ale w religii,
w wierze jest te¿ przecie¿ radoœæ. Jacek
jest dla mnie takim wzorem, mo¿na byæ
bardzo wierz¹cym i równoczeœnie pe³-
nym humoru cz³owiekiem.

Jako osoba spe³niona ma Pani byæ mo-
¿e sk³onnoœæ do dokonywania podsumo-
wañ… 

Podczas spotkania z dzieæmi w Bibliotece Publicznej w Zb¹szyniu
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Zebra³o siê tego trochê. Wyliczaj¹c,
mogê podaæ trochê faktów. Dotychczas
zobaczy³am 61 krajów, w niektórych by-
³am wielokrotnie np. po dziesiêæ razy od-
wiedzi³am W³ochy i Izrael. Mia³am 132 l¹-
dowania, mój najd³u¿szy lot z Rzymu do
Buenos Aires trwa³ 15 godzin, dwa nieco
krótsze na trasach: Amsterdam - Lima
i Szanghaj-Amsterdam trwa³y po 12 go-
dzin. Najwy¿ej wesz³am na 4437 m n. p.
m. w górach Semien w Etiopii oraz 4800
mn. p. m. w Himalajach, najni¿ej by³am -
400 m n. p. m. nad Morzem Martwym,
w Izraelu. Bêd¹c w Kraju Dogonów w Ma-
li, prze¿y³am w temperaturze +500C,
okolice Murmañska w Rosji zwiedza³am
przy - 400C. By³am na krañcach œwiata:
w Europie - na Gibraltarze i na pó³wyspie
Nordkapp, w Afryce - na Przyl¹dku Do-
brej Nadziei, w Ameryce Po³udniowej -
na archipelagu Ziemi Ognistej. Spa³am m.
in. w namiocie, w hamaku, na dachach do-
mów w Mali, w wenezuelskiej jaskini na
Roraimie, w mongolskiej jurcie na Pustyni
Gobi, w etiopskich domach, w podziem-

nych domach w Matmacie w Tunezji, na
piecu w Muzeum Huculskim w Kutach na
Ukrainie i w marokañskim apartamencie
w Agadirze. Podró¿owa³am na s³oniu,
wielb³¹dzie, koniku mongolskim, awionet-
k¹, balonem, pirog¹, raftingowym ponto-
nem, skuterem œnie¿nym, saniami ci¹gniê-
tymi przez renifery, riksz¹, motorem, au-
tobusem sypialnym, d¿ipami i kolej¹ trans-
syberyjsk¹. Mogê wiêc spokojnie uwa¿aæ
siê za osobê spe³nion¹.

A jednak ciekawoœæ œwiata gdzieœ Pa-
ni¹ dalej gna… 

Bo to jest to, co kocham. Lubiê byæ ci¹-
gle w ruchu, lubiê poznawaæ nieznane mi
miejsca, a przede wszystkim doœwiadczaæ
niezwyk³ego piêkna tego œwiata. Czasem
z nadmiaru piêkna wzruszam siê do ³ez.

Zdjêcia ze zbiorów 
Stanis³awy Waszkowiak
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Moje pandemiczne ¿ycie. 
Piszemy historiê dla przysz³ych pokoleñ 

przeprowadzonego przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹
w Nowym Tomyœlu (styczeñ - czerwiec 2021 roku)

Maria Madleñska - rodowita nowotomyœlanka, w potocznych kategoriach myœlo-
wych ju¿ niem³oda. A tak miêdzy nami - pi¹ty krzy¿yk. Czuje siê nadal na 25 lat. Ab-
solwentka polonistyki. Liznê³a trochê angielskiego. Ma wrodzon¹, a mo¿e i czêœcio-
wo nabyt¹ sk³onnoœæ do fikcji literackiej - tworzy historie na po³y wydumane, na po-
³y prawdziwe. Raczej do szuflady. Szuflada jest coraz wiêksza i puchnie.
Uzale¿niona od czytania, zw³aszcza powieœci, ale tak¿e opowiadañ. Lista autorów
lubianych praktycznie bez koñca. Obecnie na czele ulubieñców znajduje siê Truman
Capote (opowiadania, „Z zimn¹ krwi¹"). Tu¿ za nim Flaubert, Bu³hakow (genialne
„Notatki na mankietach” i flagowa powieœæ „Mistrz i Ma³gorzata")

Nagroda g³ówna w kategorii: opowiadanie 

DOMY Z BETONU

„Pamiêæ leczy i zniewala” („Memory is a doctor and a master”). 
Truman Capote

1.
- To co, barabara? - mój g³os brzmi dziwnie obco, jakby p³yn¹³ z cudzych ust. 
Nie w pe³ni wierzê, i¿ moje lekko zesztywnia³e policzki wspó³pracuj¹ z równie

zdrêtwia³ym jêzykiem w artyku³owaniu tego pytania. W lewej d³oni trzymam przy-
jemnie ch³odn¹ szklankê z kostkami lodu p³ywaj¹cymi na powierzchni whisky Ballan-
tine's z plasterkiem cytryny. Szukam przez moment miniaturowego „Titanica”. Nie
widzê, ale mo¿e nadp³yn¹æ w ka¿dej chwili. Na przyk³ad po kolejnym ³yku. Mimo le-
ciutkiego dzia³ania alkoholu, rozluŸniaj¹cego tu i ówdzie moje cia³o oraz duszê, wci¹¿
jestem stremowana. 

Sztywnoœæ karku przypomina mi o chitynowym pancerzu owada - mojej zbroi. G³a-

Z TEKI...
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dzê Tomka po jego falistych, br¹zowoszarych w³osach pachn¹cych brylantyn¹ i drze-
wem sanda³owym z zamorskich krain. S¹ gêste, miêkkie, przyjemne w dotyku. Siedzi-
my przy zaimprowizowanym biurku lakierowanym na bia³o. Tak naprawdê to okr¹-
g³y stó³, odziedziczony przez Tomka po babci. Wertujemy z szelestem zabazgranych
uwagami stronic komentarze do apokryficznej Ewangelii Tomasza, ju¿ niemal wpada-
my w mistyczny nastrój. S³ucham Tomkowego monologu, który jest przerywany ma-
³ymi ³yczkami whisky bez lodu i cytryny. Udajê, ¿e s³ucham. 

Za szeroko otwartym na plac zabaw - wyludniony, bez dzieci i rodziców, bez ci¹-
g³ej paplaniny - oknem œpiewa kos. Ten ptak ma dziwny zwyczaj: codziennie oko³o
dwudziestej siada na krawêdzi s¹siedniego bloku, spogl¹daj¹c na pandemiczny œwiat
sw¹ przekrzywion¹ ciekawsko g³ówk¹ z wysokoœci czwartego piêtra. Gdyby potrafi³
malowaæ, pewnie namalowa³by obraz. Ludzki drobiazg krêc¹cy siê tu i ówdzie poœród
domów z betonu. Kos wyœpiewuje mi³osne trele na æwieræ osiedla. Jakby nic siê nie
zmieni³o. Jakby to by³a normalna wiosna. 

Tomek zdejmuje okulary. Odk³ada je, z lekka pedantycznie, na biurko - obok opa-
s³ego tomiska. Teraz jeszcze bardziej przypomina mi Johnny'ego Deppa. Sama nie
wiem - poprzez ten gest, okulary jak u Corso w „Dziewi¹tych wrotach”, czy spojrze-
nie ciep³obr¹zowych oczu. 

- Tak mówisz, Joasiu? - pyta. 
Przystojni mê¿czyŸni s¹ interesuj¹cy. Nawet ci nieco pedantyczni. Mê¿czyŸni z po-

czuciem humoru s¹ jeszcze atrakcyjniejsi. A gdy ktoœ ³¹czy w sobie oba te przymioty,
staje siê niezwyk³y. 

S³yszê g³osy z klatki schodowej. Mama z córk¹. Licz¹ schody wêdruj¹c na kolejne
piêtro. „Siedem, osiem...”. Wczoraj zmar³a s¹siadka. Starsza, siwow³osa pani. Nie
zd¹¿y³am jej bli¿ej poznaæ. 

Tomek przysuwa siê jeszcze bli¿ej. Praw¹ d³oni¹ dotyka mego kolana, a póŸniej jego
szczup³e palce wêdruj¹ dalej, wzd³u¿ uda. Jest ciep³o, nie mam rajstop. Lew¹ d³oni¹
chwyta pilota, uruchamia wie¿ê stereo. Sinatra zag³usza œpiew kosa. „The Girl  From
Ipanema”, piosenka nagrana w 1967 roku, bierze nas w objêcia. „Oh, but he watches
so sadly... How can he tell her he loves her...” 

Siadam na jego udach, profilem do niego. Mam na sobie tylko cienk¹ sukienkê
i majtki. 

Tomek g³adzi moje nogi, przesuwa sw¹ ciep³¹ d³oñ o palcach pianisty coraz odwa¿-
niej, poza granicê sukienki. Bêdê musia³a mu pomóc. Na moment podnoszê siê z jego
ud i posuwistym ruchem ramion zsuwam majtki. Spadaj¹ na parkiet niczym niepo-
trzebna „skóra” patyczaka w trakcie wylinki. 

2.
Budzi mnie smuga s³onecznego œwiat³a. Reflektor s³oñca pada mi wprost na twarz

przez okno z niezasuniêt¹ ¿aluzj¹. Pandemiczny maj zaczyna siê nawet przyjemnie. Au-
ra jest odporna na wirusa. Pi¹tek, pierwszy maja, wstêp do d³ugiego weekendu. Pogo-
da zachêca do wyjœcia z domu. Ale za drzwiami czai siê z³o. Wirus mo¿e fruwaæ w po-



wietrznym aerozolu. Albo czaiæ siê na klamce lub przyklejony gdziekolwiek, gdzie nie-
opatrznie przesunê d³oni¹. A póŸniej ju¿ z ³atwoœci¹ znajdzie drogê do mojego organi-
zmu. Mo¿e oznaczaæ dla mnie ciê¿k¹ chorobê, zakoñczon¹ œmierci¹ pod respiratorem.
Pocê siê na sam¹ myœl. Wstrzymujê oddech ze strachu. Teraz i na zawsze. Zw³aszcza
gdy jestem w sklepie. W pobliskim Tesco przy rondzie s³yszê: „Dwa metry ode mnie!”
To wrzeszczy jakaœ spanikowana paniusia ko³o piêædziesi¹tki, z w³osami farbowanymi
na nieokreœlon¹ ¿ó³æ, takie po¿al siê Bo¿e bahama yellow, pokazuj¹c mi rêk¹, gdzie po-
winnam staæ z koszykiem. Mówi do mnie jak do psa. Ale i ja postrzegam sklep jako
locus horribilis - straszne miejsce, w którym codziennie ryzykujê zdrowie lub ¿ycie.
A jeszcze niedawno sklepy i wszelkiej maœci galerie handlowe by³y ogrodami zakupo-
wych rozkoszy. 

Budzê siê wiêc niemal jak Gregor Samsa z Kafkowej „Przemiany” - przekszta³cona
w ogromnego chrab¹szcza majowego, który wydosta³ siê w³aœnie spod przyjaznego dla
pêdraka gruntu, by spróbowaæ swoich si³ w nadziemnym œwiecie. Czy zdobêdzie siê na
odwagê lotu? Czy uœwiadomi sobie, ¿e pod martw¹ chityn¹ pancerza ma ukryte skrzy-
d³a? Czy poleci ponad koronami drzew - odurzony zieleni¹, tysi¹cami wiosennych barw
i zapachów, s³oñcem maja? 

Wstajê z ³ó¿ka i spacerujê, w lekkim os³upieniu, po opustosza³ym mieszkaniu. Moje
owadzie odnó¿a sprawuj¹ siê ca³kiem przyzwoicie. Zatrzymujê siê przed lustrem.
Wci¹¿ jeszcze widzê moj¹ ludzk¹ twarz i sylwetkê drobnej trzydziestojednolatki o d³u-
gich w³osach niekreœlonej, myszowatej barwy; dziœ jakby ciemnoszarej, z rozjaœnionym
w s³oñcu pasmami. Wiêc mo¿e nie do koñca jestem chrab¹szczem? Ale na plecach czu-
jê stwardnia³e pokrywy pancerza podzielonego poœrodku, wzd³u¿ linii krêgos³upa. Czy
jeszcze mam krêgos³up? Czy wci¹¿ zaliczam siê do vertebrates, czy ju¿ do insects? 

Kiedy jest mi Ÿle, s³ucham Sinnead O'Connor. Nothing compares. Szara bry³a budyn-
ku obwiedziona szaleñstwem zieleni; liœcie widziane z daleka, z przystanku kolejowego
Poznañ Junikowo, niczym baœniowa mgie³ka œwiata bezpowrotnie utraconego. Nikt nie
ca³owa³ tak jak ty. Ta baœñ tak niedaleko. Godzina jazdy poci¹giem. Wspomnienia zry-
waj¹ ze mnie chitynow¹ zbrojê. Trzypokojowe mieszkanie na osiedlu Pó³noc jest wy-
ludnione, bo Hirek przebywa nie wiadomo gdzie - podobno pojecha³ „gdzieœ w Polskê”
po auto na sprzeda¿, dla klienta. A Maciek i Panama s¹ u mojej mamy. Z wolna docie-
ra do mnie, ¿e mam tê majówkê tylko dla siebie. Trzy dni wyciête z kieratu codzienno-
œci, trochê oddechu pe³n¹ piersi¹. Pijê gor¹c¹ kawê, ³ykam owsiankê z mlekiem i mio-
dem. Siêgam po moje weekendowe lektury. Szelest stronic i zapach ksi¹¿ek dzia³aj¹
uspokajaj¹co.

Od marca miewam znów nawroty owadziej egzystencji. Podœwiadomie staram siê
byæ niezauwa¿alna, niewidoczna - zw³aszcza poza mieszkaniem, szczególnie w sklepach
i ludzkich skupiskach. Jak maleñki chrab¹szczyk. ¯eby nikt ze mn¹ nie rozmawia³, ¿e-
by nikt siê do mnie nie zbli¿a³, nie chucha³, nie dmucha³, nie kaszla³, nie chrz¹ka³ i - broñ
Bo¿e - nie dotyka³. Bo wirus jest wszêdzie. Bezlitoœnie wy³owi mnie z t³umu. Tak¹ drob-
n¹, s³ab¹ kobietkê z d³ugimi w³osami bli¿ej nieokreœlonej barwy, z „urodziw¹ twarz¹”
- jak powiada mój tato. Ale „urodziwa” nic nie znaczy. Moje piêknie skrojone usta,
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ciemnob³êkitne oczy, zgrabna sylwetka - to wszystko mo¿e zgin¹æ, rozpaœæ siê w py³
z ostatnim wydartym przez p³uca oddechem... 

Spogl¹dam na moje filodendrony. Z oszklonej szafy stoj¹cej tu¿ przy oknie uœmiecha-
j¹ siê do mnie Melanochrysum, Verrucosum, Burle Marx - kolekcja ulubieñców. Pain-
ted Lady ustawi³am osobno. Jest trochê samotna ta malowana dama. Jak jej w³aœciciel-
ka. Ale niedaleko od niej wygrzewaj¹ siê w s³oñcu Prince of Orange oraz banalnie pro-
sty w uprawie Imperial Red. Kocham filki - niewymagaj¹ce, skromne, odporne na prze-
ciwnoœci, piêkne. Taki Prince - przypomina mi kameleona. Jak on potrafi zmieniaæ bar-
wy, delikatne odcienie zieleni... Jest nieprzewidywalnym maverickiem, malarzem z bo-
gat¹ palet¹. 

Trzy ksi¹¿ki obecnie przeze mnie czytane uk³adaj¹ siê w moim umyœle w barwn¹
mozaikê. Biografia Johna Huntera (Chirurg) przywo³uje nieweso³e skojarzenia z epide-
mi¹, ze s³aboœci¹ ludzkiego organizmu. Uspokajaj¹ce æwiczenia oddechowe z ksi¹¿ki
Shetty'ego odk³adam na póŸniej. Najbardziej szokuje mnie tekst Christophera Wylie-
go. Katalogowanie ludzi, budowanie bazy danych u³atwiaj¹cej wp³ywanie na wyborcze
g³osy i niszczenie w ten sposób istoty demokracji; tzw. spo³eczeñstwo in silico, jak gra
The Sims. I to zdanie: „Wyjœcie z szafy polega na odrzuceniu definicji nak³adanych na
nas przez innych”. Czy powinnam wci¹¿ ogl¹daæ siê wstecz, zamiast ¿yæ zgodnie z an-
tycznym has³em carpe diem, choæ „wisi nad nami groŸba powstania spo³eczeñstwa
ow³adniêtego obsesj¹ pamiêci”? Media spo³ecznoœciowe pamiêtaj¹ „st¹d do wieczno-
œci”. A ja tego nie chcê, podobnie jak nie zamierzam byæ nieistotnym ¿uczkiem
w ogromnej machinie oddzia³ywania na spo³eczne decyzje. Gdy ka¿d¹ szpar¹ s¹cz¹ siê
straszne informacje o pandemii, tracê oddech. Odruchowo wstrzymujê oddychanie,
gdy ktoœ stoi zbyt blisko. Zastanawiam siê, co dotknê³am i czy dobrze umy³am d³onie,
by unikn¹æ zaka¿enia. Co ostatnio dotknê³am i czy móg³ tam byæ wirus? Najbardziej bo-
jê siê sklepów. Tam moja skóra jest zupe³nie chitynowa. Przekszta³cam siê w ¿uka, któ-
ry chce przetrwaæ za wszelk¹ cenê, byæ - najlepiej - niewidocznym, z nikim nie rozma-
wiaæ, unikaæ t³oku. Bezwolny chrab¹szcz ws³uchany w z³e wieœci i pragn¹cy jedynie
przetrwaæ. 

Przez ca³e ¿ycie by³am takim dziwacznym chrab¹szczem majowym czy - dok³adniej
- ¿ukiem gnojarzem z Kafkowej „Przemiany”. Zreszt¹ Gregor Samsa zupe³nie przypo-
mina w swej bezwolnej uleg³oœci Józefa K. z „Procesu”. Wolê chrab¹szcza, bo posiada
skrzyd³a. 

W po³owie studiów pozna³am Krzyœka... Pozna³am ciebie, studenta historii. Wyso-
kiego bruneta, pasjonata taekwondo. Zakocha³am siê. Poznañ p³on¹³ wiosennym s³oñ-
cem. Z³ota farba wszêdzie, na niebie i ziemi. Najczêœciej na niebie. Odwiedza³eœ mnie
na d³ugich korytarzach wydzia³u anglistyki; wieczorami przyje¿d¿a³eœ tramwajem do
mnie na stancjê - szara plama jednopiêtrowej willi, póŸn¹ wiosn¹ i latem obramowana
bujn¹ zieleni¹. Na wprost koœcio³a. Spacerowaliœmy po wielkim ogrodzie, ca³owaliœmy
siê wœród ró¿, wdychaj¹c gêsty zapach ¿ó³tych i karminowych kwiatów. PóŸnym latem
w tym ogrodzie na Junikowie koncertowa³y œwierszcze, wczesn¹ jesieni¹ dojrzewa³y
winogrona. Rozkwita³a nasza mi³oœæ. Zostawa³eœ na noc. Gospodyni przymyka³a oko.
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Uwielbialiœmy wtedy piosenkê Papkina: „Córuœ moja, dzieciê moje...”. Mówi³am do
ciebie „kotku”, ty do mnie „myszko”. To uczucie przetrwa³o dwa lata. Rodzice nigdy
nie zaakceptowali mojego wyboru. Z tytu³em magistra odlecia³am na drugi koniec Pol-
ski. Chrab¹szcz odkry³, ¿e ma skrzyd³a. 

Czasami, gdy jest mi Ÿle, przypominam sobie tamten szary dom na Junikowie, przy uli-
cy Miœnieñskiej. W gor¹ce dni czerwca nad g³owami bucza³y nam chrz¹szcze i pszczo³y.
Szara bry³a budynku rozmywa³a siê w strugach letniego ¿aru. Nie mog³am poj¹æ za-
wi³oœci trybu warunkowego. Uczy³eœ siê ze mn¹. Celowo muska³am ciê udem lub po-
chyla³am siê nad podrêcznikiem tak, byœ móg³ ogl¹daæ mój biust wysuwaj¹cy siê z roz-
piêtej bluzki. Wola³am dotyk twego cia³a od nudnej gramatyki, wiedzia³eœ o tym. Uda-
³o ci siê jednak wytrwaæ bardzo d³ugo. Dziêki temu zda³am to cholerne kolokwium.
Poprawkowe. Czasami, ale tylko czasami, chcia³abym znów ciê zobaczyæ. Bez ciebie
bojê siê. Jestem owadem wêdruj¹cym cudzymi œcie¿kami. Us³yszeæ chocia¿ twój g³os.
Gdzie teraz jesteœ? 

W Œniegowicach spotka³am Hirka. Przysiad³ siê w maleñkiej restauracji Siempre
Delicious Home. Rozpocz¹³ sztubackim tekstem. Udawa³am, ¿e mnie to bawi. Po-
stawny, z okaza³¹ klat¹ (jak mówi³ - dudami). D³ugie, jasne w³osy wi¹za³ w kucyk. Me-
chanik samochodowy. Syn pierworodny, ho³ubiony przez rodziców. Trzy siostry by-
³y t³em dla bohatera. St¹pa³ twardo po ziemi. Kasa, praca, rodzina. Pachnia³ benzyn¹
i tanim dezodorantem. Wówczas myœla³am, ¿e przy nim zrzucê chitynowy pancerzyk
i bêdê sob¹. Wróciliœmy do mojego miasteczka. Kupiliœmy mieszkanie, urodzi³am
Maæka - moje jasnow³ose s³oneczko. Hieronim marzy³ o polowaniach. Kupi³ sobie
strzelbê, zamierza³ hodowaæ trzy dogi argentyñskie. Ledwo uda³o mi siê go przeko-
naæ, by z tymi psami zaczeka³. Za to pojawi³a siê w domu urocza Panama - biszkopto-
wy golden retriever, przyjaciel rodziny. 

Chcia³am byæ bli¿ej rodziców, którzy mogliby czasami zaj¹æ siê wnukiem. Na krót-
ko z³o¿y³am skrzyd³a, staj¹c siê bezradnym, przera¿onym chrab¹szczem schwytanym
w listowiu przez ³obuzów. Gdy po raz pierwszy zobaczy³am w supermarkecie ma³-
¿eñstwo w maskach i rêkawicach, by³o to jeszcze przed nakazem zas³aniania ust i no-
sa, ta para skojarzy³a mi siê z dziwacznymi owadami. Przera¿enie znów chwyta³o
mnie za gard³o stalowymi kleszczami. Mój najgorszy, owadzi, chitynowy lêk. Podob-
nie póŸniej, gdy zobaczy³am ratowników medycznych w antywirusowych skafan-
drach. To samo skojarzenie i ten sam lêk przed ni to kosmonautami, ni to chrab¹sz-
czami. 

Zdalne nauczanie angielskiego w podstawówce nawet mi teraz odpowiada. Mogê
zaj¹æ siê synkiem. Kole¿anki - nauczycielki s¹ strasznie nudne. Prawie ich nie znam. Nie
chcê poznaæ. Dzwoni¹ moje przyjació³ki. Jakby siê umówi³y, u licha. Ola podciera ty³-
ki niemieckim alzheimerom. Wróci³a do Polski jeszcze przed zamkniêciem granic,
a teraz boi siê wyjechaæ, ¿eby przypadkiem nie odbywaæ kwarantanny u nas lub za gra-
nic¹. Kasia, zasiedzia³a w tak zwanym staropanieñstwie, zaprasza do siebie. Taktow-
nie odmawiam. Jej puste mieszkanie, sucha Sparmania Africana i piêæ kotów... Nie
dziœ. Aneta w³aœnie bierze rozwód. Zasz³a ju¿ w ci¹¿ê ze swym obecnym partnerem,
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choæ nie zakoñczy³a, to tylko formalnoœæ, udanego ma³¿eñstwa. Dziêkujê, innym ra-
zem zapoznam siê z ca³ym bogactwem newsów dotycz¹cych jej arcyciekawego ¿ycia. 

Po raz pierwszy zwróci³am na niego uwagê, gdy wraca³ do naszego miasteczka po-
ci¹giem. Oczywiœcie, widywa³am go wczeœniej na klatce schodowej, czy przed blo-
kiem, ale zwrócenie na kogoœ uwagi to dla mnie jakiœ obraz z tym kimœ zwi¹zany, któ-
ry pozostaje w pamiêci. By³ s³oneczny dzieñ wiosny roku 2019, jeszcze przed epide-
mi¹. Czasy pozbawione tej namolnej obawy, ¿e znajdziemy siê zbyt blisko kogoœ za-
ra¿onego lub dotkniemy jakiejœ zawirusowanej p³aszczyzny. Uwielbiam przygl¹daæ siê
pasa¿erom wracaj¹cym z pracy póŸnopopo³udniowymi poci¹gami. Te sk³ady ³omo-
cz¹ce na szynach rytmem ukojenia rozœpiewanych radoœci¹ wagonów s¹ jak okrêt
wioz¹cy Odyseusza wreszcie wprost na Itakê. 

Siedzia³ przy oknie, zaczytany i zupe³nie nieobecny. Co czyta³? Zawsze z ciekawo-
œci staram siê rzuciæ okiem na ok³adkê. Mój tato mia³ kilka tysiêcy ksi¹¿ek na rega³ach,
zarazi³ mnie t¹ ciekawoœci¹ cudzego czytelnictwa. To by³a powieœæ „Washington
Black”. Czyta³ niczym mieszkaniec odleg³ego œwiata, chwilowo tylko, w drodze wyj¹t-
ku i na piêæ minut, zab³¹kany w krainê zwyk³ej, ludzkiej rzeczywistoœci szarych zjada-
czy chleba. Usiad³am po przeciwnej stronie bezprzedzia³owego wagonu pesy. Spodo-
ba³y mi siê jego d³onie. Nieco ¿ylaste, ale o smuk³ych palcach. „Si³acz o duszy pianisty”
- pomyœla³am. 

Zasiêgnê³am wówczas informacji wœród moich znajomych. Tomek by³ kawalerem
o szeœæ lat starszym ode mnie. Widywano go w kawiarni na deptaku. Rzadko dwu-
krotnie w towarzystwie tej samej kobiety. Pracowa³ w poznañskiej ksiêgarni - anty-
kwariacie, która jeszcze jako tako funkcjonowa³a na rynku. A¿ za Wart¹, gdzieœ na tak
zwanym drugim koñcu miasta. Tam koñczy³y swój codzienny szlak, wêdruj¹c karawa-
nami od œwitu pe³nego obietnic po umêczony zmierzch, tramwaje, zawijaj¹c do za-
jezdni niczym do portów. Prowadzi³ te¿ w³asny antykwariacik internetowy. Jego fir-
ma ksiêgarska nazywa³a siê Ksi¹¿ê Wœród Ksi¹¿ek. Specjalizowa³ siê w ezoteryce oraz
wszelkiej maœci duchowoœci, czy aspektach religioznawstwa. Podobno jego mieszka-
nie, dok³adnie nad moim i Hirka, by³o zagracone stertami tomisk pachn¹cych farb¹
drukarsk¹. 

Którejœ grudniowej nocy w roku 2019, krótko po naszej ostatecznej przeprowadz-
ce - bo jakoœ tak stale „siê sk³ada³o”, ¿e nie mogliœmy zamieszkaæ w wymarzonym w³a-
snym M - do nabytego lokalu, gdy Hirek gdzieœ siê b³¹ka³ poza domem, s³ucha³am od-
g³osów dobiegaj¹cych z mieszkania Tomka - jakieœ œmiechy, rozmowy. D³ugo nie mo-
g³am zasn¹æ, przewracaj¹c siê z boku na bok. Myœla³am o rozwodzie, o bezsensie mo-
jego zwi¹zku z mê¿czyzn¹, który najprawdopodobniej stale miewa tak zwane skoki
w bok. Nie szuka³am ju¿ dowodów zdrad. Pogodzi³am siê ze swoim losem. Czy kie-
dykolwiek kocha³am Hieronima? Czy tylko nie chcia³am byæ bezwolnym chrab¹sz-
czem, zale¿nym od woli i opinii moich rodziców, tudzie¿ ca³ego œwiata? Nie znosi³am
czuæ, jak twardnieje mi skóra, jak skrzyd³a sk³adaj¹ siê podciê¿kimi pokrywami przy-
pominaj¹cymi blachê baga¿nika. Owad by³ niezdolny do decydowania o sobie. Jak
Gregor Samsa, jak Józef K. 
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I wtedy coœ przedar³o siê poprzez œwist wiatru graj¹cego gdzieœ na balkonowej balu-
stradzie; a mo¿e w kana³ach wentylacyjnych. Pocz¹tkowo nie wierzy³am w³asnym
uszom. Do œwi¹t zosta³ tydzieñ. To by³a pi¹tkowa noc, ko³o dwudziestej trzeciej. Sek-
sualne jêki jakiejœ kobiety by³y g³oœne i jednoznaczne. W sumie - dlaczego nie mia³aby
jêczeæ na tydzieñ przed œwiêtami? To tylko ja by³am samotn¹ mê¿atk¹ pilnuj¹c¹ psa,
czteroletniego syna i niszczej¹cego zwi¹zku. Nie, praktycznie ju¿ nieistniej¹cego ma³-
¿eñstwa. Tak postawmy sprawê. Bo udawanie, i¿ coœ istnieje, czyni³o ze mnie na po-
wrót chrab¹szcza. Owada chroni¹cego swe „ja” pod grubymi skorupami nieprawdy.
I wierz¹cego naiwnie, ¿e to wycofanie siê w bezpieczne zakamarki psychiki przed czym-
kolwiek go ochroni. 

Serie jêków powtarza³y siê co kilkanaœcie minut. Po pewnym czasie ta czêstotliwoœæ
zmala³a. We mnie wzrasta³a zazdroœæ, która walczy³a z poczuciem przyzwoitoœci
i wiernoœci¹; przywi¹zaniem do mê¿czyzny, który podobno mnie kocha³ i który de
facto mia³ byæ moim alibi wobec ¿ycia. Owadziego ¿ycia, losu insekta - nios¹cego w so-
bie ryzyko, zagro¿enie, niebezpieczeñstwo. Wydawa³o mi siê, ¿e z³o czyha na ze-
wn¹trz. Ale chyba to, co najgorsze, tkwi³o we mnie. W moim umyœle kie³kowa³ bunt.
Na razie ledwie dostrzegalny. Yin przechodzi³o w swe przeciwieñstwo. Moja kobie-
coœæ otwiera³a szeroko ramiona. Prawie jak skrzyd³a - silne i gotowe do lotu. Yan za-
wiera³o w sobie obietnicê rozkoszy, wilgoæ nap³ywaj¹c¹ do lêdŸwi, znów eksploduj¹-
c¹ orgazmicznym jêkiem... Jak¿e mi tego brakowa³o. Zd¹¿y³am ju¿ zapomnieæ o mi-
³oœci - wszechogarniaj¹cym uczuciu, które unieœmiertelnia nawet przestraszonego
chrab¹szcza. 

Para z s¹siedniego mieszkania zapewne zasnê³a. Zmêczeni karesami. Cisza wype³-
ni³a ponownie grudniow¹ noc. Nie licz¹c œwiszcz¹cego uparcie wiatru, który nie mia³
uczuæ. Ba, nie mia³ nawet osobowoœci. Móg³ za to zajrzeæ przez okno do mieszkania
Tomka. Jeszcze d³ugo nie mog³am zasn¹æ. Liczy³am barany. Analizowa³am moj¹ sytu-
acjê. Rozpamiêtywa³am wszystkie zdarzenia ostatnich miesiêcy. Hirek wróci³ nad ra-
nem. Nie zada³am mu ¿adnego pytania. Nie mia³ nic do powiedzenia. 

Ostatni dzieñ marca 2020 roku by³ deszczowy. Okoliczne trawniki rozmiêk³y cie-
p³em ka³u¿. Jasnobr¹zowa glinka wype³z³a na chodniki, rozdeptywana setkami pode-
szew. Nastêpny dzieñ, primaaprilis, przynosi³ na przemian deszcz i smugi s³onecznych
promieni. Jakby siê waha³, nie mog¹c podj¹æ decyzji. Wkrótce póŸniej trzeba ju¿ by³o
nosiæ maseczki. Wraca³am w³aœnie z popo³udniowego spaceru z Maækiem. Zaczyna³
si¹piæ deszcz. Wyjê³am parasol, by uchroniæ siebie i syna przed ch³odnymi kroplami.
Wyprzedzili nas s¹siedzi z mieszkania poni¿ej, z parteru. Ma³¿eñstwo z dwiema cór-
kami, Ani¹ i Agnieszk¹. Towarzyszy³ im ich psiak, husky. Tomek pali³ papierosa stoj¹c
obok ³awki. 

- Panie Tomku, proszê biec do domu, bo pan zmoknie! - nie dowierza³am w³asnej
œmia³oœci. 

Spojrza³ na mnie oczyma wyra¿aj¹cymi zdumienie. Nie odpowiedzia³. Ale ju¿ wie-
czorem otrzyma³am zaproszenie na Facebooku. Odnalaz³ mnie. Zaczêliœmy pogawêd-
ki. Pocz¹tkowo nieœmia³e, zdawkowe. PóŸniej by³o coraz ³atwiej. 
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3.
Poœciel jest ciep³a; pachnie leciutko naszym potem. Le¿ymy nadzy, wtuleni w siebie.

Czujê na policzku szorstki zarost Tomka. Nie mam ju¿ chrab¹szczowych pow³ok. Mo-
ja skóra jest cienka, delikatna, wilgotna. Owad zakoñczy³ swój lot godowy. Teraz isto-
ta ludzka, ja w ca³ej pe³ni mojej mojoœci, odnalaz³a mi³oœæ i ukojenie. Spe³nienie poœrod-
ku majowej nocy. 

- S³uchaj - szepczê. 
- Tak...? - Tomek mruga oczyma, jakby koniecznie potrzebowa³ okularów do myœle-

nia, nie tylko do czytania. 
- Bo... 
Jakiœ wczesnomajowy s³owik œpiewa za oknem. Zrobi³o siê lirycznie. I cieleœnie. 
- W czym rzecz? What's the matter? - mój uroczy s¹siad próbuje wejœæ w rolê angli-

sty. 
- Znasz „Przemianê”? 
- „I Cing”? Oczywiœcie. 
- Nie chiñsk¹ „Ksiêgê Przemian”, g³upolu, tylko opowiadanie Kafki. 
- Kawka na trawkê? Znam. Bo co? 
- A czy czu³eœ siê kiedyœ takim ¿ukiem, owadem... Jak ten Samsa u Kafki? 
- Jakiego znów samca? Powa¿nie mówi¹c, to zawsze tak siê czujê w pobliskiej piekar-

ni, gdy rano kupujê pó³ chleba i dro¿d¿ówkê z makiem. Jak brzydki owad, który ujrza³
przecudn¹ ekspedientkê. Rusa³kê z buzi¹ zaró¿owion¹ ciep³em pomieszczenia oraz...
Chcia³bym wówczas przestaæ byæ brzydkim owadem, przepoczwarzyæ siê w ksiêcia
z bajki i oœwiadczyæ siê jej natychmiast. 

Sztywniejê s³ysz¹c te s³owa. Co on sobie wyobra¿a? 
- No ty obrzydliwcze! - krzyczê mu do ucha. - Zabraniam ci siê zbli¿aæ do ekspedien-

tek! 
- ¯artowa³em, kochanie. Tylko czasami ¿erujê w tej piekarni. 
Znalaz³am kolejny powód, by jeszcze raz rozhuœtaæ mi³osny dzwon. Ca³ujê go

w usta i oddajê siê wzajemnym pieszczotom. Nie s³ucham ju¿ pieœni s³owika. S³yszê w³a-
sny oddech. W³asne jêki rozkoszy. Jak dobrze, ¿e nikt tego nie s³ucha piêtro ni¿ej,
w moim pustym mieszkaniu. 

O œwicie, ko³o pi¹tej rano, wracam do swojego lokum. Lekki ch³ód na klatce scho-
dowej przypomina mi, ¿e niewiele spa³am. I te amarylisy pachn¹ce na ca³y korytarz.
Jeszcze czujê zapach tych kwiatów, wiêc nie zosta³am zainfekowana. ¯e te¿ akurat
o tym myœlê. Mo¿e zakazi³am siê jakimœ uczuciem? No tak, nie mia³am maseczki. 

Zaparzy³am sobie kawê. Delikatna mgie³ka unosi siê ponad czarnym, gor¹cym na-
pojem. Siedzê przy kuchennym stole. Ch³odzê bose stopy na posadzce. Bezmyœlnie
przesuwam praw¹ nogê w bok. To ju¿ nie jest owadzie odnó¿e. Z przyjemnoœci¹ wczu-
wam siê w ten ch³ód i szorstkoœæ pod³ogi. Na chwilê siê zdrzemnê. Za oknami ptaki
oznajmiaj¹ pocz¹tek dnia. Smugi nieœmia³ego s³oñca wpadaj¹ do mieszkania. Hirek nie
znosi tej porannej jasnoœci. Mawia, ¿e to go wybija z rytmu, nie daje rano wypocz¹æ. I te
wrzeszcz¹ce ziêby! Kto to wymyœli³?! Trochê pierza i sygna³ alarmowy na full! 
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Spogl¹dam na oszklon¹ szafê z moim roœlinnym szaleñstwem. Filodendrony rosn¹
sobie spokojnie dalej, jakby nie zauwa¿y³y mojej nieobecnoœci. „Lecz pamiêtaj na-
prawdê nie dzieje siê nic i nie stanie siê nic a¿ do koñca”. Chcia³abym mieæ Burle Marxa-
Variegated. Tak, warto zapamiêtaæ tê zachciankê. Powoli s¹czê kawê. Odstawiam lœni¹-
c¹ kawiarkê do umycia. Nie teraz. Na póŸniej. Teraz spaæ. Choæby godzinka snu.
Wci¹¿ czujê na skórze dotyk d³oni Tomka. Jego gor¹czkowe poca³unki. 

Dobiegaj¹ mnie dŸwiêki piosenki, która leci na pe³en regulator z trzypokojowego
mieszkania, pe³nego ksi¹¿ek na sprzeda¿, piêtro wy¿ej. Martyna Jakubowicz œpiewa:
„W domach z betonu nie ma wolnej mi³oœci...”.  Wracaj¹ wspomnienia. 

S³uchaliœmy „Mandinka” Sinnead O'Connor. A póŸniej, ju¿ tylko dla mnie, œpiewa³a
„Nothing compares...”. Chcê, by wspomnienia zawsze mi pomaga³y zrzucaæ owadzi
pancerz. Wówczas przestajê siê baæ. Gdzie teraz jesteœ? „I put a spell on you...
Because you're mine!” Czy¿bym mia³a potraktowaæ te „Domy z betonu” jako zapro-
szenie ksiêcia wœród ksi¹¿ek na swoisty weekendowy afterek? Najpierw wsi¹dê w for-
da i odwiedzê syna. Maciek pewnie siê stêskni³. Panama radoœnie zaszczeka. „To ford”,
the present infinitive, czyli „przechodziæ rzekê w bród”. Pamiêtam jeszcze ze studiów. 

A póŸniej pewnie znów poszukam wolnej mi³oœci. Tym razem bêdzie mi ju¿ ³atwiej.
¯eby poczuæ siê kobiet¹, nie kafkowskim owadem. Kiedyœ ta chwila bêdzie wspomnie-
niem. Pomo¿e mi przetrwaæ. W koñcu, jak mówi³a w wyœwiechtanym cytacie z „Go-
ne with the Wind” Scarlett O'Hara: „After all, tomorrow  is another day!” I Tomek,
s³uchaj¹cy piosenek Martyny Jakubowicz. Zw³aszcza tej jednej... Casanova czy samiec
beta? Ale czy¿bym naprawdê musia³a rozstrzygaæ teraz tak sofistyczne kwestie? 
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Katarzyna Mrozik-Stefañska - absolwentka UAM i Kolegium Jêzyków Obcych
w Poznaniu. Autorka dwóch tomików wierszy: „futro z drutu kolczastego”
i „otwieranie zamykanie”. Wyró¿niana w konkursach poetyckich. Laureatka na-
grody g³ównej w Turnieju Wierszy „O Pierœcieñ D¹brówki”. Publikowa³a w anto-
logiach i pismach literackich m. in. „Okolica Poetów” i „Protokó³ Kulturalny”. Na-
le¿y do Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich. Pracuje jako nauczyciel jê-
zyków obcych w Nowym Tomyœlu. Od kilkunastu lat mieszka w podnowotomy-
skim Sêkowie.

I miejsce w kategorii: wiersz

tylko tyle
z czynnoœci wa¿nych
zosta³o mi poranne karmienie psów
czarnego kota i szeœciu kur
pozostaj¹cych ze mn¹ we wspólnym 
gospodarstwie domowym

z kurami rozmawiam o filozofii
zachowuj¹c nakazany dystans
roztrz¹samy odwieczny dylemat
co by³o pierwsze
one te¿ maj¹ w¹tpliwoœci

psom zwierzam siê ¿e zapominam
kszta³t lasu do którego chodziliœmy
w czasie nagle minionym
na pocz¹tku wiosny tego roku

kota trzymam na czarn¹ godzinê
s¹ takie koty które w szklanych kulach
swych oczu widz¹ przysz³oœæ

zachowam ten obraz
zagram w zielone
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Katarzyna Mrozik-Stefañska 



I miejsce w kategorii: dziennik

DZIENNIK CZASÓW ZARAZY 

pocz¹tek marca 2020
„S³ysza³a Pani? Ju¿ piêæ przypadków w ca³ej Polsce.” 
S³ysza³am, tylko nie wiem jeszcze, co zrobiæ z t¹ informacj¹. Prawie trzysta osób

dziennie umiera na raka, osiem osób ginie ka¿dego dnia w wypadkach drogowych. Te
liczby nie budz¹ takiej sensacji, s¹ od dawna oswojone.

nadal pocz¹tek marca 2020
Do szko³y przys³ano instrukcjê mycia r¹k, mamy przeæwiczyæ z uczniami. Nigdy nie

jest za póŸno na powrót do podstaw edukacji, nawet w szkole œredniej. Æwiczê wiêc,
a potem znajdujê specjaln¹ aplikacjê z obrazkami jak to robiæ, do których mo¿na pod-
stawiæ ulubion¹ piosenkê. M³odzie¿ lubi apki i piosenki, mo¿e dziêki temu mycie r¹k im
siê utrwali. 

œrodek marca 2020
„S³ysza³a pani? Od jutra szko³y zamkniête.”
Na twarzach uczniów widzê zdziwienie i niepewnoœæ, pomieszane z radoœci¹ - kto

nigdy nie cieszy³ siê z wolnego w szkole? 
Nie wiem dlaczego ta wiadomoœæ od razu skojarzy³a mi siê z pierwszym dniem sta-

nu wojennego, w którym wieczorem og³oszono, ¿e nie wracamy do szko³y. By³am
wtedy nieœwiadom¹ niczego nastolatk¹. Te¿ siê cieszy³am na pocz¹tku. Potem ju¿
znacznie mniej.

druga po³owa marca 2020
Wstajê rano, jak zwykle, ubieram dres i kapcie i zaczynam zdaln¹ pracê. Na prywat-

nym laptopie w wieku mojego psa - a jego okreœla siê ju¿ mianem seniora, z radiowym
domowym Internetem, kapryœnym jak dziecko, bez ¿adnych wskazówek, wsparcia, in-
strukcji, narzêdzi, jedynie z poleceniem „nie traktujcie tego czasu jak ferie”. Nie traktu-
jê. Staram siê znajdowaæ ciekawe materia³y, szukaæ wspieraj¹cych tekstów, jestem
w ci¹g³ym kontakcie z ponad dwustu dwudziestoma swoimi uczniami. Od dŸwiêku
przychodz¹cych wiadomoœci zwrotnych boli mnie g³owa. O oczach nie wspominam.

pocz¹tek kwietnia 2020 
Wstajê rano, jak zwykle, ubieram dres i kapcie. Nieeeeee. Ta powtarzalnoœæ, która

zaw³adnê³a od jakiegoœ czasu moimi porankami, popo³udniami i wieczorami, doprowa-
dza mnie ju¿ do szaleñstwa. 

Nie mo¿emy nigdzie wyjœæ. I co z tego? Zawsze mo¿na wyjœæ z niezdrowego rytua³u. 
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Zapraszam mê¿a na wieczorn¹ randkê w salonie, tak¹ z tañcami. Ubieramy siê ele-
gancko, zak³adam buty na szpilkach, a m¹¿ krawat, robiê makija¿, w³¹czamy muzykê,
zapalamy œwiece i... jest piêknie. Na jakiœ czas zapominamy o kolejnych statystykach za-
chorowañ, œwiat z codziennych niusów przestaje istnieæ.

nadal pocz¹tek kwietnia 2020
Zamkniêto wszystko, nawet lasy. Zniknêli z krajobrazu ludzie, zniknê³y samochody.

Oœmielone t¹ nieobecnoœci¹ i cisz¹ leœne zwierzêta i ptaki pojawiaj¹ siê bez lêku na po-
lach, ³¹kach, podchodz¹ pod sam p³ot. Nie mogê pójœæ do lasu, las przychodzi do mnie.

Mam wra¿enie, ¿e zamkniêto równie¿ czas. Nie ma dni tygodnia, jest tylko wczoraj,
dziœ i jutro.

A w³aœciwie tylko dziœ. Ca³kiem niedawne wydarzenia „sprzed” staj¹ siê nierealnymi
wspomnieniami, jutro… kto wie, co jeszcze zostanie jutro z jak¿e kruchego „dziœ”.

nadal kwiecieñ 2020
Coraz bardziej doskwiera nam brak ruchu. Zarz¹dzam poranne chodzenie z kijka-

mi wzd³u¿ naszego doœæ d³ugiego p³otu, tam i z powrotem, po kilkadziesi¹t razy. Taka
namiastka spaceru, albo drogi do pracy. Coraz wiêcej namiastek. Rozumiej¹ to nawet
nasze psy z radoœci¹ wybiegaj¹ce na ten dziwny spacer i zniechêcone po kilku zwrotach.
Có¿, ta sama œcie¿ka, te same zapachy, ¿adnych atrakcji. Psy nie lubi¹ namiastek.

ten sam kwiecieñ 2020
Têskni³am za atrakcjami. No to doczeka³am siê prawdziwej. Bliskie spotkanie dwoj-

ga ludzi, dwóch psów z trzema dzikami. Na koñcu codziennej spacerowej œcie¿ki, oko
w oko. Ju¿ nie narzekam, ¿e namiastki spaceru nudne.

i jeszcze kwiecieñ 2020
Lubiê ciszê, rozleg³e przestrzenie, nie têskniê za nikim, kiedy wyruszam na d³ugie

wêdrówki po lasach i ³¹kach. Dziœ przerazi³y mnie bezludne ulice miasta, opustosza³e,
g³uche przestrzenie ulic, placów, miejskiego parku. Moja wiejska cisza i pustka s¹ nor-
malnoœci¹, nawet w tym nienormalnym czasie. Pustka i cisza zazwyczaj gwarnego mia-
sta s¹ bardziej przera¿aj¹ce ni¿ codzienne statystyki. S¹ namacalne, widaæ je i s³ychaæ.

pocz¹tek maja 2020
Kilkanaœcie terminów zaznaczonych w kalendarzu na maj przestaje byæ aktualne,

przeniesiono matury na póŸniej, z ustnych egzaminów zrezygnowano ca³kowicie. Taka
sytuacja nie zdarzy³a siê jeszcze nigdy, nawet w stanie wojennym. 

maj 2020
Siedzê w ogrodzie, przypomina mi siê piosenka Kory „Wyj¹tkowo zimny maj”.

I wcale nie pogoda przywiod³a mi na myœl to skojarzenie, a raczej emocje i relacje.
Strach, niepewnoœæ, nat³ok monotematycznych informacji powoli, acz skutecznie wy-
ch³adzaj¹ nasze wiêzi z ludŸmi.
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chyba maj 2020
Zacieraj¹ siê kolejne dni i tygodnie, coraz bardziej podobne do siebie, coraz bardziej

monotonne. Tylko ogród zdaje siê zupe³nie nie przejmowaæ pandemicznym czasem
i zakwita coraz to w innych miejscach, coraz to innymi kolorami. Jest jeszcze normal-
noœæ.

pocz¹tek czerwca 2020
W³aœnie mia³a siê rozpocz¹æ nasza klasowa trzydniowa wycieczka nad morze. Rano

wysy³am uczniom nagranie wirtualnego spaceru brzegiem Ba³tyku. Kolejna namiastka.
Wieczorem mam wyrzuty sumienia z powodu tego filmu. Namiastki bywaj¹ okrutne.

ten sam pocz¹tek tego samego czerwca 2020
Zdalne nauczanie czêsto przypomina pracê w radiu, mówiê do ekranu pe³nego iko-

nek z inicja³ami uczniów i nie jestem pewna, czy po drugiej stronie s¹ s³uchacze. A tu
niespodzianka: ostatnia lekcja z jedn¹ z grup technikum koñcz¹cych rok szkolny wcze-
œniej z powodu praktyk zawodowych i wszyscy w³¹czaj¹ kamerki. To mêska grupa, wi-
dzê m³odych ludzi w garniturach i krawatach, widzê ich twarze, ich emocje. „To spe-
cjalnie dla pani” s³yszê. Wzruszam siê.

koniec czerwca 2020
Rozdajê œwiadectwa uczniom mojej klasy. To ich pierwsze œwiadectwa licealne,

pewnie wyobra¿ali sobie ten dzieñ zupe³nie inaczej. To równie¿ ich pierwsze spotkanie
po trzech miesi¹cach. 

W re¿imie sanitarnym, z maseczkami na ustach, oddzieleni przepisow¹ odleg³oœci¹.
Ktoœ pierwszy ³amie obostrzenia, podchodzi blisko, przytula siê. Jest radoœæ. Nie ma
strachu. Na chwilê. 

lato 2020
Dziwne lato, dziwne wakacje. Ciesz¹ mniej ni¿ zwykle. W telewizji rz¹d odwo³uje

pandemiê. Trudno w to uwierzyæ. Ale jeszcze trudniej nie wierzyæ w nic.

wrzesieñ 2020
Wracamy do stacjonarnej szko³y, hurra. To nic, ¿e trzeba nieustaj¹co dezynfekowaæ

rêce, wietrzyæ sale, siedzieæ w osobnych ³awkach. To nic, ¿e nie mo¿na wyje¿d¿aæ na
wycieczki, nie ma ¿adnych imprez szkolnych. To nic. Jesteœmy w szkole, widzimy swo-
je twarze, nie ikonki na ekranie. £apiemy ³apczywie ka¿d¹ najmniejsz¹ okazjê na two-
rzenie wspólnych wspomnieñ.

koniec wrzeœnia 2020
To siê musia³o kiedyœ wydarzyæ, prêdzej czy póŸniej. Po trzech tygodniach stacjonar-

nej nauki pierwsza kwarantanna. Najpierw wiadomoœæ od kole¿anki, potem telefon od
dyrektora, a wreszcie od bardzo mi³ej pani z sanepidu informuj¹cej, ¿e od tego momen-
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tu nie mogê opuszczaæ miejsca zamieszkania ani kontaktowaæ siê bezpoœrednio z nikim.
Aplikacja w telefonie nakazuj¹ca robiæ sobie i wysy³aæ zdjêcia bez wzglêdu na to, czy
akurat jem obiad, biorê prysznic, czy farbujê w³osy, kontrolne wizyty policji i podskór-
ny, nieustêpliwy lêk czy zachorujê. 

Kolejne doœwiadczenie do bogatego arsena³u doœwiadczeñ ¿yciowych.

po³owa paŸdziernika 2020
Bañka pêk³a, znowu przechodzimy na zdalne nauczanie. Kolejny sezon, jak w seria-

lach na Netflixie, tylko trudniej okreœliæ gatunek: thriller, dramat czy komedia? A mo¿e
wszystko w jednym? 

listopad 2020
Siadam przed laptopem do pierwszej lekcji - za oknem szaro i buro. Koñczê ostatni¹

zdaln¹ lekcjê - za oknem szaro i buro. Wiem, ¿e taki w¹tpliwy urok listopada, choæ wy-
daje mi siê, zapewne nies³usznie, ¿e przedpandemiczne listopady bywa³y jaœniejsze.

grudzieñ 2020
Pierwszy covidowy pogrzeb w rodzinie, choroby przyjació³. Niepokój coraz bar-

dziej zacieœnia kr¹g. Jak nigdy - nie cieszy grudniowe czekanie.

póŸny grudzieñ 2020
Nie wysy³am œwi¹tecznych ¿yczeñ, nie dzwoniê do nikogo. Banalne s³owa „Weso-

³ych œwi¹t” wydaj¹ mi siê okrutne i zupe³nie nie na miejscu, na niebanalne nie mam po
prostu si³y ani pomys³u.

styczeñ 2021
Praca w domu, dom w pracy, wymieszane rzeczywistoœci. Uczniowie - chc¹c nie

chc¹c - uczestnicz¹ czasami w moim prywatnym ¿yciu, na szczêœcie ma³o ekscytuj¹cym.
Ja - chc¹c nie chc¹c - te¿ uczestniczê w ich prywatnych ¿yciach. Na nieszczêœcie, czasa-
mi bardziej ekscytuj¹cych i dramatycznych ni¿ moje.

jeszcze styczeñ 2021
Przyzwyczajam siê do ¿ycia na „bezludnej wyspie”, coraz mniej potrzebujê kontak-

tu z drugim cz³owiekiem. Zdalna praca z ikonkami zamiast twarzy sprawia, ¿e nie
umiem rozmawiaæ przez telefon, mam doœæ niewidzenia rozmówcy. Dra¿ni mnie te¿
monotematycznoœæ tych rozmów, jakby zupe³nie przesta³ istnieæ pozapandemiczny
œwiat.

Uciekam w ksi¹¿ki, seriale i dzierganie.

luty 2021
Szczepiæ siê, czy nie szczepiæ - szekspirowski dylemat. Nie rzucam monety, by los

zdecydowa³ za mnie, rozwa¿am wszystkie za i przeciw, zapisujê na kartce. Nie wy-
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zbywszy siê w¹tpliwoœci (szczêœliwy, kto nigdy ich nie ma), pe³na obaw o reakcjê orga-
nizmu, przyjmujê pierwsz¹ dawkê szczepionki. Chcia³abym po prostu móc chocia¿ tro-
chê przestaæ siê baæ.

jeszcze luty 2020
Nie zd¹¿y³am nauczyæ siê twarzy nowych uczniów, kilka lekcji na ¿ywo we wrzeœniu

to za ma³o. Nie umia³abym teraz dopasowaæ ikonek z monitora laptopa do postaci. Za
to doskonale rozpoznajê ich po g³osach, przynajmniej tych, którzy s¹ aktywni na lek-
cjach.

marzec 2021
Mija rok pandemicznej rzeczywistoœci. Dzielê kolejne tygodnie na sezony, jak seria-

le. 
Pierwszy sezon by³ ca³kowitym zaskoczeniem, czymœ, czego nigdy nie doœwiadczyli-

œmy, ani jako widzowie, ani jako uczestnicy fabu³y. 
W drugim zdarzy³o siê kilka ciekawych - raczej w znaczeniu ze starego chiñskiego

przekleñstwa „obyœ ¿y³ w ciekawych czasach”, ni¿ w znaczeniu „interesuj¹cy” - zwro-
tów akcji, by³y momenty podkrêcania dramaturgii. Ostatni grudniowy odcinek pozo-
stawi³ wielk¹ nadziejê na rozwi¹zanie zbyt pokomplikowanych w¹tków. 

Trzeci sezon to ju¿ przesyt. Mam nieodparte wra¿enie, ¿e gdyby rzeczywiœcie nakrê-
cono taki serial, nikt nie czeka³by na kolejne odcinki. 

Niestety, ¿ycie nie zapyta³o nas, czy mamy ochotê nadal tkwiæ w tym serialu. Nie wy-
p³acono nam tantiem, to raczej my p³acimy za uczestnictwo. 

A jednak œwiat, w którym przysz³o nam ¿yæ przez ostatnie miesi¹ce, nie jest czarno-
-bia³y, ma mnóstwo odcieni szaroœci. Staram siê dostrzec pozytywne elementy w ca³ej
tej nieoczekiwanej sytuacji, rozjaœniæ czarne barwy, a nawet dodaæ trochê koloru. Sta-
ram siê myœleæ, ¿e kolejnego sezonu pandemicznego serialu ju¿ nie bêdzie.
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Adrianna Olejniczak - urodzona 27 kwietnia 1999 roku w Wolsztynie. Cukiernik,
absolwentka klasy fortepianu Pañstwowej Szko³y Muzycznej I stopnia im. Ireny Pfeiffer
w Wolsztynie. Od 2020 roku studentka pedagogiki opiekuñczo-wychowawczej na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracownik prywatnej sieci placó-
wek dydaktycznych Gaudium et Studium. Od lipca 2020 mieszka w Poznaniu. Pasjo-
nuje siê ró¿nymi dyscyplinami sztuki. W wolnym czasie lubi pisaæ, robiæ zdjêcia, jeŸdziæ
na rowerze, czytaæ ksi¹¿ki i artyku³y popularnonaukowe oraz malowaæ.



II miejsce w kategorii: dziennik

KWARANTANNICZEK
czyli kiedy ca³a Polska zaczyna zwalniaæ, ja zaczynam ruszaæ …

4 marca 2020 roku - Prolog
Jest rano, godzina ósma. Jem œniadanie przy dŸwiêkach wiadomoœci w radiu, z któ-

rych dowiaduje siêo pacjencie „0” w Polsce. Wychodzê z domu, chwilê przed dziewi¹-
t¹. Siedzê w poczekalni u psychiatry. W g³oœnikach leci Lana Del Rey, a ja zaczynam od-
czuwaæ ulgê. Od paŸdziernika uczêszczam na psychoterapiê, lecz sytuacja znacznie siê
pogorszy³a. Towarzyszy³o mi wypalenie obecn¹ prac¹ i chroniczne zmêczenie. Dosta-
³am receptê na leki i zwolnienie lekarskie. Wiele siê wydarzy³o przez ostatnie miesi¹ce,
du¿o rzeczy musia³am sobie uporz¹dkowaæ. Czu³am siê fatalnie i gnêbi³ mnie fakt, ¿e
wszystkie wysi³ki, które generowa³am w przygotowanie siê do rekrutacji na studia arty-
stycznie, id¹ w piach. Dobija³o mnie poczucie braku energii do malowania i artystyczne-
go rozwoju. Praca zawodowa wymaga³a ode mnie ca³kowitego zaanga¿owania. W pew-
nym momencie zosta³am poœrednio przyparta do muru i stanê³am przed wyborem. Al-
bo zacznê wk³adaæ wysi³ki w moj¹ pracê, albo w siebie. Wybra³am siebie.

11 marca 2020 roku - Wielki lockdown
Od tygodnia jestem na prywatnej kwarantannie. Pod wp³ywem leków du¿o œpiê i jest

to zbawienne. Na stronie internetowej mojej pracowni malarskiej dowiadujê siê o roz-
porz¹dzeniach i moja pracownia zostaje zamkniêta. Brak fizycznego kontaktu z instruk-
torami to du¿a strata. Plener malarski w Wenecji, na który siê zapisa³am, równie¿ zosta-
je odwo³any, a W³ochy by³y moim marzeniem od zawsze. W telewizji, na ustach, w roz-
porz¹dzeniach, widaæ strach, który tylko roœnie wraz z kolejnym pozytywnym testem.
Studenci wracaj¹ do rodzinnych miejscowoœci, brat ma zajêcia zdalne. Jest to wizja
dwóch tygodni, która wydaje siê byæ mêcz¹c¹ nieskoñczonoœci¹. Dzieñ póŸniej umiera
pierwsza osoba na COVID-19.

14 marca 2020 roku - Zostajê w domu, ale wychodzê z szafy 
Trwa akcja zostañ w domu, a ja anga¿ujê siê na ca³ego. Uczestnicy zajêæ w mojej pra-

cowni chêtnie dziel¹ siê swoim malarstwem kwarantannowym na Facebooku. Ochoczo
do nich do³¹czam i zak³adam artystyczne konto w celu publikacji moich poczynañ na
sztaludze. Jestem coraz odwa¿niejsza, generujê du¿¹ aktywnoœæ w³asn¹. Jakoœ tydzieñ
póŸniej rusza projekt zdalna pracownia, sumiennie uczestniczê w zajêciach. Œwietnie siê
bawiê!

31 marca 2020 roku - Pandemiczne plany 
Czujê skutki dzia³ania leków. Mam ogromny entuzjazm i gigantyczny przyp³yw ener-

gii, który wy³adowujê na rowerze. Do czasu, gdy pojawia siê zakaz wstêpu do parków!
Jestem sfrustrowana. Mam w¹skie pole manewru, aby roz³adowaæ nadmiar energii. Od-
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czuwam to mocno, dlatego uciekam w gotowanie! Sporo eksperymentujê ze œniadania-
mi. Postanawiam ograniczyæ w diecie miêso i odkrywam kuchniê wegetariañsk¹. W skle-
pach panuje ostry rygor, co skutkuje potrzeb¹ planowania zakupów i okazuje siê, ¿e
wszyscy w moim domu jesteœmy w tej kwestii u³omni. Maj¹c market trzy minuty od do-
mu i mo¿liwoœæ pójœcia o dwudziestej drugiej, w pi¿amie, po ser, bo nie bêdzie co zjeœæ
nastêpnego dnia na œniadanie, sta³am siê ca³kiem wygodna. Nie w czasach koronawiru-
sa, kiedy ka¿de wyjœcie powinno byæ zaplanowane… to jedyny plan, jaki mo¿esz robiæ -
lista zakupów.

5 kwietnia 2020 roku - Pandemic hobby 
Faza po prochach mija, a ja jestem wyciszona. Czytam ksi¹¿ki, rysujê, malujê, gotujê.

Nie poddajê siê lenistwu i bez problemu zabieram siê za porz¹dki domowe. Organizujê
przegl¹d szafy i robiê sobie tê ogromn¹ przyjemnoœæ kupuj¹c górê ciuchów, jednocze-
œnie wykorzystuj¹c pandemiczne promocje w sieciówkach. Mam frajdê lecz¹c siê.
Wszystko to w domowej izolacji, a Ministerstwo Zdrowia mo¿e daæ mi medal.

16 kwietnia 2020 roku - Im mniej nienawiœci, tym wiêcej zdrowia 
Rozliczam przesz³oœæ. Ju¿ nie mam poczucia winy, nie czujê przygnêbienia i niena-

wiœci. Dbam bardziej o siebie. Zauwa¿am, ¿e przesta³y wypadaæ mi w³osy, poprawi³
siê stan mojej cery. Postanawiam wybiec myœlami w przód i tworzê listê rzeczy, któ-
re chcia³abym zrobiæ. Trochê paradoks, ca³y œwiat powa¿nie choruje, ludzie trac¹
zdrowie, a ja wrêcz przeciwnie… Odzyskujê si³y. 27 kwietnia 2020 roku - klub 27.
Koñczê 21 lat i jem tort. Tymczasem w Polsce mamy 285 nowych zaka¿eñ i 27 zgo-
nów.

9 maja 2020 roku - Malarski balans 
Podczas zajêæ w zdalnej pracowni dostajê zadanie, które staje siê impulsem do du¿e-

go projektu. Postanawiam zorganizowaæ poranny plener malarski nad jeziorem, aby na-
malowaæ wschód s³oñca. Wyprawa by³a trudna, wysz³o cokolwiek dopiero za drugim
podejœciem, ale by³o warto. Mia³am kawkê, marchewki z hummusem, kocyk i piêkne wi-
doczki wschodz¹cego s³oñca. Tym akcentem malarskim wracam do równowagi. Decy-
dujê siê na powrót do pracy, aby ju¿ ostatecznie rozliczyæ siê z przesz³oœci¹ i zaczynam
przygotowania rekrutacyjne pe³n¹ par¹. 

10 czerwca 2020 roku - Szczêœcie w nieszczêœciu 
Zwalniam siê. Szaleñstwo, g³upota, niewa¿ne… Œrodek pandemii, œwiat zatrzymany

w biegu, biznesy padaj¹, lec¹ zwolnienia, ciêcia kosztów - natomiast ja pozbawiam siê do-
chodów. Œwiadomie. Nigdy nie zapomnê tego szczêœcia. Tego samego dnia równie¿ idê
- jako fotograf - na sesjê zdjêciow¹ do kolejnego projektu „teczkowego”. Najwa¿niejsza
teraz jestem ja i mój rozwój. Zosta³ miesi¹c, aby oddaæ teczkê na poznañski Uniwersy-
tet Artystyczny. Przed pandemi¹ egzamin odbywa³ siê na terenie Uniwersytetu. Teraz
wszystko przeniesione zosta³o do Internetu, a moim zadaniem jest wykonanie dwudzie-
stu prac, ich sfotografowanie i z³o¿enie na stronie uczelni w formacie pdf.
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20 czerwca 2020 roku - Covidowe wesele
Korzystaj¹c z otwarcia galerii handlowych, jadê z kole¿ank¹ po wyprawkê œlubn¹. Je-

stem zaproszona na wesele, zg³osi³am siê te¿ do komitetu organizacyjnego wieczoru pa-
nieñskiego. Postanawiam pójœæ na to wesele, bo szkoda mi kumpelki, która mia³a w pla-
nach wielkie wesele, a niestety goœcie zaczêli siê wykruszaæ. Staram siê nie panikowaæ, je-
stem po dwudziestce i chcia³abym siê dobrze bawiæ. Mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e nie jestem
w grupie ryzyka, wiêc prze¿yjê… Zreszt¹, jak nie koronawirus, to kac…

22 czerwca 2020 - Lepiej z³apaæ okazjê ni¿ chorobê 
Godzina 9.19, dostajê od kole¿anki wiadomoœæ z linkiem do og³oszenia o wynajmie

pokoju w Poznaniu. Jestem zszokowana cen¹. Podoba mi siê wszystko - od lokalizacji po
liczbê wspó³lokatorek. Nastêpnego dnia jestem umówiona na wstêpne oglêdziny. Piêæ
minut przed odjazdem poci¹gu powrotnego, dostajê wiadomoœæ, ¿e pokój jest mój od
1 lipca. Ale siê cieszê! Tylko co ze studiami?

27 czerwca 2020 roku - Wybory prezydenckie 
Jadê na wystawê sztuki - malarstwa impresjonistycznego. Po powrocie idê na ognisko

z rodzink¹. Odpoczywamy w ogrodzie, jest super. Nastêpnego dnia wybieram siê na
wybory, namawiam równie¿ na to wszystkich znajomych. Uwa¿am, ¿e to zbyt istotna
sprawa, aby szukaæ wymówki. Oczywiœcie, przy wejœciu do lokalu wyborczego bez de-
zynfekcji siê nie obejdzie.

1 lipca 2020 roku - Nigdy wiêcej pandemii! 
Wp³acam kaucjê i czynsz, wiêc mogê siê ju¿ wprowadzaæ. Wycofujê wszystkie swo-

je zapisy rekrutacyjne na uczelnie w innych miastach. Zostawiam tylko poznañski UAP.
Ze zmêczenia ju¿ siê prawie czo³gam. Robiê mnóstwo projektów z myœl¹ o zape³nieniu
teczki. Zmobilizowa³am pó³ rodziny i znajomych - do pomocy, jako modeli. Nie podo-
baj¹ mi siê rezultaty. Odczuwam brak zajêæ w stacjonarnej pracowni i regularnych uwag
w jej trakcie. Czujê olbrzymi ciê¿ar, chcia³abym ju¿ zakoñczyæ to i wiedzieæ…

12 lipca 2020 roku - Uff 
Biorê udzia³ w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wys³a³am portfolio. W stresie

czekam na wyniki. Niestety, nie przesz³am dalej. Czujê, jak ca³y ciê¿ar spada mi z karku
i ju¿ wiem, co mam robiæ. Kolejnego dnia zabieram siê za pisanie CV i rozpoczynam po-
szukiwania pracy w Poznaniu. Bior¹c pod uwagê sytuacjê na rynku pracy - po akcji: zo-
stañ w domu - graniczy to z cudem. Jestem kompletnie pogubiona, nie mam pojêcia, co
mnie czeka. Wiem tylko, ¿e bêdê robi³a wszystko, aby zostaæ w Poznaniu. Za wszelk¹
cenê.

25 lipca 2020 roku - Nowy pocz¹tek 
Przywo¿ê swoje rzeczy do mieszkania, zaczynam siê wprowadzaæ. Postanawiam

równie¿ zostaæ na parê dni. Zwiedzam miasto, poznajê okolicê, du¿o spacerujê, ogar-
niam komunikacjê miejsk¹, robiê zdjêcia. Po dwóch tygodniach od wys³ania pierwszej
aplikacji o pracê, dostajê odpowiedŸ. Od poniedzia³ku mogê wiêc ruszaæ. 
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10 sierpnia 2020 roku - Kroki doros³oœci 
Têskniê za codziennym mieszkaniem z rodzin¹. Nigdy nie mog³am narzekaæ na mój

dom. Odczuwam brak bliskich, którzy zawsze byli w zasiêgu rêki. Teraz dzieli nas
70 km. Mimo to zdania nie zmieniam. Mam okazjê wróciæ do domu na kilka dni. Nie jest
³atwo.

14 sierpnia 2020 roku - Babski wieczór
Robiê babeczki na wieczór panieñski! Bo to ju¿ dzisiaj! Dostajê równie¿ telefon z przy-

sz³ej pracy, ¿e ju¿ nie potrzebuj¹ ludzi do pomocy. Przykro, ale nie zamierzam siê przej-
mowaæ. Postanawiam skorzystaæ z wakacji i do wesela zrobiæ przerwê w poszukiwaniu
pracy. Organizujemy przedœlubn¹ sesjê zdjêciow¹ w plenerze, ale deszcz psuje nam szy-
ki. Na dok³adkê wiatr topi balony w jeziorze. Ostatecznie udaje siê opanowaæ sytuacjê.
Mimo kiepskiej aury, bawimy siê œwietnie a¿ do samego rana. Nastêpnego dnia wracam
do Poznania i analizujê moj¹ sytuacjê. Dochodzê do wniosku, ¿e warto jednak podj¹æ
studia, bo ten status mo¿e spowodowaæ wiêksze prawdopodobieñstwo zatrudnienia.
Wybór pada na pedagogikê. To zaskakuj¹ce, ale chyba w³aœnie zostanê nauczycielk¹,
choæ wcale nie mia³am takiego zamiaru. Mam przeczucie, ¿e to dobry wybór.

29 sierpnia 2020 roku - Wielki dzieñ 
Wreszcie nadchodzi ten dzieñ, na który czekaliœmy. Moja pierwsza bliska kole¿anka

bierze œlub. Towarzyszy mi wiele pozytywnych emocji. Na wypadek nalotu Sanepidu,
musia³am - jako goœæ weselny - podaæ swoje dane. W trakcie ceremonii w koœciele towa-
rzysz¹ nam - wszystkim oprócz pary m³odej - na twarzach maski. Na sali mamy dostêp
do dezynfekcji. Poznajê nowych ludzi i œwietnie siê bawiê! Bardzo udane wesele i okazja,
aby wyrwaæ siê z pandemicznej izolacji. By³o super! Nie przynios³am, ani covida, ani ka-
ca. Profit!

12 wrzeœnia 2020 roku - Wakacyjne ostatki 
Jadê do dziadków na rekreacyjne zbieranie ziemniaków. Jest zabawnie i mi³o, a na

koniec rozpalamy ognisko. Mo¿na zapomnieæ o pandemicznym szaleñstwie.

18 wrzeœnia 2020 roku - Sukces 
Dostajê pracê. I to jak¹! Bo zwi¹zan¹ z moimi studiami! Jestem zatrudniona jako po-

moc nauczyciela w prywatnym przedszkolu - z naciskiem na rozwój artystyczny. Moim
g³ównym zadaniem jest wsparcie personelu w celu utrzymaniu obostrzeñ sanitarnych.
Mam normaln¹ umowê na trzy miesi¹ce i dziesiêæ minut pieszo do miejsca pracy. Wyna-
grodzenie jest spoko. Wykupujê sobie obiady, w domu ju¿ nic nie gotujê. Starcza mi na
wszystko. Wreszcie coœ zaczyna mi siê uk³adaæ.

26 wrzeœnia 2020 roku - Znajomi w izolacji 
Poznajê moje wspó³lokatorki, które s¹ fantastycznymi osobami. Jesteœmy idealnie do-

pasowane, bez problemu zgrywamy nasze zwyczaje i utrzymujemy regularny porz¹dek.
Jadamy razem kolacje i du¿o rozmawiamy. W weekend robimy minidomówkê z plan-
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szówkami i winem. Obecnoœæ dziewczyn du¿o mi daje w trakcie pandemii, nie czujê wte-
dy, ¿e moje ¿ycie towarzyskie chyli siê ku upadkowi. Wrêcz przeciwnie… bo pozna³am
nowe osoby.

25 paŸdziernika 2020 roku - Rzeczy wa¿ne i wa¿niejsze 
Wkurzam siê razem z kobietami w ca³ej Polsce i biorê udzia³ w strajku kobiet. Cho-

dzê na protesty, aktywnie udzielam siê w social mediach, udostêpniaj¹c materia³y doty-
cz¹ce aborcji i edukacji seksualnej. Przykra sprawa, kiedy we w³asnym kraju nie mo¿na
czuæ siê akceptowanym. Smutne jest równie¿, ¿e w czasach pandemii, kiedy ochrona
zdrowia nie wyrabia, a kostucha zbiera ¿niwo, rz¹d po cichu narusza prawa cz³owieka. 

Zaczynam zajêcia w formie zdalnej. Studia - czas start!

17 listopada 2020 roku - Szczêœcie w morzu pandemicznej depresji 
Idê z kole¿ankami na spacer wokó³ Jeziora Maltañskiego. Robiê ³adne zdjêcia i utwier-

dzam siê w przekonaniu, ¿e nie chcê wracaæ do Wolsztyna. Przekonujê siê do swojej
pracy i s³usznoœci wyboru mojego kierunku studiów. Czujê siê spe³niona i szczêœliwa.
Mam poczucie, ¿e jestem w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu. Cieszê siê, ¿e
mimo pandemii uda³o mi siê u³o¿yæ ¿ycie w nowym miejscu i to w Poznaniu, który du¿o
wymaga. W bonusie uda³o mi siê znaleŸæ idealn¹ pracê. Mam te¿ œwiadomoœæ, ¿e trzy
czwarte miejsc pracy, w których uczestniczy³am w rozmowach kwalifikacyjnych, mo¿e
w³aœnie bankrutuje lub ju¿ nie istnieje. Nie mam na co narzekaæ, cieszê siê z tego, co
mam. Tymczasem ludzie zmagaj¹ siê ze stanami depresyjnymi. Izolacja i kolejne „lock-
downy” powoduj¹ obni¿ony nastrój. ̄ yjemy w lêku przed utrat¹ bliskich, pogorszeniem
w³asnego stanu zdrowia. Wegetujemy, przemieszczamy siê tylko po to, by zarobiæ pie-
ni¹dze lub kupiæ jedzenie. To ogromna przepaœæ i fart, ¿e ja jestem po drugiej stronie.

3 grudnia 2020 roku - Niespodzianka!
Spad³ œnieg! Zbli¿aj¹ siê miko³ajki. Dostajê od mamy paczkê z prezentami. Dla ca³ej

naszej mieszkaniowej trójeczki! Dziewczyny by³y zachwycone! W przedszkolu - z po-
wodu ognisk COVID - daj¹ siê we znaki czêste braki personelu. Mêczy nas utrzymanie
re¿imu sanitarnego. 

4 grudnia 2020 roku - (*) 
Pierwsza ofiara COVID-19 w mojej rodzinie. Nie ¿yje mój 91- letni wujek.

8 grudnia 2020 roku - Pandemia w œwi¹tecznym wydaniu 
Mimo trwania pandemii i zatrzymania ca³ego œwiata, czujê klimat i ciep³o tegorocz-

nych œwi¹t! Dostajê w przedszkolu obszar do dekorowania, przygotowujemy paczki dla
dzieci i ogólnie jest mi³o! W mieszkaniu lukrujemy pierniczki od mojej mamy i zostawia-
my je sobie na nasz¹ mieszkaniow¹ wigiliê. Otwieraj¹ galerie handlowe, wiêc idê kupiæ
brakuj¹ce prezenty, bo doœæ g³adko mi posz³o w tym roku i wiêkszoœæ kupi³am grubo
przed czasem. Elegancko!
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12 grudnia 2020 roku - Domówka 
Moja wspó³lokatorka organizuje 25. urodziny. Robimy tort i tonê ¿arcia. Pijemy alko-

hol, robimy zdjêcia, gramy w gry planszowe, a ja poznajê nowych ludzi. Jeden z nielicz-
nych, normalnych weekendów w ci¹gu tego roku.

17 grudnia 2020 roku - Ciep³o 
Ostatni w tym roku dzieñ w pe³nym sk³adzie. Kolejnego dnia dziewczyny wyje¿d¿aj¹

do rodzin, wiêc organizujemy wspóln¹ wigiliê. Kupujemy w markecie gotowe uszka i pie-
rogi, robimy barszcz z torebki i wymieniamy siê prezentami. Nastêpnego dnia mam ko-
lejn¹ wigiliê, tym razem w pracy. Idê na rekord z prezentami. Zosta³am obdarowana na
te œwiêta jak nigdy! 

Przed³u¿aj¹ mi w pracy umowê. Jestem szczêœliwa. Czujê siê zdrowa i spokojna. Nie
ma ju¿ ¿adnej burzy, stresu i zagubienia Potrzebowa³am tej przeprowadzki. Dosta³am
od œwiata ogromn¹ rekompensatê za ostatni rok. Dziêkujê!

23 grudnia 2020 roku - Œwiêta, œwiêta... 
Wracam do domu i prawie zapominam o prezentach. Trochê kiepsko, gdybym zo-

stawi³a je w poci¹gu. Wigiliê spêdzam tylko z rodzicami i bratem - tak jak nakazuje mini-
sterstwo. Rodzinkê odwiedzam nastêpnego dnia.

28 grudnia 2020 roku - Nara 2020! 
Robiê sobie sesjê zdjêciow¹ w moich rodzinnych stronach. Specjalnie w tym celu jadê

nad jeziorko. W izolacji, z braku mo¿liwoœci odwiedzin, podsumowujê swój rok. 2020
by³ bardzo intensywny i uznajê go za udany. Ja czujê satysfakcjê, co innego reszta œwia-
ta. Sylwestra spêdzam w domku, bo w koñcu zakaz przemieszczania siê, bez przepust-
ki - choæby w postaci godziny dla seniora.

3 stycznia 2021 roku - ... i po œwiêtach! 
Wracam do Poznania i szarej, covidowej normalnoœci. Czeka mnie ciê¿ki styczeñ,

gdy¿ mam pierwsze egzaminy na studiach. Popo³udnia spêdzam przy notatkach i kom-
puterze. Wkrada siê rutyna, charakterystyczna dla doros³oœci. Pierwszy raz myœlê po-
wa¿nie o postanowieniach noworocznych i zaczynam je wdra¿aæ. Wa¿nym punktem
jest uporz¹dkowanie finansów. Rezultaty przechodz¹ moje najœmielsze oczekiwania i to
mnie motywuje do realizacji kolejnych.

2 lutego 2021 roku - Katharsis 
Organizujemy dzieciom balik karnawa³owy, a ja przebieram siê za hipisa. Na dniach

dowiaduje siê o mo¿liwoœci zaszczepienia siê. Decydujê siê przyj¹æ szczepionkê AstraZe-
neca. Z powodzeniem zdajê wszystkie egzaminy, a wraz z kolejnym tzw. zjazdem, mam
wiêksz¹ ochotê na studiowanie. W koñcu uczê siê o sprawach, które mnie interesuj¹.
Moja przysz³oœæ zawodowa zmierza w okreœlonym kierunku i ju¿ na samym pocz¹tku
zbieram fantastyczne owoce. Postanawiam siê zakotwiczyæ w tym fachu. Przynajmniej
na d³u¿szy okres. Zobaczymy, co przyniesie przysz³oœæ.
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12 lutego 2021 roku - AstraZeneca
No i posz³y konie po betonie! Przyjê³am pierwsz¹ dawkê szczepionki. Niestety, piêæ

godzin póŸniej odczuwam skutki uboczne. Czujê siê jak na kacu, a po wymiotach dzwo-
niê do lekarza. Po dwudziestu czterech godzinach od szczepienia czujê siê ju¿ zupe³nie
dobrze. 23 kwietnia mam termin na drug¹ dawkê. 

2 marca 2021 roku - Postanowienia noworoczne vol 2
Realizujê moje kolejne postanowienie noworoczne i wybieram siê do dentysty. Nie-

stety, na skutek innych chorób, zaniedba³am troszkê moje zêby i na jednej wizycie siê nie
koñczy. Wygl¹da na to, ¿e moje oszczêdnoœci poch³onie w³aœnie dentysta. Na COVID-
-19 umiera mój dziadek. Mia³ 83 lata. 

4 marca 2021 roku - Epilog
Dzwoni budzik. Jest siódma rano, a ja wstajê i szykujê siê do pracy. Rutynowo zali-

czam porann¹ ³azienkê, jem kanapkê, wypijam szklankê wody i ubieram siê. Wychodzê
z domu, a po dziesiêciu minutach jestem ju¿ na miejscu. Przebieram siê, witam ze wszyst-
kimi, uœmiecham, nalewam wody do bidonu i ruszam. Pomagam, sprz¹tam i schodzê na
dy¿ur. Wszystko przebiega sprawnie i bez stresu. Wybija szesnasta, koñczê pracê i jadê
z tat¹ do Wolsztyna. Po drodze zahaczamy o popularnego fast fooda, aby kupiæ bratu
„tort” na 19. urodziny. Wieczorem, w domu, jemy urodzinowe hamburgery i wspólnie
spêdzamy ten czas. Mam chwilê refleksji i przypominam sobie ten dzieñ sprzed roku.
Dokona³am niesamowitego przewrotu. Jestem w zupe³nie innym miejscu, w zupe³nie
nowej rzeczywistoœci, z zupe³nie nowymi doœwiadczeniami i emocjami. Min¹³ rok od wy-
buchu pandemii. Prze¿y³am ten rok doœæ aktywnie. Mimo to nie zachorowa³am ani ra-
zu, nie by³am te¿ na kwarantannie, a nawet uda³o mi siê przyj¹æ szczepionkê. Za to za-
mknêli mi park i pracowniê. Zmaga³am siê z obostrzeniami sanitarnymi w miejscu pracy,
niedogodnoœciami zwi¹zanymi z noszeniem maseczek. Otar³am siê o kwarantannê. Po
akcji zostañ w domu - dotknê³y mnie problemy ze znalezieniem pracy. Odwo³ano mi wy-
cieczkê ¿ycia. Odby³am zdalne studia i egzaminy. Dotknê³a mnie œmieræ w rodzinie spo-
wodowana koronawirusem. Ekstremalne ryzyko zwi¹zane z przeprowadzk¹, które
podjê³am, mog³o skoñczyæ siê niepowodzeniem. Straci³am jedn¹ trzeci¹ oszczêdnoœci,
aby walczyæ o swój pobyt w Poznaniu.

A jednak uda³o mi siê. Ostatecznie przeprowadzi³am siê do Poznania, utrzymujê siê
sama, mam super pracê i studia w tym kierunku, mo¿liwoœci rozwoju, fajn¹ szefow¹, wy-
marzone warunki mieszkaniowe - poczynaj¹c od czynszu, przez lokalizacjê a¿ po wspó³-
lokatorki. Pozna³am fajnych ludzi, trochê imprezowa³am. Spêdzi³am ca³kiem sporo cza-
su z rodzin¹. W koñcu siê wysypiam i nie stresujê. Jestem szczêœliwa, spokojna, spe³nio-
na. Du¿o siê nauczy³am i zrozumia³am. Jestem ca³kowicie nowym cz³owiekiem. Dosta-
³am odpowiedzi na wszystkie swoje pytania. Droga by³a wyboista, a pandemia niczego
nie u³atwi³a. Rok temu wybra³am siebie i wygra³am. Ruszy³am i jadê dalej.
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KRONIKA WYDARZEÑ ...

kwiecieñ - czerwiec 2021 roku

Nasz zawodnik na Mistrzostwach Europy
Od 3 do 11 kwietnia odbywa³y siê w Moskwie Mistrzostwa Europy Seniorów

w Podnoszeniu Ciê¿arów. 6 kwietnia w zawodach wystartowa³ zawodnik LKS „Bu-
dowlani Ca³us” Nowy Tomyœl Piotr Kud³aszyk, który z wynikiem 316 kg w dwuboju
(142 kg w rwaniu i 174 kg w podrzucie) zaj¹³ 10 miejsce w kategorii wagowej do 73 kg. 

Gruzja - kraj wina i chleba
O urokach tego kraju, podczas spotkania online, zorganizowanego 7 kwietnia w ra-

mach Klubu Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”, dzia³aj¹cego w nowotomyskiej
bibliotece, opowiedzieli Marta Skutniki Piotr Bolko, od wielu lat zwi¹zani z Gruzj¹, gdzie
prowadz¹ hostel i winnicê. Autorzy pokazu: Marta Skutnik - opiekunka grup turystycz-
nych odwiedzaj¹cych Gruzjê i Piotr Bolko - winiarz, podró¿nik i fotograf, pokazali Gru-
zjê jako jeden z najpiêkniejszych zak¹tków na Ziemi, s³yn¹cy w³aœnie z wina i wypieku
znakomitego chleba. Dziêki zaprezentowanym podczas pokazu fotografiom mo¿na
by³o upajaæ siê widokiem gór Kaukazu, bogatymi w winnice nizinami oraz piêknem Mo-
rza Czarnego. 

Nagrody dla sportowców
Zarz¹dzeniem datowanym na 8 kwietnia, Burmistrz Nowego Tomyœla przy-

zna³ nagrody finansowe trenerom oraz sportowcom, którzy w 2020 roku odnie-
œli znacz¹ce sukcesy na najwa¿niejszych imprezach sportowych w kraju. O przy-
znanie nagród wyst¹pi³y kluby sportowe. Po rozpatrzeniu ich wniosków, nagro-
dy na ³¹czn¹ kwotê 15 000 z³ otrzymali: trenerzy podnoszenia ciê¿arów - Jerzy No-
wak i Marcin Lampe, sportowcy uprawiaj¹cy tê dyscyplinê - Paulina Kud³aszyk, Adrian
Krupa, Kacper Dziamski, Dawid Lisiak, Arkadiusz Mocny, Tomasz Kowalski, Nicola Ka-
linowska, Piotr Kud³aszyk, Patrycja Górna, Martyna Rosolska, Adrian Ha³aduda i Alek-
sandra Paku³a. Nagrodê otrzyma³a tak¿e Karolina Pyliñska trenuj¹ca pi³kê siatkow¹.
Regulamin nagradzania najlepszych sportowców obowi¹zuje w naszej gminie od 2016
roku i przyjêty zosta³ uchwa³¹ Rady Miejskiej. 

Nowy punkt szczepieñ 
Starostwo Powiatowe, wraz z SPZOZ w Nowym Tomyœlu, uruchomi³o 13 kwiet-

nia nowy punkt szczepieñ przeciw Covid-19. Punkt szczepieñ przeniesiony zosta³ z no-
wotomyskiego szpitala do Powiatowego Centrum Sportu na osiedlu Pó³noc w Nowym
Tomyœlu.



II runda Dru¿ynowych Mistrzostw Polski
W M³odzie¿owym Centrum Podnoszenia Ciê¿arów w Nowym Tomyœlu 17 kwiet-

nia odby³a siê II runda Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciê¿arów.
W zawodach wziê³y udzia³ dru¿yny startuj¹ce w I lidze rozgrywek Dru¿ynowych Mi-
strzostw Polski 2021. Oprócz dru¿yny gospodarzy - LKS „Budowlani Ca³us - Cargo
Expert Group”, która zdoby³a 1650,7 pkt., w turnieju wziêli udzia³: „Sztangiœci” Zielo-
na Góra - 1498,8 pkt., AKS Myœlibórz - 1281,3 pkt. oraz KS „Pionier” Szczecin -
777,7 pkt. Indywidualnie najlepszy wynik uzyska³ Piotr Kud³aszyk.

Rozstrzygniêcie konkursu „Sport to zdrowie”
26 kwietnia og³oszone zosta³y wyniki konkursu plastycznego „Sport to zdrowie”.

Komisja konkursowa nie mia³a ³atwego zadania, poniewa¿ zg³oszone prace plastyczne
prezentowa³y wysoki poziom artystyczny i cechowa³y siê du¿¹ pomys³owoœci¹ oraz
kreatywnoœci¹. Ze wzglêdu na panuj¹c¹ sytuacjê epidemiczn¹, uczestnicy konkursu od-
bierali nagrody indywidualnie w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu. 

Palma na rondzie
Na rondzie Miasta Partnerskiego Biesenthal, które ³¹czy ulicê 3 Stycznia z ulic¹ Œló-

sarskiego i Janusa, 28 kwietnia zasadzona zosta³a tropikalna palma. Roœlinê posadzili
pracownicy Parku Miejskiego. Ten gatunek palmy jest w stanie przetrwaæ temperaturê
siêgaj¹c¹ nawet do - 17oC.

Zmiany w Komendzie Powiatowej Policji
W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, 30 kwietnia po¿egnano dotychczasowego

Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Tomyœlu inspektora Jaros³awa ¯urka
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oraz I Zastêpcê Komendanta nadkomisarza S³awomira Wenderskiego. Nowym Ko-
mendantem Powiatowym Policji w Nowym Tomyœlu zosta³ m³odszy inspektor Maciej
Krystofek, dotychczasowy Komendant Komisariatu Policji Nowe Miasto w Poznaniu,
a jego zastêpc¹ podinspektor Katarzyna Sobczak-Kukawka.

Wieruszowski Klemens z wizyt¹ w nowotomyskiej bibliotece
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu wziê³a udzia³ w pro-

jekcie „Biblioteczne podró¿e Kozio³ka Klemensa”. Inicjatorem tej niecodziennej podró-
¿y jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wieruszowie, a akcja ta - jak mówi¹ jej
pomys³odawcy - zrodzi³a siê „z têsknoty za podró¿ami, których na razie odbywaæ nie
mo¿emy”. Wieruszowskie bibliotekarki wys³a³y wiêc w podró¿ po bibliotekach z ca³ej
Polski swojego Kozio³ka Klemensa. Odwiedzaj¹c biblioteki, Kozio³ek Klemens zwiedza³
przy okazji tak¿e miasta, w których siê one znajduj¹. Podczas kilkudniowego pobytu
w Nowym Tomyœlu, w ostatnich dniach kwietnia Kozio³ek Klemens zwiedzi³ nowoto-
mysk¹ bibliotekê, a tak¿e nasze miasto, zapoznaj¹c siê z fragmentami jego historii. Prze-
mierzy³ nowotomyski szlak historyczno-turystyczny, odby³ spacer wiklinowym depta-
kiem, relaksowa³ siê w Parku Feliksa i przy tê¿ni solankowej w Parku Miejskim. Dla udo-
kumentowania przebiegu tej niecodziennej wizyty, w nowotomyskiej bibliotece po-
wsta³a bajka „Jak kozio³ek Klemens odwiedzi³ nowotomysk¹ bibliotekê”, opowiadaj¹-
ca o nowotomyskich przygodach Kozio³ka Klemensa, promuj¹ca bibliotekê oraz pre-
zentuj¹ca walory naszego miasta. 

Obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Pod obeliskiem Konstytucji 3 Maja na placu Chopina, w dniu uroczystych obchodów

230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, wi¹zanki kwiatów z³o¿yli przedstawiciele

KRONIKA WYDARZEÑ 

146 kwiecieñ - czerwiec 2021

Niecodzienny goœæ odwiedzi³ nowotomysk¹ bibliotekê i zwiedzi³ nasze miasto



w³adz samorz¹dowych gminy Nowy Tomyœl i powiatu nowotomyskiego. Ze wzglêdu
na utrzymuj¹cy siê stan zagro¿enia epidemicznego i z koniecznoœci skromniejsze ob-
chody tego narodowego œwiêta, tak¿e przedstawiciele innych instytucji i organizacji uda-
³y siê pod obelisk, by z³o¿yæ kwiaty i uczciæ tê wa¿n¹ dla Polski i Polaków rocznicê. 

Sukces nowotomyskich koszykarek 
Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz przedstawiciele Nowotomy-

skiej Rady Sportu 5 maja spotkali siê w Urzêdzie Miejskim z dwiema utalentowanymi
koszykarkami: Zuzann¹ Nowak - zawodniczk¹ Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Dream Team” Nowy Tomyœl oraz Ig¹ WoŸn¹ - zawodniczk¹ Miêdzyszkolnego Klubu
Sportowego w Opalenicy. Podczas spotkania dziewczêtom towarzyszyli ich rodzice.
Obie zawodniczki, mieszkanki naszej gminy, zosta³y powo³ane do szerokiej Kadry Na-
rodowej U -14 Kobiet Polskiego Zwi¹zku Koszykówki. Burmistrz pogratulowa³ koszy-
karkom tego wa¿nego osi¹gniêcia i ¿yczy³ kolejnych sukcesów sportowych. 

Uczczono rocznicê zakoñczenia II wojny œwiatowej
W dniu 76. rocznicy zakoñczenia II wojny œwiatowej, 8 maja, wi¹zanki kwiatów z³o-

¿one zosta³y pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich na placu Niepodleg³oœci
oraz na cmentarzu ¿o³nierzy radzieckich w Glinnie. O rocznicy pamiêta³y, zarówno
w³adze samorz¹dowe gminy Nowy Tomyœl, jak i powiatu nowotomyskiego.

Znajdziesz mnie w bibliotece 
Pod takim has³em, od 8 do 15 maja przebiega³ tegoroczny Tydzieñ Bibliotek, w któ-

rego obchody tradycyjnie w³¹czy³a siê nowotomyska biblioteka. Mimo ¿e drugi rok
z rzêdu zorganizowany zosta³ w formie online, obfitowa³ w wiele atrakcji i czytelniczych
niespodzianek. Co w jego programie mogli znaleŸæ dla siebie nowotomyœlanie? Przede
wszystkim ksi¹¿ki w roli g³ównej, czyli „Niebanalny konkurs czytelniczy” dla doros³ych
oraz konkurs - zabawê pod has³em „W poszukiwaniu zaginionej ksi¹¿ki” dla dzieci. Mi-
³oœnikom czytania na nowoczesnych noœnikach, z tej okazji biblioteka stworzy³a mo¿li-
woœæ wypo¿yczania elektronicznych czytników ksi¹¿ek. Nie by³oby Tygodnia Bibliotek
bez ciekawych spotkañ z inspiruj¹cymi ludŸmi. Pierwszym z nich by³ niew¹tpliwie, ema-
nuj¹cy pozytywn¹ energi¹ i twórczymi pomys³ami Dawid £asut - krakowski spo³ecznik,
podró¿nik, trener jêzykowy i publicysta. Opowiedzia³ on o swoich ¿yciowych inspira-
cjach, przepisie na aktywny lifestyle z du¿¹ rodzin¹ oraz know-how na ¿ycie us³ane po-
dró¿ami w czasie pandemii. Pokaza³, ¿e nawet w trudnym czasie mo¿na znaleŸæ reme-
dium na smutek, rezygnacjê, czy te¿ nudê. Natomiast w œwiat literackiej twórczoœci za-
bra³a czytelników Ma³gorzata Starosta, która w rozmowie z influencerk¹ ksi¹¿kow¹
Wiolet¹ Sadowsk¹ opowiedzia³a o swoim kryminalno-obyczajowym cyklu „Pruskie ba-
by” oraz œwie¿o wydanej ksi¹¿ce „Szczêœliwy los”. Nowotomyskie bibliotekarki zadba-
³y równie¿ o kondycjê fizyczn¹ czytelników, proponuj¹c cykl zajêæ sportowych, s³u¿¹-
cych dobrej kondycji osób spêdzaj¹cych wiele godzin na lekturze ksi¹¿ek. Seriê æwiczeñ
gimnastycznych zaprezentowa³a Emilia Roœciszewska - fizjoterapeutka, terapeutka ma-
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nualna, trenerka medyczna z Kliniki Rehabilitacyjnej „Rosmed” w Nowym Tomyœlu.
W ramach Tygodnia Bibliotek na skwerze w pobli¿u biblioteki powsta³o przyjazne
wszystkim mi³oœnikom ksi¹¿ek miejsce, jakim jest plenerowa Strefa Bookcrossingu,
w której mo¿na przysi¹œæ, poczytaæ lub zabraæ ksi¹¿kê, a w zamian pozostawiæ inn¹
i w ten sposób dzieliæ siê z innymi radoœci¹ czytania. Tê atrakcyjn¹ i funkcjonaln¹ prze-
strzeñ zaprojektowa³a Ewa £odyga, a nietypowy rega³ bookcrossingowy wykona³o
Przedsiêbiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us³ugowe „ELEKTROM” Gra¿yna i Mieczy-
s³aw WoŸni & Synowie.

. 
Trzynaœcie medali indywidualnych dla „Budowlanych”
Od 13 do 16 maja odbywa³y siê Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS

w Siedlcach. Klub LKS „Budowlani-Ca³us” reprezentowa³o czterdziestu siedmiu za-
wodników, a medale zdoby³o trzy na stu z nich. Z³ote medale wywalczyli: Maciej To-
maszewski, Adrian Krupa i Dawid Lisiak; srebrne: Daria Gruszkiewicz, Kacper Dziam-
ski i Patryk Ruciak, natomiast br¹zowe: Joanna Stryszak, Oliwia Nowak, Patrycja Gór-
na, Paulina Michalska, Martyna Rosolska, Nikola Cebernik i Julian B³aszczyk. Podczas
tych mistrzostw „Budowlani” zajêli pierwsze miejsce w klasyfikacji klubowej.

Sklep charytatywny
17 maja w Nowym Tomyœlu otwarty zosta³ pierwszy na naszym terenie sklep cha-

rytatywny. Sklepik przy ulicy Pi³sudskiego 47 uruchomi³a i prowadzi Fundacja „Radoœæ
z Uœmiechu”. Sprzedawane s¹ w nim przedmioty ofiarowane przez darczyñców, m. in.
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odzie¿, obuwie, zabawki, artyku³y gospodarstwa domowego i wiele innych. Dochód ze
sprzeda¿y przeznaczany jest dla podopiecznych Fundacji oraz na realizacjê jej celów sta-
tutowych. 

W Kirgistanie na Œwiatowych Igrzyskach Koczowników 
Kolejne podró¿nicze spotkanie online odby³o siê 21 maja w Klubie Mi³oœników Po-

dró¿y „Przez Kontynenty”. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym To-
myœlu zaprosi³a na nie tym razem Annê Grebieniow, amatorkê podró¿y konnych i nur-
kowania, zafascynowan¹ dzik¹ przyrod¹ i poznawaniem nowych kultur. Pokaza³a no-
wotomyœlanom Kirgistan i zaprosi³a do wirtualnego udzia³u w Œwiatowych Igrzyskach
Koczowników 2018, które odby³y siê w Kirgistanie z udzia³em oko³o 3000 sportow-
ców z 77 krajów - ju¿ po raz trzeci pod patronatem UNESCO. Ich celem jest d¹¿enie
do „odrodzenia i zachowania kultury nomadycznej, rozwoju „ethnosportu” i kultury
tradycyjnej jako dziedzictwa ludzkiej cywilizacji”. W trakcie igrzysk rozegrano 37 kon-
kurencji w dyscyplinach mocno zwi¹zanych z charakterem dawnego ¿ycia koczowni-
czego, m. in. wymagaj¹cych szybkoœci i precyzji w konnej jeŸdzie, si³y miêœni, celnoœci
oraz przygotowania zwierz¹t do polowañ i obrony stad przed wilkami. Zawodnicy
zmagali siê równie¿ w stawianiu jurt na czas. Szczególnym zainteresowaniem widzów
cieszy³y siê sporty si³owe i sporty walki, wœród których dominowa³y ró¿nego typu za-
pasy. Sportowcy Kirgistanu, kraju gospodarza, zdobyli ³¹cznie 103 medale. Na drugim
miejscu znalaz³ siê Kazachstan i zaraz za nim Rosja. Reprezentacja Polski bior¹ca udzia³
w igrzyskach liczy³a 13 osób, startuj¹cych w czterech konkurencjach. 

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Bukowcu
22 maja odby³o siê zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Bukowcu, podczas

którego dokonano wyboru nowego zarz¹du i komisji rewizyjnej. W sk³ad Zarz¹du
OSP w Bukowcu weszli: £ukasz Wlek³y - prezes, Mariusz Brych - wiceprezes, Miko³aj
Antkowiak - naczelnik, Jakub Jakubowski - zastêpca naczelnika, Adrian Hercog- sekre-
tarz, Olga Brych - skarbnik i Norbert Kurkowiak - gospodarz. Komisjê Rewizyjn¹ two-
rz¹: Maciej Sucharzewski, Tomasz Klorek i Tomasz Siuda. Podczas zebrania druhom
OSP w Bukowcu wrêczono odznaczenia. Srebrny medal „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa”
otrzyma³ Tomasz £ukaszek. Br¹zowym medalem „Za Zas³ugi dla Po¿arnictwa” uho-
norowano Jakuba Jakubowskiego i Grzegorza Adamczaka, natomiast Oznakê Wzoro-
wego Stra¿aka przyznano Oldze Brych. Ponadto, za szczególne zaanga¿owanie oraz
zdyscyplinowanie i dyspozycyjnoœæ podczas realizacji zadañ Ochotniczej Stra¿y Po¿ar-
nej w Bukowcu, na wniosek Naczelnika jednostki, dyplomem uznania i nagrod¹ Zarz¹d
wyró¿ni³ druhów: Miko³aja Adamczaka, Kamila Bobrowicza i Adriana Hercoga.

Lubimy czytaæ polskich autorów
Od 26 maja do 2 czerwca trwa³, opatrzony takim has³em, XX Ogólnopolski Tydzieñ

Czytania Dzieciom, organizowany ka¿dego roku w ramach ogólnopolskiej kampanii
czytelniczej „Ca³a Polska czyta dzieciom”. Jak co roku Strefa Koloru nowotomyskiej bi-
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blioteki w³¹czy³a siê do tej akcji, która - niestety z powodu trwaj¹cej pandemii - po raz
drugi zorganizowana zosta³a online. Nowotomyskie bibliotekarki zaprosi³y ma³ych czy-
telników do wspólnego s³uchania i ogl¹dania bajek oraz wierszy polskich autorów.
W cyklu oœmiu czytelniczych spotkañ, które wzbogacone zosta³y m. in. teatrzykiem
cieni oraz teatrzykiem pacynek, mo¿na by³o pos³uchaæ „Lokomotywy” i „Rzepki” Ju-
liana Tuwima, wierszy „ZOO” i „Kaczki dziwaczki” Jana Brzechwy oraz „Chory ko-
tek” Stanis³awa Jachowicza, fragmentów ksi¹¿ki „G³odomorek” Doroty Gellner, wier-
szy „Katar” i „Na straganie” oraz bajeczki o Misiu Uszatku. Swojego udzia³u w przygo-
towaniu zaprezentowanych podcastów nie odmówi³y pracownice nowotomyskich
przedszkoli: Sylwia Kliszewska i Joanna Piskorska - nauczycielki z Przedszkola nr 1 im.
„Misia Uszatka”; Jadwiga Wolska - nauczycielka i logopedka z Przedszkola nr 2 „Plastu-
siowe Osiedle”; El¿bieta Podlaszewska-Cybal - nauczycielka i bibliotekarka z Przedszko-
la nr 3 „Bajkowe Zacisze”; Karolina Œwitalska oraz Weronika Gawron-Andrzejczak - na-
uczycielki z Przedszkola nr 4 im. „Bolka i Lolka”; Anna Ch³opek, Agnieszka Fabian i Ka-
sperczak - nauczycielki z Przedszkola nr 5 „S³oneczko”; Natalia Norek z ma³ymi akto-
rami z grupy „M¹dre Sowy” z Przedszkola i ¯³obka Pozytywnego Rozwoju. Paniom to-
warzyszy³a niezawodna widownia - dzieci z grup: „Smerfów”, „Skrzatów”, „Pszczó³ek”
i „Leœnych Duszków”, „Przyrodników”, „Wiewiórek”. Tygodniowe spotkania z polsk¹
literatur¹ dla dzieci rozpoczê³y i zamknê³y wiersze Tuwima i Brzechwy przeczytane
przez dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucynê Koñczal-Gnap, która podziêkowa³a
wszystkim przedszkolom - nauczycielkom i dzieciom - za wspó³pracê oraz w³¹czenie siê
w realizacjê programu XX Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom.
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Karolina Œwitalska wraz z Weronik¹ Gawron-Andrzejczak - nauczycielki z Przedszkola nr 4
im. „Bolka i Lolka”- uatrakcyjni³y czytanie teatrzykiem pacynek



K@SSK 2021
Po rocznej przerwie spowodowanej epidemi¹ koronawirusa, 28 i 29 maja, odby³a

siê kolejna edycja Konferencji Administratorów Szkolnych Sieci Komputerowych
K@SSK 2021. Tegoroczna konferencja przeprowadzona zosta³a w nowej formule
pod nazw¹ K@SSK & Majowe Mrozy, a towarzyszy³o jej has³o przewodnie „Nasz cy-
frowy œlad - edukacja i spo³eczeñstwo”. Konferencja odby³a siê w formie online. Jak
zwykle przeznaczona by³a dla szerokiego grona nauczycieli i pracowników instytucji
oœwiatowych, zainteresowanych nowoczesn¹, wysokiej jakoœci edukacj¹, dla tych,
którzy pragn¹ siê rozwijaæ i poszukiwaæ nowych, skutecznych metod kszta³cenia.
Webinarium poprowadzi³ Dariusz Stachecki - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 i
organizator K@SSK-ów, a otworzy³ je Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hib-
ner. Z ramienia PCSS g³os zabra³ Bogdan Ludwiczak z Laboratorium Innowacyjnej
Edukacji. Uczestników konferencji powitali dr Jan Aleksander Wierzbicki - dyrektor
Oœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowañ Komputerów oraz Micha³ Grzeœlak-
jeden z organizatorów „Majowych Mrozów” w Warszawie. Z ¿yczeniami owocnych
obrad do uczestników konferencji zwrócili siê: Adam Struzik - Marsza³ek Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Miros³aw Krusiewicz - dyrektor Departamentu Edukacji Publicz-
nej i Sportu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego oraz dr hab.
Jerzy Pawe³ Nowacki - rektor Polsko-Japoñskiej Akademii Technik Komputerowych.
Wyk³ad inauguracyjny pt. „Czego edukacja zdalna powinna nauczyæ uczniów, ich ro-
dziców i nauczycieli?” wyg³osi³ dr hab. Jacek Py¿alski - prof. UAM w Poznaniu. Panel
dyskusyjny, w którym wziêli udzia³ prof. Jacek Py¿alski, Dariusz Stachecki oraz - ze
studia w Warszawie - Cecylia Szymañska - dyrektor edukacji w Microsoft, dr Aleksan-
dra Piotrowska - psycholo¿ka i Jan Wróbel - nauczyciel, historyk i publicysta, popro-
wadzi³a dziennikarka telewizyjna Justyna Suchecka. Jego zakres tematyczny wyzna-
cza³o pytanie: „Jaka jest i czego nas uczy zdalna szko³a?”. Po nim prof. dr hab. in¿.
Wojciech Cellary wyg³osi³ wyk³ad na temat rewolucji przemys³owej 4.0 i jej wp³ywu
na edukacjê. Kolejnym goœciem studia K@SSK-u by³ prof. dr hab. Stanis³aw Dylak, któ-
ry mówi³ o potrzebie budowania spo³ecznoœci szkolnej. Po zakoñczeniu webinarium
odby³y siê dwie sesje warsztatowe. W ramach ka¿dej z nich organizatorzy przygoto-
wali ponad dziesiêæ spotkañ seminaryjno-warsztatowych, które zosta³y przeprowa-
dzone na platformie MS Teams. W drugim dniu konferencji, w szeœciu sesjach prze-
prowadzono ponad szeœædziesi¹t spotkañ. £¹cznie podczas tegorocznej konferencji
odby³o siê ponad osiemdziesi¹t ró¿norodnych pod wzglêdem tematycznym zajêæ.
Ka¿dy z uczestników konferencji móg³ wiêc znaleŸæ coœ dla siebie. Podczas ostatniego
spotkania plenarnego z ¿yczeniami do organizatorów i uczestników zwróci³a siê El¿-
bieta Lanc - Cz³onek Zarz¹du Województwa Mazowieckiego. Wyk³ad koñcowy
„Chcemy pomóc nauczycielom - na odleg³oœæ i z bliska” wyg³osi³ prof. dr hab. Maciej
M. Sys³o. Podsumowania konferencji dokonali dr Jan Wierzbicki - dyrektor oraz Ma-
ciej Borowiecki - wicedyrektor Oœrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowañ Kom-
puterów w Warszawie.
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Fina³ VIII Miêdzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy”
Po d³ugim czasie oczekiwania zwi¹zanym z obostrzeniami epidemicznymi, 29 maja

w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê wystawa pokonkursowa VIII Miêdzy-
narodowego Konkursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy”, którego organizatorem
jest nowotomyski fotografik Adam Polañski. W trakcie uroczystoœci og³oszono oficjal-
ne wyniki konkursu, wrêczono nagrody laureatom i podziêkowania wszystkim oso-
bom zaanga¿owanym w organizacjê. Wydarzenie swym wystêpem uœwietni³ Micha³
Kowalonek - znany na krajowej scenie muzyk i wokalista, rodem z Rakoniewic. 

Rodzina to silna dru¿yna
Stowarzyszenie „Nasz Przy³êk”, wraz z Rad¹ So³eck¹ i Ko³em Gospodyñ Wiejskich,

rozpoczê³o realizacjê projektu pod nazw¹ „Rodzina to silna dru¿yna”. Pierwszym wy-
darzeniem, zorganizowanym w ramach projektu, by³ spektakl teatralny pt. „Dzia³ka”,
wystawiony 29 maja w wigwamie w Przy³êku. W przedstawieniu wyst¹pili Marzanna
Graff i Aleksander Miko³ajczak. W projekt wpisa³o siê te¿ zakoñczenie 31 maja nabo-
¿eñstw majowych, utrzymanych w nurcie rozwa¿añ rodzinnych. Planowane jest te¿
zorganizowanie cyklu warsztatów rozwojowych dla rodziców, rodzinnego pikniku in-
tegracyjnego i przy³êckiego miasteczka namiotowego. 

Dzieñ Dziecka w plenerze
Z okazji Dnia Dziecka Nowotomyski Oœrodek Kultury przygotowa³ kolorowe i ra-

dosne popo³udnie z dmuchañcami. Wydarzenie zorganizowane zosta³o 1 czerwca,
w plenerze, na placu Niepodleg³oœci. Dzieci zaanga¿owa³y siê we wspóln¹ zabawê,
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Mieszkañcy Przy³êku podziêkowali aktorom za pe³en emocji spektakl



czerpi¹c z niej wiele radoœci. Nie zabrak³o oczywiœcie stoisk z balonami, popcornem
i wat¹ cukrow¹. Wœród nich znalaz³o siê tak¿e stoisko promuj¹ce salon gier wirtualnej
rzeczywistoœci w Nowym Tomyœlu, czyli „Wirtualne Piêterko”. 

£ucznicza rywalizacja
2 czerwca, z okazji Dnia Dziecka, na torach ³uczniczych Ludowego Klubu Sportowe-

go „Korona” w Bukowcu odby³ siê I Turniej £uczniczy o Puchar Prezesa. Zawodnicy
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W Dniu Dziecka na placu Niepodleg³oœci by³o weso³o i kolorowo

Uczestnicy turnieju ³uczniczego zorganizowanego w Bukowcu z okazji Dnia Dziecka 



sekcji ³uczniczej LKS „Korona” rywalizowali miêdzy sob¹ w trzech kategoriach. Puchar
Prezesa w strzelaniu na odleg³oœæ 15 m zdoby³a Nina Bo¿ek, na odleg³oœæ 20 m - Julia
Parniewicz, natomiast na odleg³oœæ 30 m - Joanna Adamczak. Zawody stanowi³y do-
skona³y trening przed udzia³em w II rundzie Pucharu Wielkopolski w Pobiedziskach,
w której zawodnicy „Korony” uczestniczyli 6 czerwca. 

Rodzeñstwo na medal
Podczas organizowanych w Gdañsku od 3 do 6 czerwca Mistrzostwach Polski Ko-

biet i Mê¿czyzn w Podnoszeniu Ciê¿arów, zawodnik LKS „Budowlani-Ca³us” Nowy
Tomyœl Piotr Kud³aszyk zdoby³ z³oty medal w kategorii do 73 kg. W rwaniu zaliczy³
wszystkie trzy podejœcia - z wynikami 121, 126 i 128 kg, a w podrzucie dwa - z wyni-
kami 152 i 157 kg. Da³o mu to pierwsze miejsce. Drug¹ reprezentantk¹ klubu z No-
wego Tomyœla by³a jego siostra - Paulina Kud³aszyk, która zdoby³a br¹zowy medal
w dwuboju i srebrny w podrzucie. 

,, Labor Omnia Vincit” za krzewienie idei pracy organicznej
W Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyœlu 4 czerwca wrêczone zosta³y

srebrne medale,, LaborOmniaVincit”. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, za
krzewienie idei pracy organicznej, uhonorowa³o nimi Dominika Handzewniaka - dy-
rektora I Akademickiej Szko³y Podstawowej i prodziekana Wydzia³u Zamiejscowe-
go Wy¿szej Szko³y Pedagogiki i Administracji w Nowym Tomyœlu oraz Karola Roga-
cza - muzyka, kompozytora, aran¿era, kapelmistrza i multiinstrumentalistê, od po-
nad 25 lat zwi¹zanego z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury. W uroczystoœci,
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Z³oty medalista Piotr Kud³aszyk ze swoim trenerem Marcinem Lampe



oprócz przedstawicieli Towarzystwa, uczestniczy³ tak¿e wicestarosta nowotomyski
Marcin Brambor.

XLII Ogólnopolski Plener Wikliniarski 
Na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu 4 czerwca

odby³o siê otwarcie XLII Ogólnopolskiego Pleneru Wikliniarskiego, podczas którego
plecionkarze wyplatali wiklinowe formy zgodnie z przygotowanymi i przedstawionymi
wczeœniej projektami, s³u¿¹cymi zaaran¿owaniu przestrzeni wokó³ muzeum. Formu³a
pleneru polega na wspó³dzia³aniu autorów projektów - artystów i wykonawców - ple-
cionkarzy. Dla osób odwiedzaj¹cych w tym czasie muzeum by³a to znakomita okazja
do ogl¹dania pokazów wyplatania na ¿ywo. W tegorocznym plenerze uczestniczy³o
osiemnaœcie osób, w tym oœmiu projektantów i dziesiêciu wykonawców projektów.
Grupê projektantów tworzyli: W³adimir Ba³yberdin (Ukraina), Galina Diugowska
(Ukraina), Anna Grzyb, Anna Kopeæ-Twardowska, Jean MarcLefevre (Francja), Jêdrzej
Stêpak, Anna Zieliñska i Konrad Zych. Wykonawcami wiklinowych form byli: Rafa³
Górczyñski, Eugeniusz Skrzypczak, Monika Stodó³ka, Katarzyna Wachowiak i Zbi-
gniew Wcis³o. W grupie wykonawców, obok plecionkarzy, znaleŸli siê tak¿e pod-
opieczni Oœrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie, kszta³c¹cy siê w zawo-
dzie plecionkarza: Patryk Czapik, Joanna Kwaœna, Micha³ Przyby³, Marika Szkudlarska
i Karol Szymkowiak. Podczas pleneru powsta³o siedem artystycznych form wiklino-
wych, zaprezentowanych w ramach wystawy poplenerowej. Jedna z prac - forma
„Przystañ II” projektu Jêdrzeja Stêpaka - powsta³a przez rozbudowê o nowy element,
tworz¹cy ca³oœæ z wykonan¹ w 2010 roku zasadnicz¹ czêœci¹ tej formy. Dwie z wyko-
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Plener wikliniarski stanowi³ znakomit¹ okazjê do ogl¹dania pokazów wyplatania na ¿ywo



nanych prac przekazane zosta³y Gminie Nowy Tomyœl i bêd¹ eksponowane na terenie
miasta. Plener zakoñczy³ siê 13 czerwca, a jego zakoñczenie po³¹czone zosta³o
z otwarciem wystawy poplenerowej „Wiklina 2021”. 

7. edycja WrakDay
Wyœcigi samochodowych gratów, zorganizowane w ramach 7. edycji WrakDay, od-

by³y siê 5 czerwca w Borui Koœcielnej. Zawodnicy startowali w trzech klasach: graty do
1,6 ccm, graty powy¿ej 1.6 ccm oraz auta cywilne kompletnie nieprzerobione. W tym
roku w imprezie wziê³o udzia³ 130 za³óg. Kibice ¿ywio³owo dopingowali i wspierali
swoich faworytów. 

Nagroda Ministra dla Dyrektor nowotomyskiej biblioteki
Dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu

Lucyna Koñczal - Gnap 11 czerwca odebra³a nagrodê Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu za zas³ugi w upowszechnianiu kultury. W sali widowiskowo-kon-
ferencyjnej nowotomyskiej biblioteki wrêczy³ j¹ Starosta Nowotomyski Andrzej
Wilkoñski, na którego wniosek ta nagroda zosta³a przyznana. Inicjatywa uhonorowa-
nia w ten sposób pani Dyrektor wysz³a od prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa
Kulturalnego - Bogdana Górnego. Gratuluj¹c przyznania nagrody starosta Andrzej
Wilkoñski podkreœli³ szczególne zaanga¿owanie Dyrektor biblioteki w kreowanie têt-
ni¹cego ¿yciem lokalnego centrum kultury i edukacji, miejsca spotkañ, warsztatów i de-
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Dyrektor Lucyna Koñczal - Gnap odebra³a nagrodê Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu za zas³ugi w upowszechnianiu kultury



bat, którego ciekawa oferta zachêca do sta³ego kontaktu z ksi¹¿kami. Do gratulacji
przy³¹czyli siê: przewodnicz¹ca Rady Powiatu Nowotomyskiego Renata Gruszka,
przewodnicz¹cy Komisji Edukacji, Zdrowia, Sportu, Kultury i Polityki Spo³ecznej Rady
Powiatu Nowotomyskiego Jacek Pieprzyk, zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla
Adrianna Zieliñska, a tak¿e kierownicy i dyrektorzy gminnych bibliotek, domów kultu-
ry, cz³onkowie Zarz¹du NTK i przyjaciele nowotomyskiej ksi¹¿nicy. Warto dodaæ, ¿e
oprócz wspomnianej nagrody, dyrektor Lucyna Koñczal - Gnap zosta³a równie¿ wy-
ró¿niona, przyznanym w marcu tego roku, tytu³em Wielkopolskiego Bibliotekarza Ro-
ku 2020. Odbieraj¹c nagrodê podkreœli³a, ¿e wszystkie sukcesy i wyró¿nienia s¹ zas³u-
g¹ niezwykle zaanga¿owanego, zgranego i kreatywnego zespo³u pracowników, któ-
rym ma przyjemnoœæ kierowaæ. Zdecydowanie nowotomyska biblioteka jest wa¿nym
punktem na planie miasta, cenionym partnerem w wielu przedsiêwziêciach, wyj¹tkow¹
instytucj¹ z w³asn¹ niekwestionowan¹ mark¹.

Otwarcie pumptracków
Na osiedlu Pó³noc, w pobli¿u hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w No-

wym Tomyœlu, 11czerwca odby³o siê oficjalne otwarcie dwóch torów typu pumptrack.
Tory umo¿liwiaj¹ jazdê jednoœladem, g³ównie rowerem, w sposób intuicyjny i skoordy-
nowany, bez peda³owania i przeznaczone s¹, zarówno do amatorskiej, jak i profesjo-
nalnej jazdy na rowerze. Wartoœæ zadania, którego inwestorem by³a Gmina Nowy To-
myœl, wynios³a 299 800 z³. Pumptraki wpisa³y siê w istniej¹c¹ infrastrukturê wypoczyn-
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Mi³oœnicy jednoœladów z niecierpliwoœci¹ czekali na przeciêcie wstêgi i otwarcie pumptracków



kowo-rekreacj¹ miasta, daj¹c kolejne mo¿liwoœci do aktywnego spêdzania czasu.
Otwarciu torów towarzyszy³ profesjonalny pokaz rowerowy w wykonaniu Bartosza
Giemzy, aktualnego Mistrza Polski i wielokrotnego Mistrza Polski BMX Racing. 

Nowotomyski Festiwal Smaków Œwiata
Weekend od 11 do 13 czerwca up³yn¹³ w Nowym Tomyœlu pod znakiem dobrego

jedzenia i muzyki. Na placu Niepodleg³oœci odbywa³ siê w tych dniach Nowotomyski
Festiwal Smaków Œwiata, na który przyjecha³y food trucki serwuj¹ce dania kuchni z ca-
³ego œwiata. Podczas imprezy mo¿na by³o pos³uchaæ muzyki na ¿ywo. Pi¹tkowy wie-
czór wype³ni³ DJ Maco Er &Drum, który zaserwowa³ klubowe rytmy, sobotni umili³a
znana poznañska formacja jazzu tradycyjnego „Dixie Company”, która zaprezentowa-
³a program z cyklu „Swinguj¹ca Wielkopolska - Ma³a Akademia Jazzu”. W niedzielê na-
tomiast wyst¹pi³ zespó³ „Happy Moments”, dzia³aj¹cy w Nowotomyskim Oœrodku
Kultury, pod czujnym okiem instruktor Edyty Kaczmarek-Rogacz. Antonina Zerek,
Martyna Rogacz oraz Weronika Pluskota zaœpiewa³y znane i lubiane przeboje. Podczas
trzydniowej imprezy dzieci mog³y korzystaæ z przygotowanych dla nich atrakcji. Zbie-
rano te¿ datki dla chorej na SMA1 Marysi. 

Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin
W hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym

Tomyœlu 12 czerwca odby³y siê 48 Mistrzostwa Polski Seniorów Karate Kyokushin, naj-
wy¿szej rangi zawody w tej dziedzinie organizowane w naszym kraju. W zawodach
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Festiwal Smaków by³ okazj¹ do biesiadowania i spotkañ w gronie znajomych 
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wziê³o udzia³ stu zawodników, którzy zmagali siê w dziesiêciu kategoriach. Byli to, za-
równo mê¿czyŸni, jak i kobiety. Podczas mistrzostw obowi¹zywa³y obostrzenia zwi¹-
zane z koronawirusem, dlatego na trybunach mogli zasi¹œæ jedynie sêdziowie, trenerzy,
sekundanci oraz zawodnicy, którzy aktualnie nie brali udzia³u w zawodach. Wspó³or-
ganizatorem zawodów byli: Gmina Nowy Tomyœl, Wydzia³ Zamiejscowy Wy¿szej
Szko³y Pedagogiki i Administracji, Oœrodek Sportu i Rekreacji oraz Szko³a Podstawo-
wa nr 3 w Nowym Tomyœlu. 

Impreza dla Marysi
Na osiedlu Batorego, na terenie przy górce, 13 czerwca odby³ siê piknik charytatyw-

ny, z którego dochód przeznaczony zosta³ na leczenie ma³ej Marysi choruj¹cej na
SMA1. Podczas imprezy wyst¹pili: Pawe³ Lisek, Prywatne Ognisko Muzyczne, Pañ-
stwowa Szko³a Muzyczna, a gwiazd¹ wieczoru by³ Bartosz Wrona - by³y lider zespo³u
„Just 5”. Dla dzieci przygotowano wiele atrakcji. Mo¿na by³o skorzystaæ z dmuchañ-
ców, malowania twarzy, symulatora zderzeñ. Organizatorem pikniku byli nowotomy-
scy harcerze oraz Klub Osiedlowy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu.

Cztery medale dla szachistów
W odbywaj¹cych siê od 16 do 23 czerwca, w Oœrodku Sportowo-Wypoczynko-

wym w Sypniewie, Mistrzostwach Województwa w Szachach Szybkich uczestniczy-
li zawodnicy z Nowotomyskiej Akademii Szachowej. M³odzi szachiœci, trenowani
przez Wojciecha Nadstogê, zdobyli cztery medale: z³oty- w kategorii C-17 zdoby³

Inauguracja 48. Mistrzostw Polski Seniorów Karate Kyokushin



Filip Mo¿d¿anowski, a srebrne: Zuzanna Biniak - w kategorii S -15, Filip Nowak - w ka-
tegorii C-11 i Nikoœ Ford - w kategorii C-9. Bardzo dobrze wypadli te¿ pozostali za-
wodnicy. Czterech z nich uplasowa³o siê w pierwszej dziesi¹tce, awansuj¹c dziêki temu
do pó³fina³ów Mistrzostw Polski. 

Spartakiada klas I - III
Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu 17 czerwca odby³a siê „Spartakiada

klas I - III”, zorganizowana przez Oœrodek Sportu i Rekreacji. Celem zawodów spor-
towych by³o przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu ¿ycia poprzez aktyw-
ne spêdzanie czasu, rozwijanie sprawnoœci fizycznej u dzieci, tworzenie atmosfery
wspó³pracy i wspó³dzia³ania w zespole. Spartakiada rozpoczê³a siê od krótkiej roz-
grzewki przeprowadzonej przez Martê Gutowicz i zaprezentowania poszczególnych
konkurencji, które mia³y formê wyœcigu rzêdów. W zawodach udzia³ wziê³o dziesiêæ
szkó³ z terenu gminy Nowy Tomyœl, które rywalizowa³y w oœmiu konkurencjach.
Spartakiadê wygra³a reprezentacja Szko³y Podstawowej nr 1, II miejsce zajê³a Szko-
³a Podstawowa Arka, a III - Szko³a Podstawowa nr 2. Ka¿de dziecko otrzyma³o me-
dal, a trzem najlepszym szko³om wrêczono puchary ufundowane przez Oœrodek
Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyœlu. Dzieci otrzyma³y równie¿ upominki przygo-
towane przez Urz¹d Miejski. Nagrody wrêczy³a Zastêpca Burmistrza Nowego To-
myœla Gra¿yna Pogonowska oraz radni Rady Miejskiej - Henryk Krzeszowski i Adam
Polañski.

Koszykarki na medal
W Powiatowym Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu 21 czerwca odby³ siê

fina³owy turniej Igrzysk M³odzie¿y Szkolnej w Pi³ce Koszykowej Dziewcz¹t. O miano
najlepszych wielkopolskich koszykarek walczy³y reprezentacje: Szko³y Podstawowej nr
2 w GnieŸnie, Szko³y Podstawowej nr 7 w Lesznie, Szko³y Podstawowej nr 1 w Ostro-
wie Wlkp. oraz Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu. Turniej wygra³a repre-
zentacja gospodarzy - koszykarki ze Szko³y Podstawowej nr 3 w Nowym Tomyœlu, na
co dzieñ trenuj¹ce w UKS „Dream Team”, II miejsce zajê³a dru¿yna z Leszna, III -
z Gniezna, a IV - Ostrowa Wlkp.

85. Œpiewnik Domowy
Nowotomyski Oœrodek Kultury zorganizowa³ 23 czerwca 85. Œpiewnik Domowy

pt. „Letnia podró¿ przez przeboje”. Muzyczne spotkanie mia³o wyj¹tkowy charakter,
poniewa¿ jego oprawê muzyczn¹ zapewni³y dwa niezawodne zespo³y: Anita Czajka-
-Pawlak, Barbara Krasnowska i Artur Markiewicz, czyli „Œpiewaj¹cy Nauczyciele” oraz
Anna Kaczmarek, Cecylia Œlusarz, Katarzyna Pieprzyk i Tomasz Perz. By³ to te¿ pierw-
szy od wielu miesiêcy Œpiewnik odbywaj¹cy siê „na ¿ywo”. Ze wzglêdów bezpieczeñ-
stwa odby³ siê w plenerze, przy muszli koncertowej. Repertuar wieczoru stanowi³y do-
skonale wszystkim znane i lubiane letnie przeboje, takie jak: „Jedziemy autostopem”,
„Tyle s³oñca w ca³ym mieœcie”, „B¹dŸ gotowy dziœ do drogi”, „Ju¿ nie ma dzikich pla¿”,
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„Lubiê wracaæ tam, gdzie by³em”, czy „Moje serce to jest muzyk”. Spotkanie tradycyj-
nie poprowadzi³a Renata Œmiertelna, która bior¹c pod uwagê datê wydarzenia, nawi¹-
zywa³a w swoich wypowiedziach do Nocy Kupa³y. 

Wiklinowe drzewka
23 czerwca plac Niepodleg³oœci przyozdobi³y wiklinowe drzewka, nasadzone w du-

¿ych, ozdobnych donicach, wykonanych oczywiœcie z wikliny. To kolejne wiklinowe
elementy zdobi¹ce nasze miasto. 

Najlepsi z Najlepszych 
W tym roku po raz pierwszy, na mocy uchwa³y Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu

z 25 listopada 2020 roku, nadano tytu³y „Najlepszy z Najlepszych” absolwentom szkó³
podstawowych z gminy Nowy Tomyœl. Doceniaj¹c osi¹gniêcia absolwentów w nauce
oraz w dziedzinach artystycznej i sportowej, Burmistrz Nowego Tomyœla - Zarz¹dze-
niem z 24 czerwca - przyzna³ imienne certyfikaty nadania tytu³u „Najlepszy z Najlep-
szych” oraz nagrody finansowe jedenastu absolwentom. Wyró¿nieniem tym uhono-
rowani zostali: Zuzanna Biniak, Anastazja KaŸmierowska, Maciej Korbanek,
Marta Krzyœków, Sebastian Kucharski, Jakub Kuchta, Oliwia Matuszewska, Micha³ Pigla,
Aleksy Polcyn, Iga WoŸna i Jakub ¯ygalski.

Kabaret Nowaki w NOK-u
Na scenie Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 24 czerwca wyst¹pi³ Kabaret „Nowa-

ki”, który tworz¹ Adrianna Borek, Kamil Piróg i Tomasz Marciniak. Artyœci zaprezen-

Œpiewnik Domowy w kameralnym zak¹tku przy muszli koncertowej 



KRONIKA WYDARZEÑ

162 kwiecieñ - czerwiec 2021

towali swój najnowszy program pt. „Za granic¹ ¿artu”. By³o g³oœno i dowcipnie. Akto-
rzy kabaretowina wi¹zali œwietny kontakt z widowni¹, czego dowodem by³y bisy. 

Koniec przygody z programem „Równaæ Szanse” 2020 
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu podsumowano

wielomiesiêczny projekt z aktywnym udzia³em m³odzie¿y, zrealizowany - mimo prze-
ciwnoœci zwi¹zanych z trwaj¹c¹ pandemi¹ - z pe³nym sukcesem. Na kreatywne, cieka-
we i edukacyjne dzia³ania z m³odymi ludŸmi nowotomyska biblioteka pozyska³a
w grudniu 2020 roku fundusze z programu „Równaæ Szanse”, koordynowanego
przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y, a finansowanego ze œrodków Polsko-Amery-
kañskiej Fundacji Wolnoœci. Misj¹ programu „Równaæ Szanse” jest wyrównywanie
szans na dobry start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y z terenów wiejskich i ma³ych miast - do
20 000 mieszkañców. Biblioteka otrzyma³a grant w wysokoœci 8 500 z³otych na dzia-
³ania m³odzie¿y, które by³y realizowane hybrydowo - od lutego do czerwca 2021 ro-
ku. W ramach projektu opatrzonego has³em „Misja Apollo” nowotomyska m³odzie¿
zrealizowa³a - w formie konkretnych dzia³añ i w postaci materia³ów filmowych - cztery
kampanie spo³eczne, dedykowane ró¿nym grupom odbiorców. W dniu premiery ka¿-
dej kampanii - m³odzie¿, wspólnie z partnerami projektu, organizowa³a happeningi te-
matyczne oraz udostêpnia³a materia³y filmowe w mediach spo³ecznoœciowych i na ka-
nale YouTube. Pierwsza z kampanii „Beeezpieczni na drodze” skierowana by³a do
dzieci i dotyczy³a bezpieczeñstwa na drodze w porze wieczornej. Kolejna „Nie czekam
- pomagam!” dotyczy³a udzielania pierwszej pomocy. Trzeci materia³ filmowy zwi¹za-
ny by³ z dzia³aniem pod nazw¹ „Plastik IS Not fantastic!”, a jego celem by³o podnosze-

M³odzie¿owa grupa podczas jednego z projektowych dzia³añ



nie poziomu œwiadomoœci ekologicznej wœród mieszkañców. W trakcie ostatniej kam-
panii na przejœciach dla pieszych w trzech ró¿nych miejscach miasta, wskazanych przez
Urz¹d Miejski, pojawi³y siê napisy: „Od³ó¿ telefon i ¿yj!”, zwi¹zane z wprowadzeniem
1 czerwca br. nowych przepisów o ruchu drogowym. Dzia³aj¹c¹ bardzo intensywnie
grupê projektow¹ tworzyli uczniowie z Zespo³u Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu: Ró¿a
Intek, Marta Kandulska, Wiktoria Kroma, Katarzyna £uczak, Alan Mrozik, Jacek Mu-
szyñski, Jakub Nowak, Natalia Nowotnik, Oskar Nykiel, Franciszek Rolla, Maja Skota-
rek, Aleksandra Szymaniakoraz£ucja Werner. Z ramienia Biblioteki dzia³ania grupy ko-
ordynowa³a st. kustosz Ma³gorzata Kaczmarek. Projekt zrealizowany zosta³ w partner-
stwie z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Nowym Tomyœlu, Nadleœnictwem Bolewice,
przy wsparciu ratownika medycznego B³a¿eja Lipieckiego, Lidii Dudek - nauczycielki
z Zespo³u Szkó³ nr 2 oraz dru¿ynowego Krystiana Dybka i nowotomyskich harcerzy. 

Zakoñczono budowê œcie¿ki rowerowej do Borui Koœcielnej
Z koñcem czerwca zakoñczy³a siê budowa œcie¿ki rowerowej z Nowego Tomyœla

do Borui Koœcielnej. Realizacja inwestycji rozpoczê³a siê w grudniu 2020 roku. Inwesto-
rem by³ Wielkopolski Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, który wybudowa³
œcie¿kê w ramach zadania pod nazw¹. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy
Tomyœl - Boruja Koœcielna - budowa ci¹gu rowerowego na odcinku od km 10+219 do
km 12+700 - etap I”. W realizacjê zadania w³¹czy³a siê te¿ Gmina Nowy Tomyœl, któ-
ra wykona³a i sfinansowa³a w ca³oœci dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹ oraz
wykupi³a dzia³ki pod budowê œcie¿ki. D³ugoœæ wybudowanego odcinka œcie¿ki rowero-
wej wynios³a 2,265 km, natomiast jej szerokoœæ 2 metry. Nawierzchnia ci¹gu rowero-
wego wykonana zosta³a z kostki brukowej betonowej z mikrofaz¹, wykorzystywanej
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w³aœnie na œcie¿kach rowerowych. Wykonawc¹ zadania by³a Firma „Ca³us” z Borui
Nowej, która zrealizowa³a inwestycjê za kwotê 1. 819 279,10 z³.

Odrestaurowano koœció³ w Wytomyœlu
Dziêki wsparciu z programu WRPO 2014+ wyremontowany zosta³ klasycystyczny

koœció³ pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu, œwi¹tynia powsta³a w koñcu XVIII
wieku z fundacji Feliksa Szo³drskiego. Prace konserwacyjno-remontowe ruszy³y
w 2019 roku i objê³y najpierw ca³kowity remont dachu, czyli wzmocnienie stropu, wy-
mianê wiêŸby dachowej i poszycia dachu. Wykonano ponadto tynkowanie i malowa-
nie koœcio³a, pomalowano elewacjê, zrobiono now¹ posadzkê w prezbiterium, odno-
wiono drzwi, dostosowano obiekt sakralny do potrzeb osób z niepe³nosprawnoœci¹ ru-
chow¹. Obiekt zosta³ te¿ zabezpieczony systemem przeciwpo¿arowym i antyw³ama-
niowym. Projekt obj¹³ tak¿e prace konserwatorskie. Odrestaurowano rzeŸby œw. An-
ny Samotrzeciej i Chrystusa Zmartwychwsta³ego oraz feretron œw. Anio³a Stró¿a. Re-
nowacjê przeszed³ o³tarz g³ówny i boczny. Dal podniesienia walorów turystycznych
obiektu zaplanowano jego nowoczesne oznakowanie i przygotowanie ekspozycji
przedmiotów zabytkowych i pami¹tek po Bractwie Anio³ów Stró¿ów i kultu s³yn¹cego
³askami Krzy¿a œw., w tym zakup gablot na eksponaty. Ca³kowita wartoœæ projektu wy-
nios³a ponad 2 mln z³, z czego unijna dotacja to oko³o 1,7 mln z³. Wiêkszoœæ prac ob-
jêtych projektem zrealizowana zosta³a do koñca czerwca. Projekt by³ wspó³finansowa-
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Prace renowacyjne w koœciele pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu objê³y tak¿e jego wnêtrze
Fot. Gra¿yna Matuszak



ny przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-
go w ramach Dzia³ania 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa
naturalnego i kulturowego, Poddzia³anie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kul-
turowego regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2014 - 2020. 

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

Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Mu-
zeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu, LKS „Budowlani-Ca³us” No-
wy Tomyœl i Stowarzyszenia „Nasz Przy³êk”
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