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Bogumi³ Wojcieszak

Nowotomyskie 
wobec powstañ œl¹skich i plebiscytu (1919 - 1921) 
- dzia³ania pomocowe oraz udzia³ w walkach zbrojnych

Historia Œl¹ska to pasmo walk o duszê polsk¹ i o ka¿d¹ piêdŸ ziemi œl¹skiej.
Walka ta przechodzi³a ró¿ne etapy, a zaczê³a siê na dobre od chwili uœwiadomie-
nia narodowego w XIX wieku. Pisa³ o tym w swoich wspomnieniach w „Powstañ-
cu Œl¹skim” z 1937 roku - urodzony w Wojnowicach ko³o Opalenicy - Bernard
Chrzanowski:

Gdy przeje¿d¿a³em przez Œl¹sk jako ch³opak, by³ on dla mnie tylko krajem olbrzy-
mich, dymi¹cych kominów i ogni pal¹cych siê w hutach. Wówczas o ludzie roboczym pol-
skim jeszcze nie myœla³em; by³ on mojemu ch³opiêcemu zaciekawieniu jeszcze obcy. Gdy
póŸniej jako uczeñ gimnazjalny a dalej jako s³uchacz uniwersytetu mija³em zag³êbie œl¹-
skie, widzia³em w myœlach ciê¿ko pracuj¹cych robotników to przy ogniach hutniczych, to
w ciemnej g³êbi kopalin. Myœla³em i rozwa¿a³em ju¿ o tym, kiedy to te nieznane mi ma-
sy siê obudz¹.(…)

Wa¿n¹ rolê w tym „obudzeniu” ruchu narodowego na Górnym Œl¹sku odegra-
li Wielkopolanie - przedstawiciele inteligencji, ale tak¿e kupców i rzemieœlników.
Pojawi³y siê wówczas œcis³e zwi¹zki i poczucie œwiadomoœci wspólnych losów. Zro-
zumia³e wiêc, ¿e wydarzenia powstañcze na Górnym Œl¹sku w latach 1919-1921
odbi³y siê szerokim echem w spo³eczeñstwie polskim. Du¿e znaczenie dla powo-
dzenia akcji zbrojnej mia³a pomoc materialna oraz udzia³ wielkopolskich ochotni-
ków w powstaniach œl¹skich. W podejmowanej wielokrotnie przez nasze piœmien-
nictwo historyczne problematyce zaanga¿owania innych ziem polskich na rzecz
Górnego Œl¹ska w latach 1919 - 21, sporo miejsca poœwiêcano ziemi wielkopol-
skiej, która odegra³a w wydarzeniach tych lat powa¿n¹ rolê. W okresie powstañ
najwiêksz¹ pomoc Œl¹skowi udzieli³a Wielkopolska. Zadecydowa³y o tym: wspól-
nota losów, tradycja walk narodowowyzwoleñczych oraz mo¿liwoœci ekonomicz-
ne Poznañskiego. Wœród tych, którzy zaznaczyli sw¹ obecnoœæ w dzia³aniach po-
mocowych na rzecz Górnego Œl¹ska byli mieszkañcy powiatu nowotomyskiego.
Niepoœledni¹ rolê w walkach powstañczych na Œl¹sku odegrali opaleniczanie.
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Akcja pomocowa
Jak podkreœla³ wybitny znawca tych zagadnieñ Antoni Czubiñski, zaledwie kilka

miesiêcy up³ynê³o od zwyciêskiego powstania 1918/19, gdy ludnoœæ Wielkopolski
zaanga¿owa³a siê na rzecz wyzwolenia Górnego Œl¹ska, bowiem wieœci o przeœlado-
waniu Œl¹zaków budzi³y […]uczucia najg³êbszego wspó³czucia i mi³oœci bratniej.

Akcjê pomocy zamierzano rozpropagowaæ poprzez wiece i manifestacje, które
mia³y odbyæ siê zarówno w Poznaniu, jak i na prowincji. Pierwszy wielki wiec publicz-
ny w sprawie œl¹skiej zorganizowano 10 sierpnia 1919 roku w Poznaniu, w „starej sa-
li bazarowej”. Drugi wiec pod has³em „Ratujmy Œl¹sk” zorganizowano w Poznaniu 21
sierpnia, a wiêc ju¿ po wybuchu powstania. Manifestanci zebrani na Placu Wolnoœci ¿¹-
dali natychmiastowej interwencji zbrojnej rz¹du polskiego w obronie praw Górnego
Œl¹ska. Nastêpne dni - jak wykaza³y badania Anny Wolf - up³ynê³y pod znakiem akcji
na rzecz powstañców œl¹skich.

21 sierpnia 1919 roku powo³ano do ¿ycia Komitet Pomocy dla Górnego Œl¹ska,
który ju¿ 23 i 24 sierpnia przeprowadzi³ zbiórki datków w kawiarniach, restauracjach
i na poznañskich placach miejskich. Z proœb¹ o przeprowadzenie w koœcio³ach zbiórki
na uchodŸców œl¹skich zwróci³ siê do duchowieñstwa arcybiskup Edmund Dalbor.
Tak¿e w sierpniu 1919 roku powsta³ Komitet Obrony Górnego Œl¹ska przy Radzie
Narodowej w Poznaniu. Ogromne zainteresowanie dzia³alnoœci¹ Komitetu w terenie
przyczyni³o siê do powstawania placówek powiatowych. Placówka taka powsta³a tak-
¿e w Nowym Tomyœlu, z inicjatywy ks. Józef Sztukowskiego, wikariusza przy koœciele
filialnym NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomyœlu.

Ks. Józef Sztukowski (1883-1952) urodzi³ siê 16 grudnia 1883 roku w Bronikowie,
w ówczesnym powiecie odolanowskim, w rodzinie Jana i Marianny z d. Baku³a. Matu-
rê zda³ 12 marca 1907 roku w gimnazjum w Ostrowie Wlkp. W okresie nauki gim-
nazjalnej nale¿a³ do tajnego gimnazjalnego Ko³a Towarzystwa Tomasza Zana. Po zda-
niu matury odby³ studia seminaryjne w Poznaniu i w GnieŸnie. Œwiêcenia kap³añskie
przyj¹³ 22 stycznia 1911 roku. Pierwsz¹ placówk¹ jego pracy duszpasterskiej by³ wika-
riat w Kaszczorze, nastêpnie skierowany zosta³ do K³êbowa, a od 1 stycznia 1913 ro-
ku by³ wikariuszem w Wielichowie. Na pocz¹tku I wojny œwiatowej zosta³ powo³any
jako kapelan do wojska niemieckiego. Po trzech latach wróci³ do wielichowskiej para-
fii. W okresie walki o niepodleg³oœæ odegra³ rolê nieprzeciêtn¹. Pe³ni³ obowi¹zki du-
chowego opiekuna - najpierw dru¿yny, a nastêpnie kompanii wielichowskiej. Towarzy-
szy³ powstañcom, którzy walczyli m. in. o Kopanicê, Kargowê i pod Grójcem. Z dniem
1 kwietnia 1919 roku przeniesiony zosta³ do parafii Wytomyœl, gdzie do roku 1924
by³ wikariuszem przy koœciele filialnym NMP Nieustaj¹cej Pomocy w Nowym Tomy-
œlu. Jako kapelan garnizonowy w Nowym Tomyœlu opiek¹ duszpastersk¹ otoczy³ jed-
nostki wojskowe w ówczesnym Nowym Tomyœlu. By³a to kompania garnizonowa, do-
wodzona przez Dionizego Vogla oraz sztab, batalion zapasowy i szko³a podoficerska
(pierwszy kurs), utworzonego 15 marca 1919 roku 7. pu³ku strzelców wielkopolskich
(61pp). Organizowa³ zbiórkê darów wielkanocnych dla „nowotomyskich siódma-
ków”, a 11 czerwca 1919 roku wyg³osi³ patriotyczne kazanie z okazji promocji pierw-
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szego kursu. W tym okresie zaliczany by³ do ksiê¿y kapelanów wojskowych „na po-
bocznym urzêdzie” (12 IX 1919), czyli garnizonowych, pe³ni¹cych te funkcjê ³¹cznie
ze sprawowaniem obowi¹zków duszpasterskich w parafii. W Nowym Tomyœlu bra³
czynny udzia³ w ¿yciu narodowym. W 1921 roku wybrano go na prezesa powiatowe-
go oddzia³u Towarzystwa Obrony Kresów Zachodnich. Popiera³ dzia³alnoœæ miejsco-
wych towarzystw polskich, by³ m. in. wspó³za³o¿ycielem i cz³onkiem zarz¹du, powsta-
³ego 1 stycznia 1922 roku, „Soko³a”. Wraz z ks. Hipolitem Jurkiem, ówczesnym pro-
boszczem wytomyskim, przyczyni³ siê znacznie do polonizacji Nowego Tomyœla.
1 kwietnia 1924 roku przeszed³ do Ponieca. Zmar³ 16 wrzeœnia 1952 roku i spoczy-
wa na cmentarzu w Kêb³owie.

Komitet Obrony Górnego Œl¹ska koncentrowa³ siê na aktywizowaniu ca³ego spo-
³eczeñstwa wokó³ spraw górnoœl¹skich. Na wieœæ o dogasaniu I powstania œl¹skiego
(trwa³o od 16 sierpnia do 24 sierpnia 1919 r.) odby³ siê szereg wieców i manifestacji.
Domagano siê reakcji, a nawet interwencji, rz¹du polskiego, wzywano równie¿ rz¹dy
koalicyjne, by po³o¿y³y kres dalszemu rozlewowi krwi. Wiec taki odby³ siê m. in.
w Opalenicy, a przyjêto na nim nastêpuj¹c¹ rezolucjê:

Zebrani w dniu 24 sierpnia 1919 r. obywatele i obywatelki miasta Opalenicy i okolicy prze-
sy³amy naszym braciom górnoœl¹skim, którzy katowani i doprowadzeni do rozpaczy prowo-
kacjami i terrorem band grenzschutzu, schwycili za broñ i krwawo walcz¹ w obronie swych
praw, narodowoœci ¿ycia i mienia, serdeczne nasze braterskie pozdrowienia i wyraz naszej
najwiêkszej czci. Widz¹c jedyny ratunek w zajêciu Górnego Œl¹ska przez wojska polskie,
zwracamy siê do Rz¹dów koalicji z wezwaniem, aby niezw³ocznie zezwoli³a na obsadzenie
Górnego Œl¹ska do Rz¹du naszego, a¿eby z ca³¹ energi¹, zgodnie z wol¹ ludu, wyst¹pi³
w obronie górnoœl¹skich mêczenników i nie by³ bezczynnym œwiadkiem jak krwawy krzy¿ak
pastwi siê i bezkarnie morduje braci naszych. Na zakoñczenie wiecu odœpiewano „Rotê”.

Rezolucja opalenicka zawiera³a argumenty, sformu³owania i zadania, które poja-
wi³y siê po kilku dniach w odezwie zatytu³owanej „Rodacy”, publikowanej od 26 do
28 sierpnia 1919 roku na ³amach czasopism poznañskich - w „Dzienniku Poznañ-
skim”, „Kurierze Poznañskim”, „Wielkopolaninie” i „Postêpie”. Masowo te¿ kol-
portowano ulotkê o niemal identycznej treœci, firmowan¹ przez Komisjê Finansow¹
Komitetu Obrony Œl¹ska. Zapewne ulotka ukaza³a siê wczeœniej od prasowych prze-
druków i wykorzystano jej treœæ podczas opalenickiego wiecu.

S³owa pada³y mocne. Pojawia³ siê „Murawiew Wieszatiel”, Krzy¿acy w wizji Sienkie-
wiczowskiej i pomiêæ niedawnego, zwyciêskiego zrywu. Nietrudno wiêc by³o wzbudziæ
emocje,  tym bardziej, ¿e dominuj¹cym by³o poczucie krzywdy i niesprawiedliwoœci
...pope³nionej na narodzie polskim przez dyplomatów wersalskich (...). Aby nie dotkn¹æ inte-
resów kilkunastu potentatów przemys³owych i ich towarzyszów zza morza, pogwa³cone okrut-
nie zosta³y zasady Wilsona i zarz¹dzono plebiscyt w kraju od wieków polskim.

Przypomnijmy, ¿e zapisy traktatu wersalskiego mówi³y m. in. o wyp³acie przez
Niemcy odszkodowañ wojennych. Zastanawiano siê wiêc w stolicach europejskich,
czy oddanie Polsce uprzemys³owionego Œl¹ska nie odbije siê na finansowych intere-
sach zwyciêzców. Strona niemiecka podsyca³a te nastroje oœwiadczaj¹c, i¿ bez górno-
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œl¹skich kopalñ i hut nie bêdzie mog³a wywi¹zaæ siê z na³o¿onych reparacji. Dalej stwier-
dzono, ¿e plebiscyt zarz¹dzono po to, aby mog³a... hydra krzy¿acka uzyskaæ czas, aby
z duszy robotnika œl¹skiego wyrwaæ poczucie przynale¿noœci do matki Polski i zapêdziæ go
w objêcia niemczyzny. U¿yto i u¿ywa siê wszelkich mo¿liwych œrodków do tego. Gdzie nie po-
magaj¹ perswazje i przekupstwa - u¿ywa siê gwa³tów, którymi kieruje drugi Murawiew Wie-
szatiel. Rozpocz¹³ on przeœladowania spokojnego ludu œl¹skiego przypominaj¹ce okrucieñ-
stwem przeœladowania pierwszych chrzeœcijan.

Owym „Murawiewem Wieszatelem”, który jednak nie wiesza³, a rozstrzeliwa³ Po-
laków, by³ mianowany 6 stycznia 1919 roku komisarz rz¹dowy i przewodnicz¹cy
Centralnej Rady Robotniczej i ¯o³nierskiej dla Górnego Œl¹ska, dzia³acz socjaldemokra-
tyczny Friedrich Otto Hörsing (1874 -1937). Hörsing stanowczo sprzeciwi³ siê polskim
aspiracjom w tym regionie, okreœli³ Polaków jako ludzi „o ni¿szej kulturze” ni¿ Niem-
cy, którzy swoj¹ pracowitoœci¹ zbudowali „cywilizacjê” na Górnym Œl¹sku. Zapowie-
dzia³ te¿ zdecydowan¹ obronê regionu w razie próby zajêcia go przez Polaków.
W ówczesnej prasie poznañskiej wyra¿ono zdziwienie, ¿e niemiecki socjaldemokrata
jest wiêkszym „polako¿erc¹” od pruskich junkrów.

Na pró¿no - pisano dalej - wo³a lud œl¹ski o ratunek - na pró¿no wyci¹gn¹³ rêce do wszech
alianckiej sprawiedliwoœci... A¿ wreszcie pêk³a struna cierpliwoœci jego Lud porwa³ siê prawie
z go³ymi rêkami do walki z ciemiêzc¹ potê¿nym i mocno uzbrojonym. 
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Traktat wersalski przyniós³ upragnion¹ niepodleg³oœæ, by³ jednak przyczyn¹  konfliktów 
z Niemcami. Na zdjêciu prezydent  Wilson, marsza³ek  Foch, Roman Dmowski i Ignacy Paderewski.

Obraz olejny Kazimierza Szmyta Podpisanie uk³adu wersalskiego, 1923 r. 
Fot. Muzeum Niepodleg³oœci w Poznaniu



Po takim wyjaœnieniu genezy I powstania œl¹skiego (16/17 - 24 sierpnia 1919 r.)
postawiono pytanie zasadnicze, odt¹d zawsze w wielkopolskich wyst¹pieniach tego
okresu obecne: 

Czy¿ nam, Polsce zjednoczonej i niepodleg³ej wolno bezczynnie patrzeæ na tê walkê nie-
równ¹? Jeœli rz¹d nasz chce lub musi siê liczyæ z wzglêdami na koalicjê i pozwala mordo-
waæ naszych braci, to nam narodowi wolnemu nie godzi siê czekaæ na interwencjê dyplo-
matyczn¹, nie wolno patrzeæ na znêcanie siê rozbestwionej t³uszczy Grenzschutzu nad na-
szymi braæmi.

Przypomnijmy, ¿e zaanga¿owanie militarne (od 14 lutego 1919 r.) w wojnê z Ro-
sj¹ sowieck¹ uniemo¿liwi³o rz¹dowi poparcie tego powstania. Zakoñczy³o siê ono
przegran¹ i ucieczk¹ powstañców przed represjami na teren Polski, gdzie udzielono
im daleko id¹cej pomocy i wsparcia, w du¿ej mierze dziêki ofiarnoœci Wielkopolan.
Uznano, ¿e skoro nie mo¿na liczyæ na pomoc Warszawy, nale¿y... uderzyæ we wszyst-
kie dzwony nie na trwogê - lecz na pomoc. Podkreœlano, nawi¹zuj¹c do zakoñczonego
niedawno zwyciêskiego powstania wielkopolskiego, ¿e... M³ódŸ nasza spe³ni obowi¹-
zek swój tak, jak go spe³ni³a dawno, wypêdzaj¹c z ziemi naszej hordy pruskie. Tymcza-
sem wzywano do czynu ofiarnoœci: Biedny czy bogaty dawaj szybko i wiele - dawaj wiê-
cej ni¿ da³eœ kiedykolwiek, daj choæby po³owê tego co masz. Chwila jest wielka - i wielkiej
wymaga ofiarnoœci.

Od kwietnia 1920 roku, gdy w Wielkopolsce trwa³y przygotowania do plebiscy-
tu, odg³osy zajœæ na Górnym Œl¹sku integrowa³y mieszkañców Wielkopolski i pobu-
dza³y do dzia³ania. W zorganizowanym 28 marca w Nowym Tomyœlu, w sali Olej-
niczaka, „œl¹skim wiecu” uczestniczy³o 1200 osób z nabieraj¹cego polskiego charak-
teru miasta oraz z terenu powiatu nowotomyskiego, w jego ówczesnych granicach.
Tradycyjnie ju¿ zbierano pieni¹dze i wys³uchano wyk³adu o Górnym Œl¹sku, który
zawa¿y³ na treœci uchwalonej rezolucji, w której czytamy:

Zbudowani postaw¹ braci naszych na Górnym Œl¹sku, œlemy im wyrazy podziwu
i wdziêcznoœci za przywi¹zanie i ofiarnoœæ, okazan¹ wspólnej naszej, ukochanej ojczyŸnie
Polsce. […] Domagamy siê od Pañstwa wydatnej pomocy w aprowizacji na rzecz Górnego
Œl¹ska […]. Zaapelowano te¿... do patriotyzmu warstw robotniczych i urzêdniczych
w Kongresówce i Ma³opolsce, zorganizowanych w zwi¹zkach zawodowych, aby ostr¹ for-
m¹ zatargów o polepszenie bytu materialnego nie rozbijali si³y pañstwowej, dopóki bracia
nasi, robotnicy i w³oœcianie na terenach plebiscytowych tocz¹ ciê¿kie walki o przy³¹czenie
do Polski. Ponadto na wiecu zatwierdzono sk³ad powiatowego komitetu plebiscytowego
i wybrano przedstawicieli upowa¿nionych do zbierania ofiar na rzecz Œl¹ska.

Pod rezolucj¹, opublikowan¹ w „Kurierze Poznañskim”, podpisali siê: Wac³aw
Stefañski, Jan Muller, ks. Aleksander ̄ mudziñski, ks. Józef Sztukowski, ks. Hipolit Ju-
rek, ks. Stanis³aw Maciaszek, Stanis³aw Pieniê¿ny, Maria Jaros³awska, Stanis³aw Mu-
sia³, Irena Stefañska, Stanis³aw Zabór, Ludwik Figiel, Franciszek Pohl, Jakub Nowak,
Marcin Wieczorek, Jan Kujawa i Boles³aw Miækowski.

U schy³ku 1920 roku Komitet Obrony Œl¹ska zapowiedzia³ zorganizowanie „Ty-
godnia Górnoœl¹skiego”, a celem tej akcji by³o pozyskanie kolejnych funduszy.
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W powiecie nowotomyskim i grodziskim, jak donosi³a lokalna prasa:... Celem dopro-
wadzenia ofiarnoœci na rzecz G. Œl¹ska oraz zainteresowania dla sprawy plebiscytowej
urz¹dza siê w ostatnim tygodniu starego roku, od 26 grudnia 1920 r. do 1 stycznia 1921
r. tydzieñ górnoœl¹ski. Zalecano, aby: w oznaczonym tygodniu wykorzystaæ wszystkie Ÿró-
d³a ofiarnoœci i ka¿dego rodzaju pomoc organizacyjn¹ i agitacyjn¹. Poproszono ducho-
wieñstwo o zbieranie w koœcio³ach sk³adek w drugim dniu œwi¹t Bo¿ego Narodze-
nia, w niedzielê po œwiêtach oraz w dniu Nowego Roku. Postanowiono tak¿e, rów-
nie¿ z pomoc¹ ksiê¿y, przeprowadziæ akcjê uœwiadamiaj¹c¹, m. in. poprzez stosow-
ne wyk³ady na temat wa¿noœci chwili i niebezpieczeñstwa zagra¿aj¹cego spokojne-
mu przebiegowi plebiscytu. Zak³adano, ¿e akcja - oprócz œrodków pieniê¿nych - spo-
woduje wzrost zainteresowania spraw¹ Œl¹ska.

Od lutego 1921 roku, w Poznaniu i w wielkopolskich miasteczkach, przybiera³y
na sile, zarówno protesty przeciwko gwa³tom niemieckim na Górnym Œl¹sku, jak
i wyst¹pienia na znak solidarnoœci z Górnoœl¹zakami, w aspekcie maj¹cego siê odbyæ
plebiscytu. Jeden z takich wieców odby³ siê 20 marca 1921 roku, na rynku w Opa-
lenicy, z udzia³em oko³o 3000 wiecowników. Tematem przemówieñ by³ Górny
Œl¹sk i sk³adki, których wp³ynê³o ogó³em 21 564 marek polskich. Pieni¹dze przeka-
zano Komitetowi Obrony Œl¹ska przy Radzie Narodowej w Poznaniu. Na zakoñcze-
nie wiecownicy postanowili jednog³oœnie, by przes³aæ rz¹dowi polskiemu
w Warszawie nastêpuj¹c¹ rezolucjê:

Uczestnicy zebrani na wiecu w Opalenicy na Rynku w niedzielê dnia 20 marca b. r.
w liczbie 3000 protestuj¹ najenergiczniej przeciwko intrygom angielskich polityków, aby
oderwaæ Górny Œl¹sk od Rzeczypospolitej i wobec ca³ego œwiata piêtnujemy tê politykê
jako œwiadome ³amanie traktatu wersalskiego na niekorzyœæ Polski.

Zgromadzeni wyra¿amy najwy¿szy ho³d i uznanie wiecznej i szlachetnej Francji za jej
stanowcz¹ obronê naszych najœwiêtszych idea³ów.

Poza tym wzywamy rz¹d jak najenergiczniej, aby nie zaniedba³ ¿adnego œrodka
bêd¹cego w jego mocy o przywrócenie prastarej dzielnicy Piastowskiej na ³ono ojczyzny,
b¹dŸ to z pomoc¹ dyplomacji lub moc¹ orê¿n¹. Jesteœmy gotowi popieraæ jego usi³owania
w miarê si³ mieniem i krwi¹, a w pracy tej nie spoczniemy dopóty nam siê nie stanie wed³ug
praw Boskich i ludzkich sprawiedliwoœæ.

Braciom naszym Górnego Œl¹ska zasy³amy najserdeczniejsze uznanie, którzy
w najciê¿szych warunkach z nieugiêtym wrogiem walcz¹ o byt narodowy i nie szczêdzili
ofiar i krwi, aby zostaæ wiecznymi synami ojczyzny.

My wiecownicy sk³adamy najwiêkszy ho³d i podziêkowanie pracownikom, dzia³aczom
i niezmordowanemu twórcy odbudowy Górnego Œl¹ska p. pos³owi Wojciechowi
Korfantemu oko³o pracy plebiscytowej któr¹ doprowadzi³ do pe³nego zwyciêstwa co ju¿
dziœ zaznaczamy.

Kiedy okaza³o siê, ¿e wyniki plebiscytu nie s¹ korzystne dla Polski, Poznañskie
odpowiedzia³o - jak ustali³a Dorota Sula - now¹ fal¹ demonstracji. Komitet Obrony
Œl¹ska przy Radzie Narodowej w Poznaniu wyda³ odezwê, w której wo³ano: Na Œl¹-
sku gore! Oszustwa dyplomatów chc¹ pogwa³ciæ wynik plebiscytu! Dusze polskie maj¹ byæ
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sprzedane za wêgiel! Nie mog¹c znieœæ tego gwa³tu, lud polski na Œl¹sku porwa³ siê do
czynu. […] Czy naród polski mo¿e staæ obojêtnie gdy tam siê leje bratnia krew? […] Ratuj-
cie Œl¹sk! Niech ka¿dy daje co mo¿e! Jutro mo¿e byæ za póŸno. Przypominano równie¿,
¿e datki mo¿na sk³adaæ w redakcji pism, bankach i plebiscytowych komitetach po-
wiatowych.

Nie dysponujemy pe³nymi informacjami dotycz¹cymi ofiarnoœci na rzecz Górne-
go Œl¹ska na interesuj¹cym nas terenie. Posiadamy jedynie dane dotycz¹ce Opaleni-
cy i najbli¿szych okolic. Warto zwróciæ uwagê na wielkie zró¿nicowanie wysokoœci
datków, co œwiadczy o wielkim zaanga¿owaniu tak¿e tych, którzy choæ ubodzy, do-
³¹czyli do narodowej daniny. W 1921 roku w „Orêdowniku Grodziskim” zamiesz-
czono nazwiska opalenickich ofiarodawców, ³¹cznie z ofiarowanymi przez nich
w markach polskich kwotami:

Aleksander Wojciech - 40; Adamczak Andrzej - 15; Adamczak Marianna - 100;
Adamczewski Józef - 200; Adamczewski Micha³ - 200; Alejska - 5; Antkowiak Andrzej
- 50; Augustyniak Stanis³aw - 10; Bajerlein Bronis³aw - 200; Banach - 100; Banaœ Jan -
50; Banaœ Stefan - 100; Baraniecki Miko³aj - 110; Baraniecki Piotr - 100; Baraniecki
W³adys³aw - 60; Bartkowiak Andrzej - 50; Bereszyñski Ludwik - 10; Bia³a Konstancja
- 40; Bia³y Wawrzyn - 150; Bilski Ludwik - 80; Binaœ Wojciech - 140; Blachnierek An-
drzej - 400; Blachnut - 15; Blumczyñski Ignacy - 200; Bogdañski J. - 20; Borowiak
Ludwik - 10; Borowczyk Wincenty - 100; Braniewicz Józef - 20; Brêœkiewiczowa - 24;
Bura Antoni - 100; Burdajewicz Franciszka - 2; Busza Stanis³aw - 50; Buszkiewicz Wa-
lenty - 40; Buszkiewicz Zofia - 25; Ceg³owski Adam - 90; Cichy J. - 5; Cieœlewiczowa
Stanis³awa - 40; Cieœlewicz Urszula - 20; Cinka Melchior - 100; Curlanis Annna - 30;
Cyplik Walenty - 100; Czarnecka Helena - 5; Czepczyñski Jan - 100; Czerniejewicz
Stanis³aw - 30; Czysz Ludwik - 10; Chojnacka Stanis³awa - 20; Chojnacki Franciszek -
200; Chojnacki Jan - 10; Choynowski Bronis³aw - 500; Chudziñska Anna - 100; ks.
Chudziñski Mieczys³aw - 400; Chwalisz Antoni - 200; Chwalisz Józef - 100; Dachowa-
-10; Dakowski Maksymilian - 140; Dakowski Sylwester - 100; Dakowski W³adys³aw
- 150; Dalczyñski Kazimierz - 50; Daleszyñski Antoni - 100; Daleszyñski Ignacy - 50;
Danielewicz W³adys³aw - 200; Daszkiewicz Antoni - 160; Dawidowski Stanis³aw - 30;
D¹browski Józef - 110; Domaga³a Jan - 20; Dominiak Wojciech - 200; Doplewski Jan
-100; Drange Reinhold - 20; Drasik Wawrzyn - 30; Dr¹g Franciszek - 40; Dr¹g Wa-
lenty - 70; Dr¹¿kiewicz Franciszek - 200; Dr¹¿kiewicz Józef - 60; Dr¹¿kiewicz Marian
- 5; Dr¹¿kiewicz W³adys³aw - 15; Drozdowski Andrzej - 75; Duda Marcin - 5; Dur-
czak Walenty - 50; Duszyñska Maria - 20; Dworzyñski Ignacy - 20; Dworzyñski W³a-
dys³aw - 60; Dybionka Jakub -100; Dybizbañska Apolonia - 6; Dybizbañska Marian na
- 5; ks. Dybizbañski Jan, wikary - 100; Dyderski Adam - 20; Dyderski Euzebiusz - 42;
Dyderski Franciszek - 5; Dyderski Jan - 100; Dyderski Józef - 100; Dymek Stanis³aw -
100; Dziamski Kazimierz - 100; Dziubatek Wawrzyn - 20; Echaust Ludwik - 20; Fa-
ralewski Stefan - 10; Fechner Wincenty - 120; Feliszkowska Walentyna - 25; Felisz-
kowski Antoni - 200; Fertig Franciszka - 5; Fetter Walenty - 170; Fiksiñski Mateusz -
200; Fiksiñski Roman - 150; Filipiak Jan - 140; Filipiak Katarzyna - 20; Filipiak Stanis³aw
-150; Filipiak W³adys³aw Finc Jan - 40; Fliger W³adys³awa - 500; Fogel Ludwika - 10;
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Formaniak Andrzej - 100; Ga³kowska Walentyna - 30; Garczar¹k Marcin - 50; Gar-
czarek Micha³ - 20; Garczek Franciszek - 20; Garstka Jan - 20; Gawarzewski Micha³ -
20; Gaw³owicz January - 100; Gaw³owska - 5; Gbur Jan - 30; Geisler Jan - 5; Giel An-
toni -150; Gierczyk Franciszek - 100; Gierczyk Tomasz - 50; Gierczykowa Józefa -
150; Gierliñski Jeremi -30; Gierliñski Józef - 75; Gierliñski Ludwik - 150; Gierliñski
Walenty - 200; Gierliñski Wawrzyn - 70; Gierszewska Antonina - 20; Girke Emma -
10; Glapa Franciszek - 100; Glapa Konstancja - 20; G³aszyñski A. - 20; G³owacki Józef
- 2; G³owacki Maksymilian - 100; G³owacka Marianna - 10; Golczak Stanis³aw - 40;
Goldman Alfred - 100; Goniakowski Franciszek - 100; Goschin August - 130; Gowa-
rzawski Jakub - 10; Góralczyk Józef - 10; Górka Roman - 20; Górnicki Antoni - 120;
Gronostaj Ignacy - 100; Grygier - 20; Grzesiñski Józef - 5; Halamski - 150; Ha³aduda
Tomasz - 100; Ha³aduda Wawrzyn - 90; Hanczyk - 100; Hartlieb Walenty - 20; Hauff
Wilhelm - 10; Hemmerling Jan - 100; Herman Andrzej - 30; Herman Sczepan - 20;
Hildebrand Józef - 100; Hildebrand Stanis³aw - 30; Hoffman Jan - 20; Hojnacka Józe-
fa - 18; Horowski Franciszek - 100; Horowski Stanis³aw - 30; Hoffman Jan - 20; Hoj-
nacka Józefa - 18; Horowski Franciszek - 100; Horowski Stanis³aw - 60; Hoffman Jan
- 20; Hojnacka Józefa - 18; Horowski Franciszek - 100; Horowski Stanis³aw - 60; Hu-
dy Mateusz - 150; Ignyœ J. - 10; Ignyœ Szczepan - 20; Ignyœ Wojciech - 40; Izydorski An-
toni - 20; Jaschke Zofia - 200; Janiak - 85; Jankowski Micha³ - 55; Janotte Fritz - 20; Ja-
notte Heinrich - 15; Jarmu¿ek - 200; Jaroszyk W³adys³aw - 250; Jaœkowiak Jan - 50;
Jêchorek W³adys³aw - 100; Jêdrzejczak Antoni - 200; Kaczmarek Jan - 20; Kaczma-
rek Józef - 50; Kaczmarek Marcin - 60; Kaczmarek Micha³ - 20; Kaczmarek Ludwika
- 20; Kaczmarek Stanis³aw - 125; Kaczmarek Tomasz - 125; Kaczmarek Tomasz -
200; Kaczmarek Wojciech - 40; Kaczmarkowa Jadwiga - 30; Kaczorowski Czes³aw -
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20; Ka³ek Stanis³aw - 180; Kuñdulski - 100; Kapelski Franciszek - 60; Kapelski Stani-
s³aw - 100; Kapelski W³adys³aw - 220; Karpiñski Wojciech - 20; Kasan Albrecht - 20;
Kasan Wojciech - 20; Kasperczak Jan - 150; Kasperczak Józef - 170; Kasperczak
Wawrzyn - 5; Kasperczak Wincenty - 150; Kasperczak - 150; Kasperski Antoni - 20;
Kasperski Wojciech - 200; KaŸdzior Walenty - 20; Ka¿mierczak Jakób - 70; Ka¿mier-
czak Jan - 10; Ka¿mierowski Albin - 120; Kempa Walenty - 5; Kêsy Andrzej - 30; Kie-
rejski Wawrzyn - 130; Kieryske Anna - 44; Kinal Stanis³aw - 50; Klemke Otto - 10;
Klemke Emil - 10; Klinge Anna - 5; Kliszko Feliks - 100; Kluj Roman - 100; K³aczyñski
Stanis³aw - 150; Knak - 10; Kokoszyñski Bernard - 20; Ko³odziej Wincenty - 155; Ko-
morowski Antoni - 250; Komorowski Mateusz - 100; Komorowski Piotr - 100; Ko-
morowski Wac³aw - 140; Konik Ignacy - 70; Koronosz W. - 200; Kortus Jan- 100;
Kortus Józef - 40; Kortus Leon - 10; Kortus Szczepan - 20; Kosicki Wiktor - 50; Kosi-
kiewicz Julian - 100; Kosko Oktawia - 50; Kosmacz Antoni - 150; Kosmacz Józef- 15;
Kostrzewa - 100; Koœciañski Walenty - 50; Kotlarek Stanis³aw - 240; Kotlarski Adam
- 100; Kowalski Franciszek - 50; Koza Antoni - 90; Kozber Walenty - 20; Krajewski
Jan - 20; Krawiec Wac³aw - 140; Kroma Ignacy - 200; Kroma Jan - 100; Krupa Waw-
rzyn - 150; Krystek Franciszek - 100; Kubera Kazimierz - 5; Kubiak Antoni - 150; Ku-
biak Micha³ - 10; Kucharczyk Antonina - 5; Kulenta Maria - 20; Kuhn Emilia - 10; Kwo-
da Konstancja - 32; Latus Szymon - 80; Laufer Franciszek - 20; Leporowski Teodor -
50; Lewandowski - 20; Libera Stanis³aw 200; Liszyñska Marianna - 20; Lobka - 20;
Lotka Stanis³aw - 10; Luciñski Antoni - 70; Luciñski Leon - 100; Luciñski Wincenty -
160; Ludwiczak - 100; Ludwiczak Jan - 40; £awicka Antonina - 6; £awicki Franciszek
- 100; £awicki Wac³aw - 10; £awicki Wojciech - 100; £awniczak Micha³; £uczak - 150;
Maciejewski Wojciech - 250; Magdziarski M. - 50; Majewski Antoni - 50; Malkiewicz
Ignacy - 85; Malkiewicz Jan - 5; Malon Maria - 200; Ma³ecki Wac³aw - 20; Mania - 100;
Maniecki Antoni; Maniecki Wawrzyn - 100; Mañkiewicz Marcin - 5; Maty³a Stanis³aw
- 130; Matuszak - 20; Mazurek Benigna - 60; Mazurek Jakub - 210; Mazurek Jan - 25;
Mazurek Józef - 220; Mazurek Mateusz - 40; Mazurek Wac³aw - 100; Melerowicz An-
toni - 30; Mendus J. - 30; Mendyk Jan - 100; Mendyk Sylwester - 150; Michalak Anto-
ni - 10; M³odecki Jan - 100; Molenda 100; Molski J. - 300; Motek Magdalena - 5; Mo-
rzyñski W³adys³aw - 100; Mroczyszek Kazimierz - 40; Mrowiñski Marcin - 40; Napiera-
³a Józef - 100; Napiera³a Marianna - 10; Noro¿ny Jan- 40; Neuman Józef - 50; NiedŸba-
³a Jan - 100; Niemyt Stanis³aw - 20; Niezgodzki Antoni - 500; Nowak Antoni - 40; No-
wak Józef - 50; Nowak Micha³ - 250; Nowak Stanis³aw - 10; Nowacki Wincenty - 300;
Nowicki Wawrzyn - 100; Nowicki W³adys³aw - 100; Ochla Petronela - 5; Ochla Wa-
lentyna - 10; Ochla Wojciech - 5; Ochliñski Micha³ - 50; Okonek Roman - 25; Olejniczak
Wojciech - 100; Orzechowski Stanis³aw - 100; Ossowski Czes³aw - 150; Otto Jan - 100;
Olszak - 100; Paban Jan - 30; Papierz Franciszek - 50; Pewiñski Ignacy - 20; Pewiñski Jó-
zef - 100; Pfeifer Oskar - 150; Piaskowski Micha³ - 100; Pi¹tkowiak Micha³ - 60; Pie-
rzyñski Józef - 70; Pilarzewicz Jakub - 20; Pilarzewicz Stefan - 20; Piñczyñski Józef -
70; Pl¹skowski Franciszek - 30; Polus Kasper - 5; Poszwa Wincenty -30; Powel J. - 10;
Primke Leokodia - 10; Przewo¿nia J. - 10; Przybylska Emilia - 10; Przybylski Antoni -
50; Przybylski Kazimier - 50; Przybylski Nikodem - 20; Przybylanka Konstancja - 50;
Przygocka Agnieszka - 10; Przygocki Franciszek - 50; Przygocki Józef - 20; Przygocki
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Stanis³aw - 20; Raj Marianna - 100; Rajewicz Antoni - 20; Ratajczak - 20; Ratkowski
Julian - 120; Roszykiewicz Jan - 50; Roszykiewicz - 25; Rozalczak Józef - 125; Ryga³a
Andrzej - 250; Rutecki Sczepan - 160; Rutkiewicz Antoni - 215; Rutkowski Ignacy -
10; Rutkowski Marcin - 100; Rura Andrzej - 150; Rutkowski Ignacy - 50; Rzepa An-
toni - 200; Sapor Stanis³aw - 17; Seider Karol - 5; Sêkowski - 100; Sierant Marcin - 40;
Sierant Wojciech - 100; Silski Edmund - 40; Silski Józef - 50; Silski Miko³aj - 100; Silski
Piotr - 20; Silski W³adys³aw - 30; Siuchmiñski - 100; Siwek Leon - 30; Siwek Rozalia -
20; Ska³ecka Marianna - 40; Ska³ecki Józef - 20; Ska³ecki Leon - 200; Ska³ecki Stani-
s³aw - 10; Skotarczak Franciszek - 40; Skotarek Antoni - 100; Skotarek Marcin - 150;
Skotarek Stanis³aw - 100; Skrzypczak Stanis³aw - 125; Smarzak Leon - 150; Sobieral-
ski Dionizy - 600; Sobkowiak Stanis³awa - 86; Sobkowiak Ignacy - 80; Stachurski -
100; Staniszewski Jan - 70; Stankowski Marcin - 50; Stankowska Stefania - 6; Stankow-
ski Walenty - 150; Stasiak Wawrzyn; Stasiñski St. - 10; Staszewski Leonard - 50; Stel-
maszyk Jan - 200; Sternal Wincenty - 150; Sternalska - 20; Straburzyñski Maksymilian
- 150; Suwiczak Franciszek - 100; Szade Wojciech - 20; Szafrañski - 50; Szczepaniak
Micha³ - 50; Szczêsny Micha³ - 5; Szczota Ignacy - 50; Szeptycka M. - 100; Szerata Woj-
ciech - 50; Szkowski R. - 100; Szmidt Ignacy - 100; Szubert Józef - 20; Szuka³a Woj-
ciech 40; Szulc Antoni - 30; Szulc Józef - 200; Szulc Stanis³aw - 140; Szulc W³adys³aw
- 450; Szulz Antoni - 30; Szulz Mateusz - 50; Szulz Stanis³aw - 50; Szulz W³adys³aw -
200; Szumiñski Jan - 100; Szumiñski Józef - 40; Szumiñski Roman - 25; Szumiñski Sta-
nis³aw - 70; Szumiñski Wac³aw; Szumiñski Walemty - 10; Szumiñski Wojciech - 150;
Szumnarska Anna - 160; Szumnarska Marianna - 40; Szumnarski Wojciech - 120;
Szymkowiak - 50; Œledzikowska - 5; Œledzikowski Mieczys³aw - 300; Œmierzchalska
L. - 5; Œmierzchalska Michalina - 500; Œmierzchalska Wiktoria - 160; Œmierzchalski
Alfons - 20; Œmierzchalski Ignacy - 20; Œmierzchalski Jan - 110; Œmierzchalski Leon
40; Œmierzchalski Mateusz - 40; Œmigielski Andrzej - 33; Œmigielski Antoni - 70; Œnia-
dek Józef - 60; Œpiewak - 60; Œwi¹tek Antoni - 150; Œwinka Jan - 140; Tomaszew-
ski Marcin - 120; Trygalska - 50; Trzybiñski Adam - 150; Tuliszka Jan - 100; Twar-
dowska Konstancja - 5; Usche Albert - 5; Wachowiak Andrzej - 85; Wac³awek - 30;
Walheimowa Ludwika - 13; Waltrowski Stefan - 70; Wawrowa Ludwika - 13; We-
ber Franciszek - 50; Weigt- 20; Weimann Franciszek - 100; Wieczorek Piotr - 50;
Wieczorkiewicz Henryk - 150; Weichert Wilhelm - 10; Wierkiewicz Walenty -
220; Wilczak Mateusz - 20; Wilczak Micha³ - 40; Witajeska Marianna - 40; Wita-
jewski Jan - 100; Witajewski Maksymilian - 150; Witajewski Stefan - 100; Witajew-
ski Wojciech - 200; Witchen J. - 22; Witchen Teofil - 40; Witchen Nikodem - 100;
Wittig Hilda - 20; Wlek³y Edward - 200; Wojciechowski Franciszek - 140; Wojcie-
chowski Piotr - 100; Wojciechowski Stanis³aw - 200; Wojnowski - 200; Wolny
Franciszek - 100; Wolski Franciszek - 45; Wolski Marcin - 25; WoŸniak - 5; Wró-
blewski Andrzej - 100; Wrzosek W³adys³aw - 20; Wujec Franciszek - 100; Voglów-
na - 20; Vogel Kazimierz - 20; Zawada Stanis³aw - 60; Zborowska Waleria - 5; Zgo-
rzelakowa - 50; Zieliñski Kazimierz - 80; Zielonacki W³adys³aw - 20; Ziemniewicz
Anna - 25; Zimny Stanis³aw - 10; ¯u³kowska Stefania - 50; Zwierzyñska Julianna -
20; ¯bikowski Boles³aw - 150; ¯ok Zachariasz - 300; ¯urek Jadwiga - 10; ¯ybu-
ra - 100.
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W akcjê pomocow¹ zaanga¿owali siê nie tylko mieszkañcy pa³aców, ale ch³op-
skich chat i folwarcznych czworaków. Stanis³aw Niegolewski ofiarowa³ ³¹cznie po-
nad 1000 marek, ludnoœæ dworska z Pora¿yna 4,5 centnary ¿yta, 1 centnar grochu
i 10 centnary kartofli, ludnoœæ dworska z Rudnik - 473 marki, ludnoœæ dworska
z Trzcianki - 1767 marek, ludnoœæ dworska z Niegolewa - 222 marki, gmina wiej-
ska Kopanki - 299 marki, gmina wiejska Trzcianka - 503 marki.

W okresie powstañ œl¹skich z Wielkopolski i Pomorza dostarczono na Œl¹sk
1200 wagonów ¿ywnoœci, a 6000 ochotników wziê³o udzia³ w powstañczych wal-
kach. Na cele plebiscytowe Komitet Obrony Górnego Œl¹ska w Poznaniu wyasy-
gnowa³ 4 088 000 marek polskich i 281 000 marek niemieckich. Wielkopolska -
zw³aszcza w okresie trzeciego powstania - dostarczy³a liczne transporty broni,
amunicji, materia³ów sanitarnych, mundurów, obuwia i bielizny. Na ¿o³d dla po-
wstañców przekazano 1 297 000 marek. W tym zbiorowym wysi³ku mieli te¿
swój udzia³ nowotomyœlanie.

Walka zbrojna
W XX wieku przesz³a ziemia œl¹ska w fazê walk trzech powstañ narodowowyzwo-

leñczych (1919, 1920, 1921), w których wa¿n¹ rolê odegrali wielkopolscy ochotnicy.
Warto zaakcentowaæ m. in. rolê dwóch wielkopolskich naczelnych dowódców woj-
skowych - mieszkaj¹cego w Dakowach Mokrych Macieja Miel¿yñskiego i urodzonego
w Wojnowicach Kazimierza Zenktelera. Byli oni kolejnymi naczelnymi dowódcami III
powstania œl¹skiego, blisko zwi¹zanymi z gmin¹ Opalenica. Maciej Ignacy Przec³aw
Miel¿yñski - pochodz¹cy z powiatu babimojskiego, urodzony w Chobienicach, o¿eni³
siê z Felicj¹ Potock¹, dziedziczk¹ majoratu Dakowy Mokre (gmina Opalenica), by³ m.
in. tak¿e prezesem Kó³ka Rolniczego w Przyprostyni, w gminie Zb¹szyñ. Kazimierz
Zenkteler, urodzony w Wojnowicach (gmina Opalenica), by³ do po³owy stycznia
1919 roku dowódc¹ walk powstañczych na froncie zachodnim powstania wielkopol-
skiego.

Na prze³omie roku 1920 i 1921 gen. Kazimierz Raszewski (dowódca wojsk po-
znañskiego Okrêgu Generalnego) skierowa³ na Œl¹sk, w charakterze doradców do
pracy w sztabach (najpierw Centrali Wychowania Fizycznego, a nastêpnie Dowódz-
twa Obrony Plebiscytu), kilkudziesiêciu oficerów z Dowództwa Okrêgu Generalnego
Poznañ. Dziêki wysi³kowi, zarówno tej kadry ekspertów, specjalistów wojskowych, jak
i kadr terenowych, uda³o siê przygotowaæ obszar plebiscytowy pod wzglêdem wojsko-
wym. Stworzono operatywn¹, mobiln¹ instytucjê centraln¹ w rodzaju naczelnego do-
wództwa, które podjê³o siê prac organizacyjnych i czynnoœci mobilizacyjnych, a w mo-
mencie wybuchu powstania da³o kadry dowódcze.

Dopiero co powsta³e, uznane przez traktat wersalski, pañstwo polskie nie mog³o
jawnie naruszaæ jego postanowieñ. Za nieoficjalnym przyzwoleniem zwierzchnich
w³adz wojskowych zg³asza³y siê ochotniczo ca³e pododdzia³y, najwiêcej by³o podod-
dzia³ów ze stacjonuj¹cej w Wielkopolsce 17. dywizji piechoty i - dyslokowanej w Za-
g³êbiu D¹browskim - 23. dywizji piechoty. Jej dowódc¹ by³ pp³k Kazimierz Zenkteler,

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

13Nowotomyskie  wobec powstañ œl¹skich i plebiscytu (1919 - 1921)... 



a oddzia³y wchodz¹ce w jej sk³ad pochodzi³y z frontu zachodniego powstania. W ten
sposób dotar³o na Górny Œl¹sk, w okresie trzeciego powstania, kilkanaœcie batalionów
piechoty, w tym trzy bataliony ochrony granicy obszaru plebiscytowego i dwa batalio-
ny wojsk techniczno-kolejowych oraz dalszych kilkanaœcie ma³ych pododdzia³ów arty-
lerii, ³¹cznoœci, kawalerii i s³u¿b sanitarnych. Z kolei Niemcy weimarskie jawnie wspie-
ra³y materialnie i kadrowo górnoœl¹ski Selbstschutz, by rozprawiæ siê móg³ z polskimi
powstañcami.

4 kwietnia 1921 roku, jako nowy dowódca Obrony Plebiscytu, zacz¹³ wystêpo-
waæ pp³k Maciej Miel¿yñski, który od stycznia 1921 roku przebywa³ na Górnym Œl¹-
sku. By³ on znany na tym terenie ju¿ od pocz¹tku XX wieku, m. in. wykupi³ zagro-
¿one bankructwem wydawnictwo Karola Miarki w Miko³owie oraz udzieli³ material-
nego wsparcia Korfantowskiemu „Polakowi”. Ponadto poœredniczy³ w zawarciu
ugody pomiêdzy Adamem Napieralskim, a Wojciechem Korfantym (7 listopada
1910 r.). Z nimi to w 1911 roku, po wyst¹pieniu z Rady G³ównej Towarzystwa De-
mokratyczno-Narodowego, za³o¿y³ Stronnictwo Polskie z siedzib¹ w Królewskiej
Hucie. Z kolei Polski Komitet Wyborczy Prowincjonalny dla Œl¹ska umieœci³ w 1911
roku Miel¿yñskiego na liœcie kandydatów do parlamentu Rzeszy z okrêgu pszczyñ-
sko-rybnickiego. Dziêki agitacji dzia³aczy polskich na Górnym Œl¹sku, Miel¿yñski zdo-
by³ w 1912 roku mandat pos³a do Reichstagu. Równolegle kandydowa³ wówczas do
parlamentu w wielkopolskim okrêgu Oborniki - Szamotu³y, gdzie równie¿ zwyciê-
¿y³. Ze wzglêdu na mniejsz¹ przewagê g³osów oddanych na polskiego pos³a w okrê-
gu obornicko - szamotulskim, Miel¿yñski przyj¹³ jednak mandat poselski stamt¹d.
Zaanga¿owanie Miel¿yñskiego w sprawy œl¹skie by³o mo¿liwe m. in. dziêki sprzeda-
niu bratu Ignacemu Maciejowi maj¹tku rodzinnego w Chobienicach.

Od 15 stycznia 1921 roku Maciej Miel¿yñski by³ zastêpc¹ dowódcy Dowództwa
Obrony Plebiscytu, a od 1 kwietnia dowódc¹ reaktywowanej Polskiej Organizacji
Wojskowej Górnego Œl¹ska. 22 kwietnia 1921 roku podpisa³ rozkaz operacyjny do
walki zbrojnej, którego rezultatem by³ wybuch powstania, mimo zakazu otrzymane-
go z Warszawy w nocy z 2 na 3 maja 1921 roku. Pod pseudonimem „Nowina-Do-
liwa”. Obj¹³ naczelne dowództwo wojskowe nad powstaniem, 9 maja wyda³ rozkaz
o zaprzestaniu dzia³añ wojskowych na wyznaczonej linii demarkacyjnej. 31 maja
1921 roku zosta³ zast¹piony na stanowisku wodza naczelnego wojsk powstañczych
przez Kazimierza Zenktelera. Bra³ udzia³ w spotkaniach weteranów powstañ œl¹-
skich, m. in. by³ prezesem Zjednoczonych Zwi¹zków Powstañczych i Wojackich,
autorem pracy Wspomnienia i przyczynki do historii III-go powstania górnoœl¹skiego (Mi-
ko³ów 1931).

Stanowisko dowódcy obejmowa³ Miel¿yñski w sytuacji uwarunkowanej wynika-
mi plebiscytu, który by³ narzucony przez mocarstwa koalicji i zosta³ przeprowadzo-
ny na ca³ym obszarze Górnego Œl¹ska, chocia¿ Polska nie roœci³a pretensji do zger-
manizowanych obszarów zaodrzañskich i zabiega³a tylko o zwrot terenów po³o¿o-
nych na wschód od Odry. W plebiscycie uczestniczy³y 1 186 234 osoby. Za pozo-
stawieniem Górnego Œl¹ska w granicach Niemiec wypowiedzia³o siê 706 820 osób
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(w tym 182 288 emigrantów przywiezionych z g³êbi Rzeszy), a za powrotem Gór-
nego Œl¹ska do Polski - 47 414 osób. Wynik plebiscytu nie odzwierciedla³ rzeczywi-
stego stanowiska ludnoœci polskiej. Zadecydowa³y o tym ró¿ne czynniki, zw³aszcza
zaœ ówczesne trudnoœci gospodarcze pañstwa polskiego, zale¿noœæ ekonomiczna
Polaków od niemieckich pracodawców i dopuszczenie do urn mieszkañców tak¿e
tych obszarów, o których zwrot Polska nie zabiega³a. Musia³o wiêc nast¹piæ roz-
strzygniêcie orê¿ne, gdy¿ przyjêto niekorzystny dla Polski podzia³ Górnego Œl¹ska -
powiatami a nie gminami, a Polska otrzymaæ mia³a tylko dwa powiaty.

Plan dzia³añ zaczepnych z dnia 22 kwietnia 1921 roku zosta³ zaakceptowany
przez szefa Sztabu Generalnego Sztabu Generalnego w Warszawie, genera³a W³a-
dys³awa Sikorskiego. Dowódca Obrony Plebiscytu mia³ w swej dyspozycji 40 470
zaprzysiê¿onych i znaczne zapasy uzbrojenia (w tym 27 597 karabinów rêcznych,
540 karabinów maszynowych, 250 miotaczy granatów i amunicjê na dwa - trzy dni
walki).
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Górnoœl¹zacy w walce o wolnoœæ
„Przewodnik Katolicki” nr 7- 8 z 27 II 1921 r.



2 maja 1921 roku si³y Obrony Plebiscytu zaczê³y wystêpowaæ jako wojska po-
-wstañcze, a dowództwo Obrony Plebiscytu rozpoczê³o dzia³alnoœæ jako Naczelna
Komenda tych wojsk.

W wyniku dzia³añ III powstania œl¹skiego, które wybuch³o 3 maja 1921 roku,
o godzinie 3.00 rano wykonane zosta³y uderzenia: grupy wschodniej w rejonie Cho-
rzowa, Hajduk Wielkich, Wirka, Zabrza w kierunku Odry; grupy pó³nocnej w rejo-
nie Dobrodzienia, wzd³u¿ linii kolejowej na Kluczbork i Opole oraz grupy po³udnio-
wej w rejonach Wodzis³awia, Czerwionki, Rybnika, w kierunku Odry na KoŸle i Kê-
dzierzyn.

Wszystkie wa¿niejsze punkty w tych rejonach zosta³y opanowane, a w nastêp-
nych dniach po krwawych walkach pod Kêdzierzynem, Gór¹ œw. Anny i Gogolinem,
powstañcy obsadzili brzeg Odry. 10 maja 1921 roku byli gotowi do wykonania dru-
giej fazy ofensywy, jednak Korfanty wyda³ rozkaz wstrzymania dalszej ofensywy.
Niemcy nie respektowali rozejmu i 21 maja rozpoczêli ofensywê, g³ównymi si³ami
zaatakowali Kêdzierzyn i Górê œw. Anny. Ponadto nacierali na odcinek po³udniowy
i pó³nocny utworzonego frontu. W zwi¹zku z niepowodzeniami w walkach pod Gó-
r¹ œw. Anny, zarysowa³y siê rozbie¿noœci pogl¹dów w naczelnym kierownictwie po-
wstania. Jak napisa³ Kazimierz Pluta - Czachowski: Ju¿ od po³owy maja wystêpowa³y
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ostre tarcia z dyktatorem Korfantym, które wywo³a³y stan napiêcia z naczelnym komen-
dantem wojsk powstañczych pp³k. Miel¿yñskim.

Pomyœln¹ walkê o zaw³adniêcie okrêgiem przemys³owym stoczy³y oddzia³y Gru-
py „Wschód”. Du¿e miasta znajdowa³y siê w posiadaniu wojsk powstañczych tylko
przejœciowo, gdy¿ zosta³y opuszczone po kategorycznym ¿¹daniu w³adz koalicyj-
nych. W po³udniowo-wschodniej czêœci obszaru plebiscytowego ruch powstañczy
rozwija³ siê równie¿ pomyœlnie, napotyka³ przeciwdzia³anie okupacyjnych wojsk
w³oskich. Najwiêksz¹, pó³nocno-wschodni¹ czêœæ obszaru plebiscytowego, wyzwo-
li³a Grupa „Pó³noc”. 8 maja 1921 roku opanowa³a ona wa¿ny punkt taktyczny, ja-
kim by³a Góra œw. Anny, a w maju rozegra³a siê najwiêksza operacja zaczepna, czy-
li bitwa kêdzierzyñsko-kozielska, zakoñczona opanowaniem kêdzierzyñskiego wê-
z³a kolejowego i kozielskiego portu rzecznego.

W trakcie tych wydarzeñ dosz³o do spotkañ Wojciecha Korfantego z przedsta-
wicielami koalicji, które doprowadzi³y do korzystnych, ale tylko wstêpnych, ustaleñ
rozejmowych, co sprowadzi³o siê do wydania rozkazów wstrzymuj¹cych polskie
dzia³ania zaczepne, destabilizuj¹cych sytuacjê psychiczn¹ wojsk powstañczych. Po
wznowieniu dzia³añ zbrojnych powstañcy nie wykazywali ju¿ poprzedniego zapa³u
do walki.

W nocy z 20 na 21 maja 1921 roku, w rejonie Góry œw. Anny, rozpoczê³a siê
bitwa zakoñczona 23 maja przegran¹ wojsk powstañczych. Pomimo ¿e nie by³y one
s³absze liczebnie, to jednak nie zdo³a³y odzyskaæ wzniesienia. Niepomyœlnym kontr-
natarciem dowodzi³ osobiœcie pp³k Maciej Miel¿yñski. Mjr Roman Abraham, który
by³ oficerem ³¹cznikowym polskiego Sztabu Generalnego przy Naczelnej Komen-
dzie Wojsk Powstañczych, raportowa³ 23 maja do Warszawy o przebiegu tych
walk i za doznane niepowodzenia obwinia³ w³aœnie Miel¿yñskiego. 

Objêcie dowództwa przez Zenktelera poprzedzi³a, podjêta 6 czerwca 1921 ro-
ku, próba objêcia tego stanowiska przez kpt. Karola Grzesika „Hauke”. Warto przy
tej okazji przedstawiæ stanowisko „Warwasa” w tej sprawie, w zwi¹zku z tocz¹cym
siê od 14 czerwca w Szopienicach procesem przeciwko oficerom zamieszanym
w tzw. bunt grupy wschodniej. Otó¿, Kazimierz Zenkteler - jako g³ównodowodz¹-
cy wojsk powstañczych i zwierzchnik s¹dowy - nie potwierdzi³ w swym orzeczeniu
wobec zatrzymanych osób aktu zdrady stanu. Na mocy jego decyzji uniewinniono
oskar¿onych od wszystkich podejrzeñ. W uzasadnieniu podano, ¿e kpt. „Hauke”
i kpt. „Borelowski”, wysy³aj¹c do NKWP telegram donosz¹cy o objêciu dowódz-
twa, dzia³ali w b³êdnym przekonaniu, ¿e przedstawiciel naczelnej w³adzy pozostawi³
czas do namys³u i objêcie dowództwa nastêpuje za jej zgod¹ - Wobec tego zaœ czyn
obu obwinionych, kpt. Grzesika i kpt. Gra¿yñskiego, nie posiada znamion jakiegokolwiek
przestêpstwa.

Okolicznoœci objêcia opisa³ W³odzimierz D¹browski: Dnia 8 czerwca zjawi³ siê
w Szopienicach nowy dowódca naczelny wojsk powstañczych Warwas [Zenkteler]. Zrobi³
na mnie wra¿enie cz³owieka bardzo energicznego. Obawiam siê tylko, czy nie jest za
drobiazgowy, a przede wszystkim, czy do Szopienic nie przyby³ za póŸno. Zasta³ tu
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bowiem w nastêpstwie poniesionych strat sytuacjê niezmiernie ciê¿k¹, a aliantów,
zacz¹wszy od 7 czerwca, przy obsadzaniu „strefy neutralne” tak szeroko pomyœlanej, i¿
dla wojsk powstañczych w przysz³oœci miejsca zostanie chyba niewiele, co tym gorsza, ¿e
za owymi wojskami, przewa¿nie Anglikami, id¹ w tropy Niemcy, maltretuj¹cy polsk¹
ludnoœæ. W rozmowie ze mn¹ Warwas zaznaczy³ wyraŸnie, ¿e poddaje siê zupe³nie
rozkazom Korfantego, przez co chcia³ uwydatniæ swój pogl¹d na now¹ rolê armii
powstañczej, jej cele i stosunek do „dyktatury”. Takie jasne postawienie kwestii mo¿e
w dalszym rozwoju wypadków u³atwiæ oddzia³ywanie Rzeczpospolitej na postêpowanie
Korfantego i problem górnoœl¹ski w ogóle, bo nie bêdzie tej zygzakowatej linii, jaka
wynika³a ze wzglêdu na to, ¿e nie by³o jednolitoœci miêdzy tym co chcia³a Warszawa,
Korfanty i wojsko.

Obawiano siê zw³aszcza, ¿e Zenkteler nie podo³a zadaniom, jakie wy³oni¹ siê
w czasie likwidacji powstania. Zadaniem ostatniego naczelnego komendanta wojsk
powstañczych by³o prowadzenie dalszych dzia³añ zbrojnych, a nastêpnie - w okresie
likwidacji powstania - utrzymanie w ryzach powstañczych si³ zbrojnych. Nie by³y to
zadania ³atwe, gdy¿ narasta³a przewaga militarna przeciwnika, a tak¿e wzmaga³o siê
rozgoryczenie powstañców. „Warwas” potrafi³ siê jednak ze swoich zadañ
wywi¹zaæ w sposób nale¿yty.
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Dzia³acze plebiscytowi w hotelu „Lomnitz”, drugi od prawej siedzi  Kazimierz Niegolewski, 
dwa miejsca dalej - Wojciech Korfanty



Po objêciu dowództwa przez pp³k. Kazimierza Zenktelera „Warwasa”
rozwiniêto przygotowania do obrony zag³êbia przemys³owego i wykonania zwrotu
zaczepnego. Jak napisa³ w swojej monografii, nie¿yj¹cy ju¿ badacz dziejów powstania
Wac³aw Ry¿ewski:  Wokó³ pó³nocno - zachodnich i po³udniowych peryferii tego
najwa¿niejszego tu³owia strategicznego przyst¹piono przy pomocy miejscowej ludnoœci do
umacniania wêz³ów oporu. Linia obrony przebiega³a na wysokoœci Pionowa i Byciny na
pó³nocy, dalej Taciszowa, Kleszczowa, Brzezinki, Koz³owa i Ostropy na zachodzie, po
¯erniki i Knurów na po³udniu. Powy¿sza koncepcja obrony by³a powtórzeniem myœli
zawartych w dyrektywach obronnych NKWP z po³owy maja 1921 r. 

Choæ 100 lat dzieli nas od opisywanych wydarzeñ i zmieni³y siê ca³kowicie wa-
runki, w których przychodzi ¿o³nierzom pe³niæ s³u¿bê - to takie wartoœci, które niós³
przez ¿ycie p³k Kazimierz Zenkteler, jak umi³owanie ojczyzny, ofiarnoœæ i poczucie
obowi¹zku, odwaga i inicjatywa, wytrwa³oœæ oraz przedsiêbiorczoœæ - maj¹ uniwer-
salne i nieprzemijaj¹ce znaczenie. Urodzi³ siê 24 stycznia 1884 roku w Wojnowi-
cach w powiecie nowotomyskim, w rodzinie kupca Edwarda i Joanny z Szyfterów.
W tej niewielkiej wiosce przyszed³ na œwiat tak¿e inny znacz¹cy bohater Polski Nie-
podleg³ej, równie¿ zas³u¿ony dla polskoœci Górnego Œl¹ska - Bernard Chrzanowski.
W 1918 roku Zenkteler zaanga¿owa³ siê w akcjê niepodleg³oœciow¹ w zachodniej
Wielkopolsce. Z jego osob¹ od 1 stycznia 1919 r. powi¹za³y swoje dzia³ania grupy
powstañcze w Buku, Grodzisku, Opalenicy, Rostarzewie, Rakoniewicach, Wielicho-
wie, Przemêcie, Witkowie Polskim i Kamieñcu. By³ on autorem akcji powstañczej
oddzia³ów z Wielichowa, Koœciana, Wilkowa Polskiego, Stêszewa, Wielkich £êk,
Kamieñca, Obry, Rakoniewic i Grodziska, które opanowa³y Wolsztyn. W rêce do-
wodzonych wtedy przez niego powstañców wpad³a broñ z du¿¹ iloœci¹ amunicji
oraz ca³kowite wyposa¿enie szpitala. Organizowa³ front zachodni powstania wielko-
polskiego, obj¹³ Okrêg Wojskowy, równoczeœnie pe³ni³ obowi¹zki dowódcy 155.
pu³ku piechoty (1. pu³ku rezerwowego), zosta³ dowódc¹ grupy zachodniej frontu
wielkopolskiego. W styczniu 1920 roku dowodzone przez niego oddzia³y uczestni-
czy³y w rewindykacji ziem zachodniej Wielkopolski. Podczas wojny polsko-bolsze-
wickiej 1920 roku dowodzi³ 7. rezerwow¹ wielkopolsk¹ brygad¹ piechoty, a na-
stêpnie 23. dywizj¹ piechoty. W czasie powstañ œl¹skich wspiera³ materia³ami wo-
jennymi POW Górnego Œl¹ska.

W wyniku rozmów w sprawie rozejmu uzgodniono warunki zawieszenia broni.
Wojska alianckie mia³y obsadziæ pas neutralny, wyznaczony wzd³u¿ aktualnej linii
frontu. Jak zapisa³ W³odzimierz D¹browski... dnia 10 czerwca Korfanty i Warwas, zje-
chawszy siê w B³otnicy z genera³em Gratier, oficjalnym reprezentantem komisji alianckiej
w Opolu, podpisali protokó³ stwierdzaj¹cy ich zgodê na pacyfikacjê Górnego Œl¹ska stre-
fami, miêdzy 14 a 22 czerwca. O ile zdo³a³em wysondowaæ, P. O. W. nie jest zadowolone
z takiego obrotu rzeczy i kuje dalsze zarzuty przeciwko Korfantemu. Na pewno zaœ
stwierdzam fakt, ¿e niejaki porucznik Stpiczyñski (Wojciech Stpiczyñski ³¹cznik miêdzy
NKWP a oddzia³em II sztabu MSW, przeciwnik polityczny Wojciecha Korfantego)
formuje nowy w³asny oddzia³, jak sam mi mówi³ w sile 4000 ludzi, aby mieæ go gotowym
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w momencie kiedy samodzielne wyst¹pienie uzna za potrzebne. Oddzia³ ten staje zupe³-
nie poza stref¹ dzia³ania dzisiejszego naczelnego dowództwa wojsk powstañczych i z³o¿o-
ny bêdzie prawie wy³¹cznie z cz³onków dru¿yn strzeleckich.

11 czerwca 1921 r. p³k Zenkteler przeprowadzi³ odprawê z dowódcami zwi¹z-
ków. Niektórzy kieruj¹c siê wy³¹cznie wzglêdami emocjonalnymi sk³onni byli konty-
nuowaæ powstanie. Wkrótce, tj. 13 czerwca, dosz³o do kolejnego spotkania g³ów-
nodowodz¹cego z podleg³ymi dowódcami.

W okresie dowodzenia przez Zenktelera wyst¹pi³y ostatnie regularne dzia³ania
bojowe. Do du¿ego starcia bojowego dosz³o w Zêbowicach, rankiem 11 czerwca.
Powstañcy ust¹pili ze wsi nad ranem 12 czerwca na rozkaz dowództwa podgrupy
„Linke”. Równoczeœnie toczyli oni ciê¿kie boje w rejonie Wachowa, gdzie szwadro-
ny kawalerii „Jura” i Kowalewskiego szar¿owa³y na niemieck¹ placówkê pod Wa-
chowicami, a kompania II batalionu podgrupy „Butrym” zdoby³a Leœn¹, Wachów,
Wysok¹ oraz cegielniê w Wachowicach.

O¿ywiona dzia³alnoœæ wywiadowcza oraz krwawe porachunki z ludnoœci¹ polsk¹
w pasie demarkacyjnym sprawi³y, ¿e oddzia³y polskie wielokrotnie œpieszy³y na po-
moc ludnoœci polskiej (m. in. walki w rejonie Kad³uba Wolnego, pomordowani po-
wstañcy ko³o Lubliñca).  W zwi¹zku z przewidywan¹ likwidacj¹ powstania, w toku
koñcowych dzia³añ bojowych, p³k Zenkteler wyda³ polecenie przegrupowania po-
wstañczych oddzia³ów wojskowych, które doprowadzi³o do ewakuacji - od 28
czerwca - oddzia³ów polskich i niemieckich.

Naczelny Komitet Wykonawczy Powstania z Maciejem  Miel¿yñskim (siedzi trzeci od lewej.)
- maj 1921 r.
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16 czerwca 1921 roku pp³k. Zenkteler wyda³ rozkaz dzienny, w którym napisa³:
Powstañcy! Nieustraszone zachowanie siê Wasze w boju, mêstwo i odwaga posuniête nie-
jednokrotnie do bohaterstwa, wywo³uj¹ podziw i uznanie nie tylko u swoich, ale i obcych.
Krwi¹ Wasz¹ i ofiarnoœci¹ bezgraniczn¹ znaczycie granice polskiego Œl¹ska, d¹¿¹cego
œwiadomie i wytrwale do po³¹czenia siê z macierz¹.

Piersi¹ Wasz¹, w trudzie, znoju i niedostatku, wstrzymujecie nawa³ê krzy¿ack¹. Wa-
szym, zrodzonym z bezgranicznej mi³oœci Ojczyzny, zrzuciliœcie jarzmo prusko - niemiec-
kie i wywalczacie sobie prawo do po³¹czenia siê z Polsk¹, prawo, którego ¿adna si³a i moc
ludzka ani ¿adna racja stanu wydrzeæ Wam nie zdo³a.

Jako znak widomy dla tych, którzy dokonali wybitnych czynów i zas³u¿yli na uznanie
i trwa³¹ wdziêcznoœæ narodu w okresie walk wyzwoleñczych, zosta³a ustanowiona przez
naczeln¹ w³adzê cywiln¹ G / Œl. „Œl¹ska Wstêga Walecznoœci i Zas³ugi”. Barwy odznaki
bia³o - niebieskie w obramowaniu czerwonym stanowi¹ symbol po³¹czenia siê Waszego
z Polsk¹. Aby jak najwiêcej synów Œl¹skich tym znakiem cnoty ¿o³nierskiej piersi swe zdo-
biæ mog³o...

Wœród ochotników bior¹cych udzia³ w III powstaniu œl¹skim znalaz³ siê Dionizy
Vogel z Troszczyna. Z kolei Józef Daszkiewicz z Opalenicy, znalaz³szy siê w szere-
gach 77. pu³ku piechoty, przebywa³ na granicy z Górnym Œl¹skiem, bior¹c udzia³
w zgrupowaniu wojsk stanowi¹cych obstawê III powstania œl¹skiego. Hipolit Rêko-
siewicz - natomiast - w 1920 roku zg³osi³ siê do Komisariatu Plebiscytowego w By-
tomiu, ofiaruj¹c swoj¹ pracê potrzebn¹ do utrzymania polskoœci na Œl¹sku i przyspo-
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rzenia g³osów podczas plebiscytu. Skierowany do Komitetu Plebiscytowego w Ole-
œnie, a nastêpnie w rejon Laskowic, organizowa³ kó³ka œpiewacze, prowadzi³ lekcje
jêzyka polskiego oraz wyg³asza³ referaty zwi¹zane z ówczesn¹ sytuacj¹ polityczn¹.
Zosta³ ciê¿ko pobity przez cz³onków niemieckiej bojówki - straci³ dwa zêby i ugo-
dzony zosta³ w ³opatkê no¿em. Wœród opaleniczan wa¿n¹ rolê jako organizatorzy
zbiórek pieniê¿nych na Górny Œl¹sk odegrali m. in. Maksymilian Staszewski i Jan Stel-
maszyk. 

Gdy mimo zbiorowego wysi³ku wynik plebiscytu na Œl¹sku okaza³ siê niekorzyst-
ny dla sprawy polskiej, o powrocie Górnego Œl¹ska do Macierzy zadecydowa³ czyn
zbrojny powstañców œl¹skich. Tak¿e i pod tym wzglêdem Wielkopolanie wsparli
braci Œl¹zaków, czynem manifestuj¹c wolê zjednoczenia wszystkich ziem polskich.

Górnoœl¹skie Niegolewo…
W zwi¹zku z zaanga¿owaniem nowotomyœlan w sprawê polskoœci Górnego Œl¹-

ska, przywo³aæ tak¿e nale¿y postaæ i dzia³alnoœæ, urodzonego w Niegolewie ko³o
Opalenicy, Kazimierza Niegolewskiego herbu Grzyma³a. By³ on jednym z najznako-
mitszych mê¿ów polskiej racji stanu w dziejach na Górnym Œl¹sku. W nieprzebranej
skarbnicy jego spo³ecznej spuœcizny znajdujemy obiektywn¹ ocenê jego osi¹gniêæ.

Urodzi³ siê 28 lutego 1870 roku w Niegolewie (ówczeœnie powiat grodziski,
obecnie nowotomyski), prastarej rodowej siedzibie. By³ synem Zygmunta (18 XII
1826 - 24 III 1901) i Zofii ze Skórzewskich oraz wnukiem Andrzeja Niegolewskie-

Kazimierz Niegolewski witaj¹cy ¿o³nierzy 74 pp, na koniu siedzi p³k W³odzimierz Bokszczanin -
26 czerwca 1922 r.
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go, bohatera Somosierry. Po powrocie ze studiów w Berlinie i Monachium obj¹³ po
matce maj¹tek Polwica, który w 1908 roku sprzeda³ Stefanowi Kêszyckiemu z B³o-
ciszewa i naby³ maj¹tek Kad³awy ko³o Wroc³awia. Po sprzeda¿y Kad³aw, w 1911
roku kupi³ od Niemca Zieglera maj¹tek Czarny Las (powiat lubliniecki). 

Podczas Sejmu Dzielnicowego (3 - 6 XII 1918) by³ delegatem z Górnego Œl¹ska.
W Czarnym Lesie rozwin¹³ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i polonizacyjn¹ wœród okolicz-
nej ludnoœci. Z tego powodu w 1919 roku musia³ ukrywaæ siê przed niemieck¹ po-
licj¹. W czasie I powstania œl¹skiego istnia³ w Czarnym Lesie punkt zaopatruj¹cy po-
wstañców w broñ i amunicjê. Podczas II powstania œl¹skiego zorganizowa³ z w³a-
snych funduszy pomoc sanitarn¹ i aprowizacyjn¹ dla powstañców. Wspó³pracowa³
z Wojciechem Korfantym, a w komisariacie plebiscytowym w Bytomiu pe³ni³ funk-
cjê naczelnika wydzia³u gospodarczego i kierowa³ zaopatrzeniem. 

Podobnie jak przodkowie nie odbiera³ listów adresowanych po niemiecku. Do
miejscowego proboszcza germanizatora napisa³: Pan … adresuj¹c do mojej ¿ony pisze
na kopercie, Frau von Niegolewski, a jako prze³o¿ony czysto polskiej parafii musi Pan wie-
dzieæ, ¿e jest to obraz¹ dla Ka¿dego Polaka i Polki - je¿eli ktoœ z pe³n¹ œwiadomoœci¹ sta-
re jego nazwisko przekrêca. W koñcu donoszê, ¿e wszelk¹ korespondencjê od Pana urzê-
dow¹ przyjmowaæ bêdê li tyko w polskim jêzyku. Po niemiecku przez Pana do mnie listy
pisane albo siê wróc¹ - albo nieczytane powêdruj¹ do pieca. 

Nowotomyskie  wobec powstañ œl¹skich i plebiscytu (1919 - 1921)... 

Kazimierz Niegolewski
(1870 -1924)
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W 1920 roku Wiktoria Niegolewska otworzy³a w pa³acu prywatn¹ polsk¹ szko-
³ê dla 40 dzieci z okolicy. By³a to wówczas jedyna polska szko³a na Górnym Œl¹sku.
Opiekê nad ni¹ sprawowa³ Zwi¹zek Nauczycielstwa Górnoœl¹zaków, a szko³a, mi-
mo nacisków ze strony w³adz niemieckich, przetrwa³a do czasu w³¹czenia tych tere-
nów do Polski po plebiscycie.

Dzia³alnoœæ spo³eczna Kazimierza Niegolewskiego i jego ¿ony wœród ludnoœci pol-
skiej mia³a wp³yw na wyniki plebiscytu w tej czêœci Œl¹ska. W wioskach le¿¹cych wo-
kó³ maj¹tku zdecydowana wiêkszoœæ ludnoœci g³osowa³a za przy³¹czeniem do Pol-
ski, np. w Ligocie WoŸnickiej 94%, w Kamienicy - M³ynach 96%. 

15 czerwca 1922 roku zosta³ pierwszym starost¹ Lubliñca. Wówczas to w pierw-
szym numerze „Tygodnika Powiatowego na powiat lubliniecki” (nr 1 z 20 VI 1922 r.)
napisa³: Po przesz³o 3 letniej walce na Górnym Œl¹sku odzywam siê jako pierwszy polski
Starosta powiatu Lublinieckiego do wspó³ziomków w gazecie urzêdowej, ju¿ dzisiaj polskiej
gazecie. Korzystam te¿ natychmiast z tej sposobnoœci by wezwaæ gor¹co wszystkich
mieszkañców naszego polskiego powiatu do jak najszerszej wspó³pracy na polu admini-
stracyjnym, ekonomicznym i oœwiatowym [...]. Po wiekowej niewoli polskiego Górnego Œl¹-
ska nasta³a wreszcie jutrzenka lepszego jutra. Zatem Kochani Rodacy w imiê Bo¿e do pra-
cy. Nie ukrywa³, ¿e g³ównym jego celem jako starosty by³a dzia³alnoœæ na rzecz spo-
lszczenia powiatu.

Wierny swym rodzinnym, obywatelskim zasadom, po objêciu urzêdowych obo-
wi¹zków rozda³ ok. 120 ha ziemi ma³orolnym ch³opom, a obszar ten nazwano
„Niegolewk¹”. Resztê maj¹tku sprzeda³, a uzyskan¹ gotówkê przeznaczy³ na p³ace
dla swoich urzêdników i na cele dobroczynne. 6 sierpnia 1922 roku, wraz z burmi-
strzem Józefem Zielonackim, Kazimierz Niegolewski goœci³ w Lubliñcu Marsza³ka Jó-
zefa Pi³sudskiego, który przyjecha³, by uhonorowaæ powstañców œl¹skich. Wcze-
œniej, w Czarnym Lesie, goœci³ prezydenta Stanis³awa Wojciechowskiego. Kazimierz
ju¿ powa¿nie chorowa³ na serce, kiedy wzi¹³ 14 paŸdziernika 1923 roku udzia³
w uroczystoœci przeniesienia zw³ok dziadka - pu³kownika Andrzeja Niegolewskiego

Fragment listu Kazimierza Niegolewskiego w obronie praw jêzyka polskiego
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do Krypty Zas³u¿onych Wielkopolan w koœciele œw. Wojciecha w Poznaniu.
Za swoje zas³ugi zosta³ odznaczony Orderem Odrodzenia Polski IV kl. i Orderem

Oswobodzenia Górnego Œl¹ska. Zmar³ 1 stycznia 1924 roku w Lubliñcu, gdzie zo-
sta³ pochowany na cmentarzu wojskowym.

Jego pierwsz¹ ¿on¹ by³a, poœlubiona 18 lipca 1900 roku we Wroc³awiu, Konstan-
cja z ¯abiñskich, córka Jana i Walerii z Gorów. Po rozwodzie w 1908 roku o¿eni³
siê z siostr¹ pierwszej ¿ony, Wiktori¹ (zm. 1927 r.). Wiktoria wspiera³a mê¿a w je-
go dzia³alnoœci spo³ecznej. W czasie trzeciego powstania na Œl¹sku organizowa³a do-
stawê leków i aprowizacjê dla szpitala polowego w Lubliñcu, prowadzi³a tam tak¿e
oddzia³ PCK. Opiekowa³a siê bibliotekami na Œl¹sku, które upowszechnia³y polskie
czytelnictwo. W³asne zbiory biblioteczne, dzie³a sztuki i pami¹tki zapisa³a PTPN-
-owi. Zosta³a pochowana obok mê¿a na cmentarzu wojskowym w Lubliñcu. 

W Lubliñcu, na budynku przy ul. Paderewskiego, znajduje siê pami¹tkowa tablica
poœwiêcona Kazimierzowi i Wiktorii Niegolewskim. Ich imieniem nazwano w 1990
roku jedn¹ z ulic. Z ¿adnego ze swych ma³¿eñstw Kazimierz Niegolewski nie mia³
potomstwa. Pamiêtnikarz jednak dodawa³: ... Nie zostawili potomstwa, ale zostawili po
sobie powiat lubliniecki przy Polsce! To, ¿e ten powiat za Polsk¹ siê opowiedzia³ i ¿e lud te-
go powiatu za po³¹czenie z Polsk¹ walczy³ w powstaniach, to g³ówna zas³uga œp. Pañstwa
Niegolewskich! To te¿ Ojcami powiatu lublinieckiego ich nazywano - i s³usznie! A lud po-
wiatu to ich dzieci, zw³aszcza powstañcy. Te te¿ dzieci wspominaæ bêd¹ Obojga, swoich
duchowych Rodziców jak najmilej do koñca swego ¿ycia, a to drogie i wdziêczne wspo-
mnienie przeka¿¹ swoim dzieciom i wnukom a ci znowu dalszym pokoleniom. I tak ¿yæ
bêd¹ Pañstwo Niegolewscy na zawsze w sercach ludu polskiego powiatu lublinieckiego.
Zas³u¿yli Sobie na to rzeteln¹ i ofiarn¹ prac¹ dla tego ludu i dla Ojczyzny...

Lublinieccy historycy podkreœlaj¹, ¿e fasada pa³acu Niegolewskich w Czarnym Le-
sie bardzo przypomina rodzinny pa³ac w Niegolewie. Jeœli dodamy do tego prowa-
dzon¹ tam pe³n¹ poœwiêcenia dzia³alnoœæ narodow¹, nie bêdzie wielkiej przesady
w nazwaniu czarnolaskiego pa³acu górnoœl¹skim Niegolewem…
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Œladami dawnych mieszkañców  (2)  

Urszula i Miko³aj Potoccy
- ze Starego Tomyœla do Krajkowa 

W oddalonej o 65 km od Wytomyœla miejscowoœci Krajkowo (Krajkowo - Fol-
wark), w gminie Mosina, znajduje siê kapliczka z figur¹ Chrystusa Króla, ufundowan¹
przez Urszulê i Miko³aja Potockich. Jest to murowana kapliczka czworoœcienna, o wy-
sokoœci oko³o 3,6 m. Jej podstawê tworzy dziewiêciowarstwowy ceglany cokó³ o wy-
miarach 135 x 115 cm. Z coko³u ku niebu wznosi siê nieco wê¿sza kolumna wykona-
na z czerwonej ceg³y, zwieñczona czterospadowym bia³ym daszkiem z metalowym
krzy¿em. W górnej czêœci obiektu, w ³ukowej niszy, umieszczona zosta³a postaæ Chry-
stusa Króla. Poni¿ej w oszklonej kwadratowej wnêce zawieszony zosta³ niewielki ob-
razek Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Wed³ug dostêpnych Ÿróde³ kapliczka zosta³a
wzniesiona w 1847 roku, natomiast na jednej z tabliczek informacyjnych umieszczo-
nych w dolnej czêœci obiektu widnieje napis: „Fundacja Miko³aja i Urszuli Potockich R.
1817.” Druga z tabliczek zawiera informacjê, ¿e w 1985 roku pierwotna rzeŸba Chry-
stusa i obraz zosta³y skradzione i w 1989 roku zast¹piono je replikami.

Kim byli Urszula i Miko³aj Potoccy? 
Pochodzenie i status spo³eczny Urszuli jest doœæ jednoznaczny, natomiast w od-

niesieniu do osoby jej mê¿a, Miko³aja Potockiego, nie wszystko wydaje siê byæ pro-
ste i oczywiste.

Urszula Potocka z domu Sobieray przysz³a na œwiat w 1787 roku w Starym To-
myœlu. By³a córk¹ Marianny i Szymona Sobierayów. W ksiêdze chrztów proboszcz
wytomyski zapisa³: Tomyœl [s. 50v] / Dnia tego¿ [21 paŸdziernika 1787] ja Andrzej Sta-
siæ proboszcz miejscowy ochrzci³em dziecko imieniem Urszula Szymona Sobieraya i Ma-
rianny zwi¹zku prawowitego córkê, chrzestnymi byli Jakub pilarz i Jadwiga Szymanowa.

Nazwisko Miko³aja wskazuje na jego szlacheckie pochodzenie, jednak¿e dawne
dokumenty metrykalne mówi¹ zupe³nie coœ innego. Bez powodzenia podejmowa-
ne by³y dot¹d próby ustalenia jego rodowodu, co potwierdzaj¹ genealogiczne inter-
netowe poszukiwania. Na jednym z genealogicznych portali znaleŸæ mo¿na informa-
cjê jakoby Miko³aj Potocki urodzi³ siê 5 grudnia 1784 roku w Gostyniu, w powiecie
Krobia. Jednak¿e ksiêgi metrykalne parafii gostyñskiej z wspomnianego roku i lat s¹-
siednich tego faktu nie potwierdzaj¹. Z kolei w ksiêdze meldunkowej Krajkowa z lat
1794 -1868 zapisano, i¿ Miko³aj urodzi³ siê w miejscowoœci o nazwie Reglin
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w powiecie Krobia. I tu pojawia siê kolejna niewiadoma - obecnie taka miejscowoœæ
nie istnieje. Nie uda³o siê te¿ ustaliæ, czy taka wieœ lub osada w ogóle istnia³a?
Mo¿liwe, ¿e chodzi nie o Reglin, ale Reklin, po³o¿ony w gminie Siedlec, od 1894
roku nale¿¹cy do parafii wolsztyñskiej. Dodatkowo za Reklinem przemawia
stosunkowo niewielka odleg³oœæ  (25 km) od Starego Tomyœla.

Urszula i Miko³aj zwi¹zek ma³¿eñski zawarli w parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Wytomyœlu. W „Liber Copulatorum” (Ksiêga Zaœlubionych) zapisano:

Stary Tomyœl 28 luty 1810
Ja Jan Rebelski pleban miejscowy pob³ogos³awi³em ma³¿eñstwo miêdzy pracowitym Mi-

ko³ajem Potockim m³odzianem parobkiem i Urszul¹ Sobieraiank¹ pann¹ po og³oszonych
zapowiedziach bez przeszkód wykrytych, œwiadkami obecnymi Florian Ro¿ek i Kazimierz
Dudek, oboje z Tomyœla. (…) Oblubieniec 26 lat, oblubienica 23.

W akcie tym Miko³aj okreœlony zosta³ jako parobek - czy¿by ¿eni¹c siê z wiejsk¹
dziewczyn¹ musia³ zrzec siê szlachectwa? Mo¿na w tej sprawie snuæ wiele domy-
s³ów, lecz by nie tworzyæ nieprawdziwych historii b¹dŸ mitów, nale¿y trzymaæ siê
faktów odnotowanych w koœcielnych archiwach. 

Urszula i Miko³aj doczekali siê co najmniej czwórki dzieci. Najstarszym by³ syn Jó-
zef urodzony 18 lutego 1810 roku, przed zawarciem zwi¹zku ma³¿eñskiego rodzi-
ców. Warto tu odnotowaæ nazwisko jego matki chrzestnej - Marianny Patanowej za-
pisanej jako ¿ona organisty. W nastêpnym roku przyszed³ na œwiat syn Stanis³aw, co
potwierdza adnotacja w ksiêdze chrztów:

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

Ufundowana przez ma³¿eñstwo
Potockich kapliczka wotywna 
w Krajkowie, gmina Mosina
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Grób dawnych mieszkañców Starego Tomyœla  -
Josefa Sobiray i jego ¿ony Emilie z domu May 

- na wytomyskim cmentarzu 
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1811 Tomyœl (Stary Tomyœl), 3 maja
Ja Jan Rebelski proboszcz wytomyski ochrzci³em dziecko imieniem Stanis³aw urodzone

drugiego bie¿¹cego [miesi¹ca] pracowitych Miko³aja Potockiego i Urszuli z Sobieraiów
prawowitego zwi¹zku, syna parobków. Chrzestnymi byli Franciszek Nowak i El¿bieta
Borska. Dom nr 28. 

Uwagê tak¿e i w tym przypadku zwraca nazwisko matki chrzestnej, to¿same z
nazwiskiem wytomyskiego karczmarza Miko³aja. Jak zaœwiadczaj¹ akta metrykalne w
roku 1795 karczmarzem w Wytomyœlu by³ w³aœnie Miko³aj Borski.

Nie wiadomo, jak d³ugo Miko³aj i Urszula pozostawali na naszym terenie. Jednym z
ich dzieci by³a równie¿ Emilia urodzona 29 sierpnia 1818 b¹dŸ 1819 roku - jednak ani
w aktach parafii w Wytomyœlu, ani te¿ w aktach parafii w ¯abnie, do której nale¿y
Krajkowo, faktu jej narodzin nie odnotowano.

Kolejne informacje o Urszuli i Miko³aju dotycz¹ ju¿ Krajkowa. Jak podaje "Informator
Mosiñski" z 2017 roku, Potoccy osiedlili siê w Krajkowie Folwarku po 1819 roku.
Miko³aj obj¹³ tam funkcjê "custos sylvre", tj. stra¿nika lasu, odpowiadaj¹c¹ dziœ
stanowisku leœniczego. Pe³nienie przez niego funkcji stra¿nika lasu potwierdza równie¿
akt zgonu, urodzonego ju¿ w Krajkowie, syna Andrzeja, w którym zapisano nazwisko
ojca: stra¿nik leœny Miko³aj Potocki. To, ¿e Urszula i Miko³aj osiedlili siê w Krajkowie, sta³o
siê prawdopodobnie za przyczyn¹ Wiktora Szo³drskiego, który w owym czasie by³
w³aœcicielem m. in. Starego Tomyœla i w³aœnie Krajkowa.

Potoccy do œmierci mieszkali w Krajkowie. Urszula zmar³a 20 listopada 1853 roku.
W jej akcie zgonu odnotowano, ¿e by³a córk¹ ch³opów (Colonus) i ¿on¹ ch³opa (Uxor
Coloni). Owdowia³y Miko³aj musia³ byæ atrakcyjnym kandydatem na mê¿a, skoro dwa
lata po œmierci ¿ony, 19 sierpnia 1855 roku, maj¹c 72 lata o¿eni³ siê po raz drugi. Tym
razem jego wybrank¹ by³a 34-letnia Julianna Sikorska. Ich œlub odby³ siê w parafii w
¯abnie, a miejscowy proboszcz A. Staœkiewicz odnotowa³: W koœciele ¯abna zaœlubieni
zostali uczciwy Miko³aj Potocki wdowiec ch³op z Krajkowa z uczciw¹ pann¹ Juliann¹ Sikorsk¹
s³u¿¹c¹ z Krajkowa.

Miko³aj zmar³ 4 kwietnia 1875 roku, w wieku 90 lat. Jako przyczynê jego zgonu
zapisano staroœæ (senectus)i odnotowano, ¿e  rodzice jego s¹ nieznani (ignotis). To, ¿e
w akcie zgonu nie wymieniono imion rodziców zmar³ego Miko³aja jest doœæ intryguj¹ce,
albowiem zg³aszaj¹cym jego œmieræ by³ syn Andrzej. Zwyczajowo w ksiêgach
koœcielnych odnotowywano, zarówno imiê i profesjê ojca zmar³ej osoby, jak i imiê i
nazwisko rodowe matki.

Na marginesie przywo³anych tu informacji o Urszuli Sobieray ciekawostka
dotycz¹ca wytomyskiego cmentarza… Na koñcu cmentarnego chodnika, po jego
lewej stronie  znajduje siê (oznaczony numerem  315) grób dawnych mieszkañców
Starego Tomyœla - Josefa Sobiray i jego ¿ony Emilie z domu May, których œlub mia³
miejsce 9 czerwca 1853 roku w wytomyskim koœciele. Wprawdzie nazwisko na
tym zabytkowym nagrobku nie jest identyczne z nazwiskiem Urszuli
(Sobiray/Sobieray), nie wyklucza to jednak faktu, ¿e mog³y ich ³¹czyæ bliskie

Jan B¹belek
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powi¹zania rodzinne? Na tym nagrobku, tu¿ pod tablic¹ imienn¹, umieszczony
zosta³ zwracaj¹cy uwagê tekst:

Tretet her zu unserm Grabe
Stört uns nicht in unsrer Ruh.
Denkt was wir gelitten haben.
Gönnet uns die ewge Ruh.

PrzyjdŸ do naszego grobu
Nie zak³ócaj naszego spokoju 
Pomyœl co my przecierpieliœmy 
¯ycz nam wiecznego spokoju

Ta wyj¹tkowa  myœl nie jest jednak ewenementem, podobn¹ sentencjê mo¿na
znaleŸæ np. na oddalonym od Wytomyœla o oko³o 330 km cmentarzu ewangelickim
w okolicach Lêborka.

Kapliczka ufundowana przez Urszulê i Miko³aja Potockich wzniesiona zosta³a u
wrót  krajkowskiej puszczy - obecnie jest to teren Rezerwatu Przyrody Krajkowo. 

W opracowaniu wykorzystano kwerendy i t³umaczenia wykonane przez  Jaros³awa
Juszczaka.

Zdjêcia: Jan B¹belek
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Remigiusz Grochowiak

Od dryndy do autobusu. 
Komunikacja miejska w Nowym Tomyœlu 
w latach 1954 - 2020 (cz.1)

Rozwi¹zania komunikacyjne przechodzi³y swoist¹ ewolucjê, od form bardzo pro-
stych do skomplikowanych, z³o¿onych struktur. Na przestrzeni dziejów zmienia³y
siê nie tylko œrodki transportu, infrastruktura drogowa, ale tak¿e przyzwyczajenia
komunikacyjne ludnoœci. 

Istotnym zagadnieniem jest te¿ dostêpnoœæ komunikacyjna, któr¹ definiuje siê ja-
ko ³atwoœæ, z jak¹ osoba mo¿e osi¹gn¹æ okreœlon¹ us³ugê i pewne udogodnienia,
które jej to umo¿liwi¹ lub u³atwi¹. Oprócz lokalizacji przystanków du¿e znaczenie
maj¹ te¿ przebieg linii komunikacyjnej, miejsca œwiadczenia us³ug, czy koszty
przejazdu. 

Tak¿e w mieœcie nad Szark¹ nieodzownym elementem ¿ycia by³a i jest komunika-
cja miejska, której celem jest zapewnienie mieszkañcom wygodnego dojazdu i po-
wrotu z dworca do centrum. Dzia³ania te, w omawianym okresie, wpisa³y siê na sta-
³e w historiê miasta, postaæ jednego z przewoŸników - Wawrzyna Tomysa - sta³a siê
w mieœcie legendarna, a jego drynda by³a jednym z dwóch pojazdów tego typu, eks-
ploatowanych na liniach miejskich w Wielkopolsce. 

1. Lata powojenne i drynda pana Tomysa
Po II wojnie œwiatowej ludnoœæ miasta zmniejszy³a siê z 2 701 osób w 1938 roku

do 1 536 w roku 1945. Natychmiastowego remontu wymaga³o 40% wszystkich
budynków w mieœcie, zniszczone zosta³y sieci gazowe i elektryczne. Odbudowa,
prowadzona pocz¹tkowo czêœciowo systemem gospodarczym g³ównie przez sa-
mych mieszkañców, nabra³a tempa po 1957 roku, kiedy wdro¿ony zosta³ program
pomocy pañstwa dla budownictwa miejskiego. W 1961 roku oddano do u¿ytku
pierwszy budynek wzniesiony w ramach budownictwa komunalnego, zaœ trzy lata
póŸniej pierwszy blok spó³dzielczy z dwudziestoma czterema mieszkaniami. 

Odradza³ siê równie¿ przemys³. Ju¿ 17 sierpnia 1945 roku pracê podjê³a Fabry-
ka Narzêdzi Chirurgicznych „Chifa” -  wówczas Pañstwowa Fabryka Przyrz¹dów
Chirurgicznych „¯ar”. Sta³a siê ona szybko wizytówk¹ miasta, zw³aszcza po prze-
prowadzonej w latach szeœædziesi¹tych modernizacji. W 1974 roku fabryka zatrud-
nia³a ju¿ 1 100 pracowników. Dzia³a³y równie¿ inne zak³ady, w tym mleczarnia, za-
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k³ady wikliniarsko - koszykarskie i inne. Remontowano i utwardzano równie¿ ulice
i jezdnie, których d³ugoœæ wzros³a z 9,3 km w 1946 roku do 16,9 km w 1975 ro-
ku. Stopniowo z ulic zaczê³y znikaæ latarnie gazowe, zastêpowane przez lampy elek-
tryczne. Wraz rozwojem przemys³u, w mieœcie ros³a stale liczba mieszkañców.
W 1960 roku w Nowym Tomyœlu by³o ju¿ 4 696 mieszkañców. Liczba ta wzros³a
do 7 694 w 1975 roku. 

Wraz z rozwojem miasta coraz bardziej odczuwalnym problemem sta³ siê brak
sprawnego po³¹czenia z Poznaniem. Autobusy regionalne, które powróci³y na trasy
w 1949 roku, kursowa³y z Nowego Tomyœla rzadko. Co prawda poci¹gi do Pozna-
nia odje¿d¿a³y z Nowego Tomyœla kilka razy dziennie, jednak¿e problemem by³a du-
¿a odleg³oœæ dziel¹ca dworzec od centrum. 

Sytuacja taka trwa³a przez kilka pierwszych powojennych lat, a¿ do 1954 roku,
kiedy to na trasê ³¹cz¹c¹ plac Chopina (Stary Rynek) z dworcem wyjecha³a drynda
- zamkniêty pojazd ko³owy u¿ywany do przewozu pasa¿erów, zaprzê¿ony w dwa
konie. W³aœcicielem pojazdu by³ Wawrzyn Tomys. Jego syn, Jerzy Tomys wspomi-
na³: Mój ojciec Wawrzyn mieszka³ w Nowym Tomyœlu od 1925 roku i zaraz po wojnie
pracowa³ w przedsiêbiorstwie budowlanym jako magazynier. Firma ta zmieni³a siedzi-
bê i ojciec zosta³ bez pracy. Wpad³ wiêc na pomys³, ¿eby zaj¹æ siê transportem konnym.
Kiedyœ nie by³o komunikacji miejskiej, takiej iloœci samochodów jak obecnie, wiêc

Nowotomyska drynda Wawrzyna Tomysa w oczekiwaniu na pasa¿erów - lata 60. XX wieku.
Archiwum: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

34 Remigiusz Grochowiak

w 1954 roku zajêliœmy siê dowozem ludzi na stacjê kolejow¹. Mia³em wówczas 13 lat.
Ojciec kupi³ dryndê w Buku u pani Krzy¿akowej (drug¹ tak¹ po latach kupi³ pan Dura
ze Zb¹szynia). By³em dumny, gdy¿ pe³ni³em rolê kasjera. Najpierw bilety kosztowa³y 50
groszy, a póŸniej zdro¿a³y do 1z³.

Nasz omnibus ozdobiony by³ reklamami nowotomyskich sklepów. Drynda prezento-
wa³a siê bardzo ³adnie, by³a oœwietlona na zewn¹trz i w œrodku. Wewn¹trz by³y usta-
wione dwie d³ugie ³awki, a wejœcie by³o od ty³u. Mieœci³o siê w niej 60 osób, choæ pasa-
¿erowie nawet na schodkach stali.W³aœciwy przystanek znajdowa³ siê na Placu Chopi-
na, ale zatrzymywaliœmy siê te¿ na ¿¹danie i wielu chêtnych zabieraliœmy po drodze.
Mieliœmy 6 koni na zmianê. JeŸdziliœmy od 5.00 do 22.00, a oprócz tego odbieraliœmy
pasa¿erów z nocnego poci¹gu, który przyje¿d¿a³ o godz. 24.00. Dlatego te¿ mieliœmy
zmianê koni i wszystkie posiada³y atesty - dowody to¿samoœci konia. Nasze konie po-
chodzi³y z oœrodka szkoleniowego w Pora¿ynie: by³y bu³anki, siwki, gniade i kare. Naj-
wiêksze przeci¹¿enie by³o rano i po po³udniu, gdy ludzie z pracy wracali. Woziliœmy te¿
towary z poci¹gów, np. ryby, dro¿d¿e i rozwoziliœmy je po sklepach.

Trasa przejazdu prowadzi³a z placu Chopina przez ulicê Pi³sudskiego (wówczas
Armii Czerwonej), Kolejow¹, do placu przed budynkiem dworca kolejowego. Z za-
chowanego rozk³adu jazdy poci¹gów z zimy 1954 roku mo¿na wnioskowaæ, ¿e
drynda osiem razy dziennie pokonywa³a trasê z placu Chopina na dworzec i z po-
wrotem, dowo¿¹c i odbieraj¹c pasa¿erów z ka¿dego poci¹gu w kierunku Poznania.

Sama drynda by³a lekkiej budowy, dwuosiowym wozem konnym. WoŸnica sie-
dzia³ na czêœciowo zakrytym koŸle i powozi³ dwoma koñmi. Przedzia³ pasa¿erski
mia³ trzy szerokie okna, z przesuwnymi lufcikami w górnej czêœci. Oœwietlenie za-
pewnia³y dwie lampy naftowe, zawieszone pod sufitem. Wejœcie do przedzia³u pa-
sa¿erskiego znajdowa³o siê z ty³u i prowadzi³y do niego dwa drewniane stopnie.

Kres funkcjonowania dryndy przypad³ na 1966 rok, kiedy to staraniem ówcze-
snej Miejskiej Rady Narodowej uda³o siê uzyskaæ zgodê na uruchomienie miejskiej
komunikacji autobusowej, do obs³ugi której Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samo-
chodowej (PKS) w Poznaniu odda³o jeden autobus. Jerzy Tomys wspomina³, ¿e:
pewnie jeŸdzilibyœmy dalej, ale nasta³ czas, gdy wprowadzono komunikacjê miejsk¹. Lu-

Rozk³ad jazdy nowotomyskiej dryndy w pierwszym roku œwiadczenia us³ug. 
Rekonstrukcja na podstawie Sieciowego rok³adu jazdy PKP na rok1954
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dzie skar¿yli siê, ¿e autobus siê spóŸnia, a my s³ynêliœmy z tego, ¿e zawsze byliœmy punk-
tualni. Po wprowadzeniu autobusu miejskiego jeŸdziliœmy ju¿ tylko po towary, do biblio-
teki woziliœmy koks, dla ludnoœci wêgiel, lekarstwa do szpitala i apteki, a nawet roz³ado-
wywaliœmy wagony kolejowe. 

2. Lata 1966 - 1991. W strukturach PKS Poznañ 
Wprowadzenie do produkcji w 1961 roku w Sanockiej Fabryce Autobusów mo-

delu San H25, a od 1964 roku ulepszonej wersji H27, zrewolucjonizowa³o miejsk¹
i miêdzymiastow¹ komunikacjê1. Umo¿liwi³o wycofanie z eksploatacji pierwszych,
nieedoskona³ych konstrukcji powojennych, jak równie¿ uruchomienie wielu no-
wych linii autobusowych. Liczne wsie i osady, pozbawione dotychczas bezpoœred-
nich po³¹czeñ, zosta³y objête sieci¹ autobusow¹, zaœ w rozrastaj¹cych siê miastach
starano siê poprawiaæ warunki ¿ycia, m. in. wprowadzaj¹c komunikacjê miejsk¹. 

W zachodniej Wielkopolsce brak komunikacji miejskiej odczuwalny by³ zw³asz-
cza w oœrodkach po³o¿onych wzd³u¿ linii kolejowej Poznañ - Frankfurt nad Odr¹.
W wiêkszoœci miast dworce kolejowe po³o¿one by³y w znacznej odleg³oœci od cen-
trum, a istniej¹ce po³¹czenia konne wyczerpa³y ju¿ swoje mo¿liwoœci. Oko³o 1965
roku wewnêtrzne linie dowozowe zosta³y uruchomione w Buku (linia Rynek - Dwo-
rzec Kolejowy) oraz w Zb¹szyniu (linia [Perzyny] - Zb¹szyñ Rynek - Zb¹szyñ Dwo-
rzec Kolejowy - [Nowa Wieœ])2. Rok póŸniej podobn¹ liniê autobusow¹ uruchomio-
no w Nowym Tomyœlu.

Autobus miejski wyjecha³ w Nowym Tomyœlu na trasê wiosn¹ 1966 roku. Jego
trasa nie ró¿ni³a siê od trasy dryndy i wiod³a z rynku (Plac Chopina, przystanek zlo-
kalizowany przy zachodniej pierzei placu),  przez ulicê Armii Czerwonej (obecnie
Pi³sudskiego) i Kolejow¹ do dworca kolejowego. Rozk³ad jazdy zak³ada³ 13 kursów
w ka¿d¹ stronê. Poranne i po³udniowe kursy by³y skomunikowane z poci¹gami od-
je¿d¿aj¹cymi w kierunku Poznania, popo³udniowe i wieczorne natomiast z poci¹ga-
mi przyje¿d¿aj¹cymi z Poznania. W przeciwieñstwie do dryndy, której ostatni kurs
zwi¹zany by³ z poci¹giem przyje¿d¿aj¹cym o pó³nocy, ostatni autobus odje¿d¿a³
z dworca kolejowego o godzinie 22.00. Czas przejazdu uleg³ znacznemu skróceniu
i wynosi³ 4 minuty. Na trasie nie wyznaczono ¿adnych przystanków poœrednich3. 

Zaznaczyæ tu nale¿y, ¿e autobus komunikacji miejskiej kursuj¹cy pomiêdzy Pla-
cem Chopina a dworcem nie by³ jedynym, który realizowa³ to po³¹czenie. Obydwa
przystanki obs³ugiwa³y równie¿ autobusy miêdzymiastowe i regionalne, kursuj¹ce
do Wolsztyna, Borui oraz Grodziska Wlkp. Nie zaje¿d¿a³y one jednak pod dwo-
rzec, a ich przystanek zlokalizowany by³ w ci¹gu ulicy Kolejowej, przed przejazdem
kolejowym. Ich rozk³ad jazdy nie by³ równie¿ zsynchronizowany z rozk³adem jazdy
poci¹gów, co powodowa³o, ¿e w wiêkszoœci nie by³y one przydatne mieszkañcom
doje¿d¿aj¹cym do pracy do Poznania. 

Cena biletu jednorazowego (normalnego i ulgowego) wynosi³a 2 z³ i by³a zgodna
z tabel¹ op³at PKS za przejazd komunikacj¹ podmiejsk¹. Bilet miesiêczny kosztowa³
25 z³, co przy œredniej p³acy ponad 2 tys. z³ nie by³o cen¹ wygórowan¹. Ceny bile-
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tów pozosta³y niezmienione do koñca lat siedemdziesi¹tych. W 1979 roku bilet jed-
norazowy kosztowa³ ju¿ 3 z³.

W okresie kilku kolejnych lat na tej linii nie nastêpowa³y wiêksze zmiany. Doko-
nywano korekty poszczególnych kursów, dostosowuj¹c je do zmian w rozk³adach
jazdy poci¹gów. Do 1972 roku zlikwidowane zosta³y kursy o godz. 12.00 i 17.10
z Placu Chopina (odpowiednio o 12.25 i 16.55 z dworca kolejowego), dodatkowo
zaœ pojawi³ siê kurs o 14.35 z Placu Chopina i 14.50 z dworca, obs³ugiwany w dni

Rozk³ad jazdy autobusu miejskiego wa¿ny od 28 maja 1967 roku



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

37Komunikacja miejska  w Nowym Tomyœlu w latach 1954 - 2020 (cz.1)

robocze. Zmieni³ siê natomiast oddzia³ PKS obs³uguj¹cy po³¹czenie. Oddzia³ po-
znañski zosta³ oko³o 1978 roku zast¹piony nowo powsta³ym oddzia³em wolsztyñ-
skim, który dysponowa³ w³asn¹ zajezdni¹ w tym oddalonym o 25 km od Nowego
Tomyœla mieœcie. Zmiana ta nie trwa³a jednak d³ugo, bo ju¿ w 1979 roku liniê po-
nownie obs³ugiwa³ PKS Poznañ.

Rozk³ad jazdy wa¿ny od 26 maja 1968 roku. Widoczna korekta d³ugoœci kursu oraz wprowadzenie
ograniczenia dwóch pierwszych kursów jedynie do dni roboczych
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W 1979 roku wykonywanych by³o czternaœcie kursów w dni robocze oraz dzie-
wiêæ w dni œwi¹teczne. Wzrastaj¹cy ruch ko³owy w mieœcie wymusi³ zwiêkszenie
czasu przejazdu o jedn¹ minutê, tj. do 5 minut. Wprowadzono równie¿ ogranicze-
nie kursowania w okresach œwi¹tecznych. W pierwszym dniu Œwi¹t Bo¿ego Naro-
dzenia (25.12), w Nowy Rok (1.01) i w pierwszym dniu Wielkanocy autobus nie
kursowa³. W 1980 roku w rozk³adzie jazdy nie nast¹pi³y wiêksze zmiany.

Wa¿nym wydarzeniem z tego okresu by³o podjêcie 21 kwietnia 1978 roku de-
cyzji o budowie w Nowym Tomyœlu zajezdni autobusowej PKS-u Poznañ wraz
z drog¹ dojazdow¹. Zajezdniê, zlokalizowan¹ przy ulicy Targowej 7, oddano osta-
tecznie w 1989 roku. Na jej terenie znalaz³y siê: dwustanowiskowa stacja paliw, bu-
dynek administracyjny, warsztat naprawczy oraz plac postojowy dla autobusów.
Uruchomienie placówki terenowej znacznie u³atwi³o komunikacyjn¹ obs³ugê miasta
i przyleg³ych miejscowoœci.

Bilet autobusowy PKS z 1977 roku. Identyczne
bilety w cenie 2 z³ obowi¹zywa³y na linii miejskiej

w Nowym Tomyœlu
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Autobus San H-100 w oczekiwaniu na odjazd na Placu Chopina. Lata 70. XX wieku.
Nowotomyska Galeria Internetowa. Z albumu Krzysztofa Jandego

Nowy dworzec autobusowy w Nowym Tomyœlu oddany do u¿ytku 20 lipca 1987 r. 
Ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
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Wczeœniej, bo ju¿ 20 lipca 1987 roku oddano do u¿ytku nowy dworzec autobu-
sowy (o powierzchni u¿ytkowej 501 m2 i kubaturze 1 530 m3) dla komunikacji re-
gionalnej, zlokalizowany przy ulicy Kolejowej 2. Grunt pod budowê dworca zosta³
przekazany w u¿ytkowanie PKS-u Poznañ, decyzj¹ Naczelnika Miasta i Gminy No-
wy Tomyœl z 23 maja 1984 roku. Dotychczasowy g³ówny przystanek na Placu Nie-
podleg³oœci zosta³ zlikwidowany.

Wraz z powstaniem nowej bazy autobusowej podjêto decyzjê o zmianie trasy li-
nii miejskiej. Zmiana mia³a na celu objêcie komunikacj¹ wiêkszego obszaru miasta
i by³a odpowiedzi¹ na liczne g³osy mieszkañców, rozbudowuj¹cego siê od 1964 ro-
ku dynamicznie Osiedla Œwierczewskiego (obecnie Osiedle Batorego), domagaj¹-
cych siê lepszego i bezpoœredniego skomunikowania z dworcem. Pod koniec maja
1987 roku nowa trasa linii miejskiej wygl¹da³a nastêpuj¹co:

Kierunek: do Dworca PKP
Plac Chopina - Poznañska - Koœciuszki - D³uga - Plac Niepodleg³oœci - Zb¹szyñska

- Musia³a - Witosa - Armii Czerwonej (obecnie Pi³sudskiego) - Kolejowa - Dworzec
Kolejowy 

Kierunek: do Placu Chopina
Dworzec Kolejowy - Kolejowa - Armii Czerwonej (obecnie Pi³sudskiego) - Plac

Chopina - Poznañska - Koœciuszki - D³uga - Plac Niepodleg³oœci - Zb¹szyñska - Musia-
³a - Witosa - Armii Czerwonej (obecnie Pi³sudskiego) - Plac Chopina

Zajezdnia autobusowa przy ulicy Targowej - 1989 r. 
Ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
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Tak u³o¿ona trasa zapewnia³a szybki dojazd i powrót z dworca, zarówno miesz-
kañcom starej czêœci miasta, jak równie¿ osiedla. Uruchomiony zosta³ równie¿ do-
datkowy przystanek przy budynku Policji na ulicy Armii Czerwonej (obecnie Pi³sud-
skiego). Rozk³ad jazdy wa¿ny od 31 maja 1987 roku zak³ada³ w dni powszednie
szesnaœcie kursów z Placu Chopina do dworca i czternaœcie z powrotem oraz osiem
kursów w ka¿d¹ stronê w dni œwi¹teczne i wolne od pracy. Liniê obs³ugiwa³a miej-
scowa, terenowa placówka PKS Poznañ. Przy okazji zmieniono równie¿ oficjaln¹ na-
zwê przystanku Rynek na Plac Chopina.

Rosn¹ca pod koniec lat 80. XX wieku inflacja wp³ynê³a na ceny biletów. W 1987
roku cena biletu normalnego na przejazd wynosi³a ju¿ 16 z³, a ulgowego 8 z³. Rok
póŸniej cena wzros³a do 30 z³, a w maju 1990 roku do 420 z³.

W kolejnych latach nie nast¹pi³y wiêksze zmiany w kursowaniu miejskiego
autobusu. W rozk³adzie na 1988 rok ujednolicono liczbê kursów - w dni robocze

  normalny  ulgowy  miesiêczny  
1967 2 z³ 2 z³ 25 z³  
1968 2 z³ 2 z³ 25 z³  
1972 2 z³ 2 z³ 25 z³  
1979 3 z³ 2 z³ 25 z³  
1980 3 z³ 2 z³ 25 z³  
1987 16 z³ 8 z³    
1988 30 z³ 15 z³ 810 z³  
1990 420 z³ 210 z³ 20 160 z³  

Rozk³ad jazdy z maja 1987 roku, po skierowaniu linii przez ulicê Musia³a

Ceny biletów komunikacji miejskiej
w Nowym Tomyœlu 

w latach 1967 - 19904
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do piêtnastu w ka¿d¹ stronê i zwiêkszono do dziesiêciu liczbê kursów w dni
œwi¹teczne. Dwa lata póŸniej liczba kursów nie uleg³a zmianie, wprowadzono jednak
ograniczenie kursowania autobusu w Wigiliê i Sylwestra. Zgodnie z rozk³adem jazdy
w Wigiliê ostatni kurs wykonywany by³ o 9.00 z Placu Chopina i 9.55 z dworca
kolejowego. Dodatkowo wykonywany by³ jedynie ostatni kurs na poci¹g o 22.00.
W Sylwestra natomiast kursy wykonywane by³y do godziny 18.20 z Placu Chopina
i 18.50 z dworca kolejowego. By³ to ostatni rozk³ad jazdy, w którym
przewoŸnikiem by³ PKS Poznañ.

W okresie obs³ugiwania komunikacji miejskiej przez PKS w Poznaniu pasa¿erom
bardzo dawa³ siê we znaki brak po³¹czenia na ostatni poci¹g wieczorny,
odje¿d¿aj¹cy z Poznania po godz. 22.00 i przyje¿d¿aj¹cy do Nowego Tomyœla w

Artyku³ z „Wiadomoœci Nowotomyskich” ze stycznia 1987 roku, opisuj¹cy problem braku kursu
komunikacji miejskiej na wieczorne poci¹gi
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Uk³ad linii regionalnych PKS w okolicach Nowego Tomyœla w 1990 roku

Autosan H9-21 PKS-u Poznañ na przystanku na Placu Niepodleg³oœci - lata 80. 
Fot. Janusz Nowacki. Ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu
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okolicach pó³nocy. Problem, wielokrotnie poruszany przy okazji ró¿nych rozmów,
nie zosta³ jednak rozwi¹zany. Brak tego kursu t³umaczono ma³¹ iloœci¹ pasa¿erów
potencjalnie mog¹cych korzystaæ z tego po³¹czenia, zw³aszcza, ¿e jego
uruchomienie zwi¹zane by³oby z koniecznoœci¹ wprowadzenia na ten kurs
podwy¿szonej taryfy nocnej, która jeszcze bardziej zniechêca³aby potencjalnych
pasa¿erów. Dodatkowo odmowê uzasadniano faktem, ¿e pod dworcem na
podró¿nych oczekuj¹ w nocy taksówki. Podobny problem dotyczy³ równie¿
wczeœniejszego kursu o 22.10 z dworca.

Niezale¿nie od komunikacji miejskiej, w omawianym okresie mocno rozrasta³a
siê równie¿ komunikacja podmiejska i miêdzymiastowa. W maju 1967 roku
autobusy podmiejskie kursowa³y na nastêpuj¹cych trasach:

1. Nowy Tomyœl - Grodzisk Wlkp. - Koœcian
2. Nowy Tomyœl - Grodzisk Wlkp. - Buk - Poznañ
3. Nowy Tomyœl - Opalenica - Poznañ
4. Nowy Tomyœl - Pniewy - Poznañ
5. Nowy Tomyœl - Boruja Koœcielna - KuŸnica Zb¹ska / Wolsztyn 
6. Nowy Tomyœl - Lwówek - Pniewy
7. Nowy Tomyœl - Grodzisk Wlkp. - Koœcian
8. Nowy Tomyœl - Zb¹szyñ - Sulechów
W latach osiemdziesi¹tych XX wieku sieæ po³¹czeñ wzbogaci³a siê jeszcze o bezpo-

œrednie po³¹czenia do Zielonej Góry (przez Babimost), Zêbowa (przez Stary Tomyœl,
Lwówek) oraz do Buku (przez Kuœlin, Michorzewo). Zmienia³ siê równie¿ tabor. Po-
pularne w latach siedemdziesi¹tych Sany H100 zosta³y zast¹pione nowymi konstruk-
cjami, g³ównie Jelczami 043 i Autosanami H9-20 i ich ulepszon¹ wersj¹ H9-21. Zw³asz-
cza te ostatnie, proste w obs³udze i odporne na z³¹ jakoœæ polskich szos, sta³y siê sym-
bolem miêdzymiastowej i regionalnej komunikacji autobusowej w regionie5.

3. Lata 1991 - 2006. W zarz¹dzie Gminy i PWiK
Zmiany demokratyczne na prze³omie lat 90. XX wieku przynios³y ze sob¹ nowe

rozwi¹zania w samorz¹dach terytorialnych. Ustawa z 8 marca 1990 roku o samo-
rz¹dzie gminnym umo¿liwi³a samorz¹dom terytorialnym zajmowanie siê lokalnymi
problemami, w zamian za centralne sterowanie nimi ze stolicy województwa. Zna-
laz³o to swoje odzwierciedlenie tak¿e w obrazie komunikacji miejskiej. Skargi pasa-
¿erów, brak skomunikowania rozk³adu jazdy autobusu miejskiego z rozk³adem jaz-
dy poci¹gów, oczekiwanie wysokiego wspó³finansowania po³¹czenia z dworca na ry-
nek przez PKS w Poznaniu, sk³oni³y w³adze Gminy Nowy Tomyœl do zakupu
w 1991 roku w³asnego autobusu i przejêcia od PKS-u obs³ugi po³¹czenia z dworcem
kolejowym. 

Pierwszym zakupionym przez gminê autobusem by³ Autosan H9-20. By³ to au-
tobus turystyczny, produkowany od 1980 roku w Sanockiej Fabryce Autobusów,
mog¹cy zabraæ jednorazowo 41 pasa¿erów na miejscach siedz¹cych. Autobus ten
posiada³ drzwi skrzyd³owe, zamykane i otwierane przez pasa¿era, co jednak przy



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

45Komunikacja miejska  w Nowym Tomyœlu w latach 1954 - 2020 (cz.1)

niewielkiej liczbie przystanków na trasie nie by³o du¿ym problemem. Zakupiony
przez Gminê pojazd pochodzi³ z 1984 roku. Wraz z przejêciem po³¹czenia wydru-
kowano równie¿ w³asne bilety, które sprzedawa³ w autobusie kierowca6. 

Bilet normalny w cenie 1,40 z³. Bilety odbijane by³y na
kserokopiarce i stemplowane kolejnym numerem 

oraz piecz¹tk¹ zak³adu na rewersie.

W 2006 roku bilety na przejazd by³y drukowane na kasie
fiskalnej w autobusie

Ulgowy bilet miesiêczny na paŸdziernik 2006 roku. 
Cena biletu normalnego  by³a dwukrotnie wy¿sza
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Uchwa³¹ z 23 maja 1991 roku Gmina Nowy Tomyœl przejê³a w swoje posiada-
nie maj¹tek dawnego Wojewódzkiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji
w Poznaniu, Zak³ad w Nowym Tomyœlu i powo³a³a w jego miejsce Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Nowym Tomyœlu z siedzib¹ przy ulicy Targowej 8,
przekszta³cone aktem notarialnym z 19 grudnia 1997 roku w Przedsiêbiorstwo
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Nowym Tomyœlu Spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzial-
noœci¹, wpisan¹ do rejestru handlowego w dniu 19 stycznia 1998 roku. 1 czerwca
2001 roku nowej spó³ce przekazany zosta³ nabyty przez Gminê autobus oraz zle-
cone jej zadanie utrzymania i prowadzenia komunikacji miejskiej. 

Zmiana przewoŸnika nie spowodowa³a wiêkszych zmian w obs³udze miejskiej li-
nii autobusowej. Zmienia³y siê natomiast ceny biletów, ich cena ros³a wraz ze wzro-
stem kosztów utrzymania po³¹czenia. Ostatecznie, uchwa³¹ Rady Miejskiej z 16 li-
stopada 2001 roku zosta³y one ustalone na poziomie 2 z³ za bilet normalny i 1 z³ za
bilet ulgowy. Uzasadnieniem zmiany by³o urealnienie cen do poziomu, który zapewni,
z uwzglêdnieniem finansowania tego zadania ze œrodków gminy, mo¿liwoœæ pokrywania
tego rodzaju dzia³alnoœci z przychodów z tej dzia³alnoœci. Ustalone w 2001 roku ceny
pozosta³y niezmienione do 2006 roku, kiedy to w ramach promocji obni¿ono ceny
przejazdu w soboty do 1 z³. Zlikwidowano równie¿ tradycyjne bilety papierowe,
wprowadzaj¹c w ich miejsce wydruk z kasy fiskalnej zamontowanej w autobusie. 

Autosan H9-21 w barwach Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji na przystanku 
na Placu Chopina - lipiec 2002 r. Fot. M. £añko
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Rozk³ad jazdy w owym okresie nie ulega³ wiêkszym zmianom. Realizowanych by-
³o od czternastu do piêtnastu kursów w dni robocze i od oœmiu do dziewiêciu w so-
boty. W niedziele autobus rozpoczyna³ kursowanie w godzinach popo³udniowych
i kursowa³ do godziny 20.00. W stosunku do poprzedniej dekady wyd³u¿ono czas
przejazdu autobusu o kolejn¹ minutê, co by³o naturaln¹ konsekwencj¹ wzrastaj¹ce-
go ruchu ko³owego. 

Istotnie zmieni³a siê natomiast trasa powrotna z dworca. Dotychczas autobus
wraca³ ulic¹ Pi³sudskiego (dawniej Armii Czerwonej - nazwa zmieniona w 1991
roku) na Plac Chopina, sk¹d przez ulicê Koœciuszki i Plac Niepodleg³oœci udawa³
siê na Osiedle Batorego. Wiêkszoœæ mieszkaj¹cych na Osiedlu Batorego pasa¿e-
rów wysiada³a jednak na przystanku na ulicy Pi³sudskiego, w pobli¿u gmachu Po-
licji, sk¹d udawa³a siê pieszo do domów, gdy¿ tak by³o po prostu szybciej. W re-
zultacie od Placu Chopina autobus jecha³ niemal pusty. W zwi¹zku z tym zdecy-
dowano o zmianie trasy i testowym skierowaniu autobusu, wracaj¹cego z dworca
na Plac Chopina, bezpoœrednio przez osiedle. Nowa trasa autobusu miejskiego
wygl¹da³a nastêpuj¹co:

Kierunek: do Dworca PKP
Plac Chopina - Poznañska - Koœciuszki - D³uga - Plac Niepodleg³oœci - Zb¹szyñska

- Musia³a - Witosa - Pi³sudskiego - Kolejowa - Dworzec Kolejowy 
Kierunek: do Placu Chopina

Zaznaczona lini¹ przerywan¹ trasa autobusu miejskiego  w latach 2002 - 2016. 
Archiwum: PWiK w Nowym Tomyœlu
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Dworzec Kolejowy - Kolejowa - Pi³sudskiego - Musia³a - Zb¹szyñska - Plac Nie-
podleg³oœci - Tysi¹clecia - Musia³a - Witosa - Pi³sudskiego - Plac Chopina

(wybrane kursy: Dworzec Kolejowy - Kolejowa - Pi³sudskiego - Plac Chopina)

Rozwi¹zanie to zosta³o pozytywnie przyjête przez mieszkañców, w zwi¹zku z
czym zdecydowano o pozostawieniu tej trasy na sta³e. Na starej trasie pozostawiono
jedynie wybrane wczesnoporanne kursy, ze wzglêdu na znikom¹ frekwencjê oraz
krótki postój na koñcówce w centrum.

Wkrótce jednak okaza³o siê, ¿e trasa ta jest jednak problematyczna. Problemem
by³o skrzy¿owanie podporz¹dkowanej ulicy Musia³a z ulic¹ Tysi¹clecia, na którego
pokonanie autobus traci³ du¿o czasu. W zwi¹zku z tym oko³o 2004 roku dokona-
no kolejnej korekty trasy. Zdecydowano siê na wycofanie kursów z ulicy Pi³sudskie-
go i przeniesienie ich na równoleg³¹ ulicê Tysi¹clecia. Przystanek przy gmachu Policji
na ulicy Pi³sudskiego zosta³ zlikwidowany, a w jego miejsce pojawi³ siê nowy o nazwie
„Tysi¹clecia”, zlokalizowany na tej ulicy przed skrzy¿owaniem z ulic¹ Musia³a. Po
zmianie trasa linii wygl¹da³a nastêpuj¹co:

Kierunek: do Dworca PKP
Plac Chopina - Poznañska - Koœciuszki - D³uga - Plac Niepodleg³oœci - Zb¹szyñska

- Musia³a - Tysi¹clecia - Kolejowa - Dworzec Kolejowy
Kierunek: do Placu Chopina

Przystankowa tabliczka z rozk³adem jazdy - 14 grudnia 2005r.

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 
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Nowy Autosan H7-20 na Placu Chopina. Uwagê zwraca lokalizacja przystanku pocz¹tkowego 
przy wschodniej pierzei placu - 6 maja 2006r.

Autosan H7-20 przy wyremontowanej wiacie przystankowej przy ulicy Zb¹szyñskiej 
6 maja 2006 r.
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Dworzec Kolejowy - Kolejowa - Pi³sudskiego - Musia³a - Zb¹szyñska - Plac Nie-
podleg³oœci - Tysi¹clecia - Musia³a - Witosa - Pi³sudskiego - Plac Chopina

(wybrane kursy: Dworzec Kolejowy - Kolejowa - Pi³sudskiego - Plac Chopina)

D³ugoœæ ca³ej pêtli wzros³a do 8,3 km. Trasa pozosta³a niezmieniona do 2018
roku. Nowoœci¹ by³o zast¹pienie nazwy „Komunikacja miejska” na tablicy kierun-
kowej - napisem „Centrum - PKP - Centrum”.

Wraz ze zmian¹ trasy, Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji rozpoczê-
³o starania o poprawê infrastruktury. Ju¿ w 2004 roku na trasê wyjecha³ fabrycz-
nie nowy Autosan H7-20.04, który zast¹pi³ dotychczasowy du¿y autobus. By³ to
pierwszy pojazd dostosowany do potrzeb komunikacji miejskiej, z automatycznie
otwieranymi do wnêtrza drzwiami w uk³adzie 0-2-1, silnikiem Iveco o pojemno-
œci 3908 cm3 spe³niaj¹cym normy Euro II oraz miejscem dla wózków w œrodko-
wej czêœci. Autobus klasy midi móg³ zabraæ piêædziesiêciu pasa¿erów, z czego
osiemnastu na miejscach siedz¹cych. Pojazd zosta³ pomalowany na niebiesko
(barwy PWiK) i otrzyma³ na burtach logo przewoŸnika.

Spó³ka zadba³a równie¿ o w³aœciw¹ informacjê dla pasa¿erów i wiaty przystan-
kowe. Na wszystkich przystankach pojawi³y siê nowe, czytelne rozk³ady jazdy.
14 kwietnia 2006 roku, si³ami w³asnymi przedsiêbiorstwa, wyremontowany zo-
sta³ przystanek przy ulicy Zb¹szyñskiej. Dwa miesiêce póŸniej, 12 czerwca, wy-
remontowano równie¿ wiatê przystankow¹ na przystanku przy ulicy Musia³a.
Problem stwarzali jednak wandale, niszcz¹cy wyremontowane przystanki po-
przez nanoszenie na nie napisów sprayem7. Mimo wprowadzanych zmian i ulepe-
szeñ, liczba pasa¿erów komunikacji miejskiej stale spada³a. Aby zachêciæ miesz-
kañców i osoby przyjezdne do korzystania z autobusu, PWiK obni¿y³o na ten
czas ceny biletów o 50% (bilet normalny kosztowa³ 1 z³, a ulgowy 0,50 z³). 

Przeprowadzone liczenie pasa¿erów potwierdzi³o obserwowan¹, malej¹c¹
frekwencjê na wybranych kursach, co w zwi¹zku z trudn¹ sytuacj¹ firmy, zmusi-
³o PWiK do zmiany - z dniem 1 czerwca 2006 roku - rozk³adu jazdy. Wycofano
wszystkie dotychczasowe kursy w niedziele i œwiêta. W soboty kursy rozpoczy-
na³y siê o 6.50 z Placu Chopina i koñczy³y ostatnim kursem o 14.45 równie¿
z Placu Chopina. Jednoczeœnie zdecydowano o pozostawieniu promocyjnych cen
na sobotnie przejazdy na cmentarz w cenie 1 z³.

Wprowadzone rozwi¹zania nie poprawi³y jednak rentownoœci linii, w zwi¹zku
z czym z dniem 1 grudnia 2006 roku Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Komuni-
kacji wyda³o komunikat, informuj¹cy o zakoñczeniu dzia³alnoœci przewozowej
w ramach komunikacji miejskiej i przekazaniu jej firmie Janusza Piosika, z siedzi-
b¹ przy ulicy Konopnickiej. Posiadany Autosan H7 zosta³ w 2007 roku sprzeda-
ny przedsiêbiorstwu KomBus w Kórniku i kursowa³ na trasach lokalnych wokó³
Kórnika8. 
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Przypisy cz. I

1. Por.: „Autosan” - praca zbiorowa pod red. A. Or³owskiego; Warszawa 1982.
2. W obu miastach protoplast¹ komunikacji autobusowej, podobnie jak w Nowym Tomyœlu,

by³a na prze³omie lat 50. i 60. XX wieku drynda.
3. Por.: S³u¿bowy rozk³ad jazdy PKS wa¿ny od 26 maja 1968 roku.
4. Opracowanie w³asne. Zaznaczyæ tutaj nale¿y, ¿e w latach 1989-1990 zmiany cen nastêpo-

wa³y co kilkanaœcie tygodni, co sprawia³o, ¿e przedsiêbiorstwa nie nad¹¿a³y z drukiem no-
wych biletów i ratowa³y siê przestemplowywaniem starych nomina³ów na nowe wartoœci. 

5. Produkcjê Autosanów H9-20 i 21 rozpoczêto w maju 1980 roku. Autobusy te pozwala³y
zrobiæ krok milowy w rozwoju komunikacji podmiejskiej, a sukces zawdziêcza³y prostocie
konstrukcji, dziêki której znacznie zmniejszy³a siê iloœæ awarii w porównaniu do wczeœniej-
szych modeli. O sukcesie modelu mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e by³ produkowany do 2004 ro-
ku i zosta³ wycofany z produkcji, mimo protestów oddzia³ów PKS zainteresowanych dal-
sz¹ jego eksploatacj¹.

6. Pierwsze bilety nawi¹zywa³y wygl¹dem do wzoru biletu PKS i by³y drukowane w Drukar-
ni „Kazimierz” przy ulicy Pi³sudskiego 4.

7. Por. m. in. „Wiosenne remonty” - komunikat PWiK z 14.04.2006r. i „Uszkodzenie przy-
stanku komunikacji miejskiej” - komunikat UMiG Nowy Tomyœl z 15.06.2006r.

8. Por. m. in. „Autobus na sprzeda¿” - komunikat PWiK z listopada 2006 r. W 2008 r. po-
jazd zosta³ ponownie sprzedany do firmy Elbud Jaworzno, obs³uguj¹cej lokalne trasy na Œl¹-
sku.

(Czêœæ 2 artyku³u w nastêpnym numerze „Przegl¹du Nowotomyskiego”)
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Krzysztof Jandy
Marcin Izydorek

Zarys historii nowotomyskich browarów

Przesz³oœæ naszego regionu kryje jeszcze wiele tajemnic. Trudno dotrzeæ do wielu in-
teresuj¹cych historii. Czasem w najstarszych budynkach lub po prostu w ziemi odnajdu-
jemy ró¿ne  przedmioty lub te¿ dokumenty, mówi¹ce o dzia³alnoœci by³ych mieszkañ-
ców naszego miasta, którzy mieli niew¹tpliwy wp³yw na rozwój Nowego Tomyœla.
Czêœæ tych znalezisk, pozostaj¹cych dziœ w rêkach kolekcjonerów, zainteresowanych hi-
stori¹ naszego regionu, ma zwi¹zek z istnieniem tu piwowarstwa.

Historia piwowarstwa w Wielkopolsce siêga najdawniejszych czasów, jako ¿e piwo
by³o tu jednym z tradycyjnych napojów. Cechy zrzeszaj¹ce piwowarów powstawa³y ju¿
w œredniowieczu, a przeciêtny mieszkaniec wielkopolskiego miasta spo¿ywa³ ka¿dego
dnia oko³o dwóch litrów piwa. By³o to jednak piwo charakteryzuj¹ce siê bardzo nisk¹
zawartoœci¹ alkoholu - oko³o 2%. Wiek XIX to czasy uprzemys³owienia piwowarstwa,
a Wielkopolska - jako region o silnych wp³ywach niemieckich - mog³a poszczyciæ siê
ogromnym zró¿nicowaniem wytwarzanych tutaj piw. 

Pozdrowienia z miasta chmielu Nowego Tomyœla. Widokówka wys³ana w 1911 roku.
Ze zbiorów Marcina Izydorka
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Najbardziej znanym jest piwo grodziskie, które by³o jedynym w Polsce stylem piw-
nym. Piwo zaczêto warzyæ w Grodzisku Wlkp. ju¿ w 1301 roku, a rozkwit piwowar-
stwa nast¹pi³ tu w wieku XVII i XVIII.

O pierwszych browarach w Nowym Tomyœlu wspomina siê na pocz¹tku XIX wie-
ku. Wzrost znaczenia uprawy chmielu w regionie nowotomyskim w po³owie XIX wie-
ku zwi¹zany by³ z osob¹ Josepha Jacoba Flatau (1808-1887), kupca ¿ydowskiego
z Berlina, znanego jako Hopfenkonig (król chmielu). W 1838 roku sprowadzi³ z Czech
oraz Bawarii szczepki chmielu i popularyzowa³ uprawê nowych odmian chmielu wœród
nowotomyskich plantatorów. Wyhodowa³ odmianê chmielu o nazwie „chmiel nowo-
tomyski”, który do dziœ jest wykorzystywany do produkcji piwa grodziskiego. By³ to
chmiel wyj¹tkowy, okreœlany jako „czerwony - ciê¿ki chmiel”. To dziêki jego staraniom
doskonalono uprawê chmielu i zwiêkszano jego area³. Z zajêcia tego utrzymywa³o siê
oko³o 20 tysiêcy mieszkañców, a ich przychody szacowano na 2 200 000 talarów.
Dziêki uprawie chmielu, a tak¿e targom chmielarskim (od 1849 roku) Nowy Tomyœl
zacz¹³ siê ponownie rozwijaæ, po trudnej sytuacji gospodarczej z pocz¹tku XIX wieku,
kiedy to rozwa¿ano nawet odebranie mu praw miejskich.

Joseph Jacob Flatau otrzyma³ w 1853 roku od nowotomyskich plantatorów
chmielu d³ugi list dziêkczynny, w którym podkreœlano jego zas³ugi i sukcesy odniesio-
ne w ci¹gu piêtnastu lat pracy na rzecz nowotomyskiego chmielarstwa. 1 maja 1858
roku Flatau otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywatela miasta Nowy Tomyœl, a w ro-
ku 1859 zosta³ honorowym cz³onkiem nowotomyskiego Bractwa Kurkowego.
W 1864 roku obywatele miasta wrêczyli mu w Berlinie srebrny puchar z napisem:
Mieszczañstwo Nowego Tomyœla w dniu 19 maja 1864 roku swemu honorowemu oby-
watelowi - panu Józefowi Jakubowi Flatau w uznaniu jego niestrudzonych, bezinteresow-

Koperta listu zaadresowanego do Josepha Jacoba Flatau, wys³anego do Nowego Tomyœla 
6 paŸdziernika 1868 r. Ze zbiorów Marcina Izydorka
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nych i b³ogos³awionych starañ w zakresie promocji uprawy chmielu. Joseph Jacob Flatau
zmar³ w Berlinie w 1887 roku i zosta³ pochowany na cmentarzu Berlin Weissensee.
Zdobyte na wystawach i targach chmielowych medale zapisa³ w testamencie miastu
Nowy Tomyœl.

Do rozwoju upraw chmielu na naszym terenie przyczyni³ siê tak¿e Heinrich Wit-
tkowsky, ceniony fachowiec w handlu chmielem, obywatel polski narodowoœci ¿y-
dowskiej. Za swoj¹ dziesiêcioletni¹ dzia³alnoœæ sêdziego przy Niemieckiej Wystawie
Jêczmienia i Chmielu otrzyma³ w roku 1912 z³oty medal honorowy, przyznany
przez Doœwiadczalno-Naukowy Zak³ad Piwowarstwa w Berlinie. By³ znanym oby-
watelem Nowego Tomyœla. Zasiada³ w magistracie, a przez krótki okres by³ tak¿e
burmistrzem miasta. W sierpniu 1920 roku otrzyma³ tytu³ Honorowego Obywate-
la Nowego Tomyœla. Zmar³ w 1937 roku i zosta³ pochowany na nieistniej¹cym ju¿
cmentarzu ¿ydowskim w Nowym Tomyœlu, który zlokalizowany by³ przy ul.
3 Stycznia.

Istniej¹ce wokó³ Nowego Tomyœla plantacje chmielu sprawi³y, ¿e w mieœcie po-
wstawaæ zaczê³y browary. Jednym z nich by³ browar Gustawa Morzyñskiego, zloka-
lizowany u zbiegu obecnych ulic Zb¹szyñskiej i 3 Stycznia. Obok niego dzia³a³ rów-
nie¿ w tym miejscu goœciniec (karczma). Informacje o zwi¹zkach rodziny Morzyñ-
skich z Nowym Tomyœlem siêgaj¹ roku 1836, kiedy to w koœciele ewangelickim
wziêli œlub rodzice Gustawa, Piotr Morzyñski (1810 -1890) i Joanna Wilhelmina

Karty pocztowe wys³ane w 1921 roku przez  Henryka Witkowskiego, zawieraj¹ce dodatkowy stempel
„Wystawiam na TARGU POZNAÑSKIM”. 

Targ Poznañski z 1921 roku by³ wystaw¹, która da³a pocz¹tek Miêdzynarodowym Targom Poznañskim. 
Ze zbiorów Marcina Izydorka
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Pietsch. Natomiast pierwsza wzmianka o browarze Gustawa Morzyñskiego pocho-
dzi z 1895 roku, kiedy ju¿ jako w³aœciciel browaru by³ jednym z fundatorów pomni-
ka wojennego, ods³oniêtego 1 wrzeœnia 1895 roku na Starym Rynku (Alter Markt),
obecnie placu Chopina. Postawiono go ku czci szeœædziesiêciu trzech pruskich ¿o³-
nierzy, poleg³ych na wojnie prusko-austriackiej w 1866 roku i wojnie prusko-francu-

skiej 1870 -1871.
Pocz¹tek XX wieku by³ trudnym okresem dla ro-

dziny Morzyñskich. W 1906 roku umar³ osiemna-
stoletni syn Gustawa, Hans Gerhard (1887-1906),
a dwa lata póŸniej Gustaw (1843-1908), a tak¿e je-
go starszy brat Teofil (1841-1908). W 1910 roku
odesz³a ¿ona Gustawa, Emilia Paulina z domu Schulz
(1850-1910). Po œmierci rodziców interesy przejêli
pozostali synowie: Georg Morzyñski, który prowa-
dzi³ browar oraz Artur Morzyñski prowadz¹cy go-
œciniec (karczmê). Ostatnia wzmianka o browarze
Morzyñskich pochodzi z roku 1919. Wówczas to
w spisie wyborczym wymieniony zosta³ Georg Mo-

Wycinek prasowy z 1912 roku zawieraj¹cy informacjê o przyznaniu medalu honorowego 
Henrykowi Witkowskiemu (Heinrich Wittkowsky). Ze zbiorów Marcina Izydorka

Porcelanka sg. ARTUR MORZYNSKI
NEUTOMISCHEL. 

Ze zbiorów Sebastiana Brychcego
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rzyñski jako w³aœciciel browaru. Prawdopodobnie ju¿ na pocz¹tku lat 20. XX wieku
browar przesta³ istnieæ. W póŸniejszym okresie powsta³a w tym miejscu fabryka me-
bli „Polonia”. W miêdzyczasie Kazimierz Binkowski mia³ tam rozlewniê octu i so-
ków. Natomiast karczma dzia³a³a jeszcze w latach II wojny œwiatowej przy obecnej
ul. Zb¹szyñskiej 4.

Najwiêkszym i najbardziej znanym nowotomyskim producentem piwa by³ bro-
war nale¿¹cy do rodziny Pflaumów, który znajdowa³ siê przy obecnej ul. Poznañskiej
15 i 17. W monograficznym opracowaniu dotycz¹cym Przetwórni Owocowo-Wa-
rzywnej w Nowym Tomyœlu, opracowanej w 1972 roku przez zespó³ licealistów
pod kierunkiem nauczyciela geografii i regionalisty Edmunda ̄ urka, odnajdujemy za-
pis, i¿ browar ten wybudowa³ w latach 1818 - 1821 Karol Pflaum i by³ jego pierw-
szym w³aœcicielem. Wytwarzano w nim piwo z chmielu i jêczmienia, pochodz¹cych
z plantacji znajduj¹cych siê wokó³ Nowego Tomyœla. Kolejnym w³aœcicielem browa-
ru  zosta³ Ernst Hermann Pflaum (ur. 1851). Pocz¹tkowo u¿ywa³ on dwóch imion,
o czym œwiadcz¹ inicja³y umieszczane na butelkach i porcelankach (krachel). W póŸ-
niejszym okresie u¿ywa³ tylko jednego imienia - Hermann.

Nale¿y te¿ dodaæ, i¿ w budynku nale¿¹cym do w³aœciciela browaru przy obecnej
ul. Poznañskiej do roku 1884 mieœci³a siê poczta. W 1913 roku, w rozporz¹dzeniu
o przy³¹czeniu do miejskich wodoci¹gów, pojawia siê imiê nowego w³aœciciela bro-

Browar Pflauma -  lata okupacji niemieckiej. 
Zdjêcie ze zbiorów 
Damiana Ro¿ka -Paw³owskiego

Budynki po by³ym browarze Pflauma,
krótko przed rozbiórk¹. 

Zdjêcie ze zbiorów Mariana Bochyñskiego
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waru - Carla Hermanna Pflauma, syna Ernesta Hermanna. Zmodernizowa³ on za-
k³ad. Za jego staraniem powsta³a nowoczesna warzelnia, wyk³adana p³ytkami, a ko-
t³y warzelne by³y kryte. Browarniany komin z ceg³y klinkierowej siêga³ wysokoœci 34
metrów.  W zak³adzie produkowano doskona³e piwo chmielowe, a tak¿e wodê mi-
neraln¹ i oran¿adê. Produkcja piwa opiera³a siê na trzech gatunkach: jasne lekkie,
pe³ne i s³odowe. 

Browar przetrwa³ lata kry-
zysu (1918 -1920), kiedy
z braku surowców produkcja
zosta³a zawieszona. W 1931
roku wybudowano kot³owniê
i zamontowano kocio³ paro-
wy, wyprodukowany w 1911
roku przez fabrykê F. Komnick
z Elbl¹ga i wczeœniej wykorzy-
stywany przy odwadnianiu te-
renów w okolicach Malborka.

Budynki u zbiegu obecnych ulic Zb¹szyñskiej i 3 Stycznia, w których znajdowa³y siê browar i goœciniec
Morzyñskich. Stan obecny. Fot. Wojciech Teleszyñski

Fragment widokówki wys³anej w 1942 roku przez pracownicê
goœciñca Morzyñskich. Ze zbiorów Marcina Izydorka
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Schemat browaru Pflauma wraz z kot³owni¹. Wg dokumentacji z okresu budowy kot³owni pozostaj¹cej
w zasobach Archiwum Pañstwowego w Poznaniu. Opracowanie: Marcin Izydorek i Gra¿yna Matuszak
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Rodzina Pflaumów cieszy³a siê wœród
piwowarów du¿ym autorytetem. Nazwi-
sko Pflaum widnieje na sprawozdaniu
z Walnego Dorocznego XIII Zjazdu
Zwi¹zku Piwowarów, który odby³ siê
w dniach 21-23 wrzeœnia 1935 roku
w Toruniu.

W latach trzydziestych w browarze za-
trudnionych by³o 12 pracowników sta-
³ych. Piwo by³o rozlewane do butelek
o pojemnoœci 0,4 litra, podobnie jak wo-
da mineralna i sprzedawane m. in. w re-
stauracjach w Nowym Tomyœlu i okolicy.
Browar dostarcza³ równie¿ piwo w becz-
kach do hurtowni w Buku, Sierakowie,
Miêdzychodzie, Pniewach, Pile, Lwówku
oraz zaopatrywa³ miasto i okolice. W po-
bliskim Lwówku znajdowa³a siê rozlew-
nia Jana Bukiewicza, mieszcz¹ca siê
w okolicach rynku. 

Wiêkszoœæ restauracji i rozlewni mia³a
swoje oznaczenia na butelkach i porcelan-
kach. Butelki z piwem Pflauma stanowi³y
w³asnoœæ browaru i mia³y zastrze¿ony

wzór. By³a na nich oznaczana pojemnoœæ, nazwa browaru oraz miejscowoœæ,
w której siê on znajdowa³ - Neutomischel (do koñca I wojny œwiatowej i w okre-
sie II wojny œwiatowej) b¹dŸ Nowy Tomyœl (w okresie miêdzywojennym).
Umieszczany na butelce napis „niesprzedajna”, oznacza³, ¿e jest ona nie do sprze-
da¿y, lecz do zwrotu. W³aœciciel browaru Pflaum kategorycznie zakazywa³ u¿y-
wania butelek w gospodarstwach domowych. Ka¿dy stwierdzony przypadek ich
u¿ywania do przechowywania ró¿nego rodzaju soków, czy te¿ np. mleka podle-
ga³ œciganiu przez s¹d. Ostrze¿enie takie umieszczone zosta³o nawet w nrze 80
„Orêdownika na powiat nowotomyski” z 14 lipca 1934 roku:

W ostatnim czasie czêsto karano za u¿ywanie butelek od piwa i wody sodowej dla
celów prywatnych. Równie¿ i ja zakazujê u¿ywania mego materja³u butelkowego do so-
ków, mleka, oliwy, nafty itd., a ka¿dy mi wiadomy wypadek œcigaæ bêdê s¹downie.

Wysokie wynagrodzenie zap³acê temu, który mi wska¿e osoby, które moje butelki
od piwa, lemoniady i wody sodowej dla celów domowych i innych u¿ywaj¹, a nawet ta-
kie jako œrodek p³atniczy odbieraj¹, tak, abym te osoby s¹downie móg³ œcigaæ.

Browar Pflaum
Piwo rozlewane by³o tak¿e do oko³o 24. litrowych beczek, a na ich „deklach”

(przykrywkach) umieszczano napis „Pflaum-Neutomischel”.  Ostatnim w³aœcicielem
browaru Pflauma by³ Helmut Pflaum (syn Carla Hermanna), dyplomowany in¿ynier pi-

Carl Hermann Pflaum - w³aœciciel nowotomyskiego 
browaru. Lata 30. XX wieku. 

Zdjêcie ze zbiorów Edwarda Kupca
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Dawny browar Pflauma po upañstwowieniu, prawdopodobnie 1947 rok. 
Z archiwum rodzinnego Jerzego Patory

W miejscu dzisiejszego parkingu sta³ browar Pflauma. Fot. Wojciech Teleszyñski
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wowarstwa. Prokurentem by³ wtedy Franz Reimer. W 1941 roku Helmut Pflaum bro-
war zatrudnia³ 25 pracowników.

W 1946 roku browar Pflauma, a tak¿e browar Schutza w Zb¹szyniu - na mocy
orzeczenia Ministra Przemys³u Rolnego i Spo¿ywczego z dnia 29 listopada, wyda-
nego w porozumieniu z Przewodnicz¹cym Komisji Planowania Gospodarczego,
w oparciu o art. 2 ust. 1 i 7 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 roku o prze-
jêciu na w³asnoœæ pañstwa podstawowych ga³êzi gospodarki narodowej - przesz³y
na w³asnoœæ pañstwa. W miejsce zlikwidowanego browaru Pflaumana  powsta³a
Pañstwowa Rozlewnia Piwa i Wytwórnia Wód Gazowych w Nowym Tomyœlu,
podlegaj¹ca Zak³adowi Obrotu i Przetwórstwa Rolnego WZGS „Samopomoc
Ch³opska” w Poznaniu. Dzia³a³a ona w tym miejscu w latach 1948 -1967, po czym

Porcelanki sg. z browaru Pflauma. Ze zbiorów Marcina Izydorka. Fot. Wojciech Teleszyñski

Destrukt butelki z bezbarwnego szk³a sg. „Mineralwasser Fabrik E. H. Pflaum Neutomischel”. 
Ze zbiorów Miros³awa Kortusa. Fot. Wojciech Teleszyñski
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zosta³a przeniesiona na ulicê Krótk¹ 2 (1967-1984) i prowadzona by³a przez
Gminn¹ Spó³dzielniê „Samopomoc Ch³opska” w Nowym Tomyœlu, maj¹c¹ sw¹ sie-
dzibê przy obecnej ul. Kolejowej. Jej kierownikami byli kolejno Ignacy B³aszkowski
i Bernard Hildebrand. W 1954 roku zatrudnia³a 37 pracowników i pracowa³a na
dwie zmiany. Rozlewnia Piwa i Wytwórnia Wód Gazowanych korzysta³a z urz¹-
dzeñ pozosta³ych po browarze. Uzupe³niono je jedynie bardziej nowoczesnymi

Butelka z br¹zowego szk³a. “H. Pflaum Brauerei Neutomischel”. Ze zbiorów Marcina Izydorka. 
Fot. Wojciech Teleszyñski

Porcelanki z browaru Pflauma. Ze zbiorów Krzysztofa Jandego i Mariana Bochyñskiego.
Fot. Wojciech Teleszyñski
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obci¹garkami. Przy kominie dzia³a³a równie¿ odkryta winda towarowa. Piwo do
Rozlewni dowo¿ono z Bojanowa, Poznania, Zielonej Góry, Krotoszyna i z Grodzi-
ska Wlkp. Rozlewnia zastrzega³a sobie „niesprzedajnoœæ” swoich opakowañ - be-
czek, butelek itp. W latach 1975 -1984 mia³a tak¿e magazyny na terenie Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska” przy ulicy Kolejowej. W niewykorzystanej
czêœci budynku, po by³ym browarze, w czerwcu 1958 roku uruchomiono Prze-
twórniê Owocowo-Warzywn¹, która dzia³a³a do 1996 roku. Zarówno Przetwór-
nia, jak i Rozlewnia mia³y wspóln¹ stacjê uzdatniania wody oraz dwie studnie g³êbo-

Porcelanki  Hugo Toeflinga ze zbiorów Krzysztofa Jandego i Dariusza Kaczmarka.
Fot. Wojciech Teleszyñski

Butelka z br¹zowego szk³a, z czêœci¹ papie-
row¹ etykiety sg. „POJEMNOŒÆ 4/10 L
BROWAR PAROWY H. PFLAUM NOWY
TOMYŒL NIESPRZEDAJNA”. 
Ze zbiorów Marcina Izydorka. 
Fot. Wojciech Teleszyñski



ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI 

64 Krzysztof Jandy, Marcin Izydorek

koœci 93 i 97 metrów. Budynki po Przetwórni Owocowo-Warzywnej zosta³y
sprzedane w 2000 roku, po czym rozebrane. Na koniec dodajmy jeszcze, ¿e po
roku 2012 mo¿na by³o kupiæ „Nowotomyskie piwo jasne chmielowe” produko-
wane w browarze Witnica.

***
Przy Nowotomyskim Towarzystwie Kulturalnym dzia³a Ko³o Regionalistów, skupia-

j¹ce mi³oœników regionu zainteresowanych lokaln¹ przesz³oœci¹. W krêgu ich zaintere-
sowañ znajduje siê m. in. nowotomyskie piwowarstwo, siêgaj¹ce wczesnego okresu
rozwoju miasta. Niniejszy tekst jest pierwsz¹ prób¹ opracowania historii nowoto-
myskich browarów i stanowi  punkt wyjœcia do dalszych badañ. Na materia³ ilustra-
cyjny sk³adaj¹ siê reprodukcje dokumentów i zdjêcia zachowanych przedmiotów
(butelki, porcelanki i beczki), znajduj¹cych siê dziœ w zbiorach regionalistów z No-
wego Tomyœla i Grodziska Wlkp., którzy udostêpnili je na potrzeby tego artyku³u. 
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Letnie koncerty organowo-kameralne 
„U Serca Jezusowego” - 10. edycji 

Po mszy wieczornej w koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym To-
myœlu, 18 lipca 2021 roku odby³ siê jedyny w 10. edycji koncert organowo-kameralny
z cyklu „U Serca Jezusowego”. Poœwiêcony by³ w szczególnoœci jubileuszowi parafii.
Rozpocz¹³ siê niezwyk³ym wydarzeniem, tj. prawykonaniem utworu uœwietniaj¹cego
40-lecie parafii - „Nowy Tomysl Memoriam” - skomponowanego przez Tomasza Glan-
ca, organistê i kompozytora, znanego doskonale nowotomyskiej publicznoœci z po-
przednich edycji tego corocznego muzycznego wydarzenia. Utwór ten, charakteryzu-
j¹cy siê ciekaw¹ rytmik¹, czasem bardziej melodyjny, to znów burzliwy, szczególnie
w partiach wykonywanych na klawiaturze no¿nej, zaskakiwa³ zmianami dynamicznymi
i metrycznymi, a skoñczy³ siê okazale potê¿nym forte. Jest drugim, po hymnie, utwo-
rem dedykowanym tej nowotomyskiej parafii i pozostanie trwa³¹ pami¹tk¹ jubileuszu jej
40-lecia.

W dalszej czêœci koncertu, za spraw¹ zaproszonych artystów, koœció³ wype³ni³a mu-
zyka wokalna. Wybrzmia³y piêkne pieœni, wykonane z akompaniamentem organo-
wym: „Panis Angelicus” Cesara Franka oraz trzy pieœni o takim samym tytule - „Ave Ma-
ria” Franza Schuberta, Micha³a Lorenca i Tomasza Glanca. Ta ostatnia to czêœæ „Missa
Jubilate”, skomponowanej na 25-lecie pontyfikatu Jana Paw³a II.

Zmiana instrumentu, na ustawione w pobli¿u o³tarza elektroniczne pianino, oznacza-
³a, ¿e zmieni siê tak¿e nastrój koncertu. I rzeczywiœcie, us³yszeliœmy kilka pogodnych,
melodyjnych pieœni, a wœród nich: „¯yczenie” Fryderyka Chopina, melodyjn¹ ariê Lau-
retty „O Mio babbino caro” z opery Giacomo Rossiniego oraz powszechnie znane pie-
œni neapolitañskie - „O sole mio” Eduardo di Capua oraz „Santa Lucia” Teodoro Cot-
trau. Po nich jeszcze raz zabrzmia³ organowy utwór Tomasz Glanca, poœwiêcony poko-
jowi na œwiecie - „In memoriam” bardzo powa¿ny i sugestywny w swej wymowie.

Zakoñczenie koncertu znów by³o niezwykle radosne. Wokaliœci wykonali w du-
ecie znan¹ ariê „Usta milcz¹, dusza œpiewa” z operetki „Weso³a wdówka” Franza
Lehara, a po niej równie znan¹, liryczn¹ pieœñ Ernesto De Curtisa „Wróæ do Sorren-
to”. Mo¿na by³o podziwiaæ piêkne i niezwykle mocne brzmienie g³osów wokalistów
oraz - jak zwykle - nasycony improwizacjami akompaniament Tomasza Glanca. Na
bis artyœci zaproponowali bardzo znan¹ i wykonywan¹ chyba na ca³ym œwiecie kom-

TU I TERAZ...
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Ks. proboszcz Tomasz Sobolewski prezentuje zapis nutowy 
dedykowanego parafii utworu „Nowy Tomyœl Memoriam”
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pozycjê Francesco Santorini „Time to SayGoodbye”. Owacje na stoj¹co sk³oni³y ar-
tystów do zaproszenia s³uchaczy do wspólnego wykonania „La Spagnola” Vincenzo
Di Chiara. Okaza³o siê, ¿e refren mo¿na zaœpiewaæ… po polsku. I tak melomani, g³o-
sami nieco zbli¿onymi do operowych, zamiast po w³osku jak w pieœni -„Stretti, stret-
ti”, zaœpiewali po polsku -„Sto lat, sto lat”, kieruj¹c te s³owa do ¿egnaj¹cego siê z parafi¹,
ks. proboszcza Tomasza Sobolewskiego. Wykonawcami koncertu byli: Tomasz Glanc
- kierownik artystyczny nowotomyskich koncertów, dr nauk muzycznych w zakresie
improwizacji, dyrektor szko³y muzycznej w Niemczech, organista i kompozytor oraz
Barbara Kubiak - sopran, solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu i Andrzej Wiœniewski -
tenor, solista Teatru Muzycznego w Lublinie, solista Reprezentacyjnego Zespo³u Arty-
stycznego Wojska Polskiego.

Dodajmy jeszcze, ¿e oprócz lipcowego koncertu organowo-kameralnego, dla
uczczenia 40. rocznicy powstania parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, w
niedzielê 6 czerwca odby³o siê inne muzyczne wydarzenie. Z Koncertem Uwielbienia
przybyli poznañscy muzycy: Marek Kraœkiewicz - wokal, Grzegorz Tomkowski - piano,
Bartosz Kucz - gitara basowa, Miros³aw Kamiñski - perkusja i nowotomyœlanin Sebastian
Koberling - gitara akustyczna. Artyœci zaprezentowali utwory instrumentalne i wokalno-
-instrumentalne przeplatane krótkimi tekstami. 

*
Przez te koncerty muzyka zbli¿a³a nas do Boga i do siebie, a tak¿e ukazywa³a niezwyk³e

pok³ady talentów i zdolnoœci, które s¹ w nas - powiedzia³ na zakoñczenie pomys³odawca,
inicjator i prowadz¹cy letnie koncerty organowo-kameralne, ks. proboszcz Tomasz So-
bolewski. Odbywaj¹ce siê od roku 2012 koncerty, w niedzielne wieczory gromadzi³y
w koœciele mi³oœników muzyki, którzy mieli okazjê wys³uchaæ wielu ró¿norodnych dzie³,
pocz¹wszy od skromnych, lecz pe³nych uroku tañców, pieœni, miniatur, poprzez bar-
dziej rozbudowane sonaty, fantazje, koncerty, na wielkich dzie³ach znanych mistrzów
skoñczywszy. By³y wœród nich utwory œredniowieczne i renesansowe, wykonywane
czasem na instrumentach z tych epok, piêknie brzmi¹ce w œwi¹tyni utwory barokowe,
klasyczne, romantyczne i wspó³czesne. By³y wœród nich dzie³a kompozytorów mniej
i bardziej znanych, takich jak Jan Sebastian Bach, Dietrich Buxtechude, Giulio Caccini, Je-
rzy Fryderyk Haendel, Giuseppe Tartini, Antonio Vivaldi, Wolfgang Amadeusz Mozart,
Franz Schubert, Edward Grieg, Piotr Czajkowski, Robert Schumann, Charles Gounod,
Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini, Henryk Wieniawski, Fryderyk Chopin, Stanis³aw
Moniuszko, Feliks Nowowiejski, Cezar Frank, Eduardo di Capua, Todoro Cottrau, Er-
nesto De Curtis, Francesco Santorini, Vincenzo Di Chiara, Franz Lehar, Micha³ Kleofas
Ogiñski, a tak¿e kompozytorów XX i XXI wieków - Krzysztofa Pendereckiego, Woj-
ciecha Kilara, Micha³a Lorenca, Krzysztofa Wilkusa, Tomasza Glanca, Dmitryja Diano-
wa i wielu innych. 

Ka¿dy koncert by³ inny, ale wszystkie interesuj¹ce - o bardzo urozmaiconym reper-
tuarze, od dzie³ bardzo powa¿nych o skomplikowanej budowie i fakturze, wymagaj¹-
cych skupienia, wznios³ych, przejmuj¹cych, poprzez pogodne, ilustracyjne, weso³e i ¿ar-
tobliwe, wywo³uj¹ce uœmiech i radoœæ, zapadaj¹ce w pamiêæ. Wszystkie one, w zale¿no-
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œci od charakteru, by³y Ÿród³em zadumy, refleksji i duchowych prze¿yæ. By³y te¿ koncer-
ty tematyczne: „Koncert na smyczki i organy”, „W krêgu œredniowiecza”, „Œredniowie-
cze - wspó³czesnoœæ”, „Motety rodziny Bachów”, „W barokowym stylu clarino”,
„Œwiêty Jan Pawe³ II na Ukrainie”, „Recital organowy i poezja”, „Klasyka i gospel”, „Li-
taniae Sanctorum - Pieœni o œwiêtych”, „Dialog muzyki i s³owa” oraz „Organy&piano
w dialogu - improwizacje”. 

Nowotomyscy melomani mieli mo¿liwoœæ us³yszeæ artystów europejskiej i œwiatowej
s³awy, laureatów wielu konkursów, animatorów kultury w swoich œrodowiskach, kon-
certuj¹cych w Polsce i wielu krajach œwiata, graj¹cych na organach, klawesynie, piano,
tr¹bkach, waltorni, puzonie, tubie, skrzypcach, bajanie, fletni Pana, ludowej talince, wio-
li, psalterium, cymba³ach, flecie, oboju, saksofonie, œpiewaj¹cych i muzykuj¹cych w ze-
spo³ach - Trio Smyczkowe „Camerata”, Zespó³ Muzyki Dawnej „Ictus”, Poznañski
Chór Kameralny, Zespó³ TRB, Artus Kwartet, kwintety instrumentów dêtych blasza-
nych „Poznañ Brass” i „Castle Brass”. Artyœci ci przybywali do nas z ró¿nych miast
w Polsce - Poznania, Warszawy, Krakowa, Lublina, Gdañska, Koszalina, £odzi, Zabrza
i Wroc³awia. Goœciliœmy tak¿e muzyków z Ukrainy, Niemiec, Holandii, Bia³orusi, Rosji,
Mo³dawii, Bu³garii i Stanów Zjednoczonych.

Podczas dziesiêciu edycji odby³y siê 44 koncerty z udzia³em 8 zespo³ów i 72 solistów,
którzy zaprezentowali ponad 420 utworów. Urozmaicony repertuar, ró¿norodnoœæ
form muzyki wokalnej i instrumentalnej, czasem ³¹czonej z poezj¹, wysoki poziom wy-
konawczy i mi³y nastrój podczas koncertów sprawia³y, ¿e cieszy³y siê one rosn¹cym za-
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Wykonawcami koncertu byli (od lewej): Tomasz Glanc - kierownik artystyczny nowotomyskich
koncertów oraz Barbara Kubiak - sopran i Andrzej Wiœniewski - tenor
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interesowaniem nowotomyœlan i mieszkañców okolicznych miejscowoœci. Mo¿na siê by-
³o przekonaæ, ¿e nadal aktualne s¹ s³owa gitarzysty Jimmy Page - Muzyka to najlepszy jê-
zyk do poruszenia serc ludzi na ca³ym œwiecie.

Organizatorem letnich koncertów organowo-kameralnych by³a niezmiennie parafia
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu. Kierownictwo artystyczne
nad nimi obj¹³ pierwotnie Krzysztof Wilkus (zmar³y w 2014 r.), a po nim Tomasz Glanc.
S³owem wi¹¿¹cym opatrywa³ je ks. proboszcz Tomasz Sobolewski. Patronat medialny
nad koncertami sprawowa³o czasopismo parafialne „Jego Serce”.

Myœlê, ¿e bêdê wyrazicielk¹ uczuæ wszystkich nowotomyskich melomanów, jeœli
w tym miejscu serdecznie podziêkujê ks. proboszczowi Tomaszowi Sobolewskiemu za
wszystkie dotychczasowe koncerty bêd¹ce Ÿród³em wspania³ych prze¿yæ artystycznych
i duchowych, za trud organizacyjny i starania s³u¿¹ce kszta³towaniu wra¿liwoœci arty-
stycznej parafian. Pozostaje nadzieja, ¿e z odejœciem ks. proboszcza Tomasza Sobolew-
skiego ta muzyczna lokomotywa zatrzyma³a siê na chwilê i w stosownym momencie ru-
szy znów w dalsz¹, muzyczn¹ podró¿. Wszystkie koncerty szczegó³owo relacjonowa-
ne by³y w kolejnych numerach „Przegl¹dów Nowotomyskich”, a o muzyce w parafii
pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu wiêcej przeczytaæ mo¿na
przeczytaæ w albumie „40 lat parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomy-
œlu” (Nowy Tomyœl, 2021). 

Zdjêcia: archiwum parafii pw. NSPJ w Nowym Tomyœlu.

Koncert rozpocz¹³ siê prawykonaniem, skomponowanego przez Tomasza Glanca, 
utworu uœwietniaj¹cego 40-lecie parafii



70 Maria Tyszkowska

Trudno bêdzie Ksiêdzu rozstaæ siê z pa-
rafianami poznanymi w czasie 10. letniej
pos³ugi w naszym mieœcie?

I tak, i nie. Tak - bo po ludzku cz³owiek
siê wi¹¿e, buduje relacje, tak¿e te bli¿sze,
a nawet przyjaŸnie. Wspólnie zrobi³o siê
wiele rzeczy wartoœciowych i znacz¹cych.
Z drugiej strony jest to wpisane w pos³ugê
ka¿dego kap³ana. Jednym z elementów tej
pos³ugi jest pos³uszeñstwo biskupowi. Tam
gdzie jest zadanie, tam siê idzie. Przycho-
dz¹c do Nowego Tomyœla zdawa³em sobie
sprawê, ¿e nie bêdê tutaj do emerytury, tyl-
ko w ka¿dej chwili mogê zostaæ przeniesio-
ny w inne miejsce. Ze spokojem wiêc przy-
j¹³em tê decyzjê. By³ to mój najd³u¿szy po-
byt w jednej parafii - 10 lat. Dziesiêæ lat jak
jeden dzieñ!

Wróæmy do przesz³oœci - kiedy zdecy-
dowa³ Ksi¹dz o wyborze takiej drogi ¿ycio-
wej?

Urodzi³em siê w Poznaniu w 1965 ro-
ku, w rodzinie katolickiej. Mama Stefania
i ojciec Zenon dbali o religijne wychowanie
dzieci - moich braci Micha³a i Macieja, sio-
stry Marioli oraz mnie - najm³odszego.

Chodziliœmy co niedzielê na msze œwiête,
na katechezê przy parafii, do comiesiêcznej
spowiedzi. Chcia³em byæ ministrantem, na
co nie zgodzi³a siê mama - w obawie o mo-
je bezpieczeñstwo, gdy¿ mieszkaliœmy przy
bardzo ruchliwej ulicy. Bêd¹c w liceum,
przypadkowo wyjecha³em podczas waka-
cji na 15. dniowe rekolekcje oazowe. Tam
prze¿y³em wewnêtrzne dotkniêcie mi³oœci
Pana Boga. By³o to dla mnie znaczne przy-
œpieszenie: odt¹d wiêcej siê modli³em, czy-
ta³am Pismo œw., uczestniczy³em w duszpa-
sterstwie m³odzie¿y, zaanga¿owa³em siê
bardziej w ¿ycie Koœcio³a. „Oaza” rozbu-
dzi³a we mnie zami³owanie do liturgii i dba-
³oœæ o jej piêkno. Bêd¹c w trzeciej klasie li-
ceum coraz intensywniej myœla³em o ka-
p³añstwie. Po maturze wst¹pi³em do Arcy-
biskupiego Seminarium Duchownego,
w 1990 roku przyj¹³em œwiêcenia kap³añ-
skie z r¹k arcybiskupa Jerzego Stroby. Od
dziecka kocha³em sport, uprawia³em lek-
koatletykê, gra³em w pi³kê no¿n¹, siatków-
kê, koszykówkê i tenisa, jeŸdzi³em na wrot-
kach, ³y¿wach, chodzi³em na mecze. Lubi-
³em góry i jazdê rowerem. Czêsto bywa-
³em na koncertach, najczêœciej w filharmo-

Maria Tyszkowska

Dziesiêæ lat jak jeden dzieñ

Rozmowa z ks. proboszczem Tomaszem Sobolewskim, odchodz¹cym z Nowego To-
myœla dotychczasowym proboszczem nowotomyskiej parafii pw. Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa, duszpasterzem, pomys³odawc¹ i inicjatorem szeregu dzia³añ adresowanych
do lokalnej spo³ecznoœci, dekretem nominacyjnym abpa Stanis³awa G¹deckiego Metro-
polity Poznañskiego mianowanym proboszczem parafii pw. œw. Brata Alberta w Kozie-
g³owach.

LUDZIE I ICH PASJE...
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nii. Wielokrotnie pielgrzymowa³em na Ja-
sn¹ Górê - tak¿e jako kleryk, uczestnik
i przewodnik. To tkwi we mnie do dziœ. Po
seminarium by³a praca na wikariatach w kil-
ku parafiach - w Obornikach, Œremie, Bu-
ku, Wieleniu i w trzech parafiach poznañ-
skich. By³y to ró¿ne œrodowiska, ró¿ne
wielkoœci miast, inna specyfika pracy. Jako
wikary zajmowa³em siê przede wszystkim
duszpasterstwem m³odzie¿y i rodzin. Kate-
chizowa³em w szko³ach œrednich, mniej
w podstawowych i gimnazjum. W ka¿dej
parafii mo¿na by³o siê czymœ wykazaæ, spe³-
niaæ siê i rozwijaæ. Nie zwraca³em uwagi na
trudnoœci, które siê pojawia³y, jak to w ¿y-
ciu bywa. 

W latach 2006 - 2011 by³ Ksi¹dz pro-
boszczem w nieodleg³ej parafii pw. œw.
Brata Alberta w Wojnowicach Wlkp. Ja-
kie by³y pierwsze doœwiadczenia?

By³o to coœ niesamowitego. Jako wikary
by³em podporz¹dkowany proboszczowi.
Jako proboszcz by³em niezale¿ny, ale te¿
z wiêksz¹ odpowiedzialnoœci¹. Sam decy-
dowa³em. Mog³em prowadziæ wed³ug w³a-
snych regu³ pracê z dzieæmi i m³odzie¿¹,
dwa razy w roku wyje¿d¿aliœmy wspólnie
na obozy ewangelizacyjne „Wakacje z Pa-
nem Bogiem”, by³y wystêpy z m³odzie¿¹
i doros³ymi, festyny oraz zabawy parafial-
ne.

Do Nowego Tomyœla przyszed³ ksi¹dz
w roku 30-lecia parafii.

Przyszed³em tutaj 2 lipca 2011 roku.
Rocznica 30-lecia ju¿ wtedy minê³a, ale nie
by³o dzia³añ rocznicowych w parafii. Wpa-
d³em na pomys³, ¿eby jednak ten jubile-
uszowy wydŸwiêk by³. I tak, dopiero we
wrzeœniu, odprawiona zosta³a uroczysta
msza œwiêta z udzia³em kilku kap³anów
pracuj¹cych wczeœniej w parafii, a po liturgii

- w Nowotomyskim Oœrodku Kultury - od-
by³a siê dalsza czêœæ uroczystoœci z wystê-
pami dzieci i m³odzie¿y, okolicznoœciowymi
przemówieniami, jak to przy okazji jubile-
uszu.

Wyznaczy³ Ksi¹dz cztery filary swojej
pos³ugi, szczegó³owo opisane w wydanym
w tym roku, przy okazji 40-lecia parafii, al-
bumie. Uwagê zwraca dba³oœæ o piêkno li-
turgii i troska o godny przekaz s³owa Bo-
¿ego…

Ka¿dy ma swoje charyzmaty. Ja staram
siê anga¿owaæ do liturgii jak najwiêcej osób
œwieckich, aby S³owo Bo¿e by³o przekazy-
wane jak najgodniej, aby liturgia by³a na naj-
wy¿szym stopniu duchowoœci, przy tym
starannie przygotowana i piêkna. To s¹ na-
uka i doœwiadczenia wyniesione z ¿ycia oa-
zowego. Chcia³em, ¿eby w parafii dzia³a³y
wszystkie grupy duszpasterskie, których
istnienie dozwolone jest przepisami koœciel-
nymi, ¿eby ka¿dy znalaz³ miejsce dla siebie,
bo parafia jest wspólnot¹ wspólnot. I uda³o
siê to realizowaæ. Rol¹ Koœcio³a jest te¿ od-
czytywanie znaków czasu i reagowanie na
oczekiwania wspó³czesnego cz³owieka.
Czasem jest to podpowiedŸ Ducha œw.
W naszej parafii goœciliœmy ks. Gabriela
z Ukrainy (prywatnie kolegê ksiêdza wika-
riusza), pomaga³ w pracach parafii. PóŸniej
z grup¹ Caritas pojecha³em na Ukrainê.
Tam, w Kamieñcu Podolskim, spotkaliœmy
biskupa Leona. Zrodzi³a siê myœl, ¿eby Go
zaprosiæ i odprawiæ mszê œwiêt¹ dla osób
z Ukrainy, mieszkaj¹cych w Nowym To-
myœlu, w ich ojczystym jêzyku. Tak siê sta-
³o. Czêœæ tych osób uczestniczy w dalszym
ci¹gu w liturgii. Takich spotkañ polsko-
-ukraiñskich z kap³anami by³o wiêcej, tak¿e
z siostr¹ Ann¹. Osoby starsze, chore i sa-
motne zaprosi³em do klubu seniora „Ars
moriendi” z myœl¹, ¿eby ostatni odcinek ¿y-

LUDZIE I ICH PASJE ...
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cia mog³y spêdziæ podczas cyklicznych spo-
tkañ, nie tylko na modlitwie, ale na byciu ze
sob¹, mi³ych rozmowach przy kawie. ¯y-
cie samo podpowiada³o zakres i plan na-
szych wspólnych dzia³añ.

Pamiêta³ Ksi¹dz o doros³ych, starszych,
chorych, ale nie zapomina³ te¿ o dzieciach.

Z myœl¹ o dzieciach by³ przygotowywa-
ny specjalny program rorat - rano i wieczo-
rem. Po rannej mszy œwiêtej dzieci przy-
chodzi³y do Domu Parafialnego na œniada-
nie. To siê rozwija³o. Z czasem zaczêliœmy
urz¹dzaæ uroczyste zakoñczenie rorat,
przewa¿nie rano przed Wigili¹. By³o œnia-
danie na bia³ych obrusach, ze œwiecami,
tortem. By³y quizy, nagrody, wspólne ubie-
ranie choinki i inne atrakcje. Dzieci i rodzi-
ce czuli siê œwietnie, a by³a zawsze ich spo-
ra grupa 50 - 100 osób. By³o bardzo uro-
czyœcie. Na zakoñczenie „bia³ego (poko-
munijnego - przyp. red) tygodnia” organi-
zowa³em dla dzieci wyjazdy rowerowe za
miasto, z rodzicami. By³y te¿ zabawy, gry,
s³odki poczêstunek. Obecnie, ze wzglêdu
na pandemiê, zamiast wycieczek s¹ pod-
wieczorki dla dzieci z rodzeñstwem i rodzi-
cami, s¹ lody oraz du¿o dobrej zabawy,
a co wa¿ne, buduj¹ siê relacje. Te spotkania
s¹ dla nich wielkim wydarzeniem. Do ka¿-
dego dziecka zwracam siê po imieniu, bo
pamiêtam z mojego dzieciñstwa, jak bar-
dzo mnie razi³o, gdy nauczyciel, czy ksi¹dz
mówi³ do nas po nazwisku, tak szorstko.
Do dzieci te¿ by³ skierowany inny projekt -
pó³kolonie. Bêd¹c wikariuszem w parafii
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Pozna-
niu, organizowa³em z m³odzie¿¹ festyny,
a dochód z nich przeznaczaliœmy na pó³ko-
lonie dla dzieci z ubo¿szych rodzin. Do-
œwiadczenia stamt¹d przenios³em do na-
szej parafii, choæ przed moim tutaj przyby-

ciem wiele atrakcji, wyjazdów i wycieczek
organizowali ksiê¿a wikariusze. Na pó³ko-
lonie zg³asza³o siê coraz wiêcej dzieci. Pro-
gramy by³y bardzo bogate i ró¿norodne
dziêki zaanga¿owaniu wielu osób dbaj¹-
cych o poznawanie œwiata przez zabawê
i rozwój w ró¿nych dziedzinach. Dzieci
zwiedza³y m. in. muzea, klasztory, parki
rozrywki, ogrody zoologiczne, uczy³y siê
i bawi³y poprzez aktywnoœæ plastyczn¹,
muzyczn¹ i fizyczn¹. By³y czêstowane pysz-
nymi œniadaniami i obiadami. Namacalnym
œladem dzia³añ dzieci pó³kolonijnych
z 2019 roku jest mural „Arka Noego” na
terenie Domu Parafialnego. By³ on bardzo
starannie przygotowywany przez ca³y ty-
dzieñ pod okiem wielu osób, w tym nowo-
tomyskiego plastyka. Mia³em pomys³, ¿eby
coœ podobnego zrobiæ z m³odzie¿¹, mo¿e
podczas jakiegoœ obozu ewangelizacyjne-
go, ale tego jak dot¹d nie uda³o siê zrealizo-
waæ.

By³y te¿ projekty kulturalne, edukacyj-
ne…

Najwiêkszy projekt edukacyjny, jaki po-
b³ogos³awi³em, to katolickie Przedszkole
i Szko³a Podstawowa „Arka” za³o¿one
przez fundacjê kilku rodzin (Fundacja „Ro-
dzice Dzieciom” - przyp. red.), zaanga¿o-
wanych w ¿ycie religijne naszej parafii. By-
³em zainteresowany wychowaniem dzieci
i przekazem wiary od najm³odszych lat, to-
te¿ wspiera³em od pocz¹tku ten pomys³.
Na pocz¹tek u¿yczy³em im pomieszczenia.
Dziêki wspó³pracy z „Ark¹” uda³o siê wy-
remontowaæ Dom Parafialny. Jest on
œwietnie przygotowany do dzia³alnoœci
grup duszpasterskich - powsta³y nowe sal-
ki, toalety, kuchenka. Pomaga³em tym lu-
dziom jak potrafi³em, wspiera³em. By³em
otwarty na wspó³pracê, udostêpnia³em ko-
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W 1990 roku przyj¹³em 
œwiêcenia kap³añskie - na zdjêciu
po mszy œwiêtej prymicyjnej

Do ka¿dego dziecka zwracam siê
po imieniu - wspólne chwile po
I Komunii œw.; 2017 r.

Lubiê jazdê rowerem - tu 
podczas rajdu rowerowego
z dzieæmi pierwszokomunijnymi
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lejne pomieszczenia, pomaga³em te¿ jako
ksi¹dz, jako kapelan. Przedszkole i szko³a
„Arka”, dzia³aj¹ce ju¿ od 6 lat, poszerzaj¹
z pewnoœci¹ ofertê edukacyjn¹ dla naszej
spo³ecznoœci, zapewniaj¹ wysoki poziom
edukacji z poszanowaniem indywidualnych
mo¿liwoœci dziecka, ucz¹ odwa¿nego po-
dejœcia do ¿ycia codziennego, respektuj¹c
jednoczeœnie bo¿e wartoœci. Pomagaj¹
w tym procesie rodzice, którzy mog¹
uczestniczyæ w kursach Akademii Familij-
nej. Cieszê siê, ¿e to dzie³o, które od po-
cz¹tku wspiera³em i czyniê to ci¹gle, trwa
nadal, rozwija siê i cieszy siê coraz wiêk-
szym zainteresowaniem. Jeœli mowa o pro-
jektach kulturalnych - to oczywiœcie letnie
koncerty organowo-kameralne „U Serca
Jezusowego”. Parafianie w rozmowach ze
mn¹ wyra¿ali radoœæ z odbudowy orga-
nów, ale chcieli us³yszeæ ich brzmienie w ca-
³ej okaza³oœci. Le¿a³a mi na sercu animacja

ró¿nych sfer ¿ycia parafii, w tym rozwój
kultury i tworzenie warunków do udzia³u
w kulturze, m. in. poprzez powszechn¹ jej
dostêpnoœæ i kszta³towanie wra¿liwoœci ar-
tystycznej. Wykorzystuj¹c fakt, ¿e zna³em
organistê katedralnego Krzysztofa Wilkusa
(póŸniej te¿ Tomasza Glanca), który ju¿
koncertowa³ w naszej œwi¹tyni, zapropo-
nowa³em zorganizowanie cyklu koncer-
tów. Rozpoczêliœmy je w 2012 roku, czyli
w tym roku przypad³a ju¿ ich 10. edycja.
Organizowaliœmy po cztery lub piêæ kon-
certów w miesi¹cach letnich. Zosta³y one
dok³adnie opisane w „Przegl¹dach Nowo-
tomyskich”. Mo¿na powiedzieæ, ¿e to te¿
odczytanie znaków czasu - w œwi¹tyni za-
sta³em wyremontowane organy, znalaz³ siê
kierownik artystyczny, tak¿e moje zami³o-
wanie do muzyki sprawi³y, ¿e Koœció³ pod-
j¹³ jakby na nowo rolê mecenasa sztuki,
któr¹ sprawowa³ przez wieki. Oprócz tych
koncertów odbywa³y siê koncerty okolicz-
noœciowe, goœciliœmy wiele chórów, organi-
stów, zespo³y m³odzie¿owe, artystów po-
chodz¹cych z naszego miasta. Szkoda tyl-
ko, ¿e nie powsta³ chór, taki z prawdziwe-
go zdarzenia. W parafii dzia³aj¹ dzieciêce
i m³odzie¿owe zespo³y muzyczne, które
wspomaga³em, animuj¹ one œpiew podczas
mszy œwiêtych i uroczystoœci. Podczas trud-
nego czasu pandemii bardzo cenna by³a
pos³uga zespo³u „Uwielbienie”. W ostat-
nich latach przestrzeñ spo³eczn¹ wype³nia
przekaz wirtualny. W naszej parafii jest on
te¿ noœnikiem treœci ewangelicznych. Stara-
³em siê pod¹¿aæ drog¹ postêpu - skoro s¹
œrodki techniczne, dlaczego z nich nie ko-
rzystaæ. By³y banery, pojawi³y siê i wyœwie-
tlacze przy wejœciu do koœcio³a, przy pro-
bostwie, g³ównie informuj¹ce, przypomi-
naj¹ce, zapraszaj¹ce. Zauwa¿y³em, ¿e wiel-
k¹ wartoœæ ma nasze, ci¹gle doskonal¹ce
siê, wydawnictwo „Jego Serce” - z cieka-
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Do dzieci te¿ by³ skierowany inny projekt 
- pó³kolonie. Ksi¹dz Tomasz jako wodzirej podczas

wspólnej zabawy; 2017 r.
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wymi tematami, tak¿e bie¿¹cymi, ubogaco-
ne licznymi fotografiami. Gazetka dociera
do wszystkich chêtnych, równie¿ chorych
i osób starszych. Mo¿na j¹ tak¿e czytaæ ko-
rzystaj¹c z Internetu. Dodan¹ wartoœci¹ jest
to, ¿e osoby pisz¹ce - nasi parafianie - zdo-
bywaj¹ umiejêtnoœci i doœwiadczenia, wy-
mieniaj¹ siê uwagami w owocnych dysku-
sjach, ceni¹ w³asny samorozwój duchowy
i intelektualny. Z naszej œwi¹tyni transmito-
wana jest co niedzielê msza œwiêta (szcze-
gólnie by³o to wa¿ne w czasie pandemii,
wtedy by³a transmisja dwóch mszy œwiê-

tych), msze œwiête pierwszokomunijne i in-
ne wa¿ne uroczystoœci. Rejestrowane s¹
koncerty z naszego koœcio³a i mo¿na je od-
tworzyæ na kanale YouTube. Ewangelizacja
odbywa³a siê te¿ w sposób bardziej trady-
cyjny - poprzez wyjœcie na ulice miasta,
w du¿e skupiska ludzi, zgodnie z tym co
mówi papie¿ Franciszek, aby wyjœæ na pery-
ferie, do t³umów. Zaproponowa³em m³o-
dzie¿y Drogê Krzy¿ow¹ na deptaku, na
targowisku, ¿eby w zabieganiu o sprawy
materialne nie zapominaæ o sprawach bo-
¿ych. Podczas tego nabo¿eñstwa wiel-
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Programy pó³kolonii by³y 
bardzo bogate i ró¿norodne -
z grup¹ ch³opców 
na nowotomyskiej 
strzelnicy sportowej

Podczas pielgrzymki z dzieæmi
do Czêstochowy; 2017 r.
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kopostnego by³y rozdawane m. in. infor-
macje o spowiedzi, kartki z fragmentami Pi-
sma œw. - ot taka krótka ewangelizacja.
Oczywiœcie by³y Drogi Krzy¿owe w wio-
skach nale¿¹cych do parafii, nabo¿eñstwa
majowe, ró¿aniec, a w mieœcie marsze
œwiêtych, orszaki Trzech Króli, tak jak
w wielu miastach w kraju. Szczególny wy-
dŸwiêk mia³y ekstremalne Drogi Krzy¿o-
we, podczas których uczestnicy noc¹, w ci-
szy, pokonywali nawet 40. kilometrowe
trasy z modlitw¹, ze s³owem Bo¿ym, z in-
tencjami, zmagaj¹c siê czêsto z w³asnymi
s³aboœciami fizycznymi. Czasem pokony-
wali trasê biegn¹c lub jad¹c rowerem.
Uczestniczy³o w nich ka¿dorazowo oko³o
100 osób.

Szczególny by³ œwi¹teczny wystrój ko-
œcio³a. Mam na myœli ¿³óbki i Groby Pañ-
skie.

Trochê doœwiadczenia wynios³em z pra-
cy w poprzednich parafiach, gdzie by³em
odpowiedzialny za wystrój Grobów Pañ-
skich. Czasem zajmowa³a siê tym m³odzie¿
maj¹ca wspania³e pomys³y. Pomagali mi pa-
rafianie i miejscowi artyœci, dawali wiele in-
spiracji podczas rozmów. Nie bez znacze-
nia by³a te¿ moja wra¿liwoœæ artystyczna.
Choæ nie mam uzdolnieñ plastycznych jak
mój brat, ale mo¿e choæ odrobina jego ta-
lentu i wra¿liwoœci przesz³a na mnie…
(uœmiech). Chcia³em, aby ka¿dy Grób Pañ-
ski sk³ania³ do g³êbokich przemyœleñ. Szop-
ki na Bo¿e Narodzenie bywa³y ró¿ne: kie-
dyœ ¿³óbek by³ w o³tarzu - drewniana kon-
strukcja okala³a o³tarz, wokó³ by³y typowe
figurki na sianie. W czasie remontu dachu
kilka starych dachówek oraz znacznie od
nich starszych desek i belek ze starej kon-
strukcji znalaz³o siê przy ¿³óbku, ¿eby za-
znaczyæ, ¿e pamiêæ historyczna jest bardzo
wa¿na. Te rekwizyty mia³y prawie 240 lat!
W setn¹ rocznicê Powstania Wielkopol-
skiego przy ¿³óbku znalaz³y siê rekwizyty
zwi¹zane z tym wydarzeniem. W czasie
ostatnich œwi¹t dekoracja znalaz³a miejsce
w o³tarzu g³ównym. Podczas wyjmowania-
do renowacji obrazu z o³tarza g³ównego
okaza³o siê, ¿e za obrazem znajduje siê figu-
ra Madonny. Do³o¿yliœmy figurê Dzieci¹tka
oraz œw. Józefa w tle i by³o piêknie. Staram
siê dbaæ o piêkno i treœæ.

Obejmuj¹c parafiê, w œwi¹tyni zasta³
Ksi¹dz nowe organy, ale koœció³ i Dom Pa-
rafialny z pewnoœci¹ wymaga³y remontu?

Koœció³ jest w trakcie remontu. Wymie-
niony zosta³ ca³y dach, instalacja elektrycz-
na, zabezpieczenia, wczeœniej ogrzewanie,
pod³oga, ³awki, powsta³a zupe³nie nowa
zakrystia, odnowione s¹ konfesjona³y i ob-
raz z o³tarza g³ównego. Jest nowa kaplica

Dwa razy by³em na pielgrzymce w Santiago 
de Compostela, szed³em drog¹ œw. Jakuba -  2011 r.
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szpitalna. Oczywiœcie prace nad przywró-
ceniem piêkna naszego koœcio³a trwaj¹
i jeszcze potrzeba czasu na ich dokoñcze-
nie. Koœció³ jest od 12 grudnia 1932 roku
zabytkiem i trzeba by³o staraæ siê o odpo-
wiednie zgody na podjêcie jakichkolwiek
dzia³añ, pocz¹wszy od projektów poprzez
wszystkie etapy prac. Bardzo pomocna by-
³a w tym wzglêdzie Rada Ekonomiczna pa-
rafii, w której znajduje siê kilka osób znaj¹-
cych te zagadnienia. Wiele siê od nich na-
uczy³em. Jeœli chodzi o Dom Parafialny, to -
jak wspomnia³em - du¿o uda³o siê zrobiæ
przy wspó³pracy ze szko³¹ „Arka”. Zosta³
on dos³ownie „przewrócony do góry no-
gami”. Wymieniono wszystkie okna, a jest
ich sto piêæ. Powsta³y nowe salki, kuchnie,
toalety. Zamontowano nowe kot³y do
ogrzewania i ciep³ej wody. Jest œwietnie
przygotowany do pracy grup duszpaster-
skich. Powsta³y te¿ nowe gara¿e i - spe³nia-
j¹cy wszelkie normy - plac zabaw dla dzieci.

Nowy wystrój otrzyma³y biuro parafialne
i biblioteka. Na terenie zielonym utworzo-
ny zosta³ tzw. ogród proboszczowski
z grot¹ Matki Bo¿ej Królowej Pokoju z Me-
djugorie, gdzie odbywaj¹ siê nabo¿eñstwa
i apele jasnogórskie.

Nasi parafianie wspomagali te¿ ró¿ne
wspólnoty znajduj¹ce siê w potrzebie…

Super sprawa, która nam siê uda³a to to,
¿e byliœmy otwarci nie tylko na to, co dzie-
je siê w Polsce, ale te¿ na sprawy Koœcio³a
misyjnego w œwiecie. Odwiedzi³o nas wielu
misjonarzy, wolontariuszy, ludzi, którzy
zajmuj¹ siê czymœ niezwyk³ym. Goœciliœmy
ks. Gabriela i ks. biskupa Leona z Ukrainy,
misjonarzy z Kazachstanu, Syberii, Bia³oru-
si, Kamerunu, a z Polski - siostry augustian-
ki, franciszkanki, dominikanki, urszulanki,
siostry s³u¿ebniczki z Krakowa, siostry
z Domu Ch³opaków w Broniszewicach.
By³ te¿ ksi¹dz z organizacji katolickiej „Ko-

Najwiêkszy projekt edukacyjny, jaki pob³ogos³awi³em, to katolickie Przedszkole i Szko³a Podstawowa „Arka”
- podczas wizytacji z biskupem Zdzis³awem Fortuniakiem; 2018 r. 
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œció³ w Potrzebie” i cz³onkowie Akademic-
kiego Ko³a Misjologicznego. Oni opowiada-
li nam o swoich, czêsto niezwyk³ych, dzia³a-
niach, a my otwieraliœmy nasze serca i port-
fele, wspieraliœmy ich dzie³a modlitw¹ i fi-
nansowo. Dzieliliœmy siê tym, co mamy.
Zebraliœmy pokaŸne, jak na tak ma³¹
wspólnotê parafialn¹, ofiary, przeznaczaj¹c
je na dzie³a misyjne w Polsce i w œwiecie.

Czy przy tak licznych zajêciach znajdo-
wa³ Ksi¹dz czas na odpoczynek?

W parafii praca musi byæ dobrze zorga-
nizowana. Jeœli jest dru¿yna, w której ka¿dy
wie, co do niego nale¿y i co chce zrobiæ, to
praca idzie… Cz³owiek dobrze ukszta³to-
wany, bêd¹c zaanga¿owanym w jak¹kol-
wiek dzia³alnoœæ, musi mieæ œwiadomoœæ,
¿e nale¿y wygospodarowaæ czas na odpo-
czynek fizyczny, duchowy, intelektualny,
na tzw. ³adowanie akumulatorów. Ja lubiê
odpoczywaæ. Lubiê wyjechaæ i obejrzeæ do-

bry mecz, pójœæ na koncert do filharmonii.
W czasie 10. letniego pobytu w tutejszej
parafii by³em np. w Monachium na koncer-
cie zespo³u niezwyk³ych, œwiatowej s³awy
wiolonczelistów „2 Celos”, koncercie
w wiedeñskim Pa³acu Zimowym, w Pozna-
niu na koncercie grupy „Celtic Woman”
i wielu innych. Kupowa³em karnet na ca³y
rok. Jestem kibicem sportowym, o czym
ju¿ wczeœniej wspomnia³em, od dziecka
uprawia³em ró¿ne sporty i dalej siê tym in-
teresujê. Z kolegami ksiê¿mi by³em na me-
czu Barcelona - Manchester City w ramach
Pucharu Europy i Bayern Monachium - Fry-
burg (z udzia³em Roberta Lewandowskie-
go). Chcia³bym byæ na Wimbledonie lub na
Roland Garros, na jakimœ wa¿nym fina³o-
wym meczu tenisowym, meczach NBA lub
NHL albo…(tu: rozmarzony wzrok). Lubiê
chodziæ po górach. Dwa razy by³em na
pielgrzymce w Santiago de Compostela,
szed³em drog¹ œw. Jakuba dwoma ró¿ny-

Niech wszystkie dzia³ania bêd¹ na chwa³ê Bo¿¹ - ad maiorem Dei gloriam! 
Niedziela Chrztu Pañskiego; 2014 r.
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mi trasami. Czasem z kolegami ksiê¿mi wy-
je¿d¿amy na kilkudniowe pobyty do Barce-
lony, Rzymu, Budapesztu, Londynu, Wied-
nia, czy Monachium, ¿eby pobyæ ze sob¹,
odpocz¹æ, zwiedziæ, zobaczyæ coœ nowego.
Lubiê te¿ jeŸdziæ rowerem, np. by³em na
Mazurach, jeŸdzi³em po Tatrach. Podczas
pandemii przeczyta³em du¿o ksi¹¿ek
i obejrza³em wiele wartoœciowych filmów,
które daj¹ mi sporo nowych pomys³ów do
kazañ, spotkañ z dzieæmi, m³odzie¿¹ oraz
doros³ymi.

A co chcia³by Ksi¹dz powiedzieæ na po-
¿egnanie?

Jako kap³an - ¿eby ka¿dy chcia³ iœæ do Pa-
na Jezusa z otwartoœci¹ serca, na maksa.
Wa¿ne, aby nie baæ siê prawdy o sobie sa-
mym, umieæ cieszyæ siê swoimi talentami
i nimi s³u¿yæ wspólnocie, ale tak¿e przyzna-
waæ siê do swoich grzechów bez ob³udy,

bez maski, bo Bóg szczególnie dzia³a, gdy
otwieramy Mu nasze serca. Tak¿e, aby ca-
³y czas rozwijaæ kult Serca Pana Jezusa
w swoim sercu, w rodzinach i w parafii, pa-
miêtaj¹c o obietnicach Pana Jezusa danych
œw. Ma³gorzacie Marii Alacoque, których
istot¹ jest wypraszanie mi³osierdzia dla
grzeszników. Ci¹gle nale¿y równie¿ odkry-
waæ tajemnicê Eucharystii, która jest ofiar¹
i uczt¹ oraz drog¹ do zbawienia. A jako
ustêpuj¹cy proboszcz - ¿eby jak najwiêcej
osób by³o zaanga¿owanych w ¿ycie parafii,
ka¿dy mia³ swoj¹ dzia³kê, za któr¹ odpo-
wiada i chêtnie coœ dawa³, a nie tylko ocze-
kiwa³ lub ¿¹da³. ¯yczê, aby wspólnota pa-
rafialna by³a ¿ywa, twórcza i piêkna. Niech
wszystkie dzia³ania bêd¹ na chwa³ê Bo¿¹ -
ad maiorem Dei gloriam!

Zdjêcia: archiwum parafii pw. NSPJ w No-
wym Tomyœlu i zbiory prywatne ks. Tomasza
Sobolewskiego.

By³ to mój najd³u¿szy pobyt w jednej parafii - 10 lat. Podczas po¿egnania z nowotomysk¹ parafi¹. 
W tle odnowiony za spraw¹ ks. Tomasza obraz z o³tarza g³ównego
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Alfons Matula 
wojenne losy ¿o³nierza 2. Korpusu Polskiego

Poni¿sza historia dotyczy Alfonsa Matuli, zb¹szynianina, ¿o³nierza walcz¹cego pod-
czas II wojny œwiatowej w szeregach 2. Korpusu Polskiego. Jego losami zainteresowa-
³em siê (z uwagi na to samo, co moje, nazwisko), podczas moich badañ nad rodzinn¹
genealogi¹. Po raz pierwszy natrafi³em na bohatera niniejszego tekstu w artykule dra
Zdzis³awa Koœciañskiego na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Zwróci³em siê
w moich poszukiwaniach do krajowych i zagranicznych archiwów i w tym miejscu
chcia³bym podziêkowaæ dr. Koœciañskiemu za udzielenie wszelkich wskazówek mery-
torycznych oraz cierpliwoœæ we wspieraniu moich poczynañ. Splot wydarzeñ, poprzez
jeden z portali spo³ecznoœciowych (przy wsparciu mojego brata - Tomasza), doprowa-
dzi³ mnie do rodziny brata Alfonsa - Jana, która mieszka obecnie w Wielkiej Brytanii.
Wszystkie te informacje okaza³y siê wyœmienit¹ baz¹ do spisania historii jednego z wie-
lu zapomnianych szeregowych ¿o³nierzy II wojny œwiatowej walcz¹cych na Zachodzie.

Choæ koniec koñców Alfons Matula nie okaza³ siê moim krewniakiem, to i tak z pe³-
nym zaanga¿owaniem podj¹³em trud opisania losów cz³owieka, który okaza³ siê, za-
równo postaci¹ fascynuj¹c¹, o pe³nym niedomówieñ losie i tragiczn¹. Oto opowieœæ
o zwyk³ym ¿o³nierzu.

***
Alfons Matula urodzi³ siê dnia 16 paŸdziernika 1925 roku w Zb¹szyniu, w powiecie

nowotomyskim, w województwie poznañskim. Ojciec i dziadek Alfonsa pochodzili
z Rajewa niedaleko Zb¹szynia. Dziadek - Chryzostom (ur. 11. 09. 1862 r.) by³
pracownikiem najemnym, natomiast ojciec - Ignacy (ur. 12. 07.1891 r.) œlusarzem
kolejowym w Zb¹szyniu. Matk¹ Alfonsa by³a Anna z domu Matysiak1. Mia³ troje
rodzeñstwa: brata Jana (ur. 4. 01. 1929 r.), który podczas wojny dosta³ siê do Wielkiej
Brytanii, gdzie osiad³ na sta³e i za³o¿y³ rodzinê, brata Jacka (brak informacji) i siostrê
(brak informacji). W korespondencji rodzinnej pojawiaj¹ siê imiona: Brunon oraz
£ucja2. Rodzina Matulów mieszka³a w Zb¹szyniu, w wielorodzinnym domu kolejowym
przy ulicy Granicznej3. 

Alfons odebra³ wykszta³cenie podstawowe i 21 czerwca 1939 roku ukoñczy³
zb¹szyñsk¹ Publiczn¹ Szko³ê Powszechn¹. Z powodu wybuchu wojny nie móg³
kontynuowaæ nauki i nie zd¹¿y³ zdobyæ ¿adnego zawodu. Z zachowanych
dokumentów wynika, ¿e pos³ugiwa³ siê jêzykiem niemieckim w mowie. Ze œwiadectwa
ukoñczenia szko³y wnioskowaæ mo¿na, ¿e by³ uczniem dobrym, zarówno jeœli chodzi-
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³o o zachowanie, jak i postêpy w nauce. Na jedenaœcie przedmiotów otrzyma³ tylko
trzy oceny dostateczne, reszta to dobre lub bardzo dobre. Ze sprawowania (zachowa-
nia) - bardzo dobry4.

Od 26 czerwca 1943 roku do 25 maja 1944 roku by³ ¿o³nierzem w armii niemiec-
kiej, wys³anym na front we W³oszech. Jak Polak siê tam znalaz³? Kwestia ta mo¿e byæ
powi¹zana z koncepcj¹ volkslisty - niemieckiej listy narodowoœciowej na terenach wcie-
lonych do Niemiec, któr¹ wprowadzi³ Heinrich Himmler jako komisarz Rzeszy do
spraw wzmacniania niemczyzny. Po zwyciêstwie wojsk hitlerowskich nad Polsk¹ we
wrzeœniu 1939 roku, w³adze niemieckie podzieli³y ca³e okupowane przez nie teryto-
rium na dwie czêœci: Generaln¹ Guberniê oraz tzw. wschodnie ziemie wcielone do Rze-
szy (Eingegliederte Ostgebiete). Na tych ostatnich utworzono - na mocy zarz¹dzenia
Hitlera z 8 paŸdziernika 1939 roku, cztery jednostki administracyjne: dwa okrêgi Gau
Danzig - Westpreussen i Reichsgau Posen oraz dwie rejencje - katowick¹ i ciechanow-
sk¹. Nazwê Reichsgau Posen zmieniono 29 stycznia 1940 roku na Reichsgau Warthe-
land (Kraj Warty) i ta ostatnia utrzyma³a siê a¿ do koñca okupacji5.

W ka¿dej, z wymienionej wy¿ej, jednostce terytorialnej, panowa³y odmienne zasa-
dy przyjmowania osób w ramach volkslisty (DVL - Deutsche Volksliste). W Wielkopol-
sce (a wiêc w Kraju Warty) niemal od samego pocz¹tku, namiestnik by³ przeciwny
przyjmowaniu Polaków na niemieck¹ listê narodowoœciow¹, chyba ¿e byli oni w stanie
udowodniæ w swoim pochodzeniu przynajmniej 50% niemieckiej krwi. Oznacza³o to,
¿e mniej ni¿ 2% mieszkañców tego obszaru (do stycznia 1945 roku) znalaz³o siê w gru-
pie III i IV6, czyli w tych kategoriach, w ramach których masowo wpisywano na listê Po-
laków np. na Œl¹sku. Wed³ug Czes³awa £uczaka, ilustruje to tezê o braku przymusu
przy wpisywaniu na DVL7. Podkreœliæ nale¿y, ¿e Greiser prowadzi³ samodzieln¹ polity-
kê narodowoœciow¹, nie zmieniaj¹c jej pomimo uwag nadprezydenta prowincji górno-
œl¹skiej Fritza Brachta oraz swojego odpowiednika w Okrêgu Gdañsk - Prusy Zachod-
nie, Alberta Forstera. Mo¿na zatem zaryzykowaæ twierdzenie, ¿e aby znaleŸæ siê na nie-
mieckiej liœcie narodowoœciowej w Kraju Warty, trzeba by³o tego bardzo chcieæ, byæ
przekonanym o s³usznoœci swego dzia³ania i bardzo o to zabiegaæ. Byæ mo¿e dlatego
dziœ w Wielkopolsce kwestia volkslisty budzi du¿o wiêcej negatywnych emocji ni¿ na
Œl¹sku i Pomorzu, gdzie - aby przetrwaæ - nawet tamtejsi proboszczowie zachêcali z am-
bony do zg³aszania siê do volkslisty, natomiast odmowa w³adzom niemieckim grozi³a
zes³aniem do obozów koncentracyjnych8. 

W opracowaniach dotycz¹cych historii Zb¹szynia odnajdujemy informacjê, która
ukazuje liczbê sk³adanych wniosków w rodzinnym mieœcie Alfonsa: Z wniosków o wpi-
sanie na niemieck¹ listê narodowoœciow¹ ze Zb¹szynia, które zosta³y przez w³adze okupa-
cyjne odrzucone, by³o wyj¹tkowo du¿o - bo bez ma³a 400, co stanowi³o prawie jedn¹ pi¹t¹
negatywnie rozpatrzonych w skali powiatu nowotomyskiego. Jednak przed wyci¹ganiem
przedwczesnych wniosków prof. Krzysztof Rzepa przestrzega, kontynuuj¹c myœl za-
wart¹ w przywo³anym cytacie: Przy ich ocenie nie mo¿na nie uwzglêdniæ ówczesnej rady-
kalnie zmienionej sytuacji, gdy starano siê zachowaæ w³asnoœæ, warsztat pracy i zapewniæ ro-
dzinie byt, a nawet przetrwanie. Z drugiej strony nie sposób zapominaæ o niezwykle skompli-
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kowanej sytuacji polsko-niemieckiego pogranicza, gdzie losy przedstawicieli obu narodów
splata³y siê w sposób nad wyraz skomplikowany, a podzia³y nie by³y wyraziste i jednoznacz-
ne.9

Trudno dziœ ustaliæ, czy rodzina Alfonsa zabieg³a o wpisanie na DVL i czy na niej siê
w ogóle znalaz³a. Mo¿na spekulowaæ, dlaczego jego brat Jan uciek³ do Wielkiej Brytanii
i - wed³ug relacji rodziny - nie chcia³ póŸniej o tym rozmawiaæ10? Mo¿e uciek³ przed s³u¿-
b¹ w niemieckim wojsku, a brata siê wstydzi³, jako ¿e ten s³u¿y³ w Wehrmachcie? Teo-
retycznie zak³adaj¹c, aby s³u¿yæ w Wehrmachcie, Alfons Matula musia³ siê znaleŸæ na
DVL. Czy jednak by³o tak w istocie? 

Pewnych wskazówek dostarcza Wojciech Zmyœlony w artykule: „W znienawidzo-
nym mundurze - losy Polaków przymusowo wcielonych do wojska niemieckiego”. Au-
tor zawar³ w nim twierdzenie, ¿e w niemieckich si³ach zbrojnych znalaz³o siê niemal
350 tysiêcy Polaków (w tym 150 tysiêcy etnicznych Polaków - przedwojennych oby-
wateli niemieckich), Wehrmacht nie bawi³ siê bowiem w politykê i trafiali do niego
wszyscy zdolni do noszenia broni. Do niemieckiej armii wcielani byli nawet powstañcy
wielkopolscy i œl¹scy (choæ musia³ byæ to margines, jeœli przyj¹æ, ¿e rzeczywiœcie tak by-
³o - z regu³y powstañcy ci byli poszukiwani i aresztowani ju¿ w pierwszych dniach oku-
pacji J. M.), aresztanci, wiêŸniowie obozów koncentracyjnych, podoficerowie przed-
wojennego Wojska Polskiego, robotnicy przymusowi. Czêœæ Ÿróde³ mówi tak¿e
o wcielaniu osób, które nigdy nie znalaz³y siê na liœcie DVL. Bywa³o wreszcie, ¿e przy-
wdzianie munduru niemieckiego ¿o³nierza nastêpowa³o czêsto przed formalnym za-
koñczeniem procedur zwi¹zanych z wpisaniem na volkslistê11. 

Losy Polaków w Wehrmachcie s¹ nies³ychanie trudn¹ do badañ materi¹. Nie mo¿-
na wiêc w tym wzglêdzie ferowaæ przedwczesnych wyroków. Jakkolwiek by³o w przy-
padku Alfonsa, jego póŸniejszy szlak bojowy, w mundurze polskiego ¿o³nierza, udo-
wadnia jego oddanie ojczyŸnie, za co finalnie przysz³o mu zap³aciæ najwy¿sz¹ cenê.

Tymczasem na prze³omie 1943 i 1944 roku jednostki polskie gen. W³adys³awa An-
dersa zosta³y przetransportowane do W³och. Alianci od kilku miesiêcy bezradnie tkwi-
li przed niemieck¹ Lini¹ Gustawa, a najtwardszym orzechem do zgryzienia by³y, bloku-
j¹ce drogê do Rzymu, umocnione pozycje w masywie Monte Cassino. W trzech kolej-
nych bitwach nie dali im rady m. in. Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Nowozeland-
czycy, Hindusi. 

24 marca 1944 roku gen. Oliver Leese, dowódca brytyjskiej 8. Armii, poinformo-
wa³ gen. Andersa, ¿e chce powierzyæ 2. Korpusowi zadanie prze³amania niemieckiej
obrony na Monte Casino - zdobycie klasztoru, a nastêpnie opanowanie miasteczka
Piedimonte na Linii Hitlera. Da³ polskiemu dowódcy dziesiêæ minut na podjêcie decy-
zji i doda³: Chyba, ¿e pan genera³ nie chce podj¹æ siê tego zadania, wówczas bêdê musia³
szukaæ innego korpusu, który to trudne dzia³anie wykona. Genera³ Anders - jak wiado-
mo - siê zgodzi³. W tych warunkach nie móg³ siê skonsultowaæ z Londynem, co póŸ-
niej gorzko wyrzuca³ mu Naczelny Wódz, gen. Kazimierz Sosnkowski mówi¹c:
Pióropusz bia³y panu siê œni12. Nie pozbawi³ jednak gen. Andersa dowództwa.
Obawia³ siê byæ mo¿e skandalu, jak równie¿ musia³ mieæ w¹tpliwoœci, czy potencjal-
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ny nowy dowódca zd¹¿y siê przygotowaæ i przygotowaæ nowych ¿o³nierzy do bli-
skiej ju¿ bitwy. 

Genera³owi Sosnkowskiemu nie podoba³ siê te¿ plan ofensywy na Monte Cassino,
zaproponowany przez feldmarsza³ka Alexandra i popierany przez genera³a Lees'a:
Uderzenie frontalne na w¹skim odcinku natarcia w terenie szalenie trudnym na pozycjê sil-
nie ufortyfikowan¹ wydawa³o mi siê niepotrzebnym marnowaniem krwi ludzkiej. By³em
zwolennikiem zdobycia Monte Cassino przez obustronne oskrzydlenie bastionu Monte
Cassino13. Zdobycie ufortyfikowanych umocnieñ niemieckich by³o niezwykle skom-
plikowan¹ operacj¹ militarn¹ i bitw¹, której pozytywny rezultat móg³ mieæ - dla wal-
cz¹cych na Zachodzie si³ polskich - ogromne znaczenie wizerunkowe. 

Wielu autorów brytyjskich uwa¿a³o, ¿e gen. Alexander proponuj¹c gen. Anderso-
wi udzia³ w zdobyciu wzgórza klasztornego na Monte Cassino, wykaza³ siê instynk-
tem politycznym. Brytyjski genera³ musia³ wiedzieæ w tym czasie o wzmo¿onej akcji
propagandowej Sowietów, skierowanej przeciwko rz¹dowi polskiemu w Londynie
oraz 2. Korpusowi Polskiemu. Stalin oskar¿a³ gen. Andersa, ¿e ten opuœci³ Zwi¹zek
Sowiecki, aby unikaæ walki z Niemcami. Polakom w tej trudnej sytuacji potrzebne by-
³o spektakularne zwyciêstwo. Takim mog³o byæ zdobycie klasztoru14. 11 maja 1944
roku o godzinie 23: 00 rozpoczê³a siê czwarta bitwa o Monte Cassino. Pomimo wiel-
kiego poœwiêcenia walcz¹cych, polskie natarcie nie powiod³o siê. Drugie natarcie za-
koñczy³o siê zawieszeniem polskiej flagi na ruinach klasztoru Benedyktynów oraz za-
jêciem Piedimonte. 25 maja 2. Korpus w pe³ni wykona³ powierzone mu zadanie15. 

Legitymacja nr 12267 nale¿¹ca do Alfonsa Matuli, upowa¿niaj¹ca do posiadania i noszenia pami¹tkowej 
odznaki 3. Dywizji Strzelców Karpackich

(ze zbiorów Christophera Matuli - stryjecznego wnuka Alfonsa Matuli)
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Metryka zgonu Alfonsa Matuli.

Dane dotycz¹ce Alfonsa Matuli w suplemencie do zeszytu ewidencyjnego 
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Niemiecki dokument zawieraj¹cy informacjê o dostaniu siê Alfonsa Matuli 25 maja 1944 roku 
do amerykañskiej niewoli w miejscowoœci Cisterna we W³oszech 

Oœwiadczenie dotycz¹ce czasu i miejsca œmierci Alfonsa Matuli 
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Nie wiadomo dok³adnie, czy Alfons trafiwszy na front w³oski, s³u¿y³ w niemiec-
kich jednostkach odwodowych, czy sta³ siê bezpoœrednim uczestnikiem bitwy
pod Monte Cassino, podczas której Niemcy, pod dowództwem feldmarsza³ka Al-
berta Kesserlinga, stawili opór aliantom16. Zanim los rzuci³ go do 2. Korpusu Pol-
skiego gen. W³adys³awa Andersa, walczy³ jako ¿o³nierz Wehrmachtu i jako taki
25 maja 1944 roku, w miejscowoœci Cisterna dosta³ siê do amerykañskiej niewo-
li17. W tym samym czasie wojska 2. Korpusu zdoby³y klasztor na Monte Cassino
oraz Piedimonte na Linii Hitlera. 

Z r¹k amerykañskich musia³ trafiæ do polskich formacji, gdzie zosta³ prawdo-
podobnie przes³uchany. 10 czerwca przeszed³ badania lekarskie przed Komisj¹
Poborow¹ i otrzyma³ kategoriê „A”. Dwa dni póŸniej wcielony zosta³ w szeregi
23. Baonu Piechoty, 5. lub 6. kompanii i zaprzysiê¿ony18 ju¿ jako starszy strzele-
c19, który to stopieñ nadano mu równie¿ 10 czerwca. 

Dalsze przydzia³y, szkolenia, pobyty w szpitalu oraz odznaczenia Alfonsa Ma-
tuli przedstawia³y siê nastêpuj¹co (wg karty ewidencji):

24 czerwca 1944 roku - przeniesiony pod ka¿dym wzglêdem do 7. Pu³ku Ar-
tylerii (rozkaz formacji nr 122/44); po zg³oszeniu siê przydzielony do dyonu
artylerii lekkiej i jednoczeœnie odkomendowany do 7. kompanii ³¹cznoœci na
szkolenie (rozkaz formacji nr 134/44.),

15 sierpnia 1944 r. - zaprzysiê¿ony,
20 wrzeœnia 1944 r. - przeniesiony pod ka¿dym wzglêdem do 1. Pu³ku Artyle-

rii Lekkiej (rozkaz formacji nr 185/44); dwa dni póŸniej zg³osi³ siê do 1. kom-
panii i przydzielony zosta³ do 3. batalionu (rozkaz formacji nr 57/440),

21 paŸdziernika 1944 r. - skierowany do szpitala na leczenie (rozkaz formacji
nr 62/44); w tym samym dniu przeniesiono ewidencjê do stacji zbornej (roz-
kaz formacji nr 63/44);

8 grudnia 1944 r. przeniesienie ewidencji do 1. K. P. A. L. (rozkaz formacji nr
75/44)

tego samego dnia stawienie siê w 1. K.P.A.L. i przydzielenie do 3. Batalionu.
Z pocz¹tku grudnia pochodz¹ ostatnie wpisy do karty ewidencji Alfonsa

Matuli. Z oœwiadczenia z 15 stycznia 1945 roku, sporz¹dzonego przez dowódcê
baterii - plutonowego Wac³awa Szelestkowskiego wynika, ¿e: Bombardier Matula
Alfons zgin¹³ na polu chwa³y w dniu 20.12.44 r. o godzinie 4.50 w Casa Fornance20.
W metryce zgonu zapisano, ¿e Alfons Matula pochowany zosta³ 21 grudnia 1944
roku w Brisighella, na cmentarzu cywilnym (nr grobu:21, rz¹d I; natomiast poda-
ny w protokole depozytowym nr grobu to: 1. A./19 - byæ mo¿e jest to pomy³ka
lub te¿ w ramach tego samego cmentarza zmieni³a siê numeracja J. M.). W po-
chówku uczestniczy³ ks. kapelan Waculik. Ostatecznie Alfons Matula pochowany
zosta³ na cmentarzu wojskowym w Bolonii (sektor 12-A, miejsce w sektorze: 3),
gdzie spoczê³o 1432 ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego21. Informacje dotycz¹ce



okolicznoœci œmierci Alfonsa zapisane zosta³y w metryce zgonu oraz zeszycie ewi-
dencyjnym22.

W styczniu i lutym 1949 roku brat Alfonsa, Jan rozpocz¹³ starania o przekazanie
matce Annie depozytu po zmar³ym. Jan mieszka³ wówczas w Anglii (w S. A. E. C Ho-
stel, Wolsley Road, Rungeley. Ataffs), natomiast Anna w Polsce, w Zb¹szyniu, lecz
pod innym adresem (wczeœniej przy ulicy Granicznej, a po wojnie przy ul. Targowi-
sko 2). Z korespondencji listownej pomiêdzy Ann¹ i Janem wynika, ¿e ¿y³o siê jej bar-
dzo ciê¿ko. Nie mog³a znaleŸæ pracy, a jej stan zdrowia - ze wzglêdu na problemy ze
stawami - pozostawia³ wiele do ¿yczenia. W powojennej biedzie z wdziêcznoœci¹
przyjmowa³a od syna paczki, w których ten przysy³a³ jej m. in. rajstopy. Mia³a wyrzu-
ty sumienia, ¿e nie ma czym siê zrewan¿owaæ23. M¹¿ Anny - Ignacy zmar³ w marcu
1945 roku24. 

Ogó³em w czasie kampanii w³oskiej straty 2. Korpusu wynios³y: 2 197 pole-
g³ych (w tym 174 oficerów), 8.737 rannych (w tym 614 oficerów), 264 zaginio-
nych (w tym 9 oficerów), tj. ³¹cznie 11 198 ¿o³nierzy.

Z notatki s³u¿bowej Komendy Uzupe³nieñ Wojska (Laurentide Camp, Witley,
n/r. Godalming, Surrey. England) wynika, ¿e Anna Matula zosta³a powiadomio-
na o istnieniu depozytu25. Jan wys³a³ do Komendy Uzupe³nieñ Wojska pismo,
w którym wyjaœni³, ¿e zosta³ upowa¿niony przez matkê do odebrania depozytu
po bracie, po œp. bombardierze Alfonsie Matuli26, który wed³ug protoko³u depo-
zytowego zawiera³: kartê oszczêdnoœciow¹ nr 21177 ze stanem: 3 funtów i 19
szterlingów, œwiadectwo szko³y powszechnej, dwadzieœcia fotografii, modlitewnik, port-
fel27 i certyfikat nadania medalu 3. Dywizji Piechoty Armii Amerykañskiej28.

W trakcie s³u¿by w 3. Batalionie II. Dyonu, 1. K. P. A. L. Alfons Matula mia³ opiniê in-
teligentnego, lojalnego i zdyscyplinowanego ¿o³nierza. Odznaczony zosta³ (rozkaz for-
macji 1. K. P. A. L. nr 15/45) miêdzy innymi: The 1939-45 Star, Italy Star, War Meda-
l29.

W 2015 roku w 71. rocznicê zwyciêskiej bitwy pod Monte Cassino w Zb¹szyniu
przypomniano ¿o³nierzy polskich poleg³ych na ziemi, na morzu i w powietrzu - na po-
lach bitewnych wszystkich frontów II wojny œwiatowej. 

Oddano tak¿e ho³d poleg³ym i zmar³ym pod Monte Cassino i na szlaku 2. Korpu-
su Polskiego we W³oszech synom zb¹szyñskiej ziemi: W³adys³awowi Grocholew-
skiemu, Alfonsowi Matuli, W³adys³awowi Ma³ecie, Brunonowi Piskorzowi i Ryszar-
dowi Deutschmanowi. Uczczono tak¿e pamiêæ zmar³ych po II wojnie œwiatowej
w Polsce ¿o³nierzy 2. Korpusu Polskiego we W³oszech, którzy byli zwi¹zani z tere-
nem gminy Zb¹szyñ. Byli to: Mieczys³aw Wierzchowiecki, Antoni Tomczak, Pawe³
Karol, Stanis³aw Œnita, Stefan Rosiñski, Ignacy Nowak, Bronis³aw Putarczyk, Józef
Hirt, Wawrzyniec Kwaœnik, Franciszek Wawrzynowicz, Roman D¹browski, Pawe³
D¹browski, Feliks Dekert, Józef Kromski, Stanis³aw Miko³ajczyk, Franciszek M³ody-
stach, Leon Nykiel, Ignacy Trochelepszy, Franciszek Szumiñski, Józef Jastrz¹b, Wa-
c³aw BróŸ, Antoni Popielarz i Leon Janek30.
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Przypisy

1. Archiwum Archidiecezjalne w Poznaniu, akt chrztu Ignacego Matuli, sygnatura ksiêgi:
PM336/23, str. 423, poz. 155. Przeprowadzona kwerenda pocz¹tkowo obejmowa³a lata
1896-1901, jednak bez rezultatów. Akt urodzenia Ignacego zosta³ odnaleziony pod dat¹
1891. Akt urodzenia Jana Matuli - brata Alfonsa, Urz¹d Stanu Cywilnego w Zb¹szyniu nr
8/1929.

2. Na podstawie relacji: Christopher Matula - wnuk stryjeczny Alfonsa Matuli.
3. Ministry of Defence, APC Disclosures 5 9Polish), Building 1 (Ops), RAF Northolt, West End

Road, Ruislip, Middlesex HA4 6NG, Zeszyt Ewidencji, nr ewidencyjny 1925/ 119/III- Alfons
Matula, s. 2.

4. Œwiadectwo ukoñczenia Szko³y Publicznej w Zb¹szyniu nr 38, z dnia 21.06.1939 r.
5. Archiwum Pañstwowe Miasta Poznañ i Województwa Poznañskiego (cyt. APMP i WP) -

Gauselbstverwaltung nr 9, s. 16; Der Reichsstatthalter im Reichsgau Wartheland (cyt. Reichs-
statthalter), nr 747 z dn. 20. X. 1939; K. M. Pospieszalski, Polska pod niemieckim prawem
1939-1940 (Ziemie Zachodnie). Poznañ 1940 (cyt. K. M. Pospieszalski, Polska…), s. 9-11,[w:]
Czes³aw £uczak, Kraj Warty1939-1945. Studium historyczno-gospodarcze okupacji hitlerowskiej,
Wydawnictwo poznañskie 1972, s., 10.
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Wakacyjnie w Nowotomyskim Oœrodku Kultury
Wakacje w Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury rozpoczê³y siê 3 lipca widowi-

skiem cyrkowym pt. „The Clown Circus Show Ruphert and Rico”. Przed rozpoczê-
ciem zabawy kilka informacji na temat zasad bezpieczeñstwa podczas wakacji udzieli-
³a funkcjonariuszka Policji. Na skwerze przy nowotomyskiej muszli Ruphert i Rico za-
prosili do wspólnej zabawy najm³odszych mieszkañców. Przez dwa wakacyjne miesi¹-
ce odbywa³y siê warsztaty kulinarne, plastyczne i teatralne, zajêcia taneczne i ruchowe
oraz warsztaty lego. Odby³a siê te¿ „Zumbakids” z elementami jêzyka angielskiego.
Uczestnicy zajêæ spêdzili tak¿e dzieñ z szachami. Do Nowego Tomyœla zawita³ Teatr
„Sytuacje Grupa” ze spektaklem „Dziwne zwierzêta”, który odby³ siê w ramach pro-
gramu „Kultura w drodze” Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Wielkopolskie-
go. Kino plenerowe zaprosi³o kinomanów na film „Ch³opiec z burzy”. Okazj¹ do œwiet-
nej zabawy by³,zorganizowany z okazji Miêdzynarodowego Œwiêta PrzyjaŸni , Holi Festi-
wal - Œwiêto Kolorów, któremu towarzyszy³y œpiewy, wspólne tañce oraz konkurencje
z udzia³em publicznoœci. Wakacyjny program Nowotomyskiego Oœrodka Kultury po-
zwoli³ dzieciom i m³odzie¿y na ciekawe i kreatywne spêdzenie czasu. 
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Podsumowanie projektu „Misja Apollo”
7 lipca w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu podsumo-

wany zosta³ wielomiesiêczny, trwaj¹cy od lutego do czerwca, projekt z aktywnym
udzia³em m³odzie¿y, zrealizowany - mimo przeciwnoœci zwi¹zanych z trwaj¹c¹ pande-
mi¹ - z pe³nym sukcesem. Na kreatywne, ciekawe i edukacyjne dzia³ania z m³odymi
ludŸmi biblioteka pozyska³a w grudniu 2020 roku grant z programu „Równaæ Szan-
se”, koordynowanego przez Polsk¹ Fundacjê Dzieci i M³odzie¿y, a finansowanego ze
œrodków Polsko-Amerykañskiej Fundacji Wolnoœci. Misj¹ programu „Równaæ szan-
se” jest wyrównywanie szans na dobry start w doros³e ¿ycie m³odzie¿y z terenów
wiejskich i ma³ych miast, licz¹cych do 20 000 mieszkañców. W ramach projektu opa-
trzonego has³em „Misja Apollo” nowotomyska m³odzie¿ zrealizowa³a - w formie kon-
kretnych dzia³añ i w postaci materia³ów filmowych - cztery kampanie spo³eczne, de-
dykowane ró¿nym grupom odbiorców. W dniu premiery ka¿dej kampanii, wspólnie
z partnerami projektu, organizowa³a happeningi tematyczne oraz udostêpnia³a mate-
ria³y filmowe w mediach spo³ecznoœciowych i na kanale YouTube. Pierwsza z kampa-
nii „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 zwi¹zany by³ z dzia³aniem pod nazw¹
„Plastik IS Not fantastic!”, a jego celem by³o podnoszenie poziomu œwiadomoœci eko-
logicznej wœród mieszkañców. W ramach ostatniej kampanii na przejœciach dla pie-
szych w trzech ró¿nych miejscach miasta, wskazanych przez Urz¹d Miejski, pojawi³y
siê napisy: „Od³ó¿ telefon i ¿yj!”, zwi¹zane z wprowadzeniem nowych przepisów
o ruchu drogowym. Dzia³aj¹c¹ bardzo intensywnie - mimo pandemii, która wielokrot-
nie krzy¿owa³a zaplanowane dzia³ania - grupê projektow¹ tworzyli uczniowie z Ze-
spo³u Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu: Ró¿a Intek, Marta Kandulska, Wiktoria Kroma,
Katarzyna £uczak, Alan Mrozik, Jacek Muszyñski, Jakub Nowak, Natalia Nowotnik,
Oskar Nykiel, Franciszek Rolla, Maja Skotarek, Aleksandra Szymaniak oraz £ucja
Werner. Z ramienia biblioteki dzia³ania grupy koordynowa³a Ma³gorzata Kaczmarek.
Projekt zrealizowany zosta³ w partnerstwie z Komend¹ Powiatow¹ Policji w Nowym
Tomyœlu, Nadleœnictwem Bolewice, przy wsparciu ratownika medycznego B³a¿eja Li-
pieckiego, Lidii Dudek - nauczycielki z Zespo³u Szkó³ nr 2 oraz dru¿ynowego Krystia-
na Dybka i nowotomyskich harcerzy. 7 lipca odby³o siê uroczyste podsumowanie pó³-
rocznej wspó³pracy z partnerami projektu. Obecni na spotkaniu przedstawiciele Nad-
leœnictwa Bolewice: nadleœniczy dr in¿. Grzegorz Gaczyñski, in¿ynier nadzoru Jolanta
Gaczyñska oraz leœniczy Zbys³aw Ludwiczak; Komendy Powiatowej Policji: st. asp.
Anna Urbaniak oraz m³. asp. Joanna Jerzewska oraz Lidia Dudek z Zespo³u Szkó³ nr
2 w Nowym Tomyœlu i Tomasz Tomaszewicz - instruktor z Nowotomyskiego Oœrod-
ka Kultury, dziêki któremu projekt zyska³ oprawê medialn¹, obejrzeli prezentacjê do-
kumentuj¹c¹ przebieg projektu i inne projektowe dzia³ania nowotomyskiej m³odzie-
¿y, omówili rezultaty wspó³pracy, sugeruj¹c celowoœæ kontynuowania przygody no-
wotomyskiej m³odzie¿y z programem „Równaæ szanse”. M³odzie¿ œwiêtowa³a zakoñ-
czenie projektu w innej formie. 6 lipca m³odzie¿owa grupa Apollo wybra³a siê do KuŸ-
nicy Zb¹skiej, by zagraæ w paintballa. Podczas tej zespo³owej gry nie zabrak³o moc-
nych wra¿eñ oraz sportowej rywalizacji. Ta forma aktywnego, byæ mo¿e dla niektó-
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rych nieoczywistego œwiêtowania projektu, zosta³a zaproponowana przez m³odzie¿,
która w trakcie trwania projektu spisywa³a siê celuj¹co! Zarówno partnerzy, jak
i uczestnicy projektu otrzymali z r¹k koordynatorki drobne upominki, a ci drudzy tak-
¿e stosowne certyfikaty. 

Koncert na ludow¹ nutê
W muszli koncertowej przy Nowotomyskim Oœrodku Kultury 10 lipca odby³ siê

koncert trzech ludowych zespo³ów. Przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili:
„KoŸminiacy” z KoŸminka, „Stawiszynianki” ze Stawiszyna oraz „Rudnia” z Kazlu Ru-
da na Litwie. Zarówno goœcie z Polski, jak i z zagranicy zaprezentowali piêkn¹, trady-
cyjn¹ muzykê. Wra¿eñ artystycznych i klimatu koncertu dope³ni³y ludowe stroje. Nie
zabra³o równie¿ wspólnych tañców, które zainaugurowali goœcie z Litwy. Zarówno
wykonawcy, jak i widzowie bardzo dobrze bawili siê podczas tego plenerowego kon-
certu. 

„Przybij Pi¹tkê” w Jastrzêbsku Starym
W ramach cyklu „Przybij Pi¹tkê”, w Jastrzêbsku Starym 10 lipca odby³y siê biegi,

zorganizowane przez Nowotomyski Klub Biegacza „Chy¿y”. Na starcie stanê³o blisko
100 zawodników, którzy wyruszyli na 5. kilometrow¹ trasê wiod¹c¹ przez leœne,
piaszczyste dukty, z lekkimi wzniesieniami. Ta biegowa impreza wpisana zosta³a w ra-
my „Ma³ego Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego”. 

W lipcowe popo³udnie muszlê koncertow¹ wype³ni³a muzyka ludowa 



Dla Roberta przejecha³y pó³ tysi¹ca kilometrów
10 lipca Karolina Fornalik i Luiza Dembiecka - inicjatorki akcji „Krêcimy dla Rober-

ta” - przejecha³y na rowerach 500 km, aby zebraæ fundusze na rehabilitacjê oraz za-
kup specjalistycznej dostawki do wózka dla Roberta, który w wyniku nieszczêœliwego
wypadku ma z³amane dwa krêgi, uszkodzony rdzeñ krêgowy oraz du¿y niedow³ad
r¹k i tu³owia. Panie wyruszy³y na trasê 5 lipca, natomiast 10 lipca przy wigwamie
w Przy³êku, gdzie powita³y je rodziny, przyjaciele oraz sam Robert, zakoñczy³y swój
udzia³ w akcji, która zakoñczy³a siê finansowym sukcesem. W jej ramach zebrano 21
640 z³. 

Rodzinny piknik w Przy³êku
Od 15 do 17 lipca w Przy³êku trwa³a impreza „Miasteczko namiotowe pomys³ów

wszelakich”, zakoñczona piknikiem „Rodzina uœmiechem malowana”. Podczas trzy-
dniowej imprezy, której towarzyszy³o miasteczko namiotowe, mo¿na by³o m. in.
wzi¹æ udzia³ w podchodach, warsztatach jazdy na rolkach, deskorolce i hulajnodze,
warsztatach z ratownictwa medycznego oraz survivalu. By³o te¿ majsterkowanie, szy-
de³kowanie, zabawy kulinarne, nauka budowy sza³asu i pos³ugiwania siê kompasem,
edukacja dotycz¹ca uzale¿nieñ oraz strefa bobasa. Zorganizowano gry i zabawy inte-
gruj¹ce ca³e rodziny, wspólne biesiadowanie, tañce i œpiewy. Inicjatorami wydarzenia
byli cz³onkowie Stowarzyszenia „Nasz Przy³êk”, realizuj¹cy je we wspó³pracy z so³ty-
sem, Rad¹ So³eck¹ i Ko³em Gospodyñ Wiejskich w Przy³êku. Impreza by³a czêœci¹
projektu pod nazw¹ „Rodzina, silna dru¿yna”.

Po¿egnano ksiêdza proboszcza Tomasza Sobolewskiego
W koœciele pw. Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu 25 lipca od-

prawiona zosta³a msza œwiêta, podczas której po¿egnano proboszcza parafii ks. To-
masza Sobolewskiego. Grupy duszpasterskie, parafianie, przedstawiciele samorz¹du
i nowotomyskiej spo³ecznoœci podziêkowali odchodz¹cemu proboszczowi za 10. let-
ni¹ pos³ugê duszpastersk¹. Ksi¹dz Tomasz Sobolewski pos³ugê kap³añsk¹ w nowoto-
myskiej parafii rozpocz¹³ 2 lipca 2011 roku. Na mocy dekretu Arcybiskupa Metropo-
lity Poznañskiego zosta³ mianowany proboszczem parafii pw. œw. Brata Alberta w Ko-
zieg³owach. (Czytaj wiêcej: ss. 70-79)

Piknik z ksi¹¿k¹ w Jastrzêbsku Starym
W s³oneczne letnie popo³udnie 26 lipca filia nowotomyskiej Miejskiej i Powiatowej

Biblioteki Publicznej w Jastrzêbsku Starym zaprosi³a dzieci na plenerowe zabawy
z ksi¹¿k¹ w tle. Podczas „Pikniku z ksi¹¿k¹”, który odby³ siê na placu za bibliotek¹, bi-
bliotekarki wraz z wolontariuszami zaproponowali ca³y szereg atrakcji. W k¹ciku „Su-
per maluch” uœmiechniête dzieciêce buzie malowa³a Izabela Ciupka. Na kocach, jak na
prawdziwy piknik przysta³o, na intryguj¹ce, a czasem trudne dzieciêce pytania pod ha-
s³em „Czytamy - rozmawiamy”, odpowiada³a Emilia Szuwarska. Tam równie¿ dzieci
mog³y pos³uchaæ czytanych przez bibliotekarki opowiadañ oraz piêknych wierszy Ja-
na Brzechwy. ¯eby, zarówno mali, jak i duzi uczestnicy zabawy zostali odpowiednio
przyjêci, przygotowano poczêstunek w postaci s³odkiej waty cukrowej i pysznego po-
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pcornu, nad którym czuwa³a Paulina Zeñ. A wszystko to odbywa³o siê wœród zieleni,
le¿¹cych na stolikach ksi¹¿ek, unosz¹cych siê w powietrzu mydlanych baniek i dŸwiê-
ków dzieciêcych muzycznych przebojów. Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê dmu-
chana zje¿d¿alnia oraz zabawy z chust¹ animacyjn¹. Na zakoñczenie pikniku dzieci
otrzyma³y kolorowe balony. Choæ popo³udnie w atmosferze literackich inspiracji i za-
baw up³ynê³o szybko, organizatorki cieszy³y uœmiechy na dzieciêcych twarzach. Inicja-
tork¹ i koordynatork¹ tego radosnego wydarzenia by³a Natalia Rau - bibliotekarka
z Filii w Jastrzêbsku Starym. Dziêki So³ectwu Jastrzêbska Starego, które udostêpni³o
salê wiejsk¹ i teren wokó³ niej, a tak¿e nowotomyskiej restauracji „Cztery Pory Ro-
ku”, która u¿yczy³a urz¹dzenie do przygotowywania waty cukrowej oraz wolontariu-
szom: Izabeli Ciupce, Emilii Szuwarskiej, Paulinie Zeñ, £ukaszowi Rau i Arturowi Rze-
pie, biblioteczna impreza nabra³a pe³nego blasku.

Powitanie nowego proboszcza
1 sierpnia powitano nowego proboszcza parafii pw. Najœwiêtszego Serca Pana Je-

zusa w Nowym Tomyœlu. Dekretem Arcybiskupa Metropolity Poznañskiego, ksiêdzu
Krzysztofowi Ratajczakowi, dotychczasowemu proboszczowi parafii pw. Wszystkich
Œwiêtych w Otorowie powierzona zosta³a funkcja proboszcza tej nowotomyskiej pa-
rafii. Nowego proboszcza powita³a wspólnota parafialna. Mszê œwiêt¹ inauguruj¹c¹
pos³ugê w Nowym Tomyœlu nowy ksi¹dz proboszcz odprawi³ wspólnie ze swoim bra-
tem. 

Wizyta w partnerskim Biesenthal
Od 20 do 21 sierpnia delegacja z Nowego Tomyœla goœci³a w partnerskim mieœcie

Biesenthalw Niemczech. Okazj¹ do tej wizyty by³ odbywaj¹cy siê w tym czasie 20. Fe-
styn nad Jeziorem Wukensee. Wzorem lat ubieg³ych, delegacja naszej gminy wziê³a
udzia³ w zawodach wioœlarskich na smoczych ³odziach. Delegacji przewodniczy³y Ad-
rianna Zieliñska i Gra¿yna Pogonowska - zastêpczynie Burmistrza Nowego Tomyœla
Na pla¿y przygotowane zosta³o stoisko promocyjne, na którym mieszkañcy Biesen-
thal mogli siê zapoznaæ z ofert¹ turystyczn¹ Nowego Tomyœla. 

Festyn rodzinny w Cichej Górze
21 sierpnia w Cichej Górze odby³ siê festyn rodzinny, zorganizowany przez Radê

So³eck¹, so³tysa i Ko³o Gospodyñ Wiejskich. Najm³odsi bawili siê na dmuchañcach,
puszczali olbrzymie bañki mydlane, mogli pomalowaæ twarze i zrobiæ sobie tatua¿.
Odby³ siê tak¿e pokaz zumby, poprowadzony przez Maritê Piechowiak i towarzysz¹-
ce jej dziewczêta. Ka¿dy móg³ przejechaæ siê bryczk¹ i zagraæ w pi³kê no¿n¹. Stra¿acy
z Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Nowym Tomyœlu przygotowali profesjonalny pokaz
stra¿acki. 

VI Pi³karski Laur
Na Stadionie Miejskim w Nowym Tomyœlu 22 sierpnia odby³ siê Pi³karski Laur - tur-

niej o puchar Burmistrza Nowego Tomyœla. Na tê imprezê do Nowego Tomyœla przy-
jechali m³odzi pi³karze ze Szczecina, Gorzowa Wlkp., Gubina, Miêdzyrzecza, Zb¹szy-
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nia, Grodziska Wlkp. Wziêli w niej tak¿e udzia³ miejscowi pi³karze, czyli cz³onkowie
NAP Nowy Tomyœl. Pi³karska rywalizacja zakoñczy³a siê nastêpuj¹co: I miejsce - Po-
goñ Szczecin, II - Dwójka MOS Gubin, III - AP Warta Gorzów Wielkopolski, IV - UKS
Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, V - Obra Zb¹szyñ, VI - NAP Polonia Nowy To-
myœl, VII - Orze³ Miêdzyrzecz. Organizatorami wydarzenia byli Oœrodek Sportu i Re-
kreacji w Nowym Tomyœlu i Colloseum Marketing Sport Rzepin.

Seniorzy z broni¹ 
W ramach programu „Aktywny Senior” 25 sierpnia zorganizowany zosta³ I Tur-

niej Strzelecki z KBKS. Ta sportowa impreza odby³a siê na strzelnicy miejskiej, w stre-
fie sportu w Parku Feliksa. W turnieju wziê³o udzia³ 16 zawodniczek i zawodników.
Ka¿dy z nich mia³ do dyspozycji po szeœæ strza³ów w dwóch seriach. Do koñcowego
rezultatu wliczanych by³o piêæ najlepszych strza³ów z ka¿dej serii. Po bardzo zaciêtej
i wyrównanej rywalizacji zwyciêstwo w turnieju odnios³a pani Maria Sobieska, która
na 100 mo¿liwych punktów zdoby³a a¿ 98. Drugie miejsce zaj¹³ pan Eugeniusz Mele-
rowicz, a trzecie pan Hieronim Kawa. Dekoracji zwyciêzców dokonali Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner wraz z dyrektorem OSiR-u Arturem £oziñskim.
Seniorom zapewniono ciep³e napoje i s³odki poczêstunek. Dla ka¿dego przygotowa-
no upominki. 

II Ogólnopolskie Szaradziarskie Mistrzostwa Nowego Tomyœla
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 28 sierpnia odby³y siê II Ogólnopolskie Sza-

radziarskie Mistrzostwa Nowego Tomyœla. W szranki stanê³o 25 zawodników z ca³ej
Polski. Uczestników powita³o jury w sk³adzie: Wojciech Pietruszewski, S³awomir Pru-
siecki, Adrian Grochowski i Grzegorz Gu¿yñski. Rozgrywki by³y bardzo emocjonuj¹-
ce. Szaradziœci zmagali siê z niezwykle trudnymi zadaniami, które podzielone zosta³y
na dwa etapy. Autorem tegorocznych krzy¿ówek by³ Wojciech Pietruszewski. Naj-
lepszym zawodnikiem okaza³ siê Dawid Kupiec z Pruszkowa. Drugie miejsce zajê³a
Agnieszka Warwas z Poznania, natomiast III miejsce wywalczy³ Piotr £ojewski z Po-
znania. Przy organizacji wydarzenia z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury wspó³pra-
cowali: Toruñski Klub Szaradzistów „Labirynt”, portal Rozrywka Sp. z o. o oraz Zdzi-
s³aw £oœ.

Powierzenia funkcji dyrektorów szkó³ i jubileuszowe nagrody
W Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu 30 sierpnia odby³o siê spotkanie z dy-

rektorami przedszkoli i szkó³ podstawowych, podczas którego Burmistrz Nowego
Tomyœla W³odzimierz Hibner wrêczy³ piêciu dyrektorom szkó³ podstawowych akty
powierzenia funkcji dyrektora oraz pe³nienia obowi¹zków dyrektora od 1 wrzeœnia
2021 roku: Krzysztofowi Magdansowi - powierzenie funkcji dyrektora Szko³y Podsta-
wowej nr 1 im. Tadeusza Koœciuszki w Nowym Tomyœlu, Markowi Polcynowi - po-
wierzenie funkcji dyrektora Szko³y Podstawowej nr 2 im. Marii Sk³odowskiej - Curie
w Nowym Tomyœlu, Sylwii Czarneckiej - powierzenie pe³nienia obowi¹zków dyrekto-
ra Szko³y Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Koœcielnej, Darii B¹kowskiej -
powierzenie pe³nienia obowi¹zków dyrektora Szko³y Podstawowej im. Marii Kow-



nackiej w Wytomyœlu, Jolancie Król - powierzenie funkcji dyrektora Szko³y Podstawo-
wej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach. Burmistrz wrêczy³ równie¿ nagrody jubi-
leuszowe oraz z³o¿y³ dyrektorom podziêkowania za wieloletni¹ dzia³alnoœæ dydak-
tyczno- wychowawcz¹. Nagrody jubileuszowe otrzymali: Krzysztof Magdans - dyrek-
tor Szko³y Podstawowej nr 1 (25 lat pracy), Marek Polcyn - dyrektor Szko³y Podsta-
wowej nr 2 (40 lat pracy), Dariusz Stachecki - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 (30
lat pracy), Iwona Jarzyna - dyrektor Przedszkola nr 1 „Misia Uszatka” (35 lat pracy),
Lidia Borkiewicz - dyrektor Przedszkola nr 5 „S³oneczko” (30 lat pracy). 

Zmiana na stanowisku skarbnika gminy
Podczas sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu, która odby³a siê 31 sierpnia, na-

st¹pi³o odwo³anie dotychczasowego skarbnika gminy Nowy Tomyœl oraz powo³anie
nowego skarbnika. W zwi¹zku z przejœciem na emeryturê, pe³nienie tej funkcji zakoñ-
czy³a Ludomira Œpi¹czka. Dotychczasowa skarbnik rozpoczê³a pracê w Urzêdzie
Miejskim w Nowym Tomyœlu 20 wrzeœnia 1990 roku na stanowisku inspektora.
1 czerwca 1992 roku zosta³a powo³ana na stanowisko zastêpcy skarbnika gminy,
a 1 lipca 2004 roku objê³a stanowisko skarbnika. Podczas sesji Burmistrz Nowego To-
myœla W³odzimierz Hibner wraz z Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Markiem Rataj-
czakiem z³o¿yli pani Skarbnik podziêkowanie za pracê na rzecz nowotomyskiego sa-
morz¹du, któr¹ cechowa³a fachowoœæ, kompetencja i zaanga¿owanie. W dowód
wdziêcznoœci wrêczyli bukiet kwiatów. Na stanowisko skarbnika powo³any zosta³ £u-
kasz Pilarczyk, który w nowotomyskim magistracie pracuje od 15 lat. W marcu 2010
roku obj¹³ stanowisko inspektora do spraw analiz i pracowa³ na nim do chwili powo-
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Nagrodzeni dyrektorzy szkó³ z burmistrzem W³odzimierzem Hibnerem i zastêpczyni¹ Gra¿yn¹ Pogonowsk¹



³ania na stanowisko skarbnika. Nowy skarbnik gminy swoj¹ funkcjê sprawuje od
1 wrzeœnia 2021 roku. 

Uczczono rocznicê wybuchu II wojny œwiatowej
W 82. rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej w³adze samorz¹dowe gminy Nowy

Tomyœl i powiatu nowotomyskiego, a tak¿e delegacje kombatantów i innych organi-
zacji spo³ecznych z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopol-
skich na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu. 1 wrzeœnia upamiêtniono tym ge-
stem wszystkich tych, którzy stracili ¿ycie w okrutnych czasach drugiej wojny œwiato-
wej oraz podejmowali heroiczn¹ walkê o wolnoœæ Ojczyzny. 

Szko³a Podstawowa nr 3 w elitarnym gronie
Szko³a Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym Tomyœlu otrzyma³a

tytu³ „Showcase School” na rok 2021 - 2022. Miêdzynarodowa kapitu³a uzna³a j¹ za
szko³ê pokazow¹ i tym samym po raz kolejny zaliczona zosta³a do grona elitarnych
szkó³ na œwiecie, które s¹ przyk³adem stosowania najlepszych, innowacyjnych metod
nauczania i uczenia siê we wspó³czesnym œwiecie. Placówki edukacyjne legitymuj¹ce
siê tytu³em „Showcase Schools” to pionierzy w edukacji. Nowotomyska „Trójka” jest
zatem czêœci¹ ekskluzywnej globalnej spo³ecznoœci, uznanej i szanowanej za transfor-
macjê edukacyjn¹, która obejmuje wizjê i innowacje w nauczaniu, uczeniu siê i przygo-
towywaniu uczniów na przysz³oœæ. O otrzymaniu tego presti¿owego wyró¿nienia
szko³a poinformowana zosta³a na pocz¹tku wrzeœnia. 
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Dotychczasow¹ skarbnik Ludomirê Œpi¹czkê po¿egna³o grono kierownicze 
Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu 



Nowotomyski Jarmarek
Od 3 do 5 wrzeœnia odbywa³ siê Nowotomyski Jarmarek, któremu towarzyszy³

Festiwal Smaków Œwiata „Food Truck”. Œwiêtowanie rozpoczê³o siê w pi¹tkowe po-
po³udnie na placu Niepodleg³oœci. Nowotomyski Jarmarek otworzy³ Burmistrz No-
wego Tomyœla W³odzimierz Hibner, któremu towarzyszy³a „Grupa Szopena”.
W tym dniu Teatr „Fuzja” zaprezentowa³ spektakl pt. „Odkrywcy”. Zespó³ „Ojej”
zabra³ s³uchaczy w podró¿ przez polskie przeboje. Mo¿na te¿ by³o pos³uchaæ nieza-
pomnianych przebojów „Perfectu”, a na zakoñczenie dnia dyskotekê poprowadzi³ DJ
Liv&Burson. W sobotê zorganizowana zosta³a akcja charytatywna jednostek OSP
z terenu powiatu nowotomyskiego pod has³em „OSP dla Mai ze Zb¹szynia”. Ulicami
miasta przejecha³y pojazdy po¿arnicze, a po ich zaparkowaniu na pl. Niepodleg³oœci
stra¿acy przeprowadzili pokazy oraz pomys³owe zabawy i konkurencje z wykorzysta-
niem po¿arniczego sprzêtu. W tym dniu, w ramach 10. ods³ony Narodowego Czyta-
nia mo¿na by³o pos³uchaæ fragmentów „Moralnoœci pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.
Spêdzany wspólnie czas umila³y koncerty Zespo³u Akordeonowego dzia³aj¹cego pod
auspicjami Pañstwowej Szko³y Muzycznej w Nowym Tomyœlu, Prywatnego Ogniska
Muzycznego, warsztatów wokalnych NOK-u. By³y te¿ wystêpy przedszkolaków
z Przedszkola im. Bolka i Lolka (grupa S³oneczka), a tak¿e muzyczno-taneczny pro-
gram „Tangonalia” w wykonaniu „Trio Taklamakan”. Bogaty w wydarzenia dzieñ za-
koñczy³ country wieczór, podczas którego zespó³ „Country Zenit” œwiêtowa³ 10-le-
cie swojego istnienia. Niedzielne przedpo³udnie wype³ni³y animacje dla dzieci, czyli
program „Wertini, czyli dwie godziny dla rodziny”. Na scenie wyst¹pili znani nowo-
tomyskiej publicznoœci „Œpiewaj¹cy Nauczyciele”, po których pojawi³a gwiazda jar-
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Podczas jarmarku zespó³ „Country Zenit” koncertem uczci³ 10-lecie swojej dzia³alnoœci artystycznej 



KRONIKA WYDARZEÑ

100

marku - zespó³ muzyczny „Future Folk”, który sw¹ ¿ywio³owoœci¹, energi¹, entuzja-
zmem i humorem porwa³ do zabawy wszystkich widzów. Ostatnim akordem Nowo-
tomyskiego Jarmarku by³ Festiwal Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza „Pi-
tolinie we wiklinie”. Muzykê „podwórkow¹” zaprezentowa³y: „Kapela Œl¹skie Baje-
ry”, warszawska „Kapela z Targówka”, „Kapela Zza Winkla” oraz „Kabaret EWG”.
W programie trzydniowej imprezy znalaz³y siê te¿ wydarzenia sportowe: konkurs na
najd³u¿sz¹ deskê - PLANK, pokaz judo, turniej pi³karski „Feliks Cup”, spotkanie z pi³-
karzami „Lech Poznañ Legends Oldboy” i rozegranie meczu z mieszkañcami, zawo-
dy wêdkarskie na jeziorze Brajec oraz £ucznicze Mistrzostwa Wielkopolski Dzieci
i M³odzie¿y. Jak na „jarmarek” z tradycjami przysta³o, towarzyszy³y mu równie¿
warsztaty plecionkarskie, kiermasz wyrobów wiklinowych, stoiska z rêkodzie³em
oraz pracami lokalnych twórców. Mo¿na by³o te¿ degustowaæ piwo z miejscowego
chmielu. A food tracki zapewnia³y dania ze wszystkich stron œwiata i zaspokaja³y ró¿-
ne gusty kulinarne. G³ównymi organizatorami Nowotomyskiego Jarmarku by³y: Gmi-
na Nowy Tomyœl, Nowotomyski Oœrodek Kultury, Oœrodek Sportu i Rekreacji w No-
wym Tomyœlu. Imprezê wspar³o wielu sponsorów. 

Narodowe Czytanie 2021
Lektur¹ tegorocznej 10. jubileuszowej ods³ony Narodowego Czytania by³a „Mo-

ralnoœæ pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, tragifarsa z 1906 roku. Zachêcaj¹c do
uczestnictwa w tej akcji, patronuj¹cy jej Prezydent RP Andrzej Duda napisa³: To wyj¹t-
kowy utwór, który piêtnuje ob³udê i zak³amanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzk¹ iro-
niê, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie jêzyka, ale przede wszystkim uniwersalne
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Tegoroczne Narodowe Czytanie odby³o siê tym razem na jarmarkowej scenie
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przes³anie moralne, które w imiê uczciwoœci i sprawiedliwoœci ka¿e potêpiaæ z³o. Sztuka Za-
polskiej wzbogaci³a literaturê polsk¹ o wa¿n¹ refleksjê spo³eczn¹. Pojêcie „dulszczyzna” we-
sz³o na trwa³e do jêzyka potocznego i na przestrzeni epok by³o ró¿nie interpretowane, sta-
j¹c siê przedmiotem ¿ywych dyskusji. Naszemu nowotomyskiemu czytaniu, zorganizo-
wanemu przez Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu, tym ra-
zem z du¿ej jarmarkowej sceny na placu Niepodleg³oœci, w sobotnie popo³udnie
4 wrzeœnia przys³uchiwa³o siê liczne grono nowotomyœlan. A w role bohaterów dra-
matu Gabrieli Zapolskiej wcielili siê pracownicy biblioteki oraz dwoje biblioentuazja-
stów: Aleksandra Walczak - Aniela Dulska, Jan B¹belek - Felicjan Dulski, Krystian Dy-
bek - Zbyszko, Agata Walczak - Hesia, Ma³gorzata Kaczmarek - Mela, Alina Weyssen-
hoff - Juliasiewiczowa, krewna Dulskich i Natalia Rau - s³u¿¹ca Hanka.

Fina³ B I ligi Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciê¿arów
W M³odzie¿owym Centrum Podnoszenia Ciê¿arów w Nowym Tomyœlu 4 wrze-

œnia odby³ siê Fina³ B I ligi Dru¿ynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu Ciê¿arów.
LKS „Budowlani-Ca³us” Cargo Expert Nowy Tomyœl wygra³ Fina³ B i wyprzedzi³ rów-
nie¿ pi¹t¹ dru¿ynê Fina³u A. Nowotomyœlanie w rundzie fina³owej zgromadzili ³¹cznie
1736,5 pkt, co jest trzecim wynikiem dru¿ynowym w I lidze. Najlepszym zawodni-
kiem fina³u B by³ Piotr Kud³aszyk, który zgromadzi³ 400,2 pkt, uzyskuj¹c drugi wynik
indywidualny w rundzie fina³owej I ligi podnoszenia ciê¿arów.

Mistrzostwa Wielkopolski w £ucznictwie
Na stadionie LKS „Korona Bukowiec” 5 wrzeœnia odbywa³y siê Mistrzostwa Wiel-

kopolski w £ucznictwie dzieci i m³odzików. W rozgrywkach wziê³o udzia³ 37 zawod-
ników z wielkopolskich klubów ³uczniczych: LKS „Korona Bukowiec”, KS „Leœnik Po-

W ³uczniczej rywalizacji uczestniczyli zawodnicy z czterech wielkopolskich klubów
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znañ”, UKS „Jedynka Kórnik”, AZS „Surma”. Dzieci i m³odziki podzieleni zostali na
ró¿ne grupy wiekowe oraz kategorie dziewcz¹t i ch³opców. Dla wszystkich uczestni-
ków organizatorzy przygotowali nagrody. Najlepsi w rywalizacji otrzymali puchary
i medale. Organizatorem mistrzostw by³ LKS „Korona Bukowiec”. 

Zabawa i szczepienie w Szarkach
W ramach Narodowego Programu Szczepieñ #SzczepimySiê z KGW, 11 wrzeœnia

odby³ siê piknik w Szarkach. Podczas pikniku zorganizowanego przez Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Szarkach wszyscy chêtni mogli zaszczepiæ siê jednodawkow¹ szczepion-
k¹ przeciwko Covid-19. Impreza rozpoczê³a siê koncertem Paw³a Liska, nastêpnie za-
gra³a kapela góralska „Zbyrcok Hyæka”. By³o wiele atrakcji, zarówno dla dzieci, jak
i doros³ych, m. in. rzut podkow¹, wyœcigi w workach, dmuchane zamki, malowanie
twarzy, k¹cik zabaw. Panie z KGW w Szarkach wypiek³y chleby, którymi czêstowa³y
goœci. Piknik zakoñczy³ siê zabaw¹ taneczn¹. Podczas imprezy mo¿na te¿ by³o wes-
przeæ zbiórkê pieniêdzy na leczenie ma³ej Mai ze Zb¹szynia, która choruje na SMA. 

Cicha Góra na festiwalu KGW
Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Cichej Góry zakwalifikowa³o siê do wielkopolskiego

pó³fina³u festiwalu Kó³ Gospodyñ Wiejskich pod nazw¹ „Polska od kuchni”. Festiwal
odby³ siê 11 wrzeœnia w Swarzêdzu. KGW z Cichej Góry w konkursie artystycznym
zajê³o III miejsce, natomiast pani Dorota Gumu³a zajê³a II miejsce w Wyborach Miss
Wdziêk. Gospodynie z Cichej Góry zaprezentowa³y tradycyjne dla naszego regionu
wyroby z wikliny. By³y to przede wszystkim kosze wiklinowe, ale tak¿e formy arty-
styczne. Cz³onkinie KGW wyst¹pi³y w regionalnych strojach, a festiwalowych goœci
czêstowa³y pizz¹ z cichogórskim serem. 

Oliwier Skrzypczak srebrnym medalist¹ Mistrzostw Polski
W Kostrzynie nad Odr¹ 11 wrzeœnia rozegrano Mistrzostwa Polski Seniorów w za-

pasach w stylu klasycznym, które wy³oni³y najlepszych krajowych zawodników
w dziesiêciu kategoriach wagowych. W zawodach wystartowa³o 113 zawodników
z ca³ego kraju. Do rywalizacji w kategorii wagowej 60 kg przyst¹pi³o jedenastu zawod-
ników, a wœród nich Oliwier Skrzypczak - zawodnik Akademii Zapasów z Nowego
Tomyœla. W walce fina³owej zawodnik z Nowego Tomyœla zmierzy³ siê z zawodni-
kiem RCSZ „Olimpijczyk Radom” Przemys³awem Pi¹tkiem, który wygrywaj¹c na
punkty 5: 2 zdoby³ tytu³ Mistrza Polski. Tym samym Oliwier Skrzypczak - zawodnik
Akademii Zapasów z Nowego Tomyœla zakoñczy³ swój udzia³ w Mistrzostwach Pol-
ski Seniorów z tytu³em wicemistrza. 

Do¿ynki Gminno-Parafialne
12 wrzeœnia odby³y siê Do¿ynki Gminno-Parafialne, w tym roku zorganizowane

w Borui Koœcielnej. Obchody rozpoczê³y siê w koœciele pw. œw. Wojciecha w Borui
Koœcielnej msz¹ œwiêt¹ z udzia³em przedstawicieli samorz¹du gminnego, so³ectw,
mieszkañców i zaproszonych goœci. Po mszy korowód do¿ynkowy, prowadzony
przez Zespó³ Pieœni i Tañca w Kêb³owie, przeszed³ do Wiejskiego Domu Kultury,
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gdzie odby³ siê obrzêd do¿ynkowy oraz wystêp Zespo³u Pieœni i Tañca Kêb³owo.
W do¿ynkow¹ atmosferê œwiêtowania i zabawy wspaniale wpisa³ siê koncert „Weso-
³ych Galicjan”. W ich repertuarze znalaz³a siê muzyka klasyczna, folklor ukraiñski,
program kabaretowy oraz piosenki ludowe, biesiadne, a tak¿e œwiatowe standardy.
Koncert poprowadzi³ Wasyl Jakowiak - cymbalista wirtuoz. Do¿ynkowe obchody
zwieñczy³a wspólna potañcówka, do której przygrywa³a „Kapela Przodki”. Obcho-
dom towarzyszy³o równie¿ wiele innych atrakcji, m. in. dmuchañce dla dzieci i stoiska
gastronomiczne. Wspierano te¿ zbiórkê charytatywn¹ dla Mai ze Zb¹szynia. Organi-
zatorami obchodów byli: Burmistrz Nowego Tomyœla, so³tys, Rada So³ecka oraz
mieszkañcy Borui Koœcielnej. 

Nowotomyskie obchody Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu
Od 16 do 22 wrzeœnia na terenie naszej gminy zorganizowano wiele przedsiê-

wziêæ, maj¹cych na celu zwiêkszenie œwiadomoœci na temat zrównowa¿onego trans-
portu i ekomobilnoœci. Inauguracja Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Trans-
portu w naszym mieœcie odby³a siê 16 wrzeœnia przed budynkiem Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu. Tego dnia nowotomyskie bibliotekarki
postawi³y na aktywnoœæ fizyczn¹, kontakt z natur¹ i doskonalenie umiejêtnoœci progra-
mowania. Dzieci i ich rodzice wziêli udzia³ w Rodzinnym Biegu z Przeszkodami, uczy-
li siê programowania robotów Photon, poznawali przyrodê na Eko-pikniku z leœni-
czym Leœnictwa Bolewice - Zbys³awem Ludwiczakiem i tañczyli energetyczn¹ zumbê
z Marit¹ Piechowiak. Ekologiczna impreza by³a doskona³¹ sposobnoœci¹ do znakowa-
nia rowerów i hulajnóg przez policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nowym

Obrzêd do¿ynkowy poprowadzi³ Zespo³u Pieœni i Tañca Kêb³owo



Tomyœlu, a koñcz¹ce siê lato by³o okazj¹ do rozstrzygniêcia konkursu dla dzieci pod
has³em „Wakacyjne domino” oraz wrêczenia dyplomów dla dzieci, bior¹cych udzia³
w projekcje: „Ma³a ksi¹¿ka - wielki cz³owiek”. Rowerow¹ rywalizacjê dla dzieci ze
szkó³ podstawowych zorganizowa³ 17 wrzeœnia nowotomyski Oœrodek Sportu i Re-
kreacji. Na krytym boisku wielofunkcyjnym zorganizowany zosta³ „Rowerowy tor
przeszkód dla szkó³”, który otworzyli: Gra¿yna Pogonowska - zastêpca Burmistrza
Nowego Tomyœla, Artur £oziñski - dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji, Jaros³aw
¯ó³towski - sekretarz Gminy Nowy Tomyœl oraz Micha³ Paschke - przedstawiciel
Wojewódzkiego Oœrodka Ruchu Drogowego w Poznaniu. W zawodach udzia³
wziê³o osiem szkó³ podstawowych z terenu gminy Nowy Tomyœl. Ka¿d¹ ze szkó³ re-
prezentowa³o trzech zawodników, których zadaniem by³o pokonanie specjalnie
przygotowanego toru wyposa¿onego w siedem przeszkód. Rywalizacjê wygra³a re-
prezentacja Szko³y Podstawowej nr 1 w Nowym Tomyœlu. 18 wrzeœnia odby³ siê fe-
styn pod nazw¹ „Nowy Tomyœl natur¹ malowany”, zorganizowany przez Urz¹d
Miejski w Nowym Tomyœlu wraz ze Œwietlic¹ Socjoterapeutyczn¹. Program imprezy
zak³ada³ przeprowadzenie warsztatów technicznych, ekologicznych i profilaktycz-
nych. Specjalnie na ten dzieñ przygotowana zosta³a gra miejska „Eko-Nowy To-
myœl”. Odby³a siê tak¿e akcja znakowania rowerów i hulajnóg. Niestety nieprzychyl-
na aura przyczyni³a siê do bardzo ma³ego zainteresowania festynem i s³abej frekwen-
cji uczestników. 20 i 21 wrzeœnia na krytym boisku wielofunkcyjnym przeprowadzo-
na zosta³a akcja „Na rolkach bezpiecznie”. Pod okiem instruktora dzieci z nowoto-
myskich szkó³ mia³y okazjê poznaæ zasady prawid³owego i bezpiecznego poruszania
siê na rolkach. Fina³ nowotomyskich obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównowa-
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W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu odby³a siê m. in. nauka bezpiecznej
i prawid³owej jazdy na rolkach 



¿onego Transportu mia³ miejsce 22 wrzeœnia, kiedy to przypada³ Europejski Dzieñ
bez Samochodu. Tego dnia na pumptracku, na os. Pó³noc, Oœrodek Sportu i Rekre-
acji wraz z Salonem Rowerowym „Tandhem” zorganizowa³ dla wszystkich chêtnych
jazdê testow¹ na rowerach BMX.

35-lecie „Jarzêbiny”
Zespó³ wokalny „Jarzêbina”, dzia³aj¹cy przy Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym

Tomyœlu, œwiêtowa³ 35-lecie swojej dzia³alnoœci artystycznej. Uroczystoœæ jubileuszowa
odby³a siê 18 wrzeœnia w Wiejskim Domu Kultury w Borui Koœcielnej. By³a ona okazj¹
do z³o¿enia gratulacji i podziêkowañ za zaanga¿owanie w uœwietnianie ¿ycia kulturalne-
go ziemi nowotomyskiej. W dowód uznania wszystkim cz³onkom zespo³u wrêczono
listy gratulacyjne. Podczas uroczystoœci przypomniano historiê „Jarzêbiny” oraz wys³u-
chano krótkiego koncertu jubilatki. W radosnym œwiêtowaniu cz³onkom zespo³u to-
warzyszy³y zaprzyjaŸnione zespo³y: Zespó³ Œpiewaczy Zb¹szyñskich Seniorów, zespó³
„Wrzos” z Pniew, „Wiaruchna” z Urbanowa, „Wytomyœlanie” oraz zespó³ „Gro-
dziszczanie”. W gronie zaproszonych goœci znaleŸli siê m. in.: Burmistrz Nowego To-
myœla W³odzimierz Hibner, Marcin Brambor - Wicestarosta Nowotomyski, Zbigniew
Markowski - przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Spó³dzielni Mieszkaniowej, Beata Ba-
ran - dyrektor NOK-u, Anna Palicka - kierownik Domu Dziennego Pobytu i Miros³awa
Wojciechowska - zastêpca dyrektora I Akademickiej Szko³y Podstawowej.

Wybudowano nowoczesn¹ bie¿niê lekkoatletyczn¹
W Zespole Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu 20 wrzeœnia odby³o siê uroczyste

otwarcie bie¿ni lekkoatletycznej, której budowa rozpoczê³a siê w lipcu tego roku. Ca³-
kowity koszt budowy wyniós³ 469 752,28 z³, z czego 80 000,00 z³ stanowi³o dofinan-
sowanie ze œrodków bud¿etu Samorz¹du Województwa Wielkopolskiego, pozyska-
ne w ramach tzw. „programu lekkoatletycznego”. Pozosta³a kwota pochodzi³a ze
œrodków w³asnych powiatu nowotomyskiego. Szko³a wzbogaci³a siê o czterotorow¹
tartanow¹ bie¿niê lekkoatletyczn¹ o d³ugoœci 127 m, skoczniê do skoku w dal i trój-
skoku, skoczniê do skoku wzwy¿ oraz rzutniê do pchniêcia kul¹. Celem projektu by-
³o stworzenie warunków do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych oraz ich rozwo-
ju na terenie powiatu nowotomyskiego. Jak podkreœlano podczas otwarcia obiektu,
z infrastruktury bêd¹ korzystaæ nie tylko uczniowie, ale równie¿ m. in. lokalne kluby
sportowe, zrzeszaj¹ce mi³oœników dyscyplin lekkoatletycznych. Wœród zaproszonych
goœci na uroczystoœci znaleŸli siê m. in. Jacek Bogus³awski - cz³onek Zarz¹du Woje-
wództwa Wielkopolskiego, przedstawiciele w³adz samorz¹dowych powiatu nowoto-
myskiego oraz lokalni sportowcy.

Wystawa plenerowa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyœlu przygotowa³a foto-

graficzn¹ wystawê plenerow¹, która na trzy miesi¹ce zagoœci³a na bibliotecznym skwe-
rze u zbiegu ulic Tysi¹clecia i Witosa. Ekspozycja zatytu³owana „Wokó³ sto³u…” to
prezentacja archiwalnych fotografii z zasobów Nowotomyskiej Galerii Internetowej
i bibliotecznego Oœrodka Wiedzy o Regionie. Zaprezentowany materia³ fotograficz-
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ny, opatrzony merytorycznym komentarzem, nawi¹zuje do lokalnych tradycji kulinar-
nych i ukazuje ró¿norodny klimat spotkañ przy wspólnym stole. Wystawa opracowa-
na przez Gra¿ynê Matuszak - specjalistkê ds. edukacji regionalnej, powsta³a w ramach
Europejskich Dni Dziedzictwa, których has³em przewodnim w roku 2021 s¹ „Smaki
dziedzictwa”. W kwestii interpretacji tegorocznego tematu pozostawiono spory mar-
gines dowolnoœci. Mo¿na by³o traktowaæ go dos³ownie lub poprzez temat kulinarny
podchodziæ do dziedzictwa w nowy, mniej oczywisty sposób. G³ównym za³o¿eniem,
niezale¿nie od formy przekazu, by³o spopularyzowanie i upowszechnienie wiedzy
o tradycjach kulinarnych, które s¹ nierozerwalnym elementem naszej historii i kultu-
ry. Tradycje te odgrywa³y niebagateln¹ rolê w pielêgnowaniu obyczajów Polaków
i tworzeniu wspólnoty rodzin i przyjació³ biesiaduj¹cych ze sob¹. Europejskie Dni
Dziedzictwa to cykliczny projekt kulturalny, spo³eczny i edukacyjny, którego celem
jest promowanie ró¿norodnoœci regionalnego dziedzictwa kulturowego, podkreœlenie
wspólnych korzeni kultury europejskiej, propagowanie dialogu miêdzykulturowego.
S³u¿y on tak¿e przybli¿eniu lokalnym spo³ecznoœciom historii i kultury ich regionu.
Ogólnopolskim koordynatorem obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa jest Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa. Odwiedzaj¹cy od 20 wrzeœnia plenerow¹ biblioteczn¹
ekspozycjê mogli zobaczyæ, jak dawniej biesiadowano, jakie by³y tradycje kulinarne
i obyczaje naszej lokalnej spo³ecznoœci, mieli te¿ sposobnoœæ zapoznaæ siê ze spor¹
dawk¹ informacji, zilustrowanych piêknymi archiwalnymi fotografiami. Dla sporej gru-
py mieszkañców ekspozycja ta by³a z pewnoœci¹ okazj¹ do sentymentalnej podró¿y
w czasie i Ÿród³em nieskrywanych wzruszeñ.
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Plenerowa ekspozycja stanê³a we wrzeœniu na bibliotecznym skwerze



Prezentacja tomiku wierszy Anny Nowaczyk
23 wrzeœnia nowotomyska biblioteka zaprosi³a mi³oœników s³owa pisanego na wy-

j¹tkowe spotkanie Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, którego bohater-
k¹ by³a Anna Nowaczyk. Prezentacji tomiku jej wierszy pt. „Z przymru¿eniem oka”
odby³a siê w ciep³ej, familiarnej i bardzo przyjacielskiej atmosferze. Wiersze czyta³a sa-
ma autorka, jej córki Marta i Monika, wnuk Kuba oraz - z p³yty - brat, aktor Andrzej
Pieczyñski. Piêkn¹ muzyczn¹ dedykacj¹ przygotowa³ wnuk autorki - Jan Szwiec. An-
na Nowaczyk od lat jest zwi¹zana z Nowotomyskim Piêtrem Wyrazów Literackich,
a na s³ynnej „³aweczce poetów” zasiad³a po raz pierwszy w maju 2013 roku i od tej
pory nieprzerwanie, pe³na twórczego entuzjazmu, pozwala s³uchaczom obcowaæ
z wychodz¹cymi spod jej pióra tekstami. Na jej debiutancki tomik, wydany staraniem
bibliotecznej oficyny, sk³adaj¹ siê wiersze, bêd¹ce w czêœci kronik¹ rodzinnych zda-
rzeñ, wiersze zachêcaj¹ce do zastanowienia siê nad pewnymi zjawiskami i faktami,
sk³aniaj¹ce do wyjœcia poza schemat codziennych spraw, uwa¿niejszego spojrzenia na
siebie, zg³êbienia sposobu myœlenia i emocji otaczaj¹cych nas osób, a nawet wiersze za-
chêcaj¹ce do podjêcia wyzwania, jakim mo¿e byæ swoisty dialog z kulturow¹ tradycj¹.
A wszystko to w formie adekwatnej do tytu³u - z przymru¿eniem oka. Prezentowany
zbiór wierszy, obok samej autorki, wspó³tworzyli: Adam Rybarczyk, który opatrzy³
tomik pe³nymi lekkoœci i dowcipu grafikami, Andrzej Pieczyñski - aktor, brat poetki,
czytaj¹cy wiersze nagrane na do³¹czonej do ksi¹¿ki p³ycie, Maciej Kucharski - twórca
muzyki towarzysz¹cej nagranym na p³ycie wierszom oraz Lech Nawrocki, który opa-
trzy³ teksty komentarzem. Tego wieczoru nie zabrak³o wierszowanych ¿yczeñ od no-
wotomyskich twórców, gratulacji i uœcisków od rodziny i przyjació³ oraz od serca p³y-
n¹cych dedykacji.
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Muzyczn¹ dedykacj¹ przygotowa³ wnuk autorki Jan Szwiec



Nowotomyski Festyn Rzemios³
Na terenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu 26 wrze-

œnia odby³ siê Festyn Rzemios³. Impreza zorganizowana zosta³a przez Muzeum po
raz trzeci; a jej pierwsza edycja mia³a miejsce w 2018 roku. Celem tego przedsiê-
wziêcia jest popularyzacja wiedzy na temat dawnych, tradycyjnych form rzemios³
uwa¿anych za gin¹ce oraz ich promocja z myœl¹ o zachowaniu dla przysz³ych po-
koleñ. W ramach Festynu Rzemios³ prowadzone by³y pokazy pracy: kowala, ry-
marza, garncarza, plecionkarzy wyplataj¹cych z wikliny, ³uby (taœmy drzewnej)
i rogo¿yny oraz rzemios³ pokrewnych plecionkarstwu - powroŸnika i tkacza. Po-
kazy ³¹czone zosta³y z rzemieœlniczymi warsztatami, z wyj¹tkiem kowalstwa i ry-
marstwa, z uwagi na niebezpieczeñstwo zwi¹zane z otwartym paleniskiem (kowal-
stwo) i ostrymi narzêdziami (rymarstwo). Na stanowiskach rzemieœlników pre-
zentowane by³y stosowane przez nich narzêdzia. Festynowi towarzyszy³ kiermasz
z mo¿liwoœci¹ zakupu wyrobów rêkodzielniczych. Partnerem wydarzenia by³
Oœrodek Szkolenia i Wychowania OHP w Chraplewie - placówka wyj¹tkowa,
spe³niaj¹ca wa¿n¹ rolê w wychowaniu i edukacji m³odzie¿y, kszta³c¹ca m. in. w za-
wodzie plecionkarza. Przy udziale pracowników Oœrodka przeprowadzone zosta-
³y warsztaty wyplatania z wikliny oraz zorganizowane zosta³o stoisko z produkta-
mi spo¿ywczymi. Patronat medialny nad Festynem Rzemios³ objê³y: Radio Poznañ,
Telewizja Kablowa Spó³dzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyœlu, „G³os Wielko-
polski”, „Dzieñ Nowotomysko-Grodziski” i portal Naszemiasto. 
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Pokaz rzemios³a tkackiego zaprezentowa³a Gra¿yna Matuszak



Z³oty medal Mistrzostw Europy dla Piotra Kud³aszyka
Podczas startu na odbywaj¹cych siê w Rovaniemi w Finlandii Mistrzostw Europy do

lat 23 w podnoszeniu ciê¿arów, zawodnik LKS „Budowlani-Ca³us” Nowy Tomyœl
Piotr Kud³aszyk zdoby³
z³oty medal. Startuj¹cy 29
wrzeœnia nowotomyœlanin
w rwaniu uzyska³ wynik
141 kg, co dawa³o mu szó-
ste miejsce. Zaliczone
180 kg w podrzucie da³o
mu z³oty medal w podrzu-
cie i z³oto w dwuboju. Tre-
nerem z³otego medalisty
jest Marcin Lampe.

Zaproszenie na trekking w Himalajach
Ostatniego dnia wrzeœnia nowotomyscy mi³oœnicy wysokogórskich wypraw spo-

tkali siê w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu z Katarzy-
n¹ Mazurkiewicz - patronuj¹c¹ Klubowi Mi³oœników Podró¿y „Przez kontynenty”
przewodniczk¹ wypraw poznawczych i trekkingowych. Himalaje kojarz¹ siê najczê-
œciej z oœnie¿onymi wysokimi szczytami, które zdobywaj¹ wy³¹cznie doœwiadczeni
wspinacze. Ni¿ej, w dolinach oddzielonych od siebie górskimi grzbietami, w wioskach
i osadach pasterskich ¿yj¹ mieszkañcy Himalajów. Wiele z tych dolin ³¹cz¹ od stuleci
szlaki karawanowe biegn¹ce przez wysokie prze³êcze. Dzisiaj wiele z nich sta³o siê tra-
sami trekkingowymi, które przemierzaj¹ turyœci. Katarzyna Mazurkiewicz ju¿ od 25
lat wêdruje po Himalajach. Najbardziej ceni sobie spotkania i rozmowy z ludŸmi spo-
tkanymi na szlaku: mieszkañcami, pielgrzymami, turystami. Lubi biwaki w namiotach,
przekraczanie potoków i pokonywanie trudnoœci. Wspólnie z mê¿em Andrzejem
prowadzi Agencjê Podró¿nicz¹ „Terra Incognita”, pilotuje wyprawy do Indii i w Hima-
laje, prezentuje pokazy slajdów oraz organizuje festiwal TERRA. Ponadto jest wspó³-
autork¹ przewodnika trekkingowego „Himalaje indyjskie” oraz albumu „Himalaje -
szlakiem karawan i pielgrzymów”. 

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

ki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Muzeum Wikliniarstwa
i Chmielarstwa w Nowym Tomyœlu, LKS „Budowlani-Ca³us” Nowy Tomyœl i So³ectwa Przy³êk
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Piotr Kud³aszyk 
- Mistrzem Europy!



Jan B¹belek
mieszkaniec Wytomyœla. Z wykszta³cenia technik rol-

nik, spo³ecznik, wieloletni cz³onek OSP w Wytomyœlu;
z zami³owania regionalista i pasjonat lokalnej historii.
Wspó³tworzy Nowotomysk¹ Galeriê Internetow¹. Publi-
kuje w tygodniku parafii pw. œw. Micha³a Archanio³a
w Wytomyœlu pt. „Myœl”.

Remigiusz Grochowiak
historyk komunikacji miejskiej na terenie Polski pó³-

nocnozachodniej. Od ponad 20 lat dokumentuje historiê
miejskiego transportu w regionie. Autor kilkunastu ksi¹-
¿ek i opracowañ na ten temat. Za³o¿yciel i wieloletni pre-
zes Szczeciñskiego Towarzystwa Mi³oœników Komunika-
cji Miejskiej i wspó³twórca Muzeum Techniki i Komunika-
cji w Szczecinie, któremu przekaza³ czêœæ swych zbiorów. 

Marcin Izydorek
nowotomyœlanin, z zawodu œlusarz narzêdziowy, z za-

mi³owania regionalista, pasjonat lokalnej historii i kolek-
cjoner dawnych pocztówek oraz innych regionaliów.
Cz³onek Zarz¹du Nowotomyskiego Towarzystwa Kultu-
ralnego i Ko³a Regionalistów przy NTK. 

Krzysztof Jandy
z wykszta³cenia ekonomista, emerytowany pracownik

drogownictwa. Lokalny regionalista. Zainteresowania: fi-
latelistyka, numizmatyka, ma³a architektura sakralna, po-
dró¿e. Cz³onek Polskiego Zwi¹zku Filatelistów.

Marzena Kortus
inspektor w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu.

Zainteresowania: literatura, fotografia i kulinaria. Publiko-
wa³a w prasie codziennej i periodykach: „Kronika Wiel-
kopolski” i „Przegl¹d Wielkopolski”. Od 15 lat wspó³pra-
cuje z „Przegl¹dem Nowotomyskim”.
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dr Zdzis³aw Koœciañski
autor blisko 600 publikacji, przewodnicz¹cy Komisji Histo-

rycznej Zarz¹du G³ównego Towarzystwa Pamiêci Powstania
Wielkopolskiego 1918/19. Komisarz wielu wystaw o tema-
tyce historyczno-patriotycznej oraz prelegent sesji nauko-
wych i popularnonaukowych. Laureat Dobosza Powstania
Wielkopolskiego - nagrody Zarz¹du G³ównego TPPW.

Jacek Matula
absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu, nauczyciel historii w Zespole Szkó³ nr 1 w Nowym Tomy-
œlu. Autor biogramów uczestników powstania wielkopolskie-
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