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Pierwszy rocznik „Pamiêtnika Towarzystwa Tatrzañskiego”
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Nowotomyœlanie
w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego
w latach 1873-1920

Górskie towarzystwa turystyczne w Europie
Za najstarsze górskie stowarzyszenie w Europie (a zarazem i na œwiecie) uznawany
jest najczêœciej za³o¿ony 22 grudnia 1857 roku w Londynie brytyjski Klub Alpejski (Alpine Club, AC). W materia³ach Ÿród³owych mo¿na jednak znaleŸæ informacje o jeszcze
starszych organizacjach, takich jak powsta³y w 1815 roku w szkockiej miejscowoœci
Lochgoilhead klub górski Highland Mountain Club Lochgoilhead, czy za³o¿one w 1821
roku we Francjii pierwsze górskie stowarzyszenie przewodnickie Compagnie des Guides de Chamonix. Faktem jednak jest, ¿e do historii przeszed³ brytyjski Alpine Club,
który w chwili swojego powstania mia³ dosyæ elitarny charakter, co nie mia³o wp³ywu
na powszechn¹ akceptacjê daty jego za³o¿enia. Nie dziwi tak¿e kraj, w którym zapocz¹tkowana zosta³a zorganizowana dzia³alnoœæ turystyczna. W II po³. XIX wieku to Imperium Brytyjskie uznawane by³o za najbardziej ówczeœnie rozwiniêty kraj œwiata, ze
stosunkowo du¿¹ liczb¹ osób wykszta³conych, a tak¿e stosunkowo zamo¿n¹ klasê
œredni¹.
W Europie œrodkowo-wschodniej, a dok³adniej na pozalpejskim terenie monarchii
Austro-Wêgierskiej, myœl o powo³aniu organizacji turystycznych skonkretyzowa³a siê
w 1873 roku. Pierwsze by³o Wêgierskie Towarzystwo Karpackie, do którego parê
miesiêcy póŸniej do³¹czy³o Galicyjskie Towarzystwo Tatrzañskie. Warto wspomnieæ
tak¿e o za³o¿onym w 1860 roku Sittnya Club, do którego tradycji odwo³uj¹ siê, zarówno turyœci s³owaccy, jak i wêgierscy. Ci drudzy dowodz¹, ¿e to za³o¿one w Semecbánya
towarzystwo, które zaprzesta³o dzia³alnoœci w 1874 roku, zajmowa³o siê organizacj¹
wycieczek, ale tak¿e wybudowa³o w trakcie swojej krótkiej dzia³alnoœci niewielkie
schronisko.
Pocz¹tki Towarzystwa Tatrzañskiego na ziemiach polskich
Pomys³ za³o¿enia organizacji, która zajê³aby siê poznaniem i popularyzacj¹ Tatr
pojawi³ siê ju¿ w 1871 roku, jednak konkretne dzia³ania, chocia¿ na ograniczon¹ skalê
podjêto w roku 1873. W artykule Leopolda Œwierza, zamieszczonym w pierwszym tomie „Pamiêtnika Towarzystwa Tatrzañskiego” z 1876 roku mo¿emy przeczytaæ, ¿e:
powsta³a myœl zawi¹zania Towarzystwa Tatrzañskiego, rzucona przez p. Feliksa P³awickiego d. 3 Sierpnia 1873 w Zwierzyñcu Zakopiañskim, wœród uczty danej na czeœæ
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Legitymacja cz³onkowska Towarzystwa Tatrzañskiego. Ze zbiorów Alicji i Jerzego Kap³onów

p. Józefa Szalaya, w³aœciciela Szczawnicy. Trudno jednak przyjmowaæ tê datê za pocz¹tek istnienia organizacji, bowiem zarówno cel spotkania, jak i grono uczestników nie by³o zwi¹zane z ideami póŸniejszego Towarzystwa Tatrzañskiego. Faktem jednak jest, ¿e
dziewiêcioosobowa grupa uczestników tego spotkania podjê³a siê opracowania statutu
przysz³ego towarzystwa, chocia¿ wielu z nich po górach faktycznie nigdy nie chodzi³o.
Statut ten przyjêto podczas kolejnego spotkania towarzyskiego 31 grudnia 1873 roku,
a 19 marca 1874 roku Galicyjskie Towarzystwo Tatrzañskie z siedzib¹ w Nowym Targu zosta³o oficjalnie wpisane do cesarsko-królewskiego rejestru. Aby organizacja mog³a
rozpocz¹æ dzia³alnoœæ, wybrano jej wydzia³, czyli zarz¹d na czele z prezesem hrabi¹
Mieczys³awem Reyem, co nast¹pi³o dopiero 10 maja 1874 roku w sali Muzeum Techniczno- Przemys³owego w Krakowie. Zadecydowano wówczas o przeniesieniu siedziby towarzystwa do Krakowa. Zmieniono te¿ nazwê organizacji, usuwaj¹c z niej s³owo
„Galicyjskie”, zawê¿aj¹ce niepotrzebnie terytorialny zasiêg dzia³ania.
Pocz¹tkowo nowa organizacja nie by³a zbyt liczna i wed³ug oficjalnych danych zawartych w cytowanym ju¿ „Pamiêtniku Towarzystwa Tatrzañskiego”, w maju 1874
roku liczy³a 120 cz³onków. Wi¹za³o siê to byæ mo¿e z faktem, ¿e pocz¹tkowo wœród
cz³onków Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzañskiego wa¿n¹ rolê odgrywa³ ich status
spo³eczny i maj¹tkowy, a nie realne osi¹gniêcia i zainteresowania sprawami tatrzañskimi. To sprawi³o, ¿e zarówno wœród za³o¿ycieli, jak i w pierwszym Zarz¹dzie Galicyjskiego Towarzystwa Tatrzañskiego nie znaleŸli siê np. ówczeœni wybitni badacze i mi³oœnicy Tatr, tacy jak np. Walery Eljasz-Radzikowski (malarz i fotograf, popularyzator wie-
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Znak Towarzystwa Tatrzañskiego (z lewej)
i Odznaka Przewodnika Tatrzañskiego.
Ze zbiorów
Centralnego Oœrodka Turystyki Górskiej PTTK

dzy o Tatrach), Eugeniusz Janota (taternik, przyrodnik i badacz folkloru góralskiego),
ks. Józef Stolarczyk (pierwszy proboszcz zakopiañski), czy Leopold Œwierz (taternik
i badacz przyrody tatrzañskiej), którzy przez bogatych za³o¿ycieli towarzystwa zostali
pominiêci. Sytuacja ta uleg³a jednak doœæ szybko zmianie, a Towarzystwo Tatrzañskie
zaczê³o siê dynamicznie rozwijaæ, zarówno je¿eli chodzi o wzrost liczby cz³onków, jak
i zasiêg oddzia³ywania, poprzez m. in. tworzenie oddzia³ów terenowych. Pierwszy
z nich powsta³ ju¿ w 1877 roku w Stanis³awowie, kolejne w Ko³omyi, Lwowie, Nowym
S¹czu, Szczawnicy i ¯ywcu.
Najwa¿niejsze cele, jakie w swoim statucie przyjê³o Towarzystwo Tatrzañskie obejmowa³y:
1. Badanie Karpat, w szczególnoœci Tatr i Pienin oraz rozpowszechnianie zebranych o nich
wiadomoœci.
2. Zachêcanie do ich zwiedzania, u³atwienie przystêpu do nich i pobytu turystom (a w szczególnoœci swoim cz³onkom) oraz badaczom i artystom udaj¹cym siê do Karpat, Tatr i Pienin w celach naukowych i artystycznych.
3. Ochrona zwierz¹t halskich: kozicy i œwistaka.
4. Wspieranie przemys³u górskiego wszelkiego rodzaju.
Dziêki dzia³alnoœci Towarzystwa Tatrzañskiego prowadzone by³y badania naukowe
gór polskich, a tak¿e ich zagospodarowanie poprzez wyznaczanie szlaków turystycznych i budowê schronisk. Z inicjatywy Towarzystwa Tatrzañskiego przed³u¿ono do
Zakopanego liniê kolejow¹ z Krakowa do Chabówki, wzniesiono Dworzec Tatrzañski,
który sta³ siê centrum zakopiañskiej kultury, pobudowano chodniki, pocztê i telegraf,
a tak¿e postawiono w Zakopanem pierwsze latarnie.
Nowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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Dyplom przyjêcia do Towarzystwa Tatrzañskiego.
Ze zbiorów Centralnego Oœrodka Turystyki Górskiej PTTK

Towarzystwo Tarzañskie po³o¿y³o podwaliny pod rozwój przewodnictwa oraz ratownictwa górskiego, a tak¿e przysz³ego Tatrzañskiego Parku Narodowego. W tym
dziele uczestniczyli tak¿e Wielkopolanie, w tym mieszkañcy ziemi nowotomyskiej.
Organem Towarzystwa w latach 1886-1920 by³ „Pamiêtnik Towarzystwa Tatrzañskiego”, w którym oprócz licznych artyku³ów naukowych dotycz¹cych nie tylko Tatr,
lecz ca³ych Karpat, a nawet Karkonoszy, publikowano sprawozdania z prac Towarzystwa oraz corocznie spisy jego cz³onków. Te ostatnie stanowi¹ dzisiaj bezcenny dokument, na podstawie którego mo¿emy poznaæ strukturê spo³eczn¹ osób zainteresowanych ochron¹ krajobrazu i przyrody gór polskich.
Warto nadmieniæ, ¿e cz³onkami honorowymi Towarzystwa Tatrzañskiego byli m.
in.: Józef Ignacy Kraszewski i Seweryn Goszczyñski (1874), Oskar Kolberg (1888),
Henryk Sienkiewicz (1901), a z Wielkopolan - Kazimierz Kantak (1878) i W³adys³aw
Zamoyski (1901).
Idee Towarzystwa Tatrzañskiego w zaborze pruskim
Na przestrzeni dziejów Towarzystwa Tatrzañskiego Wielkopolanie stanowili bodaj
najliczniejsz¹ grupê cz³onków wywodz¹cych siê spoza zaboru austriackiego. Przynale¿noœæ do Towarzystwa by³a wyrazem jednoœci z Polakami z ziem innych zaborów i od6
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wo³aniem do polskiej wspólnoty narodowej.
Od momentu powstania Towarzystwa
Tatrzañskiego przez jego szeregi przewinê³o siê ponad pó³tora tysi¹ca cz³onków pochodz¹cych z terenów Wielkiego Ksiêstwa
Poznañskiego, czyli ziem, które wskutek
rozbiorów znalaz³y siê w granicach Królestwa Pruskiego. O ile w pierwszym roku
dzia³alnoœci by³o ich zaledwie dziewiêciu, to
ju¿ w roku 1882 ich liczba osi¹gnê³a 489.
Najliczniejsz¹ grupê cz³onków stanowili ziemianie, ale stosunkowo licznie reprezentowane by³o duchowieñstwo, kupcy, lekarze
i prawnicy. Nie mo¿e dziwiæ obecnoœæ osób
o ugruntowanym statusie maj¹tkowym,
przynale¿noœæ do Towarzystwa Tatrzañskiego wi¹za³a siê bowiem z koniecznoœci¹
uiszczania corocznej sk³adki, która w 1881
Kazimierz Kantak
roku wynosi³a szeœæ marek.
Pe³nomocnikiem Towarzystwa w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim by³ Kazimierz Kantak (1824 -1886) - dzia³acz spo³eczny i polityczny, pose³ do parlamentu pruskiego i niemieckiego, wielki mi³oœnik Tatr, a od 1878
roku cz³onek honorowy Towarzystwa Tatrzañskiego. W sprzyjaj¹cej mu prasie wielkopolskiej zamieszcza³ on systematycznie komunikaty dotycz¹ce dzia³alnoœci Towarzystwa, promuj¹c w ten sposób idee i cele statutowe stowarzyszenia.
Ziemia nowotomyska na prze³omie XIX i XX w.
Nowy Tomyœl, zwany pierwotnie Lutomyœlem, ma stosunkowo krótk¹ historiê. Miasto za³o¿y³ ówczesny w³aœciciel tutejszych dóbr, starosta ³êczycki Feliks Szo³drski, syn
Stefana Macieja i Teofili z Dzia³yñskich (s³ynnej „Bia³ej Damy” z Kórnika), na mocy przywileju króla Stanis³awa Augusta Poniatowskiego z 8 kwietnia 1786 roku jako naturalne centrum gospodarczo-handlowe dla licznych wsi zasiedlonych przez osadników olêderskich. W czasach I Rzeczypospolitej tereny te nale¿a³y do województwa i powiatu
poznañskiego. Po ostatecznym zajêciu tych ziem przez zaborcê pruskiego i utworzeniu
na mocy traktatu wiedeñskiego Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, zarówno miasto,
jak i okolica, wesz³y w sk³ad powiatu bukowskiego, jednego z siedemnastu powiatów
ziemskich Rejencji Poznañskiej.
Po tragicznych wydarzeniach Wiosny Ludów, podczas której przeciwko zaborcy
wyst¹pi³a m. in. kompania kosynierów bukowskich, w ramach represji wobec mieszkañców, siedzibê landrata (ówczesnego starosty) przeniesiono z Buku do znacznie
mniejszego, ale za to zamieszka³ego w wiêkszoœci przez ludnoœæ niemieck¹, Nowego
Nowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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Tomyœla. Miasto w 1871 roku liczy³o 1218 mieszkañców, z czego 923 by³o wyznania
ewangelickiego, 165 moj¿eszowego, a 130 katolickiego. W koñcu XIX wieku liczba
mieszkañców Nowego Tomyœla przekroczy³a 1500 osób, z czego jednak prawie 1100
by³o protestantami, natomiast zaledwie 223 katolikami.
Powiat bukowski z siedzib¹ landrata w Nowym Tomyœlu istnia³ do roku 1887, kiedy to w wyniku kolejnej reformy administracyjnej zosta³ zniesiony, a w jego miejsce
utworzono dwa nowe: grodziski i powiat nowotomyski. Dzia³ania te stanowi³y czêœæ
szerszego planu w³adz pruskich, maj¹cego na celu utworzenie mniejszych jednostek administracyjnych, które w ten sposób ³atwiej by³o kontrolowaæ i poddawaæ procesom
germanizacyjnym. Granice nowoutworzonego powiatu nowotomyskiego odbiega³y
jednak znacz¹co od obszaru istniej¹cego obecnie powiatu. W jego sk³ad wesz³y jedynie
miasta Nowy Tomyœl i Lwówek, a tak¿e wsie obecnych gmin Kuœlin i czêœciowo Miedzichowa. Opalenica znalaz³a siê w powiecie grodziskim, natomiast Zb¹szyñ przynale¿a³
do powiatu miêdzyrzeckiego. W takich granicach powiat nowotomyski pozostawa³ a¿
do roku 1920.
Dla potrzeb niniejszego tekstu, który dotyczy okresu od 1873 roku do odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci w 1918 roku (a w przypadku omawianego terenu w 1919
roku), siêgamy jednak do miejscowoœci nale¿¹cych do 1887 roku do powiatu bukowskiego, czyni¹æ to ze wzglêdu na wspóln¹ tradycjê i wiêzi ³¹cz¹ce, zarówno po³o¿one
w jego granicach miejscowoœci, jak i ich mieszkañców.
W sposób œwiadomy u¿ywamy tak¿e, na okreœlenie tych terenów, nie maj¹cego
uzasadnienia historycznego, pojêcia ziemi nowotomyskiej. Ziemiami, od czasów króla
Kazimierza Wielkiego, nazywano bowiem obszary dawnych województw, a inne u¿ycie tej nazwy ma tradycjê zapocz¹tkowan¹ dopiero w XX wieku.
Mieszkañcy regionu wœród cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego
Mieszkañcy regionu nowotomyskiego bardzo szybko odpowiedzieli na wieœæ o powo³aniu do ¿ycia Towarzystwa Tatrzañskiego. Ju¿ w 1877 roku w jego szeregi wst¹pi³
Wiktor Szrant (1847-1908) - doktor medycyny i lekarz, który przebywa³ we Lwówku od oko³o 1874 roku do roku 1884, a wiêc przez dziesiêæ lat, a nastêpnie przeniós³
siê do Pniew, gdzie praktykowa³ do œmierci. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ spo³eczn¹
i narodow¹, by³ m. in. dzia³aczem Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego i zbiera³ sk³adki na rzecz tej organizacji. By³ tak¿e cz³onkiem - istniej¹cego od
1857 roku - Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, organizacji niezwykle zas³u¿onej dla obrony polskiej nauki i kultury w czasie zaborów. W 1883 roku by³ wspó³za³o¿ycielem Banku Ludowego w Pniewach. Zaledwie rok póŸniej, bo w roku 1878,
cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego zostali: hrabia W³adys³aw £¹cki (1821-1908)
oraz ks. Jan Hebanowski (1818 -1899), a w roku nastêpnym Filip Wize.
Urodzony w 1821 roku w Chraplewie, W³adys³aw Tomasz Józef £¹cki herbu Korzbok, to postaæ barwna i niezwykle aktywna na polu narodowym i gospodarczym. M³ody charakter w duchu patriotycznym ukszta³towa³ z pewnoœci¹ pobyt w poznañskim
Gimnazjum œw. Marii Magdaleny, które W³adys³aw ukoñczy³ w roku 1838, a tak¿e
8
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W³adys³aw Tomasz Józef £¹cki

ks. Jan Hebanowski

opieka, jak¹ po œmierci matki, roztoczy³a nad nim i jego rodzeñstwem Emilia Sczaniecka, gorliwa patriotka i w³aœcicielka pobliskiego Pakos³awia. W 1842 roku ukoñczy³ studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Berliñskiego. Zaanga¿owany w dzia³alnoœæ
tajnego komitetu, zwi¹zanego z Towarzystwem Demokratycznym Polskim, by³ uczestnikiem powstania wielkopolskiego w 1846 roku. Aresztowany przez w³adze pruskie,
zosta³ na krótko osadzony w berliñskim Moabicie. W czasie Wiosny Ludów w 1848
roku by³ cz³onkiem powo³anego w Poznaniu Komitetu Narodowego Polskiego, a jednoczeœnie jego komisarzem na powiat bukowski. Po raz kolejny zaanga¿owa³ siê
w dzia³ania organizacyjne, a póŸniej tak¿e zbrojne, w okresie powstania styczniowego
w 1863 roku. Aresztowany po raz kolejny, dziêki przemyœlanym zeznaniom, unikn¹³
jednak odpowiedzialnoœci karnej. W latach 1866 -1870 by³ tak¿e pos³em do sejmu
pruskiego z okrêgu Koœcian - Buk. W póŸniejszych latach czynnie anga¿owa³ siê m. in.
w dzia³alnoœæ Towarzystwa Czytelni Ludowych i w akcjê nauczania dzieci w jêzyku polskim. By³ tak¿e jednym ze wspó³za³o¿ycieli Banku Ziemskiego w Poznaniu, zasiada³
w zarz¹dzie Centralnego Towarzystwa Gospodarczego, by³ cz³onkiem Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Co wa¿ne, by³ równie¿ bardzo dobrym gospodarzem
i w swoich dobrach wprowadza³ nowoczesne metody uprawy roli i chowu zwierz¹t,
pomna¿aj¹c tym samym systematycznie rodzinny maj¹tek. Dziêki temu w 1870 roku
wzniós³ w Posadowie neorenesansowy pa³ac w konwencji „kostiumu francuskiego”,
bêd¹cego reakcj¹ na antypolsk¹ politykê prusk¹ i przypominaj¹cego minione czasy
chwa³y dawnej Polski z okresu jej bliskich zwi¹zków z Francj¹. Autorem projektu pa³acu, wzniesionego na terenie stworzonego wczeœniej piêknego barokowego ogrodu, by³
Nowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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znany wielkopolski architekt Stanis³aw Hebanowski, którego dzie³em s¹ tak¿e m. in.
koœció³ œw. Katarzyny w Brodnicy, pa³ace w Tarcach, Nowej Wsi ko³o Wronek
i Biezdrowie, czy zespó³ pa³acowo-parkowy w Potulicach.
Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego by³ tak¿e wieloletni proboszcz i dziekan
lwówecki ks. Jan Hebanowski (1818 -1899). Na œwiat przyszed³ 30 maja 1818 roku
w Murowanej Goœlinie, gdzie jego ojciec by³ nauczycielem w tamtejszej szkole
powszechnej. Uczêszcza³ do Gimnazjum œw. Marii Magdaleny, które ukoñczy³ w 1837
roku. Po studiach w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i GnieŸnie,
w roku 1841 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie. Zaraz po nich odby³ dwuletnie studia
teologiczne na Uniwersytecie w Münster. Zanim trafi³ do Lwówka, by³ krótko wikariuszem w Grodzisku Wlkp., katechet¹ w Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu
(1842-1850) oraz równoczeœnie - od 1845 roku - administratorem parafii w Niepruszewie. W 1850 roku zosta³ administratorem, a póŸniej proboszczem parafii Wniebowziêcia NMP we Lwówku. W 1872 roku mianowany zosta³ dziekanem lwóweckim,
któr¹ to funkcjê pe³ni³ a¿ do roku 1896. By³ nie tylko dobrym kap³anem, ale i wielkim
patriot¹, którego naczelny prezes prowincji poznañskiej nazwa³ „jednym z najgorliwszych Polaków”. W 1867 roku w³adze pruskie postawi³y mu zarzut faworyzowania jêzyka polskiego w szkole ludowej, w której uczy³. Nadal jednak anga¿owa³ siê w walkê
z niemieck¹ polityk¹ germanizacyjn¹. W 1888 roku zorganizowa³ we Lwówku zebranie w obronie jêzyka polskiego w szko³ach, za co zosta³ skazany na karê roku pozbawienia prawa nauczania religii w szko³ach. Aktywnie udziela³ siê spo³ecznie i politycznie.
By³ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, a tak¿e prezesem
Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego na powiat
nowotomyski i cz³onkiem jego Zarz¹du G³ównego. Przewodniczy³ tak¿e Komitetowi
Wyborczemu na powiat nowotomyski. Zmar³ 4 lipca 1899 roku i zosta³ pochowany
na lwóweckim cmentarzu.
W roku 1879 cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego zosta³ Filip Wize (18361914), który by³ generalnym rz¹dc¹ maj¹tku Sczanieckich w Michorzewie. Od roku
1869 zarz¹dza³ tak¿e maj¹tkiem Emilii Sczanieckiej w Pakos³awiu, a po jej œmierci w
1896 roku dzier¿awi³ maj¹tek Je¿ewo ko³o Borku Wielkopolskiego, w³asnoœæ
Edwarda Aleksandra Raczyñskiego - wnuka Edwarda, fundatora Biblioteki Raczyñskich
i Z³otej Kaplicy w Poznaniu oraz autora jednego z najcenniejszych XIX-wiecznych
publikacji krajoznawczych o naszym regionie pt. "Wspomnienie Wielkopolski”. Na polu spo³ecznym Filip Wize pe³ni³ m. in. funkcjê skarbnika Towarzystwa ku Wspieraniu
Urzêdników Gospodarczych w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. Do Towarzystwa Tatrzañskiego nale¿a³ przez dziewiêæ lat. Jednym z jego synów, ze zwi¹zku z Emili¹ z Rakowskich, by³ urodzony w 1873 roku w Michorzewie Kazimierz Filip Wize - znany polski lekarz psychiatra, filozof, mikrobiolog, poeta, cz³onek wielu towarzystw naukowych, kierownik zak³adu psychiatrycznego w Kowanówku ko³o Obornik, naczelny lekarz sanatorium w L¹dku Zdroju, autor kilkunastu prac z dziedziny mikrobiologii.
W póŸniejszych latach przynale¿noœci¹ do Towarzystwa Tatrzañskiego mo¿e po10
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szczyciæ siê jeden z najbardziej zas³u¿onych obywateli Nowego Tomyœla Wojciech Bartecki (1855-1919). Urodzony 19 kwietnia 1855 roku w niewielkiej wsi Bystrzyca ko³o
Mogilna, ukoñczy³ poznañskie Gimnazjum œw. Marii Magdaleny, a nastêpnie studia prawnicze na Uniwersytecie Wroc³awskim. W 1884 roku przyby³ do Nowego Tomyœla,
w którym pocz¹tkowo pracowa³ jako sêdzia, a nastêpnie adwokat i notariusz (prawo
pruskie pozwala³o na ³¹czenie tych funkcji). Jego dzia³alnoœæ na rzecz utrzymania i pielêgnowania polskoœci w trudnym, bo zdominowanym przez ¿ywio³ niemiecki œrodowisku,
znajdowa³a siê pod sta³ym nadzorem policji. Z powodu postawy, jak¹ prezentowa³,
Niemcy - w 1895 roku na ³amach berliñskiego „Volksrundschau” - okreœlili go jako „niewygodnego” dla Niemców Polaka, nazywaj¹c jednoczeœnie „dusz¹ polskiej agitacji”. By³
cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Szczególnie mocno zaanga¿owa³ siê w powstanie i dzia³alnoœæ komitetu, zbieraj¹cego fundusze na budowê polskiej
œwi¹tyni w stolicy m³odego powiatu, nale¿¹cej wczeœniej do parafii w Wytomyœlu. Przyczyni³a siê do tego m. in. jego znajomoœæ prawa, której efektem by³o uzyskanie w Berlinie stosownej zgody, w trudnym przecie¿ dla Polaków okresie Kulturkampfu. Jako przewodnicz¹cy komitetu, publikowa³ systematycznie w prasie poznañskiej sprawozdania
z trwaj¹cej na ten cel zbiórki funduszy. Koœció³ pw. Najœwiêtszej Maryi Panny Nieustaj¹cej Pomocy wzniesiony zosta³ w latach 1894-1895, a zrz¹dzeniem losu pierwszym odprawionym w nim nabo¿eñstwem ¿a³obnym, by³ pogrzeb ¿ony Wojciecha Barteckiego,
Marii z Pfitznerów. Dziêki swoim kontaktom zabiega³ te¿ zawsze, aby przy zmianie ksiê¿y, do parafii trafiali tylko ksiê¿a narodowoœci polskiej. Zmar³ 2 lutego 1919 roku w Poznaniu, w nastêpstwie choroby i przeprowadzonej operacji, zaledwie miesi¹c po oswobodzeniu jego ukochanego miasta przez powstañców wielkopolskich.
Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego by³ Bartecki bardzo d³ugo, bo od 1898 roku a¿ do œmierci. Byæ mo¿e jego decyzja o wst¹pieniu w szeregi tej organizacji zosta³a
podjêta pod wp³ywem kolegi w prawniczym fachu Karola Grabskiego - radcy s¹du
w Nowym Tomyœlu. Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego zosta³ on bowiem kilkanaœcie lat wczeœniej, bo ju¿ w 1885 roku i pozostawa³ nim przez kolejnych 20 lat. Zmar³
w roku 1913.
Dla pe³nego obrazu nale¿y koniecznie wspomnieæ tak¿e o mieszkañcach dawnego
powiatu bukowskiego z siedzib¹ landrata w Nowym Tomyœlu, którzy wst¹pili do Towarzystwa Tatrzañskiego przed reform¹ administracyjn¹, daj¹c¹ pocz¹tek samodzielnemu powiatowi nowotomyskiemu. S¹ to g³ównie, chocia¿ nie tylko, obywatele miasta
Buku. Trzeba jednak wyraŸnie podkreœliæ, ¿e ich przyst¹pienie do Towarzystwa mia³o
miejsce nieco póŸniej, ni¿ w przypadku Wiktora Szranta, W³adys³awa £¹ckiego, Jana
Hebanowskiego, czy FilipaWize. Najwczeœniej, bo w 1881 roku, cz³onkiem Towarzystwa, pochodz¹cym z Buku, zosta³ ziemianin Antoni Gintrowicz (1836-1911).
W 1885 roku na ³amach „Pamiêtnika Towarzystwa Tatrzañskiego” wymieniony zosta³
ks. Aleksander Akoszewski (1839-1900). Urodzony w Pietrzykowie ko³o Pyzdr i wyœwiêcony w 1863 roku, zosta³ w 1870 roku proboszczem w Buku, w którym swoj¹
pos³ugê pe³ni³ a¿ do roku 1900. Wczeœniej by³ m. in. wikariuszem w Kostrzynie, Brodach (1864-65) i parafii œw. Wojciecha w Poznaniu. W Buku za³o¿y³ W³oœciañski Bank
Nowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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Wojciech Bartecki

ks. Aleksander Akoszewski

Po¿yczkowy - jeden z pierwszych w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim. By³ tak¿e dzia³aczem Towarzystwa Oœwiaty Ludowej w Poznaniu i Towarzystwa Pomocy Naukowej
im. K. Marcinkowskiego. Gorliwy obroñca jêzyka polskiego za wyg³oszenie kazania,
uznanego przez w³adze pruskie za obraŸliwe, zosta³ skazany na karê wiêzienia, któr¹
odby³ w wiêzieniu fortecznym w G³ogowie. Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego
by³ przez 8 lat.
W 1887 roku szeregi Towarzystwa Tatrzañskiego zasili³ Mateusz Siuchniñski - kupiec
z Buku, natomiast rok póŸniej doktor nauk medycznych Kazimierz Wróblewski (18581934). Urodzony w Bogdanowie ko³o KoŸminka, ukoñczy³ Gimnazjum w W¹growcu,
a nastêpnie studia medyczne na Uniwerystecie w Greisfaldzie. Praktykê w Buku rozpocz¹³ w 1886 roku. Da³ siê tam poznaæ jako aktywny dzia³acz spo³eczny i narodowy. Za³o¿y³ m. in. gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó³”, dzia³a³ w Towarzystwie
Przemys³owców „Harmonia”, a od 1902 roku by³ kierownikiem Banku Ludowego
w Buku. By³ te¿ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Ju¿ w roku
1890 wybrany zosta³ w sk³ad Rady Miejskiej, a w 1893 roku zosta³ cz³onkiem Magistratu, któr¹ to funkcjê sprawowa³ a¿ do 1919 roku. Po wybuchu powstania wielkopolskiego zosta³ przewodnicz¹cym Rady Ludowej w Buku. Mimo swoich 60 lat, wyruszy³ wraz
z innymi na front. W dowód uznania jego pracy i zaanga¿owania Rada Miejska przyzna³a mu tytu³ Honorowego Obywatela Buku. Zarz¹d Towarzystwa Tatrzañskiego powierzy³ mu funkcjê delegata Towarzystwa na powiaty grodziski i nowotomyski.
Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego od 1884 roku by³ tak¿e ks. Aleksander
Jordan (1832-1901), proboszcz po³o¿onej w powiecie bukowskim parafii w Niepru12
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Kazimierz Wróblewski

ks. Aleksander Jordan

szewie. Urodzony w Chomêcicach ko³o Komornik, zanim w 1865 roku trafi³ do Niepruszewa, by³ kolejno wikariuszem w Œwiêciechowej i Wschowie, kapelanem wiêziennym w Rawiczu oraz administratorem parafii w Go³anicach. By³ tak¿e m. in. cz³onkiem
Sejmu Prowincjonalnego Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, wspó³organizatorem Towarzystwa im. œw. Wojciecha, a tak¿e dzia³aczem Towarzystwa Pomocy Naukowej
im. K. Marcinkowskiego. Proboszczem w Niepruszewie by³ przez 36 lat.
Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego by³ tak¿e Józef Leporowski (1842-1919),
urzêdnik w maj¹tku Potockich w Dakowach Mokrych ko³o Opalenicy, powstaniec
styczniowy z 1863 roku, a tak¿e dzia³acz kó³ek rolniczych i Towarzystwa Czytelni Ludowych. Do Towarzystwa Tatrzañskiego wst¹pi³ w 1883 roku i pozostawa³ w nim
przez szeœæ lat.
W latach 1909 -1910 cz³onkami Towarzystwa Tatrzañskiego byli: hrabia Boles³aw
Potocki (1879-1912) - ordynat w Dakowach Mokrych, w 1910 roku mianowany
cz³onkiem do¿ywotnim Towarzystwa Tarzañskiego oraz ks. Stanis³aw Niziñski (18481932) - proboszcz parafii w Buku w latach 1906-1932. Pochodz¹cy z Pleszewa ks. Stanis³aw Niziñski œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w stolicy Czech Pradze, a jego pierwsz¹ placówk¹, jako wikariusza, by³a poznañska parafia œw. Marcina. W 1886 roku zosta³ proboszczem parafii w Gninie ko³o Grodziska, sk¹d zosta³ przeniesiony do Dobrzycy,
a stamt¹d w roku 1906 trafi³ do Buku. Tutaj by³ m. in. fundatorem Domu Katolickiego,
wspó³za³o¿ycielem Banku Ludowego i Spó³dzielni „Rolnik”. W 1925 roku zosta³ mianowany honorowym kanonikiem Kapitu³y Metropolitalnej w Poznaniu. Wprawdzie
w tym czasie miejscowoœci, z którymi byli zwi¹zani nie wchodzi³y w sk³ad utworzoneNowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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go ponad 20 lat wczeœniej samodzielnego powiatu nowotomyskiego, jednak znajduj¹
siê one w jego wspó³czesnych granicach.
Tak¿e na terenie Zb¹szynia, nale¿¹cego w XIX i na pocz¹tku XX wieku (a¿ do zmian
bêd¹cych konsekwencj¹ rozstrzygniêæ traktatu wersalskiego z 1920 roku) do powiatu
miêdzyrzeckiego, odnotowujemy w omawianym okresie dwóch cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego. Bardzo wczeœnie, bo ju¿ w 1878 roku w szeregi Towarzystwa
wst¹pi³ ks. Juliusz Roehr (Röhr; 1828-1889), od 1865 roku proboszcz parafii NMP
Wniebowziêtej w Zb¹szyniu, który pozostawa³ w nim a¿ do swojej œmierci 27 kwietnia 1889 roku. Wczeœniej, po przyjêciu œwiêceñ w archikatedrze gnieŸnieñskiej w roku 1858, pracowa³ krótko w Górce ko³o £ob¿enicy (dzisiaj znanej jako Górka Klasztorna), a nastêpnie w Parady¿u - przez dwa lata jako nauczyciel religii, a póŸniej dyrektor tamtejszego seminarium nauczycielskiego. Ks. Roehr, z pochodzenia Niemiec, biegle mówi³ i pisa³ po polsku, cieszy³ siê du¿ym autorytetem wœród katolików obu narodowoœci, g³ównie za bezkompromisowy opór wobec przeœladowañ Koœcio³a w okresie Kulturkampfu. W styczniu 1875 roku, za odmowê udzielenia w³adzom pañstwowym informacji o duchownych ³ami¹cych antykoœcielne ustawy, zosta³ aresztowany
i osadzony w wiêzieniu w Miêdzyrzeczu. 28 czerwca 1885 roku uczestniczy³ w walnym zebraniu polskich kó³ek rolniczych powiatu miêdzyrzeckiego, z udzia³em patrona
Maksymiliana Jackowskiego. O szacunku, jakim cieszy³ siê zb¹szyñski proboszcz i dziekan, œwiadczyæ mo¿e fakt, i¿ w eksportacji zw³ok uczestniczy³o ponad dwudziestu kap³anów, a w ceremonii z³o¿enia ich w grobie a¿ osiemdziesiêciu szeœciu.
Drugim zb¹szyñskim kap³anem, który wspar³ swoim cz³onkostwem idee Towarzystwa Tatrzañskiego zosta³ w roku 1904 ks. Ludwik Górski (1876-1942). Urodzony
w Ars ko³o Metzu we Francji, wikariusz zb¹szyñski w latach 1903-1907, wczeœniej by³
wikariuszem w Kcyni i Chodzie¿y, a po pos³udze w Zb¹szyniu by³ w latach 1907-1912
proboszczem w parafii pw. œw. Stanis³awa Biskupa w Goœcieszynie ko³o Wolsztyna,
a póŸniej w parafii pw. œw. Marii Magdaleny w Wielichowie. Efektem jego pracy w tej
ostatniej wspólnocie by³a m. in. gruntowna przebudowa tamtejszego koœcio³a. Do Towarzystwa Tatrzañskiego ks. Górski nale¿a³ przez siedem lat. W okresie zaborów by³
niezwykle aktywnym dzia³aczem narodowym. W³adze pruskie uwa¿a³y go za inspiratora i g³ównego doradcê lokalnych organizacji polskich. By³ m. in. patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich w Goœcieszynie, d³ugoletnim prezesem rady
nadzorczej i cz³onkiem zarz¹du - za³o¿onego w 1909 roku - Banku Spó³dzielczego
w Goœcieszynie (w latach miêdzywojennych przeniesionego do Wolsztyna), dzia³aczem Towarzystwa Kolonii Wakacyjnych „Stella”, przewodnicz¹cym Towarzystwa
W³oœciañskiego w Wielichowie, a od 1911 roku tak¿e prezesem Towarzystwa Czytelni Ludowych na powiat babimojski. Po wybuchu powstania wielkopolskiego wszed³
w sk³ad lokalnej Rady Ludowej. Bra³ udzia³ w spolszczaniu urzêdów i instytucji na terenie Wielichowa i okolicy. By³ tak¿e prezesem rady nadzorczej Mleczarni Spó³dzielczej
w Wielichowie oraz dzia³aczem tamtejszego Banku Ludowego. Pe³ni³ funkcjê cz³onka
Wydzia³u Powiatowego w Œmiglu, a nawet krótko zastêpowa³ w roku 1930 starostê
œmigielskiego. Aresztowany przez Niemców w 1941 roku i osadzony w Forcie VII
w Poznaniu, zgin¹³ 6 marca 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Dachau.
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ks. Juliusz Roehr

ks. Ludwik Górski

Spoœród wymienionych powy¿ej osób najd³u¿szym sta¿em w szeregach Towarzystwa Tarzañskiego mo¿e poszczyciæ siê W³adys³aw £¹cki, który jego cz³onkiem by³
przez 25 lat. Tylko nieznacznie ustêpuj¹ mu: Wojciech Bartecki (23 lata) i Karol Grabski (20 lat).
Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego od roku 1904 przez 10 kolejnych lat
by³ ks. Tadeusz Styczyñski (1870-1942), w tym czasie proboszcz w Wytomyœlu, którego stryj Ludwik Styczyñski, kupiec i nauczyciel z Buku, poleg³y pod Ignacewem, by³
uczestnikiem Wiosny Ludów i powstania styczniowego. Urodzi³ siê 13 kwietnia 1870
roku w Œremie. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 16 grudnia 1894 roku. Na pierwszy wikariat skierowany zosta³ do Pobiedzisk, nastêpnie przeszed³ do Inowroc³awia, Gniezna
i Grodziska Wlkp. Z dniem 1 kwietnia 1900 roku zosta³ administratorem parafii
w Wytomyœlu, a od pocz¹tku nowego roku jej proboszczem. Pos³ugê tê pe³ni³ do 27
grudnia 1912 roku, kiedy to przeniesiony zosta³ na probostwo do Grodziska Wlkp.
W roku 1908 za³o¿y³ Kó³ko Rolnicze, które obejmowa³o ówczesne gromady Kozie
Laski, Lipka Ma³a, Ró¿a, Stary Tomyœl, Wytomyœl i W¹sowo. Dzia³a³ w Towarzystwie
Rolniczym grodzisko-nowotomysko-babimojskim. Wiadomo te¿, ¿e wspiera³ dzia³alnoœæ Towarzystwa Czytelni Ludowych. W latach duszpasterzowania w Wytomyœlu
(pocz¹wszy od 1903 r.) by³ aktywnym cz³onkiem polskiego powiatowego Komitetu
Wyborczego na powiat nowotomyski. W roku 1909 za³o¿y³ Katolickie Towarzystwo
Robotników Polskich (KTRP), do którego w chwili za³o¿enia nale¿a³o 76 cz³onków
i zosta³ jego patronem. Ju¿ podczas pobytu w Wytomyœlu anga¿owa³ siê politycznie.
W latach 1908 - 1918 by³ pos³em na sejm pruski z okrêgu Koœcian-Œmigiel-Grodzisk-Nowy Tomyœl. Od 1913 roku, wraz z Felicjanem Niegolewskim, pe³ni³ funkcjê sekreNowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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tarza Ko³a Polskiego w Berlinie. W 1925 roku zosta³ pra³atem - infu³atem w GnieŸnie,
radc¹ Kurii Metropolitalnej, a od 1933 roku kustoszem bazyliki pw. Wniebowziêcia
NMP w GnieŸnie. W latach 1919-1922 sprawowa³ mandat pos³a na Sejm Ustawodawczy RP. By³ tak¿e cz³onkiem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Poznaniu, cz³onkiem Rady Naczelnej Zwi¹zku Ludowo-Narodowego, przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Gniezna i dzia³aczem Stronnictwa Narodowego. Aresztowany przez hitlerowców, zmar³ 6 lutego 1942 roku w Dachau.
Omawiaj¹c zwi¹zki Towarzystwa Tatrzañskiego z ziemi¹ nowotomysk¹ warto
wspomnieæ tak¿e o osobach, które w wiêkszym lub mniejszym stopniu zwi¹zane by³y
z dziejami tego regionu, chocia¿ do Towarzystwa Tatrzañskiego nale¿a³y w innych
okresach swojego ¿ycia.
Jednym z nich by³ ks. Jakub Laskowski (1826-1894), który cz³onkiem Towarzystwa
zosta³ w 1878 roku, kiedy pe³ni³ funkcjê proboszcza najpierw w Wytomyœlu, a nastêpnie w KaŸmierzu, powiat szamotulski. Urodzi³ siê 7 lipca 1826 roku w Lusowie, w powiecie poznañskim. Po przyjêciu œwiêceñ kap³añskich w 1851 roku, zosta³ skierowany
na piêæ lat na wikariat do Lwówka, gdzie proboszczem by³ wspomniany wczeœniej ks.
Jan Hebanowski. Byæ mo¿e w³aœnie w tym okresie ukszta³towa³y siê póŸniejsze zainteresowania m³odego wikariusza. W 1856 roku powierzono mu probostwo w Wytomyœlu, a dziesiêæ lat póŸniej w KaŸmierzu, w którym proboszczowa³ przez kolejnych
28 lat. Podczas swego pobytu na ziemi nowotomyskiej by³ za³o¿ycielem i prezesem
Kó³ka Rolniczego w Wytomyœlu. Kó³ko Rolnicze za³o¿y³ tak¿e w KaŸmierzu i by³ jego
prezesem a¿ do œmierci 13 stycznia 1894 roku. Sprawowa³ tak¿e funkcjê dziekana
obornickiego.
W wykazie cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego z roku 1887 napotykamy tak¿e na nazwisko, urodzonego w Wojnowicach, doktora medycyny Jana Wlaz³owskiego (1850-1915). By³ absolwentem Gimnazjum œw. Marii Magdaleny w Poznaniu
i studiów medycznych na uniwersytecie w Greisfaldzie. Podczas studiów medycznych nale¿a³ do Towarzystwa Literacko-S³owiañskiego we Wroc³awiu oraz Towarzystwa „Polonia” w Greisfaldzie. Praktykê lekarsk¹ prowadzi³ najpierw w Zb¹szyniu, po czym od 1877 roku by³ lekarzem w Pszczewie, a od 1893 roku w Miêdzychodzie. W Pszczewie zosta³ wybrany do Rady Nadzorczej tamtejszego Banku Ludowego. Dr Wlaz³owski og³osi³ szereg prac naukowych z dziedziny chirurgii. By³ tak¿e wieloletnim cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. W Wojnowicach urodzi³ siê równie¿ inny cz³onek Towarzystwa Tatrzañskiego - wybitny dzia³acz spo³eczny i polityczny Bernard Chrzanowski, co odnotowujemy z kronikarskiego obowi¹zku.
Najczêœciej osobami zwi¹zanymi cz³onkostwem z Towarzystwem Tatrzañskim w innych okresach swego ¿ycia i dzia³alnoœci byli duchowni, których charakter pos³ugi wi¹za³ siê ze zmianami miejsca pobytu. Warto wymieniæ ich chocia¿by w telegraficznym
skrócie. Byli to:
ks. Konstanty Domagalski (1837-1898) - duszpasterz we Lwowie, Krakowie i USA,
wikariusz w Bukowcu (1873) oraz w Tuchorzy, Wolsztynie i Poznaniu (parafia pw. œw.
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Marcina); cz³onek Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk; do Towarzystwa Tatrzañskiego nale¿a³ w roku 1879,
ks. Jan Fligierski (1839-1905) - wikariusz w Obornikach, KoŸminie i Lubaszu, administrator parafii w Poniecu, Pêpowie, Dubinie, Stêszewie i Konarzewie, proboszcz i dziekan w Konarach i Buku (1900-1905), dzia³acz Towarzystwa Czytelni Ludowych, za³o¿yciel bibliotek parafialnych w KoŸminie i w Buku; cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego
by³ przez 7 lat, od roku 1882, w czasie swojego pobytu w Poniecu i Konarach,
ks. Wojciech Groœty (1866-1926) - wikariusz w Pszczewie, wieloletni proboszcz
w Dakowach Mokrych (od 1896 r.), gdzie by³ m. in. prezesem Kó³ka Rolniczego, cz³onkiem zarz¹du Banku Ludowego i za³o¿ycielem Katolickiego Towarzystwa Robotników
Polskich. By³ tak¿e cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk; do Towarzystwa Tatrzañskiego nale¿a³ w 1895 roku,
ks. Mieczys³aw £abêdzki (1854-1921) - wikariusz we Lwówku, Babimoœcie i Trzemesznie, od 1892 roku proboszcz we Wrzeœni; cz³onkiem Towarzystwa Tatarzañskiego
by³ a¿ 25 lat, od roku 1896,
ks. Franciszek Michnikowski (1832-1900) - w latach wikariusz 1860-1865 w Zb¹szyniu, proboszcz w Bieganowie i Pleszewie (od 1887 r.), dzia³acz Towarzystwa Pomocy
Naukowej im. Karola Marcinkowskiego; tak¿e prezes Komitetu Wyborczego powiatu
pleszewskiego; w Towarzystwie Tatrzañskim od 1889 roku, przez piêæ lat,
ks. Czes³aw Niklewicz (1876-1944) - wikariusz w Bydgoszczy, Nieparcie i Poniecu,
administrator parafii w Jutrosinie (pow. rawicki), proboszcz w Solcu, a od 1929 roku
w Tarnowie Podgórnym, dziekan bukowski; w Towarzystwie Tatrzañskim od 1908 roku przez siedem lat;
Nowotomyœlanie w szeregach Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1873 - 1920
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ks. Wojciech (Adalbert) Roenspiess (1870 - po 1923) - wikariusz w £abiszynie, prebendarz w Koœcianie, administrator w Brójcach, proboszcz w Kaszczorze ko³o Wschowy, a w 1910 roku w Chociszewie ko³o Zb¹szynia; z pochodzenia Niemiec, czynny
w polskim ruchu gospodarczym i oœwiatowym; cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego
by³ w 1898 roku;
ks. Stanis³aw Rosochowicz (1871-1943) - wikariusz w Rozdra¿ewie, Zb¹szyniu
(1898-1900) i Chobienicach (1900-1903), proboszcz w Nowym Kramsku i Oci¹¿u
ko³o Ostrowa Wlkp.; wspó³za³o¿yciel w 1900 roku Kó³ka Rolniczego w Chobienicach,
pe³ni¹cy w nim obowi¹zki wiceprezesa; tak¿e sekretarz Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Zb¹szyniu; do Towarzystwa Tatrzañskiego wst¹pi³ w 1919 roku,
ks. Kazimierz Œramkiewicz (1875-1954) - wikariusz w Stêszewie, a w latach 19001907 we Lwówku, proboszcz w Oporowie i Paw³owicach ko³o Leszna, dziekan krobski; pe³ni³ m. in. funkcjê prezesa Towarzystwa Przemys³owego we Lwówku; by³ patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich oraz cz³onkiem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Lesznie i Rady Ludowej, a tak¿e kapelanem wojsk powstañczych 1918/1919; cz³onek Towarzystwa Tatrzañskiego od 1908 roku przez trzynaœcie lat,
ks. Leopold Zygar³owski (1868-1924) - w latach 1897-98 wikariusz w Buku, a póŸniej w RogoŸnie, od 1903 roku administrator i proboszcz parafii w Goœcieszynie, a trzy
lata póŸniej proboszcz parafii pw. NMP Niepokalanie Poczêtej w Wolsztynie (do
1921r.) i dziekan zb¹szyñski; dzia³a³ w wielu towarzystwach i organizacjach charytatywnych, m. in. w Zwi¹zku Towarzystw Dobroczynnoœci „Caritas”, Towarzystwie
Gimnastycznym „Sokó³”, Towarzystwie Pañ œw. Wincentego a Paulo oraz PCK, by³
prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego w Wolsztynie, a póŸniej cz³onkiem zarz¹du i dyrektorem Banku; nale¿a³ te¿ do Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, by³ równie¿ wspó³za³o¿ycielem Towarzystwa Weteranów Powstañ Narodowych
1914-1918 oraz Spo³ecznego Komitetu Budowy Pomnika Powstañców w Wolsztynie;
jako cz³onek Towarzystwa Tatrzañskiego wymieniany w 1912 roku.
Prezentuj¹c sylwetki cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego z terenu ówczesnego
powiatu nowotomyskiego, warto byæ mo¿e przywo³aæ tak¿e osoby wywodz¹ce siê lub
zwi¹zane z ówczesnym powiatem grodziskim, który - podobnie jak powiat nowotomyski - wyodrêbniony zosta³ administracyjnie z wczeœniejszego powiatu bukowskiego.
W latach 1889-1892 delegatem Towarzystwa Tatrzañskiego, zarówno na powiat
nowotomyski, jak i grodziski, by³ przedstawiony ju¿ wczeœniej dr Kazimierz Wróblewski, natomiast w okresie póŸniejszym (lata 1909-1910) funkcjê tê na powiat grodziski
sprawowa³ ks. Stanis³aw Niziñski (1848-1932), w tym czasie proboszcz bukowski.
W powiecie grodziskim, podobnie jak w wielu innych rejonach Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, cz³onkami Towarzystwa Tatrzañskiego byli przede wszystkim duchowni
oraz ziemianie i przedstawiciele tzw. wolnych zawodów, najbardziej w tamtym okresie
œwiadomi znaczenia i roli tej organizacji dla umocnienia poczucia jednoœci ziem polskich
i zachowania to¿samoœci narodowej.
Z osób zwi¹zanych z powiatem grodziskim, jako pierwsi w szeregi Towarzystwa Ta18
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trzañskiego, ju¿ w 1878 roku wst¹pili: ks. Wrócis³aw Krzy¿anowski - ówczesny proboszcz w Kamieñcu oraz dr Julian Bendowski i Ignacy Raszewski.
Ks. Wratys³aw (Wrócis³aw) Krzy¿anowski cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego
by³ a¿ 22 lata. Urodzi³ siê 1 wrzeœnia 1836 roku w rodzinie Józefa i Emilii Krzy¿anowskich. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1862 roku. By³ jednym z najd³u¿ej urzêduj¹cych
proboszczów w parafii pw. œw. Wawrzyñca w Kamieñcu. Funkcjê swoj¹ sprawowa³ od
1870 roku a¿ do przejœcia na emeryturê w 1913 roku. Wczeœniej by³ m. in. administratorem parafii pw. œw. Marcina w Poznaniu, a ostatnie lata swojego ¿ycia spêdzi³ w Wolsztynie, jako prebendarz u œw. Ducha. Podczas swej d³ugoletniej pos³ugi w Kamieñcu za³o¿y³ m. in. czytelniê ludow¹, szko³ê parafialn¹, Kó³ko Rolnicze i Bank Ludowy, w którym
pe³ni³ funkcjê dyrektora. Podczas pobytu w Wolsztynie zaj¹³ siê prac¹ naukow¹ z dziedziny filologii. By³ te¿ cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, któremu
podarowa³ swoj¹ bogat¹ bibliotekê. Zmar³ 19 paŸdziernika 1923 roku.
Jednym z pierwszych cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego z powiatu grodziskiego by³ tak¿e dr Julian Bendowski, urodzony w Poznaniu w 1834 roku. Nauki pobiera³
w gimnazjum w Poznaniu i Trzemesznie, studiowa³ na Uniwersytecie Wroc³awskim,
gdzie na Wydziale Lekarskim, jako dysertacjê, wyda³ w roku 1862 rozprawê „De telangiectasiis traetandis methodorum Vratislaviae, quae usitantur ratione habita”. Po studiach osiad³ w Grodzisku Wlkp., w którym prowadzi³ praktykê lekarsk¹ a¿ do œmierci
w roku 1880. Jego ¿ona Kazimiera by³a córk¹ znanego dzia³acza narodowego Karola
Libelta. Warto dodaæ, ¿e Julian Bendowski by³ lekarzem podczas powstania styczniowyego 1863 roku. By³ tak¿e cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Z powiatem grodziskim zwi¹zany by³ tak¿e Ignacy Raszewski (1824-1890) - ziemianin, wieloletni radca dyrekcji g³ównej Ziemstwa Kredytowego w Poznaniu, do którego
nale¿a³ maj¹tek Szczepowice (gm. Kamieniec), sprzedany przez niego w sierpniu 1866
roku Wilhelmowi Forstamnnowi. Jako cz³onek Towarzystwa Tatrzañskiego
wymieniany jest w roku 1878.
W roku 1887 jako cz³onek Towarzystwa Tatrzañskiego wymieniony jest ks. Jakub
Lewicki (1845 -1908), który swoje ca³e kap³añskie ¿ycie zwi¹za³ z parafi¹ pw. œw.
Katarzyny w £êkach Wielkich ko³o GrodziskaWlkp. By³ tam najpierw wikariuszem,
potem administratorem, a od roku 1887, a¿ do œmierci proboszczem. Pomimo przeœladowañ w czasach Kulturkampfu, prowadzi³ nieprzerwanie dzia³alnoœæ duszpastersk¹
wœród polskich mieszkañców parafii. Dwa lata póŸniej, w roku 1889, cz³onkiem Towarzystwa zosta³ proboszcz wielichowski ks. Walenty Gimzicki (1829-1911). Urodzony
w Czempiniu, œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1854 roku w GnieŸnie. Jego pierwszym
miejscem pos³ugi jako wikariusza by³a poznañska fara. PóŸniej by³ administratorem parafii w B³ociszewie ko³o Œremu, a w latach 1860-1866 profesorem Seminarium Duchownego w GnieŸnie. Z dniem 1 paŸdziernika 1866 roku obj¹³ parafiê pw. œw. Marii
Magdaleny w Wielichowie, której proboszczem by³ a¿ do swojej œmierci 28 sierpnia
1911 roku. W miêdzyczasie sprawowa³ równie¿ krótko funkcje administratorów parafii w Dakowach Mokrych i w Wolsztynie. Z w³adzami pruskimi toczy³ d³ugotrwa³¹
walkê o prawa Polaków do jêzyka ojczystego. Z tego powodu wytoczono mu szereg
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procesów, które jednak nie pozbawi³y go chêci do pracy na polu spo³eczno-narodowym. By³ osob¹ niezwykle aktywn¹, za³o¿ycielem m. in. Towarzystwa Przemys³owego,
cz³onkiem Centralnego Towarzystwa Gospodarczego w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim, prezesem Rady Nadzorczej Banku Ludowego, a tak¿e dzia³aczem Towarzystwa
Czytelni Ludowych i Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego.
W roku 1881 w szeregach cz³onków Towarzystwa Tatrzañskiego pojawia siê Antonina Biegañska (1854-1906) z domu Czarnecka, od 1874 roku ¿ona Wincentego
Biegañskiego, w tym czasie w³aœciciela maj¹tku Cykowo (gm. Kamieniec). Po jego
przedwczesnej œmierci w roku 1892, w 1901 roku wysz³a za m¹¿ za Adama Zbigniewa Ostroróg Gorzeñskiego, dziedzica m. in. maj¹tku Tarce w powiecie jarociñskim. On
tak¿e by³ cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego w latach 1914-1921. W 1883 roku
do Towarzystwa Tatrzañskiego wst¹pi³ Stanis³aw Nie¿ychowski (1851-1897) - ziemianin, w³aœciciel Granówka I folwarku Dalekie, pracownik administracji pañstwowej. Jego
¿ona £ucja by³a krewn¹ Hipolita Cegielskiego, a ich syn Kazimierz uczestnikiem powstania wielkopolskiego i organizatorem artylerii powstañczej. Stanis³aw Nie¿ychowski by³
cz³onkiem Towarzystwa przez piêæ lat. Zmar³ na zapalenie p³uc w wieku 46 lat.
Cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego w roku 1913 by³ tak¿e dyrektor maj¹tku
Miel¿yñskich w Kotowie Edmund Chrzanowski (zm. po 1926r.). Po œmierci, w sierpniu 1900 roku, w³aœciciela Józefa hrabiego Miel¿yñskiego, Kotowo przesz³o w rêce
Zygmunta hrabiego Kurnatowskiego (1858-1936) - mê¿a jego córki Marii Seweryny
Miel¿yñskiej. Zygmunt Kurnatowski cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego zosta³
w roku 1887. Jego g³ówna aktywnoœæ zwi¹zana by³a jednak z ówczesnym powiatem
koœciañskim. Z wykszta³cenia prawnik, by³ akcjonariuszem i cz³onkiem rad nadzorczych wielu spó³ek gospodarczych, m. in. prezesem rady nadzorczej Bazaru w Poznaniu. By³ tak¿e cz³onkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk, uczestnikiem powstania wielkopolskiego 1918/19. Mieszka³
w Starej Przysiece. W Towarzystwie Tatrzañskim pe³ni³ funkcjê delegata na powiaty
koœciañski i œmigielski.
Najmniej licznie w Towarzystwie Tatrzañskim reprezentowana by³a Opalenica. Z tego obszaru, w rozumieniu parafii, cz³onkiem Towarzystwa Tatrzañskiego by³ Józef
¯ó³towski (1847-1889) - w³aœciciel Urbanowa, polski pose³ do parlamentu Rzeszy
z okrêgu bukowsko-koœciañskiego. Urodzi³ siê 22 maja 1847 roku w Gogolewie, w ziemiañskiej rodzinie Adama i Emilii z Czarnockich. Wychowywa³ siê w Urbanowie i UjeŸdzie, gdzie pobiera³ pierwsze nauki, m. in. od bêd¹cego tu niemal codziennym goœciem
ks. Aleksego Prusinowskiego. Nastêpnie uczy³ siê we Francji, w Kolegium Jezuitów
w Metz. Maturê zda³ w Berlinie, tam te¿ ukoñczy³ - z tytu³em doktorskim - studia prawnicze. Bra³ udzia³ w polskich poczynaniach narodowych, spo³ecznych i gospodarczych
w zaborze pruskim. W latach 1871, 1874 i 1877 wybierany by³ pos³em do parlamentu Rzeszy w okrêgu bukowsko-koœciañskim. Aktywnie uczestniczy³ w pracach Ko³a
Polskiego, broni³ praw jêzyka polskiego i nauki religii w szkolnictwie elementarnym, wystêpowa³ przeciw tworzeniu szkó³ symultannych (bezwyznaniowych). Jako wspó³organizator wiecu polsko-katolickiego, który odby³ siê 7 marca 1878 roku w Poznaniu, za20
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protestowa³ przeciw wykluczaniu ze szkó³
ludowych i ni¿szych klas gimnazjalnych jêzyka polskiego jako wyk³adowego oraz
przeciw zmniejszaniu liczby godzin lekcji religii i jêzyka polskiego. Po œmierci ojca, w roku 1880, wycofa³ siê z czynnego ¿ycia publicznego, poœwiêcaj¹c siê administrowaniu
maj¹tkami i staj¹c siê wówczas „wzorowym gospodarzem i najlepszym panem”.
W okresie Kulturkampfu opiekowa³ siê ks.
Teodorem Kozielskim, wikariuszem
w Opalenicy, który od 1880 roku nielegalnie (w œwietle pruskiego prawa) duszpasterzowa³ w parafii Ptaszkowo. By³ cz³onkiem
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Zmar³ we Wroc³awiu 16 czerwca
1889 roku, a pochowany zosta³ przy koœciele parafialnym w Ptaszkowie.
Józef ¯ó³towski
Zapoznaj¹c siê z biogramami cz³onków
Towarzystwa Tatrzañskiego z regionu nowotomyskiego i grodziskiego mo¿emy siê
przekonaæ, ¿e swój akces zg³aszali do niego ludzie œwiatli, zaanga¿owani w ró¿nego rodzaju dzia³alnoœæ narodow¹ i spo³eczno - gospodarcz¹. Mieli oni œwiadomoœæ znaczenia
wielokierunkowej pracy na rzecz spo³ecznoœci polskiej w zaborze pruskim. Szczególne
znaczenie mia³o to na terenach zachodnich powiatów Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego, ze wzglêdu na stale wzrastaj¹cy tutaj, zarówno iloœciowo, jak i ekonomicznie, ¿ywio³
niemiecki.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e podwaliny przysz³ego pañstwa polskiego budowa³y w tym czasie nie tylko organizacje takie, jak niezwykle zas³u¿one Towarzystwo Gimnastyczne
„Sokó³”, lecz tak¿e ró¿nego rodzaju stowarzyszenia i organizacje gospodarcze, spo³eczne i kulturalne, które jednoczy³y spo³ecznoœæ polsk¹ we wspólnym celu, jakim by³a
obrona polskiej to¿samoœci.
Tak¹ organizacj¹, która chocia¿ swoj¹ siedzibê mia³a poza zaborem pruskim, ale odwo³ywa³a siê do wspólnych polskich korzeni, by³o bez w¹tpienia Towarzystwo Tatrzañskie. Realizuj¹c swoje statutowe za³o¿enia, pe³ni³o ono ogromn¹ rolê na polu dzia³alnoœci patriotycznej. Poza prowadzeniem prac badawczych dotycz¹cych terenów
górskich, sprzyjaniu ich turystycznemu rozwojowi oraz popularyzacji wiedzy na ten
temat wœród mieszkañców innych regionów, w tych trudnych czasach Towarzystwo
Tatrzañskie integrowa³o Polaków z trzech zaborów, a poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ
wp³ywa³o w istotny sposób na utrwalanie naszej narodowej to¿samoœci.
Nie bez znaczenia jest tak¿e fakt skutecznej troski o granice naszego przysz³ego
pañstwa, czego najlepszym przyk³adem jest zaanga¿owanie w dzia³ania na rzecz
przyznania Galicji (a wiêc regionowi polskiemu) Morskiego Oka (tak¿e Spiszu, czy
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Orawy), które po odzyskaniu niepodleg³oœci mog³o dziêki temu znaleŸæ siê w granicach
niepodleg³ej Polski. Towarzystwo Tatrzañskie przyczynia³o siê tak¿e do oczyszczania
nazewnictwa w Tatrach i Beskidzie Wysokim z obcych, g³ównie niemieckich
nalecia³oœci. W tym wszystkim mieli swój udzia³ tak¿e Wielkopolanie, a wœród nich
mieszkañcy regionu nowotomyskiego.
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Jan B¹belek

Ks. Jakub Laskowski
odnowiciel Bractwa Anio³ów Stró¿ów
w parafii wytomyskiej
M³odoœæ i kap³añstwo
Ksi¹dz Jakub Laskowski urodzi³ siê 3 lipca 1826 roku w Lusowie pod Poznaniem.
By³ synem Mateusza i Marii Grocholskiej, w³aœcicieli gospodarstwa rolnego. Za namow¹ miejscowego nauczyciela Ka³kowskiego rodzice postanowili go wykszta³ciæ. Po
ukoñczeniu szko³y powszechnej kontynuowa³ naukê w renomowanym Gimnazjum
œw. Marii Magdaleny w Poznaniu. Maturê zda³ 4 paŸdziernika 1847 roku. Studiowa³
teologiê w gnieŸnieñskim i poznañskim Arcybiskupim Seminarium Duchownym. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ w 1851 roku, prawdopodobnie w GnieŸnie. Pierwsz¹ pos³ugê
duszpastersk¹ pe³ni³ w parafii lwóweckiej. Tu od samego pocz¹tku da³ siê poznaæ jako
gorliwy duszpasterz i kaznodzieja. Swym zaanga¿owaniem wywar³ wielkie wra¿enie,
nie tylko na mieszkañcach Lwówka, ale tak¿e na miejscowym proboszczu, znanym i zas³u¿onym ksiêdzu pra³acie drze Janie Hebanowskim. Ten nigdy nie zapomnia³ o swoim
wikariuszu. Wiele lat póŸniej, gdy ksi¹dz Jakub zaniemóg³, odwiedza³ go w chorobie,
a po jego œmierci uda³ siê do KaŸmierza, by przewodniczyæ uroczystoœciom pogrzebowym.
Proboszcz wytomyskiej parafii
Pierwsz¹ samodzieln¹ parafi¹ ksiêdza Jakuba Laskowskiego by³a parafia pw. œw. Micha³a Archanio³a w Wytomyœlu, któr¹ zarz¹dza³ przez dziesiêæ lat. Jego pierwsze wpisy w ksiêgach parafialnych zaczynaj¹ siê 16 marca 1856 roku, a koñcz¹ 27 marca 1866
roku. Ksi¹dz Laskowski s³yn¹³ w okolicy z p³omiennych kazañ, tote¿ wielokrotnie zapraszany by³ do okolicznych parafii - tych bli¿szych i tych dalszych, aby uœwietniæ nimi
religijne uroczystoœci. O jego oratorskiej mowie rozpisywa³y siê ówczesne gazety, oto
przyk³ady:
Po godzinie 11 wyszed³ z assystencyi ze sum¹ ks. proboszcz Janiszewski z Psarskiego. Po
Credo powiedzia³ kazanie ks. komendarz Laskowski z Wytomyœla, rozrzewniaj¹c i a¿ do ³ez
s³uchaczy pobudzaj¹c.(Odpust w Rokitnie, 6 maja 1860 r.);
Przez ca³e trzy dni tysi¹ce oblega³y ambonê i konfesjona³y, a 30 ksiê¿y dekanalnych oddawa³o siê codziennie ich pos³udze, ale na takie ¿niwo i tylu robotników by³o ich zama³o. Kazañ
i nauk bywa³o dziennie polskich 3, niemieckich 2. Ostatnie miewa³ g³ównie z uznania godnym poœwiêceniem ks. Szubert z Kamionny. Prócz niego kazali po razie w jêzyku niemieckim
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ks. Waleñski, ks. Malinowski i niezmordowany na ambonie ks. Laskowski proboszcz z Wytomyœla. Ostatni, zastêpuj¹c oraz w po³¹czeniu z ks. Osmolskim chorego ks. Piszczyg³owê, dŸwiga³, mo¿na rzec, g³ównie „ciê¿ardnia i upalenia” i sw¹ serdeczn¹, p³ynn¹ i gorliw¹ wymow¹,
zas³u¿y³ sobie na pierwsza palmê w tym apostolstwie misyjnym [...]. (Misje we Lwówku, 21
listopada 1865 r.; Jubileusz Roku Pañskiego 1865; odpust jubileuszowy odprawiany co
25 lat).
W obronie polskoœci i wiary
W swych kazaniach ksi¹dz Jakub skupia³ siê nie tylko na sprawach religijnych, nieobce mu by³y równie¿ kwestie narodowe. W homiliach umiejêtnie ³¹czy³ treœci duchowe
z w¹tkami zniewolenia narodu polskiego, co doprowadzi³o go przed oblicze s¹du pruskiego.
We wrzeœniu 1861 roku ksi¹dz Laskowski zaproszony zosta³ na odpust do parafii
w Wilczynie. Treœæ jego kazania nie spodoba³a siê ¿andarmowi Silberowi z Dusznik.
Wed³ug niego proboszcz wytomyski sw¹ mow¹ podburza³ zgromadzony w koœciele
lud przeciw w³adzy, o czym nie omieszka³ powiadomiæ prusk¹ prokuraturê. Niewiadomym jest, kiedy dok³adnie Silber z³o¿y³ donos w tej sprawie… Pó³ roku póŸniej, 14
kwietnia 1862 roku, w s¹dzie powiatowym w Szamotu³ach odby³a siê przeciwko ksiêdzu Laskowskiemu rozprawa s¹dowa, która prowadzona by³a w jêzyku polskim przy
pomocy t³umacza przysiêg³ego. Wed³ug zeznañ ¿andarma, z³o¿onych wczeœniej
w prokuraturze, ksi¹dz Jakub mia³ zwróciæ siê do zgromadzonych w koœciele wiernych tymi s³owami: I nas Polaków przeœladuj¹ nieprzyjaciele, nawet na ziemi naszej jesteœmy wygnañcami. Nieprzyjaciele zdarli nam koronê z g³owy, nie mamy króla, króla naszego tylko w koœciele szukaæ nam trzeba. I dalej ksi¹dz Jakub mia³ g³osiæ, ¿e wszelkie cierpienia narodu s¹ kar¹ Bo¿¹ za grzechy. Nawo³ywa³ wszystkich do pokuty, a kazanie
zakoñczy³ s³owami: wtenczas dopiero Bóg nam przebaczy i zniszczy naszych nieprzyjació³.
W toku rozprawy ks. Jakub oœwiadczy³, ¿e po tak d³ugim czasie nie jest w stanie pamiêtaæ pojedynczych s³ów z tego kazania, ale pewien jest, ¿e takich zdañ, jak sugeruje
¿andarm Silber, w Wilczynie nie wypowiedzia³. Prawi¹c o grzechu pierworodnym i jego negatywnych skutkach u¿y³ wówczas wyra¿eñ: Jesteœmy wygnañcami na ziemi, naszym królem i panem to Bóg nasz, do niego nam uciekaæ siê nale¿y w smutnym po³o¿eniu
naszym i w potrzebach naszych, a on gor¹cych mod³ów naszych nie odrzuci; tu do koœcio³a
siê gromadŸmy, ¿e mówi¹c o grzechu i czarcie, o nich jako o nieprzyjacielach rodu ludzkiego powiada³ i przy pokucie ich pognêbienie przy £asce Bo¿ej zapowiada³.
Obecni na rozprawie œwiadkowie, zarówno odwodowi, jak i dowodowi, prawie
jednog³oœnie zeznali, i¿ takich s³ów wypowiedzianych przez oskar¿yciela z ust mówcy
nie s³yszeli. A co niektórzy z nich z ca³¹ stanowczoœci¹ oœwiadczyli, ¿e nie jest mo¿liwe, aby ksi¹dz Laskowski u¿y³ takich wyra¿eñ, gdy¿ na pewno by je zapamiêtali. Takie zeznania œwiadków obrony i oskar¿yciela wprowadzi³y trochê zamieszania, tak, ¿e
królewski prokurator zwróci³ siê do ¿andarma, aby ten oœwiadczy³, w jakim charakterze przebywa³ w koœciele - czy s³u¿bowym, w celu wys³uchania kazania i podchwyce24
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ks. Jakub Laskowski
(fot. Album duchowieñstwa
Archidyecezyi[!] gnieŸnieñskiej
i poznañskiej ofiarowane ks. kardyna³owi
Ledóchowskiemu w chwili rozstania,
Poznañ 1886, Baza Ikonografii PTPN,
sygnatura F 115

nia mówcy, czy w celu nabo¿nym, by siê po prostu pomodliæ. ¯andarm oœwiadczy³,
¿e by³ z polecenia swoich zwierzchników, aby wys³uchaæ kazañ duchownych.
Pomimo przychylnych ksiêdzu Laskowskiemu zeznañ œwiadków i z³o¿onych przez
niego wyjaœnieñ, prokurator doszuka³ siê w jego wyst¹pieniu przepojonych nienawiœci¹
s³ów skierowanych przeciw pruskiej w³adzy. Stwierdzi³, ¿e trudno przypuszczaæ, aby
mówca w swych wyra¿eniach mia³ na myœli tylko Pana Boga. Królem, którego - jak twierdzi³ oskar¿ony - Polacy nie maj¹ jest król pruski, i ¿e takie wyparcie siê króla jako naczelnika dla Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego i Polaków jest czynem przestêpczym.
W swojej koñcowej mowie królewski prokurator odniós³ siê równie¿ poœrednio do
oœwiadczenia by³ego zastêpcy radcy ziemiañskiego w powiecie szamotulskim pana Habua, ¿e proboszcz z Wytomyœla czêsto wyg³asza podburzaj¹ce mowy. Tym samym
wniós³ o uznanie oskar¿onego za winnego i skazanie go z § 100 i § 101 prawa karnego.
W odpowiedzi na oskar¿enia prokuratury, obroñca Szumann w znakomitej mowie
zakwestionowa³ i odpar³ zarzuty stawiane ksiêdzu Laskowskiemu. Na pocz¹tku wyst¹pienia zwróci³ s¹dowi uwagê, ¿e obecna nagonka na polskich ksiê¿y jest pok³osiem
wrogich publikacji, zamieszczanych w niektórych niemieckich gazetach. Wiele z nich na
swych ³amach w roku minionym ¿¹da³o unicestwienia w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim narodowoœci polskiej i zachêca³o do przeœladowania Polaków. Po takich publikacjach, jak grzyby po deszczu, ros³a iloœæ doniesieñ na polskich ksiê¿y. Niemniej jednak
wyrazi³ swoje zaufanie w stosunku do trybuna³u, którego zadaniem jest broniæ i przestrzegaæ prawa, ¿e nie ulegnie machinie politycznych przeœladowañ i uwolni jego klienta od oszczerczych oskar¿eñ. Kontynuuj¹c swe wyst¹pienie wyrazi³ przekonanie, ¿e
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Pruski Kodeks karny - paragrafy wykorzystywane przeciw polskiemu duchowieñstwu

s¹d nie powinien daæ wiary zeznaniom Silbera, gdy¿ wiadomo, ¿e wielu ¿andarmów jest
wrogo nastawionych do Polaków. A co do powo³ania siê oskar¿yciela na œwiadectwo
radcy ziemskiego Hauba, jakoby ksi¹dz Laskowski wyg³asza³ podburzaj¹ce mowy,
uzna³ takie œwiadectwo za niewiarygodne, gdy¿ radca Haub nie urzêduje w powiecie
bukowskim, w którym mieszka obwiniony. Ponadto z urzêdowego pisma radcy Hauba wynika, ¿e nie chodzi w nim wcale o ujawnienie faktycznej winy ksiêdza Laskowskiego, ale tylko o jego oskar¿enie, po to tylko, aby wzbudziæ niepokój wœród wielkopolskiego duchowieñstwa. Szumann zwróci³ te¿ uwagê, ¿e trudno daæ wiarê s³owom, ja26
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kie oskar¿enie wk³ada w usta proboszcza z Wytomyœla. Takie s³owa padaj¹ce z ust duchownego w czasie nabo¿eñstwa uchybia³yby doktrynie Koœcio³a. Natomiast gdy mówi³, ¿e króla nie mamy, to wypowiedzia³ tylko prawdê historyczn¹, bo jako naród Polacy króla nie maj¹. A je¿eli namawia³ do modlitwy, by Bóg uwolni³ naród polski od nieprzyjació³, to nie dotyczy³o to tych Niemców, którzy w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim
w du¿ej mierze ¿yj¹ z Polakami w zgodzie, ale tych, którzy nawo³uj¹ do nienawiœci i represji wobec narodu polskiego. A od takich nieprzyjació³ to i sam wymiar sprawiedliwoœci nakazuje, by siê uwolniæ. Mowê koñcow¹ zakoñczy³ s³owami: wyra¿enia cale ks. Laskowskiego s¹ li tylko parafraz¹ wziêt¹ z psalmów Dawida, i ¿e dlatego król Dawid szczêœliwym byæ mo¿e, ¿e w obecnych nie ¿yje czasach, boby go król. prokurator pewnie na ³awê obwinionych powo³a³.
Po pó³godzinnej naradzie s¹d uwolni³ ksiêdza Laskowskiego od zarzucanych mu czynów. W uzasadnieniu wyroku przyzna³ wprawdzie, ¿e ¿andarm Silber zas³uguje na
wiarê, jednak § 101 kodeksu karnego zosta³ nieprawid³owo przez prokuratora zinterpretowany. Co zaœ dotyczy § 100 to zastosowany byæ nie mo¿e: bo modlitwa i wezwanie do niej, chocia¿by nawet miano siê modliæ o uwolnienie od nieprzyjació³, jako pod¿eganie
narodowoœci polskiej przeciwko niemieckiej w W. Ks. Poznañskiem uwa¿anym byæ nie mo¿e
i poniewa¿ jeœli o królu mówi³, o królu polskim, jak s³usznie obroñca zauwa¿y³, tylko mowa byæ
mog³a i by³a.
Z wyrokiem uniewinniaj¹cym ksiêdza Jakuba Laskowskiego nie zgodzi³a siê strona
oskar¿aj¹ca i zapowiedzia³a wniesienie apelacji. Rozprawa odwo³awcza odby³a siê 14
paŸdziernika 1862 roku przed senatem kryminalnym s¹du apelacyjnego w Poznaniu.
Prokuratura wnioskowa³a o uznanie proboszcza z Wytomyœla za winnego i wymierzenie mu 50 talarów grzywny. Tym razem w roli obroñcy wyst¹pi³ adwokat Janecki.
W mowie obroñczej odniós³ siê do kontrowersyjnego kazania wyg³oszonego przez
znanego niemieckiego kaznodziejê dworskiego Ernesta Hengstenberga i do oœwiadczenia wydanego w sprawie tej mowy przez ministra do spraw wyznañ, ¿e kazanie to pañstwa pruskiego nie interesuje i nale¿y je uznaæ jako internum Koœcio³a. Obroñca zwróci³ siê do wymiaru sprawiedliwoœci, aby w ten sam sposób ustosunkowa³ siê do wypowiedzi ksiêdza Laskowskiego i uzna³ j¹ za sprawê wewnêtrzn¹ Koœcio³a katolickiego.
Dowodzi³ dalej, ¿e jego klient w swym kazaniu nie przekroczy³ w ¿adnej mierze granicy prawa i prosi³ o jego uniewinnienie, czy te¿ o ponowne przes³uchanie ¿andarma. Po
tych s³owach obroñcy, s¹d zarz¹dzi³ ponowne rozpoznanie sprawy i przes³uchanie ¿andarma Silbera. Nie wiemy, kiedy nast¹pi³a ponowna rozprawa i jak zakoñczy³a siê konfrontacja zeznañ ¿andarma z zeznaniami wytomyskiego proboszcza. Wiadomym jest
tylko, ¿e w 1862 roku ksi¹dz Jakub Laskowski, za publiczne napiêtnowanie rz¹du pruskiego, skazany zosta³ przez tamtejszy wymiar sprawiedliwoœci na karê grzywny, wynosz¹c¹ 20 talarów. Domniemywaæ mo¿emy, ¿e chodzi w³aœnie o sprawê jego wyst¹pienia na odpuœcie w Wilczynie.
W latach 1861 -1862 w zaborze pruskim za patriotyczne wyst¹pienia polskich ksiê¿y, s¹dy niemieckie wyda³y dwadzieœcia trzy orzeczenia skazuj¹ce. W zasadzie mo¿na
by uznaæ, ¿e ksi¹dz Jakub potraktowany zosta³ w miarê ³agodnie - poza karami pie-
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niê¿nymi niejednokrotnie by³y to bowiem wyroki pozbawienia wolnoœci od kilku
tygodni do nawet dwóch lat. Dla przyk³adu - ksi¹dz proboszcz Franciszek Huebner z Ksi¹¿a Wielkopolskiego za sam¹ tylko zapowiedŸ mszy ¿a³obnej w intencji
poleg³ych w powstaniu wielkopolskim w 1848 roku (Wiosna Ludów), skazany zosta³ w pierwszej instancji na grzywnê 200 talarów. Po zaskar¿eniu wyroku przez
prokuraturê, s¹d apelacyjny w Bydgoszczy zamieni³ karê grzywny na pó³ roku wiêzienia.
Reaktywacja Bractwa Anio³ów Stró¿ów
Archiwalia znajduj¹ce siê w zasobach Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu
zaœwiadczaj¹, ¿e Bractwo Anio³ów Stró¿ów w wytomyskiej parafii istnia³o lub postanowiono je za³o¿yæ 9 lipca 1691 roku. Inicjatorem powo³ania do ¿ycia tego Bractwa
by³ ówczesny, wielce zas³u¿ony proboszcz ksi¹dz Jan Krzemieniewski. Zaœwiadcza
o tym dokument (syg. D per. 206) datowany na 21 lutego 1695 roku. W opisie dokumentu, umieszczonym w ogólnodostêpnym informatorze Archiwum, czytamy:
Hieronim Wierzbowski sufragan i oficja³ poznañski zatwierdza fundusz na msze ku czci
Œw. Anio³ów Stró¿ów, z³o¿ony przez Jana Krzemieniewskiego plebana w Wytomyœlu. Zatwierdza te¿ w transumpcie dokument funduszowy z 9 VII 1691 r. Opieraj¹c siê na adnotacjach w datowanej na 1704 rok Ksiêdze Bractwa Anio³ów Stró¿ów (wolumin
odnaleziony w 2012 roku przez obecnego proboszcza ks. Artura Andrzejewskiego na strychu plebanii), przyj¹æ nale¿y, ¿e oficjalny status - m. in. za zgod¹ Stolicy
Apostolskiej i ks. Stanis³awa Sierakowskiego z Bogus³awic - wytomyskie Bractwo
otrzyma³o 30 marca 1704 roku. Wtedy te¿ za³o¿ona zosta³a ksiêga pami¹tkowa
Bractwa, zawieraj¹ca jego statut i ordynacjê. Z zapisków w niej zawartych wywnioskowaæ mo¿na, ¿e aktywna dzia³alnoœæ Bractwa trwa³a przynajmniej przez blisko
sto lat. Przynajmniej - gdy¿ ostatni zapis dotycz¹cy przyjêcia nowych cz³onków siêga1794 roku. Nie wiadomo, dlaczego z pocz¹tkiem XIX wieku nast¹pi³o wyhamowanie dzia³alnoœci Bractwa (brak jakichkolwiek wpisów dwóch kolejnych proboszczów).
Odrodzenie Bractwa nast¹pi³o 66 lat póŸniej za spraw¹ ksiêdza Laskowskiego.
Trudno powiedzieæ, czy inicjatywa odnowienia tego stowarzyszenia wysz³a od samych parafian, czy te¿ od ksiêdza Jakuba, który po czterech latach pobytu w Wytomyœlu zapewne dobrze rozezna³ cnoty i przywary swoich parafian. Na potrzeby
odnowionego Bractwa w ksiêdze z 1704 roku dopisane zosta³y nowe, bardziej rygorystyczne od pierwotnych prawa i obowi¹zki przysz³ych cz³onków stowarzyszenia. Wczytuj¹c siê w kolejne paragrafy mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e by³y one prób¹ odnowy moralnej parafian, a mo¿e nawet prób¹ odnowy narodu polskiego.
Skrót ustaw Bractwa Anio³ów Stró¿ów przy koœciele wytomyskim, zapisanych
przez ksiêdza Jakuba Laskowskiego pod dat¹ 28 lutego 1866 roku (niektóre zapisane w ksiêdze fragmenty z dwudziestu paragrafów ordynacji Bractwa s¹ nieczytelne, nie zosta³y wiêc uwzglêdnione)
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§ I.
Celem Bractwa jest uwielbienie Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego przez ¿yw¹ wiarê czynn¹
w mi³oœci do Boga i bliŸniego. Bractwo do³o¿y starañ aby m³odzie¿ w wierze i cnocie wychowywaæ - aby rozpusta, pijañstwo i przekleñstwa wykorzenione by³y - aby bliŸnim w ubóstwie
i w chorobie dopomagaæ, umar³ych grzebaæ i za ich duszê siê modliæ.
§ II.
Do Bractwa nale¿eæ mog¹ tylko parafianie o cechach cnotliwych i wzorowych obyczajach.
§ III.
Do Bractwa nale¿eæ mog¹ mê¿czyŸni i kobiety po ukoñczeniu 24 lat.
§ IV.
Prze³o¿onym Bractwa jest miejscowy proboszcz. Poœród siebie cz³onkowie wybieraj¹:
1. Cechmistrza Bractwa
2. Podcechmistrza
3. Krucyfera nosz¹cego krzy¿
4. Nosz¹cego chor¹giew
§ V.
Z poœród wszystkich chêtnych chc¹cych wst¹piæ do Bractwa tylko ci przyjêci bêd¹, których
miejscowy proboszcz i dwóch posiadaj¹cych zaufanie wiernych za godnych przyjêcia zostan¹
uznani. W przysz³oœci przyst¹piæ bêd¹ mogli tylko ci, którzy o przyjêcie poprosz¹ miejscowego proboszcza i na najbli¿szej Mszy Œw., za zgod¹ obecnych na tym nabo¿eñstwie prawnych
cz³onków, co najmniej? g³osów otrzymaj¹.
§ VI.
Ka¿dego nowoprzyjêtego cz³onka Bractwa miejscowy proboszcz obeznawszy go z ustawami i obowi¹zkami Bractwa po odprawieniu odpowiedniego ceremonia³u i udzieleniu b³ogos³awieñstwa wpisze w ksiêgê Bractwa. Wpisany w obecnoœci œwiadków oœwiadcza (tekst
w oryginale): Ja N. N. przyjmujê dobrowolnie ustawy Bractwa Anio³ów Stró¿ów przy koœciele
tutejszym w Wytomyœlu i ³askawie (?) przy pomocy Boga wiecznie dope³niaæ obiecujê.
§ VII.
Ka¿dy cz³onek Bractwa zobowi¹zany jest prowadziæ przyk³adne i religijne ¿ycie. Wystrzegaæ siê wszelkich trunków a w szczególnoœci nie spo¿ywaæ ich w knajpach czy goœciñcach. Zim¹ w razie potrzeby rozgrzania cia³a, zamiast wódki mog¹ napiæ siê grzanego piwa lub kawy. Gdyby któryœ z cz³onków Bractwa przebywaj¹c w goœciñcu dopuœci³ siê upicia to inni
wspó³bracia bêd¹cy œwiadkami tego czynu, zobowi¹zani s¹ do powiadomienia o zaistnia³ym
fakcie proboszcza. Osoba pope³niaj¹ca grzech pijañstwa zobligowana bêdzie do wp³acenia
na rzecz Bractwa kary pieniê¿nej (kwota nieczytelna). Z kolei w obecnoœci pozosta³ych cz³onków Bractwa zostanie udzielona mu nagana. Gdyby taka sytuacja powtórzy³a siê ponownie
zostanie on na zawsze z Bractwa usuniêty. Aby zapobiegaæ podobnym sytuacjom, zabrania
siê cz³onkom Bractwa po pogrzebach i mszach œw. brackich wspólnych zgromadzeñ. Po tych
uroczystoœciach wszyscy bracia zobowi¹zani s¹ prosto udaæ siê do swoich domów.
§ VIII.
Wobec zdarzaj¹cych siê czêsto miêdzy ma³¿eñstwami k³ótni, przekleñstwach i obrazach
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Boga, obowi¹zkiem ka¿dego cz³onka Bractwa bêdzie aby w jego domu zawsze panowa³a
zgoda i mi³oœæ. Gdyby jednak zdarza³y siê takie przypadki, winnemu zostanie udzielona nagana a za drugim razem usuniêcie z cz³onkostwa.
§ IX.
Obowi¹zkiem ka¿dego ojca jest daæ swojemu dziecku jak najlepsze wychowanie. Rodzice,
którzy ¿yj¹ w niedostatku i musz¹ dzieci wys³aæ na s³u¿bê, powinni do³o¿yæ wszelkich starañ
aby ich dzieci s³u¿y³y w domach katolickich. Gdyby któryœ z cz³onków Bractwa wys³a³ swoje
dziecko na s³u¿bê do innowierców, natychmiast zostanie z Bractwa wydalony. Dotyczy to rodziców jak i opiekunów dzieci. W wyj¹tkowej sytuacji gdy w najbli¿szej okolicy brak bêdzie
mo¿liwoœci znalezienia pracy u katolików, dziecko pracuj¹ce u innowierców zobowi¹zane bêdzie regularnie, co kwarta³ uczêszczaæ do spowiedzi œw. a w niedzielê i œwiêta uczestniczyæ
w Mszach Œw. Rodzice lub opiekunowie dzieci pracuj¹cych, zobowi¹zani s¹ co kwarta³ zawiadamiaæ proboszcza o postêpkach dziecka bêd¹cego na s³u¿bie u innowierców.
§ X.
Zdarzaj¹ siê czêste przypadki sprzeda¿y przez katolickich rolników swoich gospodarstw
w rêce innowierców. Dla cz³onków Bractwa sprzeda¿ taka zostaje zakazana (dalej trudny do
odczytania tekst, w którym mowa o obwarowaniach, jakie nale¿y spe³niæ, gdyby sprzedaj¹cemu nie uda³o siê znaleŸæ katolickiego nabywcy). Niewype³niaj¹cy tego obowi¹zku zostanie
z Bractwa wydalony.
§ XI.
Ka¿dy z cz³onków Bractwa zobowi¹zany jest regularnie posy³aæ swoje dzieci do szko³y i koœcio³a. Oprócz tego zobowi¹zany jest odmówiæ (?), 3 x Ojcze Nasz, 3 x Zdrowaœ Mario i (?)
za ¿ywych, zmar³ych cz³onków Bractwa i Koœció³ katolicki.
§ XII.
Cztery razy w roku i w wigiliê œw. Micha³a odprawiana bêdzie specjalna Msza œw. Na powy¿sze nabo¿eñstwa wszyscy cz³onkowie Bractwa uczêszczaæ bêd¹ i za ¿ywych i zmar³ych
braci siê modliæ. W razie pogrzebu któregoœ z braci cechmistrz musi powiadomiæ pozosta³ych
wspó³towarzyszy. W pogrzebie takim wszyscy cz³onkowie Bractwa uczestniczyæ powinni. Kto
bez wa¿nych wyjaœnieñ na mszy ¿a³obnej siê nie pojawi, nawi¹zkê do kasy Bractwa wp³aci
2 razy 5 (?). Obowi¹zkiem cechmistrza bêdzie tego dopilnowaæ. Za œwiat³o przy pogrzebie
cz³onka Bractwa op³aty nie bêd¹ pobierane. Wszyscy bracia przybywaj¹ ze œwiat³em (zapewne chodzi o œwiece).
§ XIII.
W ka¿d¹ niedzielê i œwiêta na nabo¿eñstwie 6 cz³onków Bractwa ze œwiat³em asystowaæ
bêdzie. W œwiêta koœcielne, w wigiliê œw. Micha³a, na nieszporach i w oktawie Bo¿ego Cia³a
12 osób asystowaæ bêdzie. W wigiliê odpustu œw. Micha³a jak te¿ na procesji Bo¿ego Cia³a
i procesji rezurekcyjnej wszyscy cz³onkowie Bractwa ze œwiat³em asystowaæ powinni.
§ XIV.
Dochody Kasy Bractwa. Ka¿dy cz³onek zwyk³y zap³aci wstêpnego 10 marek, (?) i wyrobnicy 5 (?). Cztery razy w roku ka¿dy z braci wp³aci po 2 marki od osoby. Do cz³onków Bractwa nale¿eæ bêdzie oplata od (......?).
Ks. Jakub Laskowski odnowiciel Bractwa Anio³ów Stró¿ów w parafii wytomyskiej
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§ XV.
Cechmistrz Bractwa i chor¹¿y nosz¹cy flagi wybierani bêd¹ na 3 lata.
§ XVI.
Kasa bracka przechowywana bêdzie u cechmistrza, w której to sumiennie zapisywaæ bêdzie dochody i rozchody Bractwa. Cechmistrz czuwaæ bêdzie nad ca³ym maj¹tkiem stowarzyszenia.
§ XVII.
(...) organizowaæ siê bêd¹ cztery razy po ka¿dej Mszy Œw.
§ XVII.?
Rozporz¹dzeniom Starszych Bractwa tj. Cechmistrza i jego zastêpcy podcechmistrza podporz¹dkowaæ musz¹ siê wszyscy pozostali cz³onkowie Bractwa. W przeciwnym razie z Bractwa wykluczeni zostan¹.
§ XIX.
Gdyby któryœ z cz³onków Bractwa niereligijne prowadzi³ ¿ycie wykluczonym bêdzie i na pogrzebach wspó³braci asystowaæ nie mo¿e.
§ XX.
1. Cechmistrz
2. Podcechmistrz
3. Nosz¹cy chor¹giew
4. Zastêpca
5. Nosz¹cy krzy¿
6. Zastêpca
7. Nosz¹cy (?)
8. Zastêpca
Podpisano: Wytomyœl 28 lutego 1860 ks. (Jakób) Laskowski
Odnaleziona ksiêga Bractwa Anio³ów Stró¿ów zosta³a poddana renowacji, a jej kopia wystawiona jest w odnowionej niedawno kaplicy Anio³a Stró¿a w wytomyskiej œwi¹tyni. Poœród innych wystawionych w niej historycznych przedmiotów: feretronu, sztandarów, ornatów, szarf, wotów dziêkczynnych i innych eksponatów, stanowi cenne wielowiekowe dziedzictwo wytomyskiej.
Proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w KaŸmierzu
Po dziesiêcioletnim pobycie w Wytomyœlu ksi¹dz Jakub Laskowski przeniesiony zosta³ do odleg³ego o 40 km KaŸmierza. Now¹ parafiê obj¹³ 18 kwietnia 1866 roku,
w trudnym czasie panuj¹cej cholery. Od samego pocz¹tku swym zaanga¿owaniem i postaw¹ zdoby³ u nowych parafian pe³ne zaufanie. Jego krasomówcze kazania i umi³owanie bliŸniego zaczê³y przyci¹gaæ do kaŸmierskiego koœcio³a wiernych z s¹siednich parafii. Tu, w KaŸmierzu, da³ siê poznaæ nie tylko jako gorliwy duszpasterz, ale równie¿ jako dobry zarz¹dca koœcielnego mienia. Ju¿ w 1868 roku, dziêki jego zaanga¿owaniu,
naprawiono dach koœcio³a i odmalowano jego wnêtrze. Nastêpnie wzbogacono œwi¹32
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„Kurier Poznañski” z 25 listopada 1875 r., nr 271

tyniê o nowy, wielki o³tarz i ambonê, ogrodzono p³otem cmentarz. Za jego duszpasterzowania wybudowano nowe probostwo wraz z wszystkimi budynkami gospodarczymi. Ksi¹dz Laskowski by³ te¿ inicjatorem za³o¿enia Kó³ka Rolniczego w KaŸmierzu,
w którym to pe³ni³ funkcjê wiceprezesa. Na potrzeby dzia³alnoœci organizacji odda³ jedno z pomieszczeñ plebanii. Aktywnie uczestniczy³ w zgromadzeniach publicznych, by³
kap³anem charyzmatycznym i nieulêk³ym wobec pruskich urzêdników.
Podczas Kulturkampfu (1871-1978) odmówi³ Massenbachowi - królewskiemu komisarzowi do zarz¹dzania dobrami koœcielnym - przekazywania informacji dotycz¹cych
maj¹tku swojej parafii, za co skazany zosta³ na ³¹czn¹ grzywnê 2040 marek. Pomimo
kolejnych wezwañ do zap³aty i - co za tym idzie- zwy¿ki kwoty po kolejnych pozwach,
ksi¹dz Jakub ustawicznie uchyla³ siê op³acenia na³o¿onej grzywny. W zwi¹zku z takim
stanem rzeczy, rz¹d pruski ob³o¿y³ aresztem wszelkie jego parafialne dzier¿awy, kompozyta i legaty. Jak okreœli³a to jedna z poznañskich gazet, by³a to „kara zaszczytna”.
W roku 1875 w archidiecezji poznañskiej takie kary na³o¿ono na blisko stu proboszczów, na ³¹czn¹ kwotê 38 tys. talarów (115 tys. marek). Spoœród najbli¿ej nam po³o¿onych parafii karê otrzymali m. in. proboszczowie: ks. Gieburowski z Brodów, ks.
Dra¿d¿yñski z Michorzewa i ks. Formanowicz z Grodziska.
W obronie wspó³braci
W okresie nasilenia represji wobec polskich ksiê¿y, ksi¹dz Jakub mia³ odwagê przeciwstawiæ siê pruskiemu zaborcy. Kiedy w drugim dniu Zielonych Œwi¹tek, 6 czerwca
1879 roku w Kunowie, ¿andarm aresztowa³ ksiêdza Wojciecha Andersza (w latach
1873 - 1886 dzia³aj¹cego potajemnie na terenie archidiecezji poznañskiej) i odstawi³ go
do szamotulskiego aresztu, ksi¹dz Laskowski osobiœcie zaanga¿owa³ siê w sprawê jego
uwolnienia. Od nastêpnego dnia, przez kolejne trzy dni jeŸdzi³ do Szamotu³, a¿ uzyska³
dla niego wyznaczenie kaucji, któr¹ s¹d ustali³ na kwotê 1000 marek (wg si³y nabywKs. Jakub Laskowski odnowiciel Bractwa Anio³ów Stró¿ów w parafii wytomyskiej

33

ŒLADAMI PRZESZ£OŒCI

„Ksi¹¿ka do pocz¹tkowego czytania” Karola Kasiñskiego - strona tytu³owa (fragment)

czej marki w 1879 roku by³a to równowartoœæ np. 8 ton ¿yta lub 5,5 ton pszenicy). Ju¿
wieczorem 9 czerwca, dziêki pomocy ¿yczliwych osób, ksi¹dz Laskowski wp³aci³ ca³¹
kwotê. Zwolniony z aresztu ksi¹dz Andersz zobowi¹za³ siê zamieszkaæ na plebanii w
KaŸmierzu i tam oczekiwaæ na pozew s¹dowy. W miêdzyczasie, gdy oczekiwa³ na oficjalne wezwanie s¹du, ¿andarmi dwukrotnie podejmowali próbê jego aresztowania.
Dziêki stanowczej reakcji ksiêdza Laskowskiego, by³y to próby nieudane. Pierwsz¹ próbê jeden z ¿andarmów podj¹³ 23 grudnia 1879 roku, druga mia³a miejsce ponad pó³
roku póŸniej, tj. 28 wrzeœnia 1880 roku. W tym drugim przypadku do KaŸmierza
przyby³o a¿ czterech mundurowych. Jeden z nich zatrzyma³ siê na wzniesieniu przy
cmentarzu, tak, aby mieæ widok na ca³¹ okolicê, a pozostali udali siê na plebaniê. Zaskoczony tym najœciem ksi¹dz Laskowski oœwiadczy³ ¿andarmom, ¿e jak dot¹d ¿adne wezwanie ani te¿ list goñczy za ksiêdzem Anderszem nie zosta³ wydany, nie rozumie on
wiêc, na jakiej podstawie mia³by byæ zatrzymany. A poza tym jego sublokator przypadkowo wyjecha³, a on nawet nie wie dok¹d. Mimo przeprowadzenia rewizji i dok³adnego przeszukania wszystkich pomieszczeñ oraz zakamarków probostwa, nikogo nie odnaleziono. Tak wiêc pomimo usilnych starañ landrata Dziembowskiego (najwy¿szy
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Jeden z numerów Tygodnika Ilustrowanego „Gwiazda” z wydrukowanym odczytem
ks. Jakuba Laskowskiego „O przymiotach dobrego gospodarza”

przedstawiciel w³adzy wykonawczej na terenie powiatu), osadzenie w areszcie ksiêdza
Wojciecha Andersza po raz kolejny siê nie powiod³o. Dla porz¹dku dodajmy, ¿e za
czynnoœci kap³añskie w Kunowie, s¹d w Poznaniu w grudniu 1881 roku skaza³ ksiêdza
Wojciecha Andersza na karê grzywny w wysokoœci 30 marek, z ewentualn¹ zamian¹
na trzy dni aresztu.
Gdy s¹siednie parafie traci³y proboszczów i przybyli do okolicy ksiê¿a m³odzi, którzy musieli siê ukrywaæ, w³aœnie œp. ks. Jakób najwiêcej ze wszystkich proboszczów okolicznych dostarcza³ im pomocy, tak i¿ dom jego zawsze czy we dnie czy w nocy, by³ dla nich otwarty. Kiedy ustawa lipcowa dozwoli³a proboszczom odprawiaæ nabo¿eñstwa w parafiach osieroconych, znowu pierwszy œ. p. ks. Jakób da³ przyk³ad s¹siadom swoim. Na proœby ksiê¿y zawiaduj¹cych parafiami owymi spieszy³ wszêdzie z nabo¿eñstwem, ale nigdzie nie przyj¹³ nale¿¹cego mu siê wynagrodzenia, wszystko oddaj¹c ksiê¿om owym.(Fragment ze wspomnienia
poœmiertnego zamieszczonego w „Kurierze Poznañskim” z 26 stycznia 1894 r., nr 20)
W obronie ojczystego jêzyka i wzajemnego poszanowania
W³adze pruskie w Wielkim Ksiêstwie Poznañskim stara³y siê o wyeliminowanie ze
szkó³ jêzyka polskiego. Dzia³ania te szczególnie nasili³y siê na prze³omie lat 1879/1880.
Ks. Jakub Laskowski odnowiciel Bractwa Anio³ów Stró¿ów w parafii wytomyskiej
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Tablica pami¹tkowa
w Kaplicy Skrzydlewskich
kaŸmierskiego koœcio³a
Fot. Jerzy Oses

Wobec takiej polityki w³adz zaborczych w wielu miastach Wielkopolski zorganizowane zosta³y wiece protestacyjne. Jeden z takich wieców odby³ siê w sali hotelu „Gie³dy”
w Szamotu³ach. Uczestniczy³o w nim ponad tysi¹c osób. W pikiecie uczestniczy³ równie¿ ksi¹dz Jakub Laskowski, który - uproszony przez zgromadzonych o zabranie g³osu - odniós³ siê do zaistnia³ego problemu. Myœl¹ przewodni¹ jego wyst¹pienia by³ nakaz
wziêcia przez Wielkopolan spraw w swoje rêce: B¹dŸmy kowalami swojego szczêœcia, nie
licz¹c na pomoc innych. By w tych trudnych czasach nie odcinaæ polskich dzieci od nauki
jêzyka ojczystego, rekomendowa³ wszystkim elementarz napisany przez polskiego nauczyciela Karola Kasiñskiego, jako ³atw¹ i w przystêpnej cenie (12 fenigów) ksi¹¿eczkê
do nauki alfabetu. Przy okazji wspomnijmy, ¿e Karol Kasiñski urodzi³ siê w 1823 roku
we Wschowie. By³ nauczycielem w Parady¿u, Wieluniu, Lwówku, Poznaniu i Rawiczu.
Jego „Ksi¹¿ka do pocz¹tkowego czytania” s³u¿y³a polskim dzieciom przez ponad 40 lat
i doczeka³a siê ponad dwustu kolejnych wydañ.
W 1882 roku, na ³amach popularnego poznañskiego Tygodnika Ilustrowanego
„Gwiazda”, w kilku kolejnych numerach wydrukowany zosta³ odczyt ksiêdza Jakuba
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„O przymiotach dobrego gospodarza”. Odniós³ siê w nim m. in. do wartoœci uprawy
ziemi, znaczenia Kó³ek Rolniczych i do wzajemnego poszanowania ludzi wszystkich stanów.
Ostatnie dni w s³u¿bie Bogu i ludziom
Gdy w 1893 roku, w dekanacie obornickim, w³adze duchowe wybra³y ksiêdza Laskowskiego na stanowisko dziekana, wzbrania³ siê przed objêciem tej funkcji. Twierdzi³, ¿e do pe³nienia tego urzêdu jest wielu innych, godnych i m³odszych ksiê¿y. Niestety, jego dziekañstwo nietrwa³o d³ugo. W tym samym roku ciê¿ko zaniemóg³ i po powa¿nej operacji nie odzyska³ ju¿ si³. Zmar³ 13 stycznia 1894 roku w KaŸmierzu i tam
te¿ zosta³ pochowany. W pogrzebie uczestniczy³o wielu duchownych, przyby³ych tak¿e spoza dekanatu obornickiego. Jak wielkim szacunkiem, nie tylko wœród miejscowych
parafian, cieszy³ siê ksi¹dz Jakub Laskowski, œwiadczy³y t³umy obywateli polskich i niemieckich przyby³ych do kaŸmierskiego koœcio³a. W czasie dwudniowych uroczystoœci
pogrzebowych (15 i 16 stycznia) mowy pogrzebowe wyg³osili m. in.: ziemianin Wojciech £ubieñski z Ki¹czyna, gospodarz Nowaczyk z Czyœcca, ks. prob. W³adys³aw Gitzler z Objezierza i ks. prob. Bronis³aw Hertmanowski z Kiekrza.
Ks. Jakub Laskowski zarz¹dza³ parafi¹ w KaŸmierzu przez 28 lat. Aby pamiêæ o nim
przetrwa³a wiele kolejnych lat, na jednej z wewnêtrznych œcian œwi¹tyni wmurowana
zosta³a tablica pami¹tkowa ku jego czci. Koñcow¹ inskrypcjê na tym epitafium stanowi¹
s³owa: Ukochanemu proboszczowi wdziêczni parafianie.
Autor dziêkuje pani Jolancie Utracik za wysi³ek i pracê nad odczytaniem statutu Bractwa Anio³ów Stró¿ów z 1860 roku.
Bibliografia:
Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, par. rzymkat. Wytomyœl syg. 53/3563/0/-/16 str. 553;
syg. 53/3563/0/-/17 skan 112
Gazeta W. Xiêstwa Poznañskiego. 12 maja 1862, nr 110
Dziennik Poznañski 17.10.1862, nr 239; 10. 01.1894, nr 10
Kodeks karny dla pañstw pruskich z 1851. Warszawa, 1862
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Od dryndy do autobusu.
Komunikacja miejska w Nowym Tomyœlu
w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
4. Lata 2006 - 2016. Komunikacja Firmy Piosik
Z dniem 1 grudnia 2006 roku Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji wyda³o komunikat, informuj¹cy o zakoñczeniu dzia³alnoœci przewozowej w ramach
komunikacji miejskiej i przekazaniu jej firmie Janusza Piosika, z siedzib¹ przy ulicy
Konopnickiej.Wraz z przejêciem obs³ugi po³¹czenia przez Firmê Piosik, na trasie pojawi³ siê zakupiony przez ni¹ u¿ywany autobus Voll Gazelle, wyprodukowany w 1990
roku na podwoziu Fiata Ducato. Pomalowany na pomarañczowo pojazd wyró¿nia³ siê
podwójn¹ osi¹ tyln¹.
Nowym, wprowadzonym przez firmê, rozwi¹zaniem by³o przeniesienie przystanku pocz¹tkowego przy PKP przed budynek dworca, co by³o zdecydowanym u³atwieniem dla podró¿nych. Trasa przejazdu nie uleg³a zmianie, podobnie jak i rozk³ad, w którym godziny kursów dostosowywane by³y do aktualnego rozk³adu jazdy poci¹gów.
Rozk³ad, wa¿ny od 23 lipca 2007 roku, zak³ada³ jedenaœcie kursów w dni robocze
i piêæ w soboty. W niedzielê bus nie kursowa³. Na okres zimowy (od 7.09.2007 r.) liczbê kursów zwiêkszono do czternastu w dni powszednie i siedem w soboty. Wakacyjny rozk³ad jazdy wa¿ny od 23.07.2007 roku:

Pod koniec roku minibus Voll zosta³ zast¹piony autobusem Neoplan N407. By³ to
autobus klasy midi, mog¹cy pomieœciæ na pok³adzie piêædziesiêciu dwóch pasa¿erów,
z czego dwudziestu siedmiu na miejscach siedz¹cych. Wymianê pasa¿erów zapewnia³y
Od dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
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Neoplan N407 na przystanku przed dworcem kolejowym - 13 grudnia 2007 r.

szerokie skrzyd³owe drzwi w uk³adzie 1-2-0, otwierane do œrodka pojazdu. Zachowano dotychczasowy uk³ad kolorów na karoserii - autobus zosta³ pomalowany na pomarañczowo, z czerwonym pasem pod lini¹ okien oraz z bia³ym dachem i pasem nad
oknami. W kolejnych latach stopniowo ograniczano ofertê przewozow¹, co by³o zwi¹-

Tabliczka przystankowa - jesieñ 2012 roku
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Wprowadzony do eksploatacji w 2012 roku bus Mercedes Benz 412D na ulicy Nowej
- 8 listopada 2012 r.

zane z ograniczaniem iloœci poci¹gów kursuj¹cych do i z Poznania. W jesienno - zimowym rozk³adzie na 2012 rok znajdowa³o siê ju¿ tylko trzynaœcie kursów w dni powszednie i szeœæ w soboty.
W 2009 roku na ulicach miasta pojawi³ siê kolejny minibus. Zast¹pi³ Neoplana, który okaza³ siê zbyt du¿y jak na potrzeby miasta. Pojazd marki Mercedes Benz O100 City by³ pomalowany na bia³o, a na bokach pojazdu umieszczono reklamê lokalnej Okrêgowej Stacji Kontroli Pojazdów. Minibus ten kursowa³ przez trzy lata i zosta³ zast¹piony w 2012 roku nowym busem Mercedes Benz 412D, wyprodukowanym w 1999 roku.
W 2012 roku wyd³u¿ono nieco trasê, bus podje¿d¿a³ nie pod budynek dworca kolejowego, ale na parking przy wejœciu na zmodernizowane perony. O tak¹ zmianê wielokrotnie prosili mieszkañcy, argumentuj¹c, ¿e po wybudowaniu nowych, oddalonych
od budynku dworca peronów, maj¹ problem, ¿eby zd¹¿yæ przejœæ z poci¹gu do autobusu przed jego odjazdem. Rozwi¹zanie to okaza³o siê wkrótce w praktyce bardzo
problematyczne, ze wzglêdu na utrudniony wyjazd busa z zat³oczonego parkingu.
Kwestia lokalizacji przystanku na parkingu przy wyjœciu z peronów by³a jeszcze szeroko dyskutowana w 2013 roku. Na sesji Rady Miasta radni podjêli jednak w lipcu decyzjê o pozostawieniu przystanku w obecnym miejscu. Sytuacja taka trwa³a do wiosny
2014 roku. W rozk³adzie wa¿nym od 27 kwietnia przystanek ponownie przeniesiono
na plac przed dworcem.
Od dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
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Bus na przystanku pocz¹tkowym zlokalizowanym na przydworcowym parkingu - 8 listopada 2012 r.

W grudniu 2014 roku w drugiej turze wyborów na burmistrza Nowego Tomyœla
zwyciê¿y³ dr W³odzimierz Hibner. Zmiana w³adzy w ratuszu, w po³¹czeniu z koñcz¹c¹ siê umow¹ na wykonywanie przewozów przez Firmê Piosik sprawi³a, ¿e pierwszy
przetarg na obs³ugê linii w latach 2015 - 2016 zosta³ og³oszony wyj¹tkowo póŸno. Dodatkowo musia³ on zostaæ uniewa¿niony pod koniec grudnia 2014 roku, poniewa¿ z³o¿one oferty zawiera³y cenê wy¿sz¹ ni¿ kwota, jaka zosta³a zabezpieczona w bud¿ecie gminy na ten cel. Powsta³o spore zamieszanie, w wyniku którego z dniem
1 stycznia 2015 roku komunikacja miejska w Nowym Tomyœlu zosta³a zawieszona.
Przez kilka pierwszych dni stycznia autobus miejski nie kursowa³. W zamian na
trasê wyjecha³ interwencyjnie autobus szkolny, nale¿¹cy do Oœrodka Oœwiaty
i Sportu w Nowym Tomyœlu. Skierowanie go do obs³ugi po³¹czenia miejskiego by³o mo¿liwe, poniewa¿ w owym okresie w szko³ach trwa³a przerwa œwi¹teczna. Ze
wzglêdu na wielkoœæ pojazdu, trasa linii zosta³a skrócona do przystanku przy dworcu kolejowym, z pominiêciem podjazdu na przystanek zlokalizowany na parkingu
przy peronach, co spotka³o siê z niezadowoleniem zw³aszcza starszych mieszkañców.
Komunikacyjny chaos trwa³ tydzieñ. 7 stycznia 2015 roku do obs³ugi linii zosta³
skierowany du¿y autobus, mog¹cy zabraæ siedemdziesiêciu jeden pasa¿erów,
w tym piêædziesiêciu szeœciu na miejscach siedz¹cych. Wprowadzony rozk³ad zak³ada³ wykonanie czternastu kursów w dni robocze i szeœciu w soboty. PrzewoŸnikiem
zosta³a firma Transport Krajowy i Miêdzynarodowy Józef £ukaszyk z Bukowca w gmi42
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Tablica informuj¹ca o nowym przystanku autobusu miejskiego na przydworcowym parkingu
- 8 listopada 2012 r.

nie Nowy Tomyœl. Sytuacja taka mia³a trwaæ do 28 lutego, kiedy to w drodze przetargu wy³oniony mia³ zostaæ operator komunikacji miejskiej.
Ca³kowit¹ nowoœci¹ by³a natomiast likwidacja od tego dnia op³at za przejazd i wprowadzenie darmowych przejazdów komunikacj¹ miejsk¹ dla wszystkich pasa¿erów.
Nowy Tomyœl sta³ siê tym samym drugim w Wielkopolsce - po Gostyniu - miastem
z darmowym autobusem miejskim. Rozwi¹zanie to by³o inicjatyw¹ Burmistrza, który
sprzeciwia³ siê stosowanemu wczeœniej mechanizmowi wspó³op³acania przewoŸnika
przez Gminê i pasa¿erów. Pierwsze trzy miesi¹ce funkcjonowania darmowej komunikacji nie zaowocowa³y sukcesem, a prowadzone obserwacje nie wykaza³y chêci kierowców samochodów, by przesi¹œæ siê do autobusu miejskiego. Z nowej, darmowej
komunikacji korzystali g³ównie uczniowie szkó³ œrednich, doje¿d¿aj¹cy do Nowego Tomyœla poci¹gami.
W miêdzyczasie, w okresie od 12 do 25 stycznia 2015 roku, przeprowadzono badanie dotycz¹ce oczekiwañ spo³ecznych dotycz¹cych komunikacji miejskiej. Badanie
mia³o odpowiedzieæ na pytanie o kierunki rozwoju po³¹czeñ autobusowych. Ponad
81% mieszkañców popar³o ideê wprowadzenia darmowej komunikacji miejskiej. Liczne by³y równie¿ sugestie dotycz¹ce objêcia po³¹czeniami nowych obszarów w mieœcie
i jego bezpoœrednich okolicach. Dokonano równie¿ oceny istniej¹cego stanu.
Na pocz¹tku kwietnia 2015 roku na trasê ponownie wyjecha³ bus Firmy Piosik. Obs³ugiwa³ on czternaœcie kursów w dni robocze (5.00-20.00 z Placu Chopina i 5.30Od dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
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Zarz¹dzenie Burmistrza w sprawie wprowadzenia bezp³atnych us³ug przewozowych
na terenie miasta i gminy Nowy Tomyœl wraz z uzasadnieniem
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20.40 z dworca) i szeœæ w soboty. Kursowa³ wed³ug tego rozk³adu jazdy do 26 czerwca. Ze wzglêdów finansowych podjêto wówczas decyzjê o zawieszeniu kursowania autobusu na okres wakacji. Protesty mieszkañców sprawi³y jednak, ¿e z decyzji siê wycofano i ju¿ 2 lipca na trasê skierowano autobus Oœrodka Oœwiaty i Sportu. Na okres letni (do 31 sierpnia) znacznie okrojony zosta³ rozk³ad jazdy. Autobus odje¿d¿a³ z Placu
Chopina jedynie w dni robocze o godzinach: 6.00, 9.00 i 17.00, z dworca zaœ o 6.30,
9.30 i 17.45. Kursowanie w soboty zosta³o zawieszone.
Problem powróci³ z koñcem wakacji. Z powodu braku kolejnego porozumienia
z przewoŸnikiem, 1 wrzeœnia 2015 roku autobus ponownie przesta³ kursowaæ. Stan
ten trwa³ przez tydzieñ. 8 wrzeœnia ponownie uruchomiono komunikacjê miejsk¹, obs³ugiwan¹ nadal przez Firmê Piosik. Wprowadzony wówczas rozk³ad zak³ada³ wykonanie jedynie siedmiu kursów w dni robocze i trzech w soboty. Zlikwidowano wszystkie kursy wieczorne kursy i niektóre w ci¹gu dnia. Nowy rozk³ad w dni robocze wygl¹da³ nastêpuj¹co: w soboty wykonywane by³y jedynie trzy kursy: z Placu Chopina - 7.05,
9.00, 11.50; z dworca kolejowego - 7.35, 9.30 i 12.25.
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Rozk³ad jazdy po korekcie - wa¿ny jesieni¹ 2015 roku

Nowoœci¹ w tym okresie by³o uruchomienie wiosn¹ 2015 roku przystanku przy dynamicznie rozwijaj¹cej siê firmie Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o. o., zlokalizowanego na parkingu przy pó³nocnej stronie obwodnicy. Autobus dociera³ tam podczas
porannych i popo³udniowych kursów, umo¿liwiaj¹c pracownikom dojazd do pracy na
godzinê 6.00 i wyjazd po godzinie 14.00. Niewielkie zainteresowanie pracowników
sprawi³o, ¿e po okresie próbnym kursy te zlikwidowano.
Zatwierdzenie nowego bud¿etu na rok 2016 poprawi³o znacz¹co ofertê przewozow¹. Przywrócono czêœæ zawieszonych kursów, wyd³u¿ono równie¿ godziny kursowania. Ju¿ w marcu 2016 roku minibus komunikacji miejskiej Firmy Piosik wykonywa³
dziesiêæ kursów w dni powszednie (ostatni o 18.15 z Placu Chopina i 18.45 z dworca)
oraz cztery kursy w soboty (powróci³ kurs o 16.00 z Placu Chopina i 16.35 z dworca).
Rok 2016 by³ pierwszym rokiem, w którym ze wzglêdów finansowych ca³kowicie
zawieszono kursowanie komunikacji miejskiej na okres wakacyjny. Autobus Firmy Piosik powróci³ na trasê 1 wrzeœnia i kursowa³ na niej do koñca roku.
Od dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
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W rozpisanym w grudniu przetargu na obs³ugê po³¹czenia w nastêpnym roku, wygra³a bowiem nowa firma, która przejê³a obs³ugê po³¹czenia od 2 stycznia 2017 roku.
6. Lata 2017 - 2020. Powrót PKS Poznañ
W roku 2017 do obs³ugi komunikacji miejskiej w Nowym Tomyœlu powróci³o
Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej S. A. w Poznaniu. Podpisane porozumienie zak³ada³o uruchomienie dziesiêciu kursów w dni powszednie i piêciu w soboty.
W okresie letnim, w lipcu i sierpniu, autobus mia³ wykonywaæ piêæ kursów w dni powszednie i dwa w soboty. W zwi¹zku ze skierowaniem przez PKS do obs³ugi po³¹czenia du¿ego autobusu, zawieszony zosta³ przystanek na parkingu przy peronach (który
od 2016 roku by³ faktycznie wy³¹cznie przystankiem dla wsiadaj¹cych), a przystanek
koñcowy przy dworcu ponownie przeniesiono przed budynek dworcowy.
Obs³uguj¹cy pocz¹tkowo trasê du¿y autobus, mog¹cy zabraæ dziewiêædziesi¹t dwie
osoby, w tym czterdzieœci jedn¹ na miejscach siedz¹cych, ju¿ w kwietniu zast¹piony zosta³ - zakupionym w Omnibus Müller Schwäbisch Hall w Niemczech - ma³ym autobusem Mercedes-Benz 616 CDI / Koch Sprinter Niederflur, dedykowanym do obs³ugi tego typu po³¹czeñ.
Pod koniec 2017 roku zdecydowano siê zmieniæ trasê komunikacji miejskiej i obj¹æ
ni¹ nowe miejsca w mieœcie oraz w s¹siaduj¹cych miejscowoœciach - Glinnie i Sêkowie.
Do tej pierwszej miejscowoœci autobus dociera³ dwa razy dziennie (rano i po po³udniu),
jad¹c z Placu Niepodleg³oœci, ulic¹ Komunaln¹, do osiedla domów wielorodzinnych
„Jantar”. Do Sêkowa skierowano dwa kursy w ci¹gu dnia, a przystanek we wsi wyznaczono przy œwietlicy. Wraz z wyd³u¿eniem trasy nie zmieni³a siê iloœæ wykonywanych
kursów. W dni powszednie by³o ich dziesiêæ, zaœ w soboty piêæ. W lipcu i sierpniu wykonywanych by³o piêæ kursów w dni powszednie (trzy rano i dwa po po³udniu) i dwa
w soboty. Wraz z wprowadzeniem jesiennego rozk³adu jazdy dokonano jedynie niewielkich korekt czasowych, wynikaj¹cych ze zmiany w rozk³adzie jazdy poci¹gów oraz
faktu uruchomienia 10 czerwca 2018 roku Poznañskiej Kolei Metropolitalnej, której linia PKM2 z Poznania dociera³a do Nowego Tomyœla. Uruchomieniem dodatkowych
poci¹gów, docieraj¹cych do miasta nie spowodowa³o jednak zwiêkszenia iloœci kursów
autobusu miejskiego. W konsekwencji nie ka¿dy poci¹g by³ skomunikowany z autobusem jad¹cym do centrum, co sta³o siê powodem wielu skarg ze strony mieszkañców.
Du¿¹ zmian¹ by³o natomiast objêcie od 2019 roku przez komunikacjê miejsk¹ kolejnych miejscowoœci w gminie Nowy Tomyœl: Jastrzêbska Starego, Paproci, Chojnik
i Borui Koœcielnej. Powodem takiej decyzji by³y problemy finansowe PKS-u Poznañ
i znaczna redukcja iloœci kursów podmiejskich, realizowanych przez tego przewoŸnika
na terenie gminy. Komunikacj¹ miejsk¹ objêto równie¿ Osiedle Pó³noc, dotychczas pozbawione bezpoœredniego po³¹czenia z dworcem kolejowym. Na nowej trasie miejskiej wyznaczono dwa nowe przystanki - na ulicy 3 Stycznia przy Szkole Podstawowej
nr 2 i na ulicy Janusa. Czas przejazdu do dworca wzrós³ do 18 minut. Zmiany wprowadzono 7 stycznia 2019 roku i od tego dnia trasa linii miejskiej wygl¹da³a nastêpuj¹co:
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Mercedes - Benz PKS-u Poznañ obs³uguj¹cy komunikacjê miejsk¹ - 1 marca 2020 r.

Kierunek: do Dworca PKP i Borui Koœcielnej
Plac Chopina - Poznañska - Koœciuszki - D³uga - Plac Niepodleg³oœci - (wybrane dwa
kursy: Komunalna - Glinno Jantar - Komunalna) - Zb¹szyñska - 3 Stycznia - Janusa - Musia³a - Tysi¹clecia - Kolejowa - Dworzec Kolejowy - (dwa kursy: Kolejowa - Paproæ Chojniki - Boruja Koœcielna)
Kierunek: do Placu Chopina
(dwa kursy: Boruja Koœcielna - Chojniki - Paproæ - Kolejowa) - Dworzec Kolejowy Kolejowa - Pi³sudskiego - Musia³a (wybrane dwa kursy: Zb¹szyñska - Sêkowo - Jastrzêbsko Stare - Sêkowo) - Zb¹szyñska - Janusa - 3 Stycznia - Zb¹szyñska - Plac Niepodleg³oœci - Tysi¹clecia - Musia³a - Janusa - 3 Stycznia - Zb¹szyñska - Witosa - Pi³sudskiego - Plac
Chopina
Kursy do Borui Koœcielnej z Placu Chopina wyznaczono na 8.00 i 14.00 (w soboty
o 9.57 i 12.24), zaœ powrotne z Borui Koœcielnej dwadzieœcia piêæ minut póŸniej. W soboty zaplanowano dwa kursy. Szybko okaza³o siê, ¿e tak u³o¿ony rozk³ad nie uwzglêdnia potrzeb uczniów rozpoczynaj¹cych lekcje w Nowym Tomyœlu o godzinie 8.00 i koñcz¹cych o 14.25. Wymusi³o to, przeprowadzon¹ w marcu, korektê rozk³adu jazdy.
W zwi¹zku z brakiem mo¿liwoœci w³¹czenia nowych kursów do Borui Koœcielnej
w dotychczasowy obieg autobusu miejskiego, PKS Poznañ zdecydowa³ o oddelegowaniu do tego kursu, stacjonuj¹cego w mieœcie Autosana A0808L. O tym, ¿e obs³uguje on
kurs komunikacji miejskiej œwiadczy³a jedynie ma³a kartka A3, umieszczona za przedni¹ szyb¹ pojazdu.
Od dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
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Mercedes Citaro obs³uguj¹cy wybrane kursy w godzinach szczytów przewozowych w lutym 2020
roku. Za szyb¹ widoczna kartka informuj¹ca o komunikacji bezp³atnej. Plac postojowy przy dworcu PKS 1 marca 2020 r.

Rozszerzona o podnowotymskie miejscowoœci komunikacja miejska utrzyma³a siê
jedynie przez rok. Oszczêdnoœci bud¿etowe, jakie musia³a wprowadziæ Gmina
w zwi¹zku z ograniczeniem w 2020 roku wp³ywów z lokalnych podatków, zmusi³y
w³adze do zawieszenia z dniem 1 stycznia 2020 roku - mimo protestów mieszkañców
- nowych po³¹czeñ. Po tej zmianie trasa linii miejskiej wygl¹da³a nastêpuj¹co:
Kierunek: do Dworca PKP
Plac Chopina - Poznañska - Koœciuszki - D³uga - Plac Niepodleg³oœci - Zb¹szyñska 3 Stycznia - Janusa - Musia³a - Tysi¹clecia - Kolejowa - Dworzec Kolejowy
Kierunek: do Placu Chopina
Dworzec Kolejowy - Kolejowa - Pi³sudskiego - Musia³a - Janusa - 3 Stycznia - Zb¹szyñska - Plac Niepodleg³oœci - Tysi¹clecia - Musia³a - Witosa - Pi³sudskiego - Plac Chopina
Na nowej trasie w dni robocze autobus wykonywa³ jedenaœcie kursów, zaœ w soboty piêæ. Warto jednak zaznaczyæ, ¿e wprowadzony 15 grudnia 2019 roku rozk³ad jazdy poci¹gów informowa³ a¿ o 25 poci¹gach odje¿d¿aj¹cych i przyje¿d¿aj¹cych na stacjê w Nowym Tomyœlu. Ograniczone œrodki Gminy umo¿liwia³y jednak zapewnie dojazdu i odjazdu z dworca kolejowego, jedynie w przypadku najbardziej obci¹¿onych
poci¹gów.
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Autobus komunikacji miejskiej Mercedes-Benz 616 CDI przed dworcem PKP - 3 lutego 2020 r.

Prze³omowy dla miejskiej komunikacji sta³ siê pocz¹tek 2020 roku. Rozwijaj¹ca siê
na œwiecie i w Polsce pandemia koronawirusa Sars-Cov 2 sprawi³a, ¿e z pocz¹tkiem
marca 2020 roku rz¹d zdecydowa³ siê na wprowadzenie tzw. twardego lockdownu,
a co za tym idzie zamkniêcie galerii handlowych, klubów sportowych i rekreacyjnych.
Szko³y przesz³y w tryb nauczania zdalnego, a w pojazdach komunikacji miejskiej wprowadzono limity pasa¿erów. Ulice miast niemal z dnia na dzieñ wymar³y, co sk³oni³o Burmistrza Nowego Tomyœla do czasowego zawieszenia z dniem 20 marca 2020 roku komunikacji miejskiej. W momencie oddawania tego artyku³u do druku, tj. w listopadzie
2021 roku, komunikacja wci¹¿ pozostawa³a zawieszona, mimo ¿e wiêkszoœæ miast ju¿
w latem 2020 roku przywróci³a normalne funkcjonowanie miejskiego transportu.
7. Zakoñczenie
Istniej¹ca od koñca XIX wieku w Nowym Tomyœlu komunikacja miejska jest jedn¹
z najstarszych istniej¹cych nieprzerwanie komunikacji miejskich w Wielkopolsce. Determinant¹ jej istnienia przez ca³y okres by³o i jest zapewnienie sprawnego po³¹czenia
centrum miasta z dworcem kolejowym, po³o¿onym oko³o dwa kilometry na po³udnie
od miasta. Po³¹czenie to uruchomione zosta³o przez niemieck¹ Reichspost, a po powrocie miasta do Polski przejmowane by³o przez kolejnych, polskich przewoŸników zarówno prywatnych przedsiêbioców, ma³e firmy, jak i pañstwowy PKS.
Nowy Tomyœl prze¿y³ w tym okresie wiele zmian. Miasto wróci³o w granice pañstwa polskiego, powsta³y nowe zak³ady produkcyjne i osiedla mieszkaniowe. KilkunaOd dryndy do autobusu. Komunikacja miejska w latach 1954 - 2020 (cz. 2)
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stokrotnie zwiêkszy³a siê liczba mieszkañców miasta, a samo miasto przekszta³ci³o siê
z ma³ego miasteczka rolniczego w silny regionalny oœrodek handlowo - przemys³owy.
Wraz z up³ywem lat zmienia³y siê równie¿ potrzeby i sposób ¿ycia mieszkañców, przyzwyczajonych do widoku miejskiego autobusu, oczekuj¹cego na nich przed dworcem,
po opuszczeniu poci¹gu na nowotomyskim peronie. Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e tak bêdzie równie¿ w niedalekiej przysz³oœci.
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TU I TERAZ...
Edmund ¯urek

Nowy Tomyœl i jego strefa podmiejska
Zasiedlanie przestrzeni wokó³ miasta
Nowy Tomyœl - miasto powsta³e w 1786 roku jako oœrodek us³ugowy, handlowo-rzemieœlniczy dla tutejszej ludnoœci rolniczej - usytuowany zosta³ w centrum ziem objêtych XVIII-wiecznym osadnictwem olêderskim.
Na osiemnaœcie wsi nale¿¹cych obecnie do gminy Nowy Tomyœl tylko szeœæ posiada
zwart¹ zabudowê. Pozosta³e to dawne wsie olêderskie, w których jedno gospodarstwo
znajdowa³o siê zazwyczaj w odleg³oœci oko³o 200 metrów, a nawet wiêcej, od drugiego.
Gospodarstwa te po³o¿one by³y przy polnych drogach, prowadz¹cych do tzw. drogi
zbiorczej, któr¹ dotrzeæ mo¿na by³o do Nowego Tomyœla. Jedynym œrodkiem transportu by³y wówczas furmanki konne, dla których polne drogi nie by³y tak du¿ym utrudnieniem, jak wspó³czeœnie dla samochodów.
Taki stan zabudowy dawnych wsi olêderskich m. in. Glinna, Paproci, Przy³êku, czy Sêkowa zachowa³ siê do koñca lat 60. XX wieku. Stan ten zacz¹³ siê stopniowo zmieniaæ
w latach 80. XX wieku, a proces zmian nasili³ siê na pocz¹tku XXI wieku, kiedy to strefa podmiejska Nowego Tomyœla sta³a siê obszarem intensywnej zabudowy domami jednorodzinnymi.
Urzêdy miejski i powiatowy nie przeciwstawia³y siê temu chaotycznemu, charakteryzuj¹cemu siê brakiem ³adu przestrzennego i niekorzystnemu dla miasta rozwojowi budownictwa. Z ³atwoœci¹ mo¿na by³o pozyskaæ dokumenty dotycz¹ce warunków zabudowy, czy pozwolenie na budowê domu jednorodzinnego na zasadzie bliskiego s¹siedztwa z ju¿ istniej¹cymi domostwami. Ten niekontrolowany proces podmiejskiego budownictwa, który doprowadzi³ do wytyczenia nowych dróg polnych (gminnych lub prywatnych), uznaæ by mo¿na niejako za budownictwo „neoolêderskie”. Nie podjêto dzia³añ
zmierzaj¹cych do powstrzymania takiego procesu zabudowy i nie wprowadzono, na
mocy uchwa³y Rady Miejskiej, nakazu intensywnej zabudowy na ma³ych dzia³kach, powoduj¹cego powstanie w strefie podmiejskiej skupisk domów o charakterze podmiejskich osiedli.
Obecnie, tj. w 2021 roku, na ogóln¹ liczbê 402 km dróg gminnych, prawie po³owa
to drogi polne. To swoisty wielkopolski rekord, w ¿adnej innej gminie w Wielkopolsce
takie proporcje nie wystêpuj¹. Istniej¹cy w nowotomyskiej strefie podmiejskiej system
rozproszonej zabudowy jest najmniej korzystnym dla bud¿etu gminy, bo najdro¿szym,
rodzajem budownictwa. Utrzymanie dróg polnych i budowa infrastruktury technicznej
jest du¿ym obci¹¿eniem dla miejskiej kasy.
Nowy Tomyœl i jego strefa podmiejska
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Bez³adna zabudowa w strefie podmiejskiej Nowego Tomyœla - 2006 r.

Peryferie miasta od strony po³udniowej - 2006 r.
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Siedliskowa zabudowa w Glinnie - 2012 r.

Zabudowa okolic Gliñskich Gór - 2012 r.
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Ponadto ten rodzaj budownictwa spowodowa³ zaw³aszczenie du¿ych, najbardziej
cennych pod wzglêdem inwestycyjnym terenów podmiejskich, które s³u¿yæ by mog³y
gospodarczemu rozwojowi miasta. W efekcie w strefie podmiejskiej Nowego Tomyœla
trudno ju¿ dziœ znaleŸæ miejsce pod inny rodzaj zabudowy.
Rozwi¹zaniem korzystnym dla rozwoju gospodarczego miasta by³oby uporz¹dkowanie budownictwa jednorodzinnego w formie osiedli, którym zdecydowanie ³atwiej zapewniæ pe³n¹ infrastrukturê techniczn¹ i drogow¹. Zaplanowane w 2002 roku na prywatnych gruntach, Osiedle Kwiatowe - jedyne osiedle domków jednorodzinnych - znajduj¹ce siê na granicy miasta i podmiejskiego Glinna, nie jest jeszcze w pe³ni zabudowane,
poniewa¿ w³aœciciele tych gruntów nie maj¹ aktualnie potrzeby ich sprzeda¿y.
Przestrzeñ miejska i granice miasta
Powiêkszenie granic miasta nie by³o - jak mo¿na siê przekonaæ - przedmiotem troski
w³odarzy miasta. Nowy Tomyœl bardzo wolno powiêksza³ miejsk¹ przestrzeñ, co wyraŸnie obrazuje poni¿sza Tabela 1.
Tabela 1
Obszar Nowego Tomyœla w latach 1881 - 1986
Rok

Powierzchnia miasta

Uwagi

w hektarach
1881

54

1912

72

1938

175,5

1970

180

od 1.I.1970

1972

369

od 31. XII. 1970

1986

519,79

aktualnie

Niewielki obszar miasta by³ u zarania istnienia pochodn¹ jego genezy. Przypomnijmy,
¿e Nowy Tomyœl powsta³ jako oœrodek us³ugowy (handlowo - rzemieœlniczo - przemys³owy) dla mieszkañców okolicznych osad olêderskich. W odró¿nieniu od miast oœciennych, w których znaczny procent mieszkañców posiada³ gospodarstwa rolne, nigdy nie
by³ miastem o charakterze rolniczym. W dni targowe oba nowotomyskie rynki têtni³y
¿yciem. Na Starym Rynku (dziœ plac Chopina) rozstawiano stragany, na Nowym Rynku
(dziœ plac Niepodleg³oœci), stawa³y furmanki, przy których tak¿e odbywa³a siê sprzeda¿
lub wymiana p³odów rolnych.
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O zamo¿noœci ówczesnych mieszkañców, tak¿e wsi olêderskich bogac¹cych siê m. in.
dziêki uprawie chmielu i wikliny, œwiadczyæ mo¿e istnienie kilkunastu restauracji, znajduj¹cych siê w centrum miasta i przy drogach wylotowych. Po przeprowadzeniu udanych
transakcji handlowych by³y one chêtnie odwiedzane.
W miarê rozwoju miasto zaczê³o pe³niæ tak¿e funkcjê administracyjn¹. W 1848 roku
sta³o siê siedzib¹ powiatu bukowskiego, a w roku 1887 powiatu nowotomyskiego.
Nowy Tomyœl jest dziœ jednym z najmniejszych miast powiatowych w Wielkopolsce.
Liczy zaledwie 5,2 km2 powierzchni. Obowi¹zuj¹ce granice miasta zosta³y ustalone
w 1986 roku, a wiêc 35 lat temu. Jest to zdecydowanie zbyt d³ugi czas, zwa¿ywszy na
niemal ca³kowit¹ zabudowê obszaru miasta i bardzo niekorzystne gospodarowanie stref¹ podmiejsk¹. W tym samym czasie s¹siedni Grodzisk Wlkp. powiêkszy³ swój obszar
czterokrotnie, do ponad 18 km2. Kiedy w roku 2000 w rozmowie z ówczesnym Burmistrzem Nowego Tomyœla, podj¹³em kwestiê powiêkszenia obszaru miasta, poinformowano mnie, ¿e w bud¿ecie miasta nie uda siê wygospodarowaæ œrodków na ten cel,
a te by³yby potrzebne przede wszystkim na wytyczenie nowych granic, wykonanie stosownych planów i map. Zaniechanie w tym wzglêdzie wynika³o, jak s¹dzê, raczej z braku wizji rozwoju miasta, a z up³ywem lat stanowi coraz wiêksz¹ barierê w rozwoju miasta, powoduj¹c stopniowe wyczerpywanie gruntów dla budownictwa wielorodzinnego
i sta³y spadek ludnoœci miasta. W powiêkszonym wówczas obszarze miasta mo¿liwe by³oby lepsze planowanie przestrzenne i bardziej racjonalne wykorzystanie gruntów. Poszerzyæ granice miasta by³o wówczas stosunkowo ³atwo. Polska nie przyst¹pi³a jeszcze
do Unii Europejskiej, rolnicy nie korzystali z unijnych dop³at, nie by³oby wiêc - jak mo¿na przypuszczaæ - wiêkszych problemów z akceptacj¹ mieszkañców tzw. satelickich wsi
przylegaj¹cych do miasta, tj. Glinna, Paproci, Przy³êku i Sêkowa, by wyznaczone tereny
znalaz³y siê w granicach miasta. Niewielkie koszty zwi¹zane ze zmian¹ adresu zamieszkania rekompensowa³by status miasta powiatowego i zwi¹zany z nim wzrost wartoœci
nieruchomoœci i gruntów, przeznaczonych np. w czêœci na dzia³ki budowlane.
Grodziskowi Wlkp. uda³o siê znacznie powiêkszyæ obszar miasta. Z pewnoœci¹ gdyby podjêto stosowne dzia³ania, uda³oby siê tak¿e Nowemu Tomyœlowi.
Problem poszerzenia granic miasta nurtowa³ jednak dzia³aczy spo³ecznych i mieszkañców. W latach 2008 i 2011, z inicjatywy Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego, odby³y siê poœwiêcone m. in. temu zagadnieniu spotkania z ówczesnym Burmistrzem Henrykiem Helwingiem i jego zastêpc¹ Wojciechem Rut¹.
W 2012 roku Urz¹d Miejski przygotowa³ mapê miasta w nowych granicach i opublikowa³ j¹ w lokalnej prasie. Pokazane na tej mapie nowe granice nie by³y optymalne z uwagi na mo¿liwoœci gospodarczego rozwoju miasta, a zw³aszcza ze wzglêdu na potrzeby
budownictwa wielorodzinnego oraz rozwój strefy przemys³owej wzd³u¿ ulicy Leœnej.
Zaplanowano równie¿ w³¹czenie zbyt ma³ego terenu po³o¿onego wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 305 w po³udniowej czêœci miasta.
Przeprowadzone konsultacje spo³eczne, mimo pewnych zastrze¿eñ rolników,
przynios³y wynik pozytywny, umo¿liwiaj¹cy poszerzenie granic miasta.
Nowy Tomyœl i jego strefa podmiejska
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Mapa prezentuj¹ca obowi¹zuj¹ce od roku 1986 granice Nowego Tomyœla

Dalsze procedury dotyczy³y wykonania przez Urz¹d Miejski planów miejscowych
zagospodarowania przestrzennego dla planowanych do w³¹czenia w granice miasta
obszarów wiejskich. Niestety, planów tych do koñca 2014 roku, tj. do koñca kadencji
w³adz samorz¹dowych, nie zdo³ano wykonaæ.
***
Nowe w³adze samorz¹dowe problemem powiêkszenia granic miasta zajê³y siê dopiero w roku 2020. Prace nad powiêkszeniem granic zlecono poznañskiej firmie (Biuro
Projektów Mieloch Sp. z o. o.) przy wspó³pracy z pracownikami Wydzia³u Urbanistyki
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Mapka z wytyczonymi nowymi granicami miasta poddana pod konsultacje spo³eczne w 2021 roku

i Gospodarki Nieruchomoœciami Urzêdu Miejskiego. Projekt nowych granic poddano
podczas sesji Rady Miejskiej pod ocenê radnych, którzy wnieœli doñ szereg uwag. Swoje
propozycje z³o¿y³ na piœmie tak¿e pisz¹cy te s³owa, a dotyczy³y one g³ównie powiêkszenia granic miasta w kierunku pó³nocnym - wzd³u¿ ulicy Komunalnej i drogi powiatowej
w kierunku Starego Tomyœla oraz w kierunku po³udniowym - wzd³u¿ drogi wojewódzNowy Tomyœl i jego strefa podmiejska
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kiej nr 305. Szczególnie istotne by³oby powiêkszenie granic miasta w kierunku pó³nocnym, gdy¿ na obszarze tym znajduj¹ siê dwie dzia³ki rolne nale¿¹ce do Skarbu Pañstwa,
które - znalaz³szy siê w granicach miasta - mog³yby na podstawie tzw. specustawy zostaæ
odrolnione i przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. By³oby to o tyle korzystne, ¿e przy ulicy Komunalnej znajduje siê miejska ciep³ownia PEC-u.
Zespó³ opracowuj¹cy nowe granice miasta tylko czêœciowo uwzglêdni³ wniesione
uwagi, proponuj¹c zasadniczo powiêkszenie granic miasta w kierunku po³udniowym,
wzd³u¿ drogi wojewódzkiej nr 305 i w³¹czaj¹c do miasta obszar Gliñskich Gór. W granice miasta mia³yby byæ w³¹czone tereny z nastêpuj¹cych so³ectw:
Glinno - 617, 81 ha
Paproæ - 695,46 ha
Przy³êk - 93,57 ha
Sêkowo - 86,25 ha
Stary Tomyœl - 39,38 ha
£¹cznie obszar, który zosta³by w³¹czony w granice miasta wyniós³by 1532,47 ha
i spowodowa³by oko³o 3,5. krotne powiêkszenie obszaru miasta - z bardzo ma³ej obecnie powierzchni 519,79 ha do 2052,26 ha.
Mo¿na by w tym miejscu zadaæ pytanie, czy jest to optymalny obszar, jakiego dla swego rozwoju potrzebuje Nowy Tomyœl?...
Bior¹c pod uwagê potencja³ gospodarczy naszego miasta - trzeciego (po Wrzeœni
i Krotoszynie) pod wzglêdem wielkoœci rynku pracy oœrodka miejskiego wœród powiatów ziemskich w Wielkopolsce - nale¿y stwierdziæ, ¿e zaproponowane poszerzenie granic miasta nie jest rozwi¹zaniem doskona³ym, ale mo¿liwym do zaakceptowania.
Pod konsultacje spo³eczne poddano mapkê z wytyczonymi nowymi granicami miasta.
Og³oszenie o konsultacjach podano do publicznej wiadomoœci poprzez:
— Biuletyn Informacji Publicznej Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
(14. IX. 2021r.),
— na tablicy og³oszeñ (14. IX. 2021 r.)
— na stronie internetowej Urzêdu Miejskiego (15. IX. 2021 r.)
— w prasie lokalnej (14. IX. 2021 r.)
— w Osiedlowej Telewizji Kablowej Spó³dzielni Mieszkaniowej (20. IX. 2021 r.).
Konsultacje przeprowadzono w formie badañ ankietowych. Wype³nione ankiety
mo¿na by³o sk³adaæ od 22 wrzeœnia do 22 paŸdziernika 2021 roku w Urzêdzie Miejskim w Nowym Tomyœlu, a tak¿e w trzech innych punktach na terenie miasta. Na wsiach
natomiast w wyznaczonych dniach i godzinach, w œwietlicach wiejskich, w których dy¿ur
pe³nili pracownicy Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, udzielaj¹cy informacji na temat poszerzenia granic miasta i przyjmuj¹cy uwagi mieszkañców.
Wynik konsultacji (Tabela 2) okaza³ siê zaskakuj¹cy. A¿ 92,28 % mieszkañców wypowiedzia³o siê przeciwko poszerzeniu granic miasta. Wnioskowaæ mo¿na, ¿e w konsultacjach uczestniczyli niemal wy³¹cznie przeciwnicy powiêkszenia miasta.
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Tabela 2
Wyniki konsultacji spo³ecznych
Miejscowoœæ Uprawnionych
Liczba
Frekwencja
G³osy
Wstrzyma³o
do g³osowania oddanych
niewa¿ne
siê od
w%
g³osów
g³osowania

Nowy
Tomyœl

10 898

236

2,16

11

3

Wynik
g³osowania
za

przeciw

53

169

Glinno

1 791

275

13,95

5

3

8

259

Paproæ

1 114

286

25,67

4

-

19

263

Przy³êk

586

195

33,37

2

1

1

191

Sêkowo

400

156

39

6

-

-

150

Stary
Tomyœl

505

75

14,85

3

1

3

68

£¹cznie

15 294

1223

21,5

31

8

84

1100

Na ogóln¹ liczbê 4396 uprawnionych do g³osowania mieszkañców piêciu so³ectw Glinna, Paproci, Przy³êku, Sêkowa i Starego Tomyœla - w konsultacjach udzia³ wziê³o tylko 987 osób. Najmniej uczestników konsultacji by³o w Glinnie, bo tylko 275 osób, tj.
13,95 % uprawnionych i a¿ 94,2 % opowiedzia³o siê przeciw poszerzeniu granic miasta.
Podobnie w Starym Tomyœlu g³osowa³o zaledwie 14,85 % uprawnionych i oddano
90,6 % g³osów przeciwnych. W pozosta³ych so³ectwach frekwencja waha³a siê od
25,67 % w Paproci do 39% w Sêkowie.
S³aby w so³ectwach, a œladowy (2,16 %) w przypadku mieszkañców Nowego Tomyœla, udzia³ w konsultacjach spo³ecznych wynika³, jak mo¿na przypuszczaæ, z dalece niedoskona³ego sposobu powiadamiania o terminach i miejscach odbywaj¹cych siê konsultacji, g³ównie za poœrednictwem mediów, z których znaczna czêœæ zw³aszcza starszych
mieszkañców nie korzysta. Pominiêto zupe³nie bezpoœrednie docieranie do mieszkañców np. poprzez dostarczany do poszczególnych domostw materia³ informacyjny np.
w postaci ulotek lub lepiej folderu, zawieraj¹cego bilans zysków i kosztów wynikaj¹cych
z poszerzenia granic miasta. Materia³ taki, opracowany przez Urz¹d Miejski, nie ukaza³
siê nawet w prasie lokalnej. By³ on dostêpny jedynie w momencie odbywania konsultacji
w œwietlicach wiejskich i punktach g³osowania na terenie miasta. Ponadto w materia³ach
tych zabrak³o informacji, które z pewnoœci¹ zwróci³yby uwagê mieszkañców, a dotycz¹cych mo¿liwych do realizacji nowych inwestycji na w³¹czanych do miasta terenów.
G³ównym przeciwnikami nowych granic miasta byli so³tysi, którzy mobilizowali
mieszkañców do g³osowania przeciw. W petycji, wystosowanej w tej sprawie do Burmistrza Nowego Tomyœla, wyrazili przede wszystkim swoje obawy zwi¹zane ze zmniejszeniem funduszu so³eckiego, zale¿nego od liczby mieszkañców. Wyjaœniæ tu nale¿y, ¿e Rada Miejska ma uprawnienia do tego, by ustaliæ kwotê funduszu wiejskiego w taki sposób,
by zmniejszenie liczby mieszkañców wsi nie spowodowa³o jej obni¿enia. Obawy wynika³y tak¿e z faktu, ¿e niektóre osoby pe³ni¹ce funkcje so³tysów, zosta³yby wy³¹czone ze
Nowy Tomyœl i jego strefa podmiejska
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spo³ecznoœci wsi. W¹tpliwoœci budzi³y te¿ sposoby zagospodarowania w³¹czonych
w granice miasta obszarów wiejskich, które przecie¿ okreœlone zosta³y w opracowanym
w 2020 roku „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy”.
W swej petycji so³tysi sugerowali równie¿, ¿e miasto powiêkszaæ nale¿y ewolucyjnie, czyli po trochu… Rozumowanie takie nie ma sensu, zwa¿ywszy nie tylko na niema³e koszty przygotowania stosownej dokumentacji, ale i na d³ugoœæ procesu legislacyjnego. Skutkiem odwrotnym od zamierzonego by³oby tak¿e niewielkie, nie siêgaj¹ce nawet
15 000 osób, zwiêkszenie iloœci mieszkañców miasta, a nastêpnie z powodu braku terenów pod budownictwo mieszkaniowe miasto ponownie zaczê³oby siê kurczyæ pod
wzglêdem iloœci mieszkañców. Sytuacja powróci³aby do stanu wyjœciowego, w którym
jesteœmy obecnie, bowiem niemal ca³a powierzchnia miasta zosta³a ju¿ wykorzystana.
Stanowisko so³tysów nie uwzglêdnia zupe³nie korzyœci poszerzenia granic miasta - dla
samego miasta i znajduj¹cych siê na terenie gminy so³ectw. Z zapowiedzi rz¹du wynika,
¿e zamierza on przeznaczyæ znaczne œrodki finansowe na ochronê œrodowiska i rozwój
infrastruktury miast œredniej wielkoœci i miast powiatowych, licz¹cych ponad 15 000
mieszkañców.
Warto tu dodaæ, ¿e w ci¹gu minionych 35 lat, od kiedy obowi¹zuj¹ istniej¹ce dziœ granice, w strefie podmiejskiej Nowego Tomyœla zasz³y ogromne zmiany w populacji. Na
przyk³ad Glinno, w latach 80. minionego stulecia liczy³o oko³o 800 mieszkañców, w roku 2020 by³o ich ju¿ 2739. Na teren tej wsi, podobnie jak i innych, zw³aszcza tych bezpoœrednio przylegaj¹cych do miasta, nap³ynê³a zupe³nie nowa grupa mieszkañców, nie
identyfikuj¹ca siê ze wsi¹, a wiêc i z jej kulturow¹ tradycj¹. Prowadzi ona miejski styl ¿ycia, a wieœ jest dla niej miejscem rekreacji i wypoczynku po pracy w mieœcie.
Pomyœlny rozwój miasta to tak¿e pomyœlny rozwój wsi. Nale¿y siê trzymaæ tej zasady. To silne pod wzglêdem gospodarczym i ekonomicznym miasto gwarantuje pomyœlny rozwój wsi.
Wynik przeprowadzonych konsultacji spo³ecznych nie jest przekonuj¹cy. Bardzo
ma³a, a w przypadku miasta wrêcz œladowa, liczba uczestnicz¹cych w nich mieszkañców czyni ich wynik problematycznym i nie pozwala poznaæ rzeczywistego stanowiska
nawet po³owy uprawnionych mieszkañców. Zatem w toku dalszych prac nad ustalaniem granic Nowego Tomyœla powinien byæ brany pod uwagê w bardzo ograniczonym
zakresie.
Skutki niepowiêkszenia obszaru miasta
Negatywnym skutkiem niepowiêkszenia obszaru miasta jest drastyczny spadek liczby
mieszkañców. Wed³ug danych z Narodowego Spisu Ludnoœci (GUS 2002) w roku
2002 Nowy Tomyœl liczy³ 15 510 mieszkañców, natomiast w roku 2020 wed³ug danych
z Urzêdu Miejskiego ju¿ tylko 13 769. Zatem w okresie osiemnastu lat liczba mieszkañców zmniejszy³a siê a¿ o 1741 osób. Jest to najwy¿szy w przeliczeniu na 1000 mieszkañców spadek ludnoœci wœród miast zachodniej Wielkopolski.
Maj¹c tak¹ liczbê mieszkañców miasta, Nowy Tomyœl nie mieœci siê ju¿ w grupie miast
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œredniej wielkoœci i miast powiatowych licz¹cych ponad 15 000 mieszkañców, zatem o czym by³a ju¿ mowa - nie mieœci siê w tej grupie, któr¹ rz¹d planuje obj¹æ programem
pomocowym, przeznaczaj¹c œrodki finansowe na rozwój ich infrastruktury i ochronê
œrodowiska.
Strefa podmiejska, która przynajmniej od 21 lat winna znajdowaæ siê w granicach miasta, nadal jest terenem ekstensywnego budownictwa jednorodzinnego. Zaw³aszczenie
najcenniejszych obszarów tej strefy tym typem budownictwa jest czynnikiem uniemo¿liwiaj¹cym procesy miastotwórcze - brak miejsca na inwestycje warunkuj¹ce rozwój gospodarczy miasta i na budownictwo wielorodzinne.
Sytuacjê komplikuje dodatkowo eksploatacja z³ó¿ gazu ziemnego w naszej gminie,
która spowodowa³a powstanie 39 odwiertów gazowych oraz ponad 60 km ruroci¹gów
gazowych, ³¹cz¹cych odwierty z kopalni¹ gazu w Paproci. Od ka¿dego odwiertu obowi¹zuje strefa ochronna o promieniu 50 m, natomiast od starszych ruroci¹gów pas
ochronny szerokoœci 40 m. Problem w tym, ¿e niektóre z tych odwiertów, wybudowane tu¿ przy granicy miasta, po powiêkszeniu jego granicy, znajd¹ siê teraz w jego granicach, co ze wzglêdu na strefê ochronn¹ utrudni dalsz¹ zabudowê.
Skutki niepowiêkszenia obszaru miasta mo¿na wyraŸnie dostrzec poprzez porównanie z Grodziskiem Wlkp., który powiêkszy³ swój obszar.
Wed³ug danych GUS-u, w latach 1999 - 2020 ludnoœæ Nowego Tomyœla zmala³a
o 930 osób, podczas gdy w tym samym czasie ludnoœæ Grodziska Wlkp. wzros³a o 2939
osób. Ró¿nica w populacji porównywanych miast wynosi zatem 3869 osób - na korzyœæ
Grodziska Wlkp.
Tabela 3
Ludnoœæ Nowego Tomyœla i Grodziska Wlkp. w latach 1999 - 2020
Nowy Tomyœl
Rok

Grodzisk Wlkp.

Stan

Przyrost
naturalny

Saldo
migracji

Przyrost
rzeczywisty

Stan

Przyrost
naturalny

Saldo
migracji

Przyrost
rzeczywisty

1999

15249

6

-57

-51

11774

-1

14

13

2000

15222

24

-37

-13

13525

4

31

35

2005

15255

41

-72

-31

13618

29

17

46

2010

15147

38

-188

-150

13999

48

8

56

2015

14867

53

-93

-40

14403

19

30

49

2020

14319

-15

-114

-129

14713

15

7

22

- 930

147

-561

-414

+2939

114

107

221

Ró¿nica

Ÿród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny w Poznaniu
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Z Tabeli 3 wynika, ¿e w 1999 roku Nowy Tomyœl liczy³ o 3 475 mieszkañców wiêcej od Grodziska Wlkp., a w roku 2020 by³ ju¿ miastem mniejszym o 394 mieszkañców.
Spowodowane to jest ma³ym obszarem Nowego Tomyœla, którego powierzchnia stanowi zaledwie 2,7 % obszaru gminy. Inaczej jest w Grodzisku Wlkp., którego obszar stanowi a¿ 13,7 % obszaru gminy. Prawie trzy czwarte budownictwa mieszkaniowego gminy przypada na miasto Grodzisk Wlkp. Nowy Tomyœl takich warunków nie ma.
Inaczej natomiast zachowuje siê populacja ca³ej gminy Nowy Tomyœl (Tabela 4), która w latach 2000 - 2020 wzros³a o 3 374 mieszkañców. Wzrost liczby mieszkañców
gminy Grodzisk Wlkp. w tym samym czasie wyniós³ tylko 1 463 osoby.
Tabela 4
Ludnoœæ gmin Nowy Tomyœl i Grodzisk Wlkp. w latach 2000 - 2020
Rok

Nowy Tomyœl

Grodzisk Wlkp.

Ró¿nica
/ w latach /

liczba ludnoœci
2000

23 820

18 632

5 188

2020

27 194

20 095

7 099

Ró¿nica
przyrostu

3 374

1 463

-

Ÿród³o: G³ówny Urz¹d Statystyczny w Poznaniu
Nowy Tomyœl znacz¹cym oœrodkiem rynku pracy w Wielkopolsce
Potencja³ gospodarczy danego oœrodka mierzyæ mo¿na iloœci¹ osób zatrudnionych
w ró¿nych bran¿ach gospodarki i w instytucjach na terenie miasta i gminy.
Nowy Tomyœl jest jednym z wiêkszych oœrodków pracy w Wielkopolsce wœród miast
powiatów ziemskich. W 2018 roku w mieœcie i gminie zatrudnionych by³o 12 914 osób,
w tym w mieœcie - 10 658. Wiêcej zatrudnionych mia³y jedynie Wrzeœnia i Krotoszyn
(Tabela 5).
Z Tabeli 5 wynika, ¿e pod wzglêdem liczby zatrudnionych, Nowy Tomyœl znalaz³ siê w towarzystwie czterech miast (Wrzeœnia, Krotoszyn, Jarocin i Œrem),
maj¹cych dwukrotnie wiêksz¹ liczbê mieszkañców, jednak pod wzglêdem iloœci
zatrudnionych wyprzedzi³ dwa z nich (Jarocin, Œrem). Natomiast pod wzglêdem
liczby zatrudnionych w przemyœle uplasowa³ siê na drugim miejscu, tu¿ za Wrzeœni¹. St¹d wniosek, ¿e Nowy Tomyœl jest jednym z wa¿niejszych oœrodków przemys³owych wœród miast powiatowych zachodniej Wielkopolski. Ogó³em w gminie, w przemyœle i budownictwie, zatrudnione by³y 8162 osoby, w tym w mieœcie
6393 osoby.
Prym w zatrudnieniu wiod¹ dwa zak³ady przemys³owe - historycznie najstarszy
Aesculap Chifa Sp. z o. o., zatrudniaj¹cy w 2021 roku ogó³em 2 186 pracowników,
w tym w Nowym Tomyœlu 1 857 pracowników i m³odszy, bardzo dynamicznie siê roz62
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wijaj¹cy Phoenix Contact Wielkopolska Sp. z o. o., który w 2020 roku zatrudnia³ 2470
pracowników. Oba zak³ady, podobnie jak i inne, odczuwaj¹ dotkliwy brak r¹k do
pracy. Bezp³atnym transportem dowo¿¹ pracowników z gmin i powiatów oœciennych (np. Phoenix Contact a¿ na szeœciu trasach: Koœcian, Lwówek, Opalenica,
Trzciel, Wolsztyn i Zb¹szynek). Zatrudniaj¹ tak¿e obcokrajowców.
Tabela 5
Zatrudnienie w wybranych miastach województwa wielkopolskiego w 2018 roku
Miasto

Zatrudnienie ogó³em

W przemyœle i budownictwie

miasto

gmina

miasto

gmina

Wrzeœnia

13 566

16 774

7479

9662

Krotoszyn

12 623

13 767

5863

5229

Nowy Tomyœl

10 658

12 914

6393

8162

Jarocin

7645

11 456

2967

5761

Œrem

7358

10 860

2512

4885

Gostyñ

7863

10 044

4566

6240

Œroda

7987

9606

3964

4559

Oborniki

6182

8640

3003

4338

Wolsztyn

5846

10 470

1632

4414

Grodzisk

5436

6216

2467

2787

Ÿród³o: Województwo Wielkopolskie. Podregiony, Powiaty, Gminy. GUS Poznañ 2019 r.
Populacja miejscowej ludnoœci w wieku produkcyjnym w roku 2018 wynosi³a 16 166
osób, w tym w mieœcie 8640 osób. Znaczny procent tej grupy stanowi¹ osoby z ró¿nych
wzglêdów nie pracuj¹ce. Grupa ta nie mo¿e zatem zaspokoiæ potrzeb miejscowego rynku
pracy. W zwi¹zku z tym, a tak¿e ze wzglêdu na niski stopieñ bezrobocia w powiecie nowotomyskim i w ca³ej Wielkopolsce, zak³ady te postanowi³y utworzyæ swoje filie w innych
czêœciach Polski, w których istniej¹ rezerwy si³y roboczej i koszt robocizny jest ni¿szy.
Aesculap Chifa ju¿ w 2009 roku wybudowa³ filiê w Radzyniu Podlaskim i w 2021 roku zatrudnia³ tam 329 pracowników. Podobnie zrobi³ Phoenix Contact, który w 2017
roku wybudowa³ filiê zak³adu w Tarnobrzegu i zamierza w 2022 roku zwiêkszyæ w niej
zatrudnienie do ponad 500 osób.
Przenoszenie czêœci produkcji tych zak³adów poza Nowy Tomyœl nie jest procesem
korzystnym dla miasta. W perspektywie kilku lat mo¿e zubo¿yæ rynek pracy dla absolNowy Tomyœl i jego strefa podmiejska

63

TU I TERAZ...

wentów szkó³ œrednich naszego miasta. Nie bêdzie te¿ sk³ania³o kierownictwo zak³adów
do ich tutaj rozbudowy, mimo posiadania rezerwy terenu.
Lepsze jutro by³o wczoraj
W latach PRL-u na jednym z budynków na placu Niepodleg³oœci umieszczono, wykonane - z wielkich, blaszanych liter - has³o „Budujemy lepsze jutro”. Mieszkañcy, borykaj¹cy siê wówczas z trudnoœciami w zaopatrzeniu m. in. w podstawowe dla gospodarstw
domowych produkty, takie jak pralki, lodówki, telewizory, parafrazowali je mówi¹c
„Lepsze jutro by³o wczoraj” (kiedy to z ich kupnem nie by³o wiêkszego problemu).
Has³o to z powodzeniem mo¿na te¿ odnieœæ do nowotomyskich realiów w latach
1970 -1995, kiedy to by³o wielu chêtnych do zakupu mieszkañ, a w nowotomyskiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej, która nie by³a w stanie zaspokoiæ takiego „g³odu” mieszkañ,
na kupno mieszkania czeka³o siê nawet 10 lat. W 1970 roku nowotomyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa sta³a siê faktycznie spó³dzielni¹ powiatow¹ i objê³a zasiêgiem swego
dzia³ania pozosta³e miasta powiatu nowotomyskiego, a nawet Pniewy w powiecie szamotulskim.
By³ to okres, kiedy przed naszym miastem otworzy³y siê wielkie mo¿liwoœci, kiedy nasze miasto mog³o skokowo zwiêkszyæ liczbê mieszkañców. W Nowym Tomyœlu do
2021 roku powsta³o 2 440 mieszkañ, podczas gdy w pozosta³ych miastach objêtych
dzia³aniem nowotomyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej (³¹cznie z Grodziskiem Wlkp., na
terenie którego w latach 1973 - 1987 dzia³a³a równie¿ nowotomyska Spó³dzielnia) - powsta³o ³¹cznie oko³o 2 000 mieszkañ. Gdyby ograniczyæ dzia³anie nowotomyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej wy³¹cznie do naszego miasta, Nowy Tomyœl móg³by dziœ liczyæ ju¿
20 000 mieszkañców.
Obecnie nasze miasto, maj¹ce tylko 5,2 km2 powierzchni, nie ma praktycznie ¿adnych szans zwiêkszenia liczby mieszkañców. W wyniku starzenia siê ludnoœci i znacznego ujemnego salda migracji, mo¿emy jedynie obserwowaæ tempo jej rocznego spadku.
Dla przyk³adu - wg danych GUS-u w 2019 roku, przy stanie ludnoœci Nowego Tomyœla
wynosz¹cym 14 431 osób, po raz pierwszy wyst¹pi³ ujemny przyrost naturalny (- 4 osoby), a bardzo wysokie ujemne saldo migracji (- 165 osób), co w przeliczeniu na 1 000
mieszkañców da³o wskaŸnik - 11,32 i by³o najwy¿szym ujemnym saldem migracji wœród
miast powiatowych w Wielkopolsce. W efekcie liczba ludnoœci naszego miasta spad³a
w 2020 roku do 14 319 mieszkañców, pog³êbi³ siê ujemny przyrost naturalny do -15
osób, a saldo migracji wynios³o - 114 osób.
Bardziej korzystnie przedstawia³y siê natomiast liczby dotycz¹ce mieszkañców gminy,
któr¹ zamieszkiwa³o w 2019 roku 27 045 osób, a liczba mieszkañców gminy wzros³a
w 2020 roku do 27 194 osób.
Patrz¹c na ogóln¹ sytuacjê demograficzn¹ w Polsce, zauwa¿amy du¿y spadek przyrostu naturalnego i ujemne saldo migracji. Trend spadkowy dotkn¹³ te¿ wiêkszoœæ powiatów i gmin. W latach nastêpnych nie mo¿emy wiêc liczyæ na znaczny wzrost liczby mieszkañców naszego miasta. Szans¹ Nowego Tomyœla jest jednak fakt, ¿e jest znacz¹cym
oœrodkiem ¿ycia gospodarczego, w tym przemys³owego i ma w tym wzglêdzie przewa64
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gê nad miastami i gminami oœciennymi, z których codziennie doje¿d¿a tutaj du¿a liczba
pracowników, którzy byæ mo¿e zechc¹ tu zamieszkaæ, chocia¿ nie jest to oczywiœcie
pewne, gdy¿ wiêkszoœæ z nich doje¿d¿a do pracy samochodami osobowymi i zamieszka
tam, gdzie taniej bêdzie mo¿na kupiæ mieszkania.
B³êdy planistyczne przyczyn¹ oddalania siê intensywnego budownictwa
mieszkaniowego od stacji kolejowej
Patrz¹c na plan naszego miasta, zauwa¿ymy wyraŸn¹ asymetriê zabudowy w stosunku do po³o¿enia linii kolejowej i dworca PKP. Tylko nieznaczny obszar zabudowy rozci¹ga siê na po³udnie od nich.
W nowoczesnym planowaniu przestrzennym w Europie, przyjmuje siê obecnie za³o¿enie, by mieszkaniec móg³ w ci¹gu 15 minut dotrzeæ pieszo do najwa¿niejszych instytucji w swoim mieœcie m. in. dworca kolejowego, przychodni lekarskiej, szko³y, przedszkola, centrum handlowego, czy przystanku komunikacji miejskiej. W wiêkszych miastach,
w których funkcjonuje transport zbiorowy (tramwaje, autobusy, metro), zak³adany czas
dotarcia do tych instytucji mo¿e byæ oczywiœcie d³u¿szy.
Spoœród wymienionych wy¿ej instytucji wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿dego miasta pe³ni stacja kolejowa, za pomoc¹ transportu kolejowego mieszkañcy docieraj¹ do wiêkszych
miast, doje¿d¿aj¹ do pracy i wyje¿d¿aj¹, by zaspokajaæ ró¿nego rodzaju potrzeby. Miasta, które s¹ jej pozbawione, charakteryzuj¹ siê stagnacj¹.
A jak dostêpnoœæ do stacji kolejowej wygl¹da w Nowym Tomyœlu?
Dotarcie do stacji kolejowej z najwiêkszych osiedli - os. Batorego i os. Pó³noc - zajmuje œrednio od 25 do 40 minut i sprawia trudnoœæ szczególnie osobom starszym i dzieciom. Najkorzystniej, w stosunku do dworców kolejowego i autobusowego, po³o¿one
jest najmniejsze osiedle wielorodzinne przy ulicy Wypoczynkowej, licz¹ce tylko 188
mieszkañ. Czas dotarcia pieszo z tego miejsca mieœci siê w granicach od 12 do 15 minut.
Na planie miasta widoczna jest wyraŸna luka w zabudowie mieszkaniowej miêdzy ulicami Wypoczynkow¹ a Celn¹ (obwodnic¹ miasta), a jest to teren bardzo korzystnie po³o¿ony w stosunku do stacji kolejowej. Do mniej wiêcej pocz¹tku lat 90. XX wieku wiêkszoœæ gruntów na tym terenie nale¿a³a do Pañstwowego Gospodarstwa Doœwiadczalnego Uprawy Wikliny „Las”. Po prywatyzacji, za zgod¹ miejscowych w³adz, przeznaczono je pod budownictwo jednorodzinne. Na tym terenie, po³o¿onym pomiêdzy ulic¹ Poprzeczn¹ a œcie¿k¹ rowerow¹, ³¹cz¹c¹ stacjê kolejow¹ z Parkiem Feliksa, powsta³o osiedle 80 domków jednorodzinnych, zajmuj¹ce obszar oko³o 5 hektarów. Gdyby teren ten
przeznaczono na budownictwo wielorodzinne, mog³oby tu powstaæ oko³o 700 mieszkañ, w których zamieszka³oby ponad 1 500 osób. Jest to miara strat, jakie ponios³o miasto, tylko na jednym atrakcyjnym terenie.
W opracowanym w 2019 roku „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyœl”, przewidziano powstanie nowych
osiedli domów wielorodzinnych przy ulicach Dzia³kowej i Grudniowej, jeszcze bardziej
oddalaj¹c miasto od stacji kolejowej. W takim przypadku nieodzowna staje siê komunikacja miejska, która po³¹czy peryferie miasta ze stacj¹ kolejow¹.
Nowy Tomyœl i jego strefa podmiejska
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Budownictwo wielorodzinne istotnym czynnikiem wzrostu ludnoœci miasta
Najbardziej efektywnym rodzajem budownictwa miejskiego jest budownictwo wielorodzinne, daj¹ce w stosunkowo krótkim czasie du¿¹ poda¿ mieszkañ. Zajmuje ono ponadto znacznie mniejszy obszar cennych gruntów miejskich ani¿eli budownictwo jednorodzinne, które powinno lokowaæ siê wy³¹cznie na peryferiach miast. Miar¹ efektywnoœci mo¿e byæ przyk³ad bloku mieszkalnego, licz¹cego 35 mieszkañ - w zamian za które
nale¿a³oby wybudowaæ 35 domków jednorodzinnych.
Najwiêkszym inwestorem w zakresie budownictwa wielorodzinnego w Nowym Tomyœlu jest Spó³dzielnia Mieszkaniowa, która w 1964 roku postawi³a tu pierwszy blok
mieszkalny. Od tego czasu, do koñca 2021 roku, przyczyniaj¹c siê do istotnego wzrostu
liczby mieszkañców naszego miasta, odda³a do u¿ytku 2 440 mieszkañ (i 44 domki jednorodzinne przy ulicy Wypoczynkowej) na trzech osiedlach: Batorego, Pó³noc i Wypoczynkowa, które zajmuj¹ ³¹cznie powierzchniê 24,57 hektara. Najwiêcej mieszkañ powsta³o w latach 70. i 80. XX wieku. W kolejnych latach budowano ich coraz mniej, by po
przerwie w latach 2002 - 2009 wznowiæ w 2010 roku budownictwo wielorodzinne. Do
koñca 2021 roku powsta³o jednak tylko 109 mieszkañ. Zdumiewaj¹ce mo¿e byæ to, ¿e
w tym samym czasie nowotomyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa wybudowa³a 175 mieszkañ w Opalenicy, chocia¿ potrzeby mieszkaniowe Nowego Tomyœla s¹ o wiele wiêksze.
Z powodu wyczerpania gruntów, bêd¹cych w zasobach Spó³dzielni, ostatni blok na 31
mieszkañ zostanie oddany w Nowym Tomyœlu do u¿ytku w 2022 roku.
Brak gruntów pod ten rodzaj budownictwa odczuwa nie tylko Spó³dzielnia Mieszkaniowa, ale te¿ lokalni deweloperzy. W kolejnych wiêc latach mo¿liwy jest zastój tego budownictwa w mieœcie i strefie podmiejskiej.
Nowe tereny pod tego typu zabudowê zosta³y wyznaczone w wy¿ej wspomnianym
„Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Nowy Tomyœl”. S¹ to mianowicie tereny przy ulicach Dzia³kowej i Wiatrakowej (13 ha),
Agrestowej (8 ha) i Grudniowej (7 ha). Jest to porównywalny obszar do w pe³ni zabudowanych obecnie trzech osiedli mieszkaniowych nowotomyskiej Spó³dzielni Mieszkaniowej. Dodatkowo wyznaczono je równie¿ na terenie, obecnie bardzo dobrze funkcjonuj¹cego targowiska przy ulicy Kana³owej, co z pewnoœci¹ spotka siê z protestem mieszkañców. Mo¿na by³o wyznaczyæ w zamian teren przy ulicy Dzia³kowej, obok buduj¹cego siê
obecnie przedszkola.
Zdaniem firmy, która opracowa³a „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyœl”, teren wyznaczony na wymienionych dzia³kach pod budownictwo wielorodzinne, winien wystarczyæ na oko³o 30 lat. Ta
powierzchnia gruntów jest zbyt ma³a, jak na oœrodek gospodarczy, jakim jest w zachodniej Wielkopolsce Nowy Tomyœl. Pozostaje bowiem pytanie, co stanie siê po 30 latach,
gdy wyznaczone tereny zostan¹ ca³kowicie zabudowane? Odpowiedzi na to pytanie
w „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyœl” nie znajdziemy. Wszystkie gminne tereny zosta³y oznaczone na mapie
ze wskazaniem na ich przeznaczenie. Opracowanie nie zawiera wskazania na tereny per66
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spektywicznie przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Zatem w takim ujêciu
Nowy Tomyœl w kolejnych dekadach ¿adnych szans rozwoju mieæ nie bêdzie, poniewa¿
budownictwo jednorodzinne, przewa¿nie ekstensywne w ¿adnym przypadku nie bêdzie
w stanie tego zagwarantowaæ.
Gminna rywalizacja o nowych mieszkañców
Ka¿da nowa osoba, zameldowana na pobyt sta³y, nie tylko statystycznie zwiêksza liczbê mieszkañców miasta i gminy, ale przede wszystkim powiêksza miejscowy rynek pracy.
Przynosi te¿ wymierne korzyœci w postaci wp³ywów do gminnego bud¿etu. Dotyczy to
g³ównie podatku od osób fizycznych. W bud¿ecie gminy Nowy Tomyœl w 2018 roku
udzia³ dochodów w³asnych wyniós³ 80,3 mln z³, a najwiêksze wp³ywy, tj. 31 mln z³ (ponad jedna trzecia ca³oœci) pochodzi³y z podatku od osób fizycznych. Nale¿y siê zatem
przyjrzeæ, jak kszta³tuj¹ siê wp³ywy do bud¿etu Nowego Tomyœla w porównaniu z bud¿etami innych miejscowoœci, co ilustruje Tabela 6
Tabela 6
Dochody bud¿etowe w wybranych miejscowoœciach o porównywalnej
liczbie mieszkañców w 2018 roku
Miejscowoœæ

Ludnoœæ
miasta i
gminy

Dochód
ogó³em

Dochody w³asne w mln z³
w tym m. in.

w mln z³
Razem

podatek od
podatek od
osób
nieruchomoœci
fizycznych

Œroda Wlkp.

32 365

155,1

89,1

32,3

21,1

Oborniki

34 157

155,3

72,3

31,6

21,6

Nowy Tomyœl

26 854

139,0

80,3

31,1

18,8

Szamotu³y

30 047

131,8

69,6

28,6

21,4

Wolsztyn

30 496

127,6

61,9

32,1

15,8

Gostyñ

28 110

123,0

68,1

30,4

19,1

Miêdzychód

18 463

93,6

53,7

15,4

15,5

Grodzisk Wlkp.

20 001

88,7

44,0

17,4

13,8

Ÿród³o: Województwo Wielkopolskie. Podregiony, Powiaty, Gminy. GUS Poznañ 2019 r.
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W Tabeli 6 uszeregowano grupê miast wg kryterium ich rocznych dochodów. W zestawieniu tym Nowy Tomyœl plasuje siê na trzecim miejscu. Jeœli chodzi o dochody w³asne, nasze miasto znajduje siê na drugim miejscu, za Œrod¹ Wlkp., z wp³ywami wynosz¹cymi 80,3 mln z³. Mo¿na uznaæ to za du¿y sukces, gdy¿ Nowy Tomyœl wyprzedzi³ gminy o znacznie wiêkszej liczbie ludnoœci, co mo¿e œwiadczyæ o du¿ym potencjale ekonomicznym naszego miasta.
Jeœli weŸmiemy pod uwagê g³ówne sk³adowe dochodów w³asnych, a mianowicie dochody od osób fizycznych, to zauwa¿ymy, ¿e piêæ miast osi¹gnê³o zbli¿one dochody,
w przedziale od 32,3 mln z³ do 30,4 mln z³. W grupie tej mieœci siê Nowy Tomyœl z dochodami 31, 1 mln z³. Natomiast w przypadku dochodów w³asnych pochodz¹cych z podatku od nieruchomoœci, Nowy Tomyœl uplasowa³ siê na pi¹tej pozycji z kwot¹ 18,8 mln
z³. Wynika z tego, ¿e dochody w³asne Nowego Tomyœla pochodzi³y g³ównie z podatku
od osób fizycznych i by³y wy¿sze o 12,3 mln z³ od podatku od nieruchomoœci.
***
W dotychczasowej polityce gospodarczej Nowego Tomyœla k³adziono nacisk na
tworzenie korzystnych warunków dla nowych inwestorów, którzy tu lokalizowali
swoje zak³ady i dawali zatrudnienie miejscowej ludnoœci. Niestety wyczerpany zosta³
lokalny rynek pracy, czego dowodem jest chocia¿by czêœciowe przenoszenie poza
Nowy Tomyœl produkcji dwóch najwiêkszych zak³adów przemys³owych, po wybudowaniu tam ich filii. Winien to byæ powa¿ny sygna³ ostrzegawczy dla w³adz miasta i sygna³, by inaczej spojrzeæ na dotychczasow¹ politykê inwestycyjn¹ i ukierunkowaæ j¹
tak¿e na budownictwo wielorodzinne. Miasto mo¿e bowiem, przez aktywne dzia³ania, tworzyæ sprzyjaj¹ce warunki do osiedlania siê w nim nowych mieszkañców. Winno równie¿ przeciwdzia³aæ nadmiernemu odp³ywowi mieszkañców miasta do du¿ej
aglomeracji, jak¹ jest np. Poznañ. Wp³yw ten jednak jest ograniczony, jako ¿e nowotomyski rynek pracy jest zbyt ma³y, by daæ pracê m³odym ludziom koñcz¹cym studia
i oczekuj¹cym godnej p³acy. Ich odp³yw z miasta powinien byæ jednak rekompensowany osiedlaniem siê m³odych rodzin z gmin oœciennych.
Podstawowym dobrem dla ka¿dej rodziny jest posiadanie w³asnego mieszkania.
Najliczniejsz¹ grupê mieszkañców stanowi¹ osoby œredniozamo¿ne, które staæ jedynie na bankowy kredyt mieszkaniowy, umo¿liwiaj¹cy im pozyskanie mieszkania
w budownictwie wielorodzinnym. A jak ju¿ wczeœniej wspomniano, zarówno nowotomyska Spó³dzielnia Mieszkaniowa, jak i deweloperzy wyczerpuj¹ powoli uzbrojone
grunty budowlane na terenie miasta. Jednym z ostatnio pozyskanych by³ m. in. teren
po przyzak³adowej dzia³ce firmy „Polform” przy ulicy Wiatrakowej, na której stanê³y bloki mieszcz¹ce 120 mieszkañ. Natomiast budowê domu wielorodzinnego przy
ulicy Storczykowej, w wyniku protestu mieszkañców okolicznych domków jednorodzinnych, skutecznie zatrzymano.
Budynek ten, bêd¹cy od 2018 roku w zaawansowanym stadium budowy, pozostaje nieukoñczony, przynosz¹c du¿e straty, zarówno inwestorowi, jak i ewentualnym
przysz³ym lokatorom.
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Makieta domu wielorodzinnego budowanego przez dewelopera przy ul. Storczykowej - 2018 r.

Protest mieszkañców osiedla Kwiatowego skutecznie blokuj¹cy budowê domu wielorodzinnego 2018 r.

Nowe tereny pod budownictwo wielorodzinne wyznaczone zosta³y w strefie podmiejskiej, przy ulicach Dzia³kowej i Grudniowej. S¹ to jednak prywatne grunty rolne, bez
pe³nego uzbrojenia technicznego, nie posiadaj¹ce planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Bez wsparcia s³u¿b gminnych nie bêdzie mo¿liwa realizacja na tych
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terenach tak potrzebnego budownictwa. To, ¿e grunty te zosta³y wyznaczone pod budownictwo wielorodzinne nie oznacza jeszcze, aby szybko zosta³y przeznaczone pod
zabudowê. Nie s¹ to grunty nale¿¹ce do zasobów miasta, które mo¿na by szybko zagospodarowaæ. Jako ¿e s¹ to grunty prywatne ich w³aœciciel musi mieæ wolê ich sprzeda¿y.
Uwagi koñcowe
1. Wa¿ny patriotyzm lokalny
Brakuje nam patriotyzmu lokalnego, takiego myœlenia i dzia³ania, które nakazuje zrobiæ wszystko dla naszej ma³ej Ojczyzny, w której ¿yjemy, mieszkamy i pracujemy. Dowiedliœmy tego g³osuj¹c przeciwko poszerzeniu granic miasta. We wszelkich projektach,
zwi¹zanych z podzia³em œrodków finansowych na przeprowadzenie inwestycji, rozstrzyganych zarówno na szczeblu wojewódzkim, jak i ministerialnym w Warszawie,
podstawowym branym pod uwagê kryterium jest wielkoœæ miasta, a nie gminy, np.
w przypadku miast powiatowych kryterium miasta powy¿ej 15 000 mieszkañców. Niestety, w tej grupie miast od 2010 roku nie ma ju¿ Nowego Tomyœla.
2. Spadkowy trend liczby ludnoœci
Przedstawione w zamieszczonej obok Tabeli 7 dane obrazuj¹ spadek liczby ludnoœci,
zarówno miast, jak i gmin w okresie zaledwie jednego roku.
Jeszcze w roku 2020, wed³ug danych GUS-u, w wymienionych w Tabeli 7 gminach wystêpowa³ dodatni przyrost rzeczywisty: Nowy Tomyœl +149 osób, Grodzisk Wlkp. + 47
osób, tylko w Wolsztynie minimalny spadek - 22 osoby. Natomiast w roku 2021, po raz
pierwszy od kilkudziesiêciu lat, w gminie Nowy Tomyœl wyst¹pi³ ujemny przyrost rzeczywisty (- 70 osób), co w przeliczeniu na 1000 mieszkañców daje wskaŸnik spadku wynosz¹cy - 2,6. Zbli¿one wartoœci spadkowe zaobserwowaæ mo¿na tak¿e w przypadku gmin
s¹siednich (Grodzisk Wlkp. - 3,2; Wolsztyn - 4,6).
Je¿eli chodzi o liczbê mieszkañców miast, drastyczny spadek wyst¹pi³ w Nowym Tomyœlu, gdzie tylko w ci¹gu jednego roku miastu uby³o 317 mieszkañców. WskaŸnik wynikaj¹cy z przeliczenia na 1000 mieszkañców, dla trzech wymienionych miast wynosi odpowiednio: dla Nowego Tomyœla - 23,5; dla Wolsztyna - 18,5 i dla Grodziska Wlkp. - 4,9.
Tak wysoki spadek liczby mieszkañców Nowego Tomyœla i Wolsztyna wynika g³ównie z ma³ej powierzchni tych miast w stosunku do Grodziska Wlkp., którego powierzchnia jest 3,5. krotnie wiêksza. Obydwa miasta, i Nowy Tomyœl, i Wolsztyn, wyczerpa³y
ju¿ grunty przeznaczone pod budownictwo wielorodzinne. Grodzisk Wlkp. natomiast, przy znacznie wiêkszym obszarze miasta, ma nadal mo¿liwoœæ rozwijania budownictwa wielorodzinnego, które zasiedlaj¹ g³ównie m³ode rodziny. St¹d te¿, wed³ug danych GUS-u z 2018 roku, Grodzisk Wlkp. mia³ najmniejsz¹ grupê ludnoœci
w wieku poprodukcyjnym, wynosz¹c¹ 18,3 % ludnoœci, podczas gdy w Nowym Tomyœlu stanowi³a ona 22,3 % ludnoœci, a w Wolsztynie 23,88 % ludnoœci. Odwrotnie
w przypadku ludnoœci w wieku przedprodukcyjnym - w Grodzisku Wlkp. stanowi ona
20,1 % ogó³u mieszkañców, w Nowym Tomyœlu 18,5 %, a w Wolsztynie 18 %.
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Tabela 7
Spadek liczby ludnoœci w porównywanych miejscowoœciach
w latach 2020 - 2021
Nowy Tomyœl

Wolsztyn

Grodzisk Wlkp.

Rok

miasto

gmina

miasto

gmina

miasto

gmina

2020

13 769

26 361

12 296

29 670

14 117

19 364

2021

13 452

26 291

12 072

29532

14 047

19 302

- 317

- 70

- 224

- 136

- 70

- 62

- 23,5

- 2,6

- 18,5

- 4,6

- 4,9

- 3,2

Spadek w liczbach

Spadek w przeliczeniu
na 1000 mieszkañców

(Na podstawie danych z wydzia³ów ewidencji ludnoœci w/w miast i gmin)

Mo¿na wiêc przyj¹æ za³o¿enie, ¿e to Grodzisk Wlkp. ma m³odsz¹ ludnoœæ, zaœ Nowy
Tomyœl i Wolsztyn wykazuj¹ wyraŸne symptomy starzenia siê ludnoœci.
Zjawisko to jest wa¿nym, ale nie najistotniejszym czynnikiem spadku ludnoœci miasta.
W przypadku Nowego Tomyœla czynnikiem g³ównym jest wysokie ujemne saldo migracji.
3. Nowy cmentarz komunalny 5 km za miastem
W „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Nowy Tomyœl” z 2019 roku wskazane zosta³o miejsce na nowy cmentarz komunalny dla Nowego Tomyœla. Znajduje siê ono za Starym Tomyœlem, przy drodze do
Wytomyœla. Wiedz¹ o tym niektórzy urzêdnicy ratusza oraz radni miejscy, z pewnoœci¹
nie wiedz¹ o tym mieszkañcy naszego miasta.
Zdziwienie i smutek wywo³uje fakt, w jaki bezduszny sposób m³odzi poznañscy urbaniœci, autorzy powy¿szego opracowania, potraktowali mieszkañców powiatowego miasta, zupe³nie nie bior¹c pod uwagê trudnoœci zwi¹zanych z dotarciem do tego miejsca,
zw³aszcza dla osób samotnych i starszych. Jedynym mo¿liwym œrodkiem transportu by³by w tym przypadku dojazd samochodem osobowym, co dla osób starszych, dla których szczególnie wa¿ne jest odwiedzanie bliskich zmar³ych, najczêœciej jest zupe³nie niemo¿liwe. Do wskazanego na cmentarz miejsca prowadzi z Nowego Tomyœla jedna w¹ska droga, która np. w dniu Wszystkich Œwiêtych by³aby zupe³nie nieprzejezdna. Ponadto musia³by w tym miejscu powstaæ parking na kilkaset pojazdów. Pozostaje wiêc tylko
nadzieja, ¿e uda siê jeszcze tê nieracjonaln¹ decyzjê zmieniæ.
Nowotomyski cmentarz parafialny, pozostaj¹cy pod zarz¹dem proboszcza parafii
pw. NMP Nieustaj¹cej Pomocy, zape³nia siê w bardzo szybkim tempie. Przeciêtnie rocznie odbywa siê na nim oko³o 200 pochówków, a w pandemicznym roku 2021 by³o ich
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nawet 276. Powiêkszenie obszaru obecnego cmentarza wydaje siê problematyczne,
gdy¿ okalaj¹cy go teren przeznaczono na kolejny parking i pod dzia³alnoœæ handlow¹. Jedyn¹ mo¿liw¹ opcj¹ jest wykupienie od prywatnych w³aœcicieli chocia¿by niewielkich
gruntów, niezale¿nie od ich obecnego przeznaczenia. Mo¿e to jednak tylko na kilka lat
przed³u¿yæ istnienie w tym dogodnym miejscu cmentarza, po³o¿onego w niewielkiej odleg³oœci od dworca kolejowego, w otoczeniu doskona³ej infrastruktury drogowej i kilku
du¿ych zak³adów przemys³owych udostêpniaj¹cych m. in. w dniu Wszystkich Œwiêtych
swe parkingi.
4. Wiadukt nad torami kolejowymi potrzebny od zaraz
Starania o budowê wiaduktu drogowego nad magistral¹ kolejow¹ E 20 w Nowym
Tomyœlu trwaj¹ ju¿ prawie 20 lat. W programach wyborczych poszczególnych komitetów, prezentowanych w trakcie kolejnych kampanii wyborczych do samorz¹du
miasta i gminy, potrzeba jego budowy znajdowa³a siê na czo³owych miejscach.
Œlimaczy siê wykonanie dokumentacji projektowej tej inwestycji, któr¹ zlecono firmie z Gorzowa Wlkp. nie maj¹cej ¿adnej koneksji w instytucjach wojewódzkich
w Poznaniu, od których zale¿y opiniowanie poszczególnych fragmentów dokumentacji. Zlecenie na wykonanie tej dokumentacji firma otrzyma³a z Urzêdu Miejskiego
w roku 2018. Z ró¿nych przyczyn przesuwano jej wykonanie na kolejne lata. Ostatecznie ma byæ ukoñczona w czerwcu 2022 roku. Czy tak siê rzeczywiœcie stanie
i czy wiadukt nad torami kolejowymi znajdzie siê w bud¿ecie Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu na rok 2023?
Wiadukt kolejowy to dla Nowego Tomyœla sprawa priorytetowa. Po tej miêdzynarodowej magistrali kolejowej przeje¿d¿a w ci¹gu doby 29 poci¹gów osobowych,
kilka miêdzynarodowych ekspresów i wiele poci¹gów towarowych. Przejazd przez
tory zamykany jest co kilkanaœcie minut, czasem nawet na wiêcej ni¿ pó³ godziny. Gigantyczne korki, ci¹gn¹ce siê na tak wa¿nych ulicach miasta jak ulice Kolejowa i Tysi¹clecia, blokuj¹ równie¿ rondo Dworcowe, utrudniaj¹c przejazd obwodnic¹ miasta.
Jest to szczególnie dotkliwe w godzinach szczytu komunikacyjnego, gdy pracê koñcz¹ du¿e zak³ady przemys³owe i instytucje.
5. B³¹d planistyczny przyczyn¹ mo¿liwej likwidacji targowiska miejskiego
W opracowanym w 2019 roku „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyœl” dokonano faktycznej likwidacji targowiska miejskiego przy ulicy Kana³owej, przeznaczaj¹c jego teren pod wielorodzinne
budownictwo mieszkaniowe.
Prowadzenie targowiska jest zadaniem w³asnym gminy i ka¿de miasto musi je posiadaæ. Problem w tym, ¿e to dogodnie, niemal w centrum miasta, po³o¿one, ciesz¹ce siê
du¿¹ frekwencj¹ mieszkañców nie tylko miasta, ale i miejscowoœci oœciennych, dysponuj¹ce parkingiem samochodowym, targowisko jest w³asnoœci¹ prywatn¹. Prywatny w³aœciciel mo¿e je zatem, bez zgody Urzêdu Miejskiego, w ka¿dej chwili sprzedaæ deweloperowi, który postawi w tym miejscu domy.
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Aby zapobiec likwidacji targowiska, nale¿y w zwi¹zku z tym pilnie dokonaæ nowelizacji „Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nowy Tomyœl”. W innym przypadku gmina by³aby zobowi¹zana do wybudowania
w innym miejscu nowego targowiska.
6. Budynek czy kontener dworcowy…
Budynek istniej¹cego dot¹d dworca kolejowego powsta³ w 1870 roku przy wa¿nej linii kolejowej Poznañ - Berlin. Nowy Tomyœl nie mia³ wówczas nawet 1 500 mieszkañców. S³u¿y miastu i miejscowoœciom oœciennym ju¿ 152 lata. Wybudowano go
maj¹c wizjê d³ugiej jego eksploatacji. Jest to solidny murowany, piêtrowy obiekt
z mieszkalnym poddaszem. Dysponowa³ obszern¹ poczekalni¹ dla podró¿nych, restauracj¹ dworcow¹, kasami biletowymi i przechowalni¹ baga¿y. Toalety, podobnie
zreszt¹ jak w przypadku innych stacji kolejowych, znajdowa³y siê na zewn¹trz, w budynku obok. Wyjœcie z budynku dworca prowadzi³o bezpoœrednio na perony.
W wyniku kolejnej modernizacji obiektu w 2000 roku, znacznie oddalony od budynku zosta³ tunel wejœciowy na perony, co spowodowa³o wielkie utrudnienia dla podró¿uj¹cych. W 2017 roku odby³o siê spotkanie w³adz miasta z przedstawicielami
PKP S. A. w sprawie dalszej modernizacji obecnego budynku dworca. Przedstawiciel
PKP S. A. z Poznania poinformowa³ wówczas, ¿e w ci¹gu doby ze stacji kolejowej
w Nowym Tomyœlu korzysta 1700 pasa¿erów. Ze wzglêdu na wysokie koszty remontu, a tak¿e znaczne oddalenie budynku od wejœcia na perony, postanowiono
o budowie nowego obiektu. Sporym zaskoczeniem dla mieszkañców jest powstaj¹cy
w³aœnie obiekt dworcowy, który ma byæ oddany do u¿ytku w 2022 roku. Jest to jeden z typowych tzw. innowacyjnych dworców systemowych IDS, których ma w Polsce powstaæ czterdzieœci przeznaczonych dla lokalnych spo³ecznoœci, do których Nowy Tomyœl nie nale¿y, o czym œwiadczy chocia¿by podana liczba 1 700 pasa¿erów korzystaj¹cych ze stacji kolejowej. Ju¿ w chwili podjêcia decyzji o jego budowie wiedziano, ¿e nie zapewni on ¿adnego komfortu podró¿nym.
S¹ to bowiem ma³e, parterowe obiekty o powierzchni 72 m2. Mieszcz¹ one w sobie niewielk¹ poczekalniê, kasê biletow¹ (z której bilety sprzedawane bêd¹ przez
okienko poza ogrzewan¹ powierzchni¹ dworca) oraz toalety. Dworzec o tak ma³ej
powierzchni nie zapewni nawet w minimalnym stopniu komfortu podró¿uj¹cym
mieszkañcom Nowego Tomyœla i jego strefy podmiejskiej, w której ³¹cznie z miastem
mieszka teraz ponad 20 000 osób. Podstawowym pomieszczeniem ka¿dego dworca
kolejowego jest poczekalnia dla podró¿nych, pozwalaj¹ca schroniæ siê w sytuacji jakichkolwiek niedogodnoœci atmosferycznych, szczególnie wa¿na w przypadku osób
w podesz³ym wieku i rodzin z ma³ymi dzieæmi.
Nasze miasto ma bezpoœrednie po³¹czenia z Warszaw¹, Gdyni¹, Lublinem i Zielon¹ Gór¹. Z Nowego Tomyœla do Poznania kursuje obecnie dwadzieœcia dziewiêæ poci¹gów, w tym dziewiêæ poœpiesznych. Podró¿ do Poznania, w zale¿noœci od rodzaju
poci¹gu, waha siê przeciêtnie od 33 do 45 minut. Ze wzglêdu na stosunkowo krótki
czas przejazdu, coraz wiêcej osób doje¿d¿a do pracy w Poznaniu. W najbardziej
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Makieta powstaj¹cego dworca kolejowego w Nowym Tomyœlu

atrakcyjnych godzinach odjazdów poci¹gów, na niezadaszonych peronach oczekuje
oko³o 80 osób, nara¿onych na niesprzyjaj¹ce warunki atmosferyczne.
Bior¹c to wszystko pod uwagê, trudno o przekonanie, ¿e podró¿ni mog¹ byæ zadowoleni z przyjêtego rozwi¹zania. Mini dworzec, ju¿ dziœ w chwili budowy, wydaje siê niefunkcjonalny i zbyt ma³y. Konieczne jest powiêkszenie powierzchni poczekalni dworcowej, tak by mog³a pomieœciæ kilkadziesi¹t osób oraz zadaszenie peronów. Wa¿na jest
równie¿ infrastruktura otaczaj¹ca obiekt - pojemny parking (obecny na sto aut jest systematycznie przepe³niony), miejsce postoju dla autobusu komunikacji miejskiej, zadaszona wiata rowerowa. Ze wzglêdu na utrudniony wyjazd z przydworcowego parkingu,
powinna powstaæ nowa droga, prowadz¹ca bezpoœrednio z parkingu do ulicy Celnej.
Materia³y ikonograficzne z zasobów Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu
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To jest fantastyczne, ¿e pasja mo¿e daæ tyle radoœci…
Do niedawna stra¿ak, z pasj¹ ratuj¹cy mienie i ludzkie ¿ycie. Nieustanny mi³oœnik sportu i motoryzacji w miniaturze. Od wielu lat koszykarz i nowotomyœlanin,
od zawsze kolekcjoner. Andrzej £aciñski opowiada o swojej modelarskiej pasji, po¿arniczej s³u¿bie oraz o tym, jak przyjecha³ do naszego miasta „na chwilê”, a zosta³ 40 lat.

Jak cz³owiek siê zarazi s³u¿b¹ po¿arnicz¹ to jest coœ, czego nie da siê s³owami opisaæ. Nowy Tomyœl, 2020 r.
Fot. Adam Polañski
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4 i 5 grudnia bra³ Pan udzia³ w poznañskich Targach HOBBY 2021. Co mo¿na
by³o obejrzeæ na Pana stoisku?
Prezentowa³em kolekcjê samochodów
rajdowych w skali 1: 43, bêd¹cych w miniaturze replikami prawdziwych modeli,
startuj¹cych w rajdach. Swoje zbiory wystawia³em wspólnie z przyjacielem Krzysztofem Skarbiñskim, który zainspirowany
moj¹ kolekcjonersk¹ pasj¹, równie¿ zacz¹³
zbieraæ samochody rajdowe, tylko
w wiêkszej skali 1: 18. Cieszymy siê, ¿e tegoroczna edycja dosz³a do skutku. Z uwagi na panuj¹c¹ pandemiê, do ostatniego
dnia obawialiœmy siê, ¿e targi mog¹ zostaæ
odwo³ane, ale byliœmy w sta³ym kontakcie
z organizatorami, którzy zapewniali nas,
¿e siê odbêd¹, no i uda³o siê. Jest to dwudniowa impreza, ale ze wzglêdu na dosyæ
du¿e zbiory pojawiliœmy siê na terenach
targowych ju¿ w pi¹tek, by nasze modele
odpowiednio wyeksponowaæ w gablotach. Zajê³o nam to parê godzin, po czym
w sobotê i niedzielê prezentowaliœmy
zbiory odwiedzaj¹cym nasze stoisko.
Jak rozpoczê³a siê Pana kolekcjonerska
przygoda?
Od dzieciñstwa lubi³em modelarstwo.
Kiedy mia³em kilka lat, dosta³em od rodziców kolejkê elektryczn¹. Spodoba³a mi siê
tak bardzo, ¿e od tamtej pory sukcesywnie powiêksza³em zbiór modeli z dziedziny kolejnictwa. Dopiero trzy lata temu postanowi³em siê tej kolekcji pozbyæ i potê¿ny zbiór kolejek elektrycznych, wagonów,
lokomotyw, infrastruktury kolejowej, spieniê¿y³em na Targach HOBBY. Wszystko
zosta³o sprzedane na pniu. Ta forma modelarstwa nie sprawia³a mi ju¿ takiej satysfakcji, choæby z tego wzglêdu, ¿e te modele by³y schowane w szafie. Aby je wyeks-

ponowaæ, trzeba by wybudowaæ makietê
kolejow¹, tak by mog³y byæ w ruchu, a niestety nie mam niezbêdnych do tego pomieszczeñ. Takie makiety kolejowe bywaj¹ naprawdê piêkne - wykonane z precyzj¹, doskonale odzwierciedlaj¹ce obiekty
w skali, z poci¹gami w ruchu. Ju¿ od dziecka mnie to fascynowa³o. Na ulicy Fredry
w Poznaniu mieœci siê Zespó³ Szkó³ Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego, którego
dyrektor jest prezesem Zwi¹zku Modelarzy Kolejowych. W tej szkole maj¹ pracowniê modelarsk¹ i wybudowane cztery
makiety kolejowe. Raz do roku, w okolicach 25 listopada, czyli dnia œw. Katarzyny
- patronki kolejarzy, szko³a jest otwarta dla
zwiedzaj¹cych i wtedy mo¿na je podziwiaæ.
Nie kolekcjonuje Pan ju¿ modeli kolejowych, ale sentyment i zainteresowanie pozosta³o…
Sentyment jak najbardziej pozosta³, ale
jeœli chodzi o kolekcjonowanie modeli kolejowych ten temat bezpowrotnie przemin¹³. Jest to te¿ kwestia ceny. Modelarstwo
kolejowe wesz³o w erê cyfryzacji, lokomotywy aktualnie wydaj¹ dŸwiêk, puszczaj¹
parê, a taki malutki parowozik, czy lokomotywa - to jest wydatek rzêdu dwóch tysiêcy z³otych i trochê mnie to zniechêci³o.
Ostatni kolejowy model zakupi³em
z czternaœcie lat temu.
Zbiera³ ju¿ Pan wtedy równie¿ samochody rajdowe?
Wtedy nie zbiera³em jeszcze rajdowych
modeli. Mojego syna interesowa³y miniatury samochodów i pierwszy model kupi³em
mu w 2006 roku. To by³ w³aœnie model samochodu rajdowego w skali 1: 43. Skoñczy³o siê na zakupie tylko szeœciu sztuk, bo
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Swoje zbiory wystawia³em wspólnie z przyjacielem Krzysztofem Skarbiñskim. Targi HOBBY, Poznañ, 2021 r.

dla m³odego ch³opca stacjonarny model,
stoj¹cy na pó³ce jako eksponat, którego
nie nale¿y dotykaæ, tylko cieszyæ siê jego
widokiem, nie stanowi atrakcji. Dlatego
mój syn zainteresowa³ siê samochodami
sterowanymi radiem. Jego pasja trwa do
dziœ i wspólnie uczestniczyliœmy w targach.
Z koleg¹ byliœmy na swoim stoisku z naszymi modelami samochodów rajdowych,
a mój syn startowa³ w zawodach RC drift,
polegaj¹cych na sterowaniu samochodem
jad¹cym bokiem, w kontrolowanym poœlizgu. Tego rodzaju zawody odbywaj¹ siê
w ró¿nych czêœciach Polski, wiêc kiedy syn
nie by³ jeszcze pe³noletni, wraz z ¿on¹ towarzyszyliœmy mu w wyjazdach. Syn jecha³
na zawody, a my z ¿on¹ zwiedzaliœmy nasz
piêkny kraj. Przyjemne z po¿ytecznym.
Syn pasjonuje siê tym ju¿ ponad 12 lat, na
temat modelarstwa napisa³ pracê in¿yniersk¹ i magistersk¹. Skoñczy³ politechnikê
78
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i napisa³ pracê in¿yniersk¹ na temat systemów przenoszenia napêdów w modelach
samochodów do RC driftu, a pracê magistersk¹ na temat wytrzyma³oœci, rozci¹gliwoœci sprê¿yn amortyzatorów samochodowych.
Bardzo efektywnie wykorzysta³ m³odzieñcz¹ pasjê w doros³ym ¿yciu…
To prawda, i w³aœnie w momencie, gdy
ta pasja siê zrodzi³a, kiedy przesta³y go ju¿
interesowaæ te modele, które nale¿y tylko
postawiæ na pó³ce i cieszyæ nimi wzrok,
spojrza³em na te auta zastanawiaj¹c siê, co
z nimi teraz zrobiæ i one mi siê tak spodoba³y, ¿e zacz¹³em sobie pomalutku powiêkszaæ kolekcjê. Na dzieñ dzisiejszy wynosi oko³o 280 modeli.
Gdzie Pan eksponuje tak obszern¹ kolekcjê?
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Na dzieñ dzisiejszy kolekcja wynosi oko³o 280 modeli

W pokoju mam pó³ki, na których samochody s¹ wyeksponowane w specjalnych
gablotkach, dziêki czemu siê nie kurz¹.
Mam satysfakcjê, kiedy ktoœ mnie odwiedza, wchodzi do pokoju i zachwyca siê
moj¹ kolekcj¹. Oczywiœcie, pierwsze chwile goœcie spêdzaj¹ na ogl¹daniu modeli.
Skoro kolekcja zajmuje domow¹ przestrzeñ, to rozumiem, ¿e ¿ona polubi³a tê
Pana pasjê…
Ka¿de z nas ma swoj¹ pasjê, dziêki czemu nikt z nas nie ma problemu z prezentem œwi¹tecznym albo okazjonalnym. Moja ¿ona jest fank¹ czytelnictwa, w liœcie do
Gwiazdora s¹ ju¿ trzy publikacje ksi¹¿kowe. Ja równie¿ bardzo czekam na zbli¿aj¹ce siê Œwiêta, bo mo¿e pod choink¹ znajdê
kolejny model. W naszej rodzinie panuje
taki zwyczaj, ¿e piszemy wszyscy listy do
Gwiazdora i ka¿dy zawiera w nich swoje
marzenia. Uwa¿am, ¿e to strza³ w dziesi¹t-

kê, bo Gwiazdor przynosi zawsze trafiony
prezent, oczywiœcie za dobre sprawowanie. Moja ¿ona codziennie czyta, podpowiedzia³em jej, ¿eby zaczê³a chodziæ czêœciej do biblioteki zamiast kupowaæ, ale
ona woli mieæ swoje ksi¹¿ki.
Wyobra¿am sobie, ¿e musicie mieæ
Pañstwo bardzo du¿o pó³ek w domu
Bardzo du¿o (œmiech). Moja ¿ona dostarcza³a do biblioteki niektóre pozycje
ksi¹¿kowe, bo ju¿ nie by³o co z nimi zrobiæ. Kiedyœ musia³em na te ksi¹¿ki dodatkowe pó³ki zamówiæ, bo ju¿ nie by³o gdzie
ich ustawiaæ.
Gdzie kupuje Pan modele do swojej kolekcji?
Mo¿liwoœci jest kilka, m. in. zakup przez
Allegro lub eBay. Najbardziej popularn¹
form¹ zakupu samochodów s¹ sklepy internetowe zajmuj¹ce siê sprzeda¿¹ modeli
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Muszê siê pochwaliæ, ¿e mam model o numerze 001 i to jest dla mnie taki bia³y kruk

kolekcjonerskich, nie tylko samochodów
rajdowych, ale m. in. ciê¿arowych, wozów
stra¿ackich, samochodów specjalistycznych. Bardzo siê cieszê, ¿e w Poznaniu jest
taki sklep, nazywa siê: modeliki. pl i z jego
w³aœcicielem jestem ju¿ od kilku lat zaprzyjaŸniony. Œledzê te¿ zapowiedzi - nowoœci
na facebookowym profilu producenta.
Jest taka chiñska firma IXOModels robi¹ca
bardzo fajne modele i sprzedaj¹ca je na ca³ym œwiecie. Nietrudno kupiæ nowoœæ, ale
sztuk¹ jest kupiæ pere³ki, takie modele,
które ukaza³y siê np. przed dziesiêcioma
laty. Trudno je zdobyæ w sklepie, tylko
ewentualnie od prywatnych kolekcjonerów i sprzedawców, którzy gdzieœ je wystawi¹ na aukcji albo na jakimœ portalu.

IXOModels. To s¹ modele katalogowe,
ka¿dy ma przypisany swój numer i muszê
siê pochwaliæ, ¿e mam model o numerze
001 i to jest dla mnie taki bia³y kruk, pere³ka. Trudno go zdobyæ, bo to jest pierwszy
model, który zosta³ wydany przez tê firmê. Jest te¿ jeden model, który po prostu
daje mi wiele satysfakcji ze wzglêdu na
trudnoœci w jego zdobyciu oraz na cenê, za
jak¹ aktualnie ten samochód mo¿na kupiæ.
Kontrolujê to na portalu eBayu i jest na
sprzeda¿ w granicach 500 z³otych. Trzeba
siê liczyæ z tym, ¿e parê groszy trzeba wydaæ na takie zachcianki modelarskie. Ceny
tych modeli, w zale¿noœci od skali s¹ zró¿nicowane, ale trzeba liczyæ od 150 z³
wzwy¿.

Ma Pan w swojej kolekcji jakiœ kultowy
model?
Najwiêcej mam modeli w³aœnie tej firmy

Te modele to repliki w miniaturze prawdziwych samochodów, które swego czasu
uczestniczy³y w rajdach samochodowych.
Zna Pan historiê modeli ze swojej kolekcji?
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Ka¿dy z moich modeli ma na podstawce
opis, mówi¹cy, w którym roku ten rajd siê
odby³, kto by³ kierowc¹ i pilotem tego samochodu. Swego czasu prowadzi³em sobie wykaz wszystkich modeli, teraz musia³bym go zaktualizowaæ, bo trochê mam zaleg³oœci, ale ka¿d¹ historiê nabytego modelu dok³adnie znam. Gdyby któryœ mi
znikn¹³ z pó³ki, podejrzewam, ¿e po jakimœ czasie bym siê zorientowa³. W ubieg³ym roku, na targach modelarskich, ¿ona mi jeden modelik ukry³a. Zostawi³em
gablotê niezamkniêt¹, niezabezpieczon¹
i zrobi³a mi taki dowcip. Na pewno po
pewnym czasie bym siê sam zorientowa³,
bo to by³ specyficzny model Austin Mini
Morris, jakim Jaœ Fasola jeŸdzi³ w filmie
i takie samochody te¿ startowa³y w rajdach. Mo¿na równie¿ samemu poszperaæ w historii rajdów samochodowych.
W Internecie mo¿na wszystko znaleŸæ na
temat danego rajdu - w którym roku siê
odby³, w jakich dniach, ile kilometrów
mia³a ³¹czna trasa. Rajdy samochodowe
s¹ sportem niebezpiecznym, mam modele samochodów, których kierowcy zginêli na trasie. To jest taka czarna, smutna
strona tej dyscypliny.
Takie historie wp³ywaj¹ na cenê danego
modelu?
Nie, ale czêsto s¹ to modele trudniejsze
do zdobycia. Na szczêœcie tych wypadków
samochodowych jest ma³o. W 1993 roku
wybitny kierowca rajdowy Marian Bublewicz zgin¹³ podczas rajdu na trasie odcinka
specjalnego Or³owiec - Z³oty Stok w Kotlinie K³odzkiej. W tym roku mia³em okazjê
byæ w tym miejscu i zrobiæ sobie zdjêcie
przy pomniku, który zosta³ tam postawiony ku pamiêci tego kierowcy.

Jest Pan mi³oœnikiem motoryzacji tylko
w miniaturze, czy bywa Pan na torze wyœcigowym albo mia³ Pan okazjê przejechaæ
siê samochodem rajdowym?
Pochwalê siê, ¿e w tym roku, na moje
okr¹g³e 60. urodziny rodzina zrobi³a mi
prezent, umo¿liwiaj¹cy przejechanie siê samochodem rajdowym na Torze Poznañ.
Odby³o siê to w lipcu, przejecha³em trzy
okr¹¿enia samochodem marki Subaru Impreza i otrzyma³em pami¹tkowy certyfikat. To mój ulubiony samochód rajdowy.
Mam ich w swojej kolekcji chyba dziewiêæ,
ka¿dy model z innego rocznika. Jest firma,
która umo¿liwia spe³nienie takich marzeñ,
oferuj¹c przeja¿d¿kê samochodami, na
które szarego obywatela zwykle nie staæ.
By³a mo¿liwoœæ wyboru spoœród kilkunastu luksusowych marek samochodów.
Moja rodzina wiedzia³a, ¿e lubiê Subaru
Imprezê, wiêc by³em bardzo usatysfakcjonowany.
Kolekcjonowanie modeli to w Polsce
popularne hobby?
Trudno mi to oszacowaæ, ale podstawowym narzêdziem kontaktów modelarzy
jest Facebook. Nale¿ê do grup: „Modele
samochodów rajdowych w skali 1: 43”
oraz „Motoryzacja w miniaturze” i tam
jest oko³o trzech tysiêcy osób. S¹ kolekcjonerzy, którzy zrzeszaj¹ siê w grupie „Motoshowminiatura” i oni równie¿ s¹ wystawcami na targach. Bardzo sympatyczne
jest to, ¿e kiedy poznajemy siê wzajemnie,
to nazwiska id¹ na dalszy plan, nawi¹zujemy wtedy kontakty, wymieniamy siê doœwiadczeniami kolekcjonerskimi i modelami. Podczas tegorocznych targów naby³em dwa modele od kolekcjonerów.
Wielu pasjonatów kolekcjonowania to s¹
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ludzie starsi. Lubiê obserwowaæ, jak przyje¿d¿aj¹ na targi, rozpakowuj¹ skrzynki
i pojemniki ze swoimi modelami, ustawiaj¹
je na pó³kach ekspozycyjnych, a przy tym
na ich twarzach goœci taki szczery uœmiech
i wyraz zadowolenia. To jest fantastyczne,
¿e pasja mo¿e daæ tyle radoœci. Ka¿demu,
kto ogl¹daj¹c moj¹ kolekcjê mówi, ¿e
mam fajne samochodziki, zawsze zwracam uwagê, ¿e samochodziki s³u¿¹ do zabawy, a to s¹ profesjonalne modele kolekcjonerskie. To jest zasadnicza ró¿nica.
Po 40. latach po¿egna³ siê Pan ze s³u¿b¹, której równie¿ oddawa³ siê Pan z wielk¹ pasj¹. Od zawsze marzy³ Pan o tym, by
zostaæ stra¿akiem?
W mojej rodzinie nie by³o wczeœniej ani
jednego stra¿aka, ale mieszkaj¹c w GnieŸnie mia³em kolegê - s¹siada, któremu w latach 70. uda³o siê dostaæ do poznañskiej
uczelni po¿arniczej. To by³a dwuletnia
szko³a. Wówczas nosi³a nazwê Szko³a
Chor¹¿ych Po¿arnictwa, teraz to Szko³a
Aspirantów Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
Przyje¿d¿a³ na przepustki w mundurze.
Kiedyœ spotka³em go na ulicy i zaczêliœmy
rozmawiaæ na temat tej uczelni. By³em
wtedy uczniem liceum i na powa¿nie myœla³em ju¿ o tym, co bêdê robi³ po maturze. Priorytetowo traktowa³em sport i zawsze mi siê marzy³o, ¿e rozpocznê studia
na Akademii Wychowania Fizycznego, ale
tych planów nie uda³o siê zrealizowaæ,
wiêc zachêcony przez kolegê, spróbowa³em zdawaæ do szko³y po¿arniczej. O jedno miejsce ubiega³o siê wtedy kilka osób,
ale dziêki temu, ¿e by³em wysportowany,
to test sprawnoœci fizycznej nie stanowi³
dla mnie ¿adnego problemu. By³a te¿ rozmowa z psychologiem oraz rozmowa
kwalifikacyjna i to praktycznie by³ ca³y pro82
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ces naboru. W tej chwili sprawdza siê jeszcze wiedzê z przedmiotów œcis³ych - matematyki, fizyki i chemii. To by³a dla mnie
wielka radoœæ, kiedy dosta³em informacjê,
¿e zosta³em przyjêty.
A jak zosta³ Pan nowotomyœlaninem?
Po ukoñczeniu szko³y i zdaniu wszystkich egzaminów, ka¿dy absolwent pisa³ raport o przydzia³ do jednostki, w której
chcia³by siê podj¹æ s³u¿by. Jako mieszkaniec Gniezna, który ma tam ca³¹ swoj¹ rodzinê, marzy³em o tym, by rozpocz¹æ s³u¿bê w swoim mieœcie. W skrzynce pocztowej znalaz³em jednak skierowanie do s³u¿by w Nowym Tomyœlu. By³o to spowodowane miêdzy innymi tym, ¿e wraz ze mn¹
by³o a¿ piêciu absolwentów z Gniezna i dla
mnie zabrak³o miejsca w gnieŸnieñskiej komendzie. Powiem szczerze, ¿e nie by³em
dok³adnie zorientowany, gdzie ten Nowy
Tomyœl le¿y, wzi¹³em wiêc mapê i zacz¹³em sprawdzaæ. Zobaczy³em, ¿e przynajmniej jest to ówczesne województwo poznañskie. By³em t¹ sytuacj¹ i koniecznoœci¹
przeprowadzki rozczarowany. Na szczêœcie jeszcze dwóch kolegów z mojego
rocznika zosta³o skierowanych do Nowego Tomyœla, wiêc nie by³em ca³kiem sam.
Zamieszkaliœmy w jednym pokoju w komendzie, ale po trzech miesi¹cach tych
dwóch kolegów zosta³o przeniesionych
do Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu,
a ja tu zosta³em. Wtedy ju¿ by³em ca³kowicie rozczarowany. W GnieŸnie by³a kiedyœ Zak³adowa Stra¿ Kolejowa i ju¿ nawet
uda³o mi siê zdobyæ tam pracê, ale pozna³em pewn¹ dziewczynê, nowotomyœlankê
i postanowi³em zostaæ. Po pewnym czasie
nasze drogi z t¹ dziewczyn¹ siê rozesz³y
i znowu zosta³em na lodzie. Na szczêœcie,
po piêciu latach pobytu w Nowym Tomy-
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œlu, pozna³em swoj¹ aktualn¹ ¿onê, z któr¹ po piêciu miesi¹cach znajomoœci wziêliœmy œlub i ju¿ na dobre zakoñczy³em podejmowanie prób przenoszenia siê do
Gniezna. W ten sposób, od '82 roku jestem nowotomyœlaninem, przyzwyczai³em siê i darzê ogromnym sentymentem
t¹ miejscowoœæ. Mam tu wielu wspania³ych
znajomych, przyjació³. Córka mieszka pod
Poznaniem, a do Gniezna nie jest daleko.
Jak przebiega³a Pana droga zawodowa
w nowotomyskiej komendzie?
Przez pierwsze lata s³u¿by pracowa³em
na stanowisku inspektora do spraw prewencji, czyli moim obowi¹zkiem by³o
sprawdzanie stanu bezpieczeñstwa po¿arowego w obiektach i zak³adach pracy. By³a to trochê niewdziêczna praca, poniewa¿
egzekucja przepisów przeciwpo¿arowych
wi¹za³a siê - niestety - z konsekwencjami finansowymi, nak³adaniem mandatów karnych, kierowaniem spraw do s¹dów, co
nie jest przyjemne. Osiemnaœcie lat pe³ni³em tê funkcjê, po czym przez rok by³em
dowódc¹ zmiany na oddziale bojowym.
Zosta³em doceniony i 22 lata temu obj¹³em stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej, czyli osoby, która zarz¹dza wszystkimi stra¿akami uczestnicz¹cymi w akcjach interwencyjnych. Ze s³u¿by w systemie zmianowym przeszed³em
na teoretycznie oœmiogodzinny wymiar
pracy. W praktyce takie pojêcie, jak osiem
godzin pracy, w moim przypadku nie istnia³o. Dowódca Jednostki Ratowniczo Gaœniczej pozostaje w dyspozycji przez ca³¹ dobê. Mieszkam na osiedlu Batorego,
w linii prostej 300-400 metrów od komendy i jak mam uchylone okno, to s³yszê
ka¿dy wyjazd stra¿aków. Czêsto wiêc sze-

d³em zobaczyæ, co siê dzieje. Czu³em tê
s³u¿bê. Jak cz³owiek siê zarazi s³u¿b¹ po¿arnicz¹, to jest coœ, czego nie da siê s³owami opisaæ.
Zawód stra¿aka otwiera ranking zawodów ciesz¹cych siê najwiêkszym spo³ecznym uznaniem. Odczuwa³ Pan w swojej
codziennej pracy to zaufanie ludzi?
Stra¿acy s¹ szczerze oddani temu, co robi¹ i jako grupa zawodowa s¹ postrzegani
bardzo pozytywnie. Stra¿ po¿arna to instytucja otwarta, mo¿na przyjœæ obejrzeæ
sprzêt, czy porozmawiaæ na temat pracy
stra¿aka. Przez wiele lat pe³ni³em równie¿
funkcjê oficera prasowego, by³em te¿ odpowiedzialny za prewencjê spo³eczn¹, czyli kontakt z m³odzie¿¹ szkoln¹, przedszkolakami, seniorami, z którymi rozmawia³em na temat ochrony przeciwpo¿arowej,
zagro¿eñ, jakie czyhaj¹ na nas w naszych
gospodarstwach domowych i s³ysza³em,
jak ludzie pozytywnie siê wyra¿aj¹ na temat naszej s³u¿by. Pamiêtam, ¿e jeszcze
w latach 70. i 80. zawód stra¿aka nie cieszy³ siê takim uznaniem. Przez tych kilkadziesi¹t lat ten wizerunek siê ca³kowicie
zmieni³.
Zawód ten cechuje wysoka u¿ytecznoœæ spo³eczna, jest bezpoœrednio zwi¹zany z niesieniem pomocy innym. Jak przez
lata zmienia³ siê zakres i charakter tej pomocy?
W 1991 roku wesz³a ustawa o Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej, rozszerzaj¹ca
zakres obowi¹zków stra¿aków i wtedy siê
wszystko diametralnie zmieni³o. Kiedyœ
Stra¿ Po¿arna jeŸdzi³a tylko do po¿arów,
a aktualnie po¿ary stanowi¹ 30-40 % wyjazdów do ró¿nego rodzaju zdarzeñ. Na
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by, a¿ do dnia odejœcia na emeryturê, stra¿acy siê ca³y czas kszta³c¹. Rozk³ad s³u¿by
jest rozpisany co do minuty, w tym na zajêcia szkoleniowe. Najlepsz¹ form¹ nauki
s¹ æwiczenia praktyczne, dlatego czêsto
mo¿emy zobaczyæ stra¿aków przemieszczaj¹cych siê ulicami naszego miasta, m. in.
na zajêcia szkoleniowe lub æwiczenia. Raz
w miesi¹cu wybieraj¹ jakiœ zak³ad pracy do
rozpoznania operacyjnego, czyli zapoznaj¹ siê, z jakimi zagro¿eniami w danym zak³adzie mo¿na siê spotkaæ i w tym obiekcie
te¿ æwicz¹, ¿eby poznaæ np. rozk³ad pomieszczeñ. S¹ zak³ady o wiêkszym zagro¿eniu, jak przyk³adowo nowotomyska
mleczarnia. Tam jest uk³ad ch³odniczy wype³niony amoniakiem, a jest to substancja
chemiczna wyj¹tkowo niebezpieczna dla
organizmu ludzkiego. Rozszczelnienie siê
tego uk³adu mo¿e spowodowaæ wyciek
amoniaku, a stra¿acy musz¹ byæ na tak¹
sytuacjê przygotowani, musz¹ mieæ wiedzê na temat tej instalacji ch³odniczej i j¹
maj¹.

To by³a dla mnie wielka radoœæ, kiedy dosta³em
informacjê, ¿e zosta³em przyjêty. Szko³a Chor¹¿ych
Po¿arnictwa w Poznaniu, 1980 r.

mocy ustawy dosz³o ratownictwo: medyczne, techniczne, chemiczne, ekologiczne, wysokoœciowe, wodne. Ta szeroka paleta dzia³añ spowodowa³a, ¿e aktualnie
stra¿ak to alfa i omega z dziedziny ratownictwa.
Zapewne ogromne znaczenie dla skutecznoœci tak ró¿norodnych dzia³añ ratowniczych ma praktyka i doœwiadczenie
stra¿aków…
Dlatego od momentu przyjêcia do s³u¿84
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W swojej pracy mogê obserwowaæ
ma³ych ch³opców zafascynowanych zawodem stra¿aka, wszystkie tematyczne
ksi¹¿ki ciesz¹ siê ogromn¹ popularnoœci¹.
Ciekawa jestem, w jakim stopniu dzieciêcy zapa³ przek³ada siê na popularnoœæ tej
drogi zawodowej?
Chêtnych do wykonywania zawodu
stra¿aka jest bardzo wielu. Mam satysfakcjê, gdy¿ chodzi³em na prelekcje do
szkó³, promuj¹c ten zawód i informuj¹c,
w jaki sposób mo¿na go zdobyæ. Znam
osoby, które po spotkaniu ze mn¹ zosta³y zawodowymi stra¿akami. W tej chwili,
jeœli chodzi o warunki przyjêcia, poprzeczka jest bardzo wysoko postawiona. Osoby, które s¹ cz³onkami Ochotni-
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W skrzynce pocztowej znalaz³em skierowanie do s³u¿by w Nowym Tomyœlu. Obchody Dnia Stra¿aka
w pierwszym roku s³u¿by w nowotomyskiej komendzie. Od prawej: Leszek M¹dry, Aleksander Wasilewski,
Jaros³aw Kaczmarek, Waldemar Zgrabka, Tadeusz Kasperek, Andrzej £aciñski, Edward Roguski,
Kazimierz Hildebrand - 1983 r.

czych Stra¿y Po¿arnych maj¹ punkty preferencyjne, dodatkowe punkty s¹ za posiadanie uprawnieñ ratownika medycznego, prawa jazdy na pojazdy ciê¿arowe
itd. Na pewno sprawnoœæ fizyczna to jest
jedno z istotnych kryteriów, a wymogi s¹
bardzo wyœrubowane. Swego czasu zrobiliœmy test w naborze na stra¿aka ratownika. Do jednostki zg³osi³o siê oko³o 20
ch³opaków, a praktycznie jedna osoba
spe³ni³a kryterium sprawnoœci fizycznej.
Stra¿ak musi siê liczyæ z ró¿nego rodzaju
zagro¿eniami. Sprzêt do obs³ugi przez ratownika nie jest lekki. Podczas dzia³añ ratowniczo - gaœniczych trzeba wykonywaæ
ciê¿kie prace fizyczne. Niezbêdna jest
umiejêtnoœæ p³ywania. Taka wszechstronnoœæ stra¿aka - ratownika jest podstawowym wymogiem.

A odpornoœæ psychiczna? Stra¿acy stykaj¹ siê przecie¿ z bardzo dramatycznymi
sytuacjami…
Przez ostatnie lata, w wyniku naborów
do s³u¿by dostawali siê g³ównie stra¿acy,
którzy byli ju¿ cz³onkami Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych. Oni ju¿ mieli jakieœ obycie z trudnymi sytuacjami. Po¿arnictwo
w latach osiemdziesi¹tych by³o zupe³nie inne, wiêc ja sukcesywnie to doœwiadczenie
zdobywa³em. Bêd¹c w szkole po¿arniczej,
uczestniczy³em w trzech akcjach i by³y to
po¿ary. Pamiêtam stres i adrenalinê podczas pierwszego wyjazdu w ramach nowotomyskiej komendy. Przez dziesiêæ lat mojej s³u¿by, do tego '91 roku jeŸdziliœmy do
po¿arów, a jak otrzymaliœmy ju¿ samochód ratownictwa technicznego i byliœmy
dysponowani do wypadków drogowych,
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takiej potrzeby, ale nie mówiê, ¿e jestem
twardzielem. Mam miêkkie serce, wzruszam siê i zw³aszcza jak dzieci s¹ uczestnikami wypadków, to jest dla mnie coœ
strasznego. Ratownictwo to nie tylko pomoc ludziom, ale równie¿ zwierzêtom.
Wyci¹galiœmy psa ze studni, koty z ró¿nych miejsc, konia i krowy topi¹ce siê na
za³amanym lodzie.

Andrzej £aciñski z ¿on¹ Ma³gorzat¹, córk¹ Karolin¹,
synem Marcinem oraz ulubionymi psami
- Ig¹ i Frankiem. Gniezno, 2019 r.

to wszyscy uczyliœmy siê tego rzemios³a
i nabywaliœmy odpornoœci psychicznej. Od
kilku lat w Komendzie Wojewódzkiej
w Poznaniu zatrudnionych jest dwóch psychologów, którzy œwiadcz¹ us³ugi na rzecz
stra¿aków. Przez lata mojej s³u¿by, kilkakrotnie pani psycholog przyje¿d¿a³a do naszej komendy na spotkania ze stra¿akami,
którzy byli nara¿eni na bardzo nieprzyjemne sytuacje stresogenne podczas akcji ratowniczo - gaœniczej. Najczêœciej by³y to sytuacje zwi¹zane z wypadkami drogowymi
ze skutkiem œmiertelnym. Osobiœcie nie
korzysta³em z tych porad, przez 40 lat
uodporni³em siê na to wszystko i nie by³o
86

Martyna Nowosadzka

Znalaz³ siê Pan kiedyœ w sytuacji, kiedy
ba³ siê Pan o w³asne ¿ycie b¹dŸ ¿ycie kolegów?
By³y takie sytuacje. Najgorzej jest wtedy,
gdy ktoœ postêpuje zbyt brawurowo i zapomina o przepisach bezpieczeñstwa i higieny s³u¿by. W tej chwili BHP jest na
pierwszym planie. Je¿eli samochód po¿arniczy jedzie na sygna³ach, ka¿dy ma obowi¹zek mieæ na g³owie he³m. To jest tylko
taki jeden z prostych elementów. Raz
w ¿yciu poczu³em, ¿e mogê nie wróciæ do
jednostki i to z w³asnej winy. Z³ama³em ¿elazn¹ zasadê bezpieczeñstwa. To by³o na
pocz¹tku mojej kariery. Pali³a siê piwnica
w jednorodzinnym budynku mieszkalnym. Do stra¿aków obecnych na miejscu
zdarzenia powiedzia³em, ¿eby weszli do
œrodka w aparatach, by sprawdziæ, czy
woda lana przez okienka piwniczne
w ogóle gasi, czy tylko zalewa tê piwnicê.
Nikt nie chcia³ siê zdecydowaæ na wejœcie
i jako niedoœwiadczony stra¿ak, niedoœwiadczony dowódca, postanowi³em im
zaimponowaæ i wszed³em tam sam. Pierwsza, podstawowa zasada mówi, ¿e nigdy
nie powinno siê wchodziæ w pojedynkê,
drug¹ zasadê z³ama³em, nie bêd¹c zabezpieczonym link¹ asekuracyjn¹ lub lini¹ wê¿ow¹, po której móg³bym siê wycofaæ.
Sprzêt w latach 80. nie by³ taki nowoczesny jak w tej chwili, wiêc dym zacz¹³ mi siê
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Stra¿acy s¹ szczerze oddani temu, co robi¹. Od prawej: Maciej Grzeœkowiak, Miko³aj Antkowiak,
Marek Dorywa³a, Mateusz Cyprian, Tomasz Bimkiewicz, Andrzej £aciñski, Krzysztof Dolecki.
Nowy Tomyœl, 2017 r. Fot. Miros³aw Koz³owski

wdzieraæ do czêœci twarzowej maski, zacz¹³em siê dusiæ i straci³em orientacjê w zadymionym pomieszczeniu. Oddech stawa³
siê coraz trudniejszy, doszed³em do œciany,
posuwa³em siê po niej a¿ trafi³em na otwór
drzwiowy, schody i po czworakach uda³o
mi siê wydostaæ na zewn¹trz. Wyszed³em
i udawa³em, ¿e mi nic nie jest, a tak naprawdê by³em przera¿ony t¹ sytuacj¹. Do
koñca mojej s³u¿by bardzo zwraca³em
uwagê na elementy bezpieczeñstwa. Druga taka sytuacja mia³a miejsce w Nowym
Tomyœlu, na ulicy Kolejowej, podczas po¿aru hurtowni sprzêtu sportowego. Stra¿ak wykona³ wtedy czynnoœæ, której nie
powinien wykonaæ. Mimo ¿e nikt nie wyda³ takiego polecenia ani rozkazu, ten stra¿ak wszed³ na dach i próbowa³ kierowaæ
strumieñ wody przez znajduj¹cy siê tam
otwór wentylacyjny. Widzia³em, jak dach
tego budynku siê zawala i ten cz³owiek
wpada do œrodka. Pomyœla³em, ¿e to koniec. Jakie by³o moje szczêœcie i radoœæ,

kiedy zobaczy³em go, jak wychodzi z ty³u
budynku ca³y i zdrowy. Zd¹¿y³ zeskoczyæ
z dachu, tu¿ przed zawaleniem siê ca³ej
konstrukcji. Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w mojej pracy zawodowej by³ po¿ar pa³acu w W¹sowie, który mia³ miejsce
19 lutego 2011 roku. To by³ ogromny po¿ar, jeden z najwiêkszych w mojej karierze
zawodowej. Do jego ugaszenia zaanga¿owane zosta³y spore si³y i œrodki po¿arnicze. Tam równie¿ by³o kilka chwil mro¿¹cych krew w ¿y³ach. W momencie zawalenia siê stropu pomiêdzy czêœci¹ parterow¹ a pierwszym piêtrem, na klatce schodowej z pola widzenia zniknê³o dwóch
stra¿aków, którzy prowadzili tam dzia³ania gaœnicze. To by³y chwile, kiedy pomyœleliœmy, ¿e dwóch naszych kolegów mog³o zgin¹æ w trakcie tego po¿aru. Wtedy
te¿, kieruj¹cy dzia³aniami, podj¹³ decyzjê
o wycofaniu wszystkich stra¿aków-ratowników i sprawdzeniu stanów osobowych.
Okaza³o siê, ¿e ci stra¿acy, w czasie gdy
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Jednym z najwa¿niejszych wydarzeñ w mojej pracy zawodowej by³ po¿ar pa³acu w W¹sowie - luty 2011 r.

strop uleg³ zawaleniu, wyskoczyli przez
okno na taras nad wejœciem do pa³acu,
a nastêpnie przy pomocy podnoœnika zostali zdjêci. Zapewne wszyscy pamiêtaj¹,
¿e dzia³ania po¿arnicze w pa³acu by³y prowadzone przez kilka dni. Na dzieñ dzisiejszy pa³ac jest odbudowany. By³o te¿ wiele
innych niebezpiecznych, drobniejszych
zdarzeñ, ale te w szczególnoœci utkwi³y mi
w pamiêci.
To szczelnie mêski œwiat, czy mo¿na
spotkaæ w tym zawodzie kobiety?
S¹ pojedyncze przypadki w Polsce, gdzie
kobiety s¹ zatrudnione w Jednostkach Ratowniczo - Gaœniczych. S³ysza³em o kobiecie, która by³a na stanowisku dowódcy
Jednostki Ratowniczo - Gaœniczej, gdzieœ
na Œl¹sku. W powiecie nowotomyskim s¹
panie, które je¿d¿¹ do akcji. S¹ to miêdzy
88
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innymi cz³onkinie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych w Bukowcu i w Borui Koœcielnej.
Jak organizowaliœmy kursy dla cz³onków
OSP w celu zdobycia uprawnieñ do udzia³u w akcjach ratowniczo - gaœniczych, mogliœmy zauwa¿yæ, ¿e jeœli chodzi o umiejêtnoœci i wiedzê, to panie czêsto by³y najlepsze. Nieco gorzej wypada³y przy obs³udze
narzêdzi hydraulicznych, kiedy zakres
czynnoœci, które trzeba by³o wykonaæ,
wymaga³ u¿ycia du¿ej si³y.
Za pe³nion¹ s³u¿bê by³ Pan wielokrotnie
odznaczany i nagradzany. Czy z któregoœ
z tych wyró¿nieñ jest Pan wyj¹tkowo
dumny?
Ka¿de odznaczenie daje satysfakcjê, ale
trudno jest mi wymieniæ jedno, które sprawi³o mi najwiêcej przyjemnoœci. Mogê tylko powiedzieæ, ¿e mam odznaczenia od
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Rozsta³em siê ze s³u¿b¹ z du¿¹ satysfakcj¹, poczuciem spe³nienia i w mi³ej atmosferze. Nowy Tomyœl, 2020 r.
Fot. Adam Polañski

niemal wszystkich prezydentów naszego
kraju. Zwykle przyznawane s¹ przy okazji
œwi¹t pañstwowych lub Dnia Stra¿aka.
Têskni Pan za mundurem?
Bardzo, ale sytuacja siê stabilizuje. 30
czerwca ubieg³ego roku po¿egna³em siê
ze s³u¿b¹. Najgorszy by³ ten pierwszy
okres. ¯eby emocjonalnie och³on¹æ,
wspólnie z ma³¿onk¹ wybraliœmy siê w kilka miejsc, m. in. pojechaliœmy do Gdañska.
Szliœmy dosyæ ruchliw¹ drog¹ i nagle us³ysza³em jad¹ce na sygna³ach dŸwiêkowych
trzy zastêpy stra¿y po¿arnej. Przejecha³y
obok mnie, jak sta³em na przejœciu i ³ezka
w oku mi siê zakrêci³a. Nastêpnie byliœmy
w Ustce i tam, gdy wyszed³em na balkon
pensjonatu, zobaczy³em samochód stra¿acki i panów z notesami rozpoczynaj¹cych czynnoœci kontrolne. Oczywiœcie,

mia³em ochotê porozmawiaæ, ale nie przerywa³em im czynnoœci. Mieszkam w takiej
odleg³oœci od komendy, ¿e s³yszê ka¿dy
wyjazd. Dzisiaj rano te¿ wyje¿d¿ali… Najwa¿niejsze jest to, ¿e rozsta³em siê ze s³u¿b¹ z du¿¹ satysfakcj¹, poczuciem spe³nienia siê i w mi³ej atmosferze. Zosta³em odpowiednio uhonorowany przez kolegów
ze s³u¿by. By³a przyjemna uroczystoœæ
i w ka¿dej chwili mogê wejœæ do komendy.
Wiem, ¿e jestem tam mile widziany.
Przysz³o Panu do g³owy, by z sentymentu zacz¹æ kolekcjonowaæ teraz wozy
stra¿ackie?
To trzeba czuæ, a mnie nigdy to nie pasjonowa³o. Do dzisiaj wydawana jest kolekcja wozów stra¿ackich firmy De Agostini. Swego czasu pracowa³ w Nowym Tomyœlu pewien komendant, któremu
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Jestem osob¹, która uwielbia turystykê. Radków, 2021 r.

kupowa³em te modele, gdy¿ on sam nigdy
nie mia³ na to czasu. Mia³ z 50 modeli, trzyma³ je w przeszklonej witrynie u siebie
w gabinecie, tak¿e napatrzy³em siê na nie.
Wozów stra¿ackich mia³em wokó³ siebie
przez ca³e ¿ycie wystarczaj¹co du¿o.
Czym aktualnie wype³nia Pan sobie wolny czas?
Wiêksza iloœæ wolnego czasu pozwala
mi na d³u¿sze przeja¿d¿ki rowerowe.
Mam kilka ulubionych tras i staram siê
w ci¹gu dnia przejechaæ odpowiedni¹ liczbê kilometrów. Wczeœniej te¿ ju¿ sobie
trochê jeŸdzi³em z myœl¹ o utrzymaniu
kondycji fizycznej, ale mój tegoroczny rekord wynosi 78 kilometrów w ci¹gu jednego dnia. Jestem osob¹, która uwielbia turystykê. Raz do roku wyje¿d¿amy z ¿on¹ do
ulubionego Ustronia Morskiego, gdzie
przez tydzieñ leniuchujemy i du¿o spacerujemy, a po tym tygodniu rozpoczynamy
zwiedzanie, takie z prawdziwego zdarze90
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nia. Od czasu do czasu córka podrzuca mi
pod opiekê swoje psy, wtedy uwielbiam
z nimi spacerowaæ. Ma dwa psiaki rasy shibainu. To jest japoñska rasa szpica, s¹ przepiêkne i przekochane. W przysz³oœci na
pewno bêdê mia³ swojego psa. No i jest
jeszcze koszykówka, któr¹ uprawiam ju¿
26 lat.
Koszykówka to sport zespo³owy, nale¿y Pan do jakiejœ dru¿yny?
Mam grupê koszykarsk¹ starszych panów, takich oldboyów, z którymi spotykamy siê co poniedzia³ek, od 26 lat. To jest
niesamowita pasja. Mamy tak¹ ¿elazn¹
grupê i kawa³ wspólnej historii. Parê osób
siê wymieni³o, ze wzglêdu na jak¹œ kontuzjê lub wiek… To jest rzecz naturalna, ale
trzon ludzi tworz¹cych od pocz¹tku zespó³ wci¹¿ jest. W mojej dru¿ynie jest trzynaœcie osób. Trenujemy w hali sportowej
Szko³y Podstawowej nr 2, a w okresie wakacyjnym gramy na Orliku. Kiedyœ brali-
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Spotykamy siê co poniedzia³ek, od 26 lat. Od prawej siedz¹: Jerzy Dominiak, Edmund Dominiak, Maciej Beyga,
Pawe³ Piechowiak, Zenon Nowicki; od prawej stoj¹: Krystian Kuœnierek, Bogdan Andrzejczak,
Wojciech Ka³u¿ny, Damian Naporowski, Andrzej £aciñski, Remigiusz Jakubowski, £ukasz Dziewia³towski
- 2021 r.

œmy udzia³ w turniejach koszykarskich, teraz ju¿ sobie to odpuœciliœmy. Co roku organizujemy sobie Wigiliê koszykarsk¹
w restauracji, a w maju zakoñczenie sezonu halowego i wtedy robimy sobie pami¹tkowe zdjêcie zbiorowe. Mam ju¿ spory
plik zdjêæ uzbieranych przez 26 lat i mo¿emy sobie ogl¹daæ, jak przez ten okres siê
zmieniliœmy - jedni mieli bujne czupryny,
kszta³ty te¿ ju¿ siê trochê zmieni³y, ale poziom naszej gry jest ca³y czas wysoki. Mo¿e prêdkoœæ i zwinnoœæ ruchów troszeczkê maleje, bo lat przybywa i tego siê nie da
cofn¹æ, ale dopóki zdrowie pozwoli, bêdziemy chodziæ na tê koszykówkê.

oraz aby kolekcja siê wci¹¿ rozrasta³a, budz¹c jeszcze wiêkszy podziw wœród goœci
odwiedzaj¹cych Pana dom i targowe stoisko.
Dziêkujê serdecznie. Dodam jeszcze, ¿e
przez uczestnictwo w targach hobbystycznych nawi¹zuje siê œwietne znajomoœci.
Pozna³em zawodowego rajdowca, który
wyczynowo startuje w rajdach samochodowych. Zachwyci³ siê nasz¹ kolekcj¹,
a jak pokaza³ nam, czym on dysponuje, to
my równie¿ siê zachwyciliœmy. Postanowiliœmy po³¹czyæ si³y i w przysz³ym roku na
naszym stoisku pojawi siê coœ ekstra!

Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê, by pasje
nieustannie wnosi³y radoœæ do Pana ¿ycia

Zdjêcia: archiwum domowe Andrzeja
£aciñskiego
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Dyplom Obywatelstwa Honorowego powiatowego miasta Nowego Tomyœla przyznanego genera³owi broni
Kazimierzowi Sosnkowskiemu 8 lipca 1938 r. przez Zarz¹d i Radê Miejsk¹
(kopia dokumentu z archiwum Jerzego Tyca)
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Œladem jednego dokumentu….
Akt Obywatelstwa Honorowego powiatowego miasta Nowego Tomyœla nadany
genera³owi broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu
Pragnê podziêkowaæ (…) za zaszczyt, który mnie spotka³ przed chwil¹. Przyjmujê
obywatelstwo honorowe miast Nowego Tomyœla, Grodziska i Opalenicy. Jestem tutaj przy tym
jakby w podwójnej roli. Raz w charakterze jednego z najstarszych ¿o³nierzy Rzeczypospolitej,
a drugie w charakterze obywatela tego powiatu1 - mówi³ genera³ Kazimierz Sosnkowski,
podczas, bêd¹cej wyrazem g³êbokiego patriotyzmu ówczesnego przygranicznego
powiatu nowotomyskiego i nie maj¹cej sobie równych w dotychczasowej historii
naszego miasta, uroczystoœci, która odby³a siê w naszym mieœcie 10 lipca 1938 roku. 2
W niezwykle uroczystej oprawie przekazano tego dnia polskiej armii sprzêt
wojskowy zakupiony ze sk³adek spo³ecznych, zgromadzonych w ramach zbiórki na powo³any w obliczu zagra¿aj¹cego zagro¿enia ze strony Niemiec - Fundusz Obrony
Narodowej. Wydarzenie to sta³o siê okazj¹ do wrêczenia marsza³kowi Edwardowi Rydzowi - Œmig³emu, G³ównemu Inspektorowi Si³ Zbrojnych oraz genera³owi broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu - Inspektorowi
Armii dyplomów Honorowych Obywateli
trzech s¹siaduj¹cych ze sob¹ miast: Nowego Tomyœla, Grodziska i Opalenicy.
W zbiorach nowotomyskich regionalistów zachowa³a siê kopia Aktu Obywatelstwa Honorowego powiatowego miasta
Nowego Tomyœla nadanego, obecnemu na
uroczystoœci genera³owi broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu. Zaœwiadcza on, ¿e
uchwa³ê w tej sprawie Rada Miejska w Nowym Tomyœlu podjê³a dwa dni wczeœniej, tj.
8 lipca 1938 roku, w uznaniu niespo¿ytych
zas³ug po³o¿onych w dziele odbudowy i ugruntowania wielkoœci Pañstwa Polskiego.
Godzi siê w tym miejscu przypomnieæ, ¿e
genera³ broni Kazimierz Sosnkowski
(1885-1969) zwi¹zany by³ osobiœcie
z Wielkopolsk¹ i powiatem nowotomyskim. Od niemal 20 lat by³ bowiem w³aœciGenera³ broni Kazimierz Sosnkowski
cielem maj¹tku wraz z parkiem w pobliskim
(1885-1969)
Pora¿ynie oraz Sielinku. To tu przysz³o na
Œladem jednego dokumentu...

93

ODCZYTANE NA NOWO

Moment wrêczenia genera³owi
Sosnkowskiemu Aktu Obywatelstwa
Honorowego Nowego Tomyœla.
Dokument wrêcza
burmistrz Czes³aw Krzowski,
obok spo³eczny wiceburmistrz
Czes³aw Wydra.
Zdjêcie ze zbiorów Archiwum
Pañstwowego w Poznaniu

œwiat jego piêciu synów. Nie mo¿e wiêc dziwiæ fakt, ¿e w wyg³oszonym tego dnia przemówieniu niezwykle silne ten zwi¹zek podkreœla³: ¯ywy zwi¹zek uczuæ serc i myœli miêdzy
wojskiem i obywatelem stanowi sens najistotniejszy dzisiejszej podnios³ej uroczystoœci. Spo³eczeñstwo pomna¿a dziœ, wzbogaca nie tylko si³y fizyczne wojskowych szeregów, ale i moraln¹
wartoœæ armii narodowej. Dziêkujê za to serdecznie i wznoszê okrzyk: „Spo³eczeñstwo powiatu nowotomyskiego niech ¿yje!”(…)
Pragnê podziêkowaæ z kolei za zaszczyt, który mnie spotka³ przed chwil¹. Przyjmujê obywatelstwo honorowe miast Nowego Tomyœla, Grodziska i Opalenicy. Jestem tutaj przy tym jakby w podwójnej roli. Raz w charakterze jednego z najstarszych ¿o³nierzy Rzeczypospolitej
a drugie w charakterze obywatela tego powiatu. (…)
I wy wszyscy musicie byæ ka¿dej chwili przygotowani, gotowi spe³niaæ swe codzienne obowi¹zki z myœl¹ o tym, aby Polska w potrzebie nie tylko mog³a odeprzeæ wroga, ale by³a siln¹
wymierzaæ mu karê w jego w³asnej granicy. Si³ê zaœ i potêgê pañstwa stanowi nie tylko liczebnoœæ, nie tylko techniczne wyposa¿enie wojska, ale i rozkwit kraju. Rozkwit kraju to te¿ ekonomia, pracowitoœæ, charakter, wartoœæ moralna obywatela, ³ad oraz dyscyplina spo³eczna. To s¹
zalety, które w tak przemo¿nej mierze cechuj¹ Wielkopolskê. Wielkopolska jest przepojona
ponad to duchem chrzeœcijañstwa, duchem kultury zachodnio-europejskiej. Posiada mieszkañców, œwiadomych swych obywatelskich obowi¹zków i powo³anych do spe³nienia spo³ecznych
zadañ na terenie ca³ego kraju, w zakresie unarodowienia handlu, rêkodzie³a, przemys³u,
w ogóle stanu œredniego. Wielkopolski stan rolniczy zaciek³oœci¹ i umiejêtnoœci¹ organizacji pracy potrafi³ wznieœæ wieœ swej dzielnicy na europejski poziom, czyni¹c z niej prawdziwy spichlerz
Rzeczypospolitej.
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Genera³ Sosnkowski odbiera na Starym Rynku (Plac Chopina) defiladê wojska koñcz¹c¹ uroczystoœæ
przekazania broni armii polskiej w dniu 10 lipca 1938 roku

Wiêzy, które mnie ³¹cz¹ z Wielkopolsk¹ s¹ silne i liczne. Przywi¹za³em siê silnie i szczerze
do tych k¹tów, mam szczery sentyment dla schludnych miast i osiedli, dla tych ukochanych, szumi¹cych ³anów, do jezior i piêknych lasów. Serce moje przywi¹za³o siê do wielkopolskiej ziemi,
której skiby odwracam ju¿ teraz blisko od dwudziestu lat i która sta³a siê kolebk¹ moich 5 synów. Powiat nasz mam prawo tak powiedzieæ, jako jeden z najstarszych ¿o³nierzy Rzeczypospolitej a zarazem i obywatel tego powiatu - ma tê ambicjê i wype³nia je treœci¹, aby godnie
odpowiedzieæ obowi¹zkom kresowego bastionu. ¯yczê miastom i sio³om Nowotomyskiego dalszego rozkwitu. ¯yczê sobie i wam, aby powiat nasz stal siê najpierwszym w ca³ej Polsce: pod
wzglêdem mi³oœci do Boga i Ojczyzny, pod wzglêdem cnót chrzeœcijañskich hartu ducha
i sprawnoœci pracy, aby przodowa³ Polsce ca³ej pod wzglêdem wzorowego pe³nienia s³u¿by dla
pañstwa. I teraz, gdy ¿yjemy w okresie pokoju, i wtedy, gdy z powodu niezbadanych dla nas
wyroków Opatrznoœci, biæ zaczn¹ godziny ciê¿kich naszych trudów wojennych3.
Na wrêczonym genera³owi Sosnkowskiemu Akcie Obywatelstwa Honorowego powiatowego miasta Nowego Tomyœl swoje podpisy z³o¿yli cz³onkowie Zarz¹du Miejskiego w sk³adzie: Czes³aw Krzowski, Wojciech Wydra, Jan Koperski i Roman Witecki
oraz radni Rady Miejskiej: Krzysztof Kabza, Micha³ Orczykowski, Jan Dopiera³a, dr Jerzy
Buddee, El¿bieta Gniotowa, Wojciech Mania, Kazimierz Kañdu³a, Joachim Otton, Lilla
Morzyñska, Eryk Soko³owski i Wincenty Marcinkowski.
ZARZ¥D MIEJSKI
Czes³aw Krzowski - burmistrz Nowego Tomyœla w latach 1935-1939. Urodzony 22
lipca 1885 roku w Warszawie. Ukoñczy³ szko³ê œredni¹ handlow¹, a nastêpnie wy¿sze
studia w Freibergu (Saksonia). W 1914 roku wst¹pi³ do s³u¿by w Legionach Polskich.
Œladem jednego dokumentu...
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Czes³aw Krzowski - burmistrz Nowego Tomyœla
w latach 1935 - 1939.
Zdjêcie ze zbiorów Edmunda ¯urka

Wojciech Wydra - sprawuj¹cy niezawodowo
urz¹d wiceburmistrza.
Zdjêcie ze zbiorów Edmunda ¯urka

W 1917 roku ukoñczy³ Szko³ê Podchor¹¿ych Piechoty. W 1928 roku awansowa³ do
stopnia majora i obj¹³ stanowisko kwatermistrza w pu³ku piechoty. Po przejœciu do rezerwy zosta³ najpierw burmistrzem Grodziska Wlkp. (1932-1935), a nastêpnie 11 paŸdziernika 1935 roku obj¹³ stanowisko burmistrza Nowego Tomyœla. Udziela³ siê spo³ecznie, m. in. by³ prezesem oddzia³u powiatowego Zwi¹zku Stra¿y Po¿arnej RP. Da³ siê
poznaæ jako dobry gospodarz miasta. Swoim staraniem m. in sprawi³, ¿e wyraŸnie poprawi³a siê estetyka miasta (ulice, chodniki, oœwietlenie ulic, elewacje domów, park miejski, nowe nasadzenia drzew), a Nowy Tomyœl zyska³ opiniê najbardziej zadbanego miasta w województwie poznañskim.
Wojciech Wydra (1904-1982) 4 - kierownik Publicznej Szko³y Powszechnej w Nowym Tomyœlu w latach 1930 -1939; w 1932 roku wybrany do Rady Miejskiej, niezawodowo a¿ do wybuchu wojny w 1939 roku sprawuj¹cy urz¹d wiceburmistrza. Dzia³acz
spo³eczny zaanga¿owany w dzia³alnoœæ wielu organizacji, m. in. prezes oddzia³u powiatowego Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego (1931 - 1939), prezes ko³a Zwi¹zku Oficerów Rezerwy RP, Towarzystwa Czytelni Ludowych, Towarzystwa Popierania Budowy
Szkó³ Powszechnych. Porucznik rezerwy Wojska Polskiego. By³ równie¿ sekretarzem
ko³a Ligi Morskiej i Kolonialnej, komendantem Powiatowego Zwi¹zku Strzeleckiego,
kierownikiem sekretariatu Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem oraz wiceprzewodnicz¹cym powiatowego komitetu Funduszu Obrony Narodowej.
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Dwukrotnie ubiega³ siê o mandat poselski: w wyborach 1935 oraz w 1938 roku.
Mandat pos³a na Sejm V kadencji uzyska³ w wyborach 1938 roku z ramienia Obozu
Zjednoczenia Narodowego, zdobywaj¹c w okrêgu wyborczym nr 95 Poznañ - 48 883
g³osów. W parlamencie by³ cz³onkiem komisji bud¿etowej, w której m. in. usilnie zabiega³ o w³aœciw¹ rangê podstawowego nauczania powszechnego i zawodu nauczyciela. 5
Porucznik rezerwy Wojska Polskiego. W 1939 roku zg³osi³ siê do wojska. W czasie
wojny trafi³ do niewoli sowieckiej, nastêpnie by³ wiêŸniem obozów koncentracyjnych.
W 1945 roku, po powrocie do kraju, pe³ni³ funkcjê Przewodnicz¹cego Delegacji ds. Repatriacji Polaków z Obozów w Niemczech i Austrii przy Prezesie Rady Ministrów. Misjê tê skoñczy³ w paŸdzierniku 1945 roku. W latach 1947-1950 by³ Prezydentem Miasta Gniezna. 6
Jan Koperski - górnik z Westfalii. Po pierwszej wojnie œwiatowej wraz z rodzin¹ osiedli³ siê w Nowym Tomyœlu. Dzia³acz spo³eczny, m. in. cz³onek zarz¹du „Soko³a” w 1932
roku.
Roman Witecki - przemys³owiec (?)
RADA MIEJSKA
Zygmunt Kabza (1894-1965) 7 - prokurent Fabryki Siatek ¯arowych „¯ar”
w Nowym Tomyœlu, zatrudniony w latach
1921 - 1939 na stanowisku ksiêgowego,
a nastêpnie zastêpcy dyrektora w Towarzystwie Akcyjnym „¯ar”. Dzia³acz spo³eczny i sportowy. Od powstania klubu
Sportowego „Huragan” w Nowym Tomyœlu aktywny jego dzia³acz. Prezes chóru
„Halka” w Nowym Tomyœlu. W latach
1934-1935 pe³ni³ funkcjê skarbnika ko³a
Ligi Morskiej i Kolonialnej. Dzia³acz obozu
prorz¹dowego, reprezentowanego przez
Bezpartyjny Blok Wspó³pracy z Rz¹dem
(BBWR), a nastêpnie OZN. W 1939 roku
wybrany na prezesa Obozu Zjednoczenia
Narodowego w Nowym Tomyœlu. Radny
Rady Miejskiej, cz³onek i przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej. Po wojnie, w 1945 roZygmunt Kabza - radny miejski, prokurent Fabryki
ku, zosta³ pierwszym prezesem Klubu Spor- Siatek ¯arowych „¯ar” w Nowym Tomyœlu.
towego „Polonia”. Pracowa³ jako kierownik
Zdjêcie z archiwum rodzinnego
Wincentego Wnuka
oddzia³u Spó³dzielni Spo¿ywców „Spo³em”
(1945-1949), a nastêpnie (1950-1963) jako g³ówny ksiêgowy w Budowlanej Spó³dzielni Pracy w Nowym Tomyœlu.
Œladem jednego dokumentu...
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El¿bieta Gniotowa .
Nowotomyska Galeria Internetowa.
Z albumu Marii Czajki

Wojciech Mania.
Zdjêcie ze zbiorów Miejskiej i Powiatowej
Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu

Micha³ Orczykowski (1888-1945) - komornik s¹dowy, pracownik Urzêdu Skarbowego w Nowym Tomyœlu. Po II wojnie œwiatowej pracownik magistratu. W niewyjaœnionych okolicznoœciach na pocz¹tku 1945 roku zabrany przez Rosjan. Konwojowany
w kolumnie pieszej do Poznania. W okolicy Buku zastrzelony.
Jan Dopiera³a (1886-1975) - kupiec prowadz¹cy w³asny sklep ksiêgarsko-papierniczy przy ul. Mickiewicza w Nowym Tomyœlu, wydawca pierwszych polskich pocztówek
z widokami Nowego Tomyœla. Cz³onek zarz¹du Towarzystwa Przemys³owego, cz³onek zarz¹du Obywatelskiego Ko³a Bezpartyjnego Bloku Wspó³pracy z Rz¹dem
(BBWR), dzia³a³ w zarz¹dzie Miejskiego Komitetu do walki z bezrobociem. Powstaniec
wielkopolski, spoczywa na cmentarzu w Nowym Tomyœlu, w grobie oznaczonym
medalem powstañczym.
Jerzy (Georg) Buddee (1882-1945) - lekarz, obywatel polski narodowoœci niemieckiej, lecz¹cy zarówno ludnoœæ niemieck¹, jak i polsk¹. Od 1926 roku radny miejski. Popularny wœród mieszczañstwa niemieckiego. Dzia³acz polityczny publicznie nie ujawniaj¹cy swoich zapatrywañ. Prezes niemieckiego Stowarzyszenia Œpiewackiego Chóru Mieszanego. W styczniu 1945 roku nie zamierza³ opuszczaæ miasta, gdy¿ nie obawia³ siê represji ze strony polskich mieszkañców miasta. Po zamordowaniu 26 stycznia przez
Niemców oœmiu Polaków, a przed wkroczeniem do miasta Rosjan, pope³ni³ wraz z ro98
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Kazimierz Kañdu³a.
Zdjêcie powojenne z archiwum Cechu Rzemios³
Ró¿nych w Nowym Tomyœlu

Eryk Soko³owski.
Zdjêcie ze zbiorów Marcina Izydorka

dzin¹ (synow¹ i wnukiem) samobójstwo przez otrucie gazem we w³asnym domu przy
ul. 3 Stycznia 5.8
El¿bieta Gniotowa - urodzona 8 VII 1894 r. w Uœciêcicach, czo³owa dzia³aczka obozu prorz¹dowego na terenie Nowego Tomyœla /BBWR i OZN/, przewodnicz¹ca zarz¹du oddzia³u powiatowego Zwi¹zku Pracy Obywatelskiej Kobiet, odznaczona
w 1933 roku br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi za dzia³alnoœæ na polu spo³ecznym. Aktywna
dzia³aczka Miejskiej Komisji Opieki Spo³ecznej, powo³anej w Nowym Tomyœlu w 1945
roku, zajmuj¹cej siê m. in. zbieraniem odzie¿y i poœcieli dla by³ych jeñców i wiêŸniów
obozów koncentracyjnych, udzielaniem zapomóg pieniê¿nych. W okresie powojennym
tak¿e przewodnicz¹ca Towarzystwa Przyjació³ ¯o³nierza. ¯ona mistrza kominiarskiego,
powstañca wielkopolskiego, Wincentego Gniota.
Wojciech Mania - w³aœciciel restauracji i Hotelu „Wielkopolskiego” (wczeœniej Hotelu „Pod Wieñcem Chmielowym” przy Starym Rynku (Plac Chopina). Cz³onek Sejmiku
Powiatowego w latach 1926-1929. Jego lokal by³ miejscem zebrañ nowotomyskich organizacji, m. in.: Towarzystwa Powstañców i Wojaków w Nowym Tomyœlu, Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej oraz nowotomyskiego rzemios³a, w tym cz³onków Wolnego Cechu Stolarskiego, Wolnego Cechu Zduñsko-Garncarskiego, czy Wolnego Cechu Krawieckiego.
Œladem jednego dokumentu...
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Kazimierz Kañdu³a - mistrz œlusarski, w³aœciciel firmy Budowa Maszyn i Warsztat
Reparacyjny, cechmistrz Cechu Œlusarsko-Kowalskiego w Nowym Tomyœlu. Cz³onek Zarz¹du Towarzystwa Przemys³owego. Po wojnie przewodnicz¹cy Rady Miejskiej. W latach 1953-1961 starszy Cechu Rzemios³ Ró¿nych na powiat nowotomyski. 10
Joachim Otton - obywatel polski narodowoœci niemieckiej. Kupiec - rzemieœlnik, w³aœciciel Sk³adu Obuwia i Skóry, mieszcz¹cego siê przy ul. Mickiewicza. Cz³onek zarz¹du
cechu szewskiego. Od 1928 roku cz³onek Zarz¹du Miasta, a tak¿e powo³anego w roku
1928 Towarzystwa Upiêkszania Miasta. 1 czerwca 1939 roku uciek³ wraz z rodzin¹
przez tzw. „zielon¹ granicê” do Niemiec.
Lilla Morzyñska - obywatelka polska narodowoœci niemieckiej, restauratorka wraz
z mê¿em Arturem prowadz¹ca restauracjê przy obecnej ulicy Zb¹szyñskiej 4.
Eryk Soko³owski - kupiec, w³aœciciel sklepu z artyku³ami kolonialnymi i gospodarstwa
domowego oraz sk³adu ¿elaza, mieszcz¹cego siê w nie istniej¹cym obecnie budynku na
naro¿niku ulic Poznañskiej i Krótkiej. Cz³onek Towarzystwa Upiêkszania Miasta i Strzeleckiego Bractwa Kurkowego. 11
Wincenty Marcinkowski - zdun, prowadz¹cy w³asny zak³ad rzemieœlniczy.
Prasa ca³ego kraju o uroczystoœciach w Nowym Tomyœlu
Niedzielne uroczystoœci z 10 lipca 1938 roku, podczas których genera³owi broni Kazimierzowi Sosnkowskiemu wrêczony zosta³ Akt Obywatelstwa Honorowego powiatowego miasta Nowego Tomyœla - jak donosi³a ówczesna prasa lokalna - odbi³y siê silnym
echem niemal w ca³ej Polsce. Pisa³a o nich tak¿e prasa poznañska, a nawet warszawska,
podkreœlaj¹c wielkoœæ patriotycznego czynu mieszkañców naszego powiatu. Obszerne
fragmenty publikowanych tam artyku³ów przywo³ywa³ „Orêdownik na powiaty Nowy
Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód”, siêgaj¹c m. in. do artyku³u „Powiat nowotomyski dorzuci³ sw¹ ofiarê do dzie³a obrony narodowej” opublikowanego w „Dzienniku Poznañskim”:
Powiat na miedzy granicznej prze¿y³ wczoraj swój wielki dzieñ. Miasto Nowy Tomyœl tonê³o w powodzi flag, zieleni, festonów i bram triumfalnych. Poci¹gami, furmankami, rowerami,
ciê¿arowymi autami czy autobusami pod¹¿a³a ludnoœæ ca³ego powiatu do miasta, aby staæ siê
œwiadkiem uroczystej chwili wrêczenia armii 28 karabinów maszynowych, 2 granatników,
motocykla, radiostacji i samochodu „³azik”, ufundowanych przez obywatele w o jako dar na F.
O. N. kosztem 140 tysiêcy z³otych. Uroczystoœæ zaszczyci³ swym przybyciem inspektor armii
genera³ Kazimierz Sosnkowski, który zreszt¹ jako w³aœciciel folwarku Pora¿yn jest od blisko 20
lat obywatelem powiatu nowotomyskiego. Pojawienie siê p. genera³a Sosnkowskiego witano
wszêdzie wybuchami entuzjazmu i radoœci - by³o to zreszt¹ danie œwiadectwa uczuciom, które nurtuj¹ w stosunku do gen. Sosnkowskiego w ca³ej Wielkopolsce. (…)
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Kazanie p³omienne i apeluj¹ce do najserdeczniejszych uczuæ patriotycznych wyg³osi³ ksi¹dz
- powstaniec pra³at Steinmetz (…) Wreszcie nadszed³ moment defilady. Na trybunie stanêli
gen. Sosnkowski, przepasany wstêg¹ orderu „Polonia Restituta” w towarzystwie woj. Maruszewskiego i gen. Knolla. Defiladê prowadzi³ pp³k Rybotycki. Gdy tylko pojawi³y siê zwarte szeregi orkiestry piechoty, ubarwione bia³o-czerwonymi flagami fanfar, t³umami szarpn¹³ jeden
wielki okrzyk entuzjazmu. Okrzyki nie milk³y, sypnê³y siê z okien i dachów oblê¿onych ludŸmi
kwiaty, nie milk³y i oklaski, gdy cudownym, równym rytmem sz³a piechota pu³ku Króla Karola,
a za ni¹ karabiny maszynowe, radiostacje i ma³e dzia³a. Piechotê prowadzi³ major Jelinek. Znowu „brawo” na czeœæ defiluj¹cych strzelców konnych, wyprê¿onych w siod³ach, z oczami wpatrzonymi w gen. Sosnkowskiego. Strzelców konnych prowadzi³ rtm. Dymowski. Potem szed³
szwadron p. w. - konnego, Krakusów z por. Nadolnym na czele, prezentuj¹cy siê jak plutony
regularnego wojska. Z kolei zaczyna siê defilada organizacji spo³ecznych prowadzona przez
kpt. Markowskiego, a otwarta przez dziarsk¹ kompaniê Zwi¹zku Strzeleckiego. Znowu
brzmi¹ okrzyki. Trudno opisaæ ca³oœæ tej rewii spo³ecznej tê¿yzny powiatu nowotomyskiego.
Starczy powiedzieæ, ¿e organizacje spo³eczne defilowa³y blisko godzinê. Oczywiœcie najwiêcej
sz³o rolników, zrzeszonych w Kó³kach Rolniczych. Prowadzi³ ich tak zas³u¿ony dzia³acz rolniczy, jak ordynat Niegolewski. Na czele w³oœcianek powiatu sz³a jego przezacna ma³¿onka p.
Wanda Niegolewska. Specjalny entuzjazm wywo³a³y grupy regionalne w strojach ludowych
z Przyprostyni i z Niegolewa.
Po defiladzie dziatwa z Gdañska i Œl¹ska przebywaj¹ca na kolonii w Zb¹szyniu urz¹dzi³a
owacjê p. gen. Sosnkowskiemu, który na kilka minut uton¹³ w ci¿bie dzieciaków rozkrzyczanych i rozentuzjazmowanych.
Na obiedzie ¿o³nierskim, pod go³ym niebem, które rano chmurzy³o siê, ale potem nie szczêdzi³o promieni s³oñca przemówi³ gen. Knoll, zapewniaj¹c ofiarodawców broni, ¿e oddali j¹
w dobre rêce, ¿e ¿o³nierz bêdzie chucha³ i dmucha³, aby te karabiny utrzymaæ zawsze w gotowoœci do strza³u. Imieniem spo³eczeñstwa nowotomyskiego przemówi³ jeszcze zas³u¿ony
dzia³acz p. Wydra, dziêkuj¹c gen. Sosnkowskiemu specjalnie za s³owa uznania dla Wielkopolan. „Potrzeba nam bowiem niczego wiêcej tylko takiej w³aœnie zachêty - mówi³. - Z tej zachêty zaœ rodzi siê entuzjazm, którego nakazywaæ nie mo¿na”.
Popo³udnie wype³ni³a zabawa ludowa. Sprawozdanie i tak jest zbyt d³ugie. Niech¿e wiêc daruj¹ nam wszyscy wykonawcy tych tañcy i œpiewów, ¿e ich nie wymieniamy po kolei po nazwisku. Podniesiemy tu tylko ogromny wysi³ek nauczycielstwa powiatu i kierowników kó³ œpiewaczych, którzy nie szczêdzili pracy, aby ca³oœæ wypad³a najlepiej. Specjalne uznanie nale¿y siê
nauczycielce p. WoŸnej z Przyprostyni za zajêcie siê zachowaniem piêknego folkloru regionalnego. W produkcjach - dodajmy - nie zabrak³o piosenek œpiewanych przez podchor¹¿ych dywizji piechoty.
Wieczorem odby³ siê na zakoñczenie tego pamiêtnego dnia raut.
S³owa uznania niech skwituj¹ prace ca³ego komitetu FON. w pow. nowotomyskim z niestrudzonym starost¹ Skoczeniem na czele. Spe³ni³ on swój obowi¹zek a pograniczu da³ wra¿enia,
jakie tam ¿yæ bêd¹ d³ugo jeszcze. Komendant powiatowy policji podkomisarz Wróblewski zaœ
mo¿e byæ zadowolony ze swej pracy - wzorowego ³adu”.
A w „Kurierze Poznañskim” mo¿na by³o m. in. przeczytaæ: Miasto przybra³o w niedzieŒladem jednego dokumentu...
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lê niezwyk³y wygl¹d, na ulicach bowiem ustawiono kilka bram tryumfalnych, z domów zaœ powiewa³y gêsto flagi „O barwach narodowych”. (…)
Nastêpnie odby³o siê uroczyste wrêczenie gen Sosnkowskiemu dyplomów honorowego obywatela trzech miast powiatu nowotomyskiego. Dyplom Nowego Tomyœla
wrêczy³ burmistrz Czes³aw Krzowski, Opalenicy burmistrz Mieczys³aw Kêdzierski, Grodziska burmistrz dr Roman Mazurkiewicz.(…)
Wspania³a postawa doskonale prezentuj¹cych siê oddzia³ów wojskowych wzbudzi³a wielki
entuzjazm wœród olbrzymich t³umów publicznoœci. Raz po raz na wojsko pada³y spoœród publicznoœci kwiaty, okrzykom zaœ na czeœæ armii i oklaskom nie by³o koñca. Defiladê zakoñczy³
przemarsz organizacyj spo³ecznych przed trybun¹. Szczególnie serdecznie witano oddzia³y
Stronnictwa Narodowego, które w liczbie oko³o 1200 osób wziê³o udzia³ w defiladzie. 12
Przypisy
1. „Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód” nr 79 z 14 lipca 1938 r.
2. O uroczystoœci tej pisaliœmy obszernie w: Wojcieszak B., Obowi¹zek kresowego bastionu…
Uroczystoœæ przekazania broni w Nowym Tomyœlu 10 lipca 1938 r., Przegl¹d Nowotomyski 2/
2013, ss. 98-109 oraz Kruszyñski B., Z dzia³alnoœci Funduszu Obrony Narodowej, Przegl¹d Nowotomyski 2/2018, ss. 2-23
3. „Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód” nr 79 z 14 lipca 1938 r.
4. Sylwetkê i dokonania Wojciecha Wydry omówiono dok³adniej w: ¯urek E., Wojciech Wydra - Nawrocki (1904-1982), Przegl¹d Nowotomyski 4/ 2008, ss. 3-16. Jego nazwisko znajduje siê na sporz¹dzonej w 1936 roku, przez Starostwo Powiatowe, liœcie najwa¿niejszych dzia³aczy
spo³ecznych i politycznych powiatu nowotomyskiego. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu,
Starostwo Powiatowe Nowy Tpmyœl. sygn. 248 (skany w zbiorach dra Bogumi³a Wojcieszaka)
5. https://amp. ww. pl. freejournal. org/3080006/1/wojciech-wydra-nawrocki. html [dostêp 10.11. 2021]
6. Wikipedia https://pl. wikipedia. org/wiki/Wojciech_Wydra-Nawrocki [dostêp
10.11.2021]
7. Sylwetkê i dzia³alnoœæ Zygmunta Kabzy zaprezentowano dok³adniej w: Siwiñski T., Zygmunt
Kabza - biografia nie tylko nowotomyska, Przegl¹d Nowotomyski 2/2013, ss. 9-15
8. Arno Kraft, …und dazwischen Neutomischel, Berlin 1998 r.
9. Biogram w Nowotomyskiej Galerii Internetowej. Jej nazwisko znajduje siê na sporz¹dzonej
w 1936 roku, przez Starostwo Powiatowe, liœcie najwa¿niejszych dzia³aczy spo³ecznych i politycznych powiatu nowotomyskiego. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe
Nowy Tpmyœl. sygn. 248 (skany w zbiorach dra Bogumi³a Wojcieszaka)
10. Koñczal-Gnap L., Kartki z dziejów i tradycji nowotomyskiego rzemios³a, Przegl¹d Nowotomyski, 3/2013, ss. 17-32
11. Przedwojenn¹ dzia³alnoœæ kupieck¹ zaprezentowano dok³adniej w: Soko³owski Z., Mój ojciec Eryk - przedwojenny wzór kupca, Kwartalnik Nowotomyski, 3-4/2005, ss. 18-29
12. „Orêdownik na powiaty Nowy Tomyœl, Wolsztyn i Miêdzychód” nr 79 z 14 lipca 1938 r
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XVI Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
„Idzie ¿o³nierz borem, lasem…”
Z okazji Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci ju¿ po raz szesnasty zaprosiliœmy dzieci
i m³odzie¿ do muzycznego œwiêtowania, organizuj¹c kolejny Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem, lasem…” - ze wzglêdu na panuj¹c¹ epidemiê po raz drugi w wersji on-line, ale w nieco zmienionej formie. Serdecznie dziêkujemy szko³om, przedszkolom, Pañstwowej Szkole Muzycznej i Prywatnemu Ognisku Muzycznemu, za to, ¿e podjêli to nietypowe wyzwanie, zechcieli przygotowaæ i wzi¹æ udzia³
w nagraniu w³asnego wykonania pieœni i piosenek o patriotycznym wydŸwiêku. Dziêkujemy równie¿ niezawodnemu partnerowi - Nowotomyskiemu Oœrodkowi Kultury - za
wykonanie nagrañ i realizacjê materia³u filmowego. Szczególne podziêkowania kierujemy pod adresem Cecylii Œlusarz, która na nasze zaproszenie ca³oœæ poprowadzi³a oraz
Tomasza Tomaszewicza, który zrealizowa³ materia³ filmowy.

I Akademicka Szko³a Podstawowa z opiekunem Grzegorzem Styczyñskim

Przypomnijmy, ¿e pomys³odawczyni¹, inicjatork¹ i prowadz¹c¹ kilkanaœcie koncertów by³a Maria Tyszkowska - cz³onkini Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.
W XVI Przegl¹dzie Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej „Idzie ¿o³nierz borem,
lasem…” on-line udzia³ wziê³y dzieci, m³odzie¿ i nauczyciele z nastêpuj¹cych placówek:
Przedszkola „Bajkowe Zacisze” (grupy „Muzykanci” i „Ekoludki” - opiekunka El¿bieta
Podlaszewska-Cybal), I Akademickiej Szko³y Podstawowej (opiekun Grzegorz Styczyñski), Szko³y Podstawowej „Arka” (opiekunka Joanna Grygier), Szko³y Podstawowej
XVI Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
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„Muzykanci” i „Ekoludki” z „Bajkowego Zacisza”

Wykonawcy ze Szko³y Podstawowej „Arka”, ich opiekunka Joanna Grygier
i prowadz¹ca Przegl¹d Cecylia Œlusarz

Uczniów Szko³y Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu do wystêpu przygotowa³a
Ma³gorzata Lipiecka
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Wokalno-instrumentalna grupa wykonawców z Pañstwowej Szko³y Muzycznej

Reprezentacja Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego z Bukowca

nr 2 im. Marii Sk³odowskiej-Curie (opiekunki Hanna Klimczak i Ilona Kwiatkowska),
Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego (opiekun Piotr Witczak), Szko³y Podstawowej im. Leonarda Œliwiñskiego w S¹topach (opiekunka Anna Kaczmarek), Szko³y
Podstawowej im. Marii Kownackiej w Wytomyœlu (opiekunka Ma³gorzata Lipiecka), Zespo³u Szkolno-Przedszkolnego w Bukowcu (opiekunka Anna Kaczmarek), Pañstwowej
Szko³y Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutos³awskiego (opiekunka Hanna Malicka)
oraz Prywatnego Ogniska Muzycznego (opiekunki Barbara Or³owska i Katarzyna Sukiennicka).
Jak co roku wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne i Nowotomyski Oœrodek Kultury.
Zdjêcia: Nowotomyski Oœrodek Kultury

XVI Przegl¹d Piosenki ¯o³nierskiej i Niepodleg³oœciowej
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Filary Kultury 2022
Statuetka FILAR KULTURY przyznawana od 2019 roku przez Zarz¹d Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego - nie tylko na wniosek cz³onków Zarz¹du, ale tak¿e
na wniosek innych gremiów lub osób - jest form¹ uhonorowania osób, instytucji lub organizacji szczególnie zas³u¿onych na polu kultury za ich twórczoœæ i aktywnoœæ artystyczn¹, dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹, wspieranie ró¿norodnych inicjatyw kulturalnych, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na rozwój ¿ycia kulturalnego i promocjê miasta i gminy Nowy
Tomyœl oraz utrwalanie wartoœci regionalnych w obszarze kultury.
Przyznawana jest jednorazowo, na podstawie oceny ca³okszta³tu dzia³alnoœci i osi¹gniêæ, w trzech kategoriach: twórca kultury, animator kultury i mecenas kultury.
Laureaci FILARA KULTURY 2022
Wies³awa Ptaszyk - FILAR KULTURY 2022 w kategorii: twórca kultury za ca³okszta³t
pracy twórczej
Bogus³aw Nawrot - FILAR KULTURY 2022 w kategorii: animator kultury za niestrudzon¹ dzia³alnoœæ w zakresie animacji kultury
Nadleœnictwo Bolewice - FILAR KULTURY 2022 w kategorii: mecenas kultury za
wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów ¿ycia kulturalnego
Wies³awa Ptaszyk - poetka, pisarka, absolwentka Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, nauczycielka historii z wieloletnim sta¿em, od wielu lat nowotomyœlanka, dzieciñstwo spêdzi³a w poolêderskiej Cichej Górze. Cz³onkini Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, Gdañskiego Klubu Poetów i Zwi¹zku Pisarzy ze Wsi. Od
2016 roku zwi¹zana z Forum Literackim „Ogród Ciszy”.
Jej debiut czytany mia³ miejsce w lutym 2014 roku na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackich w nowotomyskiej bibliotece publicznej. Swoje wiersze publikowa³a
potem w antologiach: „Ogrodowe spojrzenia” (2018) i „Ogrodowe spotkania” (2020).
Jej debiutancki tomik pt. „Gdzie powraca moje s³owo” (2019) zosta³ nominowany do
ORFEUSZA - Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego za najlepszy
tom 2020 roku. Pasjonuje siê fotografi¹ i genealogi¹. Jest autork¹ opowieœci o swoich
przodkach po mieczu - „Jaœki. Wspomnienia o rodzinie Przybylskich z Bukowca”, wydanej w formie ksi¹¿kowej i o przodkach po k¹dzieli -„Moi przodkowie. Rodziny Wawrockich i Pazgratów”, opublikowanej na ³amach „Przegl¹du Nowotomyskiego”. Jedno
z jej opowiadañ znalaz³o siê w antologii „Kwiatki polskie”, obok prozy twórców tej miary co Wiedemann i Bo¿ek.
W poetyckiej twórczoœci chêtnie wraca do swoich ch³opskich korzeni. Drugi,
dedykowany Mamie, tomik poetycki „Przenikanie” (2021) - jak pisze jedna z jego
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Wies³awa Ptaszyk - Filar Kultury 2022 w kategorii: twórca

recenzentek (Janina Górecka w „Ogrodzie Ciszy”) - móg³by stanowiæ epilog do „Ch³opów”
Reymonta albo innej powieœci, a mo¿e powinien byæ rodzajem interpretacji malarstwa Che³moñskiego. Zarówno oba tomiki wierszy Wies³awy Ptaszyk, jak i pamiêtnikarsko-biograficzna
ksi¹¿ka „Jaœki. (…)”, œciœle odnosz¹ siê do losów jej rodziny, zwi¹zanych z nasz¹ Ma³¹ Ojczyzn¹
i œwiadcz¹ o jej autentycznym umi³owaniu, a swoje ch³opskie korzenie - jak pisze inna
z recenzentek - traktuje jako powód do dumy i Ÿród³o m¹droœci. W wielu swoich wierszach
Poetka oddaje g³os swoim przodkom. Poezja Wies³awy Ptaszyk jest pe³na ich obecnoœci, ich
opowieœci o codziennym ¿yciu na wsi, pe³na wyraŸnie nakreœlonych obrazów. Ale wbrew
pozorom nie jest to poezja oczywista do interpretacji. Przenikaj¹ j¹ równie¿ „szepty i sekrety”
buduj¹ce klimat niedopowiedzenia, tajemnicy. (…) Wies³awa Ptaszyk swoim najnowszy tomem
„Przenikanie” potwierdzi³a, ¿e o Rzeczypospolitej ch³opskiej mo¿na opowiadaæ jêzykiem
nieoczywistym. Potwierdzi³a równie¿ swój literacki kunszt stwarzaj¹cy pole do interpretacji jej
wierszy. (Z recenzji Agnieszki Kostuch w „Przegl¹dzie Katolickim” )
Wies³awa Ptaszyk jest laureatk¹ ogólnopolskich konkursów poetyckich, m. in. X Lubelskiego Przegl¹du Poetyckiego „Strojne w biel” (luty 2021) i Bieszczadzkiego Turnieju Jednego Wiersza im. Ryszarda Szociñskiego „O ¿urawie pióro” (paŸdziernik 2021).
Uznanie zyskuj¹ tak¿e jej fotografie przyrodnicze prezentowane wielokrotnie podczas
wystaw w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyœlu - w ramach
wystaw indywidualnych: „Zatrzymane w kadrze” (maj 2014), „Popatrz” (marzec
Filary Kultury 2022
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2018) i wystaw pokonkursowych: „Foto-Wiklina” (listopad 2015), „Okiem kobiety”
(marzec 2020), „Tu i teraz… st¹d jestem” (marzec 2021); nagrodzone w Turniejach
Jednej Fotografii „O jesienny wrzos” (2021) i „Strojne w biel” (2022) i ilustruj¹ce tomik
poetycki Lili Heleny Metryki „Gdzie wzrastaj¹ flowerotyki” (Lublin 2021).
Bogus³aw Nawrot - kupiec, spo³ecznik, radny Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu
czterech kadencji, obecnie przewodnicz¹cy Komisji Obszarów Wiejskich, Rolnictwa
i Ochrony Œrodowiska, odznaczony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Odznak¹
Honorow¹ „Zas³u¿ony dla rolnictwa”, od 20 lat nieprzerwanie so³tys podnowotomyskiego Przy³êku, w rocznicê 300 - lecia powstania wsi wyró¿niony tytu³em „Zas³u¿ony
dla miasta i gminy Nowy Tomyœl”, inicjator powo³anego w 2016 roku stowarzyszenia
„Nasz Przy³êk” zrzeszaj¹cego mieszkañców tej wsi.
„Super So³tys” powiatu nowotomyskiego w 2016 roku i laureat II miejsca w Wielkopolsce w tym plebiscycie, przygodê z prac¹ spo³eczn¹ na rzecz wsi rozpocz¹³ w latach
90. minionego stulecia jako aktywny cz³onek Rady So³eckiej. Ju¿ wtedy da³ siê mieszkañcom poznaæ jako skuteczny aktywista, m. in. stoj¹c na czele komitetów telefonizacji,
a póŸniej wodoci¹gowania wsi. Jego charyzma i otwartoœæ wyzwalaj¹ u wielu mieszkañców wsi chêæ do wspólnego dzia³ania i sprawiaj¹, ¿e w inicjowane przez so³tysa Nawrota przedsiêwziêcia anga¿uje siê coraz wiêcej osób. W ten sposób mo¿liwa by³a pomyœlna realizacja kolejnych nie tylko spo³ecznych, ale i kulturalnych projektów. A lista wspólnych sukcesów jest d³uga… Wieœ posiada swoje centrum kulturalno-integracyjne, którym s¹: odnowiona i zmodernizowana œwietlica wiejska z zapleczem kuchennym i otaczaj¹cy j¹ teren rekreacyjny, w tym s¹siaduj¹cy z ni¹ - wybudowany w czynie spo³ecznym, wysi³kiem mieszkañców, sympatyków i miejscowych firm - wigwam i plac zabaw
dla dzieci, boiska do pi³ki siatkowej i pi³ki no¿nej oraz si³ownia zewnêtrzna. Jest ono dziœ
miejscem rekreacji i odpoczynku, ale i imprez integruj¹cych mieszkañców wsi i umo¿liwiaj¹cych im udzia³ w ¿yciu kulturalnym.
Co roku So³tys wraz z Rad¹ So³eck¹ i Ko³em Gospodyñ Wiejskich organizuje, zainicjowane w 2004 roku wielkim festynem z okazji 300-lecia wsi, pikniki integracyjne z bogatym programem kulturalnym i sportowym. Z roku na rok ciesz¹ siê one coraz wiêkszym zainteresowaniem, nie tylko mieszkañców Przy³êku, ale równie¿ Nowego Tomyœla i okolic. W przy³êkowskim wigwamie co roku 15 sierpnia odbywaj¹ siê tak¿e, zainicjowane przez so³tysa Nawrota, biesiady z udzia³em seniorów. W okresie pandemii zapocz¹tkowano œwi¹teczn¹ akcjê odwiedzin osób samotnych i seniorów z tradycyjnym
op³atkiem i œwi¹tecznym piernikiem.
Za spraw¹ starañ Bogus³awa Nawrota wieœ zrealizowa³a tak¿e szereg zadañ w ramach bud¿etu obywatelskiego. By³y to: budowa wiaty biesiadnej przy wigwamie, si³ownia zewnêtrzna, ogrodzenie boiska i terenu, place zabaw i wigwam oraz zakup pi³kochwytów.
Postawiono mocno na bezpieczeñstwo mieszkañców, pozyskuj¹c œrodki finansowe
z Lokalnej Grupy Dzia³ania KOLD i zakupiono dla wszystkich kamizelki odblaskowe, na
których - obok herbu wsi - nadrukowane zosta³o has³o, które zwyciê¿y³o w og³oszonym
wczeœniej konkursie.
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Bogus³aw Nawrot - Filar Kultury 2022 w kategorii: animator kultury

Jednym z ostatnich wspólnych przedsiêwziêæ mieszkañców Przy³êku pod wodz¹ so³tysa Nawrota jest zrealizowany latem 2021, w œcis³ej wspó³pracy ze stowarzyszeniem
„Nasz Przy³êk”, projekt „Rodzina silna dru¿yna”, na który z³o¿y³y siê m. in. profesjonalny spektakl teatralny „Dzia³ka” z udzia³em aktorów scen warszawskich, który wystawiony zosta³ w wiejskim wigwamie, cykl warsztatów rozwojowych dla rodziców i piknik
„Rodzina uœmiechem malowana”, podczas którego rodzice ze swoimi pociechami mogli integrowaæ siê przez wspóln¹ zabawê.
Jako doskona³y animator, Bogus³aw Nawrot skutecznie wykorzystuje istniej¹cy w lokalnej spo³ecznoœci potencja³, œciœle wspó³pracuj¹c z niezwykle prê¿nie dzia³aj¹cymi we
wsi stowarzyszeniem „Nasz Przy³êk” i Ko³em Gospodyñ Wiejskich. Wspó³dzia³aj¹c z nimi w ka¿dej akcji i w ka¿dym dzia³aniu, swoj¹ dzia³alnoœci¹ przyczynia siê nie tylko do popularyzacji aktywnego sposobu spêdzania wolnego czasu, ale tak¿e sprzyja zacieœnianiu
miêdzyludzkich wiêzi i wspó³pracy osób i instytucji. Jest organizatorem wielu spotkañ,
warsztatów, ale tak¿e wyjazdów turystyczno-krajoznawczych w ró¿ne strony Polski.
Dziêki jego staraniom wieœ wyda³a swój folder reklamowy, ma równie¿ w³asn¹ stronê
internetow¹.
So³tysowi Przy³êku nieobca jest tak¿e dzia³alnoœæ charytatywna. Zapocz¹tkowa³o j¹
organizowanie, w ramach nie istniej¹cego ju¿ nowotomyskiego Stowarzyszenia Kupców, którego przez pewien okres by³ prezesem, 20 balów charytatywnych na rzecz Œrodowiskowego Domu Samopomocy i Oddzia³u Dzieciêcego nowotomyskiego szpitala.
Tak¿e wspólnie z mieszkañcami Przy³êku niejednokrotnie pokaza³, ¿e potrafi¹ po³¹czyæ
Filary Kultury 2022
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si³y, gdy komuœ potrzebna jest pomoc. Jest inicjatorem wielu akcji i zbiórek charytatywnych dla pokrzywdzonych przez los osób, nie tylko z ich miejscowoœci.
Jednym s³owem - Bogus³aw Nawrot jest rzeczywistym filarem swojego œrodowiska.
A jako cz³owiek obdarzony nie tylko spo³ecznikowsk¹ pasj¹ i darem jednoczenia ludzi, ale tak¿e artystycznymi talentami, aktywnie od 40 lat wspó³pracuje z Nowotomyskim Oœrodkiem Kultury jako: wieloletni aktor Amatorskiej Grupy Teatralnej, showman
wspó³prowadz¹cy koncerty z cyklu „Karol Band i Przyjaciele”, uczestnik „Pastora³ek
Nowotomyskich” i wspó³organizator, a tak¿e wspólnie z mieszkañcami Przy³êku uczestnik kilkudziesiêciu Turniejów Wsi.
Wspiera tak¿e dzia³ania edukacyjno-kulturalne Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, funduj¹c corocznie nagrody w ramach konkursów organizowanych podczas „Przystanków: Biblioteka!” i uczestnicz¹c w akcji promuj¹cej czytelnictwo „Ca³a Polska czyta dzieciom”.
Nadleœnictwo Bolewice - wchodz¹ce w sk³ad Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Szczecinie gospodaruje w lasach o powierzchni 18 306,43 ha, po³o¿onych na
terenie dwóch województw - w wiêkszoœci wielkopolskiego (w powiecie nowotomyskim i miêdzychodzkim) oraz lubuskiego (w powiecie miêdzyrzeckim).
Oprócz podstawowej dzia³alnoœci, jak¹ jest prowadzenie trwa³ej, wielofunkcyjnej
i zrównowa¿onej gospodarki leœnej, prowadzi szereg dzia³añ z zakresu edukacji przyrodniczej i leœnej, które s³u¿¹ spopularyzowaniu wiedzy o œrodowisku leœnym oraz o gospodarce leœnej. Maj¹ tak¿e za zadanie podnoszenie œwiadomoœci spo³eczeñstwa co do
racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania ze wszystkich funkcji lasu, edukacja przyrodniczo-leœna jest bowiem najlepsz¹ metod¹ poznawania otaczaj¹cej nas przyrody oraz
jej zrozumienia. Prowadzenie przez pracowników Nadleœnictwa Bolewice aktywnych,
ujêtych w ciekawe formy zajêæ w lesie i w obiektach edukacyjnych nadleœnictwa, pozwala na kszta³towanie proekologicznych postaw spo³eczeñstwa. Sprzyja tak¿e wzrostowi
odpowiedzialnoœci za korzystanie z dóbr natury, promuje pozytywne postawy poszanowania œrodowiska naturalnego, pog³êbia szacunek i zami³owanie do przyrody i miejscowych tradycji, promuje region i lasy. Zajêcia w ró¿nych formach i ró¿nych grupach wiekowych aktywizuj¹ miejscowe spo³eczeñstwo.
Nadleœnictwo Bolewice nie ogranicza siê do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci edukacyjnej. Oprócz organizacji licznych zajêæ, warsztatów edukacyjnych, wystaw, konkursów
itp. wspiera projekty organizowane przez instytucje kultury i placówki oœwiatowe, miêdzy innymi Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu (wielokrotny
udzia³ w „Przystanku: Biblioteka!”, proekologiczna akcja w ramach projektu „Misja
Apollo”; Eko-piknik z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównowa¿onego Transportu),
Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Miedzichowie (m. in. „Ferie z leœnikiem”, stoisko
edukacyjne podczas Dni Bolewic; Kiermasz Bo¿onarodzeniowy), okoliczne szko³y
i przedszkola, samorz¹dy, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Miedzichowie (m. in
warsztaty edukacyjne „Grzybobranie” i „Leœna Wigilia”), Nowotomyski Oœrodek
Kultury, Powiatowe Centrum Sportu w Nowym Tomyœlu, Warsztaty Terapii
Zajêciowej w Groñsku (liczne darowizny), Centrum Edukacji Regionalnej i w Mniszkach
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Nadleœnictwo Bolewice - Filar Kultury 2022 w kategorii: mecenas kultury
Na zdjêciu od lewej: nadleœniczy dr in¿. Grzegorz Gaczyñski, in¿ynier nadzoru Jolanta Gaczyñska
oraz leœniczy Zbys³aw Ludwiczak

(corocznie stoisko promocyjno-edukacyjne z leœnymi warsztatami na imprezie
plenerowej "Sma¿enie powide³"), Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego (m. in akcja
"Najpiêkniej przystrojona choinka"). Wspó³pracuje tak¿e z Policj¹ oraz jednostkami
zawodowej i ochotniczej Stra¿y Po¿arnej.
Na leœnym miejscu parkingu - w miejscu historycznym dawnej granicy pañstwa
polskiego w Silnej, z figur¹ Antoniego Palucha, co roku odbywaj¹ siê uroczystoœci
zwi¹zane z rocznic¹ wybuchu II wojny œwiatowej. Wspólnie z m³odzie¿¹ prowadzona
jest akcja porz¹dkowania leœnych cmentarzy pod has³em "Pamiêtamy".
Pod koniec stycznia br.w Muzeum Ziemi Miêdzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego odby³
siê wernisa¿ zorganizowanej przez Nadleœnictwo Bolewice wystawy "Las i ³owiectwo w
sztuce - szlachetne piêkno sztuki z gabinetów myœliwskich i z kniei", na której
zaprezentowano ponad 300 eksponatów zwi¹zanych z kultur¹ i sztuk¹ leœn¹ i ³owieck¹;
m. in. obrazy, rzeŸby i p³askorzeŸby, grafikê artystyczn¹, metaloplastykê, witra¿e, a
tak¿e fotografiê przyrodnicz¹. Wystawa nawi¹zuje równie¿ do tradycji religijnych i
patriotycznych w kulturze leœnej i ³owieckiej. Wystawê tê ogl¹daæ mo¿na w muzeum
miêdzyrzeckim do po³owy kwietnia br.
Fot. archiwum NTK

Filary Kultury 2022

111

KRONIKA WYDARZEÑ
paŸdziernik - grudzieñ 2021 roku
Zmar³ Stanis³aw Rybarczyk
3 paŸdziernika zmar³ Stanis³aw Rybarczyk, prezes ko³a Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych w Nowym Tomyœlu. Œp. Stanis³aw Rybarczyk by³ wieloletnim
dzia³aczem spo³ecznym i samorz¹dowym; w latach 2002 - 2014 by³ radnym trzech kadencji
Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu. Aktywnie dzia³a³ w Klubie Sportowym „Polonia” Nowy
Tomyœl, w latach 1999 - 2005 pe³ni¹c funkcjê prezesa klubu. By³ uczestnikiem rajdów motorowych, sêdzi¹ pi³ki siatkowej, a tak¿e zapalonym wêdkarzem. Odznaczono go m. in. Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ Wielkopolskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej,
Z³ot¹ Odznak¹ Honorow¹ „Za zas³ugi dla województwa gorzowskiego”. Jego pogrzeb odby³ siê 6 paŸdziernika na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyœlu.

3 paŸdziernika odszed³ œp. Stanis³aw Rybarczyk, wieloletni prezes ko³a kombatantów

Jesienny „Œpiewnik Domowy”
6 paŸdziernika, jak przysta³o na panuj¹c¹ porê roku, odby³ siê Jesienny „Œpiewnik Domowy”. Jego oprawê muzyczn¹ zapewnili: Anna Kaczmarek, Cecylia Œlusarz, Katarzyna Pieprzyk oraz Tomasz Perz. W repertuarze znalaz³y siê m. in. takie utwory jak: „Powróæmy jak
za dawnych lat”, „Ada, to nie wypada”, „Zimny drañ”, czy „Ja siê bojê sama spaæ”. Spotkanie tradycyjnie poprowadzi³a Renata Œmiertelna.
Co gra w duszy gra … Armanda Tasiemskiego
W holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 7 paŸdziernika otwarta zosta³a wystawa
prac lokalnego artysty ArmandaTasiemskiego. Na wystawie zatytu³owanej „Co mi
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w duszy gra…” zaprezentowanych zosta³o 38 prac malarskich oraz 16 grafik. Tworz¹c
je, artysta wykorzysta³ ró¿ne techniki: olej, akryl, markery. Na swych obrazach ukaza³
swoje emocje, uczucia i prze¿yte historie, st¹d te¿ tytu³ wystawy. Wystêpem wokalnym
wernisa¿ uœwietni³a Martyna Kaczmarek-Rogacz. Wystawê mo¿na by³o ogl¹daæ do 26
paŸdziernika.
„Czytanie wzmacnia”
Noc Bibliotek 2021 up³ynê³a w ca³ej Polsce pod has³em „Czytanie wzmacnia”. Tradycyjnie nowotomyska biblioteka przy³¹czy³a siê do tej akcji i drugi rok z rzêdu bibliotekarki zaprosi³y do hybrydowego w niej uczestnictwa. W pi¹tkowy wieczór, 8 paŸdziernika, w sali wystawowej kameralne grono uczestników doskonale bawi³o siê podczas
warsztatów i koncertu zespo³u „Osty” w sk³adzie: Joanna Skowroñska (œpiew, flety),
Rafa³ Igiel (perkusja, davul) oraz Jacek Skowroñski (instrumenty klawiszowe). W bardzo innowacyjnym programie zatytu³owanym „Piosenka ludowa od nowa” zabrzmia³y
polskie, g³ównie wielkopolskie, pieœni ludowe, wyra¿one w nowoczesnym jêzyku muzycznym. Przepiêknie zaaran¿owane utwory o ogromnym ³adunku emocjonalnym porwa³y bibliotecznych goœci do wspólnego œpiewania, zw³aszcza w czêœci warsztatowej,
w której to publicznoœæ muzykowa³a wraz z zespo³em, graj¹c na przyniesionych przez
siebie instrumentach. Mi³o by³o wspólnie bawiæ siê przy „odœwie¿onych” ludowych piosenkach, tych zabawnych i tych bardziej nostalgicznych, jak: „W ciemnym lesie”, „Mój
Jasiniecku”, „Zwierzyniec”, czy „Ptak”. Podczas tej rozœpiewanej nocy mo¿na by³o
równie¿ obejrzeæ plenerow¹ wystawê fotograficzn¹ „Wokó³ sto³u”, na któr¹ z³o¿y³y siê interesuj¹ce fotografie ze zbiorów Nowotomyskiej Galerii Internetowej, prezentuj¹ce tradycje
kulinarne i biesiadne naszego regionu. Tego dnia bibliotekarki czeka³y na swoich czytelników
do póŸnego wieczora, oferuj¹c abolicjê ksi¹¿kow¹ i obdarowuj¹c ksi¹¿kami-niespodziankami
czytelników, którzy odwiedzili bibliotekê miêdzy godzin¹ 18.00 a 20.00. W Strefie Koloru
natomiast dzieci otrzyma³y has³o dostêpu do wyœwietlenia filmu „Operacja cz³owiek w czerni”, aby nastêpnie wspólnie z rodzicami obejrzeæ go w domowych zaciszach. I tak oto w mi³ej i rodzinnej atmosferze up³ynê³a nowotomyœlanom tegoroczna Noc Bibliotek.
Certyfikaty dla najlepszych absolwentów
W Aesculap Akademii 12 paŸdziernika odby³o siê uroczyste wrêczenie certyfikatów
IHK, nadawanych przez Niemieck¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹ absolwentom Zespo³u Szkó³ nr 1 w Nowym Tomyœlu. W tym roku certyfikaty wrêczono dziewiêciu
najlepszym absolwentom koñcz¹cym szko³ê w 2020 i w 2021roku. Absolwentom,
a zarazem najlepszym m³odym pracownikom firmy Aesculap Chifa wrêczyli je prezes
Zarz¹du Slawomir Lukaszyk oraz cz³onek Zarz¹du Aesculap AG ds. marketingu,
sprzeda¿y i HR - dr Jens von Lackum.
Absolwentami 2020 roku zostali: Sara Tomala, Kacper Andrzejak, Miko³aj Grygiel, Mateusz Hirschfeld, Szymon £angowicz, natomiast 2021 roku: Jakub Dziurla, Pawe³ Kaczmarek, Szymon Pigla i Patryk Szuba. W uroczystoœci wrêczenia certyfikatów uczestniczyli te¿ m. in. Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner oraz Wicestarosta
Nowotomyski Marcin Brambor.
paŸdziernik - grudzieñ 2021
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Nagroda ministra dla dyrektora „Trójki”
Dariusz Stachecki - dyrektor Szko³y Podstawowej nr 3 im. Feliksa Szo³drskiego w Nowym
Tomyœlu zosta³ uhonorowany najwy¿szym resortowym wyró¿nieniem - Nagrod¹ Ministra
Edukacji i Nauki. Uroczystoœæ wrêczenia nagród ministra i kuratora oœwiaty odby³a siê 19
paŸdziernika w sali sesyjnej Urzêdu Wojewódzkiego w Poznaniu. Dyrektor Dariusz Stachecki nagrodê ministra odebra³ z r¹k I Wicewojewody Wielkopolskiego Anety Niestrawskiej
oraz Wielkopolskiego Kuratora Oœwiaty Roberta Gaw³a. Przyznaj¹c nagrodê minister doceni³ wzorcow¹ i ponadprzeciêtn¹ dzia³alnoœæ dyrektora w zakresie wdra¿ania innowacyjnych
rozwi¹zañ, dziêki którym nauczyciele i uczniowie pracuj¹ w oparciu o najnowsze metody
wspomagane technologi¹. Przyznana nagroda to te¿ dowód uznania za podejmowane dzia³ania organizacyjne oraz wdra¿ane rozwi¹zania edukacyjne i wychowawcze. Na wysok¹ ocenê pracy wp³ynê³o te¿ aktywne zaanga¿owanie w projekty oœwiatowe o zasiêgu ponadlokalnym oraz wspó³praca szko³y ze œrodowiskiem lokalnym. 21 paŸdziernika, z inicjatywy Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera, w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³a siê uroczystoœæ, podczas której dyrektor odebra³ gratulacje od w³adz samorz¹dowych
Gminy Nowy Tomyœl, dyrektorów szkó³ i przedszkoli, dyrektorów nowotomyskich instytucji kultury, prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli szko³y. Atrakcj¹ spotkania by³ wystêp Kapeli „Zza Winkla”, która odbieraj¹c przed rokiem nagrodê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadeklarowa³a, ¿e chêtnie zagra ka¿demu nowotomyœlaninowi, który
otrzyma nagrodê ministra.

Dyrektor Dariusz Stachecki odebra³ Nagrodê Ministra Edukacji i Nauki

20-lecie Zespo³u Œpiewaczego „Wytomyœlanie”
Zespó³ Œpiewaczy „Wytomyœlanie” 19 paŸdziernika œwiêtowa³ 20-lecie dzia³alnoœci. Uroczystoœæ odby³a siê w sali wiejskiej w Wytomyœlu. Wœród zaproszonych goœci znaleŸli siê m.
in. inicjatorka za³o¿enia zespo³u, by³a dyrektor NOK-u Genowefa Hreczyñska, wicestarosta
nowotomyski Marcin Brambor, zastêpca Burmistrza Nowego Tomyœla Adrianna Zieliñska,
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przedstawiciele nowotomyskich i wytomyskich instytucji i organizacji. Na uroczystoœæ przyby³y te¿ zaprzyjaŸnione zespo³y: „Lwowianki” ze Lwówka, „Jarzêbina” z Nowego Tomyœla
oraz „Œpiewaj¹cy Nauczyciele”, które uœwietni³y spotkanie swoimi wystêpami. Zespó³ Œpiewaczy „Wytomyœlanie”, prowadzony przez Karola Rogacza, w minionym dwudziestoleciu
niejednokrotnie uczestniczy³ w festiwalach, przegl¹dach i koncertach, zdobywaj¹c uznanie
i sympatiê s³uchaczy.
„Budowlani-Ca³us” z kolejnymi sukcesami
Od 21 do 24 paŸdziernika w Ciechanowie odbywa³y siê Mistrzostwa Polski M³odzików
U-15 w podnoszeniu ciê¿arów. Podczas nich LKS „Budowlani-Ca³us” odnotowa³ kolejny
sukces, zajmuj¹c w klasyfikacji klubowej pierwsze miejsce, zarówno w kategorii mê¿czyzn,
jak i kobiet. Nowotomyski klub, gromadz¹c blisko 70% mo¿liwych do zdobycia punktów, zaj¹³ pierwsze miejsce w województwie. Mistrzami Polski w swoich kategoriach wagowych zostali: Dawid Lisiak, Miko³aj Tomaszewski i Adrian Krupa. Na podium w dwuboju stanêli: Zuzanna Do³¿añska, Oliwia Nowak i Nikola Cebernik. W kategorii mêskiej trzecie miejsce zaj¹³ Krystian Dziamski. Ponadto w rwaniu Joanna Stryszak zdoby³a srebrny medal, a w dwuboju zajê³a czwarte miejsce. W klasyfikacji wg punktacji Sinclaira (bez podzia³u na kategorie
wagowe) trzecie miejsce zajêli Dawid Lisiak i Adrian Krupa.
Teatralno - kabaretowy weekend w Nowym Tomyœlu
Weekend od 22 do 24 paŸdziernika przebiega³ w Nowotomyskim Oœrodku Kultury pod
znakiem teatru i kabaretu. W pi¹tkowy wieczór na deskach NOK-u zaprezentowany zosta³
spektakl pt. „Cudowna terapia” - komedia ma³¿eñska, któr¹ powinni obejrzeæ wszyscy ci,
którzy s¹, byli lub planuj¹ „istnienie we dwoje”. Na scenie wyst¹pili aktorzy: Dominika
Osta³owska, Dariusz Kordek oraz Artur Pontek. Sobota nale¿a³a do przezabawnego Kabaretu „Paranienormalni”, czyli: Roberta Motyki, Micha³a Paszczyka oraz goœcia specjalnego
Jarka Paj¹ka. Natomiast w niedzielne popo³udnie ka¿dy móg³ obejrzeæ przezabawn¹ komediê pt. „Lista mêskich ¿yczeñ”, w której nic nie wydaje siê byæ oczywistym, zaœ wszystko jest
absolutnie upragnionym. W tym dniu przed nowotomysk¹ publicznoœci¹ wyst¹pili: Waldemar Ob³oza, Kacper Kuszewski oraz Urszula Dêbska. Przez te trzy dni w sali widowiskowej
NOK-u zasiad³o ponad 700 osób.
Od fussion jazzu do jazz rocka
27 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury odby³o siê wyj¹tkowe wydarzenie
muzyczne zatytu³owane „Od fussion jazzu do jazz rocka”. Na scenie wyst¹pili: Andrzej Kowalski - gitara, Micha³ Baranowski - instrument klawiszowy, Szymon Wieczorkiewicz - gitara
basowa, Adam Wajdzik - perkusja. Niezwyk³ej atmosfery tego muzycznego spotkania dope³ni³ aromat i smak pysznej kawy. Spotkanie odby³o siê w ramach programu Departamentu
Kultury Samorz¹du Wielkopolskiego pod nazw¹ „Kultura w drodze”.
B¹dŸmy na pTAK
W holu Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu 28 paŸdziernika
otwarta zosta³a niezwykle piêkna, przyrodnicza wystawa fotografii ptaków z okolic Nowego
Tomyœla, wykonanych przez wspó³pracuj¹cego od lat z bibliotek¹ - Ryszarda Ratajczaka.
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Ryszard Ratajczak zaprezentowa³ w bibliotecznej galerii fotografie ptaków

Mo¿na j¹ by³o ogl¹daæ do 15 listopada, poznaj¹c jednoczeœnie ciekawostki na temat uchwyconych w obiektywie gatunków ptaków, a tak¿e - sczytuj¹c telefonem kod QR - s³uchaæ ich
œpiewu. Ryszard Ratajczak, od 11 lat zwi¹zany z Nowym Tomyœlem, na co dzieñ jest pracownikiem Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu i mieszkañcem Paproci. Pasjê obserwowania
przyrody, a zw³aszcza ptaków, odkry³ w sobie w czasie pandemii. Zakazy zwi¹zane z pierwsz¹ fal¹ COVID19 stworzy³y mo¿liwoœæ, aby wolny czas przeznaczyæ na poznanie najbli¿szej
okolicy. To w³aœnie podczas pieszych spacerów odkry³ jak bogaty jest œwiat przyrody w jego
wsi. Kolejne eskapady odbywa³y siê ju¿ z aparatem fotograficznym, który od tego czasu sta³
siê jego nieodzownym towarzyszem.
IX Miêdzynarodowy Konkurs Fotograficzny „Portret Prawdziwy”
Podsumowanie IX Miêdzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy”,
po³¹czone z otwarciem wystawy pokonkursowej i wrêczeniem nagród laureatom, mia³o
miejsce 29 paŸdziernika w Nowotomyskim Oœrodku Kultury. W tegorocznej edycji, jury
w sk³adzie: Adam Polañski, Micha³ Buddabar, Marek Lapis, Titus Pop³awski oraz Pawe³ Brzeziñski, wybra³o 33 laureatów, spoœród prawie trzech tysiêcy nades³anych z ca³ego œwiata
prac. Pierwsze miejsce przyznano Mariannie Peruñ-Filus, drugie - Januszowi Nadolskiemu,
a trzecie - Fabrizio Zollo. Autorów pozosta³ych 30 prac uhonorowano wyró¿nieniami. Pomys³odawc¹ i g³ównym organizatorem konkursu, którego g³ówn¹ ide¹ jest przede wszystkim promowanie fotografii portretowej, doskonale przekazuj¹cej prawdê o cz³owieku, jego
emocjach i historii, jest nowotomyœlanin Adam Polañski. Kolejnym jej celem jest prezentacja
Nowego Tomyœla, niewielkiego miasta w Wielkopolsce, które z powodzeniem potrafi promowaæ sztukê nie tylko lokaln¹. Konkurs ma te¿ cel charytatywny, bowiem tradycyjnie, jak
co roku, prace zostan¹ zlicytowane na rzecz chorych dzieci przez Jurka Owsiaka w trakcie
kolejnego Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W tym roku uroczystoœæ popro-
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wadzi³ Krzysztof Skiba, który równie¿ uœwietni³ wieczór swoim autorskim wystêpem z gatunku stand-up. Wyró¿nione prace mo¿na by³o ogl¹daæ w holu Nowotomyskiego Oœrodka Kultury do koñca listopada.
„Mówimy po polsku” i „Recytujemy polskich poetów”
„Hablamos polaco - Mówimy po polsku” to miêdzynarodowy projekt realizowany przez
Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu od lata 2021 roku. Biblioteka
nawi¹za³a wspó³pracê z Domem Polskim w Santa F w Argentynie. G³ównym jej celem jest
promocja czytelnictwa w jêzyku polskim, krzewienie tradycji i kultury polskiej oraz wymiana
doœwiadczeñ miêdzy stron¹ polsk¹ i argentyñsk¹. Pomys³odawczyni¹ i koordynatork¹
projektu z ramienia biblioteki jest Izabela Putz- specjalistka ds. animacji kultury, a z ramienia
Domu Polskiego nauczycielka Renata Krupop. Specjalnie dla uczniów Domu Polskiego
bibliotekarki m. in. przygotowuj¹ filmiki edukacyjne pozwalaj¹ce bli¿ej poznaæ nasz kraj, polsk¹ historiê, tradycji i literaturê. Bibliotekarki zaprosi³y te¿ osoby polskiego pochodzenia,
mieszkaj¹ce w ró¿nych krajach œwiata, do wziêcia udzia³u w poetyckiej zabawie „Recytujemy
polskich poetów”, która polega³a na nagraniu i wys³aniu do biblioteki filmiku z recytacj¹ jednego z wierszy wybranego patrona roku 2021 - Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego lub Tadeusza Ró¿ewicza. W tej poetyckiej zabawie udzia³ wziê³y osoby
mieszkaj¹ce w Argentynie, Chile i Francji; m. in. Ianka Koslicki - nauczycielka nauczania pocz¹tkowego, mieszkaj¹ca w Cosquín w Argentynie, maj¹ca polskich przodków i ucz¹ca siê jêzyka polskiego; Monica Beatriz Piotrowski z dalekiej Patagonii w Argentynie, której dziadkowie ze strony ojca i ojciec byli Polakami; bracia Zak z Troyes we Francji, od 5 lat mieszkaj¹cy
z rodzin¹ we Francji; Viviana Gladysz ze stolicy Argentyny - Buenos Aires, której dziadkowie
wyemigrowali do Argentyny oraz Josu Roberto Zelensky, pochodz¹cy z Wenezueli, a od
trzech lat mieszkaj¹cy w Chile, który ca³ym sercem czuje siê Polakiem po dziadku, przyby³ym
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do Wenezueli po II wojnie œwiatowej. Wszystkie nagrania dostêpne s¹ na stronie internetowej i profilu nowotomyskiej biblioteki na Facebooku.
Cichogórskie specja³y zas³u¿y³y na uznanie
Wielkopolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu 4 listopada rozstrzygn¹³ konkurs „Produkty regionalne w wielkopolskiej kuchni”. G³ównym celem konkursu by³a promocja regionalnych produktów i kó³ gospodyñ wiejskich z Wielkopolski, a tak¿e zebranie i upowszechnienie przepisów kulinarnych na oryginalne regionalnedania, przygotowywane tradycyjnie przez ko³a gospodyñ wiejskich. Pierwsze miejsce w konkursie zajê³o Ko³o Gospodyñ
Wiejskich w Cichej Górze, które przygotowa³o takie specja³y jak: œlepe ryby, czyli kartoflanka po cichogórsku, plyndz z gnykiem, czyli cichy placek (ziemniaczany) z gulaszem. To w³aœnie te specja³y, a tak¿e bogata dzia³alnoœæ spo³eczna i artystyczna ko³a, zapewni³y paniom
z Cichej Góry zwyciêstwo w konkursie.
Karol Big Band & Przyjaciele - w szkolnym klimacie
Nowotomyski Oœrodek Kultury zaprosi³ mieszkañców na koncert z cyklu „Karol Big Band
& Przyjaciele”, zatytu³owany w tym roku „Zapraszamy po przerwie!” Ze wzglêdu na du¿e
zainteresowanie widzów 5 listopada artyœci wyst¹pili na scenie dwukrotnie. Tytu³ koncertu
w przewrotny sposób nawi¹za³ do przerwy „po dzwonku”, zapraszaj¹c publicznoœæ na zajêcia miejsca w sali lekcyjnej. Wszystkiemu towarzyszy³a dawka dobrego, szkolnego humoru,
po³¹czona z wokalnymi popisami goœci, odwiedzaj¹cych sceniczn¹ szko³ê oraz muzyk¹ w wykonaniu Karol Big Bandu pod batut¹ Karola Rogacza. Podczas koncertu wyst¹pili: Edyta Kaczmarek-Rogacz, Martyna Kaczmarek-Rogacz, Weronika Pluskota, Antonina Zerek, Szymon
Konieczny, Andrzej Œlota³a, Marian Szulc, Bogdan Gomu³a, Anna Kaczmarek, Tomasz Perz,
Cecylia Œlusarz, Katarzyna Pieprzyk, Paulina Maciejewicz, Karol Brambor, Marcel Brambor,
W³odzimierz Ciesielczak, Karol Ho³od, Józef Kowalonek, Artur Markiewicz, Barbara Krasnowska, Anita Czajka - Pawlak, Maciej Œwita³a, Renata Marciniak, Kinga Dankowska,
Agnieszka Wróbel oraz Agnieszka Kawa i Ewa Talaga.
Jubileuszowo-charytatywny koncert „Palatium”
Wsali widowiskowej Nowotomyskiego Oœrodka Kultury 14 listopada odby³ siê koncert,
zorganizowany z okazji 20-lecia Zespo³u Sygnalistów Myœliwskich Nadleœnictwa Grodzisk
Wlkp. „Palatium”. Sygnalistom towarzyszy³ zespó³ rockowo - bluesowy „Sounds Good”.
Muzycy wykonali kilka utworów z ich wspólnej p³yty pt. „Brzmienie lasu”, które da³y im Mistrzostwo Polski na XXI Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Myœliwskiej w Brodnicy w klasie
MSH Salon Hubertowski. Koncert spotka³ siê z ogromnym zainteresowaniem nowotomyskiej publicznoœci. Ka¿dy uczestnik tego muzycznego œwiêta móg³ wzi¹æ udzia³ w kiermaszu
i licytacjach na rzecz ma³ej Mai Tomczak ze Zb¹szynia.
Jesieñ na fotografiach
16 listopada, w Galerii na Piêtrze nowotomyskiej biblioteki mia³o miejsce otwarcie wystawy nostalgicznych, jesiennych fotografii Wojciecha Teleszyñskiegoi jego córki Izabeli. To ju¿
druga wystawa, prezentuj¹ca prace Wojciecha Teleszyñskiego, która zosta³a wyeksponowana w nowotomyskiej bibliotece w 2021 roku. Przypomnijmy, ¿e poprzedni¹, zatytu³owan¹
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Goœciem wernisa¿u prac Wojciecha Teleszyñskiego by³ Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner

„Miasto w obiektywie”, artysta wspó³tworzy³ z Marcinem Izydorkiem, który udostêpni³
wówczas dawne nowotomyskie pocztówki znajduj¹ce siê w jego zbiorach. Przybyli na wernisa¿ bliscy artysty oraz admiratorzy przyrodniczej sztuki fotograficznej podziwiali stonowan¹, ubran¹ w piêkne barwy polsk¹ przyrodê, sk³adali gratulacje oraz wpisywali siê do ksiêgi
pami¹tkowej pana Wojciecha. Tradycyjnie, wœród uczestników wernisa¿u rozlosowano pami¹tki-niespodzianki, czyli dwie fotografie autora. Wojciech Teleszyñski od m³odzieñczych lat
pasjonuje siê fotografi¹. Ukoñczy³ kurs kinooperatora i fotograficznej dokumentacji. Prowadzi³ sekcjê fotograficzn¹ dla m³odzie¿y w Klubie Osiedlowym Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Nowym Tomyœlu. By³ tak¿e organizatorem nowotomyskich konkursów fotograficznych
o tematyce przyrodniczej i regionalnej. Interesuje siê tak¿e broni¹ i strzelectwem sportowym.
Fotografie jego autorstwa by³y prezentowane w bibliotekach w: Nowym Tomyœlu, Œwiebodzinie, Lwówku, Miedzichowie, Bolewicach oraz w domach kultury w: Poznaniu, Nowym
Tomyœlu, Wolsztynie, Opalenicy i Buku. W 2019 roku otrzyma³ tytu³: Osobowoœci Roku
w plebiscycie „G³osu Wielkopolskiego”. Jego córka Izabela od wielu lat mieszka w Holandii.
Pierwszy aparat „Zenit” dosta³a od taty. Jej serce nale¿y do fotografii analogowej, ale czasami siêga tak¿e po aparat cyfrowy. Jej zdjêcia s¹ odzwierciedleniem tego, co czuje i prze¿ywa.
S¹ jak myœli przelane na papier, momenty, chwilowe migawki uczuæ. Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹
w nich œwiat³a i linie.
XII Zjazd Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku OSP w Nowym Tomyœlu
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury 20 listopada odby³ siê XII Zjazd Oddzia³u Miejsko-Gminnego Zwi¹zku Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym
Tomyœlu, na którym wybrano nowe w³adze. Prezesem Zarz¹du Oddzia³u Miejsko-Gminnego zosta³ Mieczys³aw Szczechowiak, d³ugoletni wiceprezes oddzia³u i prezes Zarz¹du OSP
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w Ró¿y. Na wiceprezesa wybrano Mariusza Brycha z OSP w Bukowcu. Drugim wiceprezesemzosta³ Krzysztof Dolecki z OSP w Borui Koœcielnej, który pe³niæ bêdzie dodatkowo funkcjê zastêpcy Komendanta Gminnego OSP. Natomiast Komendantem Gminnym OSP zosta³
£ukasz Wlek³y, by³y d³ugoletni sekretarz oddzia³u i prezes OSP Bukowiec. Funkcjê sekretarza powierzono Bart³omiejowi Kordusowi, prezesowi OSP w S¹topach, a skarbnika Waldemarowi Szczechowiakowi, naczelnikowi OSP w Ró¿y. Wybrane osoby pe³niæ bêd¹ powierzone im funkcje podczas piêcioletniej kadencji.
Plenerowa wystawa Instytutu Pamiêci Narodowej
23 listopada na placu Niepodleg³oœci w Nowym Tomyœlu stanê³a wystawa plenerowa „Tu
rodzi³a siê opozycja. Miêdzy Czerwcem '76 a Sierpniem '80”. Ekspozycja przygotowana zosta³a przez Instytut Pamiêci Narodowej z okazji 45. rocznicy protestów robotniczych
w czerwcu 1976 roku w Radomiu, Ursusie i P³ocku. Przedstawia ona fakty i wydarzenia, które by³y preludium do zrywu z sierpnia 1980 roku i powstania „Solidarnoœci”. Wystawê
otworzy³ dr hab. Rafa³ Reczek, dyrektor poznañskiego oddzia³u Instytutu Pamiêci Narodowej. Za tê wartoœciow¹ inicjatywê podziêkowa³ Wicestarosta Nowotomyski Marcin Brambor. Dzia³ania opozycji na ziemi nowotomyskiej w krótkim wyst¹pieniu przedstawi³ dr Zdzis³aw Koœciañski.
Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego dla dyrektor nowotomyskiej biblioteki
W Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu 24 listopada odby³o siê uroczyste wrêczenie tegorocznych Nagród im. Andrzeja Wojtkowskiego, przyznawanych przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. W tym roku tê presti¿ow¹, bran¿ow¹ nagrodê z r¹k Ma³gorzaty Furga³, przewodnicz¹cej Zarz¹du Okrêgu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Bibliote-

Dyrektor nowotomyskiej biblioteki Lucyna Koñczal-Gnap, laureatce Nagrody
im. Andrzeja Wojtkowskiego towarzyszy³ Jaros³aw ¯ó³towski, sekretarz Gminy
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karzy Polskich, odebra³a dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu - Lucyna Koñczal-Gnap. Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego ju¿ po raz trzeci trafi³a do r¹k bibliotekarzy nowotomyskiej biblioteki. Pierwszym w historii konkursu laureatem
Nagrody G³ównej, przyznawanej od 1994 roku, by³ Czes³aw Krolek, ówczesny dyrektor nowotomyskiej biblioteki. W 2017 roku Nagrodê M³odych otrzyma³a Martyna Nowosadzka
z Oddzia³u dla Dzieci i M³odzie¿y. W tym roku szczêœliw¹ laureatk¹ okaza³a siê obecna dyrektor tej innowacyjnej i bardzo aktywnie dzia³aj¹cej biblioteki. Lucyna Koñczal-Gnap jest animatork¹ wielu wydarzeñ kulturalnych, dzia³añ edukacyjnych i przedsiêwziêæ promocyjnych
i wydawniczych. Od ponad 19 lat kieruje Miejsk¹ i Powiatow¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w Nowym Tomyœlu w sposób modelowy i innowacyjny, czyni¹c j¹ wa¿nym, wybiegaj¹cym daleko
poza schematy tradycyjnego bibliotekarstwa, miejscem na mapie kulturalnej Wielkopolski.
Prowadzona przez ni¹ biblioteka jest dziœ miejscem atrakcyjnym i przyjaznym ró¿nym grupom u¿ytkowników, placówk¹ sprzyjaj¹c¹ rozwijaniu wiedzy, zainteresowañ i talentów
mieszkañców naszego regionu. Dzia³aj¹ca pod jej kierunkiem biblioteka utrzymuje niezmiennie wysok¹ pozycjê wœród bibliotek publicznych w Wielkopolsce i kraju. Warto w tym miejscu podkreœliæ, ¿e Nagroda im. Andrzeja Wojtkowskiego przyznawana jest bibliotekarzom
województwa wielkopolskiego za wybitne osi¹gniêcia w pracy zawodowej oraz za dorobek
naukowy w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa. Patronem przyznawanej od
1999 roku nagrody jest zas³u¿ony Wielkopolanin, Andrzej Wojtkowski - historyk, bibliotekarz i bibliograf, wieloletni dyrektor Biblioteki Raczyñskich w Poznaniu. Przypomnijmy tak¿e, ¿e dyrektor nowotomyskiej biblioteki otrzyma³a tak¿e tytu³ Wielkopolskiego Bibliotekarza Roku za rok 2020 i jest tegoroczn¹ laureatk¹ Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Z³ote nowotomyœlanki
Od 26 do 28 listopada w Bydgoszczy rozegrany zosta³ ogólnopolski turniej koszykówki,
w którym wziê³o udzia³ oko³o 200 dzieci z rocznika 2011, z ró¿nych czêœci Polski. Jedynym
reprezentantem Wielkopolski w turnieju by³ „Dream Team” Nowy Tomyœl. Nowotomyskie
koszykarki zajê³y w ogólnej klasyfikacji pierwsze miejsce, pokonuj¹c pozosta³ych siedem dru¿yn uczestnicz¹cych w rozgrywkach. Organizatorzy wyró¿nili te¿ szeœæ dziewcz¹t: Igê Konieczn¹ - MVP, Haniê Bielawê - Pi¹tka All Stars, Zuzê Nowick¹ - najlepsza zawodniczka zespo³u, Nadiê Flieger - najlepszy obroñca, Tosiê Starostê - wyró¿niaj¹cy siê zawodnik zespo³u
i Dagmarê Stieler - najlepszy wysoki zawodnik.
KGW z Cichej Góry w gronie najlepszych w Wielkopolsce
W hali sportowej w Ko³aczkowie 27 listopada odby³ siê fina³ konkursu „Aktywne Ko³a
Gospodyñ Wiejskich w Wielkopolsce”, którego organizatorem by³ Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego, przy wspó³udziale gminy Ko³aczkowo. W gronie dziesiêciu laureatów
znalaz³o siê Ko³o Gospodyñ Wiejskich z Cichej Góry. Konkurs mia³ na celu wyró¿nienie
i wspieranie dzia³añ kó³ gospodyñ wiejskich spajaj¹cych lokaln¹ spo³ecznoœæ, opartych na
wspó³pracy z w³adzami samorz¹dowymi, instytucjami kultury, sportu i placówkami edukacyjnymi. Do g³ównych motywów tych dzia³añ nale¿a³o kultywowanie i utrwalanie najbardziej
wartoœciowych tradycji regionalnych oraz zainteresowanie m³odszych pokoleñ twórczoœci¹
ludow¹. Do konkursu zg³osi³o siê 60 kó³ gospodyñ wiejskich z Wielkopolski. Pierwszy etap
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polega³ na merytorycznej ocenie nades³anych wniosków, w których ko³a prezentowa³y swoj¹ dzia³alnoœæ, m. in. aktywnoœæ i wspó³pracê z lokalnymi instytucjami. Do drugiego etapu zakwalifikowa³o siê 20 kó³, które podczas gali fina³owej zaprezentowa³y stoiska z w³asnymi wyrobami oraz wypiekami i wyrobami cukierniczymi, zawieraj¹cymi logo Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolska.
Promocja zbioru wierszy Marka Geislera
Podczas spotkania Nowotomyskiego Piêtra Wyrazów Literackich, 2 grudnia, w nowotomyskiej bibliotece odby³a siê promocja zbioru wierszy Marka Geislera „Lustro, czyli poszarpane myœli przed lustrem i za oknem”. Spotkanie, w formie niekonwencjonalnej rozmowy,
wype³nionej ciekawostkami z ¿ycia autora, jego przemyœleniami i anegdotami poprowadzi³
Rafa³ Putz, który równie¿ zadedykowa³ panu Markowi skomponowane przez siebie utwory
muzyczne. Wybrane wiersze z tomiku autora czytali uczniowie Zespo³u Szkó³ nr 1 - £ukasz
Ruta i Dominik Drózd. Nie oby³o siê bez gratulacji, ¿yczeñ i toastu za pomyœlnoœæ autora, który wznieœli cz³onkowie rodziny, przyjaciele, twórcy skupieni na Nowotomyskim Piêtrze Wyrazów Literackichi wszystkim, którym bliskie jest s³owo poety. Egzemplarze ksi¹¿ki, w wiêkszoœci opatrzone personalnymi dedykacjami, powêdrowa³y do r¹k wszystkich obecnych na
spotkaniu osób. Warto dodaæ, ¿e tomik zawdziêcza sw¹ barwn¹ szatê graficzn¹ Ma³gosi Geisler, bratanicy pana Marka. Jej emanuj¹ce pozytywn¹ energi¹ i wszystkimi kolorami œwiata
prace, bêd¹ce jednoczeœnie ilustracjami do tomiku, zdobi¹ hol nowotomyskiej biblioteki.

Autor poetyckiego tomiku Marek Geisler z ilustratork¹ Ma³gosi¹ Geisler

Anielska wystawa
W okresie oko³oœwi¹tecznym warto by³o zajrzeæ do nowotomyskiej biblioteki, aby nacieszyæ
oczy piêkn¹, œwi¹teczn¹ ekspozycj¹. W bibliotecznym holu zagoœci³y anio³y do zadañ specjalnych, wykonane przez Gabrielê Heliñsk¹, która w taki sposób wypowiada siê na temat swo-
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jej „anielskiej” twórczoœci: „Pomys³ na tworzenie anio³ów zrodzi³ siê z pocz¹tkiem covida, dla
zabicia czasu. Obdarowywa³am nimi przyjació³, aby w tym trudnym czasie wiedzieli, ¿e nie s¹
sami, ¿e ktoœ o nich myœli. To by³y Anio³ki Nadziei, w iloœci 67 sztuk. PóŸniej ruszy³a moja fantazja. Zale¿a³o mi, ¿eby ka¿dy anio³ek przypomina³ ludziom o mi³ych chwilach i momentach
w ¿yciu. Praca ta daje mi radoœæ, zadowolenie i to, ¿e ktoœ siê uœmiechnie i pomyœli, ¿e œwiat
nie jest taki z³y”.

Gabriela Heliñska - autorka anielskiej wystawy

Boisko wielofunkcyjne w Jastrzêbsku Starym
3 grudnia odby³o siê w Jastrzêbsku Starym uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego,
które zosta³o wybudowane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Inwestorem zadania by³a Gmina Nowy Tomyœl, a wykonawc¹ firma Gamak Sp. z o. o. z Jastrzêbia Zdroju, wraz z firm¹
Brukpol. Ca³kowity koszt zadania wyniós³ 280 440 z³, w tym 40 000 z³ pochodzi³o z funduszu so³eckiego Jastrzêbska Starego. Uroczystego otwarcia boiska dokonali: Burmistrz Nowego Tomyœla W³odzimierz Hibner, Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Marek Ratajczak, so³tys Jastrzêbska Starego Henryk Krzeszowski, dyrektor Oœrodka Sportu i Rekreacji Artur £oziñski
oraz Weronika Grocholewska - przewodnicz¹ca samorz¹du uczniowskiego Szko³y Podstawowej w Jastrzêbsku Starym. Nowy obiekt poœwiêcony zosta³ przez ksiêdza proboszcza Jêdrzeja Pochylskiego. Uczniowie miejscowej szko³y zaprezentowali czêœæ artystyczno-sportow¹. Z boiska bêd¹ mogli korzystaæ mieszkañcy Jastrzêbska Starego, w szczególnoœci dzieci
uczêszczaj¹ce do znajduj¹cej siê obok szko³y podstawowej.
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Podwójne Miko³ajki
3 grudnia, z okazji zbli¿aj¹cych siê Miko³ajek, w Nowotomyskim Oœrodku Kultury pojawi³
siê duet klownów „The Clown Circus Show Ruphert and Rico” z programem pt. „Miko³ajki
jak z bajki”. Organizatorzy zapewnili dzieciom mnóstwo atrakcji: deszcze œwiec¹cych baniek
mydlanych, kolorowe confetti, animacje, piosenki, konkursy oraz niespodzianki i upominki
dla wszystkich uczestników zabawy. Oczywiœcie, w tak wyj¹tkowych okolicznoœciach nie mog³o zabrakn¹æ najwa¿niejszego goœcia, czyli œwiêtego Miko³aja. Atmosfera by³a niezwyk³a,
mo¿na by³o poczuæ atmosferê zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wydarzeniu towarzyszy³ kiermasz pod has³em „Miko³ajki dla Majki, czyli œwiêtowanie przez pomaganie”.
6 grudnia, czyli dok³adnie w Miko³ajki, Nowotomyski Oœrodek Kultury wraz z Urzêdem
Miejskim w Nowym Tomyœlu, Zak³adem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Oœrodkiem Sportu i Rekreacji zaprosili wszystkich mieszkañców na pl. Niepodleg³oœci, na spotkanie z Miko³ajem. By³y s³odkoœci dla najm³odszych, poczta miko³ajkowa, wrêczenie nagród za udzia³
w konkursie plastycznym pt. „Magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia”. Chêtne osoby mog³y zawiesiæ, z podnoœnika koszowego, przyniesione przez siebie ozdoby œwi¹teczne na gigantycznej
choince. Podnoœnik zapewni³a firm a „Elektroserwis” £ukasz Rybicki. O godzinie 17.00 nast¹pi³o oficjalne odpalenie iluminacji œwietlnych na terenie naszego miasta. Na zakoñczenie tego niezwyk³ego dnia mo¿na by³o udaæ siê na lodowisko na os. Pó³noc, gdzie zainaugurowano nowy sezon. Wszystkim wydarzeniom tego dnia i wieczoru towarzyszy³a zimowa aura,
która pozwoli³a poczuæ œwi¹teczny nastrój.
Narodowy Dzieñ Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego
27 grudnia, po raz pierwszy, obchodzone by³o nowe œwiêto pañstwowe - Narodowy
Dzieñ Zwyciêskiego Powstania Wielkopolskiego. Sejm jednog³oœnie ustanowi³ je „w ho³dzie
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bohaterom - uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 - 1919, którzy wyzwolili Wielkopolskê spod panowania niemieckiego i przy³¹czyli j¹ do odrodzonej Rzeczypospolitej”. 103.
rocznicê wybuchu powstania wielkopolskiego, obchodzon¹ jako œwiêto pañstwowe, celebrowali tak¿e mieszkañcy Nowego Tomyœla. Przed po³udniem Kapela „Zza Winkla” zaprezentowa³a swój powstañczy repertuar podczas czterech ods³on koncertu, w ró¿nych punktach
miasta, w tym na placu Niepodleg³oœci przy Pomniku Powstañców Wielkopolskich, podczas
sk³adania wi¹zanki kwiatów przez Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera.
W Nowotomyskim Oœrodku Kultury przeprowadzona zosta³a 10. edycja akcji pod nazw¹
„Krew za krew”, podczas której zebrano 27 litrów krwi. Kibice „Lech” Poznañ zapalili zniczena grobach powstañców na nowotomyskim cmentarzu. O godz. 16.00 w koœciele pw.
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyœlu odprawiona zosta³a msza œw. w intencji Ojczyzny i powstañców wielkopolskich. Piotr Koœciañski wyg³osi³ wyk³ad, w którym przybli¿y³ historiê powstania wielkopolskiego w powiecie nowotomyskim. Delegacje w³adz samorz¹dowych, stowarzyszeñ i organizacji z³o¿y³y wi¹zanki kwiatów pod Pomnikiem Powstañców Wielkopolskich. Wartê przy pomniku zaci¹gnêli harcerze oraz cz³onkowie Towarzystwa Dzia³añ Historycznych im. Feliksa Piêty. Uroczystoœæ uœwietni³ pokaz œwietlnych rac, odpalonych przez nowotomyskich kibiców „Lecha” Poznañ.
Œwiêtowali 50-lecie ma³¿eñstwa
W 2021 roku dziewiêtnaœcie par ma³¿eñskich z terenu gminy Nowy Tomyœl zg³osi³o
w Urzêdzie Stanu Cywilnego chêæ przyjêcia „Medali za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”,
przyznawanych przez Prezydenta RP. W gronie tym znaleŸli siê: Alicja i Henryk Albrechtowie, Janina i Tadeusz Chocieszyñscy, Barbara i Marian Fertykowie, Maria i Czes³aw Galasowie, Ewa i Bogdan Górni, Teresa i Stanis³aw Krok-Adamscy, Barbara i Mieczys³aw Kubelowie,
Joanna i Boles³aw Kurcewiczowie, Zofia i Stanis³aw £ukaszykowie, Jadwiga i Florian Pawlakowie, Maria i Leonard Pieprzykowie, Ludwika i Walerian Piweccy, Eleonora i Bogdan Przybylakowie, Lilia i Zenon Przybylakowie, Eulalia i Marian Przyby³owie, Irena i Stanis³aw Sroczyñscy, Gra¿yna i Jerzy Stachowiakowie, Maria i Stefan Stankowiakowie, Wies³awa i Jan Witkowscy. Ma³¿onków obchodz¹cych Z³ote Gody 31 grudnia odwiedzi³y w ich domach zastêpczynie Burmistrza Nowego Tomyœla - Gra¿yna Pogonowska i Adrianna Zieliñska, by wrêczyæ
„Medale za d³ugoletnie po¿ycie ma³¿eñskie”. Wraz z medalami Jubilaci odebrali ¿yczenia od
Burmistrza Nowego Tomyœla W³odzimierza Hibnera oraz kosze z upominkami. Sytuacja
epidemiczna w kraju uniemo¿liwi³a zorganizowanie wspólnej, uroczystej gali, mimo to indywidualne spotkania dostarczy³y, zarówno wiele wzruszeñ, jak i radoœci.

Tekst: Marzena Kortus, Izabela Putz
Zdjêcia: Archiwum Urzêdu Miejskiego w Nowym Tomyœlu, Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyœlu, Nowotomyskiego Oœrodka Kultury, Oœrodka Sportu
i Rekreacji w Nowym Tomyœlu
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z wykszta³cenia prawnik, sekretarz Gminy Obrzycko, od lat
zwi¹zany z samorz¹dem terytorialnym Ostroroga, Szamotu³
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czytelników. Z zami³owaniem czyta i wêdruje po górach.
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dobrego kina, muzyki etnicznej, wschodniej kuchni, bretoñskich kamiennych krêgów i andaluzyjskiego flamenco.

Edmund ¯urek
geograf, ekolog, regionalista. D³ugoletni nauczyciel w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Policealnych im. M. Kopernika
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