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Sobota 12 czerwca 2010 r.  Spotkanie Zespo³u Organizacyjnego Obchodu 700-lecia Kie³czewa. W pierwszym rzêdzie (od lewej):
Robert Martyniak z rady so³eckiej, radny gminny Leszek Baranowski, Barbara Jurga z rady so³eckiej, wiceprzewodnicz¹ca rady
rodziców szko³y w Kie³czewie Ma³gorzata Zaj¹c i w³aœciciel firmy transportowej Zbigniew Nadobnik. W drugim rzêdzie (od lewej):
dyrektor szko³y Roman Kurowski, prezes rolniczej spó³dzielni produkcyjnej W³odzimierz Przydró¿ny, Zbigniew Szymanowski z
kie³czewskiej grupy inicjatywnej, nauczycielka Maria Szymanowska, S³awomir Kêdziora z rady so³eckiej oraz so³tys Wies³aw Miler.

Fot. Teresa Mas³owska

VII wieków Kie³czewa
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„Wiadomoœci Koœciañskie”. Pismo
regionalne, ukazuje siê od czerwca
1988 roku. Laureat g³ównej nagrody
IV Konkursu Institute for Democra-
cy in Eastern Europe. Wydawca:
Przedsiêbiorstwo „AGA” w Koœcia-
nie. Redaguje zespó³: Teresa Mas³ow-
ska (redaktor prowadz¹cy), Jerzy
Wizerkaniuk (red. naczelny), Jolanta
Napiera³a (z-ca red. naczelnego),
Józef Kubicki (sekretarz redakcji)
oraz Alicja ¯urek (marketing i kol-
porta¿). Adres redakcji: 64-000 Ko-
œcian, ul. Dworcowa 2, tel./fax (0-65)
512-16-15. Druk: Drukarnia Zbi-
gniew So³tysiak,ul. Surzyñskiego,
Koœcian. Redakcja zastrzega sobie
prawo do skracania nadsy³anej kore-
spondencji, nie zwraca materia³ów nie
zamówionych i nie odpowiada za
treœæ og³oszeñ.

W numerze m.in.

O historii Kie³czewa pisze
Jan Pawicki

(8-9)

„So³tys na zagrodzie” –
prof. dr hab.

Zbigniew Wielgosz
mówi o lokacji Kie³czewa

na prawie niemieckim w 1310 r.
(10-11)

„Wœród
nadobrzañskich bagien” –

Bernard Zawartowski
i Piotr Klupieæ rozprawiaj¹

o dawnych nazwach
czêœci Kie³czewa

(12-13)

„Ch³ep zawiniu³” –
tekst gwarowy Piotra Lenarta

(13-14)

„Wieœ kiedyœ rozœpiewana” –
dr Krystyna Winowicz

przedstawia dokonania Towa-
rzystwa Œpiewu „Cecylia”

(17-18)

Szkó³ka (I) –
Zdzis³aw Wojtczak

wspomina kie³czewsk¹ szko³ê
(23-26)

Wieœ w obiektywie
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Wieœ Kie³czewo od najdawniej-
szych czasów nale¿a³a do najludniej-
szych w Wielkopolsce. Przetrwa³a
czasy wielkich po¿arów, wojennej
po¿ogi, niszcz¹cych przemarszów
obcych wojsk i kolejne fale pomo-
rów. Pozostawa³y po tym widome
œlady w postaci cmentarzy wojen-
nych i cholerycznych.

Kie³czewianie przez wieki trwali
przy OjczyŸnie. Wspierali miasto Ko-

„Nie rzucim ziemi”

Henryk Bartoszewski.
Fot. Bogdan Ludowicz

œcian w walce ze szwedzkim najeŸdŸc¹
w czasach „potopu”, stanêli w obronie
polskoœci w okresie Wiosny Ludów,
mê¿nie stawiali opór pruskiemu zabor-
cy w czasach Kulturkampfu, kie³czew-
skie dzieci i ich rodzice wyró¿nia³y siê
godnoœci¹ w strajku szkolnym 1906/
1907. Zawo³aniem kie³czewian sta³y siê
s³owa „Roty” – „Nie rzucim ziemi, sk¹d
nasz ród”.

Wieœ twardo trwa³a przy Polsce i przy
Wierze przodków. Mieszkañcy niejed-
nokrotnie sk³adali OjczyŸnie daninê z
w³asnej krwi. Tak by³o w Czynie Zbroj-
nym Wielkopolan 1918 – 1919, kiedy
stworzono odrêbn¹ powstañcz¹ kam-
paniê kie³czewsk¹; tak by³o w czasie
wojny polsko – bolszewickiej; tak te¿
by³o na ró¿nych frontach II wojny œwia-
towej.

Siedem wieków po lokacji wsi na pra-
wie niemieckim, trzeba szczególnie pod-
kreœliæ zas³ugi wszystkich pokoleñ kie³-
czewian dla obrony naszej, polskiej
godnoœci narodowej. Bo na 700-letnie
dzieje Kie³czewa sk³adaj¹ siê nie tylko
liczby i ekonomiczne przemiany, bo te
dzieje tworzyli konkretni ludzie, którym

teraz jesteœmy winni pamiêæ i nale¿-
ny szacunek.

Chcia³bym, aby obchodzony w
2010 roku jubileusz sta³ siê okazj¹ do
d³ugofalowych  i kompleksowych
badañ, przywracaj¹cych pamiêæ o lu-
dziach Kie³czewa; o tych, którzy ¿yli
przed nami, a w historii wsi, gminy,
powiatu, regionu i kraju pozostawili
cz¹stkê swego trudu. Specjalne wy-
danie „Wiadomoœci Koœciañskich”
jest – jak wiem – pocz¹tkiem takich
badañ, poniewa¿ zespó³ historyków
i regionalistów przygotowuje obszer-
ne, ksi¹¿kowe  opracowanie dziejów
wsi. Na takie opracowanie Kie³cze-
wo szczególnie sobie zas³u¿y³o.

Dziêkujê bez ¿adnego wyj¹tku
wszystkim, którzy zorganizowali,
uœwietnili i wsparli finansowo jubile-
usz 700-lecia lokacji wsi Kie³czewo.
Fakt, ¿e jako wójtowi gminy Koœcian
powierzono mi patronat nad tymi ob-
chodami stanowi dla mnie osobiœcie
bardzo du¿e wyró¿nienie.

HENRYK BARTOSZEWSKI
WÓJT GMINY KOŒCIAN

Wieœ w obiektywie
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Reforma samorz¹du terytorialne-
go to jedna z najwa¿niejszych prze-
mian, które dokona³y siê w Polsce w
ci¹gu ostatnich dwóch dekad. 27
maja 1990 roku odby³y siê pierwsze
wolne wybory samorz¹dowe do rad
gmin. Gminy uzyska³y odrêbne bu-
d¿ety i przejê³y wiele nieruchomoœci.
To w 1990 roku poprzez zmianê sys-
temu i kadr dokona³a siê faktyczna
dekomunizacja w³adzy w administra-
cji.

27 maja 1990 roku w pierwszych
wyborach do reaktywowanego sa-
morz¹du  mieszkañcy Naszej Gminy
wybrali 22 radnych na 4 -  letni¹ ka-
dencjê. Przewodnicz¹cym Rady Gmi-
ny Koœcian zosta³ Tadeusz Szwarc,
wójtem gminy - Henryk Bartoszew-
ski. Miejscowoœæ Kie³czewo  repre-
zentowali w Radzie radni Franciszek
Jurga i W³adys³aw Michalak.

3 listopada 1994 roku, w wybo-
rach do Rady Gminy  Koœcian, miesz-
kañcy Kie³czewa wybrali ponownie
na radnych Franciszka Jurgê i W³a-
dys³awa Michalaka. Wybory III ka-
dencji przeprowadzono 7 grudnia
1998 roku. Radnymi z Kie³czewa zo-
stali Leszek Baranowski i Józef Pry-
fer.

Wprowadzenie zmian do ustawy
o samorz¹dzie gmin spowodowa³o,
¿e 27 paŸdziernika 2002 roku w wy-
borach wybieraliœmy tylko 15 rad-
nych oraz po raz pierwszy w wybo-
rach bezpoœrednich mieszkañcy na-
szej gminy wybierali Wójta Gminy.
Wójtem Gminy zosta³ wybrany Hen-
ryk Bartoszewski. Przewodnicz¹cym
Rady zosta³ Andrzej Przyby³a. Na
radnego z Kie³czewa wybrano Lesz-
ka Baranowskiego. W roku 2006 na
V kadencjê funkcjê Wójta , Przewod-
nicz¹cego Rady i radnego z Kie³cze-
wa objêli ci sami kandydaci.

W³adze gminy maj¹ na uwadze po-
trzeby Kie³czewa. Trosk¹ otaczaj¹
szko³ê, w której przeprowadzono re-
mont z adaptacj¹ pomieszczeñ na
pierwsz¹ salê sportow¹ w gminie. Ze
starego budynku wyprowadzono
bibliotekê i przeniesiono j¹ do wyre-

20 lat odrodzonej
samorz¹dnoœci

montowanego budynku przy szkole
podstawowej. W starym budynku po
bibliotece wspólnie z Powiatowym Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Koœcianie
przygotowano mieszkania chronione
dla m³odzie¿y usamodzielniaj¹cej siê z
rodzin zastêpczych i domów dziecka.

Dwadzieœcia lat odrodzonej samo-
rz¹dnoœci to czas wielu inwestycji na
terenie ca³ej naszej gminy. W tym okre-
sie w miejscowoœci Kie³czewo wspól-
nie z komitetami spo³ecznymi doprowa-
dzono do wiêkszoœci  mieszkañ wodo-
ci¹g, telefon i gaz. Najwiêksz¹ inwe-
stycj¹ prowadzon¹ przez samorz¹d by³a
budowa kanalizacji sanitarnej w ca³ej
wsi.

Wybudowano nowe drogi na ulicach
S³onecznej i Kruczkowskiego. Utwar-
dzono drogi na ulicach Torowa i So-
snowa. Utwardzona zosta³a równie¿
droga z Kie³czewa do Szczodrowa.
Obecnie realizowana jest budowa dro-
gi z kanalizacj¹ burzow¹ ulic Ogrodowa
i Krótka. Przy drodze wojewódzkiej od
ul.Polnej w kierunku Bonikowa skana-
lizowano rów i wybudowano chodniki.
W ca³ej miejscowoœci wymieniono
oœwietlenie uliczne na nowe energoosz-
czêdne lampy.

Samorz¹d naszej gminy aktywnie
uczestniczy przy przygotowaniach
do budowy drogi ekspresowej S-5.
W Kie³czewie planowana jest budo-
wa wêz³a komunikacyjnego, który ma
zainicjowaæ na terenach do niego
przyleg³ych stworzenie strefy akty-
wizacji gospodarczej. W tym celu
zostan¹ rozpoczête prace nad opra-
cowaniem Miejscowego Planu Zago-
spodarowania Przestrzennego dla
wsi Kie³czewo.

Jedno jest pewne – problemy
mieszkañców Kie³czewa nadal bêd¹
pozostawa³y w centrum uwagi w³adz
gminnych.

ANDRZEJ PRZYBY£A
Zastêpca Wójta Gminy Koœcian

Andrzej Przyby³a.
 Fot. Bogdan Ludowicz

Wieœ w obiektywie
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- Jest pan absolwentem kie³czew-
skiej szko³y…

- Tak. To by³a i jest dobra szko³a, z
patriotycznymi tradycjami. Uczy³a
mnie m.in. pani Stachowiak, która od
najm³odszych klas opowiada³a nam
o historii Kie³czewa, o strajkuj¹cych
dzieciach kie³czewskich, które w za-
borze pruskim nie zgadzaly siê na
naukê religii w jêzyku niemieckim.
Chcia³y siê modliæ w jêzyku polskim.
W moich latach szkolnych warunki
nauczania by³y trudne. Dwie klasy
pol¹czono w jedn¹, która liczy³a 42
uczennic i uczniów. A mimo to szko³ê
wspominam dobrze. Po jej ukoñcze-
niu mniej wiêcej po³owa absolwen-
tów posz³a do szkó³ zawodowych, a
po³owa do ogólniaka i techników.
Wyroœliœmy na porz¹dnych ludzi.

- A wiêc szko³a uczy³a was historii
w³asnej wsi…

- Nie tylko szko³a. Wiele ciekawych
opowieœci na ten temat s³yszeliœmy w
domach od dziadków i rodziców, od naj-
starszych mieszkañców Kie³czewa. A
s³uchalo siê ich dobrze, bo potrafili opo-
wiadaæ. Do dzisiaj pamiêtam opowieœci
ojca o kie³czewskiej bitwie ze Szwedami,
po której d³ugo pozostawa³y szañce i
mogi³y szwedzkie; o straszliwych zara-
zach i pomorach, które jeszcze 150 lat
temu dziesi¹tkowa³y wieœ – pozostawia-
j¹c tak zwane cmentarze choleryczne;
nawet o d¿umie, która nawiedzi³a Kie³-
czewo kilka wieków temu. Zapamiêta³em
niektóre stare nazwy czêœci wsi. Na przy-
k³ad T³ukanie, gdzie przy drodze do
Szczodrowa, w miejscu szwedzkich szañ-
ców stoi dzisiaj na górce krzy¿.

- Dobrze wspomina pan dzieciñ-
stwo i m³odoœæ. Czy tamte czasy by³y
a¿ takie beztroskie?

- M³ode lata wspominam rzeczy-
wiœcie dobrze. Cz³owiek mia³ mniej
problemów na g³owie ni¿ dzisiaj. W
kie³czewskich rodzinach dzieciom
stawiano trzy warunki: po pierwsze
- byæ pos³usznym, jak wtedy mó-
wiono byæ grzecznym; po drugie -
uczyæ siê, po trzecie - pomagaæ w
pracy w gospodarstwie rolnym, w
sklepie, czy w warsztacie rzemieœl-
niczym. Wielu z nas dziêki temu
nauczy³o siê pracy i porz¹dku. Ale
by³ te¿ czas na zabawy w gronie ró-
wieœników. Po szkole – sport. La-
tem k¹piele w Obrze i pi³ka no¿na,
zim¹ – sport na zaœnie¿onych gór-
kach i na zamarz³ych rozlewiskach:
sanki, ³y¿wy, narty.

- Streœæmy pañski ¿yciorys: koñ-
czy pan szko³ê w Kie³czewie, po niej
Technikum Rolnicze w Niet¹¿kowie,
dyplom technika hodowcy, s³u¿ba woj-
skowa, œlub, w³asna rodzina, teraz so-
³ectwo…

- So³ectwo to wielki obowi¹zek,
cz³owiek zostaje zaanga¿owany w
liczne sprawy spo³ecznoœci wsi; i
te du¿e – inwestycyjne, i z pozoru
drobne, dotycz¹ce pojedynczych
ludzi, a przccie¿ dla tych ludzi czê-
sto najwa¿niejsze. Trudno jest zna-
leŸæ wolny czas, cz³owiek jest stale
w pe³nym biegu. Satysfakcjê nato-
miast daje cz³owiekowi rodzina, któ-
ra wspiera moje „so³tysowanie”.
Gdyby nie pomoc ¿ony i córek –
nie potrafi³bym sprawnie funkcjo-
nowaæ.

- Nie narzekaj¹, ¿e czêsto pana
nie ma w domu?

- Zdarza siê, ¿e narzekaj¹, jak to w
rodzinie. Wiem jednak tak¿e, ¿e jeœli
coœ mi siê uda, to s¹ ze mnie dumne.

- A pan jest dumny z nich?
- A jak¿e. I to jak.

KATARZYNA ̄ UREK

Wies³aw Miler, lat 51, so³tys wsi
Kie³czewo, technik hodowca, ab-
solwent Technikum Rolniczego w
Niet¹¿kowie. ¯ona: Dorota z za-
wodu poligraf; córki: Anna – pra-
cuje w biurze rachunkowym, Mag-
dalena – œwie¿o upieczona absol-
wentka UAM w Poznaniu - magi-
ster pedagogiki specjalnej. Hob-
by so³tysa – sport.

Wies³aw Miler (z lewej) i radny gminny Leszek Baranowski na „T³ukaniach”
Fot. Teresa Mas³owska

Moja
rodzinna wieœ
Urodzi³em siê w Koœcianie, w szpitalu, mieszka³em jednak w Kie³-
czewie, sk¹d wywodzi siê moja rodzina. Dziadek by³ tutaj rolni-
kiem, ojciec tak¿e, po nich gospodarkê przej¹lem ja. Kiedy siê
mnie pytaj¹ sk¹d jestem nie odpowiadam, ¿e z Koœciana, ale z
Kie³czewa – bo to jest moja rodzinna wieœ – mówi so³tys Wies³aw
Miler.
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- Wasza szko³a jest ma³¹ wiejsk¹
szko³¹ czy raczej miejskim molo-
chem?

- Do Szko³y Podstawowej w Kie³cze-
wie i Oddzia³u w Kokorzynie uczêszcza
ogó³em 242 uczniów, w porównaniu z
miejskimi szko³ami to niewiele. Za to szko-
³ê mamy w dwóch miejscowoœciach: w
Kie³czewie funkcjonuje oddzia³ przed-
szkolny i klasy 1-6 i drugi podobny w
Kokorzynie - tam tak¿e jest oddzia³ przed-
szkolny i klasy 1-6. Do szko³y chodz¹
dzieci równie¿ spoza Kie³czewa i Koko-
rzyna, a mianowicie z Kobylnik, Kurzej
Góry, Krzanu, Ponina i Szczodrowa. Gmi-
na zapewnia im dowóz do szko³y. Jeœli
chodzi o kadrê, to zatrudniamy ogó³em
36 pracowników, w tym 25 nauczycieli i
11 osób obs³ugi i administracji. Wszy-
scy nauczyciele posiadaj¹ wy¿sze wy-
kszta³cenie. Wœród nich jest 11 dyplo-
mowanych, 10 mianowanych, 3 kontrak-
towych i jeden sta¿ysta. Ci¹gle dosko-
nal¹ swoje kwalifikacje, uczestnicz¹ w
ró¿nego rodzaju szkoleniach i warszta-
tach metodycznych. Chcia³bym dodaæ,
¿e nasi nauczyciele wykonuj¹ wspania³¹
pracê dydaktyczn¹, za któr¹ przy ka¿dej
okazji im dziêkujê.

- W waszej placówce dzieci wcze-
œnie zaczynaj¹ naukê jêzyka angiel-
skiego...

- To prawda, k³adziemy nacisk na na-
ukê jêzyków obcych, st¹d jêzyk angiel-
ski jest nauczany ju¿ w oddziale przed-
szkolnym. Wprowadziliœmy – chyba
jako pierwsi w gminie – nauczanie an-
gielskiego w zerówkach. Chcê podkre-
œliæ, ¿e bardzo dobrze nam siê wspó³-
pracuje z wójtem gminy Koœcian Hen-
rykiem Bartoszewskim, który dostrze-
ga problemy szko³y i pomaga w ich roz-
wi¹zywaniu. Dziêki dofinansowaniu
wójta mamy np. dodatkowe godziny
lekcyjne jêzyka angielskiego.

- Szko³a – jak ka¿da placówka tego
typu – ma swoje problemy, plany, ma-
rzenia.

- Z jednej strony skupiamy siê na
pracy z uczniami uzdolnionymi, poprzez
przygotowywanie ich do ró¿nych kon-

Krajobraz ze szko³¹ w tle
Od dawna tak siê ustali³o, ¿e w Kie³czewie mieliœmy chór „Cecylia”, potem ludow¹ grupê taneczn¹,
a w Kokorzynie znowu¿ silnie sta³ sport. Dzia³a tam prê¿ny Uczniowski Klub Sportowy „Orlik”, w
Kie³czewie funkcjonuje zespó³ taneczny „Obrzanie” – mówi Roman Kurowski, dyrektor Szko³y Pod-
stawowej w Kie³czewie.

kursów, udzia³u w zawodach. Z drugiej
strony poœwiêcamy uwagê uczniom, któ-
rzy maj¹ k³opoty z nauk¹. Nasze dzia³ania
pod¹¿aj¹ wiêc w dwóch kierunkach: opie-
kujemy siê uczniami zdolnymi, staramy
rozwijaæ ich zdolnoœci, nie trac¹c z oczu i
pomagaj¹c tym, którzy borykaj¹ siê z pro-
blemami. Dbamy o wyposa¿enie w no-
woczesne pomoce szkolne i nieustannie
staramy siê tê bazê rozwijaæ, by jak najle-

piej s³u¿y³a uczniom. Mamy bardzo
dobrze wyposa¿on¹ pracowniê kom-
puterow¹, z której korzystaj¹ dzieci ju¿
od pierwszych klas. Prowadzimy do-
datkowe zajêcia informatyczne, jêzyko-
we, plastyczne, taneczne. Naszym ma-
rzeniem jest zwiêkszenie liczby zajêæ po-
zalekcyjnych, ¿eby móc jeszcze
efektywniej rozwijaæ zaintereso-
wania uczniów.

Roman Kurowski                                                               Fot. Teresa Mas³owska

Nauczyciele Szko³y Podstawowej w Kie³czewie:
Roman Kurowski – dyrektor. Zofia Landzwojczak – wicedyrektor, Alina Bajsztok –
nauczyciel kszta³cenia zintegrowanego, Monika Czuczwara-Fr¹ckowiak – n. wy-
chowania fizycznego, Daniel Franek – n. historii, Anna Heleniak – n. matematyki i
informatyki, Beata Hofman - n. kszta³cenia zintegrowanego, Joanna Jankowska – n.
jêzyka niemieckiego, Krystyna Józefowicz – n. przyrody, El¿bieta Kowalczyk - n.
kszta³cenia zintegrowanego,   Mariola Kubacka – n. j. polskiego, Magdalena Kurow-
ska – n. j. angielskiego, Gra¿yna Leonarczyk – n. wychowania przedszkolnego, Justy-
na Lis – n. j. angielskiego, Bogumi³a Lubawa – n. religii, Ewa Maciejewska – pedagog
szkolny, Miros³awa Maækowiak - n. kszta³cenia zintegrowanego, Violetta Matyasz-
czyk – n. wychowania przedszkolnego, Jolanta Michalewicz – n. wychowania przed-
szkolnego, Arleta Milczyñska – n. wychowania fizycznego, Anna Przybylska - n.
kszta³cenia zintegrowanego, Maria Szymanowska – n. jêzyka polskiego i sztuki, Ewa
Œwiderska – n. religii. Gra¿yna Tomalak - n. kszta³cenia zintegrowanego, Agnieszka
Wower – n. matematyki i informatyki
Pracownicy administracyjni i obs³ugi:
Wanda Hohensee, Ewa Kosmalska, Walerian Landzwojczak, Ewa £upicka, Jerzy £upicki,
Sabina Przybysz, Dorota Pudlicka, Aniela Rybiñska, Agnieszka Szawerdak, Danuta
Sz³apka-Jasiak, Ma³gorzata Wojtkowiak
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- Kie³czewo ma d³ug¹ tradycjê,
jeœli chodzi o œpiew i taniec.
Przed II wojn¹ œwiatow¹ powsta³
chór „Cecylia”, po 1945 r. dzia-

³a³ zespó³ taneczny, który prowadzi³a
pani Kazimiera Polak. Szko³a konty-
nuuje te tradycje?

- Jak najbardziej, mamy taneczny ze-
spó³ dzieciêcy „Obrzanie”, który sk³ada
siê z 2 grup tanecznych: przedszkolnej
do 3 klasy i grupy dzieci z klas 4-6. In-
struktorem zespo³u jest pani El¿bieta Fra-
nek. Dzieci wystêpuj¹ na imprezach lo-
kalnych w gminie Koœcian i powiecie
koœciañskim, tak¿e w województwie
wielkopolskim, np. na do¿ynkach. Ale
to nie wszystko, tañcz¹ na festynach
folklorystycznych, uczestnicz¹ w prze-
gl¹dach zespo³ów tanecznych. Dwa lata
temu pojecha³y do W³adys³awowa na
Dni Morza, w ubieg³ym roku do Ustro-
nia Morskiego. Od dawna tak siê usta-
li³o, ¿e w Kie³czewie dominowa³ œpiew i
taniec, mieliœmy chór „Cecylia” i grupê
taneczn¹ – o czym pani wspomnia³a, a
w Kokorzynie znowu¿ silnie sta³ sport.
Dzia³a tam prê¿ny Uczniowski Klub Spor-
towy „Orlik”.

- Jak uk³adaj¹ siê relacje szko³y z
wsi¹?

- Nasza szko³a jest nie tylko miej-
scem kszta³cenia dzieci, ale spe³nia rolê
centrum kulturalno-edukacyjnego wsi.
W Kie³czewie nie ma stra¿nicy ani œwie-
tlicy, wiêc u nas odbywaj¹ siê lokalne
imprezy i festyny, udzielamy goœciny
cz³onkiniom Ko³a Gospodyñ Wiej-
skich, kó³kom rolniczym, u nas so³tys
czy wójt spotyka siê w wa¿nych spra-
wach z mieszkañcami. O ile sobie do-
brze przypominam, ostatnio takie ze-
brania dotyczy³y budowy ulicy Ogro-
dowej. Tak wiêc od XIX w. szko³a wkom-
ponowa³a siê nie tylko w krajobraz Kie³-
czewa, ale tak¿e stanowi oœrodek jego
¿ycia kulturalno-spo³ecznego.

KATARZYNA ̄ UREK

Mgr Roman Kurowski, rodowity ko-
œcianiak. W latach 1979-1984 stu-
diowa³ fizykê doœwiadczaln¹ na Uni-
wersytecie Adama Mickiewicza w
Poznaniu. ̄ ycie zawodowe zwi¹za³
ze Szko³¹ Podstawow¹ w Kie³cze-
wie. W 1984 roku zatrudni³ siê tam
jako nauczyciel fizyki. Od 1997 roku
jest dyrektorem szko³y. Pasjonuje
siê sportem, na studiach gra³ w pi³-
kê rêczn¹ i koszykówkê, lubi s³u-
chaæ muzyki klasycznej. (k¿)

Narodziny so³ectwa
Kie³czewo by³o i jest jedn¹ z najludniej-

szych miejscowoœci powiatu koœciañskie-
go. Po³o¿one na pó³noc od Koœciana, przy
drodze prowadz¹cej do Grodziska Wlkp.,
graniczy bezpoœrednio z Koœcianem. Osad-
nictwo na tym terenie ma bardzo dawn¹ i
bogat¹ przesz³oœæ, o czym œwiadcz¹ prze-
prowadzone kilka lat temu badania arche-
ologiczne. Nazwa miejscowoœci wywodzi
siê prawdopodobnie od nazwiska osadni-
ka Kielcz. W przesz³oœci wieœ nosi³a na-
zwê Kelczewo (1310) i Kielczewo (1580).
Najstarszy dokument, który potwierdza
istnienie osady pochodzi z 1310 roku, kie-
dy biskup poznañski Andrzej odda³ wieœ
koœciañskiemu mieszczaninowi Hermano-
wi, w celu przeniesienia jej na prawo nie-
mieckie. Ksi¹dz Cieplucha wspomina, ¿e
oko³o 1400 roku w kierunku Szczodrowa
powsta³a osada Grzybowo, która sto lat
póŸniej przesta³a istnieæ. Opuszczone oko³o
1550 roku so³ectwo kie³czewskie odbudo-
wa³ Stanis³aw Zeyfert, który odt¹d zwa³
siê Korablewskim, a so³ectwo Korable-
wem. W 1564r. Korablewski sprzeda³ wieœ
za 880 grzywien Paw³owi Kani z Koœciana.

W 1572r. biskup poznañski Adam Ko-
narski nada³ czêœæ Kie³czewa jezuitom z
Poznania. Czêœæ wioski po³o¿ona bli¿ej
Koœciana zwa³a siê Kapitu³¹. Oko³o 1636r.
biskup Szo³drski odkupi³ czêœæ Kie³czewa
nale¿¹c¹ do jezuitów, a nastêpnie ca³e Kie³-
czewo wraz z Korablewem i opuszczonym
Grzybowem przekaza³ kapitule poznañ-
skiej. Okres „potopu szwedzkiego” okaza³
siê fatalny w dziejach Kie³czewa. W czêœci
wioski zwanej Kapitu³¹ Szwedzi spalili 42
domy. PóŸniejsze lata, a zw³aszcza przemar-
sze obcych wojsk tak¿e odcisnê³y swoje
piêtno na po³o¿eniu mieszkañców. Nie
ominê³a Kie³czewa straszna zaraza z lat
1708-1710, która przetrzebi³a ludnoœæ ca³ej
Wielkopolski.

Trudna sytuacja ekonomiczna by³a
przyczyn¹ zbiegostwa ch³opów, którzy
szukali dla siebie i swoich rodzin lepszych
warunków ¿ycia. Znany jest fakt ucieczki
niejakiego Donaja z Kie³czewa, który uciek³
do Gorzyczek i tam zosta³ osadzony na
karczmie. Po dwóch latach zmuszono go

do powrotu. Kroniki s¹dowe z tych lat wie-
lokrotnie wymieniaj¹ mieszkañców Kie³-
czewa. Np. w 1680r. Pawe³ Borcik z Kie³-
czewa otrzyma³ œlub z Ann¹, skazan¹ na
œmieræ za zabicie swojego dziecka, ponie-
wa¿ na miejscu stracenia uzna³ j¹ za swoj¹.
Rok póŸniej, tj. w 1681 trzech parobków z
Kie³czewa œmiertelnie porani³o Micha³a z
Kurzejgóry, a w 1690 kmieæ Kuta z Boniko-
wa z dwoma parobkami zar¹ba³ siekier¹
Smoczyka z Kie³czewa.

Kosy na sztorc
W okresie zaboru pruskiego mieszkañ-

cy Kie³czewa kilka razy dali wyraz swoje-
go patriotyzmu. Do spektakularnych wy-
darzeñ, odnotowanych przez prasê, dosz³o
w okresie Wiosny Ludów w 1848r. W
kwietniu tego¿ roku rozesz³a siê pog³oska,
¿e miejscowi Niemcy zaczêli siê uzbrajaæ i
przygotowywaæ do wyst¹pienia przeciw-
ko polskim s¹siadom. W odpowiedzi po-
dobnie post¹pili Polacy z Kie³czewa, Sie-
rakowa i innych pobliskich wiosek. By³o
spokojnie a¿ do momentu, kiedy landrat z
¿andarmami zacz¹³ chodziæ po gospodar-
stwach Polaków, próbuj¹c odebraæ ch³o-
pom kosy. Próba spotka³a siê z ostrym
sprzeciwem, który sprowadzi³ siê do tego,
¿e kobiety i dzieci zabarykadowa³y ulicê
prowadz¹c¹ z Koœciana do Kie³czewa, a
uzbrojeni ch³opi z mieszkañcami okolicz-
nych wiosek udali siê do Koœciana. Na
widok zgromadzonych oraz ich postawy
landrat przestraszy³ siê i poleci³ zwróciæ za-
rekwirowane przedmioty oraz wycofaæ ze
wsi warty i patrole.

W Koœcianie zebra³o siê ³¹cznie ponad
tysi¹c osób. Podkreœlano ich dyscyplinê i
determinacjê. Zgromadzeni mówili: „My
tam o ¿ycie nie stajema, byle Polska by³a, a
te Niemce nad nami nie przewodzi³y”. Na
skutek ugodowej postawy w³adz przy-
wódcy zgromadzenia postanowili je roz-
wi¹zaæ, zalecaj¹c jednak utrzymanie pogo-
towia na wypadek, gdyby Niemcy znów
szukali zaczepki.

Mieszkañcy Kie³czewa ponownie dali
wyraz swego patriotyzmu w okresie po-
wszechnego strajku szkolnego 1906/1907.
Strajk w tamtejszej szkole rozpocz¹³ siê 23
sierpnia 1906r. Pocz¹tkowo w³adze pruskie

Kartka z dziejów Kie³czewa
Kie³czewo to du¿a, stara wieœ pod Koœcianem o interesuj¹cej histo-
rii. Przez wieki by³a dobrem koœcielnym, nale¿a³a m.in. do biskupa
Andrzeja oraz jezuitów. Ma³o kto wie, ¿e oprócz wrzesiñskich straj-
ków szkolnych, w 1906/1907 strajkowa³y dzieci kie³czewskie.
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próbowa³y ekonomicznymi metodami
zmusiæ rodziców, by ich dzieci nie strajko-
wa³y. Przys³ano wiêc do kie³czewskiej szko-
³y dodatkowych nauczycieli, a koszty ich
utrzymania w wysokoœci 4,800 mk rocznie
mieli ponieœæ mieszkañcy. Decyzjê tê opro-
testowali cz³onkowie Dozoru Szkolnego
pp. Gorzewicz i Wierzbiñski. O przebiegu
strajku informowa³a prasa polska. 4 listo-
pada 1906r. doniesiono:

„W Kie³czewie Polki na czatach. Na pod-
stawie rozporz¹dzenia regencji na przeciw-
leg³ym koñcu Koœciana urz¹dzono prowi-
zoryczn¹ szko³ê dla „opornych” dzieci z
Kie³czewa. Nowy budynek jest oddalony
dla niektórych o 2 km. Dziœ rozesz³a siê
pog³oska, ¿e o godz. 10.00 maj¹ te dzieci
nauczyciele prowadziæ do nowej szko³y.
Chwili tej oczekiwa³o ze wzruszeniem wie-

lu kobiet, ale w tym dniu do tego nie do-
sz³o.”

I nastêpnie: „W œrodê (7.11) pierwszy
raz gromadnie d¹¿y³y oporne dzieci z Kie³-
czewa do nowej szko³y przy szosie œmi-
gielskiej, œpiewaj¹c pieœñ „Kto siê w opie-
kê”. Szko³y p. Hirsche strzeg³o kilku ¿an-
darmów!! £¹cznie z 208 dzieci uczêszcza-
j¹cych do szko³y do strajku przyst¹pi³o
195. Strajk mimo licznych szykan i represji
zakoñczy³ siê w 1907r.

Warto zaznaczyæ liczny udzia³ mieszkañ-

ców Kie³czewa w Powstaniu Wielkopol-
skim. Z II wojn¹ œwiatow¹ wi¹¿e siê spra-
wa budowy cmentarza polskiego w Kie³-
czewie. Powsta³ on po lewej stronie drogi,
prowadz¹cej obecnie do siedziby Spó³-
dzielni Rolniczej. Wydarzenie to wi¹za³o
siê z zamkniêciem w 1942r. cmentarza w
Koœcianie. Niemcy przewidywali utworze-
nie tam 19 kwater, w tym 17 dla doros³ych,
co przy œredniej œmiertelnoœci 250 osób na
rok, mia³o wystarczyæ na 35 lat. Z zacho-
wanej dokumentacji wynika, ¿e do 1945r.
pochowano tam 665 Polaków. O atmosfe-
rze towarzysz¹cej pogrzebom wspomina³
Józef Majchrzak:

„Zezwalaj¹ chowaæ na wyznaczonym
kawa³ku ziemi na tzw. „Górach Kie³czew-
skich”. Nie³atwo zdobyæ trumnê. Drugi
problem to transport z miasta na cmentarz.

Œrodkiem poci¹gowym jest matka, ojciec,
syn. Ludzie przynosz¹ w workach ziemiê,
otulaj¹ kopczyki, sadz¹ kwiatki”. Syn ów-
czesnego grabarza Danielewicz podaje, ¿e
w pogrzebie nie mog³o braæ udzia³ wiêcej
jak 21 osób, a w ka¿dym uczestniczy³ poli-
cjant. Na postawienie krzy¿a na mogile trze-
ba by³o uzyskaæ specjalne pozwolenie.
Jego wysokoœæ nie mog³a przekraczaæ 1
metra, a napis móg³ zawieraæ tylko dane
dotycz¹ce nazwiska, daty urodzenia i
œmierci.

„Kamieñ piorunowy”
Na wstêpie wspomniano, ¿e Kie³cze-

wo zalicza³o siê do najludniejszych wsi,
co potwierdza szereg informacji. W
1674r. mieszka³o w Kie³czewie 246 osób,
a w 1795r. 552 osoby. Oko³o 1880r. w
Kie³czewie by³o 139 domów, w których
¿y³o 1323 mieszkañców, a z tego 1243
by³o katolikami, a 72 ewangelikami. By³o
tam tak¿e 8 ̄ ydów. 252 osoby by³y anal-
fabetami. Po uzyskaniu niepodleg³oœci
odnotowano, ¿e 30 wrzeœnia 1921r. w
142 domach mieszka³y 1063 osoby, a 10
lat póŸniej w 147 domach by³o 1072
mieszkañców.

Omawiaj¹c dzieje Kie³czewa warto
przytoczyæ tak¿e spostrze¿enie Oskara
Kolberga, który pisa³, ¿e w Kie³czewie
„m¹dra” za¿egnywa³a naroœl w ustach

za pomoc¹ „kamienia piorunowego”
wypowiadaj¹c nastêpuj¹ce s³owa:
„Szczêœliwa by³a to godzina
 kiedy Panna porodzi³a Syna,
aby te¿ i ta szczêœliwa by³a.
W imiê Ojca itd. (3x)
Dok¹d to idziesz ¿abo, ¿abulinko?
Nie chodŸ tam, bom ja tam by³a.
Prze¿egna³am ciê r¹czk¹ Najœwiêtszej
Panny
W imiê Ojca itd. (3x)

JAN PAWICKI

Pocztówka z Kie³czewa. W zbiorach Muzeum Regionalnego im. dra Henryka Florkowskiego w Koœcianie



10 wk maj/czerwiec 2010

P ierwsza pisemna wzmianka
o Kie³czewie pochodzi z
1310 roku. Jakie znacze-

nie dla tej osady mia³y decyzje za-
warte w - spisanym po ³acinie - do-
kumencie lokacji?

- Wioska nale¿a³a wtedy do po-
znañskiej kurii. Dokument mówi o
melioracji dóbr biskupich, o reorga-
nizacji i  przeniesieniu wsi na prawo
osadnicze, nazywane u nas niemiec-
kim. To by³o wielkie wydarzenie, bo
lokacja wi¹za³a siê z regulacj¹ sto-
sunków w³asnoœciowych, utworze-
niem so³ectwa, z uporz¹dkowaniem
stylu zabudowy, nowym uk³adem

pól uprawnych. W dokumencie wy-
mieniono Hermana, którego miano-
wano pierwszym so³tysem, czyli za-
sadŸc¹. Tym sposobem dokona³a siê
generalna reforma osadnicza wioski.
Dokument – co warto zaznaczyæ – w
póŸniejszych latach by³ poszerzany;
sporz¹dzano aneksy. Na przyk³ad w
1446 roku biskup Andrzej Bniñski,
na proœbê so³tysów, zwiêkszy³ ich
przywileje. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
w³aœnie od momentu lokacji Kie³cze-
wo sta³o siê wsi¹ feudaln¹ w ukszta³-
towanych granicach w prawdziwym
tego s³owa znaczeniu.

- Jakie wa¿ne postaci wystêpuj¹
w dokumencie lokacyjnym?

- Oczywiœcie najpierw ówczesny
w³aœciciel Kie³czewa biskup poznañ-
ski Andrzej Zaremba, dalej wymie-
niono mieszczanina Hermana z Ko-
œciana, który podejmowa³ siê zarz¹-
dzania wsi¹. Tak na marginesie wtr¹-
cê, ¿e nie wiemy, kiedy biskupi na-
byli wieœ. Jubileusz, który odbêdzie
w tym roku w Koœcianie, jest œwiêto-
waniem rocznicy pierwszej pisanej
wzmianki Ÿród³owej, rocznic¹ wysta-
wienia dokumentu donios³ego wyda-
rzenia, jakim by³a lokacja. Ale osada
mniej wiêcej w tym miejscu istnia³a

wczeœniej, o czym œwiadcz¹ archeolo-
giczne zabytki.

- So³tys odniós³ korzyœci z loka-
cji…

- Tak, i to du¿e. Herman, któremu
biskup powierzy³ kierowanie wsi¹,
by³ mieszczaninem z Koœciana. Trze-
ba przyznaæ, ¿e uposa¿enie na jego
korzyœæ by³o niezwykle hojne: otrzy-
ma³ szczodre przywileje i uprawnie-
nia. Mia³ wiêc prawo zbudowaæ m³yn
na Obrze, przypada³a mu jedna trze-
cia dochodów s¹dowych, co siódmy
³an wolny, prawo po³owu ryb w rze-
ce i „inne po¿ytki”. S³usznie powia-

dano, ¿e so³tys na zagrodzie równy
jest wojewodzie. Ale przywilejami
objêto tak¿e mieszkañców wsi, któ-
rzy przez dwa lata cieszyli siê wol-
nizn¹, czyli zwolnieniem od podat-
ków; poza tak zwan¹ dziesiêcina,
któr¹ musieli odprowadzaæ.

- Czy zachowa³y siê informacje,
jak siê sprawowa³ pierwszy so³tys na
Kie³czewie?

- Niestety, poza tym, co znajduje
siê w dokumencie z 1310r. nic wiêcej
o nim nie wiemy.

- Za to biskup Andrzej Zaremba
jest postaci¹ mniej tajemnicz¹...

- Naturalnie. Pochodzi³ z jednego

z najbardziej wp³ywowych rodów
mo¿now³adczych w œredniowiecznej
Polsce. Biskup Andrzej lubi³ mieszaæ
siê do polityki. Ws³awi³ siê dzia³al-
noœci¹ w okresie dzielnicowym i po-
dzielnicowym. By³ kapelanem Bole-
s³awa Pobo¿nego, w 1280 roku zo-
sta³ kanclerzem Przemys³a II, a dwa
lata póŸniej tak¿e archidiakonem ka-
liskim. Potem stan¹³ po stronie W³a-
dys³awa £okietka i – dziêki temu -
pracowa³ w jego kancelarii. By³ te¿
dobrym reformatorem; zorganizowa³
poznañsk¹ administracjê koœcieln¹,
zak³ada³ nowe parafie. Jego inicja-

So³tys
na
zagrodzie

Rok 1310 to wa¿na data w
dziejach Kie³czewa, wtedy
dokona³a siê lokacja wsi na
prawie niemieckim. Od tego
momentu miejscowoœæ ta
sta³a siê wsi¹ w prawdziwym
tego s³owa znaczeniu –
mówi mediewista profesor
Zbigniew Wielgosz z Pozna-
nia. Prof. dr hab. Zbigniew Wielgosz.                                         Fot. Teresa Mas³owska
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tyw¹ by³a fundacja kolegiaty w G³u-
szynie, uposa¿enie koœcio³ów w Po-
niecu, œw. Ma³gorzaty na Œródce, Sta-
rym Gostyniu, a koœcio³owi Marii
Magdaleny w Poznaniu pozwoli³ na
utworzenie szko³y.

- W dokumencie wspomniano in-
nych uczestników uroczystoœci…

-  W Dolsku obecni byli  tak¿e
œwiadkowie lokacji, m.in. Domarat,
Wojs³aw z Gry¿yny, szewc Konrad,
Pecold z Przemêtu, Konrad z Boniko-
wa, kapelan Bogus³aw, duchowni
kurii poznañskiej, mieszczanie ko-
œciañscy. Na ogó³ zjawili siê ludzie
zwi¹zani z dworem biskupa Andrze-
ja, duchowni i w³aœciciele okolicz-
nych maj¹tków.

- Dlaczego dokument, który doty-
czy Kie³czewa, wystawiono w Do-
lsku?

- Otó¿ Kie³czewo by³o jedn¹ z luŸ-
nych osad kurii poznañskiej, która
by³a ponadto w³aœcicielem du¿ych
kompleksów dóbr, zwanych klucza-
mi biskupimi. Istnia³y klucze w Buku,
Wielichowie pod Koœcianem, Krobi i
Dolsku.  Prawdopodobnie biskup
Andrzej w³aœnie przebywa³ w swojej
rezydencji w Dolsku i tam podpisa³
dokument lokacyjny. Przypuszczaæ
nale¿y, ¿e zanim Kie³czewo sta³o siê
w³asnoœci¹ biskupi¹ wczeœniej nale-
¿a³o do dóbr miejskich.

- Do miasta Koœciana?
- Tak, do miasta Koœciana, albo do

starostwa koœciañskiego. Koœcian
otacza wianuszek wsi: Nac³aw, Czar-
kowo i Sierakowo, które by³y w po-
siadaniu miasta i starosty koœciañ-
skiego. Z tego krêgu w XIV wieku
wy³amywa³o siê le¿¹ce na pó³nocny–
wschód Kie³czewo. Proszê zwróciæ
uwagê na ten interesuj¹cy uk³ad, z
jednej strony miasto królewskie, z
drugiej przylegaj¹ca do miasta wieœ
- w³asnoœæ biskupa. Powiedzia³bym,
¿e by³ to rodzaj dyskretnej kontroli
kleru.

- Wspomnia³ pan profesor, ¿e
osadnictwo w Kie³czewie istnia³o
d³ugo przed lokacj¹ w 1310 roku.
W którym wieku pojawili siê tam
ludzie?

- To nie by³o pustkowie, œlady siê-
gaj¹ daleko. Trudno podaæ dok³adn¹
datê, ale najstarsze znaleziska po-
chodz¹ z czwartego tysi¹clecia przed
nasz¹ z okresu kultury pucharów lej-
kowych. Z okresu rzymskiego zacho-

wa³y siê œlady domów, nawet z pale-
niskami. Na kie³czewskich polach
znaleziono œlady z wczesnego œre-
dniowiecza. Pisali o tym w publikacji
„Studia i materia³y do osadnictwa
Wielkopolski wczesnohistorycznej”
profesorowie Witold Hensel i Zofia
Kurnatowska. Jakaœ ci¹g³oœæ ¿ycia w
tej osadzie by³a wiêc zachowana.

- PóŸniej Kie³czewo przechodzi³o
z r¹k do r¹k, ale pozosta³o wsi¹ ko-
œcieln¹…

- W 1572 roku biskup Adam Ko-
narski podarowa³ wieœ nowopowsta-
³emu Kolegium Jezuitów w Poznaniu.
To by³a dobra uczelnia wy¿sza, któ-
ra by³a w stanie konkurowaæ z Uni-
wersytetem Jagielloñskim, mia³a zna-
komitych wyk³adowców, np. ks. Ja-
kuba Wujka, szczyci³a siê prawem
nadawania stopni naukowych. Nie
wiemy czy biskup odda³ jezuitom
ca³¹ wieœ, bo ona w pewnym momen-
cie rozdzieli³a siê na czêœæ kapituln¹
i dóbr sto³owych. W kompleksie kie³-
czewskim pojawiaj¹ siê w pewnym
momencie dwie osady Grzybowo i
Korablewo, które w 1505 r. naby³a
kapitu³a poznañska. Te dwie osady
póŸniej zaginê³y, opustosza³y.

- To by³a wtedy du¿a wieœ?
- Jedna z najwiêkszych w ówcze-

snym powiecie koœciañskim. Z oko-
³o 600 mieszkañcami bardziej przypo-
mina³a ma³e miasteczko, dopiero w
czasie szwedzkiego potopu spad³a
liczba ludnoœci. Oko³o w 1650 r. wieœ,
jeszcze z Grzybowem i Korablewem,
odkupi³ od jezuitów biskup Andrzej
Szo³drski na uposa¿enie alumnatu
swego imienia – czyli na utrzymanie
bursy  dla studentów Akademii Lu-
brañskiego w Poznaniu. Dochód z
maj¹tku wynosi³ wcale niema³o, na
pocz¹tku 2,5 tys. z³otych, w 1774r.
wzrós³ do 3,6 tys. z³. Z dochodów wsi
korzysta³y tak¿e w ró¿nych latach
klasztory, zachowa³ siê zapis na rzecz
karmelitów trzewiczkowych w Pozna-
niu, którzy uzyskali pewne legaty.

- Czy Koœcian i przyleg³e Kie³cze-
wo mia³y na siebie wp³yw?

- Kie³czewo le¿a³o blisko, prawie
na przedmieœciu Koœciana, st¹d na
pewno mieszkañcy kontaktowali siê
ze sob¹. Lokalizacja blisko Koœciana
rzutowa³a korzystnie na rozwój wsi,
na dynamikê, na kontakty. Z ksi¹g s¹-
dowych dowiadujemy siê, ¿e miesz-
kañcy obu miejscowoœci od czasu do

czasu wdawali siê w spory. Najczê-
œciej sz³o o pieni¹dze. K³ócili siê
na przyk³ad o to czy „tym ze wsi”
wolno warzyæ piwo.

- Dokument lokacyjny nie jest
orygina³em?

- Nie, wszystkie ocala³e doku-
menty s¹ to póŸniejsze kopie. Ów-
czesnym zwyczajem pisma zawo¿o-
no do kancelarii królewskiej, tam
na podstawie przed³o¿onego ory-
gina³u sporz¹dzano odpisy tzw. ob-
laty. Po tym dokument wraca³ do
miejsca wytworzenia. Orygina³
prawdopodobnie sp³on¹³.

- A orygina³ z 1410 roku, w któ-
rym król Jagie³³o odnowi³ prawa
miejskie Koœciana?

- Jego te¿ nie ma, zachowa³y siê
jedynie kopie.

TERESA MAS£OWSKA

Profesor dr hab. Zbigniew Wiel-
gosz urodzi³ siê w Kobylnikach
pod Poznaniem. Dziadek Józef i
ojciec Feliks byli nauczycielami.
W 1951 r. zda³ maturê w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym w Koœcianie.
Zami³owanie do historii powiod³o
go na studia historyczne, w latach
1951-1955 studiowa³ na Wydzia-
le Filozoficzno-Historycznym Uni-
wersytetu Adama Mickiewicza w
Poznaniu. Pracê doktorsk¹ na te-
mat „Polityka osadnicza opactwa
lubi¹skiego na pograniczu Œl¹ska
i Wielkopolski w œredniowieczu” w
1960 r. Zwi¹zany z Uniwersytetem
A. Mickiewicza; by³ m.in. wicedy-
rektorem Instytutu Historii, kierow-
nikiem Zak³adu Historii Œrednio-
wiecznej, przewodnicz¹cym Okrê-
gowego Komitetu Olimpiady Hi-
storycznej. Autor ponad 100 ksi¹-
¿ek naukowych i prac popularno-
naukowych, m.in. Osadnictwo Po-
górza Kaczawskiego w wiekach
œrednich”, „Pogranicze wielkopol-
sko-zachodniopomorskie (do po³.
XIII w.)” „Nowa Marchia w historio-
grafii niemieckiej i polskiej”. Twór-
ca i redaktor naczelny „Zeszytów
Lubiñskich”. Autor i wspó³autor
licznych prac o Koœcianie i Ziemi
Koœciañskiej, m.in. „Koœcian –
zarys dziejów”, „Historia Koœcia-
na”. Laureat nagrody miasta Ko-
œciana „Pro publico bono” z 1985
r. i „Nagrody Twórczej Miasta
Krzywinia z 1999 r. (tm)
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1.
K i e ³ c z e w
obecny w
myœl legendy
starych ludzi
sk³ada siê z
trzech wiosek,
G r z y b o w a ,
Kie³czewa i
C h r a p l e w a .
G r z y b o w o
po³o¿one w
ty³ wysuniête
na Szczodro-
wo – Sepno w
stronê za-
chodni¹. Tam
by³y cmenta-
rze po Szwe-
dach i po za-
razie cholery.
Przez wieki

Wœród nadobrzañskich bagien

œród b³ot kie³czewskich zorganizowa³
obóz wypadowy na miasto Koœcian.
Miasto to zdoby³ przy pomocy ch³o-
pów z Kie³czewa, a  Szwedów potopi³
na bagnach i z tego pozosta³a nazwa
Ostrów. Dalej jeszcze na tak zwanym
przyl¹dku Ostrowa, a pograniczu Sie-
rakowa znajduje siê ma³y cypelek zwa-
ny przez podania starych ludzi Sukien-
nice, bo tam by³ przemys³ sukienniczy,
taki folusz - m³yn wodny do p³ukania
p³ótna i wed³ug podañ czeladnicy z tych
Sukiennic mieli zbudowaæ koœció³ek œw.
Krzy¿a w Koœcianie.

Dalej za Ostrowem znajduje siê Ogró-
jec. Jest to przyl¹dek miêdzy Ostrowem,
a T³ukaniami te¿ taki ma³y cypelek. Na
T³ukaniach bli¿ej Obry sta³ te¿ m³yn
wodny zamieszka³y przez ludzi – by³o

to przy b³ocie ju¿
nieomal Grzybo-
wa. Za T³ukania-
mi zaraz obok
taka nazwa Byko-
wiec – to by³ je-
den hektar ³¹ki,
który dawany
by³ temu rolni-
kowi, który trzy-
ma³ rozp³odnika
dla ca³ej wioski.
Potem przy-
chodz¹ Kêpy, a
wiêc b³ota, które
przed melioracj¹
by³y to niedo-
stêpne i tylko po
tych kêpach
mo¿na by³o prze-
chodziæ i dostaæ
siê z T³ukañ do

Bernard Zawartowski, rocznik 1897 r., zamieszka³y w Kie³czewie nr 3; Piotr Klupieæ, rocznik 1903,
zamieszka³y w Kie³czewie nr 110. Obaj dawno ju¿ nie ¿yj¹. A mia³em szczeœcie ich znaæ i wiele razy
z nimi rozmawiaæ. Studiowa³em wtedy w Poznaniu, mia³em trochê wolnego czasu i przez 17 dni – od
1 do 17 paŸdziernika 1965 roku – przemierzy³em z moimi starszymi przyjació³mi wszystkie kie³czew-
skie drogi i dró¿ki, lasy i zagajniki, ³¹ki, pola i zagrody. Usi³owaliœmy ratowaæ to, co przetrwa³o w
pamiêci starszych mieszkañców wsi po dawnych nazwach ró¿nych czêœci Kie³czewa. Po ka¿dym
takim przejœciu, zmierzaliœmy zawsze do Koœciana - tam przy stoliku w lokalu o dumnej nazwie „Po-
lonia” wypijaliœmy po wzmocnionej herbatce i porz¹dkowaliœmy notatki, by póŸniej ju¿ w moim miesz-
kaniu „na Œwiêtego Ducha” – wtedy Wiosny Ludów - nagraæ opowieœci te na taœmie magnetofonowej
popularnej „tonetki”. Kiedy kilka lat temu siêgn¹³em po te taœmy okaza³o siê, ¿e g³osy zanik³y i
niczego z nich nie uda³o siê odtworzyæ. Pozosta³y jednak pierwotne, nieco wyblak³e wierne zapiski.
Pan Bernard mia³ wtedy 68, pan Piotr – 62, ja – 22 lata. Te notatki stanowi¹ - jedynie i a¿ – odzwiercie-
dlenie tego, co z pokolenia na pokolenie przekazywane by³o kie³czewianom. S¹ dos³ownym zapisem
tego, co mówili wtedy panowie Zawartowski i Klupieæ.

Pocztówka z Kie³czewa. W zbiorach Muzeum Regionalnego im. dra med. Henryka
Florkowskiego w Koœcianie

sta³a figura, któr¹ Niemcy w czasie
okupacji zniszczyli, ale dziœ jest tam
krzy¿ drewniany. Kie³czew w œrodku,
a Chraplewo w stronê Pianowa w stro-
nê wschodni¹. Przez tak zwane mo-
rowe powietrze wymar³a ludnoœæ
Grzybowa i Chraplewa, a ca³a reszta
po³¹czy³a siê w ca³oœæ i stworzyli ci
oni jedn¹ wieœ Kie³czewo. Nazwa
Grzybowa pozosta³a wsród ludzi i jest
pozosta³oœci¹ po tym, ¿e tam by³a kie-
dyœ wieœ Grzybowo. Pozosta³oœci¹
po Chraplewie jest jeden dom ogrod-
nika Michalskiego z Koœciana.

Od strony lasku by³ Ostrów, to
taka wyspa wœród bagien. Ludzie
mówi¹, ¿e nazwa pochodzi z czasów
szwedzkich. Tam w³asnie blisko Obry
Krzysztof ¯egocki na tej wyspie po-

Grzybowa. Jeszcze dalej jest Podszczo-
drowie czyli pogranicze Szczodrowa. To
nazwa z czasów, kiedy nast¹pi³a daro-
wizna ostatniego biskupa poznañskie-
go dóbr pomiêdzy rycerzy inwalidów, a
jego siostr¹, której podarowa³ Szczodro-
wo. Grzybowo te¿ – tak mówi¹ ludzie -
zosta³o podarowane jednemu z ryce-
rzów przybocznych biskupa. Pomiêdzy
Kêpami, Bykowcem i T³ukaniami s¹
jeszcze Gmiñska,  bo to by³ kawa³ek zie-
mi stanowi¹cy w³asnoœæ gminy.

2.
Dalej przychodzi Podlas czyli wstêp-

ne do lasu. To by³y jakieœ zaroœla, krze-
wy czy coœ podobnego, ale nie drzewa.
Potem Stopnie - to jest koñcówka tere-
nów Kie³czewa. W³adys³awowi Mocko-
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wi opowiada³ kiedyœ jego dziadek, ¿e
Stopnie mialy te¿ inn¹ nazwê - Miêkiny.
Dalej dochodzimy do lasu liœciastego
w pograniczu przejdziemy na teren zwa-
ny Sucha, bo to by³ teren wy¿szy i tam
nic nie ros³o. Potem przychodzi Worsz-
towiec. To by³a nizina, lilie wodne tam
ros³y, dzisiaj jest to zmelioryzowane i
s¹ tam ³¹ki. Dalej przychodzi Kobyla
dlatego, ¿e to s¹ odpowiednie ³¹ki dla
wypasania koby³ów. Potem przychodzi
S³abowiec, pole, na którym ziemia taka
marna i s³aby owies rós³ (jeszcze dziœ
tam s³abo roœnie). Potem przychodzi-
my na tak zwane Góry to jest zalesienie
- by³a tam Brzezinka i Olszynka, dzisiaj
zabudowane przez ul. Poln¹.

3.
Przerzucamy siê dalej na grunta o na-

zwie „Za górami”, które s¹ pomiêdzy
szos¹ a zalesieniem. Dalej s¹ grunta
Podbonikowo. W tym terenie znajduje
siê Smug,  p³yn¹³ tam kiedyœ strumieñ
wœród b³ot i nikt tam nie móg³ wejœæ.
Dochodzimy pod Pianowo – to teren
Chraplewa, dalej Króczyce. Kiedyœ
musia³y byæ wielkie b³ota a i teraz kiedy
napada to te¿ s¹ tworz¹. Miêdzy szos¹
a drog¹ poln¹ do Pianowa jest jeszcze

Niwka, a czêœæ tego ludzie nazywaj¹
Glinki, ³¹cz¹ siê z tym grunta koœcielne.
Czêœæ tego terenu jest zabudowana
przez Koœcian na ulicê Poznañsk¹.

S¹ te¿ inne nazwy. Bia³e drogi po-
wsta³y z nazwy Sucha, bo tam ros³y tyl-
ko topola osika a wiêc albo Sucha albo
Bia³e drogi to jest to samo miejsce.
Znana jest w Kie³czewie nazwa Czuba-
ta Góra. Oko³o 300 mórg lasu, a na nim
dopiero to czubate wywy¿szenie. U
podnó¿a Czubatej góry jest stary kur-
han wojenny z ostatniej wojny i z cza-
sów wojny szwedzkiej. U podnó¿a tej
Czubatej góry by³ pojedynczy grób
Polaka z okresu „Kulturkampfu”. Nikt
ju¿ nie pamiêta kogo w nim Prusacy
pochowali.

4.
W wiadomoœciach historycznych

przekazywanych ustnie z pokolenia
na pokolenie tkwi i prawda, i legenda.
Œwiadczy o tym konfrontacja relacji
Bernarda Zawartowskiego i Piotra
Klupiecia z kie³czewskim nazwami, za-
pisanymi w œredniowiecznych i póŸ-
niejszych dokumentach. Znawc¹
tego probolemu by³ wyk³adowca Uni-
wersytetu Poznañskiego w latach II

RP ks. dr. Stanis³aw Kozierowski.
Wynotowa³ on ze starych akt (od
XIX do XIX w.) wszystkie nazwy
miejscowe, dotycz¹ce Wielkopol-
ski i Archidiececji Poznañskiej. W
Kie³czewie zlokalizowa³ i okreœli³
nastêpuj¹ce miejsca:

Bia³e drogi – las; Czubata góra
– las; U Gierusa – ³¹ka; Grzybowo
– osada ta istnia³a jeszcze w 1407
r.; Jaciska – ³¹ka, wystêpuj¹ca w
1617 r. miêdzy opustosza³ym ju¿
Grzybowem a Kie³czewem; Kapitu-
³a – czeœæ wsi Kie³czewo, stanowi¹-
ca w³aœnoœæ buskupstwa poznañ-
skiego w odró¿nieniu od prywat-
nej w³asnoœci samego biskupa;
Knielec – ³¹ka; Korablewo (to za-
pewne wspominane w relacjach
Chraplewo) – w dokumencie z 1614
r. wystêpuje nie jako samodzielna
osada, tylko jako ziemia i siedziba;
Kretki – pole miêdzy Bonikowem a
Kie³czewem; Miêkisze – ³¹ka;
Ogrójce – ³¹ka; Ostrów – ³¹ka; P³u-
kania (pewnie to samo co T³uka-
nia) – ³¹ka miêdzy Grzybowem a
Kie³czewem; Stopnie – las i Worsz-
towiec – ³¹ka.

JERZY ZIELONKA

Pewnyg³y, piynknyg³y, b³e s³y-
necznyg³y dnia, k³ebiyty wroca³y z
miasta d³e wsi. Prz³yd sz³a d³eœ prynd-
k³e Sm³eczka. Zaro³ prawio z nium, ale
d³eœ dalek³e ³ed ni dyrda³a Napiyrali-
no³. Nies³a ³yna w jednyj rynce po³yn
wymb³erek, a w drugi rynce k³eszyk
ze sprawunkami. Wydo³wa³e sie, ¿e
Napiyralino³ chce d³egyniæ Sm³eczky,
ale zawdy, gdy ju¿ bu³a blisk³e ni,
cht³yœ jum zatrzymo³. Przysto³wa³a
tedy, ciy¿ory p³estowia³a na ziymi,
p³eg³oda³a, tr³echy ³edp³eczyna i za
chwiu³ku lecia³a dali. Wreœcie, wi-
dzunc, ¿e ³edleg³eœ Miyndzy Sm³ecz-
kum a nium siê zwiynkszo³, a nie
zmniejszo³, przyspieszu³a kr³eku³, giy-
rami szybci drepta³a, nie przysto³wa-
³a ju¿ i wreœcie z³apa³a Sm³eczky za

Ch³ep zawiniu³*
Tekst gwarowy z Kie³czewa

dyrduny.
- Matk³e niebiesk³yg³y pana – krzyk³a
Sm³eczka. £ebruciu³a siê i d³eda³a:
- A! T³e wy! Nied³ug³e byœcie sp³yd-
nik œciungli zy mnie.
- Ady b³e wo³s g³yniy i g³yniy ³ed sa-
myj b³e¿yjmyjnki na p³eczuntku³ wsi i
tero³ d³epiyr³e wo³s z³apaam.
- Spieszy sie d³e dóm, b³e wynies³am
gusiynta na dw³yr i ko³zaam je mje³y-
muj piln³ewaæ – ³edpowiedzia³a
Sm³eczka i ciung³a dali:
- Ran³e przed wyœciym d³e miasta mó-
wiy d³e m³ejyg³y: Wy³oŸ zez teg³y
wyra i weŸ sie d³e jakiœ r³ebety, b³e ty
ab³e pijesz, ab³e czyto³sz, a jak nie pi-
jesz i nie czyto³sz, t³e œpisz. Stajesz,
czy nie stajesz – mówiy d³e nieg³y tr³e-
chy póŸni ju¿ z³o³, a ³yn p³e pewnyj

chwiu³ce tak sie ³edezwo³: „Jak
baba gymbum rucho³, to ch³ep tu³-
kiym s³ucho³”.
- Tako³ mnie z³eœ ³egarnu³a, ¿e œciun-
g³am mu³ pierzyny, a ³yn ro³d nie
ro³d musio³ wyrajdaæ siê z ³y¿ka.
Umu³ sie, ubro³ sie, najo³d sie i póm-
³yg mi wynieœ gusiynta na dw³yr.
- A tero³ – mówiy d³e nieg³y – idŸ
p³e krzyso³ke i pilnuj gusiunt. A jak
bydziesz czyto³, t³e uwo³¿ej na szu-
ry i k³ety, b³e ty jak kluky w gazyty
ab³ew ksiu¿ky wetkniesz, t³e ju¿ b³e-
¿yg³y œwiata nie widzisz. – R³ek
tymu³, t³e nawet jajszczumb, mówiy
wum, taki wielgachny jak ³erzo³ p³er-
wo³ nam gusiy i t³e na ³eczach m³e-
jyg³y. A jak r³ebiu³am wy-
m³ywki, t³e mi powiedzio³:
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„Wej hale, tybyœ mi jeszcze
fyraæ kozaa jak tyn jajsz-
czumb”. Lety, aby byæ jak
nojrychli w d³ymu³, b³e duch

mi m³ywi, ¿e c³oœ siê u nos nied³e-
bryg³y stanie.
- Z tymi ch³epami t³e isny sko³raniy
b³eskiy – zaczyna Napiyralino³ – my
w lat³esiy œwiynta ni mieli wcale
placka w³o³snyg³y. Mielimy placek,
ale p³e¿yczóny ³ed œ³estry m³ejyg³y.
Spychaliny.
- C³e m³ywicie, a czymu³ – zapyta³a
Sm³eczka.
- Bu³e t³e tak – wyjaœniu³a Napiyra-
lino³.
- Zar³ebiu³am ciast³e na placek.
Wszystkiyg³y d³edaam tyly, d³eœ za-
wdy, a ciast³e nie chcia³e sie ruchaæ.
Napolu³am wiync w piecu³, p³esta-
wiu³am mydnicy z ciastym k³e³e pie-
ca, a ciast³e ani drg³e. M³yj le¿o³ ty¿
tedy w ³y¿ku „p³e wcz³erajszym”.
Chleje ty berbeluchy, papiyrósy po-
³li, a zaœ p³etym g³y asma dusi. Mó-
wiy d³e nieg³y: Mum zmo³rtwiyniy,
b³e ciast³e sie nie rucho³. A ³yn na
t³e ³edburknu³: „C³e mnie tam tw³ejy
ciast³e ³ebchedzi. Ubierz sie w gru-
b³e, weŸ na siy ze œtyry dyrduny i
siedni na t³e twej³y ciast³e, a z³ebo³-
czysz, jak sie bydzie fajnie ruchaæ”.
- Jak t³e us³uszaam, t³e p³edziaam
mu³ tak: Jo³ na t³e ciast³e nie usiun-
dy, ale ty stary ³echlapusie pó³m³e-
¿esz mi, aby sie m³ejy ciast³e rucha-
³e. Zawdy sie chwo³lisz, ¿e mo³sz
jeszczy d³eœ g³erunczki w siy. Zaro³
siê wiync przek³ynumy, czy tak jes,
jak sie chwo³lisz. P³esz³am d³e kuch-
ni p³e mydnicy z ciastym, przynie-
s³am i ³e¿u³am jum  m³ejymu³ p³ed
pierzyny.
- Pryndzyj mi sie z teg³y wyra nie
ruszysz, o³¿ sie ciast³e nie wyrucho³
– przytraciu³am mu³. Mowiy wum,
¿e ³yn zg³ypio³ i zapómnio³ jyzyka
w gymbie. D³epiyr³e p³e pewnyj
chwiu³ce ³epowiedzio³: „Ch³olerno³
waryjo³tka”.
- Zaro³ p³e tym przylecia³a d³y nos
Spychalino³ z p³aczym i pr³esiu³a
mie, abym zaro³ z nium p³esz³a d³y
ni, b³e dzieck³e jeji no³gle zymgla³e.
P³eleciaam. Jak wr³yciu³am i sp³ej-
rzaam na ³y¿k³e, t³e p³akaam i œmio-
³am sie. M³yj chrapio³ w no³jlepszy,
a z p³ed pierzyny wy³aziu³y fafo³y
ciasta. A gdy ³ebudziu³am, t³e klun
na czym œwiat st³eji, b³e bu³ ciastym

³eblepióny. A jak siê z ciasta ³eskr³e-
bo³ i umu³, t³e wiycie c³o mi p³ewie-
dzio³: „A jednak przek³ynaaœ sie, ¿e
mum g³erunczky w siy”.
Ni m³eg³y siê ³ed œmiychu³ utrzymaæ.
Wreszcie Sm³eczka rzek³a: „¯e wasz w
tyj z³eœci nie æpiu³ siê na wo³s”.
- Napewn³e by mi sie d³esta³e, ale ni
m³yg siê ruszyæ, b³e bu³ przylepióny
ciastym d³e przeœciyrad³a, a póŸni t³e
ju¿ g³y z³eœ ³eminu³a.
- C³e wy tam w tym wymb³erku³ dŸwi-
go³cie – zapyta³a Sm³eczka.
- Pyrki – ³edp³ewiedzia³a Napiyralino³.
- Jak t³e, we wsi miyszkocie i pyrki z
miasta dŸwigo³cie?- Bez t³e, ¿e ciyn-
giym dyszczy pada³y, mumy pyrki tak
w³ednity, ¿e juch wcale jejœ ni m³e¿na,
wiync musiaam kupiæ. Zupo³nie  zaœ
wygniu³y num drzuzgo³wki. Z ³ew³e-
ców ty¿ pewnie nic nie bydzie, b³e
dysz i wiatr p³estrunco³ kwiciy no³j-
barzy z kruszek i tareœnie. W k³eszy-
ku zaœ niesy faryny, glanszterky, pu-
do³k³e gutaliny, tr³echy kio³basy, ka-
wo³ek leberki, szneki lo³ dziecio³k³yw
i liter petrusu³. B³ejy sie jyn³e, ¿e fary-
na przejdzie petrusym.
- A jo³ dur zapómniaam kupiæ w mie-
œcie glanszterki, a muszy m³ejymu³
sztulpy wyprasowaæ na niedziely – la-
mynciu³a Sm³eczka.
- Stacha idzie.
- Jako³ Stacha? – zapyta³a Ÿdziwióno³
Sm³eczka.
- Jako³ Stacha. Nu³ Stacha Kubio³czky.
- Aha... a dzie ³yna tak leci?
- Zaro³ siê d³ewiymy – ³edp³ewidzia³a
Napiyralino³. – Jak p³ewi: „p³echwo³-
lóny” t³e d³e k³eœcio³a, a jak p³ewi:
„dziyjn d³ebry” t³e d³e miasta.
Za chwiu³ky przech³edziu³a  Stacha,
g³ewy przechylu³a na b³ek i nab³e¿nie
rzek³a:
- Niech bydzie p³echwalóny.
- Na wieki wiek³yw – ³edp³ewidzia³y
³ebie.
- Jednak d³e k³eœcio³a, ale tak p³ezn³e?
- B³e zaspaa – wyjaœniu³a Napiyrali-
no³.
- Jak ³yna m³eg³a zaspaæ. K³ebiyta nie
¿yniato³, ni mo³ ¿o³dnych ³eb³ewiuz-
k³yw. G³esp³edarstw³e p³e r³edzicach
puœciu³a w haryndy. Nic nie r³ebi w
dziyjn, b³e rebiæ nie p³etrzebuje i jesz-
czy siê spóŸnio³ d³e k³eœcio³a. Teg³y
ju¿ nie r³ezumiym.
- C³epro³wda t³e ³yna w dziyjn nic nie
r³ebi, ale za t³e w n³ecy jes zajynto³ –
wyjaœniu³a Napiyralino³.

- C³e ³yna m³e¿e r³ebiæ w n³ecy? –
zapyta³a Sm³eczka.
- C³e robi w n³ecy... kramuje.
- Kramuje, a z kiym?
- Zno³cie Jyndro³cha Kwio³tka –
szepnu³a na uch³e Napiyralino³.
- Znum – rzek³a Sm³eczka.
- Wiync wum p³ewiym. Str³y¿ nlec-
ny paado³ m³ejymu³, ¿e roz³ p³e ro³z
Stacha w n³ecy ³etwiyro³ uliczky i
wpuszczo³ Jyndro³cha d³y siy – wy-
jaœniu³a Napiyralino³.
- Takiy t³e ledac³e – p³ewiedzia³a
Sm³eczka z ³eburzeniym.
Ani siê sp³estrzeg³y, jak przystanu-
³y przed cha³upum Sm³eczki. Naro³z
krzyk i ha³as z p³edwyrza wyrwo³ ze
z zadumy. WyraŸnie s³usza³e sie
g³es p³edniesióny Sm³eka: „Ty psia-
juch³e ³eddej Gusiy” – a zaro³ p³e-
tym perzelecio³ k³ele iiych k³et z
gusiuntkiym w pysku³.
- £e B³e¿e – jynk³a Sm³eczka – M³e-
jy gusiy, a duch mi mówiu³, ¿e c³eœ
nied³ebryg³y u no³s sie stanie.

PIOTR LENART

*) Autor tego tekstu Piotr Lenart
urodzi³ siê w Kie³czewie w 1896
r. jako syn stolarza Antoniego i
Pauliny z Miko³ajczaków; z za-
wodu ksiêgowy. Zmar³ w 1968
roku w Poznaniu. By³ wybitnym
mi³oœnikiem gwary ludowej.
Pisa³ gwar¹ kie³czewsk¹. Pozo-
stawi³ wiele opowiadañ. Jest tak-
¿e autorem kilku ksi¹¿ek teore-
tycznych o „mowie ludowej w
Wielkopolsce”. Manuskrypty
jego prac znajdowa³y siê w zbio-
rach œp. dra med. Henryka Flor-
kowskiego w Koœcianie.

S³owniczek
kr³eku³ – kroku
dyrduny – suknie
sp³ydnik – spódnica
b³e¿yjmynyjnki – figura przydro¿-
na – bo¿amêka
³erzo³ - orze³
kluky – nos
lat³esi³y – tegoroczne
ruchaæ – garowaæ, rosn¹æ
faryna – cukier
glanszterky – krochmal
gutalina – pasta do butów
petrusu³ – nafta
sztulpy – mankiety luŸne
kramowaæ – flirtowaæ
uliczky - furtkê
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Wiek XIX
A.
Abt Adamczak Adamski Ambro¿y An-
drzejczak Andrzejewski Augustyniak
B.
Bajsztok Balcerkowski Banaszak Baier
Bartkowiak Bartz Bauer Bayer Baumgart
B¹k Bednarek Bieska Biskupski B³aszczyk
B³a¿eczek B³a¿ejczak Bobowski Borowiak
Borowski Bohsik Borowiak Borowicz
Brauer Bresiñski Brodowski Bromka Bry-
gier Bryszak Brzeziñski Brzozowski Busz-
kiewicz
C.
Cabañski Chlebowski Chomski Choryñ-
ski Chróst Chudzicki Chudziñski Chylew-
ski Cichocki Cichowlas Cieleb¹k Ciesielski
Cugier Cyranek Czarnecki Czerwiñski
D.
Danisch Dekarz Dobrzañski Dolata Do-
maga³a Dominiak Dominiczak Dohnke
Donke Dopieralski Dónaj Draeger Dresch
Dresp Droszyñski Drozda Duchant Du-
dziak Dunaj Dupski Dudkowski Dybi-
zbañski Dyniarski Dyrda Dzikowski Dzi-
wak
E.
Eichler Eling Erichsohn
F.
Fähnrich Fellmann Fengler Flaczyñski Flie-
gner Forton Franzke Fr¹ckowiak Frebisz
Fritsche Frydrych Furmaniak
G.
Gabrych Gajdziñski Ga³ecki Ga³ka Garsz-
czyñski Gawron Gawroñski Gbiorczyk
Gbur Gellert Gêzikiewicz Gidaszewski
Glinkowski Gonter Gorlas Gorzelañczyk
Gotnarski Górny Graf Gramlich Granwen-
der Grodziski Gron Gruber Gruhn Grygier
Grys Gryœ Grzegorz Grzelka Grzemski
Grzesiak Grzeœkiewicz Gumpert Günther
H.
Halzmann Hampel Hansa Haryk Hauza
Häusler Heintze Hellmann Hentzig Hepp-
ner Herb Herdegen Herkt Hertmanowski
Hetmañski Hilbig Hoffmann Hojan Ho³o-
ga
I.
Idziñski Ignaszewski

Kie³czewskie nazwiska
Kie³czewo to wieœ tradycyjna. Z dziada pradziada mieszka w niej wiele starych, za³u-
¿onych rodzin. Natura jednak ma to do siebie, ¿e czas nie staje w miejscu. Zmieniaj¹
siê granice administracyjne wsi, zmieniaj¹ w³aœciciele ziemi, niektórzy umieraj¹ bez-
potomnie, inni przenosz¹ siê z miejsca na miejsce i wtedy konkretne nazwisko znika
z rejestrów ewidencji ludnoœci. ¯mudnie przewertowaliœmy wiele ksi¹g ewidencyj-
nych wsi Kie³czewo z XIX i XX wieku. Spisaliœmy nazwiska w nich wystêpuj¹cy. Ka¿-
dy wspó³czesny mieszkaniec Kie³czewa mo¿e w tych rejestrach znaleŸæ odpowiedŸ
na pytanie  - czy moje korzenie rodowe wywodz¹ siê w³asnie z Kie³czewa.

J.
Jadziñski Jagodzik Jakubowski Jander Jani-
szewski Jankiewicz Jankowski Jaskulski Jaœ-
kowski Jaœniak Jazik Ja¿d¿ewski J¹der Jen-
draszczyk Jezierski Je¿yk Jêdrzejczak Jon-
der Jórga Józefowski Jurga
K.
Kaczmarek Kaczor Kaleschny Kalinka Kali-
nowski Kaliszewski Kapelski Kaplarski Kap-
turski Karpiñski Kasperski Kasprowiak Ka-
sprzak Kaszewicz Kasztelan KaŸmierczak
KaŸmierski K¹kolewski Keller Kiciñski Ki-
nowski Klemaszewski Klemczak Klemenski
Kliem Klupieæ Klupsch Klupsz K³ak Kmie-
cik Kmieæ Knoski Kobusiñski Kobuszyñski
Kochanowski Kollat Ko³ecki Ko³odziejczak
Konarski Konicki Konieczny Konieczyk
Konik Kopiejewski Korbik Kordusiak Kor-
dziñski Kortus Kosmahl Kostaniak Kostañ-
ski Koszewski Koœcielniak Kotlarek Kotow-
ski Kowalski Kozak Kozica Koz³owski Kra-
kowiak Krause Krawczyk Kreutzinger Krol
Król Królik Kruk Kruszyñski Krysiak Kryst-
kowiak Krzysteck Krzywiñski Krzy¿agór-
ski Ksi¹¿kowski Ksi¹¿yk Kubaszewski Ku-
bel Kuberka Kubiak Kubicki Kucharski Ku-
jawski Kunowski Kunze Kupka Kurdys Ku-
riewski Kurkowiak Kurowiak Kurpisz Kühn
L.
Langner Lecki Lenart Leonarski Leœniak Le-
œniczak Leœny Letkiewicz Lewandowski Lo-
renz Löper Lubczyñski Ludwiczak Ludzak
Lurc
£.
£agoda £akomy £aszczak £awniczak £¹czny
£uczak £uczewski £ukaszczyk £upaczyñ-
ski
M.
Maczkowski Maækowiak Madaliñski Maier
Majchrzak Majerczyk Majewski Majorczak
Majorczyk Malak Maliczak Malikowski
Malinowski Maliñski Mañka Mañkowski
Marciniak Marcinkowski Markiewicz Mar-
sza³ek Matecki Matelski Matuszczak Ma-
tuszewski Matuszkowiak Matyja Matysiak
M¹czkowski M¹dry Meissner Mendelew-
ski Meyza Michalak Michalski Micha³ow-
ski Mieczykowski Mielcarek Migdalski Mig-

da³ Miko³ajczak Miko³ajczyk Mikoszew-
ski Misiarczyk Mizgalski Mocek Mochal-
ski Mockiewicz Moczyñski Moder Molt-
ke Motek Murcha Musia³ Müller Mydlak
N.
Nadolny Nalewaj Napiera³a Naszkiewicz
Neumann Niche Nowaczyk Nowak No-
wakowski Nowicki Nyczak
O.
Obermüller Okuñski Olejnik Oleszak Ol-
szak Olszewski Orzech Orzechowski
Owsianny
P.
Paczkowski Padura Paetzold Paul Papierz
Parulewski Paszliñski Patzer Pawlak Paw-
lik Pawlikowski Peciak Paeper Perz Pfe-
ifer Pianowski Pi¹tek Pi¹tkowski Piechnik
Pielarczyk Pieprzyk Pietrasz Pietrowicz
Pietrowski Pikosz Pinczak Pinkus Piœlew-
ski Piwoñski Pogorzelski Polak Popio³kie-
wicz Poradka Poznaniak Pra³at Preuss Pro-
zorowski Przybecki Przyby³ Przyby³ek
Przybylski Przychodny Przyszczypkow-
ski Przywecki Puziak Pu¿yk Pytlak
Ranke Rapacz Rapp Rasek Ratajczak Rau-
hut Reimann Reymann Rex Robowski Ro-
dax Roliñski Roll Rose Rosner  Rossa Ro-
szak Ró¿añski Rubnik Rutkiewicz Rut-
kowski Rybacki Rybczyñski Rynkowski
Rzepa
S.
Sadowski Schifter Schönknecht Schropp
Schulz Schwarz Seroczyñski Siebert Sie-
jek Sienknecht Sikora Siuda Skorczyk
Skrzydlewski Skrzypczak Skrzypek Skór-
nicki S³añski Smoczyk Sobecki Sobiech So-
bieralski Sobolewski Solibieda So³tysiak
Sorge Soroczyñski Spichal Spicha³a Spy-
cha³a Sra³ek Sroczyñski Stachowiak Sta-
chowski Stamm Stankowiak Stankowski
Stañski Stark Staszewski Staœkowiak Sta-
wiñski Stelmaszyk Stolz Stopa Storch Stró-
szyñski Stró¿yk Stró¿yñski Stryza Su-
chanke Szabel Szabelski Szafranek Szajek
Szal Szczawik Szczepaniak Szczerbal Sze-
l¹g Szenknecht Szerment Szklarski
Sz³apczyñski Sz³apka Szpoper
Sztul Szulc Suhr Szulkiewicz Szu-
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ster Szygu³a Szymaniak Szymañ-
ski Szymczak
Œ.
Œliwiñski Œredziñski Œwiniecki

T.
Taciak Taczkowski Talarczyk Tarogow-
ski Thul Tomaszewski Tomczak Torgow-
ski Trawa Trzciñski Trzczyñski Trzyñ-
ski Tuliszka Turek Tyliñski
U.
Urbaniak Urbañski Uzar
V.
Vierley Voss
W.
Wachowiak Wachowski Walenciak Walew-
ski Walicki Walter Waszkiewicz Waszyñ-
ski Wawrzyniak Wawrzynkiewicz Weber
Wegner Weichert Weickardt Weirich Weih-
skirch Werner Weso³ek Weso³owski Wie-
czorek Wierzchaczewski Wierzyk Wie-
rzyñski Wieska Wilchlen Wilczek Wilkow-
ski Winowski Wiœniewski Witkowski Witt
W³odarczak W³odarkiewicz W³oœniczak
Wojciak Wojciechowski Wojda Wojtecki
Wojtkowiak Wolff WoŸniak WoŸny Wró-
blewski Wypych Wyrecki Wyrwa
Z.
Zajcher Zamelczyk Zakrzewski Zap³ata
Zawartowski Zieliñski Ziemiñski Zimmer
Zimniak Zimny Zugehör
¯.
¯ak ̄ arnowski ̄ urawski ̄ urczak

Lata 1945-1950
A.
Adamczewski Adamski Andrzejczak An-
drzejewski Antczak
B.
Badziñski Bajsztok Bamber Banach Bar-
ski Bartoszewski B¹k Beba Bejer Bere-
szyñski Bernaczyk Bia³kowski Bieczyñ-
ski Biegañski Bielawski Bijakowski Blu-
ma B³ojda Bober Bodziak Borowiak Bo-
rowski Boryszewicz Bosy Bossy Bota
Braun Bressa Brodowiak Bronka Brylski
Brzeziñski Buchwald Buczko Budy³ Bu-
dziñski Bylski
C.
Cha³awa Chmielewski Chraplak Chróst
Chudzicki Chudziñski Cichocki Cichoñ
Cieleb¹k Cieœlak Cwojdziñski Cyka Cy-
kowiak Czajka Czerniewski
D.
D¹bek Dekarz Denisik D³ugi D³u¿ak Do-
broniecki Dodot Dolata Domaga³a Domi-
niak Dominiczak Donaj Drapiñski Drgas
Drozda Dubski Dudziak Durka Dziamski
Dziêcio³
F.
Fabjan Fiebigier Flieger Foltyn Fornalik
Fornalka Franek Frankiewicz Fr¹ckowiak
Frydryszak

G.
Gabler Gabryel Gabryœ Gadziñski Gajdziñ-
ski Galiñski Ga³ecki Gapik Gawelski Gawe³
Gawerski Gawroñski Gbór Gidaszewski
Gierczyñski Gierliñski Gierszal Ginter G³ad-
ki G³owacki G³owacz Golczak Go³embka
Gor¹cy Gorszkowski Goœciniak Górecki
Górny Gracz Gron Grycz Grygier Grzelka
Grzeœkowiak Guzikowski
H.
Ha³as Hamulski Haraburda Hejmann Hert-
manowski Hofmann Hofmann Hojan Hum-
pik Humski
I.
Ignasiak Idziak Iwulski Izydorczak
J.
Jacyniak Jakubiak Jankiewicz Jankowiak Jan-
kowski Jaœkowiak Jaœkowski Jaworski Jazy
Jerczyñski Je¿ewicz Jêdrzejewski Jedrzy-
kowski Joachimiak Józefiak Józefowicz Jó-
zefowski Jurga
K.
Kaczmarek Kaczor Kaka³a Kapturski Ka-
rolczak Kasperek Kasperski Kasprzak
Kasprzyk KaŸmierczak Kiciñski Kiezek
Kimel Kister Klapczyñski Klecha Klemen-
ski Klimek Klupieæ Klupsch Klupsz Kmie-
ciak Kmiecik Kmieæ Knoski Kobuszyñski
Kochanek Kociemba Kominowski Ko-
nieczny Konik Konradowski Kopiejew-
ski Korbik Kostañski Kostka Kotlarek
Kowalak Kowalczewski Kowalski Kowa-
nek Kozak Kózka Krakowiak Krawczyk
Kretschmer Krol Kruk Krupka Krysman
Krystkowiak Kryœ Krzanowski Krzyka-
³a Ksi¹¿yk Kubacki Kubala Kubiak Ku-
charski Kuciak Kuczyñski Kulczyk Ku-
liñski Kunc Kunert Kunowski Kurasiñski
Kurek Kusek Kusz
L.
Ledzianowski Lenarski Leonarczyk Lester
Leœniczak Leœny Lindner Lis Liwerski Lorek
Lubañski Ludwikowski Lurc
£.
£abiñski £akomy £awiszka £awniczak
£¹czny £¹kowski £uczak £uczkowski
£ukaszczyk £ukieñczak
M.
Maciejewski Maækowiak Madejski Majche-
rek Majchrowicz Majchrzak Majorczyk Ma-
liczak Malik Ma³ecki Ma³olepszy Mania
Marciniak Marcinkowski Marek Markowiak
Matelski Matula Matuszkowiak Matyja Ma-
tyjaszczyk Matyaszczyk M¹dry Meller
Meyza Meziñski Michalak Michalski Mi-
cha³kowski Michaœ Migda³ Miko³ajczak Mi-
ko³ajczyk Miler Misiaczyk Mizera Mocek
Moder Murcha Müller Mydlak Mydliczak
N.
Nadobnik Najmanowicz Nalewaj Napiera³a
Napierkowski Naskrêt Nowaczyk Nowak
Nowakowski Nyczak Nyczka

O.
Ogrodowczyk Okoniewski Olejniczak
Olejnik Olek Osysek Owsianny
P.
Pacholczyk Paluszkiewicz Papierz Patel-
ka Paul Pawicki Pawlak Pawlik Pawlikow-
ski Paw³owski Perkowski Perucki Piasec-
ki Pi¹tek Pi¹tkowski Piechel Pieprzyk Pie-
œcikiewicz Pietraszyk Pijanowski Pijew-
ski Pika Pikosz Piotrowski Piskorski Pi-
woñski Pluskota Pogorzelski Pohl Polak
Pra³at Pryfer Przybecki Przybylski Przy-
chodny Przymus Pudlicki Pudliszewski
R.
Raich Rataj Ratajczak Ratajszczak Rojek
Roliñski Rozwalka Rybakowski Rydzew-
ski Rygusiak Rynkowski Rzepka
S.
Schimler Senfleben Sibilak Sieracki Sikora
Sikorski Skoracki Skorczyk Skotarek
Skrzypczak Smoczyk Smok Sobczak So-
biech Sobkowiak Sobolewski Spycha³a Sral
Stabrowski Stachowiak Stamm Stanis³a-
wiak Staszewski Staœkowiak Stawiñski
Strzeba Studziñski Styczyñski Styza Su-
piñski Susik Suszka Sworacki Szafranek
Szczawik Szczepaniak Szczepañski
Szczerbal Szefliñski Szel¹g Szeszu³a
Szklarski Szlachetka Sz³apczyñski Sz³ap-
ka Sznabel Sznajder Szot Szpoper Szprin-
ger Szwaja Szygu³a Szymaniak Szyma-
nowski Szymañski Szymkowiak Szuster
Œ.
Œli¿ewski Œwi¹tkowski
T.
Taciak Tarczyñski Tasner Tietz Tomalka
Tomczak Tomaszewski Tomowiak Trawa
Tryjanowski Trybuœ Tryjanowski Trze-
ciak Trzybiñski Turek Tyliñski
U.
Urbaniak Ustasiak
W.
Walachowski Walasiak Walenciak Walko-
wiak Wasielewski Wasilewski Wawrzyniak
Weiss Wieczorek Wierechowski Wierzbiñ-
ski Wierzyñski Wiêcek Wilczak Wilkow-
ski Willer Winkowski Witkiewicz Witko-
wiak Witkowski W³ochal W³odarkiewicz
Wojciechowski Wojda Wojtczak Wojtko-
wiak Wojtyniak Woliñski Wolny Wolsz-
tyñski Wosiñski Wower WoŸniak WoŸny
Wójcik Wróbel Wróblewski Wyrecki
Z.
Zaj¹czkowski Zajdler Zakrzewski Zamel-
czyk Zamelski Zandecki Zandek Zap³ata
Zarabski Zawartowski Zawarty Zawieja
Zbroja Zieliñski Zielonka Zje¿d¿a³ka Zo-
mer Zusiad³y Zygmanowski
¯.
¯aczyk ̄ ebrowski ̄ urek ̄ yniewicz

Opr. TERESA MAS£OWSKA
JERZY ZIELONKA
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Do roku 1939 prezesami byli kolej-
no: Nikodem Gidaszewski, Leon Mo-
cek, dyrygentami: Franciszek Witt, Jó-
zef Kaczmarek, Czes³aw Jakubowski,
Antoni Kurowski, Stanis³aw Matecki.

Wieœ kiedyœ rozœpiewana
Towarzystwo Œpiewu „Cecylia” w Kie³czewie powsta³o 2 lutego 1921. Pierwsze zebranie plenarne
odby³o siê 15 lutego 1921r. przy obecnoœci 100 osób. Przyjê³o statut Wielkopolskiego Zwi¹zku Kó³
Œpiewackich, wybrano zarz¹d i nazwê.

Zarz¹dy organizowa³y zebrania mie-
siêczne i plenarne po³¹czone z dekla-
macjami i referatami. Ich trosk¹ by³o
staranie siê o wzrost liczebnoœci chó-
ru. Pocz¹tkowo liczy³ 80 œpiewaków, ale
z biegiem lat liczba ta zmala³a. Chór
uczestniczy³ w organizowanych zjaz-
dach w Œmiglu, Œremie, Gostyniu, Czem-
piniu, Koœcianie i Poznaniu. Urz¹dza³
tak¿e przedstawienia amatorskie po³¹-
czone z wystêpami chórów. W 1922r.
grano sztukê Prawica-lewica, póŸniej
B³a¿ek opêtany, Na nic ¿ydowskie
swaty, Kominiarz i m³ynarz, Janek
doktorem, Czartowska ³awa i inne. Or-
ganizowano tak¿e spotkania towarzy-
skie, zabawy karnawa³owe, letnie, wy-
cieczki do lasu. W 1922r. chór zakupi³

sztandar, który okupanci zniszczyli, po-
dobnie jak bibliotekê ufundowan¹ przez
N. Gidaszewskiego.

Po wojnie chór reaktywowano w 1947
r. z inicjatywy Mieczys³awa Szczawika i

Mariana Ratajczaka. Po 1945 prezesami
byli: Mieczys³aw Szczawik, Edmund Ro-
szak, dyrygentami kolejno: Kazimierz Ro-
szak, S. Wojciechowski, Tadeusz Ko-
œciów i Zygmunt Cichocki. Mimo trud-
noœci, zwi¹zanych z brakiem œpiewaków,
chór uczestniczy³ w zjazdach. Jego suk-
cesem by³o zaliczanie go do chórów dru-
giej kategorii w roku 1962. Bra³ udzia³ w
koncertach jubileuszowych i nagraniach
radiowych. W 1948r.  wystawiono wode-
wil U³an i m³ynarka z muzyk¹ Tadeusza
Koœciowa. By³ on wykonywany kilka-
krotnie przy wype³nionej sali. W 1971 r.
dzia³alnoœæ chóru usta³a.
 Cz³onkowie „Cecylii”

Leokadia Adamiak, Franciszek Adam-
czak, Józef B¹k, Mieczys³aw B¹k, Marta

Bosa, Czes³aw B¹k, Wanda Bamber, Jan
Bamber, Genowefa Brzeziñska, W³ady-
s³aw Brzeziñski, Zyta Chudziñska, Ja-
nina Chróstówna, Jan Czaja, Irena Chu-
dziñska, Salomea Chudziñska, Wanda

Chudziñska, Waleria Chudziñska, Ma-
ria Dobroniecka, Zofia Dekarzówna,
Kazimierz Durka, Janina Dziêcio³, Lu-
cyna Dekarz, Maria Florkowska, W³a-
dys³aw Franek, Marian Fr¹ckowiak,
Krystyna Fr¹ckowiak, Ludwik Golczak,
W³adys³aw Gor¹cy, Maksymilian Gol-
czak, Kazimierz Grzeœkowiak, Marian
Grzeœkowiak, Czes³aw Grzeœkowiak,
Anna Gabriel, Józef Humski, Marta
Humska, Leokadia Jur¿anka, Józef Jur-
ga, Julian Jurga, Pelagia Jur¿anka,
Edward Jankiewicz, £ucja Jur¿anka,
Franciszek Jurga, Roman Jurga, Zofia
Kopiejewska, Natoni Kopiejewski, Wa-
lenty Korbik, Wawrzyniec Ku-
biak, Julian Klupsch, Jerzy
Klupsch, Walerian Kowanek,

Chór i zespó³ „Cecylia” pod dyrekcj¹ Kazimierza Roszaka.                                       Ze zbiorów W. Milera z Kie³czewa
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Odrzeæ z godnoœci
W myœl warunków kapitulacji szere-

gowcy i podoficerowie po demobiliza-
cji mieli  wróciæ do domów. Ale szybko
okaza³o siê, ¿e przywódcy III Rzeszy
wcale nie mieli zamiaru dotrzymaæ s³o-
wa. Grupê ¿o³nierzy, w której znalaz³ siê
saper Edmund Zborowski najpierw po-
pêdzono pod eskort¹ do £owicza, po-
tem poci¹giem przewieziono do Inowro-
c³awia, jeszcze  Szubina, na koñcu z

Podharcmistrz Edmund Zborowski w 1946 roku. Fot. ze zbiorów Jerzego Zielonki

W niewoli

Edmund Zborowski z Kie³czewa by³ jednym z ¿o³nierzy, o których
poetycko pisa³ W³adys³aw Broniewski. Ten saper z 14 Batalionu Sa-
perów poznañskich bi³ siê krwawo, potem z grup¹ 150 ¿o³nierzy
przeprawi³ siê przez Bzurê na pomoc walcz¹cej Warszawie, a kie-
dy kampania wrzeœniowa zakoñczy³a siê klêsk¹, z³o¿y³ broñ i po-
szed³ do niemieckiej niewoli.

Nak³a prosto do obozów jenieckich w
Niemczech.

„Za³adowano nas do wagonów towa-
rowych. Kiedy ruszyliœmy w drogê sta-
³em przy okienku wagonu... i ogl¹da³em
chciwie mijane krajobrazy, przeczuwa³em
bowiem instynktownie, ¿e nie prêdko bê-
dzie mi dane wróciæ do ukochanej Polski,
do rodziny i najbli¿szych. Mia³o to nast¹-
piæ dopiero po siedmiu latach tu³aczki” –
wspomina³ po latach.

Józef Kubiak, W³adys³aw Kor-
bik, Salomea Klemenska, Maria
Klemenska, Stefania Kostañska,
Jerzy Kostañski, Wojciech Ko-

wanek, Celestyn Klupsch, £ucja Klu-
pieciówna, Daniela Kostañska, Maria
Kasprzak, Teresa Lenarska, Kwiryn Le-
nart, Maria £awniczakówna, Tadeusz
£akomy, Feliks Lenart, Alfreda £akoma,
Stefan £ukaszczyk, Anna Maluta, Ta-
deusz Mocek, Franciszek Meyza, Józef
Matyjaszczyk, Jan Matyjaszczyk, Jan
Miko³ajczak, Czes³aw Mocek, Leon Mo-
cek, Stanis³aw Mocek, Irena Mocek, Ja-
dwiga Majorczykówna, Alojzy Miko³aj-
czak, Piotr Miko³ajczak, Wac³aw Miller,
Felicja Mockówna, Stanis³awa M¹dra,
Maria Matyjaszczak, Alojzy Mocek, Jó-
zef Nowak, Tadeusz Nowak, Helena No-
waczyk, Piotr Nowak, Teresa Osysków-
na, Monika Owsianna, Kazimierz Osy-
sek, Maria Pawlikowska, Anna Pryfe-
równa, Czes³aw Pudliszewski, Irena Pi-
skorska, Stefania Pudliszewska, Klara
Pudliszewska, Wanda Przymusówna,
Franciszek Pudliszewski, Wojciech Po-
lak, Leokadia Piwoñska, Marian Rataj-
czak, Jan Ratajczak, Stanis³aw Roliñski,
Edmund Roszak, Stefania Roszak, Leon
Rybakowski, Teresa Szymañska, Anna
Szpeperówna, Zofia Smokówna, Kry-
styna Sz³apczanka, Mieczys³aw
Szczwik, Cecylia Sz³apka, Leon Szcza-
wik, Jan Szklarski, Jan Spycha³a, Danie-
la S³ucka, Stanis³aw Szymañski, Stefan
Spycha³a, Wac³aw Spycha³a, Teresa So-
bolewska, Józef Smok, Tadeusz Sz³ap-
ka, Jan Szklarski, Seweryn Szczawik,
Marta Sznajder, Stefan Tyliñski, Jan
Ustasiak, Irena Ustasiakówna, Czes³aw
Wyrzykiewicz, Wac³aw WoŸniak, Tere-
sa Walachowska, Seweryn WoŸniak,
Franciszek WoŸniak, W³adys³awa Zand-
kówna, Genowefa Zawarta.

DR KRYSTYNA WINOWICZ

Zród³a: materia³y archiwalne z lat
1921-1939, przekazane przez Ste-
fana Spycha³ê, protoko³y zespo³u z
lat 1947-1971, sprawozdania chóru
do Zarz¹du Okrêgu XI oraz wnioski
kandydatów z proœb¹ o przyjêcie do
chóru z lat 1921-1971, przechowa-
ne przez sekretarza Leokadiê Me-
ziñsk¹. Literatura: liczne wzmianki
prasowe z lat 1921-1971, K. Wino-
wicz, W³oœciañskie chóry w Ko-
œciañskiem, Koœcian 1994, K. Wi-
nowicz, S³ownik muzyków z Ko-
œciañskiego, Koœcian 1997.

`
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przymusowych robotach by³o sporo Po-
laków. Wieczorami, mimo zakazu wycho-
dzenia, spotyka³ siê z nimi. Pewnego wie-
czoru zosta³ za to pobity, a nastêpnie prze-
niesiony do przedsiêbiorstwa wêglowe-
go w Isselhorst, w którym ju¿ wczeœniej
pracowa³. W styczniu 1943 roku dowie-
dzia³ siê, ¿e jego rodzice s¹ na robotach
ko³o Stuttgartu. Od tego roku Niemcy
zaczêli zbieraæ ciêgi na wielu frontach,
szukali wiêc byle pretekstu, by siê mœciæ
na bogu ducha winnych Polakach.

„[Gospodarz]... przynosi mokre koce
zmokniête przez noc pozostawione przez
kolegê na wozie i krzyczy chwytaj¹c mnie
pod gard³o, wyzywaj¹c od brudnych Po-
laków, sabota¿u itd. z zamiarem uderzenia...
uda³o mi siê powaliæ Niemca na pod³ogê,
unieruchomiæ go przez rozkrzy¿owanie ra-
mion i powiedzia³em spokojnie, ¿e „Polak
biæ siê nie pozwoli... Od tego czasu sto-
sunki nasze uleg³y pogorszeniu, dowie-
dzia³em siê od kolegi, ¿e szef zastanawia
siê, by wys³aæ mnie na roboty karne do
kopalni wêgla i wtedy szybko zdecydo-
wa³em siê na ucieczkê do Rodziców...”.

Spakowa³ walizkê, kupi³ bilet i wyruszy³
do odleg³ego o 500 km Buttenhause. Wy-
prawa by³a niebezpieczna i mog³a siê za-
koñczyæ tragicznie. Mia³ jednak szczêœcie,
po drodze nikt nie za¿¹da³ od niego doku-
mentów. Rodzice przywitali syna z rado-
œci¹. Zameldowa³ siê przy rodzicach, otrzy-
ma³ skierowanie do pracy przy tokarce.
Nauka przy jej obs³udze sz³a mu niesporo,
liczne braki wyrzuca³ do pobliskiej rzeki,
modl¹c siê, by go nikt przy tym nie zauwa-
¿y³. Alianckie naloty nasila³y siê, wyzwo-
lenie by³o ju¿ blisko, a klêska nazistów coraz
pewniejsza. Na wszelki wypadek jego bra-
cia zdobyli Mausera z 200 nabojami, który
ukryli na strychu pod pod³og¹. 23 kwiet-
nia 1945 roku do Buttenhause wolnoœæ
przywieŸli francuscy ¿o³nierze. Teren zna-
laz³ siê we francuskiej strefie okupacyjnej.
Rodzina Zborowskich umieszczona w ko-
szarach wojskowych w Reutlingen niecier-
pliwie czeka³a na powrót do kraju. Edmund
Zborowski opuœci³ Niemcy dopiero w maju
1947 roku.

Harcerze na obczyŸnie
W 1945 roku na terenie Niemiec prze-

bywa³y tysi¹ce Polaków, nieraz z ca³ymi
rodzinami. Przedwojenni dzia³acze harcer-
scy zaczêli skupiaæ m³odych ludzi w dru-
¿ynach ZHP. Jednym z nich by³ podharc-
mistrz Edmund Zborowski, który z pasj¹
zaj¹³ siê organizacj¹ dru¿yn harcerskich
wœród Polonii niemieckiej. W lipcu 1945

roku zawi¹za³a siê Komenda Hufca
ZHP, która kilka miesiêcy póŸniej przy-
jê³a nazwê „Poznañ”, podlega³y jej
oœrodki harcerskie w Reutlingen, Sche-
klingen, Münsingen i Tübingen. Pierw-
szym komendantem zosta³ Zborowski.
Pocz¹tki by³y trudne, brakowa³o in-
struktorów harcerskich, by³y proble-
my z pomieszczeniami, ale przy pomo-
cy darów z UNRRY, kontaktach ze skau-
tami francuskim oraz w³asnej zaradno-
œci polscy harcerze dawali sobie radê.
Wkrótce na terenie hufca dzia³a³y ju¿
harcówki. W drugiej po³owie 1945 roku
w obozie polskim w Pfullingen odby³y
siê kursy zastêpowych. W programie
przewidziano m.in.: ustalanie harmono-
gramu zbiórek, wci¹ganie i opuszcza-
nie flagi na maszt obozowy, poranne i
wieczorne modlitwy, æwiczenia w od-
grywaniu sygna³ów przez trêbacza, na-
uka œpiewu, wêz³y harcerskie, gimna-
stykê, gry sportowe, æwiczenia polo-
we.

Bilans dzia³alnoœci harcerstwa na
obczyŸnie by³ imponuj¹cy; obozy har-
cerskie, wycieczki krajoznawcze, har-
cerze uczestniczyli w zawodach spor-
towych, dzia³a³y œwietlice harcerskie,
uroczyœcie obchodzono œwiêta naro-
dowe i religijne, urz¹dzano „Gwiazdkê”.
Szczególnie pamiêtny by³ obóz wê-
drowny nad Jezioro Bodeñskie. Na
pocz¹tku wrzeœnia 1945 roku w Reu-
tlingen uroczyœcie obchodzono „Dzieñ
Harcerza”. Dumny komendant Ed-
mund Zborowski zapisa³ w kronice:
„Wielki dzieñ dla nas – pomimo wielu
przeszkód (np. zakaz w³adz okupacyj-
nych na przemarsz w umundurowaniu)
d³ugie, karne szeregi polskiej m³odzie-
¿y przemaszerowa³y ulicami niemieckie-
go miasta – miasta które tak niedawno
jeszcze patrzy³o z nienawiœci¹, but¹ i
lekcewa¿eniem na niewolników z liter¹
„P” na piersi. Poœwiêcenia proporca
Hufca Harcerskiego Reutlingen doko-
na³ ks. Krawczak. W niemieckim koœcie-
le katolickim, lud polski, ksi¹dz, polskie
kazanie i polski œpiew. A na zakoñcze-
nie mszy œwiêtej „Bo¿e coœ Polskê”
œpiewaj¹ wszyscy, wszystkie dusze
polskie wysoko wybiegaj¹ do Boga,
który objawi³ nam Polskê”.

Edmund Zborowski wróci³ do kraju
w maju 1947 r. w poczuciu dobrze spe³-
nionego obowi¹zku.

TERESA MAS£OWSKA
* Fragment wiersza „¯o³nierz polski”
W³adys³awa Broniewskiego

Ze spuszczon¹ g³ow¹ powoli

idzie ¿o³nierz z niemieckiej niewoli.

Dudni¹ drogi, ci¹gn¹ obce wojska,
a nad nimi z³ota jesieñ polska.

Usiad³ ¿o³nierz pod brzoz¹ u drogi,
opatruje obola³e nogi.

Jego pu³k rozbili pod Raw¹,
a on bi³ siê, a on bi³ siê krwawo,

2 listopada transport z jeñcami dotar³
do miasta Hemer w Westfalii. Oczom ¿o³-
nierzy ukaza³ siê przygnêbiaj¹cy widok -
Stalag VIA w Hemer, zobaczyli baraki oto-
czone drutem kolczastym ze z³owieszczy-
mi budkami stra¿niczymi. Na drugi dzieñ
poddano ich upokarzaj¹cym rewizjom;
wœród szyderstw i przekleñstw odbiera-
no osobiste rzeczy: pieni¹dze, brzytwy,
fotografie bliskich i ksi¹¿eczki do nabo-
¿eñstwa. Potem przymusowe strzy¿enie
w³osów na ca³ym ciele i prysznice dezyn-
fekuj¹ce. Jeñcom przydzielono obozowy
numer, by odrzeæ ich z godnoœci i cz³o-
wieczeñstwa. Edmund Zborowski otrzy-
ma³ numer 11328. Pomyœla³ sobie wtedy,
¿e jeœli rysuje siê przed nim przysz³oœæ, to
w czarnych kolorach.

Z deszczu pod rynnê
Jeñców wykorzystywano do fizycznej

pracy w gospodarstwach rolnych. Ed-
mund Zborowski, który przed wojn¹ by³
urzêdnikiem w Starostwie Powiatowym w
Koœcianie, ciê¿ko znosi³ wyczerpuj¹c¹
pracê przy burakach czy ³adowaniu gno-
ju, czym czêsto nara¿a³ siê stra¿nikom.
Szybko zosta³ za to przeniesiony do roz-
³adowywania wêgla, a z pocz¹tkiem 1940
r. jego grupê przetransportowano do Hal-
le. 7 lipca 1940 roku obóz obieg³a elektry-
zuj¹ca wiadomoœæ – bêd¹ zwalniaæ do
domu.

„Dla nas w lagrze og³oszenie to by³o
niespodziank¹ a zarazem radosn¹ nowin¹,
lecz z pewnym niedowierzaniem i nieuf-
noœci¹ przyjmujemy, bo przecie¿ od sa-
mej Warszawy zwalniaj¹ nas do domów i
jakoœ nie mo¿e to nast¹piæ”.

Po kilku dniach stra¿nicy wrêczyli jeñ-
com formularze, w którym ci pod przymu-
sem mieli siê zgodziæ ju¿ jako cywile na
pracê na rzecz III Rzeszy. Zborowski pod-
pisa³ pismo jak wszyscy z jego grupy. Z
liter¹ „P”  na ubraniu przeprowadzi³ siê
do nowych pracodawców. Pocz¹tkowo
pracowa³ w gospodarstwie. W okolicy na
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„Bibliofilski duch”
Droga zawodowa Arlety Fr¹cko-

wiak ju¿ od wczesnych lat dzieciñ-
stwa by³a wyznaczona. Urodzi³a siê
w Kie³czewie jako córka bibliotekarki
Kazimiery z domu Rybakowska. Mat-
ka przekaza³a córce zami³owanie i za-
interesowanie literatur¹.

- Mama kocha³a czytaæ. Dom za-
wsze pe³en by³ ksi¹¿ek, by³y wszê-
dzie, w kuchni, pokoju. Ka¿d¹ woln¹
chwilê poœwiêca³a lekturze, ksi¹¿ki
by³y najwa¿niejsze. Ukoñczy³a
s³ynn¹ jarociñsk¹ szko³ê dla biblio-
tekarzy, by³a pierwsz¹ zawodowo
pracuj¹c¹ bibliotekark¹ w naszym
regionie, uczestniczy³a w zak³adaniu
Gminnej Biblioteki w Kie³czewie, któ-
ra w tym roku obchodzi 60-lecie.

I to w³aœnie ten „bibliofilski duch”
matki ukszta³towa³ przysz³e ¿ycie Ar-
lety Fr¹ckowiak.

Dzieciñstwo spêdzi³a w Kie³cze-
wie, gdzie mieszka do dzisiaj. Tutaj
ukoñczy³a szko³ê podstawow¹, a na-
stêpnie Liceum Ogólnokszta³c¹ce w
Koœcianie. Humanistyczne zaintere-
sowania zaprowadzi³y j¹ na Uniwer-
sytet im. Adama Mickiewicza. Na
poznañskiej uczelni podjê³a studia w

Instytucie Bibliotekoznawstwa i Infor-
macji Naukowej.
-  Nigdy nie fascynowa³y mnie nauki
œcis³e. Matematyka czy fizyka to nieko-
niecznie moje przyjació³ki. Nie wspomnê
o geometrii to dla mnie dziedzina fanta-
styczna, tak jak literatura science fic-
tion – zupe³nie niezrozumia³a.

Pod okiem profesora Marcelego Ko-
smana obroni³a pracê magistersk¹ na
temat „Twórczoœæ Eugeniusza Paukszty
i jej recepcja na przyk³adzie Miejskiej
Biblioteki w Koœcianie”.

Ksi¹¿kowa terapia
W koœciañskiej bibliotece zdoby³a

pierwsze doœwiadczenie zawodowe,
tam zaraz po studiach podjê³a pracê w
oddziale dla dzieci. Pracowa³a tam doœæ
d³ugi czas, dopóki nie odkry³a kolejnej
fascynacji - biblioterapii.

- Ju¿ na studiach mia³am zajêcia z ele-
mentami biblioterapii. Jednak kierunek
ten zyska³ du¿¹ popularnoœæ w naszym
kraju du¿o póŸniej. Ukoñczy³am specjal-
ny kurs w tej dziedzinie i uzyska³am III
– najwy¿szy stopieñ w zakresie biblio-
terapii.

Swoj¹ wiedzê i doœwiadczenie wy-
korzysta³a wœród pacjentów szpitala w
Koœcianie, gdzie podjê³a pracê jako bi-

blioterapeuta. Praca ta dawa³o jej sa-
tysfakcjê i radoœæ. Odkry³a jak ogrom-
ny wp³yw terapeutyczny ma literatura
na zdrowie i samopoczucie pacjentów.
Ksi¹¿ka czêsto pomaga³a zapomnieæ o
chorobie, odci¹ga³a od z³ych myœli,
mobilizowa³a do walki z bólem i cierpie-
niem.

- Czêsto poleca³am ksi¹¿ki, które opi-
sywa³y trudne zmagania z chorob¹ czy
innym nieszczêœciem. Zawsze dba³am,
by nie by³y smutne i pokazywa³y, ¿e
mo¿na walczyæ z przeciwnoœciami losu
i wygraæ. PóŸniej wspólnie dyskutowa-
liœmy na temat problemów w nich poru-
szonych. Myœlê, ¿e by³a to du¿a po-
moc psychiczna dla pacjentów. Czêsto
otwierali przede mn¹ swoje wnêtrze,
mówili o prze¿yciach i troskach, prze-
¿ywali coœ w rodzaju katharsis.

Szczególnie w pamiêci utkwi³ jej star-
szy pacjent, rolnik z okolic Koœciana. To
w³aœnie w szpitalu za jej namow¹ prze-
czyta³ pierwsz¹ w ¿yciu ksi¹¿kê. Jak wy-
zna³ w trakcie jednej z rozmów, wczeœniej
nie mia³ czasu interesowaæ siê literatur¹.
Jak ju¿ przeczyta³ jedn¹, wci¹gn¹³ siê na
dobre, przychodzi³ do biblioteki i pyta³ o
kolejne ksi¹¿ki. ̄ a³owa³ tylko, ¿e tak póŸ-
no odkry³ literaturê.

W 2000 roku po zmianie kierownic-
twa szpitalna biblioteka zaczê³a podupa-
daæ. Etat biblioterapeuty zredukowano
do po³owy. Bibliotekarka wróci³a do
Miejskiej Biblioteki Publicznej, pracuje
tam jako instruktor do spraw powiatu.
Podró¿uje po okolicznych gminach

- Moje wiersze s¹ krótkie, co wcale nie znaczy, ¿e piszê je w ci¹gu jednego dnia
– mówi poetka.                                                                      Fot. Katarzyna ¯urek

Poetka dnia codziennego
Moje wiersze s¹ krótkie, co wcale nie znaczy, ¿e piszê je w ci¹gu
jednego dnia. Czêsto us³yszê jakieœ cenne zdanie, b¹dŸ metaforê
która mnie zainspiruje. Zaprz¹ta mi g³owê, myœlê o nim podró¿u-
j¹c poci¹giem czy autobusem. Potem krok po kroku spisujê wiersz.
Na koñcu wszystko wyg³adzam i szlifujê – zdradza Arleta Fr¹cko-
wiak, bibliotekarka i poetka z Kie³czewa.

Dni wpl¹tuj¹ mi siê
Miêdzy wiersze
W warkocze w³osów
Zaplatam s³owa
Nici¹ pajêcz¹
Wi¹¿ê dzieñ wczorajszy
Z dzisiejszym
A jutro
Byæ mo¿e przebiegnê drogê
Szaremu kotu

Kie³czewo, Arleta Fr¹ckowiak

nadzoruj¹c podleg³e jej biblioteki. S³u-
¿y fachow¹ pomoc¹ i wieloletnim do-
œwiadczeniem. Tutaj równie¿ znalaz³a
dla siebie wa¿ny obszar dzia³añ; orga-
nizuje spotkania literackie, warsztaty
poetyckie dla dzieci i m³odzie¿y. Roz-
mowy z ludŸmi, a szczególnie z tymi naj-
m³odszymi s¹ dla niej najwa¿niejsze.
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„Bielenie codziennoœci”
Dziœ sama nie wie, jak zaczê³a siê jej fa-
scynacja poezj¹. W pewnym momen-
cie poczu³a potrzebê spisania myœli, ich
uporz¹dkowania. Przez poezjê lepiej
poznawa³a siebie i otaczaj¹cy œwiat. Na
studiach nie lubi³a czytaæ wierszy, zain-
teresowanie zaczê³o siê ju¿ w doros³ym
¿yciu, gdy pracowa³a jako bibliotera-
peuta... Najpierw pisa³a „do szuflady”.
Jakimœ sposobem dowiedzia³ siê o tym
jej ówczesny prze³o¿ony doktor Andrzej
Szymanowski. Wspólnie z doktorem
Tylusem wydali tomik poezji zatytu³o-
wany „Bielenie codziennoœci”. Znala-
z³y siê w nim fraszki doktora Tylusa
oraz wiersze Pani Arlety. Jej poezja trak-
tuje o ¿yciu codziennym. Poetka nie
opisuje piêkna przyrody, otaczaj¹cych
nas pól i lasów, interesuje siê tematyk¹
egzystencjaln¹, emocjami.

- Moje wiersze s¹ krótkie, co wcale
nie znaczy, ¿e piszê je w ci¹gu jednego
dnia. Czêsto us³yszê jakieœ cenne zda-
nie, b¹dŸ metaforê która mnie zainspi-
ruje. Zaprz¹ta mi g³owê, myœlê o nim

W chwili powstania Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Kie³czewie zosta³a zloka-
lizowana w budynku ówczesnego wój-
tostwa w Koœcianie przy ul. M³yñskiej
(stylowy dom przy blaszanym pawilo-
nie). Pierwsze ksi¹¿ki trafi³y do biblioteki
od prywatnych darczyñców i da³y one
pocz¹tek ksiêgozbiorowi dzisiejszej bi-
blioteki. Czytelników pocz¹tkowo obs³u-
giwali pracownicy wójtostwa. Nastêp-
nie do pracy desygnowano pani¹ Kazi-
mierê Rybakowsk¹ – etatowego pracow-
nika jednostki samorz¹dowej, która zo-
sta³a pierwszym kierownikiem tej¿e bi-
blioteki. Pani Rybakowska podjê³a tak¿e
edukacjê w jarociñskiej kuŸni bibliote-
karzy. Pierwszego wpisu w ksiêdze in-
wentarzowej dokonano 15 stycznia 1949
r. Wobec braku dokumentacji wiadomo
jedynie, ¿e biblioteka w póŸniejszym cza-

W królestwie ksi¹¿ek
Gminna Biblioteka Publiczna w Kie³czewie zosta³a powo³ana w 1948
r., a rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ z dniem 01.01.1949 r. Tak¿e w 1949
r. zosta³a powo³ana i rozpoczê³a sw¹ dzia³alnoœæ Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Racocie. W 1954 r. wprowadzono reformê podzia³u
administracyjnego wsi powo³uj¹c gromadzkie rady narodowe. Re-
forma ta spowodowa³a, ¿e w 1955 r. ¿e biblioteki gminne zmieni³y
nazwy na Gromadzkie Biblioteki Publiczne.

sie przenios³a siê do samodzielnego lo-
kalu w Kie³czewie – 2 pomieszczeñ o
powierzchni 33 m2  – dzisiejsze pomiesz-
czenie agencji pocztowej.

W 1972 r. otrzyma³a kolejny samo-
dzielny lokal po Prezydium Gromadzkiej
Rady Narodowej mieszcz¹cy siê przy ul.
Koœciañskiej 25. By³o to 5 pomieszczeñ
o powierzchni 72 m2. W tym miejscu
funkcjonowa³a biblioteka do koñca 2001
r. Na pocz¹tku 2002 r. biblioteka przenio-
s³a siê do budynku starej szko³y przy ul.
Koœciañskiej 2. Wówczas otrzyma³a po-
mieszczenia po dwóch klasach o ³¹cznej
powierzchni 66 m2. W roku nastêpnym
biblioteka wzbogaci³a siê jeszcze o jed-
no pomieszczenie zyskuj¹c kolejne 23 m2

. Przy ul. Koœciañskiej 2 biblioteka pro-
wadzi sw¹ dzia³alnoœæ do dnia dzisiej-
szego.

Od 1955 r. w Kokorzynie dzia³a³a
Gromadzka Biblioteka Publiczna. In-
stytucj¹ utrzymuj¹c¹ bibliotekê by³o
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Kokorzynie. Pierwszego wpisu
w ksiêdze inwentarzowej dokonano
31 marca 1955 r. Przypuszczalnie w
1961 r. t¹ bibliotekê przeniesiono do
Kobylnik i tam dzia³a³a tak¿e jako Gro-
madzka Biblioteka Publiczna. W 1970
r. zosta³a ona przeniesiona do Nac³a-
wia, a w kwietniu 1972 r. przy³¹czona
do Kie³czewa bez po³¹czenia ksiêgo-
zbioru. Z przekazów ustnych wiado-
mo, ¿e ksiêgozbiór nie zosta³ po³¹czo-
ny dlatego, i¿ mia³ on daæ pocz¹tek
kolejnej bibliotece, któr¹ zamierzano
otworzyæ w Nowym Luboszu. Co wiê-
cej ksiêgozbiór ten by³ ci¹gle powiêk-
szany przez zakupy w Poznaniu cze-
go dowodem s¹ wpisy w ksiêgach in-
wentarzowych. W 1975 r. ksiêgozbiór
biblioteki z Nac³awia wraz z dokona-
nymi w miêdzy czasie zakupami prze-
kazano do nowo powsta³ej filii
w jednym z pomieszczeñ nowo
wybudowanej sali wiejskiej w

podró¿uj¹c poci¹giem czy autobusem.
Potem krok po kroku spisujê wiersz.
Na koñcu wszystko wyg³adzam i szli-
fujê.

Wiele jej wierszy ukaza³o siê w tomi-
kach zbiorowych Leszczyñskiego Sto-
warzyszenia Twórców Kultury: „Sny na
odleg³oœæ”, „Wyznania”, „Pomyœlne
horoskopy”. Ma swoich ulubionych
poetów: Ma³gorzatê Hillar, Wis³awê
Szymborsk¹, ksiêdza Twardowskiego i
Agnieszkê Osieck¹.

- Niektórzy twierdz¹, ¿e Osiecka to
zwyk³a „tekœciarka”, dla mnie osobiœcie
ona jest prawdziw¹ i ponadczasow¹ po-
etka. Jej twórczoœæ zachwyca ogromn¹
m¹droœci¹ ¿yciow¹, znajomoœci¹ ludz-
kiej psychiki, czêsto humorem. To w³a-
œnie dziêki tym poetom chcê pisaæ. Czy-
taj¹c ich poezjê czujê, ¿e chcê powie-
dzieæ to co oni w podobny sposób. Tak
wyra¿am siebie. Poezja pomaga mi w co-
dziennym ¿yciu, pozwala odkryæ i le-
piej zrozumieæ siebie.

KATARZYNA ̄ UREK
*

Arleta Fr¹ckowiak – laureatka Na-
grody WK ’97 za poezjê. Urodzi³a
siê 2 maja 1954 w Kie³czewie, tam
ukoñczy³a Szko³ê Podstawow¹.
Absolwentka Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego im. Oskara Kolber-
ga w Koœcianie. Ukoñczy³a biblio-
tekoznawstwo i informacjê na-
ukow¹ na  Uniwersytecie im. Ada-
ma Mickiewicza w Poznaniu. Bi-
bliotekoznawca, biblioterapeuta,
poetka. Laureatka nagród i wyró¿-
nieñ: V Ostro³êcki Konkurs Lite-
racki im. Dionizego Maliszewskie-
go (Ostro³êka 1997,); I Konkurs
Poetycki im. Romana Brandsta-
etter (Tarnów); Ogólnopolski Kon-
kurs Literacko-Fotograficzno-Pla-
styczny Konfrontacje (Leszno
1993); Nagroda Wiadomoœci Ko-
œciañskich, Zas³u¿ony Dzia³acz
Kultury.
Od 2000 roku instruktor ds. po-
wiatu przy Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Koœcianie. Na sta³e
mieszka w Kie³czewie. (k¿)
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Nowym Luboszu. Jej uroczy-
ste otwarcie nast¹pi³o
27.05.1975 r. W listopadzie 1978

r. przeniesiono j¹ do budynku miesz-
cz¹cego siê w Starym Luboszu i nale-
¿¹cego do Gminnej Spó³dzielni „Samo-
pomoc Ch³opska”. Natomiast w No-
wym Luboszu w miejscu gdzie funk-
cjonowa³a  filia utworzono punkt bi-
blioteczny. W Starym Luboszu filia na
62 m2 dzia³a³a  do paŸdziernika 2002 r.
Od listopada 2002 r. przenios³a siê do
budynku starej szko³y w tej¿e miejsco-
woœci zwiêkszaj¹c swój metra¿ do 75
m2 . Tam funkcjonuje do dnia dzisiej-
szego.

Z dniem 1 stycznia 1976 r. zosta³a
powo³ana Gminna Biblioteka Publicz-
na w Koœcianie. Siedzib¹ biblioteki by³
Klub Rolnika w Racocie, a obszarem
jej dzia³ania -  gmina Koœcian. Bezpo-
œredni nadzór nad bibliotek¹ sprawo-
wa³ Naczelnik Gminy. W sk³ad Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Koœcianie
z/s w Racocie wesz³y biblioteki w Kie³-
czewie, Nowym Luboszu oraz Turwi i
otrzyma³y miano filii bibliotecznych.
Naczelnik Gminy pan Wojciechowski
powo³a³ tak¿e z dniem 1 stycznia 1976
r. Kierownika Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Koœcianie z/s w Racocie.
Zosta³a nim pani Weronika Sobiech.
T¹ funkcjê pe³ni³a do 30 wrzeœnia 1979
r. 1 paŸdziernika nowym Kierownikiem
Gminnej Biblioteki Publicznej zosta³a
pani Barbara Pawicka.

Zmiany mia³y nie tylko charakter
personalny, zmieni³a siê tak¿e siedzi-
ba Gminnej Biblioteki Publicznej. Zo-
sta³a ona przeniesiona  z Racotu do
Kie³czewa a biblioteka w Racocie zo-
sta³a przekszta³cona w filiê biblio-
teczn¹. Na pocz¹tku 1980 r. zmieni³a
siê tak¿e nazwa biblioteki z Gminnej
Biblioteki Publicznej w Koœcianie z/s
w Kie³czewie na Bibliotekê Publiczn¹
Gminy Koœcian z/s w Kie³czewie.

W sierpniu 1985 r. Rada So³ecka wsi
Widziszewo powo³a³a filiê Biblioteki
Publicznej Gminy Koœcian. Zosta³a
ona zlokalizowana na 18 m2 w nowo
wybudowanym Domu Kultury
„Ogrodnik” w Widziszewie. Pomys³o-
dawcami utworzenia filii bibliotecznej
w Widziszewie byli Kierownik Biblio-
teki Publicznej Gminy Koœcian z/s w
Kie³czewie – pani Barbara Pawicka oraz
miejscowy dzia³acz spo³eczny –  Zyg-
munt Ogrodowczyk. Wyposa¿enie fi-
lii bibliotecznej sfinansowa³a Rada

So³ecka wsi Widziszewo. Tak¿e z fundu-
szu Rady zakupiono pierwsze ksi¹¿ki –
317 woluminów. Inwentarz filii zosta³ po-
wiêkszony tak¿e przez ksi¹¿ki przekaza-
ne z Biblioteki Publicznej Gminy Koœcian
z/s w Kie³czewie oraz podleg³ym jej fi-
liom. Latem 1994 r. filiê przeniesiono do
pomieszczenia nale¿¹cego do Gminnej
Spó³dzielni „Samopomoc Ch³opska”. Fi-
liê zlokalizowano na 33 m2.  W tym loka-
lu biblioteka prowadzi sw¹ dzia³alnoœæ
po dziœ dzieñ.

Biblioteka Publiczna Gminy Koœcian
z/s w Kie³czewie i podleg³e jej filie posia-
da³y równie¿ wiele punktów bibliotecz-
nych. Jednak w latach dziewiêædziesi¹-
tych wiêkszoœæ z nich uleg³a likwidacji.
Zosta³ jedynie punkt biblioteczny w
szkole w Starych Oborzyskach podle-
g³y bibliotece w Kie³czewie.

Zgodnie z art. 9 Ustawy z dnia 25 paŸ-
dziernika 1991 r.  z póŸniejszymi zmiana-
mi o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
³alnoœci kulturalnej jednostki samorz¹-
du terytorialnego organizuj¹ dzia³alnoœæ
kulturaln¹, tworz¹c samorz¹dowe insty-
tucje kultury, dla których prowadzenie
takiej dzia³alnoœci jest podstawowym
celem statutowym. Ponadto prowadze-
nie dzia³alnoœci kulturalnej jest zadaniem
w³asnym jednostek samorz¹du terytorial-
nego o charakterze obowi¹zkowym. W
myœl tego artyku³u 1 stycznia 2002 r.
Rada Gminy Koœcian utworzy³a instytu-
cjê kultury. Zosta³a ni¹ Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Koœcian z/s w Kie³czewie.
W jej sk³ad wesz³y ponadto filie biblio-
teczne w Racocie, Starym Luboszu, Turwi
oraz Widziszewie. W takiej formie funk-
cjonuje ona po dziœ dzieñ. Biblioteka
Publiczna Gminy Koœcian z/s w Kie³cze-
wie wraz z filiami posiada w swojej struk-
turze ponad 58 tys. woluminów.

*
Pierwszym pracownikiem Biblioteki

Publicznej Gminy Koœcian z/s w Kie³cze-
wie by³a pani Kazimiera Rybakowska –
Zbroja. Wobec braku dokumentacji do-
tycz¹cej osób zatrudnionych w biblio-
tece, trudno ustaliæ dok³adne daty i ko-
lejnoœæ kieruj¹cych t¹ instytucj¹ do 1954
r. Wiadomo jedynie z przekazów ustnych,
¿e placówk¹ kierowa³y panie Wojcie-
chowska oraz Stefania Szymaniak. Od
lipca 1954 r. do wrzeœnia 1979 r. kierow-
nikiem biblioteki by³a pani Leokadia Jur-
ga – Ko³cz. W 1974 r. w bibliotece w Kie³-
czewie zatrudniono pani¹ Barbara Kra-
kowiak, która zajmowa³a siê ksiêgozbio-
rem przejêtym z Nac³awia. Od paŸdzier-

nika 1979 r. funkcjê kierownika nieprze-
rwanie do grudnia 1997 r. pe³ni³a pani
Barbara Pawicka. W  1980 r. pracowni-
kiem biblioteki w Kie³czewie zosta³a pani
Gra¿yna Laskowska. W bibliotece w Kie³-
czewie w pe³nym wymiarze czasu pracy
pracowa³a do grudnia 1990 r. Od stycz-
nia 1991 r. do marca 1993 r. Pani Laskow-
ska pracowa³a na 3/5 etatu w Kie³cze-
wie, a na 2/5 w filii w Racocie. Natomiast
od marca 1993 r. do stycznia 2004 r. pani
Gra¿yna Laskowska jeden dzieñ w tygo-
dniu pracowa³a w Kie³czewie, pozosta³¹
czêœæ tygodnia w Racocie.

W styczniu 1997 r. Kierownikiem bi-
blioteki zosta³a pani Danuta Kuraszyk.
Funkcjê kierownika a od stycznia 2002 r.
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy
Koœcian z/s w Kie³czewie pe³ni³a do lip-
ca 2007 r. Od stycznia 2003 r. do czerwca
2003 r. pracownikiem biblioteki w Kie³-
czewie by³a pani Natalia Szymczak. Od
lipca 2003 r. do czerwca 2005 r.  w biblio-
tece pracowa³a pani Agnieszka Idowiak.
Od stycznia 2005 r. w bibliotece pracuje
pani Agnieszka Makogon. Od stycznia
2006 r. do grudnia 2007 pracownikiem
biblioteki w Kie³czewie by³a tak¿e pani
Kinga Kuraszyk. Od lutego 2008 r. do
wrzeœnia 2008 r. na stanowisku bibliote-
karza pracowa³a równie¿ panii Katarzy-
na Szymkowiak. Natomiast od paŸdzier-
nika 2008 r. w bibliotece pracuje pani
Daria Budzyn.

Pierwszym pracownikiem biblioteki w
Racocie by³a pani Zofia Œwi¹tek. Praco-
wa³a ona od 1949 r. do lutego 1954 r. W
marcu 1954 pracownikiem biblioteki by³a
pani Franciszka Czaplicka. Natomiast od
kwietnia do paŸdziernika 1954 r. praco-
wa³a pani Teresa Bartoszewska. Od li-
stopada 1954 r. do kwietnia 1958 r. kie-
rownikiem by³a pani Pelagia Krzy¿osta-
niak. W okresie od maja 1958 r. do paŸ-
dziernika 1963 r. pracowa³a pani Marta
Nowak – Knoska. Kolejn¹ bibliotekark¹
by³a pani Weronika Bereszyñska – So-
biech. Pracowa³a ona od listopada 1963
r. Na emeryturê przesz³a w grudniu 1990
r. Jednak od stycznia 1991 r. do marca
1993 r. pracowa³a w filii w Racocie jesz-
cze na pó³ etatu. W listopadzie 1983 r. na
pó³ etatu zatrudniono pani¹ Zofiê Rataj-
czak. Pracowa³a ona do grudnia 1990 r.
Od stycznia 1991 r. Kierownikiem Filii w
Racocie jest pani Gra¿yna Laskowska.

Pierwszym Kierownikiem Filii Biblio-
tecznej w Nowym Luboszu by³a pani
Barbara Krakowiak. Pracowa³a tam w la-
tach 1975 – 1977. Kolejnym kierownikiem
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biblioteki w okresie od sierpnia 1977 do
kwietnia 1978 by³a pani Anna ŒledŸ. Od
maja 1978 do wrzeœnia 1978 pracowni-
kiem biblioteki w Nowym Luboszu by³a
pani Teresa Mas³owska. 15 paŸdziernika
1978 stanowisko Kierownika objê³a pani
Teresa Krysiak. Funkcjê t¹ pe³ni³a do lip-
ca 1986 r. W miêdzy czasie filia przenosi
siê z Nowego Lubosza do Starego Lu-
bosza. Nastêpnym Kierownikiem zosta-
je pani Danuta Kuraszyk. Pe³ni³a t¹ funk-
cjê w latach 1986 – 1997. Od marca 1998

Naprzeciw ni¿szego budynku, z czer-
wonej ceg³y, ozdobionego ³ukowato skle-
pionymi oknami, znajdowa³ siê podobny,
drugi budynek naszej szkó³ki. Wy¿szy, bo
piêtrowy. Ten ni¿szy pozosta³ jakby bar-
dziej w mej pamiêci. Parterowy. Z trzema
salami. W dwóch mniejszych znajdowa³y
swoje lokum klasy pierwsza i druga oraz
trzecia. Kolejna sala, najwiêksza w szkó³-
ce, by³a w posiadaniu klasy czwartej. Cza-
sem te¿ z racji swej wielkoœci s³u¿y³a za
kinow¹ salê. Na piêterku, ju¿ na strychu,
znajdowa³o siê mieszkanie woŸnej szko³y,
pani Wilczakowej. Starsza ju¿, wiekowa
wielce, tak przynajmniej zdawa³o siê mi, jako
malcowi, wysoka i sucha, ubrana na czar-
no, budzi³a strach... Ten zaœ trzeba by³o
przezwyciê¿aæ co dnia, jako, ¿e z podestu
schodów prowadz¹cych do jej mieszka-
nia, w ka¿d¹ du¿¹ przerwê, wydawa³a ka¿-
demu kubek mleka...

Wy¿szy natomiast budynek naszej wiej-
skiej szkó³ki stoj¹cy zreszt¹ do dziœ, w
kszta³cie prawie, ¿e nie zmienionym, oprócz,
ciemnego, ponurego, gabinetu kierowni-
ka szko³y i maleñkiego nauczycielskiego
pokoju, mieœci³ w sobie trzy kolejne sale
lekcyjne i na piêtrze mieszkanie prywatne
pana kierownika. Szkolny dziedziniec,
ozdob¹ , którego bez w¹tpienia by³a pom-

pa, bogato zdobion¹ kulê koñcz¹c¹ jej
ramiê s³u¿¹ce do pompowania, postrze-
gam jeszcze do dziœ, mimo, ¿e tej pompy
dawno te¿ ju¿ nie ma, zamyka³a z jednej
jego strony piaszczysta, pe³na uroku,
doskonale znana droga, na „wiatraki”.
Po jej przeciwnej stronie by³a nieu¿y-
wana ju¿, kiedy siê tam znalaz³em, sto-
do³a. Tu¿ obok jej wierzei zwisa³ na ja-
kimœ haku kawa³, bodaj¿e kolejowej szy-
ny. Wali³o siê w ni¹ innym  ¿elastwem i
by³ to dzwonek. Najwspanialsza rzecz
wieszcz¹ca koniec, je¿eli nie ca³odnio-
wej nauki, to przynajmniej tej jednej lek-
cyjnej godziny... Tu¿ obok stodo³y, z po-
cz¹tku mego do szkó³ki uczêszczania,
by³ równie nie u¿ywany od dawna,
chlew. Mój Ojciec, murarz przecie¿, na
¿yczenie pana kierownika Wojciecha Po-
laka, przerobi³ go na pomieszczenie ku-
chenne, w którym gotowano, czy mo¿e
lepiej przegotowywano mleko, jakie po-
dawa³a nam pani Wilczakowa...

Jak znalaz³em siê w szkó³ce? By³o tak.
Urodzony i zamieszka³y na Poznañskiej
ulicy w pocz¹tku wrzeœnia 1948 roku,
prawda, ¿e to zda siê ju¿ przed wiekami,
zosta³em zaprowadzony do „bia³ej” szko-
³y. Szko³a jak szko³a. Zna³em j¹ ju¿ miê-

Szkó³ka (I)
 Wtedy by³o tam ca³kiem inaczej ani¿eli dziœ. Sztachety p³otu okalaj¹ce
ogródek, posadowiony z przodu ni¿szego budynku, z lekka ju¿ pokryte,
delikatnym, zielonym mchem, ³agodnym ³ukiem bieg³y od s³upka do
s³upka. W poœrodku dwa drzewa, bodaj¿e kasztanowce. Nie wiem dla-
czego, ale zapamiêta³em, jak jakiegoœ tam razu do naszej szkó³ki przy-
by³ „zapowiadacz” cyrku, daj¹cego w³aœnie w tym czasie w Koœcianie
przedstawienia. Przyby³ wraz z ... brunatnym niedŸwiedziem. Przypro-
wadzi³ go na ³añcuchu. I ten niedŸwiedŸ, na rozkaz swego przewodni-
ka, wspina³ siê po tych w³aœnie kasztanowcach. Chwia³y siê pod ciê¿a-
rem jego cia³a ale jakoœ wytrzyma³y...

r. pracownikiem filii jest Katarzyna Wo-
piñska, która od sierpnia 2007 do czerw-
ca 2008 r. pe³ni³a funkcjê Dyrektora Bi-
blioteki Publicznej Gminy Koœcian z/s w
Kie³czewie, a od lipca 2008 r. jest Dyrek-
torem tej jednostki.

Pierwszym kierownikiem Biblioteki
Publicznej Gminy Koœcian z/s w Kie³-
czewie Filia w Turwi by³  pan Kazimierz
Towarek. Pe³ni³ t¹ funkcjê w latach 1961
– 1963. W latach 1963 – 1977 kierowni-
kiem by³a pani Joanna Grobelna. Na-

stêpnym kierownikiem by³a pani Ma-
ria Wojciechowska. By³y to lata 1977
– 1979. Od listopada 1979 r. Kierow-
nikiem Filii w Turwi jest pani Maria
WoŸna.

Pierwszym kierownikiem Filii Biblio-
tecznej w Widziszewie by³a pani Bo-
gumi³a Wojciechowska. Pe³ni³a t¹
funkcjê od sierpnia 1985 do lipca 2002
r. Od sierpnia 2002 r. Kierownikiem Fi-
lii jest pani Jadwiga Marona.

KATARZYNA WOPIÑSKA

dzy innymi z tego powodu, ¿e by³em
d³ugoletnim, nie umiem tego nazwaæ, ale
chyba „uczestnikiem” ochronki, która
znajdowa³a siê w naro¿niku dziedziñca
„bia³ej” szko³y. „Ochronka” co to takie-
go? Dzisiejsze przedszkole. Skromny
baraczek. W jednym z jego naro¿ników
znajdowa³a siê zbudowana z resztek
¿u¿la grota z figurk¹ Matki Boskiej. Co
dziennie rano odmawialiœmy przed ni¹
pacierze. Pewnego razu, gdy w karnym
szeregu staliœmy ze z³o¿onymi nabo¿-
nie rêkoma, przed grot¹, ze zdobi¹cych
j¹ szpar, wybieg³a na œrodek myszka,
maleñka polna myszka, przysiad³a zdez-
orientowana i znieruchomia³a ...

Z „ochroniarskich” czasów utkwi³ mi
w pamiêci, w sposób szczególny jeden
dzieñ. Gdzieœ w okolicach jego s³onecz-
nego po³udnia, ponad miastem wykwit³
olbrzymi  pióropusz dymu. Nic nie mo-
g³o mnie powstrzymaæ. Popêdzi³em w
jego kierunku. Pali³ siê, za torami, m³yn
pana Kubowicza. W wiele lat póŸniej
wyszpera³em, ¿e by³o to 23 maja 1947
roku. Miejsce po¿aru otacza³ ju¿ t³um
gapiów. Chwilê trwa³o nim przecisn¹³em
siê bli¿ej. Z mieszkania znajduj¹cego siê
na dachu m³yna stra¿acy znosili ku-
chenne meble i uk³adali na skarpie rowu
znajduj¹cego siê po drugiej stronie uli-
cy. Chwilê trwa³o zanim opanowano
ogieñ. Po powrocie do ochronki zap³a-
kane panie przedszkolanki na zmianê t³u-
k³y mnie i przytula³y. Na koniec wresz-
cie panna Sobkowiakówna, siostra póŸ-
niejszego mego przyjaciela, niestety
nie¿yj¹cego ju¿, Krzysztofa, za
rêkê prowadzi³a mnie do domu.
Nie, nie specjalnie, mieszka³a prze-
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cie¿ kilka domów za mn¹ na Po-
znañskiej ...

Có¿ jeszcze zosta³o w
mej pamiêci z tamtych „ochro-

niarskich” czasów? Wiele mo¿e nie
wspomnieñ, a ich jakiœ fragmentów, za-
pamiêtanych nie wiadomo dlaczego,
fragmentów czasów dawno minionych,
czasem nie za bardzo wa¿nych, a mimo
to zapamiêtanych... Ni st¹d ni zow¹d
okno pamiêci uchyla siê, lekko skrzypi, i
wówczas poprzez pajêczynê czasu, roz-
ci¹gaj¹c¹ siê pomiêdzy jego ramami,
widzê, wyraŸnie widzê, jak w póŸnowio-
senny poranek, w pierwszej parze, trzy-
many za dwie o wiele ode mnie starsze
dziewczyny, mo¿e uczêszczaj¹ce do

albo mo¿e inaczej, z nadmiaru uczniów,
czêœæ ich przejdzie do Szko³y Powszech-
nej w Kie³czewie. Kto mia³ przejœæ? Zarz¹-
dzono, ¿e ci co zamieszkiwali po lewej stro-
nie Poznañskiej. Id¹c do domu, ulicami:
Marcinkowskiego, której nikt wtedy nie
nazywa³ inaczej, jak „Now¹” (tak przecie¿
niedawno powsta³y na niej pierwsze bu-
dynki), dalej Grodzisk¹, gdzie zamieszkiwa³a
Antosia, niezapomniana moja Babcia i
wreszcie Poznañsk¹ przemyœliwa³em nad
niesprawiedliwoœci¹ losu. Chcia³em cho-
dziæ „na Kie³czew”, tam przecie¿ chodzi³
mój starszy o siedem lat kuzyn, a zarazem i
idol, Maryœ Przybylski. Szczêœcie by³o
wiêc tak blisko, ale niestety zamieszkiwa-
³em po ... prawej stronie Poznañskiej...

myœlê, ¿e faktycznie los ³askawie siê do
mnie wówczas uœmiechn¹³. A to przecie¿
nie czêsto siê zdarza.  I odt¹d przez siedem,
strasznie d³ugich lat, tak mi siê jako dziec-
ku zdawa³o, codziennie, przez szeœæ dni w
tygodniu, pêdzi³em do dwóch szkolnych
budynków stoj¹cych tu¿ za bia³¹ tablic¹ z
napisem „Koœcian”. Latem, skrótem, po-
przez „wiatraki”, dró¿k¹ wydeptana poœród
zbo¿a, a zim¹ zaœ korzystaj¹c z ulicy Gro-
dziskiej.

Kie³czewo tamtych  lat jest dziœ nieod-
³¹czn¹ czêœci¹ mych wspomnieñ z tego
w³aœnie okresu. Jak wygl¹da³a wieœ? Ty-
powa wielkopolska ulicówka, czêœæ jezdni
biegn¹ca od Koœciana ku jej koñcowi bru-
kowana, a czêœæ to tak zwana latówka. Nie-
brukowane chodniki oddziela³y od jezdni
sporej g³êbokoœci rowy. Domy od ulicy
oddziela³y solidne p³oty wzniesione z de-
sek barwionych na czarno. Nie pozwala³y
one spogl¹daæ na podwórza. Czasem tyl-
ko, uchylona na moment brama, umo¿li-
wia³a rzucenie okiem naa gospodarskie
obejœcie. W tych p³otach, gdzieœ tak w ich
dolnej czêœci znajdowa³y siê ma³e, kwadra-
towe otwory, takie regularne kwadraciki.
Sk¹d siê wziê³y? Powiadano, ¿e nakazali
zrobiæ je Niemcy, a¿eby swobodnie roz-
przestrzenia³ siê gaz … Prawda to czy fa³sz?
Któ¿ tego dziœ dojdzie.

Gdzie za stoj¹cym po prawej stronie uli-
cy krzy¿u, przy koñcu wsi, bruk siê koñ-
czy³ i dalej ju¿ bieg³a szutrowa droga w
kierunku Bonikowa i dalej do Grodziska.
Czêsto siê tam zapuszczaliœmy na tzw. kie³-
czewskie góry. Czasem na grzyby (obfi-
toœæ maœlaków znajduj¹cych siê pomiêdzy
rosn¹cymi na piaskach m³odymi sosenka-
mi wrêcz zadziwia³a), w zimie na saneczko-
we zjazdy, a czasem a¿eby po prostu tam
pobyæ. Fascynowa³ nas przebiegaj¹cy
przez okoliczne piaski poniemiecki rów prze-
ciwczo³gowy, w dziwny nastrój wprawia³y
pozosta³oœci cmentarza, gdzie w czasie
wojny, z woli okupanta grzebano koœcia-
niaków. Tam miêdzy innymi spoczywa³  mój
Dziad, dwaj bracia mego Ojca, mój m³odo
zmar³y, a mieszkaj¹cy z nami na Poznañ-
skiej, syn ciotki Staœki -  Wincenty. Gdzieœ
z mroków pamiêci wy³ania mi siê obraz wio-
sny czterdziestego pi¹tego roku, jak mój
Ojciec wykopywa³ z tych piasków trumny
z Ich resztkami i po¿yczonym konnym
wozem, ze mn¹ na koŸle, przewozi³ je na
cmentarz staroparafialny przy ulicy Ksiê-
dza B¹czkowskiego i tam grzeba³. Czasem
przeje¿d¿a³a, niekiedy przeraŸliwie dzwo-
ni¹c, bimba z maleñkimi wagonikami i zmie-
rza³a w kierunku Grodziska, b¹dŸ te¿ jecha-
³a stamt¹d do Koœciana. Mia³a coœ w so-
bie z poci¹gów Dzikiego Zachodu…

pierwszej, a mo¿e do drugiej lub nawet
trzeciej klasy, usposabia³o mnie to nad-
zwyczajnie, czu³em siê wyró¿niony w
sposób szczególny, kroczymy wraz z ca-
³ym t³umem, gdzieœ poza miastem.
Dziewczyny œpiewaj¹ ile si³: „Zielony
mosteczek ugina siê...” I ta melodia to-
warzyszy mi zawsze, gdy wspominam
tamte lata....

No wiêc zosta³em zapisany do „bia-
³ej” szko³y. Jeszcze jedno. Po latach do-
piero Marian Koszewski uœwiadomi³ mi
dlaczego w tamtym czasie funkcjono-
wa³o w naszym mieœcie pojêcie „bia³ej
szko³y”. Jej budynek, otynkowany, by³
po prostu przeciwieñstwem, zbudowa-
nego z czerwonej ceg³y drugiego szkol-
nego budynku posadowionego przy
dzisiejszej ulicy Marii Konopnickiej.

Wracaj¹c jednak do mojej opowie-
œci. Gdzieœ tak, po dwóch tygodniach
pobytu w „bia³ej” szkole, jej kierownic-
two rozporz¹dzi³o, ¿e z „braku miejsca”,

Los siê jednak do mnie uœmiechn¹³. Na
dzieñ nastêpny do „bia³ej” szko³y przybie-
gli rodzice dzieci przeniesionych dnia po-
przedniego „na Kie³czew”. Protestowali
przeciwko skierowaniu ich pociech do wiej-
skiej szkó³ki. By³y to przecie¿ jeszcze cza-
sy, gdy wydawano odrêbne podrêczniki
dla szkól miejskich i odrêbne dla szkó³ wiej-
skich ... Bezradne kierownictwo anulowa-
³o swoje rozporz¹dzenie z dnia poprzed-
niego. Kierownik, albo te¿ jego zastêpca,
nie pamiêtam ju¿ tego dok³adnie, w ka¿-
dym b¹dŸ razie jakiœ ogromnie urzêdowy i
uroczysty facet, na porannym apelu zapy-
ta³ g³osem, z takim odrobinê beznadziej-
nym akcentem:

A mo¿e ktoœ chce na ochotnika pójœæ
do szko³y w Kie³czewie... ?

By³ tylko jeden. W³aœnie ja. Zdoby³em
siê na odwagê i nie chc¹c straciæ okazji
wyst¹pi³em ... I tym sposobem znalaz³em
siê w tej wiejskiej szkó³ce. I dziêki Bogu. Ze
znacznej ju¿ perspektywy czasu patrz¹c,

Stary budynek szkolny.                                   Fot. z kroniki szko³y w Kie³czewie
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Z wiejskiej zabudowy Kie³czewa wyró¿-
nia³ siê elegancki dom doktora Olka. Gdzieœ
na jego zapleczu znajdowa³ siê wykopany,
jak to mówiono „za Niemca” kwadratowy
zbiornik na wodê obroœniêty topolami. W
zimie nieraz jeŸdzi³em tam na ³y¿wach. A
tzw. wiatraki … I ten najbli¿szy, ci¹gle wów-
czas czynny, Jasia Koœciañskiego na nie-
wielkim pagórku. Na jednej z lekcji przyro-
dy, pani Antonina Florkowska usi³owa³a
wyt³umaczyæ nam co to takiego s¹ pozio-
mice na mapie na jego w³aœnie przyk³a-
dzie… Dziœ to wszystko przeminê³o. Resztki
cmentarza ledwo mo¿na odszukaæ, kwa-
dratowy zbiornik zasypano, na wiatrakach
wytyczono ulice przy których stanê³y wil-
le i domy, znik³y p³oty, rowy i bruk, nawet
bimba przesta³a jeŸdziæ …Có¿ tak zapew-
ne byæ musia³o i dobrze. Czegoœ jednak
¿al…

Z samego pocz¹tku pobytu w szkole,
jeszcze w klasie pierwszej, chodzi³em naj-
pierw „z tabliczk¹”, w jej jednym naro¿ni-
ku, na sznureczku zaczepiona by³a „szmat-
ka”, a tu¿ obok niej „dynda³ rysik”, póŸniej
z tornistrem, który otrzyma³em w spadku
po Marysiu, a w koñcu ju¿ z normaln¹,
przydaj¹c¹ mi doros³oœci, tak mi siê przy-
najmniej wydawa³o - „tek¹”.  „Po Mary-
siu” dosta³em nie tylko tornister, eleganc-
ki, skórzany, ale i kiedy z nich wyrós³, jego
wysokie do kolan buty. Tak¿e skórzane.
By³em z nich dumny. Ich obcasy otacza³y
podkówki. Na czubkach by³y blaszki. Te
ostatnie, gdy tylko star³y siê, postrzêpi³y,
natychmiast by³y przez Ojca zamieniane
na nowe. Czyni³ to Tato na ¿eliwnym przy-
rz¹dzie nosz¹cym miano „drajfus”. Buty te
nosi³em z trzy albo nawet i cztery lata.
Pierwszej zimy, zsuwa³y mi siê z nóg i to
mimo grubych skarpet. Wyró¿nia³y mnie
one zreszt¹ spoœród innych? Wiêkszoœæ
dzieci z Kie³czewa, a tak¿e i uczêszczaj¹-
cych do naszej Szkó³ki z Kurzejgóry, a¿ hen
spod lasu, chodzi³a zim¹ w tak zwanych
okulakach. Có¿ to takiego? Mia³y drew-
nian¹, tak na oko dwu, trzy centymetrow¹
podeszwê i skórzan¹, siêgaj¹c¹ kostek,
górê. Pani Antonina Florkowska, niezapo-
mniana moja wychowawczyni w klasach
od pierwszej do czwartej, niezmiennie, ka¿-
dej zimy co dnia sprawdza³a czystoœæ obu-
wia swoich podopiecznych ... Jakbym s³y-
sza³ jeszcze jej g³os, Fr¹ckowiak, mimo,
¿e nosi okulaki ma je zawsze piêknie wy-
pastowane.... Tak by³o zim¹, a latem…?
Czêœæ nosi³a tenisówki, czêœæ trampki, jesz-
cze inny sanda³y, ale czêœæ przychodzi³a
przynajmniej w koñcu lat czterdziestych
boso.

Tamta Szkó³ka. Prze³om lat czterdzie-
stych i piêædziesi¹tych. Apogeum socjali-

zmu. Szczyt stalinowskich represji. I my,
„kolekcjonuj¹cy pierwsze pi¹tki miesi¹ca”.
Przed przyst¹pieniem do obowi¹zkowej
wtedy spowiedzi, d³uga kolejka do naszej
Pani, do Pani Antoniny Florkowskiej. Ka¿-
dy przejêty, a byliœmy wtedy w trzeciej,
czwartej klasie, dziesiêcioletni, jedenasto-
letni, ca³owa³ j¹ w rêkê, i wzruszony szep-
ta³ - przepraszam ... To by³ warunek, jakby
to prawniczo powiedzieæ sine qua non,
przyst¹pienia do spowiedzi, a potem i Ko-
munii Œwiêtej. Czy tak jest i dziœ?

Najwiêksze wówczas wyró¿nienie?
Mo¿liwoœæ odniesienia do mieszkania na-
szej wychowawczyni jej teczki. Czasem i ja
go dostêpowa³em. Szed³em wtedy, dum-
ny jak paw, najpierw ulic¹ „Now¹”, a póŸ-
niej, wzd³u¿ muru otaczaj¹cego pe³en ta-
jemnicy ogród pañstwa Wenskich ... Na
naro¿niku ulicy Marcinkowskiego i Œw.
Ducha. w czerwonym, wysokim murze znaj-
dowa³a siê zamkniêta zawsze furta. Zda-
wa³o mi siê, ¿e jest tam przejœcie do innego
œwiata. Muru co prawda nie obrasta³
bluszcz, nie by³o te¿ nigdzie gila bujaj¹ce-
go siê na ga³êzi, ale w swej wyobraŸni wy-
staj¹ce zza muru wierzcho³ki drzew postrze-
ga³em, jako zaczarowany powieœciowy
œwiat, tajemniczego ogrodu  Frances Hodg-
son Burnett.

Szkó³ka to by³  przede wszystkim pan
kierownik. Wojciech Polak. Wysoki, szczu-
p³y, pochylony, lekko szpakowate, prze-
rzedzone ju¿ wiekiem w³osy g³adko zacze-
sane do ty³u. Ba³em siê go jak ognia. Poru-
szaj¹cy siê szybkim krokiem, nerwowy, nie-
jednemu przy³o¿y³ w kark. Siada³ czasem
na pulpicie pierwszej ³awki i próbowa³ znaj-
duj¹cym siê przed nim t³umokom objaœniæ
œwiat. Czasem by³ to niejako, kursowy, wy-
k³ad fizyki, a czasem i luŸna pogawêdka.Nie
wiem dlaczego zapamiêta³em po dziœ dzieñ
jak opowiada³ o atmosferycznych wy³a-
dowaniach. Burzy przecie¿ baliœmy siê chy-
ba najbardziej. Nasze babcie i mamy sta-
wia³y w oknach, gdy nadchodzi³a, zapalo-
ne gromnice. Mówiono, ¿e a¿eby skutecz-
nie ugasiæ po¿ar spowodowany uderze-
niem pioruna nale¿a³o uprzednio obejœæ
pal¹ce siê zabudowania z obrazem Matki
Boskiej. A cz³owieka, w którego uderzy³
piorun trzeba by³o ponoæ zakopaæ w ziemi.
Pan Kierownik bez ogródek mówi³, ¿e
wszystko to ciemnota, ¿e trzeba zak³adaæ
piorunochrony, ¿e w czas burzy nie nale¿y
chowaæ siê pod drzewami. Zapalona zaœ
gromnica, to prawda, ¿e nie wiele i tylko
czysto teoretycznie, podgrzewa powietrze
zmniejszaj¹c opór powietrza, a wiêc u³a-
twia atmosferyczne wy³adowania. Oczy-
wistoœci, w swej naiwnoœci, ba g³upocie,
postrzegaliœmy to jako obrazê œwiêtoœci.

Burze tamtych lat zdawa³y siê, w prze-
ciwieñstwie do dzisiejszych, znacznie,
ale to znacznie straszniejsze. Pamiêtam
jak wy³adowanie atmosferyczne spo-
wodowa³o po¿ar jednej z olbrzymich
stodó³ na Kurzejgórze. Potê¿ny s³up
dymu, widoczny z okien naszego miesz-
kania wznosi³ siê w niebo przez kilka
dni. Innym razem, piorun porannej bu-
rzy uderzy³ w stajnie pana Kostañskie-
go, znajduj¹c¹ siê przy skrzy¿owaniu
ulic Grodziskiej i Marcinkowskiego.
Przed pierwsz¹ lekcj¹, jeszcze przy akom-
paniamencie pomruków oddalaj¹cej siê
coraz i bardziej burzy, gapiliœmy siê na
zabitego konia ... le¿a³ nieruchomy ju¿
prawie na zewn¹trz. Szeptano, ¿e wy³a-
dowanie spowodowa³ „przeci¹g” wy-
wo³any otwartymi na przestrza³ drzwia-
mi stajni.

Wracaj¹c do Szkó³ki. Najbardziej
utkwi³a mi jednak w pamiêci ¿ona Kie-
rownika, pani Krystyna Polakowa. Mam
ju¿ siedemdziesi¹t lat, jestem starym,
zdziwacza³ym facetem ... I z tej perspek-
tywy, z perspektywy, z której cz³owiek
niczego siê ju¿ prawie nie boi, wspomi-
nam j¹ z najwiêksz¹ sympati¹ i czu³o-
œci¹. Otworzy³a przede mn¹ œwiat. Do-
s³ownie i w przenoœni ...

Po kolei jednak by³o tak. Pani Pola-
kowa uczy³a mnie w Szkó³ce, w klasach
pi¹tej i szóstej jêzyka polskiego. Myœlê,
¿e robi³a to pierwszorzêdnie. Nade
wszystko jednak prowadzi³a szkolny
zespó³ taneczny. Nie pamiêtam ju¿ do-
k³adnie, ale bodaj¿e w pi¹tej klasie, pra-
wie wszyscy uczniowie zobowi¹zani
byli, jakiegoœ tam dnia, do pozostania
w popo³udnie w Szkole. W klasie na-
przeciw mieszkania pani Kierowniko-
wej, na piêtrze wiêkszego budynku, od-
bywa³ siê konkurs. Kto nadaje siê do
prowadzonego przez ni¹ zespo³u? Przy
dŸwiêkach muzyki, na skrzypkach gra³
syn pani Wilczakowej, nasz s¹siad z Po-
znañskiej ulicy, nale¿a³o wykonaæ kilka
tanecznych kroków. Nie wiem jak, ale
uda³o mi siê, i zakwalifikowa³em siê do
zespo³u. Rozpoczê³a siê najwspanialsza
przygoda mego ¿ycia. Tañczy³em w jed-
nej parze z Zosi¹ Przyweck¹. Przeœliczn¹
dziewczyn¹ z Kie³czewa. PóŸniejsz¹
pani¹ ordynator oddzia³u dzieciêcego
szpitala w Kostrzyniu, a wtedy, maleñk¹,
kruch¹ dziewczynk¹, z blond warkoczy-
kami, za spojrzenie której odda³bym
wszystko ... Próby trwa³y godzinami ...
Moja rêka obejmowa³a jej kibiæ ...
Czasem nawet zdarzy³o mi siê z³a-
paæ jej spojrzenie ...  Jêcza³y dudy,
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struny skrzypiec uruchomiane
smyczkiem z cicha akompanio-
wa³y ...

Postaæ Zosi, jej twarz i sylwetkê mia-
³y wtedy dla mnie i Oleñka Billewiczów-
na i „Basik”, Joasia z „Ludzi bezdom-
nych” i Tania ¯eromskiego... Ca³ymi
dniami przemyœliwa³em nad tym, jak
opowiedzieæ Jej o swoich uczuciach. A
mo¿e napisaæ list i w³o¿yæ pomiêdzy
kartki po¿yczanej Jej ksi¹¿ki. List zosta³
napisany. Zabrak³o jednak odwagi a¿e-
by go jej podaæ...

Zaanga¿owanie Pani Krystyny Po-
lak i trwaj¹ce godzinami æwiczenia przy-
nosi³y rezultat. Zaczêliœmy jako zespó³
odnosiæ sukcesy. Zrazu wystêpowali-
œmy w Kie³czewie, Bonikowie, Koœcia-
nie. Ale nagle w jakimœ konkursie, który
rozgrywa³ siê na deskach poznañskiej
opery ... Zapamiêta³em, jak jacyœ, nad-
zwyczaj powa¿ni faceci, rysowali tañ-
czone przez nas figury ... I przyszed³ suk-
ces ... Byliœmy zauwa¿eni ...

Do Szkó³ki przyby³a ekipa „Przyja-
ció³ki”. Rozmawiano z pani¹ Kierownik,
o coœ pytano i nas ... fotografowano ... i
po jakimœ czasie ... bodaj¿e w listopa-
dzie, w ka¿dym razie jesieni¹, Pani Pola-
kowa powiedzia³a do mnie „kup Przyja-
ció³kê”. W kiosku obok koœció³ka Œwiê-
tego Ducha kupi³em... Prawie po³owê
ostatniej strony, tej najpopularniejszej
wówczas gazety, zajmowa³o zdjêcie Zosi
i moje... Zda mi siê, ¿e to by³o wczoraj ...
szed³em ulic¹ Poznañsk¹ i œciska³em w
rêku sukces, swój sukces, który dosta-
³em dziêki Pani Krystynie Polak...

Innym razem przyby³a do Szkó³ki
kronika filmowa. Dziœ jeszcze dŸwiêczy
mi w uszach jej sygna³ otwieraj¹cy ka¿-
dy filmowy seans. Ka¿dego tygodnia
zmieniana dwukrotnie, przynosi³a wia-
domoœci z najszerszego œwiata. A wte-
dy? Rozstawiono œwiat³a, naprzeciw
nas, na statywach umieszczono kame-
ry... I znowu po jakimœ czasie, Pani Kie-
rownik powiedzia³a do nas:  IdŸcie do
kina. Oczywiœcie, ¿e poszed³em. Jak¿e
mog³oby byæ zreszt¹ inaczej ... Do „Cu-
krownika”. Siedzia³em na koœlawym krze-
œle, jednym z wielu, jakie zape³nia³y tamt¹,
z nazwy tylko kinow¹ sale, dŸwiêki kro-
niki, i po obowi¹zkowych politycznych
wstêpniakach, zobaczy³em podwórze
naszej Szkó³ki, Pani¹ Kierownik, nasz
zespó³ i wreszcie i siebie ... Siebie na
ekranie ... Ogl¹da³a nas ca³a Polska ...
Przecie¿ nie dziêki naszym umiejêtno-
œci¹, czy naszym talentom,  a dziêki pra-
cy i pasji Pani Polakowej.

Z zespo³em jeŸdziliœmy po ca³ym kraju.
I do Czarnkowa (by³ tam obóz m³odzie¿y
polonijnej), do Krakowa (na ogólnopol-
skie do¿ynki), có¿ to by³a za podró¿, towa-
rowym wagonem, z pryczami wype³niony-
mi s³om¹, od Poznania w poci¹gu umajo-
nym œciêtymi brzózkami, mo¿e i nawet na
lokomotywie by³ jakiœ „pañstwowotwór-
czy” slogan, jak¿e dziœ ³atwo siê z tego
wyœmiewaæ, ale dzieci z Kie³czewa po raz
pierwszy w dziejach, w takiej gromadzie,
mog³y ogl¹daæ Kraków, i Wawel, i kopiec
Koœciuszki i kopiec Pi³sudskiego, pod któ-
rymi zreszt¹ w strugach deszczu obozo-
waliœmy ...

By³a i podró¿ do Warszawy, na uroczy-
stoœci zwi¹zane z obchodami 1 Maja. Tañ-
czyliœmy przed g³ówn¹ trybun¹, sta³ na niej
Boles³aw Bierut... I znowu, dziœ ³atwo, tam-
ten nasz sukces wyœmiaæ, pomniejszyæ i
naszej dzieciêcej radoœci i wysi³kowi przy-
daæ politycznego wymiaru... Mo¿e wiêc
inaczej. Mieszkaliœmy wtedy w podwar-
szawskiej willi  nale¿¹cej przed wojn¹ do
Ignacego Paderewskiego... naprzeciw niej
znajdowa³a siê willa, która w dawno minio-
ny czas nale¿a³a do  Józefa Pi³sudskiego. I
o nich, o tych pierwszych obywatelach
przedwrzeœniowej Rzeczypospolitej, w ma-
jowy wieczór, poœród pachn¹cych wiosn¹
sosen opowiada³a nam Pani Krystyna
Polak... To tam po raz pierwszy, z jej ust,
us³ysza³em: „My Pierwsza Brygada”.

W lecie 1955, w drodze, najwiêkszego
chyba wyró¿nienia, zosta³em wraz z Zosi¹
Przyweck¹ wyznaczony na obóz harcerzy
– pionierów w Cieplicach... By³o nas z ca-
³ego kraju dwudziestu. Paradowa³em w bia-
³ej koszuli i w czerwonym krawacie, i by-
³em dumny, zwyczajnie dumny, ¿e przeby-
wam w pa³acu, który nasz Prezydent, Bo-
les³aw Bierut podarowa³ polskim dzie-
ciom... Nie myœla³em sk¹d go mia³, dopiero
póŸniej zrozumia³em, ¿e a¿eby coœ podaro-
waæ, to trzeba to by³o najpierw najzwy-
czajniej w œwiecie mieæ... trzeba byæ tego
czegoœ w³aœcicielem... Zostawmy jednak
politykê. By³em powiadam dumny. Wie-
rzy³em we wszystko czym w tej szkole ko-
munistycznych janczarów karmiono
mnie... Po jakimœ miesi¹cu, ca³a dwudziest-
ka zasiad³a w jednej z przepiêknych pa³a-
cowych sal, przy olbrzymim, owalnym, bia-
³ym stole i nakazano nam wytypowanie
spoœród siebie piêtnastu, którzy wyjad¹
za granicê, na Wêgry... Drzwi zamknê³y siê
za naszymi opiekunami i zaczê³o siê...

My sami, trzynasto, czternastolatkowie
mieliœmy podj¹æ decyzjê... Piêciu z nas nie
mog³o pojechaæ. Czym by³ wtedy wyjazd
na Wêgry? Nie umiem tego okreœliæ. Mo¿e

tak. Z Poznañskiej, jak d³uga, nikt od
wojny za granicê nie wyjecha³. Ja by³em
pierwszy. Wyjecha³em przecie¿. Nie pa-
miêtam ju¿ dok³adnie, ale by³em zg³o-
szony i zaakceptowany przez innych,
gdzieœ tam w bezpiecznym œrodku. Dziœ
z perspektywy lat, wydaje mi siê, ¿e by³o
w tej decyzji, a¿ebyœmy sami zadecy-
dowali kto ma jechaæ, a kto nie, coœ nie-
ludzkiego ...

I na tych Wêgrzech, przebywaliœmy
na olbrzymim obozie komunistycznej
m³odzie¿y z ca³ego œwiata. Gdzieœ tak
na oko z tysi¹c dziewcz¹t i ch³opaków.
Jakiegoœ tam dnia  zawieziono nas au-
tobusami nad Balaton. Zwiedzaliœmy m.
in. katedrê œw. Stefana. I wybuch³a bom-
ba. Przechodz¹c przed g³ównym o³ta-
rzem katedry wszyscy Polacy, jak jeden,
przyklêknêli. Odebrano to jako i demon-
stracje i jako kompromitacje. My jedni,
jedni jedyni, spoœród dziesi¹tków in-
nych narodowoœci... By³a tam przecie¿
m³odzie¿ nie tylko z „demoludów”, ale i
Francuzi, i Belgowie i Anglicy, Finowie
(a wœród nich mój przyjaciel Teuvo Ko-
skioja, d³ugo jeszcze z nim korespondo-
wa³em) i wiele, wiele jeszcze innych na-
cji. Dlaczego? Czy nie doœæ czuliœmy siê
wyró¿nieni przez „los”? Czy nie wierzy-
liœmy w g³oszon¹ przez naszych opie-
kunów prawdê o wy¿szoœci socjalizmu?
Myœlê, ¿e nie w tym rzecz. Uwa¿am, ¿e
by³ to rezultat domowego wychowania
...

O czym piszê? Mo¿e inaczej. Jednym
z pierwszych moich, zapamiêtanych z
dzieciñstwa obrazów, to taki... Siedzimy
z moj¹ siostr¹ na ryczkach, w naszej
kuchni. Rozpalona do czerwonoœci
„koza” promieniuje ciep³em. Ojciec czy-
ta³ nam na g³os popularn¹ wersjê Biblii.
Opowieœæ o tym, jak bracia wrzucili Jó-
zefa do studni, a póŸniej sprzedali za
dwadzieœcia sztuk srebra... £zy ciek³y
mi ciurkiem  po policzkach... Chowany
bowiem by³em, jakby to dziœ powiedzieæ,
w duchu narodowym… Polski ¿o³nierz
wygrywa³ zawsze wszystkie bitwy i
walki. Polak i katolik to by³o jedno... I to,
mimo zauroczenia „socjalistycznym wy-
ró¿nieniem”, owocowa³o. Niepodobna
by³o przejœæ przed o³tarzem, a¿eby nie
przyklêkn¹æ ...(cdn)

ZDZIS£AW WOJTCZAK

*) Autor jest prawnikiem, wybitnym
publicyst¹ i znanym pisarzem, au-
torem licznych artyku³ów i ksi¹¿ek,
cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Pol-
skich. Mieszka w Nowej Soli.


