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Rozmowa o młodości i o górach, 
o zwykłych i wyjątkowych dniach... 

Jak pan wspomina czas spędzony w ostrzeszowskim 
liceum, czas młodości?
	 Mogę	mówić	o	szczęściu.	Urodziłem	się	na	wsi,	
w	Szklarce	Przygodzickiej,	ale	miałem	dzieciństwo	
bez	 wielkich	 obowiązków.	 Nie	 posiadaliśmy	
gospodarstwa	 rolnego.	 Mieszkałem	 w	 szkole,	
której	 kierownikiem	 był	 mój	 ojciec,	 więc	 nie	
musiałem	pracować	jak	koledzy.	Dzieciństwo	było	
wspaniałe,	 ale	 się	 wcześnie	 skończyło.	 Był	 taki	
zwyczaj,	 że	dzieci	 nauczycieli	 posyłano	wcześniej	
do	szkoły,	w	wieku	6	lat.	Zatem	w	wieku	trzynastu	
lat	 już	 byłem	 uczniem	 liceum	 w	 Ostrzeszowie.	
Zresztą	 szedłem	 za	 bratem,	 ponieważ	 mój	 brat,	
cztery	 lata	 starszy,	 też	 był	 w	 tym	 liceum.	 Tak	 to	
wtedy	 bywało:	 szedł	 brat	 za	 bratem	 do	 szkół.	
Muszę	 powiedzieć,	 że	 Ostrzeszów	 był	 dla	 mnie	
bardzo	ważny,	bo	wchodziłem	wtedy	w	dorosłość.	

Kiedyś mówiono - wojsko albo matura jest już oznaką 
dorosłości.
	 Tak,	 bo	 człowiek	 może	 więcej	 otrzymać	 w	 tej	
drodze,	 zwłaszcza	 od	 rodziców.	 Oprócz	 wiedzy	
w	 liceum	 zdobywałem	 doświadczenie.	 Miałem	
szczęście	 trafić	 na	 wspaniałych	 ludzi,	 kolegów	
i	 profesorów,	 że	 wspomnę	 o	 komendancie	
Stanisławie	 Stawskim.	 Dzięki	 niemu	 moje	
wolne	 chwile	 wypełniło	 harcerstwo,	 w	 którym	
przeszedłem wszyskie szczeble. Uważam, że ten 
właśnie fakt spowodował, że zająłem się górami. 

ostrzeszowianin 
alpinista

himalaista 
Krzysztof wielicki

Jest piątym człowiekiem na Ziemi, który zdobył Koronę Hi-

malajów i Karakorum. Otrzymał liczne nagrody, m.in. tytuł 
GiGanta 96, nagrodę światową ExplprEr, nagrodę Super Ko-
loSa za całokształt osiągnięć, tytuł HonoroweGo obywatela 
MiaSta i GMiny oStrzeSzów. Ostatnio przypadła mu w udzia-
le prestiżowa naGroda KSiężnej aSturii, która jest wyróżnie-
niem dla całego polskiego środowiska alpinistycznego. Droga 
naszego wybitnego himalaisty jest fascynująca, a jego wytrwałe 
dążenie do celu to cecha godna naśladowania. Kapituła Hono-
rowych Wyróżnień I LO w Ostrzeszowie, pod przewodnictwem 
prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Bloka, decyzją z dnia 10 lipca 2015 r. 
przyznała Krzysztofowi Wielickiemu zaszczytny tytuł wybitne-
Go abSolwenta oraz podjęła decyzję o umieszczeniu portretu 
wyróżnionego w Galerii Zasłużonych w auli Szkoły.

Co	prawda	alpinizm zacząłem uprawiać przez przypadek, ale gdyby 
nie było w moim życiu harcerstwa, prawdopodobnie tego przypadku 
też by nie było. Wiele	zawdzięczam	szkole,	zresztą	jak	wielu	innych	
absolwentów,	którzy	poszli	w	świat,	porobili	kariery.	Pamiętam,	że	
z	naszego	rocznika	ponad	90	%	absolwentów	dostało	się	na	studia,	
co	oznaczało	wysoki	poziom.	Ostrzeszowskie	liceum	wówczas	było	
jednym	 z	 najlepszych	 w	 województwie;	 mam	 nadzieję,	 że	 tak	 jest	
do	 dzisiaj.	 Sądzę,	 że	 bardzo	 dużo	 zależy	 od	 ludzi,	 bo	 nauczyciele	
w	tamtym	czasie,	oprócz	funkcji	profesorskich,	zawodowych,	starali	
się	 oddziaływać	 wychowawczo	 na	 młodzież,	 decydowali	 się	 na	
pewien	rodzaj	służby.	Mieli	jakiś	misyjny	przekaz,	byli	zaangażowani	
poza	 czasem	 lekcji,	 nieraz	 do	 późnych	 godzin.	 Czy	 dla	 nich	 było	
to	dobre,	nie	wiem.	Na	pewno	traciła	na	 tym	rodzina,	ale	 tak	było.	
Czuli,	 że	 oprócz	 przekazania	 wiedzy	 trzeba	 pokierować	 młodym	
człowiekiem	na	dalsze	życie.	Właśnie	tak	postępował	pan	profesor	
Stawski-	 to	 jemu	 większość	 młodych	 ludzi,	 którzy	 zrobili	 karierę,	
zawdzięcza	sukces,	sami	to	przyznają.	Niestety,	tak	zaangażowanych	
osób	już	prawie	nie	ma.	Jest	takie	powiedzenie:	

Dlatego	wydaje	mi	 się,	 że	wielu	 z	 nas	miało	 to	 szczęście.	Z	dużym	
sentymentem	wracam	w	to	miejsce.	Miło	mi	jest,	gdy	gdzieś	w	Polsce	
lub	 na	 świecie	 spotykam	 się	 z	 ludźmi	 stąd	 i	 oni	 się	 nie	 wstydzą	
pochodzenia,	 wręcz	 się	 identyfikują	 z	 miastem,	 ze	 szkołą.	
Przypominają:	 „Stary,	 ja	 też	 z	 Ostrzeszowa	 (albo	 z	 Doruchowa,	
z	Mikstatu).	Pamiętasz,	chodziliśmy	razem	do	 liceum”.	Widać,	że	są	
z	tego	dumni.	

Porozmawiajmy o pana wyprawach w góry. 
	 Gdy	poszedłem	do	Wrocławia,	rozpocząłem	wspinanie.	Alpinizm	
towarzyszył	 mi	 w	 latach	 studiów	 i	 później,	 gdy	 podjąłem	 pracę	
zwodową.	 Po	 jedenastu	 latach	 pracy	 jako	 inżynier	 elektronik	
zrezygnowałem	z	 tego	zajęcia	 i	poświęciłem	się	całkowicie	górom.	
Nie	 znaczy	 to,	 że	 uciekłem	 od	 przyjaciół,	 odpowiedzialności,	
obowiązku	zrobienia	czegoś	dla	kraju.	Mieliśmy	wtedy	taką	teorię:	
nie jesteśmy molekułami, tylko ludźmi świadomymi swojego życia, 
swojego w nim miejsca. Przyznam się też, że zawsze przy sobie mam 

„Trzeba się urodzić 
we właściwym czasiei miejscu”, a ja 

dodaję - wsiąść do właściwego pociągu.„

„
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biało	-	czerwoną.	Nosiliśmy	ją		i	nosimy,		bo	mamy	narodową	
dumę.	 Chcieliśmy	 zawsze	 pokazać	 światu,	 że	 Polacy	 coś	
potrafią.	
Ten	etap	mojego	alpinizmu	dużo	dla	mnie	znaczył	chociażby	
z	tego	względu,	że	jako	kraj	straciliśmy	wielką	szansę	w	latach	
60.	 i	 70.	 Polacy	 nie	mogli	 wpinać	 się	w	Himalajach.	 Kiedy	
więc	 pojawiły	 się	 możliwości,	 to	 natychmiast	 chcieliśmy	
je	 wykorzystać,	 zapisać	 niezapisaną	 kartę.	 W	 połowie	
lat	 80.	 otrzymaliśmy	 już	 jako	 grupa	 przydomek	 Lodowi 
wojownicy,	 nadany	 przez	 środowiska	 europejskie.	
Znaczyło	 to,	 że	 zostaliśmy	 zauważeni.	 Inni	 zagraniczni	
wspinacze	zaczęli	uczyć	się	naszych	nazwisk.	Wcześniej	nic	
o	 nas	 nie	wiedzieli.	Wie	 pan,	 to	 jest	 też	 jakiś	 rodzaj	 dumy,	
że	 jednak	 zapisaliśmy	 jakąś	 kartę	 w	 historii	 alpinizmu.	
Uważam,	 że	 taką	potrzebę	powinien	mieć	 każdy	 człowiek,	
nieważne	na	 jakim	poziomie:	może	 to	być	historia	 rodziny,	
miasta,	szkoły,	ale	ważne,	aby	pisać	ją	swoim	życiem.	Często	
ludzie	zapominają,	że	trzeba	to	czynić.	Sądzę	też,	że	łatwiej	
się	żyje,	jeżeli	się	coś	osiągnie,	ma	się	jakieś	sukcesy.	Można	
wtedy	spotykać	ciekawych	ludzi	z	całego	świata.	Stajemy	się	
bardziej	tolerancyjni,	gdy	mamy	do	czynienia	z	człowiekiem	
innego	 koloru	 skóry,	 innej	 wiary,	 zwyczajów.	 Może	 się	
wtedy	okazać,	że	nie	ma	jednej	prawdy,	ale	te	trzy,	o	których	
mówił	ksiądz	Tischner	(śmiech).	Jako	dzieciak	słyszałem,	że	
podróże	kształcą.	Nie	zgodziłbym	się	z	tym.	Podróże	kształcą	
tylko	tych,	którzy	w	danym	kierunku	się	szkolą.	Powiedzmy,	
że	ktoś	jest	historykiem	sztuki-	pojedzie	do	Florencji	i	sporo	
się	 nauczy.	 Inny	 przeciętny	 człowiek	 pojedzie,	 obejrzy	
i	 zapomni.	 Można	 to	 ująć	 inaczej:	 podróże	 wzbogacają	 ze	
względu	 na	 kontakty	 z	 innymi.	 Zapamiętałem	 szczególnie	
pewną	wypowiedź	Jerzego	Stuhra.	Kiedy	jakiś	dziennikarz	go	
zapytał,	czy	poznał	kulturę	włoską,	aktor	odpowiedział	–	tak,	
poznałem	tę	kulturę	głównie	w	knajpie,	bo	tam	rozmawiałem	
z	 ludźmi,	 a	 dla	mnie	 człowiek	 się	 liczy.	Zgadzam	 się	 z	 nim,	
że	ważne	 jest	 poznawanie	 ludzi.	Nie	 ja	 to	wymyśliłem,	 ale	
mogę	powiedzieć	-	człowiek	jest	istotą	stadną,	nie	możemy	
żyć	 pojedyńczo.	 Dlatego	 łatwiej	 przychodzi	 przetrwać	
niepowodzenia	z	bliskimi.	Lepiej	smakuje	sukces	z	bliskimi.	
W	związku	z	tym	wydaje	mi	się,	że	byliśmy	szczęściarzami,	
bo	mogliśmy	przekraczać	granice	kraju.	Mieliśmy	paszporty	
sportowe,	więc	było	 łatwiej.	Dzisiaj	cieszy	mnie,	że	młodzi	
wyjeżdżają-	 nawet	 za	 pracą,	 nie	 szkodzi.	 Zawsze	 poznają	
innych	 ludzi,	 zrealizują	 część	 swego	 marzenia,	 które	 tutaj	
nie	 mogło	 się	 spełnić.	 W	 moich	 czasach	 nikt	 nie	 mógł	
opuścić	 Polski,	 no	 i	 co-	 było	 lepiej?	 Cieszmy	 się,	 że	 mają	
wybór.	Ostatnio	występuje	jednak	problem	braku	kontaktu,	
a	nawet	braku	chęci	do	prostej	rozmowy	między	ludźmi.	Jest	
to	proces,	który	prowadzi	do	dehumanizacji	życia.	Niektórzy	
przestają	 rozmawiać	 i	 porozumiewają	
się	za	pomocą	techniki.	Z	jednej	strony	
zdobycze	 techniki	 rewolucjonizują	
świat,	 ale	 z	 drugiej	 niszczą	 relacje.	
Trzeba	teraz	szukać	złotego	środka,	co	
nie	 jest	 proste.	Współczuję	 rodzicom,	
nauczycielom.	 Kiedyś	 wychowanie	 szło	 przez	 nauczyciela,	
który był wzorem, przewodnikiem. Teraz młody człowiek 
szuka sobie wzorców w internecie. Coś tam wyklika, coś 

odkrywa,	 ale	 to	 sprowadza	 go	 często	 na	manowce.	 Skutki	
bywają	opłakane,	czasem	tragiczne.	
Proszę jednak więcej opowiedzieć o górach. Co takiego w nich 
jest, że pana pociągnęły?Trzeba mieć też szczęście; pan je ma 
i oby tak było nadal. Alpinizm jest niebezpieczny, a pan wchodził 
na szczyty samotnie, nawet kiedyś w gorsecie ortopedycznym... 

	 (Z	 uśmiechem).	 To,	 co	 robię,	 opiera	 się	 na	 ryzyku,	
oczywiście.	 Jednak	 pasja	 to	 jest	 coś,	 z	 czego	 nie	 można	
się	wyleczyć.	 Koledzy	 i	 ja	 chcieliśmy	 pisać	 tę	 akurat	 kartę	
historii,	 więc	 musieliśmy	 sięgać	 po	 takie	 wyzwania,	 które	
wnosiły	 coś	 do	 alpinizmu.	 Stąd	 nasze	 zimowe	 wejścia	 na	
Everest	 i	 Kanczendzongę.	 Chcieliśmy	 rzeczywiście	 zdobyć	
czternaście	 szczytów,	 jednak	 jako pierwsi zdobyliśmy 
dziesięć i Tego nam już nikT nie odbierze.	Wszystko	
wiąże	 się	 z	 pewnym	 ryzykiem.	 Chodzi	 tu	 o	 ryzyko,	 nie	
ryzykanctwo,	 bo	 wie	 pan,	 jeśli	 się	 robi	 takie	 rzeczy,	 jak	
samotne	 wejście,	 to	 po	 wielu	 latach	 wspinania	 można	
mówić	 oczywiście	 tylko	 o	 ryzyku.	 Natomiast	 ryzykanctwo	
jest	wtedy,	 kiedy	 ktoś	młody	porywa	 się	 na	 cele	 dla	 niego	
niedostępne.	 Wtedy	 to	 jest	 nawet	 głupie.	 Przykładem	
może	być	wejście	na	Lhotse.	Dla	nas	to	była	okazja	zdobycia	
nowego	szczytu	zimą.	Miałem	wtedy	gorset	po	uszkodzeniu	
kręgosłupa	i	się	wahałem,	iść	czy	nie.	Taka	gratka	mogła	się	
już	 się	nie	 trafić.	Rzeczywiście	na	moje	 szczęście	wszystko	
się	 udało.	 Było	 to	 pierwsze	 wejście	 solowe,	 pierwsze	
w	 gorsecie	 i	 pierwsze	 zimowe.	 Lekarz	 był	 tylko	 trochę	
zdenerwowany.	Nie	wiedział	o	tym.	Dowiedział	się	z	gazety	
po	moim	powrocie.	Wszystko	dobre,	co	się	dobrze	kończy.	
Wie	 pan,	wszyscy	 popełniamy	 błędy	 i	 Kukuczka	 popełniał	
błędy,	 Wanda	 też,	 ja	 popełniałem.	 Potem	 pozostaje	 już	
tylko	kwestia	szczęścia:	albo	się	je	ma,	albo	nie.	Nie	zawsze	
jednak	 trzeba	 patrzeć	 na	 statystyki.	 Spędziłem	 w	 górach	
osiem	 lat.	Każdemu	podczas	wspinaczki	 coś	może	się	 stać,	
a	 ja	miałem	szczęście	i	oby	mnie	nie	opuszczało.	Było	kilka	
niebezpiecznych	 sytuacji	 podczas	 zdobycia	 Everestu:	 nie	
mogłem	 trafić	 do	 namiotu	 ze	względu	 na	 zamieć-	 zimą	 są	
zmienne	warunki,	 są	 oblodowacenia,	 więc	 często	 zdarzają	
się	 upadki;	mamy	 jednak	 czekany.	 Inną	 sprawą	 jest	 to,	 jak	
się	nosi	czekany-	ja	zawsze	mam	przygotowany	do	upadku.	
Jeżeli	 nosi	 go	 się	 luźno,	 to	 przy	 potknięciu	 nie	 ma	 czasu,	
aby	 przybrać	 właściwą	 pozycję	 i	 gdy	 człowiek	 po	 dwóch-	
trzech	metrach	się	rozpędzi,	to	już	jest	trudno	się	zatrzymać.	
Zawsze	tak	nosiłem	czekan,	że	w	każdej	chwili	mogłem	go	
wbić	dziobem.	Miałem	kilka	takich	wypadków	na	Evereście,	
ale	pomagała mi nauka wyniesiona ze śnieżnych kotłów- 
uczono	 nas	 tam,	 jak	 się	 zatrzymywać,	 kiedy	 człowiek	
odpadnie.	 To	 była	 dobra	 szkoła	 alpinizmu.	 Instruktorzy	

pokazywali	nam,	jak	przejść	od	szczytow	
najniższych	 do	 najwyższych,	 klasyczną	
drogą,	 bez	 skracania.	 był to poważny 
i skuteczny element kształcenia,	
zdobywanie	 kwalifikacji,	 doświadczenia	
w	 klubach.	 Dzisiaj	 niestety	 łatwość	

pojścia	 na	 skróty	 prowadzi	 do	 wypadków.	 Na	 początku	
nie	miałem w planach zdobywać Korony Himalajów, ale 
potem przybywało zdobytych gór i na początku lat 90. 

Faktem najważniejszym 
jest, że w pierwszej piątce 

zdobywców jest dwóch Polaków„

„
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pomyślałem, że	 skoro	mam	 już	 dziesięć,	 to	 zrobię	 jeszcze	
cztery	 i	 w	 ten	 sposób	 osiągnąłem	 tę	 Koronę.	 Celem	 było	
jednak	samo	wspinanie,	nie	sukces.	Faktem	najważniejszym	
jest,	że	w	pierwszej	piątce	zdobywców	jest	dwóch	Polaków-	
to	o	czymś	świadczy.	Kukuczka	był	drugi,	ja	piąty	na	świecie.	
gdy tak spojrzę do tyłu, to widzę, że jednak coś zrobiliśmy 
dla polski i dla siebie. 

panie Krzysztofie, dziękuję bardzo za tę rozmowę i życzę 
szczęścia oraz dalszych sukcesów. 

Pozdrawiam czytelników i polecam książkę „Mój wybór”. 
Ukazał się już drugi tom, w którym jest mowa tylko  
o górach.                      

                 rozmawiał Wiesław Kaczmarek
(zdjęcia własne) 

	 1	września	1939	r.	był	dniem	najazdu	barbarzyńców.	Hi-
tlerowskie	Niemcy	bez	wypowiedzenia	wojny	zaatakowały	
naszą	 Ojczyznę.	Wybuchła	 II	 wojna	 światowa.	 Obywatele	
Ostrzeszowa	i	okolicy	stawili	czoła	sytuacji	 i	z	odwagą	sta-
nęli	do	walki	z	okupantem.	Wszystkich	łączyła	wola	obrony	
kraju,	niezależnie	od	pochodzenia	społecznego	czy	opcji	po-
litycznych.	Do	współpracy	z	Batalionem	Obrony	Narodowej	
został	w	Ostrzeszowie	 utworzony	 przez	 obywateli	 byłego	
powiatu	 Komitet	 Obywatelski	 Pomocy	 Obrony	 Narodo-
wej.	Gdy	17	września	najeźdźcy	ze	wschodu	wbili	nam	nóż	
w	plecy,	napadając	na	tereny	II	Rzeczypospolitej,	to	ostrze-
szowscy	 żołnierze,	 weterani	 Powstania	 Wielkopolskiego	
i	wojny	polsko	–	bolszewickiej	1920	roku,	mieli	łzy	w	oczach.	
Wszystkich	 połączyła	 patriotyczna	 więź	 i	 z	 determina-
cją,	 heroizmem	 ostrzeszowianie	 podjęli	 kolejne	 zmagania	
w	 obronie	 niepodległości,	 jak	 również	 brali	 udział	 w	 wy-
zwalaniu	 innych	 narodów,	 państw.	 Odważni,	 kierujący	 się	
walecznym	sercem	mieszkańcy	ziemi	ostrzeszowskiej	brali	
udział	w	wielu	akcjach,	bitwach.	Mężnie	walczyli	w	konspi-
racji	w	Polsce,	na	Oceanie	Atlantyckim,	w	północnej	Afryce,	
Włoszech,	Normandii,	północno-	zachodniej	Europie	czy	na	
wschodzie.	
	 Obawa	 przed	 pojawieniem	 się	 wojsk	 niemieckich	
w	Ostrzeszowie	spowodowała,	że	część	mieszkańców	mia-
sta	 i	 okolicy,	 nie	 czekając	 na	 tok	 wypadków,	 postanowiła	
opuścić	miasto.	Mój	dziadek,	Franciszek	Feige,	nakazał	żonie	
Mariannie	spakować	niezbędne	rzeczy	oraz	żywność	i	udać	
się	wraz	z	córkami	Mieczysławą	i	Ireną	zaprzęgiem	konnym	
do	 rodziny,	 mieszkającej	 na	 „Kuberach“,	 w	 miejscowości	 
Zajączki.	Mieli	tam	pozostać	i	czekać.	Grupie	tej	przewodził	
brat	dziadka	Edmund,	który	 jechał	na	rowerze.	Po	przeno-
cowaniu	 babcia	wraz	 z	 dziećmi	 postanowiła	 udać	 się	 dalej	
na	wschód.	Gdy	jechali	w	kierunku	szosy	grabowskiej,	z	lasu	
wyszli	 polscy	 żołnierze	 i	 nakazali	 się	 zatrzymać,	 ponieważ	
droga	 była	 zaminowana.	Wojsko	 rozbroiło	 miny	 i	 przepu-
ściło	 jadących.	Również	Jan	Połomski	z	Pustkowia	wraz	ze	
swoją	mamą	Władysławą	z	d.	Zemska	wyruszyli	w	tym	sa-
mym	kierunku	 i	 	gdy	podeszli	do	tej	zaminowanej	drogi,	 to	
zauważyli	 dwa	 czarne,	 popalone	 ciała	 żołnierzy	 polskich.	
Żołnierze	musieli	wejść	na	te	miny.	Dwa	groby	w	tym	rejonie	
istniały	jeszcze	na	początku	lat	50.	ub.	w.	Tabor	udawał	się	
w	kierunku	Łęczycy,	prowadził	Edmund.	Jedli	kartofle	z	pola,	
nocowali	 na	 wozie,	 przejechali	 rzekę	Wartę.	 Jadąc	 drogą,	
babcia	 Marianna	 zauważyła	 nisko	 nadlatujące	 z	 kierunku	
Warszawy	samoloty.	Krzyknęła	do	woźnicy,	pana	Wojtasika,	

pracownika	mojego	pradziadka	Szczepana:	Skręcaj	w	lewo!	
Wszyscy	 z	 wozu,	 do	 rowu	 i	 w	 pole!	 Samoloty	 zniżyły	 się	
i	zaczęły	strzelać	do	nich	seriami.	Ale	nie	trafiły.	Udało	się!	
Pojechali	dalej	do	najbliższej	wioski	na	nocleg	w	gospodar-
skiej	stodole.	Gospodyni	powiedziała	im,	żeby	tam	lepiej	nie	
spać.	Rzeczywiście,	stodoła	w	nocy	spłonęła.	Jan	Połomski	
przekazał	 następującą	 informację:	 gdy	wraz	 z	mamą	prze-
kroczyli	 rzekę,	 to	 w	 miejscowości	 Warta	 widzieli	 dziwnie	
poubieranych	ludzi.	Niektórzy	biegali	nago.	Okazało	się,	że	
z	 miejscowego	 budynku	 szpitala	 dla	 psychicznie	 chorych	
wypuszczono	pacjentów.	W	drodze	 powrotnej	 nie	 spotka-
li	 już	w	 tym	 rejonie	 nikogo	 żywego,	wszyscy	 zostali	 zabici	
przez	Niemców.	11	lub	12	września	1939	r.	zmęczeni,	głodni	
powrócili	 szczęśliwie	 do	Ostrzeszowa.	W	mieście	 było	 już	
wojsko	niemieckie	i	obowiązywała	godzina	policyjna.
	 	Antoni	 Lipiński,	 syn	Piotra,	 byłego	współwłaściciela	mle-
czarni	przy	ul.	Krakowskiej	w	Ostrzeszowie	,	uciekł	z	wojska	
niemieckiego	z	Chorzowa	na	Śląsku	i	ukrył	się	u	przyjaciela	
rodziny	 pana	 Zbierskiego,	 który	mieszkał	w	Mikorzynie	 k.	
Kępna.	Ciekawostką	jest,	że	Mikorzyn	w	okresie	wojny	był	
rejonem	względnego	spokoju	z	uwagi	na	to,	że	1	września,	
gdy	Niemcy	wchodzili	do	tej	miejscowości,	to	tam	odbywał	
się	odpust	św.	Idziego.	Cała	wioska	była	przystrojona;	wstąż-
ki,	gałązki,	pełno	kwiatów.	Okupant	był	przekonany,	że	to	na	
jego	powitanie	i	żaden	mieszkaniec	nie	został	aresztowany.	
Natomiast	w	 niedalekim	 Torzeńcu	miała	miejsce	 pierwsza	
pacyfikacja	wsi	i	publiczna	egzekucja	jej	mieszkańców,	doko-
nana	przez	hitlerowski	Wehrmacht.	Tragedia	ta	przeszła	do	
historii	II	wojny	światowej.
	 	 Dziadek	 mój,	 ur.	 w	 Marydołach	 Władysław	 Niesobski,	
w	dniu	1	września	1939	r.	jako	pełniący	obowiązki	dowódcy	
placówki	II	Linii	Rychtal	otrzymał	rozkaz	zamknięcia	strażni-
cy	granicznej	w	Skroszowie	k.	Rychtala,	co	uczynił	i	powrócił	
z	rodziną	do	Ostrzeszowa,	zamieszkując	u	państwa	Czwor-
donów	przy	ul.	Grabowskiej.	W	okresie	okupacji	wraz	z	swo-
im	 synem	Czesławem	 i	mieszkańcami	Ostrzeszowa	 (około	
150	osób)	pracował	na	robotach	przymusowych	w	miejsco-
wych	„	Ostrych	Górach	“,	kopiąc	żwir,	który	był	transporto-
wany	do	Niemiec	dla	potrzeb	budowy	dróg.	Dziadek	nie	miał	
spokojnego	życia;	gestapo	dwa	razy	wzywało	go	do	Berlina,	
gdzie	był	przesłuchiwany.	Po	kolejnym	wezwaniu	policji	nie-
mieckiej,	 pomimo	 prośby	 swojego	 teścia	 Stanisława	 Ze-
mskiego	 o	 pozostanie,	 dziadek	 pojechał	 i	 nie	 wrócił.	 Nie	
chciał	 nikogo	 z	 bliskich	narażać!	Został	 aresztowany	 i	wy-
wieziony	dnia	22.10.1943	r.	do	obozu	koncentracyjnego	Au-
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schwitz,	a	dnia	29.08.1944	r.	został	przetransportowany	do	
obozu	KL	Sachsenhausen	k.	Berlina,	gdzie	został	zamordo-
wany.	Pewnej	nocy	do	mieszkania	rodzi-
ny 	 d z i adka 	 w ta rgnę ło 	 ge s t apo	
i	z	karabinami	wycelowanymi	w	domow-
ników	 rozpoczęło	 rewizję.	 Niemcy	 szu-
kali	 jakichś	 dokumentów.	 Moja	 babcia	
Maria	momentalne	osiwiała.	Wszystkich	
obecnych,	 tj.	 żonę	 dziadka,	 jego	 synów	
Czesława	i	Jana	oraz	córkę	Marylę	aresztowano	i	deporto-
wano	w	czerwcu	1944r.	transportem	kolejowym	do	Dachau.	
Wywiezione	 zostały	 tym	 samym	 transpor-
tem	również	inne	rodziny	ostrzeszowskie,	m.	
innymi	:	Czwordonowie	z	dziećmi,	Ogrodow-
scy,	 Górowie,	 Gniatowie,	 Dolatowie,	 Dobo-
szowie,	 Berkowscy…	 Ponieważ	 te	 rodziny	
były	w	miarę	zdrowe	i	silne,	to	ich	członkowie	
nie	zostali	skierowani	do	obozu,	lecz	zesłani	
na	 roboty	 przymusowe	w	 głąb	 Niemiec,	 do	
rejonu	Kempten,	m.	Osterzell	 czy	Memmin-
gen	-	Stadt	Allgau	i	innych	miejscowości.	Naj-
częściej	 pracowali	 w	 gospodarstwach	
rolnych,	chociaż	 rodzina	Doboszów	pracowała	 jako	pomoc	
w	restauracji	w	Kempten.	Rodzina	Niesobskich	została	za-
trudniona	w	gospodarstwie	ogrodniczo	–	sadowni-
czym	Georga	Notz	w	m.	Grönenbach	w	okolicach	
Memmingen	 niedaleko	 jeziora	 Bodeńskiego.	 Sio-
stra	mojego	Ojca,	Maryla,	miała	tam	wypadek,	zła-
mała	 nogę.	 Została	 zawieziona	 do	 szpitala	
i	założono	jej	gips.	Leżąc	unieruchomiona	w	łóżku,	
przeżyła	gehennę	z	powodu	bombardowania.	Łóż-
ko	jeździło	po	całej	sali	i	dodatkowo	jej	noga	zosta-
ła	 uszkodzona	 i	 nie	 została	 wyleczona	 do	 końca	
życia.	 Pod	 koniec	wojny,	 gdy	 alianci	 już	wyzwolili	
ziemie	zachodniej	Europy,	brat	ojca,	Jan,	wstąpił	na	
ochotnika	do	II	Korpusu	Polskich	Sił	Zbrojnych	na	Zachodzie	
i	po	krótkim	przeszkoleniu	został	skierowany	na	
front	w	północnych	Włoszech.	Za	walkę	został	
odznaczony	medalem	papieskim.	Po	zakończe-
niu	 wojny	 stacjonował	 w	 Gumnock	 w	 Szkocji,	
gdzie	ukończył	 szkołę	podoficerską.	Po	zakoń-
czeniu	 wojny	 mój	 Ojciec	 ,	 Czesław	 pracował	
w	Memmingen-w	biurze	pod	zarządem	amery-
kańskim.	Babcia	Maria	nalegała,	żeby	wracać	do	ukochane-
go	Ostrzeszowa	z	nadzieją,	że	dziadek	Władysław	żyje.	Jan	
Niesobski	powrócił	z	Anglii	do	Ostrzeszowa	w	1948	r.	Rodzi-
na	 Czwordonów	 wracała	 pieszo	 do	
Polski	w	1945	r.	Po	drodze,	już	na	te-
renach	 zachodniej	 Polski,	 zmuszano	
ich	do	osiedlenia,	oferując	dobre	go-
spodarstwo.	 Jednakże	 Władysław	
pojechał	do	Ostrzeszowa	po	zaświad-
czenie,	 że	 posiada	własne	 gospodar-
stwo	 rolne.	 Po	 okazaniu	 władzom	
tegoż	 pisma	 otrzymał	 zgodę	 na	 po-
wrót	do	Ostrzeszowa.	Stanisław,	syn	
Władysława	 i	 Walentyny	 Czwordo-
nów,	 okresie	 II	 wojny	 światowej	 

pracował	w	Krzesinach	 k.	 Poznania	w	 fabryce	 samolotów.	
Natomiast	syn	Henryk	był	wywieziony	na	roboty	przymuso-

we	do	Westfalen	–	Niemcy,	ale	z	uwagi	na	
młody	wiek	(	13	lat)	został	odesłany	do	Pol-
ski.	W	Ostrzeszowie	niemiecki	urząd	pracy	
skierował	go	do	robót	w	fabryce	wagonów	
w	Poznaniu,	gdzie	pracował	do	końca	wojny.	
Kolejny	 ostrzeszowianin	 to	 porucznik	 Sta-
nisław	Majorek,	syn	Wawrzyńca.	Jako	woj-

skowy,	 w	 okresie	 II	 wojny	 światowej	 był	 więziony	 przez	
Niemców	w	obozie	na	Węgrzech.	Synem	Stanisława	był	Eu-

geniusz,	który	wraz	z	mamą	Zofią	został	wywie-
ziony	 do	 obozu	 koncentracyjnego	 w	 Dachau.	
Tym	samym	transportem	kolejowym	jechała	ro-
dzina	 Frankowskich	 z	 ul.	 Ogrodowej.	 Z	 obozu	
uratował	 ich	 pan	 Rapp	 z	 miejscowości	 
Kutzenhausen,	 gdzie	pracowali	 robotnicy	przy-
musowi.	W	dniu	03.06.	1946	r.	zostali	zabrani	od	
pana	Rappa	przez	wojsko	amerykańskie	i	w	Au-
gsburgu	transportem	przez	Czechosłowację	po-
wrócili	 do	 Polski.	 Jako	 ciekawostkę	 podaję,	 że	
w	 Augsburgu	 w	 dniu	 20.06.1945	 r.	 Eugeniusz	

Majorek	otrzymał	certyfikat	identyfikacji	–	dowód	osobisty	
G	 10173241przez	 istniejący	 w	 tej	 miejscowości	 Ośrodek	

Polski.	Andrzej	Połomski,	syn	Tomasza	i	Rozalii	z	Czwor-
donów,	urodzony	w	Ostrzeszowie,	we	wrześniu	1939	
r.,	podczas	postoju	wojska	polskiego	w	pobliżu	jego	go-
spodarstwa	na	Pustkowiu	został	wcielony	do	armii	22	
pp	wraz	z		podwodem,	tj.	własnymi	końmi	i	wozem,	na	
który	 załadowano	 uzbrojenie	 wojskowe.	 Za	 miastem	
Łódź	 oddział	 został	 zbombardowany	 przez	 lotnictwo	
niemieckie.	Andrzej	stracił	cały	swój	dobytek	 i	 ledwie	
uszedł	z	życiem.	Następnie	z	okolic	Warszawy	powrócił	
do	domu.	Jako	powstaniec	wielkopolski	i	podoficer	woj-
ska	polskiego	został	aresztowany,	był	przesłuchiwany	

i	torturowany	przez	policję	niemiecką.	Po	8	dniach	zwolnio-
no	go	z	nakazem	okresowego	zgłaszania	się	na	po-
sterunku	 policji	 niemieckiej	 w	 Ostrzeszowie.	
W	czasie	okupacji	z	narażaniem	swojego	życia	i	ro-
dziny	 uratował	 wiele	 osób	 poszukiwanych	 przez	
gestapo,	 między	 innymi	 proboszcza	 ostrzeszow-
skiego,	ks.	Prałata	Tomasza	Sworowskiego,	dwóch	
oficerów	zbiegłych	z	ostrzeszowskiego	obozu,	sio-

strę	 zakonną	 Eufryzynę	 Rybczyńską…	 Po	 zakończeniu	 II	
wojny	 światowej	 został	 aresztowany	przez	ówczesne	wła-
dze	i	skazany	na	pracę	przymusową	w	obozie	pracy	w	Rych-
talu,	 skąd	 po	 8	 miesiącach	 wrócił	 do	 rodziny.	 Przekazuję	
informację	 Pani	 Zdzisławy	 Stawickiej,	 że	 w	 czasie	 wojny	

Niemcy	przyprowadzali	w	okolice	 leśni-
czówki	 Omieciny	 jeńców	 norweskich	
z	obozu	w	Ostrzeszowie,	celem	dokony-
wania	ścinki	drzew.	Potrzebne	to	było	do	
obserwacji	 terenu	 przez	 okupanta.	 Po-
wiedziała	 również,	 że	 jej	 rodzice,	 Albin	
i	 Rozalia	 Łukowscy,	 w	 tej	 leśniczówce	
ukrywali	 przed	 okupantem	w	 okresie	 3	
lat	nauczyciela	z	Ostrzeszowa,	pana	Ed-
munda	Wróbla,	który	pięknie	grał	na	for-
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tepianie.	 Należy	 też	 wspomnieć	 o	 Józefie	
Czwordonie	 urodzonym	 16.03.1916	 r.	
w	Ostrzeszowie,	który	był	synem	Wincentego.	
Józef	 Czwordon,	 ppłk	 dypl.,	 artylerzysta,	 brał	
udział	w	1939	r.	w	obronie	rzek	Wisłoka	i	San.	
Ranny	pod	Brzuchowicami,	dostał	się	do	niewo-
li	niemieckiej,	z	której	uciekł	do	Lwowa.	Został	
złapany	 i	wywieziony	do	 łagru	Małoszujka.	Po	
amnestii	 dołącza	 do	 APW	 w	 Buzułuku.	 Idzie	
przez	 Persję,	 Irak	 i	 Palestynę,	 ląduje	 we	Wło-
szech.	Przydzielony	został	do	11	pac.	2	AGPA.	
Włoską	kampanię	rozpoczyna	obroną	rzeki	Sangrp.	Walczy	
pod	Monte	Cassino.	Ściga	nieprzyjaciela	w	akcji	nad	Adriaty-
kiem,	uwieńczonej	zdobyciem	Ancony.	Bierze	udział	w	wal-
kach	w	Apeninach	Płn.,	walczy	 nad	 rzeką	 Senio	 i	w	bitwie	 
o	 Bolonię.	 Przeniesiony	 do	 sztabu	 
2	 AGPA	 ląduje	 w	 Szkocji	 i	 wstępuje	 do	
WKPR.	Po	demobilizacji	,	studiuje	w	Roal	 
Tech.	College	/	Glasgow	/	 i	Northem	Te-
achnig	College	/	Newcastle	–	Tyne	/.	Od-
znaczony	został	między	innymi	Srebrnym	
Krzyżem	 Virtuti	 Militari	 nr	 9948.	 Do	
Ostrzeszowa	 nie	 powrócił.	 Pochowano	
go	na	cmentarzu	w	Shildon	–	w	Wielkiej	
Brytanii.	Kolejny	ostrzeszowianin	to	Szy-
mon	Lipiński	syn	Piotra,	który	jako	kilkunastoletni	
chłopiec	został	przymusowo	wysłany	wraz	z	fron-
tem	do	Włoch.	Zdecydował	się	na	bardzo	odważ-
ny	i	desperacki	krok,	za	który	mógł	w	każdej	chwili	
zapłacić	życiem.	Kiedy	dowódcy	armii	niemieckiej	
dowiedzieli	 się,	 że	niedaleko	przed	nimi	 znajduje	
się	front	włoski,	postanowili	wycofać	się	z	pola	bi-
twy.	Odbywało	się	to	w	pobliżu	zabudowań	znisz-
czonej	 wioski	 i	 Szymon	 pod	 błahym	 pretekstem	
oddalił	się	od	grupy	niemieckich	żołnierzy.	Schro-
nił	się	w	podwójnej	piwnicy	jednego	z	domów.	Niemcy	wy-
słali	po	niego	innego	żołnierza,	lecz	Szymon	nie	reagował	na	
jego	nawoływania.	Wiedział	bowiem,	że	każdy	ruch	mógł	go	
pozbawić	życia.	W	piwnicy	przeczekał	całą	noc,	aż	do	chwili,	
w	 której	 usłyszał	 głosy	 nadchodzących	 Włochów.	 Wtedy	
wyszedł	z	rękami	podniesionymi	w	geście	poddania	się,	lecz	
za	 chwilę	 okazało	 się,	 że	 to	 było	 zbędne.	 Szymon	opowie-
dział	 włoskim	 żołnierzom	 o	 swojej	 ucieczce	 od	 Niemców,	
a	 po	 krótkiej	 chwili	 przekonał	 się,	 że	 w	 grupie	
młodych	 żołnierzy	 jest	 wielu	 Polaków,	 którzy	
zrobili	to	samo,	co	on	w	przeddzień.	Wraz	z	nimi	
został	wysłany	do	Gallipoli,	a	stamtąd	trafił	do	XII	
Pułku	Ułanów	Podolskich,	następnie	do	VII	Puł-
ku	 Ułanów	 Lubelskich	 /	 III	 Dywizja	 Strzelców	
Karpackich/.	 Został	 tam	 wyszkolony	 na	 gońca	
sztabowego	 i	 brał	 udział	 w	 bitwie	 pod	 Monte	
Cassino,	a	stamtąd	razem	z	frontem	trafił	do	Bo-
lonii.	Po	powrocie	z	Bolonii,	Szymon	tra-
fił	do	Szkoły	Handlowej	przy	II	Korpusie	
Polskim.	 Razem	 ze	 szkołą	 przeniósł	 się	
do	Anglii	/	Yorkshire	/	i	po	jej	ukończeniu	
w	wieku	22	 lat	wrócił	do	Polski.	Został	
odznaczony	oznaką	pamiątkową	2	Kor-

pusu	 z	 dnia	 12.06.1947	 r.	 nr	 leg.	 0033181	
z	napisem	:	„	Odrzućmy	wszystko	co	nas	dzieli	
–	przyjmijmy	wszystko	co	nas	 łączy	“	 i	orde-
rem	Ministerstwa	Obrony	Anglii,	Ministry	of	
Defence,	Whitehall	SW	1	A	2	HB.	Siostra	Szy-
mona	i	Antoniego,	Agnieszka	Lipińska,	ostrze-
szowianka,	w	okresie	II	wojny	światowej	była	
żołnierzem	 kompanii	 sanitarnej.	 Przeszła	
szlak	frontowy	aż	na	tereny	wschodniej	Pol-
ski.	Tam	dostała	się	do	niewoli	niemieckiej,	ale	
że	mieszkała	na	Śląsku	i	znała	język	niemiec-

ki,	to	puszczono	ją	wolno.	Agnieszka	brała	udział	w	powsta-
niu	warszawskim	w	1944	 r.	 jako	 sanitariuszka.	 Przybliżam	
też	 losy	ostrzeszowian	urodzonych	przy	ul	Ogrodowej	17,	
obecnie	Daszyńskiego.	Stanisław	Kempa	przed	wojną	służył	

w	 Wojsku	 Polskim,	 jako	 telegrafista	
w	 Korpusie	 Ochrony	 Pogranicza.	 Losy	
swoje	 związał	 z	 Warszawą	 z	 zamiarem	
podjęcia	 nauki	 w	 Seminarium	 Duchow-
nym	OO.	Salezjanów.	Do	Warszawy	wyje-
chała	 wcześniej	 jego	 rodzina,	 bracia	 Jan	
i	Franciszek,	siostra	Maria	oraz	jego	przy-
szła	żona	Helena	z	domu	Malinowska.	Po	
wybuchu	wojny	Stanisław	otrzymał	kartę	
mobilizacyjną	 do	 jednostki	 macierzystej	

do	Kowna;	stawił	się,	lecz	koszary	były	puste.	18	
września	 zaatakowali	 Rosjanie	 i	 wywieziono	 go	
transportem	na	wschód	do	Równego.	Jako	zwy-
kły	szeregowy	nie	podzielił	losu	wielu	tysięcy	ofi-
cerów	i	nie	został	wysłany	do	Katynia,	Miednoje,	
Ostaszkowa…	 Trafił	 do	 obozu	 Neuenbrannden-
bourh,	Stalag	VII,	skąd	uciekł.	Przebywał	również	
w	obozie	Lammsdorf	(	Łambinowice).	Trzykrotnie	
uciekał	oprawcom.	Czwarty	raz	też	mu	się	udało,	
uniknął	 Auschwitz.	 Uciekł	 także	 bezpośrednio	 

z	 rąk	 gestapowców	 prowadzony	 na	 śmierć	 czy	 schwytany	
w	łapance	ulicznej.	Miał	wyjątkowe	szczęście,	chęć	przeży-
cia,	Opatrzność	Boska	 i	 szczera	modlitwa	 uchroniła	 go	 od	
unicestwienia.	 Rodzeństwo	 jego	 mieszkało	 oddzielnie	
w	Warszawie	 przy	 ul.	 Piwnej,	 Żelaznej,	 Złotej	 i	w	miejscu,	
gdzie	Niemcy	wydzielili	dla	Żydów	getto.	W	czerwcu	1942	r.	
w	Warszawie	wziął	ślub	z	Heleną.	Mieszkali	na	ul.	Glogera	
razem	z	rodziną	Dygatów.	Przeżyli	Powstanie	Warszawskie	

wraz	 ze	 swoimi	 malutkimi	 dziećmi	 Konradem	
i	Danusią.	Zdezorientowani,	zagubieni,	głodni,	ale	
silnej	wiary,	powrócili	w	1945	r.	do	Ostrzeszowa.	
Brat	Stanisława,	Franciszek	Kempa,	został	w	dniu	
28.05.	 1942	 r.	 zamordowany	 na	 Pawiaku.	 Brat	
mojego	dziadka	Władysława,	Leon	Niesobski,	we	
wrześniu	1939	r.	ochotniczo	dołączył	do	polskich	
oddziałów,	przebywał	w	niewoli.	W	grudniu	1939	
r.	wysiedlony	z	rodziną	do	Kępna	później	do	Mro-

zów	 w	 pow.	 Mińsk	 Mazowiecki,	 walczył	
w	 szeregach	 AK.	 Działał	 w	 konspiracji,	
współpracował	z	kontrwywiadem	wojsko-
wym.	Był	kurierem	pomiędzy	ruchem	opo-
ru	na	Mazowszu	a	wojskami	gen.	Tadeusza	
Bora	Komorowskiego	w	okręgu	krakowsko	
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–	 śląskim.	 Po	wyzwoleniu	wrócił	 do	Ostrzeszowa.	Odzna-
czony	został	Srebrnym	Orderem	Virtuti	Militari	nr	leg.	2027.	
Brat	 mojego	 pradziadka	 Stanisława	 Zemskiego,	 Andrzej	
miał	 syna	 Juliana,	 który	był	 podporucznikiem	Wojska	Pol-
skiego.	Z	wykształcenia	matematyk,	 pracował	w	Poznaniu	
jako	dyrektor	firmy	Vesta.	W	czasie	II	wojny	światowej	po-
szedł	 na	 front	wschodni,	 gdzie	 ślad	 po	 nim	 zaginął.	 Julian	
Teodor	Zemski	został	zamordowany	przez	NKWD	w	Katy-
niu	–	Charkowie	pomiędzy	marcem	a	majem	1940	r.	Wyka-
zany	 został	 na	 liście	 oficerów	 polskich	 znajdujących	 się	
w	niewoli	radzieckiej.	Listę	przekazał	starszy	obozu	płk.	Ko-
rycki	Józef	do	Polskiego	Czerwonego	Krzyża,	Międzynaro-
dowego	 Czerwonego	 Krzyża	 i	 Niemieckiego	 Czerwonego	
Krzyża	w	dniu	23	lipca	1940.	Julian	jest	wykazany	na	stronie	
3	listy:	urodzony	w	1905	r.,	był	mężem	Zofii	Zemskiej	zam.	
w	Poznaniu,	ul.	Poplińskich	9	m	9.
		W	dniu	20.01.1945	r.	mieszkańców	Ostrzeszowa	ogarnęła	
groza.	Wycofywane	oddziały	SS,	prawdopodobnie	składają-
ce	się	z	nacjonalistów	ukraińskich	gen.	Własowa,	rozpoczęły	
rozstrzeliwania	Polaków	w	mieście.	Zamordowano	14	osób,	

natomiast	60	osób	umieszczono	w	dawnym	gmachu	gimna-
zjum	 jako	zakładników.	 Jeszcze	dzień	wcześniej	w	gmachu	
tym	przebywali	 jeńcy	 norwescy,	 ale	 zostali	 pognani	w	 kie-
runku	Oleśnicy.	W	nocy	z	20	na	21	stycznia	1945	r.	hitlerow-
cy	byli	 zmuszeni	opuścić	miasto.	O	godz.	8	 rano	do	miasta	
wkroczyli	 żołnierze	 radzieccy.	 Ostrzeszów	 był	 wolny	 od	
wojsk	niemieckich.
		Polacy,	ostrzeszowianie,	walczyli	jak	lwy,	najlepsi	żołnierze	
na	świecie!	Walczyli	z	wrogiem	w	obronie	wolności,	swych	
chrześcijańskich	 korzeni,	 kultury	 narodowej,	 narodowej	
spójności	o	odzyskanie	ziem	Rzeczypospolitej,	powrotu	do	
Ojczyzny.	Poprzez	cierpienia,	utratę	życia,	tułaczki,	bohater-
stwo	i	zwycięstwa	w	walce,	męczeństwo	w	obozach	zagłady	
poprzez	Warszawę,	Katyń,	Auschwitz,	zdobycie	ruin	klasz-
toru	 na	Monte	Cassino	 itd.	 pokonywali	 jakże	 trudne	drogi	
do	odzyskania	niepodległości.	Polska	to	wyjątkowy	kraj	w	II	
wojnie	światowej	-	z	całą	niezwykle	skomplikowaną	konfigu-
racją	jej	losów.	Chwała	i	cześć	bohaterom!	

	 	 	 																																			opracował	Piotr	Niesobski

L
icząca	 sobie	 już	 ponad	 sto	 lat	 linia	 kolejowa	 Ostrze-
szów-Namysłaki,	zwana	potocznie	przez	mieszkańców	
naszych	okolic	„Grabowską	Toczką”,	to	nie	tylko	symbol	

ostrzeszowskiego	pejzażu	-	swoista	legenda	i	mit	w	pamięci	
kulturowej	 żyjących	 tutaj	 starszych	mieszkańców	 regionu,	
lecz	 także	 nie	 dający	 się	 przecenić	 wycinek	 zachodnioeu-
ropejskiej	kultury	technicznej	z	początku	XX	wieku,	a	także	
cenne	świadectwo	„wielkich	dni“	kolei	żelaznych	na	terenie	
ziemi	ostrzeszowskiej.	W	wielu	mniej	czy	bardziej	cywilizo-
wanych	krajach	świata	kolej	nadal	pełni	rolę	podstawowego	

czynnika	 integracji	 międzyludzkiej	 (w	 tym	 bardzo	 istotną	
w	przemyśle	 turystycznym),	 aktywizacji	 i	 integracji	 gospo-
darczej.	 Twórcze	 rozwinięcie	 tych	 założeń	 stało	 się	 nad-
rzędnym	 celem	 inicjatywy	 rewitalizacji	 Kolei	 Grabowskiej	
po	wejściu	naszego	kraju	do	Unii	Europejskiej	w	maju	2004	
roku.
Po	wielu	 słonecznych	 i	wypełnionych	nadzieją	miłośników	
kolei	 i	 regionu	optymistycznych	 latach	nadchodzi	 już	pora,	
by	uderzyć	się	po	męsku	w	pierś	i	powiedzieć,	że	inicjatywa	
rewitalizacji	kolei	z	wielu	powodów	się	nie	powiodła.	Kolej	

Grabowska	 ginie	 na	 na-
szych	oczach…	w	wolnej	
i	niepodległej	Polsce…
	 	 Warto	 przypomnieć,	
że	 pierwszą	 łopatę	 zie-
mi,	 symbolicznie	 inau-
gurującą	 budowę	 linii	
kolejowej	 Ostrzeszów-
-Namysłaki,	 wykopano	
19	 kwietnia	 1909	 na	
granicy	majątku	Godzię-
towy.	 Prace	 ziemne	 na	
całej	 trasie	 wykonały	
firmy:	 Franz	 Maciejew-
ski	 z	   Żagania,	 Richard	
Schulz	 z	   Ostrowa	 (ta	
firma	 istnieje	 do	 dzisiaj	
w	 RFN)	 oraz	 we	 wła-
snym	 zakresie	 dyrekcja	
kolei	 pruskich.	 Dosta-

Pamięci	druha	Jana	Ambrożego	z	Bukownicy	–	jednego	z	niezłomnych…

Roman	Dziergwa	

„Łabędzi śpiew” Ostrzeszowskiej Kolei Powiatowej?
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wy	cegieł	 i	 konstrukcji	 stalowych	na	potrzeby	
budowy	 realizowano	 w	 drodze	 przetargów	
publicznych.	 Ówczesna	 prasa	 podkreślała,	 że	
zatrudnienie	 przy	 budowie	 nowej	 linii	 kolejo-
wej	otwierało	nowe	możliwości	zarobkowania,	
co	z	  kolei	owocowało	zmniejszeniem	sezono-
wej	 emigracji	 zarobkowej	 (tzw.	wyjazdów	 „na	
saksy“).	 Ogólne	 koszty	 budowy	 wyniosły	 ok.	
2	 mln	 530	 tys.	 ówczesnych	 reichsmarek	 (wg	
obecnego	parytetu	to	ok.	24	mln	euro).	Dlacze-
go	 wydano	 aż	 tyle	 pieniędzy?	 Kolej	 Grabow-
ska	 miała	 wielką	 wartość	 dla	 wielu	 rolników	
z	   powiatu,	 ożywiając	 ruch	 graniczny	 z	 Rosją.	
Służyła	 głównie	 do	 przewozu	 wydobywanej	
w	  okolicach	Ostrzeszowa	rudy	darniowej,	płodów	rolnych	
z	   okolicznych	 majątków,	 trzody	 chlewnej	 i	 drobiu	 przez	
wiejską	ludność	powiatu	oraz	do	transportu	przygraniczne-
go,	m.	 in.	 przybywających	 z	Królestwa	Kongresowego	nie-
mieckich	osadników.
	 Na	nowej	 linii	 powstały	 cztery	 stacje	 kolejowe:	Godzię-
towy,	 Bukownica	 Wlkp.,	 Grabów	 nad	 Prosną	 i	 Namysłaki	
oraz	 ładownia	 w	 Kaliszkowicach	 (istniejąca	 do	 1937).	 Nie	
zostały	 zrealizowane	plany	przedłużenia	 trasy	do	Nowych	
Skalmierzyc,	 Błaszek	 lub	 Sieradza,	 co	 planowano	 jeszcze	
w	okresie	międzywojennym.	W	okresie	funkcjonowania	linii	
można	było	na	niej	zobaczyć	parowozy	polskich	serii	TKi3,	
OKl27,	 Tr203,	 Ty2,	 TKt48,	
Ol49	 i	 Pt47	 oraz	 spalinowozy	
serii	 SP42	 i	 SM42.	W	 Grabo-
wie	 nad	 Prosną	 wybudowano	
2-stanowiskową	 parowozow-
nię	 (istniała	 do	 1941),	 która	
mogła	 pomieścić	 lokomotywy	
serii	TKi3	lub	OKl27	oraz	pom-
pownię	 i	   dość	 dobrze	 zacho-
waną	 do	 dzisiaj	 wieżę	 wodną.	
Największe	przewozy	pasażer-
skie	 i	   towarowe	na	 linii	 przy-
padły	 na	 okres	 przed	 I	 wojną	
światową	 oraz	 lata	 50.	 XX	 w.	
Trzeba	 jednak	 zauważyć,	 że	
w	 II	połowie	 lat	30.	XX	w.	no-
towano	systematyczny	wzrost	
przewozów	 towarowych	 przy	
utrzymujących	 się	 jednocze-
śnie	 stosunkowo	 niewielkich,	
acz	 stabilnych,	 przewozach	
pasażerskich	(m.	in.	dojazdy	do	pracy	w	Ostrzeszowie,	Kęp-
nie	i	Ostrowie).	Lata	80.	XX	w.	to	postępujący	spadek	liczby	
pasażerów,	ale	i	stała	ilość	przewożonych	towarów.	Ostatni	
pociąg	 towarowo–osobowy	wyprawiono	28.05.1988	r.	Po-
tem	nadal	prowadzono	ruch	pociągów	towarowych,	a	 także	
odbyło	 się	pięć	przejazdów	pociągów	specjalnych	 zorgani-
zowanych	dla	mieszkańców,	turystów	i	 miłośników	kolei	(do	
1996).	Nadal	kilkanaście	firm	i	przedsiębiorstw	z	Grabowa	
było	zainteresowanych	dalszymi	przewozami	towarowymi.	
	 Linia	 „Grabowskiej	 Toczki”	 wyróżniała	 się	 więc	 w	   tym	
czasie	 sporym	 ruchem	 towarowym.	 Tę	 dobrą	 passę	 prze-

rwała	 jednak	 odgórna	 decyzja	 o	 całkowitym	
zamknięciu	 linii-	 ostatni	 pociąg	 towarowy	
zjechał	ze	szlaku	8	stycznia	1999	r.	 (do	dzisiaj	
„modne”	jest	u	nas	tzw.	„wygaszanie”	rzekomo	
nikomu	 niepotrzebnych	 linii	 kolejowych	 –	 re-
fleksja	 o	 tym,	 co	 stracono,	 pojawia	 się	 dopie-
ro	po	 latach!)	Od	 tamtego	czasu	kolej	ulegała	
stopniowej	 degradacji	 (zarastająca	 roślinność	
i	kradzieże	szyn).	Jednak	od	już	2002	r.	władze	
powiatu	ostrzeszowskiego	wespół	z	miłośnika-
mi	kolei	zaczęły	podejmować	działania	mające	
przeciwdziałać	 temu	 stanowi	 rzeczy.	 Wkrót-
ce	 została	nawet	wszczęta	procedura	prawna	
mająca	doprowadzić	do	przekazania	torów	na	

własność	powiatowi	ostrzeszowskiemu	(dla	aktywizacji	go-
spodarczej	 i	 rozwoju	 turystyki).	 Zapoczątkowano	 projekt	
rewitalizacji	linii	m.	in.	poprzez	organizację	corocznych	Pik-
ników	Kolejowych.	Niemniej	mimo	pożytecznych	wizyt	pod-
czas	 imprez	 kolejowych	w	 zaprzyjaźnionym	 Blankenburgu	
i	darowizny	w	postaci	efektownej	niebieskiej	drezyny	prze-
kazanej	 przez	 niemieckich	 przyjaciół	 władze	 powiatowe	
i	radni	pozostali	wobec	całej	 inicjatywy	i	podjętych	działań	
co	najmniej	obojętni.	Choć	plany	rewitalizacji	szlaku	wiązały	
się	z	wieloma	działaniami	kulturotwórczymi	i	znacznym	po-
tencjałem	możliwych	 do	 osiągnięcia	 synergii,	 przekonanie	
o	wielkiej	wartości	 projektu,	 korzyściach	 i	wielorakich	 po-

żytkach	płynących	z	posiadania	
„własnej”	kolei	o	znaczeniu	kul-
turowym	 i	 turystycznym,	 „nie	
przebiło	 się”	 i	 nie	 dotarło	 do	
świadomości	 powiatowych	 de-
cydentów	i	ich	wyborców.
	 Mimo	 to	warto	po	 latach	
przypomnieć,	 że	 przedsięwzię-
ciem	 absolutnie	 wyjątkowym	
był	 III	 Piknik	 Kolejowy,	 ponie-
waż	odbywał	 się	w	 setną	 rocz-
nicę	uruchomienia	Grabowskiej	
Toczki,	 a	 więc	 w	 2010	 r.	 Na	
dworcu	 w	 Ostrzeszowie	 zwie-
dzać	 można	 było	 wystawę	 ta-
boru	kolejowego,	wystawę	prac	
artysty	plastyka	Czesława	Wo-
sia	z	Ostrowa	Wlkp.	oraz	obra-
zów	 Zenona	 Nowaka,	 a	 także	
projekcje	 dawnej	 fotografii.	
Sporą	atrakcją	były	przejażdżki	

szynobusem.	Z	kolei	w	Godziętowach	na	uczestników	Pikni-
ku	czekały	przejażdżki	drezyną	oraz	spotkania	z	tradycją	–	
wystawa	fotograficzna,	swojskie	jadło	oraz	występ	zespołu	
folklorystycznego	Doruchowianie.
	 Pod	wiele	mówiącym	hasłem	 „Pociąg	do	kultury”odbyła	
się	 następna	 odsłona	 Pikniku-	 w	 byłym	 kościele	 ewange-
lickim	 w	 Grabowie	 nad	 Prosną	 artysta	 plastyk,	 publicysta	
i	dziennikarz,	Józef	Wojciech	Krenz	zaprezentował	autorską	
projekcję	 filmu	 „Samowarkiem	 na	 wcza-
sy”,	parodię	filmu	o	wąskotorowej	kolejce	
z	 1973	 roku.	 W	 galerii	 pana	 Wojciecha	

ciąg dalszy 
str. 13
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JUlian KUrzawa & sami swoi orChestra
z cyklu:  Ostrzeszów - mOje miastO

 w ostrzeszowie uczyłeś się grać na instrumencie, chodziłeś 
do szkoły. jeszcze jako uczeń wyjechałeś do wrocławia i to był 
poczatek twoich sukcesów...
	 Tak,	 we	Wrocławiu	 trafiłem	 do	 Technikum	 Budowlane-
go.	To	był	rok	1960,	kiedy	z	kolegami	z	internatu,	w	którym	
mieszkałem,	stworzyłem	zespół	muzyczny.	Graliśmy	muzy-
kę	typowo	taneczną.	
 Miałeś szczęście, że w tym internacie była duża grupa kole-
gów kochających muzykę i grających na instrumentach.
	 Zgadzam	się,	ta	sytuacja	była	idealna.	Mogliśmy	się	spo-
tykać,	robić	próby,	stworzyć	coś,	co	trwało.Wkrótce	staliśmy	
się	jednym	z	czołowych	zespołów,	zapraszano	nas	na	potań-
cówki,	 akademie.	 Wspomnieć	 muszę	 też,	 że	 w	 technikum	
mieliśmy	dobrego	opiekuna.	Był	to	gitarzysta	Kapuścik.	Po-
mógł	nam	wszystkim	bardzo	dużo,	ukierunkował	muzycznie.
Rozwijaliśmy	się	w	kierunku	jazzu	tradycyjnego.
 w jednym z wywiadów (2008 r.) powiedziałeś: „tu, we wro-
cławiu, był bardzo dobry czas na jazz. nad odrą w roku 1957 
odbył się pierwszy przegląd zespołów jazzowych”.
	 Tutaj	 faktycznie	zebrały	wszystkie	się	dobre	chwile	 i	 lu-
dzie	 idealni	 tego	 czasu.	Wystąpiłem	na	 koncercie	 zorgani-
zowanym	 w	 Pałacyku.	 Tam	
powstał	 Jazz	 Club.	 Nie	 pamię-
tam,	 w	 jaki	 sposób	 zostałem	
odkryty.	 Podejrzewam,	 że	 cho-
dziło	o	to,	iż	ktoś	podpowiedział	
organizatorom	-	jest	taki	zespół,	
zainteresujcie	się	nim.
Po	tym	koncercie	nawiązaliśmy	
kontakt	 ze	 środowiskiem	 stu-
denckim.	 My,	 jako	 uczniowie,	
nie	mieliśmy	tam	prawa	wstępu	
z	racji	wieku.	Wyjątkowo	otrzy-
maliśmy	 jednak	 możliwość	 za-
grania	 na	 jednym	 z	 pierwszych	

festiwali	 „Jazzu	nad	Odrą”.	Roku	 już	nie	pamiętam:	była	 to	
gratyfikacja	za	poprzedni	koncert.	Jednak	koledzy	nie	mieli	
wiele	żaru,	zapału	do	uprawiania	muzyki	i	po	pewnym	czasie	
zostałem	sam	na	placu	boju.	Zacząłem	chodzić	do	średniej	
szkoły	muzycznej,	 więc	 poszerzałem	 horyzonty,	 poznawa-
łem	 nowych	 muzyków,	 czyli	 potencjalnych	 współpracow-
ników.	 W	 latch	 60.	 byłem	 w	 składach	 różnych	 zespołów,	
zarówno	 bitowych,	 soulowych,	 jak	 i	 blusowych	 -	 grało	 się	
wtedy	wszędzie	 i	 z	każdym.	Życie	 studenckie	wrocławskie	
było	wartkie	 i	 nocne.	 Grałem	w	 tzw.	 tekach	 (domach	 stu-
denckich),	 klubach	 -	 nie	 dla	 pieniędzy,	 raczej	 z	 serca	 i	 dla	
przyjemności.	Praktykowałem	u	Włodka	Wińskiego,	sakso-
fonisty.	Miał	on	zespół	przy	Politechnice	Wrocławskiej	-	Col-
lege	Jazz	Band.	W	1966	zostałem	dokooptopowany	i	z	nimi	
grałem.	Póżniej	Włodek	wszedł	w	skład	mojego	zespołu	Sami	
Swoi.	Interesowałem	się	pozyskaniem	muzyków,	którzy	prak-
tykowali	jazz.	Chciałem	mieć	inny	format,	inny	rodzaj	muzyki,	
grać	 jazz	o	zabarwieniu	muzyki	big-bandowym,	to	znaczy	nie	
tradycyjnie	dixielandowym,	gdzie	trąbka,	puzon,	klarnet	decy-
dowały	 o	 brzmieniu,	 ale	 chciałem	mieć	 saksofony.	 Ten	okres	
w	jazzie	zwany	był	wtedy	Chicago	Jazz.	Grały	tak	większe	ze-

społy,	 a	 ta	 forma	 była	 bardzo	
konsumpcyjna,	 w	 sensie	 mu-
zyki	 balowej.	 Były	 style	 różne,	
np:	styl	zwany	Harlem-	muzyka	
czarna,	był	też	Mainstream	Jazz	
albo	 już	 jakieś	 formy	 swingu.	
Stricte	nowoczesny	jazz	był	dla	
mnie	 troszeczkę	 obcy.	 To	 zna-
czy	 ja	go	słuchałem,	byłem	nim	
zainteresowany,	ale	pozostałem	
tradycjonalistą,	tzn.	wybierałem	
muzykę	z	lat	20.	W	każdym	razie	
wszystkie	formy,	które	należały	
już	do	tradycji.	
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    Graliście z paniami: Hanną banaszak, izą zając, 
Heleną Vondráčkową.
	 Zespół,	 gdy	 już	 okrzepł,	 po	 uzyskaniu	 nagród,	
po	 nobilitowaniu,	 składał	 się	 z	 muzyków	 zawo-
dowych:	 potrafiliśmy	 czytać	 nuty,	 potrafiliśmy	
akompaniować.	 Zespół	 był	 eksportowany	 przez	
Pagart	 za	 granicę.	 Koncertowaliśmy	 jako	 grupa	
z	samoistnym	repertuarem,	oprócz	tego	mogliśmy	
towarzyszyć	piosenkarzom	i	piosenkarkom.	Na	tej	
zasadzie	poznaliśmy	Helenę	Vondráčkową.	Nagry-
waliśmy	z	nią	film	-	coś	na	kształt	dzisiejszych	spo-
tów	 reklamowych.	 Muzykę	 rejestrowałem	 sam,	
bez	orkiestry.	Nagrałem	muzykę	do	filmów	Jurka	
Tabora,	np:	„Strefa	wolnej	jazdy”.

 Gdy wyjechałeś do Szwecji, zespół przejął trębacz 
zbigniew Czwojda.
	 Przejęcie	 to	 za	 dużo	 powiedziane,	 po	 prostu	 został	wy-
brany	przez	gremium,	wyznaczony	 jako	kierownik	 (leader).	
To	 nie	 był	 mój	 pomysł,	 lecz	 wszystkich.	Miał	 doświadcze-
nie,	 jednak	okazało	się,	 że	 również	w	rozkładaniu	zespołu.	
W	 którymś	 momencie	 zrobiły	 się	
dwa:	 Sami	 Swoi	 i	 The	 New	 Sami	
Swoi	-	Zbigniewa	Czwojdy.	
Później	 przejął	 pałeczkę	 pan	 Jan	
Młynarczyk,	 który	 nadal	 współ-
pracował	 ze	 mną	 w	 tym	 sensie,	
że	 byłem	 jakby	 duchowym	 ojcem	
(teoretycznie	 jestem	 nim	 do	 dzi-
siaj).	 Podrzucałem	 pomysły:	 kole-
dzy,	 którzy	 grali	 ze	 mną,	 grali	 też	
w	The	New	Sami	Swoi,	nie	grał	nikt	
ze	starego	składu	-	wszyscy	oprócz	
Zbyszka	Czwojdy.	 Im	 chodziło	 tyl-
ko	 o	 to,	 żeby	 zaistnieć	 na	 rynku	
muzycznym	 z	 gotowcem	 o	 nazwie	
Sami	Swoi.	

 zapytam o nagranie płyty w 1980 roku i o tego muzyka, do-
minika witta, który tak młodo zmarł.
	 Jest	to	szersza	opowieść.	W	lutym	zmarła	mu	mama,	dwa	
tygodnie	póżniej	z	żalu	zmarł	mu	tata,	a	Dominik	zagłodził	
się	na	śmierć.	Po	prostu	chudł	ze	smutku.	Trwało	to	raptem	
pół	roku:	po	kolei	wszyscy	odeszli.	Oczywiście	my	w	tym	cza-
sie,	kiedy	on	zaczął	chorować,	pomagaliśmy	mu.	Pamiętam,	
jak	odbierał	dyplom	-	nie	wyszedł	już	po	niego,	ponieważ	nie	
miał	siły.
 jeszcze miesiąc przed śmiercią grał z wami na jazz jamboree.
Tak,	ale	 to	było	wcześniej,	 choroba	 (anoreksja)	 się	dopiero	
rozwijała,	 jeszcze	 wtedy	 jako	 tako	 funkcjonował.	 Gdy	 po-
jechaliśmy	 do	ZSRR,	 kupiliśmy	 dla	 niego	 instrument,	 tubę,	
którą	mu	sprezentowaliśmy.	I	on	na	tej	
tubie	gra	na	płycie.	Gdy	był	już	zupeł-
nie	chory,	upadł	nam	na	scenie,	bo	tuba	
była	duża	i	ciężka.	Był	z	nami	Willis	Co-
nover	i	mówił	mu:	„Dominik,	chciej	żyć,	
ty	jesteś	mistrzem”.	Dominik	miał	rze-
czywiście	wielki	talent	muzyczny.	Póź-

niej	wyjechaliśmy	na	Jazz	Jamboree,	był	jednak	taki	słaby,	że	
gdy	leżał	w	szpitalu,	wzięli	go	też	do	psychiatryka.	Mnie	się	
wydaje,	że	on	jednak	wtedy	jakby	miał	już	ochotę	do	życia,	
ale	było	za	póżno.Ta	płyta	z	nami	to	jest	 jedyne	archiwalne	
jego	nagranie,	mistrzowskie	zresztą.

 ile nagraliście płyt do roku 1980 ?
	 Nie	liczę	płyt	jako	swoich,	gdy	na-
grywaliśmy	 z	 solistami.	 Na	 płycie	
„Cyrk”	-	z	serii	Polish	Jazz	-	są	moje	
kompozycje.	Przyznam	się,	że	nie	za	
bardzo	to	lubiłem,	uważałem	się	za	
niewystarczająco	 odpowiedniego	
muzyka.	 Był	 jednak	 wymóg,	 żeby	
nie	 nagrywać	 standardów,	 bo	 trze-
ba	było	wtedy	odprowadzać	tantie-
my.
Gdy	dawaliśmy	 swój	materiał,	 były	
z	tego	pieniądze,	dlatego	na	tej	pły-
cie	 umieściłem	 kilka	 kompozycji,	
reszta	to	utwory	kolegów.
 Spotkałem się z czarną płytą dołą-
czoną w 2000 roku do pisma „jazz”- 

chyba z okazji 30- lecia zespołu.
	Pamiętam	ją,	ale	ona	była	wydana	przez	nas	prywanie.	Była	
to	płyta	reklamowa,	gdzie	poprzez	spectrum	naszych	moż-
liwości	 instrumentalnych	 przedstawialiśmy	 siebie.	 Została	
zresztą	ciepło	przyjęta.	Jedyną	jej	wadą	były	za	szybkie	tem-
pa.	Mówię	tak	z	dzisiejszego	punktu	widzenia.	Płyta	nie	była	
nudna	i	odzwierciedlała	nasze	ówczesne	możliwości.
 Może ty sam opowiesz coś o dobrych lub złych chwilach, o rze-
czach, o których jeszcze z różnych powodów nie rozmawiałeś.
	 Co	ja	wspominam	bardzo	dobrze...	Atmosferę	w	zespole,	
bo	nie	było	u	nas	konfliktów.	Orkiestra	zawsze	przed	koncer-
tem	miała	próby.	My	często	sami	z	siebie	się	spotykaliśmy,	
wszystkie	utwory	ogrywaliśmy.	Mieliśmy	około	dwudziestu	

godzin	 muzyki:	 nie	 graliśmy	 z	 nut,	 ale	
z	 pamięci.	Wychodząc	na	 scenę,	wyko-
nywaliśmy	 bardzo	 zaawansowany	 jazz.	
Działaliśmy	 z	 zaskoczenia	 na	 ludzi	 ta-
kim	show,	bo	gdy	gra	się	z	nut,	trzeba	się	
skoncentrować	na	nutach,	my	zaś	w	tym	
wolnym	przez	to	okienku	mieliśmy	czas	
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na	radość	z	grania,	pokazania	radosnego	luzu.	Był	taki	mo-
ment,	na	koncercie	koło	Dortmundu,	gdy	Kazio	Czernikow-
ski,	grający	na	gitarze,	chciał	coś	zapowiedzieć	do	mikrofonu	
i	 dotknął	 go	 ustami.	 Został	 porażony	 prądem,	 było	 gdzieś	
przebicie.	Jego	rzuciło	bardzo	mocno	do	tyłu.	Ludzie	zaczę-
li	 klaskać,	myśleli,	 że	 to	 taki	 specjalny	numer.	Wspominam	
to	 ze	 strachem,	 bo	mogło	 skończyć	 się	 tragicznie.	On	 sam	
był	w	takim	szoku,	że	nie	wiedział,	co	się	stało.	Wiem,	miał	
szczęście,	że	upadając	wyrwał	kabel	od	gitary	i	to	go	urato-
wało.	Publika	szalała	i	żądała	powtórki.
Do	przyjemnych	chwil	zaliczam	współpracę	z	legendą	jazzu	
-	Badem	Johnsonem,	saksofonistą,	który	grał	w	zespole	Co-
unta	 Basiego,	 partnera/narzeczone-
go	Billy	Holiday.	Miał	on	akurat	trasę	
koncertową	 w	 Szwecji:	 wiedział,	
że	 przyjeżdża	 na	 festiwal,	 wiedział,	
z	 kim	 będzie	 grał,	 czyli	 znał	 skład.	
Ktoś	 napisał	 też	 aranżacje,	 ale	 były	
jakieś	 drętwe.	 Dostaliśmy	 do	 odsłu-
chania	 kasetę.	Mieliśmy	 się	 zaznajo-
mić	z	jego	muzyką.	Powiedziano	nam,	
że	przywiezie	dobre	materiały,	jak	to	
muzycy	ze	Stanów.	
Jednak	moim	 zdaniem	 te	 aranże	 zo-
stały	 zrobione	 tak	 na	 kolanie.	 A	 my	
kasetę	 przesłuchaliśmy	 bardzo	 do-
kładnie	i	to	nam	o	tyle	się	podobało,	że	wiele	utworów	z	niej	
włożyliśmy	do	programu	swego	koncertu.
Gdy	przyjechał	 i	rozstawił	nuty,	zaczęliśmy	grać.	Jednak	to	
ani	 jemu,	ani	nam	się	nie	podobało,	wychodziła	drewniana	
muzyka,	bez	specjalnego	polotu.	Nie	było	w	tym	iskry,	ener-
gii.	Zrobił	przerwę	i	poszedł	sobie	do	baru,	taki	zafrasowany.	
A	my	zaczęliśmy	sobie	odgrywać	jego	program	z	pamięci.	On	
szybko,	gdy	nas	usłyszał,	zbiegł	na	dół.	Pyta:	Co	wy	gracie?	
No,	z	tej	pana	kasety,	odpowiedzieliśmy.	A	co	jeszcze	gracie?	
No	jeszcze	to	i	tamto...	Okazało	się,	że	gramy	cały	jego	pro-
gram.	On	na	to	zebrał	nuty,	spakował	 je	 i	mówi	do	nas	-	to	
gramy.	Gdy	wyjeżdżał	z	Polski,	ze	Świnoujścia,	to	prom	mu	
uciekł	i	rybacy	go	odwozili	ponoć	do	Szwecji.	Ten	człowiek,	
który	 go	 odwoził,	 powtórzył	 nam	 jego	 słowa	 zadowolenia	
-	nie	 spodziewał	 się	 takiej	gry.	Świadczyło	 to	dobrze	o	na-
szych	możliwościach.	Na	koniec	lat	70.	przypadało	apogeum	
możliwości	 Samych	 Swoich.Graliśmy	 program	 oparty	 na	
kompozycjach	big	-	bandu	Woody	Hermana,	byliśmy	ponie-
kąd	kopią	tego	zespołu.	Jednak	typowy	big	-	band	liczy	osób	
dwadzieścia,	nas	było	dziesięciu,	ale	efekt	był	ten	sam	i	tym	
kupiliśmy	całkowicie	Conovera.	Był	on	legendarnym	propa-
gatorem	 jazzu	w	 radiostacji	 Boys	 of	America,	wysyłał	 jazz	
amerykański	 w	 świat.Wszyscy	 się	 z	 nim	 liczyli,	 odwiedzał	
festiwale	jako	mentor.	Jeśli	idzie	o	nas,	to	był	przypadek.	On	
kochał	 zespół	Woodego	Hermana,	 uważał	 go	 za	 najlepszy	
big	-	band	na	świecie,	a	nas	umieszczał	zaraz	po	nim.	Powie-
dział	o	nas:	„absolutnie	fantastyczni”.	Te	słowa	dużo	znaczą	
dla	mnie.	Nie	chodziło	o	to,	żeby	się	porównywać,	mierzyć,	
ważyć.	Po	prostu	graliśmy	fajną	muzykę.
Opowiem	ci,	Wiesławie,	jeszcze	jedną	historię	-	z	Michaelem	
Breckerem,	jednym	ze	znaczących	saksofonistów	lat	80.	Po	
którymyś	 z	 występów	 na	 Jazz	 Jamboree	 zaproszono	 nas	

jako	jedyny	polski	zespół	do	udziału	w	festiwalu	w	Poitiers.	
To	 jest	 miedzynarodowy	 festiwal,	 gdzie	 grają	 przeważnie	
Amerykanie,	 bardzo	 rzadko	 ktoś	 z	 Europy.	 Mieszkaliśmy	
w	hotelu,	mieliśmy	możliwość	prób	w	rożnym	czasie,	odpo-
wiednim	dla	nas.	My	zawsze	robiliśmy	próby,	nie	dlatego,	że	
nie	umieliśmy,	ale	chcieliśmy	zawsze	brzmieć	lepiej.	To	było	
słychać	na	zewnątrz,	ludzie	nam	tego	zazdrościli,	nie	potrafi-
li	mieć	w	sobie	tego	rygoru,	nawet	przymusu	jak	my.	Zawsze	
starałem	 się,	 żeby	 w	 każdej	 umowie	 był	 zagwarantowany	
czas	na	próby,	żeby	spróbować	dźwięk.	Tak	więc	na	salę	prób	
wszedł	Michael	Brecker,	usiadł	na	widowni	i	siedział,	nic	nie	
mówiąc,	 do	 końca.	 Sądziłem,	 że	 pewnie	 nie	 miał	 co	 robić,	

więc	 nas	 słuchał.	 Tak	 samo	było	 na	
naszym	koncercie,	siedział	i	słuchał.
Kiedyś	 później	 spotkał	 z	 Krzesimi-
rem	 Dębskim,	 skrzypkiem	 zespołu	
String	Connection,	rozmawiał	z	nim	
o	 nas	 i	 prosił	 o	 przekazanie	 swojej	
opinii.	 Z	 opowieści	 Krzesimira	 wy-
nika,	 że	 nie	 zapamiętał	 nazwy	 na-
szego	 zespołu	 (trudno	 jest	 znaleźć	
idiom	do	Sami	Swoi),	ale	powiedział:	
„	Byłem	na	festiwalu	w	Poitiers	i	sły-
szałem	 tam	 Polaków.	 Oni	 grali	 coś	
takiego,	czego	ja	w	życiu	nie	słysza-
łem!”	 To	 była	 kompozycja	 Janusza	

Szprota	 i	flecisty	ze	Śląska	Krzysztofa	Zgraja.	Ćwiczyliśmy	
wtedy	utwór,	który	powstał	na	bazie	muzyki	ludowej	z	Kur-
piów	-	miał	tytuł	„Kurpia”.	Słuchając	go	dzisiaj,	też	mam	wra-
żenie,	 że	 to	 malutkie	 arcydzieło:	 zarówno	 dźwiękowe,	 jak	
i	wykonawcze.	Bardzo	smaczne.	Opakowanie	prawie	że	do-
skonałe.	Dlatego	prawdopodobnie	opinie	jednych	z	lepszych	
na	świecie	muzyków	mają	dla	nas	znaczenie.	Nam	nigdy	do	
głowy	 nie	 przyszło,	 żeby	 się	 prezentować	 jako	wyjatkowy	
zespół,	 tu	 nie	 o	 to	 chodziło.	 Jednak	 do	 nas	 dotarło,	 że	 to	
prawda.	Rozwijaliśmy	się	i	to	nas	cieszyło.
Mam	 jeszcze	 jedną	 historyjkę.	Dotyczy	 angielskiego	 dixie-
landowego	zespołu,	który	chyba	jeszcze	istnieje	i	 jest	uwa-
żany	 przez	 znawców	 za	 absolutnie	 najlepszy	 na	 świecie.	
Chodzi	o	Chris	Barber	Blues	and	Jazz	Band	z	puzonistą	Chri-
sem	 Barberem.	 Spotkaliśmy	 się	 na	 festiwalu	 w	Mönchen-
gladbach.	Chris	Barber	występował	jako	gwiazda	festiwalu,	
bo	miał	umowę	z	Oplem,	który	był	organizatorem.	Oni	grali	
raz	 na	 tydzień,	 myśmy	 musieli	 częściej.	 Mieliśmy	 swoich	
fanów.	Borussia	Mönchengladbach	to	byli	nasi	przyjaciele-	
przychodzili	na	każdy	koncert.	Piliśmy	razem	piwo,	 rozma-
wialiśmy	 z	 nimi	 o	 muzyce	 i	 piłce.	 Organizatorzy	 festiwalu	
postanowili	unowocześnić	imprezę	w	takim	sensie,	że	to	pu-
bliczność	miała	wybrać	swojego	faworyta.	My	wielu	swoich	
słuchaczy	„zabijaliśmy”	(brzmieniem,	oczywiście)-	ludzie	nie	
spodziewali	 się	 takich	 dźwięków.	 Było	 też	 tak,	 że	 zawsze	
wystawialiśmy	swoją	aparaturę.	Wiedzieliśmy	jak	ją	trakto-
wać,	a	ten,	który	rozstawiał,	szedł	na	piwo	i	tylko	później	ją	
zwijał.	A	myśmy	się	miksowali;	gdy	występowaliśmy	razem	
z	big	-	bandem	WDR,	też	dawaliśmy	im	czadu	tak,	że	oni	nie	
mogli	 nam	 sprostać.	 Mieli	 nowoczesne	 głośniki	 Bose,	 ale	
u	nich	coś	tam	pyrkało,	wydawało	dziwne	odgłosy.	A	u	nas	
był	 masywny	 dźwięk,	 który	 ludzie	 odczytywali	 jako	 moc.	
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Dlatego	na	tym	festiwalu	publiczność	oddała	głosy	na	nas.	
Wyjeżdżaliśmy	jako	zwycięzcy,	już	na	następny	rok	podpisa-
no	z	nami	kontrakt.	Skoro	 takie	zaproszenie	otrzymaliśmy,	
to	się	wybraliśmy	się	w	następnym	roku.	Przyjezdżamy	i	co	
się	okazuje?	Chris	Barber	gra	dalej,	a	my	nie,	czyli	pomimo	
zaproszenia	umowa	została	schowana.	Jednak	tam	byliśmy	
i	 nagle	 publiczność,	 widząc	 nas,	 pyta:	 kiedy	 gracie,	 gdzie	
gracie,	na	której	sali,	(bo	były	cztery	sale).	Nie	gramy.	Zaraz	
kilku	się	znalazło	i	zorganizowali	coś	takiego,	że	ludzie	przy-
chodzili	do	kasy	i	zaczęli	oddawać	bilety,	mówiąc,	że	zostali	
oszukani.	
Wtedy	organizatorzy	się	przestraszyli.	Przyszli	do	nas.	Ma-
cie	 instrumenty?	 Tak.	 To	 natychmiast	 je	 rozpakujcie	 i	 graj-
cie.	 Zagraliśmy	 jednego	 seta.	Okazało	 się,	 że	 ludzie	wyszli	
z	koncertu	Chrisa	Barbera.	Wszyscy.	Dla	niego	to	tragedia,	
a	dla	nas	szok,	ale	 i	 radość.	Podobna	sytuacja	zdarzyła	się,	
gdy	graliśmy	w	Düsseldorfie	w	klubie	Doktor	Jazz,	a	Chris	
Barber	 występował	 dwieście	metrów	 od	 nas	 w	 dużej	 sali.	
Klub	miał	miejsc	na	dwieście	osób	i	to	stojących	prawie	obok	
siebie.	 I	 tak	 dwieście	 osób	w	 klubie,	 sześćset	 stoi	 na	 ulicy,	
a	u	Barbera	nie	ma	nikogo.	Doszło	do	tego,	że	my	gramy	seta,	
a	właściciel	prosi,	aby	ci	ze	środka	wyszli	 i	wpuścili	 innych,	
tych	z	ulicy.	Oczywiście	okna	otwarte.	Opowiadano	nam	też	
później,	 że	 gdy	Chris	 Barber	 podpisywał	 umowę,	 to	 pytał,	
czy	w	pobliżu	nie	grają	Sami	Swoi.	Jak	my	graliśmy,	to	on	nie	
podpisywał	umowy	na	ten	termin.	Widać	z	tego,	że	byliśmy	
za	mocną	dla	niego	konkurencją,	a	przecież	jego	zespół	był	
wtedy	najlepszy	na	świecie.	

 julian, moje gratulacje! Co mam więcej powiedzieć, brawo. 
	 Wiesz,	 w	 tamtych	 czasach	 tutaj	 w	 kraju	 nikt	 o	 tym	 nie	
wiedział,	nie	pomyślał	nawet,	bo	informacje	nie	dochodziły.	
Powiem	też,	że	były	pod	nas	robione	specjalne	festiwale	np.	
w	 hotelu	Hilton	 był	 zrobiony	 dwudniowy	 festiwal	 Polskiej	
Wódki,	 tak	 żebyśmy	my	mogli	 grać.	Obrót	 -	 szaleńczy.	Był	
też	 fan	 club	 zespołu	Sami	Swoi.	 Ludzie	 jeździli	 za	nami,	 co	
w	jazzie	 jest	raczej	niespotykane.	Co	prawda	w	Niemczech	
był	ten	fan	club,	ale	i	tak	cieszy.	Prawda	też	taka,	że	w	tym	
czasie	byliśmy	tam	bardziej	znani	niż	w	Polsce.	Jako	zespół	
Sami	 Swoi	w	 	 kraju	 kojarzeni	 byliśmy	 z	 akompaniowaniem	
piosenkarkom.	Powiedzmy,	że	w	Polce	byliśmy	popularni,	ale	
w	inny	sposób.

 jakieś jednak trudności, jak sądzę, były w tamtym czasie 
z wyjazdami. Słyszałem nawet o tym, że zastanawialiście się 
nad pozostaniem na zachodzie.
	 Mieliśmy	managera	Niemca,	który	zaangażował	nas,	jako	
jedyny	zespół	z	Polski.	Graliśmy	w	bazie	NATO	w	Ramstein	
koło	Frankfurtu.	 Stacjonowali	 tam	Amerykanie.	Chciał	nas	
transplantować	 do	 Ameryki.	 Wszyscy	 byśmy	 tam	 musieli	
pojechać.	Teoretycznie	mieliśmy	szansę,	byliśmy	znakomity-
mi	muzykami,	dalibyśmy	sobie	radę.	Prawdopodobnie	grali-
byśmy	na	wycieczkowych	statkach.	Gdybyśmy	zaryzykowali	
i	zostali	pozostawieni	samym	sobie,	prawdopodobnie	byśmy	
polegli.Ten	 facet	 za	 nami	 chodził	 przez	 pół	 roku,	 dzwonił,	
przyjeżdżał	 i	namawiał.	Czterech	z	nas	się	zgadzało	 i	czte-
rech	się	nie	zgadzało	na	wyjazd.	Później	już	zrezygnował,	my	
też.	Z	 perspektywy	 czasu	widać,	 że	 była	 to	dobra	decyzja.	

Zostać	 na	 rynku	 amerykańskim,	 gdzie	 ktoś	 by	 nas	 prowa-
dził,	człowiek	uznany	wtedy,	to	byłaby	szansa	na	sukces.	Bez	
takiego	 managera	 prawdopodobnie	 bylibyśmy	 zespołem	
akompaniującym	 -	 nawet	 sławom,	 gwiazdom,	 ale	 nie	 jako	
Sami	Swoi.	Z	jednej	strony	moglibyśmy	zarabiać	duże	pienią-
dze,	bo	wiadomo,	zespół	zza	żelaznej	kurtyny	pokazuje	się	
jako	małpy.	Dobrze	graliśmy	i	mielibyśmy	dobrą	markę,	każ-
demu	się	podobaliśmy.	Jednak	decyzyzja	o	pozostaniu	była	
słuszna.	Teraz	mieszkamy	za	granicą,	ale	tęsknimy	za	Polską,	
a		tam,	w	Ameryce,	byłoby	to	samo.
 
 Mówimy o tęsknocie. w ostrzeszowie jesteś często, masz ko-
chającą rodzinę.
	 W	Ostrzeszowie	jestem,	jak	tylko	mam	tę	możliwość,	po-
wrót	do	korzeni	 jednak	 jest	to	dla	mnie	pewnik.	Wymienię	
też	 Bogusia	 Kuta,	 Mariana	 Dejnekę.	 Przywiozłem	 kiedyś	
grupę	uczniów	i	nauczycieli	ze	Szwecji,	w	której	mieszkam.	
Byli	oni	głównymi	sponsorami	tego	pobytu,	później	SP	nr	3	
nas	 rewizytowała,	 porównywaliśmy	 systemy	 szkolnictwa,	
zrobiliśmy	też	ponad	dwugodzinny	koncert.
Tym	dwóm	sponsorom	składam	duże	podziękowanie.	Grali-
śmy	też	dla	Bogusia	Kuta	na	jego	urodzinach.

	 Na	koniec	dodam	od	 siebie,	 że	muzykowanie	w	Samych	
Swoich	 było	 dla	moich	 kolegów	 odskocznią,	 otworzyło	 im	
bramy	do	wielu	 innych	wartości,	które	spożytkowali	w	do-
bry	sposób.	Przykładem	jest	Jaś	Izbiński.	Powiedział	mi,	że	
moje	rady	doprowadziły	do	tego,	że	śpiewa	tak,	a	nie	inaczej,	
ma	 swój	 styl.	 Inny	muzyk	przyznał,	 że	 gra	w	Samych	Swo-
ich	 spowodowała,	 iż	 bez	 żadnego	 problemu	 występował	
u	Maliszewskiego.	Tę	atmosferę	wprowadziliśmy	 razem	ze	
Zbyszkiem	Lewandowskim,	 ja	byłem,	powiedzmy,	 kataliza-
torem.	Wiesław,	wyobraź	sobie,	że	w	zespole	mieliśmy	kasę	
zapomogowo	 -	 pożyczkową,	 bo	 byliśmy	 nauczeni,	 że	 życie	
to	nie	tylko	słońce	i	sukcesy,	ale	i	kłopoty,	choroby.	Z	każdej	
chałtury	odkładaliśmy	pewną	sumę.	Gdy	ktoś	miał	problem	
finansowy,	brał	z	kasy	potrzebną	kwotę,	bez	procentu.	Tych	
pieniędzy	było	dużo.	Później,	gdy	zdecydowaliśmy,	że	wszy-
scy	mamy	już	unormowane	życie,	podzieliliśmy	między	nas	
te	pieniądze.	Pomyślałem	tak	po	poznańsku,	zabezpieczyli-
śmy	się	i	nie	byliśmy	zależni	od	innych	osób	lub	banków.	Oj-
ciec	mój	mówił:	 „Masz	 stówę,	wydaj	osiemdziesiąt	 złotych	
na	śniadanie,	zostaw	dwadzieścia,	no	i	po	śniadaniu	się	lepiej	
myśli”.	U	nas	w	zespole	nie	było	rzeczy,	których	nie	można	
było	rozwiązać.	
Z	 ludzi,	 którzy	 nam	 pomagali,	 wspomnę	 jeszcze	 Mariana	
Gabrysia	z	Kępna,naszego	managera.	Bardzo	się	przydawał	
w	Niemczech,	bo	gadał	po	niemiecku	 jak	z	nut.	Potrafił	za-
łatwiać	rzeczy,	które	nie	wchodziły	w	ramy	jego	kontraktu.	
Kilka	słów	muszę	też	powiedzieć	o	Hannie	Banaszak.	To	ta-
lent	 prawdziwy:	miała	 dużą	 łatwość	 śpiewania.	Napisałem	
dla	niej	utwór	„15	centów”.	Jak	ona	to	świetnie	śpiewała,	jak	
swingowała	na	scenie!	Amerykanie,	gdy	ją	usłyszeli,	myśleli,	
że	jest	ich	rodaczką,	która	śpiewa	w	Europie...		 	 	
          
                        - rozmawiał Wiesław Kaczmarek
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prezentowana	 była	 także	 wystawa	 foto-
graficzna	linia kolejowa ostrzeszów –namy-
słaki – zachować od zapomnienia,	wystawa	

rysunku	twarz, słowa i  czas	oraz	pokaz	fotografii	autorstwa	
Mariusza	Hermanna.
	 Rok	później	na	 stacji	w	  Bukownicy	odbyła	 się	pod	uro-
kliwym	hasłem	czwarta	edycja	Pikniku	Kolejowego.	W	 bu-
dynku	stacyjnym	można	było	wysłuchać	odczytu	piszącego	
te	 słowa	 pt.	 „O	 historii	 Gra-
bowskiej	 Toczki”.	 Jarmark	
rękodzieła,	 występy	 grajków	
i	  kuglarzy,	wystawy	plastycz-
ne	 i	   fotograficzne,	 loteria	
fantowa,	przejażdżki	bryczką,	
strzelanie	 z	   łuku,	 puszczanie	
latawców	 –	 to	 tylko	 znikoma	
część	 atrakcji,	 jakie	 czekały	
piknikowych	gości	w	  Bukow-
nicy.	 Późnym	 popołudniem	
rozegrano	 zawody	 drezyno-
we.	 Na	 zakończenie	 Pikniku	
uczestnicy	III	Warsztatów	Te-
atralnych	na	Stacji	Bukownica	
przygotowali	 pod	 kierunkiem	
Marii	Wróbel	 spektakl	plene-
rowy	na	motywach	„Parady”	Jana	Nepomucena	Potockiego	
w	  reżyserii	Sebastiana	Stafeckiego.	Ale	czarne	chmury	 już	
nadchodziły…
	 Ich	zapowiedzią	były	działania	drogowców	na	stacji	Gra-
bów,	które	doprowadziły	do	likwidacji	ciągłości	linii	i	ampu-
tacji	odcinka	torów	wiodących	z	Grabowa	do	Namysłaków	
na	rzecz	budowy	zupełnie	niepotrzebnego	ronda.	I	to	w	swo-
istym	 „prezencie”	w	momencie	 obchodów	100-lecia	 histo-
rycznej	 kolei.	 Trudno	 było	 wymyślić	 bardziej	 paraliżujący	
i	zniechęcający	scenariusz!	
	 Któż	 mógł	 przeczuwać,	 że	 była	 to	 zapowiedź	 końca	
naszych	 działań	 i	 inicjatyw	 –	 był	 to	 jeszcze	 miły	 „łabędzi	
śpiew”,	wieszczący	 jednak	 „złego	początki”.	Niemniej	 trwa-
jąca	ponad	pięćdziesiąt	lat	i	podzielona	na	różne	etapy	(woj-
na,	okres	komunistyczny,	przemiany	demokratyczne	i	wiele	
początkowo	zachęcających,	a	potem	daremnych	 i	per saldo 
nieskutecznych	 i	 pozornych	działań)	 agonia	 rozpoczęła	 się	
najpierw	 w	 1998	 roku	 zupełnie	 nieuzasadnioną	 decyzją	
o	zawieszeniu	eksploatacji	i	przewozów	na	tej	już	wówczas	
niemal	zapomnianej,	choć	obecnej	w	pamięci	kulturowej	re-
gionu	m,	in.	na	kartach	literatury	niemieckiej	i	w	ostrzeszow-
skiej	prasie	trasie	kolejowej.	
	 To,	 że	 nie	 udało	 się	 kolei	 do	 dzisiaj	 rozebrać	 i	 zniszczyć	
(paradoksalnie	i	na	to	zabrakło	pieniędzy!),	nie	jest	żadnym	
powodem	do	dumy,	bo	nigdy	niszczenie	własnego	historycz-
nego	dziedzictwa	(w	tym	przypadku	zabytkowej	infrastruk-
tury	 technicznej)	 nie	 powinno	 być	 tytułem	 do	 chwały.	 Są	
nawet	tacy,	którzy	ciągle	jeszcze	o	niej	pamiętają	-	nieliczni	
członkowie	 Towarzystwa	 Miłośników	 Kolei	 Ostrzeszów-
-Namysłaki,	turyści,	regionaliści	i	miłośnicy	niezapomnianej	
aury	podróży	kolejami	żelaznymi,	w	tym,	co	niegdyś	wyda-
wało	 się	 tak	optymistyczne,	 także	osoby	zaliczające	 się	do	
młodego	pokolenia.	

Nie	ulega	wątpliwości,	że	fizyczna	egzystencja	kolei	osiągnie	
niebawem	 swój	 kres,	 nawet	 bez	 administracyjnej	 decyzji	
o	 definitywnej	 rozbiórce	 zakończy	 swój	 żywot	 okaleczona	
i	splądrowana,	przetrwają	–	o	ile	to	będzie	możliwe	-	nielicz-
ne	 zasiedlone	 budynki	 dworców	 i	 trwałe	 budowle	 ziemne	
(nasypy,	mosty).	Wiara	w	 jej	 tak	pożądaną	 choć	 częściową	
rewitalizację	 graniczy	 obecnie	 z	 cudem,	wiele	 osób	 i	 urzę-
dów	 rzuciło	 na	 jej	 tory	 zbyt	 wiele	 przysłowiowych	 „kłód”,	

a	 mówiąc	 po	 kolejowemu-	 podkładów,	 aby	 Toczka	 mogła	
dalej	po	swoim	własnym	torze	jeździć…	Być	może	wielu	 jej	
przeciwników,	 którzy	 w	 absolutnie	 niezrozumiały	 sposób	
negowali	od	samego	początku	jej	rację	bytu,	uraduje	się	tym	
faktem.	 Pozornymi	 działaniami	 zmarnowano	 ogromny	 ka-
pitał	 energii	 społecznej!	 A	 może	 ci	 nieliczni	 „sprawiedliwi	
wśród	mieszkańców	powiatu”,	którzy	tyle	lat	o	nią	walczyli,	
w	końcu	uronią	choćby	jedną	łzę	i	zasmucą	się	nieco…
Bo	 jednak	w	naszym	województwie	wielkopolskim	 istnieją	
nie	 tylko	same	negatywne	przykłady.	Towarzystwo	Przyja-
ciół	Kolejki	Średzkiej	„Bana”	uruchamia	jeszcze	w	obecnym	
roku	2018	ogólnodostępne	pociągi	 ze	 Środy	Wlkp.	 do	Za-
niemyśla	(14	km)	aż	do	połowy	listopada.	Zatem	sezon	prze-
wozów	turystycznych	na	Średzkiej	Kolei	Powiatowej	będzie	
jednym	z	najdłuższych	w	kraju.	Dodatkową	atrakcją	stanie	
się	 prowadzenie	 składów	 zabytkowym	 parowozem	 Px48-
1756.	W	Środzie	Wlkp.	daje	się	więc	coś	zrobić	 i	 to	nawet	
całkiem	sporo!

	 Jednak	nawet	 gdyby	Ostrzeszowskiej	Kolei	Powiatowej	
dany	był	tylko	żywot	niszczejącego	pomnika	techniki	z	po-
czątków	XX	wieku	w	postępującym	rozkładzie,	pozostanie	
na	zawsze	w	świadomości	 i	pamięci	kulturowej	wielu	star-
szych	 mieszkańców	 naszej	 „małej	 ojczyzny”,	 w	 książkach	
i	 artykułach	 regionalnych	 historyków	 jako	 trwały	 symbol	
życia	i	pracy	na	ziemi	ostrzeszowskiej	oraz	swoiste	poucza-
jące	memento	 rozumnych,	 rozważnych	 i	 przyszłościowych	
działań	wspólnotowych.	Nie	po	to,	żeby	zwijać,	lecz	po	to,	by	
rozwijać	i	wzbogacać!	

Jeszcze	słychać	gwizd	parowozu	i	stukot	żelaznych	kół…

ciąg dalszy 
ze str. 8
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	 Brat	 Józef	 był	 starszy	 ode	mnie	 o	 trzy	 lata.	 Swoją	 edu-
kację	rozpoczął	od	tzw.	ćwiczeniówki.	W	tej	szkole	podsta-
wowej	uczyli	słuchacze	seminarium	nauczycielskiego,	tutaj	
odbywali	praktyki	pod	nadzorem	swoich	nauczycieli.	Semi-
narium	 wynajmowało	 izby	 lekcyjne	 w	 gmachu	 gimnazjum	
przy	ul.	Zamkowej,	a	szkoła	ćwiczeń	mieściła	się	w	budynku	
vis-	à-	vis,	za	kościołem	(obecnie	ZS	nr	2).	Należała	ona	do	
gminy	ewangelickiej,	ponieważ	seminarium	przygotowywa-
ło	do	zawodu	głównie	Polaków	tego	wyznania	lub	Niemców	
z	rodzin,	które	optowały	za	Polską.	Celem	działalności	pla-
cówki	była	repolonizacja	 ludności	ewangelickiej,	poddawa-
nej	germanizacji	w	czasie	zaborów.	Niestety	nie	było	zawsze	
pełnej	 obsady	 poszczególnych	 roczników,	 więc	 przyjmo-
wano	 do	 szkoły	 także	 wielu	 katolików	 z	 Ostrzeszowa.	 Po	
zakończeniu	 nauki	 część	 młodych	 nauczycieli	 wyjeżdżała	
nawet	na	tzw.	kresy	wschodnie,	ponieważ	na	naszym	terenie	
brakowało	już	dla	nich	etatów,	a	tam	byli	bardzo	potrzebni,	
np.	późniejszy	profesor	gimnazjum	Stanisław	Schubert,	pan	
Jan	Kaczmarek	i	wielu	innych.	Po	1940	roku	znaleźli	się	na	
terenach	 zaanektowanych	 przez	 Sowietów.	 Wielu	 z	 nich	
walczyło	w	dywizji	gen.	Andersa.
Mój	 starszy	 brat	 uczęszczał	 zatem	do	 ćwiczeniówki,	 która	
miała	charakter	dość	elitarny,	była	utrzymana	na	wysokim	
poziomie.	 Dzięki	 temu	mógł	 z	 powidzeniem	 kontynuować	
naukę	 w	 Gnieźnie.	 Opuścił	 Ostrzeszów,	 ponieważ	 siostra	
mojego	 ojca	 i	 jej	mąż	 nie	mogli	mieć	 dzieci,	więc	 poprosili	
rodziców	o	zgodę	na	wychowywanie	Józefa.	I	w	ten	sposób	
już	przed	wojną	pojechał	do	Gniezna.	Nasza	ćwiczeniówka	
była	wtedy	już	w	likwidacji	w	związku	z	zamykaniem	semi-
narium.	 Przyczyniły	 się	 do	 tego	 liczne	 braki	 i	 mały	 nabór.	
Nauczycieli	i	uczniów	przeniesiono	do	Krotoszyna,	gdzie	był	
dobry	internat.Tam	uczył	się	i	zdawał	maturę	pan	Jan	Maliń-
ski,	późniejszy	lotnik.	Józef	mieszkał	u	wujostwa	w	Gnieźnie	
i	tam	się	uczył.	Co	ciekawe,	do	tej	samej	szkoły	chodziła	moja	
przyszła	żona	Krystyna,	której	ojciec	służył	w	25	pułku	arty- 
lerii	 lekkiej.	W	1939	 roku	brat	przyjechał	na	wakacje	 i	 już	
do	Gniezna	nie	wrócił,	bo	wybuchła	wojna.	Szkoły	były	za-
mknięte,	więc	został	w	Ostrzeszowie.	Razem	z	nami	uciekał	
do	Warszawy.
	 Gdy	w	1939	roku	rozpoczęła	się	okupacja,	Niemcy	utwo-
rzyli	z	własnej	młodzieży	oddziały	tzw.	Hitlerjugend.	To	był	
specjalny	system	agresywnego	wychowania,	bardzo	groźna	
organizacja.	 Młodzi	 naziści	 wychodzili	 na	 ulice,	 formowali	
kilkuosobowe	 grupy	 i	 bili	 nasze	 polskie	 dzieci,	 aby	 zastra-
szyć	ludność.	Tak	się	złożyło,	że	mój	starszy	brat	Józef	został	
mocno	pobity.	Ledwo	dotarł	do	domu.	Gdy	więc	wujostwo	
zostali	 wysiedleni	 z	 Gniezna	 do	 Piotrkowa,	 pomyśleliśmy,	
żeby	brata	wysłać	do	nich	i	tam	ukryć.	Jednak	przerzucić	go	
do	Generalnej	 Guberni	 nie	 było	 łatwo.	 Polacy	 szczególnie	
nie	mogli	przekraczać	granicy,	chyba	że	Niemcy	ich	tam	wy-
wieźli	wcześniej!	Trzeba	było	szukać	sposobu,	jak	dostarczyć	
Józefa	do	Piotrkowa.	W	naszym	domu,	ale	z	wejściem	od	in-
nej	ulicy,	mieszkała	rodzina	Szkopków	(trzy	siostry	 i	ojciec,	
kowal	Franciszek	Szkopek).	Skontaktowała	się	z	nimi	mama,	
bo	ojciec	 już	był	w	więzieniu,	a	14	grudnia	został	rozstrze-

lany	 na	 Winiarach	
w	 Kaliszu.	 Najstar-
sza	 z	 pań	 Szkopek,	
Zofia,	 która	 przed	
wojną	 wyjechała	 do	
Niemiec,	a	wróciła	do	
Ostrzeszowa	w	 1939	
roku	 jako	 obywatel-
ka	 niemiecka,	 miała	
dowód	 Reichsdeut-
scha	 i	 dlatego	 mogła	
legalnie	 poruszać	 się	
po	 całej	 Rzeszy,	 łącz-
nie	 z	 Gen.	 Gubernią.	
Przewiozła	 brata	 do	
Piotrkowa.	 Mieszkał	
tam	 całą	 okupację,	 skończył	 szkołę.	 W	 roku	 1945	 wrócił	
z	wujostwem	do	Gniezna	i	zdawał	zaraz	maturę.	W	tym	cza-
sie	w	gnieźnieńskim	gimnazjum	było	dużo	kleryków,	którzy	
musieli	 też	 dokończyć	 naukę.	 Do	 matury	 przystąpiło	 ich	
dużo,	około	20,	a	mój	brat	 jedyny	 jako	osoba	świecka	zda-
wał	z	nimi.	Pamiętam,	myśleliśmy,	że	on	też	wstąpi	do	semi-
narium,	ale	tak	się	nie	stało,	bo	miał	 inne	zainteresowania.	
Zdał	egzamin	na	Wydział	Leśny	UAM	w	Poznaniu.	Skończył	
leśnictwo	 już	 w	 1949	 roku,	 studia	 odbywały	 się	 bowiem	
w	 cyklu	 trzyletnim.	 Jako	 dodatkową	 specjalizację	 wybrał	
ichtiologię,	 ponieważ	 wiedział,	 że	 praktykę	 będzie	 miał	
w	 naszej	 okolicy	 (Przygodzice,	 okolice	Milicza).	 Przyznam,	
że	trochę	było	mi	żal.	Maturę	zdałem	w	roku	1948	i	wyda-
wało	się,	że	też	powinienem	iść	na	leśnictwo,	ale	dwóch	braci	
na	tym	samym	kierunku	to	byłoby	za	dużo!	Zresztą	miałem	
inne	 zainteresowania,	 które	 poźniej	 stały	 się	 moim	 zawo-
dem.	 Skończyłem	 technikum	 dentystyczne,	 a	 Józef	 dostał	
nakaz	pracy.	Został	kierownikiem	Wydziału	Łowiectwa	przy	
Wojewódzkiej	Radzie	we	Wrocławiu.	Można	sobie	wyobra-
zić,	 jak	 niewielka	musiała	 być	 kadra	 nadająca	 się	 do	 obsa-
dzenia	etatów	w	urzędach,	że	młodego	absolwenta	darzono	
takim	 zaufaniem.	 Wspominałem	 też	 na	 naszym	 ostatnim	
spotkaniu	w	Ratuszu,	z	jakimi	kłopotliwymi	sprawami	musiał	
się	uporać.	Na	terenie	województwa	dolnośląskiego	stacjo-
nowały	 jednostki	rosyjskie,	które	były	-	powiedzmy	to	wy-
raźnie-	wojskami	okupacyjnymi,	pilnujacymi	naszych	granic	
zachodnich.	Miał	z	tymi	żołnierzami,	a	zwłaszcza	z	oficerami	
rosyjskimi,	poważne	kłopoty,	ponieważ	bezczelnie,	nie	kry-
jąc	 się,	kłusowali	w	 lasach	dolnośląskich	 i	opolskich.	Zwie-
rzyny	było	dużo,	ale	oni	nie	polowali	etycznie,	nie	trzymali	
się	zasad.	Wiecznie	więc	miał	z	nimi	jakieś	konflikty,	co	nieraz	
było	groźne.	Ponieważ	w	Ostrzeszowie	tworzyła	się	Okrę-
gowa	Dyrekcja	Lasów	Państwowych,	umyślił	sobie	Józef,	że	
może	by	dostał	posadę	w	rodzinnym	mieście,	co	było	wtedy	
realne.	Niestety,	siedzibę	Okręgowej	Dyrekcji	przeniesiono	
do	 Ostrowa	Wielkopolskiego	 i	 skończyło	 się	 na	 chęciach.	
Wobec	tej	sytuacji	zaproponowano	mu	pracę	w	Nadleśnic-
twie	w	Sośni	koło	Odalanowa,	gdzie	było	Technikum	Leśne.	
Poszedł	tam,	był	wykładowcą	i	dodatkowo	podlegało	mu	to	

Józef Cieplik, mój starszy brat 
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Leśnictwo	 w	 Sośni	 (wydzielone	 dla	
szkoły).	Miał	 bardzo	 ciekawą	pracę	
z	młodymi	ludźmi	i	mógł	się	wykazać	
swą	rozległą	wiedzą.	Po	jakimś	cza-
sie	otrzymał	propozycję	przejścia	do	
Białogardu.	Była	tam	wyłuszczarnia	
nasion-	duży	zakład,	który	wymagał	
kierownictwa	 specjalistów	 i	 prze-
szkolenia	 pracowników.	 Z	 zatrud-
nieniem	 ludzi	 też	 były	 problemy,	
brakowało	 ich.	 Jednak	 Józef	 z	 tym	
sobie	 poradził	 i	 został	 doceniony.	
Po	 paru	 latach	 znów	 zapropono-
wano	 mu	 zmianę.	 Został	 nadleśni-
czym	w	 Słupsku	 i	 pracował	 tam	do	
momentu	 utworzenia	 wojewódz-
twa	 słupskiego	 około	 roku	 1972.	
W	następstwie	tych	zmian	otrzymał	
stanowisko	 Wojewódzkiego	 Kon-
serwatora	Przyrody,	ponieważ	miał	
ciągoty	 do	 działalności	 społecz-
nej	 i	 do	 twórczej	 pracy	 w	 zakresie	
ochrony	 środowiska.	Wykazał	 się	dużym	zaangażowaniem	
w	tworzeniu	obszarów	ochronnych.	Utworzył	teren	ochron-
ny	nad	rzeką	Słupią	w	formie	rezerwatu	i	zajmował	się	nim	
nawet	 później,	 gdy	 zlikwidowano	 województwo,	 chociaż	
został	 wtedy	 już	 przeniesiony	 do	 Gdańska	 w	 charakterze	
eksperta	do	 spraw	ochrony	 środowiska,	 a	 szczególnie	 śro-

dowisk	leśnych	w	tamtym	terenie.	Jego	pasją	była	nie	tylko	
praca	zawodowa,	ale	przede	wszystkim	praca	dydaktyczna	
i	społeczna	działalność	kulturalna.	Zajął	się	tworzeniem	To-
warzystwa	Kulturalnego	 Słupskiego,	 które	 już	 istniało,	 ale	
on	podniósł	jego	znaczenie.	

Często	wspominam	mojego	starszego	brata	Józefa.
	 	 	 	 																		Jan	Marek	Cieplik

  KilKa informacji encyKlopedycznych:

Dr JÓZEF CIEPLIK urodził się 9 lutego 1928 r. w Ostrzeszowie.
	 W	okresie	pracy	zawodowej	 i	po	przejściu	na	emeryturę	poświęcał	dużo	czasu	 i	energii	na	działania	społeczne	w	za-
kresie	ochrony	walorów	przyrodniczych	ziemi	słupskiej,	wykazując	jednocześnie	duże	zdolności	organizacyjne	i	ogromną	
wiedzę.	Działał	w	Polskim	Towarzystwie	Turystyczno-Krajoznawczym	(członek	Zarządu	Powiatowego	 i	Przewodniczący	
Komisji	Ochrony	Przyrody	PTTK	w	Słupsku),	w	Naczelnej	Organizacji	Technicznej	(Komitet	Kształtowania	i	Ochrony	Śro-
dowiska	–	przewodniczący	Komitetu	w	latach	1972-1989)	i	Lidze	Ochrony	Przyrody	–	w	latach	1975-1982	wiceprzewod-
niczący,	od	1982	roku	Prezes	Zarządu	Wojewódzkiego,	równocześnie	członek	w	latach	Zarządu	Głównego	LOP.	Od	1968	
roku	był	aktywnym	działaczem	Słupskiego	Towarzystwa	Społeczno-Kulturalnego.	W	powstałym	w1968	roku	Kole	Miło-
śników	Regionu	STSK	został	przewodniczącym.	W	1984	roku	dr	Józef	Cieplik	utworzył	Koło	Przyjaciół	Parku	Krajobra-
zowego	„Dolina	Słupi”,	od	1990	roku	działające	pod	nazwą	Koło	Miłośników	Regionu	i	Przyjaciół	Parku	Krajobrazowego	
„Dolina	Słupi”.	Zgodnie	z	Regulaminem	Koła	p.	Cieplik	współpracował	z	Ligą	Ochrony	Przyrody	i	Polskim	Towarzystwem	
Turystyczno-Krajoznawczym.	W	latach	1988-2002	roku	reprezentował	STSK	w	Radzie	Krajowej	Regionalnych	Towarzystw	
Kultury,	od	1994-2002	roku	był	członkiem	Prezydium	Rady.	W	latach	1976-1990	działał	społecznie	w	Radzie	Słowińskie-
go	Parku	Narodowego	i	równolegle	w	Wojewódzkim	Komitecie	Ochrony	Przyrody	przy	wojewodzie	słupskim.	Przez	dwie	
kadencje	(1991-1998)	był	aktywnym	radnym	Rady	Miejskiej	w	Słupsku.	Bardzo	ważną	dziedziną	społecznej	działalności	 
dr.	 	 Józefa	Cieplika	były	wydawnictwa	dotyczące	nie	 tylko	 zagadnień	przyrodniczych,	 ale	 tak-
że	różnorodnej	problematyki	życia	społecznego	Słupska	i	regionu.	Na	szczególne	podkreślenie	
zasługuje	10	tomów	„Materiałów	do	poznania	regionalizmu	słupskiego”	wydane	w	latach	1999-
2008,	których	inicjatorem,	redaktorem	i	głównym	autorem	był	dr	Józef	Cieplik.	Wydawnictwem	
zainteresowane	są	biblioteki	w	regionie	oraz	biblioteki	uniwersyteckie	w	kraju.	
Dr	 inż.	 Jozef	Cieplik	zmarł	21	grudnia	2014	roku	w	swoim	domu	w	Słupsku.	Urna	z	prochami	
zmarłego	 spoczęła	 zgodnie	 z	 jego	 wolą	 w	 rodzinnym	 grobowcu	 w	 Ostrzeszowie	 30	 grudnia	
2014	roku.	Na	cmentarzu	komunalnym	w	Słupsku,	w	lapidarium,	jest	tablica	poświęcona	pamięci	 
Józefa	Cieplika.
 

Źródło: Zbigniew Sobisz, Józef Cieplik - twórca i działacz LOP w regionie słupskim. 
Wydawnictwo Jasne, Słupsk - Pruszcz Gdański 2018. 
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Gdy w 1919 roku Polska odzyskaliśmy niepodległość, nikt nie przypuszczał, że wolna Polska przetrwa tylko 20 lat. Dlatego 
niech te zdjęcia z okupowanego przez Niemców Ostrzeszowa będą ostrzeżeniem i niech przypominają słowa wypowie-
dziane przez Jana Pawła II: „ WOLNOść NIe JeSt DaNa raZ Na ZaWSZe. trZeBa Ją StaLe ZDOByWać Na NOWO”. 
Wśród prezentowanych zdjęć nie ma fotografii z obozu jenieckiego, któych dużo w swoich zbiorach posiada Muzeum 
regionalne; uznaliśmy, że jest to temat na osobną publikację. 
              Grzegorz Kuśnierczyk

Dom na skrzyzowaniu 
ulicy Gorgolewskiego i Zamkowej; 
w czasie wojny mieściła się tutaj 
Komendantura Miejska Obozów 
Jeńców Wojennych.

Drogowskaz przy „autostradzie”. Remont wieży ratuszowej i stylowa latarnia 
przy ulucy Siennej.

Żołnierz niemiecki na ulicy Horst-Wessel, 
obecnie Sikorskiego.

Żołnierze niemieccy na rynku. Ostrzeszów z czystym powietrzem i perła Kraju 
Warty - tak okupant reklamował nasze miasto 
na ścianie budynku przy ulicy Sikorskiego.
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Na fotografii widzimy transport mieszkańców Ostrzeszowa do obozu 
koncentracyjnego. Zdjęcie wykonała Maria Golusińska ze strychu domu 
państwa Worymów przy ulicy Kolejowej.

Żołnierze niemieccy stoją przy wieży ciśnień; widoczna rzeźnia miejska.

Grzegorz Kuśnierczyk

Zdjęcia ze zbiorów:
Muzeum Regionalnego, Sławomira Pola, Rafała Jagodzińska, 

Małgorzaty Malskiej, Grzegorza Kuśnierczyka.

Polscy pracownicy i niemietcy kolejarze stoją przy kolejowej 
wieży cisnień.

Orkiestra wojskowa na rynku.

Ratusz

Ratusz

Budynek poczty.

Uroczystości na rynku.
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	 Tradycyjnie	 w	   listopadzie,	 który	 jest	 miesiącem	 upa-
miętniającym	 datę	 urodzin	 Marii	 Skłodowskiej	 –Cu-
rie,	 w	   naszym	 liceum	 obchodzone	 jest	 Święto	 Szkoły.	
W	   2017	 roku  	 obchody	 zaplanowano	 na	 17	 listopada.	 
Uroczystości	 odbywały	 się	w	   trzech	 odsłonach.	 Pierwsza	
z	  nich	 to	ślubowanie	klas	pierwszych	oraz	rozstrzygnięcie	
konkursu	wiedzy	o	 patronach,	czyli	Marii	Skłodowskiej-Cu-
rie	i	 o.	Maksymilianie	Kolbem.	Scenariusz	tej	części	uroczy-
stości	stworzyła	klasa	II	a	  pod	czujnym	okiem	wychowaw-
czyni	 –	 pani	 Doroty	Daszczyk.	 Uczniowie	 klas	 pierwszych	
złożyli	 przyrzeczenie,	 którego	 treść	 odczytał	 uroczyście	
pan	dyrektor	Michał	Błoch.	Potem	wręczono	nagrody	przy-
znane	w	  konkursie	wiedzy	o	  patronach	szkoły.	Uczniowie	
odebrali	je	z	 rąk	pana	dyrektora	i	 pani	wicedyrektor	Jolan-
ty	 Ratajczyk.	 Kolejnym,	 niezwykle	 interesującym	punktem	
programu	 obchodów,	 był	 wykład	 pana	 prof.	 dr.	 hab.	 Bog-
dana	 Idzikowskiego	 Kwantowa	 natura	 zjawisk	 fizycznych.	
Było	ciekawie	ze względu	na	urozmaiconą	eksperymentami	
formę,	w	   jakiej	 pan	 profesor	 i	   absolwent	 naszego	 liceum	
w	   jednej	 osobie	 zaprezentował	 temat.	 O	   godzinie	 13.00	
rozpoczęła	się	najważniejsza	część	obchodów	Święta	Szko-
ły,	czyli 	uroczystość	nadania	honorowego	tytułu	Wybitnego	
Absolwenta.	To	 inicjatywa	Stowarzyszenia	Wychowanków,	
Absolwentów	i	  Przyjaciół	Gimnazjum	i	  Liceum	w	 Ostrze-
szowie.	Siedem	lat	temu	Stowarzyszenie	powołało	Kapitu-
łę	przyznającą	wyróżnienia	zasłużonym	dla	szkoły	osobom.	
W	   swej	 kilkuletniej	 historii	 Kapituła	 przyznała	 już	 tytuły	
Zasłużonego	Profesora	 Stanisławowi	Czernikowi,	 ks.	 Ada-
mowi	Cieślarowi	i	 dyrektorowi	Józefowi	Michlikowi,	a	 Wy-
bitnego	Absolwenta	Annie	Klubównie,	prof.	zw.	dr.	hab.	inż.	
Kazimierzowi	 Thielowi,	 gen.	 broni	 Wojska	 Polskiego	 Zbi-
gniewowi	Głowience,	 prof.	 dr.	 hab.	 Ryszardowi	 Pregielowi	
oraz	Krzysztofowi	Wielickiemu.	
W	 2017	 roku	 zdecydowano,	 że	 tytuł	 Wybitnego	 Ab-
solwenta	 otrzyma	 pan	 Stanisław	 Stawski	 –	 absol-
went	 naszej	 szkoły	 z	   roku	 1949,	 wieloletni	 nauczy-
ciel	 fizyki,	 harcmistrz	 RP.	 Kapituła	 Honorowych	
Wyróżnień,	 której	 Przewodniczącym	 jest	 prof.	 dr	 hab.	
Zbigniew	 Blok,	 podjęła	 też	 decyzję	 o	   umieszczeniu	 por-
tretu	Wyróżnionego	w	  Galerii	Zasłużonych	w	  auli	Szkoły.	 

Uroczystość	 miała	
niezwykle	 podnio-
sły	 i	   wzruszający	
charakter.	 Nie	 za-
brakło	 występu	
chóru	 szkolnego	
pod	 batutą	 pana	
Stanisława	 Sztu-
kowskiego,	 a	   tak-
że	 prezentacji	
zdjęć	archiwalnych	
oraz	 filmów,	 które	
wspaniale	pokazały	wizerunek	Uhonorowanego.
Nauczyciel	 i	   druh	 komendant	 Stanisław	 Stawski	 jest	 nie-
kwestionowanym	autorytetem	dla	młodzieży	 licealnej,	 ab-
solwentów,	braci	harcerskiej	oraz	społeczności	 lokalnej.	To	
człowiek	 o	   nieposzlakowanej	 opinii	 i	   niespożytej	 energii,	
zarażający	innych	swoją	społecznikowską	pasją.	Jest	posta-
cią	 rozpoznawalną	 i	   ogromnie	 zasłużoną.	 Nie	 tylko	mówi	
o	   istotnych	 wartościach,	 ale	 również	 swoim	 postępowa-
niem	 udowadnia	 ich	 niekwestionowane	 znaczenie.	 Gratu-
lacje	 i	   słowa	uznania	 złożyli	 panu	Stanisławowi	Stawskie-
mu	zacni	gości,	którzy	zaszczycili	 społeczność	szkolną	swą	
obecnością,	 a	   wśród	 nich:	 pan	 prof.	 dr	 hab.	 inż.	 Ryszard	
Pregiel	(Wybitny	Absolwent	naszej	Szkoły),	pan	prof.	dr	hab.	
Bogdan	Idzikowski	z	 Instytutu	Fizyki	Molekularnej	Polskiej	
Akademii	Nauk	w	 Poznaniu,,	pan	prof.	dr	hab.	Jerzy	Nowak	
z	   Instytutu	 Fizyki	 Politechniki	 Wrocławskiej,	 przewodni-
czący	Kapituły	Nadawania	Tytułów	Zasłużonych 	dla	Szkoły	
–	 pan	 prof.	 dr	 hab.	 Zbigniew	 Blok,	 przedstawicielka	 Kura-
torium	Oświaty	w	 Poznaniu	-	starszy	wizytator-	pani	Anna	
Piotrowska,	pan	Paweł	Biedziak-	radca	prezesa	Najwyższej	
Izby	 Kontroli,	 pan	 Lech	 Janicki	 –	 Starosta	 Ostrzeszowski	
i	 pan	Adam	Mickiewicz	–	Wicestarosta,	członkowie	Zarządu	
Rady	Powiatu:	pani	Zofia	Witkowska,	pan	Maksymilian	Ptak,	
pan	 Jan  	 Puchała,	 pan	 Mariusz	Witek	 -	 burmistrz	 Miasta	
i	  Gminy	Ostrzeszów,  	przewodniczący	Rady	Miejskiej	-pan	
Edward	Skrzypek,	członkowie	Stowarzyszenia	Wychowan-
ków,	Absolwentów	i	  Przyjaciół	Gimnazjum	i	  Liceum	Ogól-
nokształcącego	w	 Ostrzeszowie	wraz	z	  prezesem-	panem	

Wyrazy uznania dla Pana Stanisława Stawskiego!
 Mija rok od uhonorowania nieprzeciętnego mieszkańca naszego miasta, wy-
jątkowego nauczyciela i wychowawcy tytułem Wybitnego Absolwenta I Liceum 
Ogólnokształcącego w Ostrzeszowie. Dołączając się do niemilknących głosów 
uznania i wdzięczności dla zasług oraz talentów pana Stanisława Stawskiego, 
publikujemy tekst, który jest relacją z tej uroczystości.
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Mieczysławem	Ścierskim,	wieloletni	dyrektor	naszej	szkoły	
-	 pan	 Ryszard	 Kalina	 oraz	 dyrektorzy	 szkół	 ponadgimna-
zjalnych:	Dyrektor	ZS	nr	1	pan	Dariusz	Grzesik  	 oraz	pani	
wicedyrektor	ZS	nr	2	Danuta	Pawlak,	a	  także	pani	Dorota	
Wójtowicz	 –	 dyrektor	 Specjalnego	 Ośrodka	 Szkolno-Wy-
chowawczego,	pan	Waldemar	Sipa	-	zastępca	Komendanta	
Policji,	 pan	 Tomasz	 Mak	 -	 komendant	 Państwowej	 Straży	
Pożarnej	w	 Ostrzeszowie,	pan	Bohdan	Ogrodowski	-	prezes	
Towarzystwa	 Przyjaciół	 Ziemi	 Ostrzeszowskiej,	 pan	 Bole-

sław	Grobelny	były	prezes	tegoż	Towarzystwa,	pan	Zbyszko	
Szmaj	-	członek	Kapituły 	Nadawania	Tytułów	Zasłużonych 	
dla	Szkoły,	przedstawiciele	Rady	Rodziców	na	czele	z	 prze-
wodniczącą	 Panią	 Ewą	 Andrzejewską	 oraz	 pani	 Krystyna	
Sikora	–	dyrektor	Inkubatora	Przedsiębiorczości	w	 Ostrze-
szowie.

tekst: I Liceum Ogólnokształcące 

im. Marii Skłodowskiej-Curie w  Ostrzeszowie
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