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Z REGIONU
Rocznica wybuchu II wojny światowej
„Starali się wykonać 
niewykonalny w 1939 
roku obowiązek – 
obronę Polski” – ten 
cytat z książki pod 
tytułem „Wojna bez 
walnej bitwy” pióra 
gen. Tadeusza Kutrzeby 
zdobi pomnik Armii 
Poznań w stolicy 
Wielkopolski. 

Piotr Kotecki

Pod nim, 1 września br., odby-
ły się obchody 83. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej. Wojewoda 
Michał Zieliński wraz z  parlamen-
tarzystami i  przedstawicielami sa-
morządu, w  asyście służb mun-
durowych oraz w  obecności 

kombatantów i  mieszkańców re-
gionu, złożył symboliczną wiązan-
kę kwiatów. Napaść III Rzeszy na 
Polskę we wrześniu 1939 roku sta-
nowiła tragiczny koniec odbudo-

wy niepodległego państwa, któ-
re pojawiło się na mapach Europy 
niemal dwie dekady wcześniej – 
po 123 latach niewoli. 

Fot. WUW

Witaj szkoło
Inauguracja roku szkolnego to ważne wydarzenie dla 
całej społeczności lokalnej, szczególnie dla dzieci, któ-
re rozpoczynają edukację, ale także dla uczniów, któ-
rzy ją kontynuują w kolejnej klasie lub w nowej szkole. 

Nina Swarcewicz

Tegoroczna wojewódz-
ka inauguracja roku szkolnego 
2022/2023 odbyła się w  Szkole 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Rokietnicy. Organizatorem wy-
darzenia był wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński, wielkopol-
ski kurator oświaty Robert Gaweł 

oraz wójt gminy Rokietnica Bar-
tosz Derech. 

– Nie dajcie sobie nigdy wmó-
wić, że historia jest nudna, bo ona 
jest w istocie nauczycielką życia, jej 
znajomość jest waszą gwarancją 
rozumienia tego, co dzieje się dziś 
i co będzie działo się w przyszłości 
– mówił wojewoda Michał Zieliński 
podczas swojego wystąpienia. 

Fot. WUW

W zdrowym ciele 
zdrowy duch

Karina Antczak

W Pile odbył się mityng lekkoatletyczny z udziałem 
polskich olimpijczyków: Marcina Lewandowskiego, 
Pawła Czapiewskiego i Jana Huruka. W imprezie wziął 
udział wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, który 
– jako doświadczony biegacz – wystartował w zawo-
dach razem z  innymi uczestnikami. Wydarzenie mia-
ło na celu budowanie więzi lokalnych, popularyzację 
zdrowego, sportowego trybu życia i  miało charakter 
towarzyski. 

Fot. WUW

Krzyż dla Jarosława 
Ziętary

Historia Jarosława 
Ziętary była wstrząsem 
dla całej Polski. 

Nina Swarcewicz

1 września 1992 roku 24-letni 
dziennikarz „Gazety Poznańskiej” 
został porwany w drodze do pracy, 
a następnie zamordowany. Zajmo-
wał się tematami gospodarczymi 
oraz dziennikarstwem śledczym. 
Jego ciało do dziś nie zostało od-
nalezione, a sprawcy zbrodni ujęci. 

Podczas uroczystości wręczenia 
odznaczeń państwowych zorga-
nizowanej w Wielkopolskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w  Poznaniu, 
Jarosław Ziętara został pośmiert-
nie odznaczony Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zasługi dla rozwoju nie-
zależnego dziennikarstwa. Odzna-
czenie otrzymał również Krzysztof 
Kaźmierczak – poznański dzienni-
karz i  przyjaciel Ziętary. Aktu de-
koracji dokonał minister Andrzej 
Dera – sekretarz stanu w Kancela-
rii Prezydenta RP, wraz z wojewodą 
Michałem Zielińskim.  Fot. WUW

Przesłanie dla Pokoleń 1942-2022
W tym roku przypadła 80. 
rocznica przekształcenia 
Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową. 

Karina Antczak

Były to siły zbrojne Polskiego 
Państwa Podziemnego, które dzia-
łały na okupowanym terytorium 
RP podczas II wojny światowej. 

Z  tej okazji 30 sierpnia br. 
w  Wielkopolskim Urzędzie Woje-
wódzkim w  Poznaniu odbyło się 
spotkanie z  przedstawicielami 
Wojskowego Centrum Rekrutacji 
w  Poznaniu płk. Mariuszem Woź-
niakiem i ppłk. Markiem Kosickim, 

podczas którego wojewoda wiel-
kopolski Michał Zieliński przekazał 
im pamiątkową księgę – „Przesła-
nie dla Pokoleń 1942-2022”, z wpi-
sami 18 kombatantów AK z  Wiel-
kopolski. 

Jest to inicjatywa Centrum 
Operacyjnego Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, która pozwala 
upamiętnić bohaterów ojczyzny, 
a jednocześnie przekazuje ich sło-
wa młodym Polakom.  Fot. WUW

 մ W uroczystości uczczenia rocznicy wybuchu 
II wojny światowej wzięło udział wojsko

 մ Wojewoda wielkopolski Michał 
Zieliński wręcza nagrody

 մ Od prawej wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, Jacek 
Ziętara, Krzysztof Kaźmierczak, minister Andrzej Dera

 մ Spotkanie z przedstawicielami Wojskowego Centrum Rekrutacji

 մ Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole w Rokietnicy
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Dzieci 
Poznania 

W kwietniu br. pre-
mierę miała aplikacja: 
„Dzieci Poznania. Dzieje 
15. Pułku Ułanów 
Poznańskich”. O kulisach 
jej powstania opowie-
dział Wojciech Lorek, 
historyk, muzealnik 
i rekonstruktor histo-
ryczny z Wielkopolskiego 
Muzeum Wojskowego 
w Poznaniu.

Rozmawiał Piotr Kotecki

Może się wydawać, że aplika-
cja edukacyjna „Dzieci Poznania. 
Dzieje 15. Pułku Ułanów Poznań-
skich” jest skierowana głównie 
do najmłodszych, jednak prze-
glądając jej treść łatwo zauwa-
żyć, że to encyklopedia – w pełni 
znaczenia tego słowa – historii 
pułku skierowana do szerokiego 
grona odbiorców. Spodziewam 
się, że jest pan dumny z realizacji 
tego projektu?

W  naszym zespole zawsze sta-
raliśmy się unikać słowa ,,ency-
klopedia”. Chcieliśmy w  przystęp-
ny dla każdego sposób przybliżyć 
podstawowe informacje o tej nie-
zwykłej jednostce, jej bohaterach, 
szlaku bojowym oraz ciekawostki. 
Mam świadomość, że jest parę rze-
czy do poprawy, że można jeszcze 
sporo wątków i  anegdot dodać. 
Właśnie taka multimedialna for-
ma umożliwia rozszerzanie o  ko-
lejne treści. Cieszę się, że udało się 
przy wsparciu historyków oraz pa-
sjonatów 15. pułku ułanów spopu-
laryzować wiedzę o ,,Dzieciach Po-
znania”.

Nowe technologie zadomo-
wiły się już w projektach histo-
rycznych. Za techniczną stronę 
aplikacji odpowiadało Poznań-
skie Centrum Superkomputero-
wo-Sieciowe. Jak wyglądała ta 
współpraca i  czy wizje history-
ków i ekspertów od technologii 
XXI wieku były zbieżne?

Aplikacja to dzieło wielu lu-
dzi. Na szczęście mieliśmy fanta-
stycznie zgrany zespół, z  którym 
już wcześniej współpracowaliśmy 
przy tworzeniu aplikacji „Wielko-

polanie w  wojnie polsko-bolsze-
wickiej 1920”. Choć nad digitali-
zacją eksponatów i wizualizacjami 
rekonstrukcyjnymi pracowaliśmy 
osobiście, to wiele prac wykony-
waliśmy zdalnie, spotykając się na 
zebraniach online. Wymusiła to na 
nas sytuacja pandemiczna. Mimo 
trudności udało się wypracowy-
wać i  zrealizować wszelkie pomy-
sły. Ekipa pod dowództwem Da-
miana Niemira z PCSS znakomicie 
przenosiła, za pomocą nowocze-
snych technologii, materiał źró-
dłowy do aplikacji. Wśród pracow-
ników PCSS dużą pomocą służył 
także Maciej Rutkowski – członek 
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy 
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów. Połą-

czenie naszych umiejętności, wie-
dzy i  doświadczeń można ocenić 
zapoznając się z  aplikacją ,,Dzieci 
Poznania. Dzieje 15. Pułku Ułanów 
Poznańskich”

Jest pan historykiem oraz 
pracownikiem naukowym Wiel-
kopolskiego Muzeum Wojsko-
wego; która z  tych pana „oso-
bowości” czerpała największą 
przyjemność z  tworzenia pro-
jektu? 

Cóż, jako muzealnik wojsko-
wy i  historyk musiałem zmie-
rzyć się z  ogromem materiałów 
oraz obiektów związanych z  puł-
kiem. W  naszym zespole przy-
padło mi opisywanie szlaku bo-
jowego ułanów poznańskich od 

powstania wielkopolskiego przez 
zmagania z bolszewikami na fron-
cie litewsko-białoruskim, aż po 
zwycięskie starcia 1920 roku. Od-
krywanie na nowo szarż, poty-
czek, rajdów i  anegdot sprawia-
ło mi sporą satysfakcję. Udało mi 
się także w  syntetyczny sposób 
opisać uzbrojenie pułku. Nato-
miast jako rekonstruktor i  popu-
laryzator historii wojskowości by-
łem w  stanie w  pewien sposób 
okroić i  podać fakty tak, by były 
w  miarę przystępne, interesujące 
i zmuszające użytkowników ,,spo-
za branży” do dalszych dociekań 
i poszukiwań. Wbrew pozorom nie 
było to łatwe zadanie.

Fot. Maciej Rutkowski

Nie tylko do 
pielęgnacji 

zdrowia
Czarnków – urokliwe miasteczko leżące nad 
Notecią – posiada wiele atrakcji turystycznych, m.in. 
przystań rzeczną, zabytkowe domy z XVIII i XIX 
wieku, budynek browaru z 1871 r. czy neogotycki 
gmach starostwa z początku XX wieku. Dwa lata 
temu do tej listy dołączyła tężnia solankowa. 

Kamil Pacholczyk

Czarnkowska tężnia charak-
teryzuje się największą na świe-
cie zawartością jodu w  wodach 
leczniczych (140 mg/litr). Solan-
ka pochodzi z  odwiertu „Koro-
na” w Zabłociu, niedaleko zbiorni-
ka Goczałkowice. Tamtejsze złoża 

jodowo-bromowych wód leczni-
czych są eksploatowane od 1892 r. 

Solanka to naturalna woda mi-
neralna używana do pielęgna-
cji zdrowia i  urody. Korzyści z  jej 
stosowania są porównywalne do 
tych, jakie daje spacer nad mo-

rzem – przy czym zawiera mniej 
zanieczyszczeń niż woda mor-
ska. Solanka wspomaga lecze-
nie chorób układu oddechowe-
go i  chorób laryngologicznych, 
niedoczynności tarczycy, scho-
rzeń dermatologicznych, nerwic, 

stanów przemęczenia oraz spad-
ku odporności na stres; ponadto 
poprawia metabolizm, przyspie-
sza spalanie tkanki tłuszczowej, 
zmniejsza objawy cellulitisu oraz 
regeneruje mechanizmy obronne 
organizmu. 

Inicjatorami powstania tężni so-
lankowej w  parku im. Stanisława 
Staszica w Czarnkowie byli miesz-
kańcy miasta, którzy zgłosili pro-
jekt jej budowy w ramach budże-
tu obywatelskiego. 

Fot. Urząd Miasta w Czarnkowie

 մ Od lewej: Michał Matuszewski - SGRH 3 Bastion Grolman, 
Wojciech Lorek – Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Damian 
Niemir - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

 մ Tężnia solankowa w Czarnkowie czeka na gości
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Eksperyment 
rydzyński

Zamek w Rydzynie 
najczęściej 
jest kojarzony 
ze Stanisławem 
Leszczyńskim, królem 
Polski, rezydującym 
tam w pierwszej 
dekadzie XVIII wieku. 
Tymczasem w latach 
międzywojennych 
w murach zamku 
działała prywatna, 
renomowana szkoła 
średnia, w której swoje 
koncepcje edukacyjne 
realizował wybitny 
pedagog (w latach 1919-
1920 minister oświaty) 
Tadeusz Łopuszański 
– był to tzw. 
eksperyment rydzyński.

Sławomir Wyrembelski

Gimnazjum im. Sułkowskich 
(później Gimnazjum i  Liceum), 
utworzone i kierowane przez Łopu-
szańskiego, było męską placówką 
oświatową mogącą konkurować 
z  najlepszymi szkołami średnimi 
Europy Zachodniej – bywała na-
zywana polskim Eton. Zakład edu-
kacyjny szczycił się znakomitym 
gronem pedagogicznym, wyso-
kim poziomem nauczania i  świet-
nym wyposażeniem pracowni, co 
zawdzięczał hojności fundatorów 
– książąt Sułkowskich; książę Alek-
sander Józef w  1738 roku odkupił 
zamek od Stanisława Leszczyńskie-
go, a  jego syn, Aleksander Kazi-
mierz, z myślą o wychowaniu mło-
dzieży utworzył w swoich dobrach 
ordynację, która po wygaśnięciu 
rodu miała przypaść Komisji Edu-
kacji Narodowej. Ten zapis pozwo-

lił powołać w  1926 roku Fundację 
Sułkowskich, która gospodarowa-
ła na siedmiu tysiącach hektarów 
gruntów i dla powstałego dwa lata 
później rydzyńskiego gimnazjum 
była finansowym oparciem. Przez 
pierwsze sześć lat szkolne czesne 
wynosiło 3 tys. zł rocznie, a  póź-
niej, zapewne ze względu na kry-
zys gospodarczy, zmniejszono je 
do 2,5 tys. Ówcześnie była to suma 
bardzo duża – wystarczy wspo-
mnieć, że miesięczne zarobki ro-
botnika rolnego wynosiły około stu 
złotych. Jednak dzięki wpływom 
z  fundacji szkoła nie zamykała się 
na uboższą młodzież. Przeciwnie, 
jej istotnym celem było kształcenie 

dzieci z  niezamożnych rodzin, ale 
wyróżniających się pod względem 
inteligencji i charakteru. Stąd przez 
pierwsze osiem lat istnienia pla-
cówki blisko połowa wychowan-
ków była całkowicie zwolniona 
z czesnego, 30 proc. chłopców ko-
rzystało z ulg, a mniej niż 20 proc. 
uiszczało całą należność. 

Zakład był instytucją wycho-
wania internatowego – zarów-
no uczniowie, jak i  nauczyciele 

(i  ich rodziny) mieszkali na tere-
nie zamku rydzyńskiego. Rozkład 
dnia, poza nauką obowiązkowych 
przedmiotów, był wypełniony ak-
tywnością fizyczną, pracami spo-

łecznymi, zajęciami indywidual-
nymi w  wybranych dziedzinach 
nauki oraz działalnością w  samo-
rządzie uczniowskim. Łopuszański 
uważał, że te aktywności najlepiej 
rozwijają w  młodzieży „wszystkie 
najcenniejsze siły i  wartości psy-
chiczne, a  zwłaszcza te, których 
rozwoju wymaga stan psychi-
ki narodu, warunki jego bytu oraz 
jego dążenia”. Program nauki był 
modyfikowany i  dostosowywa-

ny do zainteresowań wychowan-
ków. Łopuszańskiemu zależało, 
aby uczniowie mieli możliwość 
zgłębiania wiedzy z przedmiotów, 
do których wykazywali uzdolnie-
nia, dlatego szkoła była podzielo-
na na dwa profile: humanistycz-
ny i  matematyczno-przyrodniczy; 
również dlatego tak duży nacisk 
kładziono na zajęcia dodatkowe 
w kołach zainteresowań.

Plan zajęć był rygorystycz-
nie przestrzegany – przykładowo 
uczeń bezwzględnie musiał spać 
dziewięć godzin na dobę, a  je-
śli z  powodu wykonywania jakiejś 
pracy chciał skrócić ten czas, to mu-
siał otrzymać osobne zezwolenie. 
Z drugiej strony, w ciągu dnia mógł 
się położyć tylko z  polecenia leka-
rza szkolnego. Posiłki celowo były 
niewyszukane, ale tak skompono-
wane, aby dostarczyć dojrzewa-
jącym organizmom wszystkiego, 
czego potrzebują. W  ten sposób 
odzwyczajano młodzież, zwłaszcza 
z  zamożniejszych domów, zamiło-
wania do wyszukanego jedzenia. 

Tadeusz Łopuszański, sam za-
palony sportowiec, doceniał rolę 
wychowania fizycznego młodzie-
ży. Sport, zgodnie z  jego koncep-
cjami, był nie tylko warunkiem 
prawidłowego rozwoju fizycz-
nego i  psychicznego, ale bardzo 
skutecznym narzędziem wycho-
wania moralnego. Dyrekcja orga-
nizowała liczne zawody rozgrywa-
ne zarówno pomiędzy drużynami 

w  szkole, jak i  z  reprezentacjami 
innych placówek i klubów. Najcie-
kawiej wyglądała rywalizacja z  Li-
ceum Krzemienieckim, z  którym 
szkoła w Rydzynie nawiązała ścisłe 
kontakty. Rywalizacja tych dwóch 
placówek oświatowych nieprzy-
padkowo przywodzi na myśl le-
gendarne wyścigi wioślarskie 
angielskich uniwersytetów w Oks-
fordzie i Cambridge.

Działalność szkoły przerwał wy-
buch II wojny światowej. Do 1939 r. 
wypromowano siedem roczników 
uczniów – w sumie 114 absolwen-
tów, a  niemiecki okupant unie-
możliwił ukończenie nauki dal-
szym 109 wychowankom. Dużą 
grupę stanowili również ucznio-
wie – było ich 171 – którzy nie 
ukończyli szkoły z  innych przy-
czyn, jak słabe zdrowie, mierne 
wyniki w  nauce, czy nieprzestrze-
ganie reżimu szkolnego. 

Po 1945 roku władze komu-
nistyczne nie były zainteresowa-
ne odbudową elitarnej placów-
ki, a do osoby i dorobku Tadeusza 
Łopuszańskiego odnosiły się nie-
chętnie. Jej twórca i  wieloletni 
dyrektor osiadł w  odległym Kra-
kowie, a  następnie w  Gliwicach, 
gdzie niebawem, w  1951 roku, 
zmarł w  wieku 71 lat. Zgodnie 
ze swoją ostatnią wolą został po-
chowany nieopodal rydzyńskie-
go zamku – na cmentarzu parafial-
nym w Kłodzie. 

Fot. Zamek w Rydzynie

 մ Zamek w Rydzynie w czasach współczesnych

 մ Dawny gmach gimnazjum
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Bezpieczeństwo dla Polaków
Z ministrem Zbigniewem 
Hoffmannem 
rozmawiała 
Aurelia Pawlak

W czerwcu wszedł pan do rzą-
du, został ministrem konstytu-
cyjnym oraz sekretarzem Komi-
tetu Rady Ministrów do spraw 
Bezpieczeństwa Narodowego 
i spraw Obronnych. Napaść Ro-
sji na Ukrainę wstrząsnęła świa-
tem i  wywołała szczególne za-
niepokojenie w Polsce i krajach 
bałtyckich. 

W  zakresie bezpieczeństwa 
narodowego bardzo ważna jest 
umiejętność definiowania poten-
cjalnych zagrożeń. Prawo i  Spra-
wiedliwość, jako formacja poli-
tyczna, miała i  ma świadomość 
tego, jakie zagrożenie dla porząd-
ku międzynarodowego stanowi 
Rosja. W tym miejscu warto kolej-
ny raz przytoczyć słowa wypowie-
dziane w 2008 roku w Tbilisi przez 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego: 
„Dziś Gruzja, jutro Ukraina, poju-
trze państwa bałtyckie, a  później 
może i czas na mój kraj, na Polskę”. 
Inwazja Rosji na Gruzję została po-
wstrzymana, ale później był rok 

2014 – aneksja Krymu, i rok 2022 – 
atak na Ukrainę. Obecnie za naszą 
wschodnią granicą toczy się peł-
noskalowa wojna. Ukraina, aby za-
chować niepodległość, musi wal-
czyć i musi zwyciężyć. 

Czy Polacy mogą się czuć 
bezpiecznie?

Od początku sprawowania wła-
dzy przez Prawo i Sprawiedliwość, 
w  zakresie prowadzonej polityki 
bezpieczeństwo narodowe było 
dla nas fundamentem i  prioryte-
tem. W  minionych latach zwięk-
szyliśmy polski potencjał obron-
ny oraz wydatki w  tym zakresie. 
Tworzymy nowoczesną, dobrze 
wyszkoloną, profesjonalną i  liczną 
armię. W  kwietniu tego roku we-
szła w życie Ustawa o obronie Oj-
czyzny. Jest to dokument funda-
mentalny dla rozwoju polskich 
Sił Zbrojnych, który został przy-
gotowany przez Komitet Bezpie-
czeństwa pod przewodnictwem 
premiera Jarosława Kaczyńskie-
go. Ustawa wprowadziła m.in. 
Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych 
RP, którego celem jest znaczące 
zwiększenie wydatków na ich mo-
dernizację. W  tym roku fundusz 
dysponuje ponad dwudziestoma 
miliardami złotych, a w przyszłym 
będzie rozporządzał ponad pięć-

dziesięcioma, które zostaną prze-
znaczone na modernizację sprzę-
tową Wojska Polskiego. 

W  jaki dokładnie sposób 
wzmacniamy naszą obronność?

Na początku września uczest-
niczyłem w  XXX Międzynarodo-
wym Salonie Przemysłu Obron-
nego w  Kielcach, podczas 
którego wicepremier i  minister 
obrony narodowej Mariusz Błasz-
czak zatwierdził kolejne umowy 
na dostawy sprzętu i  uzbrojenia 
dla wojska. Warto również wspo-
mnieć o  wcześniej zawartych 
umowach na dostawy najnowo-
cześniejszego sprzętu, m.in.: sys-
temu obrony przeciwlotniczej 
i przeciwrakietowej Patriot, zesta-
wów rakietowych HIMARS, samo-
lotów F-35 czy czołgów Abrams. 
Wszystkie te działania mają nie-
bagatelny wpływ na rozwój pol-
skiej armii i  wzrost bezpieczeń-
stwa Polski. Należy również 
pamiętać, że nasz kraj jest człon-
kiem Sojuszu Północnoatlantyc-
kiego. Żołnierze Wojska Polskiego 
wspólnie z  żołnierzami sojuszni-
czymi dbają o  nasze bezpieczeń-
stwo – dzięki ich służbie obywate-
le państw wschodniej flanki NATO 
mogą czuć się bezpiecznie. 

Fot. Konstancja Kołakowska

 մ Zbigniew Hoffmann, minister – członek Rady 
Ministrów, sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw 
Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

Dla zdrowia 
i rodziny

Koło Gospodyń 
Wiejskich w Kiszewie 
jest jednym z naj- 
prężniej działających 
w regionie. 

Z  inicjatywy jego członkiń cy-
klicznie organizowany jest Festyn 
dla Zdrowia i Rodziny, który w tym 
roku odbył się 3 września. Impre-
za łączy promocję zdrowia z moż-
liwością interesującego spędze-
nia czasu w  gronie najbliższych. 
W jej trakcie można było m.in. sko-
rzystać z  porad dietetyka, podzi-
wiać wystawę malarstwa Katarzy-
ny Thomas, skosztować świeżego 
chleba ze smalcem i ciasta domo-
wego wypieku. Nie zabrakło rów-
nież atrakcji dla najmłodszych, 
którzy mogli bawić się w dmucha-
nych zamkach.  ka

Wojewódzkie obchody Święta Wojska Polskiego
Pod pomnikiem Armii 
„Poznań” odbyła się 
uroczysta inauguracja 
wielkopolskich obcho-
dów Święta Wojska 
Polskiego, zorganizo-
wana przez dowództwo 
Garnizonu Poznań. 

Piotr Kotecki

Licznie zgromadzeni reprezen-
tanci wielkopolskich jednostek woj-
skowych, służb mundurowych i  V 
Korpusu Armii Amerykańskiej oraz 
parlamentarzyści i  samorządowcy 
wspólnie oddali hołd bohaterom 
1920 roku. Kolejnego dnia, w  po-
niedziałek 15 sierpnia, w  kościele 
garnizonowym przy ul. Szamarzew-
skiego została odprawiona uroczy-
sta msza św. w  intencji żołnierzy, 
a  na poznańskiej Woli, w  Muzeum 
Broni Pancernej, odbył się piknik 
wojskowy. Uczestnicy mogli po-
znać współczesny sprzęt polskiej ar-

mii, jej dziedzictwo historyczne oraz 
zwiedzić ekspozycję muzealną. 

W sierpniu 1920 roku nad Wisłą 
walczyły trzy Wielkopolskie Dywi-
zje Piechoty: 14., 15. i 17. Ich żoł-
nierze, którzy wykazywali się nie-
zwykłym poświęceniem i  wciąż 

wysokim morale, stanowili je-
den z  najważniejszych elemen-
tów planu odparcia bolszewickiej 
ofensywy. Poznańczycy – lotnicy, 
saperzy, łącznościowcy, ułani czy 
artylerzyści do odradzającego się 
wówczas Wojska Polskiego wnie-

śli olbrzymie doświadczenie zdo-
byte na frontach I  wojny świato-
wej i  powstania wielkopolskiego. 
Obrona Warszawy, kontrofensywa 
znad Wieprza i odparcie wroga, to 
również ich olbrzymia zasługa.

Fot. WUW

 մ Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński (z prawej) i Zbyszek Kruszona 
rekonstruktor z Grupy Rekonstrukcji Historycznej 44/100
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Pomoc dla gmin popegeerowskich
Państwowe Gospodarstwa Rolne zostały 
zlikwidowane 30 lat temu. Ich upadek odcisnął 
głębokie, do dziś widoczne i odczuwalne piętno 
na rozwoju ekonomiczno-społecznym gmin, 
w których PGR-y były największym pracodawcą. 

Sławomir Wyrembelski

Zapaść pogłębiła likwida-
cja wielu nierentownych lokal-
nych połączeń kolejowych i  au-
tobusowych, co uniemożliwiło 
mieszkańcom obszarów pope-
geerowskich znalezienie zatrud-
nienia poza miejscem zamiesz-
kania. Aby dojechać do zakładu 
pracy, należało mieć samochód, 
a ten można było kupić, kiedy się 
zarabiało. W ten sposób tworzyło 
się błędne koło. Powstawały swe-
go rodzaju getta, obszary bie-
dy i  niedoinwestowania. Smutne 
dziedzictwo okresu transforma-
cji, z  którym wiele gmin nie po-
trafiło lub nie było w stanie sobie 
poradzić.

Odpowiedzią obecnego rzą-
du na tę wciąż trudną sytuację jest 
polityka solidarnościowa. Jednym 

z jej elementów był program Gran-
ty PPGR - rząd przeznaczył blisko 
600 mln zł ze środków unijnych 
na zakup sprzętu komputerowe-
go dla uczniów, których rodzice 
lub dziadkowie byli pracownika-
mi PGR-ów. Celem było wyrówna-
nie różnic, w dostępie do techno-
logii cyfrowych, pomiędzy dziećmi 
z małych miejscowości a ich ko-
legami i koleżankami z dużych 
miast. Innym przejawem polityki 
solidarnościowej jest trzecia edy-
cja Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych. 

Tysiącu trzystu gminom, w któ-
rych niegdyś funkcjonowały Pań-
stwowe Gospodarstwa Rolne, 
przyznano pomoc przekraczają-
cą cztery miliardy złotych. Z  tej 

puli Wielkopolska otrzyma po-
nad 440 mln, co pozwoli zrealizo-
wać 210 inwestycji, np.: przebudo-
wę drogi w  Brzostowie w  gminie 
Miasteczko Krajeńskie (dofinan-
sowaną kwotą 2,2 mln zł), budo-
wę sortowni odpadów komunal-
nych w  gminie Szamotuły (blisko 

1,9 mln) czy rozbudowę szkoły 
w Przyprostyni w gminie Zbąszyń 
(niemal 2 mln). Natomiast gmina 
Skulsk, zajmująca jedno z  ostat-
nich miejsc w  rankingu najbogat-
szych gmin województwa, pozy-
skała 2,65 mln na przebudowę 
dróg gminnych. 

Wojewoda wielkopolski Michał 
Zieliński tłumaczy: atrakcyjność 
programu polega na tym, że kwo-
ty dofinansowań sięgają 98 pro-
cent kosztów, dzięki czemu mogą 
z nich skorzystać również samorzą-
dy o bardzo małych budżetach. 

Fot. WUW

Dom pomocy w Wolsztynie
Ponad 4,1 mln zł 
otrzymał Wolsztyn na 
budowę Środowisko-
wego Domu Pomocy 
przeznaczonego dla 
30 podopiecznych. 

Będzie to pierwsza tego typu 
placówka na terenie powiatu 
wolsztyńskiego, powstała z  myślą 

o aktywizacji społecznej osób nie-
pełnosprawnych.

– Dotacje te gwarantują, że każ-
dy obywatel ma zapewnioną opie-
kę ze strony państwa. Dzięki temu 
mieszkańcy Wielkopolski, któ-
rzy potrzebują specjalnej opieki 
i uwagi, znajdą ją w nowych środo-
wiskowych domach samopomocy 
– zauważył Michał Zieliński, woje-
woda wielkopolski.

Dzięki istnieniu takiej placówki 
osoby niepełnosprawne będą bar-
dziej widoczne w lokalnej społecz-
ności, a  poprzez treningi umiejęt-
ności społecznych, polegających 
na nauce, rozwijaniu lub podtrzy-
mywaniu sprawności w  zakresie 
czynności dnia codziennego, przy-
gotowane do życia w  społeczeń-
stwie i  funkcjonowania w  swoich 
środowiskach. msz

Fot. WUW

Nowy tomograf dla szpitala w Trzciance 
Dwa miliony złotych 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 na zakup nowego 
tomografu komputerowego 
otrzymał Szpital Powiatowy 
im. Jana Pawła II w Trzciance. 

Nowoczesny sprzęt, który zo-
stanie zakupiony jeszcze w  tym 
roku, wpłynie na poprawę świad-
czonych usług w  zakresie dia-
gnostyki mieszkańców powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego oraz 
mieszkańców powiatów ościen-
nych. 

Wojewoda wielkopolski Michał 
Zieliński 20 czerwca 2022 r. pod-
pisał stosowną umowę z  Mirosła-
wem Szymajdą, dyrektorem trzcia-
neckiej placówki.

– Kierujemy pieniądze z  Fun-
duszu przede wszystkim do tych 
szpitali, które  odegrały ważną rolę 
w  walce z  pandemią, które przyj-
mowały wielu pacjentów bądź też 

służyły jako szpitale pomocnicze – 
powiedział wojewoda wielkopolski.

Dzięki środkom przekazywanym 
przez Urząd Wojewódzki szpital 
w Trzciance realizuje też inne inwe-
stycje. Wyremontowano oddziały 
ginekologiczno-położniczy, nowo-
rodkowy oraz  intensywnej terapii. 
Ostatnio otwarto też pracownie en-
doskopową oraz diagnostyki obra-
zowej. Ich wartość szacowana jest 
na trzy miliony złotych. msz

Fot. WUW

 մ Samorządowcy z północnej Wielkopolski prezentują symboliczne 
czeki z wysokością pozyskanego dofinansowania

 մ Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył 
symboliczny czek burmistrzowi Wolsztyna Wojciechowi 
Lisowi i sekretarzowi gminy Katarzynie Merdzie

 մ Wysokość przyznanego dofinansowania 
Szpitalowi Powiatowemu w Trzciance
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Kawiarenka w kolejowym wagonie
Rozmowa z dr 
Tomaszem Węsierskim, 
właścicielem muzeum 
„Stacja Nojewo”

Kiedy stacja w  Nojewie była 
użytkowana przez kolej? 

Na podstawie Ustawy o  Budo-
wie Kolei i  Znaczenia Miejscowe-
go z  1892 roku i  poprzez kontry-
bucje nałożone przez państwo 

pruskie w  ramach porozumie-
nia w  Bayonne, Niemcy miały 
dużo funduszy aby budować li-
nie lokalne. Założenie było takie, 
że każde miasteczko ma mieć do-
stęp do kolei. Ze względu na wy-
buch I Wojny Światowej nie uda-
ło się tego w  pełni zrealizować, 
ale trzeba przyznać, że byli bar-
dzo blisko. Między 1907 a 1908 ro-
kiem powstało większość obiek-
tów kolejowych, które znajdują się 
na linii 368 (Szamotuły – Między-
chód) – między innymi dworzec 
w  Nojewie. Obiekt był tak zwa-
ną stacją ruchomą. Miał dyżurne-
go ruchu, tutaj mijały się pocią-
gi. Stąd układ torowy, składający 
się z  toru głównego, mijankowe-
go oraz bocznicy. Stacja była ob-
sługiwana do sierpnia 1991 roku. 
Do 1995 roku jeździły tutaj pocią-
gi osobowe w trybie codziennym, 
jednak ze względów ekonomicz-
nych zdecydowano później o try-
bie weekendowym. W latach 2000 
– 2005 kursowały pociągi towaro-
we. Oficjalną przyczyną zamknię-
cia linii był stan mostu w Chrzyp-
sku Wielkim. 

Teraz należy do pana?
Kupiłem stację w  Nojewie we 

wrześniu 2015 roku, dzięki pro-
gramowi „Dworzec na własność”. 
Od razu ruszyły prace remontowe. 
Budynek był w bardzo złym stanie, 
głównie ze względu na kradzież 
rynien, która skutkowała zawale-
niem części dachu i  powstaniem 
ubytku o  powierzchni trzydziestu 
metrów kwadratowych. Podczas 
remontu zależało nam na tym, aby 
większość jego odrestaurowanych 

elementów jak najbardziej przy-
pominała te oryginalne. 

Skąd w  ogóle wziął się po-
mysł na zakup i remont dworca?

Od zawsze interesowałem się 
kolejnictwem. Chciałem mieć moż-
liwość szerzenia wiedzy na temat 
historii kolei. Uważam, że kolej jako 
instytucja i  forma transportu jest 
niezwykle ważna dla społeczeń-
stwa. Formami promocji może być 

pokazywanie jej historii czy zasad 
funkcjonowania. Taka właśnie była 
koncepcja tego miejsca. 

Dlaczego akurat Nojewo?
Wybrałem to miejsce, ze wzglę-

du na dostępność infrastruktury. 
Za moim wyborem przemawia-
ła odpowiednia powierzchnia, ale 
także fakt, że zachował się budy-
nek gospodarczy, wieża ciśnień, 
ława nastawcza oraz budynek 
wagi wagonowej. Wielu z tych ele-
mentów, charakteryzujących małe 
stacyjki dziś już nie zobaczymy. 

Jakie atrakcje czekają na od-
wiedzających?

Idea, którą do dziś realizuję, 
była taka, żeby pokazywać zwie-
dzającym jak kiedyś funkcjonowa-
ła mała stacja kolejowa. Prezentu-
ję więc jak działa wieża ciśnień, jak 
i  dlaczego napełniano wodą pa-
rowozy, jak działały semafory, na-
stawnia, czyli podstawowy sys-
tem kierowania ruchem. Poza tym 
zwiedzający mogą się dowiedzieć, 
jak zabezpiecza się ruch kolejo-
wy, jak kiedyś działała i wyglądała 
kasa biletowa. Zgromadziłem też 
na miejscu wiele unikatowych pa-
miątek, mebli, wyposażenia dwor-
ców kolejowych. Zwiedzając ”Sta-
cję Nojewo„ można przenieść się 
w  czasie i  zobaczyć jak podróżo-
wali nasi przodkowie. 

Co robi największe wraże-
nie?

Chyba połączenie sfery edu-
kacyjnej, historycznej z  rozryw-
ką na łonie natury. Odwiedzają-
cy mogą przejechać się drezyną 
– również ręczną, która wymaga 
więcej zaangażowania podróżu-
jących. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się właśnie te angażują-
ce atrakcję, czyli np. przestawia-

nie zwrotnicy, sprawdzenie, jak 
funkcjonowała kolejnica. Walo-
ry turystyczne okolicy (chociaż-
by pojezierze sierakowsko – mię-
dzychodzkie) mają duży potencjał, 
a  „Stacja Nojewo” świetnie się 
w  ten krajobraz turystyczny wpi-
suje. 

Jak widzi pan rozwój tego 
miejsca w przyszłości?

W  ramach programu „Kolej 
Plus” linia zostanie poddana re-
witalizacji. Nie ukrywam, że wraz  
z  mieszkańcami zależało nam 
na tym, aby połączenie Szamo-
tuły – Międzychód znów funk-

cjonowało. Głównym planem 
na rozwój muzeum jest stworze-
nie instalacji edukacyjnej – ko-
lejki wąskotorowej na 600 me-
trów. Jeśli pozwolą na to fundusze, 
chciałbym też otworzyć wraz z na-
rzeczoną kawiarenkę w  jednym  
z  wagonów. Myślę, że połączenie 
dobrego smaku i  historii mogło-
by się naprawdę dobrze przyjąć. 
Wszystkich chętnych do zwiedze-
nia muzeum zapraszamy do rezer-
wacji wizyty i kontaktu poprzez fa-
cebookowy profil „Stacja Nojewo”. 

Rozmawiał Patryk Radzimski
Fot. Agnieszka Markocka

 մ Tomasz Węsierski dba 
o swoje muzeum kolejowe

 մ Dawny rozkład jazdy

 մ Kartonowe bilety

 մ Bez tych urządzeń dworzec 
nie mógłby działać
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Przyjaźń silniejsza od śmierci
Cztery kilkunastoletnie 
dziewczyny o różnych 
charakterach 
i temperamentach: 
Janka z Koźmina, 
Stefania z Leszna, 
Janeczka z Poznania 
i Joanna z Warszawy 
– spotkały się 
w okupowanej przez 
Niemców Warszawie 
i zawarły przyjaźń 
na całe życie.

Teresa Masłowska

Czwartego lipca tego roku ma-
jor Joanna Kiąca-Fryczkowska, 
ps. „Joasia”, harcerka Szarych Sze-
regów, żołnierz Armii Krajowej, 
uczestniczka powstania war-
szawskiego i więźniarka nie-
mieckich obozów koncen-
tracyjnych, obchodziła 95. 
urodziny. Wśród otrzyma-
nych życzeń i gratulacji były 
i te od wojewody wielkopol-
skiego Michała Zielińskiego. 

Podczas okupacji nie-
mieckiej, rodziny Janeczki, 
Janki i  Stefanii wysiedlono 
z Wielkopolski do Generalne-
go Gubernatorstwa. W  War-
szawie dziewczęta uczęsz-
czały do dostępnej dla Po-
laków szkoły handlowej, 
w której realizowano bardzo 
okrojony program naucza-
nia, dlatego szeroką wiedzę 
zdobywały na tajnych kom-
pletach. Wychowane w miło-
ści do Ojczyzny, zawsze były 
wierne harcerskim ideałom. 
Nauczycielka „handlówki” 
dostrzegła ich patriotyczne-
go ducha i pewnego dnia za-
proponowała całej czwórce 
wstąpienie do Szarych Sze-
regów – podziemnej organi-
zacji harcerskiej.

AK-owska 
przysięga

Dziewczyny stopniowo 
wdrażały się w konspiracyjną 
„robotę” służąc jako łącznicz-
ki – pod wskazany adres przenosiły 
meldunki, listy i paczki. Hasło, od-
zew i przesyłka trafiała w ręce wła-
ściwego adresata. Równocześnie 

przechodziły szkolenie wojsko-
we – poznawały tajniki łączności, 
uczyły się czytania map i  planów. 
W 1942 roku złożyły przysięgę żoł-
nierską w Armii Krajowej.

– Przysięgę składałyśmy 
w  mieszkaniu koleżanki   – wspo-
mina Joanna Kią-
ca-Fryczkowska. 
– Stół nakryty 
białym obrusem, 
na nim krucyfiks 
i  świeczki. Pod-
niosły nastrój. 
Przejęte powta-
rzałyśmy słowa 
przysięgi. Wiele 
zdarzeń uleciało 
mi z  pamięci, ale 
tamtego momen-
tu nigdy nie zapo-
mnę… 

Trwała codzien-
na konspiracyjna 

praca, podczas której nie brako-
wało wyzwań. Przywykła do życia 
w  nieustannym zagrożeniu i  była 
dumna, że może służyć Ojczyźnie. 

Lato 1944 r. było upalne, w  sto-
licy panowała atmosfera go-
rączki – pod każdym względem. 
Od wschodu zbliżali się Sowie-
ci, a  młode, gorące głowy rwa-
ły się do walki. Z  końcem lipca 

dziewczęta pożegnały się 
z rodzinami.

– Nie płakałam. Pocałowałam 
matkę w rękę, bo tak mnie uczono. 
Zamknęłam za sobą drzwi miesz-

kania, w  którym spę-
dziłam szczęśliwe dzie-
ciństwo, a  do którego 
już nigdy nie wróciłam. 
Od soboty – 29 lipca – 
byłyśmy zmobilizowa-
ne i na strychu u sióstr 
zakonnych na placu Na-
rutowicza oczekiwali-
śmy na rozkazy. 1 sierp-
nia przenieśliśmy się 
na ulicę Filtrową 48. 
Wciąż czekałyśmy. 
W  Aleje Jerozolimskie 
posłano dwie łącznicz-
ki. Nie wróciły. Placów-
ka nasza była niefor-
tunnie usytuowana, 

bowiem graniczyła z  niemieckimi 
koszarami. U wlotu Filtrowej usta-
wiono karabin maszynowy, kto 
wyszedł obrywał serię. Nie mogły-
śmy się stamtąd ruszyć.

Za drutami

Młode żołnierki trwały w  goto-
wości, jednak do bezpośrednich 
walk nie weszły. Po upadku po-
wstania zostały uwięzione w  nie-
mieckim obozie koncentracyjnym 
w  Ravensbrück. Zapamiętały go 
jako piekło; zniknęły pseudonimy, 
nazwiska i  imiona – Janka, Stefa-
nia, Janeczka i  Joasia stały się nu-
merami. Ale się nie poddały. Gło-
dzone i  zmuszane do nadludzkiej 
pracy, nie dały się odrzeć z godno-
ści. Trzymały się razem, ich przyjaźń 
była silniejsza od panującej wo-
kół śmierci. Niewolniczo pracowa-
ły w fabryce amunicji w Salzgitter, 
a  z  końcem wojny trafiły do obo-
zu w Bergen-Belsen, gdzie wyzwo-
liły ich wojska brytyjskie. Pragnęły 
wrócić do kraju, ale dostały rozkaz 
wstąpienia do II Korpusu Polskiego 
generała Władysława Andersa, któ-
ry stacjonował we Włoszech. Tam 
skierowano je do szkoły. Po kilku 
latach wróciły do Polski; spotykały 
się, pisały listy, telefonowały i wza-
jemnie wspierały – były pewne, 
że ich czwórka przetrwała właśnie 
dzięki wiernej, wojennej przyjaźni.

Cytaty pochodzą 
ze strony internetowej 

Archiwum Historii Mówionej.
Fot. archiwum rodzinne, 

T. Masłowska, B. Wojciechowski

Mjr lek. med. Joanna Kiąca-Fryczkowska 
urodziła się 4 lipca 1927 r. w Dęblinie. Jej ojciec, 
Franciszek Kiąca, zawodowy żołnierz, pracował 
jako mechanik w  miejscowych zakładach lot-
niczych, a później w zakładach na Okęciu. Ro-
dzina, z Joasią i  jej młodszym bratem Jarosła-
wem, osiadła w Warszawie. Podczas powstania 
warszawskiego służyła w  batalionie łączno-
ści na Ochocie, skąd wraz z  ludnością cywil-
ną trafiła do obozu przejściowego w Pruszko-
wie, a  następnie została wywieziona 
do  niemieckich obozów koncentra-
cyjnych. Po oswobodzeniu przez Bry-
tyjczyków wstąpiła do Pomocniczej 
Służby Kobiet II Korpusu generała Wła-
dysława Andersa. W  Porto San Gior-
gio uczęszczała do  gimnazjum ogól-
nokształcącego, gdzie w  1946 roku 
zdała tzw. małą maturę. Przeniesio-
na do  Hereford w  Anglii spotkała 
ojca, który po wybuchu II wojny świa-
towej przedostał się tam przez Ru-
munię i  Francję i  pracował w  prze-
myśle lotniczym. Do  Polski wróciła 
w  1947 r.; sześć lat później ukończy-
ła Wydział Lekarski Uniwersytetu Po-
znańskiego. Jest lekarzem specjalistą 
z zakresu chorób wewnętrznych i ge-
riatrii. Przez lata pracowała w Zabrzu 
i we Wschowie. W 1977 r. zamieszka-
ła w  Boszkowie, a  w  1998 przeniosła 
się do Leszna. Jest prezesem Oddziału 
Leszno Światowego Związku Żołnie-
rzy Armii Krajowej. 

 մ Z bratem na warszawskiej ulicy

 մ II Korpus Polski, Włochy 
1946 r. (J. Kiąca w środku)

 մ Odsłonięcie 
Pomnika Żołnierzy 
Wyklętych – Leszno, 
21 marca 2014 r.

 մ Przewodniczący Woj. Rady 
Kombatanckiej Zenon 
Wechmann gratuluje awansu 
do stopnia majora – Kaczkowo, 
17 sierpnia 2020 r.
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ROLNICTWO

Podziękowali 
za plony
Dożynki, dla 
żyjących z uprawy 
ziemi, są jednym 
z najważniejszych 
spośród dorocznych 
świąt. Obchody 
przypadają na czas, 
gdy plony są już 
zebrane, a prace polowe 
dobiegają końca. 

Nina Swarcewicz

Rolnicy, radośni i dumni z do-
brze wykonanej pracy, mogą od-
począć i świętować. Uroczystości 
dożynkowe są najlepszym świa-
dectwem ich osiągnięć i znako-
mitą okazją do zacieśnienia więzi 
z mieszkańcami wsi utrzymujący-
mi się z działalności pozarolniczej.

Tradycja dożynek

W dawnej Polsce ważnym ele-
mentem obchodów dożynko-
wych był wieniec wyplatany 

z ostatnich pozostałych na polu 
łanów zboża. Wieniec był niesio-
ny z pól do dworu, gdzie przyj-
mował go właściciel ziemi, by 
w zamian obdarować chłopów 
kołaczem i solą. Później rozpoczy-
nała się wspólna biesiada, w któ-
rej uczestniczyli wszyscy – nieza-
leżnie od stanu (w „Przymówce 
chłopskiej” Jan Kochanowski pi-
sał: „Tak ci bywało, panie, pijaliśmy 

z sobą / Ani gardził pan kmiotka 
swego osobą”). 

Innym dawnym zwyczajem 
była tzw. ostatnia kępa – na polu 
pozostawiano wąski pas zboża, by 
ziemia nie zapomniała o swoich 
obowiązkach i zachowała ciągłość 
urodzaju. Ten zwyczaj nazywano 
przepiórką, perepełką, brodą albo 
kozą. Często z tych właśnie łanów 
pleciono wieniec. 

W XVI wieku dożynki zagościły 
w dworach szlacheckich, ale zmie-

niły swój charakter – stały się ro-
dzajem nagrody dla żniwiarzy 
i służby folwarcznej za wykonaną 
pracę. W XIX wieku chłopi – szcze-
gólnie bogatsi – zaczęli obchodzić 
święto plonów we własnym gro-
nie, pomijając ziemiaństwo. Była 
to manifestacja odrębności wło-
ścian i pokaz dumy z bycia rolni-
kiem. Po pierwszej wojnie świa-
towej i odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości zaczęto organi-
zować dożynki gminne, parafial-
ne, kółek rolniczych, powiatowe, 
a nawet prezydenckie – pierwsze 
odbyły się w Spale w 1927 roku. 
Po zakończeniu II wojny świa-
towej władze urządzały dożyn-
ki „centralne” odbywające się co 
roku w innym z miast wojewódz-
kich – obchody były programowo 
pozbawione symboliki religijnej, 

którą zastąpiono komunistyczną 
i wykorzystywano propagandowo.

W podzięce rolnikom

W Wielkopolsce podczas tego-
rocznych dożynek wojewodę wiel-
kopolskiego Michała Zielińskiego 
reprezentowały jego zastępczynie 
– Aneta Niestrawska i Beata Ma-

szewska, które dziękowały rolni-
kom za ich ciężką pracę w trakcie 
uroczystości w Kłodawie, Połaje-
wie, Czarnkowie, Zagórowie, Gi-
załkach i Goli (w trzech ostatnich 
reprezentując również premiera 
Mateusza Morawieckiego). 

Dożynki były też okazją do ce-
lebrowania zakończenia kolejnych 
inwestycji, np. we wsi Dębowiczki 
w gminie Olszówka otwarto nową 
świetlicę wiejską, której budowa 
została sfinansowana z sześciuset-
tysięcznej dotacji pochodzącej ze 
środków rządowych. 

Podczas uroczystości wicewo-
jewoda Aneta Niestrawska po-
wiedziała: – Piękna polska wieś 
to nasze dziedzictwo, troska 
o jej mieszkańców jest ważnym 
elementem polityki rządu pre-
miera Mateusza Morawieckiego; 
bardzo się cieszę, że dzięki do-
brej współpracy rządu i samorzą-
du gminy w Wielkopolsce, także 
w powiecie kolskim, rozwijają się, 
by życie tutaj było bezpieczne, do-
statnie i szczęśliwe.

Fot. archiwum

 մ Były tańce i zabawy ludowe

 մ Nie zabrakło miejscowego folkloru

 մ Uczestnicy dożynkowego święta mogli posłuchać orkiestry

 մ Tegoroczne plony

 մ Wieniec jest obowiązkowy na dożynkach
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LUDZIE

Strach w schronie
24 lutego br. Rosja 
rozpoczęła zbrojną 
agresję na Ukrainę. 
Od początku wojny 
jednym z najzacieklej 
atakowanych miast 
był Czernihów, który 
przez kilkadziesiąt dni 
przeżywał piekło. 

Sławomir Wyrembelski

Wojska rosyjskie bombardowa-
ły infrastrukturę wojskową i cywil-
ną. Czernihów wytrwał, ale za cenę 
ogromnych zniszczeń.

W  holu urzędu wojewódzkie-
go w  Poznaniu została zainaugu-
rowana wystawa fotograficzna pt. 
„40 dni pod bombami w Czerniho-
wie”. Otworzył ją gospodarz urzę-

du, wojewoda wielkopolski Michał 
Zieliński. 

Autorka zdjęć, Nina Ponoma-
renko, mieszkanka Czernihowa, 
podczas oblężenia miasta ukry-
wała się w  schronie, a  po odpar-
ciu wroga udokumentowała skut-
ki bombardowań. Fotografie 
pokazują ogromne zniszczenia. Są 

na nich ruiny i  zgliszcza. Ale tak-
że życie niezłomnych, odważnych, 
nieustępliwych ludzi, którzy ko-
chają swój kraj.

 – Mieszkańcy Czernichowa już 
wygrali. I przywrócą swojemu mia-
sta dawną świetność – powiedział 
wojewoda wielkopolski.

Pani Nina znalazła schronie-
nie w  Polsce, w  Poznaniu, gdzie 
ma krąg przyjaciół poznanych 
na przestrzeni blisko dwóch de-
kad współpracy samorządu wo-
jewództwa wielkopolskiego z  ob- 
wodem czernihowskim. Zwraca-
jąc się do polskich i  ukraińskich 
uczniów zgromadzonych na wer-
nisażu, wskazała na ich wielką od-
powiedzialność.

 – Ta wojna się skończy, a wasze 
zadanie polega na tym, aby nigdy 
kolejna się nie zaczęła – powie-
działa autorka wystawy zorganizo-
wanej m.in. dzięki staraniom Kaje-
tana Pyrzyńskiego, poety, autora 
książek, przedsiębiorcy i  konsula 
honorowego Republiki Peru, któ-
ry osobiście angażuje się w pomoc 
Ukrainie. 

Fot. WUW

 մ Od lewej Michał Zieliński, wojewoda wielkopolski, 
dr Oksana Erdeli-Klyap, Nina Ponomarenko, 
Kajetan Pyrzyński, konsul honorowy Republiki Peru

 մ Obrazy z wojny z Czernihowa

Młodzież na forum
W sali sesyjnej urzędu 
wojewódzkiego odbyło 
się Wielkopolskie 
Forum Młodzieży. 

Nina Swarcewicz

W wydarzeniu wzięło udział po-
nad 140. przedstawicieli rad mło-
dzieżowych – powołanych przez 
samorządy – oraz uczniów szkół 
ponadpodstawowych z  naszego 
regionu. Uczestnicy przyjechali 
do Poznania, aby rozmawiać o za-
grożeniach czyhających na użyt-

kowników sieci internetowej oraz 
o  prawach i  obowiązkach osób 
nieletnich. Wydarzenie zostało 

zorganizowane z  inicjatywy woje-
wody Michała Zielińskiego.

 – Młodzież powinna być prio-
rytetem dla władz, szczególnie dla 
przedstawicieli włodarzy lokalnych. 
Otwarte umysły młodych ludzi i ich 
świeże spojrzenie wnoszą do życia 
lokalnych społeczności nową ener-
gię i owocują pomysłami, z których 
wiele przeradza się w  ciekawe ini-
cjatywy. – Bardzo cenię sobie spo-
tkania z młodzieżą podczas moich 
wizyt w  wielkopolskich gminach. 
Jestem pod wrażeniem jej dojrza-
łości, przedsiębiorczości i  umiejęt-
ności wspólnego działania Nie wy-

obrażam sobie, żeby w rozmowach 
o  przyszłości Wielkopolski głos 
jej młodych mieszkańców nie był 

wzięty pod uwagę. I dlatego cieszę 
się, że mogę gościć młodzież w na-
szym urzędzie – powiedział woje-
woda wielkopolski podczas oficjal-
nego otwarcia forum. 

Głównym celem Wielkopolskie-
go Forum Młodzieży, obok integra-
cji, była edukacja: uczestnicy wzię-
li udział w dwóch wykładach oraz 
następujących po nich panelach 
dyskusyjnych, z  których pierwszy 
dotyczył cyberbezpieczeństwa, 
a  drugi odpowiedzialności praw-
nej nieletnich („Wiek a  odpowie-
dzialność prawna. Studium przy-
padku”); oba spotkały się z dużym 

zainteresowaniem – padło wiele 
pytań i głosów w dyskusji. 

Fot. WUW

Przybyło strażaków
W Szkole Aspirantów 
Państwowej Straży 
Pożarnej w Poznaniu 
odbyła się promocja 
406. strażaków – 
absolwentów Dziennego 
Studium Aspirantów 
PSP i Kwalifikowanych 
Kursów Zawodowych.

Kamil Pacholczyk

Wydarzenie rozpoczęła msza 
św. celebrowana przez abp. Stani-
sława Gądeckie-
go, metropolitę 
poznańskiego, 
w kościele Świę-
tej Trójcy. Na-
stępnie, na placu 
apelowym szko-
ły, dowódca uro-
czystości bry-
gadier Mariusz 
Międzybrodzki 
złożył meldunek 
komendantowi 
głównemu PSP 
generałowi brygadierowi Andrze-
jowi Bartkowiakowi. 

W  okolicznościowym przemó-
wieniu wojewoda wielkopolski Mi-
chał Zieliński powiedział: – Stra-
żacy zawodowi swoją postawą 
budują obraz niezawodnej i profe-

sjonalnej służby, na której zawsze 
można polegać. Na taką pozycję 
pracuje się latami. To dzieło wielu 
pokoleń funkcjonariuszy i druhów. 
Jestem przekonany, że tegorocz-
ni absolwenci będą ich godny-
mi następcami, bo czas spędzony 
w  szkole aspirantów oraz osobi-
sty przykład kadry utrwaliły w nich 
wartości strażackiego etosu i  rze-
telnie przygotowały do zawodu. 

Służba strażacka wymaga nie-
ustannego podnoszenia kwalifi-
kacji zawodowych. Oprócz organi-
zacji szkoleń potrzebna jest także 
realizacja inwestycji budowlanych, 
modernizacje i remonty. Na ten cel 
w ciągu minionych trzech lat woje-

wództwo wielkopolskie otrzymało 
dofinansowanie w  kwocie prawie 
44 mln zł, a  program moderniza-
cji na lata 2022-2025 przewiduje 
wsparcie kolejnych przedsięwzięć 
na poziomie 60 mln zł. 

Fot. UM Koło

 մ Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński w środku,  
obok (z lewej) II wicewojewoda Beata Maszewska wśród uczestników forum

 մ Zadbają o nasze bezpieczeństwo
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SPOŁECZEŃSTWO

Nowy stary 
ratusz

Dobiegł końca remont 
zabytkowego ratusza 
w Kłodawie – budynek 
jest znów dostępny 
dla mieszkańców 
i gości, a jego otwarcie 
było najważniejszym 
punktem tegorocznych 
Dni Solnego Miasta. 

Kamil Pacholczyk

W  uroczystości, oprócz miesz-
kańców Kłodawy i  jej włodarzy – 
burmistrza Piotra Michalaka i prze-
wodniczącego rady Krzysztofa 
Krusińskiego – wzięła udział pierw-
szy wicewojewoda wielkopolski 
Aneta Niestrawska oraz posłowie 
Witold Czarnecki i  Leszek Galem-
ba; obecna była również dyrektor 
biura poselskiego Zbigniewa Hof-
fmanna – Joanna Lachowicz. 

Swoją siedzibę miała tu milicja, 
policja, był tam urząd stanu cywil-
nego, a  potem ten budynek był 

przez wiele lat zamknięty i  nisz-
czał. Dlatego jego remont to było 
coś, na co czekaliśmy wszyscy. Te-
raz widzimy, jak ratusz odzysku-
je swój blask i – co bardzo istotne 
– będzie otwarty dla wszystkich – 
powiedział burmistrz Piotr Micha-
lak otwierając uroczystość.

W  murach kłodawskiego ratu-
sza zapisana jest historia naszego 
miasta i naszych rodzin. A bez sza-
cunku do naszego dziedzictwa nie 
ma rozwoju i nowoczesności. Gra-

tuluję panu burmistrzowi i przeka-
zuję czek na 10 mln zł; to kolejne 
rządowe środki, tym razem w  ra-
mach Polskiego Ładu, dzięki któ-
rym Kłodawa może się rozwijać 
i  modernizować – zaznaczyła wi-
cewojewoda Aneta Niestrawska. 

Otwarcie zrewitalizowanego 
budynku uświetniła wystawa fo-
tografii dokumentujących cere-
monie ślubne i  inne miejscowe 
wydarzenia. Nie zabrakło poczę-
stunku – tradycyjnych potraw 
przygotowanych przez członkinie 

kół gospodyń wiejskich z  terenu 
gminy; Izabela Nowak, kierownik 
referatu w  Urzędzie Miasta i  Gmi-
ny Kłodawa, zagrała Marsz wesel-
ny Mendelssohna, a na zakończe-
nie uroczystości przy fortepianie 
zasiadł również burmistrz Piotr 
Michalak. 

Przed władzami miasta stoi te-
raz kolejne wyzwanie – rewitali-
zacja placu Wolności, na co Kłoda-
wa otrzymała rządowe wsparcie 
w kwocie 5 mln zł.

Fot. Piotr Stegienta

Strzelają  
od stu lat

Idea powołania bractw 
strzeleckich narodziła 
się w średniowieczu, 
gdy obrona murów 
miejskich spoczywała 
na barkach mieszczan 
zrzeszonych w cechach 
rzemieślniczych.

Sławomir Wyrembelski

Utrzymanie sprawności bojo-
wej wymagało opanowania in-
nych umiejętności niż te pozwala-
jące zostać mistrzem cechowym. 
Stąd wzięła się idea powołania or-

ganizacji, których członkowie mieli 
się ćwiczyć w strzelaniu – najpierw 
z  łuków i  kusz, a  później z  broni 
palnej. Tak powstały bractwa, któ-
rych popularna nazwa – bractwa 
kurkowe, wywodzi się od zawo-
dów w strzelaniu do drewnianego 
kura (koguta), tradycyjnie organi-
zowanych w Zielone Świątki. 

Z  czasem bractwa kurkowe 
z  organizacji wojskowo-obron-
nych przekształciły się w instytucje 
o  charakterze społecznym i  towa-
rzyskim, ale ich członkowie nadal, 
w poszanowaniu tradycji, ćwiczyli 
się w strzelaniu. 

13 sierpnia br. Zjednoczenie 
Kurkowych Bractw Strzeleckich 
Rzeczypospolitej Polskiej obcho-

dziło stulecie istnienia. Oficjalne 
uroczystości odbyły się w  Pozna-
niu na placu Wolności i zostały po-
przedzone mszą św. w  bazylice 
kolegiackiej. Dalsza część obcho-
dów miała miejsce w  parku Sze-

lągowskim pod pomnikiem Brata 
Kurkowego, gdzie złożono kwiaty, 
zapalono znicze i  rozegrano tur-
niej strzelecki o tytuł króla kurko-
wego 100-lecia ZKBS RP. Na koniec 
odbyła się bracka biesiada. Wyda-

rzenie zostało objęte honorowym 
patronatem wojewody wielkopol-
skiego, którego podczas uroczy-
stości reprezentowała wicewoje-
woda Beata Maszewska.

Fot. WUW

 մ Wicewojewoda Beata Maszewska 
wśród braci kurkowych

 մ Ratusz odzyskał blask

 մ Wsparcie finansowe dla gminy Kłodawa
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Czego nie lubią Irlandczycy
Z Krzysztofem 
Schrammem, 
Konsulem Honorowym 
Republiki Irlandii 
w Poznaniu rozmawiała 
Aurelia Pawlak

Polskę i  Irlandię wiążą bar-
dzo silne więzi kulturowe i spo-
łeczne. Jak one 
się odzwiercie-
dlają w  teraź-
niejszości?

  Od momentu 
wejścia przez nasz 
kraj do Unii Euro-
pejskiej Polska i Ir-
landia stały się so-
bie bardzo bliskie. 
Irlandia była jed-
nym z  trzech kra-
jów unijnych, któ-
ry od momentu 
akcesji otworzył 
się na szukają-
cych zatrudnienia 
obywateli Polski 
i  przyjął dziesiąt-
ki tysięcy naszych rodaków. Od lat 
organizujemy uroczyste obchody 
Dnia Świętego Patryka, przeglądy 
filmów irlandzkich, wystawy, kon-
certy czy odczyty, a  także wspie-
ramy projekty „Irlandia w  szko-
le” kierowane do młodzieży szkół 
średnich i  podstawowych oraz 
„Z  Seanem przez świat” – skiero-
wany do przedszkolaków. 

  Co jest takiego ciekawego 
i fascynującego w tym kraju, by 
go zwiedzić?

  Irlandia to miejsce, które przy-
ciąga pięknem  swego krajobrazu. 
Wizytówką jest wybrzeże atlantyc-
kie z  takimi atrakcjami jak Wyspy 
Aran czy Skellig Michael – gdzie 
filmowano epizody do ostatniej 
części trylogii „Gwiezdne woj-
ny” – czy choćby zjawiskowe kli-
fy Moheru. Oczywiście  Irlandia to 
nie tylko turystyka, to wielka histo-
ria, poczynając od czasów najdaw-
niejszych  i  słynnego Newgrange 

– starszego niż piramidy egipskie, 
po liczne, wspaniałe średniowiecz-
ne zamczyska i  całe wielkie dzie-
dzictwo kulturowe. 

Czy to prawda, że Irlandczy-
cy są bardzo gościnni i przyjaź-
nie nastawieni do Polaków?

  Tak, to prawda. Dzisiaj Polacy 
stali się częścią społeczeństwa ir-
landzkiego; możemy szacować, że 
na wyspie mieszka ponad 100 tys. 
naszych rodaków i  to nie jest już 
pobyt krótkoterminowy. 

Jakie ciekawostki szczegól-
nie zapisały się w  pana pamię-
ci?

Przede wszystkim mecze repre-
zentacji Irlandii podczas Euro 2012 
rozegrane w  Gdańsku i  Poznaniu, 
gdy ponad trzydziestotysięczna 
rzesza kibiców z  Zielonej Wyspy 
opanowała stolicę Wielkopolski. 
Z tym wielkim wydarzeniem zwią-
zane  są także  sytuacje anegdo-
tyczne, jak choćby oświadczyny 

młodego Irland-
czyka klękają-
cego  na Starym 
Rynku przed rów-
nie młodą polską 
policjantką. In-
nymi, nie zawsze 
kończącymi  się 
szczęśliwie, były 
ich próby jaz-
dy na nartach na 
stoku na Malcie 
– w Irlandii takich 
atrakcji raczej 
nie ma, stąd wie-
lu kibiców „de-
ski” miało  na no-
gach pierwszy raz 
w  życiu. Cóż, do-

brze, że sprawnie  działały polskie 
służby medyczne. 

 Czego nie lubią Irlandczycy?
  Nie lubią jak się ich wrzuca 

do jednego worka z  Brytyjczyka-
mi i  uważa Irlandię za przedłuże-
nie tzw. dużej wyspy; nie lubią, jak 
uznaje się irlandzką whiskey za gor-
szą od innych; nie lubią jak się ich 
poucza, co nie wynika z  jakiegoś 
zarozumialstwa, ale bardziej z bra-
ku przyzwyczajenia do krytyki. 

 Fot. Archiwum

O K I E M  K O N S U L A O D W I E D Z I L I  N A S

CIEKAWOSTKI

Miejsce dla czterech ewangelistów
W  czasie II wojny świa-

towej podpalili go Niemcy, 
w  latach 1948-1958 konser-
watorzy wykonali niezbęd-
ne prace zabezpieczają-
ce, a  obecnie kościół pw. 
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Marii Panny i św. Micha-
ła Archanioła w Trzemesznie 
(powiat gnieźnieński) ma 
szanse na odzyskanie daw-
nego blasku.

W lipcu tego roku w trze-
meszeńskim kościele rozpo-
czął się pierwszy etap prac 
konserwatorskich i  restau-
ratorskich obejmujących 
m.in. polichromie ścien-
ne, tynki, a  także umiesz-

czenie w części nawy głów-
nej i  przejściach do kaplic 
bocznych rzeźb przedsta-
wiających czterech ewange-
listów. O  zakresie prac zde-
cydowała specjalna komisja 
składająca się z  proboszcza 
miejscowej parafii, przed-
stawicieli wykonawców oraz 
pracowników Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w Poznaniu. Oględziny 
odbyły się na ustawionych 
w  świątyni rusztowaniach, 
dzięki czemu dokonano bar-
dzo dokładnej oceny sta-
nu zachowania malowideł, 
rzeźb oraz sztukaterii.  paw

Fot. WUOZ

Stworzenie świata wierszem 
„Księga Rodzaju” de integro 

Pod takim tytułem Kajetan 
Pyrzyński, konsul honorowy 
Republiki Peru wydał tomik 
wierszy, w którym zawarł 
25 utworów inspirowanych 
własnymi przemyśleniami.

To nie jedyne wydawnictwo 
konsula Pyrzyńskiego – wcześniej 
do rąk czytelników trafiło kilka 
jego książek i kilkanaście tomików 
wierszy, wśród nich m.in.: „Kon-
stytucja wierszem”, „Sen o Dolsku”, 
„Sen o Śremie”, „Rozmowa dziadka 
z wnukiem” czy „Obywatel w pań-
stwie demokratycznym”. Autor jest 
wnikliwym obserwatorem i potra-
fi w  bardzo interesujący sposób 
ubrać własne myśli w  słowa, a  te 
przelać na papier; jego wiersze – 

by dostrzec ich piękno i mądrość – 
należy czytać w dużym skupieniu. 

paw
Fot. Archiwum

W Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu gościli przedsta-
wiciele Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodź-
ców. Tematem prowadzonych rozmów było wypracowanie nowych roz-
wiązań i dalsze rozwijanie pomocy dla obywateli Ukrainy.

Urząd odwiedziła również 
ambasador Republiki Azerbej-
dżanu pani Nargiz Gurbano-
wa. Tematem spotkania była 
przede wszystkim współpra-
ca gospodarcza i  kulturalna, ale 
jego znaczną część poświęco-
no omówieniu kwestii wojny 
w  Ukrainie. Wojewoda wielko-
polski Michał Zieliński wręczył 

ambasador Gurbanowej proporczyk KKS Lech Poznań i wspólnie obejrzeli 
mecz z azerską drużyną Qarabağ FK.

Do urzędu wojewódzkiego 
przybył także ambasador Rumunii 
pan Theodor Cosmin Onisii. Tema-
tem rozmów była sytuacja obywa-
teli Ukrainy, stan gospodarki w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej oraz 
dalszy rozwój współpracy naszych 
krajów. paw

Fot. WUW


