
 

Kucharscy, PiątKowscy, Krzyżańscy,  
Białoszyńscy, MatuszKowie…

Mieszkańcy Kiekrza wspominają

   

Dalekie drogi Kucharskich do Kiekrza

Droga życiowa Bogusławy i Teofila Kucharskich może być ilustracją losów 
pokolenia urodzonego jeszcze w Polsce rozbiorowej. Oboje pochodzi-

li z Galicji, tam pobierali pierwsze nauki i stamtąd wyruszyli w dorosłe życie. 
W Kiekrzu pod Poznaniem osiedlili się krótko przed wybuchem II wojny świa-
towej.

23 lipca 1913 roku 24-letni Teofil Kazimierz Kucharski ukończył studia me-
dyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 12 września tego roku poślubił 21-letnią 
Bogusławę Michalinę z domu Nowak. Bogusława skończyła szkołę powszech-
ną w Jaśle i w klasztorze ss. Benedyktynek w Staniątkach, a potem gimnazjum 
w Dębicy, liceum ss. Urszulanek w Krakowie oraz konserwatorium muzyczne. 
Jej ojciec był inżynierem górnictwa naftowego.

W czasie I wojny światowej Teofil był lekarzem wojskowym, walczył w Kar-
patach, m.in. pod Wadowicami. W grudniu 1915 roku został ranny. Bogusława 
pracowała najpierw w pracowni bakteriologicznej ambulatorium lekarskiego 
stacji zbornej Legionów Polskich w Jabłonkowie (od października 1914 roku do 
lutego 1915 roku), potem od marca 1915 roku do maja 1916 roku w laboratorium 
w Opawie, a od maja 1916 roku – w szpitalu w Nowym Sączu. Kucharscy byli 
już wtedy rodzicami starszego z synów Witolda. W 1917 roku kryzys przysię-
gowy skłonił Teofila, jak wielu innych Polaków służących w armii cesarskiej, 
do wystąpienia i wstąpienia do Legionów Piłsudskiego. W 1918 roku Teofil słu-
żył w IV pułku piechoty Legionów, którym dowodził gen. Roja.

W 1920 roku urodził się drugi syn Kucharskich – Jan. Teofil wziął udział 
w wojnie z bolszewikami i awansował na majora. Wkrótce został komendantem 
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szpitali wojskowych w Jabłonnie i Ciechanowie. Bogusława, prawdopodob-
nie realizując swe wcześniejsze marzenia, podjęła studia medyczne na Uni-
wersytecie Warszawskim. Ukończyła je w 1923 roku, zdobywając, jako jedna 
z nielicznych wtedy kobiet, dyplom szkoły wyższej. Jej cichym, niespełnionym 
marzeniem pozostał wyjazd do Afryki, by nieść pomoc chorym jako lekarz wo-
lontariusz.

W 1926 roku rodzina Kucharskich przybyła do Poznania. Teofil został ordy-
natorem w VII Okręgowym Szpitalu Wojskowym (przy zbiegu obecnych ulic 
Kościuszki i Libelta), a od 1929 roku pełnił funkcję jego komendanta. To jego za-
sługą była rozbudowa i modernizacja szpitala. Wyposażył go w sale wykładowe, 
nowoczesne ambulatoria, salę biblioteczną, świetlicę z salą kinową, mieszkania 
i świetlice dla pielęgniarek. Dbał o wszystkich pracowników szpitala, troszczył 
się o wysoki poziom naukowy i lekarski placówki, ale także o podnoszenie po-
ziomu wykształcenia zawodowego niższego personelu medycznego i gospo-
darczego. W uznaniu jego zasług w 1938 roku uhonorowano go Złotym Meda-
lem przyznanym szpitalowi oraz kierującemu nim komendantowi na pierwszej 
wystawie szpitalnictwa ogólnopolskiego w Warszawie. Jednocześnie rozwijała 
się kariera naukowa przyszłego profesora Uniwersytetu Poznańskiego. Teofil 
prowadził wykłady z interny, ćwiczenia z diagnostyki chorób wewnętrznych 

Ryc. 2. Teofil Kucharski z ulubionym 
pieskiem Czangiem w latach 30. XX w.

Ryc. 1. Bogusława Kucharska po skończeniu 
studiów medycznych w 1924 r.
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i analityki lekarskiej, publikował w wielu czasopismach medycznych, uczestni-
czył w zjazdach i sympozjach lekarskich w Polsce i w Europie. Od 1927 roku był 
członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, a w latach 1928-34 peł-
nił funkcję zastępcy przewodniczącego Wydziału Lekarskiego PTPN. Niektóre 
jego odczyty i referaty zachowały się w księgozbiorze rodzinnym, również wy-
kłady dla… Związku Pań Domu.

Bogusława początkowo kierowała przychodnią pediatryczną przy szpitalu 
wojskowym. W 1934 roku założyła wraz z grupą lekarzy Koło Poznańskie Pol-
skiego Towarzystwa Badań Naukowych nad Gruźlicą. Jeszcze w tym roku wy-
grała konkurs rozpisany przez ZUS na dyrektora sanatorium dziecięcego w Kie-
krzu; będzie nim kierowała aż do wybuchu II wojny światowej.

W tym czasie starszy syn Kucharskich Witold, nazywany Tolkiem, uwielbiał 
czytać, grał na pianinie. W przyszłości zostanie ekonomistą, ożeni się z Walen-
tyną, a po II wojnie światowej zamieszka z rodziną w Szczecinie. Będzie miał 
dwie córki – Ewę i Alicję oraz syna Piotra. Starsza córka Ewa zostanie lekarzem. 
Młodszy syn Jan dość wcześnie zdradzał zamiłowania sportowe – lubił pływać, 
jako pasażer brał udział w wyścigach i rajdach ulicznych, został wicemistrzem 
w wyścigu łyżwiarskim.

Ryc. 3. Teofil Kucharski 
za kierownicą pragi 
w latach 30. XX w.
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I to właśnie on odkrył dla rodziny 
Jezioro Kierskie. Zaczęły się letnie, ro-
dzinne wyjazdy na wypoczynek do 
Kiekrza i pobyty w wynajmowanym 
pokoju w pięknym domu ze stylowy-
mi okiennicami, który do dziś stoi przy 
głównej ulicy Kiekrza. Jan rozpoczął 
naukę żeglarstwa w Jacht Klubie Wiel-
kopolski i odnosił pierwsze sukcesy 
m.in. w regatach w Pucku. Powoli że-
glarstwo stało się rodzinną pasją, którą 
każdy z panów Kucharskich realizo-
wał na swój sposób: Jan jako zawod-
nik, a jego ojciec Teofil jako społecznik. 
22 czerwca 1937 roku Teofil Kuchar-
ski został komandorem Jacht Klubu 
Wielkopolski, a rok później dzięki 
jego staraniom powstała budowana 
przez fundusz bezrobocia prowadzą-
ca do klubu droga przez łąki (obecnie 
ul. Wilków Morskich). W tym czasie 
kierscy żeglarze dostają zaproszenia 

Ryc. 4. Jan i Witold Kucharscy  
w 1926 r.

Ryc. 5. Budowa przystani Jacht Klubu Wielkopolski w Kiekrzu  
w latach 30. XX w.
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na międzynarodowe regaty, np. do Szwajcarii czy dookoła szwedzkiej wyspy Go-
tlandii. Teofilowi zależało, by miejscowa młodzież zyskała możliwość uprawiania 
żeglarstwa, powołał zatem Sekcję Młodzieży Kierskiej przy Jacht Klubie Wielko-
polski, organizował szkolenia, sam przeprowadzał egzaminy teoretyczne i badał 
sportowców. Z jego inicjatywy powstała klubowa biblioteczka. 

Były to również lata bogate w wydarzenia towarzyskie. Kucharscy często by-
wali w Operze, gdzie korzystali z loży prezydenta miasta Erwina Więckowskie-
go. Teofil przyjaźnił się z prezydentem, razem wyjeżdżają na miesięczne kuracje 
do Truskawca, słynnego przed wojną uzdrowiska, by leczyć swe wątroby. Ku-
charski był także członkiem delegacji witających w Poznaniu dostojnych gości, 
m.in. szefa policji węgierskiej i uczestniczył w otwarciu pierwszego w mieście 
domu spokojnej starości dla służących.

Ostateczna decyzja o osiedleniu się rodziny w Kiekrzu zapadła w styczniu 
1939 roku. Kucharscy kupili budynek dawnej kierskiej szkoły, zbyt małej, jak na 
ówczesne potrzeby i z tego powodu wystawionego na sprzedaż w celu uzyska-
nia niezbędnych środków na budowę nowej, istniejącej do dziś szkoły podsta-
wowej. Przeprowadzkę nowi właściciele planowali po zakończeniu roku szkol-
nego oraz po dokonaniu niezbędnego remontu i adaptacji budynku do swych 
potrzeb, niestety, wybuch II wojny światowej pokrzyżował ich plany. Przeno-
siny do Kiekrza nastąpiły dopiero po zakończeniu wojny, gdy po wojennej za-
wierusze rodzina wróciła do Poznania i znalazła swe przedwojenne mieszkanie 
przy ul. Marszałka Focha doszczętnie splądrowane.

Ryc. 6. Pamiątkowe zdjęcie budowniczych przystani,  
Teofil Kucharski w mundurze piąty z prawej
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W końcu sierpnia 1939 roku Teofil Kucharski został szefem sanitarnym Armii 
„Poznań”. Zajął się organizacją szpitali polowych w okolicach Kutna. We wrze-
śniu 1939 roku dotarł do Warszawy. Zastał tam opustoszały szpital, którego 
personel wyjechał na wschód. Tak pisał o tym we wspomnieniach: „Komendę 
Szpitala Ujazdowskiego objąłem z własnej inicjatywy w d. 28 IX 1939, drama-
tycznym dniu kapitulacji Warszawy. Dotychczas byłem Szefem Sanitarnym 

Ryc. 8. Teofil Kucharski (w mundurze) w Jacht Klubie Wielkopolski w latach 40. XX w.

Ryc. 7. Teofil Kucharski (pierwszy z lewej) na pomoście z przyjaciółmi w latach 30. XX w.
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Armii Poznańskiej. Do niewoli postanowiłem nie iść, na co wyraził swą apro-
batę generał Knoll Kownacki – d-ca grupy operacyjnej w armii poznańskiej. 
Uważałem bowiem, że pozostanie na miejscu będzie pożytecznym dla ran-
nych i chorych naszych żołnierzy pozostających w szpitalach warszawskich, 

Ryc. 9. Piętnastolecie Jacht Klubu Wielkopolski, Kiekrz, 5 września 1948 r.

Ryc. 10. Komandor Jacht Klubu Wielkopolski dr Teofil Kucharski wśród żeglarzy;  
piąty od lewej Zygmunt Koszyca, fot. z ok. 1950 r.
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nie tylko wojskowych, ale i cywilnych. Przyszłość najbliższa pokazała, jak bar-
dzo racjonalnym było me postanowienie i jak ciężkiego podjąłem się zadania”. 
Niezwłocznie przystąpił do organizacji szpitala nazwanego przez leczących tam 
swe rany kawalerzystów z 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich „Rzeczpospolitą 
Ujazdowską”. Szpital ten stał się wkrótce schronieniem dla podziemia i lecz-
nicą, w której działa Uniwersytet Ziem Zachodnich. Teofil Kucharski prowadzi 
w nim tajne nauczanie na poziomie uniwersyteckim, wykładał, szkolił młodych 
lekarzy, zachęcał do lektury publikacji medycznych, a wobec braku dostępu 
do lekarskich nowości wydawniczych próbował pozyskiwać to, co jeszcze było 
dostępne, np. wyszukując publikacje medyczne sprzedawane w antykwaria-
cie czy z wózków ulicznych. Znakomicie przydała się jego biegła znajomość 
języków obcych, przede wszystkim niemieckiego, co ułatwiało mu trudne ne-
gocjacje z okupantem, oraz świetna znajomość konwencji genewskiej, na któ-
rą często się powoływał i której respektowania przez Niemców wręcz żądał. 

Ryc. 11. Jan Kucharski 
(w środku) w Kiekrzu 
9 października 1938 r.
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Okresowo ogłaszał placówkę, którą kierował, szpitalem wojennym, np. po 
wybuchu powstania warszawskiego; personel nosił wtedy mundury polskie 
oraz odznaczenia. W szczególny sposób traktuje Niemców wizytujących szpi-
tal, wita ich ledwo widocznym skinieniem głowy, nie wyjmując z kieszeni ręki 
trzymającej fonendoskop. Dwukrotnie zostaje aresztowany i przesłuchiwany 
na Pawiaku. Nie zważając na grożące mu niebezpieczeństwo, próbuje inter-
weniować u Niemców, by wyjednać uwolnienie zatrzymanego przez gestapo 
kolegi lekarza. Teofil Kucharski został w szpitalu aż do ewakuacji 6 sierpnia 
1944 roku. Dzięki jego intuicji i bohaterskiej postawie uniknięto zaplanowanej 
przez Niemców na stadionie Agrykola masakry personelu szpitala oraz cho-
rych. Po pełnych dramatyzmu przygotowaniach szpital został ewakuowany na 
ul. Chełmską 19, a następnie do Milanówka, Pruszkowa, Grodziska i Krakowa.

Bogusława z młodszym synem Janem podążyła pociągiem za mężem do War-
szawy. Po drodze przeżyli bombardowanie i przymusową rozłąkę – Jan dotarł aż 
nad jezioro Narocz i odnalazł się w Warszawie dopiero w grudniu 1939 roku, 
uciekając przed wkraczającą na Litwę Armią Czerwoną. W Szpitalu Ujazdow-
skim spotkał ojca noszącego, mimo trwającej okupacji, polski mundur wojskowy 
z dystynkcjami pułkownika. To wspomnienie Jan zachował na długie lata.

Jan Kucharski miał dużo szczęścia. Najpierw cudem udało mu się uciec 
z transportu do Auschwitz, a potem spod lufy niemieckich żandarmów, którzy 
próbowali go zatrzymać, gdy z kolegą przedzierał się do Krynicy Górskiej. Jego 
towarzysz zginął, a Jan dotarł do Krakowa, gdzie znalazł schronienie u pewnej 

Ryc. 12. Teofil Kucharski z wnuczką Ewą i Bogusława Kucharska z wnuczką Alicją  
przed wejściem do sanatorium w Kiekrzu w 1946 r.
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kwiaciarki. Potem wrócił do okupowanej Warszawy, gdzie wstąpił do AK i zo-
stał łącznikiem kolporterskim prasy AK pod pseudonimem „Jur”. Jeździł na 
szkolenia wojskowe do Szymanowa. Wziął udział w powstaniu warszawskim, 
walczył na Sadybie. Po wojnie wyjechał na Ziemie Odzyskane i został kierowni-
kiem Wytwórni Win Owocowych w Bogatyni. Do Poznania wrócił w 1948 roku 
i rozpoczął studia w zakresie statystyki na Wydziale Finansów Akademii Ekono-
micznej. Ukończył je w 1952 roku. W grudniu 1949 roku ożenił się z Kazimierą 
Janke, pielęgniarką w kierskim sanatorium i osiadł na stałe w Kiekrzu, gdzie 
przyszło na świat ich czworo dzieci.

27 marca 1945 roku Teofil Kucharski został komendantem Szpitala Okręgo-
wego nr 5 w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej z siedzibą w przedwojennym ho-
telu Polonia i funkcję tę piastował do grudnia 1945 roku, gdy na jego stanowisko 
mianowana została Anna Ziemiec, oficer Armii Radzieckiej. 

8 kwietnia 1945 roku ukonstytuował się samorzutnie zarząd Jacht Klubu 
Wielkopolski i niezwłocznie przystąpił do działania. Teofil Kucharski powrócił 
do pełnienia przedwojennej funkcji komandora i sprawował ją do 14 grudnia 
1948 roku. 18 września 1949 roku na swoim jachcie „Świteź” – L6 zdobył I miej-
sce w jesiennych regatach międzyklubowych. Do rodzinnej legendy przeszły 
jego październikowe kąpiele w Jeziorze Kierskim. W ostatnich latach życia jego 
marzeniem było posiadanie samochodu marki Warszawa. 12 listopada 1954 roku 

Ryc. 14. Kazimiera Kucharska,  
fot. z 1948 r.

Ryc. 13. Kazimiera Janke-Kucharska 
w mundurku harcerskim ok. 1933 r.
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przeniósł się do Cieplic-Zdroju, obejmując stanowisko kierownika oddziału 
reumatologicznego miejscowego sanatorium. Zmarł nagle 8 czerwca 1955 roku. 
Pracował do końca, zdążył wydać jeszcze dyspozycje na następny dzień…

W czerwcu 1945 roku Bogusława Kucharska wróciła na stanowisko dyrek-
tora sanatorium dziecięcego w Kiekrzu, gdzie pracowała do czasu przejścia na 
emeryturę w 1960 roku. Była cenionym lekarzem, lubianym przez młodych pa-
cjentów, którzy o swej pani dyrektor śpiewali piosenki. Z natury była społecz-
nikiem, wrażliwym na potrzeby innych. Otoczyła opieką i troską dwoje sierot: 
Alicję, która przebywała w zakładzie wychowawczym prowadzonym przez 
siostry zakonne w Kiekrzu, oraz Tomasza, który w czasie zawieruchy wojennej 
został rozdzielony z matką, a w Kiekrzu był pacjentem sanatorium. Zachowały 
się pamiątki po tej znajomości w postaci ofiarowanych zdjęć z dedykacją przez 
dorosłego już wychowanka: „Na wieczną pamiątkę drogiej i ukochanej Pani 
dr. Kucharskiej ofiaruję swoją podobiznę. Zawsze wdzięczny i nie zapominają-
cy o Pani… Tomek” oraz listu z wyrazami wdzięczności napisanego przez jego 
matkę, która odnalazła się na obczyźnie: „Droga Pani Dr. Kucharska, dziękuję 
bardzo za wszystko, co Pani czyni, aby Tomek i ja nie utraciliśmy łączności. Pani 
musi być bardzo dobrym człowiekiem! Mogę sobie dobrze wyobrazić, jak bar-
dzo pracowite jest Pani życie i jakim to jest wysiłkiem być lekarzem. Byłoby to 
cudowne, gdybyśmy pewnego dnia mogły się spotkać”. Bogusława Kucharska 
z posiadanych nieruchomości wydzieliła działkę, którą podarowała biednej, 
wielodzietnej rodzinie, wspomagając ją także pożyczką na budowę domu.

Ryc. 15. Pracownicy 
sanatorium w Kiekrzu 

oraz goście;  
od lewej: drugi Jan 
Kucharski, szósta 

Kazimiera Kucharska, 
siódmy Franciszek 

Polcyn, ósma Janina 
Lisowska- 

-Staniszewska,  
fot. z końca  
lat 40. XX w.
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Pewnego jesiennego wieczoru pod koniec lat 50. XX wieku Bogusława Ku-
charska wracała wieczorem z dyżuru w sanatorium, jak zwykle skracając sobie 
drogę do domu przez sanatoryjny park. Nagle usłyszała strzały. Niejedną strze-
laninę w swym życiu już słyszała, zatem podeszła bliżej. Ujrzała działa artyle-
ryjskie ustawione na polanie sanatoryjnego parku. To oddział wojska wjechał 
przez otwartą bramę na teren sanatorium i urządził sobie ćwiczenia ze strzela-
nia. Widząc samotną kobietę, dowódca zapytał: „To pani się nie boi?”. „Byłam 
żoną wojskowego”, odpowiedziała Bogusława. Nie dodała, że przeżyła dwie 
wojny światowe i powstanie warszawskie. Wyjaśniła, że jest lekarzem, a zajęty 
pod poligon teren jest parkiem sanatoryjnym i stanowi miejsce spacerów mło-
dych pacjentów. Dowódca tłumaczył, że wziął ten teren za las zdatny do prze-
prowadzenia manewrów wojskowych. Przeprosił i żołnierze odjechali, a dzieci 
mogły spać spokojnie.

Ryc. 16. Teofil 
Kucharski 

badający pacjentkę 
w początkach  
lat 50. XX w.
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W chwili przejścia na emeryturę Bogusława miała 68 lat i nie zamierzała 
kończyć swej kariery zawodowej. Już jesienią tego roku przeniosła się do So-
kołówki pod Kaliszem, gdzie pełniła funkcję lekarza Prewentorium Przeciw-
gruźliczego. W listopadzie 1961 roku wyjechała do Szczytnej Śląskiej koło Po-
lanicy-Zdroju, by pracować jako lekarz specjalista II stopnia w Prewentorium 
„Zamek”, a wobec braku lekarzy leczyła także w dwóch innych placówkach: 
w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Szczytnej Śląskiej oraz przychodni zdrowia 
w Kłodzku. Utrzymywała ścisłe kontakty z przyjaciółmi z Kiekrza, z rodzinami 
swych synów, zapraszała wnuki na wakacje, dzieląc swój czas sprawiedliwie 
między gości ze Szczecina oraz z Kiekrza. Oprowadzała i obwoziła gości po ca-
łej Kotlinie Kłodzkiej. Sama chętnie chodziła pieszo, nie tylko z Psarskiego do 
Kiekrza, ale i po górskich ścieżkach, bez trudu pokonując wzniesienia, by do-
trzeć ze stacji kolejowej w Szczytnej do swego mieszkania służbowego w Pre-
wentorium „Zamek”. Umarła niespodziewanie 5 czerwca 1965 roku w szpita-
lu w Kłodzku. Bliscy zapamiętali ją jako osobę chętnie pracującą w ogródku, 
dbającą o swe ulubione turki, stokrotki i piwonie. Do pomocy w urządzaniu 
rabatek i klombów angażowała najbliższych (początkowo syn Jan zobowiązany 
był do przywożenia ziemi kompostowej, potem obowiązek ten przejęły wnu-
ki). Młodzi Kucharscy wspominają ją jako amatorkę domowych przetworów 
z własnoręcznie zebranych owoców leśnych, które przygotowywała na letni-
skach w Kościelisku i w Zakopanem, a potem transportowała pociągiem do Po-
znania. W pamięci pozostały jej słynne konfitury z róży cukrowej, której płatki 

Ryc. 17. Jan Kucharski na łodzi klasy Finn w początkach lat 50. XX w.
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Ryc. 18. Uroczystość w LZS Kiekrz  
w latach planu sześcioletniego 1950-55

Ryc. 19. Przy łóżku chorej w Boże Narodzenie stoją od prawej dr Bogusława Kucharska 
w białym kitlu, obok Teofil Kucharski i Kazimiera Kucharska siedzi trzecia od lewej ,  

fot. sprzed 1952 r.
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Ryc. 20. Przed domem w Kiekrzu; od lewej: „babcia Irka”, Kazimiera Kucharska,  
Teofil Kucharski, Jerzy i Jan Kucharscy, fot. z ok. 1954 r.

Ryc. 21. Na łodzi w Kiekrzu od lewej: Jan Kucharski, Gertruda Bobowska,  
Lech Matuszczak, Włodzimierz Fiszer, Bolesław Knasiecki i Przybylski,  

fot. z lat 50. XX w.
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należało pracowicie przygotować, wycinając nożyczkami gorzkie fragmenty…  
Była przedstawicielką pokolenia pań domu, które w razie potrzeby potrafiły za-
cerować sweter… Jej zawdzięczamy założenie ogrodu ozdobnego w Kiekrzu, 
obsadzonego spireą, forsycją, rajską jabłonią, pięknie kwitnącymi i owocujący-
mi pigwowcami. Jej małżonek dzielnie ją wspierał w tych działaniach, sadząc 
truskawki i zakładając sad, z którego do dzisiaj zachowała się jabłonka dająca co 
dwa lata pięknie pachnące owoce…

Ryc. 22. Jacht Omega 
i jego załoga, pierwszy 

z prawej  
Jan Kucharski,  

fot. z poł. lat 50. XX w.
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Po wojnie Jan Kucharski nadal uprawiał żeglarstwo, początkowo w Jacht 
Klubie Wielkopolski, a następnie w LZS Kiekrz. Jego największym sukcesem 
jest mistrzostwo Polski wywalczone w klasie Omega na jeziorze Niegocin 
w 1955 roku. W tych regatach LKS Kiekrz reprezentowany przez Jana Kuchar-
skiego, Jana Trybę, Romana Kaczmarka, Lecha Musialskiego, Eugeniusza Blasz-
kę, Lucjana Blaszkę, Kazimierza Śniadka, Bolesława Knasieckiego i Włodzimie-
rza Fiszera zdobył tytuł drużynowego mistrza Polski. W 1961 roku Jan, startując 

Ryc. 23. Rodzina 
Kucharskich: rodzice 

Jan i Kazimiera 
z synem Michałem, 

Ewa – bratanica  
ze Szczecina,  
Jerzy z babcią 

Bogusławą i siostrą 
Marią, fot. ok. 1958 r. 
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w nowej klasie FD Latający Holender, zdobył Puchar Międzynarodowych Tar-
gów Poznańskich.

Pasja żeglarska zabierała Janowi cały wolny od pracy czas. Kolejno zdoby-
wał sportowe stopnie żeglarskie: 1 maja 1947 roku sternika II klasy, 30 kwietnia 
1956 roku sternika lodowego i wreszcie 2 maja 1957 roku sternika jachtowego 
uprawnionego „do prowadzenia statków sportowych do 30 m² żagla po mor-
skich wodach wewnętrznych oraz wszelkich statków sportowych po wodach 
śródlądowych, bez ograniczeń”. W latach 1954-56 i 1958-62 sprawował funkcję 
prezesa klubu, w latach 1954-56 był sędzią klasy III w żeglarstwie.

Żeglarze nie liczą godzin, przygotowując łodzie do zawodów czy też je na-
prawiając. Sukcesy nie przychodzą same, trzeba na nie zapracować, trenując 
także zimą (w klubie są sztangi i inny sprzęt sportowy wykorzystywany dla 
uzyskania ogólnej sprawności fizycznej). Żeglarze są zapobiegliwi – by zdobyć 
potrzebne środki finansowe na zakup sprzętu przygotowują amatorskie spekta-
kle teatralne, wystawiając np. Grube ryby Bałuckiego. 

Dziś już tylko liczne dyplomy świadczą o uczestnictwie Jana Kucharskiego 
w regatach i zajętych w nich miejscach, przywołują daty i miejsca regat: Balaton, 
Berlin, Charzykowy, Kiekrz, Poznań, Świnoujście, Giżycko, Mikołajki…

Teofil Kucharski przeżył w Kiekrzu 22 lata, Bogusława – 28. Niby niewiele, 
ale zostawili tu swój trwały ślad… Młodsze pokolenie Kucharskich, urodzone 
w latach 50. XX wieku, wpisuje jako miejsce urodzenia „Kiekrz”. Tu skończyło 
szkołę podstawową, tu spędziło młodość…

Urszula Filimon-Kucharska i Jerzy Kucharski

Piątkowscy
Znają ich w Kiekrzu prawie wszyscy. Prawie, bo ci, którzy niedawno się tu wprowadzi-

li, mogą nie wiedzieć o słynnym kierskim warsztacie ślusarskim. Pierwsze kroki poczynił 
Michał, a potem przez wiele powojennych lat warsztat ojca prowadził, powiększał i moder-
nizował Tadeusz. Dziś mieszka tu z żoną syn Tadeusza Ryszard, absolwent Politechniki 
Poznańskiej, niezwiązany już ze ślusarstwem. Jego siostra Krystyna Janowiczowa, dr che-
mii, przyjeżdża do wybudowanego przez ojca domu, który dzieli z bratem, najczęściej 
w weekendy. Dom zatopiony w zieleni dużego ogrodu, z pięknymi widokami, bardzo się 
do tego celu nadaje. Nic dziwnego, że tutaj najlepiej wspomina się rodzinną historię.

Dziadkowie, Michał i Stanisława z domu Kryza, przybyli do Kiekrza „za pra-
cą”. Przedtem Michał, kowal i ślusarz, pracował w różnych majątkach, licząc 
na lepsze zarobki. Do Kiekrza przyjechał w 1934 roku z sześciorgiem dzieci: 
Wiktorią, Tadeuszem, Ireną, Henrykiem, Bernardem i Leszkiem. Zamieszkali 
w domu, który odstąpił im na jakiś czas brat Stanisławy, który miał restaura-
cję w istniejącym do dziś szachulcowym budynku na Wierzbięcicach w Pozna-
niu. To on namówił dziadka na Kiekrz. Wiedział, że tam znajdzie się praca dla 
ślusarza i kołodzieja, bo dziadek trudnił się jednym i drugim fachem. Dom, 
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w którym zamieszkali, zwraca dziś uwagę wszystkich, którzy odwiedzają Kie-
krz. Zachował urok tradycyjnego budownictwa sprzed stu lat: czerwona cegła, 
zielone okiennice i ażurowa, drewniana weranda. Podobał się również bywa-
łym w świecie lekarzom, państwu Kucharskim, którzy przed wojną wynajmo-
wali w nim pokój na lato. Z czasem dziadkowie przeprowadzili się do nowego 
domu, który powstał przy zbudowanym wcześniej warsztacie. Kiekrz w mię-
dzywojniu przyciągał wielu Polaków z różnych stron. Po 1919 roku masowo 
opuszczali go Niemcy, którzy przedtem tu dominowali, więc było do kupienia 
sporo ziemi i gospodarstw.

Roboty dziadkowi nie brakowało. Na co dzień podkuwał konie, wykonywał 
różne roboty ślusarskie, a od czasu do czasu – również artystyczne. Zachowało 
się np. na posesji Kucharskich kute przez dziadka zwieńczenie bramy wjazdo-
wej. Zanim dziadek otworzył warsztat ślusarski, musiał, mimo zdobytego wcze-
śniej w Berlinie dyplomu mistrzowskiego, zdawać egzamin przed polską komi-
sją. Ta wydała mu zgodę na uprawianie zawodu i kształcenie uczniów. W czasie 
okupacji uczył się u niego też pewien Niemiec spod Szamotuł, z którym mógł 
mówić po polsku. Nie był to łatwy czas, ale na szczęście rodzina nie została 
wysiedlona i po wojnie można było nadal prowadzić warsztat, chociaż poja-
wiły się trudności innego rodzaju – prywatna inicjatywa, nawet w takiej skali, 
nie była mile widziana. Dziadek więc, żeby zapewnić sobie emeryturę, dorabiał 
jako kelner w restauracji na dworcu w Poznaniu. A kiedy przyjeżdżał do domu, 
zabierał się do swojej roboty. Miał jej mnóstwo, ale na szczęście coraz częściej 

Ryc. 24. Dom, w którym zatrzymała się rodzina Piątkowskich po przybyciu do Kiekrza,  
fot. Z. Kurzawa
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pomagał mu w niej i z czasem przejął zakład najstarszy syn Tadeusz, nasz ojciec. 
W 1957 roku pożegnał się z Cegielskim, gdzie pracował jako technolog na W-6 
i rozpoczął pracę w Kiekrzu.

Warsztat ślusarski został gruntownie unowocześniony, można powiedzieć, 
że przeżywał drugą młodość i to bardziej bogatą i urozmaiconą niż ta pierw-
sza. Dziadek oczywiście nadal pracował, aż do 1965 roku, i akceptował zmia-
ny wprowadzane przez ojca. A ten kupił maszyny, które szybko prześcignęły 
wszystkie ręczne urządzenia, np. tokarnię rewolwerówkę, poszerzył zakres 
usług i przede wszystkim rozpoczął produkcję, m.in. metalowych ogrodzeń dla 
powstających wtedy licznie klubów sportowych, a także metalowych pomo-
stów przez lata służących wypoczywającym nad jeziorami w całej Polsce. Na 
zamówienie PGR-ów i gminnych spółdzielni wykonywał też seryjnie poidła dla 
bydła, a najbardziej dumny był ze skonstruowania i produkcji kabin do ciągni-
ków marki Massey Ferguson. Zakupiono je bowiem bez koniecznej w naszych 
warunkach obudowy. Był to wtedy niewątpliwy hit.

Ryc. 25. Tadeusz 
Piątkowski 

z narzeczoną Anielą 
Dworaczyk w 1939 r. 

(przed wybuchem 
wojny)
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Mieszkańcy Kiekrza pamiętają naszego ojca również z licznych prac wyko-
nywanych społecznie. Pomagał siostrom ze Zgromadzenia Matki Bożej Miło-
sierdzia, wykuwał i stawiał krzyże – ten na cmentarzu przy kościele to także 
jego robota. Wciągał dzwony na wieżę kościoła, a że była to trudna operacja, 
pamięta się o tym do dzisiaj, podobnie jak o odbywanych u niego obowiązko-
wych dla młodzieży „lekcjach w zakładzie pracy”. A był to rzeczywiście spory 
zakład – ojciec zatrudniał niekiedy nawet 20 pracowników, co jak na kierskie 
warunki było liczbą znaczącą. No i jednoznacznie opowiedział się za „Solidar-
nością”, m.in. umieszczając u siebie słynny plakat „W samo południe”. Ale to 
tylko zawodowe życie naszego ojca.

Bardzo ciekawe i wciąż obecne nie tylko w naszych, rodzinnych opowie-
ściach są jego młode i wojenne lata. Urodził się w 1917 roku w Jaktorowie koło 
Żnina. Tam, w majątku hrabiego Żółtowskiego, pracował dziadek i stamtąd, gdy 
miał 14 lat, został wysłany do słynnej Szkoły Podoficerów Piechoty dla Małolet-
nich w Śremie. Nie potrafimy powiedzieć, czy ojca od młodych lat interesowało 
wojsko, czy też była to przede wszystkim decyzja rodziców, którzy myśleli o na-
uce i przyszłym zawodzie syna, ale także, podobnie jak większość społeczeń-
stwa, byli bardzo patriotycznie nastawieni. Wybór z całą pewnością był trafny, 
bo ojciec do końca życia był bardzo dumny ze swojej wojennej karty i z mundu-
ru. Po 1989 roku, kiedy już można było przyznawać się do przedwojennego ży-
ciorysu, zawsze 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego, w mundurze zjawiał się 

Ryc. 26. Zegarek z dedykacją wygrawerowaną na kopercie, który Tadeusz Piątkowski 
otrzymał od gen. Włada, fot. Z. Kurzawa
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na mszy w kościele, a potem szedł na groby powstańców wielkopolskich i po-
mordowanych przez hitlerowców. 

Za postępy w nauce w śremskiej szkole ojciec otrzymał od samego gen. Fran-
ciszka Włada srebrny zegarek firmy Remontoir Orient. To jedna z naszych naj-
cenniejszych pamiątek po nim. Na wewnętrznej kopercie wygrawerowany jest 
napis: „Kpr. Piątkowskiemu T. 58 p.p. – Prymusowi Kursu dla Nadt. 1938/39” 
[kurs nadterminowy] i pośrodku: „Dowódca 14.D.P. Wład GB”.

Śrem zapisał się trwale w historii naszej rodziny, bo tam, gdzie ojciec, kształci-
ło się w tym czasie dwóch braci Dworaczyków z poznańskiej Wildy i dzięki nim 
ojciec poznał swoją przyszłą żonę, ich siostrę Anielę. Kiedy ojca przeniesiono do 
Poznania, do szkoły wojsk kwatermistrzowskich, ich uczucie mogło pięknie się 
rozwijać. Zyskało też aprobatę rodziny i matka Anieli z myślą o ich przyszłości 
zakupiła działkę w Kiekrzu w pobliżu domu „starych” Piątkowskich. I na niej 
właśnie został później zbudowany dom, w którym teraz rozmawiamy.

W dramatycznym roku 1939 tato jako plutonowy walczył nad Bzurą, ale 
przedtem jeszcze dokonał niezwykłego wyczynu: z działka przeciwpancerne-
go zestrzelił niemiecki samolot! Potem była już proza wojny. Został poważnie 
ranny w głowę – szrapnel wyrwał mu znaczną część żuchwy. Zakrwawionego 
i nieprzytomnego zakwalifikowano go najpierw jako poległego. Los mu jednak 
sprzyjał. Jeden z sanitariuszy, rodem z Kiekrza, rozpoznał w nim Piątka, jak go 
nazywano, osłuchał, stwierdził, że żyje i uprosił lekarza, żeby się nim zaopieko-
wał. Ojciec opowiadał nam, że uratował go prof. Teofil Kucharski, szef sanitar-
ny Armii „Poznań”, który znał Piątkowskich, bo latem zatrzymywał się w domu 

Ryc. 27. Krzyż na cmentarzu w Kiekrzu wykonany w warsztacie Tadeusza Piątkowskiego, 
fot. Z. Kurzawa
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dziadków, ponadto był komandorem 
w Jacht Klubie Wielkopolski, a ojciec 
znał się z jego synem Janem, licealistą 
z „Marcinka”. W Kiekrzu wówczas 
znali się prawie wszyscy.

Dla taty, szczęśliwie, zaczął się czas 
rekonwalescencji. Odtransportowano 
go najpierw do szpitala wojskowego 
w twierdzy Modlin, gdzie leczono 
również niemieckich jeńców. Kiedy 
Modlin upadł i wkroczyli tam nie-
mieccy lekarze, pierwsze, co zrobili, to 
zapytali swoich, jak traktowali ich Po-
lacy. Gdy dowiedzieli się, że nie robili 
żadnych różnic między chorymi, po-
stępowali tak samo. Potem tato został 
odesłany do obozu na północy Nie-
miec, zapewne, jak podpowiedziała 
nam pani Alina Sokołowska z Wielko-
polskiego Muzeum Wojskowego, był 
to stalag I B w Olsztynku – Hohenste-
in. Zwolniony stamtąd, z niezagojoną, 
ropiejącą raną, ojciec ruszył do Pozna-
nia. Wyglądał strasznie. Myślę, że jego 
narzeczona, później nasza mama, 
martwiła się szczególnie. „To, jak wy-
glądał, nie było dla mnie najważniej-
sze”, mówiła nam później. Jak miłość, 
to miłość. Z biegiem lat zresztą twarz 
taty wróciła prawie do poprzedniego wyglądu, blizna była coraz mniej widoczna. 
Byliśmy bardzo dumni z naszej mamy, gdy nam o tym opowiadała.

Dla taty, żołnierza wychowanego w patriotycznej rodzinie i w polskim woj-
sku, okupacja była czasem bardzo trudnym. Po powrocie z obozu musiał zgłosić 
się do władz niemieckich i dostał przydział do dawnej fabryki Cegielskiego prze-
mianowanej na Deutsche Waffen und Munitionsfabriken. Zamieszkał wtedy nie 
w Kiekrzu u rodziców, ale w mieszkaniu Dworaczyków, u swej narzeczonej na 
Kosińskiego 11 w Poznaniu. I oczywiście zaraz zaangażował się w konspirację. 
Woził z Poznania do Kiekrza podziemne ulotki. Robił to regularnie, więc mu-
siał na te częste wyjazdy mieć przepustkę. Ponieważ jej nie miał, trzeba ją było 
podrobić. Nie wiemy, czy sam się do tego zabrał, czy była to robota kolegów 
z konspiracji, w każdym razie wkrótce nastąpiła wpadka. Niemcy zorientowali 
się, w czym rzecz, ale tak skupili się na sfałszowanej przepustce, że nie zrobili 
rewizji i nie znaleźli ukrytych w bieliźnie ulotek. I o dziwo – puścili wolno. Oj-
ciec więc jak tylko mógł najszybciej dotarł na Kosińskiego i spalił wszystkie nie-
bezpieczne papiery. Sąd go jednak nie ominął. Został skazany na trzy miesiące 

Ryc. 28. Tadeusz Piątkowski przed swoim 
domem w Kiekrzu po 1990 r.
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więzienia na Mylnej. Tłumacz obrońca był zadowolony z takiego obrotu spra-
wy, ale ojciec nie bardzo. Nie wiemy, na co liczył, gdy poprosił o skrócenie kary. 
Skutek był oczywiście odwrotny, w więzieniu spędził aż sześć miesięcy. I jeszcze 
zaliczył uderzenie w twarz…

Kiedy wojna się kończyła, rodzice wzięli ślub. Był marzec, czas ciągle niespo-
kojny, w mieście dużo wojska, niekoniecznie zdyscyplinowanego. Na Jeżycach 

Ryc. 30. Pola w Kiekrzu w 1958 r. Ze. zb. T. Matuszka.

Ryc. 29. Kiekrz, fot. z 1955 r. Ze. zb. T. Matuszka.
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stali się świadkami przykrego zdarzenia: dwaj, najprawdopodobniej pijani ra-
dzieccy żołnierze uczyli się jeździć na zdobytym rowerze i najeżdżali nim na 
wózek z inwalidą. Wózek się przewracał, inwalida również, kobiety opiekunki 
były przerażone. Ojciec nie mógł tego ścierpieć. Doskoczył do Rosjan, wyrwał 
im rower i daleko odrzucił. Rozpoczęła się nerwowa gonitwa, ojciec wpadł 
na podwórze na Szamarzewskiego i sforsował drzwi jakiejś przybudówki. 
Nie uległ pokusie, żeby schronić się w sianie, które znajdowało się na środ-
ku podwórza. Wiedział, że taka kryjówka byłaby zbyt oczywista i rzeczywi-
ście, pierwsze kroki rosyjscy żołnierze skierowali do wozu z sianem i zaczęli 
przeczesywać go widłami. Potem dobijali się do komórki, gdzie tata się włamał 
i gdzie przestraszonej staruszce kazał milczeć, kładąc jej palec na ustach. Tym-
czasem mama, która była wtedy w ciąży, krzyczała na całą ulicę: „Mordują mi 
męża”. Na szczęście przechodzili tam żołnierze od Berlinga i przywołali Rosjan 
do porządku. Moment był bardzo niebezpieczny – żołnierze stanęli naprzeciw 
siebie z bronią gotową do strzału. Polacy byli jednak wyżsi rangą, przyszło 
opamiętanie, ojcu udało się wtopić w tłum, który ze strachem obserwował całe 
zdarzenie, i przede wszystkim uspokoić mamę. Incydent nie zaszkodził bratu 
– Ryszard, całkiem zdrowy, urodził się w sylwestra 1945 roku.

Mieszkaliśmy wówczas w Poznaniu, w wielu miejscach: na Długosza, Gło-
gowskiej, wreszcie na Wildzie w blokach Cegielskiego. Ale ojciec nie mógł żyć 
bez Kiekrza. Kiedy już na stałe prowadził tu zakład, znudziło mu się codzienne 
dojeżdżanie do pracy. W 1980 roku rodzice przenieśli się więc do Kiekrza i żyli 
tu jeszcze dość długo. Ojciec zmarł w 2002 roku, a mama siedem lat później. 
Oboje spoczywają na tutejszym cmentarzu. Nie ma już zakładu Piątkowskiego 
w Kiekrzu, ale pamięć o nim wciąż jeszcze trwa. 

Na podstawie relacji Krystyny Janowicz i Ryszarda Piątkowskiego  
opracowały Zofia Kurzawa i Grażyna Wrońska

Krzyżańscy i kapitan Białoszyński
Jacek Krzyżański, właściciel jednoosobowej firmy, mechanik precyzyjny, niegdyś stra-

żak zawodowy, nie mieszka już w Kiekrzu, ale tam się urodził, wychował, zachwycił spor-
tem, ma tam rodziców i braci. Ponadto interesuje go wiele rzeczy związanych z Kiekrzem.

Dla nas, dla mnie i moich dwóch braci, podobnie jak dla wielu kierskich 
rodzin, woda, pływanie, żeglowanie było właściwie codziennością. Cały wol-
ny czas spędzaliśmy nad jeziorem. A w naszym domu panował szczególny 
sportowy duch. Mój ojciec Stefan, dziś ma 91 lat, znany w całej okolicy ze zna-
komitych wędlin, od młodości ćwiczył w sekcji Sokoła, a po wojnie związał się 
z Ludowymi Zespołami Sportowymi, gdzie założył sekcję podnoszenia cię-
żarów i osiągał w tej dziedzinie liczące się w kraju sukcesy zarówno jako za-
wodnik, jak i trener młodzieży. Potem zorganizował jeszcze sekcję siatkówki. 
Bardzo mu zależało na upowszechnieniu sportu wśród młodzieży i dopiął 
swego – najpierw, gdy pracował w LKS, a potem w Jacht Klubie Wielkopolski 
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młodzi wręcz garnęli się do niego. Nic więc dziwnego, że i my szybko po-
łknęliśmy tego bakcyla, tym bardziej że mama, która pracowała na przysta-
ni ZHP i prowadziła harcerzom księgowość, także nas do tego zachęca-
ła. W domu więc wszystko kręciło się wokół wody i sportu. Wyjeżdżaliśmy na 
regaty, zawody, także za granicę. Z tej perspektywy patrząc, czas PRL, aż do 
lat 80., był dla sportu łaskawy. Każdy, kto był konsekwentny, ambitny i miał 
talent, mógł się wybić. Przykładem może być choćby rodzina Blaszków. Teraz 
żeglarstwo jest sportem kosztownym, w dużym stopniu elitarnym. I szkoda 
mi tego. Dla nas to była prawdziwa szkoła życia – od starszych uczyliśmy się 
troski o sprzęt, a więc malowania i konserwowania, a także porządkowania te-
renu. Znajomości z tamtych lat przetrwały, miło spotkać się na wodzie i to ca-
łymi rodzinami. A kiedy słyszę o słynnych dziś regatach dla dzieci i młodzieży 
Srebrny Żagiel Optymista, serce bije mi mocniej, bo to współzawodnictwo 
wymyślili w trójkę: Bogdan Kramer, jego kolega i mój ojciec. Ja też startowa-
łem w nich jako zawodnik w 1979 roku. W tym roku regaty odbyły się już po 
raz 35.! Teraz bardziej interesują mnie inne sprawy. Żyję jeszcze emocjami 
zlotu małych fiatów na poznańskiej Malcie, który współorganizowałem, ale 
przede wszystkim zajmuję się, i to już od lat, upamiętnianiem postaci kapita-
na Adama Białoszyńskiego.

Ryc. 31. Stefan Krzyżański na przystani żeglarskiej w Kiekrzu  
w latach 70. XX w.
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To ważna postać. W 1921 roku zamieszkał w Psarskiem, gdzie urodził się mój 
ojciec. I miał już wówczas zapisane w życiorysie piękne karty. To on, bosmanmat 
w marynarce niemieckiej, w grudniu 1918 roku z dużym powodzeniem werbo-
wał marynarzy Polaków do powstania wielkopolskiego, a potem dzielnie wal-
czył m.in. na froncie północnym i  został poważnie ranny pod Rynarzewem. Nie 
zabrakło marynarzy i oczywiście Białoszyńskiego w walkach z bolszewikami 
i o polski Śląsk. Mój ojciec znał kapitana jeszcze sprzed wojny, ponieważ brał on 
czynny udział w życiu Kiekrza. Był starostą dożynek w 1937 roku, hojnie wspo-
magał żeglarzy płodami ze swego majątku, a po wojnie znalazł się w komitecie 
budowy szkoły. Do Psarskiego trafił, bo kupował konie dla wojska. Poznał wtedy 
Zofię, córkę Józefa Jagodzińskiego, właściciela majątku, i ożenił się z nią. Psar-
skie to było duże gospodarstwo, chyba z 70 ha. Ciągnęło się wzdłuż jeziora 
aż do Strzeszynka. Okolica, co często wspomina ojciec, wyglądała przed wojną 
zupełnie inaczej. Dopiero w czasie okupacji została zalesiona i to rękami Żydów, 
których Niemcy zmuszali do niewolniczej pracy. Ich krwawicy zawdzięczamy 
Rusałkę, lasy wokół jezior i piękne szlaki spacerowe.

Białoszyński ze służby w wojsku zrezygnował w 1928 roku. Czas okupacji, jak 
na znanego uczestnika powstania wielkopolskiego i byłego wojskowego, prze-
żył – można powiedzieć – szczęśliwie w Generalnym Gubernatorstwie, na Lu-
belszczyźnie. Od 1940 roku był w konspiracji i, jak słyszałem, dzięki doskonałej 

Ryc. 33. Kapitan Adam Białoszyński,  
fot. z lat 20. XX w. (do 1928 r. w służbie 

czynnej w Wojsku Polskim)

Ryc. 32. Adam Białoszyński, bosmanmat 
w marynarce niemieckiej,  

fot. z 1918 r. 
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znajomości niemieckiego udało mu się wielu Polaków uchronić przed represja-
mi. Do Psarskiego wrócił w 1945 roku i po ciężkiej  chorobie zmarł tutaj cztery lata 
później. Miał wówczas zaledwie 59 lat. Pochowano go na kierskim cmentarzu.

Dzieci kapitana: Halina, Mirosław, Eugenia, Bogdan i Lubomira już nie 
żyją. W Kiekrzu mieszka jego wnuk Romuald Białoszyński, syn Mirosława, 
a w Psarskiem wnuczka Barbara Filipiak, córka Haliny i Leona Krzyżańskich. 
Duże zasługi w scaleniu materiałów i dokumentów po ojcu ma druga córka 
Białoszyńskich  Eugenia Pakulska. Posiłkując się wspomnieniami, sporządziła 
życiorys ojca z wykazem wszystkich walk, w których brał udział, i otrzymanych 
odznaczeń. Nawiązała też kontakt z dyrektorem szkoły nr 75 w Poznaniu im. 
Powstańców Wielkopolskich Feliksem Wrotyńskim i przekazała szkole niektóre 
pamiątki po ojcu, m.in. piękny czerwony wazon z wizerunkiem orła i  napisem: 
Pierwszemu Dowódcy IV Kompanii  Marynarzy Powstańców, który został wrę-
czony Białoszyńskiemu w 1938 roku, w 20. rocznicę powstania.

Zainteresowałem się tą postacią, kiedy od mojego ojca dowiedziałem się 
o poświęconej marynarzom tablicy na ul. Wrocławskiej. Została ona wmuro-
wana 5 grudnia 1938 roku na frontonie domu, w którym mieściła się kawiar-
nia Zielona. W niej spotykali się przyszli  powstańcy i tam trzy tygodnie przed 
wybuchem powstania utworzyli oddział z myślą o podjęciu walki z Niemcami. 

Ryc. 34. Adam Białoszyński (na ciemnym koniu) w czasie powstania wielkopolskiego  
przed Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu
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W 1939 roku ta tablica, autorstwa Jana Bakalarczyka, została ukryta, ocalała, 
i w 1993 roku ponownie zawisła w tym miejscu. W uroczystości uczestniczył 
wówczas prawnuk kapitana Krzysztof Filipiak i to w mundurze marynarskim, 
bo odbywał właśnie służbę wojskową w marynarce. Kolejna piękna uroczystość 

Ryc. 35. Poświęcenie sztandaru marynarzy powstańców w 1933 r.;  
Adam Białoszyński w pierwszym rzędzie z laską

Ryc. 36. Dożynki w Kiekrzu  w 1937 r. ze starostą  Adamem Białoszyńskim i ks. Skórnickim, 
w berecie z lewej strony Stefan Krzyżański 
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na Wrocławskiej odbyła się w 90. rocznicę powstania i jest przede wszystkim za-
sługą red. Teofila Różańskiego, niezmordowanego w swej pasji przypominania 
zasłużonych ludzi morza, ale ja też się do niej przyczyniłem. Mogliśmy wów-
czas zobaczyć, jak wyglądali marynarze w 1918 roku. Marynarskie mundury 
i czapki przerobione z kolejarskich z wielkim pietyzmem dla pierwowzorów, 
oczywiście z polskimi emblematami, uszyli Jan, Robert i Erwin Przybyszowie 
z Poznania z Wielkopolskiej Grupy Miłośników Historii „Wiarus”.

Marzy mi się jeszcze, a szczególnie mojemu ojcu, odnalezienie skrzyni, któ-
rą  Białoszyński zaraz na początku wojny polecił zakopać. Były tam prawdopo-
dobnie różne dokumenty i pamiątki kapitana. Na razie, choć jedną próbę już 
podjęto, nie udało się natrafić na jej ślad. Dom w Psarskiem nie należy już do 
rodziny Białoszyńskich, jest pięknie odnowiony i widać go z drogi, gdy jedzie 
się do Kiekrza. Ojciec otrzymał jednak od właścicielki drugiej części dawnej 
posesji Białoszyńskich metalowy krzyż wydobyty z ziemi. Nie wiadomo, czy 
pochodzi z poszukiwanej skrzyni. Wiele jeszcze niewiadomych i niespodzianek 
przed nami, ale jesteśmy optymistami, wierzymy, że kiedyś uda się rozwikłać te 
wszystkie zagadki. Najważniejsze jednak już zostało zrobione – sporo osób wie 
o marynarzach w powstaniu i o ich dowódcy. A kiedyś tylko podśmiechiwano 
się z tego: marynarze, w Wielkopolsce?

Grób Białoszyńskiego na naszym cmentarzu odwiedza coraz więcej ludzi, 
a potem jadą jeszcze do muzeum w Lusowie, do państwa Grajków, i oglądają 
zgromadzone tam pamiątki. Ponadto ośrodek LOK w Kiekrzu nosi imię Ada-
ma Białoszyńskiego. Jest tablica informująca o tym i każdy, kto tam przechodzi, 
może się dowiedzieć o jego zasługach.

Ryc. 37. Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej marynarzom powstańcom  
na ul. Wrocławskiej w 1993 r.; od prawej częściowo widoczna Eugenia Pakulska z domu 

Białoszyńska, obok niej Krzysztof Filipiak, prawnuk Adama Białoszyńskiego 
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Wciąż docieram do nowych wiadomości o kapitanie, mam już spore archi-
wum i dzielę się wszystkim z tymi, którzy ciekawi są naszej historii. Zresztą nie 
tylko ja. Wspólnie z Teofilem Różańskim i członkami Grupy „Wiarus” zorganizo-
waliśmy wiele spotkań w Luboniu, gdzie mieszkam, w Kiekrzu, w Ptaszkowie, 
nie mówiąc o muzeach w Lusowie i Wielkopolskim Muzeum Wojskowym w Po-
znaniu. Przeżyliśmy tam z rodziną Białoszyńskich wzruszające chwile, kiedy 
po raz pierwszy zobaczyliśmy oryginalny sztandar IV Kompanii Marynarzy. 
Ufundowali go sobie w 15. rocznicę powstania.  I nie zapomnę, choć minęło od 
tego momentu już kilka lat, jak wspaniale zaprezentował go kustosz Tadeusz 
Jeziorowski. Ponadto „nasi marynarze” z „Wiarusa” są zawsze obecni podczas 
uroczystości rocznicowych czy to w Poznaniu, czy w Warszawie. Na koniec mu-
szę się pochwalić – moja najstarsza córka Dominika również interesuje się histo-
rią – napisała na konkurs  prace  o Białoszyńskim i naszej  rodzinie i otrzymała 
za nie wyróżnienia.

spisała Grażyna Wrońska

Ryc. 38. Jacek Krzyżański,  trzej członkowie Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 
z Bydgoszczy i Jan Przybysz pod tablicą pamiątkową na ul. Wrocławskiej 18
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Matuszkowie
Państwa Marię i Tadeusza Matuszków można na co dzień spotkać w Ośrodku Reha-

bilitacyjnym dla Dzieci, gdzie pracują już od ponad 30 lat. A najlepiej umówić się z nimi 
na rowery albo odwiedzić ich w domu przy ul. Czystej. Tam Tadeusz Matuszek w każdej 
wolnej chwili zajmuje się swoimi skarbami: ma setki zdjęć i wiele zapisanych zeszytów, 
w których opisuje dzieje swojej rodziny.

Może trudno w to uwierzyć, ale moje zainteresowania rodzinną historią 
miały początek w Niemczech. Pracowałem tam cztery lata, od 1989 roku, i kie-
dyś zostałem zaproszony do domu kolegi z pracy. Pochwalił się wówczas swoim 
drzewem genealogicznym. Natychmiast pomyślałem: to trzeba zrobić! Matusz-
kowie też przecież muszą mieć swoją historię. I zacząłem to na swój własny 
użytek udowadniać. Udało mi się dotąd udokumentować osiedlony na Opolsz-
czyźnie ród Matuszków od połowy XVIII wieku, blisko tysiąc osób.

W Kiekrzu w 1920 roku zaczyna się współczesny rozdział naszej historii, bo 
wtedy dziadek, Jan Matuszek, kupił gospodarstwo od Niemca Lipkera. Jakieś 
40 mórg, czyli ok. 10 ha. To było „na górce”, jak się wtedy mówiło. Dziś górki 
już prawie nie widać, wszystko się pozmieniało, ziemię podzielono na działki, 
o gospodarstwach można zapomnieć, ale nazwa pozostała.

Dziadkowie, Jan i Franciszka, przyjechali tutaj, jak wiele polskich rodzin, 
z nadzieją na lepsze życie. Na podstawie zbiorowego paszportu z sześciorgiem 

Ryc. 39. Uczniowie przed starą szkołą w Kiekrzu w 1929 r.
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dzieci. Do tego oryginalnego dokumentu jeszcze nie dotarłem, ale mam na-
dzieję, że znajdę go wśród rodzinnych pamiątek. Do dziś żyje i miewa się do-
brze ciotka Karolina, najmłodsza córka dziadków, która przyjechała do Kiekrza 
w poduszce.

Ryc. 40. Karol Matuszek, fot. z 1934 r.

Ryc. 41. Jan i Franciszka Matuszkowie w Kiekrzu, fot. z 1938 r.
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Choć dziadek wiedział, że jedzie w okolice, gdzie jest wysoka kultura rolna, 
to jednak przetransportował z Opolskiego cały swój „warsztat”. Koleją przyje-
chały dwa pełne wagony i wkrótce okazało się, że jego maszyna do młócenia 
była pierwsza w Kiekrzu.

Mój stryj i ojciec chrzestny był słynnym w Kiekrzu pszczelarzem. Człowiek 
bardzo obrotny i pracowity. Miał ze czterysta uli. Otworzył w Kiekrzu sklep, po-
tem także w Poznaniu. Kiedyś u niego spotykano się, grano w karty i tańczono, 
jeszcze długo po wojnie. Nie dziwię się, że ludzie wspominają to z łezką w oku. 
Dom stryja Karola, wybudowany w 1935 roku, stoi do dziś w samym centrum 
Kiekrza, przy ul. Sanatoryjnej, i na tle innych wyróżnia się wielkością.

Mój ojciec Szymon też był bardzo pracowitym i twardym człowiekiem. Jak 
wielu stąd, walczył pod Kutnem w 1939 roku, a potem był na robotach w Niem-
czech. Nie najgorzej trafił – pracował w fabryce w Berlinie, a następnie zaj-
mował się domem jej właściciela. Do Kiekrza udało mu się szczęśliwie wrócić, 
chociaż z pustymi rękami. Walizki z poniemieckim dobrem i rower zabrali mu 
Rosjanie.

Tak jak wszystkim, nie było mu łatwo po wojnie. W trzyhektarowym go-
spodarstwie był inwentarz: krowa, świnie, kury, ale ojciec zawodowo pracował 

Ryc. 42. Dom Karola 
Matuszka w 1938 r.
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w Swarzędzu jako klasyfikator trzody chlewnej. W 1949 roku, miał wtedy 
33 lata, postanowił się wybudować. Kupił więc dom w Glinnie, we wsi, która 
w związku z powiększaniem poligonu Biedrusko była przeznaczona do likwi-
dacji (to tam, gdzie urodził się Wojciech Bogusławski), i go rozebrał. Cegła po 
cegle, dachówka po dachówce. Następnie przez dwie zimy zwoził to wszystko 

Ryc. 43. Restauracja Karola Matuszka, za ladą Maria Matuszek i Frania, fot. z 1938 r.

Ryc. 44. Rodzina Matuszków w Kiekrzu w 1940 r.
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Ryc. 46. Jan Matuszek,  
fot. z 1950 r.

Ryc. 45. Dzieci z rodziny Matuszków,  
fot. z lipca 1943 r.

Ryc. 47. Zdjęcie ślubne Joanny i Szymona Matuszków z 8 września 1951 r.
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do Kiekrza i zaczął budować. W ten sposób powstał jeden z pierwszych domów 
na tzw. Chwaliszewie, gdzie się wychowaliśmy i gdzie dotąd, obok mnie, miesz-
ka moja 90-letnia mama. Dziś nikt już sobie nie wyobraża takiej roboty. Nikt też 
nie sprostałby ojcu w koszeniu łąki. W ciągu jednego dnia potrafił skosić chyba 
z pięć mórg! Teraz chyba w kilka osób nie dalibyśmy rady. Kto zresztą w ogóle 
umie dziś kosić, odpowiednio się pochylać, ostrzyć kosę itd.

Jestem najstarszym synem Szymona Matuszka, rocznik 1952. Mam jeszcze 
trzech braci i jedną siostrę. Wszyscy mieszkają w Kiekrzu. Dobrze nam tutaj. 
Moja żona założyła w Kiekrzu Koło Turystyki Rowerowej i zaczęła organizować 
rajdy wokół naszego jeziora. Było ich dziesięć, od 2000 do 2009 roku. Z początku 
było 30, 40 chętnych, potem dziesięciokrotnie więcej. Żona należy też do Towa-
rzystwa Przyjaciół Europy w Suchym Lesie i od czterech lat ma tytuł superamba-
sadora tej  gminy. Oboje jesteśmy przewodnikami turystyki kolarskiej i z wielką 
przyjemnością regularnie spotykamy się z innymi zapaleńcami na ogólnopol-
skich zjazdach, które trwają po kilka dni i połączone są ze zwiedzaniem cieka-
wych miejsc. W tym roku była to ziemia płocka. Sami też organizujemy wiele 
wypraw, również zagranicznych. Dzięki temu mamy przyjaciół w Danii, Holan-
dii, Niemczech, Szwecji  i ciągłe zaproszenia do odwiedzin. Na razie jednak nie 
mamy na to czasu, więc przede wszystkim zwiedzamy Polskę. W lipcu wyru-
szyliśmy z Grabarki i jadąc wzdłuż „wschodniej ściany”, dotarliśmy do Wiżajn, 

Ryc. 48. Rodzina Matuszków  
w czerwcu 1959 r.
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a następnie północną stroną do Kę-
trzyna. Był to dalszy ciąg naszej wy-
prawy sprzed dwóch lat, kiedy star-
towaliśmy z Przemyśla i dojechaliśmy 
do Grabarki. I wszędzie spotykaliśmy 
gościnnych, serdecznych ludzi i do-
bre gospodarstwa agroturystyczne. 
Cieszyły nas również znacznie niższe 
niż u nas ceny… 

Rowerową pasją zaraziliśmy całą 
naszą rodzinę. W tym roku najmłod-
szym uczestnikiem noworocznego 
rajdu nad Rusałką, na trzykołowym 
rowerku, był nasz czteroletni wnuk 
Marcin. Rośnie następny mały rowe-
rzysta!  Dzieci mają też inne zaintere-
sowania. Córka i zięć uwielbiają przez 
swój teleskop obserwować niebo nad 
Kiekrzem, a syna Tomasza wciągnęły 
poszukiwania genealogiczne. Ja do-
tarłem do korzeni Matuszków i ro-
dziny mojej matki, Dziamskich (zna-
lazł się tam i powstaniec styczniowy), 
natomiast Tomasz zajmuje się rodzi-
ną Pawlaków z Poznania, z których 
wywodzi się moja żona. Teraz chciał-
bym w jednym miejscu zgromadzić 
wszystkie moje skarby, dobrze je opi-

sać i wyeksponować. Przeznaczyłem na ten cel jeden pokój. Wnuczek Marcin, 
ten czteroletni rowerzysta, już zaczął zdzierać w nim starą tapetę. Pomaga zresz-
tą cała rodzina. Znajdzie się tam m.in. głowa Matki Boskiej z figury, która stała 
w naszym parku. Figura runęła podczas jakiejś burzy i pan Stanisław, stolarz 
w ośrodku przechowywał ją przez wiele lat. A potem mi ją przekazał i powie-
dział: „U ciebie będzie miała najlepiej”.

spisała Grażyna Wrońska

Ryc. 49. Pierwsza Komunia św. Tadeusza 
Matuszka 10 czerwca 1962 r.


