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Mówiliśmy na niego Józik 
W piątek w Zespole Szkół w No-

wym Belęc in ie w gminie Krze
mieniewo odbyła się niecodzienna 
uroczystość. Placówka otrzyma-
ła imię Józefa Ponikiewskiego, 
porucznika marynarki wojennej 
urodzonego w pobliskim Brylowie. 

Rzadko zdarza się, aby szkoły 
wybierały na swoich patronów lu-
dzi związanych ze środowiskiem 
lokalnym. W N o w y m Belęcinie 
uczniowie, nauczyciele i rodzice 
tak właśnie zdecydowali. 

Józef Ponikiewski był synem Hi-
polita, właściciela majątku w Bryle-
wie. Urodził się w 1916 roku. Ma-
turę zdał w gimnagum w Gostyniu. 
Ukończył Wyższą Szkołę Marynarki 
Wojennej w Gdyni . Po wybuchu 
drugiej wojny światowej popłynął do 
Wielkiej Brytanii na okręcie Grom, 
na którym wtedy służył. Został ad-
iutantem generała Władysława Si-
korskiego i w lipcu 1943 roku razem 
z nim zginął w katastrofie lotniczej 
w Gibraltarze. Jego ciało wyłowio-
no z wody kilka dni po wypadku 
i pochowano na cmentarzu lotników 
polskich niedaleko Londynu. 

Fot 2x L. Matuszewska 
A Szkoła otrzymała też nowy sztandar. 

Stefan czekano kilka miesięcy, bo szkoła 
chce, aby odtąd jej świętem był 8 
maja, na cześć wszystkich żołnierzy 
poległych w czasie drugiej wojny 
światowej. 

W piątek do szkoły w Nowym 
Belęcinie zjechało mnóstwo go-
ści, a wśród nich również bardzo 
licznie potomkowie rodów Poni-
kiewskich i Kęszyckich, z które-
go wywodziła się matka Józefa 
Ponikiewskiego Eliza Kęszycka. 

- W rodzinie mówiliśmy na 
niego Józik - mówił Wojciech 
Kęszycki, kuzyn Józefa Poni-
kiewskiego. - Był starszy ode 
mnie o 6 lat. Dziś miałby 94 lata. 
Był bardzo przystojnym chłopa-
kiem, miłym i serdecznym. Józik 
był prymusem, czy to w szkole 
w Gostyniu, czy potem podczas 
dalszej nauki. Pamiętam wakacje, 
które razem spędzaliśmy. My jeź -
dziliśmy do majątku do Bry lewa 

_ albo Józik i jego bracia przyjeż-
Gustaw Ponikiewski w tym roku skon- dżali do nas do Błociszewa. Ni-

czy 90 lat. Mieszka w Poznaniu. Jego gdy nie zapomnę, jak paradowali 
ojciec Stefan był właścicielem Drobnina. w mundurach wojskowych bo oni 

wychowali się w cieniu 15. Pułku 
Wybory patrona szkoły w No-

wym Belęcinie trwały rok. Choć pa-
dały różne propozycje, cała szkolna 
społeczność zdecydowała, że będzie 
nim Józef Ponikiewski. Ostatecznie 
o nadaniu imienia zdecydowała we 
wrześniu 2009 roku Rada Gminy 

Krzemieniewo. Z uroczystością 

Ułanów. 
Po wojnie Ponikiewscy, do któ-

rych oprócz Brylewa na leża ł też 
Drobnin, stracili swoje majątki. Ale 
gdy tylko mogą wracająw rodzinne 
strony. 

- Ja mieszkam w Szwecji, ale czuję się 
człowiekiem stąd - mówił 

Ponikiewski, wnuk wła-
ściciela majątku w Drobninie. Na 
nadanie imienia do Nowego Belęcina 
przyjechał z ojcem Gustawem Poni -
kiewskim, który w tym roku skoń-
czy 90 lat. Choć od dawna mieszka 
w Poznaniu, w księdze pamiątkowej 
szkoły podpisał się: „Gustaw Poni-
kiewski z Drobnina". 

Ponikiewscy przekazali szkole ro-
dzinne zdjęcia. Chcieliby też, aby do 
Nowego Belęcina trafiły przedmioty 
bezpośrednio związane z jej patro-
nem, ale to będzie bardzo trudne, bo 
one się nie zachowały. 

- Pamiątki po Józefie ~ kordzik 
i mundur galowy - znajdują się 
w muzeum wojskowym w Warszawie. 
Przekazała je tam jego matka. Chcie-
liśmy poprosić o ich wypożyczenie, 

jednak okazało się to niemożliwe -
mówił Stefan Ponikiewski. 

Podczas uroczystości młodzież 
z Nowego Belęcina przedstawiła 
program artystyczny o swoim patro-
nie. Sporo było w nim o miłości do 
ojczyzny i gotowości oddania życia 
za nią. Specjalne przesłanie miał do 
uczniów Wojciech Kęszycki: 

- Za naszych czasów nikt nie za-
stanawiał się, co to jest patriotyzm. 
Młody człowiek wiedział, że musi się 
uczyć, zdobyć konkretny zawód, iść 
do wojska i na wojnę, gdy będzie taka 

potrzeba. Dla nas najważniejszym 
hasłem było: „Bóg, honor, ojczyzna" 
—mówił. 


