
POWIAT LESZCZYŃSKI. Józef Ponlkfewski patronem zespołu szkół w Nowym Belęcinie 

Żywa lekcja patriotyzmu 
Zespołowi Szkół w Nowym Belęcinie 

w powiecie leszczyńskim uroczy
ście nadano imię Jozefa Ponikiewskie-
go, adiutanta gen. Władysława Sikor 
skiego, premiera rządu na emigracji, 
naczelnego wodza polskich sił zbroj
nych w czasie II wojny światowej. Obaj 
zginęli w katastrofie lotniczej w Gibral
tarze. Na uroczystość przybyło ponad 
30 przedstawicieli znanych wielkopol
skich rodów arystokratycznych Poni-
kiewskich i Kęszyckich. 

Dyrektor szkoły Mikołaj Kulczak -
z wykształcenia historyk - przyznaje, 
że do zabiegów o nadanie imienia Jó
zefa Ponikiewskiego zainspirował go 
artykuł o nim w „PL". Rok temu Kul
czak skontaktował się z rodziną Jó
zefa Ponikiewskiego i zorganizował 
w szkole spotkanie. Na nadanie imie
nia zgodziła się rada gminy. 

- Kształtowanie wzorów patriotycz
nych należało do podstawowych celów 
wychowania w każdej epoce historycz
nej w Polsce - tłumaczy dyrektor Mi
kołaj Kulczak. - Patron i sztandar 
to symbole małej ojczyzny, jaką jest 
szkoła i najbliższe otoczenie. Byliśmy 
wszyscy zgodni, że wybór patrona po
winien być poprzedzony gruntowną 
kwerendą w poszukiwaniu osób za
służonych dla danej miejscowości, re
gionu czy kraju. Znaleźliśmy patrona, 
przedstawicielem rodu, który na prze

łomie XIX i XX wieku bardzo wiele 
zrobił dla mieszkańców gminy Krze
mieniewo i całej Wielkopolski. Józef 
Ponikiewski oddał życie za ojczyznę, 
służąc naczelnemu wodzowi. 

Do Nowego Belęcina przyjechali 
przedstawiciele rodów Ponikiewskich 
i Kęszyckich. Byli min. dwaj najbliżsi 
kuzynowie Józefa: 90-letni prof. Au
gustyn Ponikiewski oraz o dwa lata 
młodszy Wojciech Kęszycki 

- Józik, bo tak na niego w rodzinie 
mówiliśmy, był prymusem, cieszył się 
poważaniem u nauczycieli i dowódców. 
Gen. Władysław Sikorski uznał, że jego 
adiutantem będzie właśnie taka osoba. 
Józik był bohaterem, który poświecił 
życie dla ojczyzny. Za naszych, przed
wojennych czasów, nikt nie zastana
wiał się co to jest patriotyzm. Każdy 
młody człowiek wiedział, że trzeba się 
uczyć, odbyć służbę wojskową i iść na 
wojnę, jeśli będzie potrzeba - wspo
mina Wojciech Kęszycki (ram) 

Józef Ponikiewski (191643 byl synem 
właściciela Brylewa Hipolita Ponikiewskie
go oraz Elizy z Kęszyckich. Ukończył gim
nazjum w Gostyniu, potom wyższą szkolę 
marynarki wojennej. W1941 r. porucznik 
Ponikiewski został ordynansem, a potem 
adiutantem morskim naczelnego wodza 
gen. Władysława Sikorskiego. Zginął tra
gicznie w wieku 27 lat. 

Uroczystość miała niezwykle bogatą I starannie przygotowaną oprawę 

Nasz komentarz 
Uczestniczyłem w wielu uroczystościach nadania imienia szkole, ale spotkanie w Nowym 
Belęcinie było z nich zdecydowanie najlepsze. To byl właściwie kilkudziesięciominutowy 
spektakl, zaplanowany i wyreżyserowany. Widać było, źe patron nie został wybrany z ła
panki, a uczniowie, nauczyciele i rodzice solidnie się do uroczystości przygotowali. Kata
rzyna Klimkowska doskonale dobrała repertuar pieśni, a chór dziewczyn go udanie wyko
nał. Za interesujące wypowiedzi oraz prezentacje multimedialną z wieloma oryginalnymi, 
pochodzącymi ze zbiorów rodzinnych zdjęciami odpowiadali poloniści - Izabela Kubacka 
i Robert Juskowiak. Zaproszono nawet dowódcę okrętu ORP Grom z Gdyni, na poprzed
niku którego służył Ponikiewski. Widząc takie zaangażowanie szkoły trudno się dziwić, że 
uczniów nie mogła się nachwalić wielkopolski wicekurator oświaty Anna Nowicka. 
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