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kikolska Liga 
Halowa

w połowie lutego rozegrano Su-
perpuchar KlH Dyrektora Zespołu 
Szkół w Kikole, o który w finale za-
grały drużyny wielgie vs OSP Kikół. 
Po zaciętej walce lepsza okazała się 
drużyna OSP Kikół i to do nich po-
wędrowało główne trofeum.
strona 11
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,,Żeby Polska  
była Polską”
Prezentujemy Państwu debiutanc-
ką pracę historyczną, poświęconą 
przeszłości Kikoła, której autorką 
jest ubiegłoroczna absolwentka 
klasy iii a Publicznego gimnazjum 
w Kikole alicja Bojanowska. Pra-
ca ta została zgłoszona do V edycji 
Konkursu Ogólnopolskiego „losy 
bliskich i losy dalekich - życie Pola-
ków w latach 1914-89” i zakwalifi-
kowana do etapu wojewódzkiego.
strony 8-9

e d u k ac j a

Jubileusz Publicznego 
Gimnazjum w Kikole
w tym roku minie już 16 lat od 
utworzenia Publicznego gimna-
zjum w Kikole na mocy aktów 
prawnych, wydanych w 1999 roku.
strony 6-7

Gminne inwestycje
Przedstawiamy rozpoczęte w zeszłym roku najważniejsze zadania modernizacyjno-budowlane w gminie Kikół

Jednym z ważniejszych przed-
sięwzięć minionego roku była 
budowa przydomowych oczysz-
czalni ścieków na terenie gminy 
Kikół.

inwestycja rozpoczęta w 2014 roku 
dotyczyła budowy 167 oczyszczalni. 
Postępowanie o udzielenie zamó-
wienia publicznego zostało ogło-
szone w 2014 roku, które wygrał 

wielobranżowy Zakład Usługowy 
andrzej Sieradzki z włocławka. 
Projekt dofinansowany z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Działania 321 
„Podstawowe usługi dla gospo-

darki i ludności wiejskiej”. łączny 
koszt inwestycji to: 1.614.859,22 zł, 
z czego dofinansowanie wyniosło:  
656.441 zł, wkład własny gminy: 
958.418,22 zł.  Więcej strony 2-4
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W ramach gminnej inwestycji powstało 167  przydomowych oczyszczalni
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efekt końcowy budowy oczyszczalni przy jednej z posesji

do budowy oczyszczalni przydomowych potrzebny był ciężki sprzęt
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Wykonawcą robót był Wielobranżowy Zakład usługowy andrzej sieradzki z Włocławka
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Inwestycja rozpoczęta w 2014 
roku. Postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zosta-
ło ogłoszone w 2014 roku, które 
wygrał GM WIND s. c. z Fabianek. 
Projekt współfinansowany był ze 
środków Unii Europejskiej w ra-
mach działania Odnowa i Rozwój 
Wsi, objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Łączny koszt inwesty-
cji to: 521.053,65 zł, z czego dofi-
nansowanie wyniosło: 319.828 zł, 
natomiast wkład własny wyniósł: 
201.225,65 zł. 
Inwestycja polegała między inny-
mi na: termomodernizacji istnie-
jącej świetlicy wiejskiej, wymia-
nie stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonaniu pokrycia dachu z bla-
chodachówki, remoncie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, remoncie 
instalacji elektrycznej oraz zaku-
pie wyposażenia.

Termomodernizacja 
wraz z wyposażeniem 
istniejącej świetlicy 
wiejskiej w Wolęcinie
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Modernizacja kosztowała 521.053,65 zł, z czego 319.828 zł wynosiła dotacja z UE
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Tak prezentuje się wyremontowana świetlica wiejska w Wolęcinie
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Świetlica wiejska w Wolęcinie przed remontem
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Budynek świetlicy wiejskiej w Wolęcinie wymagał modernizacji
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Inwestycja (termomodernizacja wraz z wyposażeniem) kosztowała 517.525,84 zł
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Budynek świetlicy wiejskiej w Lubinie po przeprowadzonej termomodernizacji
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Świetlica wiejska w Lubinie przed inwestycją, dotowaną z UE (293.395 zł)
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Tak wyglądała budynek w Lubinie przed rozpoczęciem termomodernizacji

Termomodernizacja 
wraz z wyposażeniem 
świetlicy wiejskiej  
w Lubinie

Inwestycja rozpoczęta w 2014 
roku. Przetarg wygrał Zakład 
Handlowo-Usługowy MIG-BUD 
Obuchowski, Kania, Ziemiński 
Spółka Jawna z Lipna. Projekt 
współfinansowany był ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
działania Odnowa i Rozwój Wsi, 
objętego Programem Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013. Łączny koszt inwe-
stycji wyniósł: 517.525,84 zł, 
z czego kwota dofinansowania 
to: 293.395 zł, natomiast wkład 
własny to: 224.130,84 zł. 

Inwestycja polegała, między 
innymi, na: termomoderniza-
cji świetlicy wiejskiej, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej, 
wykonaniu pokrycia dachu z bla-
chodachówki, remoncie instalacji 
wodno-kanalizacyjnej, remoncie 
instalacji elektrycznej oraz zaku-
pie wyposażenia. 
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Inwestycja jest dofinansowana 
z Kujawsko-Pomorskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w Bydgosz-
czy w ramach programu wielo-
letniego pod nazwą „Narodowy 
Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych Etap II Bezpieczeństwo 
- Dostępność - Rozwój”. 
Postępowanie o udzielenie za-
mówienia publicznego na roboty 
budowlane zostało ogłoszone 26 
stycznia 2015 roku. Roboty dro-
gowe będzie wykonywało Przed-
siębiorstwo Robót Drogowych 
z Lipna za kwotę w wysokości: 
441.232,52 zł. Dofinansowanie 
wynosi 50 procent. 
W ramach porozumienia zawar-
tego ze Starostwem Powiatowym 
w Lipnie otrzymamy dofinanso-
wanie wysokości 10.000 zł. 

„Przebudowa drogi 
gminnej nr 170103C 
Moszczonne-Zajeziorze 
Etap II na odcinku 
od km 0 + 995 do km 
2 + 100 w miejscowości 
Zajeziorze”
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Wymiana pokrycia 
dachowego na drugim 
budynku Szkoły 
Podstawowej 
w Zajeziorzu

Zaplanowano zmianę pokrycia 
dachowego na drugim budynku 
Szkoły Podstawowej w Zajezio-
rzu. Zostanie położona blacho-
dachówka, wymienione będzie 
orynnowanie, modernizację 
przejdą też kominy wentylacyj-
ne i dymowe. Rozpoczęcie prac 
przewiduje się na początek lipca 
bieżącego roku.

Budowa ogrodzenia 
przy Zespole Szkół 
w Kikole

W 2015 roku planowana jest wy-
miana ogrodzenia przy Zespole 
Szkół w Kikole. Termin realizacji 
zadania przewidywany jest na 
początek lipca. Koszty wymiany 
ogrodzenia pokryte będą z Fun-
duszu Sołeckiego. 

Zakup i montaż 
monitoringu do Zespołu 
Szkół w Kikole - etap II

Zrealizowany zostanie II etap 
zakupu i montażu zewnętrzne-
go monitoringu w Zespole Szkół 
w Kikole. W budżecie na to zada-
nie zaplanowano 6000 zł. W 2014 
roku zakupiono i zamontowano 
w szkole monitoring wewnętrzny 
za kwotę 6.439,87 zł. 

Opracowanie dokumentacji na remont świetlicy wiejskiej w Ciełuchowie

Zaplanowano opracowanie do-
kumentacji, czyli projektu bu-
dowlanego, kosztorysów oraz 
specyfikacji technicznej odbioru 
i wykonania robót modernizacyj-
nych świetlicy wiejskiej w Ciełu-
chowie. Prace projektowe będą 
polegały na remoncie, termo-
modernizacji oraz wyposażeniu 
świetlicy. 
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Zmiana sposobu 
użytkowania 
istniejącego budynku 
szkoły na środowiskowy 
dom samopomocy  
i podjazdów dla osób 
niepełnosprawnych

Pierwszy etap został zakończony 
w 2014 roku. Gmina pozyskała środ-
ki na sfinansowanie na ww. inwesty-
cję od wojewody kujawsko-pomor-
skiego, który przeznaczył na ten cel 
500.000 zł.  Postępowanie o udziele-
nie zamówienia publicznego zostało 
ogłoszone w listopadzie 2014 ro-
ku. Firma, która została wyłoniona 
w wyniku postępowania przetargo-
wego, to Z.P.U.H. „BUDPAL” Paweł 
Rusicki z Włocławka. Łączny koszt 
inwestycji wyniósł: 520055,55 zł. 
Roboty budowlane zostały zrealizo-
wane za kwotę 354.493,22 zł, nato-
miast 165.562,33 zł stanowią koszty 
wyposażenia (meble, sprzęt RTV 
i AGD, sprzęt informatyczny oraz  
rehabilitacyjny) oraz koszty doku-
mentacji technicznej.  W 2015 roku 
planowane jest pozyskanie kolejnej 
kwoty dotacji od wojewody kujaw-
sko-pomorskiego na doposażenie 
Środowiskowego Domu Samopomo-
cy oraz zamontowanie zewnętrznej 
windy. 

Zmiana sposobu 
użytkowania budynku 
po SP w Grodzeniu  
na lokale socjalne

W 2014 roku rozpoczęto inwestycję 
pn. „Zmiana sposobu użytkowania 
istniejącego budynku po Szkole 
Podstawowej w Grodzeniu na lokale 
socjalne”. W związku z powyższym 
zaadoptowano 11 lokali mieszkal-
nych. Powołana przez wójta komi-
sja mieszkaniowa zbadała sytuację 
bytowo-mieszkaniową rodzin, które 
złożyły podania o lokale socjalne. 
Dziesięciu rodzinom, które speł-
niały warunki, przyznano lokale. 
Powyższe rodziny otrzymały rów-
nież z Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej dotacje na pracę remon-
towo-wykończeniowe przyznanych 
mieszkań.  Fo
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1 marca - Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych rozpoczął się w Kikole 
mszą świętą w kościele parafial-
nym pw. Świętego Wojciecha, kon-
celebrowaną przez o. Romana Wita 
z Jasnej Góry, o. Aleksandra Pikora 
oraz ks. Marka Mrówczyńskiego. Po 
mszy świętej została poświęcona 
tablica pamiątkowa, której odsło-
nięcia dokonali starosta lipnowski 
Krzysztof Baranowski i wójt gminy 
Kikół Józef Predenkiewicz. 

Dalszą częścią obchodów była aka-
demia w sali widowiskowej. Ucznio-
wie Zespołu Szkół w Kikole wraz ze 
swoimi opiekunami i nauczycielami 
przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny, dotyczący działań i prześla-
dowania Żołnierzy Wyklętych. Zapre-
zentowano również wystawę zdjęć 
i treści pozyskanych z Instytutu Pa-
mięci Narodowej.
Ustawą z 3 lutego 2011 roku Sejm 
RP ustanowił 1 marca Narodowym 
Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
Data 1 marca nie jest przypadkowa, 
ponieważ tego dnia w 1951 roku 
w mokotowskim więzieniu komuni-
ści strzałem w tył głowy zamordowali 
przywódców IV Zarządu Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość - Łukasza Cie-
plińskiego i jego towarzyszy walki, 
którzy tworzyli kierownictwo ostat-
niej ogólnopolskiej konspiracji, kon-

tynuującej od 1945 roku dzieło Armii 
Krajowej. Uchwalenie Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
jest formą uczczenia ich walki i ofiary, 
ale także bólu i cierpienia, jakich do-
znawali przez wszystkie lata PRL i ci-
szy po 1989 roku. 
Już 14 marca 2014 roku w Kikole zo-
stał powołany Komitet Organizacyjny 
Obchodów 5. rocznicy Narodowego 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W skład komitetu weszli: Józef Pre-
denkiewicz - wójt gminy Kikół, Jacek 
Sadowski - przewodniczący Rady 
Gminy, Krzysztof Kuczkowski - histo-
ryk, Małgorzata Rzepczyńska - dyrek-
tor Zespołu Szkół w Kikole, ks. Marek 
Mrówczyński - proboszcz parafii 
w Kikole, o. Aleksander Pikor - przeor 
klasztoru w Trutowie, patronat ho-
norowy objął Krzysztof Baranowski  
- starosta lipnowski.  TEKST I ZDJĘCIA: K.K.

Z życia kikolskich emerytów - związkowców
Na początku lutego br. związkow-
cy z koła nr 3 Polskiego Związku 
Emerytów Rencistów i Inwali-
dów w Kikole podczas spotkania 
w świetlicy wiejskiej podsumowali 
miniony rok oraz nakreślili kierun-
ki działania na rok 2015 .

Działalność koła w minionym roku 
była dość ciekawa. Rok rozpoczę-
to od wyjazdu na koncert kolęd do 
Ośrodka Chopinowskiego w Szafar-
ni. Ważnym wydarzeniem były wy-
jazdy do Teatru Muzycznego w Ło-
dzi, w marcu na operetkę „Zemsta 
Nietoperza” oraz w październiku 

na koncert „Wielka sława to żart”. 
Zorganizowano wycieczkę na trasie: 
Kikół - Malbork - Szymbark. W każ-
dej z tych imprez udział brało po 50 
uczestników. Oprócz związkowców, 
pojechali także inni mieszkańcy gmi-
ny Kikół, którzy stanowili ok. 60-70 
% uczestników. Członkowie koła za-
jęli pierwsze miejsce na dożynkach 
gminnych w konkursie na tradycyjny 
wieniec dożynkowy. Główną nagrodę 
przeznaczono na wyjazd rehabilita-
cyjno-terapeutyczny do Ciechocinka. 
Dla dzieci zorganizowaliśmy wyjazd 
do Jura Parku w Solcu Kujawskim. 
Bawiliśmy się na piknikach integra-

cyjnych w Skępem i Chrostkowie, 
śpiewaliśmy na biesiadzie w Lipnie 
i w zaprzyjaźnionych kołach z powia-
tu Lipno. Zorganizowaliśmy spotka-
nie z przedstawicielami KPP Lipno 
dla wszystkich mieszkańców Kikoła, 
którzy licznie przybyli na debatę.

Było jeszcze wiele innych - mniej-
szych - imprez, o których zbyt długo 
byłoby mówić, niemniej są one bar-
dzo ważne w naszym działaniu.

Na spotkaniu podziękowano także 
samorządowi gminnemu oraz wójto-
wi gminy Kikół za wsparcie w dzia-
łaniu oraz za zrozumienie potrzeb 
i problemów emerytów.  Szczegól-

nie podkreślić trzeba, że część tych 
imprez była organizowana wspólnie 
z wójtem gminy Kikół .

Łączna wartość imprez zorganizo-
wanych w 2014 roku znacznie prze-
kroczyła 17 tysięcy zł, w tym otrzy-
mane dotacje zewnętrzne wynosiły 
ponad 8,5 tysiąca zł. Koło dotowało 
członków z własnych środków w łącz-
nej kwocie ponad 1,6 tysiąca zł.

Na spotkaniu przyjęto plan pracy 
na rok 2015. Będą to działania po-
dobne do tych z roku poprzedniego. 
Część jest już realizowana jak koncert 
kolęd góralskich, wyjazd rehabilita-
cyjno-terapeutyczny oraz w kwietniu 

wyjazd na musical „Skrzypek na da-
chu”.

Wzorem lat poprzednich obowiąz-
kowo weźmiemy czynny udział w ob-
słudze Festiwalu „Wilkowyjce”, do-
żynkach gminnych i uroczystościach 
patriotycznych, organizowanych 
przez gminę.

Życie na emeryturze nie musi być 
nudne - może być aktywne, pełne 
wrażeń i miłych niespodzianek. Po 
latach wypełnionych pracą i troskami 
o codzienność nastał czas odpoczyn-
ku i relaksu. Tego czasu nie możemy 
przeoczyć. Mamy tylko jedno życie.

Kikół 06.03.2015
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,,Żeby Polska była Polską”1
W hołdzie wszystkim polskim lotnikom poległym w czasie II wojny światowej

Prezentujemy Państwu debiutanc-
ką pracę historyczną, poświęconą 
przeszłości Kikoła, której autorką 
jest ubiegłoroczna absolwentka 
klasy III a Publicznego Gimnazjum 
w Kikole Alicja Bojanowska. Praca ta 
została zgłoszona do V edycji Kon-
kursu Ogólnopolskiego „Losy bli-
skich i losy dalekich - życie Polaków 
w latach 1914-89” i zakwalifikowana 
do etapu wojewódzkiego. Wydruko-
wana była także na łamach „Panora-
my Kikoła”, jednakże niefortunnym 
zbiegiem okoliczności do jej treści 
wkradły się istotne błędy. Pragnąc 
zadośćuczynić autorce, postanowili-
śmy zaprezentować jej artykuł w ca-
łości jeszcze raz.

Krzysztof Kuczkowski

I. WSTĘP
Przeszłość mojej rodziny nigdy nie 
była łatwa, ale zawsze opierała się 
na poświęceniu i nieocenionym pa-
triotyzmie. Szczególnie w czasach 
prześladowań i krwawych rządach 
nazistów, moja rodzina czuła du-
cha walki i nie pozwoliła, by reżim 
faszystowski złamał jej godność. 
Każdy z jej członków był na swój 
sposób bohaterem, ale największym 
autorytetem jest dla mnie Tadeusz 
Kuźmiński. 

Tadeusz był bratem mojej babci 
Agnieszki Polakowskiej. To wła-
śnie dzięki niej poznałam historię 
jego życia. Jednak przez lata jej 
wspomnienia o nim przyblakły, 

a jedynymi pamiątkami jakie po 
nim pozostały, są odznaczenia zwa-
ne potocznie gapami lotniczymi, 
krzyżyki, monety, żyletki, stary al-
bum i tylko jeden list. Powodem tak 
niewielkiej liczby pamiątek jest to, 
iż moja babcia w obawie o zdrowie 
swojej matki spaliła niemal wszyst-
kie jego rzeczy. Tym właśnie sposo-
bem z kilkudziesięciu listów, które 
Tadeusz napisał do rodziny, pozo-
stał tylko jeden. Mogę sobie tylko 
wyobrażać, co było napisane w po-
zostałych, jakie emocje nim kiero-
wały podczas misji. Wiem, że jego 
największym marzeniem było życie 
w kraju wolnym od nienawiści, rze-

zi niewinnych osób i obaw o to, czy 
Bóg pozwoli mu przetrwać kolejny 
dzień. To wszystko było dla niego 
impulsem, by działać i zmieniać ten 
stan beznadziei, jakim była II wojna 
światowa.

II. LOSY RODZINY 
KUŹMIŃSKICH  
W LATACH 1939-1945

Moi pradziadkowie wraz z liczną 
rodziną mieszkali w Kikole. W tam-
tych czasach była to mała, wiejska 
miejscowość, co sprawiło, że sytu-
acja materialna mieszkańców była 
trudna. Wybuch wojny tylko pogor-
szył ten stan. W czasach okupacji 
niemieckiej (1939-1945) ludność 
Kikoła musiała decydować, czy jest 
po stronie okupanta, czy przeciwko 
niemu. Już 2 września 1940 roku 
wprowadzono tak zwane Volkslisty, 
czyli niemieckie listy narodowościo-
we. Ludzie, którzy je podpisywali, 
mogli liczyć na lepsze warunki życia. 
Volkslisty były podzielone na cztery 
kategorie: Volksdeutscher, Deutsch-
stammige, Eingedeutsche, Ruckge-
deutsche. Każdy, kto chciał zostać 
wpisanym do stosownego rejestru, 
musiał wypełnić ankietę.

Mimo ewentualnych korzyści 
wynikających z podpisania tej listy, 
a także wbrew namowom zaprzy-
jaźnionego urzędnika, biedna, ale 
przepełniona patriotyzmem ro-
dzina, nie podpisała jej. Z tej przy-
czyny jej członków spotkały różne 
represje i prześladowania. Naziści 
zabierali im kartki żywnościowe, 
eksmitowali z mieszkań i zabraniali 
kupowania w lepiej zaopatrzonych 
sklepach. Moja rodzina była więc 
zmuszona do zakupów tylko w tych 
obskurnych, najgorszych miejscach, 
gdzie można było kupić co najwyżej 
marmoladę z buraków (w której 
często znajdowano szczurze łapki) 
i spleśniały chleb. Niepodpisanie 
listy sprawiło, że cała moja rodzina 
znalazła się na pierwszym miejscu 
wykazu osób przeznaczonych na 
spalenie w nowo budowanym kre-
matorium w pobliskiej wsi Mosz-
czonne. Na szczęście jednak obiekt 
ten nie został ukończony, a moją ro-
dzinę pozostawiono przy życiu.

III. ŻYCIORYS TADEUSZA
Tadeusz Kuźmiński urodził się 
31 października 1917 roku. Wraz 
z ojcem Antonim oraz matką Fran-
ciszką (z domu Nastachowską) 
zamieszkał w Kikole. Miał sied-
mioro młodszego rodzeństwa, 
jednakże czworo z nich zmarło tuż 
po urodzeniu lub w wieku dziecię-
cym. Jego ojciec był robotnikiem 
drogowym, natomiast matka pra-
cowała dorywczo u rolników, rów-
nocześnie opiekując się domem 
i dziećmi. 

Dzieciństwo Tadeusza wypeł-
niały papierowe modele samolo-
tów. Początkowo konstruował je 
jedynie dla zabawy, szybko jednak 
zamieniło się to w jego największą 
pasję. Uwielbiał o nich słuchać 
oraz patrzeć jak latają. Często 
puszczał je po pokoju i z rozbawie-
niem obserwował, jak wpadają do 

garnków lub talerzy. Po ukończe-
niu Szkoły Elementarnej w Kikole 
i Gimnazjum w Lipnie postanowił 
spełnić swoje marzenie i zostać 
pilotem. W tym celu wyjechał do 
Torunia, gdzie w 1938 roku ukoń-
czył podstawowy i wyższy kurs 
pilotażu w 4. Pułku Lotniczym 
w Toruniu, powstałym w miej-
sce dawnej Szkoły Obserwato-
rów i Strzelców. Gdy wybuchła II 
wojna światowa Tadeusz miał 22 
lata. Podczas swoich krótkich po-
bytów w rodzinnym domu uczył 
swoje rodzeństwo patriotycznych 
piosenek, w tym swojej ulubio-
nej pt. ,,Morze, nasze morze”2. 
Niestety, nie udało mi się ustalić, 
gdzie walczył podczas Kampanii 
Wrześniowej. Wiem natomiast, 
że po upadku Polski przedzierał 
się wraz z innymi żołnierzami do 
zachodniej Europy, aby dalej wal-

1 Tytuł pieśni napisanej w 1976 roku przez Jana Pietrzaka

Fotografia ze zbiorów rodzinnych
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List Tadeusza- zachowany do dziś
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TABLICA GENEALOGICZNA RODU KUŹMIŃSKICH 

 

 

Antoni Kuźmiński  Franciszka Kuźmińska 
1892 ‐ 1965  1897 ‐ 1992 

miński 
1917

Tadeusz 
1917 ‐ 1943 

Jan  Czesława  Janina Stanisław  Maria  Barbara 
1922 ‐ 1923  ur. i zm. 1927 ur.  19281924 ‐ 2006 ur. i zm. 1934  1939 ‐ 1945

Feliks Polakowski Agnieszka  
1937 ‐ 1992  1931 

Dobromir Bojanowski  Marlena Sylwester 
1971  1966  1970 

Agnieszka  Alicja
1996  1998 
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2 ,,Morze, nasze morze”- utwór kpt. Adama Kowalskiego, pochodzący z przełomu lat 20. i 30. XX wieku
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czyć w obronie Ojczyzny. Wszyst-
kie pieniądze, które wówczas uda-
ło mu się zgromadzić, przesyłał 
wraz z listami rodzinie. Jednak 
w związku z represjami jakie doty-
kały rodziny Polaków walczących 
za granicą, listy przychodziły do 
bliskiego przyjaciela Tadeusza, 
który mieszkał w Sikorzu. Dopiero 
później tenże kolega pisał do ro-
dziny, starając się jak najwierniej 
odtworzyć treść korespondencji. 
Listy, które Tadeusz pisał osobiście, 
początkowo przychodziły z Rumu-
nii. Jednak po przystąpieniu tego 
państwa do ,,Paktu trzech”, który 
pierwotnie został zawarty pomię-
dzy Niemcami, Włochami i Japo-
nią oraz w związku z likwidacją 
polskiej ambasady3, Tadeusz zmu-
szony był wyjechać z tego kraju. 
W swoich relacjach opisywał liczne 
przeżycia oraz wyrażał swój niepo-
kój o zdrowie najbliższych, czego 
dowodzi fragment jednego z nich: 
,,Serdecznie Was pozdrawiam i ca-
łuję i zawiadamiam Was, że jestem 
zdrów i nic mi nie dolega. Cieszę 
się bardzo, że w ostatnim liście tak 
samo piszecie, że jesteście w nale-
żytym stanie zdrowia i to mnie bar-
dzo cieszy…”

Nie udało mi się odtworzyć tra-
sy, którą Tadeusz pokonał, żeby 
dostać się do Francji, a następnie 
do Wielkiej Brytanii. Jednakże do-
wiedziałam się, że los związał go 
z pilotem Henrykiem Kwiatkow-
skim, późniejszym autorem książki 
pt.,, Bomby poszły”, w której kilka-
krotnie wspomniał imię i nazwisko 

Tadeusza. W jego książce odnala-
złam informację o tym, że znacz-
na część pilotów dostała przydział 
do 18. OTU (Operational Training 
Unit), czyli Jednostki Treningu Bo-
jowego szkolącej załogi bombowe 
tylko i wyłącznie do polskich dywi-
zjonów. Autor wspomina, jak pew-
nego dnia po długim i męczącym 
oczekiwaniu na przybycie gońca 
z dowództwa w końcu uzyskał listę 
skierowań i dyspozycję, aby stawić 
się nazajutrz w dowództwie po 
,,posting” do jednostki, którą była 
właśnie 18. OTU. Henryk Kwiat-
kowski wspomina tę chwilę na-
stępująco: ,,Poprosiłem adiutanta 
o pokazanie mi listy i zobaczyłem 
na niej znajome nazwiska: Włady-
sław Sowa, Tadeusz Sękowski, Ta-
deusz Kuźmiński […]”.4 Szkolenie 
grupy obejmowało loty z instruk-
torem, zajęcia z budowy Welling-
tona oraz zagadnienia teoretyczne. 
,,Wreszcie pewnego dnia czterej 
instruktorzy […] zarządzili zbiór-
kę pilotów naszej grupy i podzielili 
nas między siebie. Tadka Kuźmiń-
skiego, Władka Sowę i mnie wziął 
Michał Leszkiewicz”5.  

Zatem to piloci musieli dobrać 
sobie członków załogi. Często jed-
nak z powodu braku znajomych 
sprzed wojny zasięgali porad u ko-
legów. Radiotelegrafistą w załodze 
Tadeusza był znany mu z 4. Puł-
ku Lotniczego w Toruniu sierżant 
Mierzwa. Początkowo treningi 
bojowe odbywały się w Bramcote, 
następnie w Hemswell i Blyton. 
Tadeusz wraz z Henrykiem Kwiat-

kowskim i pozostałymi członka-
mi załogi zostali przydzieleni do 
eskadry ,,B’’. Mieli do dyspozycji 
siedem samolotów i przez kilka dni 
latali naprzemiennie po dwóch. 
Ćwiczyli starty, lądowania oraz 
loty na jednym silniku w rejonie 
lotniska. Przy czym zmieniali się 
co godzinę, a na lokalne loty za-
bierali radiotelegrafistów6. Po 
ukończeniu szkolenia we wrześniu 
1942 roku drogi Tadeusza Kuźmiń-
skiego i Henryka Kwiatkowskiego 
rozeszły się. Każdy z nich uzyskał 
przydział do innego dywizjonu, 
ale niekiedy jeszcze spotykali się, 
dzielili przeżyciami oraz doświad-
czeniami. Najczęstszym miejscem 
ich spotkań był zajazd noszący na-
zwę ,,Kanby Corner”, powszechnie 
znany jako ,,Happy Corner”7. 

Ostatecznie Tadeusz został 
przydzielony do 300. Dywizjonu 
Bombowego ,,Ziemi Mazowiec-
kiej”. Jego numer służbowy to RA-
F:P_7831698. Niestety, nie udało 
mi się znaleźć informacji na temat 
jego lotów. Z przekazów ustnych 
dowiedziałam się, że Tadeusz 
w swoich listach do rodziny pisał 
o niebezpieczeństwie, lotach oraz 
bombowcach. Miał w zwyczaju na-
zywać bombowce ,,trumnami”, do 
których wchodząc, człowiek do-
browolnie wystawia się na śmierć. 
Prawdopodobnie każdy żołnierz 
oswajał się z myślą, że jego kres 
może być bliski. Wydaję mi się, że 
podobnie było z Tadeuszem, gdyż 
przygotowywał rodzinę na taką 
ewentualność.

W nocy z 13/14 marca 1943 ro-
ku Tadeusz i jego załoga odbyli 
swój ostatni lot. Ich zadaniem by-
ło minowanie wód w rejonie Saint 
Nazaire. Pilot Henryk Kwiatkowski 
tak opisuje to miejsce: ,,St. Nazaire 
leży u ujścia Loary i właśnie tam 
Niemcy wybudowali silną bazę dla 
okrętów wojennych i floty handlo-
wej. Jednym słowem był to bardzo 
ważny punkt strategiczny na atlan-
tyckim wybrzeżu Francji. Obro-
na St. Nazaire była bardzo silna 
i wiedzieliśmy, że wiele polskich 
i angielskich maszyn stamtąd nie 
wróciło”9. 

Załoga, w której skład wchodzili: 
sgt. (pil.) Tadeusz Kuźmiński, sgt. 
(strz.) Atanazy Popkow, sgt. (strz.) 

Franciszek Połom, F/O (nawig.) 
Karol Kramarczyk, swoje zadanie 
wykonała na Wellingtonie III BH-
-K (BK 516)10. Ich samolot został 
zestrzelony do morza. Nigdy nie 
odnaleziono ich ciał.

Ofiara złożona przez polskich lot-
ników w czasie II wojny światowej 
była wyjątkowo krwawa. Jednostki 
myśliwskie utraciły w wyniku szko-
leń i działań bojowych około 550 
żołnierzy, zaś jednostki bombowe 
utraciły ponad 1200 lotników11. 

IV. POWOJENNA 
RZECZYWISTOŚĆ

Wiosną 1943 roku do rodziny Kuź-
mińskich dotarła niewielka pacz-
ka. Niby niepozorna, jednak kryła 
w sobie wielki ładunek bólu i cier-
pienia. Największe obawy i prze-
czucia spełniły się, a wieść o śmierci 
Tadeusza sprawiła, że nawet długo 
po wojnie moja rodzina nie potra-
fiła otrząsnąć się z tego okropnego 
koszmaru. Na dodatek w Polsce 
powojennej na rodziny posiada-
jące krewnych w zachodniej Eu-
ropie spadły represje, a pamięć 
o lotnikach polskich była skrzętnie 
niszczona. Minęło wiele lat, zanim 
po długim okresie prześladowań 
i dyskryminacji ich rodziny w koń-
cu doczekały sprawiedliwości. Za 
to w Anglii wspomnienie bohater-
skich lotników wcześnie zostało 
wykute na cokole pomnika ,,Polish 
War Memorial”, znajdującego się 

w Northolt, na którym również zo-
stało umieszczone imię i nazwisko 
Tadeusza.

Wojna przyniosła licznym naro-
dom ciężkie straty, spośród których 
wiele miało skutki nieodwracalne. 
Sądzę jednak, że mimo wszystko 
powinniśmy pozwolić, aby choć 
w części rany się zabliźniły, by móc 
normalnie funkcjonować. Wyda-
je mi się, że powinniśmy również 
dopilnować, aby w naszej pamięci 
na zawsze pozostało wspomnienie 
ludzi, których wiara i odwaga były 
silniejsze niż strach o własne życie. 
Niech więc ci wszyscy, którzy wte-
dy polegli będą dla nas inspiracją 
do tego, by poświęcać się i działać 
w imię dobra Ojczyzny. Osobiście 
pragnęłabym, aby nigdy więcej 
żadna rodzina nie musiała odbie-
rać przesyłki podobnej do tej, jaką 
otrzymali moi krewni i by nigdy 
wojna nikomu nie zabrała najbliż-
szych osób. 

Pomnik ,,Polish War Memorial”
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3 J. Garliński: ,,Polska w drugiej wojnie światowej”, Warszawa 2009, s. 101
4 Henryk Kwiatkowski, Bomby poszły, Warszawa 1982, s. 72-73
5 Tamże, s. 75
6 Tamże, s. 77
7 Tamże, s. 96
8 O. Cumft, H. Kujawa, „Księga Lotników Polskich poległych, zmarłych, zaginionych 1939-1946”, Warszawa 1989, s. 357
9 H. Kwiatkowski, ,,Bomby poszły”, s. 105
10 www.polishairforce.pl dnia 28.02.2014 r.
11 www.wikipedia.org Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii, dnia 28.02.2014 r.

Paczka, która przyszła zza morza
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Otwarcie remizy  
w Wolęcinie

Po zakończonej inwestycji 
pn. „Termomodernizacja wraz 
z wyposażeniem istniejącej 
świetlicy wiejskiej w Wolęcinie”, 
8 lutego nastąpiło uroczyste 
otwarcie remizy dla mieszkań-
ców Wolęcina. Była to okazja 
do spotkania się mieszkań-
ców miejscowości Wolęcin, 
przedstawicieli Rady i Urzędu 
Gminy w Kikole, a także wyko-
nawców w nowo wyremon-
towanej świetlicy wiejskiej. 
Spotkanie zostało zorganizo-
wane z budżetu gminy Kikół 
oraz środków pozyskanych od 
sponsorów przez mieszkańców 
miejscowości Wolęcin.

     TEKST : K.K., ZDJĘCIA: A.R.

W I D Z I E L I Ś M Y

Dzieci były  
na wycieczce w lesie

Dzięki uprzejmości wójta łow-
czego Józefa Predenkiewicza,  
a także leśniczego Piotra Po-
znańskiego oraz Tomasza i Pawła 
Jułga uczniowie klas młodszych 
mogli odwiedzić zwierzęta w ich 
naturalnym środowisku - lesie.

Wycieczka odbyła się 5 lutego. 
W myśl hasła: „Myśliwi - Dzieciom, 
Dzieci - Zwierzętom” uczniowie 
zabrali ze sobą zgromadzoną je-
sienią karmę: ziarno, marchew, ku-
kurydzę itp. Uczniowie pamiętali 
również o obierkach i suchym chle-
bie. Wszystko to dzieci zostawiły 
w ogromnym paśniku oraz ukryły 
w ziemi, którą będą „buchtować” 

dziki. Leśniczy oraz podleśniczy 
pokazali uczniom „poletka zero-
we” z rozłożoną karmą w ramach 
ochrony pól, lizawki i inne ważne 
urządzenia leśne. Dzieci zadawały 
wiele pytań, na które mogły otrzy-
mać fachową odpowiedź. Na ko-
niec uczniowie oraz nauczyciele 
mogli odpocząć, ogrzać się i poży-
wić przy wspólnym ognisku, dzięki 
wsparciu Gminnej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Kikole. 
Organizatorzy i uczniowie składają 
podziękowania za wspaniałą wy-
cieczkę.

TEKST: KATARZYNA CHOJNACKA  
ZDJĘCIA: K.K.
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Kikolska Liga Halowa - KLH
W niedzielę, 15 lutego, rozegra-
no Superpuchar KLH Dyrektora 
Zespołu Szkół w Kikole, o który 
w finale zagrały drużyny Wielgie 
vs OSP Kikół. Po zaciętej walce 
lepsza okazała się drużyna OSP 
Kikół i to do nich powędrowało 
główne trofeum.

Po rozgrywkach Superpucharu 
podsumowano Turniej Kikolskiej 
Ligi Halowej 2014/2015 o Puchar 
Wójta Gminy Kikół.
Po 7 kolejkach z udziałem 8 ze-
społów i rozegraniu 28 spotkań, 
w których padły 243 bramki, wyniki 
przedstawiają się następująco:

I - Załoga Gwiezdnego Patrolu
II - Dream Team
III - POWER RANGERS
IV - OSP Kikół
V - Wielgie
VI - Green Team
VII - Futsal Team
VIII - TOP TEAM

Puchary i medale wręczali: wójt 
gminy Kikół Józef Predenkiewicz, 
dyrektor Zespołu Szkół w Kiko-
le Małgorzata Rzepczyńska oraz 
przewodniczący Gminnej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Kikole Mieczy-
sław Sławkowski.

Dziękujemy Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Kikole za wspar-
cie w organizacji Kikolskiej Ligi 
Halowej. Podziękowania należą 
się także Kolegium Sędziów Ku-
jawsko-Pomorskiego Związku 
Piłki Nożnej Grupy Lipno za ob-
sadę sędziowską i pomoc w or-
ganizacji KLH. 
Serdeczne podziękowania dla 
„Tygodnika CLI” za objęcie patro-
natem KLH i relacje z każdej ko-
lejki rozgrywek.
 

     TEKST: K.K.  
ZDJĘCIA: I.M.

Zdobywcy Superpucharu  
- OSP Kikół

Załoga Gwiezdnego Patrolu - I miejsce

Dream Team - II miejsce

Power Rangers

OSP Kikół IV miejsce

ZGP

Futsal TeamPrzewodniczący GKRPA
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W Zespole Szkół w Kikole 14 stycz-
nia ph. „Myśliwi - Dzieciom, Dzieci 
- Zwierzętom” odbyło się uroczy-
ste podsumowanie konkursu pt. 
„Najbardziej pomysłowy karmnik 
dla ptaków”.

Na uroczystość przybyli: przedstawi-
ciel Koła Łowieckiego „Żubr” nr 144 
łowczy Józef Predenkiewicz i leśniczy 
„Leśnictwa Jankowo” Piotr Poznański. 
Do organizatora konkursu, Katarzyny 
Chojnackiej, wpłynęły 32 prace. Karm-
niki były profesjonalnie wykonane, 
zaproponowano wiele nowatorskich 
rozwiązań. Komisja (w składzie: Mał-
gorzata Jankowska, Elżbieta Chyziń-
ska, Józef Myszkowski) miała trudne 
zadanie wyłonienia najbardziej pomy-
słowego przedstawienia tematu.
Po burzliwych obradach nagrodzono 
czterech uczniów: Amelię Znaniec-
ką kl. IIIa SP, Natalię Kalinowską Ic PG, 

Anetę Okońską IIIb PG, Fabiana Zna-
nieckiego Ia SP. Uczniowie otrzymali 
piękne albumy przywiezione przez 
leśniczego oraz kubki z logo „Naszej 
Gminy”. Pozostali uczniowie otrzymali 
wyróżnienia oraz tematyczne nagrody 
książkowe, ufundowane przez wójta 
gminy Kikół i dyrektorkę Zespołu Szkół.
Uroczystość uświetnili najmłodsi 
uczniowie SP, prezentując część ar-
tystyczną. Dzieci recytowały wiersze 
o tym, jak ważne jest dokarmianie 
zwierząt w czasie zimy i o tym, że pta-
ki podziękują nam wiosną. Na zakoń-
czenie uroczystości laureaci konkursu 
wręczyli swoje prace zaproszonym 
gościom. Pozostałe karmniki zostaną 
zamocowane na terenie szkoły.
Organizatorzy konkursu składają 
serdeczne podziękowania rodzicom 
i dziadkom za pomoc w wykonywa-
niu karmników. 

TEKST: K. CHOJNACKA, ZDJĘCIA: K.K.

„Myśliwi - Dzieciom, 
Dzieci - Zwierzętom”
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