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Ostatni już taki sokół
Ze �wiec� w r�ku szuka� organizacji bar-
dziej zas�u�onej dla niepodleg�ej Polski 
od Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó�”. 
To z jego szeregów wywodzili si� pierwsi ochot-
nicy powstania wielkopolskiego i wojny pol-
sko-bolszewickiej. To oni dawali przyk�ad, zasi-
laj�c oddzia�y Legii Ochotniczej Wrzesi�skiej. 
Wielu z nich nie wróci�o do domów. 

A potem przyszed� krótki czas pokoju. 
W okresie dwudziestolecia mi�dzywojenne-
go dziesi�� gniazd z powiatu wrzesi�skiego 
– w tym Sokó� orzechowski – prowadzi�o sys-
tematyczn� prac� nad kszta�towaniem ducha 
polsko�ci. Dlaczego wi�c organizacja nie do-
czeka�a si� nawet namiastki monografii? 

Wrogowi szponem, druhowi czo�em!

Józef by� synem wielkiego spo�ecznika. 
Stanis�aw Nowak prowadzi� w Orzechowie 
30-hektarowe gospodarstwo, ale przed praca-
mi polowymi stawia� zawsze zaj�cia z soko�a-
mi. Za takie priorytety nie raz dostawa�o si� 
mu od �ony. By� te� Stanis�aw so�tysem, stra-
�akiem, radnym sejmiku powiatowego, cz�on-
kiem komitetu budowy szpitala. W 1938 pre-
zydent Ignacy Mo�cicki przyzna� mu Br�zowy 
Krzy� Zas�ugi. W czasie wojny szefowa� kon-
spiracyjnej komórce, ale by� te� cz�onkiem za-
rz�du miejscowego Soko�a. 

Józef nie móg� nie pój�� jego �ladami. 
Pierwsze kroki w Sokole zacz�� stawia�, maj�c 
ledwie 5 lat. Powa�niejsze treningi podj�� kil-
ka lat pó
niej, a jako nastolatek zacz�� zbiera� 
laury na gimnastycznych zawodach Soko�a.

– Lubi�em �wiczenia na dr��ku. Obok ró�-
nego rodzajów ko�owrotów i wspiera� robili-
�my zwisy. Te na podudziu nie by�y czym� spe-
cjalnym. Nieliczni potrafili zwisa� na stopach. 
Mnie jako jedynemu udawa�o si� wisie� na pi�-
tach. Trzeba je by�o mocno wygi�� – mówi pan 
Józef, prezentuj�c ruchomo�� swojego stawu 
skokowego. – Oczywi�cie zdarza�y si� upadki 
z dr��ka, byli�my jednak tak wy�wiczeni, �e ni-
gdy nikt nie wyl�dowa� na g�ow�. Potrafili�my 
w ostatniej chwili asekurowa� si� r�koma.

– W 1933 nasze gniazdo wybra�o si� dra-
biniastym wozem na zawody do Strza�kowa. 
Przed dotarciem do tej miejscowo�ci zosta-
li�my zatrzymani przez agresywnych miesz-
ka�ców S�upcy, dr�cych koty z s�siadami zza 
miedzy. Wiele wskazywa�o, �e drog� zagrodzi-
li cz�onkowie pi�sudczykowskiego Zwi�zku 
Strzeleckiego, którzy z urz�du nie darzy-
li sympati� soko�ów. Dosz�o do bójki, a naj-
bardziej ucierpia� ko� u�yczony na wypra-
w� przez Antoniego Budasza. Bogu ducha 
winne zwierz� zosta�o potraktowane wid�a-
mi, a rany na brzuchu jeszcze d�ugo si� goi�y. 
Orzechowski gospodarz kr�ci� g�ow�, gdy przy-
sz�o mu po�ycza� konia na kolejne wyjazdy.

Apogeum sprawno�ci Józefa Nowaka by� 
wyst�p latem 1938 w Krzykosach, na zorga-
nizowanych przez tamtejszego Soko�a za-
wodach dla zaprzyja
nionych towarzystw. 
Trzynastolatek wygra� osiem konkurencji! 
W dzisiejszym pojmowaniu gimnastyki kilka 
z nich by�o cokolwiek egzotycznych, jak cho-
cia�by koz�y z chwytem za pi�ty, w rozkro-
ku podnoszenie patyka ustami z ziemi, sk�on 
w ty� z wk�adaniem g�owy mi�dzy nogi, prze-
wroty w ty� z barków partnera, zak�adanie nóg 
za szyj�. Pozosta�e – chodzenie na r�kach, sta-
nie na g�owie oraz stanie na g�owie i przedra-
mionach si�owe z miejsca – ju� tak nie szokuj�.

Nagrod� za zwyci�stwo w ka�dej konkuren-
cji by�a tabliczka czekolady, ale najwi�ksz� sa-
tysfakcj� da�a m�odzianowi honorowa runda 
wokó� placu �wicze� na r�kach krzykoskiego 
komendanta Piotrowskiego. 

– Bardzo dobrze wspominam Franciszka 
Krzy�anowskiego, naszego �wietnego instruk-
tora gimnastyki, posi�kuj�cego si� – co by�o 
wówczas nowo�ci� – podr�cznikami treningu. 

Aby dobrze opanowa� elementy akrobatyki, ra-
dzi� mi trenowa� salta do wody, a zim� w sto-
dole skaka� z belek na siano. Wielkim autory-
tetem by� dla mnie Józef Cie�lak. Ten najlepszy 
gimnastyk w gnie
dzie imponowa� m�odszym 
kolegom �wiczeniem nazywanym „skakaniem 
na g�owie”. Niestety, nie prze�y� okupacji... 

Jaki �wi�ty, takie kadzid�o

Wybuch�a wojna. Soko�y w szeregach woj-
ska polskiego przesz�y ca�� kampani� wrze-
�niow�. Cz��� z tych, co wrócili, nie zamierza-
�a sta� bezczynnie. 

– W czasie okupacji hitlerowskiej dzia�a�a 
w naszym powiecie konspiracja. Tworzyli j�, 
a potem koordynowali: Zbierski, Kazimierz 
Lieske z Przyborek i Edward D�bicki 
z Gozdowa. Byli�my podzieleni na cztero-, 
pi�cioosobowe komórki. Cz�onkowie jednej 
nic nie wiedzieli o sk�adzie osobowym drugiej. 
To by�a podstawowa zasada konspiracji, chro-
ni�ca ludzi w czasie wpadki. Jedn� z takich ko-
mórek kierowa� mój ojciec, a ja wchodzi�em 
w jej sk�ad. Nast�pi�a jednak wsypa, hitlerow-
cy przechwycili na dworcu w Gnie
nie ��czni-
ka. Wielu ludzi straci�o �ycie. 

– Po wojnie dba�em o sprawno�� fizycz-
n�, ale ju� nie uprawia�em sportu. By�y stu-
dia, praca zawodowa, czas zak�adania rodzi-
ny, z której jestem tak dumny. Po uko�czeniu 
Akademii Handlowej w Poznaniu wróci�em 
do Orzechowa i zosta�em przyj�ty do pracy 
w tartaku. Poniewa� zawsze lubi�em muzyk� 
i gra�em na tr�bce i akordeonie, trafi�em te� 
do zak�adowej orkiestry. Rozpocz��em pra-
c� 1 marca 1953. Cztery dni pó
niej zmar� 
Józef Stalin. Oczywi�cie zwo�ano wielki wiec, 
na którym nasza orkiestra musia� zagra� hymn 
Zwi�zku Radzieckiego i Mi�dzynarodówk�. 
Po przemówieniach nast�pi�y trzy minuty ci-
szy. Nie zwyk�a chwila czy minuta, ale dosko-
nale pami�tam, �e a� trzy! W jej trakcie kto� 
z orkiestry... pierdn��, i to tak g�o�no, prze-
ci�gle. Zapanowa�a konsternacja, a na dru-
gi dzie� trzech etatowych zak�adowych pra-
cowników ubecji rozpocz��o przes�uchania. 
Gro
bami i pro�bami próbowano nas zmusi� 
do wskazania „winnego”. Nikt jednak nie wy-
da� Stanis�awa Zi�tego... Gdy zaraz po prze-
s�uchaniu spyta�em si� go, dlaczego tak ryzy-
kowa�, odpar� – a tych s�ów nigdy nie zapomn�: 
„Jaki �wi�ty, takie kadzid�o”. Ca�a historia mia-
�a jednak swój epilog trzy lata pó
niej. Do w�a-
dzy w ZSRR doszed� Chruszczow i zacz��a 
si� krytyka Stalina. Wówczas to Stanis�aw po-
szed� do szefa POP (Podstawowa Organizacja 
Partyjna – przyp. red.) i chcia� na nim wymóc, 
by przyznano mu odznaczenie... Przecie� to on 
pierwszy pozna� si� na Stalinie i to on mani-
festowa�! Zosta� wyrzucony z biura, ale jesz-
cze nie raz, przy ró�nych okazjach, domaga� 
si� odznaczenia. 

Pod koniec lat pi��dziesi�tych Józef Nowak 
poszed� do wojska, gdzie dos�u�y� si� stopnia 
podporucznika. Obecnie jest szefem organiza-
cji kombatanckiej. W III RP zosta� przewodni-
cz�cym Rady Miejskiej w Mi�os�awiu pierwszej 
kadencji. Od kilku lat studiuje na wrzesi�skim 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, na którym mi�-
dzy innymi podj�� nauk� j�zyka angielskiego. 
Jest sumieniem Orzechowa i mi�os�awskiej 
gminy. Reaguje, gdy naruszany jest spo�ecz-
ny interes, ostatnio interweniowa� w spra-
wie zarastaj�cej le�nej drogi z Orzechowa 
do Pi�czkowa. Nadal je
dzi samochodem i nie 
przera�aj� go wyprawy do Poznania. 

Sokó� przesta� istnie� 74 lata temu, ale for-
ma panu Józefowi nie ulecia�a. Nadal, przy 
ró�nych okazjach, 88-latek staje na g�owie, 
czym szokuje postronnych, a niepokoi rodzi-
n�. Imponuje �wietn� kondycj� fizyczn� i in-
telektualn�. �yczy� przedwojennemu soko�o-
wi jedynie stu lat by�oby wielkim nietaktem. 

� Czerwiec 1937, sokoły orzechowskie na nadwarciańskiej łące S. Nowaka. Stoją 
od lewej druhowie starsi: W. Grefl ing, F. Krzyżaniak, J. Wawrzyniak, J. Lemiszewski, 
J. Florczak, F. Lemiszewski, S. Kołódziński, W. Kałużny, F. Dudek, F. Gabryszak, K. Matuszak, 
S. Orzechowski, J. Pera, K. Ratajczak. Siedzą od lewej (młodzież sokoła): M. Ratajczak, 
C. Korcz, B. Cieślak, T. Dutkowski, B. Andrzejewski, K. Pera, J. Błaszczyk, L. Lemiszewski, 
J. Górniak, F. Gabryszak, S. Filipiak, J. Spychała, Pawlaczyk, L. Kałużny, Z. Pawlaczyk, 
J. Nowak, M. Stachowiak i F. Pawlaczyk Fot. archiwum

� Sztafeta pokoleń: 88-letni gimnastyk Józef Nowak i jego 8-letnia prawnuczka, 
baletnica Jagienka Marciniak  Fot. Studio Eugeniusza Wleklińskiego

Rozpiera go energia, pcha wciąż do przodu, 
choć kalendarz pokazuje 88 lat. Józef Nowak 
to przedwojenny sokół, gimnastyk organizacji, 

która tyle dobrego zrobiła dla niepodległej Polski.

Leszek Nowacki
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