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Od wydawcy 
 

 

Książka Chmury nad domem po raz pierwszy ukazała się             

w 1971 roku staraniem Wydawnictwa Poznańskiego. Był to 

literacki debiut Zofii Hejnowicz. W publikacji znalazło się 

ostatecznie dziewiętnaście opowieści o wydarzeniach z czasów 

II wojny światowej, w których autorka uczestniczyła. Wielu 

gostynian doznało traumy egzekucji najbliższych, a następnie 

wyrzucenia z rodzinnych domów i wywiezienia do Generalne-

go Gubernatorstwa. Z maszynopisu złożonego wówczas u wy-

dawcy cenzura usunęła dwa opowiadania: Poza barykadą oraz 

Kartki z pamiętnika. Nie dopuściła też opisu wycieczki gostyń-

skich gimnazjalistów do Wilna w czerwcu 1939 roku. We 

wznawianej obecnie publikacji znalazły się wszystkie opowia-

dania oraz usunięty fragment. Było to możliwe dzięki uprzej-

mości i zapobiegliwości rodziny Hejnowiczów, która zachowa-

ła pierwotny maszynopis.  

Idea konieczności wznowienia książki Chmury nad domem 

dyskutowana była w gronie działaczy kulturalnych Gostynia od 

kilku lat. Dopiero jednak w 2012 roku projekt ten nabrał kon-

kretnych kształtów. Dwa lata później powstała pięcioosobowa 

grupa inicjatywna, która przystąpiła do realizacji przedsięwzię-

cia. Stworzyli ją: Krystyna Hejnowicz, Jerzy Góralski, Maciej 

Kretkowski, Robert Czub i Leszek Jankowski – główny inicja-

tor ponownego wydania książki. Spadkobierca praw autorskich 

– Wiktor Kidziak zrezygnował z przynależnego mu honora-

rium. Rozpoczęto poszukiwanie środków finansowych na wy-

danie publikacji. Zgłoszono projekt do budżetu obywatelskiego 

na 2015 rok i rozpoczęto kampanię medialną. Zorganizowanie 

konferencji prasowej i kilku spotkań spowodowało, że zamie-

rzenie to zyskało publiczny oddźwięk. Niestety, nie wystarczy-

ło, aby tą drogą otrzymać niezbędne środki finansowe. W 2015 
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roku ponowiono starania. Pozytywnie do prośby o wsparcie 

ustosunkował się Jerzy Kulak – burmistrz Gostynia, a Rada 

Miejska zdecydowała się przeznaczyć na ten cel 15000 zł. Rolę 

wydawcy wznawianej publikacji przyjęło Muzeum w Gosty-

niu.  

W obecnym wydaniu pozostawiono wszelkie zabiegi redak-

cyjne z lat siedemdziesiątych. Uwspółcześniono tylko pisow-

nię. Nie korygowano brzmienia występujących w tekście na-

zwisk, choć z całą pewnością pod postaciami Kamplów kryje 

się rodzina Klimplów z Gostynia – Oskar Klimpel, młynarz,              

a od 6 września 1939 roku komisaryczny burmistrz Gostynia,             

i jego syn, Oswald. 

Niniejsza książka składa się z pełnego tekstu złożonego 

przez autorkę Wydawnictwu Poznańskiemu oraz wiersza 21 

października 1939 poświęconego egzekucji 30 obywateli mia-

sta i okolicy, rozstrzelanych przez Niemców na gostyńskim 

Rynku. Utwór ten został opublikowany tylko raz na łamach 

pisemka „Łan” w 1945 roku. Całość książki uzupełniona zosta-

ła obszernym biogramem Zofii Hejnowicz-Naglerowej i archi-

walnymi fotografiami pochodzącymi ze zbiorów rodzinnych.  

  

 

 

 


















