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      Pierwszy listopad jest jednym z tych dni,do których œwiêtowania 
cz³owiek dojrzewa. Kiedy jest siê m³odym na wiele spraw nie zwraca siê 
uwagi. Jest siê szczêœliwym i trochê za bardzo zajêtym sob¹. Z czasem 
zaczyna siê rejestrowaæ przemijanie i up³yw czasu. Zaczyna siê 
zauwa¿aæ i odczuwaæ odejœcie bliskich sobie osób. Im d³u¿ej siê ¿yje 
tym lista tych, którzy odeszli na wiecznoœæ staje siê obszerniejsza. 
Wêdrujemy po rozmaitych cmentarzach i zatrzymujemy siê przy 
grobach naszych bliskich. Niejednokrotnie od¿ywaj¹ ró¿norodne 
wspomnienia. 
      Dba³oœæ o miejsce spoczynku bliskich to element ludzkiej kultury. 
Ludzie wiary i pobo¿noœci pamiêtaj¹ jednak te¿ o modlitwie. Za 
wszystkich zmar³ych spoczywaj¹cych na naszym cmentarzu, za 
zmar³ych parafian pochowanych w innych miejscach wrêcz 
dopominam siê o modlitwê i jestem pewien, ¿e jej nie zabraknie.  
Modlitwa za naszych drogich bliskich zmar³ych niech stanie siê 
punktem  wyjœcia o dba³oœæ wokó³ grobu.   
      Wierzeniccy parafianie i osoby z pobliskich miejsc gromadz¹ siê 
na wspólnej modlitwie na cmentarzu kilka razy do roku. Oprócz
1 listopada wielka grupa ludzi przychodzi 14 sierpnia o 22.00 
 w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. 
Modlitwa w tym dniu i to du¿e zgromadzenie sta³o siê ju¿ pewnym 
fenomenem dostrzeganym przez innych, którzy pytaj¹:  dlaczego u 
nas tego nie ma. Jesteœmy tak¿e w czwartek o 18.30 w dawne Œwiêto 
Wniebowst¹pienia Pañskiego. W 2013 roku wypadnie ten dzieñ
9 maja. Wte dni odprawiana jest Msza œwiêta. Do tego dochodzi 
jeszcze Wielki Pi¹tek i modlitwa o œwicie na cmentarzu przy 
koñcowych stacjach drogi krzy¿owej, któr¹ odprawiamy wychodz¹c 
z koœcio³a o 4.45. 

        Parafia stara siê dbaæ tak¿e o porz¹dek na cmentarzu. W tym roku 
zabezpieczony zosta³ specjaln¹ lin¹ mocuj¹c¹ roz³o¿ysty d¹b. Pojawi³y 
siê na nim pêkniêcia, które zapewne by siê pog³êbia³y. Mog³oby to w 
chwili gwa³townego huraganu zagroziæ bezpieczeñstwu ludzi i 
pomników.  Przy tej okazji usuniête zosta³y suche ga³êzie i inne 
przerosty. Koszt tych prac wyniós³ 1800 z³. Niestety  wielkim 
problemem finansowym sta³a siê wywózka œmieci.  W tym roku na 
cel posz³o z parafialnej kasy 4000 z³. Nie obejmuje to wydatków 
zwi¹zanych obecnym œwiêtem. Wywózka tych œmieci  to dalsze 3000 z³. 
Zbiórka na cmentarzu do skrzynki i taca na Mszy œw. przeznaczona  
musi byæ na ten cel. Liczê na zrozumia³oœæ.
       Goœci przybywaj¹cych do Wierzenicy, którzy czêsto zwi¹zani s¹ 
emocjonalnie i rodzinnie z tym miejscem,  informujê co roku o tym 
jakie prace czyniliœmy w parafii w ci¹gu ostatnich miesiêcy. W koœciele  
dokoñczyliœmy odnawiaæ kryptê grobow¹ Rodziny Cieszkowskich. 
Nie bez satysfakcji mo¿na powiedzieæ, ¿e prezentuje siê ona w chwili 
obecnej lepiej ni¿ kiedykolwiek w przesz³oœci, nawet wtedy gdy by³a 
budowana. Latem 2011 roku wykonanych zosta³o w pomieszczeniu 
krypty i wokó³ niej 90 % prac, w tym wiele trudnych. W tym roku 
dokoñczyliœmy  prace przy 3 œcianach krypty. Powsta³ te¿ nowy w³az 
wejœciowy, do którego zosta³ skonstruowany specjalny mechanizm 
otwieraj¹cy We wrzeœniu po uzyskaniu wszystkich stosownych zgód,  
w s¹siedztwie probostwa,  parafia rozpoczê³a budowê wiaty wraz 
z kioskiem i sanitariatami dla obs³ugi przybywaj¹cych turystów, 
pielgrzymów i innych goœci. Ma to byæ te¿ miejsce dla otwartych  
spotkañ parafialnych organizowanych w okresie wiosennym 
i letnim.   Ca³oœæ zadania obliczona jest na dwa, a nawet 3 sezony . 
W ka¿dy razie wiata musi byæ gotowa wraz z wyposa¿eniem we 
wrzeœniu 2014 roku, kiedy organizowaæ bêdziemy wielkie obchody 200 
lecia urodzin znakomitego Polaka  Augusta Cieszkowskiego, cz³owieka  
bêd¹cego dum¹ Wierzenicy.
      W koœciele filialnym w Kar³owicach  najwiêkszy postêp prac 
dokona³ siê w 2011 roku. Wtedy to prze³o¿ony zosta³ dach blacho 
dachówk¹ i odnowione ca³e wnêtrze kaplicy. W tym roku zosta³ 
zrobiony wiatro³ap nad wejœciem i zakonserwowano drzwi wejœciowe.  
Wyremontowane zosta³y te¿ salki pod koœcio³em s³u¿¹ce jako œwietlica 
œrodowiskowa. tamtejszej spo³ecznoœci.
        Zapraszam wszystkich do odwiedzania naszej strony 
internetowej . Staramy siê na bie¿¹co zamieszczaæ informacje 
dotycz¹ce naszego miejsca. Tam te¿ s¹ udostêpnione do czytania   
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wczeœniejsze numery „Wierzeniczeñ”,  o które te¿ czasami pytaj¹ 
czytelnicy. 
      Tradycj¹ naszych listopadowych wydañ jest wspomnienie naszych 
drogich zmar³ych. W tym roku tak jak w poprzednich latach 
zamieszczamy garœæ wspomnieñ zebranych przez redakcjê,  a 
przekazanych  przez rodziny i znajomych. Bardzo gor¹co wszystkim 
dziêkujê za wspó³pracê.                     
      Wieczny odpoczynek racz zmar³ym daæ Panie, a œwiat³oœæ 
wiekuista niechaj im œwieci. Niech odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym.

                                                                  x Przemys³aw Kompf

      Byli to niezwykle kochani ludzie. Mieszkali w Wierzenicy najpierw  
w domu gdzie obecnie mieszkaj¹ Pañstwo Bia³asowie. PóŸniej 
przeprowadzili siê do domu, w którym dziœ mieszka Pani Bo¿ena 
Czerwiñska.  W czasach kiedy ogarniamy ich pamiêci¹ mieszkali z 
mam¹ Mariana, która by³a ju¿ sparali¿owana.  Przez kilka lat bardzo 
troskliwie opiekowali siê chor¹. Wychowali trzy córki, które po wyjœciu 
za m¹¿ wyjecha³y z Wierzenicy. 
      Marian pracowa³ jako stelmach czyli ko³odziej. By³ zatrudniony w 
tutejszym maj¹tku. Do jego obowi¹zków nale¿a³a  naprawa sprzêtu 
rolnego i gospodarczego, szczególnie elementów drewnianych. Da³ siê 
poznaæ (wielu go takim zapamiêta³o) jako pan „z³ota r¹czka”. Kiedy 
komuœ popsu³y siê drzwi , z³ama³o siê krzes³o itp.,  wtedy bieg³o siê po 
pomoc do pana  stelmacha. Naprawia³ meble, drabiny, korytka dla 
zwierz¹t. Przychodzi³, trzymaj¹c zawsze w rêku drewnian¹ przez siebie 
zbit¹ skrzyneczkê z narzêdziami. By³ niezwykle uczynny. Skory do 
pomocy, przy tym delikatny w obejœciu. Nigdy nie widzia³o siê go 
podpitego, ani pal¹cego papierosy, nie s³ysza³o siê te¿ na jego ustach 
przekleñstw.
      Letnie wieczory lubi³ spêdzaæ na ³aweczce przed domem razem z 
¿on¹. Nie szuka³ towarzystwa kolegów. Rodzina by³a dla niego œwiêta. 
Ma³¿onkowie szanowali siê nawzajem. Przez szereg lat budowali 

Barbara Strojna i Iwona Walent 
wspominają dawnych mieszkańców Wierzenicy: 

Mariana i Kazimierę Godziejewskich

sposobem gospodarczym nowy dom na 
Ligowcu. Nigdy do niego siê nie 
przeprowadzili. Zamieszka³a w nim 
najstarsza z córek Krystyna.
      Kazimiera  zajmowa³a siê domem. 
Dodatkowo prê¿y³a firany. M¹¿ zrobi³ jej 
specjaln¹ ramê do tego. Zanosi³o siê do 
niej wyprane, wykrochmalone i mokre 
firany. Odbiera³o siê gotowe do 
zawieszenia. Znana by³a z dobrych 
domowych wypieków.  Wypieka³a bardzo 
dobry chleb w piecu chlebowym, zwanym 
piekarni¹. Mia³a mi³y zwyczaj rozdawania 
dzieciom gor¹cych kukie³ek. By³y to ma³e 
okr¹g³e chlebki, wypiekane dodatkowo z 
resztek ciasta. Sprawia³o jej  przyjemnoœæ 
gdy mog³a czêstowaæ tym dzieci..

      Oboje ma³¿onkowie byli bardzo pobo¿ni. Regularnie chodzili do 
koœcio³a. Chêtnie anga¿owali siê w sprawy parafii. Ma³o kto wie, ¿e 
³awki w naszym koœciele wykona³ w³aœnie Marian Godziejewski. 
Niestety, nie wiemy gdzie on je 
wykonywa³. Na pewno mia³o to miejsce 
ok. roku 1960. (P. Basia pamiêta jeszcze 
z wczesnego swego dzieciñstwa stare 
w¹skie ³aweczki w koœciele, 
P. Iwona mówi, ¿e kiedy  sprowadzi³a 
siê do Wierzenicy w 1962 roku by³y ju¿ 
nowe – dop. red.)
W póŸniejszych latach pomaga³ ks. 
Marianowi Dominiczakowi w remoncie 
koœcio³a, tak¿e ks. Janowi Pieczonce w 
pracach ciesielskich przy budowie 
kaplicy w Kar³owicach.
      Kazimiera  zajmowa³a siê praniem 
bielizny o³tarzowej. Co tydzieñ razem z 
Bronis³aw¹ Pietek dekorowa³y koœció³ 
kwiatami. My jako dzieci  – wspomina 
Basia Strojna – nosi³yœmy chêtnie im wodê z pompy. Lubi³y nas o to 
prosiæ. Przy okazji odpustu parafialnego pomaga³a przygotowaæ 
poczêstunek dla goœci. 
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      Z jej osob¹ zwi¹zana 
jest te¿ historia kopii 
obrazu MB 
Czêstochowskiej, który 
do dziœ jest schowany  w 
zakrystii naszego  
koœcio³a.  W pamiêtnym 
roku 1956 , kiedy na 
Jasnej Górze odbywa³o 
siê zawierzenie Narodu 
Polskiego pod opiekê 
NMP, Kazimiera uda³a 
siê tam w delegacji 
parafialnej. Z tego 
wyjazdu przywioz³a 
wspomniany obraz. 
Dodaæ trzeba: jest to 
obraz du¿ych rozmiarów i 
by³ wieziony 
najprawdopodobniej 
kolej¹.
      Przez d³ugi okres 
choroby swojej teœciowej 
Kazimiera opiekowa³a siê 
ni¹ troskliwie. T¹ sam¹ 
troskê okaza³a po latach 
tak¿e swojej mamie, 

która równie¿ mieszka³a w Wierzenicy. Codziennie odwiedza³a j¹ w 
domu i  pomaga³a w pielêgnacji. Siostrzenica Kazimiery, Barbara 
Kucharska  wspomina jak po œmierci swojej mamy, ciocia Kazia, chc¹c 
pocieszyæ i wesprzeæ strapion¹, pospieszy³a jej z pomoc¹ oferuj¹c 
posprz¹tanie ca³ego domu. Zapamiêta³a ten gest jako niezwykle 
serdeczny. PóŸniej pomaga³a jej w pielêgnacji ojca.
      Pierwszy z ma³¿onków zmar³ Marian. Nast¹pi³o to w dniu jego 
imienin w œwiêto Wniebowziêcia NMP 15 sierpnia 1989 roku. Mia³ 
wtedy 77 lat. Umiera³ przytomnie, mówi¹c, ¿e widzi „Piêkn¹ Pani¹”. 
Ona stosunkowo krótko po nim. Ostatnie lata mieszka³a u najm³odszej 
córki w Poznaniu, która zabra³a j¹ do siebie. Tam tez pewnie by³ 
zg³aszany zgon.  
           W ksiêdze parafialnej w Wierzenicy nie jest to odnotowane. 

      W nocy 21 lutego tego roku ok. 3.00  
obudzi³o mnie pukanie do drzwi 
probostwa. W drzwiach sta³ Robert 
Kowalski: przed chwil¹ zmar³a moja 
mama. Mia³a zaledwie 66 lat. Od wielu lat 
by³a wdow¹. Mieszka³a w Mielnie razem 
ze synem i jego rodzin¹. Bardzo 
chorowa³a. Przez szereg lat odwiedza³em 

j¹ co miesi¹c z Komuni¹ œw. Zawsze do tych odwiedzin by³a 
duchowo przygotowana. By³em tak¿e w pierwszy pi¹tek lutego. 
Zupe³nie nie wydawa³o mi siê, ¿e mog¹ to byæ ostatnie odwiedziny. 
      Zmar³a nagle na zawa³ serca. Trochê siê przedtem Ÿle czu³a ale jak 
wielu innych myœla³a, ¿e to przejdzie. Nie lubi³a – o czym póŸniej 
powiedzieli mi bliscy -  narzucaæ siê lekarzom. Cecylia cierpia³a na 
reumatyzm. Mia³a mocno powykrzywiane rêce.  Niesprawne by³y te¿ 
nogi. Trudno jej siê by³o poruszaæ. Poza  bardzo wyj¹tkowymi 
sytuacjami nie wychodzi³a z domu. Przed laty, na pocz¹tku mojego 
pobytu w Wierzenicy, widzia³em j¹ czasami jeszcze w koœciele, kiedy 
odwa¿y³a siê przyjechaæ ze synem. Potem nie by³a ju¿ w stanie podj¹æ 
siê takiej wyprawy.
      Cecyliê Kowalsk¹ zapamiêta³em jako cz³owieka niezwykle 
pobo¿nego,  prawego w myœleniu 
 i w s³owie. Nie raz mia³em okazjê z ni¹ porozmawiaæ. Nigdy nie 
s³ysza³em ¿adnego narzekania na z³y los, chorobê, na trudne 
warunki ¿ycia, na najbli¿szych, na kogokolwiek. Mia³a piêkny dar 
mówienia dobrze o ludziach. Pogodnymi s³owami opisywa³a swoje 
¿ycie, ró¿ne zdarzenia, 
o których opowiada³a. Myœlê, ¿e to by³ owoc modlitwy, która by³a 
bardzo obecna w jej ¿yciu. Dodajmy: modlitwy wa¿nej dla niej  
du¿o wczeœniej,  ni¿ pojawi³a siê choroba. To nie choroba
i skrêpowane ruchy nakierowa³y j¹ ku modlitwie. To, ¿e trzeba siê 
modliæ zrozumia³a  prêdzej. Umacnia³y j¹ w tym te¿ ró¿nego rodzaju 
lektury, po które chêtnie siêga³a. By³a naprawdê osob¹ oczytan¹.  
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      Jak ka¿da matka i babcia ¿y³a sprawami rodziny swojego syna. 
Czu³o siê jak ich kocha. Cieszy³a siê ka¿dym dobrym zdarzeniem w 
domu. Po ludzku ¿al, ¿e teraz kiedy rodzinie trochê siê polepszy³o 
materialnie, kiedy wnuki coraz bardziej wyrastaj¹,  nie uczestniczy dalej 
w ich ¿yciu. Myœlê jednak, ¿e w œwiêtych obcowaniu wstawia siê u 
Boga za bliskimi swoimi,  tak jak czyni³a to za ¿ycia. Dziêkujê jej za to, 
¿e niejedn¹ modlitwê ofiarowa³a równie¿ za mnie i za parafiê, 
o czym te¿ czasami mi mówi³a.

       Drug¹ czêœæ wspomnieñ przekaza³a mi rodzina. Syn Robert z ¿on¹ i 
córk¹ odwiedzili mnie na probostwie 20 paŸdziernika przed sobotni¹ 
Msz¹ œw. Trochê przekazali mi informacji o obojgu rodzicach: Cecylii i 
Marianie Kowalskich.  Przynieœli tak¿e kilka zdjêæ rodzinnych.  
       Mój ojciec Marian – opowiada P. Robert - umar³ kiedy mia³em 16 
lat. By³o  to w listopadzie 1988 roku. Mia³ wtedy 46 lat . Cierpia³ na 
chorobê nowotworow¹, ale bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci by³ zawa³ 
serca. Zgon nast¹pi³ w szpitalu. Od tego momentu zosta³em sam z 

mam¹, gdy¿ moja starsza 
siostra ju¿ wtedy by³a 
mê¿atk¹ i mieszka³a osobno. 
Za ¿ycia  tato pracowa³ w 
Wierzonce w PGR. Moja 
mama pracowa³a zawodowo 
tylko 5 lat. Zatrudniona by³a  
przez Spó³dzielnie Inwalidów 
jako portier. Kiedy choroba 
reumatyczna siê nasili³a z 
pracy zrezygnowa³a. Pocz¹tek 
tej choroby zwi¹zany by³ z 
urodzinami pierwszego 
dziecka.
       Rodzice moi ¿yli zgodnie 
ze sob¹. Tato by³ nawet trochê 
zazdrosny o nasz¹ mamê. 
Rozumia³ jednak jej chorobê 
pomaga³ w pracach 
domowych i w wielu 
sprawach j¹ wyrêcza³.  W 
stosunku do nas jako dzieci,  
rodzice byli wymagaj¹cy. 

Kiedy chcia³em 
gdziekolwiek wyjœæ, 
najpierw trzeba by³o zrobiæ 
lekcje. Synowa dodaje: w 
stosunku do wnuków babcia 
ju¿ nie by³a taka 
wymagaj¹ca. Kiedy z 
mê¿em dawaliœmy im karê, 
ona  zawsze ich broni³a. O 
niektórych przewinieniach 
dzieci dowiadywaliœmy siê 
póŸniej, o innych nie 
powiedzia³a nam wcale. 
       Nie wtr¹ca³a siê w 
nasze ¿ycie ma³¿eñskie, nie 
mówi³a co mamy robiæ. Na 
pocz¹tku chyba mia³a trochê 
obawê, czy bêdziemy siê ni¹ 
opiekowaæ. To da³o siê 
wyczuæ. Ju¿ wtedy przecie¿ 
wymaga³a pielêgnacji. 
Potem wszystko u³o¿y³o siê 
dobrze. Czuliœmy jej 
oddanie i mi³oœæ.   
      Warto wspomnieæ, ¿e 
oboje rodzice nie pochodzili 
z tego terenu. Ojciec i mama 
urodzili siê w  miejscowoœci 
Bogate. Jest to wieœ w 
okolicy Ostro³êki. Tam  
chodzili do szko³y (mama 
skoñczy³a Technikum 
Rolnicze). Tam rodzice siê 
pobrali i spêdzili pierwsze 
lata ma³¿eñstwa. Poniewa¿ 
jednak ich ¿ycie nie by³o 
zbyt  „bogate”, szukaæ zaczêli gdzie indziej szansy dla siebie. Do 
Mielna przyjechali w 1974 roku, gdy mia³em 2 lata. Dowiedzieli siê o 
mo¿liwoœci pracy w gospodarstwie we Wierzonce. Zaoferowano te¿ 
mieszkanie i to zapewne by³o decyduj¹ce, ¿e zdecydowali siê na ten 



8 9Wierzeniczenia 8 [94] 2012

      Jak ka¿da matka i babcia ¿y³a sprawami rodziny swojego syna. 
Czu³o siê jak ich kocha. Cieszy³a siê ka¿dym dobrym zdarzeniem w 
domu. Po ludzku ¿al, ¿e teraz kiedy rodzinie trochê siê polepszy³o 
materialnie, kiedy wnuki coraz bardziej wyrastaj¹,  nie uczestniczy dalej 
w ich ¿yciu. Myœlê jednak, ¿e w œwiêtych obcowaniu wstawia siê u 
Boga za bliskimi swoimi,  tak jak czyni³a to za ¿ycia. Dziêkujê jej za to, 
¿e niejedn¹ modlitwê ofiarowa³a równie¿ za mnie i za parafiê, 
o czym te¿ czasami mi mówi³a.

       Drug¹ czêœæ wspomnieñ przekaza³a mi rodzina. Syn Robert z ¿on¹ i 
córk¹ odwiedzili mnie na probostwie 20 paŸdziernika przed sobotni¹ 
Msz¹ œw. Trochê przekazali mi informacji o obojgu rodzicach: Cecylii i 
Marianie Kowalskich.  Przynieœli tak¿e kilka zdjêæ rodzinnych.  
       Mój ojciec Marian – opowiada P. Robert - umar³ kiedy mia³em 16 
lat. By³o  to w listopadzie 1988 roku. Mia³ wtedy 46 lat . Cierpia³ na 
chorobê nowotworow¹, ale bezpoœredni¹ przyczyn¹ œmierci by³ zawa³ 
serca. Zgon nast¹pi³ w szpitalu. Od tego momentu zosta³em sam z 

mam¹, gdy¿ moja starsza 
siostra ju¿ wtedy by³a 
mê¿atk¹ i mieszka³a osobno. 
Za ¿ycia  tato pracowa³ w 
Wierzonce w PGR. Moja 
mama pracowa³a zawodowo 
tylko 5 lat. Zatrudniona by³a  
przez Spó³dzielnie Inwalidów 
jako portier. Kiedy choroba 
reumatyczna siê nasili³a z 
pracy zrezygnowa³a. Pocz¹tek 
tej choroby zwi¹zany by³ z 
urodzinami pierwszego 
dziecka.
       Rodzice moi ¿yli zgodnie 
ze sob¹. Tato by³ nawet trochê 
zazdrosny o nasz¹ mamê. 
Rozumia³ jednak jej chorobê 
pomaga³ w pracach 
domowych i w wielu 
sprawach j¹ wyrêcza³.  W 
stosunku do nas jako dzieci,  
rodzice byli wymagaj¹cy. 

Kiedy chcia³em 
gdziekolwiek wyjœæ, 
najpierw trzeba by³o zrobiæ 
lekcje. Synowa dodaje: w 
stosunku do wnuków babcia 
ju¿ nie by³a taka 
wymagaj¹ca. Kiedy z 
mê¿em dawaliœmy im karê, 
ona  zawsze ich broni³a. O 
niektórych przewinieniach 
dzieci dowiadywaliœmy siê 
póŸniej, o innych nie 
powiedzia³a nam wcale. 
       Nie wtr¹ca³a siê w 
nasze ¿ycie ma³¿eñskie, nie 
mówi³a co mamy robiæ. Na 
pocz¹tku chyba mia³a trochê 
obawê, czy bêdziemy siê ni¹ 
opiekowaæ. To da³o siê 
wyczuæ. Ju¿ wtedy przecie¿ 
wymaga³a pielêgnacji. 
Potem wszystko u³o¿y³o siê 
dobrze. Czuliœmy jej 
oddanie i mi³oœæ.   
      Warto wspomnieæ, ¿e 
oboje rodzice nie pochodzili 
z tego terenu. Ojciec i mama 
urodzili siê w  miejscowoœci 
Bogate. Jest to wieœ w 
okolicy Ostro³êki. Tam  
chodzili do szko³y (mama 
skoñczy³a Technikum 
Rolnicze). Tam rodzice siê 
pobrali i spêdzili pierwsze 
lata ma³¿eñstwa. Poniewa¿ 
jednak ich ¿ycie nie by³o 
zbyt  „bogate”, szukaæ zaczêli gdzie indziej szansy dla siebie. Do 
Mielna przyjechali w 1974 roku, gdy mia³em 2 lata. Dowiedzieli siê o 
mo¿liwoœci pracy w gospodarstwie we Wierzonce. Zaoferowano te¿ 
mieszkanie i to zapewne by³o decyduj¹ce, ¿e zdecydowali siê na ten 



10 11Wierzeniczenia 8 [94] 2012

przyjazd. Szybko zadomowili siê z tym miejscu. Czuli siê tu dobrze. 
Ojciec nawi¹za³ znajomoœci z ludŸmi poprzez pracê. Mama mniej 
zaabsorbowana zawodowo utrzymywa³a sporo kontaktów w samym 
Mielnie. Szczególnie zaprzyjaŸni³a siê z Wand¹ Szwajkowsk¹. 
Uwa¿a³a j¹ za swoj¹ przyjació³kê. Na pocz¹tku odwiedza³y siê 
nawzajem, potem ta która by³a w danej chwili zdrowsza przychodzi³a 
do drugiej.  
        
      Na zegarze zrobi³a siê 17.20. Najwy¿szy czas udaæ siê do 
koœcio³a. Przerwaliœmy opowieœæ. Wieczorem wysy³am poczt¹ tekst 
do przeczytania. Jeœli cokolwiek jeszcze Wam siê przypomni 
ciekawego, dopiszcie.   
                                                                               xPK

Teœciowa zawsze gdy by³y okazje rozrywkowe, wysy³a³a Nas na nie i 
chêtnie wtedy zajmowa³a siê dzieæmi. Pomaga³a w opiece gdy ani 
mnie, ani mê¿a nie by³o w domu, gotowa³a przepyszne obiadki :)

Pamiêtam gdy pewnego wieczoru wesz³am do pokoju i spyta³am jak 
siê dziœ czuje-  Babcia odpowiedzia³a, : "Ca³kiem dobrze i czuje siê 
na si³ach by jutro zejœæ na dó³ po schodach", które zawsze zwa³a 
"szczytem  Mont Everest" Wtedy jednak nie wiedzia³am, ¿e bêdzie to 
moje ostatnie spotkanie z ni¹ ¿yw¹.
Gdy moi rodzice siê k³ócili, ona zawsze wiedzia³a jak mnie to boli i 
pociesza³a. Nigdy nie powiedzia³a, ¿e bêdzie Ÿle, ona zawsze 
twierdzi³a, ¿e siê pogodz¹ (co okazywa³o siê prawd¹).  Zawsze 
chcia³a przychodziæ na Dni Babci urz¹dzane u mnie w szkole, lecz 
niestety zdrowie nie pozwala³o na ka¿dy przyjazd. Ka¿dy prezencik 
na jaki mogliœmy (wnukowie) sobie pozwoliæ np. bombonierka, 
laurka, czekoladka- zawsze powtarza³a : " Wystarczy mi ¿e 
pamiêtacie, nie musicie nic kupowaæ, przecie¿ nie pracujecie" :)  
Nasze pieni¹dze na prezenciki by³y jej zas³ug¹, ona dawa³a jakieœ 
sumki na urodziny i imieniny czy te¿ dostawaliœmy 5 z³ za pójœcie 5 
metrów do sklepu by zrobiæ zakupy. Babcia jest moim wzorem do 
naœladowania. Nieraz zdarzy³o mi siê wracaæ ze szko³y z uœmiechem 
na twarzy wchodz¹c do domu i witaj¹c babcie, której jednak nie 
by³o.- wspomina wnuczka Patrycja

Babcia by³a bardzo kochan¹, mi³¹, i bardzo siln¹ kobiet¹ (zwa¿aj¹c 
oczywiœcie na jej chorobê z którym musia³a sobie praktycznie dzieñ 

w dzieñ radziæ ) Gdy babcia odesz³a w domu powsta³a oczywiœcie 
pewna pustka. Nie zapomniane oczywiœcie by³y jakieœ ró¿ne opowieœci 
o tym jak ona by³a m³oda jak to by³o za jej czasów. Zawsze lubi³a 
opowiadaæ o swoich prze¿yciach. By³a bardzo zabawna i pomocna. 
Lubi³a siê poœmiaæ i powyg³upiaæ z wnukami. Gdy wracaliœmy ze np. ze 
szko³y to pierwsze co siê widzia³o to Babcie. Bardzo tego brakuje ¿e ju¿ 
teraz nie mo¿na jej zobaczyæ siedz¹cej i rozwi¹zuj¹cej krzy¿ówki. Z 
babci¹ to mo¿na by³o o wszystkim porozmawiaæ i ze wszystkim siê 
³adnie dogadaæ. Jak nawet coœ nabroiliœmy to czasami przymknê³a oko i 
nie mówi³a rodzicom o zaistnia³ej sytuacji ( po prostu tak jak by tego 
wcale. nie by³o) po to tylko ¿ebyœmy nie mieli przechlapane. Taka 
Babcia to prawdziwy skarb. Ciê¿ko jest siê teraz przyzwyczaiæ ale có¿ 
trzeba ¿yæ dalej.- wspomina wnuk Patryk 

Wszyscy bardzo j¹ kochaliœmy i siê z ni¹ zwi¹zaliœmy. Zawsze bêdzie 
w naszej pamiêci i sercach.

 
      Rodzina mojego ojca Mariana 
Biniaka pochodzi³a z Ko³aty, tam te¿ 
urodzi³a siê w 1918 roku jego mama, 
czyli moja babcia, Teodora Biniak zd. 
Gruszczyñska. Jeszcze przed II wojn¹ 
jej rodzice Antonii Franciszka 
Gruszczyñscy  przenieœli siê z Ko³aty 
do Wierzonki. Zamieszkali w domu, 
który obecnie  nale¿y do Miros³awa 

Kupca. Mój pradziadek umar³ we Wierzonce zaraz po wojnie w 1948 
roku. Po jego œmierci moja prababcia przenios³a siê z moj¹ babci¹ na ty³ 
tego samego domu, do mniejszego lokalu. Antonina zmar³a w 1957 
roku. W 1955 roku przyszed³ we Wierzonce na œwiat mój ojciec Marian,  
dok³adnie tam, gdzie ja aktualnie mieszkam.  
        Babcia moja syna wychowywa³a samotnie. Od czasów wojny by³a 
wdow¹. Jej m¹¿ Feliks Biniak  zmar³ w styczniu 1944 roku we 
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chêtnie wtedy zajmowa³a siê dzieæmi. Pomaga³a w opiece gdy ani 
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na jaki mogliœmy (wnukowie) sobie pozwoliæ np. bombonierka, 
laurka, czekoladka- zawsze powtarza³a : " Wystarczy mi ¿e 
pamiêtacie, nie musicie nic kupowaæ, przecie¿ nie pracujecie" :)  
Nasze pieni¹dze na prezenciki by³y jej zas³ug¹, ona dawa³a jakieœ 
sumki na urodziny i imieniny czy te¿ dostawaliœmy 5 z³ za pójœcie 5 
metrów do sklepu by zrobiæ zakupy. Babcia jest moim wzorem do 
naœladowania. Nieraz zdarzy³o mi siê wracaæ ze szko³y z uœmiechem 
na twarzy wchodz¹c do domu i witaj¹c babcie, której jednak nie 
by³o.- wspomina wnuczka Patrycja

Babcia by³a bardzo kochan¹, mi³¹, i bardzo siln¹ kobiet¹ (zwa¿aj¹c 
oczywiœcie na jej chorobê z którym musia³a sobie praktycznie dzieñ 

w dzieñ radziæ ) Gdy babcia odesz³a w domu powsta³a oczywiœcie 
pewna pustka. Nie zapomniane oczywiœcie by³y jakieœ ró¿ne opowieœci 
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Lubi³a siê poœmiaæ i powyg³upiaæ z wnukami. Gdy wracaliœmy ze np. ze 
szko³y to pierwsze co siê widzia³o to Babcie. Bardzo tego brakuje ¿e ju¿ 
teraz nie mo¿na jej zobaczyæ siedz¹cej i rozwi¹zuj¹cej krzy¿ówki. Z 
babci¹ to mo¿na by³o o wszystkim porozmawiaæ i ze wszystkim siê 
³adnie dogadaæ. Jak nawet coœ nabroiliœmy to czasami przymknê³a oko i 
nie mówi³a rodzicom o zaistnia³ej sytuacji ( po prostu tak jak by tego 
wcale. nie by³o) po to tylko ¿ebyœmy nie mieli przechlapane. Taka 
Babcia to prawdziwy skarb. Ciê¿ko jest siê teraz przyzwyczaiæ ale có¿ 
trzeba ¿yæ dalej.- wspomina wnuk Patryk 

Wszyscy bardzo j¹ kochaliœmy i siê z ni¹ zwi¹zaliœmy. Zawsze bêdzie 
w naszej pamiêci i sercach.

 
      Rodzina mojego ojca Mariana 
Biniaka pochodzi³a z Ko³aty, tam te¿ 
urodzi³a siê w 1918 roku jego mama, 
czyli moja babcia, Teodora Biniak zd. 
Gruszczyñska. Jeszcze przed II wojn¹ 
jej rodzice Antonii Franciszka 
Gruszczyñscy  przenieœli siê z Ko³aty 
do Wierzonki. Zamieszkali w domu, 
który obecnie  nale¿y do Miros³awa 

Kupca. Mój pradziadek umar³ we Wierzonce zaraz po wojnie w 1948 
roku. Po jego œmierci moja prababcia przenios³a siê z moj¹ babci¹ na ty³ 
tego samego domu, do mniejszego lokalu. Antonina zmar³a w 1957 
roku. W 1955 roku przyszed³ we Wierzonce na œwiat mój ojciec Marian,  
dok³adnie tam, gdzie ja aktualnie mieszkam.  
        Babcia moja syna wychowywa³a samotnie. Od czasów wojny by³a 
wdow¹. Jej m¹¿ Feliks Biniak  zmar³ w styczniu 1944 roku we 
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Wierzonce w dwa miesi¹ce  po ich œlubie, który zawarli w listopadzie 
1943 roku. Jego wojenne losy (na pewno od 1942 roku) zwi¹zane by³y z 
prac¹ przymusow¹ w Luboniu i w Obornikach. Tam te¿ nabawi³ siê 
choroby, który sta³a 
siê przyczyn¹ jego 
œmierci w wieku 35 
lat. Miesi¹c póŸniej 
na œwiat przysz³a ich 
córka Felicja, 
przyrodnia siostra 
mojego ojca. 
Dziewczynka urodzi³a 
siê jako wczeœniak, 
¿y³a tylko 7 miesiêcy 
i zmar³a z powodu 
braku lekarstw  i 
opieki medycznej. 
        Od 1957 roku, 
czyli od œmierci 
swojej mamy 
Antoniny, moja 
babcia Teodora 
zosta³a we Wierzonce 
sama ze swoim 
pó³tora rocznym 
synem Marianem. W 
ca³ym powojennym 
okresie przepracowa³a  
24 lata w 
gospodarstwie rolnym 
w Wierzonce. 
Wykonywa³a 
wszelkiego rodzaju prace gospodarskie. Okres tej pracy zakoñczy³ 
wypadek, w wyniku którego uszkodzi³a krêgos³up i zmuszona by³a 
pójœæ na rentê. 
       W tym czasie mój tata by³ uczniem szko³y podstawowej w 
Wierzonce. Babcia aby zwi¹zaæ „koniec z koñcem” podjê³a pracê 
sprz¹taczki w szkole podstawowej. Wykonywa³a j¹ przez kilka lat 
dopóki zdrowie jej na to pozwala³o. Wtedy ojciec mój zd¹¿y³ ukoñczyæ 
szko³ê podstawow¹. 
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Z uwagi na to, ¿e babcia nie mog³a dalej pracowaæ, on podj¹³ 
zatrudnienie w wieku 15 lat. Przez szereg lat potem utrzymywa³ moja 
babciê. Gdy za³o¿y³ w³asn¹ rodzinê i zamieszka³ w Bogucinie  
wspomaga³ j¹ dalej, bardzo czêsto odwiedza³. Jako jego dzieci 
towarzyszyliœmy mu wielokrotnie w tych przyjazdach. Dodaæ mo¿na, ¿e 
te dojazdy nie by³y wtedy takie ³atwe. Nie by³o samochodów 
i komunikacja autobusowa z Bogucina do Wierzonki prowadzi³a przez 
Poznañ.
       Babcia Teodora, na któr¹ wszyscy mówili Tosia zmar³a w roku 1995 
w wieku 77 lat.. Chorowa³a na raka jelita grubego. Zosta³a wypisana ze 
szpitala, gdzie dawano jej po operacji pó³ roku ¿ycia. Dziêki opiece 
mojego taty i pomocy s¹siadki Barbary Kupiec,  babcia prze¿y³a jeszcze 
dwa lata.  W koñcowym stadium choroby le¿a³a. Przedtem jeszcze 
trochê chodzi³a.
       Jako cz³owiek babcia by³a bardzo religijna. Zna³a wielk¹ iloœæ 
pieœni i modlitw. W trakcie wakacji, które jako dzieci spêdzaliœmy z 
rodzeñstwem w Wierzonce, widzieliœmy jak codziennie  siê modli³a. 
Czyni³a to na g³os. Wstawa³a o 5 – 6  rano. Sz³a po œwie¿e mleko, 
nakarmiæ kury, potem szykowa³a dla wszystkich œniadanie. Nie 
pozwala³a nam d³ugo pospaæ. Gotowa³a nam zupê mleczn¹, któr¹ trzeba 

by³o zjeœæ. Nie lubi³a jak coœ zostawa³o niezjedzone na stole. Nie 
marnowa³a ¿ywnoœci. By³a mistrzyni¹ opowiadañ rozmaitych historii. 
Jedn¹ z wielu pamiêtam: By³ sobie pewien  gospodarz, który zas³ysza³, 
¿e zwierzêta w noc wigilijn¹ mówi¹ ludzkim g³osem. Postanowi³ 
sprawdziæ, czy to prawda. Schowa³ siê w oborze i nas³uchiwa³. W 
pewnej chwili us³ysza³ jak jeden wó³ mówi do drugiego. Jutro œwiêto a 
my bêdziemy musieli pójœæ do pracy.  Bêdzie trzeba zawieœæ naszego 
gospodarza na cmentarz. Ten jak us³ysza³, tak siê tym przej¹³, ¿e  zmar³ 
z wra¿enia, Wo³y na drugi dzieñ zawioz³y go na cmentarz. Mora³: nie 
pods³uchuj drugiego.  
       Jedn¹ z jej modlitw znaleŸliœmy po œmierci zapisan¹ na kartce. 
Odmawia³a j¹ w ca³oœci z pamiêci.           

Cicho !
Cicho  Bosk¹ pe³niæ wolê
Cicho  bliŸnim ul¿yæ dolê
Cicho  kochaj ludzi, Boga
Cicho  oto œwiêta droga
Cicho  z swymi dzieliæ radoœæ
Cicho  wszystkim czyniæ zadoœæ
Cicho  innych b³êdy znosiæ
Cicho  ¿yæ, b³agaæ, prosiæ
Cicho  znów siê ofiarowaæ
Cicho  ból swój w sercu chowaæ
Cicho  jêki w niebo wznosiæ
Cicho  skrycie ³za siê rosi
Cicho  kiedy ludzie mêcz¹
Cicho  gdy pokusy drêcz¹
Cicho  zmianê ¿ycia znieœæ
Cicho  krzy¿ z Jezusem nieœæ
Cicho  Jezus w Hostii sam
Cicho  milcz¹c mówi nam
Cicho  ufaj Zbawcy swemu
Cicho  têsknij, wzdychaj ku Niemu
Cicho  z cnoty zbieraj plon
Cicho  a¿ nadejdzie zgon
Cicho  cia³o spocznie w grobie
Cicho  Bóg da niebo tobie.
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dop. xPK:  Kiedy na zakoñczenie Mszy œw. w niedzielê 21 paŸdziernika 
o 11.00.,   poprosi³em Paw³a Biniaka  o opowiedzenie mi o swojej babci 
do listopadowych  „Wierzeniczeñ”, nie myœla³em, ¿e  to Duch Œwiêty 
mi podpowiada.  Pawe³ przyszed³ i pokaza³ mi co zawiera jego rodzinne 
archiwum zdjêciowe. Wszystko oczywiœcie jest w komputerze. Od razu 
wiedzia³em, ¿e  nie skoñczy siê na tym jednym spotkaniu. Niektóre 
zdjêcia zrobione przed i w czasie wojny na naszym terenie maj¹ wprost 
unikatowy charakter. Bêdzie to temat do wspomnieñ jeszcze wielu 
innych osób.   

      Przegl¹daj¹c nasze stare ksiêgi parafialne z okresu przed I wojn¹ 
œwiatow¹ dokona³em przypadkowo rodzinnego odkrycia. Wzrok mój 
utkwi³ na nazwisku Izabeli Koszcz¹b, która 31 lipca  1917 roku wysz³a 
za m¹¿ za Kurta Lippolda w koœciele parafialnym w Gu³towach. W 
tamtych czasach obok ksiêgi rejestruj¹cej ma³¿eñstwa zawarte w danej 
parafii, istnia³a jeszcze druga, w której odnotowywane by³y œluby 

parafian (wierzenickich)zawarte w innych miejscach. To by³ zapis 
w³aœnie z tej ksiêgi.  Przy nazwisku pani m³odej podana by³a data jej 
urodzenia. Zajrza³em do ksiêgi chrztów z roku 1891. Okaza³o siê, ¿e 
Izabela Koszcz¹b urodzi³a siê 21 sierpnia tego roku w Wierzenicy. 
Chrzest jej mia³ miejsce w naszym koœciele 6 wrzeœnia. Rodzice to  
Marian i Kazimiera z domu Sulkowska Koszcz¹b. Obok wypisane s¹ 
jeszcze nazwiska rodziców chrzestnych. 
       By³o ta dla mnie znalezisko niezwyk³e. Izabela Koszcz¹b by³a 
bowiem blisk¹ kuzynk¹ mojego ojca. W pamiêci  przechowuje trochê 
informacji na jej temat.  Mama mojego ojca, czyli moja babcia nazywa³a 
siê z domu Koszcz¹b.(Na marginesie podam, ¿e mia³a na imiê Maria i 
urodzi³a siê w 1880 roku, a ojciec mój Marian by³ jej najstarszym synem 
urodzonym  w 1902 roku.) Obie kobiety by³y ze sob¹ blisko 
spokrewnione, aczkolwiek dzisiaj nie potrafiê wskazaæ, jakie to by³y 

wiêzy:  nie by³y siostrami ale jakimiœ kuzynkami.
        Z dzieciñstwa i m³odoœci pamiêtam, ¿e ojciec mój ca³ymi latami   
korespondowa³ z ciotk¹ Iz¹, która mieszka³a w Niemczech Zachodnich. 
Ciotka we wspomnianym 1917 roku wysz³a za m¹¿ za Niemca Kurta 
Lippolda, przyjmuj¹c oczywiœcie jego nazwisko. Przed wojn¹ mieszkali 
w Niemczech  na terenie dzisiejszej Ziemi Lubuskiej. Ojciec mój 
mówi³, ¿e ów Niemiec okaza³ siê bardzo porz¹dnym cz³owiekiem, co 
zaznaczy³o siê w czasach wojny, kiedy próbowano  na niego wywieraæ 
presjê by rozszed³ siê ze swoj¹ polsk¹ ¿on¹. Po wojnie zamieszkali w 
RFN. Kurt Lippold  zmar³ pierwszy w katach 60 - tych. Ciotka Iza 
zosta³a wdow¹. W swoich listach  wysy³anych  po polsku do ojca, nie 
raz wyra¿a³a radoœæ, ¿e cieszy siê jego  ka¿dym  s³owem pisanym do 
niej ³adn¹ polszczyzn¹. Pamiêtam te¿ jak wysy³aliœmy jej do Niemiec 
regularnie raz w miesi¹cu  „Przewodnik Katolicki”, o który prosi³a. 
Tak¿e inne jeszcze gazety (wtedy niby katolickie). Oczywiœcie, 
wszystkie te tytu³y trzeba by³o „za³atwiaæ”, bo przecie¿ nie sz³o w 
tamtych czasach  pójœæ do kiosku i zwyczajnie kupiæ. 
        Po œmierci ciotki, co nast¹pi³o pod koniec lat siedemdziesi¹tych(?),  
ojciec korespondowa³ z  jej jedyn¹ niezamê¿n¹ córk¹, tak¿e Iz¹, która 
by³a rówieœniczk¹ mojej mamy. Rok urodzenia 1918.  Pisali wtedy ju¿ 

wy³¹cznie po niemiecku, gdy¿ ta ciotka nie zna³a prawie wcale 
polskiego. Za to mój ojciec zna³ œwietnie niemiecki. Po jego œmierci z 
mam¹ prowadziliœmy korespondencjê korzystaj¹c z pomocy t³umacza. 
Ciotkê zaprosi³em na moje œwiêcenia kap³añskie. Obieca³a, ¿e 
przyjedzie.  By³aby to pierwsza okazja by siê zobaczyæ. Niestety w 
1986 roku, kilka miesiêcy przed œwiêceniami,  uleg³a ona 
nieszczêœliwemu wypadkowi samochodowemu, w wyniku którego 
straci³a ¿ycie. Powiadomili nas o tym jej znajomi. 
       Wspomniane obie ciotki Izy bardzo pomaga³y moim rodzicom. 
Ró¿nymi drogami przysy³a³y pieni¹dze. Czasem w listach, czasem przez 
kogoœ, potem jak mo¿na by³o zak³adaæ konta dewizowe wp³aca³y na 
takie konto. Przesy³a³y te¿ paczki. Mia³y zawsze jedn¹ proœbê, abyœmy 
dbali o grób rodziców ciotki Izy, pochowanych na cmentarzu w 
Gu³towach, w³aœnie tych, których imiona znalaz³em w wierzenickiej 
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ksiêdze chrzcielnej. Muszê powiedzieæ, ¿e moi rodzice solidnie 
wywi¹zywali siê z tego zobowi¹zania. Z dzieciñstwa i m³odoœci 
przechowujê w pamiêci mnóstwo wyjazdów do Gu³tów. Przynajmniej 
dwa razy w ka¿dym roku. Przewa¿nie by³y to wyjazdy kolej¹. 
Zapamiêta³em doœæ d³ug¹ drogê z dworca na cmentarz. W rêku nios³o siê 
grabie, jakieœ kwiaty 
i znicze. Nie sz³o siê wiêc lekko. Z powrotem by³o ju¿ swobodnie.
        Do dzisiejszego dnia raz w roku jestem na cmentarzu w Gu³towach 
na grobach moich przodków, których córka, dla mnie ciocia Iza, 
œwiadczy³a dobro mojej rodzinie. Prze¿y³em dzisiaj 11 paŸdziernika,  
naprawdê du¿e zaskoczenie, gdy dotar³o do mnie, ¿e urodzi³a siê ona w 
Wierzenicy i jej rodzice pewnie jakiœ okres (w latach ¿ycia Augusta 
Cieszkowskiego) tu mieszkali.

                                                                x Przemys³aw Kompf                  

        Dziadek mój by³ traktorzyst¹. 
Obs³ugiwa³ starego Ursusa, ju¿ 
wtedy mocno przestarza³ego. JeŸdzi³ 
nim tak d³ugo a¿ siê rozsypa³. 
Pracowa³ jak wiêkszoœæ w tutejszym 
maj¹tku, babcia prowadzi³o 
gospodarstwo domowe. Mieszkali w 
Wierzenicy w miejscu gdzie obecnie 
mieszka rodzina K³omskich. 
        Jako ma³¿eñstwo prze¿yli  ze 
sob¹ 55 lat. Pobrali siê 6 kwietnia 
1931 roku w koœciele w Wierzenicy. 
Dziadek mia³ wtedy 25 lat, babcia 21. 
Mój ojciec Zygmunt by³ najstarszym 
ich synem.  Urodzi³ siê w tym¿e 1931 
roku. Ca³e swoje wspólne ¿ycie 
spêdzili w Wierzenicy. W okresie 

wojny dziadek zosta³ wziêty do 
niewoli. Nie znam ¿adnych 
szczegó³ów z tym zwi¹zanych. Wiem, 
¿e zosta³ zatrzymany w momencie 
pogrzebu swojego dziecka. PóŸniej 
zmar³o jeszcze jedno ich dziecko. 
Mia³y one 4 i 7 lat. Na naszym 
cmentarzu jest jeszcze jeden grób, 
któregoœ z nich. Dzieci chorowa³y na 
szkarlatynê i zmar³y z braku leków.  Z 
czwórki dzieci zosta³o dwoje. Po 
wojnie przysz³a na œwiat jeszcze 
jedna córka.  
        Moich dziadków zapamiêta³am 
z czasów gdy mieli oni ju¿ ok. 50 - 60 
lat. By³am ich pierwsz¹ wnuczk¹. 
Spêdza³am u nich bardzo du¿o czasu. 
Z dzieciñstwa pamiêtam takie 
momenty, kiedy p³aka³am póŸno wieczorem i rozkapryszona 
domaga³am siê by moi rodzice zanieœli mnie spaæ do babci. Radzi nie 
radzi to robili, poniewa¿ potrafi³am beczeæ a¿ do skutku. U dziadków 
zawsze czu³am siê dobrze i bezpiecznie. W dzieñ przebywa³am w domu. 
Babcia czêsto zabiera³a mnie ze sob¹ do swojej rodziny do £ugowin, 
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sk¹d pochodzi³a, na zakupy do Poznania,  na odpusty i inne uroczystoœci 
religijne do Kicina, do Uzarzewa (mia³a wielkie nabo¿eñstwo do œw. 
Micha³a) i do D¹brówki Koœcielnej. Babcia by³¹ niezwykle pobo¿na. 
Dziadek tak¿e. Pamiêtam ich jak przy ³ó¿ku wieczorami klêkali i modlili 
siê. Przy nich uczy³am siê pacierza. Babcia przez lata opiekowa³a siê 
figur¹ Serca Pana Jezusa w Wierzenicy. Dba³a o œwie¿e kwiaty, plot³a 
korony, grabi³a.  
        Babcia by³a kobieta bardzo ciep³¹, spokojn¹. By³a powszechnie 
lubiana, unika³a k³ótni. Zapamiêta³am j¹ te¿ jako dobr¹ gospodyniê. 
Robi³a doskona³y placek, ciastka ze skwarków, gotowa³a najlepsz¹ na 
œwiecie zupê fasolow¹. Pamiêtam jak przygotowywa³a siê do œwi¹t.    
Zaczyna³o siê od œwiniobicia. Potem by³o obowi¹zkowe bielenie œcian w 
kuchni i wielkie pranie. Niedziela Palmowa by³a dniem kiedy ju¿ mia³a 
wszystko gotowe i zaczyna³a œwiêtowaæ. Wszystko, ³¹cznie z wyrobami 
wêdliniarskimi, robi³a sama. Dziadek jej w tym nie pomaga³. Bardziej 
zajmowa³ siê pracami na zewn¹trz.  W czasie kiedy by³ na emeryturze 
jeŸdzi³ rowerem do Kobylnicy i pomaga³ ks. Antoniemu Œpikowskiemu 
przy budowie plebanii. 
        Dziadek zmar³ nagle w 1986 roku w wieku 81 lat. Do ostatniej 
chwili chodzi³. Rok póŸniej nast¹pi³ zgon babci. Po jego œmierci babcia 
siê za³ama³a psychicznie, zaczê³a chorowaæ i zmar³a po roku. Mia³a 
wtedy 77 lat.

      Iwona Walent wspomina Ignacego wskazuj¹c na jego odwagê 
cywiln¹. W 1968 roku po protestach studentów partia wszêdzie 
zwo³ywa³a zebrania aby uczestnicy potêpili tzw. warcho³ów. Takie 
zebranie zwo³ano te¿ w Wierzenicy. Pracowników zgromadzono w 
œwietlicy i naciskano aby wszyscy siê podpisali. Dwie osoby to uczyni³y. 
Wtedy odezwa³ siê g³oœno Ignacy Strojny, który zacz¹³ spokojnie 
t³umaczyæ, ¿e nie mo¿emy kogoœ potêpiaæ, je¿eli nie wiemy o co 
dok³adnie chodzi, tym bardziej, ¿e dotyczy to  m³odzie¿y. Kiedy to 
powiedzia³, wszyscy siê zaraz rozeszli i niczego nie podpisali. 
      P. Iwona wspomina te¿ ¿onê Marianne jako osobê niezwykle 
robotn¹.  Czasami przychodzi³a zastêpowaæ w pracy swoj¹ córkê, która 
by³a zatrudniona w dziale hodowli. Chocia¿ mama by³a nieco przy tuszy, 
prace wykonywa³a zrêczniej i zgrabniej od swojej córki. Nie wiem jak  
jak inni pracownicy: ja lubi³am kiedy ona przychodzi³a - opowiada  
P. Iwona.        

   Wspomnienia, historie rodzinne i wydarzenia zwi¹zane z wierzenick¹ 
parafi¹ drukowane w Wierzeniczeniach na uroczystoœæ Wszystkich 
Œwiêtych pobudzaj¹ wielu do wspomnieñ o historii swej rodziny. Po 
publikacjach o poleg³ych za wolnoœæ Ojczyzny umieszczonych na 
tablicy w wierzenickim koœciele mieszkanka Kobylnicy  Teresa Peliñska 
w rozmowie ze mn¹ powiedzia³a, ¿e jest na niej tak¿e mamy brat  
Stanis³aw Augustyniak. W albumie rodzinnym ma jego zdjêcie ale nic 
wiêcej o nim nie wie. Z aktu zgonu z USC w Swarzêdzu poznaliœmy 
wiêcej szczegó³ów z 
jego ¿yciorysu. Urodzi³ 
siê 22 lipca 1893 roku w 
miejscowoœci 
Kowalskie. Walczy³ na 
terenie Francji gdzie 
poleg³ 24 kwietnia 1915 
roku w Cotes  Lorraine. 
Informacje o losie 
swego ¿o³nierza przes³a³ 
komendant 19 Pu³ku 
Artylerii (2 korpusu).
Stanis³aw by³ jednym z 
trzynaœciorga dzieci 
Józefa i Katarzyny (z 
domu Ma³eckiej) 
Augustyniaków 
zamieszka³ych w 
Wierzenicy na tzw. 
Augustówce. Katarzyna 
i Józef 
Augustyniakowie z 
Augustówki zwi¹zani 
byli z wierzenick¹ 
ziemi¹ i na niej urodzi³a 
siê wiêkszoœæ ich dzieci. 
Tutaj prze¿ywa³y one 
swe dzieciñstwo



20 21Wierzeniczenia 8 [94] 2012

sk¹d pochodzi³a, na zakupy do Poznania,  na odpusty i inne uroczystoœci 
religijne do Kicina, do Uzarzewa (mia³a wielkie nabo¿eñstwo do œw. 
Micha³a) i do D¹brówki Koœcielnej. Babcia by³¹ niezwykle pobo¿na. 
Dziadek tak¿e. Pamiêtam ich jak przy ³ó¿ku wieczorami klêkali i modlili 
siê. Przy nich uczy³am siê pacierza. Babcia przez lata opiekowa³a siê 
figur¹ Serca Pana Jezusa w Wierzenicy. Dba³a o œwie¿e kwiaty, plot³a 
korony, grabi³a.  
        Babcia by³a kobieta bardzo ciep³¹, spokojn¹. By³a powszechnie 
lubiana, unika³a k³ótni. Zapamiêta³am j¹ te¿ jako dobr¹ gospodyniê. 
Robi³a doskona³y placek, ciastka ze skwarków, gotowa³a najlepsz¹ na 
œwiecie zupê fasolow¹. Pamiêtam jak przygotowywa³a siê do œwi¹t.    
Zaczyna³o siê od œwiniobicia. Potem by³o obowi¹zkowe bielenie œcian w 
kuchni i wielkie pranie. Niedziela Palmowa by³a dniem kiedy ju¿ mia³a 
wszystko gotowe i zaczyna³a œwiêtowaæ. Wszystko, ³¹cznie z wyrobami 
wêdliniarskimi, robi³a sama. Dziadek jej w tym nie pomaga³. Bardziej 
zajmowa³ siê pracami na zewn¹trz.  W czasie kiedy by³ na emeryturze 
jeŸdzi³ rowerem do Kobylnicy i pomaga³ ks. Antoniemu Œpikowskiemu 
przy budowie plebanii. 
        Dziadek zmar³ nagle w 1986 roku w wieku 81 lat. Do ostatniej 
chwili chodzi³. Rok póŸniej nast¹pi³ zgon babci. Po jego œmierci babcia 
siê za³ama³a psychicznie, zaczê³a chorowaæ i zmar³a po roku. Mia³a 
wtedy 77 lat.

      Iwona Walent wspomina Ignacego wskazuj¹c na jego odwagê 
cywiln¹. W 1968 roku po protestach studentów partia wszêdzie 
zwo³ywa³a zebrania aby uczestnicy potêpili tzw. warcho³ów. Takie 
zebranie zwo³ano te¿ w Wierzenicy. Pracowników zgromadzono w 
œwietlicy i naciskano aby wszyscy siê podpisali. Dwie osoby to uczyni³y. 
Wtedy odezwa³ siê g³oœno Ignacy Strojny, który zacz¹³ spokojnie 
t³umaczyæ, ¿e nie mo¿emy kogoœ potêpiaæ, je¿eli nie wiemy o co 
dok³adnie chodzi, tym bardziej, ¿e dotyczy to  m³odzie¿y. Kiedy to 
powiedzia³, wszyscy siê zaraz rozeszli i niczego nie podpisali. 
      P. Iwona wspomina te¿ ¿onê Marianne jako osobê niezwykle 
robotn¹.  Czasami przychodzi³a zastêpowaæ w pracy swoj¹ córkê, która 
by³a zatrudniona w dziale hodowli. Chocia¿ mama by³a nieco przy tuszy, 
prace wykonywa³a zrêczniej i zgrabniej od swojej córki. Nie wiem jak  
jak inni pracownicy: ja lubi³am kiedy ona przychodzi³a - opowiada  
P. Iwona.        

   Wspomnienia, historie rodzinne i wydarzenia zwi¹zane z wierzenick¹ 
parafi¹ drukowane w Wierzeniczeniach na uroczystoœæ Wszystkich 
Œwiêtych pobudzaj¹ wielu do wspomnieñ o historii swej rodziny. Po 
publikacjach o poleg³ych za wolnoœæ Ojczyzny umieszczonych na 
tablicy w wierzenickim koœciele mieszkanka Kobylnicy  Teresa Peliñska 
w rozmowie ze mn¹ powiedzia³a, ¿e jest na niej tak¿e mamy brat  
Stanis³aw Augustyniak. W albumie rodzinnym ma jego zdjêcie ale nic 
wiêcej o nim nie wie. Z aktu zgonu z USC w Swarzêdzu poznaliœmy 
wiêcej szczegó³ów z 
jego ¿yciorysu. Urodzi³ 
siê 22 lipca 1893 roku w 
miejscowoœci 
Kowalskie. Walczy³ na 
terenie Francji gdzie 
poleg³ 24 kwietnia 1915 
roku w Cotes  Lorraine. 
Informacje o losie 
swego ¿o³nierza przes³a³ 
komendant 19 Pu³ku 
Artylerii (2 korpusu).
Stanis³aw by³ jednym z 
trzynaœciorga dzieci 
Józefa i Katarzyny (z 
domu Ma³eckiej) 
Augustyniaków 
zamieszka³ych w 
Wierzenicy na tzw. 
Augustówce. Katarzyna 
i Józef 
Augustyniakowie z 
Augustówki zwi¹zani 
byli z wierzenick¹ 
ziemi¹ i na niej urodzi³a 
siê wiêkszoœæ ich dzieci. 
Tutaj prze¿ywa³y one 
swe dzieciñstwo



22 23Wierzeniczenia 8 [94] 2012

 i m³odoœæ, tutaj pracowa³y tak jak ich rodzice na maj¹tku u hrabiego 
Cieszkowskiego. 
   Spoœród trzynaœciorga rodzeñstwa do pe³noletnioœci do¿y³o 
dziewiêcioro z których Stanis³awa zmar³a w wieku 18 lat a Stanis³aw 
poleg³ we Francji w wieku 22 lat. Pozostali: Antonina, Marianna, 
Franciszka, Józefa, Jadwiga, Tomasz i Kazimierz za³o¿yli rodziny i 
stopniowo opuszczali rodzinn¹ wieœ.
Katarzyna i Józef Augustyniakowie do koñca ¿ycia mieszkali z 
najm³odsz¹ córk¹ Jadwig¹. Józef zmar³ w 1929 roku w wieku 61 lat i 
spocz¹³ na wierzenickim cmentarzu. Katarzyna opuœci³a Wierzenicê z 
Jadwig¹, która przeprowadzi³a siê na gospodarstwo do Puszczykowa 
Zaborza. Tam zmar³a w 1948 roku i zosta³a pochowana na ich 
parafialnym cmentarzu w Kostrzynie.
   W Wierzenicy pozosta³a tylko Antonina (po zam¹¿pójœciu Liwiñska). 
Ona jak i potomkowie z jej rodziny spoczywaj¹ na wierzenickim 
cmentarzu w grobie rodzinnym z Józefem Augustyniakiem. 
   Wspomnieniem po rodzinie Augustyniaków teraz jest tylko wierzenicki 

cmentarz. Spoczywa na nim 
kilka pokoleñ z tej rodziny, a dla 
potomków mieszkaj¹cych w 
Kobylnicy jest to tak¿e cmentarz 
parafialny.

Dziêki wspomnianej Teresie 
Peliñskiej mogliœmy poznaæ 
kolejn¹ osobê umieszczon¹ na 
pami¹tkowej tablicy a tak¿e 
rodzinê Augustyniaków z 
Wierzenicy. 
                                                         

        Ewa Tomaszewska

        
        Dziesiêæ lat temu w Mielnie 
przy Polnej zamieszka³a nowa  
rodzina pañstwa Marii i Andrzeja 
Wieruckich. Obok ma³¿onków i ich 
doros³ej córki, jakiœ czas potem 
pojawili siê rodzice Andrzeja: Jan i 
Janina Wieruccy. Starsi 
ma³¿onkowie wymagali opieki i 
dlatego przyjechali do jednego ze 
swoich dzieci. Mówi¹, ¿e starych 
drzew siê przesadza. Tu jednak by³a 
to koniecznoœæ, bo przecie¿ trudno 
sobie wyobraziæ, ¿e dwoje starszych 
i schorowanych ludzi pozostaje 
zdanych tylko na  siebie. Przyjechali 
wiêc w nasze strony do Mielna 
opuszczaj¹c drog¹ swojemu sercu 
ziemiê sieradzk¹, z któr¹ zwi¹zani 
byli przez ca³e ¿ycie. 
        W Mielnie i tym bardziej poza 
nim, niewiele osób mia³o okazjê ich 
poznaæ. Ma³¿onkowie seniorzy 
niewiele wychodzili z domu. Janina 
od czasu do czasu jeszcze 
przyje¿d¿a³a do naszego koœcio³a. 
Potem by³o to ju¿ niemo¿liwe. Przez 
kilka lat mia³em okazjê ich odwiedzaæ 
z okazji I pi¹tku miesi¹ca. Od razu 
mo¿na by³o zauwa¿yæ naturaln¹ 
pobo¿noœæ i wiarê, któr¹ nosili w 
sercu swoim. Czu³o siê te¿ jak tych 
dwoje ludzi ³¹czy piêkna mi³oœæ. 
Widaæ by³o jak siê wspieraj¹, jak 
okazuj¹ sobie troskê i szacunek. 
Zwracali siê do siebie dobrymi 
s³owami. Mówi siê, ¿e w jesieni ¿ycia 
widaæ u cz³owieka owoce uœwiêcenia. 
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Patrz¹c na nich w³aœnie to widzia³em  wyraŸnie.  
       Ma³¿onkowie prze¿yli ze sob¹ ponad 60 lat. W okolicy daty tego 
jubileuszu pierwsza zachorowa³a Janina. Kilka miesiêcy póŸniej zmar³a 
w kwietniu 2010 roku.  Po up³ywie nastêpnych kilku miesiêcy 
zachorowa³ Jan. Zmar³ osiem miesiêcy po swojej ¿onie w styczniu 2011 
roku.  Nie mia³em okazji odprowadziæ ich na miejsce wiecznego 
spoczynku. Oboje pragnêli byæ pochowani w swoich rodzinnych 
stronach obok swoich przodków na cmentarzu parafialnym w Wojkowie.     
        
       W czasie odwiedzin na probostwie syn Andrzej opowiedzia³ nam o 
swoich rodzicach: Oboje w czasie wojny przebywali na robotach 
przymusowych w Niemczech. Pochodzili ze s¹siednich miejscowoœci. 
Poznali siê po wojnie w czasie zabawy. Pobrali siê w Wojkowie w 1949 
roku. Wychowali 4 synów, z których do dziœ ¿yje dwóch. Mieli swoje 
gospodarstwo. Potem zdali je otrzymali pañstwow¹ emeryturê. Póki 
mogli chcieli byæ u siebie. Widzieliœmy jak si³y ich opadaj¹. Mama 
cierpia³a na demencjê starcz¹. Na przeprowadzkê do Mielna trudno ich 
by³o namówiæ. Podchody w tej sprawie trwa³y rok.  Wys³aliœmy do nich 
nasz¹ doros³¹ córkê, która mia³a z nimi bardzo dobry kontakt. Ona ich 
przekona³a, ¿eby przyjechali do nas na zimê. Tak te¿ siê sta³o. Kiedy 
zima minê³a, tato sam doszed³ do wniosku,¿e nie mog¹ wracaæ ju¿ do 
siebie i zdecydowa³ siê tu zostaæ. Mama nie by³a do tego przekonana i 
próbowa³a nie raz siê pakowaæ. W jej zachowaniu zosta³o coœ z czasów 
wojny: tobo³ek pod pachê i w drogê. W prace domowe w Mielnie mama 
ju¿ siê nie w³¹cza³a. Tato natomiast, chocia¿ chodzi³ o kulach i mia³ 
niesprawn¹ jedn¹ rêkê lubi³ pomagaæ. By³o widaæ, ¿e w nowym miejscu 
czuje siê dobrze.

        Ca³e ¿ycie byli bardzo zgodni. Zawsze siê szanowali. Co niedzielê 
jeŸdzili do koœcio³a. Nas jako dzieci wychowywali religijnie.       

        Moje wspomnienie dotyczy bezdzietnego ma³¿eñstwa Piotra  i 
Stanis³awy £uczaków. On by³ zaraz po wojnie w³odarzem w 
gospodarstwie rolnym we Wierzonce. Ona nie pracowa³a zawodowo. 
Mieszkali we Wierzonce  domu przy Dzia³kowej w dzisiejszym 
mieszkaniu Pani Kazimiery Król. Zapamiêta³am ich z czasów kiedy ja 
by³am dzieckiem, a oni mieli wtedy ok. 60 – 65 lat.. Nie byli to nasi 
krewni. Ojciec mój przyjaŸni³ siê z Piotrem. Nawzajem siê odwiedzali. 
Czasami grali w karty, czasami wypili ma³y kieliszeczek. Tak¿e mama 
moja Pelagia utrzymywa³a ¿ywy kontakt ze Stanis³aw¹. Ma³¿onkowie 
nie mieli swoich dzieci . Do nas tzn. do mnie i mojego rodzeñstwa 
odnosili siê z niezwyk³¹ ¿yczliwoœci¹. Myœmy z rodzeñstwem zwracali 
siê do nich mówi¹c: wujku 
i ciociu.  Bardzo ich lubiliœmy. Szczególnie serdeczny by³ wujek, który 
lubi³ czêstowaæ nas cukierkami. Zawsze mia³ je schowane w kieszeni. 
Niekiedy dawa³ nam drobne pieni¹dze byœmy sami dokonali zakupu. 
Mówi³: kupcie sobie dropsa. Myœmy wybierali czêsto coœ innego. 

Najlepszy wujek Piotr 
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Kupowaliœmy sêkacze (kto wie dzisiaj, co to jest?  - dop. red.). Kiedy 
dawa³ nam te drobne,  nie chcia³ ¿eby wiedzia³a o tym jego ¿ona. Mówi³: 
cioci nie mówcie.  Jego naturalna dobroæ mocno zapisa³a siê w mojej 
dzieciêcej pamiêci.  
        Z up³ywem lat oboje ma³¿onkowie tracili si³y. Pierwszy zachorowa³ 
wujek. Jedn¹ z jego chorób by³a utrata wzroku. Inne wi¹za³y siê z 
wiekiem. Odmówi³y mu pos³uszeñstwa nogi. Chyba 
z trzy lata przele¿a³ w ³ó¿ku. Odwiedzaliœmy ich w domu. Wujek  za 
ka¿dym razem bardzo siê cieszy³. Lubi³ byœmy siadali przy jego ³ó¿ku i 
opowiadali co siê dzieje. Interesowa³a go nasza nauka i praca. Umia³ byæ 
wdziêcznym za ka¿dy gest dobroci. Mia³ te¿ przy tym poczucie humoru. 
Moja siostra Iwona, m³odsza ode mnie o 6 lat,  czasami nosi³a im wodê 
ze studni do domu wlewaj¹c j¹ do metalowej beczki. Wujek Piotr wo³a³ 
wtedy do swej ¿ony aby nie zapomnia³a o wyp³acie. By³y to oczywiœcie 
jakieœ drobne pieni¹¿ki, ale moja siostra bardzo siê zawsze z tego 
cieszy³a.
         Wujek zmar³ pierwszy w wieku 86 lat w maju 1969 roku. Zosta³ 
pochowany na cmentarzu w Wierzenicy. Jego ¿ona jakiœ czas tu 
mieszka³a dalej sama. Mama z moj¹ starsz¹ siostr¹ Marysi¹ chodzi³y do 
niej i pomaga³y  trochê w domu np. przy praniu (nie by³o pralek), tak¿e 
w ogrodzie. Ciocia dopóki mia³a si³y chcia³a sama utrzymaæ swój dom. 
W ostatnich latach swojego ¿ycia da³a siê namówiæ i wyjecha³a do 
PrzeŸmierowa do swojej kuzynki, która siê ni¹ zaopiekowa³a. Ciocia 
Stanis³awa zmar³a  w styczniu 1977 roku w wieku prawie 90 lat. 
Spoczê³a w osobnym grobie obok swojego mê¿a. Bra³am udzia³ w jednej 

i drugiej uroczystoœci 
pogrzebowej. Wujka chowa³ ks. 
Antoni Œpikowski, ciociê ks. 
Marian Dominiczak. Przez te 
wszystkie lata staramy siê 
pamiêtaæ o miejscu ich 
wiecznego spoczynku. 
Szczególnie wujek ze swoj¹ 
serdeczn¹ dobroci¹ czêsto 
dzisiaj przychodzi mi na 
pamiêæ. Ka¿dego roku 
wspominam ich te¿ w 
modlitwie listopadowej za 
zmar³ych. Trochê mi ¿al, ¿e w 
domu nie znalaz³am ¿adnej ich 
fotografii. Mam jednak jedn¹ 
pami¹tkê po nich. Jest to ³adna 
stara lampa naftowa, która stoi 
u mnie na komodzie w pokoju. 
Dosta³a j¹ moja mama od 
wujka  krótko przed jego 
œmierci¹ z wyraŸnym z 
zaznaczeniem, ¿e daje nam to 

na pami¹tkê. Z rodzin¹, która opiekowa³a siê cioci¹ nie mam kontaktu. 
Wiem, ¿e na Wszystkich Œwiêtych ktoœ z tej rodziny (pewnie dzieci 
b¹dŸ wnuki tej kuzynki) przybywa do Wierzenicy na cmentarz. Gdyby 
ktoœ z nich czyta³ te s³owa, przesy³am im serdeczne pozdrowienie 
i zapytanie, czy w rodzinnych  archiwaliach domowych nie 
przechowa³o siê jakieœ zdjêcie waszych krewnych Piotra i Stanis³awy 
£uczaków? Bardzo bym o nie poprosi³a.     
                                                                 Barbara Narankiewicz

Ukochał Wierzenicę
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„Pamiêtajmy nie tylko o naszych najbli¿szych, ale tak¿e o tych, 
którzy umierali w osamotnieniu, w cierpieniu i rozpaczy, o poleg³ych i 
pomordowanych, o tych co spoczywaj¹ na obcej ziemi jak i o tych, których 
nie znamy miejsca pochówku.” 
Przytoczy³am to zdanie z ubieg³orocznych „Wierzeniczeñ”, bo nawi¹zuje 
ono do bezimiennych miejsc pochówku na terenie parafii wierzenickiej. 

Z okresu dzieciñstwa zapamiêta³am dwa takie miejsca w lesie, 
które mijaliœmy id¹c z Kobylnicy na cmentarz parafialny w Wierzenicy. 
Podczas niedzielnych „wypraw” na cmentarz grupie z³o¿onej z mego 
rodzeñstwa i kuzynostwa najczêœciej „przewodniczy³a” ciocia Ika (mamy 
siostra), która zapoznawa³a nas z leœnymi tajnikami nie tylko 
przyrodniczymi ale i historycznymi. Tradycyjnie chodziliœmy drog¹ przez 
las, która prowadzi³a przy soœnie  pomniku przyrody do m³yna i dalej na 
cmentarz. Obecnie, na niektórych odcinkach zaros³a ju¿ chaszczami.  Gdy 
zaczynaliœmy schodziæ do doliny w pobli¿u „starego sadu” to 
wyciszaliœmy siê i przy polanie zatrzymywaliœmy na chwile refleksji  
modlitwy za tych którzy tutaj spoczêli. Ciocia wyjaœni³a nam, ¿e 
pochowano tutaj osoby zamordowane w okresie II wojny œwiatowej oraz 
na krótko mê¿czyzn zamordowanych po wojnie. Miejsce pochówku z 
czasów wojny nie wzbudzi³o w nas wiêkszego zdziwienia ale to drugie 
miejsce owiane by³o jak¹œ tajemnic¹. Mimo naszej dociekliwoœci nie 
poznaliœmy bli¿szych szczegó³ów zwi¹zanych z tym miejscem. Nie 

nalegaliœmy bo wiedzieliœmy ¿e ta tajemnica ma zwi¹zek z tym co mówi³o 
siê u nas we wsi, gdzie mieszka³ równie¿ przedstawiciel Urzêdu 
Bezpieczeñstwa. Gdy dowiedzia³ siê ¿e ktoœ komentuje wydarzenia z 
wierzenickiego lasu to tym osobom grozi³ ¿e „skoñcz¹ tak jak oni”. Wtedy 
w tzw. czasach stalinowskich wszystko by³o mo¿liwe i takie pogró¿ki 
mog³y siê spe³niæ.
Nie wyjaœniona wówczas tajemnica nurtowa³a moje myœli przez 
kilkadziesi¹t lat. 

Pod koniec lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku poznaliœmy 
czêœæ tajemnicy z tamtych czasów. Œwiadkowie  mieszkañcy Wierzenicy 
zrelacjonowali nam to co widzieli i co mia³o zwi¹zek z tymi 
wydarzeniami. Do jednego z nich  Stefana Krugio³ki pojechaliœmy do 
Leszna (mieszka³ wówczas tam u córki). Wreszcie, po dziesi¹tkach lat, bez 
obaw mogli zrelacjonowaæ to wydarzenie. 

Oko³o godziny pi¹tej rano, Jana Kijaka, zd¹¿aj¹cego do pracy na 
gospodarstwie w Wierzenicy zdziwi³y œwiat³a samochodu w lesie w 
„starym sadzie”. To samo zauwa¿y³ Micha³ S³abuszewski który równie¿ o 
tej porze szed³ do pracy. Oboje byli zaskoczeni i zastanawiali siê kto o tak 
wczesnej porze przyjecha³ do lasu. PóŸniej od pracowników leœnych 
dowiedzieli siê, ¿e w lesie jest œwie¿o przekopana ziemia do której 
prowadz¹ œlady kó³ ciê¿arowego samochodu a w wielu miejscach na 
œniegu widoczne s¹ œlady krwi. Wszystko œwiadczy³o o tym, ¿e w tym 
miejscu mo¿e byæ ktoœ pochowany. O swoich spostrze¿eniach 
poinformowali leœniczego, który zg³osi³ to przedstawicielowi Urzêdu 
Bezpieczeñstwa gminy Swarzêdz  Janowi G¹siorowskiemu 
zamieszka³emu w Kobylnicy. Nastêpnego dnia na to miejsce przyjechali 
funkcjonariusze UB, którzy posterunkami zabezpieczyli dostêp do tego 
terenu. W tym czasie w pobli¿u wycinali drzewo na opa³: Jan Kosmowski, 
Ignacy Strojny i Stefan Krugio³ka. To ich funkcjonariusze zmusili do 
rozkopania grobu. Stefan Krugio³ka tak opisa³ to co zobaczyli: „W p³ytkim 
grobie pochowanych by³o piêciu m³odych mê¿czyzn z krótko obciêtymi 
w³osami „na je¿a”, w jednakowych parcianych butach. U ka¿dego 
zamordowanego widaæ by³o œlad po strzale w ty³ g³owy. Podczas 
odkopywania zw³ok na widok makabrycznego odkrycia Jan Kosmowski 
zas³ab³, a we mnie wspomnienia te nadal budz¹ przera¿enie.”     
Odkopane zw³oki u³o¿yliœmy na samochodzie, którym funkcjonariusze UB 
odjechali.” Zw³oki najprawdopodobniej pochowali w innym 
„bezpiecznym” miejscu.
Na skutek mijaj¹cego czasu trudno by³o naszemu rozmówcy podaæ 
dok³adnie kiedy mia³o to miejsce. Pamiêta³, ¿e by³ schy³ek zimy, le¿a³o 

Tajemnica wierzenickiego lasu



30 31Wierzeniczenia 8 [94] 2012
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Ziemia Wierzenicka skrywa w sobie przeró¿ne groby: cia³opalne 
i szkieletowe, sprzed okresu chrzeœcijañstwa i ró¿nych od³amów 
chrzeœcijañstwa. Obok dominuj¹cych iloœciowo pochówków katolickich 
by³o na niej niema³o ewangelickich. Akta wizytacji parafii Wierzenica z 
1778 r. mówi¹ o 392 katolikach i 129 protestantach wyznania 
augsburskiego i ich (ewangelików) cmentarzach przy swoich wioskach. 
Najwiêksza liczba pochówków ewangelickich przypada³a na okres od 
schy³ku XVIII wieku do pocz¹tku lat dwudziestych XX wieku. Wtedy, po I 
wojnie œwiatowej zmala³a, a po drugiej pogrzeby protestanckie w obrêbie 
parafii przesz³y do historii. W okresie miêdzywojennym jeden z nich by³ 
g³oœny w krêgach Niemców zamieszkuj¹cych wówczas w Wielkopolsce i 
poza ni¹. Przed 75 laty w czwartek, 4 lutego 1937 r. „Kurier Poznañski” 
donosi³. 

Okropna katastrofa samochodowa pod Swarzêdzem
Limuzyna marki Opel rozbi³a siê o drzewo przydro¿ne - Hrabia Schack von 
Wittenau zmar³ w szpitalu, ¿ona Jego dogorywa. 
Wczoraj, we wtorek [niezgodnoœæ dnia powstania tekstu i jego publikacji], 
kilkanaœcie minut  po godz. 6 rano, na szosie ze Swarzêdza do Kobylnicy, w 
odleg³oœci pó³tora kilometra od wsi Grószczyn, wydarzy³a siê straszna 
katastrofa samochodowa, której ofiar¹ pad³ 36-letni hrabia Magnus 
Schack von Wittenau z Kar³owic, pow.[b³¹d sk³adu, powinno byæ pocz.(ta)] 
Kobylnica. Jecha³ w towarzystwie swej ¿ony Heidi, 27-letniej nauczycielki 
Ruth Hegde i  22-letniej pielêgniarki Luizy Lajdy. Samochód, kierowany 
przez hr. Schacka, z ca³ym impetem najecha³ na przydro¿ne drzewo po 
lewej stronie szosy. Skutkiem zderzenia wóz zosta³ doszczêtnie zniszczony. 
Hr. Schack dozna³ po³amania nóg, pêkniêcia p³uc oraz licznych obra¿eñ na 

ca³ym ciele. Towarzysz¹ce hrabiemu kobiety odnios³y równie¿ bardzo 
powa¿ne obra¿enia. Ofiary katastrofy przewieziono do szpitali w 
Poznaniu. Hr. Schack zmar³ krótko przed godz. 12 w po³udnie.

Przebieg katastrofy
W  nocy z l  na 2 lutego w Swarzêdzu w miejscowym hotelu odbywa³ siê 
zabawa, urz¹dzona przez miejscowy oddzia³ Niemieckiego Zachodnio-
Polskiego Towarzystwa Rolniczego, którego hr. Schack by³ prezesem. Na 
zabawê tê hr. Schack wybra³ siê w towarzystwie swej ¿ony Heidi, 
nauczycielki swych dzieci Ruth Hedge i pielêgniarki Luizy Lajdy. Ca³e 
towarzystwo uda³o siê do Swarzêdza limuzyn¹ marki Opel. Samochód 
prowadzi³ hr. Schack. Po zabawie hr. Schack wraca³ ze swym 
towarzystwem do maj¹tku Kar³owice. Jechano szos¹ w kierunku 
Kobylnicy, szos¹ gêsto obsadzon¹ du¿ymi drzewami. Na drodze pe³no by³o 
powózek, wracaj¹cych z zabawy Niemców. Przed wsi¹ Grószczynem, w 
pobli¿u której wydarzy³a siê katastrofa, szosa gwa³townie spada w dó³. W 
miejscu ³agodnego skrêtu, jad¹cy szybko samochód z ca³a si³a uderzy³ w 
przydro¿ne drzewo, rosn¹ce po lewym brzegu szosy. Skutki uderzenia by³y 
straszne. Samochód zosta³ doszczêtnie strzaskany. Ca³y przód zosta³ 
zmia¿d¿ony, maska zerwana, szyby wybite, motor olbrzymi¹ si³a wciœniêty 
do wnêtrza wozu. Wszystkie ko³a i wachlarze zosta³y powyginane. Z 
drzewa, skutkiem uderzenia, pospada³y liczne ga³êzie. Po wypadku, z 
samochodu poczê³y siê dobywaæ krzyki poranionych. Na miejsce 

katastrofy pierwszy przyby³ wieœniak Schwandt, który wraca³ powózk¹ ze 
sw¹ rodzin¹ z zabawy w Swarzêdzu. Widzia³ on, jak hr. Schack mija³ go 
samochodem. Przy pomocy swojej rodziny Schwandt wydoby³ z rozbitego 
samochodu ciê¿ko rannego hr. Schacka i jego ¿onê i towarzysz¹ce im 
panienki. Ofiary katastrofy zosta³y z³o¿one na bryczkê. W miejscu 
straszliwego wypadku zebra³ siê t³um wracaj¹cych z zabawy Niemców. 
Zaalarmowano w³adze policyjne w Swarzêdzu i gdy w Swarzêdzu pocz¹³ 
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tak¿e trochê œniegu i by³ lekki mróz. Kojarzy³ to tak¿e z amnesti¹. 
Mo¿na domyœlaæ siê ¿e by³y to ofiary komunistycznego terroru. 
Czy rodzinom przekazano choæ cz¹stkê prawdy o losie ich bliskich? Czy 
znaj¹ miejsce gdzie ich pochowano?
Stefan Krugio³ka  œwiadek, który przekaza³ nam wiele istotnych faktów 
zmar³ w 1997 roku i spoczywa na wierzenickim cmentarzu.

                                                                                       Ewa Tomaszewska

Okropna katastrofa samochodowa pod Swarzędzem

czyli historia hrabiego von Wittenau
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byæ czynny telefon o godzinie 7,55  pogotowie lekarskie 55-55 w Poznaniu. 
Pogotowie 55-55 by³o na miejscu katastrofy o godz. 8,10. Hrabiego 
Schacka, jego ¿onê i pielêgniarkê Lajdê przewieziono karetk¹ do szpitala 
miejskiego w Poznaniu. Nauczycielk¹ Hadge zaopiekowa³o siê pogotowie 
66-66, które przewioz³o j¹ do szpitala Diakonisek. W szpitalu miejskim 
umieszczono rannych na oddziale chirurgicznym. Krótko przed godzin¹ 12 
w po³udnie hr. Schack zmar³ z odniesionych ran. Zmar³y hr. Magnus 
Schack  Niemiec obywatel polski  administrowa³ maj¹tkiem Kar³owice 
pod Kobylnic¹, który nale¿y do jego babki, hr. Angeliki von Treskow [von 
Treskowowie byli szlacht¹, nie mieli tytu³u hrabiowskiego]. Hrabina 
Treskow posiada klucz dóbr o powierzchni 10 tysiêcy mórg. Do klucza tego 
nale¿¹ Kar³owice, Wierzonka, Milno oraz nadleœnictwo Ludwikowo. 
Maj¹tek Kar³owice hrabina Treskow odda³a w zarz¹d i u¿ytkowanie 
swemu wnukowi hr. Schackowi.
Hr. Schack osieroci³ czworo nieletnich dzieci, 7-letniego Magnusa, 5 letni¹ 
Irmelê, 4-letni¹ Heidê i roczn¹ Zofiê Szarlotê. Wiadomoœæ o katastrofie 
wywo³a³a w Poznaniu i Swarzêdzu wstrz¹saj¹ce wra¿enie. (k)

Zmar³y Magnus Schack otrzyma³ polskie obywatelstwo w 1929 r. i 
wówczas  przeniós³ siê z niemieckiego wtedy Luisdorf  dziœ polskiego 
Lelechowa (powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) do Kar³owic. Zgodnie z 
przekazami rodzinnymi z czasem mia³ przej¹æ z r¹k babci administrowanie 
ca³oœci¹ maj¹tku Wierzonka (mimo jego pomocy u schy³ku wielkiego 
kryzysu, w 1935 r., Angelique von Treskow zmuszona by³a sprzedaæ, 
Wolfgangowi von Detmering, nale¿¹cy do klucza folwark Kowalskie). 
Œmieræ przekreœli³a te i inne plany. Pogrzeb zwa¿ywszy jej okolicznoœci i 
pozycjê zmar³ego w krêgach niemieckich by³ wielkim wydarzeniem. 
Pracuj¹ca w latach II wojny  jako dziewczyna do dzieci, rozpoczynaj¹c j¹ 
mia³a 13 lat, Kazimiera Szymanowska opowiada o zdziwieniu Sophie-
Charlotte (tak brzmia³o pe³ne imiê ¿ony Magnusa) licznymi odwiedzinami 
krewnych i znajomych w szpitalu. Nie wiedzia³a jeszcze, ¿e byli to 
uczestnicy pogrzebu jej mê¿a (jak podawa³ „Dziennik Poznañski” do 
œrodowego wieczora by³a jeszcze nieprzytomna i zapewne z  powodu 
stanu zdrowia nie powiedziano jej o œmierci ma³¿onka). Zosta³ on 
pochowany na cmentarzu rodziny von Treskow w lesie ko³o Wierzonki. 
Okaza³y nagrobek nie zachowa³ siê i tym samym dok³adne miejsce jego 
pochówku nie jest znane. Zmar³a w 1989 r. Heidi nie wysz³a ponownie za 
m¹¿ mimo starañ o jej rêkê, w tym ze strony wysokich rang¹ oficerów 
hitlerowskich. Uczesaniem zas³ania³a pozosta³a po wypadku bliznê na 
czole. Jednym z dalszych nastêpstw œmierci Magnusa hr. Schack by³o 
wydzier¿awienie Rudolfowi Baumanowi dóbr  Luisdorf. W tym momen-

cie tê historiê mo¿na by uznaæ za zamkniêt¹, tak¹ jednak nie sta³a siê.
We wrzeœniu 1939 r. Ziemia Wierzenicka znalaz³a siê w okrêgu 

Rzeszy Poznañ (Reichsgau Posen), po zmianie nazwy od 29 stycznia 1940 
r. okrêg Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Watrheland). Wszystkie toponimy 
w tym nazwy miejscowoœci, ulic, placów oraz wszelkie nazwy publiczne 
zosta³y zniemczone. Czêœci przywrócono nazwy z okresu rozbiorów, dla 
innych wymyœlono nowe. Wœród tych nowych oficjalnie obowi¹zuj¹c¹ od 
29 grudnia 1939 r. by³a pochodz¹ca od jego osoby nazwa Wittenau. 
Oznacza³a ona do pocz¹tku 1945 r. Kar³owice. 

Poniewa¿ kwestia wywodu nazwy Wittenau od nazwiska 
zmar³ego Magnusa wywo³a³a pewne w¹tpliwoœci staraliœmy siê j¹ 
wyjaœniæ. Córki Heinza Hugo, brata Magnusa mówi¹  nazwa od naszej 
rodziny (na co dzieñ do dziœ jej cz³onkowie u¿ywaj¹ tylko pierwszego 
cz³onu nazwiska, widaæ to tak¿e w przywo³anym artykule).  Zwróciliœmy 
siê te¿ z do w³adz dzielnicy Berlina w sk³ad, której wchodzi poddzielnica 
[Ortsteile] Wittenau. Dr Hinrich Lühmann Przewodnicz¹cy Rady 
Dzielnicy Berlin-Reinickendorf na pytanie o zwi¹zek nazwy Wittenau w 
Berlinie i Kar³owicach odpowiedzia³. Myœlê, ¿e zwi¹zek miêdzy 
„Pañstwa” i „naszym” Wittenau nie istnieje. Wittenau nazywa³o siê 
pierwotnie „Dalldorf”. Mieszkañcy nie lubili nazwy, poniewa¿ w tym 
miejscu by³ zak³ad dla psychicznie chorych i dlatego z Dalldorfer 
[mieszkañców Dalldorf, Dalldorfczyków] szydzono. W 1905 r. mia³a 
miejsce zmiana nazwy na Wittenau. Stworzono sztuczne s³owo  z „Witte” 
[to by³o nazwisko  Petera Witte, zmar³ego w 1902 r. d³ugoletniego 
urzêdnika i lidera wspólnoty (burmistrza)] i „Au”", starego wyrazu dla 
oznaczenia „³¹ki”. 

W œwietle tego uwa¿amy, ¿e jednak nazwa od nazwiska 
niemieckiego ziemianina, ofiary wypadku ju¿ przed wojn¹ 
spoczywaj¹cego w tej ziemi  by³a bardziej po¿¹dana ni¿ zbie¿na z ni¹, 
wymyœlona, nazwa berliñskiej poddzielnicy. Tak samo zosta³y 
wprowadzone ukute od nazwisk Niemców niegdyœ ¿yj¹cych w 
dzisiejszych granicach gminy Swarzêdz nazwy Soldanhof i Ludendorff. 
Cz³on nazwiska pochowanego w Wierzonce Magnusa znakomicie 
nadawa³ siê do hitlerowskich usi³owañ dokumentowania niemieckoœci 
naszej ziemi, zw³aszcza z  perspektywy tego, ¿e III Rzesza mia³a byæ 
tysi¹cletnia. Dodatkowy element wpasowuj¹cy siê w hitlerowsk¹ 
doktrynê to fakt, ¿e by³ on spokrewniony z von Treskowami wówczas 
zakorzenionymi na niej od blisko pó³tora wieku. Ich nazwisko 
zafunkcjonowa³o w nazwie Owiñsk  Treskau. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

34 35Wierzeniczenia 8 [94] 2012



byæ czynny telefon o godzinie 7,55  pogotowie lekarskie 55-55 w Poznaniu. 
Pogotowie 55-55 by³o na miejscu katastrofy o godz. 8,10. Hrabiego 
Schacka, jego ¿onê i pielêgniarkê Lajdê przewieziono karetk¹ do szpitala 
miejskiego w Poznaniu. Nauczycielk¹ Hadge zaopiekowa³o siê pogotowie 
66-66, które przewioz³o j¹ do szpitala Diakonisek. W szpitalu miejskim 
umieszczono rannych na oddziale chirurgicznym. Krótko przed godzin¹ 12 
w po³udnie hr. Schack zmar³ z odniesionych ran. Zmar³y hr. Magnus 
Schack  Niemiec obywatel polski  administrowa³ maj¹tkiem Kar³owice 
pod Kobylnic¹, który nale¿y do jego babki, hr. Angeliki von Treskow [von 
Treskowowie byli szlacht¹, nie mieli tytu³u hrabiowskiego]. Hrabina 
Treskow posiada klucz dóbr o powierzchni 10 tysiêcy mórg. Do klucza tego 
nale¿¹ Kar³owice, Wierzonka, Milno oraz nadleœnictwo Ludwikowo. 
Maj¹tek Kar³owice hrabina Treskow odda³a w zarz¹d i u¿ytkowanie 
swemu wnukowi hr. Schackowi.
Hr. Schack osieroci³ czworo nieletnich dzieci, 7-letniego Magnusa, 5 letni¹ 
Irmelê, 4-letni¹ Heidê i roczn¹ Zofiê Szarlotê. Wiadomoœæ o katastrofie 
wywo³a³a w Poznaniu i Swarzêdzu wstrz¹saj¹ce wra¿enie. (k)

Zmar³y Magnus Schack otrzyma³ polskie obywatelstwo w 1929 r. i 
wówczas  przeniós³ siê z niemieckiego wtedy Luisdorf  dziœ polskiego 
Lelechowa (powiat nowosolski, gmina Nowa Sól) do Kar³owic. Zgodnie z 
przekazami rodzinnymi z czasem mia³ przej¹æ z r¹k babci administrowanie 
ca³oœci¹ maj¹tku Wierzonka (mimo jego pomocy u schy³ku wielkiego 
kryzysu, w 1935 r., Angelique von Treskow zmuszona by³a sprzedaæ, 
Wolfgangowi von Detmering, nale¿¹cy do klucza folwark Kowalskie). 
Œmieræ przekreœli³a te i inne plany. Pogrzeb zwa¿ywszy jej okolicznoœci i 
pozycjê zmar³ego w krêgach niemieckich by³ wielkim wydarzeniem. 
Pracuj¹ca w latach II wojny  jako dziewczyna do dzieci, rozpoczynaj¹c j¹ 
mia³a 13 lat, Kazimiera Szymanowska opowiada o zdziwieniu Sophie-
Charlotte (tak brzmia³o pe³ne imiê ¿ony Magnusa) licznymi odwiedzinami 
krewnych i znajomych w szpitalu. Nie wiedzia³a jeszcze, ¿e byli to 
uczestnicy pogrzebu jej mê¿a (jak podawa³ „Dziennik Poznañski” do 
œrodowego wieczora by³a jeszcze nieprzytomna i zapewne z  powodu 
stanu zdrowia nie powiedziano jej o œmierci ma³¿onka). Zosta³ on 
pochowany na cmentarzu rodziny von Treskow w lesie ko³o Wierzonki. 
Okaza³y nagrobek nie zachowa³ siê i tym samym dok³adne miejsce jego 
pochówku nie jest znane. Zmar³a w 1989 r. Heidi nie wysz³a ponownie za 
m¹¿ mimo starañ o jej rêkê, w tym ze strony wysokich rang¹ oficerów 
hitlerowskich. Uczesaniem zas³ania³a pozosta³a po wypadku bliznê na 
czole. Jednym z dalszych nastêpstw œmierci Magnusa hr. Schack by³o 
wydzier¿awienie Rudolfowi Baumanowi dóbr  Luisdorf. W tym momen-

cie tê historiê mo¿na by uznaæ za zamkniêt¹, tak¹ jednak nie sta³a siê.
We wrzeœniu 1939 r. Ziemia Wierzenicka znalaz³a siê w okrêgu 

Rzeszy Poznañ (Reichsgau Posen), po zmianie nazwy od 29 stycznia 1940 
r. okrêg Rzeszy Kraj Warty (Reichsgau Watrheland). Wszystkie toponimy 
w tym nazwy miejscowoœci, ulic, placów oraz wszelkie nazwy publiczne 
zosta³y zniemczone. Czêœci przywrócono nazwy z okresu rozbiorów, dla 
innych wymyœlono nowe. Wœród tych nowych oficjalnie obowi¹zuj¹c¹ od 
29 grudnia 1939 r. by³a pochodz¹ca od jego osoby nazwa Wittenau. 
Oznacza³a ona do pocz¹tku 1945 r. Kar³owice. 

Poniewa¿ kwestia wywodu nazwy Wittenau od nazwiska 
zmar³ego Magnusa wywo³a³a pewne w¹tpliwoœci staraliœmy siê j¹ 
wyjaœniæ. Córki Heinza Hugo, brata Magnusa mówi¹  nazwa od naszej 
rodziny (na co dzieñ do dziœ jej cz³onkowie u¿ywaj¹ tylko pierwszego 
cz³onu nazwiska, widaæ to tak¿e w przywo³anym artykule).  Zwróciliœmy 
siê te¿ z do w³adz dzielnicy Berlina w sk³ad, której wchodzi poddzielnica 
[Ortsteile] Wittenau. Dr Hinrich Lühmann Przewodnicz¹cy Rady 
Dzielnicy Berlin-Reinickendorf na pytanie o zwi¹zek nazwy Wittenau w 
Berlinie i Kar³owicach odpowiedzia³. Myœlê, ¿e zwi¹zek miêdzy 
„Pañstwa” i „naszym” Wittenau nie istnieje. Wittenau nazywa³o siê 
pierwotnie „Dalldorf”. Mieszkañcy nie lubili nazwy, poniewa¿ w tym 
miejscu by³ zak³ad dla psychicznie chorych i dlatego z Dalldorfer 
[mieszkañców Dalldorf, Dalldorfczyków] szydzono. W 1905 r. mia³a 
miejsce zmiana nazwy na Wittenau. Stworzono sztuczne s³owo  z „Witte” 
[to by³o nazwisko  Petera Witte, zmar³ego w 1902 r. d³ugoletniego 
urzêdnika i lidera wspólnoty (burmistrza)] i „Au”", starego wyrazu dla 
oznaczenia „³¹ki”. 

W œwietle tego uwa¿amy, ¿e jednak nazwa od nazwiska 
niemieckiego ziemianina, ofiary wypadku ju¿ przed wojn¹ 
spoczywaj¹cego w tej ziemi  by³a bardziej po¿¹dana ni¿ zbie¿na z ni¹, 
wymyœlona, nazwa berliñskiej poddzielnicy. Tak samo zosta³y 
wprowadzone ukute od nazwisk Niemców niegdyœ ¿yj¹cych w 
dzisiejszych granicach gminy Swarzêdz nazwy Soldanhof i Ludendorff. 
Cz³on nazwiska pochowanego w Wierzonce Magnusa znakomicie 
nadawa³ siê do hitlerowskich usi³owañ dokumentowania niemieckoœci 
naszej ziemi, zw³aszcza z  perspektywy tego, ¿e III Rzesza mia³a byæ 
tysi¹cletnia. Dodatkowy element wpasowuj¹cy siê w hitlerowsk¹ 
doktrynê to fakt, ¿e by³ on spokrewniony z von Treskowami wówczas 
zakorzenionymi na niej od blisko pó³tora wieku. Ich nazwisko 
zafunkcjonowa³o w nazwie Owiñsk  Treskau. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

34 35Wierzeniczenia 8 [94] 2012



Wierzeniczenia 8 /94/ 2012 Rok XIV
Pismo wychodz¹ce przy Parafii p.w.  œw. Miko³aja w Wierzenicy

Redaguj¹: ks. Przemys³aw Kompf,  Ewa Buczyñska, W³odzimierz Buczyñski,

Gra¿yna Dominikowska, Maciej Dominikowski /red. odpowiedzialny/

fotografie jeœli nie zaznaczono inaczej W³odzimierz Buczyñski

sk³ad, ³amanie i opracowanie graficzne Maciej 

Dominikowski

adres: Wierzenica 46  * 62-006 Kobylnica  

e-mail wierzenica@wp.pl

strona internetowa: 

Druk: "Drukarnia Swarzêdzka" 

Stanis³aw i Marcin Witecki

Swarzêdz ul. Pogodna 24 a  tel. 061 817 27 64

Weronika i Piotr Pomin

www.parafia-wierzenica.pl

Przy wierzenickim koœciele rozpoczê³a siê budowa wiaty 
turystycznej. Bêdzie s³u¿y³a wszystkim, którzy w celach 

duchowych i rekreacyjnych pragn¹ odwiedziæ Wierzenicê 
i jej okolicê. Inwestycja wymaga sporych nak³adów 

finansowych, dlatego zwracamy siê z gor¹ca proœb¹ do 
wszystkich osób, którym drogie jest to miejsce o wsparcie 

modlitewne i materialne.
Jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ pomoc finansow¹.

 Nr konta parafii: 38 1090 1362 0000 0000 3610 1152
 tytu³ wp³aty: wiata


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

