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   Witam wszystkich, którzy przybyli na nasz parafialny cmentarz 
w Wierzenicy by zatrzymaæ siê przy mogi³ach swoich bliskich. 
B³ogos³awiê ka¿d¹ starannoœæ o porz¹dek przy grobie. W sposób 
szczególny b³ogos³awiê wszystkich modl¹cych siê za swoich 
kochanych drogich zmar³ych. Pamiêæ o ludziach, którzy œwiadczyli 
nam dobro, a dziœ s¹ po drugiej stronie ¿ycia, jest jedn¹ z wa¿niej-
szych naszych powinnoœci. Wa¿n¹ tym bardziej, gdy uœwiadomimy 
sobie, ¿e ci nasi zmarli, jak¿e czêsto jeszcze niedawno pe³ni ¿ycia, nie 
wykonaj¹ ju¿ w ziemskiej rzeczywistoœci  jakiegokolwiek ruchu i nie 
wypowiedz¹ ¿adnego s³owa. Wypowiedzmy za nich w dziêkczynieniu: 
„Wieczny odpoczynek racz im daæ Panie, a œwiat³oœæ wiekuista 
niechaj im œwieci. Niech odpoczywaj¹ w pokoju wiecznym”.  Amen. 
Niech tak siê stanie. 

   Goœciom, szczególnie mieszkañcom pobliskiej Kobylnicy przypo-
minam, ¿e jako wspólnota miejsca, oprócz 1 listopada o 14.00, kilka 
razy w roku gromadzimy siê na cmentarzu na modlitwie za 
zmar³ych. Najpierw id¹c o œwicie o 4.45 w Wielki Pi¹tek z koœcio³a 
na cmentarz z nabo¿eñstwem Drogi Krzy¿owej. W przysz³ym roku 
wypadnie to 18 kwietnia. W czwartek 29 maja w dawne œwiêto 
Wniebowst¹pienia Pañskiego o 18.30  i w wigiliê uroczystoœci 
Wniebowziêcia NMP 14 sierpnia o 22.00 odprawiana bêdzie Msza 
œw. na cmentarzu za wszystkich naszych  zmar³ych.

   Parafia jako gospodarz miejsca stara siê dbaæ o porz¹dek. W tym roku 
nie prowadziliœmy na cmentarzu ¿adnej przycinki drzew ani ga³êzi . S¹ 

jednak konkretne plany z tym zwi¹zane, które bêd¹ realizowane w roku 
przysz³ym. Od lipca wprowadzona zosta³a ustawa œmieciowa, która 
sprawê wywózki œmieci z³o¿y³a w rêce biurokratów wiedz¹cych zawsze 
lepiej co dla kogo jest dobre. Na skutek tego parafia nie mo¿e 
wywoziæ œmieci w miarê potrzeb. Dot¹d podje¿d¿a³a firma us³ugowa, 
która zabiera³a œmieci i z ni¹ siê parafia rozlicza³a. Teraz pojawi³o siê 
ogniwo poœrednie  w postaci Zwi¹zku Miêdzygminnego. Œmieci 
wywozi siê wed³ug harmonogramu. Aby uwzglêdnia³ on, ¿e w jednym 
czasie na cmentarzu œmieci jest wiêcej, a w innym okresie mniej, 
potrzeba ci¹g³ych korekt deklaracji: wype³niania na 4 stronicowym 
arkuszu  tych samych danych i dostarczania do urzêdu. Póki ktoœ w 
ramach kolejnej reformy nie przyjdzie po rozum do g³owy, z t¹ 
m¹droœci¹ urzêdnicz¹ musimy siê mêczyæ. Za rok bêdê móg³ podaæ jak 
zmieni³y siê finansowe koszty tego przedsiêwziêcia. Póki co mogê 
tylko wszystkich u¿ytkowników cmentarza pokornie prosiæ o 
wrzucanie œmieci wy³¹cznie do kontenerów przy œmietniku (na 
wiosnê zostanie on rozebrany). Naczynia szklane proszê wrzucaæ do 
pojemnika  ustawionego przed wejœciem na cmentarz. Taca 
zbierana na Mszy œw. w dniu 1 listopada przeznaczona bêdzie 
w³aœnie na op³acenie wywozu œmieci. Na ten sam cel mo¿na wrzucaæ 
ofiary do skarbony ustawionej w bramie cmentarza.  

   Mieszkañcy parafii widz¹ na bie¿¹co co dzieje siê w parafii. Inni, 
którzy tu przybywaj¹ okazjonalnie, a czêsto osobiœcie albo rodzinnie 
zwi¹zani s¹ z tym miejscem, te¿ lubi¹ wiedzieæ co dzieje siê na naszym 
terenie. Dlatego te¿ ka¿dego roku staram siê w listopadowym s³owie 
napisaæ tak¿e kilka s³ów na ten temat. Pierwszego maja razem ze 
spo³ecznoœci¹ lokaln¹ w Kar³owicach œwiêtowaliœmy 25 lat od 
momentu rozpoczêcia budowy tamtejszej kaplicy.  Wspominaj¹c 
w obecnoœci ówczesnego proboszcza ks. Jana Pieczonki pocz¹tki tej 
budowy, dziêkowaliœmy za jej stan obecny i to wszystko co dokona³o 
siê dobrego przez to æwieræwiecze.

   Zadaniem, które realizowaliœmy w bie¿¹cym roku ko³o koœcio³a 
w Wierzenicy, to budowa wiaty dla turystów, pielgrzymów i przede 
wszystkim dla parafian, którzy bêd¹ mogli gromadziæ siê na festynach
i innych otwartych spotkaniach. Prace  rozpoczê³y siê na pocz¹tku maja 
i zakoñczy³y w paŸdzierniku. Do wykoñczenia w okresie jesiennym, 
zimowym lub wczesn¹ wiosn¹ zostaje wnêtrze budyneczku bêd¹cego 
zapleczem wiaty. Kto ma chwilê czasu mo¿e podjechaæ i zobaczyæ, 
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nawet nie wysiadaj¹c z samochodu, jak wygl¹da efekt naszych 
dzia³añ. Dziêkujê wszystkim, którzy wspieraj¹ to dzie³o i inne prace 
parafii. Otwarcie wiaty ma nast¹piæ 3 maja 2014 roku. Do tego czasu 
oczywiœcie, wszystko bêdzie skoñczone.
    Ta uroczystoœæ bêdzie jedn¹ z kilku  zwi¹zanych z 200 leciem 
urodzin Augusta Cieszkowskiego przypadaj¹cym w 2014 roku. 
Pocz¹tek œwiêtowania jubileuszu nast¹pi 16 marca, kiedy w 
Wierzenicy Metropolita Poznañski Ks. Arcybiskup Stanis³aw 
G¹decki   odprawi Mszê œw. w 120 rocznicê œmierci wielkiego 
Polaka. Kulminacja obchodów jubileuszowych nast¹pi  w sobotê 
13 wrzeœnia, dzieñ po  200 rocznicy urodzin.
   Ka¿dego roku listopadowe  wydanie „Wierzeniczeñ” poœwiêcamy 
pamiêci drogich zmar³ych zwi¹zanych z Wierzenick¹ Ziemi¹. Ten numer 
nie powsta³by, gdyby nie ileœ osób, które zechcia³y nam opowiedzieæ o 
swoich bliskich. Wszystkim za wszelkie dostarczone materia³y 
serdecznie dziêkujemy.  W styczniu 2013 roku, redakcja nasza, 
w³aœnie za ubieg³oroczne listopadowe „Wierzeniczenia” i inne 
wydania opisuj¹ce nasz¹ Ma³¹ Ojczyznê, zosta³a uhonorowana za 
ca³okszta³t dzia³alnoœci nagrod¹ dziennikarsk¹ „Znak Dobra”. 
Cieszymy siê te¿, ¿e w maju br. ukaza³ siê 100 numer naszego pisma.

                                                              x Przemys³aw Kompf
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   Pani¹ Zofiê Zamiara, najstarsz¹ mieszkank¹ Wierzenicy,  zapyta³em 
jak wygl¹da³a  sprawa pogrzebów w czasie II wojny œwiatowej. Jak 
pamiêtamy z historii w ca³ym Okrêgu Warty w 1940 roku zosta³y 
zamkniête prawie wszystkie koœcio³y. Ks. Ludwik Haase bêd¹cy 
proboszczem zarówno w Kicinie jak i w Wierzenicy, zosta³ 
aresztowany ju¿ w koñcu stycznia 1940 roku i wywieziony do obozu 
przejœciowego w Chludowie, gdzie wkrótce zmar³. Niestety, nie 
uda³o mi siê dot¹d ustaliæ jakie by³y losy ks. wikariusza Alfonsa 
Majcherka. W ksiêdze chrzcielnej widaæ œlady jego obecnoœc
i jeszcze w koñcu paŸdziernika 1939 roku. W jakich okolicznoœciach 
przesta³ wykonywaæ swoje obowi¹zki w parafii nic nie wiadomo. 
PóŸniej wiadomo, ¿e by³ wiêŸniem Dachau i szczêœliwie doczeka³ 
wyzwolenia. W rozmaitych potrzebach ludzie szukali pomocy u innych, 
wtedy jeszcze nie aresztowanych ksiê¿y. JeŸdzili do Uzarzewa do 
ks. Beiserta. Na naszym terenie na pewno pojawia³ siê po cichu
ks. Piotrowski z Owiñsk.

   W naszej œwi¹tyni Niemcy po zamkniêciu zrobili magazyn i tylko oni 
mieli do niego dostêp. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e do czasu zamkniêcia 
koœcio³a i aresztowania ksiêdza, pogrzeby odbywa³y siê skromnie ale 
w miarê jak dawniej. Ksiêga parafialna zmar³ych prowadzona by³a 
do wrzeœnia 1940 roku. Od lutego 1940 roku widaæ w ksiêdze 
zmar³ych, ¿e zapis prowadzi inna osoba. £atwo mo¿na zauwa¿yæ 
odmienny charakter pisma. Niestety, nie uda³o siê na razie dojœæ do 
tego  kto prowadzi³ te zapiski. Od wybuchu wojny w 1939 roku 
odby³o siê 7 pogrzebów, w 1940 roku  do wrzeœnia 17 nastêpnych, 
w tym kilkoro niedawno urodzonych dzieci. 

   Z doros³ych parafian pochowani wtedy zostali wg zapisu ksiêgi: 
z Wierzonki we wrzeœniu 1939 roku Franciszka Rembalska zd. 
Majchrzak, lat 80, w paŸdzierniku z Milna Wojciech Cygan lat 45 (t¹ 
sam¹ rêk¹ dopisane: internowany, powiesi³ siê w celi, wiêziony 
w Owiñskach), na prze³omie  paŸdzierniku i listopada, z Wierzenicy 
Stefan Widerski lat 51 i w grudniu tak¿e z Wierzenicy Albin Kucharski Jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ pomoc finansow¹.

Nr konta parafii: 38 1090 1362 0000 0000 3610 1152  *  tytu³ wp³aty: wiata 
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lat 34.  W 1940 roku 
w styczniu w Milnie 
zmar³a Marianna 
Siejak zd. Skrzypczak 
lat 73 (ostatni 
pogrzeb z mo¿liwym 
udzia³em ks. 
Haasego),  w lutym w 
Wierzenicy Franciszka 
Cerba lat 76, w marcu w Wierzenicy  Agnieszka Kowalak lat 74, 
w kwietniu w Kobylnicy Micha³ Kucharski,  lat 68, w Kar³owicach Piotr 
Brodowski lat 88, we Wierzonce Stanis³awa D¹browska lat 73, w maju 
w Wierzenicy Walenty Wydrowski lat 90,  w Kar³owicach Franciszek 
Sajnaj. lat 67, w czerwcu  w Wierzenicy Micha³ Piechowiak lat 70, 
w Milnie  Wiktoria Andrzejewska lat 72, we Wierzonce  Marianna 
Przybylska lat 75, w sierpniu w Wierzenicy Maria Ma³yszka lat 59, we 
wrzeœniu w Wierzenicy Franciszka Stoiñska lat 74. Jest to wtedy 
uczyniony ostatni wpis do ksiêgi zmar³ych. Dodajmy na marginesie, 
¿e nazwy miejscowoœci, z których pochodzili zmarli pisane by³y od 
lutego 1940 roku po polsku i niemiecku np. Waldhof – Wierzonka, 
Wittenau – Kar³owice, Pflugland - Milno, Oberbrunn – Wierzenica. 

We wrzeœniu 1940 roku i to jest zaznaczone  odrêcznym dopiskiem 
na marginesie, wszystkie ksiêgi wywiezione zosta³y do urzêdu Stanu 
Cywilnego w Czerwonaku. 

   Dodaæ mo¿na jeszcze, 
¿e w po³owie 
paŸdziernika 1939 roku 
na cmentarzu 
ewangelickim we 
Wierzonce odby³ siê 
pogrzeb Angeliki von 
Treskow lat. 92.  
Nekrolog rodziny po jej 
zgonie zamieœci³ 
wychodz¹cy wtedy jako 
jedyna gazeta  
w Poznaniu, niemiecki 
dziennik „Posener 
Tageblatt” w wydaniu z 
16 X  s.8. Mo¿na s¹dziæ, ¿e pogrzeb mia³ charakter bardzo uroczysty.

   Do parafii wszystkie ksiêgi wróci³y wiosn¹ 1945 roku. Pierwsze nowe 
adnotacje pochodz¹ z marca tego roku. Wtedy próbowano tak¿e zapis 
ksiêgi zmar³ych uzupe³niæ o  szereg brakuj¹cych danych. Uzupe³nienia 
objê³y lata 1940 i 1941. Nie ma ¿adnych zapisków dotycz¹cych lat 1942 
– 1944. Kilka osób, którym potrzebne by³y do czegoœ fakty dotycz¹ce 
zgonów swoich bliskich  prze¿y³o rozczarowanie kiedy dowiedzieli siê, 
¿e niczego nie mogê im powiedzieæ bo w tym okresie nie prowadzono 
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w parafii ¿adnych zapisków. 
Jedna osoba nawet, zanim 
zd¹¿y³em jej wszystko 
wyt³umaczyæ, uzna³a to za 
wielkie niedbalstwo ze strony 
ówczesnego proboszcza! 

   Akurat w czasie kiedy koœció³ 
nasz by³ ju¿ zamkniêty  - 
opowiedzia³a mi Pani Zofia - 
zmar³a z przyczyn naturalnych 
moja babcia Maria Kowalak. 
Jako kilkuletnia dziewczynka 
pamiêtam jak wygl¹da³ jej 
pogrzeb. Cia³o zmar³ej z³o¿one 
zosta³o w naszej  kostnicy. 
Ceremoniê ¿a³obn¹ poprowadzi³ 
przedwojenny koœcielny, który 
odmówi³ ró¿aniec i poœwiêci³ 
trumnê. Nastêpnie zosta³a ona 
w asyœcie skromnego orszaku 
odprowadzona na cmentarz i tam 
cia³o spoczê³o w grobie. 
Zapewne wszyscy przy tej 
mogile siê modlili. Nie by³o 
w ¿adnym momencie kap³ana. 
Uroczystoœæ mia³a charakter 
cichy, œciœle rodzinny. Nie by³o 
nawet prawie nikogo z s¹siadów. 
Na ile siêgam pamiêci¹ to tak 
wygl¹da³y wszystkie pogrzeby 
w tym czasie.  Wspominam z 
mojego dzieciñstwa pogrzeb 
mojej mamy, który mia³ miejsce 
w 1931 roku. Mia³ on charakter 
uroczysty z udzia³em wielkiej 
rzeszy ludzi. Tak by³o za ka¿dym 
razem. W czasie wojny wszystko 
siê zmieni³o.  Mój ojciec Roman 
Grabianowski pracowa³ w czasie 

wojny na tutejszym maj¹tku, który by³ pod zarz¹dem niemieckim. 
Niekiedy chodzi³ on cmentarz i tam mia³ robiæ porz¹dek. Pamiêtam, ¿e 
z siostrami jako dziewczynki chodziliœmy czasem z nim i mu 
pomaga³yœmy w tych pracach. PóŸniej po wojnie ojciec mój zosta³ 
koœcielnym i grabarzem na cmentarzu – koñczy swoje wspomnienie 
pani Zofia.

   Ju¿ po napisaniu tego tekstu Pan Marian Strojny z Kobylnicy 
opowiedzia³ mi te¿ jak wygl¹da³ pogrzeb jego trzyletniego braciszka 
Henryka ur. w 1940 roku. Doda³, ¿e dos³ownie tydzieñ przed wojn¹ , 
w wieku 7 lat zmar³a jego siostra Henia. Chowa³ j¹ ks. Alfons 
Majcherek. Zaraz potem, powiedzia³ mój rozmówca, ojciec  poszed³ na 
wojnê.  Mój m³odszy brat w wieku ok. 3 lat zachorowa³ na dyfteryt. 
Leczy³ go niemiecki lekarz. Po jego zastrzykach stan siê pogorszy³ 
i wziêto go do szpitala. Tam zmar³. Ja mia³em wiêcej szczêœcia, bo 
zachorowa³em na t¹ sam¹ chorobê w tym samym czasie ale leczy³ mnie 
w domu polski lekarz. Mia³em wtedy 9 lat. Bra³em udzia³ w pogrzebie 
mojego braciszka. Zalutowan¹ trumnê odebrali ze szpitala moi wujowie. 
Pogrzeb by³ cichy i szybki. Wszystko odbywa³o siê pod  kontrol¹ 
Niemca Rysta, który dozorowa³ wieœ. 

    Mam nadziejê, ¿e jeszcze niejedna osoba mo¿e uzupe³niæ ten zapis o 
wiele ciekawych i wa¿nych szczegó³ów, do czego oczywiœcie zachêcam.    

                                                                 x Przemys³aw Kompf
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   Pan Marian Strojny wraz z ma³¿onk¹, chocia¿ mieszkaj¹ w 
Kobylnicy, regularnie przyje¿d¿aj¹ na Mszê œw. do naszego koœcio³a. 
Wiedz¹c, ¿e w jego pamiêci kryje siê mnóstwo ciekawych wspomnieñ, 
o których zreszt¹ lubi opowiadaæ, zapyta³em jego o wojenne pochówki 
w Wierzenicy. To co mi opowiedzia³ na ten temat z³¹czy³em z tym co 
opowiedzia³a mi Pani Zofia Zamiara i mo¿na to przeczytaæ powy¿ej. 
Przy okazji poprosi³em Pana Mariana by opowiedzia³ nam o swoich 
rodzicach , mieszkañcach Wierzenicy, Mariannie i Ignacym Strojnych.

      Mój ojciec urodzi³ siê w Wierzenicy w 1906 roku. Mama w 1910 
roku w Krzeœlicach. PóŸniej rodzice mojej mamy Andrzej i Apolonia 
Tomkowiak przenieœli siê do Wierzonki.  Nie wiem w jakich 
okolicznoœciach ojciec zapozna³ moj¹ mamê. Pobrali siê w naszym 
koœciele 5 kwietnia 1931 roku. Nie wiem gdzie zamieszkali zaraz po 
œlubie. Doœæ szybko jednak osiedli w swoim mieszkaniu w Wierzenicy. 
PóŸniej w obrêbie Wierzenicy przeprowadzali siê jeszcze kilkakrotnie.  
  
   Ojciec pracowa³ w  maj¹tku Cieszkowskich jako fornal. Mama 
zajmowa³a siê wychowaniem ma³ych dzieci. Mój brat Zygmunt urodzi³ 
siê w 1931 roku, siostra Henia by³a z 1932 roku, ja przyszed³em na œwiat 
w 1934. Henia zmar³a tu¿ przed wojn¹ w sierpniu 1939 rok na zapalenie 

p³uc. Dwa dni przed wybuchem wojny ojciec 
mój zosta³ zmobilizowany do wojska. Mama 
zosta³a  sama z dwójk¹ dzieci, spodziewaj¹c 
siê nastêpnego. Przysz³o ono na œwiat w 1940 
roku. By³ to nasz brat Henryk, którego ojciec 
nigdy nie zobaczy³, gdy¿ dziecko zmar³o 
w wieku 3 lat. W³aœnie o jego pogrzebie 
mówi³em odpowiadaj¹c na pytanie o wojenne 
pochówki w Wierzenicy. Mamie stara³a siê 
pomagaæ ca³a rodzina, a szczególnie babcia 
Józefa Strojna, mieszkaj¹c¹ wtedy w Mecho-
wie. Du¿o czasu  spêdza³em w³aœnie u niej, 
gdy¿ mama musia³a chodziæ do pracy na 
maj¹tku przejêtym przez Niemców. W wieku 

szkolnym uczêszcza³em do szko³y 
niemieckiej do Wierzonki. Jakiœ czas tak¿e  
do Uzarzewa i Kobylnicy. Z tego okresu 
pamiêtam jak wspólnie razem modliliœmy siê 
o szczêœliwy powrót ojca i innych naszych 
bliskich do domu.

   O udziale w walkach mojego ojca nic za 
bardzo nie wiem. Wiem, ¿e trafi³ do niewoli 
pod Warszaw¹. Po krótkim pobycie w obozie 
jenieckim trafi³ razem z innymi osobami z 
naszej okolicy do bauera w okolicy Getyngi, 
gdzie pracowa³ do 1945 roku. Z tego miejsca 
przysy³a³ listy. Nigdy nie dosta³ urlopu, czy 
przepustki by odwiedziæ rodzinê ale jeden z tam pracuj¹cych, Stanis³aw 
Ochowiak z Janikowa,  potrafi³ sobie za³atwiæ prawo do takich 
odwiedzin. Kiedy  przyje¿d¿a³ do swoich, odwiedza³ tak¿e i nas 
dostarczaj¹c nam przesy³ki. Pamiêtam jak dosta³em w ten sposób  od 
ojca zabawkê. Kiedy wojna wreszcie siê skoñczy³a, powrót ojca do 
domu by³ dla nas wielk¹ uciech¹. Na jego powitanie w odwiedziny 
przysz³o do nas do domu sporo osób z rodziny i znajomych. Pamiêtam 
jak z tej radoœci wsiad³em na rower i jeŸdzi³em po wsi powiadamiaj¹c 
kogo tylko spotka³em, ¿e ojciec wróci³. 

      Po wojnie w 1947 roku urodzi³a siê jeszcze moja siostra Gabrysia. 
Ojciec pracowa³ na maj¹tku w Wierzenicy najpierw jako fornal, potem 
zosta³ traktorzyst¹. Na tym stanowisku doczeka³ emerytury. Mama po 
wojnie do pracy chodzi³a dorywczo do udoju, czasami pomaga³a w 
¿niwach i w wybierkach. Poza tym zajmowa³a siê domem i wszystkim 
wko³o niego. Rodzice moi ¿yli zgodnie ze sob¹.  Regularnie chodzili do 
koœcio³a. Dbali o to byœmy jako dzieci i potem coraz bardziej 
dorastaj¹cy ludzie uczêszczali na Mszê œw. Kiedy z rodzeñstwem 
zaczêliœmy dorastaæ, rodzice  starali siê nas wyposa¿yæ, przygotowuj¹c 
do samodzielnego ¿ycia. Sami ¿yli skromnie. Jako ma³¿onkowie 
prze¿yli ze sob¹ wspólnie 55 lat. Ojciec doczeka³ 80  lat. W dniu jego 
urodzin w styczniu 1986 roku odby³a siê z tej okazji piêkna uroczystoœæ 
rodzinna. Niestety, dwa miesi¹ce póŸniej tato zmar³. Chocia¿ chorowa³, 
jego zgon by³ nag³y. Mama zmar³a rok póŸniej w wieku 77 lat  choruj¹c 
na astmê. Przed œmierci¹ le¿a³a w ³ó¿ku i trochê siê mêczy³a.     
                                                                                       oprac. xPK
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   10 paŸdziernika 2013 roku w Barcinku w domu pañstwa Sobañskich 
odby³a siê niezwyk³a uroczystoœæ. Seniorka domu Jadwiga Talar 
obchodzi³a swoje 100 urodziny. Wokó³ jubilatki zgromadzi³a siê rodzina 
i s¹siedzi. Z gratulacjami przyby³ burmistrz gminy Pobiedziska. Odby³a 
siê te¿ Msza œw. Dziêkowaliœmy Bogu za d³ugie lata ¿ycia Pani Jadwigi. 
Kilka dni póŸniej dom jubilatki odwiedzi³em ponownie by z córk¹ 
Janin¹ Sobañsk¹ i pozosta³ymi osobami z rodziny porozmawiaæ o ¿yciu 
seniorki, a tak¿e o jej mê¿u Józefie.

    Najpierw wspominamy ojca Pani Janiny Józefa Talara, mê¿a 
Jadwigi.  Urodzi³ siê w Dziekanowicach 28 II 1912 roku. Przyszed³ na 
œwiat jako drugie dziecko Marii z d. S³omka i Stanis³awa Talarów. 
W sumie ma³¿onkowie ci mieli 5 synów i 4 córki. W Dziekanowicach 
posiadali swoje gospodarstwo rolne. Trudno powiedzieæ z jakiego powodu 
chcieli siê go pozbyæ i kupiæ inne w Biskupicach. Galopuj¹ca po I wojnie 
œwiatowej inflacja skaza³a ich  na nêdze. Dotychczasowego gospodarstwa 
siê pozbyli, a nowego w Biskupicach nie zd¹¿yli kupiæ. Pieni¹dze straci³y 
na wartoœci. (W niestabilnych finansowo czasach nikt nie robi³ tego typu 
transakcji  dop. xPK.) Musieli wynaj¹æ jakiœ pokój. Po jakimœ czasie 
przenieœli siê do Barcinka, gdzie zatrudnili siê siê u Niemca jako 
pracownicy rolni. Od niego dostali ma³e mieszkanie i tam siedzieli a¿ do 
1945 roku. Ojciec przed wojn¹ poszed³ do wojska i w Rawiczu s³u¿y³ w 
piechocie jako strzelec wyborowy. We wspomnieniach  swoich z m³odoœci 
lubi³ siê tym chwaliæ. Odszed³ ze s³u¿by w stopniu kaprala. Po wyjœciu z 
wojska pracowa³ w Poznaniu jako robotnik. W 1939 roku zaci¹gn¹³ siê na 
ochotnika do wojska. We wrzeœniuz transportem wojskowym dotar³ do 
Kutna. Dalej jazda z powodu uszkodzenia torów by³a niemo¿liwa. Tato 
opowiada³ jak zakopywali jakieœ pieni¹dze, które by³y wiezione. Potem 
wszyscy siê rozpierzchli. On wróci³ piechot¹ do Barcinka. Po drodze 
za³o¿y³ cywilne ubranie. Niedaleko domu wylegitymowa³ go niemiecki 
patrol i dlatego póŸniej jako wojskowy musia³ siê meldowaæ stale na 

posterunku w Swarzêdzu. W czasie okupacji pracowa³ w walcowni gumy 
na Staro³êce.  

    Teraz trochê o mamie Jadwidze Talar.  Nasza mama Jadwiga z domu 
Kuntze pochodzi³a z Soko³owic ko³o Koœciana. W wieku 6 lat straci³a 
swoj¹ mamê, która zmar³a przy porodzie kolejnego dziecka. Ojciec jej 
ponownie siê o¿eni³. Poniewa¿ w domu by³o sporo dzieci, nasza mama 
trafi³a pod opiekê do swojej cioci do Leszna, gdzie pracowa³a jako pomoc 
sklepowa. Potem przenios³a siê do Poznania do innej cioci. Wreszcie 
podjê³a pracê jako pomoc domowa u pewnej Niemki. Mieszka³a u niej w 
Poznaniu przy Jackowskiego. Tam zasta³ j¹ pocz¹tek wojny.  Na podwórzu 
obok kamienicy eksplodowa³a bomba. Wiêkszych szkód na szczêœcie nie 
zrobi³a ale wszêdzie powylatywa³y z okien szyby. Wszyscy byli mocno 
wystraszeni. Wspomniana 
Niemka  zachowywa³a siê 
w czasie okupacji bardzo 
przyzwoicie. Nigdy nie 
wyrz¹dzi³a mamie ¿adnej 
krzywdy.

    Œlub rodziców odby³ 
siê w czasie wojny.  
Niestety, nie wiem jak  ani 
kiedy siê poznali. Czy 
znali siê ju¿ przed wojn¹?  
Mogli poznaæ siê przez 
mê¿a kuzynki, z którym 
ojciec razem pracowa³. 
Pobrali siê w maju 1943 roku w koœciele œw Wojciecha w Poznaniu. 
Zachowa³ siê u nas w domu niemiecki dokument z hitlerowsk¹ pieczêci¹ 
potwierdzaj¹cy zawarcie ma³¿eñstwa. Zachowa³o siê te¿ ich zdjêcie 
œlubne. Wesela nie by³o. Zrobiono jedynie skromne spotkanie rodzinne. 
Od najbli¿szych nowo¿eñcy  dostali jakieœ prezenty, miêdzy innymi 
talerze, które póŸniej jeszcze d³ugo by³y u¿ywane w Barcinku. Pierwsze 
dwa lata ma³¿onkowie mieszkali w Poznaniu. Kilka miesiêcy  po œlubie 
przysz³am na œwiat ja – mówi pani Janina najstarsza córka  Jadwigi i Józefa 
Talarów.  Te¿ zachowa³ siê mój niemiecki dokument urodzenia i zdjêcie 
kiedy ojciec mój trzyma³ mnie na rêkach gdy mia³am dwa, najwy¿ej trzy 
lata. By³o ono zrobione tu¿ po wojnie. Razem ze mn¹ rodzice mieli cztery 
córki. Najm³odsza przysz³a na œwiat w 1953 roku.   

Sto i więcej lat
Piękne urodziny Jadwigi Talar
wspomnienie o jej mężu Józefie Talarze
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    Po wojnie zamieszkali w 
Barcinku.  Rodzina przejê³a  
maj¹tek opuszczony przez 
Niemca, u którego pracowali. 
Warto powiedzieæ, ¿e ów 
niemiecki gospodarz te¿ by³ 
przyzwoitym cz³owiekiem. Nie 
pozwoli³ wywieŸæ na roboty,  
choæ ju¿ go zatrzymano we 
Wierzonce, naszego dziadka 
Stanis³awa Talara.  Rodzice moi 
po wojnie osiedli  w Barcinku i 
tam ju¿ pozostali. Gospodarzyli 
na roli wspólnie z innym osobami 
z rodziny. Stopniowo dom 
pustosza³. Na gospodarstwie 
zostali sami ze swoimi dzieæmi, 
które potem te¿ powêdrowa³y na 

swoje. W domu zosta³am tylko ja z moja rodzin¹ .  W czasach 
wczeœniejszych ojciec chodzi³ jeszcze do pracy jako stró¿, czy portier. Dba³ 
o rodzinê. Stanowili z mam¹ zgodne ma³¿eñstwo. Nie k³ócili siê specjalnie. 
Mama by³a zawsze uosobieniem spokoju. Z ni¹ nie sz³o siê k³óciæ. Tato 
potrafi³ krzykn¹æ i by³ energiczny. Mia³ jednak weso³e usposobienie, lubi³ 
œpiewaæ i tañczyæ. Z mam¹ chodzili na zabawy do Wierzonki. Czasami 
chodziliœmy razem. Pilnowa³ jak odrabia³yœmy lekcje. Sprawdza³ zeszyty. 
Pamiêtam, jak kaza³ nam g³oœno czytaæ. Nie raz nas goni³ ale te¿ potrafi³ 
nagradzaæ, kupuj¹c drobne s³odycze. Dbali o to byœmy uczêszczali do 
koœcio³a. Sami te¿ mieli du¿¹ pobo¿noœæ i tego nie zaniedbywali. Ojciec 
by³ inicjatorem postawienia krzy¿a w Barcinku. Warto wspomnieæ, ¿e 
¿ycie w Barcinku nie by³o ³atwe. Wszêdzie w ko³o ju¿ by³ pr¹d, u nas 
dopiero pod³¹czyli w 1970 roku. Trzeba by³o praæ na tarce i siedzieæ 
wieczorami przy œwiecach.  Ojciec  do koñca ¿ycia by³ aktywny. Musia³ 
wejœæ nawet na dach jak siê coœ dzia³o. Rodzice prze¿yli razem 53 lata. W 
1993 roku na z³ote gody dostali gratulacje od prezydenta Wa³êsy. Tato 
zmar³ maj¹c 84 lata w 1996 roku. Pojawi³y siê sprawy rakowe. Przedtem 
mêczy³a go astma. Zarówno on jak i jego rodzice Maria i Stanis³aw 
spoczywaj¹ na cmentarzu w Wierzenicy.  Mam¹ sêdziw¹ 100 letni¹ 
jubilatk¹ cieszymy siê ¿yw¹ do dnia dzisiejszego.             
                                                                                       oprac. xPK
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„Spieszmy siê kochaæ ludzi, tak 
szybko odchodz¹”.
 Ks. Jan Twardowski

Trudno jest pisaæ o kimœ kto odszed³, 
a kogo chcia³oby siê mieæ tutaj, 
wsród ¿ywych. Dziadek Eugeniusz 
by³ uœmiechniêtym, pomocnym 
i niezwykle ciep³ym cz³owiekiem. 
Urodzi³ siê w 1931 roku w wiosce 
Marynki na Wo³yniu. Maj¹c 7 lat 
zacz¹³ chodziæ do szko³y 
w miejscowoœci Pikulskie. 
Dzieciñstwo spêdza³ g³ównie 
pomagaj¹c rodzicom w gospo-
darstwie. W wolnych chwilach wraz 

z rodzeñstwem lubi³ k¹paæ siê w stawie, który by³ niedaleko ich domu. 
Mia³ czworo rodzeñstwa: najm³odsz¹ siostrê Polê i troje braci, którzy ju¿ 
nie ¿yj¹: Kazimierza, W³adka i Franka.
W 1943 roku dziadek wraz ze swoj¹ rodzin¹ ukrywa³ siê w wiosce, która 
nazywa³a siê K¹ty. By³ to okres tzw. Rzezi Wo³yñskiej gdy Ukraiñcy 
mordowali Polaków. Chowali siê w Domu Ludowym, w szkole i na 
plebanii.
     W kolejnych miesi¹cach wojny ca³a rodzina zosta³a wywieziona wraz 
z innymi Polakami poci¹giem towarowym na roboty do Niemiec. 
ZnaleŸli siê w miejscowoœci Zichtow niedaleko Berlina. W 1944 roku 
zmar³ jego ojciec Konstanty. Wówczas dziadek musia³ pójœæ do pracy, a 
domem zajmowa³ siê Kazimierz  brat dziadka. W 1945 roku rodzina 
wyjecha³a z Niemiec do Polski wozem konnym. W drodze zostali 
zatrzymani w Bogdañcu ko³o Gorzowa Wielkopolskiego przez polskie 
wojsko, które stwierdzi³o, ¿e nie maj¹ po co wracaæ do swojej wsi, gdy¿ 
s¹ to ju¿ tereny ukraiñskie. Rozmieszczono ich na poniemieckich 
gospodarstwach. Dziadek rozpocz¹³ pracê jako kowal w gospodarstwie 
w Chwa³owicach, a póŸniej Murzynowie. W tej miejscowoœci zapozna³ 
Zofia Jankowsk¹, któr¹ w 1951 roku zosta³a w wieku 17 lat

 jego ma³¿onk¹. Œlub odby³ siê w Bogdañcu, Para m³oda i goœcie jechali 
do koœcio³a bryczkami.
W 1956 roku ma³¿onkowie w poszukiwaniu swej szansy przenieœli siê 
do Mielna, gdzie postawili dom i w nim zamieszkali. Dziadek przez 
12 lat pracowa³ jako mechanik, a babcia zajmowa³a siê gospodarstwem 
i wychowywa³a dzieci. Dochowali siê dziesiêcioro dzieci, 23 wnuków, 
18 prawnuków i 1 praprawnuka. W 2000 r. stracili syna œp. Czes³awa. 
By³a to dla babci
i dziadka ogromna 
tragedia. 
50 rocznicê œlubu 
obchodzili uroczyœcie 
w 2001 roku. £¹cznie 
prze¿yli a¿ 61 lat. 
Rodzina dla dziadka 
by³a najwa¿niejsza. 
Bardzo cieszy³ siê 
z du¿ej gromadki 
wnuków. Zawsze, gdy 
zbli¿a³a siê Wielkanoc, 
dziadek gotowa³ jajka 
w ³upinach cebuli 
i rozdawa³ wnukom gotowe ju¿ pisanki. Dzia³o siê tak przez wiele lat, 
a¿ sta³o siê rodzinn¹ tradycj¹. Latem bardzo lubi³ wraz z ¿on¹ spêdzaæ 
czas na dworze, na œwie¿ym powietrzu. Gdy ktoœ przychodzi³ do domu 
w odwiedziny by³ czêstowany obiadem, nalewk¹ w³asnej roboty czy 
s³odyczami. Zawsze pamiêta³ o modlitwie przed i po jedzeniu. 
Bardzo dobrze Go wspominam. Kiedy by³am ma³a, a rodzice chodzili 
do pracy, to w³aœnie On siê mn¹ zajmowa³. Œpiewa³ ko³ysanki, czyta³ 
bajki, chodzi³ ze mn¹ na spacery. A¿ ³za siê w oku krêci, kiedy 
wspominam te czasy. Zanim dziadek zmar³ bardzo d³ugo cierpia³. Le¿a³ 
w ³ó¿ku, nic nie mówi³, jeœli siê Go o coœ pyta³o to co najwy¿ej 
przytakn¹³. Ale by³o te¿ coœ niesamowitego, bo gdy ktokolwiek 
wychodzi³ z domu i mówi³ „z Panem Bogiem” dziadek zbiera³ si³y
i zawsze odpowiada³ „z Panem Bogiem”. Ci, którzy tam byli wiedz¹ 
jak by³o mu ciê¿ko. 
Dziadek zmar³ 23 listopada 2012 roku. Zgodnie z Jego wol¹ spocz¹³ na 
cmentarzu w Wierzenicy. Bardzo Go nam brakuje.

Margarita Robaszyñska
wnuczka ze zdjêcia
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wnuczka ze zdjêcia
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     W tym roku minê³a 100 rocznica œmierci Piotra Oduszewskiego, 
mieszkaj¹cego niegdyœ w Wierzenicy weterana powstania styczniowego. 
Niewiele o nim wiemy. Urodzony w Suchej oko³o 1837 r., wzi¹³ udzia³ 
w powstaniu styczniowym 1863/64 r. i trafi³ do niewoli rosyjskiej. Nie 
s¹ nam znane ani szczegó³y jego szlaku bojowego w powstaniu, ani jego 
póŸniejsza droga przez Syberiê. Informacjê o przesz³oœci 
Oduszewskiego poda³ w skrócie Tadeusz Gustaw Jackowski w swojej 
ksi¹¿ce W walce o polskoœæ (Kraków 1972, s. 85). Jackowski 
wspomina³, ¿e jako dziecko spotyka³ we dworze w Wierzenicy pana 
Piotra, powstañca styczniowego i sybiraka, który przez d³ugie lata 
opiekowa³ siê zbiorami wierzenickimi. Spotkania te mia³y miejsce oko³o 

roku 1896. St¹d wiemy, ¿e Piotr Oduszewski mieszka³ w dworze 
Cieszkowskich ju¿ pod koniec XIX w. W spisie katolickich 
mieszkañców parafii z 1900 r. uwzglêdniono go jako domownika 
Cieszkowskich, wymieniaj¹c zaraz po synach filozofa i Klarze 
Dembiñskiej, a przed s³u¿b¹ dworsk¹.
     Gdy Piotr Oduszewski zmar³ w Wierzenicy 21 sierpnia 1913 r., 
odnotowano to w ówczesnej parafialnej ksiêdze zgonów. Wiadomoœæ 

przekaza³ ksiêdzu 
Wojciech 
Jêdroszyk, 
majordomus 
Cieszkowskich. 
Kilka dni póŸniej 
ukaza³y siê w 
poznañskiej prasie 
nekrologi o takiej 
treœci: 
„W czwartek, dnia 
21 b.m. zasn¹³ 
w Bogu po d³ugich 
cierpieniach, nasz 
najukochañszy 
ojciec, teœæ
 i dziadek œ.p. Piotr 

Oduszewski prze¿ywszy lat 76. Eksportacya do koœcio³a miejscowego 
w Wierzenicy odbêdzie siê  w niedzielê, o godzinie 4 1 po po³udniu, 
pogrzeb nazajutrz o godzinie 9 po nabo¿eñstwie. W smutku pogr¹¿ona 
Rodzina” („Dziennik Poznañski” nr 197 z 24.8.1913 r. oraz „Kurier 
Poznañski” nr 194 z 24.8.1913 r.). Œmieræ Oduszewskiego odnotowa³a 
równie¿ „Gazeta Toruñska” (nr 197 z 27.8.1913 r.).
     Z powy¿szych informacji dowiadujemy siê, ¿e dawny powstaniec 
styczniowy nie by³ cz³owiekiem samotnym, lecz mia³ w okolicy 
rodzinê. Byæ mo¿e jego córk¹ by³a W³adys³awa Oduszewska (urodzona 
ok. 1870 r.), która w 1893 r. poœlubi³a w Wierzenicy Józefa Ma³eckiego 
(ur. ok. 1869 r.). Czy¿by jako wdowiec pan Piotr zamieszka³ we dworze 
Cieszkowskich, i po œmierci bibliotekarza Gottlieba Brade (zm. 1884) 
zajmowa³ siê bibliotek¹ i archiwum? 
     W tym roku mija 150 lat od wybuchu powstania styczniowego, a 
tak¿e 100 lat od œmierci jego weterana mieszkaj¹cego w Wierzenicy. 
Nie istnieje ju¿ grób Piotra Oduszewskiego na parafialnym cmentarzu, 
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nie mo¿na wiêc zapaliæ na nim znicza. Ale chocia¿ w Dzieñ Zaduszny 
wspomnijmy zapomnianego bohatera, po którym pozosta³o niewiele: 
poœmiertne zdjêcie w zbiorach Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk, zapiski w ksiêgach parafialnych oraz nekrologi 
w gazetach. 

Joanna Pietrowicz

       Pani¹ Mariê Pawliñsk¹ odwiedzi³em w jej mieszkaniu. Dwa dni 
prêdzej zapowiedzia³em,¿e  przyjdê. Czeka³a na mnie ze œwie¿o 
upieczonym smacznym placuszkiem. Zaczêliœmy wspomnieniow¹ 
rozmowê o zmar³ym w paŸdzierniku 2012 roku mê¿u Cezarym 
Pawliñskim, z którym prze¿y³a wspólnie bez miesi¹ca 57 lat.  Na stole 
po³o¿y³em kartkê i troszkê notowa³em. Stara³em siê jak najwiêcej te¿ 
zapamiêtaæ. 

      Najpierw coœ o jego dzieciñstwie. Cezary – zaczê³a swoj¹ 
opowieœæ pani Maria - urodzi³ siê w 1930 roku w miejscowoœci 
Pustocha ko³o ¯ytomierza na Ukrainie. Z tamtych stron pochodzili jego 
rodzice. By³ najstarszym dzieckiem Fabiana  i Teofili z d. Zienkiewicz 
Pawliñskich. Ma³¿onkowie potem mieli jeszcze dwójkê nastêpnych 
dzieci ale one nie prze¿y³y d³ugo. Matka, kiedy ¿yli w tamtych stronach 
gdzieœ pracowa³a, ojciec tak samo. Co robili, nie wiem. W koñcówce 
wojny ojca wcielili do polskiego wojska. Dziêki temu po wojnie jako 
rodzina mogli przenieœæ siê do Polski. W lipcu 1946 roku osiedlili siê 
w Wierzonce. Nie wiem jak¹ drog¹ ojciec mê¿a dowiedzia³ siê, ¿e tu 
potrzebuj¹ kowala. Po przyjeŸdzie do Wierzonki urodzi³ siê ma³¿onkom 
w 1946 roku jeszcze jeden syn Stanis³aw.  Cezary mia³ wtedy ju¿ 16 lat 
i te¿ naj¹³ siê do pracy. W dzieciñstwie uda³o mu siê skoñczyæ zaledwie 
5 klas. Ju¿ na wschodzie pracowa³ jako dzieciak. Do tego by³ 
przyzwyczajony i nie myœla³ po przeprowadzce o ¿adnej szkole. 
Pracowa³ jako pomocnik zduna, traktorzysta. Kiedy poszed³ do wojska, 
zrobi³ tam zawodowe prawo jazdy na ciê¿arówki  i zosta³ kierowc¹. Po 
skoñczeniu wojska pracowa³ na maj¹tku we Wierzonce jako kierowca 
„Stara” i „Lublina”. Pracowa³ do 1979 roku. JeŸdzi³ sporo po terenie, 

czasem bardzo daleko. Nigdy nie mia³ wypadku. W wieku 49 lat musia³ 
pójœæ na rentê. By³ mocno schorowany. Pos³uszeñstwa odmówi³y mu 
nogi i krêgos³up. Warto wspomnieæ, ile nadŸwiga³ siê przy za³adunku 
i roz³adunku samochodu. Nie by³o ¿adnych podnoœników, czy wózków. 
Ka¿dy worek trzeba by³o zarzuciæ na plecy i zanosiæ na miejsce. 

       Jak ¿eœcie siê poznali? Poznaliœmy siê kiedy mia³am 16 lat. 
Nadmieniê, ¿e ca³e ¿ycie spêdzi³am we Wierzonce. Cezary by³ starszy 
ode mnie o 7 lat i mia³ wtedy 23 lata. Przychodzi³ do naszego domu 
razem ze swoim koleg¹ z Wierzonki  Henrykiem Stachowiakiem, który 
by³ zainteresowany moj¹ siostr¹. Oczywiœcie, mieszkaj¹c w jednej wsi, 
wczeœniej znaliœmy siê dobrze. Zaczêliœmy ze sob¹ sprzyjaæ. Po dwóch 
latach bli¿szej znajomoœci, nie by³o ¿adnych oficjalnych zarêczyn, 
w wieku 18 lat wychodzi³am za m¹¿. By³o to w listopadzie 1955 roku. 
Œlub nasz oczywiœcie odby³ siê w Wierzenicy.  Na przestrzeni lat 1956- 
1970 urodzi³a siê nam siê pi¹tka dzieci: dwie córki i trzech synów. 
Mieszkanie mieliœmy w podwórzu kombinatu. Jeden pokój by³ wiêkszy, 
jeden mniejszy.  Z czêœci 
kuchni we w³asnym zakresie 
m¹¿ zrobi³ ³azienkê. Potem 
jeszcze przejêliœmy jeden 
pokój po wyprowadzce moich 
rodziców. Prowadzeniem 
domu zajmowa³am siê ja. On 
sporo jeŸdzi³. By móc jakoœ 
siê utrzymaæ mia³am ma³e 
gospodarstwo rolne. 
Trzyma³am  nawet swoj¹ 
krowê. Cezary dba³ o opa³,
o remonty. Umia³ sam wiele 
zrobiæ.  Poniewa¿ by³ bardzo 
towarzyski, otwarty i uczynny 
(rozda³by wszystko), lubi³ 
bywaæ poza  domem. Czasami 
lubi³ te¿ znikn¹æ z kolegami. 
Stara³ siê to robiæ poza moim 
wzrokiem. Rzadko w domu, 
chyba,¿e wiedzia³, i¿ mnie nie ma. Nie by³ jednak ani wulgarny, czy 
agresywny. Denerwowa³am siê jednak gdy w takim stanie robi³ uwagi 
dzieciom. Wtedy mu mówi³am: dzieci trzeba uczyæ po trzeŸwemu. Ale 
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za swoje zachowanie  umia³ mnie przeprosiæ. Lubi³ ¿artowaæ, czasem 
wrêcz nabieraæ. Mia³ te¿ dar do podchwycenia czegoœ co akurat siê 
dzia³o, gdy ktoœ coœ powiedzia³. Lubi³ œpiewaæ. By³ dusz¹ towarzystwa. 
Na wakacje specjalnie nigdzie nie wyje¿d¿aliœmy. Raz pamiêtam 
naszym maluchem pojechaliœmy nad morze do siostry. Tak to 
ograniczaliœmy siê tylko do spacerów do ogródka i czasem do lasu na 
grzyby, które lubi³ zbieraæ.

.            O jego rodzicach: Relacje z jego rodzicami uk³ada³y siê dobrze. 
Trochê nam pomagali. Nigdy nie by³o ¿adnych konfliktów. Ojciec by³ 
bardzo mi ¿yczliwy. Kiedy widzia³, ¿e coœ niosê, nie pozwoli³ mi 
dŸwigaæ. Szczególnie to by³o mi³e, gdy chodzi³am w ci¹¿y. Pamiêtam 
jak raz czy drugi potrafi³ nawet przez p³ot zwinnie przeskoczyæ by mi 
pomóc. Teœæ Fabian zmar³ w szpitalu na serce w 1975 roku. Mia³ wtedy 
74 lata. Teœciowa Teofila zmar³a te¿ w szpitalu w wieku 79 lat w 1988 
roku. By³am przy jej  zgonie. Przez d³u¿sz¹ chwilê - tak mi opowiada³a 
pacjentka z sali – wo³a³a moje imiê. Kiedy wesz³am do sali i chwyci³am 
j¹ za rêkê, po chwili zmar³a. Wygl¹da³o tak jakby na mnie czeka³a.  
   
         Teraz coœ o pszczo³ach. Pszczo³y to by³a pasja mojego mê¿a. 
Pojawi³y siê one w naszym ma³¿eñstwie ju¿ w 1956 roku i towarzyszy³y 
nam przez ca³y czas. Wybudowa³ i potem mia³ ok. 20 uli. By³o co przy 
nich robiæ. Miód czasami siê sprzeda³o, czêsto siê komuœ wyda³o. Kiedy 
Cezary by³ po ciê¿kiej operacji w 2005 roku namawia³am go by 

zlikwidowa³ te ule. Prosi³am by zostawi³ sobie dwa. Nie mia³ ju¿ si³ by 
ich dogl¹daæ ale zgodzi³ siê na to dopiero w 2012 roku, dos³ownie kilka 
miesiêcy przed œmierci¹.  Teraz ja dogl¹dam tych pszczó³ i dam ksiêdzu 
z tego co zebra³am. (Osoby z 
Wierzonki powiedzia³y mi, ¿e na 
bazie tego miodu  lubi³ 
przyrz¹dzaæ specjalny trunek. 
W ramach swoich ¿artów 
czêstowa³ nim osoby, które 
nowe pojawia³y siê we wsi i nie 
zdawa³y sobie sprawy z tego 
jakie to silne. Podobno 
niejednego zwali³ w ten sposób 
z nóg - dop. xPK.)

       Czy wraca³ myœlami do 
miejsc swego dzieciñstwa?  
Nigdy nie chcia³ tam wróciæ. 
Mówi³: nic tam nigdy nie 
dozna³em dobrego. Nasza córka 
Krystyna dwa lata przed jego 
œmierci¹ wybra³a siê razem ze 
swoj¹ rodzin¹ w jego rodzinne 
strony. Odnalaz³a nawet ludzi, 
którzy go sobie przypomnieli. Zadzwoni³a z tego miejsca do nas do 
domu i odda³a s³uchawkê pani, z któr¹ tam rozmawia³a. Cezary te¿ 
sobie przypomnia³ t¹ osobê. Niezwykle siê wzruszy³. Zacz¹³ wypytywaæ 
siê o swoich kolegów, których imiona i nazwiska sobie od razu 
przypomina³. Niestety, wiêkszoœæ z tych ludzi ju¿ nie ¿y³a. PóŸniej po 
powrocie córka pokazywa³a u nas w domu film, który tam nakrêci³a. 
Drogê, cmentarz, zabudowania. Mówi³a,¿e to miejsce jest zaniedbane. 
Wtedy by³o widaæ, ¿e Cezary prze¿ywa to o czym opowiada³a. Po 
œmierci mê¿a, to trochê nie w zwi¹zku z tematem naszej rozmowy, ale 
opowiem: odwiedzi³a mnie  prawnuczka siostry mojego teœcia m³oda 
dziewczyna Julia Kijan, która ¿y³a w Kijowie i przyjecha³a na studia do 
Krakowa. Bêd¹c w Polsce z pomoc¹ narzeczonego zaczê³a szukaæ 
swojej polskiej rodziny. Poprzez internet znaleŸli nekrolog mê¿a i 
przyjechali do mnie. Potem jeszcze raz mnie odwiedzili. Niedawno 
czêœæ naszej rodziny by³a nawet na œlubie tej dziewczyny.        
                                                                                        oprac. xPK
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œlubie wyprowadzi³ siê z Kar³owic do 
Poznania. Ze wzglêdu na to, ¿e mia³ pi¹tkê 
dzieci, jedno z nich, córeczkê o imieniu 
Maryla, pozostawi³ w Kar³owicach na 
wychowaniu u swojej mamy. Dziewczyna 
przebywa³a pod  opiek¹ babci do doros³oœci. 
Ciocia Pela  owdowia³a w 1979 roku. ¯y³a 
z renty po mê¿u. W domu pozosta³a sama ze 
synem Stefanem, który by³ kawalerem. Te¿ 
pracowa³ ca³y czas na maj¹tku. Niestety 
dopad³a go choroba, w nastêpstwie czego 
amputowano mu nogê, najpierw jedn¹, po 
kilku latach drug¹. 
      Dla mojej babci Teodory Biniak,  
mieszkaj¹cej we  Wierzonce, zarówno ciocia 
Pela jak i wspomniana przed chwil¹ wnuczka 
Maryla by³y najbli¿szymi osobami. Czêsto siê 
odwiedza³y i wzajemnie siê wspiera³y. Kiedy 
ciocia umiera³a ja mia³em 14 lat. 
Zapamiêta³em j¹ jako osobê niezwykle dobr¹. 
Mia³a chory krêgos³up i chodzi³a mocno 
zgarbiona. Z trudem wykonywa³a czynnoœci 
wokó³ siebie, a jeszcze opiekowa³a siê 
chorym synem. Zawsze by³a mocno 
religijna.Wydaje mi siê, ¿e w naszej rodzinie 
by³a najbardziej doœwiadczona przez los. Do 
œmierci by³a pogodna. Stara³a siê trzeŸwo 
patrzeæ na ¿ycie. Czêsto powtarza³a i to 
zapamiêta³o kilka najbli¿szych osób:  „Co 
dzieñ modlê siê ¿eby Bóg mnie zabra³ ale on 
nie chce mnie wys³uchaæ i muszê na to wszystko patrzeæ”. Rok przed  jej 
zgonem umar³ syn Ludwik. Na œwiecie pozosta³ jej ten jeden, który by³ 
tak ciê¿ko niepe³nosprawny.  Jest oczywiste, ¿e martwi³a siê o niego. 
Z tego powodu nie chcia³a iœæ do swojej wnuczki, tej któr¹ 
wychowywa³a. Zgodzi³a siê przenieœæ do Poznania  dopiero krótko przed 
zgonem, który nast¹pi³ w maju 1994 roku. Mia³a wtedy bez kilku 
miesiêcy 90 lat. Ciocia Maryla (po mê¿u Zió³kowska) potem 
zaopiekowa³a siê te¿ tym  niepe³nosprawnym synem. W ten sposób 
dobroæ, któr¹ ciocia Pela zaszczepi³a swojej wnuczce wróci³a do niej.
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      Na t¹ rozmowê z Paw³em Biniakiem o umówieni byliœmy od roku. 
Oczywiœcie, obiecywa³em sobie, ¿e usi¹dziemy wczeœniej i wszystko 
w spokoju ponotujê. Spotkaliœmy siê jednak dopiero po po³udniu 
w niedzielê 20 paŸdziernika.  Rzadko, który m³ody cz³owiek ma taka pasjê 
do opowieœci rodzinnych. Kiedy w zesz³ym roku mówi³ o swojej babci Tosi 
z Wierzonki, czu³o siê jak on j¹ kocha.  Teraz historia siê powtórzy³a. 
Z najwy¿szym szacunkiem i ciep³em mówi³ o siostrze swojej babci, cioci 
Pelagii Skrzypczak z d. Gruszczyñskiej z Kar³owic. Jeœli Pan Bóg pozwoli, 
tych rozmów jeszcze trochê bêdzie. 
      Ciocia Pela, tak do niej mówiliœmy, urodzi³a siê w l904 r w Ko³acie. 
By³a starsza od mojej babci a swojej siostry o 14 lat. Pochodzi³a 
z rodziny wielodzietnej.  Z rodzeñstwa  by³a najstarsza, tym samym na 
pewno mia³a najwiêcej obowi¹zków.  Jako pierwsza te¿ wesz³a w doros³e 
¿ycie wychodz¹c za m¹¿ oko³o 1927 roku za Walentego Skrzypczaka. 
Mieszka³a z nim razem w Kar³owicach. Mia³a kilkoro dzieci, z czego 
przynajmniej trójka zmar³a jako maleñstwa. Z tych, którzy doczekali 
wieku doros³ego  najstarszy W³adys³aw urodzi³ siê w 1927, Ludwik w 
1930 i Stefan w 1933 roku. Ciocia Pela zajmowa³a siê domem i dzieæmi. 

Jej m¹¿ pracowa³ w niemieckim maj¹tku 
w Kar³owicach. Najstarszy syn W³adys³aw 
(foto. obok) gdy dorós³ te¿ zacz¹³ pracê w tym 
samym maj¹tku. By³o to ju¿ w czasie 
okupacji. Pracowa³ przy cielakach.  Pewnego 
dnia przy karmieniu natrafi³ na byka, którego 
ktoœ wczeœniej rozjuszy³ i ten wzi¹³ go na rogi 
i zabi³.  Ch³opak mia³ wtedy niespe³na18 lat. 
Zosta³ pochowany w Wierzenicy w 1945 roku. 
Tablica z tak¹ dat¹ widnieje na jego grobie na 
naszym cmentarzu (nie jest to odnotowane 
w parafialnej ksiêdze zmar³ych, w której,  po 
wojennej przerwie, wznowiono zapiski 
w marcu 1945 roku - dop. xPK).  Po jakimœ 
czasie, ju¿ po wojnie, w maj¹tku PGR w 
Kar³owicach zatrudnili siê pozostali synowie 
cioci Peli. Starszy syn Ludwik kilka lat po 
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(...) Chrzest Józia odby³ siê na Jasnej Górze, Msza tu¿ po chrzcie 
odprawiona zosta³a w Kaplicy Cudownego Obrazu. Wszystko w rycie 
trydenckim, tak jak i przy pogrzebie. Tak jak chrzest jego rodziców, jego 
dziadków i wszystkich jego braci oraz siostry. Oddaliœmy go najlepszym 
patronom. Ochrzczony zosta³ jako Józef Maria. Rodzice chrzestni 
pamiêtaj¹ pewnie jeszcze jak Józio p³aka³ przez ca³¹ Mszê. Upieraliœmy 
siê stanowczo przy starym rycie chrztu bo zawiera on dla nas jakiœ 
niezwykle silny ³adunek, impuls do chrzeœcijañskiego ¿ycia, zw³aszcza 
w tych wszystkich egzorcyzmach, które zaopatruj¹ malutkiego 
chrzeœcijanina w potê¿n¹ zbrojê przeciwko panu ciemnoœci.

Tu¿ po œmierci Józia dostaliœmy list od jednej z osób która by³a z nami 
w czasie chrztu. Napisa³a nam tak: "Pamiêtam Józia z niewielu sytuacji, 
a po raz pierwszy z jego chrztu na Jasnej Górze. Myœla³am sobie co to za 
ch³opczyk, ¿e mo¿e byæ ochrzczony dopiero na Jasnej Górze. Myœlê, ¿e 
znam teraz odpowiedŸ." Nie ¿a³ujemy tej decyzji, bo w najciê¿szych 
chwilach na Jasnej Górze mogliœmy byæ troszkê jak u siebie.
.
(...) Przez ca³¹ swoj¹ chorobê, przez ponad rok, Józio by³ niezwykle 
dzielny. By³ pogodny, uœmiechniêty, nigdy siê nie ¿ali³. Na pewno by³o 
mu ciê¿ko, czasami bardzo ciê¿ko, momentami bardzo cierpia³. Ale w 
ostatnim czasie, po drugiej operacji, powtarza³ ¿e jest bardzo szczêœliwy 
i ¿e bardzo nas wszystkich kocha.

Gdy zbli¿a³ siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia Józio powiedzia³, ¿e bêd¹ to 
najpiêkniejsze œwiêta w jego ¿yciu. W pierwszy dzieñ Œwi¹t straci³ 
wzrok. Poradzi³ sobie z tym bardzo mê¿nie, a w rozmowie z Mamusi¹, 
która t³umaczy³a mu, ¿e jest jeszcze inne œwiat³o, wa¿niejsze ni¿ te 
s³oneczne, odpowiedzia³, ¿e jednak najwa¿niejsze jest to, ¿eby nie 
oœlep³o mu serduszko.

Zapewniamy was, ¿e to serduszko mu nie oœlep³o, a sam stawa³ sie 
œwiate³kiem dla nas.

Gdy cierpienie i ból stawa³y siê nie do zniesienia, a by³y takie momenty, 
Józio modli³ siê. A jak ju¿ nie móg³ wo³a³ Bo¿e pomó¿. Ba³ siê trochê, 
¿e nie da rady. Parê razy nam o tym mówi³, ale mówi³ te¿ ¿e wie, ¿e Pan 
Bóg nie daje cierpienia ponad miarê.
Po którymœ ataku bólu powiedzieliœmy ,ze nie wiemy dlaczego tak 
cierpi. Józinek przerwa³ i powiedzia³ ¿e on wie. Cierpi ¿eby inni mogli 
byæ zbawieni.
Wierzymy, ¿e taka by³a istota jego cierpienia i choroby. (...)

(...). Przez ca³¹ chorobê czytaliœmy Józinkowi "W³adcê Pierœcienia" 
Tolkiena. Frodo ze swoim przyjacielem Samem id¹ do Góry 
Przeznaczenia. Bo maj¹ niezwykle wa¿n¹ dla œwiata misjê. Sam 
o swoim przyjacielu mówi zawsze Pan Frodo. W czasie ostatnich dni 
nasz najm³odszy synek Franio zacz¹³ zwracaæ siê do Józia w formie 
Panie Józio, jak Sam do Froda. Na dwa dni przed œmierci¹ Franio 
odwa¿y³ siê zadaæ pytanie: co na prawdê dzieje siê z Panem Józiem. 
Mama odpowiedzia³a: idzie do Pana Jezusa. Bardzo p³aka³.
Pan Józio idzie do Pana Jezusa na pewno z bardzo wa¿n¹ misj¹, której 
do koñca jeszcze nie rozpoznalismy.

Strzała do nieba...
...o Józefie Marii Kiernickim
Wspomnienie od rodziców (z pożegnania na pogrzebie)
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Nasi przyjaciele benedyktyni z klasztoru w Fongombault opowiadali 
nam gdy byliœmy u nich ostatni raz przed kilku miesi¹cami o radosnej 
atmosferze która panuje w klasztorze gdy umiera mnich. Ktoœ kto to 
obserwuje z zewn¹trz pewnie nie mo¿e siê nadziwiæ. A dla nich jest to 
takie oczywiste. Celem ich ¿ycia w klasztorze jest niebo. Œmieræ na 
ziemi jest osi¹gniêciem ich celu. Pamiêtam jak uœmiechniêty opat 
koñczy³ tê opowieœæ mówi¹c, ¿e gdy mnich benedyktyñski umiera to 
pêdzi do nieba jak wystrzelona z ³uku strza³a. Nie potrafimy tak po 
ludzku cieszyæ siê jak benedyktyni ale jesteœmy przekonani, ¿e Józinek 
te¿ polecia³ do nieba jak wystrzelona strza³a.(...)

Irena i Bogus³aw Kierniccy

Mamo!
Smutno nam i Ÿle. 

Drzewa s¹ niby takie same 
a jednak inne. 

Ale nie myœl, ¿e siê skar¿ymy.
Wracamy do naszego rodzinnego 

domu, a ty jesteœ w nim 
w swoim kwiecistym fartuchu.
W cieniu starego kaszczana.

I znów jesteœ przy nas 
ciep³a, pe³an mi³oœci i oddania.

Jesteœ w naszych sercach.
List piszemy do ciebie 

ciemny, cierpi¹cy i mroŸny 
jak najgorsza zima 

Jednak kiedyœ to straszne 
cierpienie siê zmniejszy.

W tedy napiszemy do Ciebie
Mamo inny list 

Bêdzie dobrze Mamo 
A ty teraz œpij 

Odpoczywaj w pokoju .

                

                                   córka Jola i Wanda
                                      z rodzinami 

                                   Dêbogóra Luboñ

                       
  Œp. Zofia i Józef Pieczonka zamieszkali na probostwie w Wierzenicy 
w 1985 roku. Pocz¹tkowo doje¿d¿ali na kilka dni. Mo¿na by³o ich 
zobaczyæ jak maszerowali przez las, bo 
regularna komunikacja autobusowa nie 
istnia³a. Z czasem u syna na probostwie w 
Wierzenicy stworzyli nowy dom rodzinny. 
Zbudowali nowe gniazdo, do którego 
przyje¿d¿a³y pozosta³e dzieci ze swoimi 
rodzinami. Trzeba podkreœliæ, ¿e warunki 
by³y raczej spartañskie. Ma³¿onkowie stali 
siê ¿ywym przyk³adem pobo¿noœci, 
pracowitoœci, dyskrecji, i gospodarnoœci dla 
mieszkañców Wierzenicy. Na nieu¿ytku 
za³o¿yli przydomowy ogród, w którym 
posadzili drzewa i krzewy owocowe, 
warzywa i kwiaty. Teraz na tym terenie stoi 
oœrodek Caritas. Dot¹d  zachowa³y siê 
kwiaty konwalii przez nich zasadzone, które 
przetrwa³y okres budowy oœrodka. Do 
koœcio³a nie by³o im nigdy pod górkê aby 
uczestniczyæ we Mszy œw. Pani Zofia dba³a o 
stan bielizny o³tarzowej, o szaty liturgiczne 
ksiêdza. Jako dziêkczynienie za powrót do 
zdrowia pana Józefa ofiarowali czerwony 
ornat, który s³u¿y do dziœ. Nie patrzyli bezczynnie gdy czasem robi³ siê 

jakiœ nie³ad wokó³ koœcio³a 
i probostwa ale z pokor¹
i pogod¹ w miarê si³ starali 
siê temu zapobiec. Pozostali 
dla nas wspania³ym 
przyk³adem rodziców 
jednocz¹cych wokó³ siebie 
dzieci we wzajemnej 
mi³oœci. i poszanowaniu.  
                                                            

               Iwona Walent
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Dwa obrazy. Pierwszy z dzieciñstwa, gdy z rodzicami 
odwiedzaliœmy wierzenicki cmentarz. Grób po œrodku lewego dolnego 
pola, przy g³ównej alejce i informacja, ¿e le¿¹cy w nim Teofil Stachowiak 
zgin¹³ pe³ni¹c s³u¿bê wojskow¹. Drugi obraz z 1974 r., na pocz¹tku mojej 
pracy zawodowej, blisko szko³y, na polu za strumykiem, w stronê 
Kar³owic, jestem z uczniami na „wykopkach”. W pewnym momencie 
przez gwar pracuj¹cych uczniów i ha³as silników traktorów przebija siê 
huk na niebie. W powietrzu k³êbi¹ siê p³aty metalu, a w kierunku Kar³owic 
spada jakiœ wrzecionowaty kszta³t. 

Czas p³ynie i po niemal 40 latach obrazy te od¿ywaj¹ za spraw¹ 
zadanego mi pytania: czy jak spad³ samolot to by³a ju¿ asfaltowa droga 
przez Kar³owice? oraz ksi¹¿ki Katastrofy, awarie, uszkodzenia w polskim 
lotnictwie wojskowym 1971  1980, która wysz³a w zesz³ym roku. Przed 
laty, po tym jak do mieszkañców Kar³owic dotar³a wiadomoœæ sk¹d by³ 
pilot, który zgin¹³, zaczêto dopatrywaæ siê dziwnego zrz¹dzenia losu. 
¯o³nierz rodem z Kar³owic zgin¹³ s³u¿¹c w Brzegu, a jego kolegê z tego 
miasta œmieræ dopad³a w Kar³owicach kilkadziesi¹t metrów od domu 
rodzinnego tego pierwszego.

Tym pierwszym ¿o³nierzem by³ urodzony w Kar³owicach 25. 
02.1935 r. a ochrzczony 3 marca, Teofil Stachowiak. Jego rodzicami byli 

Franciszek i W³adys³awa z domu Nowak. Uczêszcza³ do szko³y 
w Wierzonce i by³a to jedyna jego szko³a, ukoñczy³ j¹  w 1949 r.,  próba 
zdania egzaminu do jakiejœ poznañskiej szko³y nie powiod³a siê. Da³ siê 
poznaæ jako porz¹dny dobrze wychowany ch³opak. Po szkole pracowa³ w 
Kar³owicach, jeŸdzi³ ci¹gnikiem. PóŸniej krewna, bratowa?, mia³ braci 
Floriana i Henryka, za³atwi³a mu pracê w Poznaniu. Henryka Stachowiak, 
¿ona jego brata Henryka mówi, ¿e pracê w póŸniejszej Hydrobudowie 
znalaz³ sam, przez jakiœ czas pracowa³ te¿ w Warszawie na ¯eraniu. Do 
pracy w Poznaniu codziennie doje¿d¿a³. To oznacza³o jazdê rowerem, a 
przy du¿ym œniegu dojœcie pieszo do i z Kobylnicy. Poczynaj¹c od krzy¿a 
przy drodze do Dêbogóry by³a to droga brukowana  kocie ³by z latówk¹  
pasem gruntowym. Autobusów do Poznania nie by³o, na szczêœcie jeŸdzi³o 
zdecydowanie wiêcej ni¿ dziœ poci¹gów. Przed pójœciem do wojska mia³ 
wybrankê serca  Gieniê Witkowsk¹, córkê kierownika gospodarstwa w 
Kar³owicach. Po¿egna³ siê, co pamiêta Ryszard Nowak, z kolegami 
stawiaj¹c im coœ mocniejszego. S³u¿y³ w pu³ku saperów  Jednostka 
Wojskowa 2697 Brzeg nad Odr¹ (nie nale¿y myliæ z te¿ le¿¹cym nad t¹ 
sam¹ rzek¹ miastem Brzeg Dolny). Zgin¹³ zapewne w czasie drugiego 
roku s³u¿by. Jak?, od pytanych osób które go zna³y (Henryka Stachowiak, 
Joanna Brodowska, Ryszard i Gabriela Nowakowie, Stefan Przybylski) 
mo¿na us³yszeæ ró¿ne wersje. Rzadsza  zosta³ przyciœniêty (zgnieciony) 
zderzakami wagonów podczas ich przetaczania  [to musia³o oznaczaæ 
œmieræ na miejscu]. Czêstsza  w  samochód, którym jechali ¿o³nierze, a 
wœród i on uderzy³ poci¹g. Ma ona ró¿ni¹ce siê szczegó³ami wskazanie 
przyczyny ich wyjazdu z koszar. Jechali na bocznicê ³adowaæ siê na 
transport, lub roz³adowywaæ sprzêt sportowy. Na przejeŸdzie 
niestrze¿onym poci¹g uderzy³ w samochód, mo¿e we mgle? By³o kilku 
rannych, tylko on nie prze¿y³. Zapis z ksiêgi parafialnej zda siê 
przemawiaæ za wersj¹ uderzenia poci¹gu w samochód  przyczyna œmierci: 
wypadek kolejowy, wstrz¹s mózgu i ogólne pot³uczenie. Zmar³ 
w poniedzia³ek 5 listopada 1956 r. o godz. 3.00 w IV Okrêgowym Szpitalu 
Wojskowym we Wroc³awiu. Namaszczony przed zgonem przez kapelana 
szpitala wojskowego we Wroc³awiu. Nikt nie potrafi powiedzieæ jak d³ugo 
by³ w tym szpitalu. Równie¿ nikt z opowiadaj¹cych o tym zdarzeniu nie 
s³ysza³ o przekazaniu przez wojsko informacji o tym, ¿e jest w szpitalu, 
by³a tylko wiadomoœæ o œmierci. To rodzi przekonanie, ¿e zmar³ w kilka 
godzin po wypadku. Rodziców zawiadomiono tego samego? dnia 
wieczorem. Jego zw³oki w metalowej, zalutowanej trumnie, a ta 
w drewnianej, zosta³y w czwartek przywiezione poci¹giem do Kobylnicy. 
Czekali na niego ¿o³nierze z jego jednostki, którzy przyjechali 

od lewej: Henryk, Teofil, Florian Stachowiak
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samochodem. By³o ich chyba szeœciu-siedmiu i oficer (Teofil uratowa³ 
dziecko tego oficera, tak wynika³o z rozmowy us³yszanej przez 
J. Brodowsk¹). Wœród nich na pewno koledzy z kompanii Tadeusz JóŸwiak 
z Kobylnicy i Stefan Brodziszewski ze Swarzêdza. Mieli oni przywieœæ 
trumnê do domu po po³udniu, jednak jakieœ opóŸnienie sprawi³o, ¿e 
przywieŸli j¹ dopiero wieczorem. S. Brodziszewski puka³ do s¹siadów  
Brodowskich, bo nie wiedzia³ gdzie mieszkaj¹ Stachowiakowie. Joanna 
Brodowska zapamiêta³a tupot podkutych butów, który j¹ obudzi³ i obawê 
matki czy coœ nie sta³o siê jej (Joanny) bratu  Zygfrydowi wtedy te¿ 
s³u¿¹cemu w wojsku. ¯o³nierze nocowali w Kar³owicach, korzystaj¹c 
z goœciny mieszkañców. W domu trumna by³a otwarta. Pogrzeb odby³ siê w 
pi¹tek 9 listopada 1956 r. Kondukt za wiezion¹ na samochodzie trumn¹ 
przeszed³ z domu do koœcio³a w Wierzenicy. Po mszy na cmentarz trumnê 
nieœli koledzy. G. Nowak sz³a za ni¹ z bia³¹ poduszka. Nad grobem zosta³y 
oddane salwy honorowe? Liczne próby dotarcia do dokumentów 
zwi¹zanych z t¹ spraw¹ nie powiod³y siê. 

Drugim ¿o³nierzem by³ pilot, 
podporucznik in¿ynier Stanis³aw Bilski, 
który zgin¹³ na naszej ziemi. Urodzi³ siê 
18 sierpnia (w ksi¹¿kach opisuj¹cych 
katastrofê podawana jest data 15 sierpnia) 
1950 r. w Brzegu, tam ukoñczy³ szko³ê 
podstawow¹ i Technikum Mechaniczne,
 w 1969 r. Jak zapamiêta³ go Józef 
Rogalski  szkolny kolega z technikum, by³ 
dobrym uczniem cichym i spokojnym, 
interesowa³ siê sportem - pi³ka rêczna, 
siatkówka. Siostra Barbara Sawicka 
mówi, ¿e jego ¿yciow¹ pasj¹ by³o 
lotnictwo, bardzo, bardzo chcia³ byæ 
lotnikiem. Jeszcze w technikum zapisa³ siê do aeroklubu w Opolu. Po tej 
szkole podj¹³ studia (w Wy¿szej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Jana 
Krasickiego, obecnie Wy¿sza Szko³a Oficerska Si³ Powietrznych, w 
Dêblinie). W czasie studiów czêsto przyje¿d¿a³ do domu gdzie byli rodzice  
Tatiana i Kazimierz, ona  jego siostra, brat Andrzej. Spotyka³ siê te¿ wtedy 
z Ani¹  wybranka serca. WOSL ukoñczy³ 26 listopada 1973 r. uzyskuj¹c 
licencjê pilota wojskowego III klasy. Po szkole, jak wspomina siostra, 
bardzo szczêœliwy, ¿e j¹ skoñczy³ przywióz³ rodzinie w Brzegu prezenty. 
PóŸniej objeŸdzi³ rodzinê w rzeszowskim, lubelskim, Stalowej Woli.

Zawodow¹ s³u¿bê rozpo-
cz¹³ w 28 Pu³ku Lotnictwa 
Myœliwskiego (PLM) w S³upsku. 
W 1974 r. znalaz³ siê w Krzesinach 
w 62 PLM wojsk Obrony 
Powietrznej Kraju (OPK) gdzie by³ 
przeszkalany do  lo tów na  
samolotach poddŸwiêkowych 
Lim-5 (produkowane w Polsce od 
1956 r. na bazie radzieckiego MiG-
17). Tego feralnego dnia 25 wrze-
œnia 1974 r. lecia³ samolotem Lim 5 
1C-1215 prawdopodobnie wypro-
dukowanym w Mielcu w 1958 r. 
Mia³ wtedy za sob¹ 254 godziny 
lotów na samolotach SBLim-2, 
Lim-1, Lim-2, Lim-5. Wykonywa³ 
zadanie: lot do strefy nad 
chmurami w celu wykonania 
œredniego pilota¿u. Warunki 
opisano potem jako DTWA czyli: 
d z i e ñ ,  t r u d n e  w a r u n k i  
atmosferyczne. Zapisano, ¿e do 28 minuty lot przebiega³ prawid³owo, a 
pilot prowadzi³ normaln¹ korespondencjê radiow¹. W 31 minucie nie 
odpowiada³ na komendy, w tym czasie mia³ wykonywaæ spiralê. Wtedy 
nast¹pi³o oderwanie lewego skrzyd³a samolotu. Spowodowa³o to 
natychmiastowy gwa³towny jego obrót wzd³u¿ osi pod³u¿nej w lewo. 
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Dosz³o do zderzenia prawego skrzyd³a z oderwanym lewym. W wyniku 
uderzenia oderwa³o siê równie¿ skrzyd³o prawe. Gwa³towny obrót 
kad³uba, przy jednoczesnym wyst¹pieniu du¿ych si³ bezw³adnoœciowych
i aerodynamicznych, spowodowa³ z³amanie dŸwigara statecznika 
pionowego i oderwanie usterzenia ogonowego samolotu. Samolot zderzy³ 
siê z ziemi¹, pilot zgina³. Przyczyn¹ katastrofy by³o z³amanie siê 
w powietrzu g³ównej belki lewego skrzyd³a w pobli¿u wêz³a mocowania 
do kad³uba samolotu. Charakter z³amania belki œwiadczy, ze nast¹pi³o ono 
wskutek zmniejszonej wytrzyma³oœci materia³u na zginanie. Kad³ub 
o godzinie 13.05 spad³ do wtedy mniej zaroœniêtej Szneki (stawu), w 
Kar³owicach, kilkanaœcie metrów przed najbli¿szym domem po lewej 
stronie drogi patrz¹c w kierunku Tuczna. Zarazem oko³o 80 merów od 
domu, gdzie kiedyœ mieszka³a rodzina Stachowiaków. Po skoñczonej 
pracy pojecha³em rowerem do Kar³owic, by³a jeszcze nadzieja, ¿e mo¿e 
pilot prze¿y³. Ktoœ mówi³ o spadochronie nad lasem w rejonie Czernic, 
pojechaliœmy tam z ¿o³nierzami, na miejscu nikt tego nie potwierdzi³. 
Kiedy wróciliœmy byli ju¿ p³etwonurkowie ze stra¿y po¿arnej i oni 
stwierdzili najgorsze. Rodzina zosta³a zawiadomiona jeszcze tego samego 
dnia, nie dosta³a ¿adnego wyjaœnienia, póŸniej protokó³. Stanis³aw Bilski 
zosta³ pochowany w rodzinnym Brzegu, w sektorze A 2 na cmentarzu przy 
ul. Starobrzeskiej.

W³odzimierz Buczyñski

       Ten pomys³ zrodzi³ siê ju¿ dobre 2 – 3 lata temu. Jako proboszcz 
miejsca od razu wyrazi³em nim zainteresowanie. Doda³em jednak, ¿e do 
2014 roku w³¹cznie parafia w Wierzenicy w wymiarze finansowym w to 
przedsiêwziêcie nie mo¿e siê anga¿owaæ. Przygotowujemy siê do 
jubileuszu 200 lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. Odnowienie krypty 
grobowej, budowa wiaty, to dwa du¿e zadania, które wtedy mieliœmy 
w planie zrealizowaæ. Dzisiaj sta³o siê to faktem, poch³onê³o jednak  sporo 
œrodków. Parafia funkcjonuj¹ca tak¿e w przestrzeni materialnej powinna 
byæ przyk³adem m¹drego gospodarowania. Nie mo¿na wchodziæ we 
wszystko.  

       Kiedy jednak jakieœ zadanie siê koñczy, mo¿na ju¿ myœleæ o 
nastêpnym. Idzie ono po linii dotychczasowych wysi³ków. Myœlê, ¿e 
warto zabiegaæ by jak najwiêcej ludzi dociera³o do Wierzenicy. 
Chcemy ich w œwi¹tyni i wokó³ niej, godnie przyjmowaæ. Dla 
przybywaj¹cych  jest to wycieczka turystyczna, powinna byæ i to 
chyba wa¿niejsze, tak¿e wyprawa duchowa. S¹dzê, ¿e mo¿na  wiêc 
proponowaæ coœ dodatkowego. Kapliczki w drodze do nastêpnego 
koœcio³a s¹ propozycj¹ przebycia tej trasy w po³¹czeniu z cz¹stk¹ 
choæby najskromniejszej modlitwy. Na przekór wszystkim, którzy 
lekcewa¿¹ „zdrowaœki”, wydajê mi siê, ¿e ludzi trzeba w³aœnie do 
nich zachêcaæ.  Nic nie czyni cz³owieka lepszym jak modlitwa.
       Nie przypadkowo kapliczki maja powstaæ na polnym trakcie 
³¹cz¹cym dwa piêkne koœcio³y w Kicinie i w Wierzenicy. Zapewne 
przemierzali t¹ drogê wielokrotnie proboszczowie tego miejsca 
ks. Wincenty Studniarski  i ks. Ludwik Haase. Ka¿dy z nich bêd¹c 
proboszczem w Kicinie, równoczeœnie by³ proboszczem w Wierzenicy. 
Pracowali na tym terenie po kilkadziesi¹t lat. Ks. Studniarski od 1864 
do  œmierci w 1903 roku (niedawno by³a 110 rocznica jego nag³ego 
zgonu). Ks. Haase od 1904 do aresztowania w styczniu 1940 roku 
(wkrótce zmar³). Obaj zostawili tu cz¹stkê swego serca  i cz¹stkê 
swojej modlitwy za ludzi, którzy byli powierzeni ich pasterskiej 
trosce, za Koœció³, któremu s³u¿yli  i za umi³owan¹ Ojczyznê, któr¹ 
jako wielcy spo³ecznicy umacniali. Myœlê, ¿e niejeden ró¿aniec 
ofiarowali w³aœnie na tej drodze jad¹c powózk¹ z Kicina do Wierzenicy 
albo odwrotnie. 
        Czasy zaboru, potem wojny œwiatowej  i odbudowy pañstwa nie 
by³y dla ludzi ³atwymi. W XIX wieku walka Niemców z polskoœci¹ by³a 
te¿ walk¹ z Koœcio³em Katolickim. Próbowano najrozmaitszych 
nacisków: ograniczaj¹c rolê jêzyka polskiego w szkolnictwie, 
w urzêdach i szerzej w przestrzeni publicznej. Przechwytywano z r¹k 
polskich maj¹tki nieruchome i przede wszystkim ziemiê. Jak¿e wa¿na 
by³a rola takich spo³eczników, którzy na przekór wszystkiemu potrafili 
walczyæ i tworzyæ dobre dzie³a. Ks. Studniarski wraz z Cieszkowskim 
byli najwa¿niejszymi ogniwami Kó³ka W³oœciañskiego, utworzonego 
w roku 1867 dla rejonu Kicina i Wierzenicy. Te w³aœnie kó³ka  uczy³y 
pilnowania w³asnoœci polskiej ziemi, uczy³y drobnych, czêsto 
niezamo¿nych rolników m¹drze gospodarowaæ, lepiej uprawiaæ ziemiê, 
wspólnego korzystania z narzêdzi, s³u¿y³y tanim kredytem, czêsto 
zapomog¹. Ks. Studniarski, ile¿ grzywien mia³ do zap³acenia staj¹c 
w obronie jêzyka polskiego, nara¿aj¹c siê rozmaitym lokalnym 
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by³a rola takich spo³eczników, którzy na przekór wszystkiemu potrafili 
walczyæ i tworzyæ dobre dzie³a. Ks. Studniarski wraz z Cieszkowskim 
byli najwa¿niejszymi ogniwami Kó³ka W³oœciañskiego, utworzonego 
w roku 1867 dla rejonu Kicina i Wierzenicy. Te w³aœnie kó³ka  uczy³y 
pilnowania w³asnoœci polskiej ziemi, uczy³y drobnych, czêsto 
niezamo¿nych rolników m¹drze gospodarowaæ, lepiej uprawiaæ ziemiê, 
wspólnego korzystania z narzêdzi, s³u¿y³y tanim kredytem, czêsto 
zapomog¹. Ks. Studniarski, ile¿ grzywien mia³ do zap³acenia staj¹c 
w obronie jêzyka polskiego, nara¿aj¹c siê rozmaitym lokalnym 
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niemieckim urzêdnikom. Mo¿na sobie tylko wyobraziæ ogrom 
osobistego zaanga¿owania ze strony tych ludzi. 
       Ks Haase, dobrze wspominany przez jeszcze dzisiaj ¿yj¹cych 
najstarszych parafian, kontynuuj¹c prace swojego poprzednika i mocno 
udzielaj¹c siê ju¿ w wolnej Polsce, du¿¹ odwag¹ wykaza³ siê w 
momencie wybuchu II wojny. Nie zostawi³ parafii, chocia¿ niemal od 
pocz¹tku by³o widaæ, ¿e kap³ani s¹ w grupie szczególnie zagro¿onych 
osób. Pracowa³ do koñca bêd¹c znakiem modlitwy i pociechy dla 
wystraszonych i udrêczonych ludzi. 
      Przemierzaj¹c drogê z Wierzenicy do Kicina lub odwrotnie z Kicina 
do Wierzenicy, warto sobie wspomnieæ, ¿e przed nami tutaj st¹pali tacy 
piêkni Bo¿y wêdrowcy. Mo¿emy siê czegoœ od nich uczyæ: 
zaanga¿owania w modlitwê jako podstawê si³y duchowej i w s³u¿bie 
bliŸniemu, umi³owania Koœcio³a i Ojczyzny. 
     S¹dzê, ¿e  zamys³ kapliczek uda siê zrealizowaæ do roku 2016, kiedy 
razem z ca³ym Koœcio³em w OjczyŸnie œwiêtowaæ bêdziemy 1050 lecie 
chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich. Mo¿e to byæ nasz lokalny, 
duchowy i materialny, wk³ad w te uroczystoœci. Z pewnym 
wyprzedzeniem tego co bêdzie, w tym roku po raz pierwszy ruszyliœmy 
w grupie ponad 20 osób z ró¿añcem w rêku w niedzielne popo³udnie 6 
paŸdziernika z Wierzenicy do Kicina. Ten parafialny spacer w pierwsz¹ 
niedzielê paŸdziernika ma staæ siê tradycj¹. Tradycj¹ te¿ ma  byæ 
wêdrowanie parafian z  Kicina do Wierzenicy.  
                                                                         x Przemys³aw Kompf
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