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1 listopada 
dzień 

Wszystkich Świętych

Serdecznie witam, pozdrawiam i b³ogos³awiê wszystkich 
przybywaj¹cych na nasz wierzenicki cmentarz. Dziêkujê za ka¿d¹ 
modlitwê zostawion¹ tutaj w intencji naszych drogich zmar³ych. 
Dziêkujê za dba³oœæ o porz¹dek przy mogi³ach bliskich. To jest znak 
naszej mi³oœci, naszej pamiêci i kultury osobistej. 

W dzieñ Wszystkich Œwiêtych gromadzimy siê o 14.00 na cmentarzu  na 
Mszy Œwiêtej. Jest ona dziêkczynieniem za naszych bliskich, 
spoczywaj¹cych w tej ziemi, którzy dziœ uczestnicz¹ ju¿ w œwiêtych 
obcowaniu.  Byæ mo¿e to w³aœnie ja stojê przy mogile takiej osoby. W 
naszych sercach jest ¿ywa pamiêæ o tych co odeszli. Z tego co cz³owiek 
ma, zostaje tylko to co ma przed Bogiem: nie to co kupi³, sprzeda³, 
zarobi³ itd. ale wiara i p³yn¹ce z niej czyny mi³oœci. Wiele osób by³o dla 
nas  cichymi znakami œwiêtoœci. Maj¹c wspomnienie o ich ¿yciu, 
uczymy siê czegoœ w swoim ¿yciu: odkrywania swojej drogi wiary i 
pobo¿noœci.

Tego dnia chcemy te¿ wyznaæ wiarê w wielkie Mi³osierdzie Bo¿e. W 
znaku ufnoœci w to mi³osierdzie polecamy wszystkich  naszych bliskich 
zmar³ych. Na myœli mamy szczególnie tych, o których wiemy, ¿e ¿ycie 
ich sz³o nie zawsze prost¹ drog¹. Nie chcemy oceniaæ osób, których  
¿ycie jest czasem  przesz³ym dokonanym. Modlimy siê wstawiaj¹c u 
Boga aby by³ dla nich Ojcem Mi³osierdzia. Sami maj¹cy w sercu swoim 
poczucie s³aboœci i to, ¿e tak¿e nasze œcie¿ki s¹ czasem drogami krêtymi, 
tego mi³osierdzia dopraszamy siê te¿ dla siebie.   

Oprócz dnia Wszystkich Œwiêtych jako wspólnota miejsca gromadzimy 
siê na cmentarzu na Mszy œw. tak¿e w dawne œwiêto Wniebowst¹pienia 
Pañskiego o 18.30. W 2015 roku wypadnie to w czwartek 14 maja. 
Tak¿e w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia NMP 14 sierpnia o 22.00. 
Ka¿dorazowo w Wielki Pi¹tek przychodzimy na cmentarz o œwicie, 
wychodz¹c z koœcio³a  o 4.45 i rozwa¿aj¹c stacje drogi krzy¿owej.  
Ostatnie czêœci ³¹czymy zawsze z modlitw¹ za zmar³ych.  

Bie¿¹cy rok w ¿yciu naszej wspólnoty lokalnej up³yn¹³ pod znakiem 
jubileuszu 200 – lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego. Od marca 
do wrzeœnia trwa³y 
ró¿norodne obchody 
znaczone obecnoœci¹ 
wielu dostojnych 
goœci. Zasiêg tych 
uroczystoœci 
wykroczy³ daleko 
poza Wierzenicê, z 
czego oczywiœcie 
jesteœmy dumni. 
Naszym ma³ym ale 
trwa³ym znakiem 
udzia³u w tych  
obchodach jest 
numer specjalny 
„Wierzeniczeñ” 
poœwiêcony w ca³oœci 
Augustowi hr. 
Cieszkowskiemu i 
miejscom, które s¹ z 
nim zwi¹zane. 
Numer ten zosta³ 
wydany w wiêkszym 
nak³adzie i ca³y czas 
mo¿na siê o niego 
dopytywaæ. Wydanie 
to traktujemy jako 
skromne 
uhonorowanie 15 lat 
istnienia naszego pisma ukazuj¹cego siê od 1999 roku. 
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W dniu  3 maja, zgodnie w 
wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, przy 
koœciele w Wierzenicy, zosta³a 
otwarta oficjalnie wiata dla 
turystów, pielgrzymów i wszystkich 
innych przybywaj¹cych goœci. Prace 
przy niej zakoñczy³y siê na pocz¹tku 
tego roku. W okresie ciep³ego 
przedwioœnia, przed koœcio³em 
zosta³y u³o¿one  nowe schody. W 
bliskoœci wiaty postawiliœmy tak¿e 
kilka urz¹dzeñ, które mog¹ s³u¿yæ 
dzieciom. Parafia wreszcie dorobi³a 
siê w³asnego napowietrznego nag³oœnienia. Nabyliœmy je z myœl¹ nie 
tylko o otwartych du¿ych spotkaniach pod wiat¹ ale tak¿e o cmentarzu. 
Ze zmian w koœciele warto odnotowaæ zamontowanie urz¹dzenia 
multimedialnego. Dziêki temu mo¿emy zobaczyæ szereg ciekawych 
obrazów, wa¿nych dla ¿ycia duchowego cz³owieka. Nie ma za wiele 
okazji by zwyk³y odbiorca takie obrazy móg³ zobaczyæ gdzie indziej.

W kaplicy filialnej w Kar³owicach nast¹pi³a ca³kowita zmiana wystroju 
prezbiterium. Dotychczasowy o³tarz wykonany ze zwyk³ej p³yty zosta³ 
zast¹piony nowym, zrobionym z drzewa modrzewiowego z kamienn¹ 

p³yt¹ na wierzchu. Do tego 
zharmonizowany zosta³ wystrój 
pozosta³ych elementów, nowa ambona 
do czytania S³owa, pulpit 
przewodnicz¹cego liturgii, krzy¿, ³awki 
dla asysty, stolik. Chcieliœmy uczyniæ 
godnym miejsce chwa³y Jezusa Dobrego 
Nauczyciela.

Ka¿de listopadowe wydanie naszego 
pisma poœwiêcamy pamiêci osób 
zmar³ych zwi¹zanych z Wierzenick¹ 
Ziemi¹. Ten numer powstaje zawsze nie 
tylko dziêki zaanga¿owaniu redakcji ale 
tak¿e dziêki temu, ¿e wiele osób chce z 
nami siê podzieliæ wspomnieniami o 
znanych sobie osobach. Wszystkim im 
dziêkujemy. Ka¿dego zawsze 
zapraszamy do wspó³pracy. Dziêki temu 
w minionych latach uda³o nam siê 
odtworzyæ rys ¿ycia niejednego 
piêknego cz³owieka.  

W pi¹tek 31 paŸdziernika, w sobotê 1 
oraz w niedzielê 2 listopada na 
cmentarzu ustawiona bêdzie skarbona, 
do której mo¿na wrzucaæ ofiary na 
wywóz œmieci z cmentarza. Tak¿e na ten 
cel bêdzie przeznaczona taca zebrana na 
cmentarzu w czasie Mszy œw. 
Ca³oroczne koszta wywozu œmieci staj¹ siê coraz wiêkszym problemem. 
Wszystkim dziêkujê za pomoc. W minionym roku zosta³ rozebrany stary 
œmietnik i ustawiony kontener. Dokonaliœmy tak¿e przycinki niektórych 
ga³êzi. Wreszcie najwa¿niejsze: parafia podjê³a kroki prawne w 
kierunku poszerzenia w najbli¿szej przysz³oœci cmentarza. Mam 
nadziejê, ¿e zakoñcz¹ siê one powodzeniem.
    
                                                              x Przemys³aw Kompf
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Józef Kaczmarek by³ mieszkañcem Wierzenicy.  Jego mieszkanie jest 
dzisiaj czêœci¹ mieszkania rodziny Bo¿eny Czerwiñskiej. Mieszka³ tam z 
matk¹. Nie mia³ swojej rodziny, by³ kawalerem. Pracuj¹c w PGR 
zajmowa³ wa¿ne stanowisko brygadzisty. Do niego nale¿a³a organizacja 
pracy. Zapamiêta³am jak bardzo wczeœnie rano obchodzi³ wieœ krzycz¹c 
pod oknem co ma kto zabraæ ze sob¹ dziœ do pracy (wid³y,wide³ki, 
grymasy itd.). Zna³am go po s¹siedzku jako dobrego kolegê mojego 
ojca. Razem czasami chodzili na piwo do Kobylnicy do baru. Mówi³o 
siê wtedy popularnie, ¿e id¹ do „byka”. Niejedn¹ wódeczkê te¿ razem 
wypili ale nigdy z tym nie przesadza³. W pracy by³ stanowczy, 
wymagaj¹cy, obowi¹zkowy i sumienny. Tak¿e opiekuñczy. Umia³ 
pomóc, jak widzia³, ¿e dla kogoœ, szczególnie dla jakiejœ kobiety, praca 
by³a za ciê¿ka. Potrafi³ ochrzaniæ kiedy ktoœ na to zas³u¿y³. Nie przenosi³ 
tego jednak na ¿ycie towarzyskie, które toczy³o siê po pracy. Lubi³ 
uczestniczyæ w zabawach odbywaj¹cych siê na terenie Wierzenicy. 

Chodzi³ do koœcio³a i na pewno by³ znany jako osoba wierz¹ca. Prze¿y³ 
lat 72. Ca³e ¿ycie zwi¹zany by³ z Wierzenic¹. Tu siê urodzi³ i tutaj 
zmar³, tu te¿ zosta³ pochowany. Umar³ na zawa³ serca w maju 1984 
roku. Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadza³ go ks. Marian 
Dominiczak Zmar³ 10 lat po œmierci swojej mamy, któr¹ siê troskliwie 
opiekowa³.  Kilka ostatnich lat prze¿y³ bêd¹c  na emeryturze.
Chcia³am go wspomnieæ dlatego bo podobnie jak ja by³ osob¹ samotn¹. 
Nie mia³ w³asnych dzieci, które o nim by mog³y wspomnieæ. Natomiast 
zapamiêta³am go jako niezwykle wartoœciowego cz³owieka, o którym 
dobrze by³oby pamiêtaæ tu w Wierzenicy. Jest jeszcze jedno. Józef 
Kaczmarek w trakcie swojej pracy jeŸdzi³ sporo po okolicy szukaj¹c do 
pracy robotników sezonowych, bo ci¹gle brakowa³o r¹k do pracy.  Pod  
wp³ywem jego namowy moja mama, wówczas jeszcze niezamê¿na 
m³oda kobieta, trafi³a do Wierzenicy i tu potem zapozna³a 
mieszkaj¹cego na sta³e we wsi  Zygmunta Strojnego, za którego wysz³a 
za m¹¿.

Barbara Strojna

pierwszy z lewej Józef Kaczmarek, obok  drugi samotny kawaler 
W³adys³aw S³abuszewski, mój ojciec Zygmunt Strojny odwrócony ty³em 
z papierosem w rêku.

W czwartkowe przedpo³udnie 23 paŸdziernika jadê do Dêbogóry. 
Chcê napisaæ wspomnienie o œp. Mariannie Kosmali. Jej zgon 
nast¹pi³ w listopadzie 2012 roku. Mia³a wówczas 84 lata. Jak 
siêgam pamiêci¹ od pocz¹tku mojego pobytu w Wierzenicy 
odwiedza³em j¹ w domu przez 13 lat co miesi¹c z Komuni¹ œw. w 
pierwszy pi¹tek miesi¹ca. Pocz¹tkowo przyjmowa³a j¹ sama. 
Trochê póŸniej Komuniê œw. w domu zacz¹³ przyjmowaæ tak¿e jej 
ma³¿onek i trwa to do dzisiaj. W jednym z pokoi na piêtrze domu 
by³ zawsze nakryty stó³ i ma³¿onkowie oboje na moment przyjœcia 
ksiêdza wchodzili po schodach na górê. Czasami trzeba by³o na 
nich troszkê poczekaæ. Marianna, chocia¿ porusza³a siê z du¿ym 
trudem, za ka¿dym razem by³a pierwsza. W ostatnich miesi¹cach 
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nast¹pi³a zmiana. Wejœcia na górê sta³y siê ju¿ niemo¿liwe i 
wszystko przygotowywane by³o w pokoju na parterze. W moim 
osobistym wspomnieniu zapamiêta³em  œp. Mariannê jako osob¹ 
niezwykle pobo¿n¹, ciep³¹ i kochan¹, szczerze oddan¹ swym 
najbli¿szym. Ca³e jej ¿ycie up³ynê³o w pracy na roli. W jesieni 
¿ycia widaæ by³o mocno wczeœniejsze spracowanie. ¯y³a tak jak i 

ca³a rodzina skromnie. 
Cudów ¿adnych siê nie 
dorobi³a. Dobrze, ¿e mog³a 
siê cieszyæ mi³oœci¹ i 
szacunkiem ze strony 
najbli¿szych. 

Chcia³em poprosiæ córkê 
Jolantê Sprada by trochê 
opowiedzia³a nam o swojej 
kochanej mamie. OdpowiedŸ 
by³a dla mnie mi³ym 
zaskoczeniem: moja siostra 
Wanda ju¿ napisa³a o naszej 
mamie. PóŸniej ten tekst 
otrzyma³em. Czytaj¹c go 
bardzo siê wzruszy³em. Czuje 
siê, ¿e jest to s³owo od tych, 
którzy ci¹gle kochaj¹. 

xPK

Mijaj¹ dwa lata jak odesz³a, a pe³no nas, a jakoby nikogo nie by³o... 
Wchodzimy do jej pokoju, wydaje siê nam (w³aœciwie czekamy na to), 
¿e nasza Kochana mama siedzi na fotelu i siê uœmiecha, a zaraz potem 
bierze kule i idzie z nami do kuchni, gdzie toczy siê ca³odzienne ¿ycie. 
Wszystkiego musi dopilnowaæ, sprawdziæ. Mama nasza urodzi³a siê i 

mieszka³a w leœniczówce. 
Jej ojciec by³ leœniczym i 
to mia³o bardzo du¿y 
wp³yw na szacunek i 
mi³oœæ do przyrody. By³a 
najstarsz¹ z czwórki 
rodzeñstwa, którym 
opiekowa³a siê 
odpowiedzialnie. Jej 
dzieciñstwo przypad³o na 
lata wojny i dlatego 
razem z siostr¹ jako 14 – 
letnie dziewczynki 
musia³y ciê¿ko pracowaæ 
w lesie. Rodzice jej byli 
bardzo religijni i 
przywi¹zywali wielk¹ 
wagê do tradycji i 
przesz³oœci. Na 
pierwszym miejscu 
zawsze by³ Bóg, Honor i 
Ojczyzna. Dwoje 
rodzeñstwa naszej Mamy 
odesz³o niemal 
równoczeœnie w bardzo 
m³odym wieku, co by³o 
wielk¹ tragedi¹ dla Niej i rodziców. 

Swojego mê¿a, a naszego Tatê pozna³a na do¿ynkach. Zanim stanêli na 
œlubnym kobiercu „chodzili” ze sob¹ a¿ piêæ lat. Œlub brali w 
Sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia w D¹brówce Koœcielnej (dok¹d 
corocznie i w Wierzenicy udaje siê pielgrzymka na odpust wrzeœniowy). 
Prze¿yli ze sob¹ razem 55 lat w wzlotach i upadkach jak to w ¿yciu 
bywa. Ale darzyli siê wzajemnie szacunkiem i tego te¿ nauczyli swoje 
dzieci. Ich ma³¿eñstwo by³o przyk³adem dla nas i mamy nadziejê, dla 
naszych wnuków. Mama ¿y³a ¿yciem ca³ej rodziny: córek, ziêciów, 
wnuków no i prawnuków. Bardzo wa¿na by³a dla Niej nauka wnuków. 
Sama mia³a niespe³nione marzenie ¿eby zostaæ przedszkolank¹ 
(wnuczka Martyna to spe³ni) ale wiadomo jakie to by³y czasy. Du¿o 
czyta³a ksi¹¿ek wypo¿yczonych z biblioteki Raczyñskich, codziennych 

Pożegnaliśmy na cmentarzu ale nigdy w sercu
Wspomnienie o naszej Mamie Mariannie Kosmali. 
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gazet, ogl¹da³a te¿ programy informacyjne w telewizji. Interesowa³a siê 
praktycznie ca³ym œwiatem. Dyskutowa³a na ka¿dy temat. By³a kopalni¹ 
wiedzy z historii ogólnej ale i te¿ tej tycz¹cej najbli¿szej rodziny. Swoim 
ma³ym i potem ju¿ doros³ym wnukom ciekawie j¹ opowiada³a, nie 
szczêdz¹c przy tym wspania³ych anegdot. O sobie nigdy nie myœla³a. 
Zawsze wa¿ny by³ dla Niej ktoœ, nawet „obcy”. Ca³e ¿ycie naszej 
Kochanej Mamy to jedna ciê¿ka praca na gospodarstwie bez chwili 
odpoczynku ale nigdy nie narzeka³a. Uwa¿a³a, ¿e tak musi byæ. 
Modlitwa by³a dla Niej wytchnieniem i zawsze ufa³a w Mi³osierdzie 
Bo¿e. Po¿egnaliœmy Ciê Kochana Mamo na cmentarzu ale nigdy w 
sercu córek, ziêciów, wnucz¹t i prawnuków.
                                                                             Córki  Jola i Wanda 

Jego pogrzeb musia³ siê zapisaæ w pamiêci wielu osób. Wokó³ koœcio³a 
w Wierzenicy zgromadzi³y siê nadzwyczajne t³umy ludzi. Msza œw. 
pogrzebowa odprawiona by³a w œwi¹tyni parafialnej, a z³o¿enie cia³a do 
grobu mia³o miejsce na cmentarzu w Kicinie. Kondukt, który siê 
ukszta³towa³ w drodze z Wierzenicy do Kicina zatarasowa³ na dobr¹ 
godzinê drogê od Wierzonki  w stronê Kozieg³ów. Sznur pojazdów: 
samochody i motocykliœci. Tak¿e polna droga traktem z Wierzenicy do 
Kicina by³a zape³niona. Zanim wszyscy dojechali na cmentarz i go 
szczelnie wype³nili up³ynê³o mnóstwo czasu. Tyle osób chcia³o 
odprowadziæ na miejsce wiecznego spoczynku œp. Jana O¿arowskiego.
Jako proboszcz miejsca pozna³em go jak tylko przyszed³em do parafii. 
Nie raz korzysta³em z ¿yczliwej goœciny jego domu. Nie tylko w czasie 
kolêdy. Kiedy ma³¿onka udawa³a siê do kuchni coœ przygotowaæ do 
jedzenia, Jan zawsze pe³ni³ rolê gospodarza przy stole. Potrafi³ 
opowiadaæ ciekawe historie. Widaæ by³o, ¿e umie byæ dusz¹ 
towarzystwa. Czu³o siê jak kocha swoj¹ rodzinê i swój dom. Wiedzia³,ze 
mam pod opiek¹ kilku m³odych ludzi dlatego te¿ od czasu do czasu, 
jednak doœæ regularnie, podrzuca³ mi na probostwo mro¿one kurczaki. 
Dziêki temu nauczy³em  siê jeœæ i na ró¿ne sposoby przygotowywaæ 

drób. O tym jakim cz³owiekiem by³ œp. Jan O¿arowski rozmawia³em na 
probostwie z jego ¿on¹ El¿biet¹ w czwartek 23 paŸdziernika po 
zakoñczeniu Mszy œw. w koœciele.

Najpierw o tym, jak d³ugo byliœmy ma³¿eñstwem. Ma³¿eñstwem 
byliœmy ponad 40 lat. W naszym koœciele w roku poprzedzaj¹cym zgon 
Janka œwiêtowaliœmy t¹ rocznicê. Wtedy nie zdawa³am sobie sprawy z 
tego,ze to jest nasza ostatnia wspólna rocznica. Janek chorowa³ ale nie 
wydawa³o siê, ¿e to mo¿e byæ takie groŸne. Nie wiem, czy czegoœ nie 
ukrywa³ przed nami.      

Jak ¿eœmy siê poznali i coœ o œlubie. Poznaliœmy siê przez Janka 
kole¿ankê, z któr¹ chodzi³ do szko³y wieczorowej w Poznaniu. Ja t¹ 
dziewczynê zna³am po s¹siedzku. Pierwszy raz spotkaliœmy  siê w 
kawiarni. Potem Janek odprowadza³ t¹ kole¿ankê i przy okazji chcia³ siê 
ze mn¹ spotkaæ. Ona wyci¹ga³a mnie z domu. Ja osobiœcie by³am 
nieœmia³a i nie udziela³am siê towarzysko. Janek od czasu gdy mnie 
zapozna³, nie chcia³ siê ju¿ odczepiæ. Jednak wiele up³ynê³o miesiêcy 
zanim zaczêliœmy spotykaæ siê razem bez towarzystwa tej kole¿anki. 
Œlub odby³ siê w katedrze poznañskiej w paŸdzierniku 1972 roku. On 
mia³ wtedy 23 lata, ja 21. Po œlubie zamieszkaliœmy w Czerwonaku 
razem z  jego rodzicami. Mieliœmy jednak swoj¹ osobn¹ czêœæ 
mieszkania.  
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O domu rodzinnym Janka,  o dzieciñstwie i  m³odoœci. Janek urodzi³ 
siê w Tomaszowie Lubelskim w 1949 roku. Rodzice jego mieszkali w 
miejscowoœci Podhorce. Sprzedawszy swój dobytek, z tego miejsca 
przeprowadzili siê do Puszczykowa, a póŸniej do Czerwonaka. Janek 
mia³ trzy siostry. Do szko³y podstawowej chodzi³ w Czerwonaku. Potem 
do szko³y zawodowej. Nastêpnie do liceum wieczorowego.

Co zadecydowa³o, ¿e osiedliœmy w Mielnie i zajêliœmy siê hodowl¹ 
kurczaków. Janka ojciec by³ cz³owiekiem niezwykle zaradnym. Chc¹c 
zabezpieczyæ byt rodzinie, podejmowa³ siê realizacji ró¿nych 

przedsiêwziêæ. Jednym z 
jego pomys³ów  by³o 
wybudowanie kurnika. 
Janek wdro¿y³ siê do 
pracy przy nim. W 
Czerwonaku jednak nie 
by³o mo¿liwoœci  
dalszego rozwoju i 
dlatego zaczêliœmy szukaæ 
dla siebie miejsca gdzie 
indziej. W ten sposób 
trafiliœmy oko³o 1979 
roku do Mielna.  

Sk¹d na pogrzebie 
Janka wziê³a siê ta 
wielka rzesza ludzi? 
Przez ca³e ¿ycie Janek by³ 
niezwykle otwarty 
towarzysko. Pierwszy raz 
zobaczy³am to w dniu 
naszego œlubu, kiedy w 

koœciele zjawi³o siê mnóstwo jego kolegów i kole¿anek. Nikogo z tych 
ludzi wczeœniej  nie zna³am. £atwo nawi¹zywa³ kontakty i lubi³ siê 
anga¿owaæ. Pasj¹ jego by³o myœlistwo i ³owiectwo, tak¿e rybactwo. 
Wszêdzie by³o wiêc jakieœ towarzystwo. W zimie lubi³ jazdê na nartach. 
Wszystkich nas tego nauczy³. (Moja pierwsza nauka polega³a na tym, ¿e 
kaza³ mi zje¿d¿aæ ze wzniesienia, które nie by³o ma³e. Powiedzia³ co 
mam robiæ ale  oczywiœcie tego w emocjach nie zapamiêta³am. 
Zjecha³am na tzw. krechê, porz¹dnie po drodze siê poobija³am i tego 

roku wiêcej lekcji ju¿ nie by³o.) Latem Janek lubi³ p³ywanie i jazdê 
motorówk¹. Kocha³ tak¿e motory. Z tym zwi¹zane by³y liczne wyjazdy i 
kolejne znajomoœci. W wielu spotkaniach jemu towarzyszy³am, chocia¿ 
jazdy na motorze zawsze trochê siê ba³am.  Z piêknych imprez które 
przy tej okazji prze¿yliœmy to zloty doroczne motocyklistów na Jasnej 
Górze, rajd szlakiem Stefana Czarneckiego i wiele innych. Dziêki tak 
wielkiej aktywnoœci Janek wszêdzie mia³ znajomych i to jak ju¿ 
wspomnia³am, od  m³odoœci. By³ powszechnie lubiany. Chêtnie te¿ 
pomaga³ innym. Wiadomoœæ o jego chorobie poruszy³a wielu. Wszyscy 
byli zaskoczeni. Od wielu znajomych doœwiadczy³am s³ów wsparcia i 
¿yczliwoœci. W dniu pogrzebu chyba stawili siê wszyscy by 
towarzyszyæ mu na ostatniej drodze. 
Jako m¹¿ i ojciec. O zaanga¿owaniu w prace domowe, w wychowanie 
dzieci, charakter Janka.  Jako m¹¿ i ojciec by³ bardzo troskliwy. 
Zabiega³ o zabezpieczenie bytu materialnego rodziny. W prace domowe 
nie anga¿owa³ siê wcale.  W tym 
nie mog³am liczyæ na jego pomoc. 
Nie umia³ sobie zrobiæ nawet 
œniadania.   Lubi³ byæ 
obs³ugiwany. Mówi³: lepiej mi 
smakujê jak ty mi zrobisz. 
Dzieæmi siê interesowa³. Tu 
mog³am liczyæ na jego 
zaanga¿owanie. Nie tylko wtedy 
gdy by³y ma³e ale i póŸniej.  
Stara³ siê je zachêcaæ do nauki, 
w³¹cza³ w ró¿ne prace i  
zaszczepia³ umiejêtnoœci 
sportowe. Wszystkich nauczy³ 
p³ywania. By³ te¿ bardzo 
uczuciowy. Mocno prze¿ywa³ w 
ostatnich latach chorobê naszej 
wnuczki. Janek nie by³ zbyt 
ustêpliwy. Lubi³ zarz¹dzaæ, mówiæ co kto ma zrobiæ. Jednak nie 
przebiera³ miary w tym wszystkim. Rzadko ¿eœmy siê k³ócili. Kiedy na 
czymœ mi zale¿a³o, umia³am go odpowiednio podejœæ.  
Janek umar³ maj¹c 63 lata. Zawin¹³ siê w ci¹gu zaledwie 6 tygodni. Nikt 
z nas nie spodziewa³ siê takiego ataku choroby. Oczywiœcie, ¿e bardzo 
mi go brakuje. Dobrze, ¿e mam oparcie w naszych dzieciach. 
                                                                                                  opr.  x PK
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„17 czerwca o 2:46 w nocy 
przysz³a drogami natury na 
œwiat Barbara Hetmañska. 
Wa¿y³a w momencie urodzenia 
3380 g. Zdoby³a 10 punktów w 
skali Apgar. Mama i córka czuj¹ 
siê dobrze, odpoczywaj¹ 
bezpieczne i pod dobr¹ opiek¹ 
na oddziale szpitala 
ginekologiczno-po³o¿niczego w 
Poznaniu przy ulicy Polnej.” Takie sms-y i e-maile rozsy³a³ szczêœliwy 
Tata, Bartosz Hetmañski, wywo³uj¹c powszechny entuzjazm. Tego dnia, 
Rodzina odwiedzaj¹ca Matkê i Córkê w szpitalu, podziwia³a cud 
macierzyñstwa. Na szpitalnym ³ó¿ku le¿a³o  obok zmêczonej, ale bardzo 
szczêœliwej, Mamy  œliczne, subtelne maleñstwo, w którym mo¿na by³o 
dopatrzyæ siê podobieñstwa do Rodziców, a nawet do Dziadków. M³oda 
Mama promienia³a radoœci¹, a jej Córeczka, ma³a Basia, cieszy³a i 
zadziwia³a obecnych swoim zachowaniem. Przede wszystkim spa³a, jak 
to przystoi noworodkom, ale te¿ trochê czuwa³a. Otwiera³a niebieskie 
oczy. Rusza³a r¹czkami, a nawet zsunê³a r¹czk¹ czapeczkê z g³ówki. 
Obejmowa³a paluszkami palec Matki i chwyta³a frêdzle jej koszuli, które 
przyk³ada³a do ust. 
Bezgraniczna radoœæ Rodziny nie trwa³a jednak d³ugo. W œrodê 18 
czerwca, w nieca³¹ dobê po przyjœciu na œwiat, Basia odesz³a bezg³oœnie 
w szpitalnym ³ó¿eczku. Jej Mama, le¿¹ca na ³ó¿ku obok, wycieñczona 
trudnym porodem, nic nie s³ysza³a. Kiedy przysz³a pielêgniarka i 
rozpoczêto reanimacjê dziecka, ju¿ nic siê nie da³o zrobiæ. 
Bezlitosny los zadrwi³ z naszej Rodziny. We wtorek, 17 czerwca, 
siêgnêliœmy nieba  urodzi³a siê Basia, ale w œrodê, 18 czerwca, 
poch³onê³o nas piek³o  Basia umar³a. Dostaliœmy Basieñkê z niebieskiej 
wypo¿yczalni tylko na bardzo krótki czas - na jeden, jedyny dzieñ, który 
jednak wystarczy³ do tego, by Rodzina szczerze pokocha³a to 

Dzieci¹tko.
Co mo¿na napisaæ o 
dziewczynce, która ¿y³a tak 
krótko? Mo¿na jedynie snuæ 
przypuszczenia o jej dalszym 
¿yciu. O tym, ¿e pewnie 
by³aby dobrym cz³owiekiem, 
tak jak jej Rodzice. ¯e 
znalaz³aby harmoniê 
wewnêtrzn¹ z sam¹ sob¹, a 
tak¿e z innymi ludŸmi i z 
otoczeniem. Niestety, ju¿ siê 
tego nie dowiemy.
Tylko wspomnienie jedynego 
cudownego dnia, kiedy 
mieliœmy ¿yw¹ Basiê, dawa³o 
moim bliskim, którzy mocno 
trzymali siê razem, si³ê w 
¿a³obie. Nawet rozpaczaj¹ca 
Córka, kiedy mówi³a o tym 
piêknym dniu, pogodnia³a, a 
przez moment na jej strapion¹ 
twarz powraca³ delikatny 
uœmiech. 
Wszyscy mieliœmy nadziejê, 
¿e za spraw¹ Basieñki 
powrócimy w jakimœ sensie do dawnych, dziecinnych lat. Jednak plany i 
oczekiwania zwi¹zane z Maleñstwem bardzo szybko leg³y w gruzach. 
To nie tak mia³o byæ. Sta³o siê zupe³nie inaczej ni¿ mieliœmy prawo 
oczekiwaæ. Pokoik Basi pozostanie pusty. Jak napisa³ przed prawie 230 
laty szkocki poeta, Robert Burns  nawet najlepiej u³o¿one plany czasem 
w gruzy siê wal¹: 
Misterne plany i myszy, i ludzi
Czêsto id¹ Ÿle,
I nie zostaje nam nic, prócz ¿alu i cierpienia,
Zamiast oczekiwanej radoœci.

          Zbigniew W. Kundzewicz, jednodniowy dziadek
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Zmar³y w ubieg³ym roku œp. Marek Giec pozosta³ w mojej pamiêci 
dobrym s¹siadem. Zawsze mog³am zasiêgn¹æ dobrej dobrej rady 
dotycz¹cej zw³aszcza spraw zwi¹zanych z wyposa¿eniem domu. Pomóg³ 
mi zainstalowaæ pralkê automatyczn¹, czy te¿ naprawiæ 50-letni¹ 
„Franiê” (pralka wirnikowa). Razem w sklepie zakupiliœmy armaturê 
sanitarn¹ do ³azienki, któr¹ naturalnie zamontowa³. Jednym s³owem 
„z³ota r¹czka”. By³ cz³owiekiem pogodnym i uczynnym. Jedn¹ z jego 
pasji by³o hodowanie przydomowego drobiu jak: kurki „zwerkusie”, 
kaczki francuskie a tak¿e gêsi. 
Mia³ dobre kontakty z s¹siadami, z którymi prowadzi³ rozmowy na 
ró¿ne tematy. Dba³ o dom, robi³ zakupy, wychowywa³ wnuki. Pozosta³ w 
pamiêci jako dobry cz³owiek.

Wdziêczna Iwona Walent

Marka spotyka³em codziennie rano. Wpierw gdy odprowadza³ wnuczka 
do przedszkola /ja odwozi³em syna w drugim kierunku/, potem w 
sklepie gdy robi³ zakupy dla domu i wreszcie gdy sam spieszy³em siê na 
autobus do pracy on ju¿ dy¿urowa³ przy magazynie Caritasu. By³ takim 
sta³ym punktem w krajobrazie Wierzenicy. Zawsze obecny, zawsze 
serdeczny, zawsze pomocny. To on mnie namówi³, ¿ebym obj¹³ 
so³ectwo. Potem zosta³ cz³onkiem rady so³eckiej i zawsze mog³em na 
niego liczyæ. Numer Jego telefonu by³ bardzo czêsto przez mnie 
wybierany. Melodyjka „koko koko euro spoko” która siê odzywa³a po 
wybraniu numeru zawsze wprawia³a mnie w dobry nastrój, a Marek 
tubalnym g³osem zawsze zapewnia³, ¿e „nie ma sprawy”. To Jego 
mi³oœæ do kwiatów by³a zaczynem pomys³u drewnianych kwietników 
wzd³u¿ g³ównej drogi. Swoim wózkiem wid³owym pomaga³ w ich 
ustawianiu i chowaniu na zimê. By³ dobrym duchem Wierzenicy. W 
rozmowach czêsto wiele osób mówi, ¿e bez niego jest bardzo pusto. 
Dodam – bardzo pusto.

Maciej Dominikowski

W pi¹tkowe przedpo³udnie 24 paŸdziernika odwiedzi³em mieszkanie 
Bogdany Cywiñskiej. Od kilku osób ju¿ wczeœniej s³ysza³em, ¿e jej 
mama by³a osob¹ niezwykle urokliw¹. Poprosi³em wiêc by mi coœ o niej 
opowiedzia³a.

W³aœnie wczoraj myœla³am du¿o o moich rodzicach – zaczê³a swoj¹ 
opowieœæ Bogdana Cywiñska – oboje s¹ pochowani w ró¿nych 
miejscach.  Muszê pomyœleæ o ekshumacji aby nareszcie spoczêli 
razem. Moja mama na imiê mia³a Halina i nazywa³a siê z domu Balcer. 
Urodzi³a siê w 1909 roku w Tucholi. Jej ojciec mia³ na imiê Józef i by³ 
w³aœcicielem gorzelni. Mama jej, a wiêc moja babcia, mia³a na imiê 
Jadwiga, z domu by³a Pr¹dzyñska. Mama mia³a kilkoro rodzeñstwa. Po 
szkole powszechnej pobiera³a naukê w Seminarium Nauczycielskim w 



16 17Wierzeniczenia 9 [114] 2014

Zmar³y w ubieg³ym roku œp. Marek Giec pozosta³ w mojej pamiêci 
dobrym s¹siadem. Zawsze mog³am zasiêgn¹æ dobrej dobrej rady 
dotycz¹cej zw³aszcza spraw zwi¹zanych z wyposa¿eniem domu. Pomóg³ 
mi zainstalowaæ pralkê automatyczn¹, czy te¿ naprawiæ 50-letni¹ 
„Franiê” (pralka wirnikowa). Razem w sklepie zakupiliœmy armaturê 
sanitarn¹ do ³azienki, któr¹ naturalnie zamontowa³. Jednym s³owem 
„z³ota r¹czka”. By³ cz³owiekiem pogodnym i uczynnym. Jedn¹ z jego 
pasji by³o hodowanie przydomowego drobiu jak: kurki „zwerkusie”, 
kaczki francuskie a tak¿e gêsi. 
Mia³ dobre kontakty z s¹siadami, z którymi prowadzi³ rozmowy na 
ró¿ne tematy. Dba³ o dom, robi³ zakupy, wychowywa³ wnuki. Pozosta³ w 
pamiêci jako dobry cz³owiek.

Wdziêczna Iwona Walent

Marka spotyka³em codziennie rano. Wpierw gdy odprowadza³ wnuczka 
do przedszkola /ja odwozi³em syna w drugim kierunku/, potem w 
sklepie gdy robi³ zakupy dla domu i wreszcie gdy sam spieszy³em siê na 
autobus do pracy on ju¿ dy¿urowa³ przy magazynie Caritasu. By³ takim 
sta³ym punktem w krajobrazie Wierzenicy. Zawsze obecny, zawsze 
serdeczny, zawsze pomocny. To on mnie namówi³, ¿ebym obj¹³ 
so³ectwo. Potem zosta³ cz³onkiem rady so³eckiej i zawsze mog³em na 
niego liczyæ. Numer Jego telefonu by³ bardzo czêsto przez mnie 
wybierany. Melodyjka „koko koko euro spoko” która siê odzywa³a po 
wybraniu numeru zawsze wprawia³a mnie w dobry nastrój, a Marek 
tubalnym g³osem zawsze zapewnia³, ¿e „nie ma sprawy”. To Jego 
mi³oœæ do kwiatów by³a zaczynem pomys³u drewnianych kwietników 
wzd³u¿ g³ównej drogi. Swoim wózkiem wid³owym pomaga³ w ich 
ustawianiu i chowaniu na zimê. By³ dobrym duchem Wierzenicy. W 
rozmowach czêsto wiele osób mówi, ¿e bez niego jest bardzo pusto. 
Dodam – bardzo pusto.

Maciej Dominikowski

W pi¹tkowe przedpo³udnie 24 paŸdziernika odwiedzi³em mieszkanie 
Bogdany Cywiñskiej. Od kilku osób ju¿ wczeœniej s³ysza³em, ¿e jej 
mama by³a osob¹ niezwykle urokliw¹. Poprosi³em wiêc by mi coœ o niej 
opowiedzia³a.

W³aœnie wczoraj myœla³am du¿o o moich rodzicach – zaczê³a swoj¹ 
opowieœæ Bogdana Cywiñska – oboje s¹ pochowani w ró¿nych 
miejscach.  Muszê pomyœleæ o ekshumacji aby nareszcie spoczêli 
razem. Moja mama na imiê mia³a Halina i nazywa³a siê z domu Balcer. 
Urodzi³a siê w 1909 roku w Tucholi. Jej ojciec mia³ na imiê Józef i by³ 
w³aœcicielem gorzelni. Mama jej, a wiêc moja babcia, mia³a na imiê 
Jadwiga, z domu by³a Pr¹dzyñska. Mama mia³a kilkoro rodzeñstwa. Po 
szkole powszechnej pobiera³a naukê w Seminarium Nauczycielskim w 



18 19Wierzeniczenia 9 [114] 2014

Bydgoszczy, ale chyba go nie skoñczy³a. Dodatkowo pobiera³a lekcje 
jêzyka francuskiego i muzyki. Chodzi³a tak¿e na kursy prowadzenia 
domu. Swojego mê¿a Józefa Cywiñskiego, rok starszego od siebie, 
pozna³a w³aœnie podczas nauki we wspomnianym Seminarium. On tak¿e 
tam uczêszcza³. Pobrali siê w 1936 roku najprawdopodobniej w 
Strzelewie, gdzie dziadkowie zamieszkiwali. W dniu œlubu, mama 
zawsze o tym wspomina³a, moja babcia, a jej mama, dosta³a udaru i 
wkrótce potem zmar³a.

M³odzi ma³¿onkowie zamieszkali najpierw w Strzelewie. Potem 
przenieœli siê do £ukowa i krótko potem, jeszcze przed wojn¹, do 
Wierzenicy. Mama moja nigdy nie pracowa³a zawodowo. Zawsze 
zajmowa³a siê domem. Ojciec mój, chocia¿ mia³ wykszta³cenie 
nauczycielskie, nigdy nie pracowa³ w swoim zawodzie. Teœæ wci¹gn¹³ 
go do pracy w gorzelni. Wszêdzie gdzie by³ pracowa³ na stanowisku 
kierownika gorzelni. Przed wojn¹ urodzi³ siê mój brat ale niestety 
szybko umar³. By³o to jeszcze przed przyjazdem do Wierzenicy. Mama 
bardzo mocno to prze¿y³a. Wojna zasta³a ich w Wierzenicy. Ojciec mój 
zosta³ zmobilizowany do wojska i bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej. 
Potem krótko by³ w niewoli i wróci³ do domu i dalej pracowa³ na tym 
samym stanowisku w gorzelni. Nigdy nie chcia³ opowiadaæ o swoich 
prze¿yciach wojennych. Ja przysz³am na œwiat w Wierzenicy w 1942 
roku. 

We wspomnieniach mojej 
mamy utkwi³ rok 1945 
kiedy pojawili siê 
Rosjanie. Gorzelnia, któr¹ 
szybko wypatrzyli sta³a 
siê obiektem ich czêstych  
odwiedzin. Obok nas 
zamieszka³ oficer rosyjski 
z jak¹œ kobiet¹. 
Zachowywa³ siê 
grzecznie. Podobno 
bardzo mnie lubili i 
czêsto brali na rêce. 
Pojawia³o siê wielu 
innych ¿o³nierzy, którzy 
ju¿ od progu krzyczeli do 
ojca: „Dawaj spirit”. 
Potem pili u nas w 
mieszkaniu. Niekiedy 
przychodzili ze swoj¹ 
zak¹sk¹ ale czasami 
mama musia³a specjalnie 
przygotowywaæ dla nich jedzenie. Któregoœ dnia, kiedy spirytus ju¿ siê 
skoñczy³, przyszed³ Rosjanin i zachowywa³ siê bardzo agresywnie. 
Mojemu ojcu przystawi³ pistolet do g³owy i krzycza³: „dawaj spirit” 
Mama moja le¿a³a akurat chora w ³ó¿ku. Przera¿ona wyci¹gaj¹c rêkê 
zawo³a³a: „Matko Boska, ratuj!”.Rosjanin opuœci³ rêkê i strzeli³ w 
pod³ogê. Dziura w pod³odze pozosta³a jako pami¹tka po tym zdarzeniu. 

Po wojnie rodzice dalej mieszkali w Wierzenicy. Kiedy w 1949 roku 
zamkniêto gorzelniê w Wierzenicy, ojciec przeniós³ siê do pracy we 
Wierzonce. Po 3 – 4 latach wszyscy jako rodzina przenieœliœmy siê do 
Wierzonki i zamieszkaliœmy obok gorzelni.  Mama przy domu trzyma³a 
kury, kaczki. Chyba tak¿e i œwiniê. Ojciec czêsto do domu kogoœ 
przyprowadza³ i trzeba by³o czêstowaæ obiadem goœci. Mama by³a 
bardzo delikatna, lubi³a czytaæ. Mnie tak¿e nauczy³a czytania. Przy 
ka¿dej okazji dostawa³am od niej ksi¹¿ki. Mój ojciec by³ bardziej 
surowy, dosyæ szorstki w obejœciu. Potrafi³ nie raz swoim zachowaniem 
mamie sprawiæ przykroœæ. Nie mia³ w sobie naturalnego ciep³a, ja te¿ 
trochê siê go zawsze ba³am. To kontrastowa³o z jego zachowaniem na 
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zewn¹trz, gdzie by³ towarzyski.  Mama niewiele mia³a znajomych. W 
Wierzenicy przyjaŸni³a siê z Wiktori¹ Kuku³ow¹, która w swoim czasie 
by³a pomoc¹ domow¹ w dworku Cieszkowskich. Tak¿e z m³ynarzami z 
Wierzenicy i z rodzin¹ Miko³ajewskich z Dêbogóry. Nie wiem sk¹d 
mia³a kole¿anki z Kobylnicy, z którymi siê wzajemnie odwiedza³y.

Teraz wspomnê o epizodzie z pamiêtnego czerwca 1956 roku. 28 
czerwca akurat by³o og³oszenie listy przyjêtych uczniów do liceum. 
Kilka dni wczeœniej zdawa³am stosowne egzaminy. Niczego nie 
œwiadome wybra³yœmy siê z mam¹ do Poznania i przez przypadek 
stanêliœmy w samym centrum zdarzeñ. Mama chcia³a dostaæ siê do pracy 
do swojej siostry aby od niej coœ dowiedzieæ siê na temat tego co siê 
sta³o. Nie maj¹c orientacji gdzie tocz¹ siê wypadki sz³yœmy w stronê 
Rynku Je¿yckiego, a wiêc w  rejon najpowa¿niejszych zajœæ. Potem 
wycofywa³yœmy siê w stronê Garbar. Tam znowu niesione przez t³um 
by³yœmy œwiadkami szturmu na wiêzienie przy M³yñskiej. Strach by³ 
olbrzymi. Widok pojazdów wojskowych i czo³gów sprawi³, ¿e mamie od 
razu wróci³y na pamiêæ wspomnienia z wojny. Ktoœ z rodziny odwióz³ 
nas potem motorem z przyczepk¹ do Wierzonki.

Mê¿atk¹ moja mama by³a 49 last. Józef Cywiñski zmar³ w 1985 roku i 
zosta³ pochowany na cmentarzu na Mi³ostowie w Poznaniu. Przed 
œmierci¹ doœæ ciê¿ko chorowa³ na nowotwór. Mia³ wtedy77 lat. 

Oczywiœcie z mam¹ ¿eœmy siê nim opiekowa³y. 
Kiedy ju¿ by³ kiepski mia³am dylemat. 
Podobnie i moja mama. Chcia³yœmy sprowadziæ 
do niego ksiêdza  ale on od pewnego d³u¿szego 
czasu nie chcia³ chodziæ do koœcio³a i unika³ 
spowiedzi. Z mam¹ wiedzia³yœmy dlaczego tak 
siê dzia³o. Ba³yœmy siê jego reakcji. Akurat w 
naszej parafii nie by³o proboszcza ks. 
Pieczonki. By³ natomiast ksi¹dz na zastêpstwie. 
Poprosi³am tego ksiêdza by przyszed³ do nas do 
domu ( w ksiêdze zmar³ych wpisany jest ks. Jan 
Chmiel – dop. xPK).  Kiedy ojciec go zobaczy³, 
wyci¹gn¹³ rêkê w stronê krzy¿a i siê prze¿egna³. 
Potem zostawi³yœmy ich samych w pokoju. 

Przez szereg dni przed przyjœciem ksiêdza ojciec by³ niespokojny. Po 
jego wyjœciu ca³kowicie siê wyciszy³. Mama moja zmar³a 12 lat póŸniej. 
Te¿ bardzo powa¿nie chorowa³a i wymaga³a sta³ej opieki. Do¿y³a 

przesz³o 88 lat. Pochowana zosta³a w Wierzenicy. Przez ca³e swe ¿ycie 
by³a bardzo religijna. Przed wojn¹ nale¿a³a do Sodalicji Mariañskiej. 
Razem z mam¹ oprócz Wierzenicy, czêsto chodzi³yœmy na Mszê œw. do 
kaplicy do Kobylnicy. W domu goœciem rodziców by³ ks. Spachacz z 
Kicina. Nie wiem sk¹d by³a ta znajomoœæ, bowiem my do koœcio³a do 
Kicina nie jeŸdziliœmy.  
To ¿e moi rodzice nie s¹ razem pochowani wynika³o z tego, ¿e kiedyœ 
mia³am plan by przenieœæ siê do Poznania. Potem od tego odst¹pi³am i 
tak dosz³o do ich rozdzielenia po œmierci. Lata up³ynê³y, a ja nie 
umia³am siê zabraæ za przeprowadzenie ekshumacji. 

opr.  XPK

Ma³¿eñstwem byli 54 lata. Pobrali siê we wrzeœniu 1957 roku w 
Graboszewie k. Wrzeœni. Mama mia³a wtedy 25 lat, tata 28. Do koœcio³a 
udali siê pieszo nie korzystaj¹c w przeciwieñstwie do innych  z ¿adnej 
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powózki. Mama pochodzi³a w³aœnie z tej miejscowoœci. Tato mieszka³ w 
s¹siedniej wiosce Paruszewo. Poznali siê w czasie do¿ynek na zabawie 
wiejskiej. Przed œlubem sprzyjali ze sob¹ oko³o 2 lat. Mama z zawodu 
by³a krawcow¹, tato palaczem w gorzelni w Paruszewie. Kiedy oboje 
mieli po kilka lat wybuch³a wojna. To uniemo¿liwi³o im chodzenie do 
szko³y. Mamê uczyli czytaæ i pisaæ w domu jej rodzice. Korzystali przy 
tym z pomocy ksi¹¿eczki do nabo¿eñstwa. Bali siê trzymaæ na wierzchu 
inne ksi¹¿ki. Tato w wieku 13 lat musia³ ju¿ pracowaæ na roli tak samo 
jak doroœli. Szko³ê podstawow¹ koñczyli po wojnie uzupe³niaj¹c 
wykszta³cenie o dodatkowe kursy. Z czasów panieñskich mama lubi³a 
wspominaæ jak œpiewa³a w parafialnym chórze koœcielnym. Z tego 
okresu zachowa³a liczne znajomoœci, które przetrwa³y do œmierci.   

Po œlubie zamieszkali  u mamy 
rodziców w Graboszewie. Tam 
przysz³y na œwiat wszystkie ich 
dzieci. W sumie by³o ich 
czworo: dwie córki i dwóch 
synów. Chocia¿ mama poza 
domem nie pracowa³a, posy³ani 
byliœmy wszyscy do przedszkola 
abyœmy dobrze siê przygotowali 
do nauki szkolnej. T¹ dba³oœæ 
warto podkreœliæ bo nie by³o 
wiele wiejskich dzieci 
korzystaj¹cych z takiej formy 
nauki. Z dzieciñstwa pamiêtamy 
wspólne z rodzicami letnie 
spacery do lasu i do parku. Zim¹ 
z tat¹ chodziliœmy na sanki. 

Po 8 latach rodzice przenieœli siê do Paruszewa na swoje mieszkanie. 
Tam mieszkali 12 lat. W 1977 roku  przenieœli siê do Wierzonki. 
Powodem przeprowadzki by³o pragnienie polepszenia sobie warunków 
¿ycia. By³ to czas kiedy my jako ich dzieci uczyliœmy siê w szkole. 
Rodzice dbali o nasz¹ naukê i stale nas do niej zachêcali. Mama 
regularnie chodzi³a na wszystkie wywiadówki. Daniel chodzi³ do szko³y 
zawodowej samochodowej, do której uczêszczali sami ch³opcy. W 
klasie by³o sporo wagarów i dlatego zebrania odbywa³y siê co miesi¹c. 
Mama zawsze by³a obecna. Rodzice pilnowali nas byœmy chodzili na 

lekcje religii. Co tydzieñ regularnie 
uczêszczaliœmy wszyscy do koœcio³a na 
Mszê œw. Tak¿e na dodatkowe 
nabo¿eñstwa. Mama pilnowa³a byœmy 
modlili siê w domu. Mówi³a byœmy 
modlili siê w³asnymi s³owami, a nie 
tylko powtarzali wyuczone modlitwy. 
Mama poszy³a mi i mojej siostrze bia³e 
sukienki, które zak³ada³yœmy do sypania 
kwiatków. 
Rodzice dbali byœmy wyje¿d¿ali jako 
dzieciaki na kolonie organizowane przez 
zak³ad pracy. Sami zaczêli wyje¿d¿aæ jak 
tato przeszed³ na emeryturê. Wtedy mieli 
wiêcej czasu wolnego. My wtedy 
byliœmy ju¿ doroœli. Czêœæ rodzeñstwa 
mia³a ju¿ swoje rodziny (doczekali siê czworo wnuczek). JeŸdzili na 
wczasy i do sanatorium. 

We Wierzonce rodzice najpierw dostali mieszkanie w podwórzu  
gospodarstwa. Mama zajmowa³a siê domem. Bardzo dobrze gotowa³a, 
czasami piek³a dla nas coœ specjalnego jako niespodziankê. Nigdy nie 
by³o sytuacji ¿eby nie by³o obiadu. Nie zostawia³a nas samych bez 

opieki. Du¿o czasu poœwiêca³a na 
szycie. Po kolei obszywa³a nas 
wszystkich, tak¿e ojca. Szy³a poœciele, 
haftowa³a ig³¹ i szyde³kiem serwety, na 
drutach robi³a z tego samego koloru 
we³ny czapki, rêkawiczki i szale, tak¿e 
skarpety. Do dzisiaj w domu mamy 
serwety, które robi³a jeszcze w czasach 
panieñskich. Wiele osób ze wsi i z 
okolic korzysta³o z jej us³ug. Potrafi³a 
uszyæ wszystko przy jednej przymiarce. 
Szy³a tak¿e kom¿e do koœcio³a, a nawet 
sutannê dla ks. Pieczonki. Tato pracowa³ 
do emerytury we Wierzonce w gorzelni.  
W 1989 roku przeprowadziliœmy siê do 
bloku. W tym roku tato nasz poszed³ na 
emeryturê. 
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Przez wszystkie lata rodzice nasi ¿yli zgodnie. Stworzyli nam 
prawdziwie szczêœliwy rodzinny dom. Nie s³yszeliœmy ¿eby w sposób 
gwa³towny siê k³ócili, czy sobie ubli¿ali. Dla taty wa¿ne by³o zdanie 
mamy. Ona kierowa³a domem, jego wydatkami Decyzje o wa¿nych 
zakupach podejmowali wspólnie. Uczy³a nas oszczêdnoœci byœmy 
kupowali tylko to co potrzebne. Mama zawsze pilnowa³a by mieszkanie 
by³o bardzo czyste. Tego nas nauczy³a. Myœmy z siostr¹ mia³y na 
przemian dy¿ury w kuchni.  Ch³opcy mieli obowi¹zek pomocy na 
dzia³ce. W sobotê by³y robione gruntowne porz¹dki.

Rodzice przez d³ugie lata cieszyli siê dobrym zdrowiem. Nie chorowali. 
Taty choroba zaczê³a siê po przekroczeniu 70 roku ¿ycia i trwa³a oko³o 
10 lat. Stopniowo traci³ sprawnoœæ ruchow¹ i w mowie. W tym czasie 
rodzice prze¿ywali swój z³oty jubileusz ma³¿eñski. Obchodzili go 
dok³adnie w tym samym dniu co piêædziesi¹t lat wczeœniej 15 wrzeœnia. 
By³a tak sama s³oneczna pogoda. Mieli uroczystoœæ w koœciele potem w  
lokalu by³o spotkanie rodzinne. Bardzo to wszyscy radoœnie prze¿yliœmy  
Do koñca ¿ycia tato stara³ siê byæ samodzielny. Nie le¿a³ w ³ó¿ku. Zmar³ 
w wieku 82 lat w lutym 2011 roku.  Mama chorowa³a  oko³o 15 
lat..Mia³a têtniaka na aorcie. Do koñca ¿ycia by³a sprawna i te¿ nie 
le¿a³a. Wiosn¹ 2013 roku  boleœnie prze¿y³a œmieræ córki. która w 
szpitalu zmar³a na chorobê nowotworow¹.  Niew¹tpliwie wp³ynê³o na 
pogorszenie siê stanu jej zdrowia. Zmar³a w listopadzie 2013 roku. 
Doczeka³a 81 lat. Zgon poprzedzi³ miesiêczny pobyt w szpitalu. Zmar³a 
w domu 2 godziny po powrocie ze  szpitala.      

O swoich rodzicach opowiadali 
Iwona, Wojtek i Daniel

Rodzeñstwo odwiedzi³o mnie na probostwie w niedzielê wieczorem 26 
paŸdziernika. Z du¿ym wzruszeniem s³ucha³em  ich wspomnieñ o 
swoich kochanych rodzicach. Przez lata odwiedza³em obojga 
ma³¿onków w pierwszy pi¹tek miesi¹ca przychodz¹c z Komuni¹ œw.  
Pamiêtam ich z³oty jubileusz. Z tej okazji p. Barbara ofiarowa³a dla 
parafii bursê, z któr¹ ksi¹dz chodzi i odwiedza chorych. U¿ywam jej do 
dnia dzisiejszego. Moj¹ zewnêtrzn¹ obserwacj¹ mogê tylko potwierdziæ 
co zosta³o powiedziane o œp. ma³¿onkach. Kochani, dobrzy i pe³ni  
ciep³a ludzie. S³uchaj¹c tej opowieœci  na pamiêæ przychodzi³o mi s³owa 
Jezusa: tajemnice Królestwa zosta³y objawione ludziom prostym
(por.  Mt 11,25).

dop. XPK

To piêkny i po¿yteczny zwyczaj polegaj¹cy na umieszczaniu w 
listopadowym numerze „Wierzeniczeñ” wspomnieñ o tych, którzy 
spoczywaj¹ na wierzenickim cmentarzu. Du¿e uznanie dla 
pomys³odawcy. Dziêki tym wspomnieniom groby nie s¹ anonimowe, 
uœwiadamiaj¹, ilu niezwyk³ych, 
m¹drych i dobrych ludzi ¿y³o na 
tej ziemi. Warto ocaliæ ich od 
zapomnienia.
Wœród mogi³, pod wielkim 
roz³o¿ystym dêbem, znajduje siê 
miejsce wiecznego spoczynku 
mojego Mê¿a  Mieczys³awa 
Sobieraja  mieszkañca Poznania. 
Nie pochodzi³ z tej ziemi, urodzi³ 
siê bowiem w 1933 roku we wsi 
Cudzynowice na ziemi kieleckiej. 
Po zdaniu w 1951 roku matury w 
Kazimierzy Wielkiej pracowa³ 
jako nauczyciel w Mêciszowie  
wiosce po³o¿onej w Puszczy 
Kozienickiej. PóŸniej odby³ 
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w 
twierdzy Modlin, po czym 
studiowa³ na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Odby³ 
te¿ aplikacjê radcowsk¹. Przez 
wiele lat pracowa³ w Urzêdzie 
Miasta w Poznaniu. By³ troskliwym i wyrozumia³ym mê¿em, ojcem 
dwóch synów, póŸniej dziadkiem dwóch wnuczek, które bardzo kocha³, 
ponad wszystko. 
W 1979 roku nabyliœmy dzia³kê w pobli¿u Gruszczyna, na niej 
wybudowaliœmy letni dom. Wtedy uprawa ziemi sta³a siê pasj¹ mojego 
Mê¿a. Odbywaj¹c wycieczki po okolicy, „odkryliœmy” Wierzenicê i 
zauroczyliœmy siê ni¹. Zachwyca³ nas drewniany koœció³, który mê¿owi 
do z³udzenia przypomina³ ten stoj¹cy w Jego wsi. Równie¿ krajobraz 
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kojarzy³ Mu siê z rodzinnymi stronami. Poznawaliœmy historiê 
Wierzenicy oraz dokonania Augusta Cieszkowskiego, ubolewaliœmy nad 
popadaj¹cym w ruinê dworem. Czêsto wiosn¹ i latem w niedzielê 
uczestniczyliœmy we mszy œwiêtej w wierzenickim koœciele. 
Mój M¹¿ zmar³ nagle na swojej ukochanej dzia³ce wiosn¹ 1994 roku 
wœród kwitn¹cych drzew.  Zgodnie z Jego wol¹ pochowaliœmy Go na 
wierzenickim cmentarzu  na ziemi, któr¹ by³ zauroczony. Mo¿na wiêc 
stwierdziæ, ¿e sta³ siê wierzeniczaninem z wyboru. 
Wkrótce po œmierci Mê¿a przyszli na œwiat trzej wymarzeni i upragnieni 
wnukowie.  Oni równie¿ darz¹ Wierzenicê du¿ym sentymentem. 
Wnuczki postanowi³y zawrzeæ zwi¹zek ma³¿eñski w wierzenickim 
koœciele, blisko ukochanego Dziadka - jedna przed piêcioma laty, druga 
w przysz³ym roku. M³odsza z wnuczek - Joanna - upamiêtni³a Dziadka 
w 1998 roku w jednym ze swoich wierszy:
Pamiêci Dziadka
Tak niedawno czyta³ mi bajki,
tak niedawno ko³ysa³ w ramionach.
Tak niedawno...
Mi³o by³o patrzeæ,
jak chodzi w okularach,
mi³o by³o s³uchaæ,
jak mówi:
rodzinka-odjazd.
Wszystko zniknê³o:
jego g³os, rozmowy, zabawy ze mn¹.
Jedno zosta³o -
wspomnienie.

Dorota Sobieraj

Rower pamiêci to zwyczaj rowerzystów upamiêtniania swych tragicznie 
zmar³ych przyjació³. Przyszed³ z USA st¹d czêsto spotykana angielska 
jego nazwa ghost bike oznaczaj¹ca instalacjê upamiêtniaj¹ca rowerzystê 
zabitego w wyniku wypadku drogowego. Jest to zwykle rower w ca³oœci 

pomalowany na kolor bia³y, ustawiony w 
miejscu tragedii. Uhonorowanie pamiêci 
zabitego w taki sposób jest jednoczeœnie 
przestrog¹ dla innych i cichym 
wsparciem prawa rowerzystów do 
bezpiecznego poruszania siê.
Wczesnym rankiem w niedzielê 9 
paŸdziernika 2011 roku na drodze z 
Poznania w kierunku W¹growca, ko³o 
oczyszczalni œcieków w Kozieg³owach, 
zgin¹³ Ryszard Walerych znany w 
krêgach turystycznych rowerzysta. 
Mieszka³ w Czerwonaku i bardzo czêsto 

jeŸdzi³ swoim rowerem po Puszczy Zielonka.  Do Wierzenicy, Wierzonki, 
Kar³owic, Ludwikowa czy na Maruszkê przyje¿d¿a³ wiele, wiele razy i 
pokazywa³ te miejsca z setkom a mo¿e tysi¹com turystów. W Wierzenicy 
najczêœciej bywa³ na rajdzie „Witamy jesieñ u Augusta Cieszkowskiego”, 
czy kiedy prowadzi³ swoje autorskie wycieczki po Puszczy Zielonka. 
Ceni³ wierzenicki koœció³ i mówi³, ¿e zawsze zobaczy³ w nim coœ nowego. 
W 2011 roku, 24 wrzeœnia na rajdzie „Witamy jesieñ u Augusta 
Cieszkowskiego” us³ysza³  Ryœku musisz na coœ nowego jeszcze troszkê 
poczekaæ, ze dwa albo trzy tygodnie i bêdzie mo¿na wejœæ do odnowionej 
krypty Cieszkowskich. On ju¿ jednak nie zobaczy³ jak piêknie zosta³a 
odrestaurowana. 
W sobotê 6 wrzeœnia 2014 roku oko³o 80 osób zebra³o siê o 12.00 na mszy 
w intencji jego pamiêci celebrowanej przez ks. Andrzeja Magdziarza z 
Kicina przy figurze na Maruszce. Nastêpnie jej uczestnicy udali siê w 
kierunku Owiñsk. Tam na skraju lasu (po lewej stronie) stan¹³ 
upamiêtniaj¹cy go bia³y rower. Taka jego lokalizacja, nie w miejscu 
œmierci, ma przypominaæ wêdruj¹cym rowerowym szlakiem 
³¹cznikowym R-1 postaæ Ryœka. Od 17 czerwca 2012 roku szlak ten nosi 
imiê Ryszarda Walerycha.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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