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Ka¿dego roku w okolicy 1 listopada cmentarze zape³niaj¹ siê ludŸmi,
którzy przyszli odwiedziæ mogi³y swoich bliskich. B³ogos³awiê
wszystkich, którzy nawiedzaj¹ nasz cmentarz parafialny, zdobi¹
groby, dbaj¹ tutaj o porz¹dek i zostawiaj¹ cz¹stkê swojej modlitwy.
Jest to znak naszej duchowej pamiêci o tych, którzy byli bliscy
w naszym ¿yciu. Dzisiaj nale¿¹ do wiecznoœci, czêsto ¿a³ujemy, ¿e
nie ma ich obok nas. Niekiedy trudno jest siê z tym pogodziæ.
Szczególnie b³ogos³awiê tych, którzy niedawno odprowadzali na
miejsce wiecznego spoczynku swoich ukochanych.
Jako wspólnota miejsca pamiêtamy w modlitwie o naszych
zmar³ych. Obok Mszy œw. w dniu 1 listopada o 14.00, na
cmentarzu gromadzimy siê na liturgii tak¿e w czwartek bêd¹cy
dawnym œwiêtem Wniebowst¹pienia Pañskiego o 18.30 (w roku
2017 wypadnie to 25 maja) i 14 sierpnia o 22.00 w wigiliê
uroczystoœci Wniebowziêcia NMP. W Wielki Pi¹tek, kiedy
wspominamy mêkê i œmieræ Jezusa, idziemy o œwicie o 4.45 na
cmentarz z nabo¿eñstwem Drogi Krzy¿owej. Ostatnie stacje
po³¹czone s¹ z modlitw¹ za zmar³ych. Wszystkich zapraszam do
udzia³u.
Osoby zwi¹zane z naszym miejscem, a mieszkaj¹ce ju¿ poza nim,
ka¿dego roku informujê jakie prace podejmowaliœmy w parafii.
Wiosn¹ po kilkuletniej przerwie ponownie zosta³y uruchomione
koœcielne dzwony. Przez kilka ostatnich lat z trzech istniej¹cych
odzywa³ siê tylko jeden. Teraz zosta³ uruchomiony nowy
automatyczny system, który na szereg lat do przodu zaprogramowa³
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kiedy dzwony maj¹ siê odzywaæ. Oczywiœcie mo¿na je tak¿e
uruchamiaæ w ka¿dej dowolnej chwili i to nawet z dalszej
odleg³oœci. Ca³kiem niedawno, bo w paŸdzierniku zosta³y
zamontowane w koœciele nowe dêbowe ³awki. Poprzednie sosnowe
przetrwa³y oko³o 50 lat i by³y ju¿ mocno zniszczone.
Zadaniem z którego jesteœmy najbardziej dumni to kapliczki

Od lewej: x. Przemys³aw Kompf, Leszek Lesiczka /niestrudzony organizator/,
Piotr Woliñski /rzeŸbiarz p³askorzeŸb/, Jacek Napiontek /twórca kapliczek/,
biskup Grzegorz Balcerek, x. Andrzej Magdziarz, x. Marian Sikora
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Mi³y widok gdy
„w³adze” s¹ razem
i wspó³pracuj¹.
od lewej:
Burmistrz Swarzêdza
Marian Szkudlarek,
Wójt Czerwonaka
Jacek Sommerfeld,
Biskup Archidiecezji
Poznañskiej
Grzegorz Balcerek

ró¿añcowe ustawione wspólnie z parafi¹ w Kicinie na drodze polnej
miêdzy naszymi miejscowoœciami. S¹ one niezwykle urokliwe,
piêknie wykonane W sumie jest ich 20, tyle ile tajemnic ró¿añca.
Uroczyste poœwiêcenie drogi mia³o miejsce w niedzielê 2 paŸdziernika z udzia³em wielu osób z obu parafii i licznych zaproszonych
goœci.. Zdjêcia z tej uroczystoœci s¹ do obejrzenia na stronie
internetowej parafii wierzenickiej. Jest to nasz duchowy i zarazem
materialny wk³ad w jubileuszowe obchody 1050 lecia
chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich. Redakcja „Wierzeniczeñ”
przygotowa³a kolejny numer specjalny naszego wydawnictwa
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poœwiêcone Drodze Ró¿añcowej.
Przed 1 listopada zrobiliœmy
specjalny dodruk aby nasi goœcie
mogli po niego siêgn¹æ.
Od d³u¿szego czasu jako parafia
zabiegaliœmy o doprowadzenie
oœwietlenia do cmentarza. Latem
br. latarnie zosta³y ustawione.
W dniu 13 paŸdziernika po
zakoñczeniu wszystkich
odbiorów technicznych, latarnie
po raz pierwszy rozb³ys³y.
Wieczorem bêdzie o wiele
bezpieczniej. Lampy oœwietlaj¹
drogê, cmentarz i przystanek.
Gmina na nasz wniosek podjê³a
tak¿e kwestiê zmiany planu
zagospodarowania przestrzennego
w Wierzenicy uwzglêdniaj¹c potrzebê poszerzenia cmentarza. W tej
chwili ruszy³a procedura powiadamiania rozmaitych instytucji o
planowanej zmianie. Ka¿dy musi odpowiedzieæ, ¿e nie wnosi
zastrze¿eñ. Potrwaæ to mo¿e do roku. Parafia jest przygotowana do
zakupu od Agencji Rolnej od 0,5 do 1 ha ziemi z przeznaczeniem na
ten cel.
Listopadowe „Wierzeniczenia” s¹ zawsze poœwiêcone naszym
drogim zmar³ym zwi¹zanym z Wierzenick¹ Ziemi¹. Tak¿e w tym
roku mamy mi³y obowi¹zek podziêkowania za nades³ane nam
materia³y, za rozmowy i spotkania, dziêki którym mo¿emy sobie
przypomnieæ wiele piêknych postaci, które jeszcze niedawno by³y
nami.
Bardzo dziêkujê za wszystkie ofiary z³o¿one do skarbony i na tacê w
czasie Mszy œw. w dniu 1 listopada na cmentarzu. Przeznaczamy je
w ca³oœci na wywóz œmieci z cmentarza. Koszt wywozu za ostatni
rok licz¹c od pocz¹tku paŸdziernika 2015 do koñca wrzeœnia br.
wyniós³ 8500 z³. Jest to kwota mniejsza ni¿ w zesz³ym roku ale i tak
doœæ znaczna.
x Przemys³aw Kompf
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Zofia Rybarczyk
wspomina swoj¹ babciê i mamê
Moja babcia i mama napisa³y swoim ¿yciem „piêkne ksiêgi”. Czêsto
wracam do ich stronic aby pokrzepiæ swoj¹ duszê. Dziêkujê Wam za
wszystko co dla nas uczyni³yœcie

Moja babcia Jadwiga Fr¹ckowiak z d. Schaschner urodzi³a siê 8 X
1910 roku w Mielnie jako pierwsze dziecko w rodzinie. Potem mia³a
jeszcze dwóch braci: Stanis³awa i Wojciecha. Wysz³a za m¹¿ za
Antoniego Zwiernika,
pochodz¹cego z
Kicina. Nie cieszy³a
siê d³ugo tym
ma³¿eñstwem.,
poniewa¿ jej m¹¿
zosta³ zabity 22 I 1936
roku, nieopodal
przejazdu kolejowego
w Uzarzewie. Wraca³
wtedy rowerem od
teœciowej z Kar³owic
do swego domu. W
pewnym momencie
pojawi³ siê leœniczy i
strzeli³ do niego rani¹c
go. Antoni zd¹¿y³ siê
jeszcze doczo³gaæ do
budki kolejowej ale
niestety nie zosta³
uratowany. Mia³
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Babcia Jadwiga z wnukami w drodze do koœcio³a,
z lewej brat Andrzej Rybarczyk, z prawej Leszek Adamczyk.
wówczas 32 lata. Ten leœniczy nigdy nie poniós³ konsekwencji tego
czynu. T³umaczy³ siê, ¿e zosta³ oœlepiony przez jakieœ œwiat³a i przez
przypadek zrani³ œmiertelnie Antoniego Zwiernika. Babcia mia³a
wtedy 26 lat, zosta³a wdow¹ z czwórk¹ dzieci, mojej mamy nie by³o
jeszcze wówczas na œwiecie.
Jadzia po œmierci mê¿a zamieszka³a ze swoimi pociechami i z bratem Wojciechem w Gortatowie. Tam pozna³a mojego dziadka Jana
Fr¹ckowiaka, który mimo sprzeciwu rodziny (wynikaj¹cego z posiadania przez babciê czwórki dzieci), o¿eni³ siê z Jadzi¹ i zamieszka³
na Ratajach w Poznaniu. 11 XII 1938 roku urodzi³a siê moja mama
Teresa jako pi¹te dziecko w rodzinie. Krótko przed wojn¹ œwiatow¹
dziadek Jan dosta³ pracê jako naczelnik poczty w miejscowoœci
W³ochy pod Warszaw¹ i tam przeprowadzi³ siê z rodzin¹. Przez ca³¹
wojnê babcia wychowywa³a sama, poniewa¿ jej mê¿a wywieziono
na przymusowe roboty do Niemiec. Pracowa³a jako kucharka
w szpitalu., wykonywa³a ró¿ne prace jako pomoc domowa.
Najtrudniejsze chwile prze¿y³a gdy zmar³o jej najm³odsze dziecko,
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kilkumiesiêczna Marysia. Potem jeszcze gdy zamkniêto j¹ w
wiêzieniu na Pawiaku, poniewa¿ pomaga³a ¯ydom, przerzucaj¹c
jedzenie do getta, podbieraj¹c je z przyszpitalnej kuchni. Nie doœæ, ¿e
zosta³a uwiêziona, to jeszcze dodatkow¹ traum¹ by³a roz³¹ka z
dzieæmi. Bardzo to wszystko musia³a prze¿yæ bo nawet w wieku 75
lat, gdy wszystko inne umknê³o jej z pamiêci, ca³y czas powtarza³a,
¿e musi iœæ do swoich dzieci, zaopiekowaæ siê nimi bo zosta³y same.
Kiedy babcia by³a w wiêzieniu rodzinê dogl¹da³a s¹siadka pani
Kuczyñska, która przynosi³a dzieciom obiady itd. Niemiecko
brzmi¹ce nazwisko panieñskie i pochodzenie z terenów w³¹czonych
do Rzeszy (Kraj Warty), pomog³y babci wyjœæ z wiêzienia. Równie
trudne chwile prze¿y³a Jadzia podczas Powstania Warszawskiego.
Ustawicznie ba³a siê o ¿ycie rodziny. Trudno by³o o ¿ywnoœæ, nie raz
sz³a wiele kilometrów km po chleb.
Dziadek Jan z robót przymusowych z Niemiec wróci³
prawdopodobnie w roku 1947. Niestety ma³¿eñstwo babci nie
przetrwa³o, dziadkowie rozeszli siê. Jadzia wróci³a w swe rodzinne
strony. Zamieszka³a w Kozieg³owach, tam rodzinê jej przygarn¹³ brat
Stasiu. Dziadek zosta³ w Warszawie. Po jakimœ czasie babcia dosta³a
mieszkanie we Wierzonce. Naprzeciw sklepu.. Ciê¿ko pracowa³a
jako kucharka w sto³ówce SHR we Wierzonce, czasem gotowa³a na
weselach. By³a bardzo pracowit¹ osob¹. Dba³a o rodzinê, o dom., o
ogród. Ogródek podziwia³o wiele osób, zawsze by³o w nim du¿o
kwiatów, szczególnie piêkne by³y irysy i ró¿e. Babcia kocha³a lasy.
Czêsto zabiera³a mnie i moich braci na jagody, maliny, je¿yny,
poziomki, a przede wszystkim na grzyby. Doskonale zna³a miejsca
gdzie i jakie grzyby rosn¹, zbiera³a takie, które rzadko kto odwa¿y³by
siê podnieœæ. Ona doskonale wiedzia³a, które s¹ jadalne. W czasie
gdy mama by³a w pracy, babcia opiekowa³a siê mn¹ i moimi braæmi.
Nauczy³a mnie wielu rzeczy: modlitwy, wielu prac domowych,
haftowania. Wyszywa³yœmy z babci¹ i mam¹ serwety, obrusy,
poduszki, narzuty. Jadzia by³a znana równie¿ z tego, ¿e potrafi³a
nastawiaæ zwichniêcia stawów. Wielu osobom pomog³a.
Oko³o 60 roku ¿ycia babcia mia³a wylew krwi do mózgu.. Po
wylewie zaczê³y siê pojawiaæ problemy z pamiêci¹. Przez ostatnie
10mlat nie rozpoznawa³a nikogo. A mówi³a tylko o czasach swej
m³odoœci. Zmar³a 1 X 1987 roku. Jest pochowana na cmentarzu przy
ul. Poznañskiej w Swarzêdzu razem ze swoim pierwszym mê¿em
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Antonim Zwiernikiem. Babcia Jadzia by³a bardzo dzieln¹,
pracowit¹ gospodarn¹ i pomocn¹ osob¹. Kocha³a rodzinê a nade
wszystko Pana Boga. Wieczorami widzia³am j¹ z Bibli¹ w rêku..
Poprzez swoje troski i cierpienia mia³a wielkie zaparcie, nie ugiê³a
siê pod ciê¿arem losu. Têskno mi do Ciebie Babciu...
wnuczka Zofia Rybarczyk

Moja mama Teresa Rybarczyk urodzi³a siê 11 XII 1937 roku w
Poznaniu jako pi¹te dziecko Jadwigi Fr¹ckowiak. Ojca swego prawie
nie zna³a. Jej rodzice rozstali siê gdy mia³a dziewiêæ lat. Matka
zamieszka³a w Wierzonce, a ojciec zosta³ w Warszawie. Od tego
czasu mama tylko raz spotka³a siê ze swoim tat¹, ju¿ w doros³ym
¿yciu, prawdopodobnie w 1963 roku ale i tak póŸniej nie
utrzymywa³ z ni¹ kontaktu. Teresa jednak mimo mimo wszystko po
wielu latach próbowa³a go odnaleŸæ. Pamiêtam, ¿e kosztowa³o j¹ to
wiele trudu. Kiedy
dowiedzia³a siê gdzie ojciec
ostatnio mieszka³, okaza³o
siê, ¿e ju¿ nie ¿yje. Zmar³ 31
V 1971 roku. Jest pochowany
na cmentarzu na Bródnie w
warszawie. Mama wysz³a za
m¹¿ za mego ojca Tadeusza
Rybarczyka 20 VII 1958 roku
w Wierzenicy. >>>
Z tego zwi¹zku zrodzi³o siê
troje dzieci: Leszek, Andrzej i
Zofia. Tato zmar³ przed
Wielkanoc¹ 1 IV 1999 roku,
by³ to Wielki Czwartek.
Rodzice prze¿yli ze sob¹ 41
lat. By³o to bardzo kochaj¹ce
siê i zgodne ma³¿eñstwo. Po pewnym czasie Teresa wysz³a za m¹¿
za Jerzego Knopika. Mia³o to miejsce tak¿e w Wierzenicy 5 X 2001
roku. Niestety, ojczym ciê¿ko zachorowa³. Zmar³ 24 VI 2007 roku.
Przez ponad dwa lata mama opiekowa³a siê nim w chorobie.
Teresa ju¿ jako dziecko ciê¿ko pracowa³a od dwunastego roku ¿ycia
w SHR w Wierzonce aby pomóc babci, która wychowywa³a sama
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piêcioro dzieci. Kiedy mia³am pó³ roku zaczê³a pracowaæ w sklepie
w Wierzonce. Po kilku latach zrezygnowa³a i podjê³a pracê w
Centrze w Poznaniu. Jednak¿e po jakimœ czasie wróci³a do sklepu.
Podobno do GS „Samopomoc Ch³opska” (wówczas jeszcze w
Czerwonaku) od mieszkañców Wierzonki list polecaj¹cy j¹ na
stanowisko kierownika. Pamiêtam jak po godzinach pracy przynosi³a
do domu dokumentacjê – raporty, kartki ¿ywnoœciowe, które trzeba
by³o posegregowaæ, ponaklejaæ na arkusze papieru i rozliczyæ. By³o
wtedy mnóstwo pracy. Czêsto przy tym pomaga³am. W sklepie w
Wierzonce przepracowa³a oko³o 40 lat. Moja mama by³a
spo³ecznikiem. Jeszcze zanim zosta³a so³tysem pomaga³a innym,
pisz¹c ró¿ne wnioski do urzêdu gminy, ZUS, do oœrodków pomocy
spo³ecznej. Gdy samotnie wychowuj¹cy ojciec piêcioro dzieci
potrzebowa³ mieszkania, za³atwi³a je w Wierzenicy. Kiedy odwróci³a
siê rodzina od pana, który by³ bez nóg, jeŸdzi³ na wózku
inwalidzkim, znalaz³a mu miejsce w domu opieki spo³ecznej. Gdy
tata zachorowa³ pomaga³a mu m. in. w obowi¹zkach so³tysa. Mama
równie¿ pe³ni³a t¹ funkcjê w latach 1999 – 2007. Bêd¹c so³tysem nie
ba³a siê wyzwañ. Sporo uczyni³a dla poprawienia infrastruktury w
Wierzonce. Czêsto sama porz¹dkowa³a otoczenie bloku i na
przystankach autobusowych. By³a jednym z za³o¿ycieli i dzia³aczem
Caritas przy parafii w Wierzenicy.
Mama uwielbia³a podró¿e. W zwi¹zku z tym du¿o pielgrzymowa³a.
By³a dusz¹ towarzystwa. Zna³a mnóstwo pieœni, nie tylko religijnych
ale te¿ patriotycznych, biesiadnych. Mia³a pamiêæ do wierszy. Czêsto
w autobusie na [pielgrzymkach recytowa³a chyba 50 zwrotkowego
„Kopciuszka”. Wiele osób wzrusza³o siê przy wierszu Adama
Mickiewicza „Powrót taty”.U nas w domu zawsze by³o wielu goœci,
nie tylko dlatego, ¿e babcia Jadzia mieszka³a z nami ale dlatego, ¿e
moja mama by³a bardzo goœcinna. Mówi³a „goœæ w dom, Bóg w
dom”. Prawie ka¿de œwiêta moi bracia z rodzinami spêdzali w
naszym domu. Czêsto by³a u nas siostra mamy z rodzin¹ z Warszawy.
Czasami goœcili u nas kilka tygodni.
Teresa dobrze gotowa³a, piek³a, do dziœ wiele osób wspomina jej
serniki i seromakowce. Lubi³a pracê na œwie¿ym powietrzu np. W
ogródku. Mam piêknie haftowa³a serwety, obrusy, narzuty. Do tej
pory w moim domu pozosta³o wiele jej prac. Po œmierci ojczyma w
2007 r. Widaæ by³o, ¿e podupad³a na zdrowiu. By³o to trudne do
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uwierzenia, gdy¿ zawsze tryska³a
energi¹. Mimo to jak najd³u¿ej
chcia³a byæ samodzielna. Po udarze
od paŸdziernika 2013 roku
mieszka³a u mnie. Co miesi¹c j¹
ksiê¿a z Najœwiêtszym
Sakramentem. Prze te wszystkie
miesi¹ce by³am przy mamie bez
przerwy, opiekowa³am siê ni¹.
Ostatnie tygodnie spêdzi³am przy
niej modl¹c siê na ró¿añcu i
odmawiaj¹c koronkê do
Mi³osierdzia Bo¿ego. Mama zmar³a
23 XII 2014 roku. Zawsze
powtarza³a, ¿e œw Tereska od
Dzieci¹tka Jezus jest jej patronk¹.
Têskno mi do Ciebie Mamo...
córka Zofia Rybarczyk
Wszyscy znaliœmy ¿ywotnoœæ Teresy Rybarczyk. Rzeczywiœcie
lubi³a podró¿owaæ. Kilka razy by³a z nami na wakacjach, wtedy
faktycznie zabawia³a nas recytacjami i œpiewami. Lubi³a to robiæ
i mi³o siê jej s³ucha³o. Odwiedzaj¹c z Komuni¹ œw. œp. Jerzego
Knopika widzia³em jak jego druga ma³¿onka Teresa Rybarczyk
krz¹ta siê obok niego z iœcie samarytañskim poœwiêceniem. Kilka
razy myœla³em sobie, co by zrobi³ ten cz³owiek po œmierci ¿ony
gdyby po przymusowym opuszczeniu s³u¿bowego mieszkania
musia³ sam zamieszkaæ w Biedrusku. W osobie Teresy znalaz³
niezawodne wsparcie.
dop. xPK

Maria urodzi³a siê w rodzinie Wielkopolan z dziada i pradziada i od
wielu pokoleñ zwi¹zanych z parafi¹ œw. Miko³aja w Wierzenicy.
Pradziadek Marii by³ jednym z dzia³aczy pomagaj¹cym w za³o¿eniu
kó³ek rolniczych w naszej okolicy. Wychowa³a siê w ciê¿kich
czasach wojny, kiedy wysiedlono ich z w³asnego gospodarstwa
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i przenoszono.
Miêdzy innymi
mieszka³a z rodzin¹
<<< w ochronce pod
strzech¹ w Wierzenicy, póŸniej równie¿
w gorzelni w
Wierzenicy. W tym
czasie ojciec i wuj
walczyli na wojnie.
Ojciec Teofil zosta³
pojmany i trafi³ na
roboty w
Niemczech. Jemu
jednak siê uda³o,
wróci³ jeszcze w
czasie wojny do
Polski i tu musia³
pracowaæ dla
okupanta pod
zarz¹dc¹
niemieckim. Jego
brat Jan
Miko³ajewski nie
mia³ tyle szczêœcia
jako oficer Wojska
Polskiego trafi³ do
obozu jenieckiego w Starobielsku, wed³ug informacji Czerwonego
Krzy¿a zgin¹³ w kwietniu 1940 roku w okolicach Charkowa.
Po wojnie Maria ukoñczy³a szko³ê podstawow¹ w Wierzonce oraz
Technikum Gastronomiczne w Poznaniu. Po szkole pracowa³a przez
jakiœ czas w Stacji Hodowli Roœlin w Wierzonce jako laborantka.
Mama by³a pogodn¹, radosn¹ i rodzinn¹ osob¹, przy tym bardzo
pracowit¹. Jak to siê mówi: „i do tañca i do ró¿añca”. Jak mawia
nasz tato, ile siê oni napracowali, to tylko oni wiedz¹ i Pan Bóg. Inni
widzieli tylko owoce ich pracy i mo¿e zazdroœnie mówili: „wam to
samo siê darzy i z nieba leci bo wy Józef i Maria”. Mama tylko
wzdycha³a i robi³a swoje. PóŸn¹ noc¹, gdy wszyscy ju¿ spali, ona
jeszcze piek³a ciasta lub przygotowywa³a obiad na dzieñ nastêpny, by
ludzi przychodz¹cych do pracy w polu, z którymi pracowa³a ramiê w
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ramiê, mog³a poczêstowaæ
jedzeniem. Nie chcia³a by
g³odni wracali doi domu po
ciê¿kiej pracy. Mimo zmêczenia
i g³êbokiej nocy, kiedy k³ad³a
siê spaæ mia³a jeszcze si³y
uklêkn¹æ i podziêkowaæ Panu
za szczêœliwy dzieñ i prosiæ o
dobr¹ noc. Niedziela to zawsze
dla mamy by³ œwiêty dzieñ.
Mimo pracy w gospodarstwie
7 dni w tygodniu na sumê o
11.00 do Wierzenicy jecha³a
zawsze rowerem, albo z tat¹
motorem lub bryczk¹, póŸniej
ju¿ samochodem. Potem by³
œwi¹teczny obiad w gronie
rodziny. Mama wychowana
by³a w rodzinie, gdzie Bóg
honor i Ojczyzna oraz mi³oœæ do rodziny, to najwa¿niejsze w ¿yciu
wartoœci. Tak te¿ przez ca³e ¿ycie postêpowa³a, a wartoœci te te¿
stara³a siê przekazaæ nam swoim dzieciom. W czasach gdy rozwody
sta³y siê codziennoœci¹, a ludzie skacz¹ sobie do oczu, mama
wytrwa³a przy ojcu w mi³oœci i oddaniu 55 lat i przerwa³a to jej
œmieræ. Ca³ym swoim ¿yciem nauczy³a nas pracowitoœci mawiaj¹c:
„drogie dzieci, bez pracy nie ma ko³aczy”. Tak¿e myœlenia, tak na
„ch³opski rozum”: „nie czyñ drugiemu co tobie niemi³e”, albo „czyñ
dobro, a dobro do ciebie powróci”. Mama rodzinê kocha³a ca³ym
swym sercem, uwielbia³a rodzinne spotkania . W imieniny dom by³
zawsze pe³en goœci. Bli¿sza i dalsza rodzina schodzi³a siê wtedy i
goœci³a. Nasz dom by³ zawsze domem otwartym dla ka¿dego.
Czasami gdy by³am dzieckiem pyta³am mamy, czy ona nie jest tym
zmêczona. Osobiœcie od samego samego gwaru czu³am zmêczenie,
a ona tylko siê uœmiecha³a i odpowiada³a: „to przecie¿ nasza rodzina,
a najwa¿niejsze w ¿yciu by j¹ mieæ i pielêgnowaæ”.
Urodzi³a nas piêcioro i myœlê, ¿e na dobrych ludzi nas wychowa³a
wraz z ojcem. Szanujemy siê, nadal pielêgnujemy rodzinne
spotkania, które tak lubi³a i wszyscy trwamy w wieloletnich
ma³¿eñstwach dbaj¹c i kochaj¹c swe rodziny. Mia³aœ racjê mówi¹c,
¿e rodzina to najwiêkszy skarb, có¿ po pieni¹dzach, có¿ po skarbach
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materialnych gdybym mi³oœci nie mia³a. Za mi³oœæ do rodziny Bóg
odwdziêczy³ siê tym, ¿e gdy odchodzi³a do wiecznoœci, rodzina by³a
przy niej i modli³a siê z ni¹ a potem za ni¹.
Córka Magdalena Rybarczyk
Do œwiadectwa córki, do³o¿ê od siebie krótkie s³owo: potwierdzam
serdeczn¹ goœcinnoœæ, której sam doœwiadczy³em np. w czasie
kolêdy. Mariê zapamiêtam z trzech obrazów: kiedy pe³na pogody
tañczy³a z kimœ w dniu 55 rocznicy œlubu w czasie rodzinnego
przyjêcia. Ma³¿onek siedzia³ wtedy ze mn¹ przy stole i razem
patrzyliœmy jak ona ¿wawo wiruje w tañcu. Obraz drugi zwi¹zany
by³ z moim przyjœciem do niej z sakramentami œw. By³o to zaledwie
kilka miesiêcy po jubileuszu. Powiedzia³a mi wtedy: „jestem
œmiertelnie chora, chcê siê dobrze przygotowaæ na t¹ chwilê”. Trzeci
moment to Wielki Wtorek 2015 roku, kiedy razem z ks. Waldemarem
Twardowskim udaliœmy siê do chorej z Komuni¹ œw. (wnuczka Marii
Rybarczyk pomaga³a ks. Waldemarowi w pracy w oœrodku).
Zastaliœmy chor¹ otoczon¹ prze szereg osób z rodziny i wspólnie
razem siê modl¹cych. Pomyœla³em sobie wtedy: „³aska dobrej
œmierci”.
Dop. xPK
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W paŸdzierniku br. roku w koœciele
parafialnym w Wierzenicy
ustawione zosta³y nowe ³awki. Dwa
dni wczeœniej ze œwi¹tyni
wyniesiono stare, które s³u¿y³y
mieszkañcom ok. 55 lat. Kiedy ogl¹da³em je, widzia³em, ¿e
rzeczywiœcie do¿y³y ju¿ swoich dni. Objedzone przez korniki, tu i
ówdzie nad³amane, naprawiane mog³y oczywiœcie jeszcze jakiœ czas
postaæ. Uda³o siê jednak zamówiæ nowe. Stare posz³y na opa³. Oko³o
1961 roku wykona³ je dla koœcio³a mieszkaniec Wierzenicy œp.
Marian Godziejewski. W listopadowych „Wierzeniczeniach” w
2012 roku pisaliœmy o nim i o jego ma³¿once Kazimierze. Myœlê, ¿e
nic nie stoi na przeszkodzie aby powtórzyæ to wspomnienie, raz
jeszcze dziêkuj¹c za pracê wykonan¹ na rzecz koœcio³a, która tak
d³ugo s³u¿y³a ludziom. Pomyœla³em sobie, ¿e by³oby piêknie gdyby
ka¿dy z nas zostawi³ po sobie dla innych coœ co bêdzie s³u¿y³o
innym jeszcze przez pó³ wieku. Na nowych ³awkach kaza³em
uhonorowaæ œp. Mariana Godziejewskiego tabliczk¹ z imieniem i
nazwiskiem, rezerwuj¹c mu miejsce.... w naszej wdziêcznej pamiêci.
Przed 4 laty nasze wspomnienie powsta³o w oparciu o opowiadanie
dwóch osób mieszkaj¹cych w Wierzenicy: Iwony Walent i Barbary
Strojnej. Powtarzamy je z pewnym skrótem.
„Byli to niezwykle kochani ludzie... W czasach kiedy ogarniamy ich
pamiêci¹ mieszkali z mam¹ Mariana, która by³a ju¿ sparali¿owana.
Przez kilka lat bardzo troskliwie opiekowali siê chor¹. Wychowali
trzy córki, które po wyjœciu za m¹¿ wyjecha³y z Wierzenicy. Marian
pracowa³ jako stelmach czyli ko³odziej. By³ zatrudniony w tutejszym
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maj¹tku. Do jego
obowi¹zków nale¿a³a
naprawa sprzêtu rolnego i
gospodarczego,
szczególnie elementów
drewnianych. Da³ siê
poznaæ jako pan „z³ota
r¹czka”. Kiedy komuœ
popsu³y siê drzwi,
z³ama³o krzes³o itp.,
wtedy bieg³o siê po
pomoc do pana
stelmacha. Naprawia³
meble, drabiny, korytka
dla zwierz¹t. Przychodzi³,
trzymaj¹c zawsze w rêku
drewnian¹ przez siebie
zbit¹ skrzyneczkê z
narzêdziami. By³
niezwykle uczynny. Skory do pomocy, przy czym delikatny w
obejœciu. Nigdy nie widzia³o siê go podpitego, ani pal¹cego
papierosy, nie s³ysza³o siê te¿ na jego ustach przekleñstw. Letnie
wieczory lubi³ spêdzaæ na ³aweczce przed domem razem z ¿on¹. Nie
szuka³ towarzystwa kolegów. Rodzina by³a dla niego œwiêta.
Ma³¿onkowie szanowali siê nawzajem. Przez szereg lat budowali
sposobem gospodarczym nowy dom na Ligowcu. Nigdy siê do niego
nie przeprowadzili. Zamieszka³a w nim najstarsza z córek...... Oboje
ma³¿onkowie byli bardzo pobo¿ni. Regularnie chodzili do koœcio³a.
Chêtnie anga¿owali siê w sprawy parafii. Ma³o kto wie, ¿e ³awki w
naszym koœciele wykona³ w³aœnie Marian Godziejewski. Niestety,
nie wiemy gdzie on je wykonywa³. .Na pewno mia³o to miejsce
oko³o roku 1960.(P. Basia pamiêta jeszcze z wczesnego swego
dzieciñstwa stare w¹skie ³aweczki w koœciele, p. Iwona mówi, ¿e
kiedy sprowadzi³a siê do Wierzenicy w 1962 roku by³y ju¿ nowe –
dop. red.). W póŸniejszych latach pomaga³ ks. Marianowi
Dominiczakowi w remoncie koœcio³a, tak¿e ks. Janowi Pieczonce w
pracach ciesielskich przy budowie kaplicy w Kar³owicach....
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Pierwszy z ma³¿onków zmar³ Marian. Nast¹pi³o to w dniu jego
imienin w œwiêto Wniebowziêcia NMP 15b sierpnia 1989 roku. Mia³
wtedy 77 lat. Umiera³ przytomnie, mówi¹c, ¿e widzi „Piêkn¹ Pani¹”.
Ona stosunkowo krótko po nim. Ostatnie lata mieszka³a u
najm³odszej córki w Poznaniu”.
oprac. x Przemys³aw Kompf
Ca³oœæ tekstu „Wierzeniczenia” 8/94/2012, s.4-6

Nasz Tato urodzi³ siê 25
kwietnia 1948 roku w
Kar³owicach. By³
najm³odszym dzieckiem
Micha³a i Józefy, mia³ czworo
rodzeñstwa: Zygfryda, Joannê,
Czes³awa, Annê. Do szko³y
podstawowej chodzi³ w
Wierzonce. Po ukoñczeniu
szko³y przeprowadzi³ siê w
1966 do Konina i tam w firmie
Elektromonta¿ Warszawa
pracowa³ przy budowie
elektrowni P¹tnów. Po trzech
latach wróci³ do Poznania,
gdzie tak¿e pracowa³ w bran¿y
budowlanej. W Kar³owicach
znalaz³ mi³oœæ swojego ¿ycia –
nasz¹ mamê Jadwigê
Natkowsk¹. Pobrali siê 26
kwietnia 1981 roku w koœciele
w Wierzenicy. Mama by³a o 6
lat m³odsza od ojca. Jak nam
opowiada³ Tato, ich zaœlubiny
nie by³ huczne, a to dlatego, ¿e
16 marca zmar³ nasz dziadek Micha³. Babcia opuœci³a go szesnaœcie lat
wczeœniej – 1 maja 1965 roku, oboje s¹ pochowani na wierzenickim
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cmentarzu. Tym samym nie dane by³o nam poznaæ naszych dziadków
Brodowskich. Ósmego marca 1982 roku urodzi³ siê £ukasz, starszy z
nas, a 17 lipca 1983 roku m³odszy – Piotr. Przez pierwsze lata naszego
¿ycia mieszkaliœmy z rodzicami w Kar³owicach. Potem, w 1985 roku
rodzice przeprowadzili siê do Kozieg³ów, dostali mieszkanie w bloku.
Jak opowiada³ nam Tato, zdobyte dziêki pomocy naszego dziadka
Mariana Natkowskiego. Niestety nie by³o nam dane cieszyæ siê d³ugim
¿yciem z rodzicami. Mama zaczê³a zapadaæ na zdrowiu, po d³ugiej i
ciê¿kiej chorobie zmar³a 20 kwietnia 1996 roku. Nie doczeka³a pójœcia
£ukasza do szko³y œredniej. Po jej
œmierci Tato musia³ samotnie zaj¹æ siê
wychowaniem nas. To oznacza³o dla
niego wiele nowych obowi¹zków, jak
choæby gotowanie. Wierny pamiêci
mamy nigdy nie myœla³ o szukaniu
kolejnej partnerki. Na emeryturê
przeszed³ w 2008 roku, po 42 latach
pracy. Od 2013 roku ósmy marca jest w
naszej rodzinie podwójnym
urodzinowym œwiêtem, £ukaszowi i
Karolinie urodzi³ siê syn Filip. Tato by³
przeszczêœliwym dziadkiem i na ile
pozwala³o mu szwankuj¹ce zdrowie (ju¿
od kilku lat zmaga³ siê z chorob¹)
spêdza³ z nim czas. Niestety nie bêdzie mu danym przekazanie wnukowi
swojej wiedzy i zami³owañ. Interesowa³ siê fotografi¹, majsterkowaniem
i nowinkami technologicznymi oraz krzy¿ówkami. My, synowie
odziedziczyliœmy je, £ukasz interesuje siê komputerami. To on i ojciec
dbali o prawid³owe dzia³anie tych sprzêtów w naszym domu. Tata
pomimo swojego wieku wszystkie sprawunki za³atwia³ za
poœrednictwem komputera je¿eli mia³ tak¹ mo¿liwoœæ, bez wiêkszych
problemów mailowa³, korzysta³ z bankowoœci mobilnej. Piotr
odziedziczy³ talent do majsterkowania, razem z ojcem sami dokonywali
wszelkich napraw. Pomaga³ nam w zdobyciu wykszta³cenia, zachêca³ do
podejmowania wyzwañ. Razem odwiedzaliœmy groby mamy i dziadków.
Straciliœmy go 16 marca 2016 roku, nim od nas odszed³ bardzo cierpia³.
Jego prochy pochowaliœmy w grobie mamy. Rodzice przekazali nam
wiedzê i ukszta³towali. Dziêki nim jesteœmy kim jesteœmy i za to
jesteœmy im niezmiernie wdziêczni.
Synowie Piotr i £ukasz
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Stanis³aw Brodowski przez wiele lat mieszka³ w Kar³owicach. Razem
chodziliœmy do szko³y, choæ starszy o 3 lata, to zdarza³o siê, ¿e
mieliœmy wspólne zajêcia w ramach klas ³¹czonych. Pamiêtam lekcjê
œpiewu w sali „po schodkach”. Wchodzi³o siê do niej z pó³piêtra (teraz
jest tam pracownia komputerowa). Zajêcia te prowadzi³ kierownik
Konrad Itman graj¹c na skrzypcach. Chyba nie tylko ja nie najlepiej
odbiera³em zawodz¹cy dŸwiêk tego instrumentu (od tamtego czasu
mia³em wyraŸn¹ awersjê do skrzypiec i dopiero brawurowa gra
Vanessy-Mae Vanakorn Nichols zdo³a³a j¹ pokonaæ). W ka¿dym razie
kilkorgu z nas œpiewanie wyraŸnie nie wychodzi³o, a na dodatek
wspomagaliœmy brak naszego zaanga¿owania rozmowami.
Rozz³oszczony kierownik odrêcznie, przy pomocy smyczka,
wprowadzi³ nas na tory nauki, na szczêœcie ju¿ bez skrzypiec. Spora
czêœæ naci¹gniêtych w smyczku w³osów z koñskiego ogona nie
wytrzyma³a nie muzycznego jego u¿ycia. Oczywiœcie ¿adnemu z nas
nawet nie przysz³o do g³owy poskar¿yæ siê w domu, bo wstyd, no i
solidne trzepanie ty³ka by³oby jak w banku. Po podstawówce nasze
drogi na jakiœ czas rozesz³y siê. W latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego
wieku po³¹czy³y nas dwie pasje – rower i aparat fotograficzny. Naszymi
rowerami, najpierw zwyk³ymi, na szerokich oponach i oczywiœcie bez
przerzutek, potem turystycznymi (Wagant) na wê¿szych oponach i z
przerzutkami jeŸdziliœmy po bli¿szej i dalszej okolicy. Najchêtniej
zapuszczaliœmy siê w lasy Puszczy Zielonka. Zwykle mieliœmy ze sob¹
aparaty fotograficzne. Fotografowaliœmy las, krajobrazy, interesuj¹ce
swoim wygl¹dem roœliny. Wszystkie ówczesne aparaty mia³y obiektywy
sta³oogniskowe, nie mia³y autofocusa, a parametry ustawia³o siê rêcznie
wed³ug w³asnej wiedzy, a nierzadko na wyczucie jak nie mia³o siê
œwiat³omierza. Chc¹c wykonaæ jakieœ ujêcie, na którym nam zale¿a³o,
trzeba by³o podchodziæ bli¿ej czy oddalaæ siê, czasem na coœ wchodziæ.
Niekiedy ró¿nie siê to koñczy³o, ot choæby wpadniêciem do Jeziora
Czarnego ko³o Czernic. Ca³a póŸniejsza epopeja to wywo³ywanie
filmów i zdjêæ (filmy i zdjêcia czarno-bia³e mo¿na by³o spokojnie
wywo³ywaæ w warunkach domowych). Potem przychodzi³ czas na
za¿arte dyskusje o tym co i jak uda³o siê nam lub nie. Inaczej by³o,
kiedy robiliœmy barwne przeŸrocza. Trzeba by³o rozstrzygn¹æ dylemat
kiedy nacisn¹æ migawkê, tu materia³ by³ znacznie dro¿szy, a i z
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pocz¹tku wysy³a³o siê go do wywo³ania do Bydgoszczy. Obrazy z
rzutnika zainspirowa³y Stacha do siêgniêcia po kamerê, zacz¹³ krêciæ
filmy, nie pamiêtam ju¿ na taœmie jakiej szerokoœci.
Któregoœ roku wybraliœmy siê na wyprawê z dala od domu. Poci¹giem
pojechaliœmy do Czêstochowy, zwiedziliœmy klasztor na Jasnej Górze i
miasto. Potem autobusami i pieszo wêdrowaliœmy po Szlaku Orlich
Gniazd ogl¹daj¹c zamki (najczêœciej ich ruiny), wapienne ostañce i
jaskinie krasowe. Spaliœmy w namiocie i zwykle sami przyrz¹dzaliœmy
sobie posi³ki. Jedn¹ z nocy przespaliœmy w s¹siedztwie ruin zamku w
Mirowie, inn¹ w wynajêtym pokoju – warto by³o porz¹dnie umyæ siê.
Chyba w Olkuszu skoñczy³y siê nam domowe zapasy. Wchodz¹c do
jakiegoœ sklepu us³yszeliœmy skierowan¹ do klientki odpowiedŸ, ¿e
konserw nie ma (by³ to ju¿ czas, kiedy zakup wyrobów miêsnych nie
nale¿a³ do ³atwych). Udaj¹c, ¿e tego nie s³yszeliœmy zapytaliœmy o
konserwê miêsn¹, pani sprzedawczyni uwa¿nie zlustrowa³a nas
wzrokiem. Widaæ nasz turystyczny wygl¹d zrobi³ odpowiednie wra¿enie,
bo posz³a na zaplecze i przynios³a dwie puszki. Wyprawê skoñczyliœmy
w Krakowie.
Nasze drogi z wolna zaczê³y rozchodziæ siê, kiedy w 1978 roku
poœlubi³em Ewê, niektórym osobom znan¹ jako Jarka. Mia³em mniej
czasu na wspólne wyprawy. Stach jeszcze chadza³ samopas. Jednak
któregoœ razu, kiedy spotkaliœmy siê po sylwestrze powiedzia³ mi, ¿e coœ
zaiskrzy³o miêdzy nim a Jadzi¹ – s¹siadk¹ zza œciany. Zaiskrzy³o i
uczucie rozgorza³o, w kwietniu 1981 roku pobrali siê. Po jakimœ czasie
uda³o siê im zdobyæ mieszkanie w bloku w Kozieg³owach. Zajêcie siê
swoimi rodzinami, obaj doczekaliœmy siê po dwóch synów i ju¿ nie
kilometr, a ich kilkanaœcie pomiêdzy miejscami naszego zamieszkania
(nie by³o komórek, ¿eby siê z chwili na chwilê umówiæ), skutecznie
ograniczy³y nasze wspólne wyjazdy. W mniejszym stopniu rozmowy na
tematy fotograficzne. Choroba Jadzi odebra³a mu j¹ na kilka dni przed
piêtnast¹ rocznic¹ ich œlubu. Nierzadko spotykaliœmy siê przy jej grobie
na wierzenickim cmentarzu. PóŸniej us³ysza³em z ust jego siostry
Joanny, ¿e choruje. Kiedy spotkaliœmy siê potwierdzi³, ale i powiedzia³,
¿e uparcie walczy. Niestety po latach zmagañ, 16 marca 2016 roku,
niemal dwadzieœcia lat po Jadzi przegra³ tê walkê. Jego prochy spoczê³y
w jej grobie na naszym cmentarzu.
W³odzimierz Buczyñski
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Do domu pani Haliny Bera trafi³em najpierw sam, skierowany przez
Kazimierza Kowalskiego zwi¹zanego przez dziesi¹tki lat z kobylnick¹
szko³¹. By³o to kilka lat przed prze³omem wieków i tysi¹cleci. Potem
wielokrotnie bywaliœmy tam z ¿on¹. Pani Halinka, tak póŸniej
zwraca³em siê do niej, okaza³a siê osob¹ niezwykle otwart¹ i prawdziw¹
skarbnic¹ wiedzy o Kobylnicy i najbli¿szych okolicach. Chêtnie dzieli³a
siê interesuj¹cymi nas wiadomoœciami. Niektóre z nich mia³a w
osobistym archiwum, inne by³y w jej g³owie. Wiedzia³a te¿, u kogo
spoœród mieszkañców Kobylnicy mo¿na szukaæ wiedzy na konkretny
temat. Dziêki niej trafiliœmy miêdzy innymi do potomków Wojciecha
Jêdroszyka (majordomusa Augusta Adolfa „Gugi” Cieszkowskiego),
Wandy Wasik, Anieli i Micha³a Stachowiaków. PóŸniej, kiedy pojawia³
siê jakiœ temat Pani
Halinka, jeœli nie mia³a
akurat czegoœ na
podorêdziu mówi³a,
zapytam i mo¿e siê
dowiem. Szczególnie
cenna by³a jej pomoc
przy gromadzeniu
materia³ów na 850lecie Wierzenicy i
Wierzonki, o
powstañcach
wielkopolskich
(napisa³a do
„Wierzeniczeñ”
biogram Adama Skoniecznego), czy na temat Lucjana Latosiñskiego.
Nasze kontakty nie by³y oczywiœcie jednostronn¹ wymian¹ informacji.
Kiedy znaleŸliœmy coœ, co mog³o zainteresowaæ Pani¹ Halinkê,
dzieliliœmy siê tym z ni¹. Swoj¹ pasjê przekaza³a córce Paulinie. Kiedy
ta zosta³a uczennic¹ Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Swarzêdzu
zaproponowa³em jej udzia³ w Ogólnopolskim M³odzie¿owym
Konkursie Krajoznawczym „Poznajemy Ojcowiznê”, a nastêpnie w
konkursie plastyczno-literackim „Kwiaty Wielkopolski”. W tym drugim
Paulina odnios³a ogromy sukces, zosta³a laureatk¹ pierwszej nagrody w
czêœci reporta¿ – opowiadanie. Nagrod¹ by³ wyjazd do Brukseli. Sukces
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ten mia³ dos³ownie i w przenoœni swoj¹ matkê, czyli Pani¹ Halinkê,
która pomaga³a córce (na co pozwala³y i do czego zachêca³y regu³y
konkursowe).
Czasami kierowa³em do niej ró¿ne osoby szukaj¹ce informacji
zwi¹zanych z Kobylnic¹, oczywiœcie uprzednio uzyskawszy jej zgodê.
Tak te¿ zamierza³em post¹piæ, kiedy trafi³a do mnie studentka z
Jerzykowa pisz¹ca pracê o kobylnickim Domu Dziecka. By³ to
czwartkowy wieczór, 11 lutego 2016 roku. Kiedy jak zwykle w takich
przypadkach zatelefonowa³em, w odpowiedzi na pytanie: czy mogê
prosiæ Pani¹ Halinkê?, od jej mê¿a us³ysza³em: Pani Halinka ma w
poniedzia³ek pogrzeb (zmar³a 10 lutego). O tym, ¿e choruje wiedzia³em
od dawna. O swojej chorobie mówi³a rzeczowo, a kolejne pobyty w
szpitalu nie za³amywa³y jej. Jednak, kiedy dowiedzia³em siê, ¿e odesz³a,
to chyba straci³em na chwilê umiejêtnoœæ logicznego mówienia, a zdarza
mi siê to rzadko. Zda³em sobie sprawê z tego, ¿e ju¿ nigdy nie us³yszê
pe³nego optymizmu g³osu Pani Halinki. Jej odejœcie oznacza
niepowetowan¹ dla nas stratê osoby tak bardzo wspomagaj¹cej
poszukiwania wiadomoœci o naszej ma³ej ojczyŸnie, a zarazem ogromnie
¿yczliwej. Kiedy napisa³em o tym maila do Pauliny, ta odpowiedzia³a:
Moja Mama oprócz szeroko zakrojonej wiedzy, by³a najm¹drzejszym
psychoanalitykiem, psychologiem, plastykiem, historykiem. Mo¿na d³ugo
wymieniaæ i zapewne by siê o czymœ zapomnia³o. To jest ogromna strata.
Dla mnie jest to strata najwa¿niejszej osoby w ¿yciu, której zawdziêczam
mój charakter i to kim jestem. Zawsze przy mnie sta³a i kierowa³a z
powrotem na dobre tory gdy zachodzi³a taka potrzeba. By³a wspania³¹
osob¹ kochaj¹c¹ ludzi, za to, ¿e po prostu s¹.
W³odzimierz Buczyñski

„Im g³êbiej wyrzeŸbi ciê smutek tym wiêcej radoœci pomieœcisz”
To motto towarzyszy mi od œmierci moich Kochanych Rodziców ,
którzy odeszli 19 sierpnia i 17 wrzeœnia tego roku, daj¹c nadziejê
przysz³ej radoœci. Rodzice ¿yli razem 60 lat i odeszli jedno za drugim,
prawie razem, najpierw Tato potem za cztery tygodnie Mama
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Mój ból jest ¿ywy i œwie¿y….minê³o tak niewiele czasu.
Moi kochani rodzice towarzyszyli mi przez 58 lat, Mama przez ca³e
moje ¿ycie by³a moj¹ najlepsz¹ przyjació³k¹.
By³o nas piêcioro rodzeñstwa. Dorasta³am w domu, w którym dzieci
by³y bardzo wa¿ne. M¹drze uczone ¿ycia i odpowiedzialnoœci,
wzajemnego szacunku i mi³oœci. Od najm³odszych lat troszczyliœmy siê
o siebie wzajemnie. Mama i Tato pracowali bardzo ciê¿ko przez ca³e
¿ycie. Jak wiêkszoœæ ludzi z ich pokolenia budowali wszystko od zera.
Marzeniem Mamy by³o
posiadanie du¿ego
gospodarstwa rolnego, co uda³o
siê jej osi¹gn¹æ.
Nasze dzieciñstwo mocno
zwi¹zane by³o z
gospodarstwem, w którym
wszyscy pracowali zgodnie z
mo¿liwoœciami okreœlonymi
wiekiem. Na „Dziedzica „
gospodarstwa wyznaczony
zosta³ mój starszy o 1,5 roku
brat Rysiek. Nie dane by³o
jednak aby rodzice doczekali
przekazania schedy Rysiowi.
Zgin¹³ w wieku 9 lat, od
uderzenia kamieniem podczas
zabawy dzieciêcej. Tutaj te¿
cieple wspominam mojego
ukochanego braciszka.
Po tej tragedii Rodzice d³ugo
„dochodzili” do siebie, zmienili
wszystko w ¿yciu, sprzedali
gospodarstwo bo nie by³o ju¿
m³odego gospodarza, straszy brat wybra³ inn¹ drogê ¿yciowego
rozwoju. Wybudowali nowy okaza³y dom, mama podjê³a pracê
zawodow¹ , tato by³ cenionym fachowcem operatorem koparki
budowlanej. Zawsze pracowa³ na etacie i pomaga³ mamie w
prowadzeniu gospodarstwa.
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Po tak wielkiej stracie , potrafili ka¿dego dnia, dawaæ nam pozosta³ym
dzieciom swoj¹ mi³oœæ i otuchê. Kochali nas bardzo! Mama i Tato byli
bardzo ró¿ni charakterologicznie, Mama w³adcza, stanowcza, surowa,
ale i kochaj¹c¹ i sprawiedliwa , dzieli³a i rz¹dzi³a w naszym domu
niepodzielnie. Tato trochê” wycofany” dobry, kochany i czu³y. Zawsze
broni³ nas dzieci, kiedy narozrabialiœmy, bra³ winê na siebie a nie rzadko
i karê wymierzan¹ przez mamê.

Kocha³ Mamê mi³oœci¹ absolutn¹, by³ troskliwy, zapobiegliwy , ale by³
te¿ bardzo zazdrosny, jakby nie by³ pewny mi³oœci jak¹ darzy³a go
mama. Wiem , ¿e kocha³a go bardzo i do koñca by³a tej mi³oœci wiern¹.
Po wyjœciu nas wszystkich z domu rodzinnego, rodzice kilka lat
mieszkali sami. W 2005 roku, kiedy nadszed³ czas aby obj¹æ ich sta³¹
opiek¹ , przyjêli moje zaproszenie do wspólnego ¿ycia tutaj na goœcinnej
ziemi wierzenickiej, w Bugaju. Oznacza³o to dla nich sprzeda¿ domu,
który wybudowali i opuszczenie wszystkich i wszystkiego, co ich do
tamtej pory otacza³o. Zdecydowali siê i od 2006 roku zamieszkali ze
mn¹ w Bugaju. Tato, jako osoba bardzo komunikatywna nawi¹za³
kontakt z rodowitymi mieszkañcami tej ziemi.
PrzyjaŸnie nawi¹zane przez tatê trwaj¹ do dzisiaj, dziêkujê Ci Tato!
W tamtym czasie Tato mia³ 79 lat mama 77. Spêdziliœmy w Bugaju 10
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szczêœliwych lat. Tato zapalony
wêdkarz kilka pierwszych lat
wêdkowa³ w jeziorze Kowalskim,
Mama prowadzi³a dom.
Starzeli siê razem, w radoœci i smutku, w zdrowiu i chorobie byli ze
sob¹ bardzo zwi¹zani. Odeszli razem
zostawiaj¹c, pusty dom i têsknotê.
Kochani Rodzice, dziêkujê Wam, za
wszystkie drobne chwile
zrozumienia, niedostrze¿one gesty
dobroci, setki ³agodnych uœmiechów
tysi¹ce drobnych gestów przyjaŸni ,
które z³o¿y³y siê na moje ¿ycie.
Kocham Was bardzo, Mariola
Ma³¿onków Józefa i Mariê Olejniczaków10 pozna³em ok. 10 lat temu
odwiedzaj¹c rodzinê w nowo wybudowanym domu w Bugaju. Na
pocz¹tku razem z córk¹ przyje¿d¿ali do koœcio³a. Potem ju¿ nie
mogli. Czasami jeszcze na Mszê œw. przyjecha³a Maria.. Obojga
przez kilka lat odwiedza³em w ka¿d¹ I sobotê miesi¹ca z Komuni¹
Œw. Z Mari¹ mi³o mo¿na by³o porozmawiaæ. Ma³¿onek nie dos³ysza³ i
dlatego raczej mniej w³¹cza³ siê do rozmowy. Za to ca³a okolica
zna³a go doskonale z wczeœniejszych jazd na rowerze. Potrafi³
rzeczywiœcie nawi¹zywaæ kontakty z wieloma osobami. Nie raz mnie
pytano, jak siê dziadek czuje, bo teraz nie mo¿na go ju¿ spotkaæ. W
chorobie czasami byli trochê zmêczeni sob¹ ale czu³o siê ich wielk¹
mi³oœæ i wzajemn¹ troskê o siebie. Odeszli razem jedno po drugim na
przestrzeni niespe³na miesi¹ca. Maria uczestniczy³a w ceremonii
po¿egnania swojego mê¿a, za kilkanaœcie dni sama nagle odesz³a.
Oboje wrócili do z naszej ziemi do Ostrzeszowa, sk¹d przyjechali.
dop. x Przemys³aw Kompf
Odchodzenie do wiecznoœci osób, które siê kocha jest zawsze trudnym
prze¿yciem dla najbli¿szych. Do tego jako ludzie siê przygotowujemy.
Jeszcze trudniejsze jest ¿egnanie jednego po drugim. Solidarnoœæ ludzka
nakazuje wtedy modlitwê o pokrzepienie dla tych, którzy szczególnie
prze¿ywaj¹ tak¹ sytuacjê.
x PK
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Dla redakcji „Wierzeniczeñ” chcia³bym krótko wspomnieæ o moim
ojcu chrzestnym, wujku Franciszku Wróblewskim. By³ on bratem
mojej mamy Weroniki z d. Wróblewska Burkowskiej. Kiedy siê o¿eni³,
zamieszka³ jeszcze przed wojn¹ w Wierzenicy. Mieszka³ niedaleko
koœcio³a w domu z filarkami. Moja rodzina mieszka³a wtedy w
Swarzêdzu. Kiedy zaczê³a siê wojna, mój ojciec Józef Burkowski
zosta³ powo³any do wojska i bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej.
Potem dosta³ siê do niewoli i ca³¹ wojnê przebywa³ na robotach w
Niemczech. Moja mama zosta³a wiêc sama z ma³ymi dzieæmi pod
opiek¹. W mieœcie brakowa³o ¿ywnoœci. W pamiêci mojej mamy
utrwali³ siê opis jak wielokrotnie sz³a tzw. latówk¹ noc¹ piechot¹ w obie
strony do Wierzenicy do swojego brata. By³o to nielegalne, gdy¿
Polaków obowi¹zywa³a godzina policyjna. Wujek Franciszek czym
tylko móg³ wspomaga³ swoj¹ siostrê i ratowa³ nas od g³odu. Na wsi te¿
by³o trudno z ¿ywnoœci¹. On pracowa³ wtedy w wierzenickiem
maj¹tku bêd¹cym oczywiœcie pod zarz¹dem niemieckim. Jakoœ umia³
sobie radziæ. Mojej rodzinie pomaga³ tak¿e po wojnie. Wspiera³ nas nie
tylko ¿ywnoœci¹. Pamiêtam, jak wo³ami zaprzêgniêtymi do wozu
przywozi³ nam opa³ do palenia. W drugiej po³owie lat piêædziesi¹tych
wujek Franciszek rozpocz¹³ budowê swojego nowego domu w
Kobylnicy, dok¹d potem z Wierzenicy siê przeprowadzi³ i mieszka³ a¿
do œmierci. Wtedy my rodzinnie, ja z moim ojcem i bratem,
wspieraliœmy jego w tej budowie, odwdziêczaj¹c siê trochê za ca³¹ jego
¿yczliwoœæ dla nas. Kiedy w 1966 roku zawiera³em ma³¿eñstwo, wujek
Franciszek by³ obecny na moim œlubie. Nie potrafiê podaæ dok³adnej
daty jego œmierci. Mia³o ona miejsce w latach siedemdziesi¹tych. Jest
pochowany razem z swoj¹ ¿on¹ na cmentarzu w Wierzenicy.
Uczestniczy³em w jego pogrzebie. To by³ rzeczywiœcie najukochañszy
brat mojej mamy.
Stanis³aw Burkowski (oprac. xPK)
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Ro¿ne s¹ przymiotniki okreœlaj¹ce cz³owieka. Zas³u¿ony, wspania³y,
niezast¹piony etc. Jednak jeœli mia³bym o kimœ napisaæ „dobry
cz³owiek”, to moja myœl kieruje siê ku œwiêtej pamiêci panu Jasiowi
Rajewiczowi z Wierzenicy. W³aœnie tak. Nie pan Jan, tylko pan Jasiu
– tak wszyscy mówiliœmy, co by³o bardzo znamienne. By³ sta³ym
elementem wierzenickiego krajobrazu. O wszystkim wiedzia³, no
có¿, nasz sklep, który prowadzi³, jest g³ównym centrum informacji,
wszystkim siê przejmowa³. Nigdy jednak nie us³ysza³em z³ego s³owa
z jego ust o kimkolwiek. Taki by³.
Jak¿e ¿a³ujê, ¿e nie porozmawia³em wiêcej i bardziej na temat
Wierzenicy. By³ skarbnic¹ wiedzy i anegdot. Wierny czytelnik
Wierzeniczeñ, czêsto mia³ coœ do dodania, sprostowania. By³a to
du¿a radoœæ widz¹c Go czytaj¹cego w sklepie nasze pismo mimo, ¿e
kolejka.
Zawsze jednak wydawa³o siê, ¿e pan Jasiu ma tyle lat przed sob¹.
Nawet wtedy gdy przygotowywa³ siê do operacji. Po s¹siedzku
jeŸdzi³em jako kierowca wraz z nim na gie³dê o trzeciej w nocy.
By³em potem nie¿ywy ca³y dzieñ. A pan Jasiu nasz skromny
wierzenicki sklepik zaopatrywa³ tyle, tyle lat. Chodz¹c rano po
pieczywo, nabia³ nie zdawa³em sobie sprawy z pracy jaka za tym
sta³a. To by³ codzienny trud, œwi¹tek, pi¹tek. By³em œwiadkiem jak
by³ lubiany przez hurtowników, rzeŸników i inne osoby u których
zaopatrywa³ siê w towar.
Wiele razy rozmawialiœmy pod sklepem, pod domem czy jak chodzi³
dogl¹daæ pola. I zawsze z tych chwil czerpa³em spokój i radoœæ. Bo
pan Jasiu mówi³ o dobrych, zwyk³ych, codziennych stronach ¿ycia.
O pogodzie, zasiewach, zbiorach, stawie, niedomaganiach
samochodu i tak dalej, dalej. I o wnuku niejadku.
No có¿. Chodzê teraz wieczorami na cmentarz i opowiadam co tam
s³ychaæ w Wierzenicy . I wracam jakiœ spokojny. Œwiêtych
obcowanie.

s¹siad
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