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Ka¿dego roku witam wszystkich odwiedzaj¹cych nasz 
parafialny cmentarz. Jak zawsze dziêkujê za dba³oœæ o porz¹dek, pomoc 
w kwestii wywozu œmieci i przede wszystkim za ka¿d¹ modlitwê.  
Listopadowe dni bardziej ni¿ jakiekolwiek inne przypominaj¹ nam 
prawdê o przemijaniu. Ci, którzy jeszcze nie tak dawno byli poœród nas, 
œwiadczyli nam tyle dobra, tak bardzo cieszyli siê ¿yciem, dzisiaj s¹ ju¿ 
po stronie wiecznoœci, która tak¿e przybli¿a siê do nas i nie ma nas 
zaskoczyæ.

W czasie uroczystoœci pogrzebowych, w odniesieniu do naszego 
¿ycia nieraz nawi¹zywa³em w s³owie do  nauczania œw. Paw³a 
skierowanego do chrzeœcijan w Rzymie. Jest to jeden z tekstów do 
wyboru w czasie uroczystoœci ¿a³obnej. Warto przypomnieæ te s³owa:

„Któ¿ (có¿) nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej? 
Utrapienie, ucisk, czy przeœladowanie, g³ód czy nagoœæ, 
niebezpieczeñstwo czy miecz. … Ale we wszystkim tym odnosimy 
zwyciêstwo, dziêki Temu, który nas umi³owa³. I jestem pewien, ¿e ani 
œmieræ, ani ¿ycie, ani anio³owie, ani zwierzchnoœci, ani rzeczy 
teraŸniejsze ani przysz³e, ani moce, ani co wysokie, ani co g³êbokie, ani 
jakiekolwiek inne stworzenie nie zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci Boga, 
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym (Rzymian 8,35 - 39)  

Ludziom trzeba stawiaæ pytanie: pomyœl, co dzisiaj Ciebie 
od³¹cza od mi³oœci Chrystusa? Dzisiaj nie czujemy ani g³odu, ani 

ch³odu, ani przeœladowania, czy miecza. Od mi³oœci Chrystusa ludzi 
dzisiaj od³¹cza zwyk³e lenistwo czy obojêtnoœæ. Na wszystko jest czas, 
ale nie ma go, by siê pomodliæ, by rozwa¿yæ s³owo Jezusa, by zapytaæ: 
Jezu, czy Ty chcesz bym tak uczyni³? Jezus jest postaci¹ trochê znan¹ z 
katechizmu, ale nie jest wyborem jako droga i prawda ¿ycia. Nie jest 
moim Zbawicielem. 

Bo¿a mi³oœæ daje nam czas, aby ka¿dy usun¹³ ze swojego ¿ycia 
to, co dzisiaj od³¹cza go od mi³oœci Chrystusa, by ju¿ nic nie dzieli³o od 
Niego. Jaki d³ugi to czas, tego nie wiemy ale myœlê, ¿e swojego 
nawrócenia, swojego zastanowienia siê nad sob¹ nie warto odk³adaæ na 
póŸniej, bo mo¿e byæ za póŸno. Ten czas jest dzisiaj.

Ka¿dego roku informujê przybywaj¹cych goœci co nowego w 
parafii w Wierzenicy. Bie¿¹cy rok up³ywa nam wyj¹tkowo spokojnie 
w oczekiwaniu na wielkie prace, które maj¹ byæ podjête przez nasz¹ 
swarzêdzk¹ gminê na ca³ym terenie przed koœcio³em. Mia³y one siê 
zacz¹æ w koñcówce lata, ale termin rozpoczêcia prac siê przesun¹³ na 
zimê i wczesn¹ wiosnê nastêpnego roku. Wed³ug zapowiedzi wszystko 
ma byæ gotowe na dzieñ 3 Maja 2018, kiedy nast¹pi uroczyste 
poœwiêcenie i otwarcie terenu.  

Jako parafia, za zgod¹ Powiatowego Konserwatora Zabytków, 
przeprowadziliœmy kompleksowe badania konstrukcji koœcio³a. Na 
podstawie tych badañ powstaje dokumentacja, która ma wskazaæ zakres 
prac koniecznych przy renowacji zewnêtrznej œwi¹tyni. W chwili 
obecnej prace dokumentacyjne w najwa¿niejszej czêœci s¹ skoñczone. 
Wszystko to jest konieczne, ale niewidoczne dla oka i kosztowne. Z t¹ 
dokumentacj¹ mo¿emy siê ubiegaæ o zgodê konserwatora zabytków i 
budowlan¹ na podjêcie prac. Tak¿e o œrodki zewnêtrzne na 
sfinalizowanie zadania. 

W temacie poszerzenia cmentarza sprawa drepcze w miejscu. 
W tym roku musieliœmy przeprowadziæ kosztowne (a jak¿e) badania 
gruntu, czy teren ten nadaje siê na ziemiê cmentarn¹. Obrót ziemi¹ 
nale¿¹c¹ do Agencji Nieruchomoœci Rolnej nie podlega ¿adnym 
prawom rynku, tylko biurokratycznym przepisom, które krêpuj¹ 
dokonanie wydawa³oby siê prostej i do tego niewielkiej transakcji. 
Przecie¿ chodzi nie o setki hektarów, ale o 0,5 do 1 ha i to nie za darmo, 
ale o kupno po cenie rynkowej. Do tego jest jeszcze gmina ze swoimi 
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planami zagospodarowania przestrzennego. Niby coœ siê posuwa, ale 
koñca nie widaæ. Nie wykluczam, ¿e za chwilê znowu siê oka¿e, ¿e 
czegoœ jeszcze brakuje i trzeba wszystko zaczynaæ od pocz¹tku. 

Na dzieñ 1 listopada „Wierzeniczenia” przygotowujemy z myœl¹ 
o naszych zmar³ych. Tak¿e w tym wydaniu zamieszczamy kilka 
wspomnieñ o piêknych ludziach, którzy kiedyœ tutaj ¿yli i zostawili nam 
jakieœ dobro. Dziêkujê tym, którzy dla nas opowiedzieli o tych osobach. 
Obecny numer zamyka 18 rok pracy naszego zespo³u redakcyjnego. 
6 grudnia „Wierzeniczenia” stan¹ siê pe³noletnie. Cieszê siê, ¿e to nasze 
skromne wydawnictwo tak dobrze wros³o w Wierzenick¹ Ziemiê staj¹c 
siê jej dobr¹ cz¹stk¹.

Przypominam, ¿e Msze œw. na naszym cmentarzu 
odprawiamy nie tylko w dniu 1 listopada, ale tak¿e w dawne 
œwiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego, które w przysz³ym roku 
wypadnie w czwartek 10 maja  o 18.30  i w wigiliê uroczystoœci  
Wniebowziêcia NMP, we wtorek 14 sierpnia o 21.00 (dot¹d 
by³a godz. 22.00, od 2018 roku bêdzie o godzinê wczeœniej).   

Przez ca³y tydzieñ od 29 paŸdziernika pocz¹wszy na 
cmentarzu bêdzie ustawiona skarbona, do której mo¿na 
wrzucaæ ofiary na wywóz œmieci. Tak¿e taca zbierana na 
cmentarzu podczas Mszy œw. 1 listopada przeznaczona jest na 
ten cel. Bardzo wszystkim dziêkuje za ofiarnoœæ. 

Tegoroczne wydatki zwi¹zane z wywozem œmieci zamknê³y siê kwot¹ 
trochê ponad 10 tysiêcy z³otych licz¹c od 1 listopada ub. roku do koñca 
paŸdziernika tego roku. 

Proszê te¿, by do pojemnika nie wrzucaæ nie 
zgniecionych plastikowych wiader i butelek (w tym 
piêciolitrowych!).  Ka¿dy powinien widzieæ ile to zajmuje 
miejsca. To ³atwo mo¿na zgnieœæ. To samo dotyczy wiêkszych 
szklanych zniczy. Zbity zajmuje niewiele miejsca, wrzucony 
w ca³oœci wielokrotnie wiêcej.
                                                       x Przemys³aw Kompf

 

Takim pomys³om mo¿na tylko przyklasn¹æ. Pamiêæ o w³asnej 
historii jest zrozumieniem naszego dzisiaj. Nigdy doœæ przypominania, 
¿e wyrastamy z tradycji pokoleñ, ¿e wiele zawdziêczamy wysi³kowi 
ludzi, którzy przed nami tutaj ¿yli, tworzyli jakieœ dobro, z którego my 
dziœ poœrednio albo zupe³nie wprost mo¿emy korzystaæ. Tak¿e my 
mamy zostawiæ po sobie dla innych cz¹stkê pokoleniowego dobra.

Za rok przypada wa¿na rocznica 100-lecia odzyskania przez 
Polskê niepodleg³oœci. W grudniu przypada  rocznica 100-lecia 
wybuchu Powstania Wielkopolskiego. To nie tylko trzeba godnie 
prze¿yæ ale i upamiêtniæ. Wysi³kiem swarzêdzkich regionalistów, z 
du¿ym wsparciem w³adz gminy,  ju¿ jakiœ czas temu podjêto starania, 
które mia³y na celu ustalenie miejsca pochówku jak najwiêkszej liczby 
uczestników tego powstania. Wykonana zosta³o ogromna praca 
dokumentacyjna.  Miêdzy innymi zwracano siê do parafii z proœb¹ o 
ustalenie pewnych danych. Robiono to ju¿ wczeœniej, uzupe³niano 
jeszcze tak¿e w ostatnim czasie. Te poszukiwania bêd¹ dalej trwa³y, bo 
przecie¿ stale pojawiaj¹ siê jakieœ nowe informacje. Oczywiœcie, jak 
tylko mog³em odpowiedzia³em na wszystkie pytania skierowane do 
mnie jako proboszcza parafii w Wierzenicy.  

Wiele mogi³ powstañców znajduje siê rzeczywiœcie 
na terenie naszej gminy.  Najwiêcej, co zrozumia³e,  w Swarzêdzu na 
cmentarzu przy koœciele  œw. Marcina. Na naszym cmentarzu zosta³o 
pochowanych 11 uczestników powstania. Przynajmniej tylu uda³o siê 
dotychczas zidentyfikowaæ. W przysz³ym roku staraniem gminy 
w ka¿dym takim miejscu ma powstaæ tablica pamiêci, gdzie wszystkie 
te osoby maj¹ byæ wymienione. Maj¹ byæ, jak tylko bêdzie to mo¿liwe, 
oznaczone tak¿e indywidualnie  takie mogi³y. Wszystko ma byæ gotowe 
jeszcze du¿o wczeœniej ni¿ przed 1 listopada, kiedy wielka rzesza ludzi 
nawiedza cmentarze. Chodzi w³aœnie o to, by wszyscy je zauwa¿yli
i chocia¿ na chwilê siê przy nich zatrzymali.  

(Wierzeniczenia, z drobnymi poprawkami 6/139/2017)

Godnie trzeba uczciæ pamiêæ
Powstañców Wielkopolskich
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O  tym pisa³em w kontekœcie wizyty 
przedstawicieli w³adz naszej swarzêdzkiej 
gminy i grupy regionalistów na probostwie 
ju¿ miesi¹c temu, zapowiadaj¹c, ¿e w 
nastêpnym wydaniu wrócê jeszcze do tego 
tematu, bo przecie¿ listopadowe 
„Wierzeniczenia” poœwiêcamy zawsze 
pamiêci zmar³ych. W³¹czaj¹c siê w to 
wielkie dzie³o przywracania i utrwalania 
pamiêci o bohaterach w tym roku, jako 
pierwszy nasz krok,  publikujemy listê 
zidentyfikowanych 11 zmar³ych 
Powstañców Wielkopolskich, którzy zostali 
pochowani na naszym cmentarzu. Liczymy, 
¿e poœród  naszych czytelników s¹ takie 
osoby,  które bêd¹ mog³y nam przekazaæ 

istotne wiadomoœci na ich temat.  Ka¿dego w sumieniu zobowi¹zujê 
wrêcz do tego. Zebrawszy wszystko w ca³oœæ opublikujemy te materia³y 
za rok w listopadowym wydaniu. Byæ mo¿e z³¹czymy to z tym co 
wczeœniej pisaliœmy o naszych bohaterach walcz¹cych o niepodleg³oœæ 
Ojczyzny. Wtedy móg³by powstaæ kolejny jak¿e piêkny numer specjalny 
„Wierzeniczeñ”.  

Przypomnê dwa nasze wczeœniejsze dzia³ania owocuj¹ce 
ciekawymi materia³ami, które mogliœmy zaprezentowaæ na naszych 
³amach. W 2007 roku publikowaliœmy zdjêcie tablicy bêd¹cej wtedy 
jeszcze na zewn¹trz wierzenickiego koœcio³a z nazwiskami osób 
z naszego terenu bior¹cych udzia³ w walkach na rzecz wolnoœci 
Ojczyzny w latach 1914 – 1920. Rok póŸniej w 90 rocznicê odzyskania 
niepodleg³oœci publikowaliœmy to wszystko co uda³o nam siê zebraæ na 
ten temat. W roku nastêpnym mieliœmy jeszcze do tego kolejne 
uzupe³nienia. Wtedy te¿ zamieœciliœmy materia³y odnosz¹ce siê do osób 
z naszego terenu, które bra³y udzia³ w II wojnie œwiatowej.  W ten 
sposób wspominaliœmy 70 rocznicê najazdu niemieckiego na Polskê. Nic 
by nie by³o albo o wiele mniej gdyby nie pomoc i gorliwoœæ naszych 
wspania³ych czytelników. W odniesieniu do Powstañców 
Wielkopolskich liczymy na to samo. O niektórych pisaliœmy ju¿ 
w naszym wydawnictwie. Liczymy na wiele uzupe³nieñ i szereg 
informacji o tych, których jeszcze nie wspominaliœmy.

Powstañcy Wielkopolscy 
pochowani na cmentarzu w Wierzenicy

Nazwisko i imiê *Data urodzenia * Miejsce urodz.* Ojciec * Data œmierci

Chmielarz Kazimierz * 6.02.1899 * Kobylnica * Jan * 12. 06. 1969
Grzeœkowiak Stanis³aw * 14.08.1900 * Uzarzewo * Micha³ * 

26.04.1953
Knasiak Stanis³aw * 25.02.1895 * Uzarzewo * Franciszek * 29.01.1944
Koralewski Stanis³aw * 3.05.1881 * Szczepankowo * Szymon *

10.06.1921
Majchrzak Jan * 15.06.1874 * W¹growiec * Andrzej * 17.08.1958
Mierzejewski Stanis³aw * 1.05.1901 * Poniec * Ludwik * 10.09.1984
Nawrot Franciszek * 27.03.1895 * Sêdzinek * Józef * 18.12.1968
Rumiñski Stanis³aw * 29.03.1898 * Góra * Andrzej * 11.03.1965
Skonieczny Adam * 25.12.1901 * Pierañ * Andrzej * 1.07. 1979
Stachowski Piotr * 25.06.1895 * Marianowo * 3.02.1958
Waligórski Ignacy * 25.07.1900 * Staro³êka * Walenty * 27.08.1964

Dodatkowe objaœnienia  Szczepankowo ob. czêœæ Poznania, 
Góra k. ¯nina, Pierañ, powiat inowroc³awski, Marianowo, powiat 
obornicki, Staro³êka ob. czêœæ Poznania.

 Patrzê na daty urodzin i zgonów. W chwili wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego dwóch jego uczestników mia³o raptem 17 lat, dwóch 
nastêpnych 18. Jeden 19-latek i jeden mia³ 20 lat, trzech po 23 lata Sami 
bardzo m³odzi ludzie. O dwóch mo¿na by powiedzieæ, ¿e byli w 
œrednim wieku jeden maj¹cy 37 lat (zmar³ najwczeœniej bo ju¿ w 1921 
roku w wieku 40 lat) i najstarszy maj¹cy 44 lata. Zgon jednego nast¹pi³ 
w czasie wojny w 1944 roku w wieku 49 lat. Wiêkszoœæ z nich zmar³a 
po wojnie. Ostatni w 1984 roku. Tylko dwóch  przekroczy³o 80 rok 
¿ycia, a wiêc doczeka³o lat sêdziwszych. O pozosta³ych mo¿na by 
powiedzieæ: mogli jeszcze trochê po¿yæ.

Kiedy piszê te s³owa towarzyszy mi z g³oœnika pieœñ 
zatytu³owana „Marsylianka Wielkopolska”, Odtwarzam j¹ kilkakrotnie 
aby zapamiêtaæ melodiê. By³a to pieœñ, któr¹ powstañcy œpiewali ju¿ po 
powstaniu raduj¹c siê jego zwyciêstwem. Poniewa¿ jest ona nam dzisiaj 
zupe³nie nieznana, mo¿e dobrze by³oby gdybyœmy przy okazji tego 
piêknego jubileuszu jej siê nauczyli i j¹ zaœpiewali wyra¿aj¹c w ten 
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sposób ho³d i szacunek dla bohaterów walcz¹cych o wolnoœæ Ojczyzny. 
W dzisiejszych „Wierzeniczeniach” drukujemy s³owa tej pieœni. 
Spróbujemy j¹ zaœpiewaæ w niedzielê 12 listopada w zwi¹zku z Œwiêtem 
Niepodleg³oœci i mo¿e tak¿e w czasie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia tu¿ 
przed  99 rocznic¹ wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Do 100 
rocznicy jest jeszcze trochê czasu. Mam nadziejê, ¿e dobrze to 
przeæwiczymy. Autorem s³ów by³ powstaniec  Stanis³aw Rybka ps. 
Myrius, a muzykê skomponowa³ sam Feliks Nowowiejski.

„Marsylianka Wielkopolska”

Has³o dziœ rozbrzmiewa, hej za broñ powstañcy,
Prusak zdzieraæ chce sztandary,
padaj¹ ofiary, hej za broñ.
      £añcuch bohaterów z piersi murowany.
      Broni grodu Przemys³awa,
      Czeœæ powstañcom s³awa, hej za broñ.
Siek¹ wko³o kule, ³ami¹ siê bagnety.
Hej na barykady druhy
Marsz powstañcy zuchy, hej za broñ.
      Niemca ogieñ pra¿y, pêkaj¹ granaty,
      Wielkopolski los siê wa¿y,
      wiêc wszyscy na stra¿y, hej za broñ. 
Krwawy bój siê toczy, ju¿ wróg siê poddaje,.
Wielkopolska ze swych mroczy 
wolna zmartwychwstaje, hej za broñ.
      Dzielni Poznañczanie pokazali œwiatu
      jak Prusaka siê wypêdza
      noc¹ do Heimatu, hej za broñ. 
                                          
                                                  x Przemys³aw Kompf

 W lutym br. odprawiaj¹c Mszê œw. w intencji œp. Damiana 
Jasiñskiego zapowiedzia³em, ¿e za rok w 5 rocznicê œmierci ods³onimy 
tablicê poœwiêcon¹ jego pamiêci. Jako 27-letni mieszkaniec Wierzenicy 
dokona³ czynu bohaterskiego. Poœwiêci³ swoje ¿ycie ratuj¹c ¿ycie 
kolegi. Ten czyn nie mo¿e byæ zapomniany, czêsto wrêcz powinien byæ 
przypominany. Temu ma s³u¿yæ tablica pami¹tkowa, któr¹ zamontujemy 
w przedsionku koœcio³a w wejœciu przy schodach. Ods³onimy j¹ 
i poœwiêcimy w dniu 11 lutego 2018 po Mszy œw. sprawowanej w jego 
intencji o 11.00. W chwili obecnej tablica jest w przygotowaniu. 
Mottem dla niej bêd¹ s³owa Jezusa z ostatniej wieczerzy, kiedy ¿egna³ 
siê z uczniami: „Nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje 
oddaje za przyjació³ swoich” (Ewangelia œw. Jana 15, 13). 
Po konsultacji z rodzin¹ ustalona zosta³a dalsza treœæ napisu:

Tablica Pamiêci
Damian Jasiñski 

lat 27
bohaterski mieszkaniec Wierzenicy

Ratuj¹c ¿ycie cz³owieka 
sam odda³ swoje

Parafia w Wierzenicy
9 lutego AD 2018 

w 5 rocznicê zdarzenia
x Przemys³aw Kompf  

Tablica pamiêci o œp. Damianie Jasiñskim
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Mama urodzi³a siê w 1948 roku jako ostatnie, trzecie dziecko i 
jedyna córka dziadków w Klempiczu, wiosce po³o¿onej w Puszczy 
Noteckiej. To by³y ciê¿kie powojenne czasy. Babcia Antonina nie 
pracowa³a zawodowo, zajmowa³a siê maleñkim gospodarstwem i 
dzieæmi. Dziadek Leonard by³ drwalem i kocha³ zwierzêta. Dzikie 
jelenie jad³y mu z rêki. Tê mi³oœæ 
do przyrody odziedziczy³y 
wszystkie dzieci, w tym moja 
mama, która potem zaszczepi³a j¹ 
w nas, w swoich wnukach i 
wychowankach. Imiê Urszuli 
otrzyma³a na czeœæ pewnej Niemki, 
która uratowa³a dziadka 
uciekaj¹cego z niemieckiej niewoli.
 Przechowa³a go i da³a cywilne 
ubranie, aby móg³ uciekaæ dalej. 
Wraz z imieniem mama otrzyma³a 
te¿ tê mi³oœæ do ludzi i troskê o 
wszystkich.

By³a szalonym dzieckiem, 
bi³a siê z ch³opakami, ³azi³a po 
drzewach ale zarazem œwietnie siê 
uczy³a. Dziadkowie dbali o 
edukacjê swoich dzieci. Zaszczepili 
im mi³oœæ do ksi¹¿ek, w domu moich dziadków co wieczór czytano na 
g³os dzie³a takie jak trylogia Henryka Sienkiewicza czy „Znachor” 
Tadeusza Do³êgi Mostowicza. Dzieciaki pomaga³y te¿ rodzicom, mama 
zawsze wspomina³a, ¿e pó³ wakacji zbierali jagody i zawozili do skupu, 
potem grzyby i tak spêdzali wolne dni.  Dziadkowie wi¹zali jakoœ 
koniec z koñcem. Ale na zbytki nie by³o. Mimo to babcia potrafi³a 
wyczarowaæ dla jedynej córeczki sukienkê czy rajstopy. Mama 
opowiada³a jak kiedyœ po koœciele zapomnia³a siê przebraæ i posz³a 
biegaæ w tym odœwiêtnym ubraniu. Chcia³a przejœæ przez p³ot i zawis³a 
na nim. Materia³ nie wytrzyma³ i sukienka rozdar³a siê od góry do do³u. 
Skoñczy³o siê bez awantury, ale strach by³. 
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Ksiêgi parafialne sprzed 1945 roku zosta³y oddane 
do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Do niedawna jeszcze w biurze parafialnym mo¿na by³o siêgn¹æ 
do starych ksi¹g metrykalnych rejestruj¹cych chrzty, zawarcie 
ma³¿eñstwa i zgony. Tomy, którymi dysponowa³a nasza parafia siêga³y 
koñca XIX i pocz¹tków XX wieku. Ka¿dego roku po kilka, kilkanaœcie 
osób zwraca³o siê do mnie z ró¿nymi zapytaniami dotycz¹cymi ich 
przodków. Niekiedy osobiœcie wyszukiwa³em informacji. Czêsto te¿ 
udostêpnia³em ksiêgi do samodzielnych poszukiwañ. Dla niektórych 
osób by³o to wprost ekscytuj¹ce zajêcie. Najbardziej pamiêtam jak  
kiedyœ do biura w tej sprawie zg³osi³ oko³o 40-letni mê¿czyzna wraz ze 
swoim dorastaj¹cym oko³o 15-letnim synem. Wpuœci³em ich do jadalni. 
Poda³em ksiêgi. Potem s³ysza³em ich rozemocjonowane g³osy. Robili 
zapiski i fotografowali. Siedzieli bardzo d³ugo. Id¹c spaæ powiedzia³em 
im: jak bêdziecie wychodziæ zgaœcie œwiat³o i zamknijcie drzwi. Nie 
chcia³em w ¿aden sposób przerywaæ im ich poszukiwañ. Podziwia³em 
jak piêknie ojciec potrafi³ wci¹gn¹æ w rodzinne historie swojego 
dorastaj¹cego syna.  

Latem  2016 roku wszystkie najstarsze ksiêgi parafialne 
z zapisami do 1945 roku musia³em zdeponowaæ w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu. Obowi¹zek ten spoczywa na wszystkich 
parafiach maj¹cych takie ksiêgi, zaœ realizowany jest przy okazji 
wizytacji biskupa w parafii. W archiwum wszystko bêdzie 
przygotowywane do udostêpnienia drog¹ elektronicznego zapisu.  
Poznañskie archiwum kilka lat temu zosta³o gruntownie 
zmodernizowane i przystosowane do wymogów wspó³czesnoœci. St¹d 
te¿ nacisk na parafie, by odda³y tam swoje zasoby. Powinny one to 
zrobiæ ju¿ wczeœniej, ale dot¹d nikt tego nie egzekwowa³. Teraz to siê 
zmieni³o. Trochê tego ¿a³ujê, bo sam nieraz pochyla³em siê z 
ciekawoœci¹ nad tymi ksiêgami. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e tam bêd¹ 
lepiej zabezpieczone. Wszystkich zaciekawionych historiami swoich 
przodków  informujê, ¿e jeœli chodzi o zapisy przedwojenne, nie ma ju¿ 
nic w parafii i w tej sprawie trzeba zwracaæ siê wy³¹cznie do archiwum 
przy ul. Lubrañskiego w Poznaniu.  

                                     x Przemys³aw Kompf 

Koledzy mówili: „ale ty masz super mamê”
Urszula Kazimierczak (1948- 2016)
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Ksiêgi parafialne sprzed 1945 roku zosta³y oddane 
do Archiwum Archidiecezjalnego w Poznaniu

Do niedawna jeszcze w biurze parafialnym mo¿na by³o siêgn¹æ 
do starych ksi¹g metrykalnych rejestruj¹cych chrzty, zawarcie 
ma³¿eñstwa i zgony. Tomy, którymi dysponowa³a nasza parafia siêga³y 
koñca XIX i pocz¹tków XX wieku. Ka¿dego roku po kilka, kilkanaœcie 
osób zwraca³o siê do mnie z ró¿nymi zapytaniami dotycz¹cymi ich 
przodków. Niekiedy osobiœcie wyszukiwa³em informacji. Czêsto te¿ 
udostêpnia³em ksiêgi do samodzielnych poszukiwañ. Dla niektórych 
osób by³o to wprost ekscytuj¹ce zajêcie. Najbardziej pamiêtam jak  
kiedyœ do biura w tej sprawie zg³osi³ oko³o 40-letni mê¿czyzna wraz ze 
swoim dorastaj¹cym oko³o 15-letnim synem. Wpuœci³em ich do jadalni. 
Poda³em ksiêgi. Potem s³ysza³em ich rozemocjonowane g³osy. Robili 
zapiski i fotografowali. Siedzieli bardzo d³ugo. Id¹c spaæ powiedzia³em 
im: jak bêdziecie wychodziæ zgaœcie œwiat³o i zamknijcie drzwi. Nie 
chcia³em w ¿aden sposób przerywaæ im ich poszukiwañ. Podziwia³em 
jak piêknie ojciec potrafi³ wci¹gn¹æ w rodzinne historie swojego 
dorastaj¹cego syna.  

Latem  2016 roku wszystkie najstarsze ksiêgi parafialne 
z zapisami do 1945 roku musia³em zdeponowaæ w Archiwum 
Archidiecezjalnym w Poznaniu. Obowi¹zek ten spoczywa na wszystkich 
parafiach maj¹cych takie ksiêgi, zaœ realizowany jest przy okazji 
wizytacji biskupa w parafii. W archiwum wszystko bêdzie 
przygotowywane do udostêpnienia drog¹ elektronicznego zapisu.  
Poznañskie archiwum kilka lat temu zosta³o gruntownie 
zmodernizowane i przystosowane do wymogów wspó³czesnoœci. St¹d 
te¿ nacisk na parafie, by odda³y tam swoje zasoby. Powinny one to 
zrobiæ ju¿ wczeœniej, ale dot¹d nikt tego nie egzekwowa³. Teraz to siê 
zmieni³o. Trochê tego ¿a³ujê, bo sam nieraz pochyla³em siê z 
ciekawoœci¹ nad tymi ksiêgami. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e tam bêd¹ 
lepiej zabezpieczone. Wszystkich zaciekawionych historiami swoich 
przodków  informujê, ¿e jeœli chodzi o zapisy przedwojenne, nie ma ju¿ 
nic w parafii i w tej sprawie trzeba zwracaæ siê wy³¹cznie do archiwum 
przy ul. Lubrañskiego w Poznaniu.  

                                     x Przemys³aw Kompf 

Koledzy mówili: „ale ty masz super mamê”
Urszula Kazimierczak (1948- 2016)
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Do szko³y œredniej mama uczêszcza³a do Szamotu³. Tam te¿ 
zrobi³a maturê, do której uczy³a siê przy lampie naftowej. Po maturze 
mama rozpoczê³a studium nauczycielskie w Poznaniu, w trakcie którego 
pozna³a tatê. Po ukoñczeniu nauki dosta³a przydzia³ do maleñkiej szko³y 
wiejskiej 30 km od Poznania. Wieœ nazywa³a siê Grodziszczko. Moi 
rodzice pobrali siê w 1969 roku i zamieszkali na jednym pokoju bez 
kuchni, bez ³azienki na piêtrze tej¿e szko³y. W tym samym roku urodzi³ 
siê mój brat Micha³. Tata doje¿d¿a³ codziennie do pracy w Poznaniu, a 
mama uczy³a na miejscu w szkole. Szybko zaprzyjaŸnili siê z 
mieszkañcami Grodziszczka. Nie by³o trudno wszystkich poznaæ, bo 
wieœ liczy³a 17 rodzin. Mama zawsze gotowa do pomocy, weso³a i 
zaradna w mgnieniu oka zjedna³a sobie wszystkich z okolicznych 
wiosek. Ludzie chêtnie siê mamy radzili i liczyli siê z jej zdaniem. Te 
pierwsze lata w Grodziszczku nie by³y ³atwe, pokoik na piêtrze nie 
gwarantowa³ ¿adnych wygód. Wodê trzeba by³o nosiæ ze studni, w zimie 
by³a naprawdê lodowata. Tata chc¹c zapewniæ rodzinie jak najlepszy byt 
ca³e dnie spêdza³ w pracy. Mia³ taki uk³ad, ¿e im wiêcej zrobi, tym 
wiêcej zarobi. Pamiêtam, ¿e wyje¿d¿a³ wczeœnie rano i wraca³ póŸno 
wieczorem. Najpierw autobusem, potem autem. Mama zdana by³a na 
siebie i na s¹siadów. Po kilku latach rodzice dostali mieszkanie w tej 
samej szkole, ale na parterze, z kuchni¹. Tata dorobi³ ³azienkê. W tym 
czasie ja pojawi³am siê na œwiecie.

Mama jako nauczycielka zawsze by³a z nami, w œwiêta czy 
wakacje mia³a wolne jak my, od pocz¹tku wiêc by³a kompanem naszego 
dzieciñstwa. Nie zatraci³a dziecka w sobie, mo¿na zawsze by³o liczyæ 
ni¹ w zabawie. Pokazywa³a jak cudownie jest biegaæ boso w czasie 
letniej burzy. To od niej wiem, ¿e las to dom zwierz¹t i nie wolno w nim 
krzyczeæ ani œmieciæ, bo jesteœmy tam tylko goœæmi. Nauczy³a nas 
wszystkiego, co wiemy o œwiecie, o przyrodzie, o szacunku nale¿nym 
zwierzêtom, ludziom, o mi³oœci do Boga. Zawsze mia³a czas, aby nas 
wys³uchaæ, nie ocenia³a, stara³a siê zrozumieæ. Zawsze sta³a po naszej 
stronie, by³a nasz¹ twierdz¹ i opok¹. Nawet kiedy myœleliœmy, ¿e œwiat 
nam siê zaraz zawali mama by³a z nami i zawsze znalaz³a wyjœcie z 
sytuacji. Dla niej nie by³o rzeczy niemo¿liwych. Pamiêtam, ¿e jako 
dziecko by³am przekonana, ¿e mama wie i potrafi wszystko, i nie 
zgubi³am tego przeœwiadczenia do teraz. Moi koledzy zawsze mówili: 
„ale ty masz super mamê”. Mieli racjê.  By³a wyj¹tkowym 
nauczycielem, potrafi³a dotrzeæ do ka¿dego, nawet najbardziej 
zagubionego dziecka. 

Po kilkunastu cudownych latach w Grodziszczku, rodzice 
wybudowali dom w Swarzêdzu i tam siê przeprowadziliœmy. Mój brat 
chodzi³ ju¿ do szko³y œredniej, a ja kontynuowa³am naukê szkole 
podstawowej nr 2 w Swarzêdzu, w której te¿ zatrudni³a siê mama.
By³a jednym z najbardziej szanowanych i kochanych nauczycieli. Mia³a 
niesamowite wyniki w pracy, nawet z najmniej zdolnymi dzieæmi. 
Zawsze powtarza³a, ¿e to, ¿e dzieci siê nie ucz¹ to wina nauczycieli. 
Kocha³y j¹ nawet najwiêksze ³obuzy, równie¿ z klas specjalnych. By³a 
autorytetem zarówno dla m³odzie¿y, jak i dla kolegów z pracy.  Swoj¹ 
ukochan¹ matematyk¹ i nie mniej ukochan¹ fizyk¹ potrafi³a 
zainteresowaæ ka¿dego. Na korepetycje do mamy zje¿d¿a³y dzieci z 
wielu szkó³, tak¿e z Poznania. Wiele pozytywnych ocen na 
œwiadectwach, wiele zdanych matur, czy egzaminów wstêpnych to 
zas³uga mojej mamy. Myœlê, ¿e dlatego, ¿e mama zajmowa³a siê zawsze 
ca³ym cz³owiekiem. S³u¿y³a rad¹ i pomoc¹ w ka¿dej dziedzinie. 
Dzieciaki do niej lgnê³y, bo ich s³ucha³a. Przejmowa³a siê ich zawodami 
mi³osnymi, k³opotami w rodzinach, szczerze prze¿ywa³a ich pora¿ki i 
trudnoœci. Nikomu nigdy nie odmówi³a pomocy. Tak by³o do koñca.

Kilka lat temu moi rodzice postanowili wróciæ na wieœ. Mama 
by³a ju¿ na emeryturze. Wybudowali domek we Wierzonce.  Mamê 
zauroczy³o to miejsce, bliskoœæ lasu, czyste powietrze, dobrzy ludzie, 
drewniany koœció³ek, niezwyk³y proboszcz. Za mam¹ do Wierzonki 
ci¹gn¹³ siê sznurek uczniów na korepetycje. Po kilku latach, wiedziona 
sw¹ odwieczn¹ potrzeb¹ pomagania innym, zaanga¿owa³a siê w pracê w 
domu dla m³odzie¿y uzale¿nionej w Wierzenicy. Niemal do koñca 
charytatywnie uczy³a m³odzie¿ nie tylko matematyki czy fizyki. Uczy³a 
ich ¿yæ. Kiedy zachorowa³a, wielu wychowanków przesy³a³o wyrazy 
wsparcia i dowody wdziêcznoœci za ca³e dobro, jakie ich spotka³o. 
Wœród nich byli wychowankowie domu w Wierzenicy. Mama w 
ka¿dym widzia³a cz³owieka i wierzy³a w ka¿dego. T¹ wiar¹ dawa³a 
ludziom si³ê do zmiany, naprawy ¿ycia.

Do koñca pozosta³a silna, do koñca wierzy³a, ¿e przy pomocy 
Boga pokona chorobê. Powtarza³a,¿e tyle ma jeszcze do zrobienia, ¿e 
nie mo¿e zostawiæ tych wszystkich, którzy jej potrzebuj¹. Do koñca 
pozosta³a te¿ radosna. Tydzieñ przed œmierci¹ opowiada³a mi jakieœ 
szpitalne prze¿ycie i zaœmiewa³yœmy siê do rozpuku.  Mama tak nas 
przyzwyczai³a do tego,¿e zawsze jest, zawsze ma dobr¹ radê, zawsze 
jest gotowa rzuciæ wszystko i biec „na ratunek”, ¿e do dziœ siê ³apiê na 
tym, ¿e siêgam po telefon, aby do niej zadzwoniæ i zapytaæ o radê.
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Z tat¹ prze¿yli wspólnie prawie 50 lat, ca³e ¿ycie, ramiê w ramiê 
budowali swoj¹ przysz³oœæ. Zaczêli w Grodziszczku od 2 w³asnych 
walizek. Dziêki wzajemnej mi³oœci, oddaniu i zawierzeniu ¿ycia Panu 
Bogu, zbudowali wspólne gniazdo i kiedy wydawa³o siê, ¿e ju¿ teraz 
pozosta³o tylko cieszyæ siê wspóln¹ jesieni¹ ¿ycia, na mamê spad³a 
choroba. Zabra³a j¹ nam wszystkim bardzo szybko. Najbardziej jednak 
zabra³a j¹ tacie. Straci³ ¿onê, kobietê swojego ¿ycia, przyjaciela, 
kompana. Trudno zape³niæ pustkê, która powsta³a. 

Mama piêknie robi³a na drutach. W³aœciwie siê z nimi nie 
rozstawa³a. Pozosta³ niedokoñczony szalik i ró¿aniec w koszyczku z 
robótk¹.
                                               Hanna Suchecka

Barbara Strojna  wspomina swoj¹ bardzo dobr¹
s¹siadkê œp. Franciszkê Biniak (1900 – 1973)
 Mieszka³a ona obok nas w tym samym domu co my. Pamiêtam 
j¹ jako dziecko. Nie by³a ona  wtedy jeszcze osob¹ w podesz³ym wieku, 
ale ja zapamiêta³am j¹ jako babciê. Zapewne wiejski strój, który nosi³a, 
dodawa³ jej powagi. By³a niezwykle ciep³¹, uczynn¹ osob¹, ¿yczliw¹ dla 
wszystkich, skor¹ do pomocy, niezwykle wprost otwart¹. W czasie, 
kiedy jeszcze w Wierzenicy nie by³o sklepu ludzie bardziej byli zdani na 
siebie. K³opot by³ jak czegoœ zabrak³o.  Moja mama, która wtedy by³a 
osob¹ m³od¹,  zawsze wpierw do niej chodzi³a, gdy by³a potrzeba jakiejœ 
pomocy albo coœ trzeba by³o po¿yczyæ.  Pani Franciszka chêtnie te¿ 
lubi³a siê sama dzieliæ tym, co mia³a. Poniewa¿ w swoim gospodarstwie 
mia³a krowê, nieraz przynosi³a mleko, maœlankê, mas³o, tak¿e owoce z 
ogrodu. Czêsto zagl¹daliœmy z mam¹ do niej. Lubi³am s³uchaæ jak 
opowiada³a. By³a dosyæ oczytana. Listonosz przynosi³ jej do domu 
„Przyjació³kê” i inne gazety. Dzieli³a siê tym, co wyczyta³a. Umia³a 
ciekawie opowiadaæ. W soboty regularnie u niej w domu odbywa³y siê 
spotkania towarzyskie mê¿czyzn. Czêsto bra³ w ich udzia³ mój ojciec i 
jej synowie, a tak¿e inni. Grywali w karty do póŸna. Pani Biniak nie 
uczestniczy³a w tych spotkaniach, sz³a do pokoju, nastawia³a radio i 
s³ucha³a audycji, miêdzy innymi s³uchowiska „Matysiakowie”. Jej m¹¿ 
przygl¹da³ siê graj¹cym.  By³a osob¹ pobo¿n¹. Chodzi³a do koœcio³a. 
PóŸniej razem z mê¿em siê przeprowadzi³a do innego mieszkania w 

Wierzenicy.  Wtedy nasz kontakt by³ mniejszy. Ale do koñca swojego 
¿ycia pozosta³a taka sama kochana i ¿yczliwa. Niestety, w domu nie 
mam ¿adnej jej fotografii, pyta³am rodzinê o to i te¿ nic nie maj¹. Tym 
bardziej wa¿ne jest to wspomnienie.

                                                 Barbara Strojna

Chcieliœmy te chwile prze¿yæ dobrze razem
Boles³aw Hoszowski (1946 - 2016)

Do tej rozmowy zaprosi³em ¿onê i córkê Agatê. Obie zosta³y 
same w domu jednorodzinnym w Bugaju. M¹¿ i tato, œp. Boles³aw 
Hoszowski zmar³ równo rok temu w przeddzieñ Uroczystoœci 
Wszystkich Œwiêtych. Kilka dni póŸniej odprawia³em Mszê œw. 
pogrzebow¹ w koœciele Jezusa 
Dobrego Pasterza na Nowinie w 
Poznaniu i potem 
odprowadza³em zmar³ego na 
miejsce wiecznego spoczynku. 
Dzieñ przed œmierci¹ 
odwiedzi³em chorego w 
hospicjum na Os. Rusa w 
Poznaniu. Wtedy by³em 
œwiadkiem tego, co mogê 
opisaæ jako misterium mi³oœci. 
To ¿e Boles³aw i Zofia s¹ 
dobrym kochaj¹cym siê 
ma³¿eñstwem wiedzia³em ze 
wszystkich wizyt kolêdowych w ich domu. Tak¿e z innych rozmów, 
które mia³em okazjê z nimi prowadziæ. Zofia towarzyszy³a mê¿owi ca³y 
czas s³u¿¹c mu pomoc¹ gdy by³ poza Poznaniem w szpitalu na operacji. 
Tak¿e w domu nie szczêdzi³a swojego poœwiêcenia. Tamtego dnia stoj¹c 
przy ³ó¿ku chorego  przez ponad godzinê by³em œwiadkiem ich pe³nej 
mi³oœci i wzruszaj¹cej rozmowy. Jednej z ostatnich. Przez ca³y czas 
Zofia trzyma³a za rêkê swojego mê¿a, tak¿e córka ojca. Mam to ¿ywo w 
pamiêci.

Siedz¹c w biurze w niedzielê 8 paŸdziernika wspominamy 
tamte chwile. Proszê, aby opowiedzia³y nam coœ wiêcej o zmar³ym. 
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Barbara Strojna  wspomina swoj¹ bardzo dobr¹
s¹siadkê œp. Franciszkê Biniak (1900 – 1973)
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Wierzenicy.  Wtedy nasz kontakt by³ mniejszy. Ale do koñca swojego 
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Najpierw spyta³em jak to siê sta³o, ¿e wyl¹dowali w Bugaju i kiedy siê 
przeprowadzili. 
W Bugaju zamieszkaliœmy w 2004 roku. Byliœmy tam wtedy na tym 
osiedlu jednymi z pierwszych mieszkañców. Dzia³kê wybraliœmy trochê 
przypadkowo.  M¹¿ pracowa³ w GnieŸnie i dlatego czêsto 
przemierzaliœmy tê drogê. Kiedyœ jad¹c zauwa¿yliœmy napis „dzia³ki na 
sprzeda¿”. Zatrzymaliœmy siê, zaczêliœmy siê rozgl¹daæ. Okolica nas 
urzek³a, zobaczyliœmy sarenki, ciszê i spokój pod lasem. 
Postanowiliœmy, ¿e tu siê bêdziemy budowaæ. Dot¹d mieszkaliœmy przez 
28 lat w Poznaniu na Os. Lecha. Trochê mieliœmy dosyæ mieszkania w 
bloku, zw³aszcza, ¿e jeden z s¹siadów ci¹gle imprezowa³ i by³y ha³asy. 
Nam marzy³a siê cisza i spokój. Po roku wprowadziliœmy siê do nowego 
domu. Budowa posz³a nam wiêc szybko. 

Muszê powiedzieæ, ¿e m¹¿ sam zaprojektowa³ budynek i 
osobiœcie nadzorowa³ prace, chocia¿ nie by³ z zawodu budowlañcem ani 
architektem. Tak¿e by³ aktywny przy urz¹dzaniu domu. Wszystko 
osobiœcie wymierza³ i dopilnowywa³ wszelkich szczegó³ów. Wielk¹ 
starannoœci¹ otoczy³ ogród, który ca³kowicie sam zagospodarowywa³. 
Troskê t¹ wykazywa³ przez ca³y czas, w³aœciwie do ostatnich chwil 
¿ycia. Kiedy cokolwiek siê zepsu³o umia³ wszystko naprawiæ. Mia³ do 
tego wielk¹ cierpliwoœæ. Kiedy podupad³ mocno na zdrowiu, maj¹c 
œwiadomoœæ, ¿e jego ¿ycie siê koñczy podj¹³ starania, by nauczyæ córkê 
obs³ugiwania wszystkich domowych urz¹dzeñ i tego co robiæ w razie 
awarii. Pod tym wzglêdem by³ niezwykle zapobiegliwy i pouk³adany. 
Wszystko mia³ u³o¿one na swoim miejscu, tak ¿e nigdy niczego nie by³o 
trzeba szukaæ. Dotyczy³o to tak¿e wszystkich dokumentów i papierów. 

Spyta³em o pocz¹tki ich ma³¿eñstwa:  Razem prze¿yliœmy 46 lat. 
Poznaliœmy siê na studiach w klubie studenckim „Sêk”. Pobraliœmy siê 
po roku znajomoœci. Œlubowaliœmy w koœciele Najœwiêtszego 
Zbawiciela w Poznaniu przy Fredry, gdzie by³a moja rodzinna parafia. 
Przez kilka lat mieszkaliœmy razem z moimi rodzicami przy ul. 
D¹browskiego obok Teatru Nowego.  Tutaj przysz³y na œwiat nasze dwie 
córki. Chocia¿ z moimi rodzicami ¿yliœmy w zgodzie, jako m³odzi 
ma³¿onkowie cieszyliœmy siê, ¿e dostaliœmy  mieszkanie na osiedlu i ¿e 
mo¿emy byæ na swoim. Jako m¹¿ Bolek by³ spokojny. Lubi³ mieæ swoje 
zdanie, ale siê nie awanturowa³. Dla dzieci by³ wymagaj¹cy, stawia³ 
jasno granice co wolno, a co nie. Anga¿owa³ siê w sprawy 
wychowawcze. Chodzi³ na wywiadówki. Dopowiedzenie Agaty: Tato 
lubi³ jeŸdziæ na wycieczki klasowe. Mia³ dobry kontakt z kolegami z 
mojej klasy, którzy z wielk¹ chêci¹ z nim rozmawiali i potem go 

odwiedzali. Nie by³am zachwycona, ¿e przychodz¹ nie do mnie tylko do 
taty.   

Lubi³ zwierzêta. Ca³y czas by³y u nas w domu psy. Na dzia³kê 
jeŸdzi³ dokarmiaæ je¿a. W naszym ogrodzie  w Bugaju obserwowa³ 
ptaki w gnieŸdzie. Poniewa¿ pochodzi³ ze wsi umia³ jedne gatunki 
odró¿niæ od innych. Kiedy 
pojawi³y siê m³ode, pilnowa³, ¿eby 
psy nie zrobi³y im krzywdy. 
Dokarmia³ orzechami wiewiórki, 
wk³ada³ wszystko do nylonowej 
siatki i wiesza³ zim¹ na drzewie.  

M¹¿ przez ca³y czas 
pracowa³, ja zreszt¹ tak¿e. 
Najpierw d³ugie lata by³ 
zatrudniony w jednym  z 
wydzia³ów fabryki Cegielskiego.  
Potem pracowa³ w Polcarze, potem 
w  Pol-auto. Kiedy te firmy siê 
po³¹czy³y, znowu w Polcarze.  Mia³ 
wykszta³cenie techniczne. Na 
swoim koncie mia³ kilka 
wynalazków opatentowanych w 
Urzêdzie Patentowym. Bolek 
czynny by³ do samego koñca. 
Pracowa³, pomimo i¿ by³ na 
emeryturze. Udziela³ siê te¿ 
spo³ecznie. By³ kierownikiem 
sekcji szermierzy w klubie Warta 
Poznañ. Lubi³ udzielaæ siê 
towarzysko. By³ jednym z 
organizatorów corocznych bali 
absolwentów Wydzia³u Budowy 
Maszyn Politechniki Poznañskiej, który sam ukoñczy³. 
Ostatnie trzy lata swego ¿ycia chorowa³.  Zmaga³ siê z rakiem trzustki. 
Po ludzku patrz¹c zrobiliœmy wszystko, by mu pomóc. Mia³ robione 
trzy operacje. Trafiliœmy na dobrych specjalistów, którzy nam pomogli. 
Choroba okaza³a siê jednak silniejsza. Byliœmy œwiadomi jego stanu 
zdrowia. Cieszyliœmy siê ostatnimi chwilami wspólnego ¿ycia. 
Chcieliœmy te chwile prze¿yæ dobrze razem. Myœlê, ¿e nam siê to 
uda³o.             
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Na koniec spyta³em o jego dom rodzinny i wychowanie. M¹¿ 
pochodzi³ z religijnej wiejskiej rodziny, do I Komunii œw. przyst¹pi³ w 
wieku  6 lat. By³ ministrantem. O jego wychowanie dbali rodzice. Kiedy 
siê poznaliœmy, wa¿ne dla mnie by³o, bo sama te¿ pochodzi³am z 
religijnej rodziny, ¿e on regularnie uczêszcza do koœcio³a. Potem tak 
wygl¹da³o ca³e nasze ma³¿eñstwo. Pomimo pracy, zajêæ dodatkowych, 
wyjazdów zawsze razem chodziliœmy na Mszê œw. Nigdy nie musia³am 
mê¿a do tego namawiaæ. W Bugaju m¹¿ budzi³ mnie w niedzielê 
wczeœnie rano ¿ebyœmy zd¹¿yli na 7.30 do Wierzenicy. Œwiêta te¿ mia³y 
charakter religijny. Przestrzega³ postu. Modli³ siê. Kiedy by³ chory i nie 
mia³ ju¿ sam si³y, chcia³, by modliæ siê razem z nim. Powtarza³ 
Mi³osierdzie Bo¿e ratuj mnie.  Mówi³ nawet, ¿e widzi Mi³osierdzie 
Bo¿e. Zmar³ w wigiliê Uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych. 

Rzeczywiœcie Boles³aw do koñca stara³ siê byæ aktywnym. 
Swoj¹ ¿yczliwoœæ okazywa³ tak¿e parafii. Kilka miesiêcy przed œmierci¹ 
przyniós³ mi na probostwo w prezencie kilka kartonów z 
energooszczêdnymi ma³ymi ¿arówkami do koœcio³a. Tak¿e lampy 
halogenowe. Na kartce zrobi³ mi zestawienie ile pr¹du zu¿ywaj¹ 
tradycyjne wraz z podsumowaniem ile to kosztuje. Wszystkie ¿arówki 
na œcianach i na ¿yrandolach mia³ policzone. Potem pokaza³ ile 
zu¿ywaj¹ pr¹du energooszczêdne i wyliczy³ jaka jest ró¿nica 
w kosztach. W³¹czaj¹c œwiat³o w koœciele nie raz sobie mówi³em: Boleœ, 
wielkie Ci dziêki.                  
                                                     opr.  xPK

Wrócili do miejsca, w którym zaczê³o siê ich ¿ycie.
Œp. Anna i Henryk Jab³oñscy

Na tê rozmowê umówi³em siê z córkami Miros³aw¹ i Danut¹ 
oraz jej mê¿em w dniu pogrzebu œp. Henryka Jab³oñskiego 28 wrzeœnia 
tego roku. Cieszê siê, ¿e  to spotkanie dosz³o do skutku. W dniu 12 
paŸdziernika  mia³em okazjê pos³uchaæ ich ³adnej opowieœci o swoich 
rodzicach:                            

Oboje nasi  rodzice  urodzili siê w Wierzenicy w 1932 roku. 
Tato by³ synem kowala Jana Jab³oñskiego i mieszka³ przy kuŸni obok 
koœcio³a. Mama urodzi³a siê w ochronce. Kiedy rozpoczê³a siê wojna nie 
mogli iœæ do zwyk³ej polskiej szko³y, ale pos³ano ich do niemieckiej w 
Wierzonce. Potem chodzili krótki czas do Uzarzewa. Po wojnie mama 

ju¿ siê nie uczy³a i szybko 
podjê³a pracê w Stacji 
Hodowli Roœlin w 
Wierzenicy. Ojciec 
kontynuowa³ naukê w 
zawodzie mechanika 
samochodowego. Mia³ 
praktykê w warsztacie 
samochodowym swojego 
krewnego Bronis³awa 
Berdychowskiego w 
Poznaniu. PóŸniej przez 
ca³e lata naprawia³ ró¿nym 
znajomym i w rodzinie 
samochody. 

Tato wykazywa³ 
te¿ zainteresowania 
muzyczne. Sam nauczy³ 
siê gry na skrzypcach i na 
perkusji. Razem z innymi 
mieszkañcami Wierzenicy i Kobylnicy za³o¿yli zespó³ muzyczny, który 
grywa³ na zabawach wiejskich, majówkach i weselach. W sk³ad tego 
zespo³u wchodzili: Czes³aw Gromacki (akordeon), Jan Œwi¹tek  
(skrzypce) i Leon Malicki (bêbny). Bardzo czêsto wracaj¹c z zabawy 
grywali ludziom pod oknami. Niekiedy by³o to nad ranem. Czasami 
koncertowali przed wejœciem do domu graj¹c komuœ np. z okazji 
imienin.  Przy okazji odwiedzin w domu u Czesia Gromackiego, 
zapozna³ siê bli¿ej z jego siostr¹ Ann¹. Aby móc czêœciej spotykaæ siê 
ze swoj¹ sympati¹ zrezygnowa³ z gry w zespole, gdy¿ poch³ania³o to 
mnóstwo czasu. W tym czasie oboje ju¿ zawodowo pracowali. 

Rodzice pobrali siê w Wierzenicy 11 kwietnia 1955 roku. 
Poczêstunek przy stole odbywa³ siê w domu,  po jedzeniu wszyscy 
poszli do szko³y (obecne probostwo), gdzie w klasie odbywa³y siê tañce 
i zabawa.  Po œlubie zamieszkali razem z rodzicami mamy. 
W najbli¿szych latach po œlubie urodzi³y siê im dwie córki.  

W Wierzenicy mieszkali do 1973 roku.  Z tego okresu 
zapamiêta³yœmy rodziców  jako ludzi kochaj¹cych siê nawzajem i 
szanuj¹cych. Kiedy tato nie chcia³, ¿eby mama z³oœci³a siê na niego gdy 
np. by³ trochê pod gazem, obejmowa³ j¹ rêkami wko³o szyi i mówi³: nie 
gniewaj siê mamuœka. Mama mia³a charakter bardziej porywczy. Stara³a 



18 197 [140] 2017

Na koniec spyta³em o jego dom rodzinny i wychowanie. M¹¿ 
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mê¿a do tego namawiaæ. W Bugaju m¹¿ budzi³ mnie w niedzielê 
wczeœnie rano ¿ebyœmy zd¹¿yli na 7.30 do Wierzenicy. Œwiêta te¿ mia³y 
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halogenowe. Na kartce zrobi³ mi zestawienie ile pr¹du zu¿ywaj¹ 
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                                                     opr.  xPK

Wrócili do miejsca, w którym zaczê³o siê ich ¿ycie.
Œp. Anna i Henryk Jab³oñscy
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paŸdziernika  mia³em okazjê pos³uchaæ ich ³adnej opowieœci o swoich 
rodzicach:                            

Oboje nasi  rodzice  urodzili siê w Wierzenicy w 1932 roku. 
Tato by³ synem kowala Jana Jab³oñskiego i mieszka³ przy kuŸni obok 
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grywa³ na zabawach wiejskich, majówkach i weselach. W sk³ad tego 
zespo³u wchodzili: Czes³aw Gromacki (akordeon), Jan Œwi¹tek  
(skrzypce) i Leon Malicki (bêbny). Bardzo czêsto wracaj¹c z zabawy 
grywali ludziom pod oknami. Niekiedy by³o to nad ranem. Czasami 
koncertowali przed wejœciem do domu graj¹c komuœ np. z okazji 
imienin.  Przy okazji odwiedzin w domu u Czesia Gromackiego, 
zapozna³ siê bli¿ej z jego siostr¹ Ann¹. Aby móc czêœciej spotykaæ siê 
ze swoj¹ sympati¹ zrezygnowa³ z gry w zespole, gdy¿ poch³ania³o to 
mnóstwo czasu. W tym czasie oboje ju¿ zawodowo pracowali. 

Rodzice pobrali siê w Wierzenicy 11 kwietnia 1955 roku. 
Poczêstunek przy stole odbywa³ siê w domu,  po jedzeniu wszyscy 
poszli do szko³y (obecne probostwo), gdzie w klasie odbywa³y siê tañce 
i zabawa.  Po œlubie zamieszkali razem z rodzicami mamy. 
W najbli¿szych latach po œlubie urodzi³y siê im dwie córki.  

W Wierzenicy mieszkali do 1973 roku.  Z tego okresu 
zapamiêta³yœmy rodziców  jako ludzi kochaj¹cych siê nawzajem i 
szanuj¹cych. Kiedy tato nie chcia³, ¿eby mama z³oœci³a siê na niego gdy 
np. by³ trochê pod gazem, obejmowa³ j¹ rêkami wko³o szyi i mówi³: nie 
gniewaj siê mamuœka. Mama mia³a charakter bardziej porywczy. Stara³a 
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siê trzymaæ nas krótko. Chocia¿ by³yœmy ju¿ trochê starsze, nie 
pozwala³a nam iœæ na zabawê i zostaæ na niej d³u¿ej ni¿ do 22.00.  
Wtedy to by³o dla nas niezrozumia³e, ale maj¹c ju¿ w³asne dzieci 
przekona³yœmy siê, ¿e mama robi³a to dla naszego dobra i 
bezpieczeñstwa. Bardzo nas kocha³a i siê martwi³a. 

Tato by³ cz³owiekiem o ³agodnym usposobieniu. Jak mama 
dawa³a nam reprymendê, zawsze nas broni³. Interesowa³ siê naszymi 
postêpami w nauce. Do niego lubi³yœmy siê zwracaæ z naszymi 

problemami. Kiedyœ pamiêtam, powiedzia³am jemu, gdy wróci³ z drugiej 
zmiany z pracy przed 23.00, ¿e na jutro do szko³y potrzebujê na zajêcia 
techniczne karmnik dla ptaków. Chocia¿ by³ zmêczony poszed³ do 
szopki i szybko mi go zrobi³. W tym czasie rodzice zmienili pracê. Tato 
przeniós³ do Spó³dzielni Pracy „Silnik”. Mama posz³a do Centralnego 
Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Mechowie. Jedno jeszcze 
dopowiedzenie odnosz¹ce siê do mamy. Potrafi³a wypiekaæ znakomite 
torty. Szykowa³a je wielu osobom na zamówienie np. z okazji wesela, 
czy innej uroczystoœci. Czêsto te¿ anga¿owa³a siê do pomocy przy 
obs³udze w czasie trwania tych imprez.

W 1973 roku  rodzice wyprowadzili siê do Poznania. 
Zamieszkali w bloku na osiedlu Winiary. Mieszkali ju¿ tam do koñca 

swojego ¿ycia. Doczekali siê emerytury. Cieszyli siê czwórk¹ 
urodzonych wnuczek i potem jeszcze 3 prawnuków.  Swoje z³ote gody 
obchodzili w 2005 roku w Wierzenicy. W sumie prze¿yli w ma³¿eñstwie 
61 lat.  Msza z okazji tego jubileuszu by³a w koœciele parafialnym na 
Winiarach. Mama niestety wtedy le¿a³a ju¿ w ³ó¿ku w domu i nie mog³a 
w niej uczestniczyæ. Przez ca³y czas tato siê mam¹ opiekowa³. W dniu 
ostatniej ich 61 rocznicy, kiedy mama le¿a³a ju¿ w szpitalu, tato 
wyca³owa³ jej rêce dziêkuj¹c za lata wspania³ego ma³¿eñstwa. Kilka dni 
potem mama zmar³a. Tato stale za ni¹ têskni³.  Jego zgon nast¹pi³ te¿ w 
szpitalu w otoczeniu bliskich nieca³e pó³tora roku po jej œmierci, we 
wrzeœniu 2017 roku. Oboje s¹ pochowani na cmentarzu w Wierzenicy. 
Wrócili do miejsca, w którym zaczê³o siê ich ¿ycie. 

Rodzice byli wspania³ymi ludŸmi, szanowali siê wzajemnie i 
bardzo kochali. Opiekowaliœmy siê nimi i byliœmy przy nich a¿ do 
koñca. Bardzo ich kochamy i na zawsze pozostan¹ w naszej pamiêci w 
sercu..

opr. xPK

Chocia¿ przed œlubem znali siê tylko trzy miesi¹ce,
byli bardzo dobrym kochaj¹cym siê ma³¿eñstwem

œp. Zuzanna i Józef Natkowscy
Do tej rozmowy zaprosi³em córkê Jolantê Nowak. W niedzielê 

15 paŸdziernika podjecha³em pod dom w Kar³owicach i zabra³em na 
probostwo, aby pos³uchaæ jej opowieœci o swoich rodzicach. Pocz¹tek 
tego opowiadania us³ysza³em ju¿ w samochodzie.

Moja mama Zuzanna Natkowska z domu nazywa³a siê 
D¹browska. Urodzi³a siê 25 V 1931 roku w D¹bkach ko³o Ko³a. 
Wychowywa³a j¹ babcia w trudnych warunkach materialnych. W czasie 
wojny  babcia musia³a wyjechaæ na roboty do Niemiec. Moja mama 
jako m³oda dziewczynka przebywa³a tam razem z ni¹ i te¿ by³a 
zmuszana do pracy. Chocia¿ byli w gospodarstwie rolnym, jedzenia 
wcale nie mieli pod dostatkiem i mama mówi³a, ¿e nieraz musia³a 
pracowaæ za kromkê chleba przez ca³y dzieñ. Po wojnie babcia 
przenios³a siê do Kazimierza Biskupiego. Mama wtedy dopiero zaczê³a 
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siê trzymaæ nas krótko. Chocia¿ by³yœmy ju¿ trochê starsze, nie 
pozwala³a nam iœæ na zabawê i zostaæ na niej d³u¿ej ni¿ do 22.00.  
Wtedy to by³o dla nas niezrozumia³e, ale maj¹c ju¿ w³asne dzieci 
przekona³yœmy siê, ¿e mama robi³a to dla naszego dobra i 
bezpieczeñstwa. Bardzo nas kocha³a i siê martwi³a. 

Tato by³ cz³owiekiem o ³agodnym usposobieniu. Jak mama 
dawa³a nam reprymendê, zawsze nas broni³. Interesowa³ siê naszymi 
postêpami w nauce. Do niego lubi³yœmy siê zwracaæ z naszymi 

problemami. Kiedyœ pamiêtam, powiedzia³am jemu, gdy wróci³ z drugiej 
zmiany z pracy przed 23.00, ¿e na jutro do szko³y potrzebujê na zajêcia 
techniczne karmnik dla ptaków. Chocia¿ by³ zmêczony poszed³ do 
szopki i szybko mi go zrobi³. W tym czasie rodzice zmienili pracê. Tato 
przeniós³ do Spó³dzielni Pracy „Silnik”. Mama posz³a do Centralnego 
Laboratorium Akumulatorów i Ogniw w Mechowie. Jedno jeszcze 
dopowiedzenie odnosz¹ce siê do mamy. Potrafi³a wypiekaæ znakomite 
torty. Szykowa³a je wielu osobom na zamówienie np. z okazji wesela, 
czy innej uroczystoœci. Czêsto te¿ anga¿owa³a siê do pomocy przy 
obs³udze w czasie trwania tych imprez.

W 1973 roku  rodzice wyprowadzili siê do Poznania. 
Zamieszkali w bloku na osiedlu Winiary. Mieszkali ju¿ tam do koñca 

swojego ¿ycia. Doczekali siê emerytury. Cieszyli siê czwórk¹ 
urodzonych wnuczek i potem jeszcze 3 prawnuków.  Swoje z³ote gody 
obchodzili w 2005 roku w Wierzenicy. W sumie prze¿yli w ma³¿eñstwie 
61 lat.  Msza z okazji tego jubileuszu by³a w koœciele parafialnym na 
Winiarach. Mama niestety wtedy le¿a³a ju¿ w ³ó¿ku w domu i nie mog³a 
w niej uczestniczyæ. Przez ca³y czas tato siê mam¹ opiekowa³. W dniu 
ostatniej ich 61 rocznicy, kiedy mama le¿a³a ju¿ w szpitalu, tato 
wyca³owa³ jej rêce dziêkuj¹c za lata wspania³ego ma³¿eñstwa. Kilka dni 
potem mama zmar³a. Tato stale za ni¹ têskni³.  Jego zgon nast¹pi³ te¿ w 
szpitalu w otoczeniu bliskich nieca³e pó³tora roku po jej œmierci, we 
wrzeœniu 2017 roku. Oboje s¹ pochowani na cmentarzu w Wierzenicy. 
Wrócili do miejsca, w którym zaczê³o siê ich ¿ycie. 

Rodzice byli wspania³ymi ludŸmi, szanowali siê wzajemnie i 
bardzo kochali. Opiekowaliœmy siê nimi i byliœmy przy nich a¿ do 
koñca. Bardzo ich kochamy i na zawsze pozostan¹ w naszej pamiêci w 
sercu..
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Chocia¿ przed œlubem znali siê tylko trzy miesi¹ce,
byli bardzo dobrym kochaj¹cym siê ma³¿eñstwem

œp. Zuzanna i Józef Natkowscy
Do tej rozmowy zaprosi³em córkê Jolantê Nowak. W niedzielê 

15 paŸdziernika podjecha³em pod dom w Kar³owicach i zabra³em na 
probostwo, aby pos³uchaæ jej opowieœci o swoich rodzicach. Pocz¹tek 
tego opowiadania us³ysza³em ju¿ w samochodzie.

Moja mama Zuzanna Natkowska z domu nazywa³a siê 
D¹browska. Urodzi³a siê 25 V 1931 roku w D¹bkach ko³o Ko³a. 
Wychowywa³a j¹ babcia w trudnych warunkach materialnych. W czasie 
wojny  babcia musia³a wyjechaæ na roboty do Niemiec. Moja mama 
jako m³oda dziewczynka przebywa³a tam razem z ni¹ i te¿ by³a 
zmuszana do pracy. Chocia¿ byli w gospodarstwie rolnym, jedzenia 
wcale nie mieli pod dostatkiem i mama mówi³a, ¿e nieraz musia³a 
pracowaæ za kromkê chleba przez ca³y dzieñ. Po wojnie babcia 
przenios³a siê do Kazimierza Biskupiego. Mama wtedy dopiero zaczê³a 
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chodziæ do szko³y, wiadomo, ¿e wiele lat nauki straci³a. Potem bêd¹c ju¿ 
dorastaj¹c¹ pann¹ wyjecha³a do Ko³obrzegu i zatrudni³a siê w szpitalu 
jako pomoc do opieki nad chorymi. Wróci³a po kilku latach do 
Kazimierza. Najprawdopodobniej uczyni³a to ze wzglêdu na stan 
zdrowia  babci. W tym czasie sezonowo wyje¿d¿a³a na roboty do PGR-
ów jako pomoc przy ¿niwach. W Gwiazdowie pozna³a mojego tatê 
Józefa Natkowskiego, który tak¿e przebywa³ tam jako pracownik 
sezonowy. Ich znajomoœæ narzeczeñska trwa³a tylko 3 miesi¹ce i od razu 
wziêli œlub. 

Tato urodzi³ siê we Francji te¿ w 1931 roku. By³ synem polskich 
emigrantów, którzy jeszcze przed wojn¹ wrócili do Polski i osiedli w 
Wielo³êce. W czasie wojny jako ch³opak zamiast siê uczyæ by³ 
zmuszony paœæ krowy w niemieckim gospodarstwie. Po wojnie pomaga³ 
rodzicom w ich gospodarstwie, a poniewa¿ nie by³o ono du¿e, to te¿ 
zatrudnia³ dodatkowo do pracy sezonowej. Uroczystoœæ œlubna odby³a 
siê w 1952 w Kazimierzu Biskupim. W domu odby³o skromne wesele. 

Rodzice taty nie byli zachwyceni tym ma³¿eñstwem, bo uwa¿ali, ¿e 
m³odzi znaj¹ siê za krótko, a poza tym narzeczona nie posiada³a 
gospodarstwa. Zawarli tylko œlub koœcielny, wtedy by³o to mo¿liwe.  
Cywilny zwi¹zek dopiero po trzech latach, kiedy siê okaza³o siê, ¿e tata 
nie móg³ zameldowaæ w urzêdzie dziecka.   

Po œlubie pomieszkiwali przez kilka lat w Gwiazdowie i tam 
przyszy³y na œwiat ich pierwsze dwie córki. Dodatkowo rodzice 
wychowywali jeszcze  m³odsz¹ siostrê mamy Krystynê, która a¿ do 
wyjœcia za m¹¿ by³a pod ich opiek¹. Z Gwiazdowa rodzice przenieœli siê 
do Skotnik w woj. mazowieckim. Tam ja przysz³am na œwiat i tak¿e 
moja druga siostra Wiesia. Tato pracowa³ ca³y czas w gospodarstwie, a 
dok³adniej, w oborze, mama zajmowa³a siê domem i tylko dorabia³a 
sobie sezonowo. Ze Skotnik przenieœliœmy siê do Rokotowa, tak¿e na 
Mazowszu. Mieszkaliœmy tam w dawnym pa³acu. Prowadz¹c dom  
pamiêtam, ¿e mama potrafi³a zrobiæ rozmaite pyszne dania, którymi  
jako dzieciaki zajadaliœmy siê, a przecie¿ nie by³o tak ³atwo o produkty 
jak dziœ. Tato nasz nie lubi³ niczego robiæ w kuchni. Kiedyœ mamy nie 
by³o,  my za¿yczy³yœmy sobie, ¿eby nam zrobi³ kaszkê mann¹. 
Okropnie j¹ przypali³ i chcia³, ¿ebyœmy j¹ jedli. Tato bardzo nas 
wszystkie kocha³, ¿adnej nie wyró¿nia³. W pamiêci mam jak w czasie 
obiadu, robi³ to nie raz,  ze swojej porcji roso³owej odkrawa³ jakieœ 
kawa³ki miêsa dodatkowe dla nas. Mama z kolei dba³a o niego, bo 
przecie¿ wiedzia³a, ¿e pracuje ciê¿ko i musi siê dobrze od¿ywiaæ. W 
Rokotowie mama skoñczy³a kurs kroju i szycia. Dziêki temu mog³a nas 

Rodzice z babci¹ mamy, siostr¹ mamy i pierwszymi córkami

Moi rodzice w koœciele w dniu mojego œlubu  10 I 1981 roku.
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chodziæ do szko³y, wiadomo, ¿e wiele lat nauki straci³a. Potem bêd¹c ju¿ 
dorastaj¹c¹ pann¹ wyjecha³a do Ko³obrzegu i zatrudni³a siê w szpitalu 
jako pomoc do opieki nad chorymi. Wróci³a po kilku latach do 
Kazimierza. Najprawdopodobniej uczyni³a to ze wzglêdu na stan 
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ów jako pomoc przy ¿niwach. W Gwiazdowie pozna³a mojego tatê 
Józefa Natkowskiego, który tak¿e przebywa³ tam jako pracownik 
sezonowy. Ich znajomoœæ narzeczeñska trwa³a tylko 3 miesi¹ce i od razu 
wziêli œlub. 

Tato urodzi³ siê we Francji te¿ w 1931 roku. By³ synem polskich 
emigrantów, którzy jeszcze przed wojn¹ wrócili do Polski i osiedli w 
Wielo³êce. W czasie wojny jako ch³opak zamiast siê uczyæ by³ 
zmuszony paœæ krowy w niemieckim gospodarstwie. Po wojnie pomaga³ 
rodzicom w ich gospodarstwie, a poniewa¿ nie by³o ono du¿e, to te¿ 
zatrudnia³ dodatkowo do pracy sezonowej. Uroczystoœæ œlubna odby³a 
siê w 1952 w Kazimierzu Biskupim. W domu odby³o skromne wesele. 

Rodzice taty nie byli zachwyceni tym ma³¿eñstwem, bo uwa¿ali, ¿e 
m³odzi znaj¹ siê za krótko, a poza tym narzeczona nie posiada³a 
gospodarstwa. Zawarli tylko œlub koœcielny, wtedy by³o to mo¿liwe.  
Cywilny zwi¹zek dopiero po trzech latach, kiedy siê okaza³o siê, ¿e tata 
nie móg³ zameldowaæ w urzêdzie dziecka.   

Po œlubie pomieszkiwali przez kilka lat w Gwiazdowie i tam 
przyszy³y na œwiat ich pierwsze dwie córki. Dodatkowo rodzice 
wychowywali jeszcze  m³odsz¹ siostrê mamy Krystynê, która a¿ do 
wyjœcia za m¹¿ by³a pod ich opiek¹. Z Gwiazdowa rodzice przenieœli siê 
do Skotnik w woj. mazowieckim. Tam ja przysz³am na œwiat i tak¿e 
moja druga siostra Wiesia. Tato pracowa³ ca³y czas w gospodarstwie, a 
dok³adniej, w oborze, mama zajmowa³a siê domem i tylko dorabia³a 
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Rodzice z babci¹ mamy, siostr¹ mamy i pierwszymi córkami

Moi rodzice w koœciele w dniu mojego œlubu  10 I 1981 roku.



24 257 [140] 2017

wszystkich obszywaæ. Szy³a tak¿e innym osobom, dziêki czemu mog³a 
sobie trochê dorobiæ. 

Dopiero w 1974 roku przenieœliœmy siê na namow¹ brata taty do 
Kar³owic. Najpierw zamieszkaliœmy w pa³acu. Potem dostaliœmy 
mieszkanie w bloku.  Zawodowo nic siê nie zmieni³o. Tato pracowa³ w 
oborze, mama zajmowa³a siê ca³y czas domem, W ma³¿eñstwie prze¿yli 
zgodnie 43 lata. Mama zmar³a w wieku 65 lat choruj¹c na raka ¿o³¹dka. 
Stara³a siê nikomu nic o tym nie mówiæ. Kiedy zauwa¿y³am jej chorobê, 
by³o ju¿ za póŸno. Rodzice wtedy mieszkali ju¿ sami. Wszystkie ich 
córki by³y doros³e i ka¿da na swoim. Oczywiœcie odwiedzaliœmy 
rodziców. Pomagaliœmy sobie nawzajem, ale w temacie choroby mama 
potrafi³a byæ skryta. Prze¿yliœmy wszyscy jej œmieræ.  Przy jej zgonie, 
który nast¹pi³ w domu, 7 paŸdziernika 1995 roku by³yœmy wszystkie 
cztery córki. Tato mia³ do mnie przez moment ¿al, kiedy mu 
powiedzia³am, ¿e mama dzisiaj umrze. Do niego to wtedy jeszcze nie 
dociera³o. Zgon nast¹pi³ rzeczywiœcie tego dnia pod wieczór oko³o 
19.00.  Mama przed œmierci¹ prosi³a mnie, abym opiekowa³a siê tat¹ i 
nie zostawi³a go. Myœlê, ¿e z tego zadania siê wywi¹za³am. 
Rzeczywiœcie tato mia³ ca³y czas opiekê mojej rodziny. Tak¿e siostry 
Wiesi. Mieszka³ razem z moim synem Mariuszem. Potem kiedy on siê 
o¿eni³, zrobiliœmy zamianê mieszkania. Ja wróci³em z mê¿em do domu 
rodziców, a syn nasz ze swoj¹ rodzin¹ zaj¹³ nasze mieszkanie. Przez 
szereg lat opiekowaliœmy siê ojcem. Z up³ywem lat coraz gorzej chodzi³, 
wreszcie po³o¿y³ siê do ³ó¿ka. Po ludzku patrz¹c zrobiliœmy wszystko, 
aby mu pomóc. Tato zmar³ w szpitalu 5 sierpnia 2016 roku. Trochê 
¿a³owa³am, ¿e nie zmar³ w domu, ale pewnie wtedy myœla³abym, ¿e 
gdyby mo¿e poszed³ do szpitala, to by mu pomogli i by jeszcze d³u¿ej 
¿y³.

 Kochana Jolu. Odwiedzaj¹c w domu przez kilka lat co pierwszy pi¹tek 
Waszego ojca, widzia³em jak piêknie i ofiarnie siê nim opiekujecie. Jak 
staracie siê mu ul¿yæ w cierpieniu, jak próbujecie dbaæ o jego 
sprawnoœæ. Docenia³ i to bardzo te Wasze gesty mi³oœci, aczkolwiek nie 
chc¹c Wam robiæ dodatkowych wydatków, mówi³, ¿e to niepotrzebne.    

                                                     Opr. xPK

Najwa¿niejsza jest rodzina
Maria Rybarczyk (1937 - 2015)

Moj¹ teœciow¹ 
zna³am na d³ugo 
przedtem zanim 
zosta³am jej synow¹, 
a to z tego wzglêdu, 
i¿ moi rodzice i 
teœciowie byli 
przyjació³mi. 
Odwiedzali siê i 
goœcili u siebie na 
imieninach, razem 
bawili siê na 
ró¿nych zabawach 
oraz co 
najwa¿niejsze, 
pomagali sobie przy 
pracach polowych, 
kiedy to du¿o 
wykonywano prac 
rêcznie. Wtedy to 
ju¿ pani¹ 
Rybarczykow¹ 
postrzega³am jako 
eleganck¹, 
dystyngowan¹ 
osobê. Od 1990 
roku, kiedy to 
wysz³am za m¹¿ za 

jej syna Piotra, sta³a siê dla mnie teœciow¹. Zawsze wspominam j¹ jako 
pracowit¹ i bardzo rodzinn¹ osobê. 

Maria Rybarczyk z d. Miko³ajewska urodzi³a siê 25 
paŸdziernika 1937 roku w Dêbogórze; by³a pierwszym dzieckiem w 
rodzinie. Mia³a jeszcze siostrê Basiê. Rodzina,  w której siê 
wychowywa³a, mia³a du¿e tradycje patriotyczne. Warto wspomnieæ, ¿e 
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pradziadek Marii, Andrzej by³ jednym z za³o¿ycieli Ko³a 
W³oœciañskiego Wierzenica - Kicin powsta³ego w 1867 roku, dziadek 
Miko³aj krótko przed II wojn¹ odda³ drogocenne przedmioty na rzecz  
wyposa¿enia armii polskiej.  Stryj Jan by³ oficerem Wojska Polskiego, 
dlatego zosta³ wywieziony do Starobielska i tam stracony.

Teœciowa po ukoñczeniu technikum gastronomicznego w 
Poznaniu podjê³a pracê w laboratorium w Wierzonce, ale 
niespodziewanie musia³a obj¹æ gospodarstwo po rodzicach. Maria 
wysz³a za m¹¿ za Józefa Rybarczyka pochodz¹cego z Krzesin – 
Garaszewa. Œlub odby³ siê w naszym koœciele w Wierzenicy 24 
paŸdziernika 1959 roku. Mieli piêcioro dzieci: Piotra, Józefa, Macieja, 
Tomasza i Magdalenê.  Maria doczeka³a siê 12 wnucz¹t. Bardzo 
prze¿y³a œmieræ dwojga z nich w 2004 roku, bliŸni¹t Joasi i Micha³ka. 
Wszyscy to prze¿yliœmy mocno. 

Teœciowa by³a bardzo pracowit¹ osob¹ oraz doskona³¹ 
gospodyni¹. W czasach gdy nie by³o zbyt wielu maszyn rolniczych, 
ciê¿ko pracowa³a w polu. Kiedy przychodzi³y jakieœ osoby do pomocy 
w czasie ¿niw albo wykopków, zawsze przygotowywa³a dla nich 
posi³ki. Bardzo dobrze gotowa³a. Znana by³a jej specjalnoœæ: szynka 
d³ugo dojrzewaj¹ca. Pamiêtamy jej pyszne  torty, makowce, serniki, 
pianki z galaretk¹ i inne, które nie mia³y sobie równych. Na 
„Andrzejki”, Nowy Rok i „t³usty czwartek” sma¿y³a p¹czki. 

Czêsto powtarza³a, ¿e najwa¿niejsza jest rodzina, tote¿ w ka¿de 
œwiêta wszystkie jej dzieci ze swoimi rodzinami spêdza³y czas w 
Dêbogórze. W wigiliê wszyscy spotykaliœmy siê na op³atku. Do 
Dêbogóry zje¿d¿a³o tak¿e wiele osób z dalszej rodziny. Miêdzy innymi 
goœci³a kilkakrotnie u siebie przez szereg miesiêcy swoj¹ kuzynkê 
Mariê z mê¿em, którzy przyje¿d¿ali z Australii. Kiedy nadarza³a siê 
okazja, spêdzaliœmy z ni¹ wiele godzin przy rodzinnych albumach. By³a 
skarbnic¹ wiedzy o historii rodziny, mogliœmy s³uchaæ jej opowieœci bez 
koñca.

Teœciowa, mimo ciê¿kiej pracy w polu i hodowli zwierz¹t, przez 
pó³tora roku opiekowa³a siê chor¹ matk¹, która po wylewie krwi do 
mózgu by³a ob³o¿nie chora. Znajdowa³a te¿ czas na pracê w ogrodzie i 
zajmowa³a siê otoczeniem domu. Mama kocha³a kwiaty, dlatego dom 
„ton¹³” w nich. Z parapetów zwisa³y pelargonie, begonie, by³y te¿ 
surfinie, dalie i wiele innych. W pewnym momencie zdoby³a nawet 
nagrodê na naj³adniejsz¹ zagrodê w gminie Czerwonak.  

Zdjêcie zrobione w czasie wojny: 
Maria (z prawej strony) jako dziecko z siostr¹ i rodzicami.
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W roku 2009, znaj¹c jej ciê¿k¹ pracê i maj¹c œwiadomoœæ, ¿e 
przy prowadzeniu gospodarstwa nie mia³a czasu na podró¿e i zwiedzanie 
czegokolwiek, zaproponowa³am jej pielgrzymkê, wycieczkê na Wêgry. 
Na pocz¹tku mówi³a, ¿e nie mo¿e zostawiæ wszystkiego. 
W koñcu z drug¹ jej synow¹ Ma³gorzat¹ przekona³yœmy j¹ do wyjazdu. 
Wtedy zobaczy³a piêkny Budapeszt.  Drugi nasz wyjazd w 2012 roku to 
by³a pielgrzymka do Gietrzwa³du. Po drodze zwiedza³yœmy Pakoœæ z 
piêkn¹ kalwari¹ nazywan¹ „Kujawsk¹ Jerozolim¹”, Wejherowo, te¿ z 
piêkn¹ kalwari¹, Gdañsk, klasztor OO. Kapucynów w Rywa³dzie, gdzie 
przetrzymywano jesieni¹ 1953 roku Ks. Prymasa Stefana Wyszyñskiego.  
Gietrzwa³dem mama by³a zachwycona. Tam prze¿y³yœmy piêkny czas 
wyciszenia i modlitwy. Uczestniczy³yœmy we Mszy œw., ró¿añcu  i 
Apelu Gietrzwa³dzkim. Trzeci¹ pielgrzymkê odby³yœmy z teœciow¹ w 
2013 roku do Krakowa, Wieliczki i Kalwarii Zebrzydowskiej. W drodze 
powrotnej zatrzyma³yœmy siê w Czêstochowie, gdzie te¿ 
uczestniczy³yœmy we Mszy œw.  i w Apelu Jasnogórskim. Jeszcze dziœ 
widzê obraz jak mama ze ³zami w oczach modli³a siê przed cudownym 
obrazem Matki Bo¿ej. Poniewa¿ by³ to jej ostatni wyjazd, mo¿na 
powiedzieæ, ¿e Jasna Góra sta³a siê zwieñczeniem jej pielgrzymowania.  
Ka¿dy z tych wyjazdów prze¿y³a g³êboko. Myœlami wraca³a do nich. 
Nawet jeszcze krótko przed œmierci¹ przegl¹da³a album ze zdjêciami z 
tych wyjazdów. 

Na rok przed œmierci¹ poczu³a siê Ÿle. Mimo badañ 
profilaktycznych, nie zdiagnozowano u niej na czas œmiertelnej choroby. 
Odchodzi³a z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Bardzo chcia³a jeszcze ¿yæ, ¿a³owa³a, 
¿e nie doczeka pierwszych komunii œwiêtych domowych wnucz¹t. Przez 
ostatnie dni jej ¿ycia codziennie kto móg³ z rodziny czuwa³ przy niej. 
Modliliœmy siê na ró¿añcu i odmawiaj¹c koronkê do Bo¿ego 
Mi³osierdzia. W Wielk¹ Œrodê, a wiêc dzieñ przed œmierci¹ przy ³ó¿ku 
chorej ks. Waldemar Twardowski odprawi³ mszê œw. Obok rodziny 
uczestniczy³o w niej kilkoro s¹siadów. Mama zmar³a w Wielki Czwartek 
2 kwietnia, w dniu 10 rocznicy œmierci papie¿a Jana Paw³a II. Pogrzeb 
odby³ siê we wtorek po œwiêtach wielkanocnych.

W naszej pamiêci mama  pozostanie jako opiekunka ogniska 
domowego, pracowita i ¿yczliwa osoba, ceni¹ca wiêzy rodzinne, 
tradycje chrzeœcijañskie i patriotyczne.

                                              Zofia Rybarczyk

œp. Marianna i Henryk Kosmala
rodzinna zaduma przy grobie 

Piêæ lat temu pochowaliœmy nasz¹ kochan¹ mamê Mariannê, a teraz 
przysz³o nam po¿egnaæ siê z naszym tat¹ Henrykiem. Byli z nami 
d³ugo, ale to zawsze za krótko dla dzieci, wnuków i prawnuków. 
Umarli, ale co dzisiaj rzadko siê zdarza na ''staroœæ'', bo tak sobie 
zas³u¿yli ¿yciem. Bez nich nasz dom rodzinny ju¿ nie jest taki sam.  
Z ka¿dego k¹ta wyziera ich obecnoœæ, mama czytaj¹ca ksi¹¿ki, tata 
ogl¹daj¹cy program telewizyjny. Wydaje siê, ¿e wyszli na chwilê i zaraz 
w domu bêdzie gwarno i weso³o. Rodzice scalaj¹ rodzinê i teraz 
spotykamy siê jeszcze czêœciej, ale na cmentarzu. Poniewa¿ wpoili nam, 
¿e rodzina jest najwa¿niejsza, tego trzymamy siê mocno i przekazujemy 
naszym dzieciom i wnukom .Pielêgnujemy wspomnienia o nich. Nasze 
dzieci znaj¹ wszystkie tzw. powiedzonka babci i dziadka i przy ka¿dej 
okazji u¿ywaj¹ ich. 
1 Listopada staniemy wszyscy nad grobem naszych Ukochanych 
Rodziców, Dziadków i Pradziadków i w zadumie zapalimy œwiate³ka 
pamiêci dziêkuj¹c Bogu za ich d³ugie, ale jak¿e krótkie ¿ycie z nami. 

                                       Córki Jola i Wanda
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                                              Zofia Rybarczyk

œp. Marianna i Henryk Kosmala
rodzinna zaduma przy grobie 
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¿e rodzina jest najwa¿niejsza, tego trzymamy siê mocno i przekazujemy 
naszym dzieciom i wnukom .Pielêgnujemy wspomnienia o nich. Nasze 
dzieci znaj¹ wszystkie tzw. powiedzonka babci i dziadka i przy ka¿dej 
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1 Listopada staniemy wszyscy nad grobem naszych Ukochanych 
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pamiêci dziêkuj¹c Bogu za ich d³ugie, ale jak¿e krótkie ¿ycie z nami. 

                                       Córki Jola i Wanda
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Helena i August pobrali siê 19 kwietnia 1857 roku w koœciele w Jeruzalu 
(Wilkowyje z serialu Ranczo). Helena obdarzy³a Augusta dwójk¹ synów. 
31 lipca 1859 roku w Wierzenicy urodzi³a Krzysztofa, tu te¿ zosta³ on 
ochrzczony. Drugiego z synów Augusta urodzi³a 19 marca 1861 roku w 
Berlinie a kilka dni póŸniej - 24 marca zmar³a. To przypomnienie 
informacji, które pojawia³y siê na ³amach „Wierzeniczeñ”. Czyli mieli 
dwójkê dzieci i wydaje siê, ¿e nic wiêcej na ten temat nie mo¿na 
powiedzieæ. Kiedyœ zastanawialiœmy siê dlaczego pierwsze z ich dzieci 
przysz³o na œwiat dopiero w dwa lata po œlubie. Nie maj¹c jakichkolwiek 
informacji na ten temat nie rozwodziliœmy siê nad tym. Temat od¿y³ 
kiedy w korespondencji Zygmunta Krasiñskiego, Listy do ró¿nych 
adresatów (opracowane przez Zbigniewa Sudolskiego) natrafiliœmy na 
list do Katarzyny Potockiej, Drezno 27 wrzeœnia 1857 roku. Pani 
Augustowa Cieszkowska przed kilk¹ dniami poroni³a w Trouville. Ojcu 
staremu musia³em tu donieœæ o tym nieszczêœciu. W pierwszej chwili 
zw¹tpiliœmy, nikt w nienajgorzej znanej nam literaturze nie wspomnia³ 
czegokolwiek na ten temat. S³owa skierowane do Katarzyny Potockiej 
czyni¹ jednoznacznymi te z listu Zygmunta do samego Augusta, z Baden 
17 paŸdziernika 1857 roku. Doktorów oddalonych siê radziæ nie warto 
— w takim razie bowiem tylko miejscowy zdo³a istotn¹ radê daæ. — 
S¹dzê, ¿e gdy pozwala Pani Helenie  po 4-ch tygodniach ju¿ wyruszyæ, to 
powinieneœ byæ bardziej rojalist¹ ni¿ król, a w Trouville, jeœli ju¿ wichry 
nasta³y, d³u¿ej siedzieæ mog³oby byæ szkodliwym. Mam nadziejê, ¿e w 
Pary¿u poradzisz siê Dubois lub Rykorda (znani paryscy lekarze). — 
Spytaj siê o to pani Delf[iny]. Dziœ poronienie okreœla siê jako 
przedwczesne zakoñczenie ci¹¿y trwaj¹cej krócej ni¿ 22 tygodnie. 
Jednak 160 lat termu niekoniecznie musia³o byæ tak samo. Ponownie 
pomóg³ nam Micha Pocz¹tek z Pi³y, doktor nauk medycznych, neurolog, 
zainteresowany histori¹ i histori¹ medycyny, cz³onek Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Na zapytanie w tej kwestii odpowiedzia³. 

Profesor Witold Micha³kiewicz, poznañski ginekolog i po³o¿nik, mój 
nauczyciel w tym zakresie w latach 80-tych, okreœla³ jako poronienie 
samoistne, utratê p³odu przed 16 tygodniem trwania ci¹¿y. 

Tak wiêc Helena i August mogli mieæ trójkê dzieci, a utrata 
pierwszego nast¹pi³a najprawdopodobniej przed up³ywem czwartego 
miesi¹ca ci¹¿y. Gdzie to siê sta³o, Trouville-sur-Mer to miejscowoœæ i 
gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie 
Calvados. W XIX wieku sta³o siê popularnym miejscem dla turystów i 
kuracjuszy, za¿ywaj¹cych k¹pieli morskich. Chêtnie odwiedzanym 
przez malarzy i pisarzy, wielu z tych pierwszych przyje¿d¿a³o tam aby 
malowaæ pejza¿e nadmorskie. Trouville le¿y nad kana³em La Manche, 
kilkanaœcie kilometrów na po³udniowy zachód od ujœcia Sekwany. 
Jeruzal i pobliski £ukówiec gdzie by³ dom rodziny Heleny od Trouville 
dzieli oko³o 1700 kilometrów.  Czy wobec tego August by³ nierozwa¿ny 
zabieraj¹c ciê¿arn¹ ¿onê (zak³adamy, ¿e wiedzia³ o ci¹¿y) w tak dalek¹ 
podró¿. Tak mog³oby wydawaæ siê w pierwszej chwili. Zw³aszcza jeœli 
w pamiêci tkwi obraz Zygmunta podró¿uj¹cego do Wierzenicy z 
Opinogóry, Warszawy czy innych odleg³ych miejsc powozem. Wbrew 
pozorom nie, jeœli wybra³o siê kolej czyli nowoczesny, komfortowy i 
szybki jak na tamte czasy œrodek transportu. Wówczas do pokonania 
pojazdem ci¹gnionym przez konie pozosta³o przy ówczesnych realiach 
komunikacyjnych nieca³e 70 km do Warszawy i oko³o 30 km z Lisieux 
do Trouville. Poci¹giem jecha³o siê tras¹ d³u¿sz¹ ni¿ dziœ, uk³ad linii 
kolejowych dostosowany by³ do potrzeb zaborców. Z Warszawy do 
granicznej stacji Maczki (obecnie dzielnica Sosnowca) a stamt¹d przez 
Wroc³aw, Drezno lub Berlin i Pary¿ do Lisieux. Dziœ do nadal 
popularnego Trouville-sur-Mer mo¿na z Pary¿a bezpoœrednio dojechaæ 
poci¹giem bez potrzeby zmiany œrodka lokomocji na koñcowym 
odcinku trasy. 

I jeszcze drobna dygresja na koniec. Nazwê pochodn¹ od 
regionu w którym le¿y Trouville nosi wytrawny winiak francuski – 
calvados. Nie lubi¹cy s³odkich win August chyba nie odmawia³ sobie 
przyjemnoœci jego skosztowania.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Dzieci Heleny (Haliny) i Augusta Cieszkowskich
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