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W tegoroczn¹ uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych dziêkuj¹c 
wszystkim za wszelk¹ dba³oœæ o porz¹dek na cmentarzu, k³adê ka¿demu 
do serca s³owa, którymi ¿egna³a siê ze swoimi synami œw. Monika, jedna 
z piêkniejszych kobiet czasów staro¿ytnych, matka Œw. Augustyna. 
Kiedy synowie martwili siê, ¿e przychodzi im pochowaæ matkê na 
obczyŸnie, prosi³a ich by tym siê nie martwili, po czym doda³a: „o jedno 
tylko proszê, abyœcie wszêdzie gdzie bêdziecie, pamiêtali o mnie przy 
o³tarzu Pañskim” (Œw. Augustyn, Wyznania). Dba³oœæ o grób to coœ 
oczywistego. Jednak wa¿niejsza od tego jest jeszcze duchowa modlitew-
na pamiêæ przy o³tarzu Pañskim we Mszy œw., w ka¿dym pacierzu. 
Zabieganym, zmêczonym, utrudzonym, czasem i zagubionym ludziom 
stale to trzeba przypominaæ, co niniejszym czyniê. Tym których 
kochaliœmy tu na ziemi, którzy czêsto tyle dobra nam wyœwiadczyli, 
o których te¿ czêsto martwiliœmy siê, teraz jesteœmy winni nasz¹ 
modlitwê. 

Co roku informujê kiedy spotykamy siê na cmentarzu na 
modlitwie za zmar³ych. W 2016 roku bêdzie to obok dnia 1 listopada 
o 14.00, tak¿e 25 marca w Wielki Pi¹tek na zakoñczenie Drogi 
Krzy¿owej odprawianej o œwicie o 4.45, w dawne œwiêto 
Wniebowst¹pienia Pañskiego w czwartek 5 maja o 18.30 i w wigiliê 
uroczystoœci Wniebowziêcia NMP w niedzielê 14 sierpnia o 22.00. 

W listopadowych „Wierzeniczeniach”, ze wzglêdu na przybywa-
j¹cych goœci, czêsto zwi¹zanych rodzinnie i emocjonalnie z Wierzenick¹ 
Ziemi¹, piszê o zadaniach, które realizowaliœmy w danym roku 

w parafii. Tegoroczne wysi³ki nie s¹ widoczne z zewn¹trz. Od stycznia 
do wrzeœnia ma³ymi krokami posuwaliœmy do przodu remont strychu na 
probostwie. Uruchomiona tam zosta³a dosyæ du¿a sala parafialna, która 
mo¿e s³u¿yæ tak¿e wszelkim wiejskim zebraniom. Uzupe³nieniem jej jest 
pomieszczenie kuchenne i ³azienka. Zrobiony zosta³ te¿ pokój goœcinny. 
Dotychczas, co mo¿e nawet wielu dziwiæ, parafia w Wierzenicy nie 
posiada³a takiej salki. W koœciele pojawi³o siê nowe wyposa¿enie w 
zakrystii. W kaplicy w Kar³owicach wstawione zosta³y fabrycznie nowe 
organy cyfrowe. Przez poœrednictwo sklepu organowego w W¹soszu 
zamówiliœmy je w Holandii. W dniu odpustu Jezusa Dobrego 
Nauczyciela 14 paŸdziernika zosta³y one poœwiêcone i oficjalnie 
pierwszy raz mogliœmy je us³yszeæ. 

Sprawa oœwietlenia drogi przy cmentarzu posuwa siê w sferze 
projektowej. Mam nadziejê, ¿e w koñcu latarnie zostan¹ doprowadzone
 i w tê zimê ciemnoœci prze¿ywaæ bêdziemy po raz ostatni. 

Tak samo jest ze spraw¹ poszerzenia cmentarza. Parafia nie mo¿e 
nabyæ od Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa? ha ziemi (najwy¿ej 1 ha), 
gdy¿ nie ma uchwa³y gminy w sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego we wsi Wierzenica, który uwzglêdnia³by tak¹ potrzebê. 
Gmina oferuje, ¿e to ona przejmie ten grunt, a potem po 10 latach bêdzie 
mog³a nieodp³atnie przekazaæ go parafii. Tym nie jesteœmy 
zainteresowani. Wchodz¹c w to zagadnienie chcia³bym wszystko 
za³atwiæ szybciej ni¿ za 10 lat. Nie wiem, czy w miêdzyczasie nie 
zmieni¹ siê przepisy pañstwowe, które np. uniemo¿liwi¹ tak¹ operacjê. 
Nie wiem te¿ kto wtedy bêdzie burmistrzem Swarzêdza. Nie mo¿na 
wykluczyæ, ¿e pojawi siê jakiœ antykleryka³, któremu przyjemnoœæ 
sprawi lokalna wojna z koœcio³em o grunty. Parafia coraz intensywniej 
bêdzie zabiega³a o stosown¹ dla nas decyzjê. Wersja nas 
satysfakcjonuj¹ca jest taka, ¿e gmina przejmuje pas przy drodze i zadba 
o miejsca parkingowe przy cmentarzu. My natomiast zakupimy kawa³ 
pola za owym pasem przydro¿nym. 

Wa¿nym tegorocznym wydarzeniem by³a wielka aktywizacja 
naszego lokalnego œrodowiska wokó³ projektu Bud¿etu Obywatelskiego 
gminy Swarzêdz na rok 2016. Wierzenica zamieszka³a przez trochê 
ponad 200 osób wystartowa³a z du¿ym projektem zagospodarowania 
Wzgórza Cieszkowskiego, a wiêc terenu przy naszym koœciele. Chodzi o 
zrobienie porz¹dnej drogi dojazdowej, stworzenie miejsc parkingowych, 

Na dzień Wszystkich Świętych 
i we wspomnienie wszystkich 

Wiernych Zmarłych

„abyście wszędzie gdzie będziecie, 
pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim.”
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u³o¿enie kawa³ka chodnika itd. Pozyskaliœmy wœród mieszkañców 
gminy Swarzêdz poparcie ponad 2500 osób. Niestety nie uda³o nam siê 
wygraæ rywalizacji. Uzyskaliœmy jednak obietnicê w³adz gminy, ¿e 
zadanie bêdzie to realizowane do koñca 2017 roku z innych œrodków 
bud¿etowych. W zakresie ma³ych projektów bezapelacyjnie wygra³a 
Wierzonka, która w przysz³ym roku bêdzie mieæ porz¹dnie zagospodaro-
wane boisko sportowe. Zosta³o wiêc docenione i nagrodzone solidarne 
zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoœci.

Listopadowe wydanie „Wierzeniczeñ” to od lat ka¿dorazowo 
garœæ wspomnieñ o piêknych ludziach, dawnych mieszkañcach 
Wierzenickiej Ziemi. Numer ten powstaje we wspó³pracy z wieloma 
osobami, które zechcia³y opowiedzieæ o swoich bliskich i znajomych. 
Jako redakcja bardzo im wszystkim gor¹co dziêkujemy. 

Wiosn¹ bie¿¹cego roku uda³o nam 
siê wydaæ kolejny numer specjalny 
naszego wydawnictwa. zatytu³owany  „Œni 
mi siê Wierzenica”. Jest to popularna 
opowieœæ o naszym wierzenickim koœciele. 
Poprzednie, przygotowane kilka lat temu 
przewodnikowe wydania „Wierzeniczeñ”, 
dawno siê rozesz³y. Du¿a iloœæ goœci
i turystów sk³oni³a nas do tego by 
opracowaæ kolejny przewodnik. Mo¿na o 
niego pytaæ tak¿e przy cmentarzu. 

Bardzo dziêkujê równie¿ za 
wszystkie ofiary sk³adane na cmentarzu, do 
skrzynki albo na tacê w czasie Mszy œw. na 
wywóz œmieci. Na ten cel parafia 

przeznacza równie¿ wszystkie inne pieni¹dze sk³adane przy okazji 
pogrzebów, czy stawiania pomników. Zawsze s¹ to dobrowolne ofiary. 
Licz¹c od ubieg³ego paŸdziernika do koñca wrzeœnia tego roku koszty 
wywozu œmieci z cmentarza wynios³y ponad 10700 z³, czyli trochê 
mniej ni¿ w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

x Przemys³aw Kompf

Od 1945 roku, a dok³adniej od koñca okupacji niemieckiej do 
dnia dzisiejszego, do biura parafii wierzenickiej zg³oszono 805 zgonów 
doros³ych i tak¿e dopiero co urodzonych dzieci. Dziel¹c tê liczbê przez 
lat 70 ile up³ynê³o do 
zakoñczenia wojny, daje to 
œrednio przeciêtn¹ 11 – 12 
zmar³ych w ci¹gu roku.  

Najwiêcej zg³oszeñ by³o 
w 1945 roku – a¿ 30. Pierwsz¹ 
osob¹ zapisan¹ pod dat¹ 15 
marca jest trzytygodniowe 
dziecko Janina Szwajkowska, 
córka Marii. Jako przyczynê 
œmierci podano „dziecko s³abowite”. Na pozycji ostatniej 30 jest 
uzupe³nienie. Odnotowano po czasie zgon z 27 stycznia w Barcinku 
83 letniej Józefy Gurbada z d. Nowakowska. Jako przyczynê œmierci 
podano „tragiczny wypadek” .

Po wojnie próbowano w ksiêdze zmar³ych odtworzyæ te¿ zapis 
zgonów w okresie okupacji. Kiedyœ pisa³em, ¿e prowadzone na bie¿¹co 
wpisy do ksiêgi zmar³ych urywaj¹ siê w jesieni 1940 roku. Wówczas 
Niemcy zarekwirowali ca³¹ dokumentacjê parafii. Ponownie wróci³o 
wszystko do Wierzenicy po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. 
Odtworzone zapiski, nie wiadomo czy kompletne, obejmuj¹ tylko okres 
1940 i do wrzeœnia 1941. Nie zapisano, gdzie te osoby zosta³y 
pochowane. Z póŸniejszego okresu 1942 – 1944 nie ma jakichkolwiek 

Zapiski w księdze zmarłych



4 5Wierzeniczenia 8 [123] 2015

u³o¿enie kawa³ka chodnika itd. Pozyskaliœmy wœród mieszkañców 
gminy Swarzêdz poparcie ponad 2500 osób. Niestety nie uda³o nam siê 
wygraæ rywalizacji. Uzyskaliœmy jednak obietnicê w³adz gminy, ¿e 
zadanie bêdzie to realizowane do koñca 2017 roku z innych œrodków 
bud¿etowych. W zakresie ma³ych projektów bezapelacyjnie wygra³a 
Wierzonka, która w przysz³ym roku bêdzie mieæ porz¹dnie zagospodaro-
wane boisko sportowe. Zosta³o wiêc docenione i nagrodzone solidarne 
zaanga¿owanie lokalnej spo³ecznoœci.

Listopadowe wydanie „Wierzeniczeñ” to od lat ka¿dorazowo 
garœæ wspomnieñ o piêknych ludziach, dawnych mieszkañcach 
Wierzenickiej Ziemi. Numer ten powstaje we wspó³pracy z wieloma 
osobami, które zechcia³y opowiedzieæ o swoich bliskich i znajomych. 
Jako redakcja bardzo im wszystkim gor¹co dziêkujemy. 

Wiosn¹ bie¿¹cego roku uda³o nam 
siê wydaæ kolejny numer specjalny 
naszego wydawnictwa. zatytu³owany  „Œni 
mi siê Wierzenica”. Jest to popularna 
opowieœæ o naszym wierzenickim koœciele. 
Poprzednie, przygotowane kilka lat temu 
przewodnikowe wydania „Wierzeniczeñ”, 
dawno siê rozesz³y. Du¿a iloœæ goœci
i turystów sk³oni³a nas do tego by 
opracowaæ kolejny przewodnik. Mo¿na o 
niego pytaæ tak¿e przy cmentarzu. 

Bardzo dziêkujê równie¿ za 
wszystkie ofiary sk³adane na cmentarzu, do 
skrzynki albo na tacê w czasie Mszy œw. na 
wywóz œmieci. Na ten cel parafia 

przeznacza równie¿ wszystkie inne pieni¹dze sk³adane przy okazji 
pogrzebów, czy stawiania pomników. Zawsze s¹ to dobrowolne ofiary. 
Licz¹c od ubieg³ego paŸdziernika do koñca wrzeœnia tego roku koszty 
wywozu œmieci z cmentarza wynios³y ponad 10700 z³, czyli trochê 
mniej ni¿ w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

x Przemys³aw Kompf

Od 1945 roku, a dok³adniej od koñca okupacji niemieckiej do 
dnia dzisiejszego, do biura parafii wierzenickiej zg³oszono 805 zgonów 
doros³ych i tak¿e dopiero co urodzonych dzieci. Dziel¹c tê liczbê przez 
lat 70 ile up³ynê³o do 
zakoñczenia wojny, daje to 
œrednio przeciêtn¹ 11 – 12 
zmar³ych w ci¹gu roku.  

Najwiêcej zg³oszeñ by³o 
w 1945 roku – a¿ 30. Pierwsz¹ 
osob¹ zapisan¹ pod dat¹ 15 
marca jest trzytygodniowe 
dziecko Janina Szwajkowska, 
córka Marii. Jako przyczynê 
œmierci podano „dziecko s³abowite”. Na pozycji ostatniej 30 jest 
uzupe³nienie. Odnotowano po czasie zgon z 27 stycznia w Barcinku 
83 letniej Józefy Gurbada z d. Nowakowska. Jako przyczynê œmierci 
podano „tragiczny wypadek” .

Po wojnie próbowano w ksiêdze zmar³ych odtworzyæ te¿ zapis 
zgonów w okresie okupacji. Kiedyœ pisa³em, ¿e prowadzone na bie¿¹co 
wpisy do ksiêgi zmar³ych urywaj¹ siê w jesieni 1940 roku. Wówczas 
Niemcy zarekwirowali ca³¹ dokumentacjê parafii. Ponownie wróci³o 
wszystko do Wierzenicy po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. 
Odtworzone zapiski, nie wiadomo czy kompletne, obejmuj¹ tylko okres 
1940 i do wrzeœnia 1941. Nie zapisano, gdzie te osoby zosta³y 
pochowane. Z póŸniejszego okresu 1942 – 1944 nie ma jakichkolwiek 

Zapiski w księdze zmarłych



6 7Wierzeniczenia 8 [123] 2015Wierzeniczenia 8 [123] 2015

danych. To zaniechanie najprawdopodobniej mia³o zwi¹zek ze zmian¹ 
administratora, proboszcza parafii. Jeden zacz¹³, nastêpny nie skoñczy³.

W 1951 roku by³o 26 pochówków, w 1947 by³o 20 zg³oszeñ. 
W trzech latach zmar³o po 19 osób. Ostatni raz w 1957. W 1959 roku 
umar³o 17 ludzi. Tak¹ sama iloœæ zmar³ych po raz pierwszy od 56 lat 
zapisanych zosta³a do koñca paŸdziernika 2015 roku. 

Najlepiej by³o w 1967 roku. Nie by³o wtedy ¿adnego zg³oszenia 
zgonu. W 1963 i 1983 roku by³o tylko po 4 umar³ych. Od sierpnia1999 
roku, od momentu kiedy jestem w Wierzenicy, do chwili obecnej 
przyj¹³em zg³oszenie o 181 zgonach. Najmniej w 2005 roku – tylko 5. 
Najwiêcej w bie¿¹cym, do 20 paŸdziernika, a¿ 17. Oczywiœcie, nie 
wszyscy zostali pochowani na naszym cmentarzu. Ka¿dego roku kilka 
pogrzebów jest spoza naszej parafii. Nie s¹ one ujête w tej statystyce.

¯ycz¹c ka¿demu d³ugich lat ¿ycia wymieniê najd³u¿ej ¿yj¹cych 
mieszkañców naszej parafii. Najbardziej sêdziwego wieku doczeka³a œp. 
Jadwiga Talar z d. Kuntze z Barcinka, zmar³a 24 lutego br. Urodzona 
10 paŸdziernika 1913 roku prze¿y³a pe³nych 101 lat. Poza ni¹ nikt 
wiêcej nie doczeka³ 100 lat. Pozostali najstarsi w chwili œmierci mieli po 
94 – 96 lat: 

Franciszka Jerzyñska z Kobylnicy 6 VIII 1865 - 18 III 1959, 
Maria Bia³ecka z Wierzonki 27 II 1867 – 7 X 1961, 
Jan Muller z Wierzenicy 14 VI 1870 – 6 I 1966, 
Jan Szwajkowski z Wierzonki 22 V 1897 – 25 X 1992, 
Anna Miko³ajewska z d. Majchrzak z Dêbogóry 1 VI 1903- 24 IV 1998.  

x Przemys³aw Kompf 

Po latach rozbiorów 30 wrzeœnia 1921 roku odby³ siê Pierwszy 
Powszechny Spis Ludnoœci przeprowadzony przez pañstwo polskie. 
Spisem nie objêto terenów, które w³¹czono w granice pañstwa rok póŸniej 
czyli czêœci Górnego Œl¹ska (powstania œl¹skie) i Wileñszczyzny. W 1926 
roku G³ówny Urz¹d Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej opublikowa³: 
Skorowidz miejscowoœci Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na 
podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludnoœci z dnia 

30 wrzeœnia 1921 r. i innych Ÿróde³ urzêdowych. W odniesieniu do terenu 
parafii Wierzenica s¹ ujêta samodzielne miejscowoœci (Barcinek, 
Dêbogóra, Kobylnica, Skorzêcin) i obszary dworskie (Wierzenica, 
Wierzonka). Nie zosta³o wykazane Mechowo. Dane dla miejscowoœci 
obejmuj¹ ludnoœæ obecn¹ w dniu 30 wrzeœnia 1921 r. (bez objêtej spisem 
wojskowym). 

Barcinek; w 5 budynkach z przeznaczeniem mieszkalnym zamieszkiwa³y 

33 osoby (17 mê¿czyzn i 16 kobiet), 12 osób by³o wyznania 

rzymskokatolickiego a 21 ewangelickiego. Podzia³ wyznaniowy 

pokrywa³ siê z narodowoœciowym, czyli 12 osób poda³o narodowoœæ 

polsk¹ i 21 niemieck¹, by³a niemal równa iloœæ mê¿czyzn i kobiet.

Dêbogóra (bez ujêtego w spisie wraz z ni¹ Tuczna, pustkowia); 

10 budynków, 102 osoby (55 mê¿czyzn i 47 kobiet), 89 wyznania 

rzymskokatolickiego i 13 ewangelickiego. Narodowoœæ polsk¹ 

zadeklarowa³o 91 osób czyli dwie osoby wyznania ewangelickiego by³y 

Polakami. Mia³a miejsce zdecydowana przewaga mê¿czyzn.

Kar³owice, folwark; 12 budynków i 1 inne zamieszkanie, 234 osoby

(104 mê¿czyzn i 130 kobiet), 199 wyznania rzymskokatolickiego i 35 

ewangelickiego, podzia³ wyznaniowy zgodny z narodowoœciowym, 

przewaga kobiet.

Ludwikowo pod Kobylnic¹, folwark: w 5 budynkach 36 osób (17 mê¿-

czyzn i 19 kobiet), 20 wyznania rzymskokatolickiego i 16 ewangelickiego, 

1 osoba spoœród ewangelików by³a narodowoœci polskiej, niemal równa 

iloœæ mê¿czyzn i kobiet.

Ludwikowo pod Kobylnic¹, leœnictwo: w 2 budynkach 26 osób 

(11 mê¿czyzn i 15 kobiet), 24 wyznania ewangelickiego i 

2  rzymskokato l ick iego ,  podzia ³  wyznaniowy zgodny z  

narodowoœciowym, przewaga kobiet.

Kobylnica; 42 budynki i 3 inne zamieszkanie, 341 osób (164 mê¿czyzn i 

177 kobiet), 339 wyznania rzymskokatolickiego i 2 ewangelickiego, 

spoœród osób wyznania rzymskokatolickiego 1 deklarowa³a narodowoœæ 

niemieck¹, przewaga kobiet.

Milno, folwark; w 7 budynkach 120 osób (58 mê¿czyzn i 62 kobiet), 113 

wyznania rzymskokatolickiego i 7 ewangelickiego, wszyscy narodowoœci 

polskiej, prawie równa iloœæ mê¿czyzn i kobiet.

Skorzêcin; w 6 budynkach 52 osoby (23 mê¿czyzn i 29 kobiet), 
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44 wyznania rzymskokatolickiego i 8 ewangelickiego. Podzia³ 

wyznaniowy zgodny z narodowoœciowym, przewaga kobiet.

Wierzenica, folwark i Paw³ówko folwark; 22 budynki i 1 inne 

zamieszkanie, 317 osób (150 mê¿czyzn i 167 kobiet), wszyscy wyznania 

rzymskokatolickiego i  narodowoœci polskiej, przewaga kobiet.

Wierzenica, osada m³yñska; 1 budynek, 4 mê¿czyzn i 3 kobiety, wszyscy 

wyznania rzymskokatolickiego i  narodowoœci polskiej.

Wierzenica, leœnictwo; 1 budynek, 2 mê¿czyzn i 1 kobieta, wszyscy 

wyznania rzymskokatolickiego i  narodowoœci polskiej.

Wierzonka, folwark; 20 budynków, 276 osób (116 mê¿czyzn i 160 kobiet), 

211 wyznania rzymskokatolickiego i 65 ewangelickiego spoœród osób 

wyznania rzymskokatolickiego 1 deklarowa³a narodowoœæ niemieck¹ 

[prawdopodobnie to Sims kamerdyner we dworze von Treskowów], bardzo 

du¿a przewaga kobiet.

Spoœród 25 694 700 spisanych osób 318 525  nieca³e 1,24% by³o objêtych 

spisem wojskowym. To w ujêciu statystycznym oznacza, ¿e 19 

mieszkañców parafii objêtych by³o spisem wojskowym. Licz¹c obecnych 

w parafii 30 wrzeœnia 1921 roku przebywa³o niej 1574 osób, w tym 721 

mê¿czyzn i 826 kobiet. Jak widaæ w tych danych podobnie jak w kraju (na 

100 mê¿czyzn statystycznie przypada³o 106,9 kobiet) przewa¿a³y kobiety, 

a¿ 114,6 na 100 mê¿czyzn. Tak wysoki wskaŸnik to g³ownie nastêpstwo I 

wojny œwiatowej (z list ks. Haasego doliczyliœmy siê 180 walcz¹cych na 

wojnie i 37 poleg³ych, ³¹cznie 217), powstania wielkopolskiego, wojny 

polsko-radzieckiej (bolszewickiej). By³o 1356 (87,65%) osób wyznania  

rzymskokatolickiego i 191 (12,35%) ewangelickiego. Podzia³ 

narodowoœciowy by³ bardzo bliski wyznaniowemu, 1 osoba narodowoœci 

polskiej by³a wyznania ewangelickiego a 9 niemieckiej wyznania 

rzymskokatolickiego. Polacy stanowili 1364 osób  88,17% mieszkañców  

(w kraju 69,23%) a  Niemcy 183 osób  11,83% (w kraju 2,99%). Nie by³o 

reprezentantów innych wyznañ i narodowoœci. Taki udzia³ wynika³ po 

czêœci z tego, ¿e by³y to tereny zaboru pruskiego a tym samym by³o wiêcej 

Niemców w miejsce Ukraiñców i Bia³orusinów na wschodnich krañcach II 

RP. W obrêbie obszaru dworskiego Wierzenica nie by³o ewangelików.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Bêd¹c w licu 2015 roku w Sobieszynie zobaczyliœmy te¿ namacalny 
dowód jak silna by³a w rodach Cieszkowskich i Kickich tradycja wiktorii 
wiedeñskiej. W sobieszyñskim koœciele, miejscu wiecznego spoczynku 
szeœciorga Kickich (w tym babci Augusta Cieszkowskiego)  jest tablica 
z napisem:

PO SKASOWANIU PARAFJI W DR¥ZGOWIE
KOŒCIÓ£ TEN SOBIESKIM ZWANY, KTÓREGO FUNDAMENTA 

UROCZYŒCIE POŒWIECONE ZOSTA£Y W 200 LETNI¥
 ROCZNICE OCALENIA WIEDNIA I CHRZEŒCIJAÑSTWA 

POKONSEKROWANY W III NIEDZIELE PA¯DZ.I886 R. PRZEZ
 Ks. W. POPIELA ARCYB. WARSZ. KU CZCI BOCA 

W TRÓJCY JEDYNEGO 
POD TYTU£EM ŒW. KRZY¯A STAN¥£ ZA WOL¥ BO¯¥ 

STARANIEM Ks. PROB. FELIKSA MAJEWSKIECO.
 FUNDUSZEM Hr. KAJETANA IMARJI KICKICH

 I TRUDEM CA£EJ PARAFJI. 
Fundatorom i Dobrodziejom jego wdziêczna pamiêæ w modlitwach.
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August Cieszkowski wielokrotnie podkreœla³, ¿e 
urodzi³ siê w rocznicê tego zwyciêstwa. Zakupi³ i 
zawiesi³ w wierzenickim koœciele jedn¹ z 
pierwszych tablic upamiêtniaj¹cych to wielkie 
wydarzenie. Pierwotnie ¿eliwna tablica wiedeñska, 
ze z³oconym napisem, wisia³a na murowanej i 
wówczas nieoszalowanej deskami œcianie miêdzy 
prezbiterium a zakrysti¹. Obecnie, po okresie 
wêdrówek w tym czasu, kiedy by³a wsparta na 
kopczyku kamieni w s¹siedztwie koœcio³a 
odnowiona trafi³a do kruchty zachodniej. Napis na 
niej ró¿nej wielkoœci literami g³osi:
 

NA PROŒBY OJCA ŒWIÊTEGO I  POKORNE B£AGANIA
RZYMSKIEGO CESARZA NIEMIEC

JAN III SOBIESKI
Z RYCERSTWEM  POLSKIEM  

 POD OBLÊ¯ONY DWA MIESI¥CE OD TURKÓW
A SWOICH OPUSZCZONY WIEDEÑ PRZYBYWA

I PO TRZECH DNIACH JAKO
WÓDZ NACZELNY

WOJSK SPRZYMIERZONYCH
DNIA  12 WRZEŒNIA 1683

POTÊGÊ TURECK¥ NISZCZY
KRÓL POLSKI RATUJE NIEMCY

I CHRZEŒCIJAÑSTWO.
TABLICÊ TÊ UMIESZCZONO W DWÓCHSETN¥

ROCZNICÊ R. 1883.

Brzegi ozdobione ornamentem geometrycznym. Wzd³u¿ nich  napis BY£ 

CZ£OWIEK (lewa strona) POS£ANY OD BOGA KTÓREMU IMIÊ 

(góra) BY£O JAN (prawa strona) VENI. VIDI  DEUS VICIT (dó³). 

Ufundowana przez hrabiego August Cieszkowski by³a jedn¹ z licznych 

wykonanych w fabryce narzêdzi rolniczych Urbanowski, Romocki i 

Spó³ka w podpoznañskim wówczas £azarzu. Animatorem ich powstania 

by³ utworzony 17 lipca 1883 roku piêcioosobowy Komitet dla Uczczenia 

Odsieczy Wiedeñskiej. Tablice by³y produkowane w dwu rozmiarach. Do 

Wierzenicy trafi³a wiêksza, kosztowa³a 95 marek. Ciekawa w formie, 

obrys zewnêtrzny w kszta³cie trapezu, z wysuniêtymi naro¿nikami. 

Szerokoœæ u góry 71 cm, u do³u 78 cm, wysokoœæ 102 cm. Na górze 

i ramionach (bokach) wciêcia o d³ugoœci odpowiednio 44 i 73 cm oraz 

szerokoœci od ok. 3,5 cm do ok. 4,5 cm a u do³u wciêcie podwójne. Mo¿na 

spotkaæ informacje mówi¹c¹, ¿e wierzenicka tablica zawis³a dok³adnie 

12 wrzeœnia 1883 roku (dzieñ dwusetnej rocznicy bitwy przypada³ w 

œrodê). Ówczesne relacje prasowe nie potwierdzaj¹ tego. Taki sam tekst 

zamieœci³y dwie najwa¿niejsze polskie gazety ukazuj¹ce siê wówczas 

w Poznaniu; „Dziennik Poznañski” (nr 211 z 18 wrzeœnia) i „Kuryer 

Poznañski” (nr 213 z 20 wrzeœnia). W tej drugiej informacja jest 

datowana.

Z Wierzenicy, 15 wrzeœnia.
Z prawdziwym pojêciem celu, obchodzono dwóchsetn¹ rocznicê odsieczy 
wiedeñskiej w Wierzenicy, dobrach hr. Augusta Cieszkowskiego. Program 
z góry u³o¿ony podajemy z akuratnoœci¹, z jak¹ by³ wykonany. O godzinie 8 
rano lud, licznie zgromadzony w koœciele, ozdobionym wieñcami i 
bukietami, wys³ucha³ mszy œw., poczem nast¹pi³o rozdawanie ksi¹¿eczek. 
Po po³udnia w³oœcianie przybyli do dworu; treœciwa a serdeczna 
przemowa Augusta hr. Cieszkowskiego, syna znanego ekonomisty i 
filozofa, wyjaœniaj¹ca im cel, dla którego dzieñ ten uœwiêcamy modlitw¹ 
oraz zabaw¹, poruszy³a do g³êbi niezastyg³e serca polskich w³oœcian. Po 
przemowie, na czele zacnego kap³ana ks. Studniarskiego, wszyscy udali siê 
do koœcio³a w celu umieszczenia tablicy pami¹tkowej, fundacyi hr. 
Cieszkowskiego, poczem nast¹pi³o rozdanie portretów króla Jana III, 
medalioników oraz innych pami¹tek. Wieczorem goœcinnem przyjêciem 
rozochocony lud, przy rzêsistem oœwietleniu lamp kolorowych i ogni 
sztucznych, zabawia³ siê tañcami do póŸna. Transparent z wizerunkiem 
Sobieskiego jaœnia³ podczas ca³ej tej zabawy, wywo³uj¹c zapa³ 
patryotyczny.

Jeœli przyjmiemy, ¿e zapis „w celu umieszczenia tablicy pami¹tkowej” jest 
zgodny ze stanem faktycznym to zapewne chodzi o umieszczenie jej  
postawienie w koœciele.  Trudno przyj¹æ, ¿e w wype³nionej po brzegi 
œwi¹tyni (wtedy jeszcze z mniejsz¹ ni¿ dziœ naw¹) przy wejœciu do 
zakrystii sta³o rusztowanie a murarze w obecnoœci wiernych mocowali na 
œcianie nielekk¹ przecie¿ tablicê.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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ze z³oconym napisem, wisia³a na murowanej i 
wówczas nieoszalowanej deskami œcianie miêdzy 
prezbiterium a zakrysti¹. Obecnie, po okresie 
wêdrówek w tym czasu, kiedy by³a wsparta na 
kopczyku kamieni w s¹siedztwie koœcio³a 
odnowiona trafi³a do kruchty zachodniej. Napis na 
niej ró¿nej wielkoœci literami g³osi:
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WÓDZ NACZELNY

WOJSK SPRZYMIERZONYCH
DNIA  12 WRZEŒNIA 1683
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KRÓL POLSKI RATUJE NIEMCY

I CHRZEŒCIJAÑSTWO.
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25 czerwca 2014 roku oko³o godz. 7.00 rano zmar³a w oœrodku 
leczniczym i rehabilitacyjnym w Poznaniu przy ul. Mogileñskiej
 œp. Zofia Zamiara, jedna z piêkniejszych mieszkanek Wierzenicy. Z jej 
córk¹ Wand¹ rozmawiam na probostwie o jej mamie w dniu 
19 paŸdziernika.
 
Z Wierzenic¹ mama zwi¹zana by³a przez ca³e ¿ycie, od dnia narodzin
 6 lutego 1927 roku. Rodzicami jej byli Roman i Stanis³awa z d. 
Kowalak Grabianowscy. By³a najstarsz¹ z szeœciorga rodzeñstwa. 
Ojciec, jak wielu w Wierzenicy, pracowa³ na maj¹tku, poza tym by³ 
koœcielnym i grabarzem na tutejszym cmentarzu. Mama jej zmar³a 
bardzo m³odo w wieku oko³o 32 lat przy porodzie kolejnego dziecka. 
Ojciec póŸniej o¿eni³ siê ponownie. Pierwsz¹ Komuniê œw. przyjê³a w 
Wierzenicy, póŸniej tego samego dnia rodzina jecha³a wozem 
drabiniastym do Kicina i tam by³o bierzmowanie. Po uroczystoœci ks. 
proboszcz Haase. czêstowa³ wszystkich plackiem, kaw¹ i herbat¹. 
Uczy³a siê w miejscowej szkole w Wierzenicy. Nauka sz³a jej dobrze, 
umia³a p³ynnie czytaæ. Kiedy do szko³y przyje¿d¿a³ na kontrolê 
inspektor oœwiaty, nauczyciel zawsze wyznacza³ j¹ do g³oœnego czytania 
i recytacji. Kiedy wybuch³a wojna mama mia³a ukoñczone 12 lat. 
Pomimo m³odego wieku by³a zmuszona do podjêcia pracy fizycznej w 
miejscowym maj¹tku. Pod koniec wojny zosta³a skierowana przez 
Niemców do pracy w gospodarstwie w Kamiñsku. By³a tam przez kilka 
miesiêcy. Doœwiadczy³a wtedy g³odu, biedy i ró¿nych chorób. Mocno 
siê te¿ poparzy³a. 

Po wojnie ze wzglêdu na biedê nie mog³a siê dalej uczyæ. Za m¹¿ wysz³a 
w grudniu 1951 roku za Szczepana Zamiarê, który tak¿e pochodzi³ z 
Wierzenicy i pracowa³ na maj¹tku. Znali siê oboje od dzieciñstwa. 
Pocz¹tkowo zamieszkali w domu z filarkami. Potem przenieœli siê do 
mieszkania, w którym zosta³a do œmierci. Ma³¿onkowie bardzo zgodnie 
razem prze¿yli niespe³na 45 lat. Wychowali cztery córki, spoœród 
których ja by³am najm³odsza. Mama doczeka³a siê 7 wnucz¹t i 4 
prawnucz¹t. Wszystkimi siê cieszy³a i mocno kocha³a. 

Z jej dawnych wspomnieñ w pamiêci tkwi³y wydarzenia z czerwca 
1956 roku w Poznaniu. Mama akurat wtedy by³a w szpitalu przy Polnej 
urodziwszy trzeci¹ córkê. Tam widzia³a przywo¿onych rannych, tak¿e 
obserwowa³a z okna strzelaninê. Dla niej by³o to wstrz¹saj¹ce 
prze¿ycie, do którego wraca³a czêsto w swoich wspomnieniach. 

Przez ca³e ¿ycie mama zajmowa³a siê domem, opiek¹ nad dzieæmi. Do 
pracy chodzi³a dorywczo np. w czasie ¿niw, na wykopki itp. Lubi³a te¿ 
jeŸdziæ do Dêbogóry, gdzie z¿y³a siê z rodzin¹ Miko³ajewskich 
pomagaj¹c im w okresie przedœwi¹tecznym w pracach domowych 
i przydomowych Miêdzy innymi kobiety piek³y razem przepyszne 
pierniki, które potem mama przywozi³a do domu. W ¿yciu dozna³a 
wielu trudów. Nie poddawa³a siê jednak. Umia³a zmagaæ siê ze 
wszystkimi przeciwnoœciami, wtedy np. gdy by³a bieda albo choroby. 
Nie za³ama³ jej wylew, którego dozna³a w 1989 roku. Czasami siê 
zastanawia³am, sk¹d ona ma tyle si³y. W którymœ momencie 
uœwiadomi³am sobie i dotar³o do mnie, ¿e to Pan Bóg kieruje ludzkim 
¿yciem. Mama przez ca³e ¿ycie by³a bardzo pobo¿na. Bardzo czêsto siê 
modli³a. Lubi³a odmawiaæ ró¿aniec. Czyni³a to codziennie . Regularnie 
z ojcem uczêszczali na Mszê œw. Lubi³a siê te¿ anga¿owaæ siê w sprawy 
parafii. Pra³a wiele lat bieliznê koœcieln¹, stroi³a koœció³ na uroczystoœci 
i sprz¹ta³a. Razem z innymi osobami pieli³a ganki przy koœciele. 

Wspomnienie o śp. Zofii Zamiarowej (1927 – 2014)
jednej z piękniejszych mieszkanek Wierzenicy
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Ubiera³a o³tarz na Bo¿e Cia³o, opiekowa³a siê krzy¿em ustawionym 
naprzeciw naszego domu.

Chocia¿ mama nie mia³a jakiegoœ wykszta³cenia, mia³a w sobie nawyk
 i chêæ czytania. Niektóre po¿ycza³a od bliskich, tak¿e od s¹siadów, inne 
sama kupowa³a albo mnie prosi³a o to. Nie czyta³a powieœci albo 
romansów, natomiast interesowa³a j¹ historia, szczególnie czasów wojny 
i powojennych. Czyta³a te¿ ksi¹¿ki religijne, poœród których wa¿ne 
znaczenie dla niej mia³y œwiadectwa rozmaitych osób. Do koñca ¿ycia 
stara³a siê byæ aktywna. Nie lubi³a siê przyznawaæ do tego, ¿e j¹ coœ 
boli. Tego dnia kiedy dosta³a udaru te¿ nie przyzna³a siê mi, ¿e Ÿle siê 
czuje. Powiedzia³a to s¹siadce gdy ja by³am w pracy. Udar by³ bardzo 
silny. Pomimo wysi³ków lekarzy mamy nie uda³o siê uratowaæ. Zamiast 
cieszyæ siê jej powrotem do domu, przysz³o nam odprowadziæ j¹ na 
miejsce wiecznego spoczynku. Pogrzeb jej z udzia³em wielkiej rzeszy 
ludzi by³ œwiadectwem jak bardzo by³a lubiana przez mieszkañców,
a szczególnie przez najbli¿szych s¹siadów. Kiedy zgas³o jej ¿ycie 
codziennie dziêkujê Bogu za piêkny wiek, który dany by³o jej do¿yæ. 
Dziêkujê za ¿ycie, trud wychowania, wiarê, mi³oœæ któr¹ obdarzy³a mnie 
i moje siostry. Choæ zgas³o jej ¿ycie tu na ziemi, ufam, ¿e œwieci ono 
tam w wiecznoœci dla Chrystusa, którym ¿y³a na co dzieñ. 
                      Wanda Zamiara  (oprac. xPK)

Przez szereg lat, a dok³adnie od grudnia 2010 roku, odwiedza³em w 
domu w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca œp Zofiê. Za ka¿dym razem pe³na 
pogody i serdecznoœci czeka³a na ksiêdza. Prawie zawsze by³a czymœ 
zajêta.  Niekiedy szykowa³a obiad, latem czêsto obiera³a owoce do 
zapraw. Nieraz te¿ siedzia³a i czyta³a rozmaite ksi¹¿ki i czasopisma. 
Mówi³a, ¿e lubi czytaæ. Wiele spraw j¹ ciekawi³o. Opowiada³a chêtnie 
o tym co przeczyta³a. Lubi³a tak¿e wspominaæ dawne czasy. Podczas 
ostatnich odwiedzin, przed tym jak zaniemog³a, Zofia zaczê³a 
opowiadaæ mi jak to w Wierzenicy przed wojn¹ obchodzone by³o 
uroczyœcie œwiêto 3 maja. To co mówi³a by³o ciekawe, do tego ze spor¹ 
iloœci¹ szczegó³ów. Powiedzia³em jej, ¿e to jest ³adna opowieœæ do 
„Wierzeniczeñ”. Niestety, nie zd¹¿yliœmy ju¿ tego utrwaliæ na piœmie. 
W ¿adnej rozmowie, a by³o ich przecie¿ sporo, nie s³ysza³em by 
kiedykolwiek narzeka³a na ludzi, mia³a do kogoœ pretensje albo ¿ale. 
O swoich bliskich, o s¹siadach, znajomych zawsze mówi³a dobrze. 
Chyba ka¿dy móg³ odczuæ, ¿e jej ogl¹d œwiata jest jasny, pogodny, 
przyjazny i ciep³y. Zanim zachorowa³a regularnie przychodzi³a do 
koœcio³a. Ostatnie lata ju¿ tylko bardzo rzadko. Pe³na pogody siedzia³a 
na fotelu w bliskoœci o³tarza w dniu swojego jubileuszu 85-lecia, który 
obchodzony by³ w koœciele w lutym 2012 roku. 

x Przemys³aw Kompf

31 maja 2015 roku modliliœmy siê na mszy œwiêtej za duszê œw. Walerii 
M³yniec – pracownika naukowego Instytutu Genetyki Roœlin PAN 
w Poznaniu, zwi¹zanej od wielu lat w ramach wspó³pracy hodowlanej 
z nasz¹ Stacj¹ Hodowli Roœlin w Wierzenicy.
Gdy nadchodzi³ maj, zawsze by³ telefon od Walerii: ”Przyje¿d¿am do 
Wierzenicy”. Niezale¿nie bowiem od przyjazdów s³u¿bowych na 
doœwiadczenia hodowlane prowadzone tutaj nad wyk¹, Waleria zawsze 
znajdowa³a czas, aby pobyæ w Wierzenicy, szczególnie w maju. 
„Nigdzie tak nie pachnie maj, nie ma takich nabo¿eñstw majowych, nie 
klekoc¹ tak bociany jak na ³¹kach za wierzenickim dworem” – mawia³a. 
A Waleria wiedzia³a co mówi, bowiem jak nam opowiada³a, zwiedzi³a 
prawie ca³y œwiat. Najpierw w podró¿ach do brata, który by³ radc¹ 
handlowym Ambasady Polskiej w Indiach, a potem przez dwie kadencje 
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w Ambasadzie Polskiej w Brazylii. 
Nastêpnie ona sama bywa³a w 
czêstych s³u¿bowych podró¿ach za 
granicê, jako reprezentuj¹cy Polskê 
redaktor miêdzynarodowego 
czasopisma genetycznego Journal of 
Applied Genetics, wydawanego przez 
Polsk¹ Akademiê Nauk. W ostatnim 
liœcie przys³anym wówczas do nas 
z Nowego Jorku pisa³a: „Têskniê, bo 
zbli¿a siê maj i muszê go spêdziæ w 
Wierzenicy”. Zna³a J¹ dobrze Iwona 
Walent, z któr¹ Waleria by³a równie¿ 
zaprzyjaŸniona oraz zapewne ca³e 
grono osób, z którymi pracowa³a 
w ramach doœwiadczeñ hodowlanych 
w Wierzenicy. 
By³ czas, gdy Waleria nosi³a siê 
z zamiarem sprzedania swojego 
mieszkania w Warszawie, aby 
zaanga¿owaæ siê w remont dworku 
hrabiego Cieszkowskiego i 
zamieszkania w Wierzenicy, marz¹c
 o roli kustosza muzeum 

Cieszkowskiego. Nawet mieszkaj¹c kilka lat w USA ¿y³a nieustannie 
sprawami Wierzenicy, prosz¹c aby przesy³aæ jej kolejne numery 
„Wierzeniczeñ”. 
Waleria, bêd¹c na emeryturze, ca³y czas pracowa³a jako redaktor i cz³onek 
EASE (European Association of Science Editors), a tak¿e jako 
wolontariusz w muzeum Powstania Warszawskiego  w  Warszawie.  

Nieoczekiwana œmieræ przerwa³a Jej niezwykle pracowite do 
koñca ¿ycie. Odesz³a od nas 17 grudnia 2014 roku. Sta³o siê to tu¿ przed 
ukoñczeniem przez Ni¹ wspomnieñ o ojcu - pu³kowniku Walerianie 
M³yñcu, który w 1939 roku dowodzi³ obron¹ miasta Rudnika nad Sanem, 
gdzie zgin¹³. W Rudniku czci siê Jego pamiêæ do dziœ. Jest tam szczep 
harcerski imienia Waleriana M³yñca, a honorowym cz³onkiem tego 
szczepu by³a dr Waleria M³yniec. 

Warto ocaliæ od zapomnienia tak niezwyk³e postaci. I kto by 
pomyœla³, ¿e niæ historycznych wspomnieñ mo¿e ³¹czyæ tak odleg³e 
miejsca w Polsce jak Wierzenicê i daleki Rudnik. 

Waleria M³yniec – to by³ niezwyk³y Cz³owiek – m¹dry, dobry, 
pracowity, cz³owiek o wielkim sercu, w którym zawsze miejsce mia³a 
nasza Wierzenica.                      
                        Halina Matuszewska

W tegoroczny listopad chcia³abym wspomnieæ Stanis³awa 
S³abuszewskiego, w rzeczy samej Pana Stasia, kolegê mojego taty. Jako 
dzieci w³aœnie w taki sposób zwracaliœmy siê do niego. Mieszka³ razem 
ze swoj¹ mam¹ i bratem w domu najbli¿szym od koœcio³a w drugim 
wejœciu obok mojej babci. Do naszego domu przychodzi³ niemal 
codziennie, przewa¿nie wieczorem, na ogl¹danie telewizji. Czasami 
spotyka³o siê u nas wiêcej osób, wtedy rozmawiano o polityce, o pracy. 
Zapamiêta³am go jako osobê, która umia³a rozmawiaæ, zachowywa³ siê 
zawsze z du¿¹ kultur¹. Niekiedy pomaga³ nam w lekcjach w 
rozwi¹zywaniu zadañ tekstowych z matematyki. Z tat¹ chodzi³ te¿ do 
s¹siadki Pani Biniak i tam co sobotê grali w karty. Czêsto zarywali 
nocki. Do koœcio³a jednak zawsze zd¹¿yli na czas. Zapamiêta³am go 
jako cz³owieka zadbanego, starannie ubranego, czym wyró¿nia³ siê 
spoœród innych mê¿czyzn, przystojnego. Zawsze dziwi³am siê i jako 
dziecko pyta³am mamê, dlaczego Pan Stasiu siê nie o¿eni³. Nie 
pamiêtam co mi odpowiadano. JeŸdzi³ na motorze, co w tamtych latach 
by³o rzadkoœci¹.
W SHR Wierzonka, z tego co pamiêtam, pe³ni³ funkcjê urzêdnika. 
Przedtem jeszcze by³ pracownikiem Gromadzkiej Rady Narodowej, 
która mia³a swoj¹ siedzibê we Wierzonce. Udziela³ wtedy parom 
ma³¿eñskim we Wierzonce œlubów cywilnych. Tak¿e w 1956 roku moim 
rodzicom. 
Stanis³aw S³abuszewski urodzi³ siê w listopadzie 1928 roku w 
Wierzenicy. Mieszka³ tutaj przez ca³e ¿ycie. Jego œmieræ w wieku 42 lat 
by³a dla ca³ej wioski du¿ym zaskoczeniem, wrêcz powiem, szokiem. 
Zmar³ z powodu powik³añ po grypie w lutym 1970 roku. Wtedy by³am 
w siódmej klasie szko³y podstawowej. Oczywiœcie bra³am udzia³ w jego 
pogrzebie. 

Barbara Strojna  (oprac. xPK)

Stanisław Słabuszewski (1928 – 1970)
Innym udzielał ślubów, o sobie zapomniał 
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Opowiadanie Barbary Strojnej uzupe³ni³a jeszcze Iwona Walent. 
Stanis³aw S³abuszewski razem z ksiêgowym Marianem Biada³¹ (œp) 
w 1964 roku przygotowali przedstawienie teatralne. Obaj panowie byli 
autorami tekstu i re¿yserami tego spektaklu. Zatytu³owane ono by³o 
„Wujek z Ameryki” z podtytu³em „Satyra na snobizm”. Przedstawienie 
prezentowane by³o w œwietlicy w Wierzenicy. Aktorami byli mieszkañcy 
Wierzenicy i Wierzonki. Sztuka opowiada³a o tym jak to we wsi 
pojawi³a siê wiadomoœæ, ¿e do kogoœ przyje¿d¿a wujek z Ameryki. 
Niektóre osoby maj¹ce córki na wydaniu zaczê³y dyskutowaæ, której z 
nich nale¿y siê tak doskona³a partia. Dysputom przewodzi³a bufetowa w 
barze. Gdy w koñcu pojawi³ siê we wsi d³ugo oczekiwany goœæ, okaza³o 
siê, ¿e wujek rzeczywiœcie przyjecha³ z Ameryki, tyle tylko, ¿e nie z tej 
za oceanem, ale z wioski Ameryka ko³o ¯nina. Nie by³ to te¿ ¿aden 
przystojny kawaler, ale podstarza³y i do tego podchmielony mê¿czyzna. 
Niedosz³e mê¿atki i ich rodzice mieli siê z pyszna. Widownia bardzo 
mocno siê œmia³a. Nie wiem, czy ten wystêp by³ gdzieœ jeszcze 
powtórzony poza Wierzenic¹.

Z aktorów, których ja pamiêtam w tym przedstawieniu wystêpowali: 
W³adys³aw Ostajewski, Maryla Pietek, Ró¿a Krugio³ka (Stankowska), 
Irena Majchrzak (Staszewska, œp), Krystyna Godziejewska (œp.), Micha³ 
Ma³yszka (œp.), Stanis³aw Pu³a ( w roli wujka, œp.), Eugeniusz 
Musia³kiwicz (œp.) Pamiêtam, ¿e trzyletni wówczas syn Eugeniusza, 
siedz¹cy z mam¹ na widowni rozpozna³ wœród graj¹cych aktorów 
swojego tatê. Niestety, nie mam w domu ¿adnego zdjêcia z tego 
przedstawienia. Nie wiem, czy ktoœ zrobi³ jakiekolwiek fotografie.

Iwona Walent (oprac. xPK)   

Na pocz¹tku lutego bie¿¹cego roku mia³a byæ odprawiona w naszym 
koœciele Msza œw. w 60 rocznicê œlubu Stefanii i Józefa Bia³asów. Msza 
zosta³a zamówiona jesieni¹. Kiedy by³a odprawiana, intencja jej by³a 
jednak zmieniona. W grudniu 2014 roku niedosz³y jubilat zmar³. 
Rankiem 20 paŸdziernika odwiedzi³em w domu Stefaniê Bia³as 
i poprosi³em j¹ aby opowiedzia³a nam trochê o swoim mê¿u oraz 
o swoim ma³¿eñstwie. 

Józef, zaczê³a swoj¹ 
opowieœæ ma³¿onka, urodzi³ 
siê marcu 1929 roku w £odzi 
k. Stêszewa. Jego rodzice 
mieli tam gospodarstwo. 
Ojciec pracowa³ w lesie przy 
wyrêbie drzewa, mama 
zajmowa³a siê domem, trochê 
dorabia³a szyj¹c. Mia³ 4 
siostry i dwóch braci. Józef 
urodzi³ siê jako jeden 
z bliŸniaków. Mia³ siostrê 
bliŸniaczkê. Z czasów 
przedwojennych niewiele co 
wiem. Na pewno chodzi³ w 
tym czasie do szko³y. Potem 
po wojnie ju¿ siê nie uczy³. 
W wieku 18 lat poszed³ do 
wojska. Przez 3 lata s³u¿y³ w 
jednostce WOP w 
Zakopanem.

Jak¿e ¿eœmy siê poznali? JeŸdzi³am do £odzi k. Stêszewa do mojej 
siostry w odwiedziny. Zapoznaliœmy siê u niej. Chodziliœmy ze sob¹ 
trochê wiêcej ni¿ rok. Œlubowaliœmy we Wierzenicy 7 lutego 1955 roku. 
B³ogos³awi³ nas ks. Kujawa. Wesele by³o na 80 osób. W domu by³o 
przygotowane jedzenie, a zabawa odbywa³a siê w œwietlicy w pa³acu 
w podwórzu SHR. Œlub cywilny mieliœmy dzieñ prêdzej tak¿e we 
Wierzonce, gdzie krótko by³a siedziba Gromadzkiej Rady Narodowej. 
Tego œlubu udziela³ nam Stanis³aw S³abuszewski z Wierzenicy. 

Od pocz¹tku mieszkaliœmy z moimi rodzicami w domu, który dziœ 
nale¿y do Pana Adamczaka przy Dzia³kowej. Józef zatrudniony 
najpierw by³ na kolei, a potem przeniós³ siê do kombinatu we 
Wierzonce. Nie musia³ wiêc nigdzie doje¿d¿aæ. Tutaj pracowa³ przy 
maszynach, trochê w kuŸni, czasem jeŸdzi³ traktorem. Ja równie¿ 
chcia³am iœæ do pracy. Józef jednak nie chcia³ abym sz³a do roboty. 
Mówi³, ¿e sam zapracuje na wszystkich. Mia³am wychowywaæ dzieci 
i prowadziæ dom. Wychowaliœmy trójkê dzieci. Interesowa³ siê nimi, 
pomaga³ im w lekcjach, w rozwi¹zywaniu zadañ z matematyki. Do tego 

Niedoszły jubileusz 60 - lecia
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mia³ dobr¹ g³owê. Zachowywa³ siê zawsze spokojnie, raczej by³ 
ugodowy. Wszystkie wa¿niejsze decyzje podejmowaliœmy wspólnie. 
Liczy³ siê z moim zdaniem. Nie by³ apodyktyczny. Nie nadu¿ywa³ 
alkoholu. Dzieci ani ja nie widzieliœmy go nigdy pijanego. 

Z wczeœniejszych lat naszego ma³¿eñstwa w pamiêci naszej utrwali³o siê 
zdarzenie, którego skutkiem by³a utrata wzroku przez nasz¹ córkê Ewê. 
Byliœmy wszyscy razem na imieninach u mojej siostry w Swarzêdzu. 
Doroœli siedzieli w mieszkaniu przy stole, dzieci bawi³y siê na 
podwórka. Nie wiemy jak siê zdarzy³ wypadek. Ewa mia³a uszkodzone 
oko. Józef natychmiast pojecha³ z ni¹ pogotowiem do szpitala na 
Szkoln¹ w Poznaniu. Tam dopilnowa³ wszystkiego. Potem j¹ przez ca³y 
czas odwiedzaliœmy w szpitalu. Latem ka¿dego roku wyje¿d¿aliœmy na 
kilkudniowe wakacje do mojego brata do Gdyni. Mieliœmy u niego za 
darmo pokój. Dzieciaki mia³y radoœæ k¹pieli i pobytu nad morzem. Przy 
okazji zawsze coœ zwiedzaliœmy. Dziêki temu mogê powiedzieæ, ¿e 
nieŸle znam tamtejsz¹ okolicê. 

Józef by³ ¿yczliwy dla ludzi. Chêtnie 
im pomaga³. Mia³ sporo kolegów
i znajomych. Nie unika³ towarzystwa. 
Wiele razy chodziliœmy razem na 
zabawy. Umia³ dobrze tañczyæ. Lubi³ 
te¿ uroczystoœci rodzinne. 
Odwiedzaliœmy jego rodziców 
i rodzeñstwo. Ze wszystkimi ¿y³ 
w zgodzie.   

Do bloku przeprowadziliœmy siê 
prawie po 25 latach ma³¿eñstwa. Moja 
mama zmar³a w starym mieszkaniu, 
ojciec mój zmar³ tutaj. Nie mieliœmy 
ju¿ wtedy ma³ych dzieci. W³aœnie 
wtedy zaczyna³y one startowaæ 
samodzielnie w doros³oœæ. 

Doczekaliœmy siê 4 wnuków i 5 prawnuków. Wszystkimi ¿eœmy siê 
zawsze bardzo cieszyli. Muszê powiedzieæ, ¿e nigdy nie wtr¹ca³ siê 
w ¿ycie doros³ych dzieci. Czasami mia³ami ochotê coœ powiedzieæ. Józef 
mi na to nie pozwala³. Mówi³, daj spokój, nie wtr¹caj siê, s¹ doroœli. 

Józef przez szereg lat chorowa³ na p³uca. Oczywiœcie by³ pod kontrol¹ 
lekarzy, którzy starali siê mu pomóc. Mêczy³a go astma, mia³ k³opoty z 
oddychaniem. W koñcówce p³uca jego przesta³y zupe³nie pracowaæ. 
W szpitalu odwiedza³a go ca³a rodzina. W czasie naszego ostatniego 
widzenia w niedzielê wieczorem czu³ siê nie najgorzej. By³ rozmowny. 
Nie mia³am wra¿enia, ¿e widzimy siê po raz ostatni. W poniedzia³ek 
rano dostaliœmy telefon ze szpitala, ¿e Józef nie ¿yje. Byliœmy 
zaskoczeni i smutni, ¿e nikogo z rodziny przy nim wtedy nie by³o. 
W dzieñ naszego jubileuszu byliœmy na Mszy œw. w koœciele. 
Dziêkowa³am Bogu za te wszystkie lata naszego ma³¿eñstwa. 
Modliliœmy siê za niego o wieczny odpoczynek.      

Stefania Bia³as (oprac. xPK)

W pi¹tek 23 paŸdziernika w godzinach rannych uda³em siê do Kar³owic. 
Chcia³em odwiedziæ Joannê Brodowsk¹ i Kazimierê Prymowicz. Obie 
Panie poprosi³em by zechcia³y opowiedzieæ nam o swoich rodzicach. 
Pukaj¹c do Kazimiery spyta³em, czy w tym domu daj¹ kawy? Kiedy 
zaczêliœmy rozmawiaæ, po dobrej chwili przysz³a ze swoj¹ kaw¹ 
mieszkaj¹ca po s¹siedzku Joanna Brodowska. Siedz¹c przy stole 
rozmawialiœmy o ich rodzicach.

Moi rodzice - zaczê³a swoj¹ opowieœæ 
Pani Joanna - zwi¹zani byli 
z Kar³owicami przez ca³e ¿ycie, 
aczkolwiek mama Józefa z d. 
KuŸniarek urodzi³a siê gdzie indziej. 
Pobrali siê w drugi dzieñ Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia w 1932 roku 
w Wierzenicy (stosowny wpis jest 
ksiêdze œlubnej – dop. xPK). Oboje 
byli w podobnym wieku. Kiedy sobie 
œlubowali mama mia³a 27 lat, a ojciec 
28. Urodzi³o im siê 6 dzieci, 
z których jedno zmar³o jako 

Śp. Józefa i Michał Brodowscy
żyli skromnie ale bardzo uczciwie
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maleñstwo. Najstarszy by³, nie¿yj¹cy ju¿ dziœ, brat Zygfryd, który 
przyszed³ na œwiat w 1934 roku. Ja urodzi³am siê w 1936 roku. 

Z dzieciñstwa pamiêtam koñcówkê wojny. Wtedy mieszkaliœmy w 
mieszkaniu, które dziœ zamieszkuje rodzina pañstwa Æwików. Kiedy 
w Poznaniu trwa³ ostrza³ cytadeli, w której bronili siê Niemcy, my jako 
dzieciaki z daleka obserwowaliœmy rozb³yskaj¹ce w dali œwiat³a na 
niebie. Bardzo nam siê ten widok podoba³. Pamiêtam jak rodzice mówili 
nam, ¿e nie ma siê z czego cieszyæ, bo przecie¿ w tej chwili od tych 
wystrza³ów gin¹ ludzie w mieœcie. Kompletnie nie zdawaliœmy sobie 
z tego sprawy. Pamiêtam te¿ jak ojciec mówi³, ¿e Niemcy namawiaj¹ 
Polaków w Kar³owicach do ewakuacji, by uciekali razem z nimi. 
Oczywiœcie, nikt z Polaków siê nie ruszy³. Podczas wojny nie pamiêtam 
¿ebyœmy doœwiadczyli jakiegoœ szczególnego g³odu. Ka¿dy gdzieœ 
trzyma³ po cichu dla siebie jakiegoœ œwiniaka, uprawia³ te¿ maleñki 
ogródek, jedzenie wiêc by³o. Ale pamiêtam, ¿e ¿andarmi niemieccy 
aresztowali pani¹ Walczak, kobietê w œrednim wieku, dzieci mia³a 
starsze od nas. Niestety nie pamiêtam jej imienia. Ktoœ musia³ ich 
zakapowaæ, ¿e zabili œwiniê. Ona, chroni¹c mê¿a, winê wziê³a na siebie,  
najprawdopodobniej licz¹c, ¿e jako kobietê ³agodniej j¹ Niemcy 
potraktuj¹. Niestety nigdy wiêcej nie wróci³a do domu. On po wojnie 
wyjecha³ z rodzin¹ z Kar³owic.

Dla mojego ojca Micha³a Brodowskiego brzemiennym w skutkach by³ 
rok 1948. Wtedy musia³ poddaæ siê ciê¿kiej operacji, w czasie której 
wyciêto mu 3/4  ¿o³¹dka. Od tego czasu musia³ uwa¿aæ z jedzeniem, 
w zwi¹zku z czym bardzo zeszczupla³. Dla nas jako rodziny trudne by³o 
to, ¿e ojciec nie móg³ fizycznie ciê¿ej pracowaæ. Czy wtedy mo¿na by³o 
sobie wyobraziæ lekk¹ pracê w rolnictwie? Prze³o¿y³o siê to na nasze 
utrzymanie. Rodziców nie by³o staæ na posy³anie nas do szko³y. 
Pamiêtam jak ¿ona kierownika szko³y Itmana, przysz³a do moich 
rodziców i namawia³a ich, by pomogli mi dalej siê uczyæ. Ja chêtnie 
chodzi³am do szko³y i nauka sz³a mi dobrze. Kiedy ze starszym 
rodzeñstwem zaczêliœmy pracowaæ, nasza najm³odsza siostra mog³a siê 
uczyæ w Poznaniu. Warto wspomnieæ, ¿e wtedy nie by³o ¿adnej 
dogodnej komunikacji do Poznania. Aby tam dojechaæ, trzeba by³o 
pieszo albo rowerem dostaæ siê do Kobylnicy na poci¹g. 

Rodzice moi ¿yli bardzo skromnie ale uczciwie. Ojciec pracowa³ jak 
wszyscy w gospodarstwie w Kar³owicach, Mama pracowa³a tylko 

dorywczo na co dzieñ zajmuj¹c siê 
domem i obejœciem. Wiadomo, ¿e ka¿dy 
coœ hodowa³. Trzeba by³o tego 
dopilnowywaæ. W ma³¿eñstwie byli 
zgodni, szanowali siê. Ojciec nie popija³ 
i by³ spokojny. Interesowa³ siê domem i 
naszymi sprawami. Lubi³ czytaæ. Nie 
staæ nas by³o na kupowanie ksi¹¿ek, 
wypo¿yczane by³y one dla niego ze 
szkolnej biblioteki. Rodzice nigdzie nie 
wyje¿d¿ali na wakacje. Czasami tylko 
szli na zabawê, gdy organizowa³a j¹ 
OSP w Kar³owicach. W miarê 
regularnie chodzili do koœcio³a w Wierzenicy. Kiedyœ przed wojn¹, to 
s³ysza³am od nich, ¿e na wielkie uroczystoœci np. na Pasterkê, na 
Rezurekcjê lubili chodziæ do Kicina. Pilnowali nas czy we wtorek 
i pi¹tek idziemy na katechezê do Wierzenicy. Zwracali uwagê, czy 
odmawiamy pacierz. Nie raz oberwa³am od mamy jak zauwa¿y³a, ¿e 
chcê ju¿ gdzieœ powêdrowaæ, a jeszcze pacierza nie odmówi³am. 

Chocia¿ ojciec mój bardzo powa¿nie chorowa³, pierwsza zmar³a 
niespodziewanie nasza mama. W wieku 60 lat, w 1965 roku, dosta³a 
nagle zawa³u serca. Przedtem jak wielu trochê chorowa³a na 
nadciœnienie. Ogólnie jednak czu³a siê dobrze. W tym czasie 
mieszkaliœmy przy ulicy Topolowej w mieszkaniu, które dziœ nale¿y do 
rodziny Jasików. Kilka lat po œmierci mamy z ojcem prze¿yliœmy bardzo 
boleœnie œmieræ mojego m³odszego brata Czes³awa. Podobnie jak mama 
te¿ zmar³ nagle na zawa³ serca. Mia³ wtedy 34 lata. Urodzi³ siê krótko 
przed wojn¹ w 1939 roku. Zmar³ tu¿ przed Œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia w 1973 roku. Mieszka³ razem z nami, by³ kawalerem,  
pracowa³ jako robotnik w gospodarstwie w Kar³owicach. Ojciec zmar³ 
w marcu 1981 roku w wieku niespe³na 77 lat po ciê¿kiej chorobie 
cierpi¹c z powodu niedomagania na p³uc i serca. Po jego œmierci 
przeprowadzi³am siê do mieszkania, w którym mieszkam obecnie. 
Wszyscy moi bliscy s¹ pochowani na naszym wierzenickim cmentarzu.

Joanna Brodowska (oprac. xPK)
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Chocia¿ jestem m³odsza od s¹siadki, moja pamiêæ nie jest tak dobra jak 
jej. Nie odtworzê wielu szczegó³ów zwi¹zanych z moimi rodzicami – tak 
rozpoczê³a swoj¹ opowieœæ Kazimiera Prymowicz. Moi rodzice 
œlubowali w 1932 roku w Owiñskach. Ojciec Feliks Przybylski mia³ 
26 lat, mama Marianna z d. Ziemska 19. Kilka razy zmieniali miejsce 
swojego pobytu. Po wojnie zjawili siê w Dêbogórze. Oko³o 1951 roku 
osiedli w Kar³owicach. Zamieszkali w domu, w którym dziœ mieszka 
rodzina Æwików. Wychowywali pi¹tkê dzieci, nikt nie urodzi³ siê jednak 
w Kar³owicach. Tylko jedna najstarsza siostra mia³a szansê siê uczyæ. 
My jako m³odsi ju¿ tej szansy nie mieliœmy. Rodziców nie by³o na to 
staæ. Ma³¿onkowie starali siê chodziæ do koœcio³a, tak¿e tu do 
Wierzenicy. Pilnowali te¿ naszych lekcji religii. Pamiêtam jak 
klêkaliœmy wszyscy obok ³ó¿ka do pacierza i razem siê modliliœmy. 

Ojciec pracowa³ na gospodarstwie w Kar³owicach, mama zajmowa³a siê 
domem. Jako ma³¿onkowie ¿yli zgodnie. Ojciec mój lubi³ czasem sobie 
wypiæ, ale nigdy siê nie awanturowa³, wrêcz przeciwnie by³ bardzo 
weso³y. Bardzo lubi³ chodziæ na ryby, wêdkarstwo to by³o jego hobby. 
W domu te¿ w miarê stara³ siê pomagaæ. Rodzice rzadko kiedy gdzieœ 
siê wybierali. Nie jeŸdzili na ¿adne wakacje, jedynie do rodziny do 
Annowa i Owiñsk. Pamiêtam, ¿e ojciec z gospodarstwa wypo¿ycza³ 
kilka razy bryczkê, z dwoma koñmi i wtedy podró¿ odbywaliœmy tym 
powozem. Czasami razem chodzili te¿ na majówki albo inne zabawy, 
które organizowa³a Ochotnicza Stra¿ w Kar³owicach. 

Ojciec zmar³ w 1973 choruj¹c przedtem doœæ d³ugo na raka. Kilka lat po 
jego œmierci z mam¹ i moim synem, który mia³ ju¿ swoj¹ rodzinê 
przeprowadziliœmy siê do tego miejsca co mieszkam obecnie. Kiedy syn 
mój siê wyprowadzi³ zosta³am sama z mam¹ i siê ni¹ opiekowa³am a¿ do 
jej œmierci. Mama przez ca³y czas by³a pogodna i jak na swój wiek 
sprawna. Oczywiœcie, sporo te¿ chorowa³a. 

W 90 roku ¿ycia spe³ni³o siê niespodziewanie jedno z jej marzeñ 
¿yciowych. Wiele razy powtarza³a, ¿e chcia³aby chocia¿ raz w ¿yciu 
lecieæ samolotem. W naszej sytuacji ¿yciowej by³o to oczywiœcie 

nierealne. Nagle wydarzy³o siê coœ niezwyk³ego. Mama wróci³a do 
domu ze szpitala i wkrótce potem znowu jej siê pogorszy³o. 
Zadzwoni³am po pogotowie. W s³uchawce po chwili us³ysza³am, ¿e po 
mamê przyleci helikopter i mam na boisku roz³o¿yæ bia³e przeœcierad³o, 
by piloci wiedzieli gdzie l¹dowaæ. Tym helikopterem zabrali mamê do 
szpitala. Potem ¿y³a jeszcze oko³o trzech lat. Zmar³a w kwietniu 2006 
roku w wieku 93 lat.

Kazimiera Prymowicz  (oprac. xPK) 

Spełnione marzenie  
Śp. Marianna i Feliks Przybylscy

Damian by³ dzieckiem 
pogodnym, 
wra¿liwym, 
uœmiechniêtym. 
Cieszy³ siê nawet 
z najdrobniejszych 
rzeczy. Zawsze we 
wszystkim mi 
pomaga³. Zabiera³ 
brata do szko³y 
i opiekowa³ siê nim 
gdy ja podjê³am pracê. 
Pomaga³ tak¿e tacie 
przy wyrabianiu 
drewna na opa³. Jak 
ka¿dy m³ody ch³opak 
mia³ swoje plany i 
marzenia. W realizacji 
swoich zamierzeñ by³ 
konsekwentny. Kilka 
lat temu zrobi³ prawo 
jazdy kat. „B”. Kupi³ 
sobie samochód i nim 
jeŸdzi³. Chêtnie mnie 
wszêdzie podwozi³. 

Damiana Jasińskiego narodziny dla nieba 
(9 lutego 1986 – 9 lutego 2013)



24 25Wierzeniczenia 8 [123] 2015

Chocia¿ jestem m³odsza od s¹siadki, moja pamiêæ nie jest tak dobra jak 
jej. Nie odtworzê wielu szczegó³ów zwi¹zanych z moimi rodzicami – tak 
rozpoczê³a swoj¹ opowieœæ Kazimiera Prymowicz. Moi rodzice 
œlubowali w 1932 roku w Owiñskach. Ojciec Feliks Przybylski mia³ 
26 lat, mama Marianna z d. Ziemska 19. Kilka razy zmieniali miejsce 
swojego pobytu. Po wojnie zjawili siê w Dêbogórze. Oko³o 1951 roku 
osiedli w Kar³owicach. Zamieszkali w domu, w którym dziœ mieszka 
rodzina Æwików. Wychowywali pi¹tkê dzieci, nikt nie urodzi³ siê jednak 
w Kar³owicach. Tylko jedna najstarsza siostra mia³a szansê siê uczyæ. 
My jako m³odsi ju¿ tej szansy nie mieliœmy. Rodziców nie by³o na to 
staæ. Ma³¿onkowie starali siê chodziæ do koœcio³a, tak¿e tu do 
Wierzenicy. Pilnowali te¿ naszych lekcji religii. Pamiêtam jak 
klêkaliœmy wszyscy obok ³ó¿ka do pacierza i razem siê modliliœmy. 

Ojciec pracowa³ na gospodarstwie w Kar³owicach, mama zajmowa³a siê 
domem. Jako ma³¿onkowie ¿yli zgodnie. Ojciec mój lubi³ czasem sobie 
wypiæ, ale nigdy siê nie awanturowa³, wrêcz przeciwnie by³ bardzo 
weso³y. Bardzo lubi³ chodziæ na ryby, wêdkarstwo to by³o jego hobby. 
W domu te¿ w miarê stara³ siê pomagaæ. Rodzice rzadko kiedy gdzieœ 
siê wybierali. Nie jeŸdzili na ¿adne wakacje, jedynie do rodziny do 
Annowa i Owiñsk. Pamiêtam, ¿e ojciec z gospodarstwa wypo¿ycza³ 
kilka razy bryczkê, z dwoma koñmi i wtedy podró¿ odbywaliœmy tym 
powozem. Czasami razem chodzili te¿ na majówki albo inne zabawy, 
które organizowa³a Ochotnicza Stra¿ w Kar³owicach. 

Ojciec zmar³ w 1973 choruj¹c przedtem doœæ d³ugo na raka. Kilka lat po 
jego œmierci z mam¹ i moim synem, który mia³ ju¿ swoj¹ rodzinê 
przeprowadziliœmy siê do tego miejsca co mieszkam obecnie. Kiedy syn 
mój siê wyprowadzi³ zosta³am sama z mam¹ i siê ni¹ opiekowa³am a¿ do 
jej œmierci. Mama przez ca³y czas by³a pogodna i jak na swój wiek 
sprawna. Oczywiœcie, sporo te¿ chorowa³a. 

W 90 roku ¿ycia spe³ni³o siê niespodziewanie jedno z jej marzeñ 
¿yciowych. Wiele razy powtarza³a, ¿e chcia³aby chocia¿ raz w ¿yciu 
lecieæ samolotem. W naszej sytuacji ¿yciowej by³o to oczywiœcie 

nierealne. Nagle wydarzy³o siê coœ niezwyk³ego. Mama wróci³a do 
domu ze szpitala i wkrótce potem znowu jej siê pogorszy³o. 
Zadzwoni³am po pogotowie. W s³uchawce po chwili us³ysza³am, ¿e po 
mamê przyleci helikopter i mam na boisku roz³o¿yæ bia³e przeœcierad³o, 
by piloci wiedzieli gdzie l¹dowaæ. Tym helikopterem zabrali mamê do 
szpitala. Potem ¿y³a jeszcze oko³o trzech lat. Zmar³a w kwietniu 2006 
roku w wieku 93 lat.

Kazimiera Prymowicz  (oprac. xPK) 

Spełnione marzenie  
Śp. Marianna i Feliks Przybylscy

Damian by³ dzieckiem 
pogodnym, 
wra¿liwym, 
uœmiechniêtym. 
Cieszy³ siê nawet 
z najdrobniejszych 
rzeczy. Zawsze we 
wszystkim mi 
pomaga³. Zabiera³ 
brata do szko³y 
i opiekowa³ siê nim 
gdy ja podjê³am pracê. 
Pomaga³ tak¿e tacie 
przy wyrabianiu 
drewna na opa³. Jak 
ka¿dy m³ody ch³opak 
mia³ swoje plany i 
marzenia. W realizacji 
swoich zamierzeñ by³ 
konsekwentny. Kilka 
lat temu zrobi³ prawo 
jazdy kat. „B”. Kupi³ 
sobie samochód i nim 
jeŸdzi³. Chêtnie mnie 
wszêdzie podwozi³. 

Damiana Jasińskiego narodziny dla nieba 
(9 lutego 1986 – 9 lutego 2013)



26 27Wierzeniczenia 8 [123] 2015

Miesi¹c przed wypadkiem odebra³ prawo jazdy na ciê¿arówki, mia³ 
plany dalsze zdobyæ uprawnienia na naczepy. Pomaga³ mi 
w remontowaniu domu. Sfinansowa³ za³o¿enie centralnego ogrzewania 
w mieszkaniu i wymianê dachu. Chcia³ na poddaszu zrobiæ dla siebie 
pokój. Jako m³ody cz³owiek z myœl¹ o przysz³oœci op³aca³ swoj¹ 
dodatkow¹ polisê ubezpieczeniow¹ na ¿ycie.  

Nigdy kiedyœ nie myœla³am, ¿e dzieci s¹ darem od Boga i ¿e do niego 
wracaj¹. By³o mi siê dane cieszyæ moim synem tylko do 9 lutego 2013 
roku. W dniu swoich 27 urodzin wyszed³ ostatni raz do pracy, z której 
nigdy ju¿ nie wróci³. Pamiêtam ten dzieñ dok³adnie. Ostatni raz 
widzia³am go rano w kuchni. Gdy wsiad³ do samochodu przypomnia³o 
mi siê, ¿e nie z³o¿y³am mu ¿yczeñ urodzinowych. Nawet mi przez myœl 
nie przesz³o, ¿e ju¿ nigdy nie wróci i nie us³yszê jego powitania: czeœæ 
kochana mamusiu. Do tego by³ zawsze poca³unek w policzek. Jeszcze 
dwa dni wczeœniej pojechaliœmy z m³odszym synem Mateuszem 
i kupiliœmy dla Damiana prezenty. PóŸniej patrzyliœmy na nie ze 
smutkiem wiedz¹c, ¿e ju¿ nigdy siê z nich nie ucieszy. Najgorsze by³o 
to, ¿e nikt z zak³adu pracy nie powiadomi³ nas o jego œmierci. Wypadek 
mia³ miejsce oko³o godz. 10-tej. Myœmy dostali wiadomoœæ o 14.00, 
kiedy przyjecha³ do nas ze Swarzêdza kolega Damiana, który z nim nie 
pracowa³. Damian ratuj¹c kolegê wskoczy³ do zbiornika chemicznego. 
Kolegi nie uratowa³, sam straci³ ¿ycie. 

Barbara Jasiñska

Znakiem nadziei tych bolesnych dni by³o to, ¿e w³aœnie wtedy ukaza³o 
siê wiele piêknych twarzy ludzi spiesz¹cych z jak¿e potrzebnymi 
gestami solidarnoœci. Ten wypadek poruszy³ serca bardzo wielu ludzi. 
W czasie pogrzebu œwi¹tynia wype³niona by³a po brzegi. Mnóstwo ludzi 
nie dostawszy siê do œrodka sta³o na zewn¹trz. 

Jak wszyscy by³em przejêty tym zdarzeniem. Zastanawia³em siê co 
powiedzieæ. Na myœl przysz³y mi wtedy s³owa Jezusa powiedziane do 
uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. 

„Nie ma wiêkszej mi³oœci od tej gdy ktoœ 
¿ycie swoje oddaje za swoich przyjació³  (Jana 15,13). 

By³em zaskoczony, ale te¿ i utwierdzony, ¿e s¹ to s³owa w³aœciwe, kiedy 
zobaczy³em je na obrazku przygotowanym przez kogoœ na okolicznoœæ 

tego pogrzebu. Z tymi s³owami z³¹czy³em jeszcze inne, tym razem 
przypomniane przez aposto³a Piotra: 
       
„Mi³oœæ zakrywa wiele grzechów” (I listPiotra4,8).

Cokolwiek by mia³o kiedyœ oddalaæ Damiana od mi³oœci Chrystusa, 
wszak m³odoœæ jest taka jaka jest, tym jednym czynem mi³oœci skoczy³ 
po œwiêtoœæ. 

Œw. Damianie, módl siê za nami. Z wysokoœci nieba wspieraj swoj¹ 
rodzinê i tak¿e parafiê, do której przychodzi³eœ bêd¹c ch³opcem i 
m³odzieñcem s³u¿¹c jako ministrant. 

x Przemys³aw Kompf 

W pracach przedstawiaj¹cych ¿yciorys Augusta Cieszkowskiego nic nie 
wspomina siê o rodzeñstwie. Przedstawia siê go jako jedynaka, pierwsze i 
jedyne dziecko Zofii z Kickich i Paw³a Cieszkowskich. Tylko w Polskim 
S³owniku Biograficznym jest zapis: Matka umar³a bardzo wczeœnie na 
chorobê piersiow¹; wczeœnie równie¿ utraci³ jedyn¹ siostrê. W Bibliotece 
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk w: „Dokumenty zwi¹zane ze 
spadkiem po Auguœcie Cieszkowskim jun. z lat 1903-1937” mo¿na 
przeczytaæ, ¿e nosi³a ona imiê Gabryela i zmar³a 26 lipca 1820 roku. Ale o 
tym ma³o kto wie. W dwóch obszernych pracach o Cieszkowskim s¹ 
zapisy: S³abowitego od urodzenia Augusta ojciec wywióz³ na kilka lat do 
W³och. Drugi: Po œmierci matki 1818 r. pozostawa³ pod troskliw¹ opiek¹ 
ojca, który ze wzglêdu na s³aby stan zdrowia ch³opca, a tak¿e niejasn¹ 
sytuacje polityczna na ziemiach polskich, wywióz³ go do W³och i odda³ pod 
opiek¹ baronowej de la Haye, by³ej wychowawczyni Zygmunta 
Krasiñskiego. Pierwszy z nich mo¿e sugerowaæ jej narodziny we 
W³oszech a drugi œmieræ w tym kraju. Tym samym zda siê wskazywaæ, ¿e 
poszukiwania dokumentów zwi¹zanych z Gabryel¹ w polskich archiwach 
s¹ niemal z góry skazane na niepowodzenie. Narodziny i zgony za granic¹ 
nie by³y odnotowywane w dokumentach parafii b¹dŸ gminy bêd¹cej 
miejscem sta³ego zamieszkania. Jeœli mia³o to miejsce gdzieœ w drodze to 
odnotowywano to w miejscowej parafii czy gminie. To zgodnie stwierdzili 
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zapytani pracownicy kilku archiwów pañstwowych z ró¿nych czêœci 
Polski. Jesieni¹ 2014 roku Joanna Pietrowicz z Biblioteki Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk odnalaz³a fotografiê podpisan¹: „Portret 
Dziadka z Tatk¹ i Ciotk¹ Gabryel¹ / portret Montiego”. Znajduj¹ca siê w 
albumie sporz¹dzonym przez Augusta Adolfa Cieszkowskiego zwanego 
„Guga”, by³a eksponowana 18 grudnia 2014 roku podczas konferencji 
naukowej i uroczystego walnego zebrania cz³onków PTPN. Skoro za 
jednym zamachem zosta³y odkryte jedyne znane nam obecnie wizerunki: 
Augusta Cieszkowskiego w wieku dzieciêcym, jego przedwczeœnie 
zmar³ej siostrzyczki i ich ojca to uznaliœmy, ¿e wbrew przywo³anym na 
wstêpie sugestiom zwi¹zanych z W³ochami mo¿e jednak warto ponownie 
szukaæ w kraju. Ustaliliœmy, ¿e w³oski malarz Nicola Monti zosta³ w 1818 
roku sprowadzony przez Paw³a Cieszkowskiego, który zleci³ mu 
wykonanie polichromii  w Surhowie. Przebywa³  tam, z przerwami na 
wyjazdy do Warszawy (z Paw³em Cieszkowski), Moskwy i Petersburga od 
listopada 1818 do wrzeœnia 1820 roku. Czyli Pawe³ po œmierci ¿ony by³ w 
Królestwie a skoro artysta namalowa³ jego portret z dzieæmi ale bez ¿ony to 
i one musia³y tam byæ. Od czasu kiedy przed laty po raz pierwszy 
usi³owaliœmy coœ znaleŸæ od Gabryeli na stronach archiwów pañstwowych 
pojawi³o siê szereg ksi¹g stanu cywilnego z pocz¹tku XIX wieku i tym 
samym mieliœmy do dyspozycji nie tylko Ÿród³a pisane. Skoro August 
urodzi³ siê w Suchej ale oficjaln¹ rezydencj¹ ojca by³y Stawiska 
zaczêliœmy od Kopci i Grêbkowa, bez powodzenia. Do 1818 roku p³ac w 
Surhowie by³ w stadium budowy i chyba Cieszkowscy tam nie mieszkali. 
Wobec tego nie liczyliœmy na znalezienie wpisu o narodzinach Gabryeli i w 
tym sensie nie zawiedliœmy siê. Ale w rejestrze zmar³ych z 1820 roku 
przeczytaliœmy, ¿e 26 lipca o pi¹tej z rana licz¹ca lat piêæ Gabryela umar³a  
na s³aboœæ g³owy. Zmar³a: w Domu pod numerem pierwszym w wsi 
Surchowie, nazwa pisana przez „ch”, na marginesie zapis: Z Surchowa 
Dworu. To dzisiejszy Dom Pomocy Spo³ecznej w Surhowie maj¹cy adres 
Surhów-Kolonia 3. Co by³o przyczyn¹ zgonu Gabryeli? Tu niezmiernie 
cenn¹ okaza³a siê pomoc jakiej udzieli³ mam Micha³ Pocz¹tek z Pi³y, 
doktor nauk medycznych, neurolog, zainteresowany histori¹ i histori¹ 
medycyny, cz³onek Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. 
„S³aboœæ g³owy” mog³a wynikn¹æ zarówno z gruŸliczego zapalenia opon 
mózgowo-rdzeniowych i mózgu, guza mózgu (czêste u dzieci) jak i zespo³u 
jakichœ wad wrodzonych. W œwietle podanych faktów (informacje o stanie 
zdrowia Zofii) nale¿y przypuszczaæ, ¿e przyczyn¹ zgonu matki Augusta i 
Gabrieli by³a gruŸlica. Matka by³a te¿ zapewne Ÿród³em zaka¿enia córki. 
Pr¹tkuj¹ca osoba (o aktywnej postaci schorzenia œwiadczy³aby te¿ rych³a 

œmieræ pani Cieszkowskiej) ³atwo mog³a zaraziæ dziecko. Mog³o ono zrazu 
nie wykazywaæ objawów infekcji. Objawy czêsto (choæ nie u wszystkich 
zara¿onych!) pojawiaj¹ siê wskutek obni¿onej odpornoœci. Wspó³sprawc¹ 
w tym przypadku mog³y byæ konsekwencje osierocenia, tj. niedostatki 
opieki po œmierci matki, têsknota za ni¹ itp. Ponadto w wieku 5-6 lat 
dochodzi do fizjologicznej przebudowy systemu immunologicznego, czego 
efektem miêdzy innymi powtarzaj¹ce siê infekcje. To te¿ mog³o mieæ 
znaczenie! Do czasu wprowadzenia szczepieñ p. gruŸliczych oraz 
nowoczesnych leków przeciw pr¹tkowych, jedn¹ z czêstszych postaci 
rozsianej (tzw. prosówkowej) gruŸlicy by³o zapalenie opon mózgowo- 
rdzeniowych. Nie leczone schorzenie, w 90% koñczy³o siê zgonem. Okres 
choroby, od momentu wyst¹pienia pierwszych objawów wynosi³ 2-3 
tygodni. Czêsto dzieci umiera³y podczas œpi¹czki (trzecia faza choroby). To 
mog³oby dodatkowo odpowiadaæ okreœleniu „s³aboœæ g³owy”. Poniewa¿ 
na zdjêciu obrazu Gabryela niemal wszystkim ogl¹daj¹cym wydaje siê byæ 
starsza od brata (sfotografowanie obrazu od lewej tak¿e optycznie zmienia 
postaæ), na pytanie czy mog³a byæ bardziej rozwiniêta fizycznie od brata 
odpowiedzia³. Je¿eli matka by³a zdrowa, to oczywiœcie nie ma problemu. 
Jeœli jednak chorowa³a i organizm podlega³ os³abieniu, czy te¿ nawet 
wyniszczeniu, to od, bodaj 2001r., funkcjonuje w nauce tzw. „teoria 
oszczêdnego fenotypu”, t³umacz¹ca zjawisko rekompensacyjnego wzrostu 
i rozwoju (nawet do granic oty³oœci!) dzieci niedo¿ywionych matek, czy 
realnie rodz¹cych siê z niedoborem wagi. Pomimo usilnych poszukiwañ 
nie uda³o siê nam ustaliæ gdzie Gabryela zosta³a pochowana. Pobyt ojca w 
Surhowie w tym i nastêpnych latach przemawia za t¹ miejscowoœci¹. Nie 
ma tam jej grobu. Obecny surhowski koœció³ by³ budowany od 1819 lub 
1820 roku, 18 paŸdziernika 1821 roku mia³a miejsce benedykcja 
(b³ogos³awieñstwo). Pod prezbiterium s¹ jakieœ pomieszczenia,  ks. 
Edward £atka nie zagl¹da³ tam, jego poprzednik twierdzi, ¿e s¹ puste. Jeœli 
zosta³a pochowana na cmentarzu przykoœcielnym to zapewne w 
bezpoœredniej bliskoœci œwi¹tyni. W 1876 roku mia³a miejsce jej 
rozbudowa i wówczas usuniêto ostatnie nagrobki. Wiedzieliœmy ju¿, ¿e 
siostra Augusta prze¿y³a piêæ lat, nadal nie wiedzieliœmy kiedy dok³adnie i 
gdzie urodzi³a siê.  Licz¹c na ³ut szczêœcia sprawdziliœmy parafiê 
Czu³czyce, z le¿¹c¹ w niej wsi¹ Staw zwi¹zany by³ Ignacy Cieszkowski 
starszy brat Paw³a oraz pobliski Che³m, bez powodzenia. Dziadek 
Augusta, jego imiennik, dosta³ jako dobra posagowe ¿ony Or³ów, by³a to 
wówczas parafia œw. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Ten trop 
okaza³ siê dobry. Pod dat¹ 19 wrzeœnia zapisano, ¿e 6 wrzeœnia 1815 roku o 
pi¹tej po po³udniu w pa³acu w Or³owie Drewnianym urodzi³a siê córka 
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Zofii i Paw³a. ¯yczeniem ojca by³o nadanie córce imion: Maryanna, 
Gabriela, Remenegilda, Anna, Petronella.  Drugie imiê zosta³o zapisane 
we wspó³czesnej nam wersji pisowni. Trzecie  Remenegilda (nie nale¿y 
myliæ z niemieckim Hermenegilda) jest obecnie niemal niespotykane 
(osobê o tym imieniu znaleŸliœmy na Filipinach). Dziœ ¿adnego dworu 
(pewnie jak w naszych okolicach na wyrost okreœlonego mianem pa³ac) w 
Or³owie Drewnianym nie ma. Przed koñcem XVIII wieku Or³ów zosta³ 
podzielony na Or³ów Drewniany i Or³ów Murowany. W tym drugim jest 
pa³ac, który jednak zacz¹³ powstawaæ póŸniej i zamek wczeœniej spalony. 
Wed³ug materia³ów, które otrzymaliœmy dziêki pomocy Edwarda 
Romañczuka pracownika Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie 
dziadek Augusta w 1787 roku mieszka³ w Or³owie Drewnianym, w 
drewnianym dworze. Obecnoœæ dworu potwierdza wydana w 1843 roku 
Topograficzna Karta Królestwa Polskiego (zwana potocznie Map¹ 
Kwatermistrzostwa). Budowle w tym miejscu s¹ te¿ zaznaczone na mapie 
Mayera von Heldensfelda z lat 1801-1804. Dziœ to Or³ów Drewniany-
Kolonia. W lipcu 2015 roku pró¿nym okaza³o siê szukanie tam œladów po 
dworze.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Dêbogórski przydro¿ny krzy¿ by³ jednym z pierwszych, które 
zosta³y postawione w naszej okolicy. Z ustnego przekazu naszej 
babci Salomei dowiedzieliœmy siê, ¿e dzieci, które zmar³y 
w wyniku poronienia lub podczas porodu 
/kobiety rodzi³y wtedy w swoich domach/ 
i tym samym nie by³y ochrzczone, 
chowano pod krzy¿ami. By³a to kiedyœ 
powszechna praktyka. Poniewa¿ 
dêbogórski krzy¿ by³ jedyny w okolicy, 
mo¿na przypuszczaæ, ¿e to w³aœnie pod 
nim by³y chowane dzieci. Miejscem tym 
opiekowa³a siê rodzina Majchrzaków. 
Œwiêtej pamiêci pan Kleofas, na krótko 
przed œmierteln¹ chorob¹, na w³asny koszt 
odrestaurowa³, a w³aœciwie postawi³ od 
podstaw nowy krzy¿. S³u¿y i strze¿e nas 
do dnia dzisiejszego. Œwiêtej pamiêci pani 
Anna, córka pana Majchrzaka, z wielkim 
poœwiêceniem zajmowa³a siê pielêgnacj¹ 
„placyka” wokó³ krzy¿a. Zawsze by³y 
œwie¿e kwiaty, ziemia by³a odchwaszczana 
i wygrabiana. Pani Anna mia³a ciê¿ki los, 
poniewa¿ zajmowa³a siê nieuleczalnie 
chor¹ mam¹ i mê¿em, prawie w tym 
samym czasie. Zosta³a wdow¹ z dwojgiem 
dzieci, które chodzi³y do pobliskiej szko³y. 
Prowadzi³a te¿ maleñki sklepik w naszej 
wsi. Jednak zawsze mia³a czas dla krzy¿a. Bardzo wczeœnie 
odesz³a, ale opiekê przekaza³a swojej synowej pani Gosi. Wraz 
z synami Erykiem i B³a¿ejem dalej pielêgnuj¹ nasz przydro¿ny 
krzy¿. Obecnie odrestaurowany przez sponsora, z pasyjk¹ 
podarowan¹ przez swarzêdzkich pielgrzymów, dalej ma nas 
w swojej opiece. 

Mieszkanka Dêbogóry

Zawsze miała czas dla krzyża
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Msze św. na wierzenickim cmentarzu w 2016 roku
25 marca w Wielki Piątek na zakończenie 

Drogi Krzyżowej odprawianej o świcie o 4:45
5 maja o 18:30 w dawne święto Wniebowstąpienia Pańskiego
14 sierpnia o 22:00 w wigilię uroczystości Wniebowzięcia NMP

1 listopada o 14:00 Wszystkich Świętych


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

