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Przez kilka miesiêcy ¿yliœmy w stanie ograniczonej aktywnoœci 
obawiaj¹c siê rozprzestrzeniania siê epidemii. Starsi pamiêtaj¹ 
ograniczenia zwi¹zane z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce. 
Zupe³nie inna sytuacja i inne nastroje ale ta sama obawa o zdrowie 
i ¿ycie swoje i bliskich. Ograniczenia skutkowa³y znacznym spadkiem 
aktywnoœci wszystkich instytucji, tak¿e i Koœcio³a. Widok pustych 
³awek na niedzielnej Mszy œw. robi³ w pierwszych tygodniach ogromne 
wra¿enie. Oczywiœcie s¹ tacy, których ten widok niezmiernie cieszy³.
Koniecznoœæ gospodarcza wymusi³a jednak podjecie wiêkszej 
aktywnoœci. Przystosowane do nowej sytuacji otworzy³y siê ponownie 
szko³y, urzêdy, zak³ady us³ugowe i produkcyjne. Jesteœmy, co daj Bo¿e, 
ostro¿niejsi w kontaktach miêdzy ludzkich. Epidemia wci¹¿ jest groŸna. 
Liczba zachorowañ nie spada. Trzeba wiêc uwa¿aæ i byæ roztropnym.
W takim nastroju przychodzi nam prze¿ywaæ dzieñ Wszystkich 
Œwiêtych. Nasza aktywnoœæ kieruje siê w stronê cmentarzy, gdzie 
spoczywaj¹ nasi bliscy. Jak co roku b³ogos³awiê wszystkich 
odwiedzaj¹cych nasz wierzenicki cmentarz. B³ogos³awie tych, którzy 
zagl¹daj¹ tu regularnie i tak¿e wszystkich okazjonalnie tylko 
pojawiaj¹cych siê w Wierzenicy. 
Ka¿demu przypominam, ¿e w œwietle aktualnych 
rozporz¹dzeñ, ostatnio powtarzanych, wszyscy wchodz¹cy na 
cmentarz musz¹ mieæ maseczkê na twarzy. W okresie oko³o 
1 listopada trzeba liczyæ siê ze wzmo¿onymi kontrolami w tym 
zakresie, oczywiœcie nie ze strony parafii.
Wszystkim dziêkujê za dba³oœæ o porz¹dek na cmentarzu. Jest to jeden 
ze znaków pamiêci o tych, których znaliœmy i kochaliœmy. Dzisiaj oni 

sami dla siebie nie mog¹ nic zrobiæ, 
nie mog¹ zadbaæ o porz¹dek wokó³ 
siebie. Musimy zrobiæ to za nich i dla 
nich. W ten sposób dziêkujemy za 
dobroæ ich serca, za dobroæ ich ¿ycia. 
Porz¹dkow¹ aktywnoœæ trzeba jednak 
jeszcze uzupe³niæ o trwanie na 
modlitwie za zmar³ych. Nie raz 
zwraca³em uwagê nie tylko przy 
pogrzebie, ¿e jest to powinnoœæ 
najbli¿szych i trzeba to przypominaæ 
szczególnie m³odym, których linia 
¿ycia wydaje siê byæ najd³u¿sza. 
Proszê wszystkich o modlitwê. To nie 
przekracza niczyich mo¿liwoœci. Daj 
Bo¿ê ¿eby ktoœ kiedyœ chcia³ i umia³ 
pomodliæ siê za nas, gdy my tego 
bêdziemy potrzebowali. 
W bie¿¹cym roku wielkich aktywnoœci parafia nie podejmowa³a. 
Prowadziliœmy wiosn¹ prace porz¹dkowe na cmentarzu przycinaj¹c 
szereg ga³êzi. Zlikwidowana zosta³a stara szopka na narzêdzia, która 
w sensie dos³ownym chyli³a siê ju¿ ku upadkowi. Zast¹piona zosta³a 
przez now¹, estetycznie wykonan¹, której frontowa czêœæ ma s³u¿yæ 
jako miejsce sprawowania liturgii w dniu 1 listopada i wszystkie inne. 
Chodzi o niedu¿e zadaszenie i zabezpieczenie o³tarza przed ewentualna 
niepogod¹. W tym miejscu liturgia sprawowana jest po raz pierwszy. 
Myœla³em, ¿e uda siê jeszcze za³atwiæ na cmentarzu skrzynkê pr¹du, by 
mo¿na by³o zrobiæ tu jakieœ dodatkowe oœwietlenie i nag³oœnienie. 
Uzyskaliœmy stosown¹ zgodê i czekamy od kilku miesiêcy na realizacjê. 
Energetyka to jest pañstwo w pañstwie i trzeba cierpliwie, nie wiadomo 
jak d³ugo czekaæ. 
W temacie poszerzenia cmentarza sprawa drepcze w miejscu. W chwili 
obecnej od kilku miesiêcy czekamy na wycenê gruntu, który ma 
odsprzedaæ parafii agencja. Przypomnê, ¿e w³aœcicielem terenu wokó³ 
cmentarza jest Krajowy Oddzia³ Wspierania Rolnictwa w … Warszawie. 
Trudno jest t³umaczyæ wszelk¹ opiesza³oœæ epidemi¹. Agencja nie 
dokona³a te¿ jeszcze zmiany w ksiêgach wieczystych, po wydzieleniu 
z ca³oœci pó³ hektarowej dzia³ki, która ma byæ przedmiotem transakcji. 
Musimy to zrobiæ za nich. W S¹dzie Rejonowym oczywiœcie te¿ siê 
czeka. Epidemia tak samo tam spowolni³a wszelkie ruchy. 

Wyj¹tkowy rok
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Ale w stosunku do ubieg³ego roku jest pewien postêp. Wtedy mówi³em, 
¿e papiery w tej sprawie kr¹¿¹ miêdzy gmin¹ Swarzêdz i Powiatem 
Poznañskim, w jedn¹ i drug¹ stronê po kilka razy i nie wiadomo kiedy to 
siê zakoñczy. Na pocz¹tku roku dostaliœmy wszystkie papiery 
i mogliœmy rozpocz¹æ warszawski etap starañ. Niby wszystko jest ale 
stale coœ jeszcze wychodzi. Obiecujê, sobie i wszystkim: cierpliwoœci mi 
wystarczy. 
Ostatnie dwa lata goœci przybywaj¹cych z okazji 1 listopada na cmentarz 
do Wierzenicy witaliœmy lektur¹ numerów specjalnych „Wierzeniczeñ”. 
Cieszy³em siê, ¿e dotar³y one do wielkiego krêgu czytelników. 

W 2018 roku numer poœwiêciliœmy 
mieszkañcom Wierzenickiej Ziemi, 
którzy walczyli dla wolnoœci 
Ojczyzny w latach 1914 – 1920. 
Obok ¿o³nierzy walcz¹cych na 
frontach I wojny œwiatowej, 
wspominaliœmy te¿ sylwetki 
Powstañców Wielkopolskich 
spoczywaj¹cych na naszym 
cmentarzu. By³a to nasza lokalna 
cegie³ka dla uczczenia 100-lecia 
Niepodleg³oœci Polski i wybuchu 
Powstania Wielkopolskiego. 
W ubieg³ym roku zebraliœmy 
w jedn¹ ca³oœæ i uzupe³niliœmy 
o nowe przekazy, prze¿ycia 
wojenne mieszkañców 
Wierzenickiej Ziemi z lat 
1939 – 1945. W ten sposób 
upamiêtnialiœmy 80 rocznicê 
wybuchu II wojny œwiatowej. 

Ten numer jest tak¿e teraz jeszcze obecny w kolporta¿u. W bie¿¹cym 
roku w listopadowym wydaniu powracamy do wspomnieñ osób, których 
¿ycie by³o zwi¹zane z nasz¹ ziemi¹. Ka¿dego roku przypominaliœmy 
kilka, kilkanaœcie osób o których opowiedzia³y nam osoby bliskie. 
W tym roku czynimy podobnie. Tradycja tych wspomnieñ jest bardzo 
dobra. Dziêkujê wszystkim, dziêki którym w tym roku mo¿emy 
zamieœciæ kolejne relacje. Przyœwieca nam myœl: przywróciæ do pamiêci 
i ocaliæ od zapomnienia.
 x Przemys³aw Kompf 

Przez ca³y czas jak tutaj jestem w Wierzenicy, tak¿e na cmentarzu 
obowi¹zuje dobrowolnoœæ wszelkich ofiar. Ju¿ kiedyœ wspomina³em, ¿e 
parafie maj¹ce swój cmentarz mog¹ w œwietle przepisów koœcielnych 
pobieraæ op³aty za tzw. pok³adne. czyli za miejsce na cmentarzu. Jest to 
op³ata uiszczana przy pogrzebie albo póŸniej dla przed³u¿enia po 
20 latach u¿ytkowania grobu. Tak samo jest na cmentarzach 
komunalnych. Wysokoœæ op³aty na cmentarzu parafialnym powinna byæ 
porównywalna z tymi, które s¹ na najbli¿szym komunalnym cmentarzu. 
Osobiœcie nigdy nie oœmieli³bym siê zagl¹daæ komukolwiek do kieszeni 
i dlatego te¿ jest jak napisa³em: obowi¹zuje dobrowolnoœæ wszelkich 
ofiar. Proszê jednak wszystkich o odpowiedzialnoœæ za utrzymanie 
porz¹dku na cmentarzu. Wi¹zanki kwiatów, wieñce, znicze, po kilku 
dniach zamieniaj¹ siê w tony odpadów, które albo siê uprz¹tnie albo 
bêd¹ zalega³y jako œmieci. Obowi¹zek dba³oœci o wywóz œmieci 
spoczywa na na mnie jako gospodarzu miejsca. Staram siê jakoœ z tego 
obowi¹zku wywi¹zywaæ, aczkolwiek nie raz by³a sytuacja nieprzyjemna 
kiedy œmieci zalega³y. Koszt wywozu œmieci w ostatnich trzech latach 
wzrós³ niepomiernie. Wywóz jednego kontenera jest dro¿szy od 80 do 
130 % w zale¿noœci od iloœci zapakowanych do niego œmieci. Jeœli ktoœ 
w g³upocie swojej wrzuci do pojemnika czêœci zdemontowanego 
pomnika albo kostkê brukow¹, któr¹ rozebra³ przy grobie (jak to mia³o 
miejsce ostatnio), to parafia zap³aci za to dodatkowo kilkaset z³otych. 
Kiedyœ by³a cena sta³a za wywóz kontenera niezale¿nie od wagi, teraz 
p³aci siê od kilograma plus osobno jeszcze za transport i podstawienie 
kontenera. W ostatnim okresie z ka¿dym nowym rokiem cena za tonê 
œmieci wzrasta³a dosyæ znacznie, w styczniu tego roku z 500 na 600 z³ 
plus 300 z³ dodatkowo za samo dostarczenie i ustawienie pojemnika. 
Licz¹c od wrzeœnia ubieg³ego roku do sierpnia tego roku ca³oroczny 
wywóz œmieci kosztowa³ parafiê przesz³o 16000 z³. W tym jest kilkaset 
z³otych zap³aconych na podstawie obowi¹zkowej umowy z GOAP-em. 
Korzystn¹ zmian¹ tego roku jest to, ¿e mogliœmy od wrzeœnia jako 
parafia (a wiêc instytucja) rozwi¹zaæ umowê z GOAP-em i podpisaæ 
umowê bezpoœrednio z firm¹, która œwiadczy nam us³ugi. Dot¹d 
mieliœmy tak¹ umowê obok obowi¹zkowej umowy z GOAP-em. 
Oczywiœcie generowa³o to jeszcze wspomniane dodatkowe koszty. 
Do tego doliczyæ trzeba wydatki zwi¹zane z wspomnian¹ ju¿ wczeœniej 

Taca z 1 listopada i skarbona w ca³oœci na wywóz œmieci  
i ca³oroczne utrzymanie cmentarza 
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wiosenn¹ wycink¹ ga³êzi z u¿yciem podnoœnika, sprz¹tanie œmieci 
rozrzuconych przez ludzi na zewn¹trz wko³o cmentarza, ca³oroczne 
koszenie trawy. 
To, od pocz¹tku roku licz¹c do koñca wrzeœnia, dalsze 4,5 tys. z³.
Jak co roku taca z Mszy œw. odprawianej na cmentarzu w dniu 
1 listopada w ca³oœci przeznaczona jest na pokrycie czêœci kosztów 
wywozu œmieci. Tak¿e na ten cel pójd¹ wszystkie datki wrzucone 
do skarbony, ustawionej w bramie cmentarza. Dziêkuje wszystkim 
za ka¿d¹ ofiarnoœæ. 

 x Przemys³aw Kompf

Ka¿de odejœcie bliskiej osoby jest trudnym prze¿yciem dla najbli¿szych. 
Dodatkowo trudnym gdy okazuje siê, ¿e nie mo¿na pochowaæ kogoœ tak 
jak by siê chcia³o, jak by siê nale¿a³o. Ograniczenie do 5 osób iloœci 
ludzi mog¹cych braæ udzia³ w pogrzebie, by³o najbardziej 
dramatycznym wyzwaniem. Kto w ogóle ma przyjœæ Czy dzieci mog¹ 
pochowaæ swoj¹ mamê albo tatê? 
Wewnêtrznie czu³em sprzeciw wobec niektórych absurdalnych 
zarz¹dzeñ, zw³aszcza jeœli siê policzy³o, ¿e mo¿liwoœæ zaka¿enia siê 
równa³a siê prawdopodobieñstwu pi¹tki, czy szóstki w totolotku. 
Wiedzia³em, ¿e za przekroczenia liczbowe mog¹ groziæ kary finansowe. 
Nie chcia³em na to nara¿aæ parafii. Nie od dziœ wiadomo, ¿e w tego typu 
okolicznoœciach aktywizuj¹ siê ró¿nego rodzaju donosiciele, jak to mia³o 
miejsce w pobliskim Kicinie. Nie wyobra¿a³em jednak siebie w roli 
tego, który kogoœ nie wpuœci do koœcio³a kiedy, ten bêdzie chcia³ przyjœæ 
na Mszê œw. w niedzielê albo by uczestniczyæ w pogrzebie bliskiej sobie 
osoby. Wiedz¹c o powszechnej dyspensie Ks. Arcybiskupa nikogo do 
niczego nie zachêca³em, zostawiaj¹c t¹ sprawê ka¿demu os¹dowi 
w³asnego sumienia. 
W czasie trwania epidemicznych obostrzeñ przysz³o mi w parafii 
prowadziæ kilka pogrzebów. Tak¿e poza naszym miejscem bra³em udzia³ 
w paru tego typu uroczystoœciach. Widzia³em i s³ysza³em jak najbli¿si 
zmar³ego bali siê czy bêd¹ wpuszczeni do koœcio³a, zastanawiali siê czy 
bêd¹ mogli staæ po koœcio³em albo za p³otem cmentarza albo na samym 
cmentarzu w oddaleniu od grobu, jak by akurat przypadkowo byli w tym 
miejscu, kto pójdzie w orszaku pogrzebowym. Czu³em dramatyzm tych 

rozmów i tych wyborów. Widzia³em ból osób gdy dowiadywa³y  siê, ¿e 
ktoœ z bliskiej rodziny ze strachu nawet nie chcia³ ruszyæ siê z domu by 
uczestniczyæ w pogrzebie brata czy siostry, czy innej bliskiej krewnej. 
Dzisiaj zdaje siê, ¿e w kwestii rozmaitych zarz¹dzeñ przeciw-
epidemiologicznych wróci³ zdrowy rozs¹dek. Chocia¿ w stosunku do 
okresu marzec, kwiecieñ, maj obecnie liczba zaka¿onych jest 
wielokrotnie wiêksz¹, mówi¹, ¿e tak naprawdê jedyne co mo¿emy robiæ 
to dystansowaæ siê od siebie, zak³adaæ maseczki, myæ rêce, nie robiæ 
obœcisków itd. Ale nikt na razie nie mówi o zamykaniu zak³adów, szkó³, 
koœcio³ów. 
O ile w czasie wesela ludzie nie raz siê zapomn¹ i bêd¹ siê zachowywaæ 
w taki sposób, ¿e mog¹ nara¿aæ siebie i innych, co potwierdza³y dane 
z wielu miejsc, o tyle w czasie pogrzebu osoby w nim uczestnicz¹ce 
naturalniej potrafi¹ zachowaæ powagê i jakoœ nigdy nie s³ysza³em 
o jakichkolwiek zaka¿eniach w zwi¹zku z czyimœ pochówkiem. Mam 
nadziejê, ¿e wiêcej nie trzeba bêdzie dokonywaæ takich trudnych 
i przykrych wyborów.  

 x Przemys³aw Kompf 

Pochówki w czasie epidemicznych obostrzeñ

Wspomnienia, które bêdzie mo¿na przeczytaæ dotycz¹ osób, które 
jeszcze niedawno by³y z nami, poœród swoich bliskich. Cieszyliœmy 
siê ich dobroci¹. Byli dla nas œwiadectwem wiary i znakiem 
ludzkiego dobra. W³aœnie dlatego ich wspominamy, po ludzku 
wyra¿amy te¿ ¿al, ¿e ich nie ma ju¿ poœród nas we wspólnocie 
rodziny i tak¿e w wspólnocie parafii. 
Wszystkich polecamy zawsze Mi³osierdziu Bo¿emu.
 x Przemys³aw Kompf

Odeszli...

Nasi rodzice przyszli na œwiat w tym samym 1931 roku. Mama – 
Wac³awa Kapes urodzi³a siê 6 lipca w Suserzu, dziœ wieœ w woj. 
mazowieckim, pow. gostyniñskim, gm. Szczawin Koœcielny. Jej 
rodzicami byli Marianna i Wac³aw, mieszkali w Dobrzelinie, 
administracyjnie woj. ³ódzkie, powiat kutnowski, gm. ¯ychlin, gdzie 
przed wojn¹ mieli skrawki ziemi w kilku miejscach, a po wojnie 
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gospodarstwo z reformy rolnej. Tato, jego rodzicami byli Stanis³awa 
i Leon (pracowa³ m.in. jako piekarz, a najwiêcej lat w produkuj¹cej 
barwniki fabryce Boruta w Zgierzu), urodzi³ siê w Zgierzu, mieœcie 
s¹siaduj¹cym z £odzi¹. Mama wspomina³a jak we wrzeœniu 1939 r. 
pomaga³a opiekowaæ siê polskimi ¿o³nierzami, rannymi w bitwie pod 
Kutnem, a w latach wojny ba³a siê o swojego ojca zaanga¿owanego w 
dzia³alnoœæ konspiracyjn¹. Tato opowiada³ o tym jak z kolegami psocili 
siê Niemcom, by³ na robotach przymusowych u niemieckiego rolnika, 
czyli pracowa³ u bauera. Du¿o miejsca w jego wojennych 
wspomnieniach zajmowa³ niedobór czy wrêcz brak jedzenia. St¹d mia³ 
ogromny szacunek do chleba, zjada³ go do koñca, zbiera³ ka¿dy jego 
okruch. Po wojnie w przyœpieszonym tempie nadrabiali zaleg³oœci 
edukacyjne. Mama mia³a je trochê mniejsze, uczestniczy³a w tajnym 
nauczaniu. Uczy³a siê w pobliskim ¯ychlinie, pokazywa³a nam tam 
budynek, w którym by³o jej gimnazjum. Nale¿a³a wtedy do dzia³aj¹cego 
do 1948 r. Zwi¹zku M³odzie¿y Wiejskiej  RP „Wici”. Nastêpnym etapem 
jej edukacji by³o Liceum Pedagogiczne im. S. ¯eromskiego  w Zgierzu. 
Do tej szko³y trafi³ te¿ nasz tato, to w jej murach poznali siê i pokochali. 
W 1950 r. pobrali siê, by ma³¿eñstwo by³o wa¿ne najpierw musia³ byæ 
œlub cywilny. Potem, 17 wrzeœnia, w koœciele œw. Piotra i Paw³a 
w ¯ychlinie zawarli œlub koœcielny. Mama wspomina³a jak bardzo by³o 
jej przykro kiedy po ich œlubie do sakramentu przystêpowa³a inna para, 

i w koœciele zaczêto wygaszaæ wiêkszoœæ œwiate³. Widaæ tamta para nie 
mog³a na to wydarzenie  przeznaczyæ odpowiedniej kwoty. 
W nastêpnym roku ukoñczyli szko³ê i trzeba by³o podj¹æ pracê. Jednak 
sami nie mogli decydowaæ gdzie chcieliby pracowaæ. Od 1950 r. 
absolwentów szkó³ œrednich i wy¿szych obowi¹zywa³ nakaz pracy, 
musieli podejmowaæ j¹ tam gdzie zostali skierowani. W sierpniu 1951 r., 
wraz z kilkutygodniowym synkiem urodzonym w Dobrzelinie wyruszyli 
z nakazem pracy na teren dzisiejszego województwa lubuskiego, 
do powiatu ze stolic¹ we Wschowie. Nie zapamiêtaliœmy nazwy 
miejscowoœci, do której zostali skierowani, a dokument nie zachowa³ 
siê. Jechali poci¹giem przez Poznañ. Podczas przerwy w podró¿y 
odwiedzili  poznañskie kuratorium oœwiaty i tam zaproponowano im 
pracê w Wierzonce. Wspominali, ¿e kiedy wysiedli z poci¹gu 
w Kobylnicy i zapytali o drogê do Wierzonki ktoœ wskaza³ im j¹, a na 
pytanie czy to daleko powiedzia³, ¿e nie, a oni szli i szli drog¹ przez las. 
W ten sposób Wielkopolska, zosta³a ju¿ na zawsze ich miejscem na 
ziemi. U schy³ku wakacji 1951 r. podjêli pracê w Szkole Podstawowej 
w Wierzonce. Budynek szkolny na kilka dziesiêcioleci sta³ siê ich 
domem. Dostali mieszkanie na piêtrze, na parterze mieszka³ kierownik – 
Konrad Itman. Mieszkania nauczycielskie by³y od strony drogi. 
W mieszkaniu rzecz jasna nie by³o wody, schodzi³o siê po ni¹ do 
stoj¹cej do dziœ, murowanej, studni na szkolnym podwórku, ca³e 
zaplecze sanitarne stanowi³ zlew w kuchni, ubikacje by³y w nieistniej¹-
cym ju¿ dziœ budynku obok szko³y. Na szczêœcie w kuchni by³ piec i nie 
musieli myœleæ o jego kupnie, a w pokojach piece kaflowe. Pamiêtamy, 
¿e zim¹ pali³o siê tylko w jednym pokoju, nie by³o pieniêdzy na wiêcej 
opa³u. Na krótko przed ich przyjœciem szko³a zosta³a zelektryfikowana. 
Pomoc ich rodziców i zasi³ek na zagospodarowanie pozwoli³y im 
zdobyæ pierwsze meble, w tym ³ó¿ko z siennikami wypchanymi s³om¹, 
któr¹ co jakiœ czas trzeba by³o zmieniaæ, baliê i tarkê do prania oraz 
ocynkowany kocio³ do jego gotowania. Mleko dla dziecka kupowali od 
kierownika Itmana, który mia³ krowê. Pracowali przez 6 dni w 
tygodniu, o wolnych sobotach nikomu jeszcze nie œni³o siê. Ich etat 
obejmowa³, tak jak to by³o przed wojn¹, 30 godzin w tygodniu, 
dos³ownie i w przenoœni przy tablicy z kred¹ w rêku. Dopiero w 1958 r. 
jego wymiar zosta³ zmniejszony do 26 godzin. Mieli te¿ nadgodziny, 
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rok szkolny 1952/53 rozpoczynali we trójkê – kierownik Itman i oni. 
Du¿o pracowali, ale w porównaniu do przedwojennych nauczycieli 
zarabiali bardzo skromnie, czasami wrêcz klepali biedê. Chwytali siê 
wszystkiego co mog³o daæ im dodatkowy dochód czy coœ do garnka. 
Przy szkole by³y ogródki i skrupulatnie uprawiali swoj¹ czêœæ. Hodowali 
te¿ zwierzêta, na pocz¹tku by³a to koza, potem ca³a gama drobiu – kury, 
kurczêta, kaczki, gêsi, perliczki oraz króliki, œwinie, a tato pszczo³y, ale 
o nich póŸniej. Mama by³a bardziej obeznana z hodowl¹ zwierz¹t i to na 
ni¹ spada³a du¿a czêœæ obowi¹zków z tym zwi¹zanych. Zdarza³o siê, to 
ju¿ z naszej pamiêci, ¿e zanosi³o siê do sklepu w Wierzonce czy 
Kar³owicach jajka, by³ tam skupowane, i dopiero za uzyskane za nie 
pieni¹dze kupowa³o siê to co by³o potrzebne. By³y te¿ dwa kawa³ki 
szkolnej ziemi i z czasem uprawiali te¿ zbo¿e czy ziemniaki. Jak trzeba 
by³o kupiæ miêso czy wêdlinê to tato szed³ do Kobylnicy i jecha³ na 
zakupy poci¹giem do Poznania. Którejœ œnie¿nej i mroŸnej zimy wróci³ 
poodmra¿any i mama ratowa³a jego stopy, najpierw w misce by³a zimna 
woda, a potem powoli dolewa³a ciep³ej. Zdarza³o siê, ¿e z powodu 
bardzo obfitych opadów œniegu lub mrozów zajêcia lekcyjne by³y 
zawieszane. Tak by³o zim¹ w roku szkolnym 1962/1963 kiedy przy 
mrozach wiêkszych ni¿ 20 stopni nie mo¿na by³o dostatecznie ogrzaæ 
izb lekcyjnych i kilkakrotnie przerywano naukê. Latem by³o lepiej, 
chyba od dziadka Leona doœæ wczeœnie dostali rower. Potem, bli¿ej 1960 
roku lub wkrótce po nim, by³ motorower Ryœ. Nastêpnie czechos³owa-
cka Jawa cezet i wreszcie samochody najpierw Syrena 105, a potem 
Wartburgi oraz Fiat 126. Mama jeŸdzi³a motorowerem i z rzadka 
samochodem. Motoryzacja by³a domen¹ taty. 13 listopada 1953 r. zosta³ 
powo³any do wojska, wtedy w szkole pozosta³a mama i kier. Itman. 
W wojsku najpierw by³ kierowc¹, wspomina³ samochody z 
miêdzygazem przy zmianie biegów, a potem pisarzem na jakimœ 
szczeblu swojej jednostki wojskowej, Kiedy s³u¿y³ w Biedrusku mama 
odwiedza³a go id¹c tam i z powrotem pieszo. Z wojska wróci³, 
zwolniony przedterminowo w po³owie lutego 1955 roku. Nied³ugo 
potem urodzi³ siê m³odszy z nas. W tamtym czasie pracownica w ci¹¿y 
mia³a prawo do 12-tygodniowego urlopu macierzyñskiego (nazywanego 
urlopem po³ogowym). W po³owie maja musia³a wróciæ do pracy. 
Z opowiadañ rodziców wiemy, ¿e jak ktoœ z rodziny czy wynajêta osoba 

nie mogli zapewniæ opieki, to zdarza³o siê, ¿e zw³aszcza starszy z nas na 
lekcji le¿a³ w ostatniej ³awce. Potem potwierdzali nam to uczniowie z 
tamtych lat. Rodzice dorabiali te¿, g³ównie tato, na kursach dla 
doros³ych. W listopadzie 1953 uruchomiona zosta³a VII klasa szko³y dla 
doros³ych, którzy sami widzieli potrzebê uzupe³nienia wykszta³cenia. 
Oni te¿ przychodzili w nastêpnych latach uczyæ siê na kursach 
dokszta³caj¹cych w zakresie siódmej klasy (w 1956 roku wyd³u¿enie 
obowi¹zku szkolnego do 16 roku ¿ycia i uznanie za obowi¹zkowe 
ukoñczenia 7 klas szko³y podstawowej). W szkole dzia³a³a te¿ jedna 
z kilku komisji egzaminacyjnych kursów ogólnokszta³c¹cych dla 
doros³ych. W sumie œwiadectwo ukoñczenia szko³y podstawowej 
otrzyma³o 1210 osób, w tym 96 z miejscowego œrodowiska. 21 osób 
uczestniczy³o w zakoñczonym w styczniu 1968 roku kursie rolniczym 
dla okolicznych rolników. Prowadzili te¿ kursy ogólnokszta³c¹ce dla 
uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).W latach 60-tych tato 
latem pracowa³ te¿ jako wizytator kolonii letnich w powiecie 
poznañskim. Na pocz¹tku jeœli trzeba by³o samemu czy z dzieckiem 
dostaæ siê do lekarza w Kobylnicy lub Swarzêdzu to rodzice musieli 
prosiæ o zaprzê¿on¹ w konie bryczkê, nazywan¹ gokartem, z któregoœ 
z gospodarstw – Wierzonki lub Kar³owic. Dotarcie do lekarza 
w Poznaniu wymaga³o dostania siê do Kobylnicy i pojechania dalej 
poci¹giem. M³odszemu z nas trafna diagnoza i szybka operacja dra 
Kaczmarka  w poznañskim szpitalu uratowa³a ¿ycie. Przez wiele lat 
mama chodzi³a do pracy w granatowym fartuchu, z takiego samego 
materia³u swoje fartuszki mia³y uczennice, a ch³opcy bluzki. My jako 
uczniowie te¿ je mieliœmy. Praca nauczyciela to by³y nie tylko lekcje. 
Ucz¹cy opiekowali siê ró¿nymi organizacjami uczniowskimi, prowadzi-
li bibliotekê szkoln¹. Mama szczególn¹ estym¹ darzy³a harcerzy, jeszcze 
bêd¹c na emeryturze jeŸdzi³a z nimi na obozy. Przys³owiowym oczkiem 
w g³owie taty by³a za³o¿ona prze niego w 1959 r. Spó³dzielnia Uczniow-
ska „Winniczek” (SU), prowadzi³ j¹ do koñca swojej pracy. Jej nazwa 
pochodzi³a od œlimaka winniczka, w 1964 roku SU skupi³a ok. 1500 kg 
œlimaków i powtórzy³a sukces – ponownie zdoby³a I miejsce w powie-
cie i trzecie w województwie. Za wypracowane pieni¹dze jej cz³onko-
wie wyje¿d¿ali na wycieczki. Pierwsza zosta³a zorganizowana 
w 1960 roku do Warszawy (SU pokry³a po³owê kosztów). Kiedy indziej 
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rok szkolny 1952/53 rozpoczynali we trójkê – kierownik Itman i oni. 
Du¿o pracowali, ale w porównaniu do przedwojennych nauczycieli 
zarabiali bardzo skromnie, czasami wrêcz klepali biedê. Chwytali siê 
wszystkiego co mog³o daæ im dodatkowy dochód czy coœ do garnka. 
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te¿ zwierzêta, na pocz¹tku by³a to koza, potem ca³a gama drobiu – kury, 
kurczêta, kaczki, gêsi, perliczki oraz króliki, œwinie, a tato pszczo³y, ale 
o nich póŸniej. Mama by³a bardziej obeznana z hodowl¹ zwierz¹t i to na 
ni¹ spada³a du¿a czêœæ obowi¹zków z tym zwi¹zanych. Zdarza³o siê, to 
ju¿ z naszej pamiêci, ¿e zanosi³o siê do sklepu w Wierzonce czy 
Kar³owicach jajka, by³ tam skupowane, i dopiero za uzyskane za nie 
pieni¹dze kupowa³o siê to co by³o potrzebne. By³y te¿ dwa kawa³ki 
szkolnej ziemi i z czasem uprawiali te¿ zbo¿e czy ziemniaki. Jak trzeba 
by³o kupiæ miêso czy wêdlinê to tato szed³ do Kobylnicy i jecha³ na 
zakupy poci¹giem do Poznania. Którejœ œnie¿nej i mroŸnej zimy wróci³ 
poodmra¿any i mama ratowa³a jego stopy, najpierw w misce by³a zimna 
woda, a potem powoli dolewa³a ciep³ej. Zdarza³o siê, ¿e z powodu 
bardzo obfitych opadów œniegu lub mrozów zajêcia lekcyjne by³y 
zawieszane. Tak by³o zim¹ w roku szkolnym 1962/1963 kiedy przy 
mrozach wiêkszych ni¿ 20 stopni nie mo¿na by³o dostatecznie ogrzaæ 
izb lekcyjnych i kilkakrotnie przerywano naukê. Latem by³o lepiej, 
chyba od dziadka Leona doœæ wczeœnie dostali rower. Potem, bli¿ej 1960 
roku lub wkrótce po nim, by³ motorower Ryœ. Nastêpnie czechos³owa-
cka Jawa cezet i wreszcie samochody najpierw Syrena 105, a potem 
Wartburgi oraz Fiat 126. Mama jeŸdzi³a motorowerem i z rzadka 
samochodem. Motoryzacja by³a domen¹ taty. 13 listopada 1953 r. zosta³ 
powo³any do wojska, wtedy w szkole pozosta³a mama i kier. Itman. 
W wojsku najpierw by³ kierowc¹, wspomina³ samochody z 
miêdzygazem przy zmianie biegów, a potem pisarzem na jakimœ 
szczeblu swojej jednostki wojskowej, Kiedy s³u¿y³ w Biedrusku mama 
odwiedza³a go id¹c tam i z powrotem pieszo. Z wojska wróci³, 
zwolniony przedterminowo w po³owie lutego 1955 roku. Nied³ugo 
potem urodzi³ siê m³odszy z nas. W tamtym czasie pracownica w ci¹¿y 
mia³a prawo do 12-tygodniowego urlopu macierzyñskiego (nazywanego 
urlopem po³ogowym). W po³owie maja musia³a wróciæ do pracy. 
Z opowiadañ rodziców wiemy, ¿e jak ktoœ z rodziny czy wynajêta osoba 

nie mogli zapewniæ opieki, to zdarza³o siê, ¿e zw³aszcza starszy z nas na 
lekcji le¿a³ w ostatniej ³awce. Potem potwierdzali nam to uczniowie z 
tamtych lat. Rodzice dorabiali te¿, g³ównie tato, na kursach dla 
doros³ych. W listopadzie 1953 uruchomiona zosta³a VII klasa szko³y dla 
doros³ych, którzy sami widzieli potrzebê uzupe³nienia wykszta³cenia. 
Oni te¿ przychodzili w nastêpnych latach uczyæ siê na kursach 
dokszta³caj¹cych w zakresie siódmej klasy (w 1956 roku wyd³u¿enie 
obowi¹zku szkolnego do 16 roku ¿ycia i uznanie za obowi¹zkowe 
ukoñczenia 7 klas szko³y podstawowej). W szkole dzia³a³a te¿ jedna 
z kilku komisji egzaminacyjnych kursów ogólnokszta³c¹cych dla 
doros³ych. W sumie œwiadectwo ukoñczenia szko³y podstawowej 
otrzyma³o 1210 osób, w tym 96 z miejscowego œrodowiska. 21 osób 
uczestniczy³o w zakoñczonym w styczniu 1968 roku kursie rolniczym 
dla okolicznych rolników. Prowadzili te¿ kursy ogólnokszta³c¹ce dla 
uczestników Ochotniczych Hufców Pracy (OHP).W latach 60-tych tato 
latem pracowa³ te¿ jako wizytator kolonii letnich w powiecie 
poznañskim. Na pocz¹tku jeœli trzeba by³o samemu czy z dzieckiem 
dostaæ siê do lekarza w Kobylnicy lub Swarzêdzu to rodzice musieli 
prosiæ o zaprzê¿on¹ w konie bryczkê, nazywan¹ gokartem, z któregoœ 
z gospodarstw – Wierzonki lub Kar³owic. Dotarcie do lekarza 
w Poznaniu wymaga³o dostania siê do Kobylnicy i pojechania dalej 
poci¹giem. M³odszemu z nas trafna diagnoza i szybka operacja dra 
Kaczmarka  w poznañskim szpitalu uratowa³a ¿ycie. Przez wiele lat 
mama chodzi³a do pracy w granatowym fartuchu, z takiego samego 
materia³u swoje fartuszki mia³y uczennice, a ch³opcy bluzki. My jako 
uczniowie te¿ je mieliœmy. Praca nauczyciela to by³y nie tylko lekcje. 
Ucz¹cy opiekowali siê ró¿nymi organizacjami uczniowskimi, prowadzi-
li bibliotekê szkoln¹. Mama szczególn¹ estym¹ darzy³a harcerzy, jeszcze 
bêd¹c na emeryturze jeŸdzi³a z nimi na obozy. Przys³owiowym oczkiem 
w g³owie taty by³a za³o¿ona prze niego w 1959 r. Spó³dzielnia Uczniow-
ska „Winniczek” (SU), prowadzi³ j¹ do koñca swojej pracy. Jej nazwa 
pochodzi³a od œlimaka winniczka, w 1964 roku SU skupi³a ok. 1500 kg 
œlimaków i powtórzy³a sukces – ponownie zdoby³a I miejsce w powie-
cie i trzecie w województwie. Za wypracowane pieni¹dze jej cz³onko-
wie wyje¿d¿ali na wycieczki. Pierwsza zosta³a zorganizowana 
w 1960 roku do Warszawy (SU pokry³a po³owê kosztów). Kiedy indziej 
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jej cz³onkowie dostawali wsparcie finansowe, uczestnicz¹c w wyciecz-
kach klasowych czy szkolnych. Podejmowali dzia³ania na rzecz 
doros³ych – prowadzenie  punktu bibliotecznego i byli organizatorami 
¿ycia kulturalnego dla mieszkañców przygotowuj¹c w szkole spektakle 
teatralne z ich udzia³em czy wyje¿d¿aj¹c z nimi do poznañskich teatrów. 
Do kina a¿ tak bardzo nie trzeba by³o, od czasu do czasu do szko³y 
przyje¿d¿a³o kino objazdowe. Wyjazd do teatru by³ bez przesady, 
skomplikowan¹ wypraw¹. Najpierw trzeba by³o znaleŸæ zainteresowa-
nych, potem tato jeŸdzi³ zamówiæ bilety i wreszcie jechali najpierw do 
Kobylnicy na przyczepie traktora, u¿yczonego przez  któreœ z pañstwo-
wych gospodarstw rolnych, dalej poci¹giem do Poznania i z powrotem t¹ 
sam¹ drog¹. Chyba, ¿e coœ nawali³o, to z Kobylnicy z powrotem 
wy³¹cznie piechot¹. Zadzwoniæ po pomoc siê nie da³o, bo nie by³o 
telefonów... Telefon w szkole, „wychodzi³ go” tato zosta³ zainstalowany 
13 kwietnia 1961 roku (by³ to numer Kobylnica 13). Jego koszt 1850 z³., 
poniesiony by³ po po³owie przez Prezydium Gromadzkiej Rady Narodo-
wej w Kobylnicy i komitet rodzicielski), a by³ czynny w godzinach 
pracy poczty w Kobylnicy. Organizowali te¿ i rzecz jasna uczestniczyli 
w, jak to wówczas nazywano w pracach spo³ecznie u¿ytecznych. Sadzili 
w 1964 roku las, przez wiele lat zbierali w s¹siednich pañstwowych 
gospodarstwach rolnych ziemniaki. Od 1974 roku zosta³o to po raz 
pierwszy sformalizowane - przerwa jesienna, starsze klasy na 
wykopkach, zebra³y - 197 ton ziemniaków i 12 ton buraków. Jesieni¹ 
1986 roku uda³o siê nazbieraæ a¿ 265 ton ziemniaków. Kiedy bardzo 
szybko okaza³o siê, ¿e warto ciê¿ko popracowaæ - pieni¹dze na wycie-
czki klasowe m³odsze klasy te¿ chcia³y chodziæ na wykopki. W ró¿nych 
okresach zbierali te¿ z uczniami: makulaturê, z³om, szmaty (w koñcówce 
1979 roku odpowiednio: 1500 kg, 800 kg, 250 kg) runo leœne. Sami, tak 
jak wielu innych nauczycieli w tamtych odleg³ych czasach kiedy by³a 
taka potrzeba wielokrotnie wykonywali na rzecz placówki szereg prac 
u¿ytecznych - malowanie, naprawa pomocy naukowych, porz¹dki. 
Zdarza³o siê, to ju¿ za naszej pamiêci, ¿e farbê lub coœ innego kupowali 
za w³asne pieni¹dze, uwa¿ali, ¿e tak trzeba. Dawny nauczyciel tak 
powiedzia³ w 2005 roku podczas jubileuszu 100-lecia szko³y:

Takie to by³y czasy, kiedy wiele prac wykonywa³o siê spo³ecznie, kiedy 
nikt nie pyta³ o zap³atê i nie nale¿y o tym zapominaæ, bo zawsze chodzi³o 

o dobro ucznia. W 1959 roku, te¿ tak jak inni, opodatkowali siê 0,5% 
p³acy na rzecz Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³. Bywa³o te¿, ¿e 
jako nauczyciele czy kieruj¹cy szko³¹ musieli braæ siê za miot³ê 
i szmatê by posprz¹taæ czy napaliæ w piecach gdy zatrudniona, 
a nierzetelna osoba spoœród pracowników obs³ugi nie stawia³a siê do 
pracy czy zachorowa³a. Zdarza³o siê, ¿e w takich sytuacjach pomagali 
uczniowie; Myœmy musieli sami sprz¹taæ, paliæ w piecach, aby 
w klasach by³o ciep³o (ze wspomnieñ z 2005 roku). Zaraz po rozpoczê-
ciu pracy z w³asnej inicjatywy podjêli, zw³aszcza mama, opiekê nad 
miejscami pamiêci narodowej w Wierzonce (grób W. Koz³owskiego) 
i Wierzenicy (grób nieznanego ¿o³nierza). Grobami nauczycieli niegdyœ 
pracuj¹cych w szkole w Wierzonce, w tym Lucjana Latosiñskiego – jej 
pierwszego polskiego kierownika po I wojnie œwiatowej, a póŸniej 
Konrada Itmana – swojego pierwszego kierownika, postawili pomnik na 
jego grobie. Rodzice kolejno kierowali te¿ szko³¹. 20 lutego 1965 r. tato 
zosta³ kierownikiem szko³y, zast¹pi³ na tym stanowisku Bronis³awa 
Tomkowiaka, który obj¹³ szko³ê w Dopiewcu. Na pocz¹tku jego 
kadencji, od 25 marca 1965 roku prac¹ spo³eczn¹ trzech mieszkañców 
Wierzonki, czêœæ naszego dawnego mieszkania na górze zosta³o 
zamienione na klasê, przedpokój na bibliotekê (dot¹d ksi¹¿ki mieœci³y 
siê w szafie stoj¹cej w klasie), a z czêœci korytarza na dole powsta³ 
sklepik prowadzony przez SU „Winniczek”. Chc¹c pozyskaæ i zwi¹zaæ 
z placówk¹ nauczycieli na strychu w 1967 roku, równie¿ systemem 
gospodarczym, przy pomocy GRN, Jednostki Wojskowej  2823 i innych  
doprowadzi³ do wybudowania dwóch dwuizbowych mieszkañ dla 
nauczycieli. Do istniej¹cych i na korytarz przy nowych zosta³a 
doprowadzona woda bie¿¹ca oraz zamontowano zlew. W 1970 roku 
jego staraniem powierzchnia dydaktyczna zosta³a powiêkszona o salê, 
powsta³a z pozosta³ej czêœci (pokoju i kuchni) po naszym mieszkaniu na 
piêtrze. Swoj¹ funkcjê sprawowa³ do 1972 r., zakoñczy³ kierowanie 
szko³¹ jako dyrektor. Z mocy prawa od 1 maja dosz³o do zmiany nazwy 
tj. z kierownika  sta³ siê jej dyrektorem. Potem do 1978 r. nadal 
pracowa³ jako nauczyciel. Nie anga¿owa³ siê w dzia³alnoœæ polityczn¹. 
Czu³y na wykroczenia kierowców by³ przez jakiœ czas Spo³ecznym 
Inspektorem Ruchu Drogowego. SIRD zajmowali siê nadzorowaniem 
ruchu drogowego, mieli doœæ du¿e uprawnienia, choæ bez prawa 
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przyje¿d¿a³o kino objazdowe. Wyjazd do teatru by³ bez przesady, 
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sam¹ drog¹. Chyba, ¿e coœ nawali³o, to z Kobylnicy z powrotem 
wy³¹cznie piechot¹. Zadzwoniæ po pomoc siê nie da³o, bo nie by³o 
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w, jak to wówczas nazywano w pracach spo³ecznie u¿ytecznych. Sadzili 
w 1964 roku las, przez wiele lat zbierali w s¹siednich pañstwowych 
gospodarstwach rolnych ziemniaki. Od 1974 roku zosta³o to po raz 
pierwszy sformalizowane - przerwa jesienna, starsze klasy na 
wykopkach, zebra³y - 197 ton ziemniaków i 12 ton buraków. Jesieni¹ 
1986 roku uda³o siê nazbieraæ a¿ 265 ton ziemniaków. Kiedy bardzo 
szybko okaza³o siê, ¿e warto ciê¿ko popracowaæ - pieni¹dze na wycie-
czki klasowe m³odsze klasy te¿ chcia³y chodziæ na wykopki. W ró¿nych 
okresach zbierali te¿ z uczniami: makulaturê, z³om, szmaty (w koñcówce 
1979 roku odpowiednio: 1500 kg, 800 kg, 250 kg) runo leœne. Sami, tak 
jak wielu innych nauczycieli w tamtych odleg³ych czasach kiedy by³a 
taka potrzeba wielokrotnie wykonywali na rzecz placówki szereg prac 
u¿ytecznych - malowanie, naprawa pomocy naukowych, porz¹dki. 
Zdarza³o siê, to ju¿ za naszej pamiêci, ¿e farbê lub coœ innego kupowali 
za w³asne pieni¹dze, uwa¿ali, ¿e tak trzeba. Dawny nauczyciel tak 
powiedzia³ w 2005 roku podczas jubileuszu 100-lecia szko³y:

Takie to by³y czasy, kiedy wiele prac wykonywa³o siê spo³ecznie, kiedy 
nikt nie pyta³ o zap³atê i nie nale¿y o tym zapominaæ, bo zawsze chodzi³o 

o dobro ucznia. W 1959 roku, te¿ tak jak inni, opodatkowali siê 0,5% 
p³acy na rzecz Spo³ecznego Funduszu Budowy Szkó³. Bywa³o te¿, ¿e 
jako nauczyciele czy kieruj¹cy szko³¹ musieli braæ siê za miot³ê 
i szmatê by posprz¹taæ czy napaliæ w piecach gdy zatrudniona, 
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nak³adania mandatów. Po tacie mama zosta³a dyrektorem. W nastêpnym 
roku doprowadzi³a do kapitalnego remontu, jego widomym znakiem 
by³y p³ytki PCV na pod³ogach zamiast szpar w nich. Mianem rewolucji 
socjalnej mo¿na okreœliæ prace zrealizowane w 1978 roku, zabiega³a 
o nie przez ³adnych kilka lat. Ich efektem by³o zainstalowanie w budyn-
ku centralnego ogrzewania, wewnêtrznych sanitariatów dla uczniów, 
³azienek w mieszkaniach nauczycielskich (na strychu powsta³o trzecie). 
W dawnej pralni powsta³a kot³ownia z piecem na paliwo sta³e, 
z wejœciem z zewn¹trz i stalowym kominem w pobli¿u wejœcia do 
budynku od strony podwórka. Napowietrzna linia energetyczna zosta³a 
zast¹piona podziemnym kablem, a na boisku pojawi³ siê asfalt. Pod 
koniec swojego dyrektorowania by³a ju¿ bardzo bliska doprowadzenia 
do  rozbudowy szko³y, inwestorem zastêpczym mia³a byæ Spó³dzielnia 
Mieszkaniowa w Swarzêdzu. Czasy siê jednak zmieni³y i nie dosz³o do 
niej. Tak samo zabiega³a o dostêpnoœæ komunikacyjn¹ dla swoich 
uczniów, absolwentów i mieszkañców. Od pierwszego czerwca 
1973 roku autobusy Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego 
w Poznaniu (MPK) doje¿d¿a³y do Wierzonki, a od 19 marca 1976 roku 
czêœæ kursów koñczy³a siê w Kar³owicach. Zwiêkszenie od 20 listopada 
1977 roku liczby kursów autobusów do Kar³owic sprawi³o, ¿e dzieci 
mog³y doje¿d¿aæ do szko³y. Przeprowadzane od 1973 roku badania na 
okolicznoœæ niesprawnoœci intelektualnej otwiera³y uczniom z orzecze-
niami, drogê do klas specjalnych w Poznaniu. Od roku szkolnego 
1977/1978 w klasach specjalnych Zbiorczej Szko³y Gminnej 
w Swarzêdzu. Szko³a, czyli mama, organizowa³a dowo¿enie przyczep¹ 
traktorow¹ do przewozu osób potocznie zwan¹ bonanza a zwa¿ywszy na 
problemy sprzêtowe i osobowe, w tym opiekuna na czas przejazdu, by³a 
to iœcie serialowa Bonanza. Musia³a te¿ zmierzyæ siê z tym, ¿e w latach 
siedemdziesi¹tych na szkole zacz¹³ spoczywaæ te¿ obowi¹zek 
zaopatrywania uczniów w podrêczniki zarówno nowe jak i u¿ywane. 
Od 1978 roku uczniowie mogli korzystaæ z przygotowywanej w szkole 
herbaty póŸniej bu³ek, to te¿ musia³a zorganizowaæ. Podejmowa³a 
równie¿ dzia³ania zwi¹zane z wyborem patrona i nadaniem imienia. Id¹c 
z duchem poznañskiego systemu wychowawczego (Muszyñskiego), 
od 1974 roku szko³a przygotowywa³a siê do nadania imienia Augusta 
Cieszkowskiego. W kwietniu 1976 Kuratorium Oœwiaty i Wychowania 

poinformowa³o, ¿e sprawa zosta³a za³atwiona negatywnie. Uzasadniono 
to zasad¹ nadawania imienia zbiorczym szko³om gminnym 
i planowanym przez Wydzia³ Oœwiaty i Wychowania w Swarzêdzu 
obni¿eniem poziomu organizacyjnego (rok szkolny 1975/1976 koñczy³o 
155 uczniów). Po naszym dziadku 
Wac³awie Kapesie, który by³ 
pierwszym powojennym wójtem 
Dobrzelina mama odziedziczy³a 
pasjê spo³ecznego dzia³ania. 
Przejawia³a siê ona du¿ym 
zaanga¿owaniem w pracê 
spo³eczn¹ i dzia³alnoœæ polityczn¹. 
By³ to jej sposób na s³u¿bê dla 
spo³ecznoœci, w której pracowa³a 
i ¿y³a. Najpierw zwi¹zana by³a 
z powsta³¹ w 1954 r. gromad¹ 
Wierzonka, która od 1 stycznia 
1960 r. zosta³a w³¹czona do gro-
mady Kobylnica. 31 grudnia 
1971 r. gromada Kobylnica 
zosta³a zniesiona, a jej obszar 
w³¹czono do gromady Swarzêdz. 
Po dwóch latach,  1 stycznia 
1973 r. reaktywowano zniesion¹ w 1954 r. gminê wiejsk¹ Swarzêdz, 
a w 1975 r. zlikwidowano powiaty i po³¹czono gminê i miasto. 
W radach narodowych tych jednostek dzia³a³a do czasu przemian 
ustrojowych w roku 1989. Naturaln¹ kolej¹ rzeczy by³o jej zaanga¿o-
wanie siê w tematykê, na której zna³a siê najlepiej – sprawy nauki
 i oœwiaty. Spo³eczne i polityczne zaanga¿owanie, by³a cz³onkiem 
jedynie s³usznej wówczas si³y politycznej czyli PZPR, okazywa³o siê 
byæ przydatne, kiedy trzeba by³o zawalczyæ o asfaltow¹ drogê 
z Wierzonki do Wierzenicy, po³¹czenia autobusem MPK z Poznaniem
i potem Swarzêdzem. W roku obchodów 350-lecia Swarzêdza bra³a 
aktywny udzia³ w pracach Komitetu Organizacyjnego jubileuszu. 
Zosta³a jako pierwsza wpisana do Ksiêgi Wybitnych Przodowników 
Pracy Socjalistycznej Miasta i Gminy czy do Ksiêgi Honorowej 
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40-lecia. Ta jej dzia³alnoœæ czasami odbywa³a siê kosztem  rodziny, 
nigdy pracy zawodowej, tego te¿ wymaga³a od innych. Kierowa³a szko³¹ 
do 1986 r., a do 1992 r. pracowa³a na czêœæ etatu. Na pocz¹tku pomaga³a 
te¿ nowemu dyrektorowi, prywatnie swojemu synowi. Rodzice nadali 
szlify zawodowe wielu nauczycielom, kilkoro z nich z czasem zosta³o 
kierownikami czy dyrektorami szkó³, a i w gronie nauczycielskim SP 
w Wierzonce znalaz³y siê osoby, które by³y ich uczniami. Kilkakrotnie 
mieli propozycjê awansu, ale pozostali wierni swemu wyborowi sprzed 
lat i temu œrodowisku. Ich praca, zw³aszcza d³u¿ej bêd¹cej w zawodzie 
mamy by³a honorowana nagrodami: inspektora, kuratora i ministra 
Oœwiaty i Wychowania. Tak¿e odznakami i odznaczeniami: Srebrny 
Medal Opiekuna Miejsc Pamiêci Narodowej, Z³ota odznaka za zas³ugi 
dla Poznañskiej Chor¹gwi ZHP, Odznaka Tysi¹clecia, Odznaka 
350-lecia Miasta Swarzêdza, Odznaka honorowa Za Zas³ugi w Rozwoju 
Województwa Poznañskiego,  Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal 
Komicji Edukacji Narodowej, Br¹zowy i Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Tata otrzyma³ br¹zowe odznaki; 
W S³u¿bie Narodu i Za Zas³ugi w Ochronie Porz¹dku Publicznego, 
Odznakê Tysi¹clecia, Z³oty Krzy¿ Zas³ugi, Krzy¿ Kawalerski Orderu 

Odrodzenia Polski. Teraz o pszczo³ach. Zaraz po przyjœciu do pracy 
w 1951 r. tato od kogoœ kto przenosi³ siê, po bardzo okazyjnej cenie 
naby³ swój pierwszy ul z pszczo³ami. Sta³y siê one jego pasj¹ i zajêciem 
do koñca ¿ycia. Przez lata rozwija³ swoj¹ pasiekê, sam wykonywa³ ule 
i inne sprzêty pszczelarskie, sadzi³ roœliny miododajne, w tym lipy na 
ówczesnym terenie wojskowym. Po przejœciu na wczeœniejsza emeryturê 

skupi³ siê na pszczo³ach. Kiedy uda³o siê nabyæ kawa³ek ziemi ko³o 
szko³y najpierw hodowa³ tam roœliny miododajne, a potem za³o¿y³ 
szkó³kê lip, mia³ oko³o 100 odmian i gatunków, sta³ siê cenionym 
w kraju ich znawc¹. Pisa³ artyku³y do „Pszczelarstwa”, a wczeœniej by³ 
prezesem ko³a pszczelarzy w Swarzêdzu. Nadal rozwija³ pasiekê, a na 
dzia³ce wybudowa³ budynek, który mia³ byæ w g³ównej mierze jej 
zapleczem, a tak¿e ich domem. Zmienne koleje losu sprawi³y, ¿e po 
krótkim okresie takiego u¿ytkowania obiekt ten sta³ siê domem 
rodziców i naszym, mieszka³y w nim trzy rodziny. Tato zgromadzi³ 
swego czasu najwiêksz¹ w kraju kolekcjê ksi¹¿ek pszczelarskich, 
stworzy³ bibliografiê pszczelarstwa polskiego. Swoj¹ gromadzon¹ 
latami, w tym z pomoc¹ antykwariatu prowadzonego przez Wojciecha
i Macieja Dominikowskich, kolekcjê ksi¹¿ek sprzeda³, kiedy trzeba by³o 
sp³acaæ kredyt na budynek pasieczny. Szkó³ka lip te¿ nie przetrwa³a, 
u schy³ku ¿ycia sprzeda³ lub rozda³ drzewka i podj¹³ decyzjê o jej 
likwidacji. Patrz¹c z perspektywy czasu uzmys³owiliœmy sobie, ¿e 
rodzice nigdy nie byli na wczasach czy w sanatorium. Szko³a i dom 
chyba zbytnio ich absorbowa³y. Jedynie kilkudniowe samochodowe, 
najwiêcej kiedy mieli Syrenkê, wêdrówki po Polsce dawa³y im du¿o 
satysfakcji. Najpierw my jeŸdziliœmy z nimi jako dzieci, a potem my lub 
nasi synowie woziliœmy ich na jednodniowe wypady w ich rodzinne 
strony. W latach aktywnoœci zawodowej byli bardzo towarzyscy, 
w domu odbywa³o siê wiele spotkañ, sami te¿ jeŸdzili do innych. Po 
przemianach ustrojowych zw³aszcza mama zamknê³a siê w sobie, bola³o 
j¹ bezmyœlne negowanie wszystkiego tego, w tworzeniu czego i ona 
uczestniczy³a. Na staroœæ oboje chorowali i czêsto wêdrowaliœmy z nimi 
po szpitalach. Oboje mieli k³opoty z chodzeniem, tato w 2011 r. straci³ 
praw¹ nogê, a mimo to nadal zajmowa³ siê pszczo³ami, pomaga³a mu 
w tym Helena. Prze¿yli ze sob¹ prawie 66 lat. Uda³o im siê doczekaæ 
szeœciu wnuków i trojga prawnucz¹t. Tato odszed³ od nas 
niespodziewanie, 7 marca 2016 r., akurat w dzieñ urodzin jednego ze 
swoich wnuków, kiedy wracaliœmy z nim od lekarza. Zas³ab³ na 
ostatnim stopniu schodów swego domu, i mimo prób reanimacji 
podjêtych przez wnuka Piotra, W³odka i Mariolê nie uda³o siê Go 
uratowaæ. Mama w tym czasie by³a le¿¹ca, w sumie przez niemal 
26 miesiêcy le¿a³a w domu, by³o to dla niej osoby pracowitej i ruchliwej 
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Nie wiem czy w Wierzonce jest 
jakiœ cz³owiek, który by nie lubi³ 
Helci. O ile dobrze pamiêtam to 
by³y moje pierwsze s³owa w czasie 
uroczystoœci pogrzebowej, kiedy po 
odczytaniu ewangelii 
rozpoczyna³em okolicznoœciowe 
s³owo. Nieca³y miesi¹c brakowa³o 
jej do 92 urodzin. Przez ca³y czas 
by³a sprawna fizycznie i sprawna 
umys³owo. Do tego piêknie 
pogodna, nadzwyczajnie ciep³a 
i ¿yczliwa. Œp. Helenê Ma³yszka 
zna³em nie tylko z Mszy œw. 
w koœciele, czy odwiedzin 
kolêdowych. Przez lata 
przychodzi³em do domu kiedy 
chorowa³ jej m¹¿ i nie wychodzi³ 
ju¿ z mieszkania. Komuniê œw. 

przyjmowali zawsze razem. By³o widaæ wtedy jej wielk¹ troskê o mê¿a. 
Patrz¹c na oboje mo¿na by³o zobaczyæ wielkie misterium mi³oœci 
ma³¿eñskiej. Kiedy jeszcze œp. Micha³ Ma³yszka by³ sprawniejszy 
przypominam sobie, ¿e 
odprawia³em im Mszê œw. 
z okazji 55 rocznicy ma³¿eñstwa. 
Ponownie zacz¹³em odwiedzaæ 
œp. Helenê stosunkowo 
niedawno, kiedy zauwa¿y³em,
¿e przesta³a ju¿ regularnie 
przyje¿d¿aæ do koœcio³a. 
Zawsze pe³na pogody wita³a 
mnie u siebie, czêstowa³a 
cukierkami, owocami, w czasie 
kolêdy zawsze herbat¹. Przez lata 
spotkañ nigdy nie us³ysza³em od 
niej z³ego s³owa powiedzianego 
na czyiœ temat, czy o s¹siadach, 
o kimœ z rodziny, czy jeszcze 
o kimœ innym. Za to dobrych 
s³ów o bliskich z jej otoczenia 
us³ysza³em ca³e mnóstwo. 
Wszyscy w jej oczach byli kochani i dobrzy. To jest nadzwyczajna 
³aska p³yn¹ca z wiary, ³aska widzenia w ludziach dobra. Nie raz 
chodz¹c po chorych mam okazjê s³uchaæ najró¿niejszych zwierzeñ, 
tak¿e tego gdy ktoœ ¿ali siê na kogoœ i oczywiœcie wszystko to 
rozumiem. W wiêkszoœci wypadków te ¿ale maj¹ swoje uzasadnienie. 
Jeden raz jednak Helcia mi siê po¿ali³a. Zwierzy³a mi siê, ¿e dzieci nie 
pozwalaj¹ jej ju¿ chodziæ do ogrodu i tam pracowaæ. Przedtem nie raz 
od niej s³ysza³em co w tym ogrodzie robi³a: sadzi³a, przekopywa³a, 
podlewa³a, zbiera³a itd. Dla kobiety maj¹cej 87- 88 lat to ogromny 
wysi³ek. Kocha³a to zajêcie. Oczywiœcie troskê swoich dzieci rozumia³a 
ale doda³a wtedy: i tak czasami po cichu, tak ¿eby mnie nikt nie widzia³ 
i potem nie naskar¿y³, idê do ogrodu i coœ tam jeszcze zrobiê. 
W dniu jej zgonu 31 stycznia br. by³ pi¹tek Na drugi dzieñ w pierwsz¹ 
sobotê miesi¹ca w Wierzonce, a wiêc i u niej mia³em byæ z Komuni¹ 
Œwiêt¹ w czasie odwiedzin starszych i chorych. Wed³ug relacji 
najbli¿szych Helcia pomyli³a dni i ju¿ w pi¹tek ustawi³a na stole krzy¿
i œwiece i czeka³a na mnie a¿ przyjdê z Komuni¹ Œwiêt¹... Czeka³a na 
Jezusa.

bardzo uci¹¿liwe. Prze¿y³a tatê o ponad dwa lata, zmar³a 21 marca 
2018 r. Nasi rodzice dbali o nas i nasze rodziny, w szkole uczyli te¿ nas, 
a w ¿yciu nauczyli wielu cennych rzeczy. Jak ka¿dy i oni mieli swoje 
wady i zalety. Chcemy pamiêtaæ o ich zaletach i zachowaæ ich w dobrej 
pamiêci. Tak jak jedna z  by³ych uczennic mamy, która po jej œmierci 
napisa³a; Uczy³a nas szacunku do drugiego Cz³owieka w tych nie³atwych 
przecie¿ czasach. Czasem do bólu inspiruj¹ca i wymagaj¹ca. Bardzo 
pracowita, inteligentna i ¿yczliwa. Zawsze czuliœmy ogromny respekt 
i jednoczeœnie troskê, ¿ebyœmy wyroœli na porz¹dnych ludzi. A my 
dopiero pisz¹c ten tekst, który niespodziewanie zacz¹³ siê nam rozrastaæ, 
uœwiadomiliœmy sobie wk³ad naszych  rodziców w historiê Ziemi 
Wierzenickiej. 

synowie Marcin i W³odek

Kobieta nadzwyczajnej ³aski
Helena Ma³yszka
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Moja mama, opowiedzia³ mi w biurze parafialnym w sobotê 10 
paŸdziernika syn Adam, ca³e ¿ycie mia³a zwi¹zane z Wierzonk¹. Tu siê 
urodzi³a 27 lutego 1928 roku i tu zmar³a w swoim mieszkaniu 
w ostatnim dniu stycznia tego roku. Pochodzi³a z wielodzietnej rodziny. 
Mia³a piêcioro rodzeñstwa: siostrê i czterech braci. Ojciec Heleny Jan 
Szwajkowski by³ fornalem, najpierw w maj¹tku niemieckiego 
w³aœciciela, a potem w stacji hodowli roœlin. Mama Agnieszka 
zajmowa³a siê przez ca³e ¿ycie domem i z tego co wiem zawodowo 
nie pracowa³a. Edukacjê szkoln¹ zakoñczy³a z chwil¹ wybuchu II wojny 
œwiatowej. Jako nastoletnia dziewczyna ciê¿ko pracowa³a w polu. Wojnê 
prze¿yli w miarê spokojnie. Niemiecki w³aœciciel dobrze traktowa³ 
pracuj¹cych u niego Polaków. Gorzej by³o z Rosjanami. Ci szukali 
wszêdzie ³upów wojennych. Mojemu ojcu Micha³owi grozili broni¹ 
i mówili "dawaj czasy", ¿¹daj¹c oddania zegarka, "ubije jak sabaku", 
zabijê jak psa. Mama jako nastoletnia dziewczyna nie raz chowa³a 
siê w ró¿nych miejscach by nie wejœæ w drogê nachalnym rosyjskim 
¿o³nierzom. 
Za m¹¿ wysz³a w 1948 r. za Micha³a Ma³yszkê zamieszka³ego równie¿ 
we Wierzonce. Znali siê jako s¹siedzi od urodzenia. Mama mia³a wtedy 
20 lat, a ojciec by³ 10 lat od niej starszy, a wiêc mia³ lat 30. Œlubowali 
sobie w koœciele w Wierzenicy. O weselu ich nic nie wiem. Rodziny ich 
by³y liczne, s¹dzê wiêc, ¿e wesele by³o du¿e. Przechowujê w albumie 
ich zdjêcie œlubne. Po roku trwania ma³¿eñstwa urodzi³ siê syn 
Grzegorz, który wkrótce niestety zmar³. Helena i Micha³ jako m³odzi 
rodzice bardzo prze¿yli œmieræ swojego pierworodnego syna. 
Po kolejnym roku Opatrznoœæ Bo¿a wynagrodzi³a im t¹ bolesn¹ stratê 
przyjœciem na œwiat bliŸni¹t Adama i Ewy. Dumnie spacerowali 
po wsi z podwójnym wózkiem. 
Z chwil¹ kiedy jako dzieci poszliœmy do szko³y podstawowej, mama 
podjê³a pracê zawodow¹ w Stacji Hodowli Roœlin w Wierzonce. 
Pocz¹tkowo by³a pracownikiem magazynu zbo¿owego, a nastêpnie po 
ukoñczeniu stosownych kursów gastronomicznych prowadzi³a 
zak³adow¹ sto³ówkê. Mama by³a pierwsz¹ kuchark¹. Gotowa³a dla 
studentów praktykantów, dla ¿niwiarzy i innych pracowników. 
Jednoczeœnie zajmowa³a siê dodatkowo obs³ug¹ wesel, chrzcin i innych 
rodzinnych uroczystoœci. Przyrz¹dza³a wtedy posi³ki i robi³a rozmaite 
wypieki. Pamiêtam jak tato jej pomaga³ mieliæ mak na makowiec, krêciæ 
ciasto. Rodzice mieli te¿ przydomowe gospodarstwo, w którym tak¿e 
my jako dzieci pomagaliœmy. Mama mo¿na œmia³o powiedzieæ ¿e 
pracowa³a na trzy etaty: prowadzi³a dom z gospodarstwem, pracowa³a 

zawodowo i jeszcze œwiadczy³a wspomniane us³ugi gastronomiczne. 
Zreszt¹, trzeba powiedzieæ: oboje nasi rodzice byli pracowici. Jako 
doros³a uzupe³ni³a w trybie zaocznym wykszta³cenie z zakresu szko³y 
podstawowej. Podobnie jak nasz tato. Razem chodzili do szko³y do 
Wierzonki. Nie maj¹c sama wykszta³cenia mama sama pilnowa³a naszej 
edukacji. 
Jako doroœli maj¹cy ju¿ swoje rodziny prawie w ka¿d¹ niedziele 
spotykaliœmy siê w domu rodziców w bloku do którego siê wprowadzili 
w latach siedemdziesi¹tych. By³y to rodzinne obiady przygotowywane 
przez rodziców. Œrednio do sto³u siada³o oko³o 10 osób. Przedtem 
zawsze byliœmy w koœciele w Wierzenicy. Po obiedzie udawaliœmy siê 
czêsto na spacer nad stawy rybne. 
Zgodne ma³¿eñstwo moich rodziców trwa³o 59 lat. Razem obchodzili 
uroczyœcie z³ote gody i potem jeszcze 55 lecie. Tato zmar³ w wieku 
89 lat choruj¹c na astmê i uk³ad kr¹¿enia. Jako wdowê zapraszaliœmy 
mamê do siebie na niedzielne obiady i wszystkie inne uroczystoœci. 
Po przejœciu na emeryturê jej pasj¹ sta³ siê ogródek. Uprawia³a warzywa, 
ziemniaki, truskawki, maliny, chêtnie dzieli³a siê plonami z rodzin¹
i s¹siadami. Musieliœmy jej w którymœ momencie kategorycznie zakazaæ 
tego wysi³ku. Mia³a wtedy 89 lat. Mo¿e dziêki temu, ¿e przez ca³e ¿ycie 
by³a taka aktywna, w ogóle nie chorowa³a.
Lubi³a czytaæ gazety. S³ucha³a radia Maryja. W lipcu 2018 roku 
po d³ugiej i ciê¿kiej chorobie zmar³a jej ukochana córka Ewa. Bardzo 
to prze¿y³a. Nie mog³a i nie chcia³a siê z tym faktem pogodziæ. Wtedy 
trochê podupad³a na zdrowiu, cierpia³a i têskni³a. Sama ju¿ pragnê³a 
odejœæ do mê¿a i córki. Du¿o modli³a siê za swoich bliskich zmar³ych 
i o zdrowie i pomyœlnoœæ ca³ej rodziny. Doczeka³a siê trojga wnucz¹t 
6 prawnucz¹t i oczywiœcie te¿ przejmowa³a siê ich losem, nauk¹ itd. 
W tym trudnym okresie mog³a liczyæ na opiekê i wsparcie bliskich: 
rodziny, s¹siadów i znajomych. Czeka³a i cieszy³a wizyt¹ ksiêdza 
proboszcza.
W ostatnim dniu ¿ycia odwiedzi³ j¹ w domy przed po³udniem m¹¿
 Ewy Marian. Jak zawsze puka³ do drzwi. Mama zawsze mu je 
otwiera³a. Tym razem donoœnym g³osem zawo³a³a, ¿e jest otwarte. 
Wszed³ wiêc do niej. Siedzia³a na ³ó¿ku ubrana. Chwilê rozmawial
i w pewnym momencie powiedzia³a, ¿e jest jej s³abo. Wtedy po³o¿y³a siê 
na ³ó¿ku i za chwile umar³a. Wygl¹da³o jakby czeka³a na kogoœ nie 
chc¹c umieraæ w samotnoœci. W drugim pokoju sta³ na stole ustawiony 
krzy¿ i œwiece, czeka³a na ksiêdza z Komuni¹ œw. 
 oprac. xpk
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 oprac. xpk
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Na t¹ rozmowê umówi³em siê do biura parafialnego w pi¹tek wieczór 
9 paŸdziernika. W³aœnie w kwietniu br. gdy obowi¹zywa³y wszystkie 
najwiêksze ograniczenia osobowe zwi¹zane z epidemi¹ w szpitalu zmar³ 
mieszkaniec Wierzonki œp. Jan Ma³yszka. Miêdzy innymi w³aœnie w tej 
rodzinie rozstrzygano dylematy kto mo¿e uczestniczyæ we Mszy œw., kto 
w pogrzebie itd. Rodzinê El¿biety i Jana Ma³yszków znam doskonale. 
W pamiêci mam wszystkie spotkania kolêdowe w ich domu pe³ne 
serdecznej goœcinnoœci i mi³ej rodzinnej atmosfery. Ma³¿onków zawsze 
widzia³em gorliwie przyje¿d¿aj¹cych do koœcio³a na Mszê œw. 
w niedzielê przewa¿nie o 7:30. Gdy w ¿ycie Jana wesz³a choroba i jego 
przyjazdy do koœcio³a sta³y siê niemo¿liwe, zacz¹³em go odwiedzaæ 
w domu w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca. Nale¿a³ do tych chorych, 
którzy doœæ systematycznie prosili o spowiedŸ, chc¹c przez ca³y czas 
byæ w ³asce uœwiêcaj¹cej. Tak by³o przez szereg lat. 
Przed kwietniowymi odwiedzinami dosta³em wiadomoœæ, ¿e Jan pragnie 
w tym miesi¹cu przyj¹æ sakrament chorych, a wiêc kolejne 
namaszczenie olejami œw. Oczywiœcie zrobi³em to, nie mog³em jednak 
wtedy przypuszczaæ, ¿e jest to moja ostatnia wizyta w takim charakterze 
w tym domu. W³aœnie w czasie tamtego obejœcia chorych zapowiada³em, 
¿e za miesi¹c w maju udzielê wszystkim sakramentu chorych u¿ywaj¹c 
nowych olei poœwiêconych w katedrze przed po³udniem w Wielki 
Czwartek. Czyniê tak od lat. 
Œp. Jan nie chcia³ ju¿ czekaæ na ten moment i pragn¹³ przyj¹æ sakrament 
chorych wczeœniej. Co wiedzia³, o czym myœla³? Tajemnica wiary. 
Wkrótce dowiedzia³em siê, ¿e Jan jest w szpitalu i stan jest bardzo 
powa¿ny. Tak jak troszczy³ siê o rodzinê, swoich bliskich i dom, tak 
troszczy³ siê te¿ o siebie. Myœla³ o stanie swego zdrowia fizycznego ale 
i w wymiarze duchowym pragn¹³ byæ czystym i gotowym przed 
Bogiem. Mia³ wiarê i ufnoœæ, coœ czego wielu ludziom brakuje.

W rozmowie z ma³¿onk¹ El¿biet¹ Ma³yszka cofam siê do czasów 
wczeœniejszych, bo przecie¿ teraŸniejszoœæ zna bardzo wiele osób. 
Janek urodzi³ siê 1 czerwca 1951 roku w Wierzenicy. W rodzinie 
wielodzietnej. By³ on pi¹tym z kolei dzieckiem Leona i Marii 

Ma³yszków. W sumie dzieci by³o siedmioro. Rodzice oboje pracowali 
w stacji we Wierzonce. Mieszkali w domu, który dzisiaj zajmuje rodzina 
Wiejaków. Do szko³y Jan chodzi³ najpierw do Wierzenicy, potem do 
Wierzonki. Po szkole podstawowej dalej siê nie uczy³, trochê siê szkoli³ 
na rozmaitych kursach podczas pracy. Podj¹³ j¹ te¿ w stacji w Wie-
rzonce. Musia³ pomagaæ swoim rodzicom. Rodzina ¿y³a skromnie. 
Rodzice byli bardzo religijni, nauczyli dzieci chodzenia na Mszê œw. 
do koœcio³a. Jan przez lata by³ ministrantem w koœciele w Wierzenicy. 
To mu zosta³o. Nosi³ zawsze w sercu bliskoœæ koœcio³a.
Z Jankiem poznaliœmy siê w Wierzenicy. Przyjecha³am tutaj zaraz po 
œredniej szkole razem ze swoj¹ siostr¹, która bêd¹c po technikum 
rolniczym musia³a odbyæ sta³ zawodowy. Ja wtedy jeszcze nie 
pracowa³am. Tutaj podjê³am swoj¹ pierwsz¹ pracê w biurze stacji. 
Zamieszka³yœmy z siostr¹ w pokoju u góry w dworku w Wierzenicy. 
Siostra po roku czasu wróci³a do domu rodzinnego do Jarotek k. S³upcy, 
ja natomiast 
zosta³am bo tu 
poznaliœmy siê 
z Jankiem 
i chcieliœmy byæ 
razem. Pobraliœmy 
siê po dwóch latach 
narzeczeñstwa 
w 1971 roku. 
Oboje mieliœmy po 
20 lat. Œlub nasz 
odby³ siê w starej 
kaplicy w Kobyl-
nicy. Tam 
zaczêliœmy wynaj-
mowaæ pokój i tam 
spêdziliœmy 
pierwsze dwa lata naszego wspólnego ¿ycia. 
Potem wróciliœmy do Wierzenicy. Janek znowu wróci³ do pracy w stacji. 
Ja wtedy zajmowa³am siê domem i opiek¹ nad nasz¹ malutk¹ córk¹. 
Dwa lata póŸniej przyszliœmy do Wierzonki. Uda³o siê dostaæ 
mieszkanie, które do dzisiaj zajmujemy. Tu narodzi³ siê nasz syn. Jan 
pracowa³ w oborze, jeŸdzi³ ci¹gnikiem, dowozi³ paszê itd. W którymœ 
momencie zostawi³ tê pracê i poszed³ do Poznania. Tam dopad³a go 
choroba i lekarz nie da³ dalszej zdolnoœci do pracy. Musia³ pójœæ na 

Z ³ask¹ wiary przez ca³e ¿ycie
Jan Ma³yszka
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rentê. Chorowa³ na nerki, nadciœnienie i cukrzycê. Ostatnie lata by³ ju¿ 
na emeryturze. Ile razy w tych ostatnich latach by³ w szpitalu, nie 
potrafiê policzyæ. Szczególnie dokuczliwa by³a stopa cukrzycowa. 
Janek by³ zwi¹zany z ca³¹ swoj¹ rodzin¹. Prze¿y³ mocno zgon swoich 
rodziców. Pierwszy zmar³ w 1986 roku tato, kilka miesiêcy potem w tym 
samym roku mama. W³aœnie to, ¿e rodzice tak odeszli szybko jedno po 
drugim by³o dla niego bardzo trudne. Tato jego mia³ 73 lata, a mama 
jeszcze mniej 69. Tak¿e przej¹³ siê œmierci¹ swoich trzech braci i siostry. 
Rodzina jego czêsto przyje¿d¿a³a do nas. Odwiedzaliœmy siê wzajemnie. 
Janek przez ca³e ¿ycie by³ bardzo skromnym cz³owiekiem, dobrym dla 
rodziny, dba³ i interesowa³ siê dzieæmi. Kiedy ja by³am w pracy, na 
popo³udniowej zmianie na poczcie, on zajmowa³ siê nimi, tak¿e 
gospodarstwem, które prowadziliœmy. Jak to wtedy ka¿dy coœ trzyma³. 
On lubi³ tê pracê i zna³ siê na niej. Hodowaliœmy œwinie, owce, kury, 
kaczki, gêsi, by³o co ka¿dego dnia oprz¹taæ. Lubi³ majsterkowaæ, komuœ 
coœ pospawaæ, naprawiæ. W telewizji lubi³ programy o zwierzêtach. Zna³ 
siê na grzybach i lubi³ je zbieraæ. Umia³ ugotowaæ obiad. Nigdy 

powa¿nie nie pok³óciliœmy siê. Dla mnie 
jako kobiety i matki wa¿ne by³o, ¿e Jan 
nie nadu¿ywa³ alkoholu., ¿e regularnie 
przynosi³ do domu zarobion¹ wyp³atê. 
By³ oszczêdny, bardzo cieszy³ siê, 
zreszt¹ ja te¿, kiedy mogliœmy kupiæ 
sobie pierwszy samochód „Syrenkê”. Jak 
to nam u³atwi³o ¿ycie. Przedtem nie raz, 
jak trzeba by³o podrzuciæ dziecko do 
Janka rodziców do Wierzenicy, on 
zawozi³ je ci¹gnikiem. Nie by³o przecie¿ 
¿adnych autobusów.
W sam¹ Wielkanoc stan zdrowia Janka 
siê pogorszy³. Trafi³ do szpitala przy 
ul. 28 Czerwca w Poznaniu. Tam wed³ug 
relacji lekarza jeszcze jeden dzieñ by³ 
z nim kontakt, potem straci³ przytom-
noœæ. Nie mogliœmy go zobaczyæ, byæ 
przy nim. W przysz³ym roku 
obchodzilibyœmy 50-lecie naszego 
ma³¿eñstwa. Szkoda, ¿e nie 
doczekaliœmy tej piêknej rocznicy.
 oprac. xpk

We wtorek 6 paŸdziernika 
wieczorem podje¿d¿am do 
Kar³owic by porozmawiaæ z ¿on¹ 
Iren¹ i córk¹ Joann¹ o ich mê¿u 
i ojcu œp. Henryku Borskim. Zmar³ 
on w dniu 9 lipca br, maj¹c 
niespe³na 69 lat. Po ludzku patrz¹c 
móg³ jeszcze d³ugo po¿yæ. Od 
chwili œmierci up³ynê³y raptem trzy 
miesi¹ce. Jest to czas nied³ugi. 
Oœmieli³em siê jednak poprosiæ 
o wspomnienie jego najbli¿szych. 
Osobiœcie mia³em wielk¹ sympatiê 
i szacunek do zmar³ego. Zna³em go 
ca³e 21 lat od pocz¹tku jak tylko 
zjawi³em siê w parafii. Da³ siê 
poznaæ jako cz³owiek Koœcio³a. 
Bardzo regularnie i gorliwie 
uczestniczy³ we Mszy œw. Dla 
niejednego mê¿czyzny pod tym 
wzglêdem móg³by byæ przyk³adem. 

Systematycznie za swoich bliskich a¿ do ostatniego czasu zamawia³ 
Msze œw. Dziêkuj¹c Bogu za dar swojego ma³¿eñstwa regularnie 
zamawia³ te¿ Msze œw. z okazji okr¹g³ych rocznic. Ostatnio w lutym br. 
z okazji 45 lecia. 
Kiedy w którymœ roku wprowadzi³em zwyczaj odwiedzin kolêdowych 
przed po³udniem u niepracuj¹cych i u tych, którym te godziny pasuj¹ 
zawsze w tej porze zaprasza³ mnie z ¿on¹ do siebie na poczêstunek 
obiadowy. Ostatnie lata cieszy³, ¿e jest na emeryturze, ¿e oboje z ¿on¹ 
s¹ na emeryturze, ¿e maj¹ wiêcej czasu dla siebie, ¿e maj¹ czas na 
spacery, na wyprawy rowerowe, na wêdrówkê z kijkami. Cieszy³ siê te¿ 
swoim domem, w którym co roku remontowane by³y jakieœ czêœci 
mieszkania, dokonywane by³y te¿ trwa³e zakupy. Na zakoñczenie 
wizyty schodzi³ do piwnicy i przynosi³ mi do samochodu ró¿nego 
rodzaju s³oiki z warzywnymi zaprawami. Oczywiœcie wszystko z 
w³asnego ogródka. Odbiera³em to jako gest wielkiej serdecznoœci.

Dobroæ, gorliwoœæ i zaanga¿owanie 
Henryk Borski 
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 oprac. xpk
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Czêsto zastêpowa³ w Kar³owicach pana koœcielnego. Regularnie zbiera³ 
sk³adkê w kaplicy w sobotê wieczorem. Czyni³ to jeszcze w sobotê 
poprzedzaj¹c¹ dzieñ, w którym wyl¹dowa³ w szpitalu. Przed Msz¹ œw. 
mówi³ mi, ¿e czuje siê niedobrze. Nigdy jednak nie pomyœla³bym wtedy, 
¿e jest to choroba prowadz¹ca do zgonu. By³em zaskoczony informacj¹, 
¿e jest w szpitalu. Z racji epidemii wszelkie odwiedziny w szpitalach 
zosta³y wstrzymane. Nie mog³em go wiêc odwiedziæ, ale ¿onê mia³em 
okazje spytaæ jak siê czuje chory. Mówi³a, ¿e stan jest powa¿ny ale nie 
wspomina³a o zagro¿eniu ¿ycia, a¿ tu nagle widzê j¹ w drzwiach 
probostwa z wyrazem twarzy wskazuj¹cym, ¿e sta³o siê to 
najtrudniejsze. W paŸdziernikowy wieczór w domu ¿ony zmar³ego œp. 
Henryka Borskiego najbardziej dopytywa³em o czasy wczeœniejsze, te 
które dla mnie i zapewne dla prawie wszystkich by³y nieznane. 

Henryk urodzi³ siê 7 listopada w 1951 roku w Poznaniu, rozpoczê³a 
swoj¹ opowieœæ jego ¿ona Irena. Mia³ jedn¹ siostrê i jeszcze dwóch 
braci. Wszyscy umarli doœæ m³odo. Henryk z rodzeñstwa pozosta³ sam. 
Jego najm³odszy brat i krótko potem jego ¿ona zmarli na pocz¹tku tego 
roku. Ojciec jego mia³ na imiê Wincenty. Pracowa³ zak³adach 
Cegielskiego w Poznaniu. Z tego tytu³u dosta³ zak³adowe mieszkanie 
z dwoma pokojami na Dêbcu w blokach przy ul. Orzechowej. Mama 
Monika wiêkszoœæ czasu nie pracowa³a i zajmowa³a siê domem. W tym 
mieszkaniu rodzice mieszkali do œmierci. Dzisiaj pod tym adresem nikt 
ju¿ z rodziny nie mieszka. Henryk ukoñczy³ szko³ê zawodow¹ jako 
masarz. Z zawodu by³ wiêc rzeŸnikiem. Przez ca³e swoje ch³opiêce lata 
a¿ do koñca szko³y s³u¿y³ w koœciele na Dêbcu jako ministrant. Rodzice 
jego byli bardzo religijni. Przez dwa lata s³u¿y³ w wojsku w jednostce w 
Krzesinach. 
Poznaliœmy siê kiedy by³ ju¿ po wojsku. Przyje¿d¿a³ co jakiœ czas 
w odwiedziny do swojej cioci do Ko³aty, gdzie ja siê urodzi³am 
i mieszka³am. Jego ciotka, nasza s¹siadka któregoœ dnia przysz³a z nim 
do nas do gospodarstwa. Akurat jako kobiety pracowa³yœmy przy darciu 
pierza. Przedstawi³a mojej mamie swojego krewniaka jako kandydata na 
mê¿a dla któreœ z córek. Nas w domu by³o piêæ sióstr, z tego trzy jeszcze 
– jak to siê kiedyœ mówi³o - na wydaniu. Tak zaczê³y siê nasze spotkania 
i rozmowy. Pocz¹tkowo Henryk przychodzi³ do ca³ej naszej rodziny. 
Stopniowo stawaliœmy siê sobie bli¿si. On mia³ 22 lata ja 16. 
W wigiliê Bo¿ego Narodzenia Henryk dosta³ zaproszenie od mojej 
mamy na odwiedziny naszej rodziny. Po wigilii u siebie w domu, wsiad³ 
do poci¹gu przyjecha³ kolej¹ do Biskupic i potem szed³ pieszo 

5 km do Ko³aty. Po drodze w Jerzykowie oberwa³ od miejscowych 
gwiazdorów baty. Niby to by³y ¿arty ale nie mia³ najszczêœliwszej miny 
kiedy wchodzi³ do nas. 
Któregoœ dnia w czasie jednej z takich wizyt zdarzy³ siê u nas wypadek. 
Henryk chcia³ pomóc mojej siostrze w zabiciu indyka. Wzi¹³ siekierê do 
rêki i tak ni¹ uderzy³, ¿e mocno uszkodzi³ sobie palec. Musia³ 
natychmiast byæ przewieziony do szpitala. Mia³ operacje tego palca, 
robiono mu przeszczep skóry z brzucha. PóŸniej le¿a³ z gipsem, ale nie 
by³ d³ugo w szpitalu. Doœæ szybko wróci³ do domu. Wtedy po raz 
pierwszy mia³am okazjê odwiedziæ go w jego domu i poznaæ jego 
rodzinê. Rodzice Henryka przyjêli bardzo mile i przyjaŸnie. Jak to 
dziewczyna ze wsi, jad¹c 
w odwiedziny do miasta, zabra³am 
ze sob¹ do torby trochê wa³ówki. 
Pobieraliœmy siê kiedy ja mia³am 
18 lat a on 24. Przedtem oœwiadczy³ 
mi siê. Dosta³am wtedy od niego 
kwiaty. Nie dosta³am ¿adnego 
pierœcionka zarêczynowego. 
On dopiero co zacz¹³ pracê w 

rzeŸni, du¿o nie zarabia³. 
Pomaga³ te¿ w swoim domu. 
Jako skromnego cz³owieka na 
taki wydatek nie by³o go wtedy 
staæ, zreszt¹ nie oczekiwa³am 
tego. Œlub nasz odby³ siê 
w koœciele w Jerzykowie 
1 II 1975 roku. Wesele by³o 
skromne na ok. 40 osób u mnie 
w domu w Ko³acie. W jednym 
pokoju by³o jedzenie, 
w drugim, w mieszkaniu mojej 
siostry, by³y tañce. Mieliœmy 
dwóch grajków. Jeden gra³ na 
akordeonie, drugi na perkusji. 
Bawiliœmy siê do rana. 
Po œlubie pierwsze dwa lata 
mieszkaliœmy u jego rodziców 
na Dêbcu w Poznaniu. By³o 



26 276 [162] 2020

Czêsto zastêpowa³ w Kar³owicach pana koœcielnego. Regularnie zbiera³ 
sk³adkê w kaplicy w sobotê wieczorem. Czyni³ to jeszcze w sobotê 
poprzedzaj¹c¹ dzieñ, w którym wyl¹dowa³ w szpitalu. Przed Msz¹ œw. 
mówi³ mi, ¿e czuje siê niedobrze. Nigdy jednak nie pomyœla³bym wtedy, 
¿e jest to choroba prowadz¹ca do zgonu. By³em zaskoczony informacj¹, 
¿e jest w szpitalu. Z racji epidemii wszelkie odwiedziny w szpitalach 
zosta³y wstrzymane. Nie mog³em go wiêc odwiedziæ, ale ¿onê mia³em 
okazje spytaæ jak siê czuje chory. Mówi³a, ¿e stan jest powa¿ny ale nie 
wspomina³a o zagro¿eniu ¿ycia, a¿ tu nagle widzê j¹ w drzwiach 
probostwa z wyrazem twarzy wskazuj¹cym, ¿e sta³o siê to 
najtrudniejsze. W paŸdziernikowy wieczór w domu ¿ony zmar³ego œp. 
Henryka Borskiego najbardziej dopytywa³em o czasy wczeœniejsze, te 
które dla mnie i zapewne dla prawie wszystkich by³y nieznane. 

Henryk urodzi³ siê 7 listopada w 1951 roku w Poznaniu, rozpoczê³a 
swoj¹ opowieœæ jego ¿ona Irena. Mia³ jedn¹ siostrê i jeszcze dwóch 
braci. Wszyscy umarli doœæ m³odo. Henryk z rodzeñstwa pozosta³ sam. 
Jego najm³odszy brat i krótko potem jego ¿ona zmarli na pocz¹tku tego 
roku. Ojciec jego mia³ na imiê Wincenty. Pracowa³ zak³adach 
Cegielskiego w Poznaniu. Z tego tytu³u dosta³ zak³adowe mieszkanie 
z dwoma pokojami na Dêbcu w blokach przy ul. Orzechowej. Mama 
Monika wiêkszoœæ czasu nie pracowa³a i zajmowa³a siê domem. W tym 
mieszkaniu rodzice mieszkali do œmierci. Dzisiaj pod tym adresem nikt 
ju¿ z rodziny nie mieszka. Henryk ukoñczy³ szko³ê zawodow¹ jako 
masarz. Z zawodu by³ wiêc rzeŸnikiem. Przez ca³e swoje ch³opiêce lata 
a¿ do koñca szko³y s³u¿y³ w koœciele na Dêbcu jako ministrant. Rodzice 
jego byli bardzo religijni. Przez dwa lata s³u¿y³ w wojsku w jednostce w 
Krzesinach. 
Poznaliœmy siê kiedy by³ ju¿ po wojsku. Przyje¿d¿a³ co jakiœ czas 
w odwiedziny do swojej cioci do Ko³aty, gdzie ja siê urodzi³am 
i mieszka³am. Jego ciotka, nasza s¹siadka któregoœ dnia przysz³a z nim 
do nas do gospodarstwa. Akurat jako kobiety pracowa³yœmy przy darciu 
pierza. Przedstawi³a mojej mamie swojego krewniaka jako kandydata na 
mê¿a dla któreœ z córek. Nas w domu by³o piêæ sióstr, z tego trzy jeszcze 
– jak to siê kiedyœ mówi³o - na wydaniu. Tak zaczê³y siê nasze spotkania 
i rozmowy. Pocz¹tkowo Henryk przychodzi³ do ca³ej naszej rodziny. 
Stopniowo stawaliœmy siê sobie bli¿si. On mia³ 22 lata ja 16. 
W wigiliê Bo¿ego Narodzenia Henryk dosta³ zaproszenie od mojej 
mamy na odwiedziny naszej rodziny. Po wigilii u siebie w domu, wsiad³ 
do poci¹gu przyjecha³ kolej¹ do Biskupic i potem szed³ pieszo 

5 km do Ko³aty. Po drodze w Jerzykowie oberwa³ od miejscowych 
gwiazdorów baty. Niby to by³y ¿arty ale nie mia³ najszczêœliwszej miny 
kiedy wchodzi³ do nas. 
Któregoœ dnia w czasie jednej z takich wizyt zdarzy³ siê u nas wypadek. 
Henryk chcia³ pomóc mojej siostrze w zabiciu indyka. Wzi¹³ siekierê do 
rêki i tak ni¹ uderzy³, ¿e mocno uszkodzi³ sobie palec. Musia³ 
natychmiast byæ przewieziony do szpitala. Mia³ operacje tego palca, 
robiono mu przeszczep skóry z brzucha. PóŸniej le¿a³ z gipsem, ale nie 
by³ d³ugo w szpitalu. Doœæ szybko wróci³ do domu. Wtedy po raz 
pierwszy mia³am okazjê odwiedziæ go w jego domu i poznaæ jego 
rodzinê. Rodzice Henryka przyjêli bardzo mile i przyjaŸnie. Jak to 
dziewczyna ze wsi, jad¹c 
w odwiedziny do miasta, zabra³am 
ze sob¹ do torby trochê wa³ówki. 
Pobieraliœmy siê kiedy ja mia³am 
18 lat a on 24. Przedtem oœwiadczy³ 
mi siê. Dosta³am wtedy od niego 
kwiaty. Nie dosta³am ¿adnego 
pierœcionka zarêczynowego. 
On dopiero co zacz¹³ pracê w 

rzeŸni, du¿o nie zarabia³. 
Pomaga³ te¿ w swoim domu. 
Jako skromnego cz³owieka na 
taki wydatek nie by³o go wtedy 
staæ, zreszt¹ nie oczekiwa³am 
tego. Œlub nasz odby³ siê 
w koœciele w Jerzykowie 
1 II 1975 roku. Wesele by³o 
skromne na ok. 40 osób u mnie 
w domu w Ko³acie. W jednym 
pokoju by³o jedzenie, 
w drugim, w mieszkaniu mojej 
siostry, by³y tañce. Mieliœmy 
dwóch grajków. Jeden gra³ na 
akordeonie, drugi na perkusji. 
Bawiliœmy siê do rana. 
Po œlubie pierwsze dwa lata 
mieszkaliœmy u jego rodziców 
na Dêbcu w Poznaniu. By³o 



6 [162] 2020

ciasno. Rodzice z dwójk¹ braci Henia w jednym pokoju, my w drugim. 
Tam przysz³a na œwiat dwójka naszych dzieci: córka Joanna i syn Piotr. 
Po drugich narodzinach przenieœliœmy siê do Ko³atki do mieszkania 
bêd¹cego w³asnoœci¹ PGR. M¹¿ zatrudni³ siê w PGR w Kowalskim. 
Cieszyliœmy siê, ¿e mamy jakiœ swój k¹t ale by³ to barak 
z 6 mieszkaniami bez wody i ³azienki. Mieliœmy dwa niedu¿e pokoje. 
Wodê dowo¿ono beczkowozem. Latem to jeszcze jakoœ by³o ale w zimie 
kiedy woda czêsto zamarza³a by³y problemy. Mieliœmy ma³e dzieci, 
trzeba by³o je myæ, problemem by³o pranie, gotowanie, za³atwianie 
potrzeb fizjologicznych. Tam narodzi³ siê nam jeszcze syn £ukasz. 
Przemieszkaliœmy tam w tych trudnych warunkach 10 lat. W sierpniu 
1986 roku dostaliœmy mieszkanie w bloku w Kar³owicach. £azienka 
i woda w domu to wydawa³o siê nam luksusem. Henryk zmieni³ 
pracê i zatrudni³ siê na miejscu w PGR w Kar³owicach.
W czasie pracy zaczê³y siê u niego pojawiaæ pierwsze choroby. Najpierw 
wysiad³ mu krêgos³up. Potem pojawi³y siê inne: cukrzyca i choroba 
serca. 10 lat by³ na rencie, po cudownym uzdrowieniu przez ZUS musia³ 
podj¹æ jak¹œ pracê by doczekaæ do emerytury. Przez piêæ lat pracowa³ 
jako palacz w kot³owni wspólnoty mieszkaniowej w Kar³owicach. Na 
emeryturê odszed³ w 2017 roku. Nie by³ to dla niego czas bezczynnoœci 
bo przecie¿ od 2011 roku przez kolejne osiem lat, a wiêc dwie kadencje 
z pasj¹ udziela³ siê jako so³tys wsi. By³o to wa¿ne dla niego zajêcie. 
Bardzo chcia³ coœ zrobiæ dla swojej miejscowoœci i jej mieszkañców. 
Wiele rzeczy by³o mu trudno, bo przecie¿ nie mia³ nawet prawa jazdy, 
nie jeŸdzi³ samochodem, nie umia³ pos³ugiwaæ siê komputerem. 
Utrudnia³o mu to szybki potrzebny czêsto kontakt. Mimo wszystko on 
tym ¿y³ i cieszy³ siê tym, ¿e uda³o mu siê zrobiæ coœ dla Kar³owic. 
W 2019 roku podj¹³ decyzjê, ¿e trzeciej kadencji ju¿ siê nie podejmie. 
Wtedy rzeczywiœcie mieliœmy trochê wiêcej czasu dla siebie, wyjazdy 
rowerem, spacery z kijkami. Zrobiliœmy spory remont. Cieszyliœmy siê 
tym, ¿e wreszcie mamy trochê wygody dla siebie. Henryk mia³ jeszcze 
trochê planów na przysz³oœæ. Z chorobami zmaga³ siê od lat ale w sumie 
pilnowa³ wizyt u lekarzy, stale prosi³ córkê o za³atwienie jakiœ badañ 
w szpitalu. Niby coœ siê dzia³o ale nie by³o Ÿle, a¿ tu nagle taka zapaœæ 
i udar... Le¿a³ w szpitalu i z powodu epidemii nie mo¿na go by³o 
odwiedzaæ. To umieranie w samotnoœci. Trudno jest mi siê z tym 
wszystkim pogodziæ, zakoñczy³a swoja opowieœæ pani Irena. 

 oprac. xpk

Wielkimi krokami zbli¿a siê 1 listopada. Data ta kojarzy siê nam 
niew¹tpliwie ze Œwiêtem Zmar³ych. Wspominamy naszych rodziców, 
rodzeñstwo, przyjació³, s¹siadów, których ju¿ nie ma z nami. Przez piêæ lat 
w latach 1958-1963 „s¹siadem mieszkañców Wierzenicy” by³ ks. Walenty 
Szymañski, proboszcz tutejszej parafii. Warto sobie przypomnieæ tê 
postaæ.

Ks. Walenty Szymañski urodzi³ siê 13 lutego 1923 r. w Krêpie ko³o 
Ostrowa Wlkp. (od 1934 r. wieœ Krêpa zosta³a w³¹czona do Ostrowa 
Wlkp.) jako najm³odszy z piêciorga dzieci pracownika kolejowego 
Stanis³awa i Marii Szymañskich. Ukoñczy³ 6-cio klasow¹ Szko³ê 
Podstawow¹ im. Ewarysta Estkowskiego w Ostrowie Wlkp. W 1936 r. 
podj¹³ naukê w Gimnazjum Mêskim, ale wybuch II wojny œwiatowej 
przerwa³ Jego edukacjê. W okresie wojny prowadzi³ tajn¹ dzia³alnoœæ 
oœwiatowo-kulturaln¹. Uczy³ jêzyka polskiego, historii, religii, 
organizowa³ przedstawienia kukie³kowe. Po zakoñczeniu wojny 
kontynuowa³ naukê, by w styczniu 1946 r. zdaæ maturê. Kilka tygodni 
póŸniej wst¹pi³ do poznañskiego seminarium duchownego. 19 maja 
1951 r. zosta³ wyœwiêcony w Poznañskiej Farze przez abpa Walentego 
Dymka. Prymicyjn¹ mszê œw. odprawi³ w rodzinnej parafii Œw. Stanis³awa 
Biskupa w Ostrowie Wlkp. Przez kilkanaœcie dni pe³ni³ pos³ugê kap³añsk¹ 
w parafii NMP Wniebowziêtej w Obornikach Wielkopolskich. Nastêpnie 

Wspomnienie o ks. proboszczu Walentym Szymañskim
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przez ponad rok by³ wikariuszem w parafii Œw. Ma³gorzaty w Gostyniu. 
Kolejny etap pracy duszpasterskiej to parafia Œw. Andrzeja Boboli 
w Czarnkowie. W 1953 r. na trzy lata zosta³ przeniesiony do parafii 
Œw. Marcina w Odolanowie. Stamt¹d trafi³ do Poznania i parafii 
Œw. Floriana na Je¿ycach.
We wszystkich tych wspólnotach m³ody kap³an szczególnie poœwiêci³ siê 
pracy z ministrantami i grupami m³odzie¿y. Wielokrotnie wyje¿d¿a³ z nimi 
na rekolekcje. Najczêœciej do Roœcinna. W tej miejscowoœci abp. Antoni 
Baraniak  zlokalizowa³ Centrum Rekolekcyjne Archidiecezji. 
Ks. Szymañski przyje¿d¿a³ tam z ministrantami przez ponad 20 lat.
W dniu 1 lipca 1958 r. ks. Walenty Szymañski zosta³ proboszczem parafii 
Œw. Miko³aja w Wierzenicy. Trzeba zwróciæ uwagê, ¿e by³ pierwszym 
„samodzielnym” proboszczem wierzenickim od 146 lat (ostatnim by³
ks. Krygier), bowiem od 1812 r. parafi¹ zarz¹dzali proboszczowie z Kicina, 
a w latach 1947-1958 administratorem parafii by³ ks. Stefan Beisert  
proboszcz z pobliskiego Uzarzewa. Ks. Szymañski, po przybyciu do 
parafii, zamieszka³ w Kobylnicy, w budynku wybudowanym przez 
Ignacego Mizerskiego, zarz¹dcê u hr. A. Cieszkowskiego „Gugi”, na rogu 
obecnej ul. Swarzêdzkiej i Dworcowej. W tym czasie w Wierzenicy nie 
by³o plebanii (budynek po starej szkole na cele plebanii uzyska³ ks. Marian 
Dominiczak, który w Wierzenicy by³ proboszczem w latach 1975-1984. 
Ks. Szymañski uzna³ za wa¿niejsze  ni¿ budowa plebanii w Wierzenicy 
problemy rozrastaj¹cej siê Kobylnicy i braku w niej koœcio³a. Ju¿ w latach 
wczeœniejszych Kobylnica, która nale¿a³a do parafii w Wierzenicy, zaczê³a 
siê intensywnie rozrastaæ. Nabo¿eñstwa odbywa³y siê w kaplicy po dawnej 
„Stelli”, której to kaplicy ks. arcybiskup Walenty Dymek w 1951 r. nada³ 
charakter Oratorii Publici i prawo chrzcielnicy. Jednak kaplica, z uwagi na 
rosn¹c¹ iloœæ mieszkañców, sta³a siê niewystarczaj¹ca. Ju¿ pierwsze próby 
pozyskania ziemi i budowy koœcio³a podczas swojego administrowania 
parafi¹ wierzenick¹ podj¹³ ks. Beisert, niestety okaza³y siê nieskuteczne. 
Ponown¹ próbê podj¹³ ks. Szymañski. W Kobylnicy jednak nie by³o 
stosownego terenu, gdzie móg³by powstaæ koœció³ i plebania. Zacz¹³ wiêc 
szukaæ terenu poza Kobylnic¹. Wówczas te¿ porozumia³ siê z mieszkank¹ 
Gruszczyna Teofil¹ ̄ erko, która przekaza³a na ten cel 3 dzia³ki, granicz¹ce 
z terenem Kobylnicy o powierzchni 1,6 hektara. Rozpocz¹³ budowê 
budynku mieszkalnego z myœl¹ o póŸniejszej plebanii.
W samej Wierzenicy przeprowadzi³ powa¿ne prace ziemne wokó³ 
koœcio³a. Jego zas³ug¹ s¹ skarpy, szczególnie piêknie widoczne od strony 
wejœcia do koœcio³a. W dawnych czasach wokó³ koœcio³a by³ cmentarz 
parafialny. Pozosta³oœci po tym starym cmentarzu, m.in. koœci wykopane 

w trakcie prac ziemnych zosta³y z³o¿one pod obecnym krzy¿em 
misyjnym. W trakcie zarz¹dzania parafi¹ wierzenick¹ przez 
ks. Szymañskiego zosta³o równie¿ posadzone 16 lip po prawej stronie od 
wejœcia do koœcio³a (zachowa³o siê 15 sztuk, obecnie miêdzy lipami jest 
„tyrolka”), a rol¹ ówczesnych ministrantów by³o dbanie o te drzewa. 
Nadto trzeba pamiêtaæ, ¿e w latach 1959-1961 ks. Szymañski uczy³ religii 
w szkole w Wierzonce. Dalsze Jego prace na terenie parafii wierzenickiej 
zosta³y przerwane decyzj¹ prze³o¿onych, którzy skierowali ks. Walentego 
Szymañskiego do parafii Œw. Jana Chrzciciela w Owiñskach. By³ tam 
proboszczem 10 lat. Remontowa³ koœció³, rozbudowywa³ plebaniê, ale 
przede wszystkim nadal prowadzi³ rekolekcje ministranckie. Rozpocz¹³ 
te¿ dzia³alnoœæ duszpastersk¹ w rodz¹cym siê ruchu oazowym. 
Z m³odzie¿¹ z Ruchu Œwiat³o-¯ycie wyje¿d¿a³ przede wszystkim w góry, 
pierwsze oazy prowadzi³ w Kroœcienku. Wspó³redagowa³ pismo Ruchu 
Œwiat³o-¯ycie „Wieczernik”.

2 lutego 1972 r. zosta³ proboszczem parafii Chrystusa Odkupiciela na 
Osiedlu Warszawskim w Poznaniu. Tam prowadzi³ budowê swego ¿ycia  
koœció³ i probostwo przy ul. Trzemeszeñskiej. Przez 20 lat prowadzi³ 
bardzo aktywn¹ dzia³alnoœæ duszpastersk¹. Probostwo by³o miejscem, w 
którym spotyka³a siê m³odzie¿. Prê¿nie dzia³a³y grupy oazowe, parafialne 
pielgrzymki wyje¿d¿a³y m.in. do Rzymu, Lourdes i Fatimy. Comiesiêczne 
nabo¿eñstwo fatimskie gromadzi³o t³umy nie tylko parafian. 
Ks. Szymañski w trudnym czasie stanu wojennego zapocz¹tkowa³ te¿ 
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8 wrzeœnia 2020 r. zmar³a Ewa Strycka, redaktor naczelna „Wieœci 

Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (UPP). Tydzieñ 

póŸniej na zabytkowym cmentarzu je¿yckim obok rodziny ¿egnali j¹ 

przyjaciele i przedstawiciele w³adz uczelni z rektorem  prof. Krzysztofem 

Szoszkiewiczem. Ewê poznaliœmy w 2009 roku. Tak napisa³a o tym w 

„Wierzeniczeniach” nr 10 (115) z 2014 r., z okazji jubileuszu ich 15-lecia. 

liczne akcje charytatywne. W parafii wydawano odzie¿, obiady, spotyka³y 
siê i dzia³a³y zespo³u  Caritasu.
W 1992 r. ks. Walenty Szymañski przeszed³ na emeryturê. Cztery lata 
póŸniej abp. Juliusz Paetz podniós³ go do godnoœci Honorowego Kanonika 
Kapitu³y Poznañskiej. Mieszka³ i pracowa³ nadal na Osiedlu 
Warszawskim. Codziennie odprawia³ msze œw. w kaplicy Sióstr 
Mi³osierdzia przy ul. Czekalskie. By³ te¿ sta³ym spowiednikiem tam, gdzie 
rozpocz¹³ s³u¿bê Bogu w Poznañskiej Farze. W 2001 r. obchodzi³ 
wspania³y jubileusz 50-lecia pracy „w winnicy pañskiej”.
Zmar³ na zawa³ serca 14 lipca 2003 r. w wieku 80 lat. Jego doczesne 
szcz¹tki spoczê³y w grobie na cm. Mi³ostowo. Uroczystoœciom 
pogrzebowym przewodniczy³ abp. Stanis³aw G¹decki, a uczestniczy³o 
w nich ponad tysi¹c osób, którym ks. kanonik Walenty Szymañski s³u¿y³ 
przez ca³e swoje ¿ycie.

Minê³o ju¿ wiele lat, od kiedy ks. Walenty opuœci³ ziemiê wierzenick¹. 
Ciekawe, czy ¿yj¹ jeszcze osoby, które z Nim zetknê³y siê, pamiêtaj¹ Go. 
Mo¿e wœród mieszkañców s¹ osoby, które chrzci³ wymieniony kap³an. Czy 
jest On wspominany w rodzinach? Zapraszam do podzielenia siê na ³amach 
„Wierzeniczeñ” ciekawymi historiami, w których jednym z bohaterów jest 
ks. kanonik Walenty Szymañski.

Opracowa³em m.in. na podstawie okolicznoœciowych broszur wydanych z 
okazji 50-lecia kap³añstwa oraz œmierci ks. Walentego Szymañskiego. 
W tekœcie wykorzysta³em te¿ uwagi mojej ¿ony Ma³gorzaty Stoiñskiej, 
która wychowa³a siê w Poznaniu na Osiedlu Warszawskim oraz 
wiadomoœci przekazane przez Ewê J. i W³odzimierza Buczyñskich. 

        Eugeniusz Dobiñski  

Z „Wierzeniczeniami” – a w³aœciwie 

z Ew¹ i W³odkiem Buczyñskimi – 

po³¹czy³ mnie… August hr. 

Cieszkowski. A jak to siê sta³o? 

Opowiem o tym poni¿ej. W³odka 

Buczyñskiego (wówczas jeszcze „pana 

W³odzimierza”) […] pozna³am w 

pierwszych miesi¹cach mojej pracy 

w redakcji „Wieœci Akademickich”. 

By³ to rok 2009. Zapewne wiosna. 

Zadzwoni³am do „pana 

W³odzimierza”, bo poleci³ mi go 

profesor Andrzej Dubas, emerytowany 

ju¿ wówczas pracownik naukowy 

naszej Alma Mater, zajmuj¹cy siê 

badaniem ¿ycia i dzia³alnoœci 

spo³eczno-edukacyjno-ekonomicznej 

Augusta hr. Cieszkowskiego – a o tê 

postaæ mi w³aœnie chodzi³o. Jako 

osoba niezwi¹zana dot¹d 

z Uniwersytetem Przyrodniczym 

(koñczy³am polonistykê na 

Uniwersytecie im. Adama 

Mickiewicza) bada³am historiê mojego nowego miejsca pracy i natrafi³am 

na postaæ niezwyk³¹, która „uwiod³a” mnie niemal od pierwszego wejrzenia: 

w³aœnie Augusta Cieszkowskiego seniora, patrona (przynajmniej 

teoretycznie) wspomnianej wy¿ej poznañskiej uczelni. W³odek Buczyñski… 

przepraszam, wówczas jeszcze „pan W³odzimierz”, us³yszawszy w telefonie, 

¿e dzwoniê z Uniwersytetu Przyrodniczego i proponujê „Wierzeniczeniom” 

nawi¹zanie kontaktu oraz wspó³pracy (a raczej ¿e proszê o pomoc 

w bli¿szym poznaniu dokonañ Augusta Cieszkowskiego – bo rzeczywiœcie, 

niewiele o tym cz³owieku wówczas wiedzia³am), niemal natychmiast 

próbowa³ mnie „spuœciæ na drzewo”, mówi¹c kolokwialnie. „Pani z UP?” – 

zapyta³ k¹œliwie. „Chce pani rozmawiaæ na temat Cieszkowskiego???” [te 

trzy pytajniki w jego g³osie wyraŸnie wówczas „us³ysza³am” przez telefon, 

dajê s³owo! […] „Hmmm…” – mrukn¹³ po chwili zniechêcaj¹co pan 

W³odzimierz. „No, nie wiem, nie wiem… Zdaje siê, ¿e pañstwo doœæ 

Ewa Strycka kocha³a Wierzenicê
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Ewa Strycka kocha³a Wierzenicê
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definitywnie po¿egnali siê z Augustem Cieszkowskim!” – podsumowa³ swoj¹ 

wypowiedŸ mój rozmówca i groŸnie zmarszczy³ brwi [to te¿ wyraŸnie 

„zobaczy³am” przez tê nieszczêsn¹ s³uchawkê telefonu. Naprawdê!]. 

Potulnie spuœci³am g³owê (W³odek tego nie widzia³, teraz mu siê do tego 

przyznajê) i w akcie ostatecznej rozpaczy przyst¹pi³am do „planu 

strategicznego numer dwa”, czyli do próby zmiêkczenia kamiennego 

(wówczas) serca redaktora „Wierzeniczeñ”. Wiedzia³am bowiem, o co mu 

mo¿e chodziæ i dlaczego jest taki groŸny i z lekka jadowity w stosunku 

do mnie: Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, zmieniaj¹c 

w 2008 roku nazwê na Uniwersytet Przyrodniczy, „zgubi³a” gdzieœ po 

drodze swego patrona w nazwie, co bardzo niedobrze zosta³o odebrane 

przez wielbicieli tego wybitnego Wielkopolanina, miêdzy innymi redakcjê 

„Wierzeniczeñ” i jej przyjació³. A ja dzwoni³am jako pracownik w³aœnie tej 

uczelni… […] Ale – uda³o siê. Kontakt zosta³ nawi¹zany, pierwsze koty 

posz³y za p³oty, lecz ja jeszcze przez d³ugi czas musia³am udowadniaæ 

i przekonywaæ zarówno W³odka, jak i wkrótce poznan¹ urocz¹ jego 

ma³¿onkê Ewê (zwan¹ Jark¹), ¿e moje zainteresowanie autorem „Ojcze 

nasz” nie jest chwilowym flirtem, ale powa¿nym zauroczeniem, i ¿e chocia¿ 

moja uczelnia doœæ nie³adnie obesz³a siê ze swoim patronem, to ja 

do³¹czy³am do grona tych, którzy walcz¹ o przyznanie mu nale¿ytego 

miejsca w panteonie „gwiazd”, z przywróceniem jego imienia i nazwiska do 

oficjalnej nazwy tej placówki w³¹cznie. […]  A póŸniej… póŸniej by³y msze 

w koœció³ku œw. Miko³aja w Wierzenicy i mniej lub bardziej oficjalne 

spotkania, podczas których pozna³am niezwyk³ego i charyzmatycznego 

proboszcza – ks. Przemys³awa Kompfa… Potem zaœ to ju¿ siê potoczy³o 

lawinowo i dane mi by³o poznaæ wielu innych wspania³ych ludzi, 

bezinteresownie pracuj¹cych na rzecz swojej lokalnej spo³ecznoœci, w tym 

pozosta³ych cz³onków redakcji „Wierzeniczeñ”. I nie ¿a³ujê! Nie spotka³am 

dot¹d tak wielu ludzi skupionych na tak ma³ym terenie, maj¹cych tak wielkie 

– z³ote – serca!

Ewa zrobi³a bardzo wiele by spo³ecznoœci akademickiej UPP przybli¿aæ 

postaæ patrona uczelni. Pojawia³ siê on w wielu artyku³ach na ³amach 

„Wieœci”. Ich XXIV numer specjalny, z 2014 r., poœwiêcony w ca³oœci 

postaci Augusta Cieszkowskiego z okazji 200. rocznicy jego urodzin 

zaowocowa³ w nastêpnym roku nagrod¹  konkursu dziennikarskiego „Znak 

Dobra” im. Romy Brzeziñskiej. Bardzo aktywnie uczestniczy³a w pracach 

Komitetu obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Bra³a 

te¿ udzia³ w pracach redakcyjnych nad szeregiem ksi¹¿ek z nim zwi¹zanych, 

a wydanych przez UPP. Nieodp³atnie, po przyjacielsku, zrobi³a czêœæ 

korekty tekstu specjalnego numeru „Wierzeniczeñ” 6 (111) 2014, który 

przygotowaliœmy na jubileusz 200. rocznicy jego urodzin. Nie mog³o 

zabrakn¹æ jej w Wierzenicy podczas inauguracji i kulminacji obchodów 

00. rocznicy urodzin Augusta a wczeœniej w luboñskiej „Cieszkowiance” 

i w Swarzêdzu. Szereg razy zwraca³a siê z proœb¹ o merytoryczn¹ korektê 

informacji o Auguœcie pisanych przez inne osoby. Niekiedy zadawa³a 

pytania, jak o to czy w Suchej August p³ywa³ gondol¹ do koœcio³a, które 

póŸniej owocowa³y naszymi poszukiwaniami i odkryciem nowych 

informacji zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ tematyk¹ Cieszkowskiego.

Dzieñ dobry, Ewa Strycka. Dzieñ dobry Ewa Buczyñska lub W³odek 

Buczyñski, tak rozpoczyna³y siê nasze rozmowy telefoniczne z Ew¹ mimo, 

¿e po latach znaliœmy siê z ni¹ doskonale. Zwykle zaczyna³y siê od jej 

pytania co siê dzieje w Wierzenicy. Bardzo cieszy³a siê kiedy mog³a 

podzieliæ siê z nami wiadomoœciami wskazuj¹cymi na mo¿liwoœæ 

przywrócenia nazwiska Augusta w nazwie UPP. Podczas spotkañ z ni¹ 

i telefonicznie rozmawialiœmy te¿ o sprawach osobistych.

Ostatni raz spotkaliœmy siê z Ew¹ w ubieg³ym roku, w przededniu 

Wszystkich Œwiêtych, tradycyjnie od paru lat uczestnicz¹c we mszy œw., 

wraz z prof. Ma³gorzat¹ Mañka w imieniu UPP sk³ada³y kwiaty i zapala³y 

znicz przy pomniku nagrobnym Augusta Cieszkowskiego. Po krótkiej 

rozmowie z ksiêdzem Przemkiem, znaleŸliœmy siê u nas w mieszkaniu. Ewa 

trochê narzeka³a, ¿e boli j¹ gard³o, ale jak zwykle rozmowa w wiêkszoœci 

toczy³a siê wokó³ Augusta, jej planów na nastêpne „Wieœci”. PóŸniej 

rozmawialiœmy jeszcze kilkakrotnie przez telefon. W maju interesowa³o j¹ 

komu przyznaliœmy tytu³ Przyjaciela Wierzenicy. Mówi³a, ¿e jest w domu na 

chorobowym, ale pracuje nad nowymi „Wieœciami”. Pyta³a czy napisaliœmy 

coœ lub piszemy dla „Wieœci”. Oczywiœcie znalaz³y siê w nich wiadomoœci 

o Auguœcie. I to, jak teraz widzimy, by³ ostatni numer pod jej redakcj¹. Ze 

wzglêdu na pandemiê ogl¹daliœmy go tylko w internecie. W czasie wakacji, 

kiedy dzwoniliœmy nie odbiera³a telefonu, ale to zdarza³o siê ju¿ wczeœniej 

w tym okresie i nie niepokoi³o nas. I na pocz¹tku wrzeœnia wstrz¹snê³a nami 

informacja, któr¹ przekaza³a nam Ania Zieliñska-Krybus. Ewa nie ¿yje. 

Brakuje nam jej inspiracji, spostrze¿eñ i ¿yczliwych uwag. 

Odszed³ Przyjaciel Wierzenicy./dop. xPK/

                                                     Ewa J. i  W³odzimierz Buczyñscy
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Msze œw. za naszych drogich zmar³ych na cmentarzu w Wierzenicy 
w 2021 roku odprawione bêd¹ w nastêpuj¹cych terminach: 
w czwartek 13 maja 18:30 
(w dawne œwiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego)
w sobotê 14 sierpnia o 21:00 
(w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia NMP) 
w poniedzia³ek 1 listopada o 14:00 
(w uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych)

Msze œw. na cmentarzu w 2021 roku

Miejscowym przypominam, goœci okazjonalnie przybywaj¹cych 
informujê: od stycznia 2021 bêd¹ obowi¹zywa³y nowe godziny Mszy 
œwiêtych odprawianych w niedzielê. Nowe godziny to:

 w Wierzenicy 8:30 oraz 11:30
 w Kar³owicach 10:00

W tygodniu zmian ¿adnych nie bêdzie. Msza œw. wieczorem 
w Wierzenicy jest o 17:30. Jednak z wyj¹tkiem soboty, trzeba sprawdzaæ 
czy w któryœ dzieñ nie zosta³a ona wyj¹tkowo przeniesiona 
do Kar³owic albo z powodu mojej nieobecnoœci w parafii odwo³ana. 

  xpk

Od pocz¹tku 2021 roku w parafii w Wierzenicy 
bêd¹ nowe godziny Mszy œwiêtych w niedziele

Wierzeniczenia * 6 /162/ 2020* Rok XXI
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Numer zamkniêty 15 paŸdziernika. 
W zwi¹zku z pandemi¹ covid-19 

aktualne informacje podajemy na stronie 
www.parafia-wierzenica.pl 

oraz facebook.com/Wierzeniczenia
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