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Na dzieñ 1 i 2 listopada
Ci, którzy zrozumieli prawdê, 
wierni w mi³oœci bêd¹ przy nim trwali.

„ A dusze sprawiedliwych s¹ w rêku Boga i nie dosiêgnie ich mêka. 
Zda³o siê oczom g³upich, ¿e pomarli, zejœcie ich poczytano za 
nieszczêœcie i odejœcie od nas za unicestwienie, a oni trwaj¹ w pokoju. 
Choæ nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaŸni, nadzieja ich pe³na 
jest nieœmiertelnoœci. Po nieznacznym skarceniu dost¹pi¹ dóbr 
wielkich, Bóg ich bowiem doœwiadczy³ i znalaz³ ich godnymi siebie. 
Doœwiadczy³ ich jak z³oto w tyglu i przyj¹³ ich jak ca³opaln¹ ofiarê (...). 

Ci, którzy Mu zaufali, zrozumiej¹ prawdê, wierni w mi³oœci bêd¹ przy 
Nim trwali: ³aska bowiem i mi³osierdzie dla Jego wybranych.” 
 (M¹droœci 3,1-6 i 9)

Przytoczony fragment z Ksiêgi M¹droœci jest jednym z tekstów do 
wyboru w czasie liturgii pogrzebowej. Odczytywa³em go przy okazji 
niejednego pogrzebu. 

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, wspomnienie wszystkich Wiernych 
Zmar³ych, jak rzadko które inne dni przypominaj¹ nam: przemija postaæ 
tego œwiata i my przemijamy. Modl¹c siê, co jest dobre, szlachetne 
i konieczne za innych, którzy odeszli przed nami, nie zapominajmy 
o sobie. Przemija czas mojego ¿ycia.
Ka¿demu do serca jego k³adê m¹droœæ Ksiêgi M¹droœci. 
Ci którzy zaufali Bogu, rozumiej¹ prawdê, wierni w mi³oœci bêd¹ 
przy Nim trwali i wiedz¹, ¿e ³aska i mi³osierdzie jest dla Jego 
wybranych.

Osoby mieszkaj¹ce na terenie parafii w Wierzenicy ¿ycie tutejsze mog¹ 
œledziæ na bie¿¹co. Goœcie przybywaj¹cy do Wierzenicy, czasami 
zwi¹zani z tym miejscem, takiej okazji nie maj¹. Dlatego te¿ w 
listopadowym wydaniu „Wierzeniczeñ” wspominam o najwa¿niejszych 
zdarzeniach ¿ycia parafialnego. 

Wydarzeniem koñcówki ubieg³ego roku by³o 27 i 28 listopada 
nawiedzenie kopii Obrazu Jasnogórskiego w naszej parafii i piêkne 
z tym zwi¹zane uroczystoœci. Wypad³y one okazale. Cieszyliœmy siê 
dodatkowym b³ogos³awieñstwem jakim by³a sobota wieczór – niedziela. 

Ludzie mieli wolne od pracy i tym bardziej mogli siê wybraæ do 
koœcio³a. Przyje¿d¿ali swoi i spoza naszego miejsca. Patrz¹c na twarze 
przybywaj¹cych, tego dnia, mo¿na by³o bez cienia przesady powiedzieæ, 
Wierzenica promieniowa³a ³askami Maryi na ca³¹ niema³¹ okolicê. 

W bie¿¹cym roku wysi³ki 
materialne parafii skupia³y siê 
na dwóch tematach. 
Rozpoczêliœmy wreszcie 
odk³adany przez dwa lata 
z powodu pandemii ca³oœciowy 
remont wie¿y koœcio³a. Ca³y 
koœció³ w nastêpnych latach 
bêdzie przechodzi³ tak¹ 
zewnêtrzn¹ renowacjê. 
Ogromne, kosztowne zadanie. 
W tym roku grubo ponad pó³ 
miliona z³. Mamy wsparcie 
finansowe funduszy 
zewnêtrznych. Œwi¹tynia jest od 
czasów przedwojennych 
wpisana do rejestru zabytków. 
To trochê nam pomaga ale i tak 
niedu¿a i niezbyt zamo¿na 
parafia wk³ada w to te¿ swój 
30 % udzia³.

Drugim obszarem dzia³añ 
parafii jest sprawa poszerzenia cmentarza. Ju¿ w zesz³ym roku uda³o 
nam siê sfinalizowaæ zakup ziemi od Krajowego Oœrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Warszawie. Chc¹c uruchomiæ powiêkszony cmentarz 
musimy postaraæ siê o kilka pozwoleñ. Na razie utknêliœmy 
w Sanepidzie, mam nadziejê, ¿e do koñca roku wszystko siê pomyœlnie 
zakoñczy. Trafiliœmy na wyj¹tkowo nieprzyjemny zestaw urzêdników, 
z którymi trudno siê rozmawia .

W po³owie paŸdziernika, a wiêc jest to zupe³nie œwie¿a sprawa, 
uruchomiliœmy poprzez stronê internetow¹ parafii, wyszukiwarkê 
grobów. Ka¿dy kto nie wie, gdzie spoczywaj¹ jego bliscy na naszym 
cmentarzu mo¿e sprawdziæ, gdzie znajduje siê grób. Mo¿e to byæ 
u³atwienie dla osób, które pojawiaj¹ siê tu okazjonalnie. Informacje na 
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niektórych grobach wymagaj¹ uzupe³nieñ i jest to teraz nasze zadanie. 
Nie na wszystkich pomnikach by³y daty urodzenia i œmierci, czasami 
zaznaczony by³ tylko rok. Do systemu trzeba by³o podaæ pe³ne daty. Tam 
gdzie nie by³o danych, wpisane jest 01 01. Gdy nawet roku nie by³o 
podanego, wpisany jest rok 1900. S¹ to dane do uzupe³nienia. W tym 
mog¹ nam pomóc osoby bliskie, bo one mog¹ posiadaæ tak¹ wiedzê.

Bardzo proszê o podawanie tych uzupe³nieñ. Informacje 
mo¿na przekazywaæ na wszelkie mo¿liwe sposoby. Np. poprzez 
zg³oszenie do parafii ka¿d¹ dogodn¹ drog¹ albo te¿ wysy³aj¹c 
informacje na skrzynkê: mariamaciolek@op.pl. Liczê na 
szybkie dzia³anie.

Bardzo dziêkujê wszystkim osobom z parafii, które spo³ecznie 
we wspólnym dzia³aniu zaanga¿owa³y siê w realizacjê tego 
zadania. Chodzi o du¿¹ iloœæ poœwiêconego czasu. Bardzo, 
bardzo dziêkujê.

Przy tej okazji mo¿na by³o ustaliæ, ¿e na cmentarzu w Wierzenicy 
znajduje siê 840 grobów, w których pochowanych jest wed³ug stanu na 
dziœ 1377 osób. Ta ostatnia liczba mo¿e jeszcze te¿ podlegaæ 
weryfikacji, aczkolwiek nie bêd¹ to jakieœ znacz¹ce zmiany.

Przed cmentarzem rozprowadzamy kolejne „Wierzeniczenia”. Po 
przerwie zwi¹zanej z przygotowaniem do ubieg³orocznego 
listopadowego Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w parafii 

w Wierzenicy, kiedy to wydaliœmy numer specjalny poœwiêcony temu 
wydarzeniu, wracamy do tradycji wspomnieñ naszych drogich 
zmar³ych: ludzi tworz¹cych ongiœ piêkno Wierzenickiej Ziemi. Miêdzy 
innymi poszliœmy w tym roku œladem deski, któr¹ odkryli pracownicy 
przy remoncie wie¿y, na której wypisane by³y nazwiska dwóch cieœli 
z Kobylnicy. Wszystkim za wszelk¹ pomoc w powstaniu tych i innych 
zapisów wspomnieniowych bardzo serdecznie dziêkujê.

1 listopada nie jest jedynym dniem, kiedy na cmentarzu w 
Wierzenicy odprawiana jest Msza œw. w intencji naszych drogich 
zmar³ych. W roku 2023 odprawione bêd¹ jeszcze dwie inne Msze 
œw. w tej intencji: w czwartek 18 maja o 18:30, w dawne Œwiêto 
Wniebowst¹pienia Pañskiego (obecnie przeniesione na 7 niedzielê 
po Wielkanocy) i w poniedzia³ek 14 sierpnia o 21:00 w wigiliê 
Uroczystoœci Wniebowziêcia NMP.

Bardzo dziêkujê za wszelkie ofiary sk³adane na rzecz utrzymania 
naszego cmentarza, szczególnie na wywóz œmieci. Taca ze œwiêta, 
wymienianki i skarbona ustawiona w wejœciu w ca³oœc
i przeznaczona jest na ten cel. 

Przy okazji przypominam te¿: op³aty z tytu³u uroczystoœci 
pogrzebowych, zajmowanego miejsca, stawianego pomnika, 
prolongaty zachowania grobu maj¹ zawsze charakter dobrowolny. 
W parafii nie ma ¿adnego cennika. Wierzê, ¿e ka¿dy korzystaj¹cy 
z cmentarza ma poczucie odpowiedzialnoœci za utrzymanie tego 
miejsca. Natomiast jest oczywiste, ¿e cmentarz jest otwarty i dla 
tych, którzy s¹ zamo¿ni i dla tych, którzy niewiele co maj¹. 

 x Przemys³aw Kompf

W granicach Wierzenicy jest szereg miejsc gdzie chowano lub chowa 
siê zmar³ych. Najdawniejsze miejsca pochówków to cmentarzyska. Przy 
drodze Wierzenica – Wierzonka, w polu, za cmentarzem parafialnym, 
znajduje siê poroœniêty m³odymi sosnami piaszczysty pagórek. Jak inne 
podobne wielkopolskie cmentarzyska z okresu pogañskiego, 
poprzedzaj¹cego przyjêcie chrzeœcijañstwa, nazywane jest „¯alik”. 

Wierzenickie nekropolie
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W maju 1918 r. prowadzi³ tam wykopaliska znakomity archeolog, 
2 profesor, Józef Kostrzewski. Na przekopanej czêœci wzgórza – 256,5 m

w jego w najwy¿szej, centralnej czêœci natrafiono w 54 miejscach na 
groby cia³opalne, groby szkieletowe, jamy wype³nione ciemn¹ ziemi¹ 
i inne znaleziska. Najstarszy znaleziony grób, szkieletowy, zawiera³ 
tylko czêœæ szkieletu i pochodzi³ z pocz¹tku epoki br¹zu, z 1 po³owy 
II tysi¹clecia p.n.e. (okreœlenie oznaczaj¹ce lata przed pocz¹tkiem ery 
chrzeœcijañskiej). M³odsze znalezione groby – 12 by³y grobami 
cia³opalnymi. Cia³o zmar³ego palono a prochy wk³adano do glinianych 
naczyñ zwanych popielnicami, czyli wed³ug dzisiejszego nazewnictwa 
urnami. Chowano w grobie ob³o¿onym kamieniami. Datuje siê je na 
wczesn¹ epokê ¿elaza, z wczesnego okresu lateñskiego, to jest V-IV 
wieku p.n.e. Najm³odsze groby, znów szkieletowe, pochodz¹ z 
wczesnego œredniowiecza (koniec X i pierwsza po³owa XI wieku). 
Takich grobów odkryto 19, w tym jeden podwójny. Jesieni¹ 1918 r. 
ma³y grób skrzynkowy z kilkoma popielnicami z czasów kultury 

pomorskiej, z oko³o V wieku p.n.e. Zosta³ on znaleziony na pó³nocny 
wschód od koœcio³a, na pó³nocnym brzegu dolinki, któr¹ p³ynie strumyk 
wpadaj¹cy do G³ównej. Prawdopodobnie to po³udniowa czêœæ 
wiêkszego stanowiska.

W pocz¹tkach ery chrzeœcijañskiej, po og³oszeniu przez cesarza 
Konstantyna Wielkiego w 313 r., wolnoœci wyznania dla chrzeœcijan 
pojawi³ siê zwyczaj grzebania wiernych w murach koœcio³a. Pragnienie 
by spoczywaæ w s¹siedztwie znajduj¹cych siê wtedy w ka¿dym koœciele 
relikwii œwiêtych i mêczenników by³o tak powszechne, ¿e wkrótce w 
koœcio³ach zabrak³o miejsc grzebalnych. St¹d prawo do pogrzebów w 
ich murach pozostawiono duchownym, kolatorom czyli dobrodziejom, 

a u¿ywaj¹c dzisiejszej terminologii sponsorom. Wszystkich pozosta³ych 
wiernych z parafii zaczêto chowaæ na otoczonym murem lub p³otem 
placu przykoœcielnym. Spotyka siê zapisy mówi¹ce, ¿e istotne by³o 
miejsce pochowania zmar³ego. Za najbardziej presti¿owe uznawano te 
przy koœcielnych œcianach oraz przy drzwiach koœcio³a. Pochówek w 
takim miejscu mia³ byæ lepszy, poniewa¿ szcz¹tki osób spoczywaj¹cych 
wzd³u¿ œcian koœcio³a obmywane by³y przez wodê deszczow¹, która 
sp³ynê³a z dachu œwi¹tyni, a „zezwolenie” na deptanie miejsca swojego 
pochówku przez wchodz¹cych do koœcio³a mia³o byæ wyrazem pokory 
zmar³ego. Za dobre uznawano te¿ takie, do którego siêga³ cieñ œwi¹tyni. 
Na ziemiach polskich jeszcze mniej wiêcej do po³owy XII wieku 
utrzymywa³y siê cmentarze nieprzykoœcielne, co mo¿na wi¹zaæ z rzadk¹ 
wtedy sieci¹ koœcio³ów, np. w diecezji poznañskiej na pierwotnym 
obszarze Wielkopolski w X wieku by³o 12 a w XI wieku 60 koœcio³ów 
parafialnych. Do prze³omu XVIII i XIX stulecia cmentarze gdzie indziej 
ni¿ przy koœciele by³y rzadkoœci¹. 

Wierzenicki cmentarz przykoœcielny  powsta³ zapewne razem 
z koœcio³em w XIII wieku, niew¹tpliwe  istnienie koœcio³a jest 

poœwiadczone w XIV wieku kiedy to w 1335 roku wymieniony jest 
pleban Filip. Zapis w aktach wizytacji z 1778 r. informuje, ¿e Cmentarz 
w wiêkszej czêœci otoczony jest drewnianym p³otem z drzwiami. 
W mniejszej czêœci p³otu brakuje. Nie dopuszcza siê do zniewa¿enia 
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(œwiêtego miejsca). Kostnica na tym cmentarzu jest drewniana w dobrym 
stanie. Materialnym dowodem jego istnienia by³y koœci ludzkie 
znalezione podczas prac ziemnych wokó³ koœcio³a za czasów 
ks. Walentego Szymañskiego oraz prac maj¹cych na celu osuszenie 
kostnicy, w czasie kiedy proboszczem by³ ks. Marian Dominiczak. 
Zosta³y one ponownie pochowane ko³o kostnicy, a nastêpnie 
przeniesiono je w pobli¿e krzy¿a misyjnego. 

Do kiedy funkcjonowa³? Na to pytanie nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. W 1777 r. Edykt Nantejski, we Francji, po³o¿y³ kres 
powszechnemu grzebaniu zmar³ych w miastach oraz na cmentarzach 
przykoœcielnych. Jego wzorem na ziemiach polskich 18 lutego 1792 r. 
Komisja Policji Obojga Narodów wyda³a Uniwersa³ dla Miast Wolnych 
wzglêdem cmentarzy i szlachtuzów. Cmentarze zosta³y usuniête z terenu 
miast, wiele spoœród nich zosta³o fizycznie zlikwidowanych, zakazano 
grzebania zmar³ych w koœcio³ach i nakazano zak³adanie cmentarzy 
pozamiejskich. Powtórzone przez zaborcê nakazy wprowadzi³ rz¹d 
pruski w 1819 r. Dotyczy³y one nie tylko miast ale i w mniej 
rygorystycznym stopniu wsi. Ich efektem by³o za³o¿enie obecnego 
cmentarza parafialnego w Wierzenicy. Byæ mo¿e zosta³ on za³o¿ony, tak 
jak cmentarz w Kicinie, w 1830 r. przez administruj¹cego parafiami 
Kicin i Wierzenica ksiêdza Józefa Lisiewicza. Pomimo istnienia 
cmentarza „w polu” nadal mia³y miejsce pochówki przy koœciele. 
Dowodem tego, jedyny zachowany, grób rodziny Dembiñskich. Ostatnia 
pochowana w nim osoba – Klara  zmar³a w 1910 r. W 1894 r. w ich 
grobowcu zosta³ pocz¹tkowo pochowany hrabia August Cieszkowski. 
Potem mia³ swój grób lub grobowiec bli¿ej koœcio³a. W nim lub obok 
spocz¹³ w 1901 r. jego starzy syn Krzysztof. Podobnie by³o w Kicinie 
gdzie jeszcze na pocz¹tku XXI wieku ko³o koœcio³a sta³ ¿elazny krzy¿ na 
grobie Ignacego Turskiego zmar³ego w 1882 r. i obok drugi, ju¿ 
bezimienny.

Cmentarz parafialny w obecnym miejscu po³o¿ony jest przy drodze z 
Wierzenicy do Wierzonki po lewej stronie – ul. Wierzenicka, oko³o 
250 m od ostatniego zabudowania wsi zabytkowej cha³upy 
podcieniowej. Ma wymiary oko³o 110 x 60 m, jest op³otowany, z ¿elazn¹ 
bram¹ o filarach z czerwonej ceg³y. Geodezyjne to dwie dzia³ki – 15/1 
i 15/2 co mo¿e sugerowaæ, ¿e zosta³ w jakimœ czasie powiêkszony 
(nabyty przez parafiê teren na jego powiêkszenie to dzia³ka 13/2). Prof. 
Janusz Go³aski w swoich wspomnieniach o wierzenickim cmentarzu 
w 2004 roku, napisa³ o prawej jego czêœci jako o starej. Nagrobek jego 

dziadków – Agnieszki i Wojciecha (zmar³ego 16 IX 1897 r.) Go³askich, 
z Dêbogóry do czasu pogrzebu jego ¿ony by³ najstarszym na cmentarzu. 
Napisa³ te¿; Jednoczeœnie z odwiedzaniem cmentarza (by³o to pó³ wieku 
wczeœniej, czyli niebawem po 1950 roku) przegl¹da³em ksiêgi 
metrykalne wierzenickiej parafii w Archiwum Archidiecezjalnym w 
Poznaniu. (…) Znalaz³em (w swoich notatkach)  sporz¹dzony z „Liber 
Mortuorum” pod dat¹ 26 sierpnia 1851 nastêpuj¹cy wypis: „ab hac die 
in cemeterio novo erecto in campo” (w t³umaczeniu – od tego dnia na 
nowo wzniesionym cmentarzu w polu). Wynika z niego, ¿e pogrzeby 
przed t¹ dat¹ odbywa³y siê nie na „cmentarzu nowo za³o¿onym w polu”, 
lecz na cmentarzu wokó³ koœcio³a. Który rok, 1851 – jak napisa³ prof. 
Go³aski, a mo¿e jednak wczeœniejszy – 1830 zapocz¹tkowa³ istnienie 
obecnego cmentarza trudno bez dalszej kwerendy jednoznacznie 
przes¹dziæ. W ka¿dym razie grób Dembiñskich wskazuje, ¿e cmentarz 
przykoœcielny w jakimœ zakresie funkcjonowa³ jeszcze po 1851 roku. 

Na cmentarzu parafialnym nie ma kaplicy 
i kostnicy, okaza³ych grobowców, przewa¿aj¹ 
groby ziemne. Cech¹ cywilizacji jest 
rozwijanie dzie³a poprzednich pokoleñ i 
pamiêæ o nich Nie jest przypadkiem, ¿e od 
zarania dziejów cywilizowani ludzie chowali 
zmar³ych. Tworz¹c cmentarze – œlady pamiêci, 
œlady przemijania. S¹ one postrzegaln¹ 
przechowalni¹ pamiêci. Gdy ona umiera 
umieraj¹ pojedyncze groby i ca³e cmentarze. 
Na co dzieñ zwykle unikamy myœli, ¿e 
cmentarz to osobliwe miejsce wiêzi tych, 
którzy zeszli z tego œwiata i nas ¿yj¹cych, 
z perspektywy tego miejsca przysz³ych 
umar³ych. Tak napisa³ o tym, spoczywaj¹cy 
dziœ na Pêksowym Brzyzku, zwi¹zany z 
Podhalem pisarz i poeta W³adys³aw Orkan; Turyœci jesteœmy wszyscy 
w wêdrówce po tej ziemi. Cz³owiek ¿yj¹cy ileœ dziesi¹tek lat i uwa¿nie 
patrz¹cy na cmentarze wyraŸnie zauwa¿y, ¿e dba³oœæ o groby zmieni³a 
siê z umiarkowanej, niekiedy wrêcz okazjonalnej, w kult pamiêci 
przodków. To i wzrost liczby mieszkañców oznacza, ¿e grobów jest 
wiêcej i s¹ d³u¿ej zachowywane co z kolei powoduje, ¿e na 
cmentarzach, tak jak w Wierzenicy, zaczyna brakowaæ miejsca.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Œladem odnalezionej deski
Œp. Franciszek B¹czkiewicz i Stanis³aw Kubiak 

W czasie prac przy renowacji wie¿y koœcio³a w Wierzenicy pracownicy 
odnaleŸli w œcianie deskê na której umieszczony by³ napis: „Sierpieñ. 
Naprawa 1972 r. Cieœle B¹czkiewicz Franciszek i Kubiak Stanis³aw 
z Kobylnicy, za Ksiêdza Proboszcza Chmielewskiego”. Pokaza³em t¹ 
deskê w koœciele i zapowiedzia³em, ¿e ona zostanie gdzieœ 
wyeksponowana. Wydaje mi siê, ¿e nawet mam ju¿ dla niej stosowne 
miejsce.

Postanowi³em dowiedzieæ siê czegoœ o osobach wymienionych na tej 
desce. Zdawa³em sobie sprawê z tego, ¿e na pewno ju¿ nie ¿yj¹. Aby 
zaci¹gn¹æ jêzyka uda³em siê do Kobylnicy do pani Ewy Tomaszewskiej. 
W progu jej domu powita³em j¹ s³owami: „Stolico M¹droœci”. Teksty 
pani Ewy zamieszczaliœmy wielokrotnie na ³amach „Wierzeniczeñ”. 
Podobnie zreszt¹ jak i w tym roku. Jest to osoba, o której mo¿na 
powiedzieæ, ¿e jest: prawdziw¹ kopalni¹ wiedzy o mieszkañcach 
Kobylnicy. Prawdziwa pasjonatka lubi¹ca zbieraæ, opracowywaæ, 
przechowywaæ i publikowaæ materia³y o ludziach ze swojej 
miejscowoœci. Oczywiœcie, wymienione osoby by³y jej znane. Przy jej 
pomocy dotar³em do rodzin wspomnianych cieœli. Przeprowadzi³em 
z nimi telefoniczne rozmowy, z których dowiedzia³em siê 
o wymienionych na desce mê¿czyznach: œp. Franciszku B¹czkiewiczu 
i Stanis³awie Kubiaku.

O œp. Franciszku B¹czkiewiczu 
dowiedzia³em siê, ¿e urodzi³ siê 1 kwietnia 
1904 roku (trzy dni póŸniej ochrzczony 
w naszym koœciele) i zmar³ 18 II 1981 roku. 
Jest pochowany razem ze swoimi rodzicami 
(rolnikami) Stefanem i Józef¹ z d. Jasiak 
B¹czkiewiczami na cmentarzu w 
Wierzenicy. O¿eni³ siê z m³odsz¹ od siebie 
o 22 lata Mariann¹ Zofi¹ Kwieciñsk¹. Œlub 
ich odby³ siê 23 marca 1952 w Wierzenicy. 
Franciszek mia³ wtedy 48 lat. W ksiêdze 
œlubnej naszej parafii odnalaz³em stosowny 

zapis. Nie uda³o mi siê odczytaæ sk¹d 
pochodzi³a wybranka Franciszka. 
Potem dowiedzia³em siê, ¿e chodzi³o 
o miejscowoœæ S³awsko k. Konina. 

Na przestrzeni 1953 – 1962 na œwiat 
przysz³a ich czwórka dzieci. Trzej 
synowie i córka Henryka. W³aœnie 
z ni¹, mieszkank¹ Kobylnicy, mia³em 
okazjê spotkaæ siê krótko w jej domu. 
Umówi³em siê na dalsz¹ telefoniczn¹ 
rozmowê. Od niej te¿ dosta³em zdjêcia 
ojca. Poprosi³em by dorzuci³a kilka 
szczegó³ów. Poda³a mi tak¿e numer do 
brata Zdzis³awa, który trochê wiêcej 
wiedzia³ o sprawach wojskowych
i tak¿e o jego losach wojennych.

Tato chodzi³ do niemieckiej szko³y 
w Wierzenicy. Nauczy³ siê dobrze 
niemieckiego. Potem przyucza³ siê do 
zawodu cieœli. W okresie 
przedwojennym pracowa³ w swoim 
zawodzie najmuj¹c siê do 
najró¿niejszych zadañ. W drugiej 
po³owie lat dwudziestych (zdjêcia. 
z 1927 r) by³ w Biedrusku w Szkole 
Podoficerskiej, któr¹ ukoñczy³ w 
stopniu plutonowego. Zosta³ dowódc¹ 
oddzia³u obs³uguj¹cego ciê¿kie karabiny maszynowe. W czerwcu 1939 r 
by³ na æwiczeniach wojskowych. Bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej 
jako ¿o³nierz Armii Poznañ. Bli¿sze szczegó³y nie s¹ znane. Gdy byli 
w lasach pod Warszaw¹ przyszed³ rozkaz z³o¿enia broni. Ka¿dy stara³ 
siê gdzieœ wyrzuciæ albo uszkodziæ broñ by nie mog³a ona s³u¿yæ 
Niemcom. Dosta³ siê do niewoli. Przebywa³ w kiepskich warunkach. Do 
domu do Kobylnicy wróci³ pod koniec 1939 roku. 

W 1942 roku Niemcy zamianowali go so³tysem wsi. Z funkcji tej 
zrezygnowa³ Niemiec. Ojca zamianowali ze wzglêdu na jego znajomoœæ 
niemieckiego. By³o to ciê¿kie zajêcie. Musia³ min. organizowaæ 
transport wozem zw³ok i pochówek wiêŸniów ¿ydowskich 
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Œp. Franciszek B¹czkiewicz i Stanis³aw Kubiak 
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niemieckiego. By³o to ciê¿kie zajêcie. Musia³ min. organizowaæ 
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przetrzymywanych w obozie w Kobylnicy. Pod koniec wojny jak wielu 
innych bra³ udzia³ w kopaniu rowów i okopów. Na pocz¹tku 1945 roku, 
gdy Niemcy siê zaczynali ewakuowaæ za¿¹dali podstawienia do 
Bogucina przez so³tysów okreœlonej liczby wozów z koñmi. Franciszek 
tego nie zrobi³, powiedzia³ Niemcom, ¿e Rosjanie s¹ ju¿ we wsi. O ma³o 
by przep³aci³ tego ¿yciem. 

Po wojnie wydzier¿awi³ trochê ziemi i j¹ uprawia³. Niestety nie by³ 
w stanie zap³aciæ tzw. domiarów nak³adanych na rolników przez 
pañstwo i z tego powodu zosta³ uwiêziony. Przetrzymywano go oko³o 
pó³ roku. Mama nasza wtedy by³a w ci¹¿y z najstarszym naszym bratem. 
Potem do emerytury pracowa³ jako portier. Ca³y ju¿ czas dokucza³y mu 
chore nogi. Wojna zrobi³a swoje. Ciesielk¹ zajmowa³ siê ju¿ tylko 
okazjonalnie. Kiedy ktoœ poprosi³. W ten sposób zaanga¿owa³ siê te¿ 
w prace ciesielskie przy koœciele. Kilka razy pomaga³ ksiê¿om 
z parafii. Min. pracowa³ przy belkach uk³adanych jako podwalina 
koœcio³a. By³o to du¿o wczeœniej ni¿ w 1972 roku. Jako ma³y ch³opiec – 
powiedzia³ pan Zdzis³aw - wozi³em rowerem ojcu jedzenie do 
Wierzenicy.

Mimo ró¿nicy lat nasi rodzice, ¿yli ze sob¹ zgodnie. Ma³o co siê k³ócili. 
Tato by³ cz³owiekiem spokojnym, w pracy bardzo dok³adnym, do nas 
jako dzieci odnosi³ siê dobrze.

Umar³ w domu, pod opiek¹ mamy, choruj¹c przedtem ca³y czas na nogi. 
Cierpia³ na zapalenie i owrzodzenie ¿y³. Mia³ 77 lat. Chowali go na 
cmentarzu w Wierzenicy ksiê¿a z obu parafii. Kobylnica by³a ju¿ wtedy 
osobn¹ parafi¹. 

O œp. Stanis³awie Kubiaku opowiedzia³a mi 
w rozmowie telefonicznej córka 84 letnia 
pani Maria Czajka, mieszkaj¹ca z rodzin¹ 
w Poznaniu. Dzieñ póŸniej pani Maria 
przyjecha³a do Wierzenicy na grób swoich 
rodziców. Mia³em wiêc okazjê poznaæ j¹ 
osobiœcie. Pani Maria nie pamiêta³a 
dok³adnych dat ¿ycia swojego taty. Na 
pomoc przysz³a mi dopiero co uruchomiona 
przegl¹darka grobów. Tam widniej¹ 
dok³adne daty urodzenia i zgonu. Pan 
Stanis³aw urodzi³ siê 5 XI 1898 roku 
w Kobylnicy. Ca³y ¿ycie by³ zwi¹zany z t¹ 

miejscowoœci¹. Mieszka³ przy Poznañskiej naprzeciwko Stra¿y 
Po¿arnej. Zmar³ 23 III 1974 roku. Mia³ wiêc niespe³na 76 lat. 

Dwukrotnie by³ o¿eniony. O jego pierwszej ¿onie nic nie wiem, 
opowiada³a pani Maria. Zmar³a m³odo, nie wiem w jakich 
okolicznoœciach. Z tego ma³¿eñstwa by³ jego syn Stefan, dawno ju¿ nie 
¿yje. Potem o¿eni³ siê z nasz¹ mam¹ Pelagi¹ z d. Jarmuszkiewicz. 
Niestety, nie wiem kiedy to by³o i gdzie. Doczekali siê czwórki dzieci. 
Moja starsza siostra Wanda zmar³a w wieku 6 lat. Od lat nie ¿yj¹ te¿ 
moi bracia: starszy Micha³ i m³odszy ode mnie ur. w 1940 roku Edward. 
Te¿ jest pochowany w Wierzenicy. Ja urodzi³am siê 3 listopada 1938 r 
i by³am przedostania z rodzeñstwa. 

Przed wojn¹ ojciec pracowa³ jako cieœla. Co robi³ w czasie wojny 
dok³adnie nie wiem, nie bra³ udzia³u w walkach jako ¿o³nierz. 
Za to s³ysza³am, ¿e bra³ udzia³ w I wojnie œwiatowej. Niestety nic bli¿ej 
na ten temat nie wiem. 

Po wojnie pracowa³ ca³y czas a¿ do emerytury jako kolejarz. 
Z dzieciñstwa pamiêtam jego wypadek, którego doœwiadczy³ w czasie 
prac budowlanych na moœcie w Kostrzynie n. Odr¹. Dozna³ tam 
powa¿nej kontuzji nogi. By³o to w zimie. Odtransportowano go do 
domu. My jako dzieci odbieraliœmy go z poci¹gu w Kobylnicy i na 
sankach ci¹gnêliœmy go do domu. Na szczêœcie potem wróci³ do si³ 
i pracowa³ dalej. Ogólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e cieszy³ siê dobrym 
zdrowiem i nie chorowa³.
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Mia³ bardzo pogodne usposobienie, z mam¹ nasz¹ ¿y³ w zgodnym 
ma³¿eñstwie. Regularnie uczêszczaliœmy wszyscy do koœcio³a. 
Przewa¿nie do kaplicy w Kobylnicy ale od czasu do czasu sz³o siê te¿ do 
Wierzenicy na jakieœ wiêksze uroczystoœci. Tato nasz by³ religijny. 
Interesowa³ siê naszymi sprawami, aczkolwiek na wywiadówki do 
szko³y chodzi³a przewa¿nie mama. Pamiêtam, ¿e tato wieczorem czyœci³ 
nam w zimie past¹ buty aby by³y czyste do za³o¿enia na drugi dzieñ. 
Wtedy przy tej okazji lubi³ sobie zapaliæ æwiartkê papierosa. Poza tym to 
nie pali³. Lubi³ sobie podœpiewywaæ i to w ró¿nych miejscach. Przy 
domu mieliœmy trochê zwierzêcego inwentarza, te¿ tego dogl¹da³. 

Kiedy ludzie go o coœ prosili chêtnie pomaga³ w pracach ciesielskich. 
Wiele osób budowa³o siê wtedy w Kobylnicy. Tak¿e ksiêdzu w parafii 
w Wierzenicy pomaga³ kilka razy w rozmaitych naprawach przy 
koœciele. Nic bli¿ej na ten temat nie wiem. 

 opr. xpk

I zaczê³o siê w Kobylnicy; w rodzinnej od wielu pokoleñ miejscowoœci 
Mamusi (tak zwracaliœmy siê do rodziców). Tatusia rodzinne strony to 
ziemia pa³ucka w powiecie ¿niñskim. Do Kobylnicy przyprowadzi³ siê 
z dwoma m³odszymi braæmi kilka lat przed wojn¹ i zamieszkali na 
wydzier¿awionym ogrodnictwie. 
Marta P³otek i Kazimierz B³ochowiak zawarli zwi¹zek ma³¿eñski 3 maja 
1941 r. w USC w Swarzêdzu, a dzieñ póŸniej w koœciele parafialnym 
w Uzarzewie. By³ to ostatni zwi¹zek pob³ogos³awiony przez ks. Stefana 
Beiserta przed zamkniêciem – zlikwidowaniem przez Niemców parafii 
w Uzarzewie.
Rodzice, po œlubie, zamieszkali w Bogucinie u zaprzyjaŸnionej rodziny 
na gospodarstwie po³o¿onym tu¿ przy granicy Poznania przy 
skrzy¿owaniu wa¿nych dróg Poznañ – Gniezno i Warszawa – Berlin. 
Tutaj, na pocz¹tku wojny,  zamieszka³ ojciec gdy  zosta³ wysiedlony 
z Kobylnicy. 
Rok po œlubie, równie¿ w maju, urodzi³ siê najstarszy z oœmiorga ich 
dzieci syn Bogdan, a w kolejnych dwóch latach rodzina powiêkszy³a siê 

o córki: Jaros³awê i Lechos³awê. Bardzo szybko stali siê pe³n¹ 
wieloosobow¹ rodzin¹ i w wojennej rzeczywistoœci spocz¹³ na nich 
obowi¹zek zabezpieczenia podstawowych warunków bytowych. Mleko 
dla dzieci mieli od kozy, która by³a na gospodarstwie a na kartki 
¿ywnoœciowe dostawali przydzia³: chleb, marmoladê z buraków 
cukrowych, od której dzieci chorowa³y – dostawa³y biegunki. Zdarza³o 
siê, ¿e ostatni kawa³ek chleba „jedli” kilka dni w ten sposób, ¿e 
mamusia przygotowa³a go tatusiowi do pracy, a on po powrocie dawa³ 
jej go z powrotem t³umacz¹c siê, ¿e nie by³ g³odny. Nastêpnego dnia, 
z tym samym kawa³kiem chleba, sytuacja siê powtórzy³a. 
Ojciec (z wykszta³cenia ogrodnik), przed wojn¹ pracowa³ w Poznaniu 
w Zieleni Miejskiej i tutaj te¿ zosta³ zatrudniony przez niemieck¹ firmê 
odpowiadaj¹c¹ za zagospodarowywanie terenów zielonych w Poznaniu 
i najbli¿szej okolicy. Nadzorowa³ sadzenie lasów w okolicy G³ównej, 
Mi³ostowa, Zieliñca, Antoninka. Do sadzenia drzew Niemcy zatrudniali 
równie¿ ¯ydów z pobliskich obozów, a wœród nich kobiety. ¯al go 
œciska³, gdy patrzy³ na tych wychudzonych, s³aniaj¹cych siê na nogach 
wyczerpanych, ubranych w ³achmany wiêŸniów, nie móg³ patrzeæ na 
znêcaj¹cych siê nad nimi oprawcami.
Gdy front wyzwoleñczy zbli¿a³ siê do Poznania, w nocy przyszli 
Rosjanie i kazali natychmiast opuœciæ dom bo w nim bêdzie stacjonowa³ 
sztab dowodz¹cy walkami w tym rejonie. Zaskoczeni nie mieli czasu na 

A wszystko zaczê³o siê podczas II wojny œwiatowej
Marta (1914-2002) i Kazimierz (1911-1989) B³ochowiak 
wspomnienie o Rodzicach
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A wszystko zaczê³o siê podczas II wojny œwiatowej
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przygotowanie siê do 
ewakuacji, a by³a sroga, 
mroŸna, œnie¿na zima 
z temperatur¹ poni¿ej 

0–20 C. Rodzice ubrali 
dzieci, otulili w pierzyny 
i w³o¿yli do czó³na, 
które mieli na 
gospodarstwie, Tatuœ, po 
lodzie zamarzniêtej 
rzeczki G³ówienki 
ci¹gn¹³ czó³no, 
a mamusia pcha³a wózek 
z dwutygodniow¹ córk¹ 
i szli w kierunku 
Kobylnicy. Zatrzymali 
siê w Janikowie w domu 
gdzie mieszka³a babcia 
z synem Henrykiem, 
córk¹ Helen¹ jej mê¿em 

Józefem i ich kilkutygodniow¹ córk¹, którzy wczeœniej zostali 
wysiedleni z domu w Kobylnicy. Rano tatuœ poszed³ do Bogucina, by 
przynieœæ jeszcze najbardziej potrzebne rzeczy. Na podwórzu sta³ czo³g, 
by³y konie i wojsko. Nie móg³ ju¿ wejœæ do domu dlatego z budynku 
gospodarczego zabra³ tylko rower i kozê. Œwini, któr¹ hodowali 
w szopce nasypa³ jeszcze du¿o ziarna. 
Po wyprowadzeniu siê Niemki z domu babci wyruszyli z Janikowa do 
Kobylnicy. W czasie drogi, wystraszona odg³osami strza³ów koza 
wyrwa³a siê i uciek³a. Gdy dotarli do domu tatuœ zawróci³, by szukaæ 
kozy – jedynego Ÿród³a mleka dla dzieci. W pewnym momencie us³ysza³ 
œwist przelatuj¹cych kul – strzelali do niego, nie ryzykowa³, wróci³ do 
domu. Po kilku tygodniach koza odnalaz³a siê w budynkach 
gospodarczych gospodarza z Gruszczyna. 
Wydawa³oby siê, ¿e u babci w domu, z dala od linii frontu s¹ w miarê 
bezpieczni. Ale i tutaj przysz³o im prze¿ywaæ chwile grozy. Dom 
P³otków s¹siadowa³ z zabudowaniami Domu Dziecka, gdzie 
stacjonowa³o wojsko rosyjskie. Niespodziewanie do domu, do pokoju, 

w którym spa³y dzieci, wszed³ podpity rosyjski ¿o³nierz i za¿¹da³ od 
wuja Józefa bimbru, a on odpowiedzia³, ¿e nie maj¹ wódki wtedy intruz 
jeszcze raz stanowczo powtórzy³ ¿¹danie, wycelowa³ karabin w jego 
stronê i ostrzeg³, ¿e bêdzie strzela³. Wuja doskoczy³ do niego i lufê 
karabinu skierowa³ w górê. Podczas szamotaniny pada³y strza³y, na 
dzieci z sufitu zacz¹³ sypaæ siê tynk. Mamusi i cioci Heli uda³o siê wejœæ 
do pokoju i zabraæ wózki ze œpi¹cymi w nich córkami. Jedna z mam 
ponownie wesz³a do pokoju i przez okno poda³a starsze dzieci. Gdy 
by³y bezpieczne jedna z nich pozosta³a przy dzieciach, a druga pobieg³a 
do Domu Dziecka do dowództwa wojsk rosyjskich, by poinformowaæ o 

zajœciu. Natychmiast przyszli zabrali pijanego ¿o³nierza i powiedzieli, 
¿e nie maj¹ siê baæ, bo on wiêcej razy do nich nie przyjdzie.
Po przejœciu frontu tatuœ poszed³ do Bogucina zobaczyæ, co pozosta³o 
w domu. To, co zasta³ budzi³o przera¿enie – rozp³aka³ siê. Na podwórzu 
i w obejœciu le¿a³y sterty szkieletów koni, krów, œwiñskie koœci 
i wszystkie niejadalne odpady tych zwierz¹t. Dom by³ spl¹drowany, 
wala³y siê w nim pociête zakrwawione obrusy, poœciele – nic siê nie 
uratowa³o. Przepad³y obr¹czki œlubne, przepad³ ca³y dorobek. Uratowa³a 
siê œwinia, która prze¿y³a dziêki temu, ¿e mia³a zapas jedzenia i ¿e 
podczas walk zawali³a siê szopka i nie by³o do niej dojœcia. 



16 176 [175] 2022

przygotowanie siê do 
ewakuacji, a by³a sroga, 
mroŸna, œnie¿na zima 
z temperatur¹ poni¿ej 

0–20 C. Rodzice ubrali 
dzieci, otulili w pierzyny 
i w³o¿yli do czó³na, 
które mieli na 
gospodarstwie, Tatuœ, po 
lodzie zamarzniêtej 
rzeczki G³ówienki 
ci¹gn¹³ czó³no, 
a mamusia pcha³a wózek 
z dwutygodniow¹ córk¹ 
i szli w kierunku 
Kobylnicy. Zatrzymali 
siê w Janikowie w domu 
gdzie mieszka³a babcia 
z synem Henrykiem, 
córk¹ Helen¹ jej mê¿em 

Józefem i ich kilkutygodniow¹ córk¹, którzy wczeœniej zostali 
wysiedleni z domu w Kobylnicy. Rano tatuœ poszed³ do Bogucina, by 
przynieœæ jeszcze najbardziej potrzebne rzeczy. Na podwórzu sta³ czo³g, 
by³y konie i wojsko. Nie móg³ ju¿ wejœæ do domu dlatego z budynku 
gospodarczego zabra³ tylko rower i kozê. Œwini, któr¹ hodowali 
w szopce nasypa³ jeszcze du¿o ziarna. 
Po wyprowadzeniu siê Niemki z domu babci wyruszyli z Janikowa do 
Kobylnicy. W czasie drogi, wystraszona odg³osami strza³ów koza 
wyrwa³a siê i uciek³a. Gdy dotarli do domu tatuœ zawróci³, by szukaæ 
kozy – jedynego Ÿród³a mleka dla dzieci. W pewnym momencie us³ysza³ 
œwist przelatuj¹cych kul – strzelali do niego, nie ryzykowa³, wróci³ do 
domu. Po kilku tygodniach koza odnalaz³a siê w budynkach 
gospodarczych gospodarza z Gruszczyna. 
Wydawa³oby siê, ¿e u babci w domu, z dala od linii frontu s¹ w miarê 
bezpieczni. Ale i tutaj przysz³o im prze¿ywaæ chwile grozy. Dom 
P³otków s¹siadowa³ z zabudowaniami Domu Dziecka, gdzie 
stacjonowa³o wojsko rosyjskie. Niespodziewanie do domu, do pokoju, 

w którym spa³y dzieci, wszed³ podpity rosyjski ¿o³nierz i za¿¹da³ od 
wuja Józefa bimbru, a on odpowiedzia³, ¿e nie maj¹ wódki wtedy intruz 
jeszcze raz stanowczo powtórzy³ ¿¹danie, wycelowa³ karabin w jego 
stronê i ostrzeg³, ¿e bêdzie strzela³. Wuja doskoczy³ do niego i lufê 
karabinu skierowa³ w górê. Podczas szamotaniny pada³y strza³y, na 
dzieci z sufitu zacz¹³ sypaæ siê tynk. Mamusi i cioci Heli uda³o siê wejœæ 
do pokoju i zabraæ wózki ze œpi¹cymi w nich córkami. Jedna z mam 
ponownie wesz³a do pokoju i przez okno poda³a starsze dzieci. Gdy 
by³y bezpieczne jedna z nich pozosta³a przy dzieciach, a druga pobieg³a 
do Domu Dziecka do dowództwa wojsk rosyjskich, by poinformowaæ o 

zajœciu. Natychmiast przyszli zabrali pijanego ¿o³nierza i powiedzieli, 
¿e nie maj¹ siê baæ, bo on wiêcej razy do nich nie przyjdzie.
Po przejœciu frontu tatuœ poszed³ do Bogucina zobaczyæ, co pozosta³o 
w domu. To, co zasta³ budzi³o przera¿enie – rozp³aka³ siê. Na podwórzu 
i w obejœciu le¿a³y sterty szkieletów koni, krów, œwiñskie koœci 
i wszystkie niejadalne odpady tych zwierz¹t. Dom by³ spl¹drowany, 
wala³y siê w nim pociête zakrwawione obrusy, poœciele – nic siê nie 
uratowa³o. Przepad³y obr¹czki œlubne, przepad³ ca³y dorobek. Uratowa³a 
siê œwinia, która prze¿y³a dziêki temu, ¿e mia³a zapas jedzenia i ¿e 
podczas walk zawali³a siê szopka i nie by³o do niej dojœcia. 



18 196 [175] 2022

Rodzice pozostali tylko z tym, co uda³o im siê zabraæ wtedy w nocy, ale 
szczêœliwi, ¿e uratowali ¿ycie dzieci i swoje.
Zamieszkali na dzier¿awionym przed wojn¹ gospodarstwie i zaczêli 
nowe ¿ycie, zaczêli dorabiaæ siê od podstaw – od ig³y do szycia, ³y¿ki do 
jedzenia i….
Od babci dostali 1,33 ha ziemi, na którym pobudowali dom i za³o¿yli 
ogrodnictwo. Tak jak w opisanej, na pocz¹tku, ich wspólnej drogi 
¿yciowej tak do koñca, g³ównym celem by³o zapewnienie 
podstawowych warunków bytowych i wychowywanie dzieci. To, co 
pozwoli³o im pokonywaæ trudy dnia codziennego to wiara i mi³oœæ, 
wzajemne zrozumienie i szacunek do drugiego cz³owieka, patriotyzm. 
Byli jak w powiedzeniu – „do tañca i do ró¿añca”. Ka¿dy dzieñ 
rozpoczynali i koñczyli na kolanach.
Nasi kochani rodzice, przyk³adem swojego ¿ycia, nauczyli nas 
pracowitoœci i samodzielnoœci, zadbali o to, co by³o dla nich 
nieosi¹galne – o nasze wykszta³cenie (wszyscy mamy przynajmniej 
œrednie). Dziêkujemy im za nasze skromne ¿ycie rodzinne pe³ne radoœci 
i mi³oœci, bogate w prze¿ycia i wartoœci duchowe, do których wracamy 
wspomnieniami i przekazujemy je nastêpnym pokoleniom.
Zwi¹zek ma³¿eñski rodziców trwa³ 48 lat – tak jak sobie przysiêgali „¿e 
Ciê nie opuszczê a¿ do œmierci”. Odchodzili po zas³u¿on¹ nagrodê do 
Pana w otoczeniu dzieci; tatuœ, po wielu latach zmagañ z chorob¹ 
Parkinsona, a mamusia na zawa³ serca. Pochowani s¹ na cmentarzu 
w Wierzenicy. 

W imieniu rodzeñstwa – Ewa Tomaszewska

We wtorek 4 paŸdziernika przed po³udniem odwiedzi³em w domu pani¹ 
Zofiê Napieralsk¹. W I sobotê miesi¹ca by³em u niej z Komuni¹ Œw. 
i wtedy poprosi³em j¹ by opowiedzia³a nam o swoim ma³¿onku 
Stanis³awie. Druga rocznica jego œmierci przypada pod koniec 
paŸdziernika. Nie wiedzia³em jednak, ¿e na rozmowê przyjdê w dniu 
jego urodzin. 

M¹¿ urodzi³ siê w dniu 4 paŸdziernika 1933 
roku w Toporowie Nowym, gmina Giza³ki, 
w powiecie pleszewskim. Mama mia³a na 
imiê Bronis³awa, ojciec Walenty. Mieli 
liczn¹ gromadê dzieci. Staszek by³ w œrodku. 
Przed nim by³y dwie starsze siostry i dwóch 
braci. Potem by³y jeszcze nastêpne i zaraz po 
wojnie siostry bliŸniaczki. Dwoje m³odszego 
rodzeñstwa zmar³o w czasie wojny z powodu 
choroby.

Do wojny rodzice pracowali na niedu¿ym 
gospodarstwie. Podczas okupacji ojca i 
najstarszego brata Czes³awa Niemcy zabrali 
na roboty przymusowe do Rzeszy. Mama 
zosta³a z pozosta³ymi dzieæmi sama. Te¿ 
musia³a chodziæ do roboty. Ca³¹ wojnê 
znosili g³ód i niedostatek, dwoje rodzeñstwa 
zmar³o na skutek tego, ¿e nie by³o lekarzy, 
dzieci nie mia³y odpowiedniej opieki. 
Staszek jako niespe³na 10 letni ch³opiec by³ 
tak¿e ju¿ zmuszony do pracy w niemieckim gospodarstwie, gdzie 
musia³ paœæ krowy i sprz¹taæ. W tym czasie do szko³y chodzi³ bardzo 
krótko. Oczywiœcie by³a to szko³a niemiecka dla polskich dzieci. Trochê 
nauczy³ siê niemieckiego ale nie by³a to bieg³a znajomoœæ, jedynie 
krótkie zdania i pojedyncze wyrazy.

Kiedy wojna siê skoñczy³a ojciec wróci³ do domu w jesieni 1945 roku. 
Staszek nie pozna³ ani ojca, ani brata. Rodzice wtedy przejêli nieco 
wiêksze gospodarstwo poniemieckie, których sporo zosta³o 
opuszczonych i tam zaczêli gospodarowaæ. Oczywiœcie dzieci im w tym 
pomaga³y. Po kolei w miarê dorastania starsze siê usamodzielnia³y. 
Tak¿e Stachu pomaga³ rodzicom. Uzupe³nia³ szko³ê podstawow¹ ale 
potem dalej ju¿ siê nie uczy³. Jako pe³noletni podj¹³ pracê poza 
rodzinnym gospodarstwem: trochê w cukrowni, potem w transporcie 
budowlanym. W latach 1953 – 1956 by³ w wojsku, min. we Wroc³awiu. 
Po wojsku zaci¹gn¹³ siê do pracy w kopalni w Rudzie Œl¹skiej i tam 
przepracowa³ kilka lat jako górnik.

Poznaliœmy siê kiedy przyje¿d¿a³ do domu na urlop, czy na œwiêta, czy 
jeszcze z jakiejœ innej okazji. Mieszka³am w s¹siedniej wsi. Najpierw 

Œp. Stanis³aw Napieralski 1933 - 2020
Knot œwiecy w mym ¿yciu dogasa i œwieciæ ustaje
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spotkaliœmy siê na drodze, potem u znajomych, a potem te¿ na 
tanecznych zabawach niedzielnych. Zacz¹³ rowerem przyje¿d¿aæ do 
naszego domu i tak siê zaczê³o. Przy okazji odpustu Œw. Antoniego 

w koœciele w Œwierczynie, po 
uroczystoœci by³a te¿ zabawa taneczna. 
Po niej ja po raz pierwszy odwiedzi³am 
rodziców mê¿a i jego dom.
Pobraliœmy siê w mojej rodzinnej 
parafii Œw. Micha³a w Królikowie 
29 lipca 1961 roku. Wesele nie by³o 
du¿e. Gra³a nam orkiestra sk³adaj¹ca siê 
z okolicznych muzyków. W sumie by³o 
kilkadziesi¹t osób. ¯adnej podró¿y 
poœlubnej nie by³o. Nikt nawet nie 
pomyœla³, ¿e coœ takiego moglibyœmy 
zrobiæ.

Po œlubie ja zosta³am w domu, a m¹¿ 
wróci³ do pracy w kopalni. Dopiero 
póŸniej zostawi³ t¹ pracê i wróci³ w 

rodzinne strony. Sta³o siê to po 
narodzinach naszego 
najstarszego syna. Przez krótki 
czas wynajmowaliœmy 
mieszkanie, a potem 
przeprowadziliœmy siê do 
rodziców mê¿a i tam 
mieszkaliœmy do 1974 roku. 
M¹¿ podj¹³ pracê na miejscu. 
W miêdzyczasie przychodzi³y 
na œwiat nasze nastêpne dzieci. 

W tamtym miejscu znacz¹ce 
by³y dla jego ¿ycia i zarazem 
ca³ej naszej rodziny dwa 
zdarzenia. Na przestrzeni trzech 
lat zaliczy³ na motorze, którym 
jeŸdzi³ dwa groŸne wypadki. 
Pierwszy raz mia³ miejsce 
z powodu tego, ¿e ktoœ 
przeci¹gn¹³ linê przez drogê (!). 

Za drugim razem drogê zajecha³ mu pijany milicjant. Mia³ wstrz¹s 
mózgu i pot³uczone ¿ebra. Od tego czasu zacz¹³ narzekaæ na bóle 
krêgos³upa i g³owy. Zacz¹³ siê czas choroby w jego ¿yciu.

Do Wierzonki przyjechaliœmy ze wzglêdu na mieszkanie, które 
mogliœmy otrzymaæ po podjêciu pracy w gospodarstwie rolnym. 
Najpierw mieszkaliœmy w domu, w którym dziœ jest p. Kubiszewska. 
Jak postawiono bloki w trzecim wybudowanym, pierwszym od drogi, 
dostaliœmy mieszkanie. Wtedy poprawi³y siê nam warunki ¿yciowe. 
By³a ³azienka, ciep³a woda, ogrzewanie. Na owe czasy by³o to bardzo 
znacz¹ce. Do Wierzonki przyjechaliœmy razem z 7 dzieci. Tutaj urodzi³a 
siê jeszcze najm³odsza nasza córka Monika.

Do nowego miejsca trudno nam siê by³o przyzwyczaiæ. Staszek stale 
wspomina³ swoje strony rodzinne. Podczas gdy ja siedzia³am w domu 
i pilnowa³am dzieci, on pracowa³ w oborze. W którymœ momencie na 
terenie gospodarstwa zaczê³y siê dziwne po¿ary. Jako obcego 
podejrzewano go, czy aby on nie jest ich sprawc¹. Prze¿ywa³ to bardzo. 
W czasach pierwszej „Solidarnoœci” bardzo siê zaanga¿owa³ i zosta³ 
sekretarzem lokalnej komórki zwi¹zku. Potem kiedy widzia³ jak ludzie 
siê k³óc¹, mocno siê zniechêci³ i ju¿ nie chcia³ siê anga¿owaæ. Po 
wypadku ,który mia³ miejsce w oborze, gdy zosta³ poturbowany przez 
byka zaprzesta³ pracy. Przeszed³ na powypadkow¹ rentê i tak doczeka³ 
emerytury.

Charakter Staszek mia³ doœæ wybuchowy, przez to, ¿e lubi³ powiedzieæ 
co myœli nie raz siê komuœ narazi³. Chyba w³aœnie przez to nie dosta³ jak 
wielu innych dzia³ki budowlanej. W domu te¿ mia³ wybuchy, nie raz siê 
pok³óciliœmy ale jemu za chwilê z³oœæ przechodzi³a i zaraz ju¿ by³o 
dobrze. By³ pracowity. Zajmowa³ siê ogrodem inwentarzem, hodowa³ 
drób, by³ taki okres, ¿e i œwinie swoje trzymaliœmy. W domu te¿ umia³ 
coœ zrobiæ. Potrafi³ uszykowaæ sobie jedzenie. Nie mia³ zbyt wielu 
wymagañ. Nie lubi³ bezczynnoœci, chcia³ mieæ zawsze jakieœ zajêcie. 
Zarobionych pieniêdzy, nie przepija³. Na pewno nie nadu¿ywa³ 
alkoholu. Lubi³ czêstowaæ zrobionym przez siebie winem. Papierosów 
te¿ nie pali³. Jedynie w m³odoœci trochê popala³ ale potem przesta³.

Dopyta³em czy interesowa³ siê wychowaniem dzieci.
Tak i to bardzo. Du¿o z nimi rozmawia³. Wymyœla³ im ró¿nego 
rodzaju zajêcia, uczy³ rozmaitych czynnoœci, sprawdza³ zeszyty 
w szkolne, nieraz dzieciaki musia³y coœ przepisywaæ. 
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Na wakacje ¿adne nigdzie nie jeŸdziliœmy, jedynie w odwiedziny 
w nasze rodzinne strony, do których zawsze nas ci¹gnê³o. Staraliœmy siê 
za to ¿eby nasze dzieci pojecha³y na kolonie gdy by³y organizowane. 

Z up³ywem lat dzieci dorasta³y i po 
kolei zaczê³y wychodziæ z domu. 
Zostaliœmy w koñcu sami z jedn¹ 
córk¹. Za to coraz czêœciej zaczê³y 
siê u nas pojawiaæ wnuki. Staszek 
cieszy³ siê rodzin¹, cieszy³ siê 
wnukami. Bardzo siê anga¿owa³ 
podczas takich odwiedzin. Lubi³ 
wnukom opowiadaæ rozmaite 
historie: prawdziwe, zmyœlone ale 
zawsze czyni³ to w sposób ciekawy. 
Dzieciaki lubi³y go s³uchaæ. Czasami 
nawet z przejêcia p³aka³y. Lubi³ te¿ 
wymyœlaæ im rozmaite zajêcia.
Nie raz s³yszeliœmy od wnuków, ¿e 
dla nich pobyt u nas to by³y 
wspania³e wakacje. 

Opowiadaæ Stachu lubi³ nie tylko 
dzieciakom. W ca³ej rodzinie znany 
by³ jako gawêdziarz. Do tego pisa³ 
opowiadania i wiersze. Pewnie nie 
wszystko nadawa³yby siê do druku.

Ostatnie lata chorowa³. Leczy³ siê 
u kardiologa, ortopedy, urologa. W 
czasach górnictwa nabawi³ siê astmy, 
która mu te¿ mocno dokucza³a. 

Coraz mniej móg³ wychodziæ z domu ale ca³y czas praktycznie do koñca 
chcia³ byæ samodzielny. Do po³owy paŸdziernika 2020 roku by³ jeszcze 
kontaktowy, po powrocie ze szpitala powoli w domu gas³. W ostatnim 
czasie wykryto u niego guza mózgu. Odchodzi³ w otoczeniu swoich 
bliskich. Mia³ skoñczone 87 lat. Razem prze¿yliœmy ze sob¹ 59 lat. 
Jednego nieca³ego roku zabrak³o nam do jubileuszu 60 – lecia.

Staszek w ostatnich latach ¿ycia du¿o siê modli³. Na pewno wiêcej ode 
mnie. Z wiar¹ przyjmowa³ co miesiêczn¹ Komuniê Œw.
Do koœcio³a uczêszczaliœmy w Wierzonce du¿o czêœciej ani¿eli na 

pocz¹tku kiedy mieszkaliœmy u jego rodziców. Tam mieliœmy oko³o 
10 kilometrów do koœcio³a parafialnego. Nie by³o za bardzo czym 
dojechaæ. Na Mszê œw. uczêszcza³o siê okazjonalnie. W Wierzenicy 
Stachu pomaga³ ks. Marianowi Dominiczakowi w pracach stolarskich 
w koœciele przy odeskowaniu œcian i przy pod³odze. 

Oczywiœcie, wyci¹gn¹³em co tam pan Stanis³aw pisa³. Znalaz³em jedno 
co myœlê jest dobrym duchowym zamkniêciem tej opowieœci. 

Dla córek - Tato (data, uwaga !) 30 09 1984

Sta³em pod krzy¿em
gdzie wisia³ Syn Bo¿y
by Mu siê przypatrzeæ.
Aby poznaæ drogê gdy ju¿ siê poczujê gorzej.
Tu pod nim z³o¿ê narobione rêce,
Ugnê na pó³ martwe nogi
Aby mnie wys³ucha³ nasz Zbawiciel Drogi! 
A próœb przed œmierci¹ mamy w strachu niema³o!
Przecie¿ pamiêtamy – gdyœmy mieli si³y
 modliæ siê nie chcia³o!
Ju¿ widzê – knot œwiecy w mym ¿yciu dogasa i œwieciæ ustaje.
Ju¿ siê z najbli¿szymi na Ziemi rozstaje. 

oprac. xpk
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W 2008 roku W³odek napisa³ artyku³ Byli ¿yw¹ histori¹. W nim, ¿e 
w poszukiwaniach œladów historii Ziemi Wierzenickiej szczególnie 
cenne s¹ rozmowy z osobami, które znaj¹ j¹ z autopsji b¹dŸ maj¹cymi 
wiadomoœci na jej  temat. Czêsto zdobywaj¹c jak¹œ now¹ informacjê 
staramy siê t¹ drog¹ zweryfikowaæ j¹. Niestety, nieub³agany czas 
czyni¹c wydarzenia historycznymi powoduje, ¿e ich œwiadkowie 
odchodz¹ od nas. Przez te prawie pó³torej dekady natrafiliœmy na wiele 
nowych informacji. Niektóre z nich znajduj¹ potwierdzenie 
w dokumentach, wiele innych wymaga weryfikacji. Wtedy tak bardzo 
brakuje nam serdecznej jak¿e czêsto fascynuj¹cej rozmowy, w której 
nasi rozmówcy potwierdz¹ b¹dŸ zaprzecz¹. A przy okazji mimochodem 
wypowiedziane s³owa stan¹ siê kanw¹ kolejnych „odkryæ. Nie 
zapytaliœmy Ich, bo wówczas o wielu kwestiach nie wiedzieliœmy. 
Przypominamy te osoby, dopisujemy pytania, których niestety ju¿ Im  
nie zadamy, a wiemy, ¿e na wiele z nich dostalibyœmy odpowiedzi.

Maria Stoiñska z Wierzenicy, zmar³a 4 lutego 2000 r. 
Opowiada³a o tym, ¿e swojej siostrze Zofii nosi³a 
jedzenie kiedy ta w 1918 r. pracowa³a przy 
wykopaliskach na „¯aliku”. Kiedy zajmowaliœmy siê 
pocz¹tkami skautingu (harcerstwa) i jego zwi¹zkami 
z ziemi¹ wierzenick¹, nieoceniona, pomog³a ustaliæ, 
¿e obóz opisywany przez Chrzanowskiego znajdowa³ 
siê na Paw³ówku. Dla niej pole i brzozy w tym 
miejscu by³y tak oczywiste, jak dla nas widok lasu 

dziœ tam rosn¹cego. Denerwowa³a siê, ¿e W³odek ¿eby mieæ 100% 
pewnoœæ musia³ kilka razy zapytaæ sk¹d idziemy i do jakiego miejsca 
dochodzimy. Dziœ pani Maria pewnie pomog³aby rozpoznaæ na zdjêciach 
gdzie dok³adnie by³o obozowisko albo gdzie ros³y drzewa opisane w 
artykule z „Ziemianina”, o wizycie cz³onków Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego dla Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego w szkó³ce u 
Augusta Cieszkowskiego. Wœród nowych niezadanych Jej pytañ by³yby 
te o martwe ju¿ dziœ dwie sosny pomniki przyrody, sosny smo³owe, 
kryptê Cieszkowskich, ksi¹¿ki i obrazy w „Akademii’ w latach wojny, 
powojenne rozstrzeliwania (?) i pochówki zg³adzonych wiêŸniów z
 M³yñskiej w wierzenickich lasach, czy cmentarz parafialny by³ 
powiêkszany albo o gont na wie¿y koœcio³a.

Franciszek Urban z Milna (Mielna), zmar³ 6 stycznia 2004 r. Z¿yma³ siê 
kiedy rozmawialiœmy o nazwie Mielno, byliœmy zgodni – to powinno 
byæ Milno. Opowiada³ o jej ewentualnym 
pochodzeniu od odleg³oœci dziel¹cej Milno 
i Owiñska. Traktowa³ tê informacjê ze spor¹ 
doz¹ sceptycyzmu niczego do koñca nie 
przes¹dzaj¹c. W podejœciu do tego zagadnienia 
czy legendy zwi¹zanej z Maruszk¹ u tego 
ciê¿ko pracuj¹cego we w³asnym gospodarstwie 
rolnika by³o coœ z postawy badacza. Zupe³nie 
inaczej to wygl¹da³o wówczas, kiedy czegoœ by³ 
zupe³nie pewien. Tak by³o w przypadku 
budowy krypty Cieszkowskich. By³ pierwsz¹ 
osob¹, która potwierdzi³a okres jej budowy. 
Dziêki Niemu W³odek w ksi¹¿ce Duch wielki serce z³ote móg³ 
zamieœciæ zdanie; Franciszek Urban zmar³y w 2004 roku mieszkaniec 
le¿¹cego w wierzenickiej parafii  Mielna opowiada³, ¿e pomaga³ kopaæ 
jak to okreœli³ piwnicê na grobowiec Cieszkowskiego. Mia³ du¿¹ wiedzê 
na temat rodziny von Treskow z Wierzonki. Po czasie, na podstawie 
dokumentów stwierdziliœmy, ¿e bezb³êdnie lub fonetycznie podawa³ za 
kogo wysz³a i gdzie mieszka³a ka¿da z zamê¿nych córek Angelique. 
Równie rzeczowo i piêkn¹ literack¹ polszczyzn¹ opowiada³ o szeregu 
innych wydarzeniach sprzed wojny, wojennych i powojennych.  
Niezadane pytania dla Niego to choæby o to czy kiedy kopa³ dó³ pod 
kryptê Cieszkowskich natrafiali na ludzkie koœci, bunkier i transzeje 
w lesie ko³o Owiñsk, co mieli von Treskowowie na £ysej Górze – tam 
gdzie po wojnie by³a jednostka wojskowa, a co Callier okreœli³ mianem 
Pawilon, o szczegó³y przedwojennej parcelacji Wierzonki, œmieræ 
Wojciecha Cygana i nieznanego dziœ (podobno by³a tabliczka z 
nazwiskiem) ¿o³nierza podchowanego w Wierzenicy.

Franciszek Sajnaj z Kar³owic, zmar³ 21 listopada 
2004 r. W³odek odwiedza³ Go wielokrotnie, 
stawia³ rower i zwykle siadali ma ³awce pod 
arkad¹ ich domu maj¹c otwarty widok na pola 
w kierunku Pruszewca i Skorzêcina. Na pocz¹tku 
opowiada³ o swoim ¿yciu to co sam uwa¿a³ za 
ciekawe. Potem odpowiada³ na konkretne pytania 
maj¹ce zweryfikowaæ gdzieœ us³yszan¹ lub 
przeczytan¹ informacjê. Wielokrotnie jakieœ 
s³owo, które pad³o inspirowa³o kolejne w¹tki 

Niezadane pytania
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dziœ tam rosn¹cego. Denerwowa³a siê, ¿e W³odek ¿eby mieæ 100% 
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Wojciecha Cygana i nieznanego dziœ (podobno by³a tabliczka z 
nazwiskiem) ¿o³nierza podchowanego w Wierzenicy.

Franciszek Sajnaj z Kar³owic, zmar³ 21 listopada 
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ciekawe. Potem odpowiada³ na konkretne pytania 
maj¹ce zweryfikowaæ gdzieœ us³yszan¹ lub 
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naszych poszukiwañ. Mówi³ niespotykan¹ ju¿ dziœ piêkn¹ gwar¹. Przy 
okazji opowiadania o swojej pierwszej komunii œwiêtej i wyjazdu na ni¹ 
do tumu (katedry), w Poznaniu powiedzia³ drabie my wyæpili. Ile razy 
ods³uchiwaliœmy ten fragment z dyktafonu zanim do koñca byliœmy 
pewni brzmienia, na pewno niema³o. Dobrze, ale co to te drabie dopiero 
kontekst opowiadania pozwoli³ zrozumieæ, ¿e chodzi o boki wozu do 
zwo¿enia siana i s³omy nazywanego drabiniastym. Rzeczone boki 
przypomina³y szerok¹ drabinê, a w razie potrzeby mog³y s³u¿yæ jako 
drabina. Wspominaj¹c przenosiny z Owiñsk do Kar³owic potwierdzi³ 
istnienie pozosta³oœci karczmy na Maruszce. Równie ciekawe by³y jego 
wspomnienia jako ¿o³nierza wrzeœnia 1939 r. i relacja o samolocie, który 
spad³ na pole Krenza w Skorzêcinie latem 1944 roku. Sêdziwy 
rozmówca by³ bardzo pracowity obok tego, ¿e opiekowa³ siê ¿on¹, 
oprawia³ narzêdzia lub robi³ na zamówienie trzonki do ³opat i dziabek, 
styliska do kos i siekier. Niezadane pytania dla Niego to choæby o obozy 
w Wierzonce w 1939 i 1945 roku, dla kogo rozeta na szkole by³a celem, 
do którego od strony Kar³owic strzelali z karabinu. Czy wie gdzie by³y 
Ma³y i Wielki Bród (bród, przez „ó” to 

 na 
G³ównej. Pytania do obu Franciszków – o pogrzeb (w 1937 r.) 
i nagrobek Magnusa Schack von Wittenau, inne groby von Treskowów.

Micha³ Ma³yszka z Wierzonki, zmar³ 16 
grudnia 2007 r. Z Nim rozmawialiœmy 
g³ównie o Wierzonce, z któr¹ zwi¹zane 
by³o jego zawodowe ¿ycie. Pomaga³ 
zlokalizowaæ miejsca, których nazwy 
powoli zanikaj¹, ustaliæ co dzia³o siê 
w szkole podczas wojny, wyjaœnia³ po co 
by³ kêpy leœne wœród pól. Wspomagany 
przez ¿onê – Helenê opowiada³ o bardzo 
pozytywnym stosunku przedwojennych 
niemieckich w³aœcicielek do polskich 
pracowników, ich losach po wkroczeniu 
Rosjan. Tym jak  zmienia³ siê po wojnie 
wygl¹d dworu i gospodarstwa. To on 
bardzo rzeczowo relacjonowa³ fakty 
odnoœnie istnienia w gospodarstwie 

zorganizowanego przez hitlerowców w 1939 r. obozu dla Polaków. Jako 
jedyny po wizycie na prze³omie wrzeœnia i paŸdziernika 2004 r. dwóch 
by³ych niemieckich ¿o³nierzy – wiêŸniów obozu pracy zorganizowanego 

p³ytki odcinek koryta 
umo¿liwiaj¹cy  przejœcie czy przejechanie wozem przez rzek¹)

w tym samym miejscu przez Rosjan, posiada³ wiadomoœci na ten temat. 
Du¿o miejsca w Jego wspomnieniach zajmowa³ panuj¹cy przed wojn¹ 
we wsi i w gospodarstwie porz¹dek. Niejednokrotnie konfrontowa³ to co 
sam pamiêta³ z tym co pamiêta³a pani Helena. Ona tak ³adnie zwraca³a 
siê do niego; s³uchaj Michaœ, pamiêtasz Michaœ. Niezadane pytania dla 
Niego to choæby  o  pozosta³oœci z pomnika Najœwiêtszego Serca 
Jezusowego postawionego w 1928 r. ko³o szko³y, a niszczonego w 1940 
przez Hitlerjugend, które podobno  by³y w Wierzonce, zmiany koryta 
rzeki G³ównej, staw w Babicy, powojenne nadleœnictwo Wierzonka, co 
sta³o w parku za rzek¹ tam gdzie ³¹czka dochodzi³a do rzeki.

Halina Cieszkowska-Dembiñska z Poznania, zmar³a 20 sierpnia 2008 r. 
Przez osoby z bliskiego otoczenia nazywana Halszk¹. Poznaliœmy J¹ 
szukaj¹c osób zwi¹zanych z 
Cieszkowskimi. By³a 
dystyngowan¹, pe³n¹ wdziêku, 
wiedzy i erudycji starsz¹ pani¹, w 
której ¿yciu szczególne miejsce 
zajmowa³ najpierw m¹¿ a póŸniej 
rodzina. Jej drugim mê¿em by³ 
prof. Felicjan Dembiñski jeden z 
czterech wspó³spadkobierców 
Augusta „Gugi” Cieszkowskiego. 
Opowiada³a wiele o nim, jego 
zwi¹zkach z Edwardem 
Raczyñskim. By³o jej bardzo 
przykro kiedy nie mog³a 
odpowiedzieæ na jakieœ bardziej 
szczegó³owe pytanie zwi¹zane z 
Wierzenic¹ i Cieszkowskimi. Jej 
zawdziêczamy jak¿e nieliczne 
przedwojenne zdjêcia 
wierzenickiego dworu, zdjêcia z pogrzebu „Gugi” Cieszkowskiego, 
informacje na temat odwiedzaj¹cych go goœci. W 2007 r. dopad³a J¹ 
choroba. Przez nastêpnych kilka miesiêcy, choæ by³a otoczona 
niezwykle troskliw¹ opiek¹, nie powróci³a ju¿ do zdrowia. Niezadane 
pytania dla Niej to choæby o medal z Augustem Cieszkowskim, który od 
Uniwersytetu Poznañskiego otrzyma³ jej m¹¿, medale i medaliony 
Cieszkowskich, rzeŸby we dworze, obrazy i ksi¹¿ki, które by³y w 
„Akademii”, wszak jej m¹¿ zarz¹dza³ Wierzenic¹ w imieniu Edwarda 
Cieszkowskiego-Raczyñskiego.
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Ks. Jan Twardowski napisa³;  Œpieszmy siê kochaæ ludzi tak szybko 
odchodz¹. Z nimi tak samo szybko, albo i jeszcze szybciej, z powodu 
wieku czy choroby, odchodz¹ unikalne wiadomoœci, które posiadali. 
Zapytane o to samo osoby z bliskiego ich otoczenia mówi¹, s³yszeliœmy 
wiele razy, ale byliœmy m³odzi i … . Takie lub podobne pytania 
chcielibyœmy móc zadaæ jeszcze kilkorgu osobom, które odesz³y w 
nastêpnych latach, ale o nich mo¿e przy innej okazji.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W bie¿¹cym roku na Wierzenickiej Ziemi pojawili siê przybysze 
z dotkniêtej wojn¹ Ukrainy. Poœród nich w naszym oœrodku Caritas 
pojawi³o siê ma³¿eñstwo: Pañstwo Natasza i W³adimir Gu³a. Przyjechali 
z Charkowa. W³adimir porusza³ siê na wózku inwalidzkim. Pierwszy 
rzut oka wskazywa³ na to, ¿e jest w powa¿nym stanie zdrowia. Przez 
niespe³na trzy miesi¹ce pobytu zaliczy³ szereg badañ, kontroli u 
specjalistów, wszystko w ramach przygotowañ do operacji, która mia³a 
mieæ miejsce 19 sierpnia. Tak by³o za³atwione po pierwszej wizycie 
w szpitalu w Poznaniu ok. 7 – 8 kwietnia, jak tylko zjawili siê w Polsce. 

Niestety w poniedzia³ek 4 lipca stan jego zdrowia gwa³townie siê 
pogorszy³. ¯ona próbowa³a wezwaæ pogotowie ale nie uda³o jej siê 
wyt³umaczyæ co dzieje siê z chorym. Ok. 21 00 zap³akana zadzwoni³a do 
mnie. Akurat wtedy by³em na wyjeŸdzie z dzieæmi w Prudniku. Przez 
telefon poprosi³em o pomoc znajom¹ lekarkê ze Swarzêdza. Od razu 
pojecha³a zobaczyæ co siê dzieje. Oceniwszy , ¿e stan jest powa¿ny, 
zadzwoni³a tym razem skutecznie po pogotowie, które zabra³o chorego 
do szpitala. W nocy ze szpitala przysz³a wiadomoœæ: W³adimir nie ¿yje.
Rano rozmawia³em z ¿on¹ po rosyjsku t³umacz¹c co i jak w tej sytuacji 
musi zrobiæ. Poprosi³em o pomoc ks. dyr. Caritas Marcina Janeckiego. 
Od razu podstawili samochód by ¿ona mog³a sprawnie za³atwiæ 
wszystkie formalnoœci zwi¹zane ze zgonem. Caritas wzi¹³ te¿ na siebie 
koszta zwi¹zane z kremacj¹ cia³a. Pochówku na naszym cmentarzu nie 
by³o. Pani Natasza pragnie pochowaæ mê¿a w Charkowie, jak tylko 

bêdzie mog³a wróciæ do domu. Urna jest przechowywana w koœciele w 
Wierzenicy. Trzydzieœci dni po zgonie odprawi³em Mszê œw. w intencji 
zmar³ego. Prosi³a oto ¿ona, chocia¿ oboje s¹ wyznania prawos³awnego. 
Potem w tym dniu odby³o siê przy stole spotkanie ¿a³obne. Trochê 
inaczej jest to ani¿eli u nas. Poprosi³em pani¹ Nataszê by opowiedzia³a 
coœ wiêcej o swoim mê¿u. W pi¹tek rano 14 paŸdziernika usiedliœmy 
razem w biurze parafialnym i tam wys³ucha³em jej opowieœci. 

W³adimir Gu³a urodzi³ siê 
w obwodzie charkowskim 
w mieœcie Lubotin 5 lipca 
1963 roku. Jego ojciec 
Teodor pochodzi³ z 
zachodniej czêœci Ukrainy, 
z wioski pod Lwowem. 
Mama Hanna pochodzi³a 
z rejonu charkowskiego. 
Ojciec jego by³ dyrektorem 
du¿ej fabryki mebli w 
Charkowie, mama 
pracowa³a w zawodzie 
ekonomistki. W³adymir 
mia³ m³odszego brata 
Andrieja.
Skoñczy³ szko³ê 10 letni¹ 
i poszed³ uczyæ siê na 
Politechnice w Charkowie 
jako in¿ynier mechanik. 
Kiedy skoñczy³ instytut 
rozpocz¹³ pracê w zak³adzie wojskowym, produkuj¹cym urz¹dzenia na 
potrzeby wojska. Pracowa³ jako naczelnik jakiegoœ dzia³u. Potem 
odszed³ z tego zak³adu, by³o to zwi¹zane ze stanem jego zdrowia 
i pracowa³ jako prywaty przedsiêbiorca. Zajmowa³ siê obrotem lekami 
na zamówienie osób chorych i tak¿e lekarzy. Sprowadza³ je z ró¿nych 
miejsc, tak¿e z zagranicy. Du¿o wtedy podró¿owa³.

4 kwietnia 2020 roku mia³ powa¿ny wypadek samochodowy. Dzieñ 
prêdzej naszym autem pojecha³ razem ze swoim rodzicami do naszej 
rodzinnej daczy. Tam mamy ogródek i czêsto tam spêdzaliœmy czas. Na 
drugi dzieñ wraca³ sam do Charkowa. Niestety nie dojecha³ do miejsca. 
Z niewiadomych przyczyn wjecha³ w niego samochód osobowy. 

W³adimir czeka na swój 
ostateczny pochówek
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na zamówienie osób chorych i tak¿e lekarzy. Sprowadza³ je z ró¿nych 
miejsc, tak¿e z zagranicy. Du¿o wtedy podró¿owa³.

4 kwietnia 2020 roku mia³ powa¿ny wypadek samochodowy. Dzieñ 
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Uderzenie by³o ogromne. Przez otwarte drzwi W³adimir wypad³ z auta 
i to chyba ocali³o mu wtedy ¿ycie. W drugim pojeŸdzie pasa¿erka 
zginê³a na miejscu.

W³adimir mia³ po³amane wszystkie ¿ebra, z³amana by³a miednica, 
uszkodzony by³ te¿ staw biodrowy. Do tego wstrz¹s mózgu i ca³y szereg 
innych kontuzji. Przebywa³ w kilku charkowskich szpitalach. Od tego 
czasu znalaz³ siê na wózku inwalidzkim i tylko w ten sposób siê 
porusza³. Leczenie jego by³o utrudnione przez to, ¿e mia³ on jeszcze inne 
choroby i nie mo¿na by³o robiæ szybkich operacji. 
On pracowa³ bêd¹c na rencie inwalidzkiej. Prêdzej ju¿ chorowa³ na 
cukrzycê, chorobê stawów, mia³ problemy z przewodem moczowym. 
O wszystkim tutaj nawet trudno opowiadaæ. Po wypadku przez ca³y czas 
za¿ywa³ preparat uœmierzaj¹cy ból. 

W Charkowie podchodzi³ 4 razy do operacji. Na 28 lutego mia³ 
wyznaczon¹ kolejn¹ operacjê. Niestety 24 lutego zaczê³a siê wojna. 
Lekarze doradzili nam by jechaæ do Dniepru. Nie udaliœmy siê tam, bo 
i w tym miejscu zacz¹³ siê obstrza³. Wtedy oko³o 15 marca moja 
znajoma Polka z Poznania pomog³a mi w szpitalu wojskowym w 
Poznaniu za³atwiæ operacjê. 

Poprosi³em by coœ wiêcej powiedzieæ o tej pani.
Jest to pani doktor Hanna Procharczyk dyrektor Poradni Rehabilitacji 
Niewidomych i S³abos³ysz¹cych, pracuj¹ca w stowarzyszeniu na rzecz 
rehabilitacji takich osób. Ja pracowa³am do wojny ca³y czas w 
podobnym stowarzyszeniu w Charkowie. Przez lata mieliœmy liczne 
kontakty z polskimi placówkami. Wymienialiœmy siê doœwiadczeniami, 
s³u¿yliœmy sobie pomoc¹. Tak¿e mia³am kontakt z zak³adem w 
Owiñskach. 

Przez internet wys³a³am jej ca³¹ dokumentacjê. Umówione by³o, ¿e mam 
na wyznaczony dzieñ w kwietniu stawiæ siê z nim do Poznania. W drogê 
ruszyliœmy poci¹giem 4 kwietnia (akurat to by³o w drug¹ rocznicê jego 
wypadku) jad¹c z Charkowa do Lwowa. Pomaga³ nam wolontariusz 
m³ody ch³opak Ukrainiec, który prowadzi³ wózek. We Lwowie 
w centrum kardiologicznym pozwolono nam przenocowaæ i potem 
wsiedliœmy do autobusu, który przywióz³ nas do Przemyœla. St¹d 
jechaliœmy sami poci¹giem do Poznania. Moja znajoma w Poznaniu 
za³atwi³a nam dwudniowy nocleg w hotelu. Z tego miejsca dojechaliœmy 
do szpitala. Tam po wszystkich badaniach i konsylium stwierdzono, ¿e 
m¹¿ cierpi jeszcze na tarczycê, w Charkowie nikt tego nie stwierdzi³. 

Operacja zosta³a przeniesiona na 19 sierpnia. Przepisano tabletki, które 
mia³y pomóc w leczeniu tarczycy. Problem by³ z bólem. Skoñczy³y siê 
leki przywiezione z Ukrainy, nie by³o polskich odpowiedników. Tramal 
jemu nie pomaga³. W³adimir silnie to prze¿ywa³, nocami nie spa³. 

Dopyta³em jak trafili do Wierzenicy. 
Pomog³a nam w tym wspomniana znajoma, która oferowa³a, ¿e 
mo¿emy mieszkaæ u nich na dzia³ce, potem jednak dowiedzia³a siê, ¿e 
jest te¿ mo¿liwoœæ zamieszkania w oœrodku Caritas w Wierzenicy, gdzie 
akurat by³y wolne jeszcze miejsca. Chocia¿ ca³a rodzina mojej znajomej 
jest lekarska, bezpieczniejszym dla nas wyda³o mi siê bycie razem 
z innymi i dlatego wybra³am Wierzenicê i tu przyjechaliœmy. W³adimir 
bardzo dobrze czu³ siê w Wierzenicy, bardzo tutaj mu siê podoba³o.
Z tego miejsca jeŸdziliœmy po 
wszystkich specjalistach, 
robiliœmy jeszcze dodatkowe 
badania w ramach przygotowañ 
do operacji. Stan jego zdrowia 
pogorszy³ siê 4 lipca. W nocy 
z poniedzia³ku na wtorek 5 lipca, 
w dniu swoich urodzin, 
w szpitalu zmar³. 

Znaliœmy siê z W³adimirem od 
dzieciñstwa, chodziliœmy do 
jednego przedszkola, potem do 
jednej klasy w szkole. Mieliœmy 
po 19 lat kiedy œlubowaliœmy 
w 1982 roku. Dwa lata póŸniej 
urodzi³ siê nasz syn. Do obecnej 
wojny mieszka³ on z rodzin¹ 
w Charkowie. Ostatnio przeniós³ 
siê on dla wiêkszego bezpieczeñstwa do Tarnopola. Mamy dwójkê 
wnuków. Ka¿dy dzieñ z nimi rozmawiam. 

Jako rodzina ¿yliœmy spokojnie i zgodnie. Ca³e lata by³am nastawiona 
na pomoc mê¿owi w jego chorobach. Tak¿e oczywiœcie tutaj w Polsce. 
Wypadek, co jest jasne, wszystko jeszcze dodatkowo skomplikowa³. 
Mimo tego jednak nie myœla³am, ¿e to w taki sposób zakoñczy siê jego 
¿ycie. ¯yliœmy nadziej¹ udanej operacji. Mia³ dopiero 59 lat. 
 opr. xpk
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W po³owie paŸdziernika uruchomiliœmy stronê internetow¹ 
Cmentarza w Wierzenicy. Ka¿dy kto nie wie, gdzie spoczywaj¹ 
zmarli na naszym cmentarzu mo¿e sprawdziæ, gdzie znajduje siê 
grób. Mo¿e to byæ u³atwienie dla osób, które pojawiaj¹ siê tu 
okazjonalnie. Informacje na niektórych grobach wymagaj¹ 
uzupe³nieñ i jest to teraz nasze zadanie. Nie na wszystkich 
pomnikach s¹ daty urodzenia i œmierci, czasami zaznaczony jest 
tylko rok. Do systemu trzeba podaæ pe³ne daty. Tam gdzie nie ma 
danych, wpisane jest 01. 01. Gdy nawet roku nie ma podanego, 
wpisana jest data 1900. S¹ to dane do uzupe³nienia. 
W tym liczymy na pomoc przede wszystkim osób bliskich, bo 
mog¹ posiadaæ tak¹ wiedzê.

Bardzo proszê o podawanie tych uzupe³nieñ. Informacje 
mo¿na przekazywaæ na wszelkie mo¿liwe sposoby. Poprzez 
zg³oszenie do parafii ka¿d¹ dogodn¹ drog¹ albo te¿ wysy³aj¹c 
informacje na skrzynkê: mariamaciolek@op.pl. 
Liczê na wspó³pracê i szybkie dzia³anie.

        x. Przemys³aw Kompf
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