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Kaliskiej oddział w Liskowie

Kiedy otrzymujecie ten numer naszej ga-
zetki właśnie odbywa się uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej w naszej parafii. Jedno z najpięk-
niejszych Świąt w ciągu całego roku! Bardzo się 
cieszymy, że mimo „pomruków” pandemicznej 
bestii, udało nam się powrócić do majowej daty. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko 
dzieci pierwszokomunijne, na majowe nabożeń-
stwa, codziennie po Mszy wieczornej. Warto pa-
miętać, że Pan Jezus, z krzyża, zawierzył swojego 
umiłowanego ucznia Jana - Maryi, swojej Matce. 
I to jest dla nas wskazówka: wszystkich których 
kochamy należy zawierzać Matce Bożej. Miesiąc 
maj jest piękną ku temu okazją, wykorzystajmy 
ją. Raz w tygodniu staramy się zorganizować ma-
jowe „wyjazdowe”: w ubiegłym tygodniu byliśmy  
w Zakrzynie, w kolejną środę udamy się rowerami 
do Krzyżówek, a za dwa tygodnie w jeszcze inne 
miejsce, poinformujemy Was w ogłoszeniach, ale 
też sami możecie się organizować na modlitwy 
na świeżym, majowym powietrzu.

Nie dostaliśmy jeszcze oficjalnej informa-
cji, ale media już donoszą, że Starostwo Kaliskie 
przyznało nam dotację w wysokości 10 000 zł., 
na renowację zabytkowej ambony. To póki co 
jedyna dotacja, za którą serdecznie dziękujemy 
panu staroście Krzysztofowi Nosalowi i wszystkim 
radnym, ale inwestycja jest wyceniona na ponad 
100 tysięcy, więc będziemy musieli tych środków 
poszukać. A na tym się nie skończy, ponieważ re-
konstrukcja ambony na jej tradycyjnym miejscu 
pociągnie za sobą konieczność utworzenia nowej 
ambonki w prezbiterium i miejsca przewodnicze-
nia, z którego kapłan rozpoczyna i kończy Mszę 
Świętą. Ufamy jednak, że z naszymi parafianami 
i przyjaciółmi damy radę doprowadzić do końca 
również to przedsięwzięcie. 

Rozpoczęły się prace przy odbudowie uszko-
dzonej bramy cmentarza, jak łatwo zauważyć, 
chcemy wymienić całą konstrukcję na nową. Za-
stanawiamy się, czy odtworzyć bramę w jej sta-
rym kształcie, czy może uczynić ją bardziej otwar-
tą (bez górnego łuku) co ułatwi też ewentualny 

wjazd środków transportu na teren nekropolii. 
Ostatecznej dezycji jeszcze nie podjęliśmy, trzeba 
oszacować koszty. Tymczasem już teraz bardzo 
dziękujemy za usunięcie uszkodzonej konstruk-
cji panom Arkadiuszowi Rygasowi i Sylwestrowi 
Klupie z firmy AsTrans, a także panu Tadeuszowi 
Tomalakowi, który wykonał prace koparką. Coraz 
lepsza pogoda będzie sprzyjać przyspieszeniu 
prac na cmentarzu. 

Za tydzień, 16 maja, będziemy przeżywać 
rocznicę Pierwszej Komunii Świętej podczas Mszy 
Św. o g. 11.30, a młodzież z klas ósmych jest na 
finiszu swoich przygotowań do Bierzmowania, 
którego udzieli im ksiądz biskup Damian Bryl 19 
czerwca o g. 18.00. Otoczmy ich naszą modlitwą.

A co tam, panie, w parafii?

Przebaczaj wszystko wszystkim. 
Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij 
rękę do zgody.

“



Cześć, Wiaruchna!
Drodzy czytelnicy, przerywam wątek kolej-
nych biografii Sióstr Służebniczek, ponie-
waż miesiąc maj przyzywa pamięć śp. Cze-
sława Bruzia, który to z wieży liskowskiego 
kościoła, jako jeden z pierwszych kontynu-
ował wykonywanie Pieśni Maryjnych.

„Cześć Wiaruchna” - tym zwrotem, witał 
kolegów muzyków z liskowskiej Orkiestry 
Dętej, której od 1950 roku był kapelmistrzem 
przez 50 lat. Najwięcej uwagi i pracy społecz-
nej poświęcił orkiestrze, w której grał na korne-
cie. We współpracy z dyrygentem z Piotrkowa 
Trybunalskiego - Stanisławem Pingotem (bra-
tem męża swojej siostry Wiktorii), opracowali 
wiele pieśni kościelnych oraz innych utwo-
rów dla orkiestry dętej, które zostały zapisane  
w zeszytach nutowych. Nauczył wiele osób 
gry na instrumentach dętych.

Już w 1946 roku rozbrzmiewały Pieśni 
Maryjnych z wieży liskowskiego kościoła o 
godz. 6.00 i po mszy wieczornej. Ta tradycja 
kultywowana jest do dziś. Zmieniali się tylko 

wykonawcy, najwcześniej: Franciszek Wa-
lasz, Wacław Jaroma, Józef Domagała, Józef 
Wawrzyniak, Jan Janiak, Lech Wawrzyniak; 
później: Paweł Lipiński, Andrzej Paruszewski, 
Aleksandr Pyrek oraz obecnie: Paweł Jaroma, 
Henryk Domagała i Piotr Sadowski. Warto wie-
dzieć, że okna na wieży kościoła są na wysoko-
ści 18 metrów - to tak jakbyśmy wchodzili na 
VIII piętro wieżowca!!!

W czasie jego działalności Orkiestra odbyła 
kilka pielgrzymek do: Częstochowy, Lichenia, 
Niepokalanowa. Szczególnie utkwił w pamięci 
muzyków koncert na Jasnej Górze w Kaplicy 
Rycerskiej. Liskowską Orkiestrę zapraszali pro-
boszczowie wielu okolicznych parafii, a także 
Kalisza na uroczystości kościelne i państwowe. 
Był też zwyczaj, że w noc sylwestrową członko-
wie orkiestry chodzili do niektórych zabudo-
wań gospodarskich i grali pieśni oraz marsze. 

Jego drugą pasją była piłka nożna. Od 
wczesnych lat młodości grał w piłkę nożną, 
na pozycji napastnika. Na początku lat sześć-
dziesiątych trenował młodych piłkarzy, a w 

późniejszym czasie kibi-
cował współczesnemu 
Klubowi Sportowemu 
„Liskowiak”, którego 
początki sięgają czasów 
przedwojennych.

Śp. Czesław urodził 
się dnia 8 sierpnia 1922 
roku w Liskowie. Był 
synem Michała Bruzia i 
Marianny zd. Czarnek. 
Edukację rozpoczął w 
siedmioklasowej Szkole 
Powszechnej im. Pio-
tra Skargi w Liskowie a 
kontynuował w Szkole 
Rzemieślniczo – Prze-
mysłowej. Jako młodzieniec śpiewał chórze ko-
ścielnym, działał w teatrzyku przy Domu Ludo-
wym. Niestety końcówka edukacji przypadła 
na rok 1939, czyli wybuch II wojny światowej. 

Cała rodzina Bruziów – rodzice i młodsze 
rodzeństwo z Janem 
– 1924, Wiktorią – 
1926, Stanisławem – 
1929, Barbarą - 1930, 
Wacławem – 1932, 
została wysiedlona  
i wywieziona do miej-
scowości Podciernie 
w okolicach Mińska 
Mazowieckiego, tzw. 
Generalnej Guberni, 
natomiast Czesław w 
czerwcu 1940 został 
wywieziony do nie-

mieckiej miejscowości Sögberg koło Hanoweru. 
Tam pracował w gospodarstwie rolnym i warsz-
tatach, u Niemca o nazwisku Heinrich Bucholtz. 
Po zakończeniu działań wojennych powrócił z 
niewoli do rodzinnego domu wiosną 1945 roku. 

Niebawem, w dniu 27 grudnia 1945 roku 
ożenił się z Heleną zd. Sobała, urodzoną 

dnia 11 stycznia 1923 roku w Dzietrzkowi-
cach, pow. Wieluń, córką Teodora i Marian-
ny zd. Podeszwa, którą poznał w niewoli. 
Po ślubie młodzi małżonkowie zamieszkali 
w rodowym domu jego rodziców - dziś ul. 
ks. Wacława Blizińskiego 19. Z tego związku 
urodziło się troje dzieci: córka – Krystyna, 
Irena (1948), syn - Henryk (1951) i córka - Ur-
szula (1956), którzy założyli własne rodziny  
i rozjechali się w różne strony kraju.

Pracę zawodową rozpoczął w Okręgo-
wej Spółdzielni Mleczarskiej w Liskowie. 
Po ukończeniu specjalistycznych kursów 
został kierownikiem produkcji. Liskowska 
mleczarnia doskonale prosperowała, zy-
skała uznanie władz, a wyroby wysyłano 
za granicę, zwłaszcza: masło, sery i kazeinę 
- półprodukty do produkcji popularnych 
odżywek białkowych.

Po zamknięciu Mleczarni, na początku lat 
siedemdziesiątych wybudowano hydrofornię 
zaopatrującą Lisków w wodę. Opiekę nad tym 
obiektem powierzono p. Czesławowi. Trzeba 
przyznać, że w budynku i wokół niego zawsze 
panował ład i porządek (zagrabione ścieżki, 
kwitnące róże, równo przycięty trawnik). Wiele 
wycieczek zwiedzało ten obiekt.
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Dom Czesława zawsze tętnił życiem, wiele 
osób z okolicznych wiosek zostawiało rowery 
na podwórku, a otoczenie domu było pełne 
kwiatów, wypielęgnowanych grządek ogródka 
warzywnego. Wszędzie czyściutko, porządek, 
wszystko poukładane i zadbane. 

Członkowie orkiestry często spotykali się 
w domu Czesława, gdzie zawsze byli mile wi-
dziani i ugoszczeni przez jego żonę – Helenę – 
zwłaszcza winem z winogron lub głogu własnej 
produkcji, którego był fanem i mistrzem! 

Dożył sędziwego wieku 98 lat - zmarł  
w dniu 7 grudnia 2020 roku. Msza żałobna 
odbyła się w kościele parafialnym w Liskowie  
w dniu 12 grudnia 2020 o godz.13.00. Cele-
brował ją ks. proboszcz Andrzej, Antoni Kli-
mek, który w ciepłych słowach wspomniał 
zmarłego, praktycznie sąsiada plebanii. Poże-
gnał Go w imieniu rodziny, członków orkiestry 
i innych stowarzyszeń związanych z działalno-
ścią zmarłego, a szczególnie młodego pokole-
nia: wnuków: Honoraty i Radosława, Pauliny 
i Bojana, Dagmary i Dominika, prawnuków: 
Hanny (2005) i Bartosza (2008) – od wnuczki 
Honoraty, Sary (2016) – od wnuka Bojana, Hu-
berta (2017) i Norberta (2020) – od wnuczki 
Dagmary.

Mszę Żałobną uświetniła Orkiestra Dęta 
pod batutą Mariusza Trzcińskiego, która rów-
nież na cmentarzu parafialnym pożegnała 
byłego kapelmistrza marszem żałobnym.  
W imieniu członków orkiestry, mowę poże-
gnalną wygłosił Dionizy Andrzejewski, czło-
nek liskowskiej orkiestry:

„Uczestniczymy w ceremonii pogrzebo-
wej, aby w ten sposób oddać hołd śp. Czesła-
wowi Bruziowi, a także przypomnieć wszyst-
kim o jego pracy na rzecz naszej społeczności. 
Grał, uczył i dyrygował naszą orkiestrą wiele 
lat. Za Jego przykładem, w maju płynęły pie-
śni Maryjne, rano i wieczorem z wieży liskow-
skiego kościoła. Wszyscy dobrze znaliśmy śp. 
Czesława, przez kilkadziesiąt lat żył i pracował 
wśród nas i ciągle trudno w to uwierzyć, że 
to już przeszłość. Szkoda, że już nie powiesz, 
drogi kolego: „Wiaruchna, gramy…” i graliśmy, 
nie tylko dla Liskowa, była Częstochowa, Nie-
pokalanów, Licheń i wiele, wiele różnych miast 
i gmin. Wspaniały niepowtarzalny człowiek – 
kochał życie i świat. Człowiek wielkiego serca 
i wielkich zasług.

Serdecznie Tobie dziękujemy – mamy na-
dzieją, że spotkamy się w Domu Pana i dalej bę-
dziemy kontynuować grę na chwałę Boga.

Żegnaj, nasz kapelmistrzu, do zobaczenia…
Twoja Wiaruchna!
          Stefan Ferenc
Obecnie majowe Pieśni Maryjne grają: Paweł 

Jaroma i Piotr Sadowski.

W zeszłą środę udaliśmy się rowe-
rami do kaplicy w Zakrzynie na Nabo-
żeństwo Majowe. Na szczęście podczas 
tego wyjazdu towarzyszyła nam bardzo 
ładna pogoda, mimo że anonimowa pa-

rafianka przepowiadała nam burzę. Każ-
dy wziął ze sobą na ten wyjazd własną 
intencje oraz bardzo dobry humor. Po 
drodze do Zakrzyna wszyscy parafia-
nie zamieszkujący ulice 
Rzgowską oraz Żychów 
pozdrawiali nas, machali 
nam i życzyli  bezpiecz-
nej drogi. 

Samo nabożeństwo 
odbyło się przed krzyżem 
znajdującym się obok ka-
pliczki. Rozpoczęliśmy je 
pobożnym śpiewem z 
pięknie wydrukowanych 
śpiewników. Kiedy w 
niebo wzniósł się potęż-
ny śpiew, myślę, że cały 
Zakrzyn był pod wraże-

niem. Po odmówieniu 
litanii loretańskiej oraz 
odśpiewaniu apelu ja-
snogórskiego ksiądz Ma-
teusz pobłogosławił nas 
wszystkich. 

Droga powrotna nie 
obeszła się bez przygód. 
W rower naszego księdza 
niefortunnie wplątała 
się sutanna przez co zro-
bił dwa salta, wywrócił 
się, nabył kilka nowych 
siniaków oraz prawie 
złamał rękę. Co najważ-
niejsze, rowerowi się nic 

nie stało ;) Wszystkich którzy żałują, że 
tego nie widzieli zapraszamy na wyjazd 
rowerowy w przyszłą środę do Kapliczki  
w Krzyżówkach. Kto nie może wybrać się 

rowerem bądź innym transportem może 
napisać intencję na profilu Facebooko-
wym naszej parafii. 

Miłosz Czerniak

Majowe w Zakrzynie
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W tym roku obchodzimy 150 - lecie 
śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, dla-
tego pragniemy przybliżać jego sylwetkę 
mieszkańcom Liskowa. Jego życie przypada 
na czasy niepokojów, ucisków i powstań-
czych zrywów pierwszej połowy XIX w. 

Urodził się na ziemi wielkopolskiej 14 li-
stopada 1814 r. w Grabonogu k. Gostynia, 
ówczesnym Księstwie Poznańskim, w głęboko 
katolickiej i patriotycznej rodzinie ziemiań-
skiej. Atmosfera panująca w rodzinie i posta-
wy rodziców tak wpłynęły na kształt jego oso-
bowości, że „miłość Ojczyzny była dla niego 
pierwszą po miłości do Boga”.

Początki jego życia zapowiadają kło-
poty zdrowotne, z którymi Edmund będzie 
borykał się przez całe życie. Gdy miał cztery 
lata ciężko zachorował. Lekarze nie ukrywali 
przed rodzicami, że stan dziecka jest bezna-
dziejny. Kiedy pewnego wieczoru dziecko 
nie dawało już żadnego znaku życia, wtedy 
jego matka klękła i skierowała gorące mo-
dlitwy do Matki Bożej Bolesnej z kościoła na 

Świętej Górze pod Gostyniem o 
wskrzeszenie gasnącego życia 
dziecka. Jej ufna i pełna wiary 
modlitwa została wysłuchana. 
Kiedy wróciła do pokoju zastała 
dziecko radosne, jakby ze snu 
przebudzone. W dowód wdzięcz-
ności ofiarowała srebrne wotum 
w postaci Oka Opatrzności Bo-
żej, które do dzisiaj obecne jest 
u stóp Świętogórskiej Piety w 
bocznym ołtarzu, przed którym 
bł. Edmund modlił się w później-
szych latach przez wiele godzin.

Ze względu na słabe zdrowie 
uczył się w domu pod kierunkiem 
prywatnych nauczycieli. Jako 
osiemnastolatek rozpoczął studia 
na Uniwersytecie Wrocławskim 
(1832-1835), a po śmierci rodzi-
ców kontynuował je na Uniwer-
sytecie w Berlinie (1836-1838). 
Studiował filozofię, historię sztu-
ki, psychologię, logikę i literaturę. 
Odnosił sukcesy na polu literackim 
i publicystycznym. Niestety cho-

roba płuc zmusiła go do przerwania studiów  
i powrotu w rodzinne strony.

Po powrocie do Grabonoga w roku 1838 
rozwijał nadal swój talent pisarski i aktywnie 
włączył się w nurt pracy społecznej światłych 
Wielkopolan, której celem było moralne, kul-
turalne i ekonomiczne odrodzenie polskiej 
wsi. Zakładał liczne czytelnie, a także udo-
stępniał własną bibliotekę. Był członkiem 
ziemiańskiego Kasyna Gostyńskiego oraz To-
warzystwa Naukowej Pomocy, Towarzystwa 
Św. Wincentego a’Paulo, Ligi Polskich Rodzin. 
Jego zainteresowania rozwinęły się w trzech 
kierunkach: oświatowych, wychowawczych  
i charytatywnych. 

Nade wszystko pragnął, by wychowanie 
opierało się na solidnym fundamencie reli-
gijnym. Wychodził bowiem z założenia, że 
wymiar religijny i moralny stanowią podsta-
wę każdego solidnego wychowania. W 1884 
r. wraz Ludwikiem Gąsiorowskim założył  
w Poznaniu pierwszą ochronkę miejską i w 

tym też duchu formował przyszłe wycho-
wawczynie ochron dla ubogich dzieci. Sam 
zredagował Ustawy Ochrony domu dla bied-
nych dzieci w Gostyniu.

Przełomowym punktem w życiu bł. 
Edmunda była epidemia cholery w 1849 r., 
która doprowadziła zubożałą ludność wiejską 
do nieopisanej nędzy i osierociła wielką liczbę 
dzieci. Wówczas bł. Edmund z narażeniem ży-
cia, dniem i nocą pielęgnował chorych, za wła-
sne oszczędności kupował biednym żywność 
i lekarstwa oraz sprowadzał lekarza i kapłana 
z posługą sakramentalną oraz żarliwie modlił 
się w intencji chorych. Bez reszty poświęcił się 
poepidemicznym sierotom. 

21 sierpnia 1849 r. otworzył w Gostyniu,  
w byłym Kasynie, Dom Miłosierdzia, do któ-
rego sprowadził, za zgodą biskupa poznań-
skiego Siostry Szarytki. Zadaniem tego domu 
była troska o chorych, wychowanie sierot  
i dzieci z miejskiego przedszkola. Początko-
wo też przyszłe wychowawczynie ochronek 
zakładanych z inicjatywy bł. Edmunda szko-
liły się w Domu Miłosierdzia. Bł. Edmund 
osobiście poświęcił się zbieraniu pieniędzy 
na powstałe dzieła miłosierdzia. Przemierzał 
okolice, pisał listy oraz artykuły do ówczesnej 
prasy i w ten sposób również zdobywał fun-
dusze, które poświęcił dziełu miłosierdzia. 
Wyzbył się mienia, które otrzymał po rodzi-
cach, by ulżyć niedoli biednych sierot. Znosił 
przy tym wiele krytyk i przykrości, lecz nie 
poddawał się ufając Bożej Opatrzności. 

W swym pedagogicznym wyczuciu bł. 
Edmund Bojanowski rozumiał jasno, że wszel-
kie wychowawcze starania trzeba zaczynać od 
dziecka, dlatego z czasem troską wychowaw-
czą objął także dzieci wiejskie, organizując dla 
nich ochronki. Instytucje ochronek kształtował 
bł. Edmund w oparciu o głęboko przemyślane 
idee, wykorzystując bogate tradycje polskiej 
wsi, jej duchowe bogactwo i związki z ziemią. 
Nowo powstające ochronki osobiście odwie-
dzał, pouczał ochroniarki aby bronić dzieci 
przez złem i zgorszeniem, jak przekazywać  
i wiarę i uczyć patriotyzmu. Uczył jak dzieci 
rozmodlić i uwrażliwić na miłość bliźniego.

Oprac. S. Eleonora Drozd

Bł. Edmund Bojanowski - syn Ziemi Wielkopolskiej

MAJOWE W KRZYŻÓWKACH
ŚRODA, 12 maja 2021 r. 
Wyjazd z Liskowa rowerami o g. 18.45
Nabożeństwo w Krzyżówkach g. 19.30


