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Wielebny Ksiądz Dziekan
czes ł aw konrłlent
parafia porąbka uszewska

Jako osoba urodzcna r+ Łoniorłej L przez vriele 1at związana a tą
xriejscowościąsentymentem, latarni mł odości i powiązaniani
rodŻinnymi, pozwalam sobie skreślić ten 1ist, w którym zawieram
bardzo osobistó prośbęi przesłanie.
Jak 3uż wspomniałam urodziłan się w Łoniowej 10 1uŁe9o 1910
roku (zapiŚana jestem w księgach metrykalnych w parafii Porąbka
UszewskaJ, gdzió moi Rodzice - Łucja i Stanisław Jasińscy nieli
posiad ł ość.
Ż początkien XX wieku zostala zakupiona przaz noją rodzinę figura
Matki Boskiej z Lourdes bardzo podobna do tej, która stoi rł,
grocie vi Porąbce Uszevrskiej.
Figura nasza przetralal a I wojnę światowąlrr domu rodzinnlrn lrf
Łońiowej, gdzie była umieszczona na oszklonej, duzej rłlerandzie,
i gdzie wysluchirlłałanaszych codziennych rnodlitw.
Po sprzedlzy pasiadłościw roku Lg22 Rodzj.ce przenieśli się
na opuszcuone przez Niernców Pomorze - do rnajątku Kołat niedaleho
colubia oobrzynia. Tam też zostala zbudowana prey drodze wiodącej
do naszego łÓ*łego domu grota-kapliczka, w której umieściliśmy
figurę lłatxi eastiej Łoniowskiej. Przed grotą cała na§za rodzina
odńawiała codzienne pacierze, często z Łowarzyszącymi nam
domowymi zwieraakąmi.
Cdy wybuchła rI *lojna światowa Rodzice, zostawiwszy cały majątek,
ledwo zdązyti uciec z Pomorza do Warszawy, gdzie wórłczas
mieszkałam. Z praekazóił rniejscowej ludnośeidowiedzieliŚmy się,
że nasaa ukochirra figura Matki Bozej została przez Niemców yYjęta
z groty, zbezezesaciona i wrzucona do Drwęcy, Rzeźba płynęła
priez firra kilonetrów z prądern rzeki. przypadkowo zauważył.ją
}ewna wiejska kobieta, która figure tłyłowiłai w swojej chaeie
przechowała do końca wojny.
ćay
oazyska}iśmy Matkę Boią ponownie, była ona symbolem cierpień
i -udręi, którJ stały się udziałem nas wszystkich w czasie
okupacji. po 6 latach rłojny odzyskaliśmy ją odrapaną, bea
pol1chiomii, bea nóg i rąk. Stanęła znów w grocie q {ołacie.
Niestety )uż po tj.ixu miesiącach Rodzice moi musieli opuŚciĆ
Kołat, rtOrv zóstał upaństwowiony. Grota z Matką Boską pozostała.

Po nlema]. 40 latach od tamtych wydarzeń, córka poj1 odszukała
nriejsce na§z"g" *"a"innego xirtu - grotę w opustoszałym dzisiaj
xołicie i figura zastała przewieziona do Warszawy.
ziemskiej
Wobec zbliżalącego się nieuchronnie kresu mojejBozej
_ tak
figura.Matki
irręarołyti, pra{nęłinym, by pełna historii
do miejsca, z którego
sitnie zwiizańa- z Ł-oniovlą, znów powróciła
kaplicy
nowowybudowanej
łu"ięł" się Jej wędrówka. Moglary w parafian,
rriysłuchirłaó moclitw i próśb miejscowych
opisanej
Jezeli Wielebny Ksiądz Dziekan znalazłby nriejsce. dla proszę
o
tigury Matki dozej r,f kapticy w Łoniowej, .uprzejnie
decyzji,
poói.&omienie mnie listownie o swojej
Fomimo inwalidztrĄIą i podes zŁeqo wieku pragrnęł aPyn osobiści_e
priói"r"e riq"ii i wysłirchać w iapticy łońiowsXiei Mszy świętej
z Łe; okazji.
Kończąc, życzę Księdzu Dziekanawi wszelkich łąsk BozYch i łączę

hryrazy wysokiego poważania.

Łucj a Kitzner-Kędz ierska

Fs.

rzeźby
Do 1istu mego dołączam orzeczenie o wartości artystycznej
pięknych
w
Sztuk
pzie]<ana
Akademii
Rzeźby
Wydziału
wydane przeŻ
Kurpika
błe|etr-łha,",
profeśora
6Bfi9s€
g
o.
ł,lirszawie Nadmieniam, że figura przeszła renowacJę w rękach zawodovregro
konserwatora sztuki.
pozwalam sobie 3ednocześnie przesłać kserclkopię opisu wsi Łoniowa
roku,
pioi" poznańskiii aziennixarxi - SŁefąnii Bojarskiej _z L91_3
dotyczy
ówczesnym
poświęcony
qari"' cały rgaĆział
_sŁo,sun§om
iezp"sr"an1_o działalno3ci rnoicn Rodziców Łucji i Stanisława

Jasińskich.

