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Berdychowo jest niewielką miejscowością, która należy
pod sołectwo Świerczyna, parafię Osieczna, szkołę w Osiecz-
nej. Zameldowanych jest tu obecnie 17 osób. Jak na tak nie-
wielką miejscowość stosunkowo dużo jest miejsc pamięci. Z
pewnością duży wpływ na to mieli mieszkańcy. 

Figura Najświętszego Serca Jezusa we wnęce domu posesji nr 2 wy-
konana została w 1972 lub 1973 roku. Poświęcił ją ksiądz Kazimierz Wa-
siński podczas wizyty duszpasterskiej. 

Figura została zakupiona i zamontowana na murze budynku miesz-
kalnego przez Franciszkę i Kazimierza Cugierów na pamiątkę ukazania
się 58-letniemu Kazimierzowi Cugierowi w dniu 13 czerwca 1969 roku (był
to piątek po oktawie Bożego Ciała około godz. 14.30 - 15.00) Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w paszarni budynku inwestorskiego wchodzą-
cego w skład zagrody rolniczej tejże nieruchomości.

Objawienie zaowocowało również postawieniem figury przy ul. Miej-
ska Droga w Osiecznej, ale o tym w innym numerze "Przeglądu Osiec-
kiego".

Informacje przekazała córka Franciszki i Kazimierza Cugierów -
Halina Cugier. 

W zagajniku na zakręcie przy drodze prowadzącej z Berdychowa w
kierunku Świerczyny od lat stoi na ceglanym postumencie krzyż. Od kiedy
tam stoi dokładnie nie wiadomo, pewnym jest jednak, że kiedy młody chło-
pak z Kleszczewa w 1910 roku szedł do wojska jego ukochana pod tym
krzyżem na kolanach przysięgała mu, że będzie na niego czekać.

Z ustnych przekazów wiemy, że krzyż upamiętnia ohydny gwałt na nie-
winnej dziewczynie. W czasie II wojny światowej hitlerowcy zbeszcześcili
to miejsce przewracając postument z krzyżem. Metalowy krzyż ocalał i
został odnaleziony na strychu budynku posesji nr 2 (budynku, na którym
umiejscowiona jest figura Najświętszego Serca Jezusa). Znaleźli go, po
powrocie z wysiedlenia, ówcześni właściciele Berdychowa - państwo Świ-
derscy. 

W roku 1945 lub 1946 krzyż został odrestaurowany i posadowiony na
ceglanym postumencie przez Bronisława Świderskiego. W postument
wmurowano wtedy butelkę z informacją dotyczącą krzyża i z podzięko-
waniem za przeżytą wojnę. Przez lata opiekę nad krzyżem sprawowali i
o porządek dbali właściciele łąki: Wiktoria i Stanisław Piczowie, Halina i
Czesław Glapiakowie, a obecnie Tadeusz Dolczewski - właściciel położo-
nego nieopodal lasku.

Przydrożne kapliczki i krzyże


