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Przydrożne kapliczki i krzyże
KRZYŻ W TRZEBANI

W tym miesiącu odwiedziliśmy Trzeba-
nię. We wsi, gdzie mieszka 58 osób od lat
stoi krzyż, który wita i żegna mieszkańców
oraz przybywających tu gości i przejezd-
nych.

Drewniany krzyż stoi przy skrzyżowaniu
dwóch wjazdów do Trzebani. Najstarsi miesz-
kańcy pamiętają, że jest on tam od zawsze.
Nikt nie pamięta kiedy i kto go tam postawił.
Nam udało się ustalić, że krzyż, który obecnie
stoi w Trzebani jest już czwartym z kolei. Bo-
wiem po pierwszej wojnie światowej stary,
zniszczony już wtedy krzyż - nowym zastąpił
powstaniec wielkopolski Wojciech Olejniczak
- przodek mieszkającej do dziś w Trzebani ro-
dziny Olejniczaków - po szczęśliwym powro-
cie z frontu. Pod tym też krzyżem w 1922 r.
poślubił swoją wybrankę Jadwigę Łuczak. W
czasie drugiej wojny światowej krzyż był roz-
kręcony i schowany w stodole PGR, a po woj-
nie w 1946 mieszkaniec Trzebani Stanisław
Moszka postawił go na powrót na swoim miej-
scu. Jednak na skutek działania warunków at-
mosferycznych krzyż zniszczał. Mieszkańcy
wsi Franciszek Wróblewski i Wojciech Olejni-
czak postanowili go więc odnowić. Tak też zro-
bili. Z nowego drewna zbili krzyż i postawili go
na miejscu starego. Był rok 1957 lub 1958. W
tym samym roku - 3 maja osiecki proboszcz
ksiądz Urban nowy krzyż poświęcił. Mijały ko-
lejne lata. Krzyż znowu zniszczał. Trzeba było
go ratować. Tego zadania podjął się Jan Olej-
niczak - dziś mieszkający w Osiecznej, po-
chodzący z Trzebani wnuk Wojciecha. W
1990 r. wykonał i razem z bratem Andrzejem
postawił nowy krzyż, który został poświęcony
przez księdza Andrzeja Paszyńskiego. Wtedy
też drewniany płocik zastąpiono metalowym.
Po dzień dzisiejszy o porządek wokół krzyża i
przystrojenie go kwiatami dba rodzina Olejni-
czaków - brat pana Jana - Andrzej z żoną Do-
rotą. Co kilka lat konserwują go i malują.
Kiedyś pod krzyżem odbywały się nabożeń-
stwa majowe. 

Członkowie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kąkolewie zorganizowali spotkanie walentynkowe. Było mnóstwo dobrej zabawy,

muzyka, tańce, gry i konkursy oraz poczęstunek.  Wszyscy przybyli bawili się świetnie - co widać na załączonych zdjęciach.


