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Urodziła się 24 listopada 1911 r.
wmiejscowości Lutogniew koło Kro-
toszyna. Miała 9 braci i 3 siostry. Z
czterech dziewczynek w rodzinie
tylko jedna nie została siostrą za-
konną. Pierwsza do zgromadzenia
wstąpiła Marianna – wybrała zgro-
madzenie elżbietanek, bo zawsze
kochała dzieci i im chciała poświęcić
swoją służbę. Imię Hermana zostało
jej odgórnie przydzielone, jej patro-
nem był więc św. Herman. Tą samą
drogą poszła najmłodsza z rodzeń-
stwa – siostra Teofana – także zos-
tała elżbietanką. Siostra Teodora
natomiast zawsze marzyła o mis-
jach, dlatego wybrała Zgromadzenie
Św. Rodziny z Bordeaux. Warto po-
wiedzieć, że przez pół wieku praco-
wała jako misjonarka w południowej
Afryce. Pamiątką po tej misji jest na-
pisana przez nią książka „Światło
wiary w Górach Smoczych”, na
okładce której widnieje krzyż z klasz-
toru ojców franciszkanów wOsiecz-
nej. Dlaczegow książce omisjach w
Afryce jest osiecki krzyż? Bo zawsze
się siostrze Teofanie bardzo podo-
bał. Takie właśnie są siostry – spon-
taniczne i wesołe, godne
służebniczki. Wróćmy jednak do
siostry Hermany, a właściwiemłodej
Marianny Dylak. Po ukończeniu
szkoły podstawowej i średniej szkoły
wydziałowej w 1931 roku wstąpiła
do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety
w Poznaniu. Śluby wieczyste złożyła
w 1940 roku. Będąc już w zgroma-
dzeniu podnosiła swoje kwalifikacje
kończąc Państwowe Seminarium
Ochroniarskie oraz kursy meto-
dyczno-pedagogiczne i dla wycho-
wawczyń przedszkoli. W Bninie
pracowała jako wychowawczyni w
Ochronce, potem przeniesiona do
Sierocińca w Ostrowie Wielkopol-
skim. Tam pracowała przez cały
okres okupacji i jeszcze po wojnie –
do 1958 roku. Później trafiła do Poz-
nania, Wschowy, Rogoźna, Wonie-
ścia, a od 14 września 1989 roku
jako chora przybyła doOsiecznej.W
kilku placówkach, w których przeby-
wała była przełożoną domu. Ci, któ-
rzy ją znali wspominają ją jako
pogodną ale dostojną osobę, dumną
ze swego powołania do służby
Bogu.
- Była wzorem do naśladowania

i odwzorowaniem założycielki zgro-
madzenia – Marii Merkert – wspo-
mina Mateusz Nowacki, który znał

Siostra Hermana
11 listopada zmarła w zgromadzeniu sióstr elżbietanek w

Osiecznej siostra Hermana – Marianna Dylak. Miała 98 lat. O
jej żywocie można by napisać książkę. Jej dwie rodzone sios-
try także były zakonnicami, brat zginął pod Monte Casino, a
ona była dyrektorką placówek przedszkolnych, od dwu-
dziestu lat mieszkała w Osiecznej.

siostrę Hermanę – lubiła żywoty
świętych i chętnie je opowiadała.
Istnieje nawet audiowizualne na-

granie siostry Hermany opowiadają-
cej dzieje życia ojca Pio i innych
świętych. Będzie na pewno cenną
pamiątką po tej niezwykłej osobie.
Siostra Hermana zmarła w lesz-
czyńskim szpitalu, do którego trafiła
na skutek złamania kości biodrowej.
Jej żywotność bowiem nie pozwoliła
jej leżeć w łóżku, ciekawa świata
chciała wstać i zobaczyć co się
dzieje za oknem. Upadła i złamała
kość, słaby, wykończony chorobą
organizm nie wytrzymał tej próby.
Pochowana została w dniu święta
błogosławionej Marii Merkert, która
zawsze była dla niej wzorem. Mszy
św. pogrzebowej przewodniczył
ksiądz prałat Zygmunt Nabzdyjak -
kuzyn zmarłej. W uroczystości po-
grzebowej uczestniczyła też przy-
była z Łodzi rodzona siostra
Hermany – siostra Teodora, licząca
już 96 lat.

ALDONA KORBIK

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana umowa na
przyznanie pożyczki gminie Osieczna na realizację przedsięw-
zięcia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompow-
niami etap III w miejscowości Kąkolewo”. W umowie gminę
reprezentuje Stanisław Glapiak, a Fundusz prezes zarządu Jerzy
Pucha. Wartość całego zadania opiewa na kwotę 1.142. 584, 98
zł, a Fundusz przyznał gminie pożyczkę w wysokości 600.000 zł.
Pieniądze gmina będzie musiała w całości zwrócić, istnieje jed-
nak możliwość umorzenia części zwrotu w przypadku nieuzyska-
nia dofinansowania zadania z Unii Europejskiej.

W ubiegłym miesiącu a dokład-
nie 21 października została podpi-
sana umowa pomiędzy
Samorządem Województwa Wiel-
kopolskiego a Gminą Osieczna w
sprawie przyznania pomocy w ra-
mach działania,,Odnowa i rozwój
wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 dla zadania pn.,,Budowa po-
mostu rekreacyjnego z molem i
platformą widokową oraz pomostu
cumowniczego”.
Zadanie to zostało już zrealizo-

wane w okresie od 2 do 6 czerwca
br. o czym pisaliśmy na łamach na-
szego miesięcznika. Podpisanie tej
umowy jest koronacją wielomie-
sięcznych starań gminy o uzyskanie
wsparcia finansowego dla tego za-
dania. Podpisana umowa przewi-
duje częściowy zwrot poniesionych
kosztów w wysokości 119.328 zł.
Obecnie trwa rozpatrywanie złożo-
nego przez gminę w dniu 30 paź-
dziernika wniosku o płatność oraz
przedstawionej do akceptacji doku-
mentacji z przeprowadzonego po-
stępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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