Bogumił Wojcieszak

KS. CICHOWSKI JULIAN (1870-1948)

Urodził się 2 stycznia 1870 roku w Poniecu w rodzinie szewca Jana i Franciszki z Miskiewiczów. Uczył się w rodzinnej miejscowości, maturę zdał w Lesznie w roku 1890. Po odbyciu studiów
seminaryjnych w Poznaniu i w Gnieźnie przyjął 22 lutego 1894 roku święcenia kapłańskie. Był kolejno wikariuszem w: Kotłowie, Ostrowie Wielkopolskim i Kościanie. Tu dał się poznać jako działacz społeczny. Został prezesem miejscowego Towarzystwa Przemysłowców Polskich i powołał do
życia Stowarzyszenie Terminatorów Katolickich pod opieką św. Józefa, któremu patronował i był
jego prezesem. Organizował koncerty i przedstawienia amatorskie. Był opiekunem chóru kościelnego.
W roku 1899 powierzono mu zarząd parafii Bonikowo, a w roku następnym został proboszczem w Rąbiniu. To z jego inicjatywy założono 5 stycznia 1902 roku kółko rolnicze, w którym objął
obowiązki prezesa. Był także patronem miejscowego Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich. Od 1904 roku wchodził w skład polskiego Komitetu Wyborczego z obwodu czempińskiego na
powiat kościański. W 1905 roku wstąpił do narodowo-demokratycznej organizacji „Straż”. 1 lipca
1915 roku przeniesiono go na probostwo w Dalewie. Po wybuchu powstania wielkopolskiego zachęcał do wstępowania w szeregi powstańcze i udzielił w kościele w Dalewie oficjalnego błogosławieństwa wyruszającemu do walki oddziałowi polskiemu. Przystąpił też do organizowania PCK, niosącego pomoc rannym. Niemcy dowiedziawszy się o tym wydali na niego wyrok śmierci. Od 17 grudnia 1923 roku był dziekanem dekanatu śremskiego, lecz z powodu słabego zdrowia zrezygnował
z tej funkcji 23 lutego 1935 roku.
Podczas okupacji niemieckiej został 14 października 1941 roku aresztowany w Dalewie, więziony przez kilka tygodni w Forcie VII w Poznaniu, a następnie od 11 grudnia 1941 roku w Bojanowie. Zwolniony w maju 1942 roku otrzymał nakaz wyjazdu do Generalnego Gubernatorstwa. Przez
resztę wojny przebywał w Częstochowie. Po zakończeniu okupacji wrócił 13 lutego 1945 do Dalewa
na stanowisko proboszcza. Zmarł 12 sierpnia 1948 roku w Dalewie, tam został pochowany przy murze kościoła parafialnego.
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