ks. Leszek Wilczyński

KS. STANKIEWICZ EDMUND (1872-1944)

Urodził się 25 października 1872 roku w Drzązgowie w powiecie średzkim. Był synem Jakuba, nauczyciela szkoły ludowej, i Scholastyki z Koperskich. Po uzyskaniu 30 sierpnia 1895 roku
matury w gimnazjum chojnickim przez rok studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, po
czym w 1896 roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Poznaniu. Wyświęcony został na kapłana
25 listopada 1900 roku. Był krótko wikariuszem w Mosinie i dłużej w Modrzu (dekanat bukowski) –
w latach 1900-1905. W 1905 roku objął na krótko parafię w Tarnowie. W 1906 roku otrzymał
w administrację parafię w Koźminie. W 1907 roku skierowany został jako mansjonarz i wikary do
parafii św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Od 1 marca 1910 roku był administratorem parafii w Krobi.
1 kwietnia 1916 roku został komendarzem w Objezierzu (dekanat szamotulski). W 1920 roku powierzono mu probostwo parafii Siemowo (dekanat gostyński), gdzie pracował do wybuchu II wojny
światowej. Był również asesorem dekanalnym.
W okresie wielkiego strajku (1906-1907) przemawiał podczas wiecu w kwietniu 1906 roku,
zwołanym przez Komitet Wyborczy w Koźminie w związku z zakazem nauki języka polskiego
w tamtejszej szkole katolickiej. Przedstawił krzywdy wyrządzone Polakom przez zaborcę, a zakaz
nauczania polskiego określił jako drogę do demoralizacji młodzieży (zebrani podziękowali mu gromkim „Niech żyje!”). W Koźminie był patronem Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich
(KTRP). Wiadomo o jego aktywności społecznej podczas 6-letniej pracy w Krobi. W grudniu 1911
roku podczas kampanii wyborczej do Reichstagu wygłosił naukę o wyborach na wiecu w Krobi, zachęcając do głosowania na kandydatów polskich. Podczas I wojny światowej, w marcu 1915 roku
zbierał w parafii składki na ubogą ludność Królestwa Polskiego. Działał w krobskim Banku Ludowym jako członek rady nadzorczej. Powiększył znacznie liczbę bractw i stowarzyszeń kościelnych
w Krobi. Oprócz istniejących tam już dwóch bractw pod jego kierunkiem powstały: Bractwo św.
Anny, św. Walentego, św. Wincentego, św. Barbary, Wstrzemięźliwości, Straż św. Józefa oraz
KTRP, Towarzystwo Terminatorów Katolickich i Towarzystwo Młodzieży Polsko-Katolickiej (męskiej). Był patronem-opiekunem większości z nich.
W Polsce niepodległej był prezesem Kółka Rolniczego w Siemowie, a także współzałożycielem w 1932 roku i patronem Stowarzyszenia Młodych Polek w Siemowie (później funkcjonującego
jako Oddział Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej). Przy jego udziale powstała tam
w 1937 roku Parafialna Akcja Katolicka.
Zagrożony aresztowaniem, na początku okupacji przedostał się do Generalnego Gubernatorstwa, gdzie zmarł w Skierniewicach 2 sierpnia 1944 roku.
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