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Kościół św. Krzyża, jak nam zachowane w wieży tegoż kościółka pisma podają, które
przy wykonywanej reparacji niniejszej wieży w roku bieżącym rąk naszych i ku wiadomości
doszły, został wybudowany kosztem ś.p. Łucji Łojczykowskiej w roku 1767(mym), a
następnie znowu odbudowanym w roku 1832(gim) za staraniem śp.p księdza Józefa
Kalasantego Łaffleura, komentarza Probostwa św. Trójcy i Altaryi Różańca św., jako i za
staraniem ekonomów Kościoła: Rocha Majchrowicza i Józefa Zachlera, z datków i ofiarności
parafian i dobrodziejów: Ignacego Lipskiego, dziedzica dóbr Ludomy; Terdczyi z
Rokossowskich Swinarskiej, dziedziczki dóbr Gołaszyn; Erazma Dobrzyckiego, dziedzica
dóbr Bąbliniec; niemniej i przez gorliwą zasługę w zbieraniu po wsiach składek przez Jana
Lewandowskiego i Wawrzyna Tabata.
Wieżą tegoż kościółka wybudował z nowa mistrz ciesielski Cieśnik.
Takową w bieżącym roku t.j. 1883(im) wyreperował dokładnie budowniczy Stanisław
Zygmunt Grosman, pochodzący z Grodziska, w 33im roku swego życia.
Pod tymże budowniczym, przy niniejszej reparacji pracowali:
1. Karól Michaelis, jako podmistrzem ciesielski /:ewangelik:/
2. Józef Kwasniewski, jako czeladnik ciesielski /:katolik:polak:/
3. Józef Tietz, jako czeladnik ciesielski /:katolik-polak:/
4. Bach, jako czeladnik ciesielski /:katolik-niemiec:/
5. Jan Faro alias Farocki czeladnik ciesielski /:katolik polak:/
6. Stanisław Pietz stolarz /:katolik polak:/
7. Kozłowski czeladnik ciesielski /:katolik polak:/
8. Józef Wiese czeladnik ciesielski /:katolik niemiec:/
9. Węcplewicz czeladnik ciesielski /:katolik polak:/
10. Krenz czeladnik ciesielski /:ewangelik:/
11. Wichner czeladnik ciesielski /:ewangelik:/
12. Karól Hampel, czeladnik ciesielski /:ewangelik:/
13. Leopold Hampel uczeń ciesielski /:ewangelik:/
14. Karól Pietz uczeń ciesielski /:katolik polak:/
Pokrycie blachą żelazną wykonał mistrz blacharski F. A. Kloss ewangelik. Koszta reparacji
pokryte przez ofiarność Księdza w obecnym czasie, w którym rząd pruski tak gwałtownie
prześladował św. wiarę katolicką i gnębił i ciemiężył tę biedną narodowość Polską, miała
parafia nasza w osobie Karóla Seichtera, przysłanego przez władzę duchowną na oopróżnioną
posadę proboszczowską, jako księdza tak zwanego majowego, a prawowie z tego, który mógł
spełniać swe funkcje kapłańskie i miejć pociechę i zasiłek Boski na drogę wieczności
schorzałym na łożu śmierci, jedynie w ukryciu przed władzami rządowemi, podobnie jak za
czasów rzymskich swego ciężkiego prześladowania wiary chrześcijańskiej.
Kara Boska bezwątpienia prześladowców nie minie, a Bóg, który jest Wielkim, wysłucha
próśb ludu swego wybranego, a pokutującego i udzieli mu wytrwałości w dalszej pokucie za
grzechy i kornego przyjmowania zrządzenia i poddania się Woli Jego, aż ulży mu Bóg i
nadeśle chwilę zwycięstwa!
Lud też polski katolicki nigdy na duchu nie upadł i nie upada, ale korząc się przed Wolą
Najwyższego, żyje wiarą i nadzieją w przyszłości Wolności Ojczyzny Drogiej, wiarą i
nadzieją w pokój dla Kościoła świętego.
Członkami Dozoru Kościelnego są obywatele:
p.p. Wincenty Majchrowicz, jako przewodniczący
Franciszek Rakowski /:kupiec:/
Józef Kiliński /:exburmistrz:/
Maksymilian Głowiński /:kupiec:/

Antoni Szmyt /:mistrz ciesielski:/
Stanisław Wallicht /:mistrz kowalski, który takie przy reparacji niniejszej wieży,
wykonał robotę kowalską:/
Gospodarze:
Spychała z Hub Uścikowskich
Walkowski z Leśnej Dąbrówki
Zastępcą fiskusa, który jest patronem tutejszego kościoła jest rektór Kaffler /:katolikniemiec:/
_________________
Jeżeli Pismo niniejsze dojdzie może pokoleń następnych, gdy ciała nasze już w proch
rozsypane będą, prosimy serdecznie o łaskawe westchnienie za duszami naszemi grzesznemi
do Boga, któremu niech jedynie będzie Cześć i Chwała, a Imię Jego niech będzie wysławiane
ponad wszystkie wielki od pokolenia do pokolenia !
Oborniki, dnia 31 go maja 1883 go roku
/:w którym to dniu wstawiamy krzyż na wieżą kościółka/
Stanisław Zygmunt Grosman,
budowniczy
Franciszka Stefańska
ur. 8 Marca 1880 roku, z Maryi,
- córki Rocha , i Katarzyny, - Majchrowiesów.

