Ks. Stanisław Streich (biogram)
Ks. Stanisław Kostka Streich urodził się 27 sierpnia 1902 r. w Bydgoszczy. Jego rodzicami byli: Franciszek Streich oraz Władysława Streich z d. Birzyńska. Obydwoje rodzice wychowywali się w rodzinach katolickich i patriotycznych. Ich pierwszym dzieckiem był Stanisław, ochrzczony 30 września
1902 r. w kościele farnym pw. świętych Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Stanisław miał jeszcze
młodszych braci: Kazimierza, który zmarł na błonicę w wieku pięciu lat oraz Czesława urodzonego
w 1913 r.
W 1912 r., po ukończeniu trzech lat nauki w szkole powszechnej, Stanisław uczęszczał do 8-letniego
gimnazjum humanistycznego. Naukę zakończył, już w wolnej Polsce, świadectwem dojrzałości Państwowego Gimnazjum w Bydgoszczy. W 1920 r. został przyjęty do Seminarium Duchownego w Poz
naniu. Następnie studiował w Gnieźnie. 6 czerwca 1925 r., rąk ks. biskupa, sufragana poznańskiego,
Stanisława Kostki Łukomskiego, otrzymał święcenia kapłańskie.
W latach 1925-1927 ks. Streich studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. Był również kapelanem sióstr elżbietanek, uczył także religii w poznańskiej Szkole Handlowej. W roku 1927
został wikariuszem w parafii pw. św. Floriana i Najświętszego Serca Jezusa w Poznaniu. W 1928 r.
wyjechał do Koźmina, aby nauczać religii w Męskim Seminarium Nauczycielskim, a w 1929 r. został
wikariuszem w parafii pw. Bożego Ciała w Poznaniu. W 1932 r. władza duchowna powierzyła mu
obowiązki wikariusza w parafii pw. św. Marcina w Poznaniu. W 1933 r. po zdaniu egzaminu proboszczowskiego objął parafię w Żabikowie. Dwa lata później powstała parafia pw. św. Jana Bosko w
Luboniu (wyodrębniona z parafii żabikowskiej), której proboszczem został 1 października 1935 r.
27 lutego 1938 r. o godz. 10.00 ks. Stanisław rozpoczął Mszę św. Po odejściu do ołtarza zdjął ornat
i skierował się ku ambonie, aby jeszcze przeczytać Ewangelię i wygłosić kazanie. Nagle, niespodziewanie dla wszystkich, wyskoczył człowiek z wysoko podniesioną ręką i strzelił dwukrotnie do
księdza, mierząc w jego twarz. Pierwszy strzał, jak się później okazało był tym śmiertelnym. Druga
kula trafiła w podniesiony Ewangeliarz. Ksiądz natychmiast padł do tyłu na prawy bok i już się nie
poruszył. Po kilkusekundach zamachowiec zrobił krok naprzód i oddał dwa kolejne strzały w plecy
ks. Streicha.

3 marca 1938 r. odbyły się uroczystości pogrzebowe przy udziale bpa Walentego Dymka. W pogrzebie wzięły udział liczne rzesze społeczeństwa. Również z rodzinnego miasta zmarłego, z Bydgoszczy, przybyły delegacje tamtejszych stowarzyszeń i organizacji.
Mimo upływu lat zagadnienie „zbrodni lubońskiej” wciąż intryguje z uwagi na specyfikę zaistnienia
tego faktu na tle politycznym, światopoglądowym i społecznym. Wszystkie trzy płaszczyzny biorą
swój początek z motywów zbrodni i są ze sobą ściśle związane. Pewne jest, że w obliczu dramatu
zabójstwa ks. Stanisława Streicha wpływy organizacji lewicowych na mieszkańców Lubonia i okolicy
znacznie zmalały. Wielu lubonian uczestnicząc w pogrzebie swego duszpasterza, w manifestacjach
potępiających zbrodnię, jasno zdecydowało i określiło stronę, po której się opowiadają. W parafii
pw. św. Jana Bosko w Luboniu na przestrzeni lat powstały liczne inicjatywy zmierzające do procesu
beatyfikacyjnego Sługi Bożego, który rozpoczął się 28 października 2017 r. Obecnie na różne sposoby przypomina i promuje się osobę męczennika.
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