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Październik miesiącem modlitwy różańcowej

   Krótko i wyraziście przypominam: postępu 
duchowego – ludzkiego nie będzie w naszym życiu jeśli 
zabraknie modlitwy. Człowiek, który się nie modli duchowo obumiera. 
Przypomina kwiatek w doniczce, którego nikt nie podlewa. Po pewnym 
czasie usycha. Do takiego uschłego albo mocno podeschniętego badyla 
podobnych jest wiele osób.
   Ludzie wiary i pobożności wiedzą, że trzeba się modlić i że 
poprzez modlitwę ożywia nas Duch Boży. W tym miesiącu 
chwytamy do ręki różaniec i z nim w ręku rozważając sceny z życia 
Jezusa i Maryi uczymy się co to znaczy dobroć, świętość, 
poświęcenie, posłuszeństwo, odwaga, cierpienie, wytrwałość w 
naszej codzienności. Różaniec będziemy odmawiać w kościele. 
Zapraszam do wspólnej modlitwy. Różaniec można jednak też 
odmawiać w każdym miejscu.
Gorąco do tego namawiam.

   W naszej parafii w tym roku 
październik staje się też 
miesiącem wielkiego 
dziękczynienia. W Karłowicach  
w piątek 14 – tego o 18.30 
świętować będziemy kolejny 
odpust ku czci Jezusa Dobrego 
Nauczyciela. Będzie to wielkie 
dziękczynienie za dzieło 
remontu świątyni: wymianę 
całego dachu i pomalowanie 

wnętrza. Teraz wreszcie to miejsce staje się pięknym znakiem 
chwały Bożej. Dzieła, które służyć mają chwale Bożej muszą być 
piękne.  Przypominają one o pięknie samego Boga. Błogosławię w 
duchu wdzięczności tych dzięki którym prace te udało się 
przeprowadzić. 

Także w 
październiku 
zakończy się 
remont krypty 
grobowej rodziny 
Cieszkowskich w 
podziemiach 
kościoła w 
Wierzenicy. Bogu 
dziękuję za pomoc 
ludzi i instytucji, 
które w tym dziele 
renowacji nas 
wsparły. Miałem poważne obawy, czy wszystko uda się zrobić, dziś już 
jest wiadomo: po pięciomiesięcznym okresie zamknięcia, krypta 
zostanie udostępniona dla zwiedzających, którzy będą chcieli 
wyrazić hołd wielkiemu i wspaniałemu człowiekowi Augustowi 
Cieszkowskiemu – najwybitniejszemu mieszkańcowi Wierzenicy.

   Wspominać trzeba także innych ludzi, którzy tu żyli i też zostawili 
po sobie jakieś dobro i to nie tylko w sercach najbliższych. Każdego 
roku w listopadowej gazetce wspominamy kolejne osoby. W 
październiku redakcja zbiera te wszystkie wspomnienia dziękując 
ich autorom za serdeczne zaangażowanie w odświeżanie naszej 
pamięci. 

                         x Przemysław Kompf

Kolejna edycja konkursu 

„Biblia dla Ciebie” rozegrana 

zostanie w sobotę 

15 października. Przedmiotem 

pytań konkursowych będą 

2 Księgi Samuela 

i 2 Królewskie. Zapraszamy 

do lektury i potem do udziału 

w konkursie. 

Pytania chętnym zostaną 

udostępnione 1 października.
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       Kolejna seria wakacyjnych wyjazdów jest za nami. Tym razem 
powędrowaliśmy do Warszawy. Odważyliśmy się zaproponować 
wakacje w wielkim mieście. Później zastanawialiśmy się, czy ta 
propozycja chwyci. Okazało się jednak, że chętnych zobaczenia stolicy 
nie brakowało. Nie tylko większość dzieci i młodzieży ale i wielu 
dorosłych miało okazję widzieć to miasto po raz pierwszy.
      Trzeba znać stolicę swojego kraju. Dobrze jest kiedy można 
pochylić się nad historią miejsca i popatrzeć na teraźniejszość. 
Warszawą można się cieszyć.
Z Warszawy jako Polacy możemy być dumni. 

       Myślę, że dla wszystkich był to pożyteczny wyjazd. Oczywiście, że 
dorośli z większą uwagą i chętniej słuchali przewodnika aniżeli dzieci i 
młodzież. Takie są prawa wieku. Osobiście właśnie w otoczeniu 
dorosłych lubię zwiedzać nowe poznawane miejsca.  W Warszawie 
miałem okazję bywać wielokrotnie. Wiele miejsc, które odwiedzaliśmy 

było mi znanych. Pierwszy raz mogłem być w Muzeum Powstania 
Warszawskiego i w Centrum Nauki Kopernik. Wiele o tych miejscach 
mówiono w telewizji. Na pewno nie były to odwiedziny rozczarowujące. 
Wręcz przeciwnie, swoja ekspozycją przemawiały – w dosłowności -  do 
wyobraźni. 

        Obiecałem sobie, że przy najbliższej okazji raz jeszcze odwiedzę 
Muzeum Powstania Warszawskiego. Chciałbym pójść tam samemu i 
nie być związanym dyscypliną czasową. Teraz  nie było możliwości by 
obejrzeć wszystkie filmy dokumentalne, posłuchać niezwykle 
ciekawych wspomnień świadków i uczestników tamtych wydarzeń. 
Będąc właśnie w tym muzeum, a nie w żadnym kościele, odczuwałem 
najsilniej potrzebę głębokiej modlitwy dziękczynnej za dar pokoju.

         Na pewno przejmujący był spacer po wojskowym cmentarzu na 
Powązkach. Wiele myśli zadumy przychodziło zapewne każdemu do 
głowy gdy mijaliśmy kolejne kwatery poległych żołnierzy z różnych 
okresów. Mieliśmy okazję zatrzymać się przy pomniku upamiętniającym 
ofiary katastrofy smoleńskiej. Obok niego znajduje się szereg grobów 
ofiar tego wypadku. Mówiąc szczerze byłem zdumiony, że jako pomnik 

pamięci można ustawić takie nic nie mówiące klockowe brzydactwo.
W telewizji aż tak  tego nie było widać. 

         W intencji Ojczyzny modliliśmy się też z dorosłymi w kaplicy 
sejmowej.  Odprawiałem tam w tej intencji  Mszę św. Poznaliśmy wtedy 
kapelana parlamentarzystów, który troszkę opowiedział o swojej pracy 

Warszawa da się lubić
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w tym miejscu. Podczas tej liturgii nieświadomie usiadłem na fotelu, 
który dziś stoi w kaplicy i który przypomina obecność Jana Pawła II w 
Sejmie RP.  W zwiedzaniu gmachu parlamentu pomógł nam nasz 

parafianin p. poseł 
Dariusz Lipiński, 
któremu dzieci 
mogą dodatkowo 
podziękować za 
ufundowany obiad. 
Dzieci i młodzież z 
Wierzenicy, gdy 
grupa zasiadła na 
galerii sali 
sejmowej, powitał 
prowadzący akurat 
sejmowe obrady p. 
vice marszałek 
Stefan 
Niesiołowski. 
Oczywiście uczynił 
to otrzymawszy 
przedtem znak od 
p. Lipińskiego. 
Było to bardzo 
miłe. Przy wizycie 

dorosłych w Sejmie było cicho i pusto. Obrad żadnych nie było. Tym 
niemniej i jedna i druga grupa mogła zobaczyć kilka znanych osób z 
relacji telewizyjnych.
          Ciekawie wyglądało też zwiedzanie Zamku Królewskiego. 
Wszyscy otrzymali zestaw słuchawkowy. Pan przewodnik każdemu 
wprost do ucha opowiadał o historii i zabytkach tego miejsca. Świetnie 
się go słuchało, bo nie dochodziły żadne inne odgłosy, a ludzi i 
wycieczek nie brakowało. Nikt nikomu nie przeszkadzał. 
We wszystkich tych miejscach były przygotowane specjalne spotkania 
dla grup dziecięcych i młodzieżowych, dostosowane do wieku i 
poziomu młodych odbiorców. Nasze dzieci w takich lekcjach też 
uczestniczyły. Mam nadzieję, że przynajmniej te starsze docenią wartość 
tych spotkań w czasie niektórych lekcji historii. 
            Jako miejsce noclegowe wybraliśmy międzynarodowe 
schronisko młodzieżowe położone w Falenicy. Jest to ostatnie osiedle w 

kierunku Puław położone w granicach miasta Warszawy. Za nami była 
tablica: Józefów k. Warszawy.  
Ruch w tej okolicy nie był duży. Przy samym schronisku cisza i spokój. 
Zupełnie nie czuło się miasta. Będąc na miejscu można było nawet 
pospacerować sobie po lesie. Ludzie, którzy prowadzą to schronisko byli 
w stosunku do nas życzliwi. Zresztą za każdym razem przy tego typu 
rozmowach otwartość i serdeczność ostatecznie przesądza o dogadaniu 
się w sprawie wynajmu.
            Oczywiście dziękuję za pomoc w realizacji tego zadania: 
władzom naszej swarzędzkiej gminy, Ośrodkowi Pomocy Społecznej, 
Starostwu Powiatowemu, Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, Caritas Archidiecezji Poznańskiej i innym osobom 
i instytucjom, których celowo nie wymieniam. Bez tej pomocy 
wakacyjny wyjazd musiałby kosztować znacznie drożej. Dla wielu 
byłby nieosiągalny.  Naprawdę, trzeba być wdzięcznym za tą 
życzliwość.  Wdzięczność to jest też chrześcijańska powinność.
           Kiedy zamknięty został rozdział wakacyjnych wyjazdów tego 
roku, natychmiast zaczęliśmy myśleć o roku przyszłym. Za każdym 
razem ludzie pytają: a gdzie pojedziemy za rok? 
           W niedzielę 16 września pojechaliśmy do Karpacza zobaczyć 
obiekt, który byłby do wynajęcia. Gdy dojechaliśmy do tej miejscowości 
było już ciemno. Dodatkowo padał intensywny deszcz. Trudno było 
znaleźć ulicę, która doprowadziłaby nas do celu. Wiadomo, pierwszy raz 
najtrudniej trafić.  Właścicielka obiektu, gdy do niej zadzwoniliśmy, 
powiedziała: stójcie w tym miejscu gdzie jesteście, przyjadę po was. 
Miły gest z jej strony. Bardzo nam ułatwiła. Oczywiście sprzyjało to 
później dalszym rozmowom. 
         Dziękując wszystkim za wspólny miły pobyt w Warszawie, mogę 
już teraz zaprosić w lipcu 2012 roku na następny  wakacyjny wyjazd do 
Karpacza w piękne Karkonosze.                     

                                                                        x Przemysław Kompf
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                                                                        x Przemysław Kompf
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Podziękowanie 
dla władz Urzędu 
Miasta i Gminy 
Swarzędz

       Od września 
rozpoczął się 
kolejny rok 
szkolny. Grupa 
kilkunastu 
maluchów z 
naszego terenu 
może uczestniczyć 
w zajęciach 
edukacyjnych 
prowadzonych w 

naszym punkcie przedszkolnym.  To już jest kolejny rok pracy tego 

Przedszkole punktu.  Nie ma nawet co pisać jak niezwykle ważny jest dla dzieci 
ten pobyt.
       Wiele placówek założonych i pilotowanych przez rok przez 
Fundację Familijny Poznań po krótkim czasie zakończyło swój 
żywot.  Nie było tych, którzy chcieliby albo umieliby kontynuować 
rozpoczęte dzieło. Na szczęście we Wierzonce nie zabrakło ludzi, 
którym „chciało się chcieć”. Wiedzieliśmy, że tego pięknego i 
dobrego daru jaki uczyniła nam fundacja nie wolno zmarnować.    
        Wyrażam podziękowanie P. Burmistrz  Annie Tomickiej i 
wszystkim innym w Urzędzie Miasta i Gminy Swarzędz dzięki, 
którym to ważne dla naszej lokalnej społeczności edukacyjne 
zadanie może być realizowane.   

                         Przemysław Kompf

   Z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie  im. Augusta 
Cieszkowskiego we Wierzonce w świetlicy w sierpniu realizowany 
był projekt warsztatów ceramicznych.  W zajęciach uczestniczyło 
dość sporo dzieci . Efekty dziecięcych i młodzieżowych prac i nauki 
mogliśmy zobaczyć na wystawie prezentowanej także przed 
kościołem w Wierzenicy w sobotę i niedzielę 10 i 11 września. 
Zajęcia prowadziła znana w Swarzędzu plastyczka  p. Ewa Wanat. 
Projekt współfinansowany był z funduszy gminy.
                                                                                                 xPK

Świetlicowe warsztaty
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Pod koniec czerwca rozpoczęły się prace remontowe przylegającej 
do wierzenickiego kościoła krypty Cieszkowskich. Krypta jest 
miejscem spoczynku pięciorga członków rodu Cieszkowskich; 
Helena (Halina), patronka pierwszej wyższej uczelni rolniczej na 
ziemiach zaboru pruskiego  Wyższej Szkoły Rolniczej im. Haliny w 
Żabikowie, August  wybitny filozof i ekonomista, poseł do 
parlamentu pruskiego, jego ojciec Paweł  poseł na sejmy Królestwa 
Polskiego, synowie; Krzysztof i August Adolf zwany „Guga”  
senator II RP. Pierwszy etap prac obejmował założenie nowych 
rynien i odwodnienia, naprawę dolnych partii oszalowania. 
Pierwotnie zakładano usunięcie tynków wewnątrz i odczyszczenie 

cegły przywrócenie naturalnego wyglądu ścian. Niejednolitość 
użytego do budowy materiału przekreśliła ten zamiar. Tynki 
wewnętrzne zostały uzupełnione z zachowaniem chropowatej 
faktury. Dopiero na nich, na ścianie północnej, zostały zamontowane 
płytki ze starej cegły stwarzające zakładane uprzednio wrażenie 
naturalnej ściany. Prace te zostały poprzedzone dostosowaniem do 
nowych potrzeb instalacji elektrycznej. Trumny zostały już po części 

odnowione i ustawione na indywidualnych postumentach. 
Pierwotny blask pasyjek i tabliczek z nazwiskami przywraca 
Krzysztof Buszkiewicz z Kórnika znany zwłaszcza mieszkańcom 
Karłowic jako dyrektor Maratonu Lednickiego. Przeróbce uległy 
również betonowe elementy schodów, prowadzone były prace 
stolarskie przy drzwiach do krypty i na schodach. Zostaną też 
montowane nowe okna i oświetlenie. Trwające prace renowacyjne 
krypty grobowej rodziny Cieszkowskich realizowane są według 
projektu  autorstwa Magdaleny i Jacka Gorczyców z pomocą i pod 
czujnym okiem konserwatora  Marka Krygiera. Remont 
finansowany jest z różnych źródeł. Część funduszy została 
pozyskana z: Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa 
Powiatowego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz 
Fundacji Zakłady Kórnickie. Materialne zaangażowanie parafii 
w to przedsięwzięcie wspomaga też prywatny sponsor  jedna z 
rodzin parafian chcącą pozostać nieznaną. Niestety jest 
prawdopodobne, jak już miało to miejsce, że pojawią się jakieś 
dodatkowe koszty, których się nie można było przewidzieć. Prace 

remontowe są już mocno 
zaawansowane, a tym samym 
f ina l i zu j e  s i ę  j edno  z  
zamierzeń na 200 rocznicę 
urodzin hrabiego Augusta 
Cieszkowskiego. Zyskają też 
turyści, kościół w Wierzenicy 
jest jedynym na Szlaku 
Kościołów Drewnianych 
wokół Puszczy Zielonka, w 
k t ó r y m  k r y p t a  j e s t  
udostępniana zwiedzającym. 
Z o s t a n i e  t y m  s a m y m  
spełniony moralny obowiązek 
w s p ó ł c z e s n y c h  w o b e c  
wielkiego syna wierzenickiej i 
całej wielkopolskiej ziemi.

Ewa J. i Włodzimierz 
Buczyńscy

Remont krypty Cieszkowskich
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Drugi po kościele parafialnym obiekt sakralny 
parafii Wierzenica, kaplica Jezusa Dobrego 
Nauczyciela powstawała za pamięci wielu 
mieszkańców Karłowic.  Niestety już 
potrzebowała remontu. Na ścianach w wielu 
miejscach widoczne były zacieki. Okazało się, 
że dach wymaga nie uszczelnień a gruntownego 
remontu. W sierpniu rozpoczęła go firma 
ogólnobudowlana „Kar” z Modrza. Dach został 
pokryty blachodachówką. Wewnątrz filary i 
w i t r a ż e  z o s t a ł y  o b ł o ż o n e  p ł y t k a m i  
klinkierowymi. Ściany i sufit zostały 
odmalowane. Na październikowy odpust 
świątynia ta będzie jaśnieć pełnią nowego 
blasku. W dziele odnowy kaplicy parafię 
wspomaga finansowo osoba z jej terenu życząca 
sobie pozostać anonimową.              
                                                                EWB

Remont u Jezusa Dobrego Nauczyciela

W wielowiekową 
tradycję 
wrześniowej 
wędrówki 
pielgrzymów na i z 
odpustu 
Narodzenia 
Najświętszej 
Maryi Panny w 
Dąbrówce 
Kościelnej wpisuje 
się nowa. Po raz 
kolejny w 
niedzielę 11 
września 2011 r., 
mieszkańcy 
wierzenickiej 
parafii witali na 
Maruszce koło 
Mielna 
powracających 
przez Puszczę 
Zielonka 
pielgrzymów. Przy 
figurze Matki 
Boskiej 
Dąbrowieckiej 
dochodzące grupy 
pielgrzymkowe 
modliły się, a 
następnie witane 
były przez 
proboszcza  ks. 
Przemysława 
Kompfa i 
zapraszane do 
Wierzenicy, w tym 

Tradycja na Maruszce 
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na rajd „Witamy 
jesień u Augusta 
Cieszkowskiego” 
24 września. Po 
przeciwnej stronie 
skrzyżowania, czyli 
na miejscu 
odpoczynku ze 
stołami i ławami 
(powstało ono w 
ramach 
zagospodarowania 

turystycznego Puszczy Zielonka przez Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka”) czekało na nich coś dla ciała. W 2009 r. 
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w 
Wierzonce wystąpiło z inicjatywą podjęcia powracających tamtędy 
pielgrzymów posiłkiem. Tym razem czekały na nich: grochówka, bigos, 
kawa i ciasto oraz, cieszące się tego upalnego popołudnia ogromnym 
powodzeniem, napoje chłodzące. Wszystko to za sprawą członków 
Stowarzyszenia, parafialnego zespołu Caritas, mieszkańców Mielna i 
Klin oraz 
donatorów. 
Wcześniej ks. 
proboszcz 
zapraszał parafian 
na spotkanie z 
pielgrzymami. 
Pieszo, rowerami, 
samochodami 
dotarła na nie 
kilkudziesięcioosob
owa grupa ze 
wszystkich wsi 
parafii a także 
kilkanaście osób 
spoza niej. Spotkali 
się z ponad 150 idącymi pieszo pątnikami z parafii Niepokalanego 
Poczęcia NMP na poznańskiej Głównej, Niepokalanego Serca NMP w 
Czerwonaku, macierzystej św. Mikołaja, połączonych: św. Józefa w 
Kicinie oraz św. Alberta i Matki Bożej Fatimskiej z Koziegłów. Przed 

wyruszeniem w dalszą drogę wyrażali nadzieję na spotkanie za rok. 
Taką miała również pani, która wędrowała już 62 raz tym 
pielgrzymkowym szlakiem. Każda z grup parafialnych dziękowała 
słowami, oklaskami bądź pieśniami. Podczas oczekiwania i goszczenia 
pieszych pielgrzymów przez Maruszkę przewinęło się wielu innych 
jadących rowerami oraz turystów na rowerach i samochodami, część z 
nich również skorzystała z zaproszenia do wspólnego posiłku. Swoją 
stałą drogą przez Dębogórę podążała spotkana koło Wierzenicy 
swarzędzka pielgrzymka. 
                                                    Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Maruszko, droga Maruszko, 
myślimy o tobie, wzdychamy 
z utęsknieniem i podążamy z 
niecierpliwością. Tak w 
skrócie można by napisać o 
uczuciach pielgrzymów. 
Wierzenicka pielgrzymka w 
tym roku po raz pierwszy 
zmieniła trasę wędrówki. Na 
spotkanie z Dąbrowiecką 
Maryją wychodziliśmy jak 
zwykle spod figury Matki 
Bożej w Dębogórze. Drogę 

powrotną zamierzaliśmy zakończyć na Maruszce, aby wziąć udział w 
agapie. 
Specyfiką pieszych pielgrzymek ze wszystkich parafii podążających do 
Dąbrówki Kościelnej jest fakt, że większość osób idzie tylko w jedną 
stronę. W najlepszym razie wraca tylko połowa. W tym roku powstała 
nowa tradycja łączenia się pielgrzymek. I tak Kicin, Koziegłowy i 
Wierzenica wracały razem pod przewodnictwem ks. Andrzeja 
Magdziarza, który nas bardzo ciepło przyjął. W czasie wędrówki 
niejednokrotnie wspominano, że Maruszka czeka. Szło się lekko i 
radośnie bo przecież - Maruszka czeka! Niektórzy za Czernicami nie 
wytrzymywali i podpytywali co tam będzie dobrego. Dzięki łączności 
telefonicznej z Włodkiem mogłem przekazać menu i zapewnienie, że dla 
wszystkich wystarczy. Mieliśmy także cichą nadzieję, że kucharz 
zostawi trochę smakołyków na dnie kotła. Obawy oczywiście były 
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zostawi trochę smakołyków na dnie kotła. Obawy oczywiście były 



Wierzeniczenia 7 [83] 2011

bezpodstawne bo grochówka i na górze i na dole była jednakowo gęsta i 
pyszna. Amatorzy słodkiego zapewne też czuli się jak w raju. 
Różnorodność pyszności była zniewalająca. Myślę, że wyrażę nie tylko 
swoje najwyższe uznanie dla osób przygotowujących agapę. Mam 
świadomość ile pracy i środków musi zostać włożone aby przygotować 
taki poczęstunek. Myślę, że jest to także forma ofiary, tak jak samo 
pielgrzymowanie. Osobiście bardzo cieszyłem się, że po roku znów 
widzę te same uśmiechnięte twarze, że mogę spotkać się i porozmawiać. 
I obiecuję, że przyniosę odpustowe rury i pierniki. Jak Bóg da do 
zobaczenia za rok, bo  Maruszka stała się droga wielu sercom.

Maciej Dominikowski

W sobotę 24 września 2011 r. w Karłowicach Ośrodek Pomocy Rodzinie 
wraz z sołtysem i radą sołecką z pomocą radnej, na terenie przy nowym 
placu zabaw koło bloków zorganizowali imprezę dla dzieci i dorosłych 
pod nazwą „Potyczki Rodzinne”. W zmaganiach uczestniczyło dziewięć 
rodzin. Z agrowskich, która zdobyła w 
nagrodę aparat fotograficzny. W trakcie wspaniałej zabawy można było 

próbować swoich sił 
w 

byku czy 
na śmiesznym 
rowerze. Dzieci  
bawiły się na 
zjeżdżalni i innych 

zabaw 
nagradzanych 

wafelki, lizaki i 

Niektórzy było 
do zobaczenia i 

wyciężyła drużyna rodziny B

przeciąganiu liny, 
jeździe na 

dmuchanych 
przedmiotach. 
Uczestniczyły w 
różnych 

prezentami. 
Dostawały też 

cukierki, baloniki. Dla wszystkich było dużo dobrego 
jedzenia i dobra muzyka, która nadawała ton imprezie. Nie zabrakło na 
niej zadowolonego z dobrej zabawy swoich parafian naszego księdza 
Przemka. mówili, że taka zabawa powinna trwać dłużej, 

do przyszłego roku.
                                                                 Henryk Borski sołtys Karłowic

Rodzinne potyczki w Karłowicach

Tak jak przed rokiem uczestnikom XVIII Wielkopolskiego Rajdu „Witamy 
jesień u Augusta Cieszkowskiego” towarzyszyła piękna, prawie jeszcze 
letnia pogoda. Na metę rajdu przybyli turyści piesi (trasę autokarowo-
pieszą z Kicina prowadzili Romuald Szukała i Stefan Wróblewski) i 
rowerzyści. Trasy rowerowe wiodły z Promnic (prowadzący Ryszard 
Walerych), połączonych w części końcowej z Poznania i Swarzędza 
(prowadzący: Piotr Wojciechowski, Paweł Staszak, Maciej Józefczak). 
Byli też wędrujący trasami dowolnymi. Tym razem z powodu trwającego 

remontu turyści nie oglądali dworu Cieszkowskich i ich krypty w 
wierzenickim kościele. Jak zawsze zwiedzali sam kościół, po którym 
oprowadzał Włodzimierz Buczyński. Posileni rajdową grochówką 
uczestniczyli w konkursach. W tym o A. Cieszkowskim i okolicach 
Wierzenicy prowadzonym przez Ewę J. Buczyńską, pierwszy raz 
rozegranym w kategorii dorosłych i dzieci. Wśród tych pierwszych 
najlepszym okazał się czwarty w ubiegłym roku Dariusz Rau, kolejne 
miejsca zajęły: Halina Staniewska, Magda Ratajczak, Barbara Woźniak. 
Spośród dzieci; Marika Gajewska, Weronika Antoniów, Magda 
Dudzińska. H. Staniewska swoją nagrodę przekazała jednemu z młodych 
uczestników. Puchary dla najliczniejszych drużyn zdobyły; SKKT przy 
Szkole Podstawowej nr 1 w Swarzędzu, Klub Turystyczny „Hejszowizna” 
z Poznania, Szkoła Podstawowa w Wierzonce. Zostały też nagrodzone 
dwie najliczniejsze (równa ilość osób) rodziny: Ratajczak i Cenkier. 

Witamy jesieñ u Augusta Cieszkowskiego po raz osiemnasty
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Natomiast każdy, kto wziął udział w konkursie sprawnościowo-
przyrodniczym otrzymał nagrodę. O udany aktywny wypoczynek 150 
turystów 24 września 2011 r. zadbali działacze Koła PTTK „Łaziki” ze 
Swarzędza i Oddziału PTTK Poznań  Nowe Miasto im. Franciszka 
Jaśkowiaka z prezesem Eugeniuszem Jackiem. Finansowego wsparcia 
udzieliły miasto Poznań i gmina Swarzędz a organizacyjnego parafia 
Wierzenica. Szkoda, że los nie pozwolił doczekać „pełnoletniości” rajdu 
jednemu z jego „ojców chrzestnych”  Leszkowi Grajkowi.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

W 6-tym numerze „Wierzeniczeń” w 2000 roku Błażej, Eryk i Bogumił w 
artykule „... ocalić od zapomnienia” powołując się na relację nieżyjącego 
już Stanisława Szwajkowskiego z Mielna o figurze na Maruszce napisali; 
figura stała aż do 1941r. a to dzięki rodzinie von Treskowów, którzy 
„bronili jej”. Jednak gdy zjawili się czarni (esesmani ?) to wysadzili ją. 
Niemiec Betkier (najpierw mieszkał w Ludwikowie a potem w Milnie) kazał 
ją schować. Ponownie nazwisko Betkier pojawiło się na łamach 
„Wierzeniczeń” w numerze 53 w 2007 roku. W artykule „Wspomnienia o 
naszej ziemi” będącym relacją z rozmowy z Antonim Banaszakiem. Alfred 
Betkier (żona Frida) podczas wojny był szefem nowoczesnej owczarni na 
Milnie, gdzie pracowałem. Było ono także w tle dalszych jego wspomnień 
o figurze na Maruszcze w numerze 56. Opowiadał on także (nie było to 
publikowane) o pogrzebie matki żony swojego szefa i innym członkach 
jego rodziny. Postać tego Niemca na tle tamtych czasów pogardy dla 
Polaków jawiła się w przywołanych relacjach bardzo pozytywnie. Jednak 
nic nie wskazywało na ciąg dalszy tej historii, a jednak. Pod koniec lipca 
przez skautów obozujących w Ludwikowie trafił do nas Paweł Olszewski z 
Poznania przygotowujący pobyt w naszej okolicy protestanckiej 
z a k o n n i c y  s .  R e n a t e  P e e t z  ( S i o s t r y  D i a k o n i s t k i  z  
Elbigerode/Neuvandsburg w górach Harz). W sobotę 23 lipca 2011 r. 
przyjechał on z siostrą Renate i jej kuzynką. Okazało się, że jej dziadkowie 
to: Wilhelm, Julius Gramenz i Emilie, Pauline Gramenz, z domu Sprenger 
a Frieda z domu Gramenz, siostra jej matki, była żona Alfreda Böttchera. 
Ona sama była tutaj jako mała dziewczynka na pogrzebie babci w 1943 r. 
W 1978 r. wraz ze swoją matką były 20 minut w Ludwikowie. Pokazaliśmy 
jej przywołane na wstępie numery naszego pisma wyjaśniając, że Betkier 

to zapamiętana przez obu 
niestety już nieżyjących 
panów fonetyczna forma 
nazwiska Böttcher oraz kopie 
świadectw szkolnych z 
n a z w i s k a m i  G r a m s e  i  
Sprenger. Część z nich 
kojarzyła jako członków 
swojej rodzinny. Następnie 
odwiedziliśmy Karłowice 
znane jej jako Wittenau, gdzie 
zobaczyła starą i nową 
zabudowę oraz kaplicę. Przez 
Dębogórę (Eichenhöhe) 
dojechaliśmy do Ludwikowa 
( L u d w i g s h ö h e ) .  T u  
k o n f r o n t o w a ł a  t o  c o  
zachowała w pamięci i na 
zdjęciach z 1978 r. Dom, w 
którym mieszkała jej rodzina 
wydał się jej dziwnie małym. 
Odszukaliśmy też miejsca po 
leśniczówce,  s todole  i  
owczarni. Stamtąd udaliśmy 
się do figury na Maruszce, którą obejrzała z nieskrywanymi emocjami. W 
Mielnie (Pflugland) kiedy zobaczyła miejsce gdzie była owczarnia i dom 
owczarza stwierdziła, że to nie tam mieszkała jej rodzina. Po kilku 
minutach, zlokalizowaniu studni, niegdyś z  żurawiem i miejsca 
zapamiętanego przez nią jako żwirownia ustaliliśmy, że poszukiwany 
budynek jednak istnieje. Kiedy podjechaliśmy koło domu rodziny 
Kasprowiczów z jej ust padło radosne „Alleluja”. Właściciele pozwolili 
wejść na teren gospodarstwa, z perspektywy podwórka wszystko się 
zgadzało. W czasie kiedy w tym domu mieszkali Böttcherowie jego 
właściciele byli przesiedleni do jednego z mieszkań folwarcznych we wsi. 
Z Mielna dotarliśmy na cmentarze ewangelickie w Wierzonce (Waldhof). 
Najpierw na cmentarz rodziny von Treskow, sporo o nich wiedziała i część, 
która była  przeznaczona dla pozostałych mieszkańców tego wyznania. Tu 
z ust s. Renate padły słowa (w tłumaczeniu) „Babciu gdzie Ty jesteś”. Dla 
nas istotne było, że w trakcie tego pobytu potwierdziła szereg informacji 
Antoniego Banaszaka dotyczących jej rodziny i okolicy. 

 Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Śladami z dzieciństwa
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 August Cieszkowski ma ulice swojego imienia w kilkunastu polskich 
miastach. W Bydgoszczy ulica Augusta Cieszkowskiego ma niecałe 200 
metrów długości, stoją przy niej 22 domy, w których mieszka około 400 
osób. Ma ona wyjątkowych mieszkańców, powołali oni do życia 
Stowarzyszenia Mieszkańców ulicy Augusta Cieszkowskiego. Dąży ono 
do tego by mieszkańcom ich pięknej secesyjnej ulicy żyło się lepiej, by 
wypiękniała oraz został przywrócony jej dawny klimat i uroda. Ulica jest 
mocno zniszczona, zwłaszcza za sprawą ogromnego ruchu autobusowego. 
Żądają wycofania autobusów ze swojej ulicy, już nieraz apelowali o to do 
władz miasta. Na razie bez skutku, choć blokowali też ulicę i 
manifestowali z transparentami. Tym razem protestowali na wesoło i 
wybrali wyjątkową formę, zorganizowali urodziny swojego patrona. 
Impreza odbyła się w sobotę 17 września 2011 r., w godzinach od 12:00. do 
17:00. Na jej otwarcie zabytkowym samochodem przyjechał hrabia 
August Cieszkowski (aktor  Mieczysław Franaszek) z małżonką (Ewa 
Matuszak pracownik naukowy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego). 
Bydgoski „hrabia” powitał uczestników święta, wytłumaczył dlaczego 
przyjechał samochodem i obiecywał; Za 3 lata przybędę tutaj na dwusetne 
lecie, wówczas każdy z mieszkańców tej osobliwej ulicy, dostanie 
jednorazowo 200 gram gorzkiej wódeczki, słynnej pod nazwą ,,Oko Wita 
Hrabiego Augusta”. Ta zapowiedź zdziwiła nas w kontekście zamiłowania 
hrabiego Augusta do wina a nie wódki. Następnie oboje spacerowali 
jezdnią (po wyłączonej na ten czas z ruchu ulicy) omijając kwiaty włożone 
w spękania asfaltu (w ten sposób także podkreślano w jak kiepskim jest ona 
stanie, chodniki też są dziurawe). Później były występy solistów i 
zespołów (wśród nich byli też artyści, amatorzy i zawodowi, zamieszkali 
na tej ulicy), do kupienia potrawy jakie jadał A. Cieszkowski serwowane 
przez okoliczne restauracje, pokazy zaproszonych artystów i 

rzemieślników, prezentacja poszczególnych domów ulicy z 
przewodnikiem, jarmark staroci. Nie zabrakło ciast upieczonych przez 
mieszkańców. Do udziału w tym wszystkim najczęściej zachęcał ubrany, 
tak jak wielu mieszkańców w strój z epoki dr Grzegorz Kaczmarek 
socjolog, oczywiście mieszkający na tej ulicy. Marek Kondrat, aktor i 
winiarz, właściciel sklepu z winami na ul. Cieszkowskiego również 
przyłączył się do tych działań. Patronem honorowym święta ulicy był 
prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Cały czas zbieranie były podpisy pod 
stosowną petycją do władz miasta, zebrano ich ponad 400 a wiele osób nie 
mogło wpisać się nie mając przy sobie potrzebnych danych. Zachęcały do 
tego osoby w koszulkach z napisami: „U-rodziny Augusta 
Cieszkowskiego” i „Cieszkowskiego chrońmy ulicę”. Końcowym 

akordem święta był Podwieczorek z Augustem Cieszkowskim w Galerii 
Autorskiej Kaja&Soliński. Był on poświęcony myśli, dziełu i osobie 
Patrona i Jubilata. Mieliśmy możność wspólnie z bydgoszczaninem o 
wierzenickim rodowodzie prof. Józefem Banaszakiem szefem Klubu 
Profesorów „Wierzenica” prezentować hrabiego Augusta i Wierzenicę. 
Rozmowom towarzyszyły wystawione tam teksty Augusta 
Cieszkowskiego oraz fragmenty jego dzieł czytane przez „hrabiego” M. 
Franaszka. Wszystko to odbyło się z okazji 197 rocznicy urodzin 
wierzenickiego hrabiego. Z pewnością organizatorzy odnieśli sukces skoro 
na każdego mieszkańca przypadło nie mniej niż pięcioro odwiedzających 
ich ulicę, a nie była to jedyna impreza w mieście. Zrobili to bez pomocy 
ratusza, czy unijnych pieniędzy.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

U-Rodziny Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy
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Rzadko się zdarza, że poznajemy to co wartościowe blisko nas w dodatku 
łącząc to z aktywnym wypoczynkiem. Tak właśnie było w sobotę 3 
września 2011 r. Tego dnia  chórek parafialny Cantiamo al Padre  z parafii 
św. Józefa Rzemieślnika ze Swarzędza przyjechał rowerami do 

Wierzenicy. Dziewczęta, 
k tórych l iczba  12,  
odpowiada ła  l i czb ie  
apostołów przybyły do 
kościoła św. Mikołaja pod 
opiekuńczymi skrzydłami 
p r o b o s z c z a  k s .  d r  
Wiesława Garczarka.  
Chórzystki, od uczennic 
s zko ły  pods t awowej  
poprzez gimnazjalistki po 
l icealistkę zobaczyły 

kościół inny niż macierzysty. Na pytanie czym się różni od ich kościoła 
jedna z najmłodszych powiedziała, jest drewniany i czarny. Dzielne 
rowerzystki poznały historię wierzenickiej świątyni. To co w niej 
najcenniejsze a więc tablicę wiedeńską, pomnik nagrobny Augusta 
Cieszkowskiego, obraz Matki Bożej z unikalną inskrypcją i związane z 
nimi wydarzenia. Przy okazji wykazały się, ku radości ks. dr W. Garczarka 
dużą wiedzą związaną ze sprawami wiary. Zobaczyły też co w 
zabytkowym kościele jest stare a co zupełnie nowe, widziały obrazy 
malowane na drewnie i płótnie. Nauczyły się rozpoznawać rzadko już dziś 
spotykane pokrycia dachowe czyli gont i strzechę. Interesowały się tym 
czy organy są używane podczas mszy. Dowiedziały się też czym żyje 
wierzenicka  parafia.

Włodzimierz Buczyński

Św. Józef u św. Mikołaja

Legendy i podania interesowały ludzi od zawsze i to bez względu na 
narodowość. Wielkopolska w roku 1815 na mocy postanowień Kongresu 
Wiedeńskiego została należącym do Prus Wielkim Księstwem Poznańskim. 
Później chcąc zamazać jego odrębność nazwano je Prowincją Poznańską. 
Niemieccy  pisarze i folkloryści też zbierali podania i legendy z naszej 
ziemi. Na miano najwybitniejszego z nich zasłużył Otto Knoop. Był on 

autorem wydanych w Poznaniu w 1893 r. „Sagen und Erzählungen aus der 
Provinz Posen” - „Podania i opowieści z Prowincji Poznańskiej” oraz 
wydanych w 1913 r. w Berlinie „Sagen der Provinz Posen” - „Podania z 
Prowincji Poznańskiej”. W tej drugiej pozycji znajduje się legenda „Der 
Teufel in der Mühle”  „Diabeł w młynie”. Tekst w oryginale pisany był 
czcionką gotycką. Przepisała i przełożyła Monika Będziecha-Tischer. 
Podanie mówi o wiatraku w Wierzenicy. W tej wsi udokumentowane jest 
istnienie młyna wodnego. Nie można wykluczyć, że autor pomylił 
Wierzenicę z Wierzonką. Znajdujące się między Wierzonka a szkołą 
wzniesienie znane jest jako Milberg. Ta spolszczona nazwa pochodzi od 
dwóch niemieckich słów; Mühle  młyn i Berg  góra, w dosłownym 
tłumaczeniu góra młyna czyli młyńska góra. W aktach wizytacji biskupa 
poznańskiego Andrzeja Stanisława Kostki Młodziejowskiego z 10 kwietnia 
1778 r. jest zapis odnoszący się do dochodów proboszczowskich 
pochodzących z Wierzonki „z młyna otrzymuje przedniej mąki 4 korce”. 
Niestety zapis ten nie przesądza jednoznacznie czy był to młyn wodny czy 
wiatrowy (wiatrak). Wiele wskazuje, w tym zaznaczony na mapie Gillego z 
początku XIX wieku młyn w Wierzonce, że jednak była to mąka z młyna 
wodnego. Nazwa Milberg pojawiła się najprawdopodobniej po 1797 r., czyli 
przejęciu dóbr cysterek z Owińsk przez von Treskowów. Skoro zdarzenie 
obrosło legendą można domniemać, że coś co było jej podstawą zdarzyło się 
w pierwszej połowie XIX wieku.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Diabeł w młynie
W Wierzenicy w powiecie Poznań Wschód stał kiedyś wiatrak. Można było 
zostawiać w nim na noc niezmielone zboże nie obawiając się złodziei. 
Jednak gdy kiedyś rankiem młynarz przyszedł do młyna przestraszył się 
ogromnie, ponieważ całe zboże, które było w workach zostało ułożone w 
jeden stos. To powtarzało się także w czasie następnych nocy. Młynarz 
zdenerwował się bardzo tym i obiecywał temu, który to odważyłby się wyjść 
na przeciw złoczyńcy dużo pieniędzy. Tylko jeden człowiek ofiarował się to 
uczynić - wójt wsi. Wieczorem uzbrojony w gruby, sękaty kij wszedł do 
młyna i  czekał na złego ducha. Że to zły duch, o tym wszyscy byli 
przekonani. O północy do młyna wszedł diabeł i rozpoczął swoją pracę. Nie 
mógł jej jednak skończyć, ponieważ nagle wyskoczył ze swej kryjówki wójt 
i zaczął go okładać sękatym kijem tak mocno, że on jęczał i stękał z bólu. Ale 
wójt nie przestał, dopóki diabłu nie połamał wszystkich kości. Diabeł miał 
tylko tyle czasu, aby pochwycić worek i wrzucić do niego wszystkie swoje 
połamane kości i zbiec. Odtąd był spokój we młynie i żaden duch go już nie 
nawiedzał, a biedny wójt stał się bogatym człowiekiem.

Diabeł w młynie
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