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       W ostatnim czerwcowym numerze „Wierzeniczeñ” 
b³ogos³awi³em dzieci na rozpoczynaj¹ce siê wakacje. Ani 
cz³owiek siê nie obejrzy, a ju¿ przed nami rok szkolny i znowu 
trzeba b³ogos³awiæ dzieci i m³odzie¿, tym razem na czas nauki.
      W tym wydaniu gazetki zamieszczamy garœæ refleksji i 
wspomnieñ z tegorocznego lata.  
      W koœciele poza niedziel¹ niewiele siê dzieje. Jedynie 
wiêkszym  wydarzeniem jest uroczystoœæ Wniebowziêcia NMP 15 
sierpnia. Tego dnia lubiê odmawiaæ modlitwê poœwiêcenia 
m³odych pêdów zbó¿, zielonych bukietów. Jest ona piêkna i warta 
zapamiêtania. Koñcowy je fragment brzmi: „...A gdy bêdziemy 
schodziæ z tego œwiata, niechaj nas, nios¹cych pe³ne narêcza 
dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najœwiêtsza Dziewica 
Wniebowziêta, najdoskonalszy owoc ziemi...” 
       Tradycj¹ Wierzenicy sta³a siê wieczorna modlitwa na 
cmentarzu za zmar³ych  w wigiliê tej uroczystoœci. Osoby z poza 
naszego terenu czasem s¹ zaskoczone.  Dziwi¹ siê, ¿e w ich 
parafiach tego nie ma. Nie wiem dlaczego tak jest. Osobiœcie 
uwa¿am, ¿e tego dnia nie sposób nie myœleæ o zmar³ych. Dobrze, 
¿e wiele osób to rozumie.
      Na pocz¹tku sierpnia byliœmy z pielgrzymk¹ parafialn¹ w 
Licheniu. W tym  roku po raz pierwszy przy zapisach do ostatniej 
chwili by³y wolne miejsca. Dwa dni po powrocie uda³em siê tam 
raz jeszcze, tym razem prywatnie. Kilka razy obiecywa³em sobie, 
¿e spêdzê w Licheniu wiêcej czasu. W dniach od 6 do 10 sierpnia 
uda³o mi siê to zrealizowaæ.  Dziêkowa³em po raz kolejny za 
pomoc i b³ogos³awieñstwo Bo¿e przy dziele odnowienia krypty. 
Poleca³em Bo¿ej hojnoœci  przez rêce Maryi Licheñskiej, Pani 
Rzeczy Niemo¿liwych prace zwi¹zane z wiat¹ turystyczn¹.  
Pierwszy etap wykonawczy mam nadziejê, ¿e niebawem siê 
rozpocznie. Nie odwa¿y³bym siê ruszyæ tego zadania bez 
licheñskiego zawierzenia. Temat tych prac zapewne bêdzie jeszcze 
nie raz wraca³ w tegorocznej jesieni.

      Zacz¹³em akcentem szkolnym i nim zakoñczê. Zaskoczeniem 
tegorocznego lata jest zmiana na stanowisku dyrektora szko³y 
podstawowej we Wierzonce. Pani Ludmi³a Knopik pe³ni³a t¹ 
funkcjê dwadzieœcia lat. Przyzwyczailiœmy siê do niej, do jej 
mi³ego, spokojnego i serdecznego g³osu.  Zawsze byliœmy  pewni 
jej ¿yczliwoœci. Myœlê ¿e w takim momencie trzeba publicznie 
wypowiedzieæ s³owa wdziêcznoœci i najwy¿szego szacunku. Ta 
szko³a i to miejsce zapewne wiele ma do zawdziêczenia jej 
zaanga¿owaniu. Podobnie zreszt¹ jak innym jeszcze wczeœniej 
pracuj¹cym na tym stanowisku. Jestem przekonany, ¿e te s³owa 
podziela wielu rodziców, a tak¿e  dawnych uczniów.  
       Oczywiœcie z szacunkiem i ¿yczliwoœci¹ witamy now¹ 
Pani¹ Dyrektor. Chcielibyœmy aby czu³a siê od pocz¹tku dobrze 
poœród naszej spo³ecznoœci. Wierzê, ¿e w krótkim czasie potrafi 
ona pokochaæ to miejsce, tych ludzi, a nade wszystko te dzieci.
       Na nowy rok szkolny, który wyznacza wielu rodzinom rytm 
¿ycia, z serca b³ogos³awiê.
 
      26 sierpnia 2012 roku, w rozpoczêtym czternastym roku 
duszpasterzowania w Wierzenicy.    .

                                                                x Przemys³aw Kompf

       W niedzielne popo³udnie 8 lipca, w przeddzieñ wyjazdu 
dzieci do Karpacza, mia³em okazjê odwiedziæ w Koœcianie 
obecnie najstarszego kap³ana naszej diecezji ks. Leona Stêpniaka, 
który wiosn¹ przysz³ego roku, jeœli do¿yje,  obchodziæ bêdzie 100 
urodziny.  Na ten wyjazd namówili mnie przyjaciele Wierzenicy 
ze Stêszewka:  Ewa i Marek Sobczak wraz z mam¹. Pojechaliœmy 
razem samochodem  na popo³udniow¹ kawê. Nie mia³em okazji 
nigdy przedtem osobiœcie poznaæ ks. Leona. Przez d³ugie lata by³ 
on proboszczem koœciañskiej fary.
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       Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ on w czerwcu 1939 roku. Kilka 
miesiêcy póŸniej zaczê³a siê wojna. Wkrótce m³ody ksi¹dz zosta³ 
aresztowany. Ca³y okres wojny przesiedzia³ w obozie 

koncentracyjnym w 
Dachau. W zesz³ym roku 
byliœmy w Kaliszu w 
sanktuarium œw. Józefa. 
Jest to miejsce, do 
którego co roku 
uwolnieni z obozu 
kap³ani przybywali po 
wojnie dziêkowaæ za 
ocalenie. Kiedy zbli¿a³ 
siê front w 1945 roku 
Niemcy, gdzie tylko 

mogli, mordowali wiêŸniów albo pêdzili w inne miejsca bêd¹ce 
jeszcze pod ich kontrol¹. Mo¿na sobie wyobraziæ dramat tamtych 
chwil: nadziejê, bliskoœæ wyzwolenia i obawy, czy nie przyjdzie 
gin¹æ u progu wolnoœci. Wtedy kap³ani przebywaj¹cy w obozie 
zawierzyli swoje ocalenie wstawiennictwu œw. Józefa.
Bogu dziêkujmy, ¿e nale¿ymy do pokolenia, któremu dane by³o 
unikn¹æ wojennej tragedii. Trudno jest nam nawet wyobraziæ sobie 
jak wygl¹da³o piek³o tamtych dni. Na ka¿dym, który to prze¿y³ 
musia³o to odcisn¹æ swoje piêtno.
      Ewa z Markiem ksiêdza Leona znaj¹ od bardzo wielu lat.  
Podkreœlaj¹, ¿e ca³e ¿ycie by³ niezwykle pogodnym i radosnym 
cz³owiekiem. Otwartym do ludzi. Nie by³o nigdy po nim widaæ 
cienia zgorzknienia, bólu, goryczy, tym bardziej z³orzeczenia i 
nienawiœci. Pewnie po tym wszystkim co prze¿y³ nauczy³ siê 
cieszyæ zwyk³¹ codziennoœci¹ i ka¿da  dobra chwila stawa³a siê 
wartoœci¹. Tej pogody ducha ks. Senior nie straci³ do dziœ, kiedy w 
wiekiem przysz³y choroby i fizyczna niemoc: serdeczny, goœcinny, 
¿artuj¹cy. To jest rzeczywiœcie ³aska wiary, to jest owoc wiary, 
owoc dzia³ania Ducha Œwiêtego, który ma moc.  Dobrze, ¿e 
jako ksi¹dz mog³em sobie to przypomnieæ.

                                                            x Przemys³aw Kompf

         W czwartek 16 sierpnia  odprawia³em w koœciele Mszê œw. 
jako dziêkczynienie za 80 lat ¿ycia. Mszê zamawia³a córka, która 
na t¹ okolicznoœæ przywioz³a swoj¹ mamê Teresê zd. Strojna 
Nowak. Jubilatka urodzi³a siê w Wierzenicy, tutaj z rodzicami 
prze¿ywa³a wojnê i mieszka³a a¿ do momentu zam¹¿pójœcia w 
1951 roku. Potem ju¿ tylko okazjonalnie tutaj wraca³a  
Zrozumia³e wiêc, ¿e przyjazd do Wierzenicy na okolicznoœæ 
jubileuszu by³ dla pani Teresy du¿ym prze¿yciem. 
W koœciele usiad³a w ³awce gdzie siedzia³a jej mama. Jest tam 
nawet jeszcze tabliczka z jej imieniem i nazwiskiem. Uca³owa³a 
to miejsce dla niej œwiête, naznaczone obecnoœci¹ i 
wspomnieniem ukochanych osób. 
         Nie pierwszy raz obserwowa³em w Wierzenicy wzruszenie 
ludzi, którzy kiedyœ tu mieszkali,  jak na ³awkach koœcielnych 
znajdowali  po dawnych przodkach tabliczki z imionami i 
nazwiskami swoich bliskich. To ujmuj¹ce za serce prze¿ycie  
nasunê³o mi myœl: ³awki koœcielne rzeczywiœcie wymagaj¹ 
naprawy, trzeba je odnowiæ, nie wolno jednak ich wyrzuciæ (co 
niekiedy podpowiadaj¹ niektórzy). 
        Z pani¹ Teres¹, umówi³em siê na nastêpne Msze z okazji  jej 
kolejnych jubileuszy. Poprosi³em te¿ by odwiedzi³a raz jeszcze  
Wierzenicê i do listopadowej  gazetki opowiedzia³a nam o 
wszystkich swoich bliskich, którzy tu kiedyœ ¿yli i których 
pamiêta. Poprosi³em te¿ o zdjêcia.
                                                             x Przemys³aw Kompf 

  O pewnych odwiedzinach, które coś mi pokazały
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        Na tegoroczne wakacje dzieci, m³odzie¿ i doros³ych z parafii 
zaprosiliœmy do Karpacza. Kilka lat temu grupa m³odzie¿y by³a w 
Szklarskiej Porêbie i mia³a okazjê zwiedzaæ te okolice. Wystarczy 
jednak trochê przerwy i okazuje siê, ¿e przychodz¹ kolejne roczniki, 
które tego ju¿ nie widzia³y. 
       Jak zwykle przygotowanie do wyjazdu dla organizatorów zaczyna 
siê du¿o wczeœniej. Pierwszy raz odwiedziliœmy oœrodek Bielik w 

Karpaczu w paŸdzierniku 2011 roku. Wtedy poznaliœmy sympatyczn¹ 
w³aœcicielkê obiektu i doœæ szybko ustaliliœmy szczegó³y przyjazdu. 
Kiedy siê jedzie pierwszy raz, trudno jest znaleŸæ poszukiwane miejsce. 
Do Karpacza dotarliœmy wieczorem i pada³ deszcz. Nie zauwa¿yliœmy 
ulicy, w któr¹ mamy skrêciæ. Pani podjecha³a do nas do miejsca, gdzie 
siê zatrzymaliœmy. Po zakoñczeniu obu wycieczek, muszê z satysfakcj¹ 

powiedzieæ, ¿e nie zmieni³em  zdania na temat osób, które s³u¿y³y nam 
goœcin¹: Halina i Jerzy Kwiatkowscy to dobrzy, kochani ludzie. 
Przez te dni pobytu zawi¹za³a siê jakaœ nic sympatii wzajemnej. 
Cieszy³em siê, ¿e obojga ma³¿onków mogliœmy goœciæ w Wierzenicy i 
w Wierzonce  w czwartek 23 sierpnia. Jad¹c do rodziny na Pomorze 
Zachodnie po drodze zahaczyli o nasze miejscowoœci.   

       Osobiœcie bardzo lubiê jeŸdziæ w Karkonosze. Z wieloma 
miejscami ³¹cz¹ mnie wspomnienia z dzieciñstwa i m³odoœci. Góry 
Izerskie by³y pierwszymi, które w ¿yciu zdobywa³em jako niespe³na 
11 latek. Tyle samo mia³em kiedy po raz pierwszy wsiada³em na wyci¹g 
krzese³kowy, który wióz³ mnie na Szrenicê. Bardzo mocno  
prze¿ywa³em t¹ drogê. W czasie tej wycieczki  mój starszy brat odst¹pi³ 
mi  bilet, gdy¿ dla obojga nie mieliœmy pieniêdzy. Po Czerniawie 
Zdroju, Œwieradowie Zdroju, Pobiednej i Szklarskiej Porêbie chyba  
móg³bym chodziæ z zawi¹zanymi oczyma, tak dobrze znam te miejsca. 
Móg³bym te¿ bez koñca opowiadaæ o wielu wspania³ych ludziach, 
których w³aœnie tu dane mi by³o poznaæ. Wielu z tych ludzi mieszka³o 
kiedyœ na kresach wschodnich. Ich opowieœci z wileñszczyzny i rejonu 
lwowskiego robi³y na nas m³odych ludziach niesamowite wra¿enie, 
szczególnie tragiczne, nam zupe³nie wtedy nie znane,  opowiadania 
wojenne. Tam w³aœnie odbiera³em lekcje o dzia³alnoœci UPA  i 
„wyzwoleñczych” jednostek sowieckich. To mnie uodporni³o na 
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8 9Wierzeniczenia 6 [92] 2012 wrześniowe

propagandê szkolnych lekcji historii  o piêknym polsko - radzieckim 
braterstwie broni. 

      Osobiste wspomnienie zamieœci³em aby unaoczniæ jak bardzo sam 
cieszy³em siê na ten wyjazd  w Karkonosze i jak wiele on dla mnie 
znaczy³. Uda³o nam siê zobaczyæ kilka ciekawych miejsc: Œnie¿kê, 
Samotniê, Szrenicê, Stóg Izerski, czeskie Skalne Miasto.  M³odzie¿ 
trochê wiêcej chodzi³a, doroœli korzystali z udogodnieñ technicznych. 
Wszêdzie w górê wci¹ga³y nas wyci¹gi. Niestety bardzo kosztowne. 
Widoki, które roztaczaj¹ siê z góry warte s¹ jednak tej ceny.
      Z kap³añskiej m³odoœci przechowujê z Tatr jedno wspomnienie. 
Bêd¹c w drodze na Rysy przede mn¹ sz³y dwie nieznane mi dziewczyny.  
Na jednym z punktów widokowych jedna z nich wykrzyknê³a: „Bo¿e, 
jaki Ty jesteœ piêkny.”  Patrz¹c na piêkno stworzeñ odda³a chwa³ê 
Stwórcy. Ilekroæ patrzê w³aœnie z góry, ten okrzyk uwielbienia 
Stwórcy przychodzi mi na myœl. Bo¿e jaki Ty jesteœ wspania³y, kiedy 
patrzê na Ciebie poprzez  piêkno krajobrazu  Œnie¿ki lub Szrenicy. 
Mo¿na patrzeæ bez koñca i mo¿na uwielbiaæ bez koñca. Cieszy³em 
siê, ¿e wiele osób podziela³o ten zachwyt uwielbienia. Patrzenie z 
góry, to uczenie siê spogl¹dania na œwiat oczyma Bo¿ymi, z pewnej 
perspektywy, widaæ wiêcej. Pobytowi dzieci  towarzyszy³a zmienna 
pogoda, za to doroœli mieli wprost wymarzon¹. ¯adna chmurka nie 
przes³oni³a tego piêkna, które by³o do zobaczenia. 

       Dziêkujê raz jeszcze naszym wolontariuszom, którzy pomagali przy 
opiece nad dzieæmi i w kuchni:  Hannie Pytel, Genowefie Springer, 
Barbarze Kominkiewicz i Ma³gorzacie Ju³ga, tak¿e Irenie Prokop, która  
przygotowa³a projekty na dofinansowanie obu imprez. Wyjazd 
dzieciêcy wspar³ Urz¹d Miasta i Gminy w Swarzêdzu, Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, Firma Dalkia  w Poznaniu, 
Caritas Archidiecezji Poznañskiej  i inni mniejsi ofiarodawcy. 
Wyjazd doros³ych móg³ dojœæ do skutku dziêki wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Poznaniu i Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepe³nosprawnych w Poznaniu. Wszystkim sk³adamy 
serdeczne podziêkowanie.   

       Jeszcze nigdy nie uda³o siê nam zarezerwowaæ obiektu tak 
wczeœnie na rok nastêpny jak tym razem. We wtorek 21 sierpnia 
udaliœmy siê do W³adys³awowa nad morzem do oœrodka „Karol” 
i tam przeprowadziliœmy rozmowy w sprawie naszego pobytu latem 
2013 roku. Namiary na to miejsce dostaliœmy od  kierowcy, który 
towarzyszy³ dzieciom w Karpaczu. Znowu wydaje siê trafiliœmy na 
sympatycznego w³aœciciela. Rozmowy nie nastrêcza³y specjalnych 
trudnoœci. Do tego skorzystaliœmy z mi³ej goœciny. Na razie 
(nieoficjalnie) mogê zaprosiæ na nastêpny rok na wyjazd do 
W³adys³awowa od 30 czerwca do 5 lipca doros³ych  i od 7 do 17 
lipca dzieci.    

                                                                 x Przemys³aw Kompf
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      W wielkanocnym wydaniu „Wierzeniczeñ” dzieli³em siê 
przemyœleniami jakie nasunê³y mi siê w zwi¹zku z szybko postêpuj¹c¹ 
odbudow¹ dworku Rodziny Cieszkowskich. Wyra¿a³em radoœæ, i¿ po 
latach opuszczenia i zapomnienia znów „O¿yje dom, który wydawa³ 
siê ju¿ martwy. Solidnoœæ i prawoœæ nowych w³aœcicieli pozwala mieæ 
pewnoœæ, ¿e bêdzie tam mo¿na wejœæ i jak w dawnych czasach 
ciekawie i piêknie powierzeniczyæ... Dziœ stoimy u progu, kiedy staje 
siê to ju¿ faktem.” 

         W pi¹tek 17 sierpnia odebra³em telefon zapraszaj¹cy mnie na 
poœwiêcenie dworku: Zanim kogokolwiek ten dom przyjmie w goœcinê,  
powinien on byæ poœwiêcony. Umówiliœmy siê na dzieñ nastêpny  na 
godzinê 15.30.  Odwiedzaj¹c to miejsce po kilkunastu tygodniach widaæ 
by³o znowu olbrzymie zmiany. Przedtem niewykoñczone 
pomieszczenia, teraz praktycznie gotowe do zamieszkania. Oczywiœcie 
nowi gospodarze wiedz¹ co jeszcze trzeba zrobiæ aby wykoñczyæ ca³oœæ. 
Ale ju¿ teraz mo¿na po³o¿yæ siê i odpocz¹æ na piêknych stylowych 
³ó¿kach, mo¿na zasi¹œæ do sto³u w salonie i wypiæ popo³udniow¹ kawê. 

       W czasie tych pierwszych odwiedzin uwagê wszystkich przyku³ 
obraz Madonny z Dzieci¹tkiem na rêku znaleziony w czasie remontu  
na poddaszu  dworku. By³ z³o¿ony, oczywiœcie bez ram, w bardzo 
kiepskim stanie. Ile lat przele¿a³ w tym miejscu i czyje rêce go tam 
schowa³y tego nikt nie wie. Pozostanie to tajemnic¹ historii. Odnowiony 

i w oprawie prezentowa³ siê znacznie lepiej. Pracownicy muzeum 
diecezjalnego w Poznaniu patrz¹c na niego mówili, i¿ jako dzie³o sztuki 
nie ma wiêkszej wartoœci artystycznej.  Nam wszystkim wydawa³ siê 
on jednak piêkny. Oto jest drugi obraz  Wierzenickiej Madonny. 
(Od razu mia³em ochotê po¿yczyæ go aby pokazaæ wszystkim w 
koœciele.)   

      Przy tej okazji nasz³a mnie myœl, czy w domach mieszkañców 
pobliskich miejscowoœci nie ma  mebli b¹dŸ przedmiotów, które 
pochodz¹ z dworku?  W 1945 roku  w ca³ym kraju dawnym 
w³aœcicielom nie pozwalano wróciæ do swoich posiad³oœci  i z nich 
zabraæ nawet osobistych rzeczy i pami¹tek. Ludzie  póŸniej te 
przedmioty wynosili do swoich mieszkañ. Najczêœciej  by³y to jakieœ 
pojedyncze sprzêty. Czy nie by³oby dobrze, jeœli taka sytuacja mia³a te¿ 
miejsce u nas, ¿eby one teraz wróci³y do dworku? Podejrzewam, ¿e dla 
obecnych u¿ytkowników nie maja one ¿adnej wartoœci. Mo¿e nawet 
komuœ zawadzaj¹, bo przecie¿ s¹ to dziœ przedmioty zu¿yte.  Maj¹ 
one jednak wartoœæ pami¹tki i jako takie s¹ cenne w miejscu, z 
którego pochodz¹.

       W czasie tego pierwszego spotkania, zanim zasiedliœmy do sto³u 
przy kawie, odmówi³em modlitwê b³ogos³awieñstwa domu. Razem z 
czytelnikami „Wierzeniczeñ” odmawiam j¹ teraz raz jeszcze, 
prosz¹c aby Bóg ten naznaczony piêkn¹ histori¹ dom  i nas 
wszystkich mia³ w swojej opiece.   
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     „Bo¿e, Ojcze nasz, pob³ogos³aw ten dom i tych ludzi, którzy tu 
mieszkaæ i pracowaæ bêd¹. Pob³ogos³aw wszystkich odwiedzaj¹cych. 
      Zachowaj to miejsce w swojej szczególnej opiece, chroñ od 
wszelkich z³ych doœwiadczeñ. Niech ten dom, tak jak w dawnych 
czasach, bêdzie miejscem serdecznych rozmów i spotkañ,       
gdzie mo¿na siê wyciszyæ i piêknie powierzeniczyæ. Niech Duch Œwiêty 
hojnie udziela wszystkim swoich darów: m¹droœci, odwagi, 
roztropnoœci, pokoju, radoœci, ³agodnoœci , opanowania, cierpliwoœci i 
nade wszystko mi³oœci.
      Bo¿e, Ojcze nasz, polecamy Tobie teraz wszystkich dawnych 
mieszkañców i w³aœcicieli tego domu.  Wierzymy, ¿e s¹ w œwiêtych 
obcowaniu, a je¿eli jeszcze cokolwiek oddziela ich od Twojej wiecznej 
mi³oœci, niech modlitwa nasza wyjedna im zbawienie.
      Bo¿ê, nasz Ojcze, zawierzam Tobie ca³¹ Wierzenicê i wszystkie 
miejscowoœci przylegaj¹ce do niej. Niech pamiêæ o Tobie, niech pamiêæ 
o takich ludziach jak August Cieszkowski, uczy nas mi³oœci do Ciebie, 
do Ojczyzny i Koœcio³a, do tego miejsca, do siebie nawzajem i do siebie 
samych. Amen.”  

                                                                 x Przemys³aw Kompf

Ksi¹dz  Przemek napisa³ o poœwiêceniu odbudowanego dworu 
Cieszkowskich. Spójrzmy nañ z perspektywy historycznej. Nowy etap 
swojego istnienia budowla ta rozpoczyna w 170 lat po przybyciu 
Cieszkowskich do Wierzenicy. Mówimy, August Cieszkowski naby³ 
Wierzenicê 2 lipca 1842 r., jednak formalnym nabywc¹ podpisanym na 
akcie notarialnym by³ jego ojciec Pawe³. Faktyczny nowy w³aœciciel 
dworu i wsi czyli August, wkrótce sta³ siê jedn¹ z najwybitniejszych 
postaci pozostaj¹cej pod pruskim panowaniem Wielkopolski. Ten 
przybysz z zaboru rosyjskiego zosta³ reprezentantem Wielkopolan w 
parlamencie pruskim, przewodzi³ Ko³u Polskiemu. Wniós³ ogromny wk³ad 
w powo³anie (pomys³odawca) i dzia³alnoœæ Ligi Polskiej. Za³o¿y³ we 
dworze dziewi¹te w Wielkopolsce kó³ko rolnicze. By³ wspó³za³o¿ycielem i 
jako jedyny trzykrotnie prezesem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ 
Nauk. Jego osoba sprawi³a, ¿e le¿¹ca nieco na uboczu Wierzenica, sta³a siê 
znana w krêgach europejskiej nauki i kultury drugiej po³owy XIX wieku. 
To on, a z czasem jego spuœcizna sprawi³, ¿e do Wierzenicy, do dworu 

trafia³o wiele znanych osób. Najznamienitsz¹ z nich by³ Zygmunt 
Krasiñski nale¿¹cy do triady romantycznych wieszczy. Szeœciokrotnie 
odwiedzi³ wieœ a ¿ywymi pami¹tkami po tych pobytach s¹ nazwy 
„Wzgórze Krasiñskiego” i „Aleja Filozofów”. Równie¿ za spraw¹ jego  
Augusta  postaci stoj¹cy na skraju doliny rzeki G³ównej dwór sta³ siê 
skarbnic¹ dzie³ sztuki. Znajdowa³y siê w nim staro¿ytnoœci, obrazy 
starszej szko³y w³oskiej, rzeŸby Teofila Lenartowicza, portrety rodzinne a 
przede wszystkim ogromne zbiory biblioteczne. By³y one oceniane  na 40 
000 woluminów obejmowa³y prace z filozofii, nauk spo³ecznych i 
przyrodniczych, matematyki, ekonomii, rolnictwa i techniki. Gwoli 
œcis³oœci dodajmy, ¿e w ca³oœci trafi³y do Wierzenicy z innych maj¹tków 
po jego œmierci a niema³a ich czêœæ nie mieszcz¹ca siê we dworze by³a 
przechowywana w „Akademii”. Dwór by³ te¿ miejscem, w którym czêœæ 
wspólnych lat spêdzili August z ¿on¹ Helen¹ (Halin¹) i gdzie urodzi³ siê 
ich starszy syn Krzysztof. To byæ mo¿e w nim zrodzi³a siê b¹dŸ dojrzewa³a 
myœl o upamiêtnieniu zmar³ej ¿ony szczególnym pomnikiem  szko³¹ 
rolnicz¹ jej imienia. Materialnym œladem po tym jest we wsi budynek 
„Akademii”. Po œmierci starszego brata  Krzysztofa „panowa³” we dworze 
i pielêgnowa³ kult ojca „Guga”. Za jego czasów  senatora II RP i wydawcy 
dzie³ ojca, w tym ca³ego Ojcze nasz, bywali w nim: Janina z Puttkamerów 
¯ó³towska prawnuczka Maryli Wereszczakówny m³odzieñczej mi³oœci 
Adama Mickiewicza, Tadeusz Gustaw Jackowski z Wronczyna syn 
Maksymiliana patrona kó³ek rolniczych, historyk z Uniwersytetu 
Poznañskiego Teodor Tyc, Bernard Chrzanowski animator 
wielkopolskiego skautingu, poetka Kazimiera I³³akowiczówna. Te ich 
pobyty pozostawi³y po sobie skromniejsze b¹dŸ obszerniejsze œlady na 
³amach literatury. W 1932 roku, czyli teraz znowu rocznica z rzêdu doœæ 
okr¹g³ych, bo osiemdziesi¹ta i on  „Guga” odszed³ z tego œwiata po 90 
latach bezpoœredniego w³adania dworem przez rodzinê Cieszkowskich 
Bezpoœredniego, poniewa¿ jednym z czterech usynowionych przez niego 
cz³onków zaprzyjaŸnionych rodzin ziemiañskich, nowym w³aœcicielem 
Wierzenicy jako majêtnoœci zosta³ Edward Cieszkowski-Raczyñski 
(zgodnie z wol¹ „Gugi” usynowieni przez niego mieli przybraæ do swoich 
nazwisk rodowych cz³on Cieszkowski). Okupacja i powojenne 
upañstwowienie zakoñczy³y na dziesiêciolecia, nie z woli dawnych 
w³aœcicieli, zwi¹zki dworu z Cieszkowskimi i ich spadkobiercami. 
Dopiero w 1998 r. dwór odzyska³y (skorzysta³y z prawa pierwokupu) córki 
Edwarda Raczyñskiego. Pusty i niszczej¹cy pod koniec 2008 r. znalaz³, z 
ich woli nowego w³aœciciela. 23 marca 2011 r. rozpoczê³y siê prace 
remontowe a ich z daleka widocznym znakiem by³ stoj¹cy przy dworze do 
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     „Bo¿e, Ojcze nasz, pob³ogos³aw ten dom i tych ludzi, którzy tu 
mieszkaæ i pracowaæ bêd¹. Pob³ogos³aw wszystkich odwiedzaj¹cych. 
      Zachowaj to miejsce w swojej szczególnej opiece, chroñ od 
wszelkich z³ych doœwiadczeñ. Niech ten dom, tak jak w dawnych 
czasach, bêdzie miejscem serdecznych rozmów i spotkañ,       
gdzie mo¿na siê wyciszyæ i piêknie powierzeniczyæ. Niech Duch Œwiêty 
hojnie udziela wszystkim swoich darów: m¹droœci, odwagi, 
roztropnoœci, pokoju, radoœci, ³agodnoœci , opanowania, cierpliwoœci i 
nade wszystko mi³oœci.
      Bo¿e, Ojcze nasz, polecamy Tobie teraz wszystkich dawnych 
mieszkañców i w³aœcicieli tego domu.  Wierzymy, ¿e s¹ w œwiêtych 
obcowaniu, a je¿eli jeszcze cokolwiek oddziela ich od Twojej wiecznej 
mi³oœci, niech modlitwa nasza wyjedna im zbawienie.
      Bo¿ê, nasz Ojcze, zawierzam Tobie ca³¹ Wierzenicê i wszystkie 
miejscowoœci przylegaj¹ce do niej. Niech pamiêæ o Tobie, niech pamiêæ 
o takich ludziach jak August Cieszkowski, uczy nas mi³oœci do Ciebie, 
do Ojczyzny i Koœcio³a, do tego miejsca, do siebie nawzajem i do siebie 
samych. Amen.”  

                                                                 x Przemys³aw Kompf
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pocz¹tku lipca 2012 r. dŸwig. U schy³ku wakacji w 2012 roku dwór jest 
niemal gotów do pe³nienia nowej roli. Ju¿ wkrótce powinna rozpocz¹æ siê 
jego nowa historia tym razem miejsca na styku przesz³oœci i przysz³oœci, 
które bêdzie funkcjonowa³o jako  „Centrum Agroturystyczne  Dwór 

. Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy” To co by³o we dworze uleg³o 
zniszczeniu b¹dŸ rozproszeniu podczas II wojny œwiatowej i bezpoœrednio 

 po jej zakoñczeniu. Nic  nie jest w stanie przywróciæ ogromu zbiorów, 
które by³ w nim do II wojny st¹d cieszy ka¿dy powrót przedmiotu niegdyœ 
bêd¹cego we dworze. Powróci³ znaleziony pod dachem podczas remontu a 
teraz odnowiony obraz madonny z Dzieci¹tkiem i ozdobny kafel 
ofiarowany nowym w³aœcicielom przez El¿bietê i Eugeniusza Ma³yszków 

z Wierzenicy. Kafel 
ten do ich rodziny 
trafi³ oko³o 1965 
r o k u  p o d c z a s  
któregoœ kolejnego 
r e m o n t u  w e  
dworze. Mo¿e, o co 
a p e l u j e  k s .  
P r z e m e k  c o œ  
jeszcze trafi na 
dawne  mie j s ce  
staj¹c siê kolejnym, 
drobnym ogniwem 
wzbogacaj¹cym o 
a u t e n t y c z n y  
element stylowe 
w y p o s a ¿ e n i e  
o d r o d z o n e g o  
dworu. 

Ewa J.  
W³odzimierz 

Buczyñscy

        W czwartek  6 wrzeœnia wierzenicki koœció³ odwiedzi³ Pan 
Wies³aw Biegañski powiatowy Konserwator Zabytów aby dokonaæ 
odbioru w³azu wejœciowego do krypty grobowej  Rodziny 
Cieszkowskich. Poniewa¿ prace  by³y finansowane tak¿e z funduszu 
Urzêdu  Miasta i  Gminy Swarzêdz, przybyli tak¿e przedstawiciele 
naszej gminy: Pani vice burmistrz Agata Kubacka i Pan Mariusz 
Szrajbrowski.  Przyjecha³ te¿ Pan Marek Krygier który z ramienia 
parafii prowadzi³ nadzór konserwatorski nad pracami. Spisany zosta³ 
protokó³ po wykonawczy, którego istotn¹ treœæ przytaczamy:
„... Zamkniêcie zejœcia do krypty jest rozwi¹zaniem innowacyjnym i 
autorskim z zastosowaniem rozwi¹zañ indywidualnych. Nale¿y 
pokreœliæ wysok¹ wartoœæ estetyczn¹ i funkcjonaln¹ oraz wykonawcz¹, 
pod wzglêdem estetycznym wpisuje siê w zabytkowy charakter wnêtrza 
koœcio³a... prace ocenia siê bez zastrze¿eñ.” 
      Koniec wieñczy dzie³o. Z satysfakcj¹ przyjmujemy te s³owa. 
Serdeczne dziêki dla w³adz naszej gminy za pomoc w realizacji tego 
zadania. Przy okazji mo¿na nadmieniæ, ¿e ca³¹ kryptê, a tak¿e w³az  
ogl¹da³a te¿ Pani burmistrz Hanna Tomicka, która jakiœ czas temu 
odwiedzi³a nasz koœció³. 
                                                                              xPK

 Dobre słowo na koniec
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Taki tytu³ dla kogoœ, kto na ³amach „Wierzeniczeñ” czy gdzie indziej czyta³ 
o Auguœcie Cieszkowskim chyba budzi zdziwienie. Przecie¿ nie 
anga¿owa³ siê w walkê zbrojn¹, by³ legitymist¹, da³ liczne przyk³ady walki 
na drodze pokojowej o prawa Polaków w pañstwie pruskim, podkreœlmy to 
raz jeszcze  pruskim. A jednak dwukrotnie by³ wiêŸniem w rosyjskiej 
wówczas Warszawie. Pierwszy raz trafi³ do warszawskiego wiêzienia 
wkrótce po powrocie z zagranicznych woja¿y, w trakcie, których jesieni¹ 
1839 r. i wiosn¹ 1840 r. odnowi³ swoj¹ przyjaŸñ z Zygmuntem Krasiñskim. 
Jednak to nie ta przyjaŸñ czy pobyt za granic¹ imperium rosyjskiego, 
przypomnijmy urodzi³ siê jako poddany cara, by³y tym co zaprowadzi³o go 
za kraty. Po powrocie z podró¿y po Europie Zachodniej, co mia³o miejsce 
w po³owie 1840 roku, mia³ za sob¹ pocz¹tki swojej pracy naukowej 
rozpoczêtej w 1838 r., aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu towarzyskim 
Warszawy. Na pewno, co wiemy dziêki Paulinie Wilkoñskiej, bywa³ w 
g³oœnym wówczas salonie Lewockiej, zapewne tak¿e u Niny 
£uszczewskiej, wojewodziny Nakwaskiej. Jak pisa³a Wilkoñska trzy 
wymienione gromadzi³y wszystko, co tylko Warszawa mia³a inteligentnego, 
a zarazem i tak zwany wielki œwiat stolicy. Spotykali siê tam uczeni, poeci, 
artyœcii to artyœci wszelkich ga³êzi sztuki, bo tak¿e i artyœci dramatycznej 
sceny warszawskiej. Nadto i œwiat eleganckim³odzie¿ z³otai panny na 
wydaniu. On syn hrabiego, sam jeszcze nie mia³ tego tytu³u, zamo¿ny, 
wykszta³cony plus wspomniany dorobek naukowy by³ mile widziany w 
tych krêgach. Zaj¹³ siê te¿ dzia³alnoœci¹ publicystyczn¹ w powsta³ym z 
jego udzia³em w 1841 r. czasopiœmie „Biblioteka Warszawska”, jak g³osi³ 
podtytu³ by³o to „Pismo poœwiêcone naukom, sztukom i przemys³owi”. Na 
jej ³amach August Cieszkowski og³osi³ kilka artyku³ów, pismo 
opublikowa³o te¿ obszerne omówienia jego wydanej w Pary¿u w 1839 r., 
po francusku, ksi¹¿ki Du Crédit et de la circulation (O kredycie i obiegu). 
Ta twórcza dzia³alnoœæ Augusta Cieszkowskiego choæ nie maj¹ca znamion 
dzia³alnoœci politycznej jednoznacznie skierowanej przeciwko zaborcy 
zwróci³a na niego uwagê w³adz. W œlad za tym posz³o jego krótkotrwale 
aresztowanie. Zapewne starania ojca, interwencje wp³ywowych
przyjació³ i chyba te¿ ³apówki powoduj¹, ¿e zostaje uwolniony. Z 
póŸniejszej, w 1848 r., z korespondencji Zygmunta Krasiñskiego ze 

Stanis³awem Ma³achowskiem wynika, ¿e August Cieszkowski by³ 
przetrzymany dwadzieœcia cztery godziny a potem grzecznie 
przeproszony. Po uwolnieniu dobrze ju¿ znaj¹cy rosyjskie realia ojciec 
Augusta, w obawie przed konfiskat¹ odziedziczonego po matce maj¹tku, 
w tym 7/8 majêtnoœci Surhów zdecydowa³ o nabyciu mu dóbr w Prusach.  
Uznaj¹c, ¿e w tym czasie pañstwo pruskie dopuszcza³o wiêcej swobód ni¿ 
pozostali zaborcy. W ten sposób przez dzisiejsze Debrzno Wieœ i Trudn¹ w 
powiecie z³otowskim August Cieszkowski trafi³ do Wierzenicy. W tym 
momencie z sarkazmem mo¿emy powiedzieæ, ¿e temu aresztowaniu 
zawdziêczamy najwybitniejszego mieszkañca Wierzenicy, a region 
wybitnego Wielkopolanina. Na dziœ brak jednoznacznej informacji 
mówi¹cej kiedy dosz³o do tego aresztowania. Jeœli w istocie nast¹pi³o ono 
w zwi¹zku z jego dzia³alnoœci¹ publicystyczn¹ na ³amach „Biblioteki 
Warszawskiej” to mia³o ono miejsce na pocz¹tku 1841 roku, zgoda króla 
pruskiego na zakup dóbr w dzisiejszym powiecie z³otowskim zosta³a 
wydana 25 maja 1841 r. To aresztowanie nie przekreœli³o jego kontaktów z 
Warszaw¹ i „Bibliotek¹ Warszawsk¹”. Paulina Wilkoñska spotka³a go w 
salonie Lewockiej w 1842 r. W ci¹gu kilku lat wspó³pracy na ³amach 
„Biblioteki Warszawskiej” opublikowa³ wiele artyku³ów, zadziwiaj¹c 
wielostronnoœci¹. By³y to: Rzecz o filozofii joñskiej jako wstêp do historii 
filozofii, O ochronach wiejskich, Uwagi nad obecnym stanem finansów 
angielskich, Organizacja handlu drzewem i przemys³u leœnego, O 
romansie nowoczesnym Uwagi na temat mowy Schellinga, O wystawie 
berliñskiej, Kilka wra¿eñ z Rzymu. 

 W 1847 r. nie przestaj¹c byæ Polakiem August Cieszkowski 
zmienia w³adcê, spod ber³a carów przechodzi pod koronê króla pruskiego. 
Zamierza w³aœnie w tym roku spêdziæ z ojcem œwiêta Bo¿ego Narodzenia 
jednak pobyt w by³ej „ojczyŸnie” okaza³ siê nieciekawy. Ponownie zosta³ 
aresztowany i tym razem, co wiemy z pewnoœci¹, osadzony w Cytadeli 
Warszawskiej. Opisa³ to co go spotka³o Zygmuntowi Krasiñskiemu w 
liœcie z Poznania. Ten opisa³ to Delfinie Potockiej w liœcie datowanym na 4 
lutego 1848 r. Listy Cieszkowskiego do Krasiñskiego nie zachowa³y siê, 
na szczêœcie Krasiñskiego do Delfiny przetrwa³y i s¹ opublikowane. Oto 
fragment tego listu opisuj¹cy to wydarzenie.

August w najdrobniejszych szczegó³ach rzecz opisuje. Przyjecha³ 
z ojcem na œwiêta do Warszawy, przez dwa dni najspokojniej siedzia³, 
trzeciego ko³o zmierzchu, gdy zabiera³ siê z ojcem jeœæ obiad, nagle 
wchodzi Grass, naczelnik policji, i komisarz cyrku³owy z nim, oba prosz¹, 
by wszystkie papiery im oddano, i dodaj¹, ¿e w³aœciciel musi byæ 
przytomny ich rewizji, by siê z nich t³umaczy³. August z papierami swymi i z 
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nimi wyje¿d¿a. Oni go prosto wioz¹ do Cytadeli. Grzecznoœæ czy ironia by³a 
tak przed ojcem mówiæ. Zreszt¹ i w ¿andarmach jest pewien wstyd czy 
ludzkoœæ  jak umieraj¹cym doktor œmierci zaraz nie og³asza, tak i skazanym 

nie mówi¹ nigdy od razu wszystkiego. Zreszt¹ dogodniej tym panom tak 
czyniæ, bo tylu skarg i przekleñstw po domach nie s³ysz¹. Gdy stan¹³ w 
Cytadeli, oddaj¹ go w rêce jakiegoœ porucznika i kilku ¿o³nierzy. Ci 
przystêpuj¹ zaraz do rewizji osoby. Rozbieraj¹ go do koszuli, szukaj¹ 
wszêdzie konspiracji na nim, gdyby pch³y ukrytej, a co wiêcej, roztwieraj¹ 
mu usta i œwiec¹ zazieraj¹ w usta!!! To zwyczaj miejscowy ,znaæ, ¿e tam 
przywo¿eni, w ostatniej  potrzebie,  czasem po³kn¹ kawa³eczek papieru 
mog¹cy ich zgubiæ.   Zabrali mu wszystko, nawet chustkê od szyi i nosa. 
Zostawili spodnie, surdut, futro. Na pytania nic nie odpowiedzieli 
odprowadzili do ciupki 6 kroków   d³ugiej,   4 szerokie W  niej  sta³a prycza,  
czyli  tapczan  twardy,  wpó³prze³amany,  niepodobny  prawie  do   spania,   
poduszkê dodano s³omian¹, ko³drê we³nian¹ i jedno przeœcierad³o. Stolik 
te¿ by³, ale krzes³a ¿adnego, i trochê piasku w k¹cie do stawiania  œwiecy.  
£ojówka przez  noc  ca³¹ paliæ siê musi z urzêdu, gasiæ jej nie wolno. Co pó³ 
godziny z okropnym trzaskiem wchodzi³ ¿o³nierz ucieraæ knot i patrzeæ, czy 
wiêzieñ œpi, czuwa, czy ju¿ oszala³ lub zabi³ siê, lub ¿yw jeszcze! Ciupka 
by³a jednak doœæ ciep³a. Prosi³ August, by mu pozwolono s³ówko do ojca 
napisaæ,  by siê nie turbowa³. Odpowiedziano mu na to, by siê nie troszczy³ 
o troskê cudz¹, ale ¿eby o sobie myœla³ i gotowa³ siê myœl¹ do stawania 
przed komisj¹ œledcz¹ i zdawania sprawy ze wszystkich swoich czynnoœci. 

We drzwiach by³o okienko szklane i wieczne oko ¿o³nierskie, przytomnoœæ 
opatrznoœci tych miejsc. Nazajutrz o tej samej godzinie. o której  go wziêto, 
sier¿ant z ¿o³nierzami przy bagnetach zjawi³ siê, kaza³ iœæ za sob¹. August 
zrazu myœl¹!. ¿e przed komisjê, tymczasem zaprowadzi³ go przed 
komendanta Cytadeli. Ten mu siê kaza³ ubraæ i podpisaæ, ¿e odebra³, co 
mia³ na sobie, ¿e dosta³ jad³o i o 
nic siê nie upomina. Potem 
kaza³ mu precz z Cytadeli. 
Pojmujesz, ¿e us³ucha³ od razu. 
Konsul pruski upomnia³ siê by³ 
ju¿ o niego i stan¹³ bardzo 
sprê¿ysto w tym. Na jego 
r e k l a m a c j ê  z a r a z  m u  
kancelaria Paszkiewicza 
odpowiedzia³a. ¿e ju¿ rozkaz 
dany wypuszczenia, przed 
odebraniem nawet reklamacji. 
Nazajutrz by³ Aug[ust] u marsza³ka [Paszkiewicza  rosyjskiego 
namiestnika Królestwa Polskiego], który z nim z godzinê rozmawia³, a o 
przytrzymaniu wspomnia³ tylko:  „¹ue  c'est  une  erreur  de  nom,  et  n'en 
parlons plus” [...¿e pomy³ka w nazwisku, i nie mówmy o tym wiêcej]. 
Pomimo tego przez 10 dni jeszcze papiery i rzeczy jego trzymano, do 
ostatniego œwistka przejrzano, w¹tpliwe ustêpy

Byæ mo¿e podejrzewano go o autorstwo jakiegoœ zakazanego 
utworu albo co mniej prawdopodobne przewo¿enie materia³ów 
konspiracyjnych, wszak by³ czas Wiosny Ludów. Z listu gen. Wincentego 
Krasiñskiego do syna relacjonowanego przez niego Delfinie listem z 10-
11 stycznia 1848 r. wynika, ¿e August zapewne po pobycie w Cytadeli by³ 
trochê zakatarzony, ale weso³y comme un pinson [jak ziêba]. Krasiñski 
sugerowa³ Delfinie by informacji o aresztowaniu Augusta nie rozg³aszaæ. 
Sam napisa³ o tym tylko do Stanis³awa Ma³achowskiego. Rzym, 21 
Stycznia  1848; Znów August przez dwadzieœcia cztery godzin, i ju¿ t¹ raz¹ 
w cytadeli, przytrzyman, potem wypuszczon i grzecznie przeproszon jak 
pierwsz¹ raz¹. Trudno powiedzieæ na ile, wkrótce August Cieszkowski 
zosta³ pruskim parlamentarzyst¹, zaanga¿owa³ siê w tworzenie i 
dzia³alnoœæ Ligi Polskiej potem Towarzystwa Przyjació³ Nauk 
Poznañskiego wreszcie poœlubi³ Helenê i zosta³ ojcem, jednak to 
wydarzenie jak siê zdaje ograniczy³o jego bytnoœci w Królestwie Polskim.

Ewa  J. i W³odzimierz Buczyñscy
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  Piêciolecie punktu przedszkolnego we Wierzonce uroczyœcie 

œwiêtowane w maju to dobra okazja do tego, by podsumowaæ 

prowadzone tam zajêcia szczególne. Chodzi mianowicie o katechezy, 

czyli naukê religii.  Od pocz¹tku pos³ugê katechetyczn¹ w placówce 

pe³ni  jako wolontariuszka  ta sama osoba, a jest ni¹ pisz¹ca te s³owa. 

     Zainteresowanym chcê krótko opowiedzieæ o tych zajêciach. 

Pierwszy roczny cykl spotkañ, którego adresatem by³y wszystkie dzieci,  

oparty zosta³ na pakiecie edukacyjnym ,,Cieszymy siê Bogiem” pod red. 

Danuty Jackowiak i ks. Jana Szpeta.  W kolejnym wykorzysta³am tak¿e 

podrêcznik dla piêciolatków ,,Kochamy Boga” tych¿e autorów. W 

trzecim roku, m. in. dlatego ¿e liczba dzieci uczêszczaj¹cych do 

przedszkola ros³a,  podzieli³am je na dwie grupy, a ponadto 

zaproponowa³am i kupi³am im ksi¹¿eczki  ,,Cieszymy siê Bogiem” z 

kolorowankami i naklejkami. Szukaj¹c najracjonalniejszego i najmniej 

obci¹¿aj¹cego finansowo wykorzystania podrêczników, w czwartym, 

bie¿¹cym roku  poprzesta³am ju¿ tylko  na kserowaniu wybranych 

tematów  rysunków. 

   Jako ¿e podstawow¹ form¹ pracy z dzieckiem 3-, 4-, 5- letnim stanowi 

zabawa, zatem katechezy by³y i s¹ oparte w³aœnie na niej.  Ka¿de 

spotkanie zaczynamy jednak nauk¹ modlitwy; dzieci wytrwale kreœl¹  

znak krzy¿a ( okazuje siê to nie takie proste), zwracaj¹ siê do Anio³a 

Stró¿a, niektóre potrafi¹ te¿ na koniec odmówiæ ,,Zdrowaœ Mario” i 

,,Ojcze nasz” ( to te, które pacierz poznaj¹ te¿ w domu). Potem jest 

rozmowa wprowadzaj¹ca w temat zajêæ, tu pomocne s¹ podrêcznikowe 

ilustracje i kolorowe Pismo œw. Aby zaspokoiæ naturaln¹ w tym wieku 

potrzebê aktywnoœci i dzia³ania, zapraszam nastêpnie dzieci do zabaw 

ruchowych oraz gier i zabaw dydaktycznych. Wa¿nym elementem jest 

te¿ œpiew piosenek religijnych i ilustrowanie ich treœci gestami. Dzieci 

bardzo to lubi¹. Kolejn¹ form¹ pracy z przedszkolakami s¹ zabawy 

konstrukcyjne, g³ównie kolorowanie i rysowanie. 

  Te ró¿norodne metody i formy maj¹ stymulowaæ i rozwijaæ zarówno 

sferê poznawcz¹, jak i emocjonaln¹ oraz motoryczn¹. W sk³ad 

materia³ów edukacyjnych obok podrêcznika, przewodnika i zestawu 

mini plansz wchodz¹ plakaty ilustruj¹ce podstawowe modlitwy oraz 

pokaŸne segregatory pomocy dydaktycznych, jakie zgromadzi³am i 

przygotowa³am podczas tych czterech lat. 

  Ufam, ¿e prowadzone przeze mnie spotkania by³y dla dzieci Ÿród³em 

radoœci, a przede wszystkim otwiera³y na obecnoœæ Boga w œwiecie i 

wœród nas. Dla mnie sta³y siê kolejnym  twórczym i inspiruj¹cym 

zadaniem, wcale nie³atwym, ale przynosz¹cym wiele satysfakcji. Za co 

dziêkujê tym , którzy mnie do tej pos³ugi zaprosili.

Maria Macio³ek, katechetka - wolontariuszka
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dziêkujê tym , którzy mnie do tej pos³ugi zaprosili.

Maria Macio³ek, katechetka - wolontariuszka
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    Czy œwiat wzi¹³ siê z niczego? Czy wszystko powsta³o w 
wyniku samoistnych przekszta³ceñ?
Obserwacja ¿ycia pokazuje, ¿e nic siê nie dzieje bez przyczyny. 
Wszystko na co mo¿emy patrzeæ zosta³o  zrodzone albo 
stworzone. Nie ma na œwiecie rzeczy, o których moglibyœmy 
powiedzieæ: wziê³y siê „same z siê”. Trudno jest te¿ wskazaæ 
jak to siê sta³o, ¿e materia nieo¿ywiona sta³a siê materi¹ 
o¿ywion¹. Widzimy te¿ zadziwiaj¹c¹ harmoniê w œwiecie. Nie 
sposób jest mówiæ stale o niekoñcz¹cych siê 
przypadkowoœciach.

     Kiedy patrzymy na obraz namalowany i prezentowany w 
galerii, nie damy sobie wmówiæ, ¿e on tam sam  z siebie  
sfrun¹³.  Ktoœ go powiesi³, a jeszcze przedtem namalowa³. 
Nawet, jeœli nie widzieliœmy tego malarza, wiemy, ¿e on 
istnieje, b¹dŸ kiedyœ istnia³. Dzie³o wskazuje na mistrza. 
Œwiadczy zreszt¹ nie tylko o jego istnieniu ale tak¿e o talencie i 
zainteresowaniach.  Dzie³o wskazuje na mistrza. Zupe³nie 
oczywistym dla nas jest te¿, i¿ malarz nie jest obrazem, ani 
obraz malarzem. Powiemy: to jest malarz, a to jest jego dzie³o, 
obraz, który namalowa³.

      Uruchomiaj¹c komputer, który wykonuje fantastyczne 
operacje albo telefon komórkowy, na ogó³ nie myœlimy jaka 
jest historia powstania tych przedmiotów do momentu kiedy 
zaczêliœmy z nich korzystaæ.  Warto ten proces przeœledziæ. 
Najpierw w g³owie jakiegoœ konstruktora zrodzi³ siê pomys³. 
Powstawaæ zaczê³y pierwsze projekty. Potem powsta³ prototyp. 
Wreszcie po udoskonaleniach ruszono z produkcj¹. Potem 
dalej doskonalono i produkt sta³ siê masowym. Mamy te¿ 
œwiadomoœæ, ¿e gdybyœmy takie urz¹dzenie roz³o¿yli na czêœci 

pierwsze i zaczêli nimi przypadkowo mieszaæ, nie z³o¿y³aby siê 
nam jedna dzia³aj¹ca ca³oœæ. Przypadki nie ukszta³tuj¹, nie 
stworz¹ harmonii. Potrzebne jest dzia³anie celowe.

     Obserwacja, któr¹ ka¿dy mo¿e przeprowadziæ, prowadzi 
nas do stwierdzenia, ¿e skoro nic na œwiecie nie dzieje siê 
„samo z siê”, gdzieœ jest twórca tego œwiata. Ktoœ kto jest poza 
uk³adem rzeczy stworzonych (tak jak malarz jest poza swoim 
dzie³em). Nie jest jego czêœci¹. Niemo¿na wtedy o nim 
powiedzieæ, ¿e zosta³ stworzony. Nie nale¿y myliæ stwórcy i 
stworzenia (malarza i jego obrazu). On jest odwiecznie poza 
czasem. Cz³owiekowi, który ¿yje na ziemi u³amek sekundy 
dziejów mierzonych milionami lat trudno jest ogarn¹æ 
rzeczywistoœæ Bo¿¹, tym bardziej, ¿e wci¹ga go jeszcze wiele 
innych bli¿szych mu spraw. 

      Jednak refleksj¹ rozumu ludzkiego, który obserwuje 
rzeczywistoœæ œwiata i wszechœwiata, mo¿na dojœæ do 
stwierdzenia: œwiat  zosta³ stworzony przez Istotê Wy¿sz¹, 
Absolut, który jest poza nim.  Ten Absolut teologia nazywa 
Bogiem. Rol¹ nauki jest powiedzieæ nam: jak Bóg stworzy³ 
œwiat. 
      
      S³owo mówi: „G³upi z natury s¹ wszyscy ludzie, którzy nie 
poznali Boga, z dóbr widzialnych nie zdo³ali poznaæ tego, który 
jest, patrz¹c na dzie³a nie poznali Twórcy... bo z wielkoœci i 
piêkna stworzeñ poznaje siê przez podobieñstwo ich Sprawcê” 
(M¹droœci 13,1 i 5).

x. Przemys³aw Kompf

Rozpoczynamy cykl nauczania ks. Przemka dotycz¹cy 
fundamentów naszej wiary. Mamy nadziejê, ¿e pomo¿e wzrastaæ 
i byæ bardziej œwiadomym.
Dalsze czêœci bêdziemy publikowaæ w nastêpnych numerach 
Wierzeniczeñ.
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¯egnamy naszego kochanego 
s¹siada ks. Eugeniusza 
GuŸdzio³a diecezjalnego 
egzorcystê i dobrego cz³owieka. 
Jego pos³uga w naszej gminie 
przynios³a piêkne owoce. 
Wierzenica pamiêta. Niech 
dobry Bóg b³ogos³awi Mu na 
dalszej kap³añskiej drodze. 

Modlitwa - egzorcyzm

Œwiêty Michale Archaniele, 
wspomagaj nas w walce, 
a przeciw niegodziwoœci 
i zasadzkom z³ego ducha 
b¹dŸ nasz¹ obron¹. Oby go 
Bóg pogromiæ raczy³, 
pokornie o to prosimy, a Ty, 
Wodzu niebieskich zastêpów, 
szatana i inne duchy z³e, 
które na zgubê dusz ludzkich 
po tym œwiecie kr¹¿¹, moc¹ 
Bo¿¹ str¹æ do piek³a. Amen 

foto. www.ostrobramska.archpoznan.org.pl
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