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We wrzeœniu 2010 roku odby³o siê na probostwie 
w Wierzenicy robocze zebranie poœwiêcone przygotowaniu 
lokalnej spo³ecznoœci na obchody w 2014 roku  jubileuszu 
200 - lecia urodzin wielkiego Polaka hrabiego Augusta 
Cieszkowskiego. Nakreœliliœmy sobie zadania, które nale¿a³oby 
podj¹æ w zwi¹zku z tym jubileuszem. Chcieliœmy wyraziæ nie 
tylko szacunek wobec dokonañ Cieszkowskiego  ale te¿ 
uzmys³owiæ sobie i i innym, ¿e mamy piêkne ludzkie wzorce, od 
których mo¿emy siê uczyæ mi³oœci do Boga, Ojczyzny i Koœcio³a.

Nowi w³aœciciele dworku Cieszkowskich mówili wtedy 
o przygotowaniach do renowacji tego obiektu. Parafia chcia³a 
podj¹æ siê dzie³a odnowienia krypty grobowej Rodziny 
Cieszkowskich.  

Pad³y s³owa o koniecznoœci wydania ksi¹¿ki, która 
w przystêpny sposób spopularyzowa³aby postaæ Augusta 
Cieszkowskiego. Chcieliœmy wci¹gn¹æ ca³y szereg podmiotów, 
które wspólnie z nami mog³yby przygotowywaæ jubileusz. Aby 
godnie przyj¹æ wszystkich goœci, parafia wyrazi³a te¿ chêæ 
wybudowania wiaty turystycznej. 

Po up³ywie ponad 3 lat od tamtego spotkania mo¿emy 
powiedzieæ, ¿e jako lokalna spo³ecznoœæ danego nam czasu nie 
zmarnowaliœmy.  Z b³ogos³awieñstwem Bo¿ym odrestaurowany 

zosta³ dworek Cieszkowskich, w którym dziœ, tak jak w da-
wnych czasach, mo¿na piêknie porozmawiaæ, odpocz¹æ i po-
wierzeniczyæ. W dzie³o odnowy nowi w³aœciciele, Rodzina 
Pañstwa Kundzewiczów, w³o¿yli olbrzymi wysi³ek. Trudno jest a¿ 
uwierzyæ, ¿e wszystko dokona³o siê na przestrzeni zaledwie 
18 miesiêcy od marca 2011 do wrzeœnia 2012 roku.

Od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku trwa³y prace 
przy krypcie grobowej Rodziny Cieszkowskich, która 
ca³kowicie zmieni³a swój wygl¹d.  Nawet w chwili powstania 
nie prezentowa³a siê tak okazale jak obecnie.  Gdy te prace siê 
zamknê³y, od jesieni 2012 roku ruszy³ temat wiaty. Rozpocz¹³ siê 
pierwszy etap budowy. Od maja 2013 roku  do pierwszych dni 
2014 roku nieprzerwanie trwa³ drugi etap. Wiata,. nie tylko 
w ca³oœci zosta³a wybudowana ale jeszcze i wyposa¿ona.

Niebawem, dziêki wysi³kowi naszych redakcyjnych 
kolegów,  Jarki i W³odka , uka¿e siê kolejny specjalny numer 
„Wierzeniczeñ”, który bêdzie monografi¹ Augusta 
Cieszkowskiego.    Wierzê, ¿e publikacja ta trafi powszechnie do 
naszych domów i zostanie przeczytana.

Przed nami ca³y szereg uroczystoœci, w których weŸmie 
udzia³ sporo osób z najró¿niejszych œrodowisk, które w³¹czy³y siê 
przygotowywanie jubileuszu. Pierwsz¹ z nich bêdzie otwarcie 
uroczystoœci jubileuszowych na Mszy œw.  pod przewo-
dnictwem ks. Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego 
Metropolity Poznañskiego w niedzielê 16 marca o 11.00, 
w 120 rocznicê œmierci hrabiego Augusta Cieszkowskiego. 
W kolejnych miesi¹cach bêd¹ dalsze spotkania i wreszcie  
w sobotê 13 wrzeœnia odbêd¹ siê uroczystoœci 200 lecia urodzin 
Augusta Cieszkowskiego.

Wierzê, ¿e jako lokalna spo³ecznoœæ w³¹czymy siê licznie 
w prze¿ywanie tych dni, ¿e poprzez te obchody wszyscy 
przypomnimy sobie czym dla nas jest staniêcie w s³u¿bie mi³oœci 
Boga i bliŸniego, czym jest spo³eczne zaanga¿owanie.

                                                             x Przemys³aw Kompf

2014 rokiem 
szczególnej pamięci 

o Auguście Cieszkowskim 



2 3Wierzeniczenia 1 [106] 2014

We wrzeœniu 2010 roku odby³o siê na probostwie 
w Wierzenicy robocze zebranie poœwiêcone przygotowaniu 
lokalnej spo³ecznoœci na obchody w 2014 roku  jubileuszu 
200 - lecia urodzin wielkiego Polaka hrabiego Augusta 
Cieszkowskiego. Nakreœliliœmy sobie zadania, które nale¿a³oby 
podj¹æ w zwi¹zku z tym jubileuszem. Chcieliœmy wyraziæ nie 
tylko szacunek wobec dokonañ Cieszkowskiego  ale te¿ 
uzmys³owiæ sobie i i innym, ¿e mamy piêkne ludzkie wzorce, od 
których mo¿emy siê uczyæ mi³oœci do Boga, Ojczyzny i Koœcio³a.

Nowi w³aœciciele dworku Cieszkowskich mówili wtedy 
o przygotowaniach do renowacji tego obiektu. Parafia chcia³a 
podj¹æ siê dzie³a odnowienia krypty grobowej Rodziny 
Cieszkowskich.  

Pad³y s³owa o koniecznoœci wydania ksi¹¿ki, która 
w przystêpny sposób spopularyzowa³aby postaæ Augusta 
Cieszkowskiego. Chcieliœmy wci¹gn¹æ ca³y szereg podmiotów, 
które wspólnie z nami mog³yby przygotowywaæ jubileusz. Aby 
godnie przyj¹æ wszystkich goœci, parafia wyrazi³a te¿ chêæ 
wybudowania wiaty turystycznej. 

Po up³ywie ponad 3 lat od tamtego spotkania mo¿emy 
powiedzieæ, ¿e jako lokalna spo³ecznoœæ danego nam czasu nie 
zmarnowaliœmy.  Z b³ogos³awieñstwem Bo¿ym odrestaurowany 

zosta³ dworek Cieszkowskich, w którym dziœ, tak jak w da-
wnych czasach, mo¿na piêknie porozmawiaæ, odpocz¹æ i po-
wierzeniczyæ. W dzie³o odnowy nowi w³aœciciele, Rodzina 
Pañstwa Kundzewiczów, w³o¿yli olbrzymi wysi³ek. Trudno jest a¿ 
uwierzyæ, ¿e wszystko dokona³o siê na przestrzeni zaledwie 
18 miesiêcy od marca 2011 do wrzeœnia 2012 roku.

Od czerwca 2011 do czerwca 2012 roku trwa³y prace 
przy krypcie grobowej Rodziny Cieszkowskich, która 
ca³kowicie zmieni³a swój wygl¹d.  Nawet w chwili powstania 
nie prezentowa³a siê tak okazale jak obecnie.  Gdy te prace siê 
zamknê³y, od jesieni 2012 roku ruszy³ temat wiaty. Rozpocz¹³ siê 
pierwszy etap budowy. Od maja 2013 roku  do pierwszych dni 
2014 roku nieprzerwanie trwa³ drugi etap. Wiata,. nie tylko 
w ca³oœci zosta³a wybudowana ale jeszcze i wyposa¿ona.

Niebawem, dziêki wysi³kowi naszych redakcyjnych 
kolegów,  Jarki i W³odka , uka¿e siê kolejny specjalny numer 
„Wierzeniczeñ”, który bêdzie monografi¹ Augusta 
Cieszkowskiego.    Wierzê, ¿e publikacja ta trafi powszechnie do 
naszych domów i zostanie przeczytana.

Przed nami ca³y szereg uroczystoœci, w których weŸmie 
udzia³ sporo osób z najró¿niejszych œrodowisk, które w³¹czy³y siê 
przygotowywanie jubileuszu. Pierwsz¹ z nich bêdzie otwarcie 
uroczystoœci jubileuszowych na Mszy œw.  pod przewo-
dnictwem ks. Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego 
Metropolity Poznañskiego w niedzielê 16 marca o 11.00, 
w 120 rocznicê œmierci hrabiego Augusta Cieszkowskiego. 
W kolejnych miesi¹cach bêd¹ dalsze spotkania i wreszcie  
w sobotê 13 wrzeœnia odbêd¹ siê uroczystoœci 200 lecia urodzin 
Augusta Cieszkowskiego.

Wierzê, ¿e jako lokalna spo³ecznoœæ w³¹czymy siê licznie 
w prze¿ywanie tych dni, ¿e poprzez te obchody wszyscy 
przypomnimy sobie czym dla nas jest staniêcie w s³u¿bie mi³oœci 
Boga i bliŸniego, czym jest spo³eczne zaanga¿owanie.

                                                             x Przemys³aw Kompf

2014 rokiem 
szczególnej pamięci 

o Auguście Cieszkowskim 



4 5Wierzeniczenia 1 [106] 2014

Jako ca³y Koœció³ wiosn¹ prze¿ywaæ bêdziemy 
kanonizacjê Papie¿a Polaka Jana Paw³a II. W niedzielê 
Mi³osierdzia Bo¿ego 27 kwietnia spróbujemy raz jeszcze 
przypomnieæ sobie czym by³o dla nas przes³anie papieskie. Jan 
Pawe³ jak¿e wymownie mówi³ wielokrotnie o naszym „byæ”
 i naszym „mieæ”. B³ogos³awiê wszystkie osoby, które z naszej 
parafii wybieraj¹ siê do Rzymu indywidualnie, b¹dŸ w 
zorganizowanych grupach na uroczystoœci kanonizacyjne.

W Koœciele 
polskim rozpocznie siê 
te¿ peregrynacja 
Krzy¿a, który bêdzie 
ustawiony w czasie 
Œwiatowych Dni 
M³odzie¿y w Krakowie 
w 2016 roku. Pierwsz¹ 
diecezj¹ do której On 
zawita bêdzie 
Metropolia Poznañska. 
W maju Krzy¿ ten trafi 
do nas do Wierzenicy. 
Wierzê, ¿e w zwi¹zku z 
t¹ niezwyk³¹ 
obecnoœci¹ prze¿yjemy 
wiele dobrych chwil, 
które ka¿demu pozwol¹ 
powiedzieæ:  „co do 
mnie, nie daj Bo¿e bym  
mia³ siê z czego innego 
chlubiæ jak tylko z 
krzy¿a naszego Pana Jezusa Chrystusa., dziêki któremu œwiat sta³ 
siê ukrzy¿owany dla mnie i ja dla œwiata” (Gal 6,14).

x Przemys³aw Kompf 

Razem z całym Kościołem
   W tym roku by³a to moja 15 kolêda w parafii. Przez wszystkie dni, 
z wyj¹tkiem ostatniego, dopisywa³a dobra pogoda. Nigdzie po drodze 
nie zmarz³em, nigdzie nie utkn¹³em w b³ocie i œniegu. Bardzo dziêkujê 
za wszystkie wyrazy ludzkiej ¿yczliwoœci i goœciny. Parafia nasza 
powoli siê rozwija. W chwili obecnej zamieszkuje j¹ 1549 osób: we 
Wierzonce 401, w Kar³owicach 320, w Mielnie 264, Dêbogórze 258, 
Wierzenicy 212, Bugaju 54, Barcinku 32 i Ludwikowie 8 (dane z 
Mielna uwzglêdniaj¹ 2 domy, szacunkowo 8 osób, które od pocz¹tku nie 
przyjmuj¹ kolêdy. W Dêbogórze s¹ to trzy domy, doliczy³em wiêc 
szacunkowo 12 osób). 
   S³owa Bo¿ego b³ogos³awieñstwa kierujê do wszystkich. W sposób 
szczególny pozdrawiam tych, którzy niedawno wprowadzili siê na teren 
naszej parafii. Koœció³ parafialny w Wierzenicy jest tak¿e Waszym 
domem.
Wiele problemów powtarza siê ka¿dego roku. W tym jedna rzecz mnie 
uderzy³a i zarazem ucieszy³a. Jeszcze nigdy nie mieliœmy w parafii tylu 
studentów co obecnie z poœród mieszkañców Kar³owic, Wierzonki i 
Wierzenicy. B³ogos³awiê z wielk¹ radoœci¹ ka¿dego. Nie omieszkam 
przy kolejnej okazji widzenia dopytaæ, jak idzie nauka. Wierzê, ¿e jest 
to trwa³y trend i ¿e niebawem studiuj¹cych bêdzie jeszcze wiêcej.

      Dziêkujê za wszelk¹ ofiarnoœæ kolêdow¹ na rzecz parafii. W tym 
roku by³o to nieco ponad 20 tys. z³. Jest to suma znacznie wiêksza w 
stosunku do kwot z lat ubieg³ych. Co roku z tych pieniêdzy op³acam 
wszystkie œwiadczenia parafii na rzecz diecezji: 5800 z³ z tacy z I 
niedzieli ka¿dego miesi¹ca, 500 z³ za  obowi¹zkowy Biuletyn 
Katolickiej Agencji Informacyjnej, Miesiêcznik Koœcielny i materia³y 
duszpasterskie, 1010 z³ daniny diecezjalnej  (czêœæ przypadaj¹ca na 
utrzymanie centralnych instytucji koœcielnych takich jak kuria, 
archiwum, muzeum, s¹d duchowny), 800 z³. na Bratersk¹ Opiekê 
Kap³añsk¹ (dom ksiê¿y emerytów), 800 z³ za ubezpieczenie koœcio³a. Z 
innych corocznych op³at zap³aci³em 420 z³ za abonament butli z gazem 
w Kar³owicach, 200 z³ za abonament radiowy i telewizyjny, wywóz 
œmieci z probostwa za ca³y rok 480 z³. i z cmentarza za 9 miesiêcy do 
wrzeœnia 2150 z³. Tak¿e zap³aci³em swój ZUS i rycza³towy podatek 

Parę słów o kolędzie
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skarbowy na rok 2014  (razem 4300 z³). Daje to kwotê w zaokr¹gleniu 
16500 z³. Z kolêdy do³o¿y³em tak¿e 1800 z³ do koñcowych zakupów  
sprzêtu na wiatê (garnki, termosy, czajniki elektryczne, podgrzewacze do 
wody, p³yta grzewcza  itp.). Reszta pieniêdzy, ok. 1800 z³ zosta³o jeszcze 
na koncie (od³o¿one na op³atê rachunku za pr¹d w lutym: koœció³ 
i probostwo w Wierzenicy, kaplica w Kar³owicach). 
   Dziêki temu ¿e wiele z corocznych op³at parafia mo¿e op³aciæ ju¿ 
w styczniu, w sezonie martwym dla inwestycji, póŸniej ³atwiej mo¿e 
z bie¿¹cych pieniêdzy odk³adaæ na jakieœ zadania, które s¹ do 
zrealizowania w okresie cieplejszym. W Wierzenicy ten rok by³ jednak 
pewnym wyj¹tkiem. Akurat w styczniu trwa³y koñcowe prace przy 
wiacie. Na ten cel parafia mia³a jednak œrodki wczeœniej ju¿ 
zgromadzone i tylko trochê do³o¿y³em do ostatnich zakupów - 
wspomnianych  naczyñ. 
   Kiedy ktoœ ofiarowuje  pieni¹dze na jakiœ cel, wyra¿a on zaufanie 
osobie, instytucji, która nimi dysponowaæ bêdzie, ¿e nie zostan¹ one 
zmarnowane. Wypada mi pokornie podziêkowaæ za to 
zobowi¹zuj¹ce  zaufanie.       

                                                                  x Przemys³aw Kompf

                                      

   Kilka dni temu wpad³y mi w rêkê grudniowe „Wierzeniczenia” z 2012 
roku (9/95). W podsumowaniu pierwszego etapu budowy, w 
perspektywie roku 2013 pisa³em, ¿e „mam nadziejê, ¿e jeszcze przed 
latem  rozpoczniemy stawiaæ sam¹ wiatê. Pracê ci¹gn¹æ bêdziemy tak 
d³ugo ile bêdzie to mo¿liwe. S¹dzê jednak, ¿e sprawy wykoñczeniowe 
wewn¹trz kiosku, uruchomienie sanitariatu, tak¿e sto³y i ³awy pod wiat¹, 
to bêdzie zadanie roku 2014. Nie wyobra¿am sobie, ¿e przez t¹ 
inwestycjê parafia siê zad³u¿y. Do przodu bêdziemy postêpowaæ 
spokojnymi krokami”.
   Hojnoœæ Bo¿a i ludzi przesz³a wszelkie oczekiwania. Do po³owy 
stycznia 2014 roku, cztery miesi¹ce przed czasem,  uda³o siê zrobiæ 
ca³oœæ zadania, ³¹cznie z wyposa¿eniem wnêtrza. Wszystko op³acane 
by³o na bie¿¹co. Parafia ani przez moment nie by³a zad³u¿ona z tytu³u 
prowadzonych prac. Do tego op³aca³a na bie¿¹co wszelkie inne 

Wiata gotowa na przyjęcie gości

zobowi¹zania. Jest to znak ¿yczliwoœci olbrzymiej rzeszy osób, które 
na ten cel do³o¿y³y hojnie sporo swoich  pieniêdzy.  Cieszy³em siê, ¿e 
tak wielu w niedzielê 26 stycznia chcia³o ogl¹daæ wnêtrze budyneczku 
wiaty. Szkoda, ¿e teraz jest tak zimno. Wiata jest gotowa na przyjêcie 
goœci.                                                         
   Prace ca³ego drugiego etapu zamknê³y siê kwot¹ 179 tys. z³., z tego od 
sponsorów wiêkszych pochodzi³o 96 tys. (50, 28, 10, 8), resztê, 83 tys. 
z³, uda³o siê zebraæ z drobniejszych ofiar i darowizn. To w³aœnie wydaje 
mi siê wprost niewyobra¿alne. Ca³oœæ kosztów wiaty, licz¹c  jeszcze 
wydatki 2012 roku, to 214 tys. z³. Przypomnê, ¿e pierwszy etap robót z 
jesieni 2012 roku obejmuj¹cy tak¿e wszystkie prace przygotowawcze 
wyniós³ 35 tys. z³. Z tego od sponsorów wiêkszych pochodzi³o 16 tys. 
z³.  (10 i 6).  Z drobniejszych ofiar 19 tys. Razem na ca³oœæ zadania 
sponsorzy wiêksi wy³o¿yli  112 tys. (50,38, 10,14),  102 tys. pochodzi³o 
z reszty ofiar. Przygotowany wiosn¹ 2012 roku kosztorys opiewa³ na 
sumê 223 tys. Rzeczywiste koszty okaza³y siê prawie 10 tys. ni¿sze ni¿ 
wyliczone w kosztorysie. Bogu i ludziom niech bêd¹ dziêki.      
 
                                                                 x Przemys³aw Kompf
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                                                                  x Przemys³aw Kompf

                                      

   Kilka dni temu wpad³y mi w rêkê grudniowe „Wierzeniczenia” z 2012 
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Wiata gotowa na przyjęcie gości
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* 20 stycznia - Swarzêdzka  Orkiestra Dêta gra w koœciele krótki koncert 
kolêd.
* 22-23 stycznia -  podczas ferii zimowych wycieczki m³odzie¿y z 
Lubonia do Wierzenicy - poznawanie postaci Augusta Cieszkowskiego.
* 26 stycznia - zespó³ redakcyjny Wierzeniczeñ otrzymuje nagrodê 
„Znak Dobra” im Romy Brzeziñskiej. 
* 8 lutego - wywiad z redakcj¹ Wierzeniczeñ w Radio Emaus
* 9 lutego - ukazuje siê numer specjalny Wierzeniczeñ na Rok Wiary 
z katechezami napisanymi przez ks. Przemys³awa Kompfa
* 9 lutego - Damian Jasiñski zgin¹³ tragicznie ratuj¹c kolegê - „Nie ma 
wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ 
swoich” J 15,13
* 10 marca - msza œw. w rocznicê œmierci Augusta Cieszkowskiego. 
Uniwersytet Przyrodniczy reprezentuje prof. Monika Koz³owska.
* 11 lutego - Papie¿ Benedykt XVI og³asza swoj¹ abdykacjê. Przestanie 
pe³niæ urz¹d papieski 28 lutego. Jest to pierwsza abdykacja papie¿a od 
blisko 700 lat. 
* 17-20 marca - rekolekcje wielkopostne prowadzi ks. dr Adam Sikora 
wyk³adowca etyki z UAM. 
* 13 marca - godz. 19.00 bia³y dym nad Kaplic¹ Sykstyñsk¹. Po 20.00 
pojawia siê Kardyna³ Jorge Mario Bergoglio abp Buenos Aires  
Argentyna, jako nowy papie¿ Franciszek. Pierwszy papie¿ z Ameryki 
Po³udniowej i  spoza Europy.
* 15 kwietnia - spotkanie komitetu organizacyjnego obchodów 200-lecia 
urodzin Augusta Cieszkowskiego. W spotkani uczestnicz¹ 22 osoby 
reprezentuj¹ce:
- Parafiê Wierzenica,
- Zespó³ redakcyjny pisma Wierzeniczenia,
- Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz,
- Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy,
- Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk i zarazem Wydzia³ 
Historyczny oraz Wydzia³ Filologii Polskiej i Klasycznej UAM,  
- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe Forum Luboñskie im. A. 
Cieszkowskiego,

- Radê Miejsk¹ Lubonia, 
- Szko³ê Podstawow¹ im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu,
- Szko³ê Podstawow¹ im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, 
- Szko³ê Podstawow¹ w Wierzonce.
* 1 maja - uroczyste obchody 25-lecia kaplicy w Kar³owicach, na które 
zosta³ zaproszony ks. Jan Pieczonka. To w³aœnie jemu zawdziêczaj¹ 
Kar³owice powstanie kaplicy. Wspólnie z ks. Przemkiem celebruj¹ mszê 
œw.
* 3 maja - nagroda Przyjaciel Wierzenicy A.D. 2013  trafia do r¹k 
Magdaleny i Jacka Gorczyców - architektów, którzy wykonali projekt 
odnowienie krypty Cieszkowskich oraz zaprojektowali wiatê 
turystyczn¹.
* 11 maja - w sobotnie popo³udnie do salonu Dworu Wierzenica na 
klubowe spotkanie Klubu Profesorów „Wierzenica” z siedzib¹ 
w Bydgoszczy przyby³o ponad 40 osób, reprezentuj¹cych krêgi 
naukowe i artystyczne Bydgoszczy, Poznania i Torunia oraz 
przedstawiciele Ziemi Wierzenickiej jak i gminy Swarzêdz. 
Prezentowane by³y wiersze o Auguœcie Cieszkowskim i Wierzenicy.
* 12 maja - prof. Józef Banaszak w imieniu Klubu Profesorów 
„Wierzenica” wrêcza Statuetki Augusta Cieszkowskiego literatom 
Paw³owi Kuszczyñskiemu i Dariuszowi Tomaszowi Lebiodzie. 
* 15 maja -  œroda,  zjazd kursowy kolegów ks. Przemka, z którymi 
27 lat temu przyjmowa³ w katedrze w Poznaniu œwiêcenia kap³añskie. 
* 15 maja - parafia zosta³a wyró¿niona z³ot¹ odznak¹ Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Za opiekê nad zabytkami”. 
* 18 maja - sobota godz. 3.00  wyjazd parafian do Czêstochowy na 
kongres odnowy w Duchu Œw. 
* 29  maja - 1 czerwca - VIII Wierzenickie Czytanie S³owa.
* 31 maja - msza œw. na Maruszce.
* 1 czerwca - Maraton Lednicki, krótki odpoczynek i posi³ek w 
Kar³owicach
* 2 czerwca - w Wierzonce parafialny festyn z okazji dnia dziecka.
* 3 czerwca - spotkanie komitetu obchodów dwusetnej rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego w Oœrodku Kultury w Swarzêdzu. 
* Czerwiec/lipiec wyjazdy letnie nad morze do W³adys³awowa.
* 20 lipca - okolicznoœciowa msza z okazji 5-lecia Oœrodka 
„Wierzenica”.
* Sierpieñ - 2144,50 z³otych  tyle uda³o siê uzbieraæ dla chorej 
dziewczynki. Po raz kolejny okaza³o siê, ¿e jest to ziemia dobrych ludzi.
* 8 wrzeœnia - niedziela, piesza pielgrzymka do D¹brówki z naszej 
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parafii wyrusza spod figury Matki Bo¿ej w Dêbogórze Powracaj¹cych 
pielgrzymów z ró¿nych parafii witano na Maruszce. 
* 27 wrzeœnia - Niebieski grant Volkswagena trafi³ do szko³y 
w Wierzonce. 

Zaanga¿owanie w dzia³alnoœæ na rzecz spo³eczeñstwa to cecha coraz 
wiêkszej liczby przedsiêbiorstw. Do takich zalicza siê równie¿ fabryka 
samochodów Volkswagen Poznañ, fundator, sponsor i wspó³organizator 
szeregu inicjatyw. Na szczególne wyró¿nienie zas³uguje dzia³alnoœæ 
spó³ki na polu edukacji. Jej przyk³adem jest ekologiczny program 
„Niebieskie granty Volkswagen Poznañ”. Koncern bardzo powa¿nie 
podchodzi do kwestii ochrony œrodowiska, st¹d idea, do realizacji której 
zaproszone s¹ szko³y i organizacje pozarz¹dowe. 

27 wrzeœnia br. w siedzibie firmy og³oszono wyniki II edycji programu. 
Na uroczyst¹ galê zaproszono wszystkie podmioty bior¹ce udzia³ w 
przedsiêwziêciu. W napiêciu oczekiwano na rozstrzygniêcie, bowiem 
by³o o co powalczyæ. Autorzy najlepszych projektów mieli otrzymaæ na 
ich realizacjê 6 tysiêcy z³. A przygotowuj¹c konkursowe wnioski, musieli 
pamiêtaæ o wskazanych przez organizatorów kryteriach. 

Tym bardziej wiêc cieszy, i¿ wœród czterech zwyciêzców konkursu 
znalaz³a siê nasza szko³a, tzn. Szko³a Podstawowa w Wierzonce. 
Wniosek, nad opracowaniem którego pracowa³y nauczycielki: Ewa 
B³aszczyk i Maria Macio³ek oraz rodzice bêd¹cy jednoczeœnie 
pracownikami Volkswagen Poznañ, nosi tytu³ ,, Zielony szlak prowadzi 
nas …”. 

Projekt ukazuje mo¿liwoœci wykorzystania naturalnych walorów 
przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w realizacji 
podstawy programowej kszta³cenia ogólnego oraz propaguje aktywn¹ 
edukacjê ekologiczn¹ na œwie¿ym powietrzu . Wa¿nym elementem jest 
stworzenie bazy rowerowej, co stanie siê mo¿liwe przede wszystkim 
dziêki grantowym funduszom. Pomys³odawcy chc¹ zachêciæ okoliczne 
placówki oœwiatowe do wykorzystania piêkna i bliskoœci Puszczy 
Zielonki w celu kszta³towania postaw ekologicznych wœród dzieci i 
m³odzie¿y. Przewiduj¹ wypo¿yczanie rowerów i opiekê przewodnika dla 
grup z opiekunami przybywaj¹cych ze szkó³ podstawowych gminy 
Swarzêdz oraz s¹siednich miejscowoœci. 

Komisja konkursowa, uzasadniaj¹c swój wybór, wskazywa³a, i¿ nasz 
wniosek wzbudzi³ jej szczególne zainteresowanie ze wzglêdu na du¿e 
zaanga¿owanie w przygotowanie oraz realizacjê projektu rodziców 

uczniów naszej szko³y, którzy jednoczeœnie s¹ pracownikami spó³ki 
Volkswagen Poznañ oraz innych, mieszkaj¹cych w okolicy szko³y i 
wspó³pracuj¹cych z ni¹, pracowników tej firmy. W realizacjê 
przedsiêwziêcia zaanga¿owani bêd¹ równie¿ pracownicy Nadleœnictwa 
£opuchówko i Babki, Zespo³u Parków Krajobrazowych Województwa 
Wielkopolskiego, z którymi szko³a wspó³pracuje, zaprzyjaŸnieni ze 
szko³¹ regionaliœci z czasopisma ,,Wierzeniczenia” oraz cz³onkowie 
PTTK . 

Dyrektor Szko³y Podstawowej w Wierzonce Ewa Idziak, odbieraj¹c 
symboliczny czek na 6000 z³. dziêkowa³a rodzicom za tak owocn¹ 
dotychczasow¹ wspó³pracê, która zapowiada wspania³e efekty w 
kolejnych etapach rowerowej niebieskograntowej przygody na zielonych 
szlakach Puszczy. 

                               Maria Macio³ek      

za www.swarzedz.pl
* 28 wrzesieñ - po raz pierwszy turyœci zasiadaj¹ pod wiat¹.               
* 10 paŸdziernika - mieszkanka naszej parafii Jadwiga Talar z Barcinka 
obchodzi³a 100. rocznicê urodzin.
* 12 paŸdziernika - jubileuszowy XX rajd „Witamy jesieñ u Augusta 
Cieszkowskiego”.
* 14 paŸdziernika - msza odpustowa ku czci Jezusa Dobrego 
Nauczyciela w  kaplicy w Kar³owicach, któr¹ odprawia ks. dr Jan 
Glapiak  Przewodnicz¹cy Referatu Prawnego, Dyscypliny Sakramentów 
i Sakramentaliów Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
* 16 paŸdziernika - we Dworze Wierzenica spotyka siê Komitet 
Obchodów 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.
* 17 paŸdziernika -  monta¿ na wiacie symboli chrzeœcijañstwa A i Q.
* 19 paŸdziernika - Zwyciêzc¹ X edycji konkursu „Biblia dla Ciebie” 
rozegranego w Kar³owicach, zosta³ po raz drugi z rzêdu Remigiusz 
Chiluta, maturzysta z Wierzonki. Serdecznie gratulujemy. 
* 5 listopada - w Oœrodku Kultury Leœnej „Powozownia” w 
Go³uchowie, odby³o siê podsumowanie i wrêczenie nagród laureatom 
VII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce. Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy 
zosta³ laureatem. 
* 9 listopada - wyjazd parafian do Lichenia.
* 25 listopada - zmar³ ks. Wojciech Raczkowski, dobrze znany w 
Wierzenicy - Œwiadek m¹drego i pogodnego S³owa 
* Grudzieñ - Katechezy ks. Przemka doczeka³y siê osobnego wydania 
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* 28 wrzesieñ - po raz pierwszy turyœci zasiadaj¹ pod wiat¹.               
* 10 paŸdziernika - mieszkanka naszej parafii Jadwiga Talar z Barcinka 
obchodzi³a 100. rocznicê urodzin.
* 12 paŸdziernika - jubileuszowy XX rajd „Witamy jesieñ u Augusta 
Cieszkowskiego”.
* 14 paŸdziernika - msza odpustowa ku czci Jezusa Dobrego 
Nauczyciela w  kaplicy w Kar³owicach, któr¹ odprawia ks. dr Jan 
Glapiak  Przewodnicz¹cy Referatu Prawnego, Dyscypliny Sakramentów 
i Sakramentaliów Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.
* 16 paŸdziernika - we Dworze Wierzenica spotyka siê Komitet 
Obchodów 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.
* 17 paŸdziernika -  monta¿ na wiacie symboli chrzeœcijañstwa A i Q.
* 19 paŸdziernika - Zwyciêzc¹ X edycji konkursu „Biblia dla Ciebie” 
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Chiluta, maturzysta z Wierzonki. Serdecznie gratulujemy. 
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VII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki na obszarach 
wiejskich w Wielkopolsce. Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy 
zosta³ laureatem. 
* 9 listopada - wyjazd parafian do Lichenia.
* 25 listopada - zmar³ ks. Wojciech Raczkowski, dobrze znany w 
Wierzenicy - Œwiadek m¹drego i pogodnego S³owa 
* Grudzieñ - Katechezy ks. Przemka doczeka³y siê osobnego wydania 
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i zosta³y rozes³ane do wszystkich parafii w Polsce! Jest to jedna z trzech 
lektur - propozycji na nadchodz¹cy rok duszpasterski dla ca³ego 
Koœcio³a w Polsce. 
* 6 grudnia - msza odpustowa œw. Miko³aja patrona parafii. Po raz 
kolejny Miko³aj wrêczy³ podarunki. 
* 21 grudnia- Spotkanie op³atkowe wspólnot dzia³aj¹cych w parafii.
* 23 grudnia - po raz 22 betlejemskie œwiat³o pokoju w parafii.
* 27 grudnia - do Wierzenicy zawita³ goœæ z W³och - Maria Gratkowska 
Scarlini, Wiceprezes Zwi¹zku Polaków we W³oszech, a równoczeœnie 
Prezes Stowarzyszenia Kulturalno W³osko-Polskiego w Toskanii.
* 29 grudnia - podczas mszy œw. w  Niedzielê Œwiêtej Rodziny 
wystêpuje z kolêdami chór mêski „Akord” ze Swarzêdza.
* 31grudnia/1 stycznia 2014 roku o pó³nocy, pasterka noworoczna 
w Wierzenicy.

Ewa J. Buczyñska

Znakomita jêzykowo, 
potoczysta gawêda Barbary 
Wachowicz Sucha Augusta 
Cieszkowskiego  i  Marka  
Kwiatkowskiego znajduje siê w 
pierwszym tomie, obszernej 
bogato ilustrowanej, ksi¹¿ki 
Siedziby wielkich Polaków od 
Reja do Kraszewskiego. Chyba 
tylko z³oœliwoœæ przedmiotów 
martwych sprawi³a, ¿e w zapisie 
³aciñskiej sentencji nad wejœciem 
do dworu w Suchej Sub veteri 
tectu sed parenteli zgubi³o siê 
„tectu”. Wszystko inne jest 
bardzo merytoryczne. Poczy-
naj¹c od opisu powstania dworu, 
przez wizerunki Augusta wraz z 
krewnymi oraz jego dokonania. 
Znakomicie osadzone w tle 

historycznym. W drugiej czêœci rozdzia³u opisane s¹ dzia³ania prof. M. 
Kwiatkowskiego na rzecz uratowania i odrodzenia dworu  miejsca 
narodzin Augusta. Ca³oœæ po³¹czona z w¹tkami osobistymi, bo Sucha to 
ka¿e miejsce czêœci rodzinnej historii autorki. Nie zapomina ona te¿ o 
wspó³czesnym widzeniu postaci Augusta …Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu, który powinien odzyskaæ imiê Augusta Cieszkowskiego.  W 
rozdziale Opinogóra  romantyczna siedziba Krasiñskich  mo¿na 
przeczytaæ o grobie pani de la Haye przy którym siadywali Zygmunt 
Krasiñski z Augustem Cieszkowskim i foteliku pod starym modrzewiem 
zwanym „fotelikiem Cieszkowskiego”. Wœród pozycji w bibliografii 
znajduj¹ siê „Wierzeniczenia”.

Wanda A. Wasik w 
swojej kolejnej ksi¹¿ce Mój 
Or feusz  s i êga  po  t ema t  
wierzenickiego obrazu Madon-
ny przewijaj¹cej Dzieci¹tko. Jest 
on przypisywany krêgowi Guido 
R e n n i e g o  b ¹ d Ÿ  A n t o n i o  
Corregia. W oparciu o swoje 
badania stawia tezê, ¿e malowa³ 
go œl¹ski malarz Neunhertz. 
Pisz¹c o spotkaniu z ks. 
Aleksandrem WoŸnym  jednym 
z kandydatów na o³tarze z 
Uzarzewa, odwo³uje siê do 
„Wierzeniczeñ”.

Marlena Gi¿ycka i Tomasz M. Sobalak s¹ autorami przewodnika 
Œladami wiary po Puszczy Zielonka. Wœród drewnianych œwi¹tyñ 

Przewodnik Puszcza 
Zielonka i okolice, doczeka³ siê 
t r zec i ego ,  poprawionego  
wydania. S³owo „poprawione” jest w pe³ni adekwatne do poprawnie 
wydrukowanego zdjêcia z widokiem w kierunku prezbiterium 
wierzenickiego koœcio³a. Przewodnik jest dzie³em szeregu autorów 
wydanym przez Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”. Oczywiœcie 
obejmuje on informacjami i ilustracjami teren wierzenickiej parafii. 

Ukazało się w 2013 roku z Ziemią Wierzenicką w tle
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p o c z e s n e  m i e j s c e  z a j m u j e  
Wierzenica. Jest te¿ odnotowana 
k a p l i c a  w  K a r ³ o w i c a c h .  W 
odniesieniu do figur i kapliczek  
motywy wierzenickie znajdujemy 
poczynaj¹c od tej ko³o Czernic, z 
obrazem MB Wierzenickiej. Dalej s¹: 
Dêbogóra  figura na skraju alei 
kasztanowej i nowa kapliczka na 
przeciwleg³ym krañcu wsi, w stronê 
Mielna. Na Maruszce zosta³y opisane 
figura, kapliczka na dêbie, mogi³y 
wraz z kilkoma wersjami legendy. 
Kolejne obiekty to krzy¿e w: 
Dêbogórze, Mielnie, zanik³ym ju¿ 
Skorzêcinie,  Wierzonce,  oraz 
Kar³owicach i Wierzenicy (celowo nie 
zosta³y ujête tutaj te przy œwi¹tyniach 
i na cmentarzu). Na tej samej zasadzie 
nie s¹ opisane czynne cmentarze 
parafialne a tylko te zanikaj¹ce czyli 
ewangelickie. Z terenu parafii s¹ to 
cmentarze w Skorzêcine i  Wierzonce. 
Niestety zakrad³ siê b³¹d odnoœnie 
powierzchni tego w Wierzonce 
przeznaczonego dla zwyk³ych 
mieszkañców. Z innych miejsc 
pochówku, tym razem katolickich 
w y m i e n i o n y  j e s t  g r ó b  W.  
Koz³owskiego przy stawach rybnych 
w Wierzonce, a w Wierzenicy kaplica 
mauzoleum Cieszkowskich. Jest te¿ 
opisany „¯alik”, na którym s¹ te¿ 
pochówki sprzed naszej ery. 

Na ³amach wydawnictwa Urzêdu 
Miasta i Gminy Swarzêdz Zeszyty 
Swarzêdzkie. Rocznik regionalny. Nr 
3  w szeregu tekstów s¹ odniesienia do 
Ziemi Wierzenickiej, w dwóch 

zdecydowanie wiêcej. Tomasz £uczak w artykule Wojenne losy 
koœcielnych dzwonów gminy Swarzêdz sporo miejsca poœwiêca  tym z 
Wierzenicy. Na ich przyk³adzie pokazuje te¿ jak zmienia³a siê pod 
wp³ywem Akcji Katolickiej rola fundatorów. Nazwy wodne w gminie 
Swarzêdz przedstawi³ Antoni Kobza. Znajdujemy w tym tekœcie sporo 
wiadomoœci o rzece G³ównej i niektórych jej bezimiennych dop³ywach. 
Chyba omy³kowo cz³on Bach niemieckiej 
nazwy Ostbach (nazwa G³ównej z czasów II 
wojny) zosta³ przet³umaczony jako Ÿród³o 
zamiast strumieñ. S¹ te¿ ujête: ¯urawiniec  
oczko ko³o Dêbogóry (jego fragment le¿¹cy na 
terenie gminy Czerwonak w 2013 r. zosta³ 
zasypany) i Szneka  stawy w Kar³owicach, 
zbiornik Jezioro Kowalskie (w okolicy 
funkcjonuje pod nazw¹ Zalew). 

W c z a s o p i œ m i e  U n i w e r s y t e t u  
P rzyrodn iczego  w Poznan iu  Wieœc i  
Akademickie  tradycyjnie  ukaza³o siê, 
najczêœciej w ramach dzia³u 

 Historia wsi Czerwonak 
z a p i s a n a  w  d o k u m e n t a c h ,  
kronikach i starych fotografiach. 

WIEŒCI O 
NASZYM PATRONIE kilka artyku³ów 
zwi¹zanych z Ziemi¹ Wierzenick¹. W numerze 3-4 (marze-kwiecieñ) 
Rocznicowa msza, o mszy odprawionej w 119 rocznicê œmierci A. 
Cieszkowskiego napisa³ W. Buczyñski. Artyku³, w tym samym numerze, o 
nagrodzie dla naszego pisma  „Wierzeniczenia” nagrodzone „Znakiem 
Dobra”, wspólny tekst E.J. i W. Buczyñskich. Na Drzwi Otwarte 2013 (w 
numerze specjalnym) Ewa Strycka opublikowa³a zaktualizowan¹ wersjê 
artyku³u August Cieszkowski (1814-1894) mecenas edukacji rolniczej.  
Nastêpne teksty naszego autorstwa:  
Wiersze  o  Cieszkowskim w 
Wierzenicy i kolejne statuetki, 
Wiêzieñ August Cieszkowski, Ulica 
Augus ta  C ieszkowsk iego  w  
Poznaniu s¹ w kolejnych numerach, 
od 5-6 (maj-czerwiec) do 9-10 
(wrzesieñ-paŸdziernik).
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Powsta³a wysi³kiem kilkorga autorów, których prac¹ jako redaktor 
kierowa³ Marek Rezler. Wspomniana jest w niej pod k¹tem legendy 
Maruszka, M³yn  Mechowski w kontekœcie osadnictwa olenderskiego. 
Przedstawieni zostali ksiê¿a Wincenty Studniarski (jako wspó³za³o¿yciel 
Kó³ka Rolniczego Wierzenica  Kicin) i Ludwik Haase, który w latach 1909-
1911 patronowa³ licz¹cemu ok. 80 cz³onków Katolickiemu Towarzystwu 
Robotników Polskich w Wierzenicy. Kolejna postaæ to Mieczys³aw 
Ruprycht kierownik szko³y w Kozieg³owach a potem w Wierzonce. 
Przypomniana jest te¿ samorz¹dowo-administracyjna funkcja Wierzonki, 
w 1954 r.  sta³a siê ona siedzib¹ gromady. 

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy 
Ró¿anej  Ubiega siê o nadanie imienia Augusta Cieszkowskiego. Jeszcze 
na etapie wyboru spoœród szeœciu kandydatów, Monika Nagowska  
bibliotekarka w ZSCKR opracowa³a folder August Cieszkowski 
prezentuj¹cy jego postaæ. W sumie 8 stron zawieraj¹cych najistotniejsze, 
przedstawione w zwiêz³ej formie informacje o A. Cieszkowskim. Tekst 
umiejêtnie wzbogacony kilkoma ilustracjami  wizerunek m³odego A. 
Cieszkowskiego, jego popiersie jako patrona Uniwersytetu 
Przyrodniczego, dwór w Surhowie, ok³adki kilku publikacji o jego osobie. 

M o n i k a  N a g o w s k a  
popularyzuje A. Cieszkowskiego tak¿e 
na  z i emi  k ra snos t awsk ie j .  W 
Czasopiœmie Artystycznym „Nestor” 
ukazuj¹cym siê w Krasnymstawie 
opublikowa³a dwa artyku³y. Pierwszy, 
to August Cieszkowski  jubilat roku 
2014. Na wstêpie zosta³y przedstawione 
jego zwi¹zki z ziemi¹ krasnostawsk¹. 
Dalej czytelnicy poznaj¹ go jako 
patriotê, spo³ecznika, reformatora 
rolnictwa i pracowitego europejczyka. 
Obraz jego postaci uzupe³nia obszerne 
kalendarium ¿ycia i dzia³alnoœci. W 
drugim Cz³owiek czynu znajduje siê 
recenzja ksi¹¿ki W. Sajdek, Polski 
Sokrates Pojêcie czynu w filozofii 
Augusta Cieszkowskiego.

Po piêciu latach od Postêp bez rozboju … Wies³awa Sajdek z KUL 
ksi¹¿k¹ Polski Sokrates Pojêcie czynu w filozofii Augusta 
Cieszkowskiego  stworzy³a najobszerniejsz¹ z ubieg³orocznych 
publikacjê poœwiêcon¹ jego postaci. Przedmiotem analizy jest przede 
wszystkim tekst Ojcze nasz, ale te¿ i 
inne jego dzie³a filozoficzne. Jest ona 
dokonana z uwzglêdnieniem czynu w 
myœlach Adama Mickiewicza i 
Zygmunta Krasiñskiego a tak¿e tego 
c o  ³ ¹ c z y  œ w i a t o p o g l ¹ d  o r a z  
podobieñstwo postawy Sokratesa i 
Cieszkowskiego.  Znakomitym 
podsumowaniem ustaleñ autorki s¹ 
s³owa: W wymiarze spo³ecznym czyn 
by³ oczekiwany przez Cieszkowskiego, 
Krasiñski siê go obawia³, a Mickiewicz 
gor¹co do czynu zachêca³. Jest to 
ksi¹¿ka filozoficzna st¹d nie³atwa w 
odbiorze dla wielu czytelników. 
Jednak jak bardzo trafnie ujê³a to 
Monka Nagowska z Siennicy Ró¿anej 
w swojej recenzji tej publikacji  
skierowana do druku w  piœmie 
„Nestor”   (…) mimo naukowego 
jêzyka ksi¹¿ki, warto po ni¹ siêgn¹æ 
choæby w geœcie sympatii dla dawnego mieszkañca regionu, który  choæ 
filozof  pochyla³ siê z uwag¹ nad ludzk¹ codziennoœci¹. Utrwalone 
myœlenie o Krasiñskim i Cieszkowskim jako hrabiach sprawi³o, ¿e autorka 
b³êdnie przypisa³a Augustowi odziedziczenie tytu³u hrabiowskiego. Nie 
mia³ go jeszcze w 1848 r.  st¹d nie móg³ siê go zrzec, tak jak ojciec dosta³ 
go od papie¿a a potem zosta³ on zatwierdzony w Prusach. Nie ma te¿ 
szczêœcia Wierzenica, z jednej strony August zostaje powi¹zany ni¹ od 
1843 r. zamiast 1842 r., z drugiej jest ona podana jako miejsce jego œmierci 
(zmar³ w Poznaniu). Te spostrze¿enia nie umniejszaj¹ ogromu 
interesuj¹cych ocen, spostrze¿eñ i odniesieñ do naszych czasów w pracy 
W. Sajdek. Przyk³adem przywo³ane w niej s³owa Cieszkowskiego, choæ 
odnosz¹ce siê do „sprawy polskiej” jak¿e i dziœ aktualne. Ludzie sk¹din¹d 
dobrej woli, ale nale¿¹cy do ró¿nych stronnictw politycznych (…) l¿¹ siê o 
nieuczciwoœæ (…) s³u¿¹ za œlepe narzêdzie tym, którzy tylko swego 
szukaj¹c, wzajemnie jednych przez drugich oszukuj¹.
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Wierzenickie katechezy domowe autorstwa ks. Przemys³awa 
Kompfa w kieszonkowym formacie wydane przez Wydawnictwo Ikona z 
Szyd³owca maj¹ trafiæ jako jedna z trzech propozycji lektur na przysz³y rok 
duszpasterski do wszystkich parafii w Polsce. S¹ one ilustrowane 
grafikami Albrechta Dürera, dobranymi przez Macieja Dominikowskiego  
redaktora odpowiedzialnego „Wierzeniczeñ”. We wstêpie do tego wydania 
ks. Przemek nawi¹zuje do swoich 14 lata pracy w parafii. Przypomina, ¿e 
pierwsze wydanie „Katechez” z lutego 2013 roku  ukaza³o siê nak³adem 
„Wierzeniczeñ”. Wyjaœnia czytelnikom genezê ich nazwy. Pisze te¿ o 
miejscu ich powstania  Wierzenicy z piêknym drewnianym XVI-
wiecznym koœcio³em oraz postaci Augusta Cieszkowskiego, cz³owieka 

niezwykle m¹drego i pobo¿nego. 
 W  N i e  t y l k o  o r ê ¿ e m .  

Bohaterowie wielkopolskiej drogi 
do niepodleg³oœci Marek Rezler nie 
p o m i n ¹ ³  p o s t a c i  A u g u s t a  
Cieszkowskiego. Rzetelnie i 
pragmatycznie  przedstawia jego 
d o k o n a n i a  n a  r ó ¿ n y c h  
p³aszczyznach dzia ³a lnoœci ,  
podkreœla jego uniwersalizm i 
fascynacjê postêpem. Eksponuje to, 
¿ e  w  „ P r o l e g o m e n a c h  d o  
historiozofii” i „O skojarzeniu 
d¹¿eñ i prac umys³owych w 
W . [ i e l k i e m ]  K s i ê s t w i e  
Poznañsk iem”  s tworzy ³  on  
p o d s t a w y  i d e o l o g i c z n e  i  
filozoficzne pracy organicznej. 
Bardzo ³adnie podsumowuje 
dokonania Augusta: W miarê 
up³ywu lat A. Cieszkowski coraz 
bardziej  stawa³ siê ¿ywym, 

sêdziwym, symbolem, otoczonym powszechnym szacunkiem i uznaniem nie 
tylko w zaborze pruskim, ale i w Galicji. Tym bardziej szkoda, ¿e autor 
pewnie goniony terminami wydawniczymi nie pamiêta³ o swojej wizycie 
w wierzenickiej œwi¹tyni wiosn¹ 2008 r. i zakupion¹ po niej ksi¹¿k¹. St¹d 
kilka b³êdnych datowañ, które bez trudu dostrze¿e uwa¿ny czytelnik 
„Wierzeniczeñ”. I tak: w 1839 r. przyjaŸñ z Zygmuntem Krasiñskim 
zosta³a odnowiona a nie zapocz¹tkowana, z Wielkopolsk¹ w dzisiejszych 

granicach województwa zwi¹za³ siê ju¿ w 1841 r. a z Wierzenic¹ w 1842 r.,  
majêtnoœæ we Francji naby³ nie pod koniec XIX wieku a u schy³ku jego 
pierwszej po³owy. Tak¿e podane imiê ojca  Wincenty nie by³o tym, pod 
którym by³ na co dzieñ znany i pod jakim spoczywa w Wierzenicy. Na 
zwieñczeniu krypty i na trumnie widnieje Pawe³. Jubileusz  
piêædziesiêciolecia pracy naukowej (spóŸniony o 5 lat) obchodzony by³ 10 
wrzeœnia 1893 r. a 26 lutego 1894 r. August Cieszkowski otrzyma³ XX tom 
„Roczników” z opisem uroczystoœci jubileuszowej. Czeski b³¹d sprawi³, 
¿e bohater rozdzia³u figuruje jako patron dzisiejszego Uniwersytetu 
Przyrodniczego ju¿ w 1969 r., jest nim od 1996 roku

Ryszard Karolczak napisa³ Ma³e kompendium wiedzy o regio-
nalizmie swarzêdzkim w tej publikacji zosta³y dostrze¿one 
„Wierzeniczenia” jako … znakomity przyk³ad regionalistyki, dotycz¹cej 
zw³aszcza okolic Wierzenicy, Wierzonki 
i Kar³owic. Dokonania  pisma (chyba z 
sympatii) zosta³y przecenione przez 
dodanie 12 lat istnienia, dzia³amy 
dopiero od 1999 a nie 1987 roku.

 W Kronika Powiatu Poznañ-
skiego nr 4  2013 s¹ równie¿ informacje 
zwi¹zane z Ziemi¹ Wierzenick¹. 
Artyku³ Cieki i akweny w powiecie 
poznañskim  ujmuje rzekê G³ówna (jej 
d³ugoœæ jest mniejsza od zwykle 
podawanej) i  zbiornik Jezioro 
Kowalskie. Jeœli wierzyæ podpisowi 
pod ilustracj¹, jest on na rzece Cybinie. 
Koœcio³y drewniane w powiecie 
poznañskim  opisa³ Zbigniew Szmidt. 
Wierzenica jest obszernie przedsta-
wiona i bardzo ³adnie zilustrowana. 
Szkoda tylko, ¿e autor opar³ siê na 
zdecydowanie starszych Ÿród³ach, st¹d nadal zakrystia jest murowan¹ 
(faktycznie tylko œciana oddzielaj¹ca j¹ od prezbiterium) a kaplica 
grobowa powsta³a  z 1870 r. i zosta³a przebudowana w latach 1930-1932 
(w tych latach zosta³a wybudowana krypta, w 1936 r. pokryto j¹ 
drewnianym zadaszeniem).
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Wieœci Akademickie s¹ dostêpne na stronie www.puls.edu.pl 
w zak³adce Wieœci Akademickie a Zeszyty Swarzêdzkie www.swarzedz.pl 
w zak³adce Nasze wydawnictwa (poprzez Aktualnoœci).

Jak zawsze mamy œwiadomoœæ, ¿e mogliœmy nie natrafiæ na 
wszystkie ubieg³oroczne publikacje w ró¿nym stopniu zwi¹zane z Ziemi¹ 
Wierzenick¹. Tradycyjnie nie przedstawiamy artyku³ów opublikowanych 
na ³amach doœæ powszechnie dostêpnych periodyków ukazuj¹cych siê w 
gminie Swarzêdz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl 
jak te¿ codziennych gazetach regionalnych i ogólnopolskich.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 

     „Obrazy i ksi¹¿ki przekazujê Towarzystwu 
Przyjació³ Nauk w Poznaniu”  tak brzmia³o 
ostatnie zdanie testamentu Augusta 
Cieszkowskiego juniora. Syn filozofa spisa³ te 
s³owa 27 lipca 1903 r. w Suchej na Podlasiu. W póŸniejszym 
testamencie pan Guga (jak nazywano Augusta juniora) zmieni³ jednak 
swoje dyspozycje, dlatego ksiêgozbiór Cieszkowskich wraz z ca³ym 
maj¹tkiem wierzenickim trafi³ do Edwarda Bernarda Raczyñskiego 
(1891-1993), póŸniejszego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodŸstwie. Podczas II wojny œwiatowej hitlerowscy okupanci przejêli 
wierzenick¹ bibliotekê dworsk¹, której wielkoœæ oszacowali wówczas na 
oko³o 10 tys. tomów. Oko³o 1942-1943 r. Niemcy wywieŸli ksi¹¿ki z 
Wierzenicy, umieszczaj¹c je w tzw. Buchsammelstelle  jednej z 3 
sk³adnic ksi¹¿ek skonfiskowanych Polakom, utworzonej w poznañskim 
koœciele Œw. Micha³a. Zebrane tomy okupanci segregowali wed³ug 
jêzyków, po czym te napisane po polsku przekazywali na makulaturê, 
a inne magazynowali w sk³adnicy. W latach 1943-1944 co cenniejsze 
obiekty przejmowa³y biblioteki niemieckie. Spoœród pozosta³ych 
woluminów wiele ucierpia³o podczas bombardowania Poznania przez 
lotnictwo alianckie w maju 1944 r. Niektóre sp³onê³y, inne zosta³y 

zalane wod¹ podczas gaszenia po¿aru, podeptane, zabrudzone i obdarte 
z ok³adek. 
     Po wyzwoleniu Poznania w lutym 1945 r. poznañscy bibliotekarze 
rozpoczêli pracê nad segregowaniem kilku milionów ksi¹¿ek 
zgromadzonych przez okupanta w sk³adnicach. Oddzielono wówczas 
woluminy posiadaj¹ce piecz¹tki i inne znaki w³asnoœciowe, pochodz¹ce 
z ograbionych przez hitlerowców ró¿nych bibliotek. Miêdzy innymi 
wydzielono te¿ tomy z ksiêgozbioru wierzenickiego, zawieraj¹ce 
charakterystyczne odrêczne 
wpisy (zw z kolejnym 
numerem) lub piecz¹tki z 
herbem Do³êga i napisem 
„Biblioteka Cieszkowskich, 
Wierzenica”. Ksi¹¿ki z tymi 
oznaczeniami, a tak¿e 
wymieszane z nimi inne tomy, 
pochodz¹ce  jak uznano  
równie¿ z biblioteki 
wierzenickiej, do koñca 
listopada 1947 r. zosta³y przekazane do zbiorów Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, którego prezesem przez wiele lat by³ 
filozof August Cieszkowski. Biblioteka PTPN równie¿ ucierpia³a 
podczas II wojny œwiatowej  jej ksiêgozbiór zosta³ tak samo 
potraktowany przez hitlerowców jak woluminy wierzenickie: 
przewieziony do sk³adnic, rozgrabiony i w du¿ej mierze zniszczony. 
Odbudowany po wojnie, 
stanowi warsztat pracy dla 
œrodowiska naukowego 
Poznania i Wielkopolski. Tomy 
ze zbioru Cieszkowskich 
uzupe³niaj¹ w pewnej mierze 
poniesione przez PTPN straty 
wojenne. Dziêki dobrej woli 
spadkobierców z rodziny 
Raczyñskich ksiêgozbiór 
zebrany w XIX wieku przez 
Augusta Cieszkowskiego 
pozosta³ w murach Biblioteki 
PTPN. Na pocz¹tku XXI w. 
w³adze Towarzystwa zawar³y 
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ugodê z córkami Edwarda Bernarda Raczyñskiego, na mocy której 
biblioteka Cieszkowskich bêdzie stanowiæ depozyt wieczysty w PTPN. 
Historia jakby zatoczy³a ko³o  spe³ni³a siê wola Augusta Cieszkowskiego 
juniora, spisana w 1903 r., o przekazaniu ksi¹¿ek Towarzystwu 
Przyjació³ Nauk.
     Jak wynika z „Inwentarza ksi¹¿ek hrabiów Cieszkowskich z 
Wierzenicy”, obecnie w Bibliotece PTPN zidentyfikowano 2665 dzie³ 
w ponad 3100 woluminach pochodz¹cych z Wierzenicy. Jest to mniej 
wiêcej 1/3 z przejêtych przez okupanta 10 tys. tomów. Zniszczone 
zosta³o zatem 2/3 ksiêgozbioru. Wœród zachowanych jest niewiele 
polskich ksi¹¿ek, zaledwie 9%. Pozosta³e polonica prawdopodobnie 
trafi³y na makulaturê. Wiêkszoœæ obecnej zawartoœci ksiêgozbioru 
stanowi obcojêzyczna literatura naukowa z dziedziny historii, filozofii 
i teologii. S¹ tam tak¿e dzie³a literackie, w tym publikacje autorów 
wspó³czesnych Cieszkowskiemu. Niektórzy pisarze ofiarowali 
filozofowi swoje ksi¹¿ki, wpisuj¹c dedykacjê do przekazywanego 
egzemplarza. W ksiêgozbiorze wierzenickim nie ma piêknych 
bibliofilskich wydañ. Widocznie filozof by³ molem ksi¹¿kowym, a nie 
bibliofilem. Niew¹tpliwie bardziej zale¿a³o mu na treœci ksi¹¿ek ni¿ na 
ich szacie graficznej. Poza tym najpiêkniejsze dzie³a mog³y zostaæ 
rozgrabione podczas wojny.
     Wiele spoœród tomów z ksiêgozbioru Augusta Cieszkowskiego 
znalaz³o siê w Bibliotece PTPN ju¿ przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹. 
Najprawdopodobniej zosta³y one ofiarowane przez samego filozofa, jako 
¿e w pierwszych kilkudziesiêciu latach dzia³alnoœci Towarzystwa jego 
ksi¹¿nica zwiêksza³a siê wy³¹cznie drog¹ licznych darów. Niew¹tpliwie 
prezes dawa³ innym cz³onkom Towarzystwa przyk³ad ofiarnoœci w tej 
mierze. Jeszcze przed rokiem 1890 do Biblioteki PTPN trafi³a znaczna 
partia starych druków zawieraj¹cych wpisy, które identyfikuj¹ je jako 
fragmenty ksiêgozbioru wierzenickiego. S¹ wœród nich g³ównie dzie³a 
z dziedziny historii, filozofii oraz religii. Tak¿e ³aciñski manuskrypt 
spisany w XVI wieku: odpis szeœciu pierwszych ksi¹g „Kronik” Jana 
D³ugosza zwany „kodeksem Cieszkowskiego” zawiera adnotacje i 
pieczêci œwiadcz¹ce o pochodzeniu z biblioteki w Wierzenicy. Ca³oœæ 
ksiêgozbioru uzupe³niaj¹ liczne woluminy autorstwa Augusta 
Cieszkowskiego, w tym wydane ju¿ po jego œmierci wszystkie tomy 
dzie³a Ojcze nasz.
     Obecnie ksi¹¿ki pochodz¹ce z biblioteki w Wierzenicy s¹ 
udostêpniane czytelnikom w czytelni, podobnie jak inne publikacje 
wydane przed II wojn¹ œwiatow¹. Informacjê o nich mo¿na uzyskaæ za 

poœrednictwem katalogu komputerowego na stronie internetowej 
Biblioteki PTPN http://www.biblioteka.ptpn.poznan.pl. Dziêki temu 
wiedzê o obfitym ksiêgozbiorze filozofa mo¿na uzyskaæ przez internet. 
     /�ród³a: „Dokumenty zwi¹zane ze spadkiem po Auguœcie 
Cieszkowskim jun. z lat 1903-1937” (rêkopis 1868, Biblioteka PTPN); 
„Inwentarz ksi¹¿ek hrabiów Cieszkowskich z Wierzenicy”  egzemplarz 
roboczy/

Joanna Pietrowicz

U schy³ku 2013 zbieg³y siê dwie inicjatywy roku odnoœnie Alei 
Filozofów. Nadleœniczemu Nadleœnictwa Babki dr Mieczys³awowi 
Kasprzykowi tak jak i zespo³owi redakcyjnemu „Wierzeniczeñ” czegoœ 
tam brakowa³o. Po po³udniu 10 grudnia 2013 r. spotkaliœmy siê 
(„Wierzeniczenia” reprezentowali Maciej Dominikowski i W³odzimierz 
Buczyñski) z dr M. Kasprzykiem i in¿. Paw³em Springerem leœniczym 
Leœnictwa Mechowo. Tym razem rozmawialiœmy g³ównie o czêœci 
pó³nocno-wschodniej drogi, któr¹ przemierzali August Cieszkowski 
i Zygmunt Krasiñski. Wêdrowaliœmy po niej od miejsca po wierzenickim 
m³ynie. Przedstawiliœmy nasze propozycje a leœnicy  gospodarze terenu 
odnieœli siê do nich w bardzo satysfakcjonuj¹cy nas sposób. Ustaliliœmy 
dzia³ania z obu stron. Czêœæ z nich dotyczy³a pozosta³oœci martwej ju¿ 
sosny  pomnika przyrody. M. Kasprzyk dobrze zna podleg³y sobie teren, 
choæ nic nam nie powiedzia³, mia³ w¹tpliwoœci w sprawie naszych 
informacji o pomnikowym statusie sosny i … . Po trzech dnia 
skontaktowa³ siê ze mn¹ mgr in¿. Izabela Furman starszy specjalista 
S³u¿by Leœnej Nadleœnictwa Babki. Po sprawdzeniu dokumentacji 
z polecenia M. Kasprzyka, napisa³a: Wed³ug naszej ewidencji pomników 
przyrody sosna (na skarpie) nie jest pomnikiem przyrody, natomiast d¹b 
szypu³kowy (u stóp skarpy bli¿ej miejsca po m³ynie) to pomnik przyrody. 
Odbyliœmy te¿ potem kilka rozmów telefonicznych w tej sprawie.  Pamiêæ 
nie tylko moja podpowiada³a, ¿e niegdyœ na tej soœnie by³a tabliczka 
informuj¹ca o jej pomnikowym charakterze. Siêgn¹³em do naszych 
dokumentów, z nich jasno wynika³o, ¿e status pomnika przyrody to 
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drzewo uzyska³o przy 
koñcu 1956 roku. Do tego 
ustalenia doszliœmy z ¿on¹ 
Ew¹ J. ju¿ wiele lat temu 
(w 1997 roku) kiedy 
najpierw z uczniami ze 
szko³y w Wierzonce 
zbieraliœmy materia³y a 
póŸniej uczestniczyliœmy 
w  o p r a c o w a n i u  
wydawnictwa „Pomniki 
p r z y r o d y  z i e m i  
swarzêdzkiej”. Uda³o siê 
te¿ odszukaæ w bibliotece 
cyf rowej  Orzeczenie  
prezydium Wojewódzkiej 
R a d y  N a ro d o w e j  w  
Poznaniu z  dnia 15 
grudnia 1956 r. o uznaniu 
za pomnik przyrody .  
Zosta³o ono opublikowane 
w Dz. Urz. Wojewódzkiej 
R a d y  N a r o d o w e j  w   
Poznaniu, nr 3, poz. 10, 
1957 r., s. 14. Czytamy w 

nim: Nr 258  sosna pospolita (Pinus silvestris L.) o charakterystycznym 
kszta³cie, oddz. 20 a, l-ctwa Mechowo, n-ctwa Poznañ, grom. Kobylnica. 
W³asnoœæ Skarbu. Pañstwa pod zarz¹dem Zarz¹du Lasów Pañstwowych w 
Poznaniu. Z I. Furman rozwa¿aliœmy mo¿liwoœæ zniesienia ochrony, tak 
jak w przypadku grupy sosen, które ros³y przy drodze z Wierzenicy w 
kierunku Kobylnicy. Jednak nie uda³o siê odszukaæ ¿adnego dokumentu 
przemawiaj¹cego za takim rozwi¹zaniem, czyli sosna pomnik przyrody w 
ci¹gu Alei Filozofów powinna nim byæ, a nie ma jej w dokumentacji 
nadleœnictwa. I. Furman proponuje szukaæ w dokumentacji Leœnictwa 
Mechowo. Jeszcze przed œwiêtami przegl¹damy z P. Springerem 
posiadan¹ przez niego dokumentacjê. Zadanie okazujê siê bardzo 
nie³atwe. Po pierwsze jest zupe³nie inna numeracja oddzia³ów, w okresie 
powojennym zmieni³a siê ona kilkakrotnie. Po wtóre zmienia³a siê te¿ 
przynale¿noœæ interesuj¹cego nas fragmentu lasu do leœnictwa, w 
dokumentach siêgaj¹cych lat szeœædziesi¹tych by³ w Leœnictwie Mechowo 

albo w Leœnictwie Wierzonka (zlikwidowane zarz¹dzeniem 
Nadleœniczego Nadleœnictwa Babki nr 4/2008 z dnia 28 stycznia 2008 
roku). Jeszcze bardziej p³ynn¹ by³a przynale¿noœæ do nadleœnictw: 
Poznañ, Dziewicza Góra, Czerwonak, £opuchówko, Babki. Sprawdzamy 
kolejne mapy, przypisanie interesuj¹cego nas terenu do oddzia³u i jego 
opisy. ¯adnego œladu po soœnie pomniku przyrody, odnajdujemy zapis o 
pomnikowym dêbie (ko³o m³yna), propozycji uznania za pomnik 
kolejnego w oddziale 128. Co wa¿ne nie udaje siê nam powi¹zaæ oddzia³u 
20 a z dzisiejsz¹ numeracj¹. Gdzie szukaæ, mo¿e w Nadleœnictwie 
£opuchówko? Pomaga niezawodny dr Tomasz Sobalak  Zastêpca 
Nadleœniczego Nadleœnictwa £opuchówko. Ju¿ po kilku minutach 
oddzwania i czyta opis oddzia³u 20 a, z budz¹cymi nadziejê informacjami. 
Przedœwi¹teczny czas uniemo¿liwia dotarcie do mapy. Po œwiêtach 
otrzymujê od T. Sobalaka wycinek mapy ze stanem na 1 stycznia 1951 r., 
jest na niej oddzia³ 20. Po skonfrontowaniu z kolejn¹ map¹ udaje siê ustaliæ 
p ó Ÿ n i e j s z ¹  j e g o  
n u m e r a c j ê .  P r z e d  
przekazaniem leœnictw 
Wierzonka i Mechowo 
z  N a d l e œ n i c t w a  
£ o p u c h ó w k o  d o  
Nadleœnictwa Babki 
(zarz¹dzeniami z 2007 
r.) nosi³ on numer 129, 
obecnie 224. W³asna 
znajomoœæ terenu i 
r o z m o w a  z  P .  
S p r i n g e r e m  n i e  
p o z o s t a w i a j ¹  
w¹tp l iwoœc i  to  ta  
martwa dziœ sosna. Nie 
zamierzam dochodziæ w jaki sposób pomiêdzy 1957 rokiem a pierwsz¹ 
po³ow¹ lat szeœædziesi¹tych leœnikom „zgubi³ siê” ten pomnik przyrody. 
Poniewa¿ by³ zaginionym nikt nie móg³ wyst¹piæ o skreœlenie go z 
ewidencji. Jest te¿ jeszcze inna mo¿liwoœæ, w 1957 r. ta sosna nie zosta³a w 
dokumentacji lasów pañstwowych zainwentaryzowana jako pomnik 
przyrody. W takim przypadku trochê dziwne, ¿e charakterystyczna 
tabliczka na niej nie zaintrygowa³a leœników.

Na koniec jeszcze zapomniany fakt zwi¹zany z nadleœnictwami na 
Ziemi Wierzenickiej. W 1945 zosta³y utworzone: Nadleœnictwo 
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Wierzonka i Nadleœnictwo Ludwikowo. W paŸdzierniku 1946 r. 
Nadleœnictwo Wierzonka uleg³o likwidacji, a jego tereny rozdzielono 
pomiêdzy nadleœnictwa: Biedrusko, Poznañ, Zielonka. Nie mam danych 
kiedy swój status nadleœnictw utraci³o Ludwikowo.

W³odzimierz Buczyñski

W pi¹tek, 27 grudnia 2013 r. do 

Wierzenicy zawita³ szczególny goœæ z 

W³och. By³a nim Maria Gratkowska 

Scarlini Wiceprezes Zwi¹zku Polaków 

we W³oszech a równoczeœnie Prezes 

Stowarzyszenia Kulturalno W³osko-

Polskiego w Toskanii. Poœrednimi 

sprawcami jej wizyty byli pochowana w 

bazylice Santa Croce we Florencji 

matka Augusta Cieszkowskiego  Zofia z 

Kickich oraz autor jej pomnika 

nagrobnego  Teofil Lenartowicz. 

Bezpoœrednimi, my korzystaj¹cy z jej 

obecnoœci w Poznaniu. W Wierzenicy spogl¹da³a na dwór Cieszkowskich 

z Alei Filozofów nastêpnie zwiedzi³a go oprowadzona przez prof. 

Zbigniewa Kundzewicza. W koœciele zobaczy³a wszystkie jego 

najcenniejsze zabytki i kryptê Cieszkowskich. Ze szczególnym 

zainteresowaniem ogl¹da³a to co wi¹za³o siê z Cieszkowskimi a zarazem 

³¹czy Wierzenicê i Florencjê. Tym elementem ³¹cz¹cym s¹ drzwi pomnika 

nagrobnego Augusta Cieszkowskiego wykonane we Florencji przez 

T. Lenartowicza. By³a równie¿ bardzo zainteresowana rocznic¹ 200-lecia 

urodzin Augusta Cieszkowskiego. Materia³y, które uzyskaliœmy dziêki 

M. Gratkowskiej Scarlini pozwalaj¹ jednoznacznie rozstrzygn¹æ kwestiê, 

które drzwi  wierzenickie czy florenckie powsta³y jako pierwsze.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Z Florencji do Wierzenicy
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