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2 Wierzeniczenia

                                     

       Adwent, który w³aœnie rozpoczêliœmy jest przypomnieniem, ¿e 
oczekujemy przyjœcia w chwale dni ostatnich Jezusa Chrystusa. Znakiem 
tych dni s¹ roraty, czyli Msza œw. o œwicie.” Ka¿dego roku ludzi Bo¿ych, 
ludzi mocnych zapraszam do udzia³u.
       Œw. Pawe³, najgorliwszy z uczniów,  chrzeœcijanom  w Tesalonice 
zostawi³ takie s³owa:

       „Nie potrzeba... bracia ¿ebym wam poda³ dok³adnie dzieñ i godzi-
nê. Sami nazbyt dobrze wiecie o tym, ¿e dzieñ Pañski nadejdzie jak 
z³odziej w nocy.  Kiedy wiêc mówiæ bêd¹: „Pokój i bezpieczeñstwo”, 
nagle spadnie na nich zag³ada, jak bóle na rodz¹c¹ i nie ujd¹. Lecz wy 
bracia, nie przebywajcie w ciemnoœciach, aby ten dzieñ mia³ was 
zaskoczyæ jak z³odziej. Wy wszyscy bowiem jesteœcie synami dnia i 
œwiat³oœci. Nie nale¿ymy wiêc ani do nocy ani do ciemnoœci. Przeto nie 
œpijmy jak inni, ale czuwajmy i b¹dŸmy trzeŸwi” 
 (1 list do Tesaloniczan 5,1 – 6).   
  
      Na przed³u¿eniu czasu liturgicznego czasu adwentu s¹ œwiêta  
Bo¿ego Narodzenia, a wiêc wspomnienie pierwszego przyjœcia Jezusa na 
ziemiê.  Przypomnê to co pisa³em rok temu. 
W nadchodz¹ce dni te s³owa powinny byæ nam znowu bliskie i wa¿ne. 
One s¹ zawsze aktualne. 
Raz jeszcze chcia³bym wszystkim czytaj¹cym po³o¿yæ je na sercu.

      „Jezus jest darem Boga Ojca dla ziemi. Jest darem mi³oœci wobec 
ludzi. Z tego Bo¿ego daru p³ynie nasz ludzki zwyczaj obdarowywania 
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bliskich upominkami. Cz¹stk¹ œwi¹tecznej radoœci, która w nas jest 
chcemy dzieliæ siê z innymi. Dobrze jest kiedy potrafimy to zrobiæ. 
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym darem jaki 
mamy wobec bliskich to jest nasza mi³oœæ. ¯aden, nawet naj³adniejszy 
upominek, nie przys³oni braku mi³oœci. W³aœnie tym w pierwszym 
rzêdzie mamy obdarzaæ i to nie tylko w œwiêta ale przez  rok. To jest 
wymagaj¹ce.”        

       Do tych s³ów warto coœ dopowiedzieæ.  Dar mamy nie tylko dawaæ 
ale te¿ i przyjmowaæ. Pozwoliæ siebie obdarowaæ stanowi du¿¹ 
umiejêtnoœæ. Dotykamy najwa¿niejszego: przyjêcia od Ojca daru Jezusa. 
Czy ju¿ przyj¹³em? Jak przyj¹³em? Czy to dla mnie wa¿ny dar? Czy te¿ 
mo¿e wszystkim siê ucieszy³em, a Jego nie zauwa¿y³em. Nie od dziœ 
wiadomo, ¿e  dla wielu Jezus jest ci¹gle nierozpakowanym prezentem 
otrzymanym od Ojca. Kolejny rok, kolejna okazja by w³aœnie tym darem 
siê zainteresowaæ.    
       W nowym roku liturgicznym chcemy uczyæ siê mówiæ: „Wierzê w 
Syna Bo¿ego”. Czy wypowiem w swoim sercu  i ustami te s³owa?

                                                                               x  Przemys³aw Kompf

Wdzięczność i szacunek
Gość tegorocznego odpustu: ks. Mateusz Żarnowiecki

       Do przewodniczenia liturgii odpustowej 6 grudnia zaprosi³em ks. 
Mateusza ¯arnowieckiego, od 2007 roku dyrektora Domu Opieki 
Ksiê¿y Emerytów w Poznaniu Antoninku przy ul. Sêdziwoja 46.  
Przedtem przez szereg lat od 1996 roku pe³ni³ funkcjê dyrektora Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej. W³aœnie wtedy, jeszcze jako m³ody ksi¹dz, 
mia³em okazjê go poznaæ.  Prowadz¹c spotkania dla m³odzie¿y w 
Konarzewie staraliœmy siê o dofinansowanie naszych rekolekcji.  
Poniewa¿ wielu uczestników nie by³o w stanie za nie zap³aciæ, Caritas  
wspiera³ nasze prace.  Tak¿e gdy przygotowywa³em na Bo¿e 
Narodzenie upominki dla m³odzie¿y w zak³adzie poprawczym, ks. 
Mateusz ¿yczliwie pomaga³ mi w tym wzglêdzie. Oczywiœcie nie 
chodzi³o o szykowanie drogich prezentów ale o zwyk³y ludzki znak 
pamiêci. 
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       Jemu te¿ jako jednemu z pierwszych, jeszcze pracuj¹c w Poznaniu, 
przedstawi³em ideê domu dla m³odzie¿y uzale¿nionej. Rozwa¿aliœmy 
wtedy i póŸniej gdy by³em ju¿ w Wierzenicy, rozmaite projekty jak 
urzeczywistniæ ten pomys³. Oczywiœcie ruszenie takiego dzie³a, 
oznaczaæ musia³o zaanga¿owanie sporych œrodków finansowych. To z 
kolei wymaga³o  decyzji nie zwyk³ego ksiêdza, który odpowiada za jakiœ 
odcinek pracy Koœcio³a ale rz¹dcy diecezji, który odpowiada za ca³oœæ. 
Muszê powiedzieæ, ¿e ks. Mateusz ¯arnowiecki jako Dyrektor Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej  zabiega³ d³ugo, cierpliwie i skutecznie o to 
poparcie ze strony dwóch kolejnych  Arcybiskupów Poznañskich. Kiedy 
wreszcie decyzja ju¿ zapad³a,  by³ tym, który przygotowa³ 
architektoniczny projekt nowego domu. Na etapie wstêpnych konsultacji 
zaprosi³ nas z ks. Waldemarem i jeszcze jedn¹ osob¹ œwieck¹ by 
architektowi przedstawiæ nasze sugestie jak taki dom powinien 

wygl¹daæ.  
Architekt wszystkie 
nasze sugestie 
zanotowa³, a potem 
zmieni³ w  gotowy 
projekt. Gdy 
wydane zosta³y 
wszystkie 
pozwolenia, ks. 
¯arnowiecki  
rozpocz¹³ budowê i 
doprowadzi³ j¹ do 
koñca. W 2007 roku 
dom sta³ gotowy i 
czeka³ na uzyskanie 
wszystkich 
pozwoleñ by 
rozpocz¹æ 
dzia³alnoœæ.  

       Dziêkujê jemu 
te¿ za objêcie 
pomoc¹ Caritas 
œwietlicy we 
Wierzonce, 
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wspieranie wakacyjnych wyjazdów naszych dzieci i m³odzie¿y, 
wspólnoty m³odzie¿owej, któr¹ wtedy prowadzi³em we Wierzenicy. 
Wspominam rekolekcje wielkopostne, które przed laty ks. Mateusz dla 
nas prowadzi³ rozwa¿aj¹c z nami i dla nas co znaczy s³owo caritas.  
Ludziom za ich ¿yczliwoœæ nale¿y siê wdziêcznoœæ i szacunek. 
W³aœnie to pragnê wyraziæ witaj¹c w naszej parafii ks. Mateusza 
¯arnowieckiego. 
                                                                        x Przemys³aw Kompf

Siêgaj¹c pamiêci¹ do Wigilii Bo¿ego Narodzenia kojarzê j¹ z tym, ¿e 
dzieñ wczeœniej znika³y nasze lalki. Znajdowa³yœmy je w wieczór 
wigilijny pod choink¹. Mia³y nowe sukienki uszyte przez mamê i od 
nowa nas radowa³y. Przygotowywa³yœmy te¿ ozdoby choinkowe, 
przewa¿nie ze s³omy i kolorowych bibu³ek w formie paj¹czków, 
gwiazdek, ³añcuchów. Drzewko stroi³yœmy w godzinach 
popo³udniowych. Mama przyrz¹dza³a potrawy na wieczerzê wigilijn¹: 
zupa rybna, sma¿ony karp, bia³a fasola na sypko, kapusta z grzybami, 
kompot z suszonych jab³ek, gruszek i œliwek oraz makie³ki. Gdy na 
niebie pojawia³a siê pierwsza gwiazda gromadziliœmy siê przy stole. 
Ojciec dzieli³ siê z nami op³atkiem. Po skoñczonej wieczerzy 
œpiewaliœmy kolêdy przy oœwietlonej woskowymi œwieczkami choince. 
Gdy ju¿ wyczerpaliœmy ca³y repertuar nastêpowa³o rozdawanie 
prezentów. PóŸnym wieczorem piliœmy herbatkê i zajadaliœmy s³odkoœci 
upieczone w domu w formie zawijanego makowca, placka dro¿d¿owego 
z kruszonk¹, piernika i pierniczków. 

Iwona Walent

Wigilijne 
wspomnienie
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       W niedzielê, w 
pierwszym dniu grudnia 
odprawia³em o 15.00 
szczególn¹ Mszê œw. By³o 
to dziêkczynienie 
rodziców i rodzeñstwa za 
¿ycie œp. Józia w dniu 10 
jego urodzin. W naszej 
œwi¹tyni zgromadzi³o siê 
doœæ sporo osób. 
Wieczorem odwiedzi³em 
rodzinê. Akurat ogl¹dali 
zdjêcia i filmy  zrobione 
wczeœniej, na których 
mo¿na by³o zobaczyæ 
¿yw¹ postaæ Józia. Dla 
mnie najbardziej 
poruszaj¹ce by³y te 
obrazy, które zosta³y 
zrobione w czasie 
ubieg³orocznego Bo¿ego 
Narodzenia. Przed 
œwiêtami Józio 
powiedzia³, ¿e bardzo 
cieszy siê na te œwiêta i ¿e 
bêd¹ one dla niego 
najpiêkniejsze. 
       W³aœnie w wigiliê 
œwi¹t ciê¿ko chory Józio  
zacz¹³ traciæ wzrok, 
jeszcze coœ widzia³ ale 

jakby przez mglê. W sam pierwszy dzieñ œwi¹t przesta³ widzieæ 
wcale..Na filmie widaæ jak uœmiechniêty Józio prowadzony przez mamê 
podchodzi do choinki. Dotyka ga³¹zek drzewka, obmacuje r¹czkami 

Żeby nie oślepło mi serduszko
Poruszające dębogórskie Boże Narodzenie  AD 2012
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œwi¹teczne ozdoby. Jeszcze z rodzeñstwem buduje zamek z klocków, 
które dosta³ pod choinkê. 
       W czasie choroby Józia w domu przez d³ugi czas odprawiane by³y 
Msze œw., najpierw co tydzieñ, a potem codziennie. Bra³o w nich udzia³ 
czasem po kilkadziesi¹t osób. W ostatnich dniach ponad sto. Przez dom 
przewinê³o siê sporo ksiê¿y. W pierwsze œwiêto, w czasie liturgii 
czytaliœmy Ewangeliê, jedn¹ z trzech do wyboru w Bo¿e Narodzenie: 
prolog œw. Jana o Jezusie, który jest œwiat³em dla œwiata, o œwiat³oœci, 
która w ciemnoœci œwieci:  „By³a œwiat³oœæ prawdziwa, która oœwieca 
ka¿dego cz³owieka” (Jana 1,9). W³aœnie te s³owa Józio s³ysza³ trac¹c 
swój wzrok. PóŸniej dopytywa³, czy jeszcze kiedyœ bêdzie widzia³? 
Mama odpowiedzia³a mu, ¿e nie wie tego czy zobaczy jeszcze œwiat³o 
s³oneczne ale na pewno ujrzy najwa¿niejsze œwiat³o, to œwiat³o, które 
pochodzi od Boga i nich za nim biegnie. Odpowiedzia³ wtedy swojej 
mamusi, ¿e on to wie: „oczy to nic, najwa¿niejsze  ¿eby nie oœlep³o mi 
serduszko”. Jego tata ju¿ na pogrzebie powiedzia³, ¿e serduszko nie 
tylko mu nie oœlep³o ale widzia³o du¿o wiêcej.    

                                                                                      xPK

W koñcz¹cym siê 2013 r.  29 wrzeœ-
nia minê³o 110 lat od œmierci ks. 
Wincentego Studniarskiego 
proboszcza w Kicinie i Wierzenicy. 
Od chwili powstania a¿ do 1812 r., z 
przerw¹ w latach 1589  1598 kiedy to 
koœció³ by³ w rêkach innowierców, 
parafia wierzenicka mia³a swojego 
duszpasterza. Ostatnim z nich by³ ks. 
Krygier, kiedy zmar³ zosta³ pochowa-
ny na cmentarzu przykoœcielnym, 
grób nie zachowa³ siê do naszych 
czasów. Po jego œmierci parafi¹ 
wierzenick¹ do 1958 roku zarz¹dzali 
proboszczowie kiciñscy, a jako 
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Żeby nie oślepło mi serduszko
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                                                                                      xPK

W koñcz¹cym siê 2013 r.  29 wrzeœ-
nia minê³o 110 lat od œmierci ks. 
Wincentego Studniarskiego 
proboszcza w Kicinie i Wierzenicy. 
Od chwili powstania a¿ do 1812 r., z 
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ostatni proboszcz z Uzarzewa. By³ to trudny czas zarówno dla 
duszpasterza jak i dla parafian po³¹czony uni¹ personaln¹ parafii. 
Ilustruje to zapis z kroniki parafii uzarzewskiej odnosz¹cy siê do roku 
1845(?). Wtedy to w³adze œwieckie i duchowne rozwa¿a³y w³¹czenie 
parafii wierzenickiej do parafii uzarzewskiej. W kronice tamtejszej 
parafii zapisano o wierzenickiej: zastêpstwo z rozleg³ej parafii Kiciñskiej 
napotyka³o na trudnoœci a zaspokojenie parafian w zale¿noœci od Kicina 
wobec zbyt dalekiej odleg³oœci nie rozwi¹za³oby problemu. Uzarzewo 
wysunê³o te same obiekcje co do zastêpstwa w Wierzenicy jak Kicin  a 
Wierzenica domaga³a siê nabo¿eñstwa u siebie przynajmniej co drug¹ 
niedzielê [...] parafianie uzarzewscy na to zgodziæ siê nie chcieli. W³adza 
Duchowna zarz¹dzi³a, aby proboszcz z Kicina raz w miesi¹cu odprawia³ 
w Wierzenicy  nabo¿eñstwo i administrowa³ parafi¹ wierzenick¹. PóŸniej 
zarz¹dzi³a w³adza Duchowna, aby proboszcz z Kicina 2 razy tj. co drug¹ 
niedzielê odprawia³ nabo¿eñstwo w Wierzenicy. O nabo¿eñstwie 
odprawianym w wierzenickim koœció³ku przez ks. W. Studniarskiego w 
co drug¹ niedzielê napisa³a te¿ w swoich wspomnieniach Paulina 
Cegielska.

Postaæ ks. Studniarskiego na przestrzeni minionych 200 lat by³a 
pod kilkoma wzglêdami wyj¹tkow¹. To on w tym czasie by³ najd³u¿ej 
sprawuj¹cym funkcjê proboszcza, bo od 1864 do 1903 roku. Do Kicina 
ten urodzony 22 stycznia 1833 r. w Miêdzyrzeczu duchowny przyby³ z 
Lubinia. Tam trafi³ w 1857 r. jako wikariusz po studiach teologicznych 
w Poznaniu i GnieŸnie. W Kicinie pozosta³ do koñca swoich dni i na 
wieki. Jako pierwszy ksi¹dz zosta³ pochowany na nowym, za³o¿onym w 

1830 r. przez ks. Józefa Lisiewicza 
cmentarzu parafialnym. Skromny 
napis na jego grobie znajduj¹cym 
siê ko³o krzy¿a w najwy¿szej 
czêœci kiciñskiego cmentarza g³osi 

Ks. Wincenty Studniarski
proboszcz
1833  1903

Bêd¹c proboszczem w³ada³ 
nale¿¹cymi do parafii gruntami. 
Tym samym by³ po trosze 
rolnikiem. St¹d nie dziwi jego 
obecnoœæ po niedzielnej mszy 26 
maja 1867 r. w wierzenickim 
dworze, na za³o¿ycielskim 
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zebraniu Kó³ka W³oœciañsko-Rolniczego Wierzenica  Kicin. By³o ono 
jednym z pierwszych w regionie i tak jak inne powstaj¹ce w tym czasie, 
mia³o pomóc utrzymaæ ziemiê w polskich rêkach. Inicjatorem jego 
powstania by³ hrabia August Cieszkowski, tego dnia akurat nieobecny. 
Po zagajeniu przez Teodora Dembiñskiego, dzier¿awcê Wierzenicy ks. 
Studniarski przewodniczy³ temu zebraniu, przedstawi³ projekty 
dokumentów statutowych. Jego uczestnicy obdarzaj¹ go funkcj¹ 
sekretarza kó³ka, hrabiemu Augustowi powierzono funkcjê 
przewodnicz¹cego. W 1875 r. ks. Studniarski zosta³, wiceprezesem, by³ 
nim do 1882 r. Dwaj Cieszkowscy, August i jego syn Krzysztof 
kierowali kó³kiem do pocz¹tku XX wieku. Po œmierci Krzysztofa w 
1901 r. jego m³odszy brat August Adolf zwany „Guga”, pomimo 
formalnej przynale¿noœci do kó³ka nie by³ zaanga¿owany w jego 
dzia³alnoœæ. Wtedy sêdziwy ju¿ proboszcz swoimi dzia³aniami zapewne 
ocali³ je przed upadkiem. Zgodnie z kó³kowymi ustaleniami jêzykiem 
obrad by³ jêzyk polski. By³o to wa¿ne w obliczu postêpuj¹cej 
germanizacji, Kulturkampfu (walki kulturowej)  faktycznie walki z 
koœcio³em, odebrania parafiom nadzoru nad szko³ami katolickimi. Tak¿e 
korespondencja z w³adzami koœcielnymi musia³a byæ prowadzona po 
niemiecku. Temu, jak d³ugo i na ile móg³, ks. Studniarski sprzeciwia³ siê 
pomimo nak³adanych na niego z tego tytu³u kar finansowych. O interes 
narodowy walczy³ tak¿e anga¿uj¹c siê w kampanie wyborcze do 
parlamentu pruskiego. W 1885 r. uczestniczy³ w wiecu wyborczym w 
Wierzenicy. Ksiêdzu Studniarskiemu zawdziêczamy pochodz¹cy z 1900 
roku imienny spis katolików  mieszkañców obu parafii. Za jego czasów  
w 1902 roku gontowy dach na kiciñskim koœciele zosta³ zast¹piony 
³upkiem, powsta³ nowy budynek plebani oraz budynki gospodarcze. 
Ostatnie lata jego pos³ugi to czas kiedy w Kobylnicy wówczas bêd¹cej 
w granicach wierzenickiej parafii rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ „Stella” 
(od 1902 r. Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych i Stacji Sanitarnych 
„Stella”). W 1897 r. „Stella” naby³a 4,5 morgi magdeburskiej w 
Kobylnicy. Na tym terenie w 1898 r. rozpoczêto budowê pierwszych 
obiektów  du¿y, murowany barak sypialny i dom gospodarczy z jadalni¹ 
dla 200 dzieci oraz urz¹dzono ogród warzywny i park. 9 lipca 1899 r. 
zosta³a otwarta kolonia nosz¹ca imiê Franciszka Dobrowolskiego 
redaktora „Dziennika Poznañskiego”. Jako proboszcz wierzenicki ks. 
Studniarski sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ nad wypoczywaj¹cymi w 
Kobylnicy dzieæmi. Uczêszcza³y one na nabo¿eñstwa do Wierzenicy. 
Nie by³ cz³onkiem tej organizacji, podobnie jak Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, skupia³ siê na sprawach lokalnych. 
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Jednak wspiera³ materialnie dzia³alnoœæ „Stelli”. W jej sprawozdanie za 
rok 1901/1902  X. proboszcz Studniarski z Kicina da³ 1 beczkê do 
kapusty. W tym samym sprawozdaniu jest informacja o poœwiêceniu 
zak³adu („Stelli”) i figury Serca Jezusowego w ogrodzie, w której to 
uroczystoœci asystowa³. U schy³ku jego ¿ycia w kobylnickiej „Stelli” 
rozpoczê³a siê budowa kaplicy œw. Krzy¿a, która zosta³a ukoñczona w 
1903 r. Nie wiemy czy uczestniczy³ w jej poœwiêceniu 5 lipca 1903 r.  
Wydaje siê doœæ prawdopodobne, ¿e stan zdrowia móg³ mu to 
uniemo¿liwiæ. Ju¿ w 1887 r. z tego wzglêdu prosi³ o zgodê na przejœcie 
na emeryturê, nie dosta³ jej, brakowa³o w diecezji polskich ksiê¿y 
katolickich. Jego niewidowiskowa,  bez fajerwerków walka, czêsto 
wbrew w³asnej s³aboœci, o to co polskie w obu podleg³ych mu parafiach 
zas³uguje na nasz¹ pamiêæ o Jego osobie.

W³odzimierz Buczyñski
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       W poniedzia³ek 25 
listopada uda³em siê na 
rekolekcji kap³añskie do 
Zaniemyœla. Kiedy tam 
dotar³em dowiedzia³em siê 
o zgonie w tym dniu 
ksiêdza Wojciecha 
Raczkowskiego. Poniewa¿ 
bywa³ on kilka razy w 
Wierzenicy i lubi³ nasze 
miejsce, napiszê o nim kilka 
s³ów wspomnienia.
       Pozna³em go w 
pracuj¹c w pierwszej po 
œwiêceniach parafii w 
Œrodzie Wielkopolskiej. On 
wówczas by³ proboszczem 
w s¹siedniej parafii 
Najœwiêtszego Serca Pana 
Jezusa. Bardzo czêsto 
widywaliœmy siê. Dla mnie 
jako m³odego ksiêdza by³ 
jednym z tych kap³anów, 
którzy wywarli na mnie 
bardzo pozytywne 
wra¿enie. Dlatego te¿ 
opisa³em go w swoich 
wspomnieniach z 25 lat 
kap³añstwa: „Od pocz¹tku uderza³a mnie jego serdecznoœæ, m¹droœæ i... 
poczucie humoru. ¯y³ niezwykle skromnie...nie zwraca³ uwagi na swój 
wygl¹d. Na biurku mia³ zawsze spory ba³agan. Najbli¿si i nie tylko 
wiedzieli, ¿e lubi³ sypiaæ w biurze. Bardzo czêsto, tak¿e w czasie 
liturgii, opowiada³ pogodne anegdoty, umia³ nauczaj¹c rozbawiæ ludzi, 
lubi³ tak¿e z siebie ¿artowaæ. Zapamiêta³em, myœlê ¿e na zawsze, jego 

Świadek mądrego i pogodnego Słowa
Zmarł dobrze znany w Wierzenicy x Wojciech Raczkowski
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przestrogê przed ... ksiê¿mi brêkotami. Wtedy wszyscy lubili go s³uchaæ, 
ja tak¿e. Widzia³em w nim zawsze kap³ana, œwiadka m¹drego i 
pogodnego S³owa”(„Wierzeniczenia” 9/2011, s 11). W³aœnie dlatego 
kilka razy zaprasza³em go do Wierzenicy. Prowadzi³ u nas rekolekcje, 
dwa razy odwiedza³ nas 3 Maja. Zawsze taki sam: Bo¿y, serdeczny, 

pogodny, pe³en m¹drych i dobrych s³ów. Na proœbê rodziny odprawia³ w 
Wierzenicy Mszê œw. w jêzyku ³aciñskim w starym rycie. Ostatni raz by³ 
u nas przy okazji pogrzebu Józia Kiernickiego w koñcu stycznia br. By³o 
widaæ, ¿e jest s³aby. Myœla³em, czy go nie zaprosiæ znowu 3 Maja. Tro-
chê ¿a³ujê teraz, ¿e tego nie zrobi³em. Nie chcia³em go jednak mêczyæ. 
Wiedzia³em, ¿e czêsto jest zapraszany w ró¿ne miejsca. Mszê œw. 
dziêkczynn¹ za jego pogodne i dobre kap³añstwo z udzia³em parafian 
odprawiê w Wierzenicy w czasie rorat  w czwartek 19 grudnia o 6.00.     
                                                                        x Przemys³aw Kompf

       W kilku ostatnich numerach na bie¿¹co stara³em siê opisywaæ co 
dzieje siê przy stawianiu wiaty. Powsta³a swego rodzaju dokumentacja 
tej budowy. Dzisiaj mo¿emy dopisaæ jej ostatni odcinek. Z satysfakcj¹ 
mo¿na og³osiæ, ¿e temat budowy i wykoñczenia wiaty na zewn¹trz i 
wewn¹trz, choæ prace jeszcze trochê potrwaj¹,  jest  zakoñczony. 

Przez ręce Maryi Licheńskiej Pani Rzeczy Niemożliwych 
Bogu i ludziom niech będą dzięki

1310 [105] 2013

       Stoj¹c z zamys³em realizacji tego pomys³u przed wizerunkiem 
Maryi Pani Rzeczy Niemo¿liwych w bazylice licheñskiej w koñcu 
kwietnia modli³em siê by Pan Bóg  pob³ogos³awi³ to nasze 
wierzenickie dzie³o, jeœli jest ono zgodne z Jego wol¹, by stawia³ na 
drodze ludzi, którzy pomog¹. 

       Od rozpoczêcia prac temu przedsiêwziêciu towarzyszy³o ¿yczliwe 
zainteresowanie. Wiele osób wyra¿a³o uznanie dla tego pomys³u. O tym, 
¿e mo¿na rozpocz¹æ budowê przes¹dzi³o wsparcie kilku osób, które 
zadeklarowa³y wiêksz¹ pomoc i póŸniej s³owa dotrzyma³y. Kiedy 
wszystko ruszy³o czu³em osobiœcie ogromn¹ mobilizacjê by te¿ jak 
najwiêcej grosza móc samemu do³o¿yæ. Nie wiem jak to siê dzia³o, ¿e 
prace siê posuwa³y,  a parafialna kasa wci¹¿ nie by³a pusta.  Przy 
koñcu sierpnia w nawale p³atnoœci czu³em, ¿e jednak trzeba hamowaæ, 
¿e jeszcze krok i parafia pop³ynie w d³ugach. Przypomina³a mi siê 
chrzeœcijañska cnota jak¹ jest roztropnoœæ. Wiedzia³em, ¿e do 
zap³acenia s¹ drzwi zewnêtrzne, okna, sto³y i ³awki. 

       Kiedy w przedostatni dzieñ sierpnia pojecha³em drugi raz do 
Lichenia dziêkowaæ za b³ogos³awieñstwo Bo¿e, widzia³em ju¿ czym 
jest hojnoœæ Bo¿a.  Bóg stawia na naszej drodze w odpowiednim 
momencie ludzi, którzy przyczyni¹ siê do rozwi¹zania problemu. 
Dok³adnie tak by³o. Trzeba  te¿ dodaæ: ³aska Bo¿a jest wiêksza ni¿ 
nasze oczekiwania. Znowu uda³o siê posk³adaæ dok³adnie tyle ile 
potrzeba, a nawet starczy³o na zamówienie jeszcze jednego sto³u i 
dwóch ³awek oraz zrobienie elementów dekoracyjnych wiaty. W 
paŸdzierniku myœla³em sobie: teraz muszê mieæ trochê oddechu i 
spokoju by przygotowaæ siê do ostatniego etapu jakim jest wykoñczenie 
wewn¹trz budyneczku wiaty. Jest dobrze. Czasu do dnia oficjalnego 
otwarcia wiaty 3 Maja 2014 roku jest sporo, a prac nie a¿ tak du¿o. W 
tym samym momencie widzia³em jednak jak Bo¿a Opatrznoœæ wprost 
przynagla by pracowaæ dalej. Tym razem pojawia siê ktoœ kto 
dostarcza materia³y i  mnóstwo z tego co jest potrzebne do wykoñczenia  
w œrodku budyneczku -  70 - 80 %  koniecznych zakupów.  Zdajê sobie 
sprawê jak¹ to ma wartoœæ. Zaraz pojawia siê jeszcze ktoœ kto chce 
akurat teraz wesprzeæ dzie³o budowy. 

       Jad¹c 9 listopada do Lichenia z parafialn¹ dziêkczynn¹ 
pielgrzymk¹ wiedzia³em, ¿e wykonanie ostatnich prac jest ju¿ tylko 
kwesti¹ czasu. Zale¿y to ju¿ nie od œrodków, które uda siê zebraæ na 
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dzie³o budowy ale  od tego kiedy brygada budowlana bêdzie mog³a 
znowu przyjechaæ do nas do pracy. Wiadomo, zamkn¹wszy prace u 
nas, zaraz w koñcu sierpnia poszli na nastêpn¹ budowê. Tam musz¹ te¿ 
wszystko pokoñczyæ.  Na ostatnim etapie okaza³o siê, ¿e hojnoœæ Bo¿a 
pozwoli³a nam jeszcze zamówiæ now¹ porz¹dn¹ gablotê og³oszeniow¹, 
która bêdzie sta³a przy wiacie, zastêpuj¹c star¹ i brzydk¹.     

        Od 3 Maja 2014 roku oficjalnie, a prêdzej nieoficjalnie, poza 
okresem mrozu, do dyspozycji szerokiej publicznoœci bêdzie  czynna 
porz¹dna toaleta, o której potrzebie przekona³em siê dziesi¹tki razy. 
Kiedy zrobi siê ciep³o, cieszyæ siê bêdê,  kiedy jacyœ ludzie po Mszy 
œw. w niedzielê usi¹d¹ pod wiat¹ by z kimœ porozmawiaæ. Dla nich, a 
tak¿e do  us³ug turystów czynny bêdzie kiosk. Po œwiêtach zaczn¹ siê 
prace przy jego urz¹dzeniu. 
    
       6 grudnia w dzieñ odpustu parafialnego ku czci œw. Miko³aja 
odprawiaæ bêdziemy o 18.45 Mszê œw. za  wszystkich parafian, 
dobrodziejów i przyjació³ naszego miejsca.   
                                                                         x Przemys³aw  Kompf

      Bardzo dziêkujê Weronice i Piotrowi za ich pomys³ by spotykaæ siê 
w domach z innymi ma³¿eñstwami na modlitwie za swoje rodziny. 
Wiosn¹ w gazetce puszczony zosta³ stosowny anons zapraszaj¹cy.  Kilku 
ma³¿eñstwom, o których wiedzia³em, ¿e s¹ to ludzie Bo¿y powiedzia³em 
by przyszli. Uda³o mi siê namówiæ... jedn¹ parê Marysiê i Daniela. 
Potem jeszcze jedn¹ Ewê i Andrzeja. Od innych s³ysza³em rozmaite 
wymówki, tak jak w owej przypowieœci o zaproszonych na ucztê. 
Wierzê, ¿e to bêdzie siê zmieniaæ i ¿e bêdzie przybywa³o tych, którzy 
bêd¹ chcieli siê razem z innymi modliæ za siebie nawzajem, za swoje 
ma³¿eñstwa, a  przy okazji porozmawiaæ o sprawach Bo¿ych. 
Spotkaliœmy siê ju¿ kilka razy. W czasie ostatniego co miesiêcznego 
spotkania, poprosi³em o  krótkie s³owo do „Wierzeniczeñ”. Daniel z 
Marysi¹ mnie zaskoczyli. W poniedzia³ek rano na mojej poczcie by³ 
napisany przez nich obojga tekst.
                                                                                                      xPK  

Spotkania i modlitwa małżeństw

1510 [105] 2013

Kilka miesiêcy temu po niedzielnej mszy œwiêtej podszed³ do nas ksi¹dz 
Przemek i zapyta³, czy mamy jakieœ plany na popo³udnie, a jak nie 
mamy, to zaprasza nas do s¹siedniej wsi. Proboszczowi odmówiæ 
niezrêcznie, wiêc po kilku godzinach spotkaliœmy siê u nowo poznanych 
s¹siadów w Kar³owicach. I tak siê zaczê³o … A mo¿e zaczê³o siê 
jeszcze wczeœniej, kilka lat temu, gdy zamieszkaliœmy w Dêbogórze i w 
pierwsz¹ niedzielê po przeprowadzce trafiliœmy do magicznego miejsca 
w Wierzenicy, które nieco zmieni³o nasze wyobra¿enie o tym, w jaki 
sposób mo¿na rozmawiaæ o Bogu. W sposób prosty i m¹dry, jednak bez 
zbêdnego patosu. W sposób radosny i z poczuciem humoru, jednak bez 
przekraczania granicy œmiesznoœci. W sposób odwa¿ny i z 
przekonaniem, jednak bez naruszania niczyjej godnoœci. Poczuliœmy, ¿e 
jest to miejsce dla osób takich jak my, poszukuj¹cych prawdy i 
wskazówek, jak odnosiæ siê do wyzwañ wspó³czesnego œwiata, jednak 
rozczarowanych przekazem i postaw¹ tych, którzy aspiruj¹ do tego, by 
byæ drogowskazem ... A wracaj¹c do spotkañ  „co ja tutaj robiê?”  to 
chyba pierwsze pytanie, które cisnê³o siê nam na usta. Ale w koñcu 
byliœmy goœæmi, wiêc nie wypada³o tego powiedzieæ g³oœno. Wypijemy 
herbatê, zjemy ciastko i do domu… Ale zaczêliœmy rozmawiaæ, trochê o 
nas, naszych rodzinach, na czym nam zale¿y i czym jest dla nas wiara. 
O tym, co jest wa¿ne w ma³¿eñstwie, wychowaniu dzieci, relacjach z 
innymi ludŸmi. Rozmowa siê rozkrêci³a i trwa ju¿ kilka miesiêcy. 
Dochodz¹ nowe tematy, dyskusje o S³owie staj¹ siê coraz bardziej 
interesuj¹ce. Tak, dyskusje w³aœnie. Dla nas zupe³nie nowym 
doœwiadczeniem by³o to, ¿e o S³owie mo¿na dyskutowaæ, mo¿na siê 
zgadzaæ lub spieraæ, mo¿na ws³uchiwaæ, co myœl¹ inni i wyra¿aæ w³asne 
opinie. Czy dziêki tym spotkaniom wierzymy bardziej lub g³êbiej? 
Trudno powiedzieæ. Mo¿e tym spotkaniom zawdziêczamy to, ¿e w 
naszym ma³¿eñstwie rozumiemy siê trochê lepiej i trochê lepiej 
rozumiemy innych. Na pewno jednak wynosimy z nich przekonanie, ¿e 
¿ycie to nie tylko praca i wypoczynek, rutynowe obowi¹zki i zawodowe 
wyzwania, rozum i emocje … ¿e kryje siê za nim coœ jeszcze, ¿e 
wp³ywa na nie Ktoœ jeszcze.

D.S.

Czym s¹ dla mnie spotkania ma³¿eñstw? 
Spotkania te s¹ dla nas czymœ zupe³nie nowym. Do tej pory w gronie 
przyjació³ i znajomych rozmawialiœmy na przeró¿ne tematy  od filmów i 
muzyki pocz¹wszy, poprzez dzieci, ekonomiê, politykê, na pogodzie 
skoñczywszy. Nigdy jeszcze nie zdarzy³o nam siê dyskutowaæ na tematy 
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religii, S³owa i wiary. Pocz¹tkowo zamys³ spotkañ by³ inny  aby 
wspólnie siê po prostu modliæ, jednak ta konwencja nie do koñca do nas 
przemawia³a i samoczynnie spotkania te przemieni³y siê we wspólne 
msze œwiête, gdzie zamiast kazania jest dyskusja o S³owie, o nas, 
naszych rodzinach, ma³¿eñstwach, postrzeganiu œwiata oraz  przede 
wszystkim - rozumieniu Pisma Œwiêtego. Co te spotkania nam daj¹? 
Dziêki nim poznaliœmy inne ciekawe, wartoœciowe pary i nawi¹zaliœmy 
z nimi przyjacielskie relacje. Nade wszystko jednak daj¹ nam one szansê 
na dyskusjê o S³owie  do tej pory s³uchaliœmy Go g³ównie w koœciele, 
objaœniane by³o zaraz przez ksiêdza i na tym koniec. Nie by³o tu 
przestrzeni na w³asne przemyœlenia, w³asne siêganie w g³¹b i 
doszukiwanie siê sensu, dzielenie swoimi spostrze¿eniami z innymi. 
Myœlê, ¿e na tych spotkaniach nie tylko my zyskujemy, ale równie¿ 
ksi¹dz Przemek, który dowiaduje siê czegoœ nowego  czêsto zadajemy 
dr¹¿¹ce pytania, patrzymy z kilku ró¿nych perspektyw, porównujemy do 
swoich doœwiadczeñ i przenosimy na w³asny grunt. Zadziwiaj¹ce jest, ¿e 
w tak ma³ym gronie mamy tak wiele ró¿nych obserwacji i na zupe³nie 
ró¿ne p³aszczyzny zwracamy uwagê.  Spotykamy siê raz w miesi¹cu i 
chyba wszyscy wyczekujemy tych naszych spotkañ. Dyskusje s¹ bardzo 
ciekawe, ksi¹dz Przemek czêsto nas podpuszcza chc¹c poznaæ nasze 
prawdziwe zdanie, którego  co trzeba zaznaczyæ  nigdy nie krytykuje, 
choæ mo¿e siê z nim nie zgadzaæ. Po ka¿dej mszy jest czas na wspóln¹ 
kawê i s³odkoœci, dalsze rozmowy na inne ju¿ tematy  tak naprawdê 
ciê¿ko jest nam siê rozstaæ i z zaskoczeniem patrzymy na zegarek, który 
mówi nam, ¿e rozmawiamy ju¿ tak dwie-trzy godziny… Na szczêœcie za 
miesi¹c widzimy siê znowu!

M.S.

Pod koniec paŸdziernika  2013 r. do Wierzonki i Wierzenicy 
zawitali Götz von Götz z córk¹ Natalii. To potomkowie (po k¹dzieli) von 
Treskowów z Wierzonki. Dla Götza von Götz by³a to kolejna wizyta w 
Wierzonce. Wraz z innymi potomkami rodziny von Treskow by³ w niej w 
2004 r. Swój pobyt rozpocz¹³ od cmentarza w Wierzenicy, na którym 
odwiedzi³ grób Rozalii i Franciszka Illmann. Chcia³ pok³oniæ siê prochom 
meiner Ró¿a czyli mojej Ró¿y (imiê wymawia³ poprawnie po polsku). Na 
Jej grobie zapali³ znicz (rzecz rzadka u Niemców). Kiedy nastêpnego dnia 
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dotar³a córka Natalii 
n i e  o m i e s z k a ³  
przywieŸæ jej do 
Wi e r z e n i c y,  d o  
grobu jak¿e g³êboko 
zapisanej w jego 
p a m i ê c i  R ó ¿ y.  
Postawi³ wtedy na 
nim doniczkê z 
wrzosami. Kiedy 
dosz³o do spotkania 
ze znanymi mu z 
p o p r z e d n i e g o  
pobytu Geni¹  i  
Bogdanem Illmann 
bardzo serdecznie 
opowiada³ o niej. O tym jak ona, wtedy m³oda dziewczyna pracuj¹ca we 
dworze przed wojn¹ i podczas niej dba³a o niego i jego rodzeñstwo. 
Wspomina³ jak oszczêdna a¿ do sk¹pstwa ciocia Klara wydziela³a im 
jedzenie, choæby jajka, których przecie¿ w tak du¿ym gospodarstwie nie 
brakowa³o, chowanych dla nich wieczorem pod poduszê przez Ró¿ê 
kanapkach. Cukrze, który podbierali z worka stoj¹cego po odstawie 

buraków na poddaszu dworu. Na dodatek zszycie worka rozcinali 
srebrnym no¿ykiem z lwem na r¹czce, wziêtym z gabinetu pradziadka 
Hugo pozostawionego po jego œmierci w niezmienionym stanie jako 
swego rodzaju domowe muzeum. Robili to w pó³mroku i nie zauwa¿ali, ¿e 
po drodze gubi¹ cukier. To ona Ró¿a, która posprz¹ta³a rozsypany cukier, 
odnios³a no¿yk na miejsce sprawia³a, ¿e ich przestêpstwa, bo tak widzia³a 
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to ciocia Klara, nie wydawa³y siê. Podczas posi³ków kiedy tylko mog³a 
podsuwa³a im smakowite k¹ski, oczywiœcie wtedy kiedy ciocia nie 
widzia³a. Zgodnoœæ tego o czym opowiada³ Götz i zapamiêtanych przez 
Geniê i Bogdana s³ów teœciowej i mamy zdumiewa³a. Si³a wspomnieñ by³a 
tak wielka, ¿e w pewnej chwili w oczach Götza wspominaj¹cego swoje 
dzieciñstwo w Wierzonce pojawi³y siê ³zy. To dzieciñstwo to tak¿e kilka 
tygodni w 1943 b¹dŸ 1944 roku podczas, których by³ uczniem szko³y w 
Wierzonce. Rodzeñstwo chorowa³o, on jako zdrowy zosta³ pos³any do 
szko³y. Po 70 lub 71 latach starszy mê¿czyzna z córk¹ mieli mo¿noœæ 
wejœcia w progi szko³y w Wierzonce. Kilkoro uczniów przywita³o siê z nim 
bardzo ³adnie przedstawiaj¹c siê po niemiecku. Szko³a wywar³a na nich 
bardzo pozytywne wra¿enie, dali temu wyraz wpisuj¹c siê do kroniki. Na 
Ziemi Wierzenickiej byli te¿ w Wierzenicy gdzie zwiedzili koœció³ i dwór  
oprowadzani przez prof. Zbigniewa Kundzewicza. Trafili te¿ do Kar³owic, 
Ludwikowa, Mielna i do figury na Maruszce (Gero  ojcu Götza 
zawdziêczamy jedyne znane zdjêcie tej figury sprzed wojny). Jednak, co 
oczywiste, najwiêkszym prze¿yciem dla nich by³y trzy wizyty na 
rodzinnym cmentarzu w lesie za G³ówn¹. Podziwiali to, co na obu 
cmentarzach ewangelickich i w ich otoczeniu zrobi³o Nadleœnictwo Babki. 
Zapalili znicze, a podczas drugiego pobytu na grobie Angelique posadzili 
wrzos. Choæ dziœ nie jest znana dok³adna lokalizacja grobu Ruth von Götz  
dla nich babci i prababci to na ich twarzach widaæ by³o wzruszenie. Swoje 
wyrazy uznania za pamiêæ o historii, œwiadomi tego, ¿e dla Polaków by³o 
ona nie³atwa, oraz osobiste podziêkowanie przekazali kieruj¹cemu 
Nadleœnictwem Babki dr Mieczys³awowi Kasprzykowi.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Kierownictwo Nadleœnictwa Babki podczas wizyty w Wierzonce i 
Wierzenicy w dniu 7 marca 2012 r. zadeklarowa³o dzia³ania, które 
systematycznie realizuje. I tak, w Wierzenicy powsta³a wiata gdzie na 
turystê czekaj¹ dwa sto³y i ³awy, a rower ma miejsce w stojaku z pnia grabu. 
Przy niej stoi tablica informuj¹ca o Alei Filozofów i Wzgórzu 
Krasiñskiego. Z tego miejsca  turysta mo¿e spogl¹daæ na dwór i dolinê 
rzeki G³ównej dziêki powsta³ej wizurze (przestrzeni) widokowej. 
Natomiast w Wierzonce na cmentarzu rodziny von Treskow nowe dêbowe 
krzy¿e zast¹pi³y brzozowe. Ciêcia pielêgnacyjne lasu przyleg³ego do obu 

Działań Nadleśnictwa Babki ciąg dalszy
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cmentarzy ewangelickich 
nada³y mu charakter 
parkowy. Przy dró¿ce 
wiod¹cej ku nim stanê³a 
tablica informuj¹ca o ich 
historii i pochowanych 
t a m  l e œ n i k a c h .  N a  
pocz¹tku jesieni 2013 r. 
ogrodzeniem z ¿erdzi 
zosta³ oznaczony teren 
cmentarza dla zwyk³ych 
mieszkañców. Takie samo 
ogrodzenie otrzyma³ 
cmentarz rodziny von 
Treskow. Zyskali te¿ turyœci, którzy niejednokrotnie narzekali, ¿e nie 
mog¹ trafiæ do tych miejsc. Wykonana tak samo jak ogrodzenia barierka 
doprowadzi ich od tablicy informacyjnej do cmentarza von Treskowów. 
Kieruj¹cy nadleœnictwem dr in¿. Mieczys³aw Kasprzyk wyra¿a nadziejê, 
¿e te dobiegaj¹ce koñca dzie³a bêd¹ dobrze s³u¿y³y pamiêci pokoleñ i 
turystom. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Kolejne robocze spotkania osób zaanga¿owanych  w obchody 200 
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego  przypadaj¹cej 12 wrzeœnia 
2014 r., odby³o siê 16 paŸdziernika 2013 r. we dworze w Wierzenicy dok¹d 
zaprosi³ je Witold Kundzewicz jego w³aœciciel. Celem zwi¹zanych z t¹ 
rocznic¹ dzia³añ jest oddanie ho³du temu wyj¹tkowemu uczonemu, 
pisarzowi, politykowi, patriocie, dzia³aczowi spo³ecznemu i 
gospodarczemu, intelektualiœcie i publicyœcie. W historii polskiej XIX 
wiecznej myœli naukowej w zakresie ekonomii i filozofii nazwisko 
Cieszkowski jest wyznacznikiem postêpu na miarê europejsk¹ a zarazem 
œwiatow¹. Jego polityczne i praktyczne dzia³ania na rzecz rozwoju nauki 
polskiej w zaborze pruskim  zas³uguj¹ na najwy¿szy szacunek. Przymioty 
tego wielkiego Polaka: jego osobiste dokonania na polu nauki i na rzecz 
rozwoju myœli naukowej, walka s³owem o sprawê narodow¹, kult pracy 
organicznej, twórczy patriotyzm, zachowuj¹ dziœ szczególn¹ aktualnoœæ. 

Ta najwybitniejsza postaæ zwi¹zana z Gmin¹ Swarzêdz przez 

August Cieszkowski  rocznicowe przygotowania
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pryzmat Wierzenicy czyni³a i czyni  j¹ znan¹ w  œwiecie na niwie kilku 
dziedzin nauki i w kulturze. A. Cieszkowski zwi¹zany by³ z ni¹ przez 52 
lata swojego ¿ycia. Dziœ spoczywa, wraz z cz³onkami swojej rodziny, w 
krypcie grobowej w koœciele w Wierzenicy (za jej rewaloryzacjê Parafia 
otrzyma³a Z³ot¹ Odznakê Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego). 

W spotkaniu uczestniczy³y osoby reprezentuj¹ce: Urz¹d Miasta i 
Gminy Swarzêdz (burmistrz Anna Tomicka, wiceburmistrz Agata 
Kubacka), Parafiê Wierzenica (ks. Przemys³aw Kompf), zespó³ redakcyjny 
pisma „Wierzeniczenia” (Maciej Dominikowski, Ewa J. i W³odzimierz 
Buczyñscy), Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy (Witold 
Kundzewicz, Marta Grzybkowska),  Uniwersytet Przyrodniczy w 
Poznaniu (Anna Zieliñska-Krybus, Ewa Strycka, Cezary Beker, Stanis³aw 
Koz³owski), Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe Forum Luboñskie im. 
A. Cieszkowskiego (Krzysztof Moliñski), Urz¹d i Radê Miasta Luboñ 
(Ma³gorzata Machalska), Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A. 
Cieszkowskiego (Irena Prokop, Elzbieta O¿arowska), Szko³ê Podstawow¹ 
w Wierzonce (Genowefa Springer, Maria Macio³ek),  Szko³ê Podstawow¹ 
w Kicinie (Leszek Lesiczka)

W trakcie spotkania miêdzy innymi ustalono:
- wydawnictwo z wierszami o Cieszkowskim i jego autorstwa (prezentacja 
czêœci mia³a   miejsce we Dworze Wierzenica), uka¿e siê na rozpoczêcie 
obchodów w marcu  2014 r., w   trakcie obchodów poszerzone wydanie 
„Co po Auguœcie Cieszkowskim”, 
- powy¿sze pozycje ksi¹¿kowe powstaj¹ce we wspó³pracy Uniwersytetu 
Przyrodniczego i   Klubu „Wierzenica” z Bydgoszczy mog¹ byæ 
promowane w ramach spotkañ w „Pa³acyku   pod Lipami”,
- jest szansa promocji w Swarzêdzu ksi¹¿ki „Siedziby wielkich Polaków”, 
w niej rozdzia³ o   A. Cieszkowskim, z udzia³em jej autorki Barbary 
Wachowicz,
- szko³y podstawowe proponuj¹ 5 konkursów adresowanych równie¿ do 
uczniów gimnazjów i   szkó³ ponadgimnazjalnych (przygotowa³y G. 
Springer i M. Macio³ek),
- prof. S. Koz³owski z Uniwersytetu Przyrodniczego 28 kwietnia 2014 r. 
zrealizuje wyk³ad o   A. Cieszkowskim w ramach Uniwersytetu 
Swarzêdzkiego,
- pose³ Bo¿ena Szyd³owska wyst¹pi w Sejmie odnoœnie 200 rocznicy,
- wiata przy koœciele w Wierzenicy zostanie oficjalnie otwarta 3 maja 2014
- zosta³y opracowane (przez L. Lesiczkê)  3 warianty Szlaku Augusta 
Cieszkowskiego miêdzy   Kicinem i   Wierzenic¹, jego opis zostanie 
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w³¹czony do kolejnego wydania „Kuryera    Wierzenickiego”,
- w trakcie przedsiêwziêæ realizowanych w Gminie Swarzêdz   zostan¹   
po³o¿one akcenty na   obchody  rocznicy urodzin A. Cieszkowskiego,
- wskazane jest opracowanie koncepcji zagospodarowania placu przy 
wierzenickim koœciele, 
- nale¿y zmierzaæ do szybkiego sfinalizowania dzia³añ koncepcyjnych i 
organizacyjnych   zwi¹zanych z okolicznoœciowymi  wydawnictwami, 
wystawami, imprezami, ide¹ ³aweczki   Cieszkowskiego  w s¹siedztwie 
koœcio³a w Wierzenicy. 

W³odzimierz Buczyñski

Jubileuszowy jesienny rajd do Wierzenicy i Cieszkowskiego
W  sobotê 12 paŸdziernika 2013 r. turyœci z ró¿nych stron spotkali siê na 
XX Wielkopolskim Rajdzie „Witamy jesieñ u Augusta Cieszkowskiego”. 
To nieco wbrew tradycyjnemu wrzeœniowemu terminowi. Ju¿ dwudziesty 
raz Ko³o PTTK „£aziki” ze Swarzêdza od szeregu lat wraz z oddzia³em 
PTTK Poznañ  Nowe Miasto im. Franciszka Jaœkowiaka, zaprosi³y 
turystów na powitanie jesieni w dawnej siedzibie Augusta 
Cieszkowskiego. Przez te lata w Wierzenicy nast¹pi³y ogromne 
pozytywne zmiany. Na pierwszych rajdach ich uczestnicy ogl¹dali 
popadaj¹ce w ruinê dawn¹ karczmê i dwór, a od kiedy mogli wchodziæ do 
krypty Cieszkowskich te¿ nie wygl¹da³a ona najlepiej. Ci, którzy dotarli 
tras¹ piesz¹, rowerowymi czy dowoln¹, ³¹cznie 111 osób, teraz wszystkie 
te obiekty (koœció³ zwiedzali z przewodnikiem) ogl¹dali ju¿ w pe³nej 
krasie. Na mecie mieli wygodne miejsce pod wiat¹, choæ jeszcze bez 
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czekaj¹cego na wykoñczenie zaplecza sanitarnego. Tradycyjnie zosta³ 
rozegrany, w kategoriach dla dzieci i doros³ych, konkurs wiedzy o 
Auguœcie Cieszkowskim i okolicy. Jego uczestnicy wykazali siê niema³¹ 
wiedz¹, wszyscy zostali nagrodzeni. Najliczniejsze dru¿yny zosta³y 
uhonorowane pucharami (wrêcza³ ks. Przemek). Tym razem wszystkie 
by³y ze szkó³ podstawowych: nr 65 w Poznaniu, w Wierzonce, nr 1 w 
Owiñskach. Organizacjê imprezy wspiera³y Gmina Swarzêdz i Parafia 
Wierzenica. Dla Eugeniusza Jacka  komandora rajdu i nas by³ to te¿ 
osobisty jubileusz, dwudziesty raz umo¿liwialiœmy turystom poznawanie 
historii i piêkna Ziemi Wierzenickiej.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Siódemka szczęśliwa dla Dworu Wierzenica
Tytu³owa siódemka  to VII edycji Konkursu na najlepszy obiekt turystyki 
na obszarach wiejskich w Wielkopolsce. W tym roku do konkursu 
organizowanego przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa 
Wielkopolskiego we wspó³pracy z Uniwersytetem Przyrodniczym i 
Wielkopolskim Towarzystwem Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej 
zg³oszonych zosta³o 65 obiektów. Rywalizowa³y one w trzech kategoriach: 
I  gospodarstwo agroturystyczne w funkcjonuj¹cym gospodarstwie 
rolnym, II  obiekt bazy noclegowej o charakterze wiejskim, III  obiekty na 
terenach wiejskich o charakterze np. terapeutycznym, edukacyjnym, 
rekreacyjnym itp., wykorzystuj¹ce tradycje i walory wsi. Celem konkursu 
jest promocja wielkopolskiej wsi jako miejsca wypoczynku, a tak¿e 
motywacja jednostek turystycznych i agroturystycznych do ponoszenia 
standardu us³ug i wzbogacania oferty. Ma on te¿ zwróciæ uwagê turystów 
na walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego wsi województwa 
wielkopolskiego. Centrum Agroturystyczne  Dwór Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzenicy, odrodzone z niebytu wysi³kiem rodziny 
Kundzewiczów zosta³o nagrodzone w II kategorii. Obiekt zosta³ 
zauwa¿ony i nagrodzony za to co zosta³o osi¹gniête ju¿ w pierwszym roku 
dzia³ania. Wrêczenie nagród, laureaci konkursu otrzymali nagrody 
finansowe i dyplomy, mia³o miejsce 5 listopada 2013 r. w Oœrodku Kultury 
Leœnej „Powozownia” w Go³uchowie. Cieszy te¿ i to, ¿e laureaci oraz 
obiekty wyró¿nione w konkursie bêd¹ objête dzia³aniami promocyjnymi 
organizatora. W jakimœ stopniu bêdzie to s³u¿y³o te¿ promowaniu postaci 
Augusta Cieszkowskiego w roku 200 rocznicy jego urodzin.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 

2310 [105] 2013

W œrodê, 30 paŸdziernika burmistrz Swarzêdza Anna Tomicka 
zaprosi³a naszego redakcyjnego kolegê W³odka Buczyñskiego do 
ratusza, by przekazaæ mu serdeczne gratulacje i podziêkowania. 
„Proszê przyj¹æ moje serdecznie podziêkowanie za Pañsk¹ 
spo³eczn¹ dzia³alnoœæ na rzecz naszej Gminy. Od wielu lat 
konsekwentnie dokumentuje Pan wa¿ne dla nas wydarzenia 
wspó³czesne, z wielkim pietyzmem pochylaj¹c siê zarazem nad 
przesz³oœci¹. Nigdy nie ¿a³owa³ Pan w³asnych si³ i czasu, gdy 
wymaga³y tego potrzeby ogó³u. To bardzo cenna postawa. Ca³a 
swarzêdzka spo³ecznoœæ bardzo potrzebuje ludzi takich jak Pan  
kompetentnych, bezinteresownych pasjonatów, oddanych sprawom 
naszej ma³ej Ojczyzny. 
Z uznaniem obserwujê, ¿e w Wierzenicy, szczególnie bliskiej 
Pañskiemu sercu, dzieje siê coraz wiêcej dobrego. Wiem, ¿e jest w 
tym równie¿ Pañska zas³uga. Serdecznie za to dziêkujê. Proszê 
przyj¹æ serdeczne ¿yczenia zdrowia, œwietnej formy i wielu dalszych 
osi¹gniêæ”- czytamy w okolicznoœciowym liœcie, skierowanym do 
W³odka. 
Bardzo siê cieszê z tego wyró¿nienia, bo chyba nikt tak dobrze jak ja 
nie zdaje sobie sprawy z ogromu pracy jak¹ W³odek wykonuje. Ile 
tysiêcy zdjêæ wykona³ przez te lata tego pewno sam nie wie. 
Natomiast wiem, ¿e wystarczy wykrêciæ numer telefonu i rzuciæ 
has³o, aby po krótkim czasie mieæ na skrzynce mailowej zamawian¹ 
fotografiê. I to nie wa¿ne czy sprzed miesi¹ca czy kilku lat. Przy 
sk³adaniu tego numeru pisma ju¿ wykona³em kilka telefonów. Nikt 
te¿ w naszej redakcji tak skrzêtnie jak on nie œledzi wszystkiego co 
dotyczy Wierzenickiej Ziemi. Aukcje internetowe, aktualnoœci 
wydawnicze, wycinki i artyku³y prasowe  to wszystko monitoruje i 
skrzêtnie odnotowuje. Kompletuje te¿ sukcesywnie rodzinn¹ 
bibliotekê. Efektem tej mrówczej, a mo¿e lepiej napisaæ pszczelej, 
pracy s¹ artyku³y, przede wszystkim te najcenniejsze  historyczne.
Gratulujê, myœlê nie tylko w imieniu redakcji „Wierzeniczeñ”, ale te¿ 
wszystkich naszych czytelników. Osobiœcie przyjmij s³owo dziêkujê.

Maciej Dominikowski
P. S. Na potwierdzenie powy¿szych s³ów wyra¿am ubolewanie 
z powodu braku odpowiedniej fotografii. Po prostu jej nie mam. 

Pasjonat
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August Cieszkowski ¿y³ w czasach, w których podstawowym noœnikiem 
informacji by³o s³owo drukowane, a œrodkami masowego przekazu 
ksi¹¿ka i gazeta. Naukowiec, polityk i publicysta tej miary co on musia³ 
posiadaæ odpowiedni¹ bibliotekê jako warsztat pracy. Umo¿liwia³a ona z 
jednej strony bycie na bie¿¹co z tym, co dzia³o siê na œwiecie, z drugiej 
prowadzenie w³asnych badañ. Oczywiœcie korzysta³ on te¿ z bibliotek 
uczelnianych, publicznych i prywatnych, u znajomych i przyjació³. August 
Cieszkowski by³ cz³owiekiem ch³on¹cym wiedzê niczym przys³owiowa 
g¹bka. To sprawia³o, i¿ jego biblioteka jako ca³oœæ musia³a byæ zasobna. 
Zwa¿ywszy, ¿e wiele podró¿owa³, mia³ siedziby w zaborach rosyjskim i 
pruskim, a tak¿e we Francji jego zaplecze pracy naukowej musia³o byæ do 
tego dostosowane. W praktyce by³o to kilka bibliotek we dworach, którymi 
w³ada³ w poszczególnych okresach ¿ycia. W literaturze mo¿na spotkaæ 
informacjê mówi¹c¹, ¿e w ka¿dym ze swoich maj¹tków w Królestwie 
Polskim (zaborze rosyjskim) filozof mia³ komplet dzie³ Hegla. By³y to 
samodzielne ma³e biblioteczki, w niektórych przypadkach obejmowa³y te¿ 
ksiêgozbiory odziedziczone po przodkach. 

Pocz¹tki ksiêgozbioru Augusta
Pierwszy w³asny ksiêgozbiór mia³ zapewne w Surhowie. Tam osiad³ na 
trochê po studiach i podró¿y po zachodzie Europy. Pracowa³ wtedy nad 
rozpraw¹ doktorsk¹ obronion¹ w Heidelbergu   De philosophiae Ionicae 
ingenio, vi, loco i dzie³em o dialektyce historii Prolegomena zur 
Historiosophie. Obie prace zosta³y wydane w 1838 r. Nastêpnym 
miejscem, w którym gromadzi³ na nied³ugi czas  oko³o roku  swoje ksi¹¿ki 
by³a jego pierwsza siedziba na terenie zaboru pruskiego, ówczesny 
Dobrin, dziœ Debrzno Wieœ w powiecie z³otowskim. Zakup Wierzenicy 2 
lipca 1842 r. spowoduje, ¿e w niej zacznie gromadziæ najwiêksz¹ i 
najcenniejsz¹ czêœæ swojego ksiêgozbioru. 

Biblioteki w Królestwie Polskim i we Francji
Zostañmy jednak na razie w Królestwie Polskim. Tam w ostatecznym 
rozrachunku August Cieszkowski by³ w³aœcicielem dworów w: Surhowie 
(bywa okreœlany jako pa³ac), Suchej (obecnie Nowa Sucha), £ukówcu, 
Stawiskach. W tych ostatnich nim doszed³ do tego, ¿e mia³ swoje biblioteki 
zapewne korzysta³ ze znajduj¹cej siê w rodzinnej siedzibie ojca. Stawiska 
w 1862 r. po œmierci ojca  Paw³a przesz³y w jego w³adanie. 
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W „Przewodniku Katolickim” Nr. 35 z 2 wrzeœnia 1934 r. jest obszerny 
artyku³ zatytu³owany W stodwudziest¹ rocznicê urodzin genjalnego 
Polaka, Augusta Cieszkowskiego. S¹ w nim s³owa istnieje równie¿ 
budynek, w którym mieœci³a siê bibljoteka wielkiego uczonego. Jeden z 
dwóch rysunków nosz¹cym tytu³ Bibljoteka Cieszkowskich w Stawiskach 
przedstawia piêtrowy budynek, murowany z wyraŸnymi szkarpami czyli 
p r z y p o r a m i  o d  
frontu i  mniejszy-
mi z  ty³u.  Ma 
dwuspadowy, gon-
towy dach i ewi-
dentnie drewniane 
szczyty. Sprawa tej 
biblioteki jest te¿ o 
tyle ciekawa, ¿e w 
swoim testamencie 
z 1915 r. m³odszy 
syn hrabiego Aug-
usta  August Adolf 
z w a n y  „ G u g a ”  
rozdysponowuj¹c swój maj¹tek przeznacza³ Adamowi ¯ó³towskiemu 
wszelkie moje bibljoteki  w Wierzenicy Suchej i £ukówcu. Mo¿e to 
wskazywaæ, ¿e w Stawiskach w tym czasie nie by³o ju¿ ksi¹¿ek 
odziedziczonych najpierw przez Augusta po Pawle, a teraz nale¿¹cych do 
„Gugi”. Pytania bez odpowiedzi, do kiedy tamtejsza biblioteka 
funkcjonowa³a i co siê z ni¹ sta³o. Mo¿e zbiory zosta³y przeniesione do 
której z s¹siednich siedzib   Suchej lub £ukówca albo do Wierzenicy. 
Raczej nie uleg³y fizycznej zag³adzie. Rysunek  pochodzi z 1934 r., gdy 
nie by³o ju¿ wœród ¿ywych ¿adnego z wielkopolskiej linii Cieszkowskich, 
a tam w czyjejœ œwiadomoœci ten budynek funkcjonowa³ jako dawna 
biblioteka Augusta. Dziœ podobnie jak po dworze spalonym w 1945 r. nie 
ma po niej najmniejszego materialnego œladu. Co ciekawe w 
przywo³anym testamencie, a by³ on kopiowany z testamentu napisanego w 
Suchej 8 sierpnia 19l4 r. nie ma te¿ mowy o bibliotece w Surhowie. Chyba 
nie mo¿na mówiæ, ¿e zosta³a ona zniszczona w wyniku dzia³añ wojennych 
podczas I wojny œwiatowej. Wed³ug dostêpnych informacji ¿aden z 
Cieszkowskich, kolejno: Pawe³, August, Krzysztof, „Guga” na d³u¿ej (z 
wyj¹tkiem Augusta zaraz po studiach) tam nie przebywa³ i w zwi¹zku z 
tym nie by³o w Surhowie wiêkszej ni¿ bardzo podrêczna (doraŸna) 
biblioteka. Jadwiga B³a¿ejewicz, córka ostatniego w czasach „Gugi” 
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dzier¿awcy Surhowa  Zygmunta Skolimowskiego potwierdza, ¿e nie by³o 
tam biblioteki nale¿¹cej do Cieszkowskich. Nie mówiono te¿ o jej 
zniszczeniu podczas I wojny œwiatowej. W tym okresie teoretycznie nie 
powinny ucierpieæ biblioteki w Suchej, £ukówcu, Stawiskach (jeœli wtedy 
jeszcze mimo, ¿e nie zosta³a wymieniona w przywo³anym testamencie 
funkcjonowa³a). Odwrót Rosjan by³ szybki, a Niemcy zajêli dobra 
nale¿¹ce do swojego obywatela. Wszak wówczas ich w³aœciciel czyli 
„Guga” Cieszkowski by³ poddanym cesarza niemieckiego. Nie mo¿na 
jednak wykluczyæ samowoli niemieckich ¿o³nierzy i „niewiedzy” 
oficerów na temat obywatelstwa w³aœciciela. Bardziej groŸna dla zbiorów 
bibliotecznych by³a wojna polsko-radziecka (polsko-bolszewicka), nie ma 
jednak na ten temat ¿adnych wiarygodnych informacji. Jeœli zdarzy³o siê, 
¿e we dworze nie by³o nikogo strzeg¹cego go w imieniu w³aœciciela, to po 
ksi¹¿ki, ale raczej nie do czytania, siêgali okoliczni mieszkañcy. 
Zw³aszcza podczas najazdu bolszewickiego has³a nowej, chwilowej 
w³adzy ewidentnie sprzyja³y temu. Mo¿na przyj¹æ, ¿e obie te wojny 
spowodowa³y mniejsze czy wiêksze ubytki w zbiorach lub wrêcz 
zniszczenie (tak podaje Walter Kühne) bibliotek na Podlasiu. Nic te¿ nie 
wiadomo o bibliotece w Champtercier, posiad³oœci Augusta 
Cieszkowskiego we Francji. 

Biblioteka w Wierzenicy
Kiedy przeniós³ siê do zaboru pruskiego, Wierzenica sta³a siê jego g³ówn¹ 
siedzib¹ i w niej mia³ najwiêkszy ksiêgozbiór. Biblioteka wierzenicka by³a 
niew¹tpliwie najwiêksz¹ i przynajmniej przez niema³y okres czasu 
najlepiej zorganizowan¹. Zaczê³a ona zapewne powstawaæ ju¿ w 1842 r. 
Przez d³ugie lata zajmowa³ siê ni¹ Gottlieb Brade. Ten przyjaciel Augusta 
Cieszkowskiego ze studiów utrzymywa³ j¹ w porz¹dku od 1842 r. do 
swojej œmierci. Sporz¹dza³ rejestry, z których jeden zabierany by³ w 
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podró¿e przez A. Cieszkowskiego. Brade mieszka³ w pokoju nad 
podrêczn¹ bibliotek¹ znajduj¹c¹ siê we dworze. By³ tak¿e osob¹ zaufan¹ 
Augusta w kwestiach administracyjnych i prawnych. Zmar³ 10 lat przed 
œmierci¹ swojego przyjaciela i pracodawcy, w 1884 roku. August  junior 
okreœla³ go mianem poczciwego cz³owieka. W gromadzeniu ksi¹¿ek 
pomaga³ inny kolega z czasów studiów, teolog Carl (Karl) Lehmann. W 
berliñskich bibliotekach i antykwarniach wyszukiwa³ ksi¹¿ki, które 
mog³yby uzupe³niaæ bibliotekê w Wierzenicy. On za³atwia³ te¿ wiele 
spraw w Berlinie, tak¿e zwi¹zanych z prac¹ parlamentarn¹ A. 
Cieszkowskiego. Kiedy Lehmann zestarza³ siê Cieszkowski zabra³ go do 
¯abikowa, na jeden ze swoich folwarków, w ten sposób chroni¹c go przed 
niedostatkiem na staroœæ. Tam zmar³ w 1892 r. Pytanie, na ile pod koniec 
¿ycia G. Brade móg³ ogarn¹æ rosn¹cy ksiêgozbiór. By³ on wtedy 
wzbogacany zakupami ju¿ nie ksi¹¿ek, a ca³ych ksiêgozbiorów 
prywatnych przez A. Cieszkowskiego. Byæ mo¿e po œmierci Gottlieba 
Brade ksi¹¿kami, choæ rzecz jasna w ograniczonym zakresie, zajmowa³ 
siê Piotr Oduszewski, powstaniec styczniowy i sybirak, który przez d³ugie 
lata opiekowa³ siê zbiorami wierzenickimi. W 1904 r. do Wierzenicy 
przywieziono poznañski ksiêgozbiór A. Cieszkowskiego, mimo, ¿e nie 
by³o ju¿ tam miejsca na kolejne ksi¹¿ki. Za czasów „Gugi” zbiory 
biblioteczne nie mia³y swojego opiekuna. Ich czêœci¹ znajduj¹c¹ siê w 
pomieszczeniach mieszkalnych dworu po trosze zajmowa³ siê jego 
majordomus Wojciech Jêdroszyk. Podkreœlamy  w pomieszczeniach 
mieszkalnych poniewa¿ znaczna, zapewne przewa¿aj¹ca czêœæ 
ksiêgozbioru jak i obrazów znajdowa³a siê w „Akademii”. Wiadomo o tym 
z zapisów kilku osób. Janina z Puttkamerów ¯ó³towska, pisz¹c o 
Wojciechu Jêdroszyku odnotowa³a w 1928 r.: on ratuje od zgnilizny te 
obrazy, które od lat gnij¹ w skrzyniach, st³oczone w budynku zwanym 
„Akademi¹”. Wczeœniej, w 1924 r., W. Jêdroszyk opowiada³ te¿ o dalszej 
bibliotece i wielu obrazach w tak zwanej „Akademii” niemieckiemu 
slawiœcie Walterowi Kühne. W publikacji Bo¿eny Szulc-Golskiej z 1929 r. 
o wielkopolskich bibliotekach prywatnych znajduje siê zapis:  Czêœæ 
ksiêgozbioru z³o¿ona jest w skrzyniach w osobnym budynku, t. zw. 
„Akademji”, przeznaczonej przez autora „Ojcze nasza” pierwotnie na 
szko³ê rolnicz¹, która póŸniej stanê³a w maj¹tku s¹siednim ¯abikowie 
Napisa³a ona te¿: W³aœnie ta czêœæ zbiorów by³aby bardzo interesuj¹c¹ dla 
romanistów, gdy¿ zawiera mnóstwo ksi¹¿ek z bibljoteki Balzac'a. […] 
Najlepiej zaopatrzony jest dzia³ filozofji religijnej, teologji i ekonomji 
politycznej. Z dzia³u literackiego nale¿y wymieniæ dzie³a romantyków 
francuskich, niemieckich i polskich,  ostatnie w pierwodrukach, 
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czêœciowo opatrzone autografami autorów (np. dzie³a Krasiñskiego, który 
bywa³ czêstym goœciem w Wierzenicy).Oprócz dzie³ póŸniejszych znajduje 
siê tutaj szereg inkunabu³ów i cymeljów polskich i obcych w oprawach 
wspó³czesnych. Dwoje przywo³anych autorów, w tym samym 1929 r. 
bardzo ró¿nie szacuje liczebnoœæ wierzenickiego ksiêgozbioru. B. Szulc-
Golska okreœla go na ko³o 10 000 a W. Kühne na oko³o 40 000 wolumniów. 
Autorka robi to w oparciu o ustne informacje w³aœciciela pisz¹c uprzednio: 
Niestety nie mo¿na bogatego materja³u opisaæ dok³adniej z powodu 
nieopowiedniego umieszczenia i braku jakiegokolwiek katalogu. Jak¹ 
orientacjê w tym co posiada „pod rêk¹” mia³ ich w³aœciciel? raczej niezbyt 
wielk¹. Kiedy w 1924 r. W. Kühne widz¹c ewidentny chaos w podrêcznej 
bibliotece, ksi¹¿ki le¿¹ce na pod³odze pyta³ „Gugê” jak znajduje potrzebne 
mu ksi¹¿ki. Us³ysza³: ca³kiem prosto, mówiê do Wojciecha, kiedy Ty py³ na 
rega³ach z ksi¹¿kami œcierasz, wtedy przygl¹dasz siê ksi¹¿kom i tê albo 
tamt¹ odkrywasz, i Wojciech znajduje ksi¹¿kê. Usi³owa³ on dotrzeæ do 
wszystkich ksi¹¿ek, czêœæ zapewne skatalogowa³. Dokonywa³ przy tym 
„odkryæ”. Wchodz¹c na poddasze do W. Jêdroszyka natrafi³ na wielk¹ 
szafê z greckimi i ³aciñskimi dzie³ami ojców koœcio³a. Za przepierzeniem 
na bibliotekê  dwa szeregi dzie³ pouk³adanych w stosy. Co wa¿ne, 
wczeœniej nic o niej nie us³ysza³ od  hrabiego (jakby dla „Gugi” ta czêœæ 
ksiêgozbioru nie istnia³a). Nie wiedzia³ te¿ o nich bywaj¹cy od lat w 
Wierzenicy prof. Adam ̄ ó³towski. Kiedy w 1929 r. W. Kühne zaprowadzi³ 
do na strych i pokaza³ zbiory w wielkiej szafie i w bibliotece za 
przepierzeniu powiedzia³ Jaki ocean ksi¹¿ek! W. Kühne ogl¹da³ te¿ w 
„Akademii” (brakowa³o tam szyb w oknach, by³y one zas³oniête 
okiennicami) orzechowe szafy, te¿ bez szyb oraz skrzynie pe³ne ksi¹¿ek. 

Zag³ada wierzenickiej ksi¹¿nicy
Dla ksiêgozbiorów Cieszkowskich najwiêksze zagro¿enie stanowi³y 

po¿ary, które na szczêœcie chyba ominê³y je i dzia³ania wojenne. Dla 
wierzenickich nie by³y to te wojny co dla bibliotek na Podlasiu, a II wojna 
œwiatowa. Przerwa³a ona i zakoñczy³a trwanie biblioteki pozosta³ej po 
Auguœcie Cieszkowskim. Jak inne polskie ksiêgozbiory, wierzenicki 
zosta³ zarekwirowany przez okupanta. Dziœ nie sposób stwierdziæ kiedy, 
poddany selekcji, ju¿ na miejscu (wiêkszoœæ ksiêgozbiorów z prowincji nie 
dociera³a do Poznania, ulega³y natychmiastowemu niszczeniu na miejscu), 
czy dopiero kiedy trafi³ do magazynu w poznañskim koœciele. Z ksi¹¿ek, 
które przetrwa³y w nim wojnê i skutki alianckiego nalotu w maju 1944 r. 
czêœæ zosta³a rozkradziona w pocz¹tkach 1945 r. z przeznaczeniem na opa³. 
Z braku kompletnego katalogu i wykazów nie sposób okreœliæ, czy i co z 
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wierzenickich zbiorów trafi³o na 
p r z e m i a ³  z  P o z n a n i a  d o  
Czerwonaka, zosta³o skradzione 
lub w inny sposób zniszczone lub 
pó³oficjalnie zagrabione. Oficjal-
nemu rabunkowi towarzyszy³o 
masowe przyw³aszczanie dóbr, w 
tym ksi¹¿ek, przez funkcjo-
nariuszy hitlerowskich na u¿ytek 
prywatny na ogó³ tolerowane 
przez w³adze okupacyjne.  
Poniewa¿ dotyczy³o to g³ównie 
ksi¹¿ek po niemiecku, to po 
wojnie one w pierwszej kolejnoœci 
pada³y ofiar¹ œwiadomego lub 
nieœwiadomego niszczenia.  
Znaczna czêœæ, mo¿e nawet 
wiêkszoœæ ksiêgozbioru Ciesz-
kowskich zgromadzonego w 
Wierzenicy nie by³a skatal-
ogowana, nie mia³a piecz¹tek czy wpisów w³asnoœciowych. Nawet jeœli te 
ksi¹¿ki przetrwa³y wojenn¹ zawieruchê nie ma szans na powi¹zanie ich z 
wierzenickim ksiêgozbiorem, bez wzglêdu na to czy s¹ w zbiorach 
bibliotek czy w rêkach prywatnych. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

SpowiedŸ œwi¹teczna niedziela 22 grudnia:
od 17.00 do 17.30  w Wierzenicy * od 18.45 do 19.15  w Kar³owicach

Pasterka 24 grudnia:
o 22.00 w Kar³owicach, o 24:00 w Wierzenicy   

W pierwsze œwiêto Msze œw. w ci¹gu dnia jak w ka¿d¹ niedzielê. 
W drugie tak samo, z dodatkow¹ o 17.30. 
Taca z obu pasterek i pierwszego dnia œwi¹t przeznaczona bêdzie w 
ca³oœci na wyposa¿enie wiaty w urz¹dzenia, s³u¿¹ce do obs³ugi goœci. 

Informacje świąteczne i noworoczne
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Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w naszej diecezji Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego. 

W niedzielê 29 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na zakoñczenie  
ka¿dej Mszy œw. b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny. Zapraszam 
rodziny do wspólnego udzia³u w liturgii. 

31 grudnia Msza œw.  o 17.30 w Wierzenicy i 19.00 w Kar³owicach. 
Od 22.30 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu.

W Nowy Rok 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej Rodzicielki w 
Wierzenicy o pó³nocy odprawiona zostanie Pasterka Noworoczna.
W ci¹gu dnia Msze œw odprawione bêd¹ o 12.30 i 17.30 w 
Wierzenicy i o 15.00 w Kar³owicach.
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zwracam uwagê, porz¹dku 
niedzielnego.

W poniedzia³ek 6 stycznia w uroczystoœæ Objawienia Pañskiego 
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê i dodatkowo o 17.30.   
Taca ze œwiêta przeznaczona jest na dzie³a misyjne Koœcio³a.

xPK

Odwiedziny kolędowe: 
Jeœli nie zaznaczone jest inaczej od poniedzia³ku do pi¹tku 
zawsze od 17.00, w sobotê od 9.00, w niedzielê od 13.00.   

* 27 grudnia: Kar³owice od  8.30 u niepracuj¹cych (tak jak w 
ubieg³ych latach i na zg³oszenie), od 17.00  Kasztanowa 2 i 4.

* 28 grudnia: Kar³owice, Kasztanowa 12, Topolowa  2, 8, 10, 12, 14. 
Kasztanowa 3 i 1.

* 29 grudnia:  Kar³owice, Kasztanowa 10, 8, 6.   

* 30 grudnia: Wierzonka od 8.30 ( tak jak w latach ubieg³ych u 
niepracuj¹cych i na zg³oszenie), od 17.00 Gminna 9, 11, 13. 15.

3110 [105] 2013

* 2 stycznia: Wierzenica od 8.30 tak jak w ubieg³ych latach u nie-
pracuj¹cych i na zg³oszenie) i od 17.00 Wierzonka, Gminna  17, 19. 
* 3 stycznia: Wierzonka Gminna 1,3,5,6  i Dzia³kowa stara czêœæ.

* 4 stycznia: Wierzonka, Gajowa, Gminna 38 i przy szkole, 
Dêbogóra, Kar³owicka i od 14.30 Wierzenica, Lisia. 

* 5 stycznia: Wierzenica leœniczówka, Wierzenicka 23, 21, 19, 17, 
Dêbowa, 

* 6 stycznia: od 13.00 Wierzenica, Wierzenicka 24, 22, 20, 18, 16, od 
18.30   Wierzenicka 14, Œliwkowa.

* 7 stycznia:  Wierzenica, przy dworku, dworek, Podjazd.

* 8 stycznia: Wierzonka, Dzia³kowa nowa czêœæ i Leœników.

* 9 stycznia: Mielno, Poznañska  14,12 i Polna.

* 10 stycznia od 8.30 Barcinek u niepracuj¹cych i na zg³oszenie, od 
17.00 u pozosta³ych,

* 11 stycznia Bugaj od koñca, Wierzonka, Ostatnia i Barciñska.

* 12 stycznia Mielno, Akacjowa, Brzozowa, Poznañska 1 – 9 
i Grzybowa.

* 13 stycznia Mielno, £¹kowa i Poznañska 15.

* 14 stycznia Mielno, Leœna i Poznañska 13.

* 15 stycznia Mielno, Sarnia, Poznañska od 24 do koñca.

* 16 stycznia od 8.30 Dêbogóra  na zamówienie, i od 17.00 
Brzozowa.

* 17 stycznia Dêbogóra, stara czêœæ wsi, Leœna, Kasztanowa 
i Wierzbowa.

* 18 stycznia Ludwikowo i Dêbogóra, Dêbowa i D¹brówki i dalej 
Dêbowa do starej czêœci wsi.                            

* 19 stycznia Dêbogóra Wi¹zowa, G³ogowa, Kalinowa, Jaworowa i 
Klonowa.                                                

Od poniedzia³ku 20 do soboty 25 stycznia u osób z poza parafii, 
które chcia³yby ¿ebym je odwiedzi³ na indywidualne zg³oszenie. 
Trzeba siê umówiæ: w zakrystii lub tel.. 510 71 71 76. 
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Wierzenickie Katechezy
wypłynęły na głębię

Katechezy ks. Przemka doczeka³y 
siê osobnego wydania i zosta³y 
rozes³ane do wszystkich parafii 
w Polsce! We wstêpie czytamy: 
„W bie¿¹cym roku duszpasterskim 
Koœcio³a chcemy powiedzieæ: 
„Wierzê w Syna Bo¿ego”. 
B³ogos³awiê wszystkich 
czytaj¹cych i ¿yczê, by ka¿dy 
prawdê o Jezusie Zbawicielu 
odkry³ dla siebie”. Jest to jedna 
z trzech lektur - propozycji na 
nadchodz¹cy rok dla ca³ego 
Koœcio³a w Polsce. Pierwodruk 
ukaza³ siê nak³adem „Wierze-
niczeñ”. Ma³a ksi¹¿eczka 
mieszcz¹ca siê w kieszeni bêdzie 
tak¿e dostêpna w naszej parafii.
Niech Bóg bêdzie uwielbiony 
w Wierzenickich Katechezach. 
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