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W Œwiêto Maryi Królowej Polski i Matki Wierzenicy
poœwiêcenie i oficjalne otwarcie wiaty
Bo¿e Ojcze, niech to miejsce s³u¿y Twojej chwale!
W ubieg³ym roku, kiedy 3 Maja koñczy³a siê uroczystoœæ w koœciele,
zaprasza³em wszystkich na krótki festyn i zapowiada³em, ¿e za rok
o tym czasie bêdzie otwarcie wiaty. Mówi³em: nastêpny festyn rodzinny
odbêdzie siê ju¿ pod wiat¹. Wtedy na placu budowy sta³ w stanie
surowym tylko budyneczek wiaty i wytyczony by³ plac dalszej budowy.
Nie wiem, czy wszyscy s³uchaj¹cy traktowali serio te zapowiedzi.
Niektórym, szczególnie politykom, ³atwo przychodzi mówiæ o czymœ co
bêdzie, a czego jeszcze nie ma. Osobiœcie, nie lubiê bujania w ob³okach
i nie lubiê roztaczania wizji czegoœ, co mo¿e kiedyœ tam siê spe³ni, choæ
nie wiadomo kiedy, ale ju¿ dzisiaj chce siê zbijaæ jakiœ kapita³ uznania.
S³owo, które wypowiadam publicznie staram siê traktowaæ szczególnie
powa¿nie.
Cieszê siê, ¿e uda³o siê zmaterializowaæ te zapowiedzi. Wspólnym
wysi³kiem i zaanga¿owaniem stworzyliœmy obiekt, który, jak wierzê,
prze d³ugie lata dobrze bêdzie s³u¿y³ tej spo³ecznoœci i wszystkim
przybywaj¹cym goœciom. Niech bêdzie to widzialny znak parafii, która
chce byæ otwarta i przyjazna ludziom. W kilku ubieg³orocznych
wydaniach „Wierzeniczeñ” opisywaliœmy na bie¿¹co dokonuj¹cy siê
postêp prac. Pisa³em te¿ o kosztach przedsiêwziêcia. Nie bêdê tego teraz
powtarzaæ.
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Dziêkujê raz jeszcze wszystkim wiêkszym i drobniejszym
ofiarodawcom, którzy dok³adali swoich œrodków by to dzie³o
wykoñczyæ. Dziêkujê architektom za autorski projekt sercem
wykonany, dziêkujê wielu osobom za wszelkie doradztwo, dziêkujê
wszystkim wykonawcom robót, którzy zostawili tu nie ma³o swojego
trudu.
W zwi¹zku z tym, ¿e prace przy wiacie zakoñczy³y siê prêdzej ni¿ by³o
w planie, podjêliœmy siê jeszcze przebudowy schodów przed koœcio³em
i przed probostwem. Tu dopomog³a nam dobra pogoda, bo raczej nikt
siê nie spodziewa³ siê, ¿e w lutym bêdzie 10 stopni ciep³a. Ostatni (?)
pomys³ zwi¹zany z wiat¹ dotyczy³ ogródka dzieciêcych atrakcji. Cieszê
siê, ¿e tak¿e i to zamierzenie jeszcze przed 3 Maja, uda³o siê
zrealizowaæ. Raz o tym wspomnia³em ale nie mówi³em ju¿ wiêcej, gdy¿
chcia³em by by³a to specjalna atrakcja i niespodzianka dla dzieci.
Bardzo gor¹co dziêkujê za obecnoœæ na otwarciu wiaty, za Bo¿e granie
zespo³owi Wspólnoty Modlitewnej Odnowy w Duchu Œw. z Poznania
z Naramowic. Dziêkujê tak¿e za wystêp Orkiestry Dêtej ze Swarzêdza,
która swoim przyjazdem do Wierzenicy zrobi³a nam prawdziw¹
niespodziankê.
Oddaj¹c chwa³ê Bogu Stwórcy wszystkiego wypowiadam s³owa
modlitwy poœwiêcenia:
Bo¿e Ojcze, dawco wszelkiego
dobra, b³ogos³aw to miejsce, tê
wiatê i wszystkie osoby, które bêd¹
siê tu kiedykolwiek gromadziæ.
B³ogos³aw wszystkich dobrodziejów
i tych, którzy zostawili tutaj
trud swojej pracy.
Niech to miejsce dobrze s³u¿y
duchowemu odpoczynkowi ludzi.
Chroñ je od wszelkich z³ych
doœwiadczeñ i niebezpieczeñstw.
Bo¿e Ojcze, niech to miejsce s³u¿y
Twojej chwale. Amen.
x Przemys³aw Kompf
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Tegoroczny laureat zespo³owi redakcyjnemu i zarz¹dowi naszego
stowarzyszenia znany by³ od stycznia 2012 roku. Wtedy uzgodniliœmy
kto w najbli¿szych trzech latach powinien otrzymaæ honorowy tytu³
„Przyjaciela Wierzenicy”. Pamiêtaliœmy, ¿e rok 2014 jest zwi¹zany
z 200 leciem urodzin Augusta Cieszkowskiego. Dlatego te¿ w³aœnie
w tym roku chcieliœmy uhonorowaæ kogoœ kto ma zas³ugi zwi¹zane
hrabi¹ Cieszkowskim w Wierzenicy.
Profesor Zbigniew Kundzewicz zwi¹za³ siê z Wierzenic¹ wczeœniej
ani¿eli w roku 2008, kiedy to jego rodzina zakupi³a od córek Prezydenta
Edwarda Raczyñskiego podupad³y wówczas dwór Augusta
Cieszkowskiego i przyleg³y park. Zanim to siê sta³o czteroosobowa
rodzina Kundzewiczów (Lucyna i Zbigniew, oraz dzieci Marta i Witold)
przybywa³a ze Swarzêdza przez szereg lat do wierzenickiego koœcio³a.
Po Mszy œw. przy ³adnej pogodzie lubili spacerowaæ po okolicy.
W czasie jednego z takich spacerów syn profesora Witold dostrzeg³
schowany za zaroœniêtym parkiem z jednej, a stacj¹ hodowli roœlin
z drugiej strony dworek Augusta Cieszkowskiego. Profesor Zbigniew
Kundzewicz natychmiast podchwyci³ zainteresowanie dworkiem i tak
w ¿yciu rodziny rozpoczê³a siê nowa przygoda.
Zakup, a póŸniej renowacja doszczêtnie zniszczonego dworu by³o
wielkim wyzwaniem , zarówno organizacyjnym jak i finansowym. Nie
wszyscy wierzyli, ¿e to przedsiêwziêcie siê powiedzie. Ale to w³aœnie
Zbigniew Kundzewicz, g³owa rodziny by³ tym, który od pierwszego
spotkania z rodzin¹ Raczyñskich mia³ niez³omn¹ wiarê, ¿e mimo wielu
przeciwnoœci losu dzie³o to siê uda i bêdzie udzia³em jego rodziny. Od
tej pory szanowany profesor, którego zas³ugi uznaj¹ i doceniaj¹ rozmaite
krajowe i miêdzynarodowe gremia, prawie ka¿d¹ sobotê spêdza pracuj¹c
fizycznie w wierzenickim parku. Zamienia tego dnia profesorski garnitur
na robocze „szarawary”, zamienia pracownie naukow¹ na ³opatê, grabie,
taczkê i od szeœciu lat w³asnymi rêkami i z pomoc¹ syna oraz
wspó³pracowników przywraca piêkno romantycznego wierzenickiego

4

Wierzeniczenia

parku. Kiedy odbiera
zaproszenia na
wyg³oszenie wyk³adów
w rozmaitych czêœciach
œwiata, zawsze prosi
o takie zaplanowanie
zagranicznych podró¿y,
aby w sobotê móg³ byæ
w Wierzenicy.
Od zakupu dworu
Cieszkowskich w
Wierzenicy przez
Rodzinê Kundzewiczów
minê³o niespe³na 6 lat.
W tym czasie zmieni³ siê
nie do poznania nie tylko
park ale przede
wszystkim sam dwór
wielkiego filozofa. Dwór
po remoncie znów têtni
¿yciem, przyjmuje goœci
z ca³ego œwiata i jest
miejscem licznych uroczystoœci rodzinnych. Poprzez ten dom
Wierzenica zyska³a promotora na ca³ym œwiecie. Ludzi, którzy
zachwyceni piêknem naszej ziemi i goœcin¹ w zabytkowym dworze,
mówi¹ o nas dobrze i chc¹ tutaj wracaæ.
Panie Profesorze, za t¹ szalon¹ decyzjê przejêcia dworku
Cieszkowskich, za wszystkie prace przy nim i wokó³ niego zrobione
serdecznie dziêkujemy. Dziêki Pana uporowi i zaanga¿owaniu zosta³a
uratowana i przywrócona do ¿ycia cz¹stka narodowego dziedzictwa
i spuœcizna po wielkim Polaku jakim by³ August hr. Cieszkowski..

Redakcja „Wierzeniczeñ”
Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie
im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce
3 Maja AD 2014
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Urodzi³ siê w 1950 roku w Augustowie. Studia skoñczy³ na
Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doktorat uzyska³ w
1979 roku, natomiast habilitacjê zrobi³ w 1984.obydwa w zakresie nauk
fizycznych o specjalnoœci geofizyka – hydrologia. Od 1974 do 1989
roku pracowa³
w Instytucie Geofizyki PAN. Od 1990 roku pracuje w Instytucie
Œrodowiska Rolniczego i Leœnego PAN w Poznaniu. Jest cz³onkiem
korespondentem PAN. Profesura od 1993 roku. Cz³onek licznych
krajowych i zagranicznych gremiów. Olbrzymi dorobek naukowy
mierzony ok. 360 publikacjami. Zainteresowania naukowe to hydrologia
systemowa, klimat i zasoby wodne dla zrównowa¿onego rozwoju.
Zdoby³ liczne wyró¿nienia min. bra³ udzia³ w pracach Miêdzyrz¹dowego
Panelu ds. Zmian Klimatu IPCC, nagrodzonego w 2007 roku zespo³ow¹
Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla
oprac. red.

Pomys³ tego wyró¿nienia zrodzi³ siê w 2007 roku.
Chcieliœmy uhonorowaæ nim osoby z poza naszej
parafii, które naszemu miejscu œwiadczy³y bezinteresowne dobro.
Zawsze uwa¿aliœmy, ¿e trzeba byæ wdziêcznym za okazane dobro. Obce
jest nam przeœwiadczenie, ¿e coœ nam siê nale¿y. Z wyró¿nienia
wy³¹czyliœmy osoby pe³ni¹ce funkcje publiczne.
Za ka¿dym razem wrêczaliœmy rzeŸbion¹ co roku przez ludowego
artystê z Pa³uk, drewnian¹ statuetkê œw. Miko³aja, patrona naszej
œwi¹tyni. Kto jak kto ale w³aœnie ten œwiêty jest najbardziej
rozpoznawalnym znakiem bezinteresownego dobra. Chcieliœmy by
moment wrêczenia by³ uroczysty i wa¿ny dla parafii. Wybraliœmy
3 Maja, kiedy jako wspólnota miejsca czcimy Maryjê jako Królow¹
Polski i Matkê Wierzenicy. Uroczyst¹ Mszê œw. ³¹czymy z
poprzedzaj¹cym j¹ 3 dniowym czuwaniem w intencji Ojczyzny,
Koœcio³a, parafii i we w³asnych sprawach. Po Mszy œw. zapraszamy
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zawsze na rodzinny festyn przed koœcio³em. Pierwsze wyró¿nienie
w 2007 roku otrzyma³ bezdyskusyjnie Pan Stanis³aw Witecki,
wspó³w³aœciciel Drukarni Swarzêdzkiej. To w³aœnie dziêki Jego
¿yczliwoœci od lat ukazuj¹ siê „Wierzeniczenia”.
W kolejnych latach zawsze w styczniu odbywa³a siê dyskusja na ten
temat. Brali w niej udzia³ wszyscy cz³onkowie redakcji i zarz¹d naszego
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. Zespó³
ten mo¿na pochwaliæ, bo nikt nigdy nie
ujawni³ przed czasem nazwiska osoby
wyró¿nionej. W 2012 roku ustaliliœmy
kolejnoœæ na najbli¿sze trzy lata. Chodzi³o
g³ównie o to by wyró¿nienie w roku 2014
powi¹zaæ z 200 leciem urodzin Augusta
Cieszkowskiego. W styczniu 2015 roku
czekaj¹ nas kolejne rozmowy. Ju¿ dzisiaj
kandydatów znowu jest kilku. Na najbli¿sze
lata nie ma obawy, ¿e nie bêdzie kogo
uhonorowaæ. Mamy wrêcz inn¹ obawê, ¿e
niektórzy musz¹ czekaæ zbyt d³ugo.
W 2008 roku wyró¿nienie otrzyma³ Pan
Jacek Wojciechowski prezes firmy Utal
w Gruszczynie. Wspomaga³ nas przy
remoncie wnêtrza koœcio³a, w prowadzeniu
œwietlicy we Wierzonce. Dodaæ trzeba, ¿e
ostatnio tak¿e przy budowie wiaty. W 2009
roku uhonorowaliœmy poetê, muzyka i
historyka sztuki Pana Jacka Kowalskiego,
który wprost w porywaj¹cy sposób w swoim
albumie o drewnianych koœcio³ach opisa³
Wierzenicê. Na swojej p³ycie przepiêknie o
niej œpiewa³. W 2010 roku doceniliœmy Pana
Marka Krygiera, konserwatora
wierzenickiego koœcio³a, o który pisaliœmy, ¿e sercem odnawia³ nasz¹
œwi¹tyniê. W 2011 roku tytu³ otrzyma³, niestety ju¿ poœmiertnie, œp.
Kazimierz Okupnik, w³aœciciel warsztatu samochodowego w Bogucinie,
który wielokrotnie ratowa³ parafiê przy rozmaitych awariach
z pojazdami. Szóste wyró¿nienie odebra³ w 2012 roku ambasador
Wierzenicy prof. Zbigniew Banaszak z Bydgoszczy, który za³o¿y³ 10 lat
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temu klub profesorów „Wierzenica”. W ubieg³ym roku uhonorowaliœmy
po raz pierwszy parê ma³¿eñsk¹: Pañstwa Magdalenê i Jacka
Gorczyców, dziêkuj¹c im za ich architektoniczne projekty odnowy
krypty grobowej rodziny Cieszkowskich i wiaty turystycznej. Wszyscy
dzisiaj mo¿emy podziwiaæ te pomys³y, które nie pozosta³y na papierze
ale sta³y siê rzeczywistoœci¹.
Przy okazji dzisiejszej uroczystoœci, chocia¿ oczy nasze kierujemy
w stronê kolejnego ósmego laureata, raz jeszcze wszystkim tym osobom
wyra¿amy nasz¹ wdziêcznoœæ i szacunek.
W imieniu redakcji i zarz¹du stowarzyszenia
x Przemys³aw Kompf

Kiedy piszê ten tekst mam przed sob¹ listê osób, które zapisa³y siê na
tegoroczne czuwanie w naszej œwi¹tyni. Po raz dwunasty stajemy w tym
samym czasie do modlitwy w intencji Ojczyzny, Koœcio³a, parafii i we
w³asnych sprawach. Cieszê siê ka¿dego roku rzesz¹ ludzi, którzy chc¹
siê modliæ w³aœnie w tych intencjach. To dobry znak, bo wszelkie dobro
zaczyna siê, jak to nieraz mówi³em, od zgiêtych kolan. Potrzeba by jak
najwiêcej ludzi chcia³o dla tych spraw modlitewnie zginaæ swe kolana.
W bie¿¹cym roku czujemy szczególne przynaglenie. Jest to pierwszy od
wielu, wielu lat rok, kiedy zobaczyæ mo¿na realnie zagro¿enie
europejskiego pokoju. Dlatego te¿ prosi³em dodatkowo o modlitwê za
Ukrainê. Widzimy ekspansywne dzia³anie jednego pañstwa przeciw
drugiemu. Mo¿emy œledziæ co to znaczy mieszanie siê w sprawy
wewnêtrzne s¹siada. Pe³zaj¹ca agresja, otwarta agresja, parali¿owanie
strachem przeciwnika. To dociera do nas w codziennym obrazie.
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Politycy mówi¹ o sankcjach, o konsolidacji wysi³ków obronnych,
o pomocy dla strony pokrzywdzonej. Przy okazji tocz¹ siê wewnêtrzne
spory i to nie tylko w Polsce, o to kto to przewidzia³ i kto czego
zaniedba³. Co nale¿a³o zrobiæ wczeœniej by do tego nie dopuœciæ.
Niew¹tpliwie wielu wa¿nym ludziom i tak¿e tym zwyk³ym, otworzy³y
siê oczka na wiele zagro¿eñ, których nie chcieli widzieæ prêdzej.
Obecna sytuacja pokazuje jak niedobrze jest byæ krajem maj¹cym
dominuj¹cego s¹siada i nie nale¿¹cym do ¿adnej szerszej struktury
demokratycznej. Nie jest mo¿liwe zachowanie niezale¿noœci i swobodne
kierowanie polityk¹ pañstwa. Na naszych oczach rozgrywa siê dramat
narodu, który chocia¿ liczy 40 milionów mieszkañców, nie mo¿e wybiæ
siê na prawdziw¹ niezale¿noœæ. Ta lekcja rozgrywana tu¿ obok nas
pokazuje nam, ¿e nasza Ojczyzna nie mo¿e sobie pozwoliæ na nie
przynale¿noœæ do ¿adnego bloku, czy zachowanie neutralnoœci. Bycie
w strukturze pañstw demokratycznych wzmacnia szanse obronne kraju.
Wzmacnia szansê na pokój dla Ojczyzny. W chwilach rozchwiania
miêdzynarodowego widaæ, ¿e w³aœnie ta kwestia dla bytu narodowego
i pañstwowego jest najwa¿niejsza. Chocia¿ Unia Europejska nie jest
¿adnym moim zachwytem, chocia¿ rozumiem wiele zastrze¿eñ
eurosceptyków, to jednak akceptujê, ¿e Ojczyzna nasza jest w jej
strukturach. Porozumienie pañstw, nawet nie do koñca doskona³e, jest
zawsze lepsze ni¿ ci¹g³e konflikty miêdzy nimi.
W modlitwie codziennej polecam Bogu wszystkie sprawy Ojczyzny. Od
koñca lutego modlê siê te¿ codziennie za umi³owan¹ Ukrainê. Jestem
przekonany, ¿e wolnoœæ i pomyœlnoœæ demokratycznych przemian w
tym kraju wzmacnia tak¿e szanse naszej Ojczyzny.
x Przemys³aw Kompf

Tradycyjnie w maju rozpoczynamy œpiewanie litanii do NMP. W
koœciele w Wierzenicy pocz¹tek nabo¿eñstwa od poniedzia³ku do
pi¹tku o 17.15. Niestety, trzeba powiedzieæ, ¿e nie uczestniczy w
nich zbyt du¿¹ liczba osób. Wiêcej osób przychodzi³o modliæ siê
przy krzy¿u lub przy figurze w danej miejscowoœci. W tym roku
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tak¿e chcia³bym te spotkania kontynuowaæ. Piêkna i dobra jest ta
stara tradycja wspólnych spotkañ modlitewnych mieszkañców
danego miejsca. Kochani doroœli,jeœli chcielibyœmy czegoœ
nauczyæ nasze dzieci i nasz¹ m³odzie¿, to zabierajcie je ze sob¹ na
te spotkania. Cieszyæ siê bêdê obecnoœci¹ ka¿dego dziecka i
ka¿dej innej m³odej osoby uczestnicz¹cej w tej modlitwie.
Pamiêtajmy te¿ i niech to stanie siê tradycj¹ tego miejsca
odmawianie wezwania
Maryjo, Matko ubogich, módl siê za nami.
Maryja Matka Wierzenicy jest Matk¹ ubogich.
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W pierwszy dzieñ Œwi¹t Wielkanocnych odprawia³em w koœciele
o 15.00 dodatkow¹ Mszê œw. w 80 urodziny mieszkanki Mielna Zofii
Sienkowskiej. Potem by³em oczywiœcie tak¿e w domu na urodzinowym
poczêstunku. Dzieñ urodzin wypada³ w Wielki Pi¹tek. Oczywiœcie, nie
jest to dzieñ do œwiêtowania. Dlatego te¿ spotkanie rodzinne zosta³o
przeniesione na niedzielê i nastêpne dni tygodnia. Na Mszy œw.
zgromadzili siê najbli¿si.
Samej jubilatki zabrak³o.
Nie czu³a siê na si³ach by
przyjechaæ do koœcio³a.
Wypowiedzia³em kilka
stosownych do
okolicznoœci s³ów. S¹dzê,
¿e warto je przekazaæ w
znaku œwiadectwa tak¿e
innym, którzy nie mieli
okazji wys³uchaæ ich
bezpoœrednio.
Jubilatka urodzi³a siê w
1934 roku. Mia³a wiêc 5
lat kiedy zaczyna³a siê
wojna. Wychowani w
czasach pokoju nie
czujemy ani przez
Jubilatka druga z prawej
moment tej grozy, któr¹
wtedy nosili w sercu ludzie. Sta³e zagro¿enie ¿ycia i lêk o jutro. Jedyne
wtedy marzenie, ¿eby prze¿yæ. Po wojnie pokaleczone rodziny
op³akiwa³y swoich bliskich zmar³ych, krewnych i znajomych. Ludzie
próbowali odbudowywaæ swoje ¿ycie. W warunkach powszechnej
powojennej biedy zak³adali te¿ rodziny. Jeœli wspomnimy, ¿e by³y to lata
stalinowskie, to bêdziemy œwiadomi jak trudne by³y to czasy dla tych,
którzy akurat wtedy startowali w doros³oœæ. Jubilatka nale¿a³a w³aœnie
do tego pokolenia.
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Razem z mê¿em krótko po œlubie, zostawiwszy Ziemiê Lubusk¹, na
której mieszkali, kupili w Mielnie gospodarstwo rolne i tu osiedli.
W kolejnych latach na œwiat zaczê³y przychodziæ dzieci. Na przestrzeni
18 lat urodzi³a siê ich dziesi¹tka. Mo¿na sobie wyobraziæ ile potrzeba
by³o w³o¿yæ wysi³ku by utrzymaæ ca³y ten tak liczny dom. Warto
wspomnieæ, ¿e w tamtych czasach nie by³o pieluch jednorazowych. Nie
by³o w domu pralki, czy lodówki. Urz¹dzenia te dopiero w latach
60-tych zaczê³y siê pojawiaæ w gospodarstwach domowych. Pragnienia
ludzi wtedy i obecnie nie ró¿ni³y siê tak bardzo. Wielu by³o takich,
którzy chcieli siê jakoœ dorobiæ i w miarê wygodnie i spokojnie ¿yæ.
Niejeden powiedzia³ te¿ w ¿yciu: dosyæ. Teraz muszê pomyœleæ o sobie,
od ¿ycia mi te¿ siê coœ nale¿y. Chcê siê trochê rozerwaæ, coœ sobie
sprawiæ, gdzieœ wyjechaæ i coœ zwiedziæ. Mam ju¿ dwójkê, czwórkê
dzieci – wystarczy. Ludzie na wsi nie wiedzieli co to znaczy regulacja
naturalna poczêæ, antykoncepcja. Wiedzieli natomiast co to jest aborcja.
Powinna nas ogarn¹æ trwoga na myœl o tym ile tu by³oby dzisiaj miejsc
pustych w tej œwi¹tyni, przy rodzinnym stole, gdyby nasza Jubilatka, w
którymœ momencie swojego ¿ycia posz³a tym tropem myœlenia. T¹
drog¹ jednak nigdy nie posz³a. Aby wychowaæ i wprowadziæ w
doros³oœæ wszystkie swoje dzieci poœwiêci³a prawie 40 lat swojego
¿ycia. Dodaæ trzeba: by³y to lata, kiedy by³a najsprawniejsza i pe³na si³.

Powitanie pielgrzymów na Maruszce – Jubilatka w œrodku
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W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedzia³ do uczniów: „Nikt nie
ma wiêkszej mi³oœci gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za swoich
przyjació³”(Jana 15,13). W innym miejscu doda: tajemnice królestwa
zostan¹ objawione ludziom prostym (por. Mateusza 11,25). To znaczy
takim, którzy w prostocie serca bez mêdrkowania, niekoñcz¹cych siê
dyskusji i bez kalkulacji przyjm¹ naukê Bo¿¹. W swojej mamie, babci
mo¿ecie widzieæ œwiêt¹ kobietê. Nie znaczy to, ¿e nie ma wad, ¿e nie
pope³nia³a grzechów. S³aboœci i wady swojej mamy znacie lepiej ani¿eli
ja. Œwiêtoœæ nie jest jednak bezgrzesznoœci¹, natomiast mi³oœæ zakrywa
wiele grzechów (por. 1 Piotra 4,8). Dobroæ i mi³oœæ Jubilatki dla
wszystkich jej bliskich niech stanie siê zobowi¹zaniem, ¿e w³aœnie to
trzeba zachowaæ dla siebie i przekazywaæ dalej innym.
Mam nadziejê, ¿e nikt ze spo³ecznoœci Mielna nie bêdzie mia³ mi za z³e,
ani nie poczuje zazdroœci, jeœli powiem, ¿e dzisiejsza Jubilatka z poœród
obecnie ¿yj¹cych wydaje siê byæ najpiêkniejsz¹ mieszkank¹ tej
miejscowoœci. ¯ycz¹c zdrowia i ³aski Bo¿ej, jestem przekonany, ¿e
wspólnie razem obchodziæ bêdziemy jeszcze nie jeden jubileusz urodzin.
x Przemys³aw Kompf
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W czasach zaborów trudno by³o spodziewaæ siê miastach na
ziemiach polskich nazw ulic upamiêtniaj¹cych Polaków zas³u¿onych na
niwie nauki i kultury nie mówi¹c o walcz¹cych o wolnoœæ kraju. Pojawi³y
siê one w zale¿noœci od tego kiedy dana czêœæ kraju odzyska³a wolnoœæ po I
lub II wojnie œwiatowej. Poznañ po I wojnie zawdziêcza³ swoje
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oswobodzenie bohaterstwu powstañców, którzy przyst¹pili do walki od
27 grudnia 1918 r. W nastêpnym roku w mieœcie wprowadzono polskie
nazwy ulic, w tym upamiêtniaj¹ce zas³u¿onych rodaków. Wœród
uhonorowanych nazw¹ ulicy znalaz³o siê nazwisko Augusta
Cieszkowskiego. Tak pisa³ o tych zmianach Zygmunt Zaleski w „Nazwy
ulic w Poznaniu z planem Wielkiego Poznania”, publikacji wydanej w
Poznaniu w 1926 r. (…) a tymczasem wziê³a sprawê tê w rêce swe rada
miejska, której komisja dokona³a pracy przemianowania ulic poznañskich.

Komisja ta wywi¹za³a siê z zadania swego dobrze. Poza spolszczeniem
nazw rzeczowych przemianowa³a liczny szereg ulic wed³ug nazwisk
wybitnych osobistoœci polskich, szczególnie zas³u¿onych Wielkopolan,
a uczyni³a to wed³ug rozumnego systemu i uk³adu. Nazwiska osób
zas³u¿onych oko³o rozwoju nauk koncentruj¹ siê w okó³ placu
Nowomiejskiego i siedziby Towarzystwa Przyjació³ Nauk (ul. Dzia³yñ-
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skich, ul. Libelta, ul. Seweryna Miel¿yñskiego, ul. Cieszkowskiego).
Mê¿owie zas³u¿eni oko³o rozwoju organizacyj gospodarczych
i oszczêdnoœci spo³ecznej nadali nazwy ulicom na zachodzie Je¿yc (ul.
Patrona Jackowskiego, ul. Staszyca, ul. Szamarzewskiego, ul. Piotra
Wawrzyniaka). Ca³okszta³t nazw ulic stanowi zarazem katalog mê¿ów
zas³u¿onych oko³o narodu polskiego a g³ównie Wielkopolski, którym
potomni winni s¹ wdziêczn¹ pamiêæ. Jedn¹ zdrow¹ zasadê stosowano

stale: nie dano ¿adnej ulicy nazwiska osoby ¿yj¹cej, bo nazwa ulicy jest
pomnikiem, którego nie stawia siê za ¿ycia. Magistrat i Rada Miejska
ustali³y wszystkie nazwy jednostek topograficznych w brzmieniu polskiem,
a nazwy nieustalone skreœli³y. Pierwsz¹ grupê nazw uchwali³a Rada
Miejska dnia 12. kwietnia 1919, a zajmowa³a siê spraw¹ nazw przez ca³y
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rok 1919 i 1920, niektóre uzupe³nienia pozosta³y nawet na lata póŸniejsze.
Nazwy nabieraj¹ mocy obowi¹zuj¹cej z chwil¹ og³oszenia przez w³adzê
policyjn¹. Og³oszenia te nastêpowa³y w takim porz¹dku: Dnia 16. czerwca
1919 og³oszono 111 polskich nazw ulic; by³y to w lwiej czêœci nazwy
rzeczowe ustalone w brzmieniu polskiem a nie wymagaj¹ce zmiany, do
wyj¹tków nale¿a³y nazwy: Czartoryja, Piotrowo, ul. Cieszkowskiego,
ul. Dzia³yñskich, ul. Babiñskiego, ul. Lubrañskiego, ul. Libelta.
W tej pierwszej grupie 111polskich nazw ulic znalaz³a siê
ul. Cieszkowskiego, jedna spoœród 99 wed³ug stanu opisanego przez
Zaleskiego, nosz¹ca nazwê osobow¹. W myœl decyzji polskich w³adz
miasta 16 czerwca 1919 r. dotychczasowa ulica Königs Strasse
(Królewska) biegn¹ca od zbiegu Oberwall Strasse (Wa³owej Górnej) i Wall
Strasse (Wa³owej) ko³o Königs Thor (Bramy Królewskiej) do Königs
Platz (Plac Królewski) niemiecki plan Poznania z 1899 r. zosta³a
przemianowana na Augusta Cieszkowskiego. Zapewne po opanowaniu
miasta przez powstañców w 1918 roku ulica nazywana by³a spolszczon¹
nazw¹ „Królewska”, tak¹ ma wydanym oko³o 1909 roku planie Poznania,
z opisem po polsku, Antoniego Fiedlera. Z. Zaleski tak napisa³ o tej ulicy.
Ul. Cieszkowskiego. (Nowe Miasto, pó³noc. Od placu Nowomiejskiego do
Wa³ów Koœciuszki). Ulica stanowi³a mniej wiêcej oœrodek starej wsi
miejskiej Kondorf, wymienionej w dokumencie ju¿ w r. 1373, zamienionej
w w. 17 na przedmieœcie. W pocz¹tku 19. wieku, przy zak³adaniu Nowego
Miasta uregulowana i nazwana „ul. Królewska”. Od 16.6.1919 zwie siê
„ul. Cieszkowskiego” [który tu mieszka³ i umar³]. Opis ten uzupe³ni³ krótk¹
not¹ biograficzn¹. August hr. Cieszkowski urodzi³ siê w roku 1814 na
Podlasiu, studjowa³ w Berlinie. W r. 1847 osiedli³ siê w Wielkopolsce.
Posiada³ Wierzenicê i ¯abikowo. By³ znakomitym filozofem polskim.
Najznaczniejsze prace: wœród filozoficznych „Ojcze nasz” i „Prolegomena zur Historiosophie”, wœród ekonomicznych praca francuska
„O kredycie i obiegu”. Bra³ ¿ywy udzia³ w ruchu umys³owym i dzia³aniach
spo³ecznych w W.(ielkim) Ks.(ksiêstwie) Poznañskim. Za³o¿y³ szko³ê
rolnicz¹ w ¯abikowie, zamkniêt¹ wkrótce przez rz¹d pruski. Umar³
w Poznaniu 1894 r. Dziœ wiemy, ¿e 1847 to b³êdna data, w obecnych
granicach województwa ju¿ w 1841 r. naby³ dzisiejsze Debrzno Wieœ i
Trudn¹ w powiecie z³otowskim a po ich sprzeda¿y 2 lipca 1842 r. kupi³
Wierzenicê. Tak¿e zapisy mówi¹cy, ¿e A. Cieszkowski mieszka³ przy ulicy
swojego imienia i to rz¹d pruski zamkn¹³ szko³ê ¿abikowsk¹ s¹ nie do
koñca trafne. Na polskim planie miasta z 1929 r. ulica ta prowadzi od
zbiegu ulic; Jana III, Libelta, Wa³y Koœciuszki do Placu Nowomiejskiego.
Z kolei w latach okupacji na hitlerowskim planie z 1940 r. polskie ulice
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Libelta i Cieszkowskiego na ca³ej d³ugoœci to Dietrich Eckart Strasse.
Dietrich Eckart wspó³dzia³a³ w 1919 r. przy zak³adaniu Niemieckiej Partii
Robotniczej
DAP wkrótce póŸniej przekszta³conej w Narodowosocjalistyczn¹ Niemieck¹ Partiê Robotnicz¹ NSDAP, czyli partiê
Adolfa Hitlera. Wprowadzi³ Hitlera do salonów bur¿uazji w Monachium
co prze³o¿y³o siê na fundusze dla partii. Jeszcze wiêksze znaczenie mia³y
jego antysemickie pogl¹dy, które przekazywa³ Hitlerowi. Zmar³
26 grudnia 1923 roku wkrótce po nieudanym puczu próbie zamachu stanu
podczas, której Hitlera wspiera³ urodzony w Kruszewni gmina Swarzêdz
gen. Erich Ludendorff.
Po wojnie nazwa ul. Cieszkowskiego zosta³a przywrócona. Na
powojennym planie z 1950 r. ul. Cieszkowskiego biegnie od Placu Cyryla
Ratajskiego do skrzy¿owania; Jana III, Libelta, Koœciuszki. Uchwa³¹
Prezydium MRN 23/51 z 25 kwietnia 1951 r. z planu miasta znika ul.
Cieszkowskiego. Do Pl. Ratajskiego biegnie ju¿ tylko ul. Libelta. Zmiana
ta wi¹za³a siê z wprowadzeniem w ¿ycie ustawy z 20 marca 1950 r.
o terenowych organach jednolitej w³adzy pañstwowej oznaczaj¹cej
zniesienie samorz¹du terytorialnego, wprowadzenie terenowych organów
rz¹dowej administracji zespolonej.
Przez ponad 20 lat August Cieszkowski nie mia³ swojej ulicy w
Poznaniu. Na powrót pojawi³a siê ona w pó³nocnej, peryferyjnej, czêœci
miasta na terenach w³¹czonych do niego w zwi¹zku z budow¹ fabryki
domów przy ul. Szarych Szeregów na skraju Podolan i Suchego Lasu.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. Do
miasta Poznania w³¹cza siê z powiatu poznañskiego w województwie
poznañskim czêœæ obszarów wsi Kozieg³owy o powierzchni 91,00 ha,
Pi¹tkowo o powierzchni 605,00 ha i Suchy Las o powierzchni 111,00 ha.
W dniu 3 paŸdziernika 1973 r. odby³a siê XXXI sesja Rady Narodowej
miasta Poznania z udzia³em I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Jerzego Zasady, poœwiêcona
ocenie pracy Rady w kadencji 1969 1973. Mimo jej uroczystego
charakteru radni podjêli szereg uchwa³ w tym przywracaj¹c¹ miastu ulicê
Augusta Cieszkowskiego. Uchwa³a XXXI/16/73 opublikowana w
Dzienniku Urzêdowy Rady Narodowej miasta Poznania, Nr 10 poz. 55 stanowi, nazwê Augusta Cieszkowskiego otrzymuje tytu³em
przemianowania istniej¹ca ul. 25-lecia PRL w by³ym Powiecie
Poznañskim (poz. 24).
Przy „starej” ul. Cieszkowskiego w centrum miasta dominuj¹
budynki kilkupiêtrowe, na Podolanach przewa¿aj¹ jednorodzinne.
Cieszkowski jako patron ulicy mia³ i nie mia³ szczêœcia. Jego ulica
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powróci³a na plan miasta ju¿ w latach 70-tych XX wieku, ale na peryferiach
czyli w miejscu dalekim od za³o¿eñ z 1919 roku w odró¿nieniu od
ul. Dzia³yñskich, która sta³a siê In¿yniersk¹ a potem wróci³a do nazwy z
1919 r. Czy mo¿e dlatego, ¿e jako jedyny spoœród czwórki zas³u¿onych dla
rozwoju nauki uhonorowanych nazw¹ ulicy ko³o ówczesnego ( w 1919 r.)
Placu Nowomiejskiego nie walczy³ w ¿adnym powstaniu, by³
w Wielkopolsce przybyszem i wreszcie (co by³o wa¿ne w latach
piêædziesi¹tych XX wieku) krótko to krótko ale by³ w rosyjskim wiêzieniu
nie bêd¹c rewolucjonist¹ czy powstañcem.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W numerze 4 (99) „Wierzeniczeñ” z 2013 r. pisaliœmy O miejscu
spoczynku i upamiêtnieniu Augusta Cieszkowskiego w wierzenickim
koœciele, a w numerze 1 (106) z 2014 r. o wizycie Marii Gratkowska
Scarlini. Teksty te ³¹cz¹ drzwi pomników nagrobnych Zofii z Kickich
Cieszkowskiej, pochowanej w bazylice Santa Croce we Florencji i jej syna
Augusta Cieszkowskiego spoczywaj¹cego w koœciele œw. Miko³aja
w Wierzenicy. Nie budzi w¹tpliwoœci sprawa istnienia i okolicznoœci
powstania dwóch odlewów tego samego dzie³a Teofila Lenartowicza. S¹
bardzo podobne do siebie acz ró¿ni¹ce siê doœæ ³atwo dla nas
zauwa¿alnymi szczegó³ami. Mo¿na je dostrzec porównuj¹c zdjêcia z Santa
Croce i Wierzenicy. Po trwaj¹cych dwa lata poszukiwaniach materia³ów i
ich analizie opowiedzieliœmy siê za tym, ¿e to wierzenickie s¹ pierwszym
odlewem wykonanym w warsztacie G. Pellasa we Florencji. Nasze
wywody by³y zgodne z wczeœniejszymi ustaleniami Ligii Wilkowej
z Muzeum Narodowego w Poznaniu i Luca Bernardiniego z Pañstwowego
Uniwersytecie w Mediolanie. Mieliœmy jednak pewien niedosyt, bo
brakowa³o nam „twardego” dowodu w postaci fotografii wykonanej po
odlaniu a przed wyprawieniem drzwi do Wiednia i wys³anej
Kraszewskiemu przez Lenartowicza b¹dŸ zdjêcia z wystawy wiedeñskiej
(o ile by³o). Bezskutecznie poszukiwaliœmy któregoœ z nich we wszystkich
instytucja mog¹cych mieæ zdjêcia zwi¹zane z Kraszewskim b¹dŸ
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Lenartowiczem. Tak¿e bezowocnymi okaza³y siê poszukiwania
w gazetach z tamtego czasu dostêpnych w bibliotekach cyfrowych. St¹d
nasze s³owa. Byæ mo¿e gdzieœ istnieje
choæ jedno ze zdjêæ, o których
wspominaliœmy, jeœli jest i uda siê je
odszukaæ to postawi ono przys³owiow¹ kropkê nad „i”. W koñcu uda³o
siê nam tê kropkê postawiæ. Zaciekawiony czytelnik mo¿e zadaæ sobie
pytanie, które z tych zdjêæ znaleŸliœmy. OdpowiedŸ, ¿adne z nich musi
w tym momencie wywo³aæ zdziwienie. W takim razie sk¹d ten „twardy”
dowód. Chichot losu sprawi³, ¿e to
wspó³czesne zdjêcia z Santa Croce przywiezione nam przez Mariê
Gratkowsk¹ Scarlini. Na nasz¹ proœbê wspólnie z El¿biet¹ GiedrojcJuraha wykona³y je w 2013 r. Oczywiœcie uprzednio wskazaliœmy
najbardziej interesuj¹ce nas fragmenty florenckich drzwi. Jedno z nich
wyjaœnia³o wszelkie w¹tpliwoœci. Znowu mo¿na zadawaæ sobie pytanie
jakim cudem, ¿adnym. Obie polskie autorki, do których odwo³ywaliœmy
siê (Ligia Wilkowa, Anna Król) napisa³y FUSE 1872 FIRENZE czyli
wykonane we Florencji w 1872 roku. Wilkowa doda³a jeszcze takie
pozosta³y (daty roczne 1872) w odlewach wiêc one nie mog¹ byæ
wskazówk¹ co do ich kolejnoœci. Nie dysponuj¹c dobrej jakoœci fotografi¹
czy rysunkiem tej czêœci pomnika we Florencji wczeœniej nie mogliœmy
tego zweryfikowaæ. Tymczasem na otrzymanym zdjêciu tego fragmentu
florenckich drzwi jest rok 1873, cyfra 3 jest wyraŸnie mniej starannie
wymodelowana. Tym samym nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci, to drugi
odlew. Pozwalamy sobie te¿ tym razem wyraziæ pow¹tpiewanie odnoœnie
tego co cytowaliœmy z tekstu Janusza Marciniaka. Pierwsza,
zdecydowanie piêkniejsza wersja drzwi znajduje siê we florenckim
koœciele Santa Croce. Po obejrzeniu zdjêæ z Florencji uwa¿amy, ¿e s³owa
te zosta³y napisane na zasadzie; ³adniejsze musi byæ we W³oszech.
Wierzenickie drzwi œmierci i zmartwychwstania maj¹ opiniê
najcenniejszego dzie³a polskiej romantycznej sztuki nagrobnej. Dziêki
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temu co trafi³o do nas na zdjêciach z Santa Croce mamy pewnoœæ, ¿e to
wierzenicki hrabia ma w swoim pomniku nagrobnym pierwszy odlew
artystycznej wizji Teofila Lenartowicza swojego najwiêkszego dzie³a
filozoficznego, czyli Ojcze nasz. Mi³ym dla nas jest, ¿e mo¿emy to
rozstrzygniêcie przedstawiæ w roku dwusetnej rocznicy urodzin Augusta
hrabiego Cieszkowskiego i w 120 lat po jego œmierci.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Ksi¹dz Przemek poprosi³ mnie o napisanie kilku refleksji z naszej
wymarzonej podró¿y do Tajlandii. Pierwsz¹ czêœæ poœwiêcê opisowi
Œwi¹t Wielkanocnych, które w tym roku spêdziliœmy ponad 8 tysiêcy
kilometrów od domu, w
kraju, w którym dominuje
inna religia i panuje
potworny upa³. W
dodatku
przemieszczaliœmy siê
czêsto z miejsca na
miejsce, aby zobaczyæ
ró¿ne zak¹tki. Akurat w
niedzielê wielkanocn¹ we
wczesnych godzinach
porannych byliœmy w
podró¿y, wiêc nie
zd¹¿yliœmy zjeœæ
œniadania w hotelu
dostaliœmy tylko coœ na
drogê. W g³êbi ducha
liczy³am na jajko na
twardo, niestety ani jajka,
ani szynki, ani bia³ej
kie³basy tylko banan,
soczek i kanapka.
Siedzieliœmy st³oczeni w
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busie, który zabiera³ coraz to nowych turystów, a¿ w koñcu we trójkê
zajmowaliœmy œciœniêci niepe³ne dwa miejsca. Nie by³o mo¿liwoœci
poczuæ „magii œwi¹t”, mogliœmy najwy¿ej podzieliæ siê bananem
zamiast jajka. Tak dotarliœmy na prom, a póŸniej na lotnisko. Tu
wreszcie mogliœmy wyprostowaæ nasze nogi i pomyœleæ o œwiêtach. Z
dostêpnych w sklepiku rzeczy kupiliœmy sobie to, na co mieliœmy
najwiêksz¹ ochotê po kubku kawy cappuccino oraz lody. Usiedliœmy w
zacisznym miejscu i
zaczêliœmy
rozmawiaæ o
Wielkiej Nocy,
sk³adaj¹c sobie
¿yczenia, ³¹cz¹c siê
w duchu z rodzin¹ i
koncentruj¹c myœli
wokó³
Zmartwychwstania.
W Polsce dopiero
wschodzi³o s³oñce,
gdy my ju¿
mieliœmy kawa³ek
dnia za sob¹. Ta
nasza ogromna chêæ prze¿ywania œwi¹t zosta³a nagrodzona w miejscu,
do którego dolecieliœmy Bangkoku, gdy okaza³o siê, ¿e hotel, który
wybra³am s¹siadowa³ z koœcio³em katolickim!!! To by³ chyba cud! Gdy
tylko ogarnêliœmy siê po podró¿y wyszliœmy do miasta, oczywiœcie
kieruj¹c pierwsze kroki do koœcio³a. Jak¿e inny jest on od „naszych”
koœcio³ów! ¯adnych obrazów œwiêtych, tylko o³tarz, ³awki i mnóstwo
wiatraków w œrodku panowa³a temperatura oko³o 40 stopni Celsjusza!
Na ³awkach, przy ka¿dym siedzeniu kilka ksi¹g przypuszczalnie biblia,
ksi¹¿eczka do nabo¿eñstwa i œpiewnik. Niestety by³o ju¿ po mszy œw.,
wiatraki wy³¹czone, w koœciele pusto tylko w s¹siedniej salce chór
œpiewa³ religijne pieœni. Przed wejœciem do koœcio³a by³a piêknie
zrobiona grota oczywiœcie ju¿ pusta! Chrystus zmartwychwsta³! Z t¹
myœl¹ zaczêliœmy siê w pó³mroku modliæ, dziêkuj¹c za to, ¿e dane nam
by³o doczekaæ takiej chwili, móc w tak odleg³ym miejscu chwaliæ Boga,
dziêkowaæ za zdrowie, rodzinê, przyjació³. Jak widaæ, najwa¿niejsze jest
to, co mamy w naszych sercach. Mo¿na prze¿yæ œwiêta bez spêdzenia
godzin na sprz¹taniu, myciu okien, gotowaniu, pieczeniu. Mo¿na na
œniadanie wielkanocne zjeœæ kanapkê i banana, a dobra kawa i lody
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zast¹pi¹ serniki i mazurki. Wa¿ne, ¿e nawet w tak odleg³ych miejscach
nie zapominamy kim jesteœmy i co jest dla nas istotne.
Tak szczerze trochê têskniliœmy za prawdziwymi œwiêtami i naprawdê
ciê¿ko by³o nam uwolniæ siê od tych wszystkich bodŸców, które dzia³a³y
na nasze zmys³y, nie przywodz¹c na myœl niczego, co kojarzy³oby siê z
Polsk¹, nasz¹ Wielkanoc¹, tradycj¹. Jednak raz na jakiœ czas mo¿na
spróbowaæ prze¿yæ œwiêta inaczej i postaraæ siê wydobyæ z nich to co
istotne, uwalniaj¹c siê od materialnej otoczki.
MSz

Krzy¿ Œwiatowych Dni M³odzie¿y dotar³ do Wierzenicy w niedzielê
27 kwietnia wieczorem o 21.00. Odebra³a go m³odzie¿ z Oœrodka
Uzale¿nieñ i przez godzinê adorowa³a. Potem Krzy¿ zosta³ przeniesiony
przez m³odzie¿ oœrodka i parafii do naszego koœcio³a, gdzie mia³a

24

Wierzeniczenia

miejsce o 22.30
dziêkczynna Msza œw. za
pontyfikat i kanonizacjê
Jana Paw³a II
W takim dniu nasze
myœli biegn¹ do czasów
kiedy przed laty papie¿
sta³ na polskiej ziemi i w
rozmaitych miejscach
piêknie naucza³. Patrz¹c
na Krzy¿ Œwiatowych
Dni M³odzie¿y ustawiony
w naszej œwi¹tyni
przypomnia³em sobie
jego s³owa jakie
wypowiedzia³ do
m³odzie¿y w
Czêstochowie w 1983
roku w czasie
wieczornego Apelu
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Jasnogórskiego.
Prowadzi³ wtedy
rozwa¿anie wokó³
s³ów: jestem, pamiêtam
i czuwam. By³em
wówczas klerykiem III
roku. Rozwa¿ania te
dotar³y do mnie
poprzez przekaz
radiowy, nawet nie
wiem czy bezpoœredni.
Jedno zdanie wtedy na
pewno zapamiêta³em i
ono mnie bardzo
poruszy³o. Do niego
wielokrotnie w sercu
swoim wraca³em i
k³ad³em je te¿ innym do

26

Wierzeniczenia

serca. Dzisiejszego wieczoru sobie i wszystkim innym to zdanie
przypominam:
„...musicie od siebie wymagaæ, nawet wtedy gdyby inni nie
wymagali od was”.
xPK
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