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Na  ten dzieñ nie tylko Wierzenica przygotowa³a siê godnie. Skala 
rozmaitych obchodów pozwala powiedzieæ, ¿e w licznych miejscach 
wiele instytucji i organizacji piêknie w³¹czy³o siê w przebieg roku 
jubileuszowego poœwiêconego Augustowi Cieszkowskiemu w zwi¹zku 
z przypadaj¹c¹ 12  wrzeœnia  2014 roku dwusetn¹ rocznic¹ jego urodzin. 
Witam i b³ogos³awiê wszystkich jubileuszowych goœci. Cieszê siê 
obecnoœci¹ ka¿dego. Œciskam i pozdrawiam przedobrych wierzenickich 
parafian i licznych przyjació³ naszego miejsca. Piêknie, ¿e w tym 
wyj¹tkowym dniu tutaj jesteœcie w naszej ukochanej œwi¹tyni. Dzisiaj 
nie mo¿na nie byæ w Wierzenicy.

Krótko przed œmierci¹, w 1893 roku hucznie obchodzone by³o, choæ 
z pewnym opóŸnieniem, 50-lecie pracy naukowej hr. Augusta 
Cieszkowskiego. Olbrzymia liczba ludzi, w tym wiele wybitnych postaci 
ze œwiata nauki i kultury, odda³o ho³d jubilatowi podkreœlaj¹c jego 
zas³ugi w rozmaitych dziedzinach ¿ycia naukowego, gospodarczego 
i spo³ecznego. Kilka miesiêcy póŸniej wszyscy oni spotkali siê jeszcze 
raz by towarzyszyæ hr. Augustowi Cieszkowskiemu  w jego ostatniej 
drodze ¿ycia.  Wiele osób wtedy wyra¿a³o przekonanie, ¿e pamiêæ o tym 
wybitnym cz³owieku nie zaginie, ¿e jego zgon jest dla ¿yj¹cych 
zobowi¹zaniem.

„...M³odzie¿y kochana, - w mowie ¿a³obnej powiedzia³ biskup Edward 
Likowski - która tu z nami nad trumn¹ tego patryarchy i duchowego 
wodza naszego stoisz, obyœ z wznios³ego przyk³adu Jego wytrwa³ej ca³e 
¿ycie obejmuj¹cej pracy, wzór dla siebie wzi¹œæ chcia³a! Patrz, jak On 

w nauce, pracy, w spe³nianiu obowi¹zku nigdy nie ustaje, zawsze innym  
przoduje; jak Mu siê nigdy nie wydaje, ¿e ju¿ dosyæ umie, ¿e spocz¹æ ju¿ 
mo¿e! Tak i ty jakikolwiek kierunek ¿ycia sobie obierzesz lub obra³eœ, 
nie s¹dŸ, ¿e ci wolno w tym kierunku kiedykolwiek  zaprzestaæ pracy 
i dalszego kszta³cenia siê ! Jak w modlitwie tak te¿ w nauce i pracy 
nigdy opuszczaæ siê nie wolno, chc¹c zadanie swoje na ziemi 
po¿ytecznie spe³niæ. A im wiêkszemi darami Bóg ciê uposa¿y³, tem 
wiêksza twoja odpowiedzialnoœæ, je¿eli tych darów dobrze nie u¿yjesz. 
Wiedz, ¿e ma³ym jeszcze jest nasz dorobek duchowy i ¿e twojem to 
zadaniem ten dorobek pomno¿yæ. O to z tej trumny upomina siê u ciebie, 
tego od ciebie ¿¹da sp. August Cieszkowski...!”

Od tamtego czasu przeminê³o ju¿ kilka 
pokoleñ. ¯adnemu z nich poza naszym 
nie zosta³o  oszczêdzone wojenne 
zmaganie siê o wolnoœæ
i niepodleg³oœæ Ojczyzny. Znaczone to 
zosta³o wielk¹ danin¹ krwi i strat¹ 
bezcennych dóbr kultury materialnej. 
Na szczêœcie dziœ, nie bez pewnych 
zagro¿eñ, mo¿emy tworzyæ pokojowy 
dorobek Ojczyzny. 

Zgromadzeni na jubileuszowej 
uroczystoœci 200 - lecia urodzin 
Augusta  hr. Cieszkowskiego 
potwierdzamy: pamiêæ o tym 
wybitnym Polaku, Wielkopolaninie, 
Wierzeniczaninie, nie zaginê³a. Co 
wiêcej, coraz bardziej od¿ywa 
i wyraziœciej w wolnej Polsce do nas przemawia.  Pobudza do 
zaanga¿owania, do czynów ofiarnych i szlachetnych, do mi³oœci 
wzglêdem Boga, Koœcio³a i umi³owanej Ojczyzny, dla pomno¿enia 
dorobku duchowego i materialnego.  

Jestem dumny i szczêœliwy, ¿e skromna wiejska parafia œw. Miko³aja 
w Wierzenicy, lokalna spo³ecznoœæ skupiona wokó³ niej, jest inicjatork¹ 
jubileuszowych obchodów.

x Przemys³aw Kompf    
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Kilkadziesi¹t minut temu Ewa  i W³odek Buczyñscy wrêczyli mi jeden z 
pierwszych wydrukowanych egzemplarzy  albumu „Hr. August 
Cieszkowski” autorstwa wymienionych i dobrze znanego w Wierzenicy 
fotografa Henryka B³achnio ze Swarzêdza. Wydawc¹ albumu jest 

Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego we 
Wierzonce. Album 
zosta³ sfinansowany ze 
œrodków Urzêdu Miasta 
i Gminy Swarzêdz, 
Powiatu Poznañskiego 
i Samorz¹du 
Województwa 
Wielkopolskiego. 

Nie zd¹¿y³em jeszcze 
(14 VIII) zapoznaæ siê z 
ca³oœci¹ treœci 
przekazanych w 
albumie.  Pierwsze moje 
wra¿enie jest takie: 
wyra¿ony w s³owie i 
obrazie godny pomnik 
naszej pamiêci o 
wielkim Polaku 
Auguœcie 
Cieszkowskim. 
Autorom, wydawcy 
i sponsorom gratulujê 

i dziêkujê za zaanga¿owanie i przyczynienia siê do powstania tego 
wartoœciowego dzie³a. Wierzê, ¿e wiele osób przechowa ten album jako 
piêkn¹ pami¹tkê rocznicowych dni, ¿e dziêki temu wydawnictwu 
poszerzy sw¹ wiedzê o hr. Auguœcie Cieszkowskim, który rzeczywiœcie 

Ważne okolicznościowe wydawnictwa
Album i numer specjalny „Wierzeniczeń”

by³ najwybitniejszym mieszkañcem Wierzenicy i jest godzien naszej 
pamiêci. Wyra¿am radoœæ, ¿e wokó³ tego miejsca, naszej ukochanej 
Wierzenickiej Ziemi, powstaj¹ takie znacz¹ce publikacje. 

Wydanie albumu 
zbiega siê
z przygotowaniem, 
du¿o skromniejszym 
pod wzglêdem 
edytorskim, numeru 
specjalnego 
„Wierzeniczeñ”. Nosi 
on tytu³ „August 
hrabia Cieszkowski 
z Wierzenicy” i zosta³ 
opracowany tekstowo 
tak¿e przez Ewê i 
W³odka Buczyñskich. 
Myœleliœmy, ¿e uda 
nam siê to wydanie 
zrobiæ ju¿ w marcu. 
Niestety, tamtego 
terminu nie uda³o siê 
dotrzymaæ i dzisiaj 
obie publikacje 
zbiegaj¹ siê razem. 
Liczymy jednak, ¿e 
jak wszystkie inne 
wydania naszej 
gazetki, numer 
specjalny 
o Cieszkowskim 
przedstawiaj¹cy sylwetkê jubilata znajdzie tak¿e wielu nabywców.  
Wyra¿am przekonanie, ¿e numer ten jest te¿ godnym uhonorowaniem 
15 lat istnienia „Wierzeniczeñ”, bêd¹cych naszym skromnym znakiem 
s³u¿by wobec lokalnego œrodowiska. Mamy te¿ satysfakcjê, ¿e poœród 
112 dotychczasowych numerów uda³o nam siê przygotowaæ trzy 
wydania oznaczone jako specjalne.

x Przemys³aw Kompf   
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Obchody 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego 
Działania zrealizowane do sierpnia 2014 roku
Idea obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego 
narodzi³a siê w ³onie zespo³u redakcyjnego „Wierzeniczeñ” we wrzeœniu 
2010 roku w Wierzenicy. Pierwszym podjêtym dzia³aniem by³ remont 
krypty grobowej Cieszkowskich, tak by sta³a siê ona godnym miejscem 
spoczynku jego i cz³onków rodziny. Prace renowacyjne zosta³y rozpoczête 
pod koniec czerwca 2011 roku. Mia³y trwaæ dwa lata, jednak ju¿ u schy³ku 
2011 roku wiêkszoœæ zadañ wewn¹trz i na zewn¹trz (objêta nimi zosta³a 
ca³a kaplica grobowa) zosta³a wykonana a nieco po roku zosta³y one 
sfinalizowane wykonaniem w³azu. Na pocz¹tku wrzeœnia 2012 roku 
odebra³ go powiatowy konserwator zabytków. W tym samym miesi¹cu 
rozpoczê³a siê w s¹siedztwie probostwa budowa wiaty wraz z kioskiem i 
sanitariatami. Po roku pierwsze grupy turystów mog³y korzystaæ z wiaty, 
wtedy jeszcze bez zaplecza sanitarnego. W pe³ni gotowa, z 
zagospodarowanym otoczeniem zosta³a poœwiêcona 3 maja 2014 roku. 
Rodzina Kundzewiczów, która pod koniec 2008 roku zakupi³a zrujnowany 
dwór Cieszkowskich w marcu 2011 roku rozpoczê³a jego remont, trafniej 
dzia³anie to trzeba okreœliæ mianem odbudowy. Odrodzony dwór od jesieni 
2012 roku rozpocz¹³ funkcjonowanie jako Centrum Agroturystyczne  
Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy. Szereg informacji o 
Auguœcie Cieszkowskim, jego dworze i Wierzenicy zawiera wydany w 
czerwcu 2013 roku przez obecnych w³aœcicieli dworu „Kuryer 
Wierzenicki”.  W 2011 roku gmina Swarzêdz postawi³a tablicê 
informacyjn¹ z wiadomoœciami o Wierzenicy i map¹ jej okolic.  
Kierownictwa Nadleœnictwa Babki w marcu 2012 roku postanowi³o o 
przywróceniu charakteru spacerowo-rekreacyjnego Alei Filozofów. 
Od tamtego momentu trwaj¹ prace, których efektami s¹: wizura 
(przestrzeñ) widokowa w lesie na skarpie doliny G³ównej wiata, tablice 
informacyjne i kieruj¹ce turystów w to miejsce. Od 15 kwietnia 2013 roku 
dzia³ania zwi¹zane z obchodami zaczê³y wykraczaæ poza ziemiê 
swarzêdzk¹. W Wierzenicy odby³o siê spotkanie komitetu obchodów 200-
lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. Iloœæ osób i instytucji 
anga¿uj¹cych siê w poprzez swoje w pe³ni suwerenne poczynania w 
dzia³ania rocznicowe od tego momentu sukcesywnie wzrasta³a. W trakcie 
kolejnych spotkañ uczestnicz¹ce w nich osoby przedstawia³y realizowane i 
proponowane dzia³ania reprezentowanych przez siebie instytucji. Choæ nie 
powiod³y siê te zmierzaj¹ce do ustanowienia przez Sejm roku 2014 

Rokiem Augusta Cieszkowskiego to Rada Miasta Luboñ  uchwa³a podjêt¹ 
26 wrzeœnia 2013 roku og³osi³a rok 2014 Rokiem b³. Edmunda 
Bojanowskiego i Augusta hr. Cieszkowskiego. Sejmik Województwa 
Wielkopolskiego uchwa³¹ Nr XLII/811/14 z dnia 24 lutego 2014 roku 
przyj¹³ stanowisko w sprawie upamiêtnienia w Województwie 
Wielkopolskim dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. 
W marcu swoje stanowiska w tej sprawie przyjê³y Rada Powiatu w 
Poznaniu oraz Rada Miejska w Swarzêdzu. Zarz¹d oddzia³u PPTK 

Poznañ-Nowe Miasto na pocz¹tku 2014 roku podj¹³ uchwa³ê o nadaniu 
imienia Augusta Cieszkowskiego biegn¹cemu przez Wierzenicê 
¿ó³temu szlakowi pieszemu ³¹cz¹cemu Kobylnicê z Dziewicz¹ Gór¹. Na 
inauguracjê obchodów w dniu 16 marca zosta³a przygotowana redakcjê 
„Wierzeniczeñ” podstrona internetowa poœwiêcona obchodom, 
zawieraj¹ce szereg informacji zwi¹zanych z Augustem Cieszkowskim 
(www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl). Jest ona systematycznie 
uzupe³niana o aktualne informacje a kilka spoœród instytucji 
zaanga¿owanych w obchody umieœci³o link do niej na swoich stronach. Na 
tê uroczystoœæ by³y ju¿ te¿ gotowe kartka pocztowa beznomina³owa 
(wydana przez Pocztê Polsk¹ na szczeblu okrêgu) i okolicznoœciowa 
piecz¹tka przygotowana wed³ug projektu Macieja Dominikowskiego. 
Du¿ym zainteresowaniem cieszy³a siê wstawa przedstawiaj¹ca na  16 
planszach ¿ycie i dokonania Augusta Cieszkowskiego, te¿ pierwszy raz 
zaprezentowana podczas inauguracji obchodów. Sama inauguracja 
(przypada³a w cztery dni po 120 rocznicy œmierci) obejmowa³a uroczyst¹ 
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mszê sprawowan¹ przez arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego, pok³on 
prochom Augusta Cieszkowskiego,  ogl¹danie wystawy i spotkanie w 
wierzenickim dworze. O tej „okr¹g³ej” rocznicy œmierci Cieszkowskiego i 
zbli¿aj¹cej siê dwusetnych urodzinach ju¿ w 2012 roku przypomnia³a 
wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu ksi¹¿ka  (pod 
redakcj¹ Józefa Banaszaka) Co po Auguœcie Cieszkowski? Spojrzenie po 
120. latach. Wiosn¹ 2014 roku urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz wyda³ 
ulotkê na dwustulecie urodzin Augusta Cieszkowskiego. Na pocz¹tku 
roku szkolnego 2013/2014 Szko³a Podstawowa w Wierzonce og³osi³a 5 
konkursów adresowanych do szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ 
œrednich w gminie Swarzêdz oraz placówek nosz¹cych imiê Augusta 
Cieszkowskiego w Luboniu i Kicinie. Ostatni z nich, konkurs wiedzy 

zosta³ rozegrany we Dworze Wierzenica 26 marca. Wtedy równie¿ zosta³y 
podsumowane pozosta³e konkursy, ich laureaci nagrodzeni a opiekuj¹cy 
siê nimi nauczyciele uhonorowani. Biblioteka Miejska w Luboniu 
realizuje rozpisany na ca³y rok cykl lekcji bibliotecznych poœwiêconych 
Augustowi Cieszkowskiemu, b³. Edmundowi Bojanowskiemu, 60. 
rocznicy nadania Luboniowi praw miejskich. W kwietniu prezentowa³a 
wystawê o Auguœcie Cieszkowskim. 26 kwietnia Oddzia³ PTTK 
„Meblarz” ze Swarzêdza zorganizowa³ prowadz¹c¹ œladami Augusta 
Cieszkowskiego do Wierzenicy XXXVI edycjê wojewódzkiego rajdu 
wiosennego  „Szukamy wiosny w lesie”. Dwa dni póŸniej, w poniedzia³ek 
28 kwietnia prof. Stanis³aw Koz³owski z Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu wyst¹pi³ z wyk³adem „Augusta Cieszkowskiego 
promieniowanie myœli, czynu i serca”. Wyk³ad ten odby³ siê w ramach 
Uniwersytetu Swarzêdzkiego w Oœrodku Kultury. Przed wyk³adem i po 
nim jego uczestnicy mogli ogl¹daæ wystawê przygotowan¹ na jubileusz 
dwusetnej rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Tego samego dnia 
odleg³a o setki kilometrów od Wierzenicy Gminna Biblioteka Publiczna w 
Grêbkowie w³¹czaj¹c siê w obchody Roku Augusta Cieszkowskiego 
zorganizowa³a, kolejny po plastycznym, konkurs wiedzy o ¿yciu i 
twórczoœci filozofa, by³y one adresowane do uczniów szkó³ 
podstawowych i gimnazjum. 
Rada Miejska w Swarzêdzu (po 
d³ugotrwa³ych staraniach 
gminy o komunalizacjê)  
uchwa³¹ z 29 kwietnia nada³a 
placowi w s¹siedztwie koœcio³a 
œw. Miko³aja w Wierzenicy 
n a z w ê  P l a c  A u g u s t a  
Cieszkowskiego. W ramach 
Józefinek  Œwiêta Patrona 
Swarzêdza Miasto i Gmina 
Swarzêdz zaprosi³y 2 maja 
2014 roku na Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy 
do Augusta Cieszkowskiego”. W Wierzenicy zwiedzali koœció³ œw. 
Miko³aja przed, którym pod chmurk¹, czeka³a na nich wystawa 
przygotowana na jubileusz 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Trzeciego maja prof. Zbigniew Kundzewicz w uznaniu 
wk³adu w ratowanie dworu Cieszkowskich otrzyma³ przyznane przez 
zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” i zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego wyró¿nienie „Przyjaciel 
Wierzenicy”. PóŸniej zosta³a oficjalnie oddana do u¿ytku wiata i w 
nawi¹zaniu do O ochronach wiejskich Augusta Cieszkowskiego ogródek 
zbaw dla dzieci w jej s¹siedztwie. Szko³a Podstawowa nr 2 im. Augusta 
hrabiego Cieszkowskiego w Luboniu w trzeciomajowe popo³udnie 
zaprosi³a mieszkañców miasta na majówkê. W jej trakcie by³ 
prezentowany patron szko³y, zarówno w formie monta¿u s³owno 
muzycznego w wykonaniu uczniów jak te¿ przez  gawêdziarza i 
dziennikarza Jacka Ha³asika. Z jego postaci¹  mo¿na by³o te¿ zapoznaæ siê 
przegl¹daj¹c literackie i rysunkowe prace uczniów w postaci 
okolicznoœciowych wydañ. Form¹ aktywnego przybli¿ania jego postaci 
by³a zagra planszowa CIESZKO-GRA. Na goœci czeka³a te¿ wystawa 
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przygotowana na jubileusz 200. 
r o c z n i c y  u r o d z i n  A u g u s t a  
Cieszkowskiego. Obecni na majówce 
z du¿ym zainteresowaniem ogl¹dali 
zebran¹ w trzech woluminach, rêcznie 
przepisan¹ (tak¿e z udzia³em osób z 
parafii Wierzenica) czêœæ Ojcze nasz 
Augusta Cieszkowskiego. 15 maja 
2014 roku w Kolegium Rungego 
Uniwersytetu Przyrodniczego, przy 
ul. Wojska Polskiego 52 w Poznaniu 
ks. prof.  Antoni Siemianowski 
(Wydzia³ Teologiczny UAM w 
Poznaniu) wyg³osi³ wyk³ad: „August 
Cieszkowski  nieznany filozof z 
Wielkopolski”. Wstêpem do wyk³adu 
by³o odczytanie przez prof. S. 
Koz³owskiego ciekawie dobranych 
fragmentów Ojcze nasz Augusta 

Cieszkowskiego. W niedzielê 8 czerwca 2014 roku nast¹pi³o wrêczenie 
przyznanej przez Klub Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy Statuetki 
Augusta Cieszkowskiego prof. Grzegorzowi Skrzypczakowi rektorowi 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawiony zosta³ sygnalny 
egzemplarz  … Na 
skrzyd³ach myœli … 
August Cieszkowski i 
ziemia wierzenicka w 
poezji wydany przez 
u c z e l n i ê .  P r o f .  
Stanis³aw Koz³owski 
w czerwcu opubli-
kowa³ swoje poety-
ckie a zarazem roczni-
cowe spojrzenie na 
Cieszkowskiego Nasz 
Ojcze. Uniwersytet 
wyremontowa³ mater-
ialny symbol swoich 
wiêzi z Cieszkow-
skimi i Wierzenic¹  

Ko leg ium Cieszkowsk ich .  
Uczelniane czasopismo „Wieœci 
Akademickie” systematycznie 
zamieszcza informacje zwi¹zane z 
Cieszkowskimi i obchodami. Na 
stacji Kultura na Dworcu PKP 
Luboniu jest prezentowana  
wystawa poœwiêcona Augustowi 
hr. Cieszkowskiemu  i b³. 
Edmundowi Bojanowskiemu. W 
sobotê, 14 czerwca 2014 roku 
Z e s p ó ³  S z k ó ³  C e n t r u m  
Kszta³cenia  Rolniczego w 
Siennicy  Ró¿anej ,  powia t  
krasnostawski otrzyma³ imiê 
Augusta Cieszkowskiego. W 
szkole zosta³a ods³oniêta tablica 
poœwiêcana patronowi. Wszyscy 
goœcie otrzymali napisan¹ przez 
Monikê Nagowsk¹ ksi¹¿kê Zespó³ 
Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej 1964  2014. 
Jest w niej równie¿ informacja o patronie.  Ta sama autorka w koñcz¹cym 
rok 2013 czwartym numerze  Czasopisma Artystycznego „Nestor” 
opublikowa³a artyku³ August Cieszkowski  jubilat roku 2014, wraz z 
obszernym kalendarium. Oba te wydarzenia przywracaj¹ LubelszczyŸnie 
postaæ Augusta Cieszkowskiego. 19 czerwca w œwiêto Bo¿ego Cia³a 
s³uchacze radia Emaus mogli wys³uchaæ cyklu audycji poœwiêconych 
Augustowi Cieszkowskiemu (by³y póŸniej kilkakrotnie powtarzane). Na 
pocz¹tku wakacji Miejska Biblioteka Publiczna im. Augusta 
Cieszkowskiego w Wêgrowie og³osi³a konkurs plastyczny na wykonanie 
karty z ¿yczeniami na 200-lecie urodzin patrona. 2 lipca 2014 roku na 
wniosek Anny Tomickiej Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz patronat 
honorowy nad obchodami 200-lecia urodzin w dniu 13 wrzeœnia, w 
Wierzenicy, obj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw 
Komorowski. Sejmowa Komicja Kultury i Œrodków Przekazu na wniosek 
Komitetu obchodów podjê³a 28 sierpnia inicjatywê uchwa³odawcz¹  
odnoœnie uchwa³y  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uczczenia 
pamiêci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicê Jego urodzin. Otwiera 
to drogê do podjêcia tej uchwa³y na posiedzeniu Sejmu w dniach 10-12 
wrzeœnia.
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Bie¿¹ce i planowane wydarzenia 
6 wrzeœnia w koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy Noc Koœcio³ów 
Drewnianych bis organizowana przez Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza 
Zielonka”. Zespó³  Trebunie-Tutki wyst¹pi w ramach obchodów 200. 
rocznicy urodzin wybitnego Wielkopolanina i Polaka Augusta 
Cieszkowskiego. Na ten sam dzieñ niemal na drugim krañcu Polski, 
biblioteka w Wêgrowie przygotowa³a sesjê popularno-naukow¹ po³¹czon¹ 
ze zwiedzaniem nekropoli Cieszkowskich w koœciele poreformackim. 
Przewidziane s¹ tak¿e: prezentacja wystawy o Auguœcie Cieszkowskim, 
wrêczenie nagród za udzia³ w konkursie plastycznym oraz czêœæ 
artystyczna. Tydzieñ póŸniej, w sobotê 13 wrzeœnia o godzinie 9.30 na 
rynku w Swarzêdzu zostanie ods³oniêty pomnik Augusta 
Cieszkowskiego a o 11.00 w Wierzenicy rozpocznie siê uroczysta msza 
stanowi¹ca kulminacjê obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Po mszy bêdzie mo¿na pok³oniæ siê prochom Augusta 
Cieszkowskiego, obejrzeæ poœwiêcon¹ jemu wystawê, zaopatrzyæ siê w 
wydawnictwa zwi¹zane z obchodami. 

Tego dnia odbêdzie siê prezentacja albumu Hr. August 
Cieszkowski autorstwa Henryka B³achnio, Ewy Jaros³awy Buczyñskiej i 
W³odzimierza Buczyñskiego, jego wydawc¹ jest Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. Zak³adane jest te¿ ods³oniêcie na 
Dworze Wierzenica tablicy upamiêtniaj¹cej jubilata jako patrona 
Uniwersytetu Przyrodniczego. 20 wrzeœnia na ulicy Augusta 
Cieszkowskiego w Bydgoszczy odbêdzie siê festyn kulturalno-
integracyjny na 200. U-rodziny patrona ulicy. Ko³o PTTK „£aziki” 27 
wrzeœnia organizuje (do Wierzenicy) XXI rajd „Witamy jesieñ u 
Augusta Cieszkowskiego”.  We wrzeœniu w Luboniu odbêdzie siê rajd 
pieszy po miejscach zwi¹zanych z Augustem hr. Cieszkowskim i b³. 
Edmundem Bojanowskim. W kwartalniku „Nauka” te¿ we wrzeœniu uka¿e 
siê artyku³ Mêdrzec z Wierzenicy W dwusetn¹ rocznicê urodzin Augusta 
Cieszkowskiego autorstwa cz³onka korespondenta PAN prof. Zbigniewa 
Kundzewicza. Na kamieniu w   obrêbie dawnego folwarku ¿abikowskiego 
zostanie ods³oniêta tablica upamiêtniaj¹ca Augusta Cieszkowskiego. Na 2 
paŸdziernika Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej planuje 
wieczornicê „Cieszkowski w pamiêtniku Klary Dembiñskiej” (w 
Zespole Szkó³ nr 1 w Swarzêdzu). KUL, Wydzia³ Zamiejscowy Nauk o 
Spo³eczeñstwie w Stalowej Woli organizuje 16 paŸdziernika 
miêdzynarodow¹ konferencjê „Aktualnoœæ myœli  Augusta 
Cieszkowskiego. W dwusetn¹ rocznicê urodzin”. Oko³o po³owy 

paŸdziernika odbêdzie siê walne zgromadzenie Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk ku czci Augusta Cieszkowskiego  krótki 
referat, odczytanie fragmentów tekstów, wystawa. Kolejna  ksi¹¿ka o 
Cieszkowskim wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy powinna ukazaæ 
siê w paŸdzierniku. Na jesieñ Stowarzyszenie Kulturalno-Oœwiatowe 
Forum Luboñskie im. A. Cieszkowskiego wyda publikacjê Wybitni 
Wielkopolanie  b³. Edmund  Bojanowski i August hr. Cieszkowski. 
Wydanie ksi¹¿ki po³¹czone bêdzie z sympozjami oraz spotkaniami i 
konkursami. Archiwum Pañstwowe w Poznaniu organizuje 14 listopada 
spotkanie z cyklu „Popo³udnie z dokumentem” zatytu³owane August 
Cieszkowski (1814-1894) - w 200 rocznicê urodzin. Obejmuje ono 
wystawê, wyk³ady, prezentacjê archiwaliów i eksponatów muzealnych. 
Odbêdzie siê ono w Archiwum Pañstwowym w Poznaniu, ul. 23 Lutego 
41/43 oraz w Muzeum Historii Miasta Poznania (Oddzia³ MNP)  ratusz. 
Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obchodzone bêd¹ 
w dniach 21-23 listopada. Na listopad i grudzieñ planowana jest w hallu 
Urzêdu Miasta Luboñ wystawa historyczna pod has³em „Architektura  
szko³y oraz folwarku Augusta hr. Cieszkowskiego” po³¹czona z  

wieczorem historycznym. 
P T P N  p l a n u j e  ( 1 1  
grudnia?) w swojej sie-
d z i b i e  k o n f e r e n c j ê  
naukow¹  poœwiêcon¹  
Augustowi Cieszkow-
skiemu.

Sekretarz komitetu 
obchodów

W³odzimierz Buczyñski
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Liczby robi¹ siê coraz bardziej powa¿ne. 26 sierpnia, w uroczystoœæ 
Maryi Czêstochowskiej, minê³o 15 lat od momentu kiedy rozpocz¹³em 
pos³ugê w parafii w Wierzenicy. 15 maja obchodzi³em 28 rocznicê 
moich œwiêceñ kap³añskich. Oznacza to, ¿e ju¿ wiêkszoœæ mojego 
kap³añskiego czasu prze¿y³em w Wierzenicy.  W 25 rocznicê moich 
œwiêceñ zabra³em siê za pisanie wspomnieñ. Dziœ trzeba by do³o¿yæ do 
nich jeszcze kolejne trzy lata. 

W wymiarze 
zewnêtrznym  w ci¹gu 
tych ostatnich trzech lat 
wiele wysi³ków 
koncentrowa³o siê 
wokó³ czekaj¹cego nas 
jubileuszu 200 - lecia 
urodzin Augusta hr. 
Cieszkowskiego. W 
2010 roku, kiedy 
stawaliœmy na progu 
przygotowañ patrz¹c z 
perspektywy wówczas 
11 lat mojego pobytu w 
Wierzenicy, pisa³em, ¿e 
na studiach 
historycznych 
zetkn¹³em siê z postaci¹ 

Cieszkowskiego ale nie pozna³em ¿adnych szczegó³ów jego ¿ycia. 
„Obecnie wszed³szy w kr¹g tamtych czasów, widzê jak wielka spuœcizna 
siê w nich kryje. Zwi¹zany tak mocno z Wierzenic¹ August Cieszkowski 
jawi mi siê jak ludzka per³a. Naszym zadaniem jest nie tylko to odkryæ 
dla siebie ale te¿ pokazaæ j¹ innym. Wrêcz czujê przynaglenie by ju¿ od 
teraz przygotowywaæ tu w Wierzenicy 200 lecie jego urodzin” 
(Wierzeniczenia  5/73/2010 „Jedenastka” i powt. we wspomnieniach 
9/85/2011, s.60). 

W czerwcu 2011 roku parafia rozpoczê³a renowacje krypty grobowej 
Rodziny Cieszkowskich. Równo rok póŸniej ostatnie prace siê 

zakoñczy³y. Od jesieni 2012 roku ruszy³a budowa wiaty turystycznej. W 
maju 2013 rozpocz¹³ siê drugi, zarazem najwa¿niejszy etap prac.. 
Przebieg³ on pomyœlnie. Zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹ 3 maja 
2014 roku mo¿na by³o wiatê oficjalnie otworzyæ dla szerokiej rzeszy 
ludzi, którzy tu mieszkaj¹ i przybywaj¹ z zewn¹trz, wielu  w³aœnie w 
zwi¹zku z jubileuszem. 

Prowadzenie tych spraw wymaga³o oczywiœcie niema³o wysi³ku. Bogu 
dziêkujê za wielu wspania³ych ludzi, którzy mnie w tym wspierali. Nic 
siê nie zrobi kiedy cz³owiek zostaje sam. Niewiele kap³an zrobi jeœli 
zostanie sam. Ci, którzy s¹ nieprzyjació³mi Koœcio³a o tym wiedz¹, 
dlatego te¿ mówi¹c wszystko co najgorsze na ich temat staraj¹ siê 
odgrodziæ kap³anów od ludzi. Mam takie przekonanie, ¿e wspólnie 
tworz¹c i uczestnicz¹c w dobrych dzie³ach stajemy siê lepsi i dojrzalsi. 
Poniewa¿ te dwie prace inwestycyjne wymaga³y sporych te¿ nak³adów 
finansowych, dziêkujê za tych wszystkich, którzy w tym wysi³ku 
wsparli parafiê. By³y to osoby prywatne i rozmaitego rodzaju instytucje. 
Oczywiœcie, parafia nie ogl¹daj¹c siê na nikogo, w³o¿y³a te¿ swój spory 
wk³ad.

Ubieg³y rok przyniós³ mi jeszcze 
jedn¹ ma³¹ satysfakcjê. Staraniem 
„Wierzeniczeñ” ukaza³ siê numer 
specjalny „Wierzenickie katechezy 
domowe”. Niebawem doczeka³ siê 
on nowego odrêbnego wydania i 
rozszed³ siê w ca³ej Polsce w 
nak³adzie wielu tysiêcy 
egzemplarzy. Jest to opracowany 
przeze mnie zbiór podstawowych 
nauczañ,  przygotowany z myœl¹ o 
ludziach nie bêd¹cych  mistrzami 
¿ycia duchowego i którzy nie s¹ 
oczytani w lekturach filozoficznych 
i religijnych. Za ka¿dym razem 
kiedy mia³em okazjê rekomendowaæ 
osobiœcie katechezy domowe  
przedstawia³em je jako propozycjê 
od grzesznika dla grzeszników. Raduje mnie œwiadomoœæ, ¿e wielu ludzi 
nie tylko je kupi³o ale i przeczyta³o. Wierzê, ¿e coœ dobrego w sercu 

Stuknęło już lat piętnaście
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Lasy w s¹siedztwie Wierzenicy 
stanowi¹ce czeœæ Puszczy 
Zielonka nale¿¹ do leœnictwa 
Mechowo wchodz¹cego w sk³ad 
Nadleœnictwa Babki. W ich 
obrêbie znajduje siê te¿ Aleja 
Filozofów biegn¹ca przez 
Wzgórze Krasiñskiego. To po 
niej w latach 1843-1845 
spacerowa³ August Cieszkowski 
ze swoim przyjacielem, 
romantycznym wieszczem 
Zygmuntem Krasiñskim. Do 
2012 roku ma³o 
zorientowanemu turyœcie trudno 
by³o tam trafiæ. Podczas wizyty 
kierownictwa Nadleœnictwa 
Babki 7 marca 2012 r. po wizji 
lokalnej i ocenie walorów 
historycznych postanowiono o 
przywróceniu charakteru 
spacerowo-rekreacyjnego tego 
miejsca. Niebawem zosta³a 
wykonana wizura (przestrzeñ) 
widokowa w lesie na skarpie 
doliny G³ównej. Widaæ przez ni¹ 
dwór Cieszkowskich, w porze 
bezlistnej widoczna jest te¿ 
górna czêœæ wie¿y koœcio³a œw. 
Miko³aja. Po kolejnych kilku 
tygodniach piêkno natury i 
kultury materialnej  
odbudowywany dwór 
Cieszkowskich mo¿na by³o 

Aleja Filozofów  czyli prezent Nadleśnictwa Babki 
na 200. rocznicę urodzin Cieszkowskiego 

ka¿dego pozosta³o. Niezwykle wa¿ny jest 
wymiar duchowy budowania Koœcio³a by 
ludzie odkrywali potrzebê poznawania i 
zbli¿ania siê do Jezusa.

Oczywiœcie w ludzkiej pamiêci najbardziej 
tkwi to co dzia³o siê ostatnio. Nie wygas³y 
jeszcze wszystkie emocje zwi¹zane z tym 
pracami i z publikacj¹ katechez. Ale Bogu i 
ludziom dziêkujê za ca³y ten czas 15 lat, 
który mog³em tu prze¿yæ. Dziêkujê za 
dobro, którym mog³em s³u¿yæ wspólnocie 
tego miejsca oraz poszczególnym osobom i 
za jeszcze wiêksze dobro, którego tutaj 
doœwiadczy³em. Jestem te¿ œwiadom 

wszelkich swoich u³omnoœci i 
s³aboœci. Wypowiadam wiec  
s³owa przeproszenia wobec 
wszystkich, którzy mogli 
poczuæ do mnie kiedyœ z 
jakiegoœ tytu³u urazê, których 
w pos³udze kap³añskiej 
zawiod³em. Sam do nikogo 
nie mam ¿adnego ¿alu. 
 W wielu sprawach czu³em 
Bo¿e przynaglenie i Bo¿e 
b³ogos³awieñstwo. Je¿eli 
mia³bym tutaj jeszcze trochê 
pozostaæ,  powierzam Bo¿emu 
prowadzeniu to wszystko co 
przed nami. Wierzê, ¿e w tym 
co dla nas dobre i konieczne 
Pan Bóg nas wesprze.                                                                
             x Przemys³aw Kompf
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podziwiaæ schroniwszy siê pod wiat¹, od której zaczyna siê wspomniana 
oœ widokowa. Na turystê czekaj¹ tam dwa sto³y i ³awy, a  rower mo¿e 
postawiæ w stojaku z pnia grabu. Przed majem nastêpnego roku w 
s¹siedztwie wiaty stanê³a tablica informacyjna. Z niej turysta dowie siê 
sk¹d wziê³y siê nazwy alei i wzgórza. Pod koniec 2013 roku leœnicy  dr 
Mieczys³aw Kasprzyk nadleœniczy Nadleœnictwa Babki i in¿. Pawe³ 
Springer leœniczy Leœnictwa Mechowo spotkali siê z Maciejem 
Dominikowskim i W³odzimierzem Buczyñskim reprezentuj¹cymi zespó³ 

redakcyjny pisma 
„Wierzeniczenia”. 
Podjête wtedy ustalenia 
zaowocowa³y 
wyeksponowaniem 
wiosn¹ 2014 roku 
pomnika przyrody  
pozosta³oœci martwej 
sosny, pod któr¹ jakoby 
mia³ dumaæ Krasiñski. 
W jej s¹siedztwie 
stanê³a tablica 
informacyjna. Nastêpna, 
dziêki zgodzie 
w³aœcicieli  rodziny 
Rajewiczów  

bezpoœrednio przy m³ynarzówce. Od po³owy lipca 2014 roku ju¿ trzy 
tablice drogowskazowe kieruj¹, wraz z barierk¹ na skarpie, turystê na 
Alejê Filozofów. Kolejna postawiona w s¹siedztwie wiaty informuje, ¿e 
jest to Wzgórze Krasiñskiego. Tym samym wspó³dzia³anie 
Nadleœnictwa Babki i osób zaanga¿owanych w poczynania na rzecz 
Ziemi Wierzenickiej sprawi³y, ¿e kolejny raz przesz³oœæ s³u¿y 
teraŸniejszoœci a na obchody 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego przybywa nastêpny trwa³y element.  Przybywa 
poniewa¿ leœnicy zamierzaj¹ umieœciæ jeszcze mniejsze tablice 
prezentuj¹ce niektórych ze znamienitych goœci odwiedzaj¹cych 
Wierzenicê.
 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Szeœæ lat temu, w 56 numerze „Wierzeniczeñ” przedstawiliœmy znane nam 
wersje legend zwi¹zanych z Maruszk¹. Teraz siêgamy i odnosimy siê do 
wersji literackiej. W utworze DWIE MOGI£Y POWIEŒÆ Z PODAÑ 
LUDU POZNAÑSKIEGO zawartym w zbiorze Wieœ i miasto Cz.2 Obrazy 
i powieœci  Paulina Wilkoñska przedstawia historiê mi³oœci gospodarskiej 
córki Marysi Waliszki i Janka Bugaja, s³u¿¹cego z rozkazu dziedzica u 
ksiê¿y Jezuitów w Siekierkach, który tam czytaæ i pisaæ nauczy³ siê i 
dlatego pan leœniczy na strzelca go przyj¹³ i stra¿ pañskich lasów poruczy³. 
Po opisie zarêczyn czytamy o odpustowej wyprawie do D¹brówki, bez 
u¿ycia drugiego cz³onu jej nazwy  Koœcielna i tragicznym jej zakoñczeniu 
na Maruszce. 
W dzieñ matki Boskiej narodzenia, pielgrzymowa³y pobo¿ne t³umy na 
odpustowe uroczystoœæ do D¹brówki.[…] Koœció³ w D¹brówce by³ 
przepe³niony ludŸmi i ju¿ drug¹ zemdlon¹ kobietê z niego wyniesiono; 
smêtarz zalegli nietylko wieœniacy ale i szlachta: patrz¹c ku wiosce, morze 
g³ów ludzkich ko³ysaæ siê zda³o. Pod roz³o¿yst¹ lip¹ s³ucha³ kap³an 
spowiedzi, a Marysia opodal uklêk³a i szczerze siê modli³a: poœlubi³a daæ 
œwiecê gromniczn¹ na o³tarz i sznurek korali dla dzieci¹tka Jezus. Zbli¿y³ 
siê do niej piêknie ubrany panicz i zajrzawszy jej w oczy, zk¹d by by³a?  
zapyta³. - Z... jaœnie wielmo¿ny panie, odrzek³a ze dr¿eniem, bo w nim 
dziedzica pozna³a.  A to ty moja poddank¹, dzieweczko i szepn¹³ coœ 
s³u¿alcowi do ucha. Marysia d³ugo z przera¿enia do siebie przyjœæ 
niemog³a: postanowi³a przecie¿ Jankowi nic o tem nie mówiæ, by serca 
kochanka nic strwo¿yæ. Krzyk przeraŸliwy rozleg³ siê w tê chwilê po 
smêtarzu; zbiegli siê ludzie w jedne stronê, dok¹d i nadchodz¹cy Janek z 
Marysi¹ pospieszy³: by³a to opêtana z Go³añczy, przyby³a i ona na odpust, 
i¿by s³ynny z exorcyzmów ksi¹dz Prosper, biesa z jej cia³a wypêdzi³. 
Be³kota³a niezrozumia³e wyrazy, a lud zabobonny sobie t³umaczy³, ¿e to 
czart obcemi przemawia jêzyki; œpiewa³a, krzycza³a, z³orzeczenia na 
stoj¹cych w oko³o miotaj¹c.  Przestraszeni obecni, rzucali ró¿ne dary na 
rozpostart¹ przed ni¹ p³achtê, a gdy przeklinaæ nie ustawa³a, ka¿den 
œpiesznie uchodzi³; Janek z Marysi¹ rzucili tako¿ ma³y dla nieszczêœliwej 
datek.  I ciebie lalko i ciebie ho³ysza, czarna spotka godzina... policzono 
ju¿... wasze... kroki... a u... a-u... a-u... Szybko uprowadzi³ Janek 
narzeczon¹, przeciskaj¹c siê pomiêdzy t³umem ludu i szeregiem 
wystawionych bud, co je kramarze z s¹siednich i odleg³ych miasteczek 
porozstawiali; przybyli do izby szynkownej, gdzie du¿o znajomych i 

krewniaków zastali. Ale ani Marysia ni te¿ Janek nie byli usposobieni do 
zabawy, i rych³o potem przy³¹czyli siê do tych, którzy siê ju¿ do domu z 
powrotem wybierali. Postêpowa³a gromada wieœniaków; m³odzi œpiewali 
weso³e pieœni, a starsi powa¿nie rozmawiali o odpuœcie i ró¿nych cudach. 
Tylko córka poczciwego Waliszki i zarêczony jej Janek nie mieszali siê ani 
do m³odej zgrai ni te¿ do starszych, id¹c za nimi smutni i w milczeniu. By³o 
ju¿ po zachodzie s³oñca gdy przybyli do karczmy w lesie, zbudowanej przy 
rozstajnych drogach; wst¹pili do niej pospo³u: kumoszki radzi³y, a¿eby 
tam noc przepêdziæ, bo do domu wielki jeszcze by³ kawa³, a droga 
prowadzi³a przez lasy. Karczemka zape³nia³a siê tymczasem coraz wiêcej, 
skrzypki i dudy na przemian nêci³y do tañca i ochocze grono krêci³o siê w 
kó³ko. Staœko, ho¿y parobek z Owiñsk, raŸne œpiewa³ krakowiaki, a i 
tanecznica jego, Zoœka z Wierzonki, umia³a ich niema³o. I krzykali i hulali. 
Smutny Janek, stoj¹cy przy drzwiach, skin¹³ na Marysiê i wyszli oboje. Ju¿ 
noc zapad³a, rozwidniona tylko licznemi gwiazdy; w lesie by³o cicho i 
spokojnie. W milczeniu szli chwil kilka, a Marysia spogl¹da³a 
niespokojnem okiem na smutnego Janka.  Marysiu zawo³a³, widzisz ty te 
gwiazdy nad nami ... tam mieszka Bóg nasz ojciec ksi¹dz Ambro¿y w 
Siekierkach, uczy³ mnie, i¿by siê w ka¿dej ciê¿kiej przygodzie do niego 
udawaæ.  O mój Bo¿e Janku, powiedzie mi, czegoœ taki smutny?  Pamiêtasz 
ty Marysiu, na Hanki sromotê  Pamiêtam ach pamiêtam wstrzês³a siê i 
twarz zakry³a rêkoma. I wszak¿e nie chcesz byæ w jej miejscu  Ach prêdzej 
umrzeæ wolê.  A jednak Marysiu... jednak. .. takie samo nieszczêœcie 
spotkaæ ciê mo¿e... boæ siê spodoba³aœ dziedzicowi... Przera¿ona t¹ 
wiadomoœci¹, za³ama³a rêce m³oda dziewka, i boleœnie wyrzek³a:  O mój 
Bo¿e i có¿ mamy pocz¹æ Janku, ach powiedz... uciekajmy zt¹d daleko, 
daleko... Do Boga chyba .. bo pan wszêdzie nas znajdzie  a rodzice twoi i 
siostryjak¿eby siê srogo na nich pomœci³  Myœmy mu zaprzedani do 
œmierci... zwierzê, pies, mo¿e ujœæ od z³ego pana, ale my, poddani...; nigdy  
Ja matce Boskiej oddam moje korale... i modliæ siê bêdê, i na odpust pójdê 
do Kcyni, i na œwiêt¹ Jadwigê do Siekierek...  Jeden nam tylko pozosta³ 
ratunek, Marysiu... okropny Dwóch ho³yszów dziedzica widzia³em w 
karczmie  maj¹ nas na oku  tam (doda³ ciszej coœ w krzakach siê ruszy³o  
bacz¹ na nas... Marysiu mam fuzy¹ kul¹ nabit¹... a pan têdy z D¹brówki 
powracaæ bêdzie...  Na mi³osierdzie Boga... rany Chrystusowe i Maryi... 
ach, lepiej umrzyjmy, bo gdybyœ ty by³ zabójc¹... I nie mog³a dokoñczyæ, 
tylko rêce ku niemu z rozpacz¹ wyci¹g³a  Nie zabijê go, Marysiu.. Bóg 
niechaj sam go ukarze  Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Uklêk³a 
Marysia przed  krzy¿em co sta³ nadedrog¹, z³o¿y³a rêce i modliæ siê 
poczê³a; a Janek to na ni¹ patrza³, to ku niebu spoziera³; wtem tentent 
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koni i g³osy ludzi s³yszeæ siê da³y  zgrzytn¹³ Janek zêbami  wymierzy³ 
fuzy¹ Ku Marysi  wystrzeli³.  Zanim ludzie z karczmy nadbiegli, pad³ 
drugi strza³;  dwa trupy na ziemi krwi¹ zbroczone znaleŸli... Ktokolwiek 
jecha³ z Poznania do D¹brówki, widzia³ zapewne na œrodku drogi dwie 
mogi³y ga³êŸmi zarzucone suchemi: w jednej spoczywa Marysia, a w 
drugiej Janek. Pobo¿ny lud postawi³ wtem miejscu krzy¿ prosty, wizerunek 
Najœwiêtszej Panny w wydr¹¿eniu dêba umieœci³ i do dziœ dnia ka¿den z 
przechodz¹cych rzuci na mogi³y ga³¹zkê , mówi¹c za dusze paciorek. 
Karczmê nazwano odt¹d, karczm¹ Marysi  nazwa, która siê w uœciech 
osiad³ych w tej okolicy Niemców, w Maruszkê zamieni³a.
Spróbujmy spojrzeæ na to opowiadanie okiem historyka. Po pierwsze, 
dzisiaj znane wersje tego zdarzenia mówi¹ nierzadko o Marysi i Marysiu. 
Na jesieni 2011 r. pojawi³y siê tabliczki z tymi (Marysia, Maryœ) imionami 
na ich grobach. Czym kierowa³a siê osoba umieszczaj¹ca dan¹ tabliczkê na 
tym a nie na s¹siedni grobie?, ta w¹tpliwoœæ w ¿aden sposób nie neguje tego 
cennego dzia³ania na rzecz zbiorowej pamiêci. U Wilkoñskiej mamy inne 
imiê mê¿czyzny, ¿adna wersja legendy nie lokuje jej bohaterów w 
okolicach Siekierek. Po drugie, a¿ kusi siê o próbê bli¿szego okreœlenia w 
czasie tego tragicznego wydarzenia. Utwór Wieœ i miasto Cz.2 Obrazy i 
powieœci ukaza³ siê nak³adem Gustawa Leona Glücksberga w 1841 roku w 
Warszawie. Czyli to co opisa³a musia³o to wydarzyæ siê znacznie 
wczeœniej. W tytule Wilkoñska odwo³uje siê bowiem do podañ ludu, a 
podanie przekazywane jest drog¹ tradycji ustnej przez wiele pokoleñ. 
Janek s³u¿y³ u jezuitów, w 1773 roku mia³a miejsce kasata ich zakonu. A 
wiec musia³o to byæ przed tym rokiem. Przy opisie zarêczyn czytamy: Bo¿e 
siê zmi³uj, jaki to nam ten panicz powróci³ zdaleka nieby³o i po co jeŸdziæ, a 
rodzic Panie œwieæ nad dusz¹ jego - niema³o pieniêdzy na tê podró¿ wyda³...  
A wszakci i m³ody wojewodzic ze Swarzêdza (tu przypis)  by³ pono jeszcze i 
dalej, a jakie to poczciwe i dobre jest paniczysko  Bo¿e mu daj szczêœcie. 
Przypis do wojewodzica (syna wojewody) ze Swarzêdza wyjaœnia, ¿e 
chodzi o KoŸmiñskich. Wojewod¹ by³ zmar³y w 1748 r. Maciej KoŸmiñski 
czyli, ¿e jego synem  wtedy wojewodzicem by³ zmar³y w 1778 r. Teodor. 
Skoro rodzic panicza nie ¿yje a ojciec m³odego wojewodzica ¿yje to 
wydarzenie powinno mieæ miejsce przed 1748 rokiem czyli blisko 100 lat 
przed publikacj¹ Wilkoñskiej. Osoba dociekliwa powie, ¿e w 1814 r. zakon 
zosta³ przywrócony do istnienia w ca³ym katolickim œwiecie, ale wkrótce, 
w 1823 r. nast¹pi³o zniesienie pañszczyzny na terenie bêd¹cego pod 
pruskim panowaniem Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. No i wtedy 
Swarzêdz nie ³¹czy³ siê z KoŸmiñskimi (byli jego w³aœcicielami w latach 
1714-1791, nie mo¿na by³o te¿ szukaæ sprawiedliwoœci u króla, w domyœle 

polskiego, o czym te¿ jest w opisie zarêczyn. Ta sama dociekliwa osoba 
zapyta, a polska dziewczyna i pruski oficer ? Nasza czêœæ Wielkopolski 
zosta³a zajêta przez Prusy w nastêpstwie II rozbioru Polski w 1792 r. ale do 
1830 w³adza w Berlinie usi³owa³a pozyskaæ sobie Polaków. Dopiero od 
po³owy XIX wieku narasta³ niemiecki nacjonalizm a ostry kurs 
germanizacyjny rozpoczyna siê za czasów kanclerza Bismarcka czyli po 
1870 roku. Wtedy  uczucie polskiej dziewczyny i pruskiego oficera mog³o 
skoñczyæ siê tragicznie, tyle tylko, ¿e by³o to ju¿ po publikacji 
Wilkoñskiej. Wczeœniejsze, przed 1841 rokiem, takie wydarzenie z 
udzia³em pruskiego oficera raczej nie wchodzi³o w rachubê, by³o zbyt 
ma³o czasu na to, by obros³o ono ludowym przekazem. 
Jeœli zwa¿ymy, ¿e Wilkoñska niema³¹ czêœæ swojego ¿ycia spêdzi³a w 
Siekierkach i ich okolicach (urodzi³a siê w Swarzêdzu) to  mog³a w tym 
utworze zawrzeæ istotne, wiarygodne wiadomoœci. Byæ mo¿e to o czym 
napisa³a powsta³o na bazie tego co zas³ysza³a jako m³oda dziewczyna, od 
1832 od 1851 r. na sta³e przebywa³a poza Siekierkami. Jednak bardziej 
prawdopodobnym wydaje siê, ¿e by³ to tekst osadzony w tle historycznym 
nieodleg³ych okolic. Dobre rzemios³o pisarskie mia³o przyci¹gn¹æ uwagê 
czytelnika, Wilkoñska zarabia³a na ¿ycie prac¹ literack¹, zgodnoœæ 
opisywanych wydarzeñ z faktami historycznymi jeœli by³a to 
drugoplanowa (podanie jest te¿ spokrewnione z mitem oraz baœni¹). 
Przemawia za tym opis jej twórczoœci w Wielkopolskim S³owniku Pisarek. 
Napisano tam: Inspirowana gotyckimi romansami suspensu oraz 
romansami historycznymi, Paulina napisa³a kilkanaœcie powieœci o 
znacz¹cych tytu³ach i podobnym schemacie fabularnym, tj. romansowo-
przygodowym, o wartkiej akcji i suspensie albo o charakterze 
melodramatycznym […] Zajmowa³a siê tak¿e literatur¹ i publicystyka 
dydaktyczn¹, skierowan¹ do m³odzie¿y. 
Oko geografa zasiewa kolejne zw¹tpienia w jej przekaz. Pielgrzymi, 
zw³aszcza m³odsi i pracuj¹cy (nie by³o wolnych sobót) z mniej odleg³ych 
okolic w wiêkszoœci wêdrowali tam i z powrotem w ci¹gu jednego dnia. 
Id¹c pieszo zwykle starali siê wybieraæ w miarê najkrótsz¹ drogê. Tak 
widziana droga z Siekierek do D¹brówki Koœcielnej (na niej dwie rzeki i 
ewentualnie jeziora do ominiêcia) to ponad 20 kilometrów w jedn¹ stronê. 
Wêdrówka tam i powrotem przez Maruszkê, Wierzonkê, Uzarzewo i 
Sarbinowo to dodatkowe 10 km a przez Swarzêdz jeszcze wiêcej. Chyba, 
¿e ze wzglêdu na bliskoœæ sanktuarium w Tulcach i zbie¿noœæ terminów 
odpustów nie by³o grup pielgrzymkowych z Siekierek do D¹brówki. W 
takim przypadku wchodzi w rachubê wêdrowanie z Siekierek z grup¹ i 
tras¹ pielgrzymów swarzêdzkich, ci jednak tradycyjnie id¹ przez 
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Dêbogórê omijaj¹c Maruszkê, mo¿e kiedyœ szli inaczej? Pruskie mapy z 
pocz¹tku XIX wieku zdaj¹ siê jednak przemawiaæ za wêdrowaniem ze 
Swarzêdza do D¹brówki Koœcielnej przez Dêbogórê. Z kolei na mapie z 
1900 roku nie ma jeszcze rozpoczynaj¹cej siê przy grobach drogi w 
kierunku Ludwikowa tym samym mogi³y nie by³y wtedy tak jak dziœ w 
rozwidleniu dróg  na œrodku drogi. Wariant pielgrzymowania z Siekierek 
do Tulec ma te¿ pewien mankament. Na ewentualne pielgrzymowanie 
stamt¹d patrzymy z dzisiejszej perspektywy. Natomiast wed³ug informacji 
ks. Mieczys³awa KaŸmierczaka z parafii œw. Jadwigi w Siekierkach 
Wielkich przekazy mówi¹, ¿e niegdyœ nie wêdrowano z niej nawet do 
pobliskich Tulec, one same (Siekierki) mia³y rangê sanktuarium. 
Tamtejszy odpust jest te¿ wspomniany w przywo³anym tekœcie. 
Kostrzyñski regionalista Kazimierz Matysek podaje, ¿e  do s³yn¹cego 
cudami obrazu Matki Boskiej Pocieszenia, w wybudowanym przez 
jezuitów w latach 1758-1762 obecnym koœciele w Siekierkach Wielkich, 
do lat I wojny œwiatowej t³umnie pielgrzymowano z ca³ej okolicy. Powsta³ 
on w miejscu gdzie nad krzewem dzikiej ró¿y kilka razy ukaza³a siê œw. 
Jadwiga. Pierwszy z dwóch odpustów w Siekierkach przypada³ te¿ 8 
wrzeœnia.
W œwietle tego literackiego opisu, wiele zda siê przemawiaæ za tym, ¿e 
wydarzenia zwi¹zane z dwiema mogi³ami rozegra³y siê oko³o po³owy 
XVIII wieku. Wskazuje on na zupe³nie inny ni¿ w wiêkszoœci znanych 
dziœ przekazów motyw  nieszczêœcie jakie mog³o spotkaæ Marysiê, gdyby 
m³ody dziedzic kaza³ gwa³tem przyprowadziæ j¹ do dworu na s³u¿bê. Nie 
rozstrzygniêt¹ pozostanie kwestia w jakim stopniu Paulina Wilkoñska 

bazowa³a na faktach wi¹¿¹c wydarzenia z 
Maruszki z Siekierkami, które opuœci³a maj¹c 
17 lat na niemal dwa dziesiêciolecia. Wracaj¹c 
do samej Maruszki warto tak¿e odnotowaæ 
informacjê o krzy¿u ko³o miejsca gdzie dziœ s¹ 
te dwie mogi³y. Znowu o ile nie by³a to tylko 
wizja literacka zgodna z tradycj¹ ujêt¹ w 
s³owach piosenki (na rozstaju dróg, gdzie 
przydro¿ny Chrystus sta³). Tyle tylko, ¿e tego 
rozstaju wtedy nie by³o (wspomniana mapa z 
1900 roku) a krzy¿e i kapliczki w polskim 
krajobrazie s¹ mocno zakorzenione i rzadko 
znikaj¹.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Za nami kolejne wakacje organizowane dla dzieci, m³odzie¿y i doro-
s³ych przez Parafialny Zespó³ Caritas. Tym razem zaproponowaliœmy 
zwiedzanie terenów Œl¹ska Opolskiego. Bazê noclegow¹ znaleŸliœmy 
w Prudniku w schronisku m³odzie¿owym. Jest to ³adny obiekt niedawno 
oddany do u¿ytku po kapitalnym remoncie. Przedtem w budynku tym 
by³y koszary wojskowe. Przez kilka lat sta³y one puste i niszcza³y. 
Wreszcie w³adze samorz¹dowe wpad³y na pomys³ zrobienia schroniska 
turystycznego i w³o¿y³y niema³o œrodków by zamys³ ten urzeczywistniæ. 
Myœlê, ¿e uczestnicy naszego wyjazdu nie mogli narzekaæ na warunki 

bytowe. Jako organizatorzy docenialiœmy mil¹ i sprawn¹ obs³ugê tego 
schroniska. By³a ona bardzo pomocna przy wszelkiego rodzaju 
zapytaniach. Mogliœmy swobodnie korzystaæ z tego czym oœrodek 
dysponowa³. To jest wa¿ne, bo przecie¿ irytuj¹ce jest jak ktoœ za kimœ 
chodzi i stale coœ sprawdza i czymœ siê denerwuje. Obieca³em i s³owa 
dotrzymujê: wszystkim naszym czytelnikom, których los mo¿e kiedyœ 
zaprowadzi w tamte strony, naszym pobliskim szko³om, rekomendujê 
Schronisko M³odzie¿owe w Prudniku.

Ka¿dy region Polski ma swoj¹ lokaln¹ specyficzn¹ historiê. Nie ma 
jednej uniwersalnej historii Polski. Tamte tereny to splot po³¹czeñ 

z Czechami, monarchi¹ austro - wêgiersk¹ i z Niemcami. Dwujêzyczne 
nazwy miejscowoœci to œlad, ¿e w wielu miejscach jest jeszcze nie ma³o 
osób, które przyznaj¹ siê do narodowoœci niemieckiej. Najciekawszej 
historii nawi¹zuj¹cej do tamtego okresu mogliœmy pos³uchaæ zwiedzaj¹c 
skarbiec  w wie¿y stoj¹cej obok koœcio³a katedralnego w Nysie. 
Ogl¹daliœmy naczynia liturgiczne, które od 1945 roku do  oko³o 2005  
przele¿a³y zamurowane w œcianie i nikt o nich nie wiedzia³. Miejsce 
ukrycia tych drogocennoœci wskazali dwaj Niemcy, którzy jako 
kilkuletnie dzieci byli œwiadkami zabezpieczenia tych przedmiotów 
kultu. Niemcy w 1945 roku pospiesznie ewakuowali siê z tych ziem. 
Tutejszy niemiecki proboszcz, boj¹c siê, ¿e wszystko zostanie 
rozkradzione przez Rosjan,  razem z koœcielnym zamurowali  naczynia 
liturgiczne w œcianie. Nie myœleli oni, ¿e nigdy nie wróc¹ ju¿ na te 
ziemie.  Œwiadkami tej pracy by³a dwójka dzieci, które dopiero w 
staroœci zaczê³y dochodziæ tego wszystkiego co widzia³y i zapamiêta³y. 
W³aœnie te osoby wskaza³y  miejsce prawdopodobnego ukrycia skarbów. 
Pomimo up³ywu tylu 
lat i rozmaitych 
zmian, zrobi³y to 
bezb³êdnie. 
Oczywiœcie 
obecnego proboszcza 
i wiele innych osób 
trzeba by³o 
przekonaæ, ¿e to nie 
s¹ czyjeœ fantazje. 

Inna ciekawa  
historia dotyczy³a 
ju¿ okresu 
powojennego. 
Zwi¹zana by³a z Ks. 
Prymasem Stefanem 
Wyszyñskim, który 
po aresztowaniu 
przez bezpiekê we 
wrzeœniu 1953 roku, 
trzy lata 
przetrzymywany by³ 
w ró¿nych miejscach 

Na tegorocznej wakacyjnej ścieżce  - Prudnik
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odosobnienia. Jednym z nich by³ Prudnik.  Mieliœmy okazjê zwiedzaæ 
klasztor OO. Franciszkanów na obrze¿u miasta, gdzie wiêziono Prymasa 
przez 13 miesiêcy. Dzisiaj ten teren przystosowany jest dla zwiedza-
j¹cych. Wtedy by³o to miejsce na ca³kowitym uboczu odciête od œwiata. 
Zakonników, gospodarzy klasztoru, w trybie natychmiastowym 
wyrzucono z ich domu.  Mieszkañcy miasta nie wiedzieli o tym, ¿e na 
ich terenie jest przetrzymywany Ks. Prymas. Mogliœmy zajrzeæ do 
pokoju, w którym kazano mu mieszkaæ. Zapamiêta³em g³êbokie 
przes³anie Prymasa z Zapisków wiêziennych”: „nie jest strat¹ czasu  
przebywanie w wiêzieniu dla Imienia Pañskiego”. 

Krajobraz, który mogliœmy poznawaæ nale¿y do pasma Gór Opawskich. 
Nie s¹ to jakieœ specjalne trudne wzniesienia. Najwy¿sza góra Kopa 
Biskupia le¿y na wysokoœci raptem 890 m n.p.m. Dla doros³ych 
oczywiœcie by³a to ju¿ wysokoœæ dosyæ du¿a. Dla m³odszych nie by³o 

¿adnego problemu z wejœciem. W 
okolicy Nysy s¹ dwa piêkne, du¿e
i dobrze zagospodarowane 
turystycznie jeziora: Nyskie i 
Otmuchowskie. Po tym pierwszym 
jeziorze mieliœmy okazjê zrobiæ 
sobie wycieczkê stateczkiem. 
P³ynê³o siê nim du¿o spokojniej ni¿ 
na morzu. Pobliska granica z 
Czechami jest otwarta. Z doros³ymi 
przekroczyliœmy j¹ id¹c ma³ym 
spacerkiem 1 km do najbli¿szej 
miejscowoœci. Nie potrzeba robiæ 
¿adnej wymiany. Wszêdzie mo¿na 
zap³aciæ z³otówkami. Podobnie w 
Prudniku widzia³em jak Czesi 
p³acili koronami. W samochodzie, 
kiedy s³ucha³em  radia, co rusz 
³apa³em jak¹œ ich stacjê. Jedn¹ 
nawet polubi³em bo te¿ nadawa³a 
z³ote przeboje. 

Ciekawym odkryciem 
krajobrazowym i poznawczym  by³y 
dla mnie  drewniane wie¿e 

widokowe. Mieliœmy okazjê zobaczyæ ich kilka. Oczywiœcie takie wie¿e 
stoj¹ w miejscach sk¹d  rozci¹ga siê piêkny widok na okolicê. Muszê 
powiedzieæ, ¿e zachorowa³em na tak¹ wie¿ê. Wyobrazi³em sobie, ¿e 
taka piêkna drewniana stoi w pobli¿u naszego koœcio³a i ma oko³o 30 m 
wysokoœci.  Mo¿na na ni¹ wejœæ i podziwiaæ piêkno wierzenickiego 
krajobrazu. Nosi³aby nazwê: wie¿a Bo¿ego spojrzenia. Bóg patrzy z 
góry, ma wszystko w szerokiej perspektywie. Uczylibyœmy siê 
spogl¹daæ nie jak Bóg (por. opowiadanie o wie¿y Babel w Ksiêdze 
Rodzaju) ale po Bo¿emu.  Proszê jednak nie myœleæ, ¿e w najbli¿szym 
czasie przyst¹pimy do jej budowy. Zanim coœ takiego mia³oby powstaæ, 
musia³bym wiele rozeznawaæ przed Bogiem i ludŸmi, czy aby 
rzeczywiœcie jest ona potrzebna. O wiacie, jak siêgam pamiêci¹,  
myœla³em od oko³o 2009 roku, zamys³ zacz¹³ siê urzeczywistniaæ 
w projekcie w 2011, sama budowa ruszy³a w jesieni 2012. 
Na razie wiêc tylko sygnalizuje co ko³acze mi w g³owie po wakacjach w 
Prudniku i oczywiœcie l¹duje na ziemi. 

Bardzo dziêkujê Urzêdowi Miasta i Gminy Swarzêdz, Oœrodkowi 
Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, Sieci Handlowej „Piotr i Pawe³”
i wszystkim innym, którzy wsparli zorganizowanie wyjazdu dla dzieci. 
Dziêkujê Starostwu Powiatowemu w Poznaniu i Pañstwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych  w Poznaniu za 
pomoc w przygotowaniu wyjazdu doros³ych.   

x Przemys³aw Kompf
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Weronika i Piotr Pomin

Pani Krystyna Bazarnik pe³ni¹ca w naszym punkcie przedszkolnym 
funkcjê pomocy wychowawcy zapowiedzia³a w czerwcu br., ¿e od 
wrzeœnia ze wzglêdów rodzinnych nie bêdzie mog³a kontynuowaæ pracy. 
W rzeczy samej ma podj¹æ siê opieki nad swoj¹ wnuczk¹ i to poza 
granicami kraju. Przychodzi wiêc nam dzisiaj Babciê Krysiê po¿egnaæ i 
jej podziêkowaæ. Pracowa³a na rzecz naszych dzieci przez 6 i pó³ roku. 
Zast¹pi³a na tym stanowisku m³od¹ dziewczynê, która po pó³ roku od 
rozpoczêcia funkcjonowania punktu przedszkolnego zrezygnowa³a z 
pracy. Wtedy nasz punkt prowadzi³a jeszcze Fundacja Familijny Poznañ. 
Kiedy prowadzenie zajêæ przedszkolnych wziê³a na siebie parafia, Pani 
Krysia automatycznie sta³a siê naszym pracownikiem. 
Muszê wyraziæ s³owa najwy¿szego uznania dla jej zaanga¿owania.  Nie 
wiem ¿eby przez te wszystkie lata któreœ dziecko w naszym punkcie 
przedszkolnym nie lubi³o Babci Krysi. Nigdy nie us³ysza³em s³owa 

jakiejkolwiek skargi rodziców, czy dzieci na jej pracê. Do tego wielka 
obowi¹zkowoœæ. Babcia Krysia by³a w pracy nawet wtedy gdy mia³a 
z³aman¹ nogê i wszyscy zachodzili w g³owê jak szybko zorganizowaæ 
doraŸnie pomoc wychowawcy. Zapamiêtamy te¿ jak w trakcie zajêæ 
przygotowywa³a dla dzieci ró¿nego rodzaju wypieki, jak piêknie umia³a 
wci¹gaæ dzieci w te prace. Niejedno dziecko, niejeden rodzic  mia³by za 
co dziêkowaæ Babci Krysi. Uczyñmy to w sercu, bo wdziêcznoœæ wobec 
ludzi, którzy œwiadczyli nam dobro jest nasz¹ powinnoœci¹. ¯yczymy 
zdrowia i du¿o si³ do opieki nad ma³¹ wnuczk¹, która jak siê orientujê, 
dopiero co przysz³a na œwiat. 

Podziękowanie dla przedszkolnej Babci Krysi Od 1 wrzeœnia jako pomoc wychowawcy pracê rozpocznie Pani Barbara 
Jasiñska z Wierzenicy, która dotychczas pracowa³a w tym samym 
charakterze w Poznaniu.

                                                              x Przemys³aw Kompf     

na ok³adce:
31 VIII odwiedzi³ koœció³ w Wierzenicy 
Aleksander Temkin z Warszawy. 
Jak powiedzia³ filozof chcia³ siê pok³oniæ 
filozofowi. Wszystkim nam rzuci³o siê 
w oczy uderzaj¹ce podobieñstwo do 
m³odego Augusta Cieszkowskiego 
z najstarszej jak¹ znamy fotografii.
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Podziękowanie dla przedszkolnej Babci Krysi Od 1 wrzeœnia jako pomoc wychowawcy pracê rozpocznie Pani Barbara 
Jasiñska z Wierzenicy, która dotychczas pracowa³a w tym samym 
charakterze w Poznaniu.

                                                              x Przemys³aw Kompf     

na ok³adce:
31 VIII odwiedzi³ koœció³ w Wierzenicy 
Aleksander Temkin z Warszawy. 
Jak powiedzia³ filozof chcia³ siê pok³oniæ 
filozofowi. Wszystkim nam rzuci³o siê 
w oczy uderzaj¹ce podobieñstwo do 
m³odego Augusta Cieszkowskiego 
z najstarszej jak¹ znamy fotografii.

XPK
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