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Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz 

 Marian Szkudlarek
Przyjacielem Wierzenicy 2018

Po raz dwunasty Redakcja „Wierzeniczeñ” 
i Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
im. Augusta Cieszkowskiego wrêcza swoje 
wyró¿nienie, statuetkê œw. Miko³aja, dla 
kolejnego Przyjaciela Wierzenicy.  W ten 
sposób wyra¿amy wdziêcznoœæ osobom 
niemieszkaj¹cym na naszym terenie za pomoc 
i ¿yczliwoœæ okazywan¹ spo³ecznoœci 
Wierzenickiej Ziemi. Czynimy to w poczuciu 
ludzkiej wdziêcznoœci za dobro okazywane 
nam niekiedy w sposób  nadzwyczajny. 
Wdziêcznoœæ jest chrzeœcijañsk¹ powinnoœci¹, 
której stale siê uczymy, bowiem wielu grozi 
nastawienie roszczeniowe, ¿e siê nale¿y, ¿e ktoœ 
coœ musi zrobiæ, daæ.   Czêsto w ¿yciu bywa 
tak, ¿e ktoœ mo¿e coœ zrobiæ, choæ wcale nie 
musi. Trzeba doceniaæ, ¿e ktoœ zechcia³ coœ 

zrobiæ dla nas. Sami mamy siê uczyæ otwartoœci i serdecznoœci wobec 
innych, którym z kolei my mo¿emy pomóc. 

Rok 2018 jest dla Wierzenicy rokiem szczególnym. Obchodzimy jako 
ma³a wieœ rocznicê 865-lecia potwierdzenia w dokumencie pisanym  
istnienia tej miejscowoœci. Samo w sobie dla wspó³czesnych mo¿e to nie 
mieæ dziœ wiêkszego znaczenia. Wa¿na jest jednak pamiêæ o tym, ¿e 
wyrastamy z historii i ¿e dzieje tego zak¹tka zwi¹zane s¹ z prac¹ tylu 
pokoleñ ludzi, ¿e wielu z nich tu siê rodzi³o, tu tworzy³o jakieœ dobro 
swojego ¿ycia i tu umiera³o. Nam, ¿yj¹cym wspó³czeœnie w tej sztafecie 
pokoleñ te¿ przypada zadanie wypracowania jakiegoœ dobra i 
przekazania go nastêpnym, którzy przyjd¹ po nas. Czujemy œwiadomoœæ 
tego ponad 800-letniego dziedzictwa. Jego znakiem szczególnym jest 
piêkna XVI-wieczna drewniana œwi¹tynia, która  wznosi siê na wzgórzu. 
Przez dziesi¹tki lat by³a trochê zapomniana i niedoceniana, jak wiele 

innych zabytkowych obiektów rozsianych w ma³ych miejscowoœciach. 
Dzisiaj na szczêœcie lepiej ni¿ wczeœniej, a pewnie te¿ dlatego, ¿e 
¿yjemy w spokojniejszych czasach, mo¿emy odkrywaæ walory tych 
ma³ych urokliwych zak¹tków. Przyszed³ czas na odkrycie i pokazanie 
piêkna Wierzenicy i jej koœcio³a. 

Przez szereg lat podejmowaliœmy wokó³ tego miejsca wiele inicjatyw 
s³u¿¹cych odnowieniu wnêtrza koœcio³a, renowacji krypty grobowej 
Rodziny Cieszkowskich tak bardzo zwi¹zanej z t¹ miejscowoœci¹. 
Z myœl¹ o turystach, goœciach, a tak¿e o ludziach miejscowych, którym 
brakuje miejsca spotkañ, 
wybudowaliœmy du¿¹ wiatê 
wraz z zapleczem. Chcemy by 
ci, którzy tu przyje¿d¿aj¹ albo 
tu mieszkaj¹ czuli siê dobrze.

Ten rok da³ Wierzenicy 
bezprecedensow¹ w 
dotychczasowej historii 
miejscowoœci inwestycjê, której 
wartoœæ przekroczy³a grubo 
ponad dwa miliony z³otych. 
Przebudowa wzgórza, a 
zarazem placu przed œwi¹tyni¹, 
ca³y dotychczasowy nierówny 
i zaniedbany teren z brzydk¹ 
trafostacj¹ oraz nadaj¹cym siê 
tylko do rozbiórki 
budyneczkiem dawnego sklepu, zamieni³a w miejsce funkcjonalne  
s³u¿¹ce ludziom doje¿d¿aj¹cym do koœcio³a, do tego 
z piêknie wkomponowan¹ zieleni¹. Kiedy zaczyna³y siê prace nie 
wszyscy zdawali sobie sprawê jaki rozmach one bêd¹ mia³y. Kolejne 
dni, tygodnie pokazywa³y jak robi siê coraz piêkniej. Dziœ wszystkie 
prace zosta³y zakoñczone. Wypada nam dziêkowaæ wykonawcom robót 
za solidny trud pracy, który podejmowali.  

Wypada dziêkowaæ te¿ mieszkañcom wszystkich naszych miejscowoœci, 
którzy z tak¹ determinacj¹ wsparli wysi³ki so³eckie, kiedy jako 
Wierzenica wystartowaliœmy z projektem przebudowy wzgórza 
w ramach zadania Bud¿etu Obywatelskiego w 2015 roku, wszystkim 
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innym, którzy nam udzielili swojego poparcia. Raz jeszcze dziêkujemy 
tym, którzy jako wolontariusze zbierali podpisy poparcia. By³o ich 
widaæ w ca³ej gminie: pod du¿ymi sklepami, na przystankach 
autobusowych, przed koœcio³ami, na rynku g³ównym w Swarzêdzu 
i w wielu jeszcze innych miejscach. Dziêkujemy wielu osobom, które 
dociera³y do swoich znajomych i prosi³y ich o poparcie. Razem da³o to 
fantastyczny wynik 2600 g³osów dla projektu przygotowanego przez 
miejscowoœæ licz¹c¹ raptem 200 osób.  Oczywiœcie kiedy okaza³o siê, ¿e 
nie wygraliœmy tej rywalizacji, czuliœmy siê zawiedzeni.
Dlatego te¿ tym bardziej chcemy podziêkowaæ Panu Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Swarzêdz  Marianowi Szkudlarkowi, ¿e dostrzeg³ ten 
niesamowity wysi³ek lokalnej spo³ecznoœci i obieca³ nam, i¿ zadanie to 
zostanie zrealizowane z innych œrodków bud¿etu gminy. Obiecaæ coœ 
jest bardzo ³atwo. Zrealizowaæ obietnice trudniej. Cieszymy siê, ¿e 
w³aœnie dziêki osobistemu zaanga¿owaniu Pana Burmistrza to zadanie 
zosta³o zaakceptowane przez ca³¹ Radê Miasta i Gminy Swarzêdz  
i wesz³o w stadium najpierw przygotowañ, a potem realizacji.  

Przy okazji powstawania projektu by³o kilka spotkañ konsultacyjnych, 
w których uczestniczy³o zarówno so³ectwo, jak i parafia. Tak¿e w czasie 
innych, mniej formalnych spotkañ, jak np. przy otwarciu Drogi 
Ró¿añcowej by³a mo¿liwoœæ rozmowy. Kilka razy mieliœmy okazjê z ust 
Pana Burmistrza us³yszeæ s³owa, ¿e przyje¿d¿aj¹c tu, zakocha³ siê 
w Wierzenicy. My wszyscy podzielamy tê mi³oœæ. Ka¿dy z nas kiedyœ 
poczu³ swoje ukochanie tego urokliwego zak¹tka.  Mówi¹c s³owami 
bywaj¹cego ongiœ w Wierzenicy wieszcza Zygmunta Krasiñskiego stale 
nam „têskno do Wierzenicy” i ci¹gle „œni nam siê Wierzenica”. 
Cieszymy siê, ¿e swoim osobistym zaanga¿owaniem Pan Burmistrz 
podzieli³ nasz zachwyt.  

To w³aœnie jest podstaw¹ do tego, byœmy w Roku Pañskim 2018, w roku 
865-lecia istnienia miejscowoœci Wierzenica, jako Redakcja 
„Wierzeniczeñ” i Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzonce wrêczyli Panu, jako Przyjacielowi 
Wierzenicy statuetkê œw. Miko³aja.

Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce

   Zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ”

Przypominamy dwunastu 
Przyjació³ Wierzenicy

Pomys³ wyró¿nienia „Przyjaciel Wierzenicy” zrodzi³ siê na pocz¹tku 
roku 2007. Skromnie napiszê, ¿e zrodzi³ siê on w mojej g³owie. Czu³em, 
¿e jako zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” powinniœmy  podziêkowaæ 
panu Stasiowi Witeckiemu za jego ¿yczliw¹ pomoc, dziêki której nasze 
pismo siê ukazuje. Chcia³em, by by³o to coœ szczególnego. W przy-
sz³oœci mog³oby to mieæ kontynuacjê w odniesieniu do innych osób, 
bo przecie¿ nieraz ju¿ wtedy doœwiadczyliœmy ¿yczliwej pomocy ze 
strony rozmaitych osób, które nie by³y zwi¹zane z Wierzenick¹ Ziemi¹, 
a mimo to œwiadczy³y nam dobro. Co to mog³oby byæ zaproponowa³ 
nasz redaktor odpowiedzialny Maciej Dominikowski. To w³aœnie on 
wymyœli³ drewnian¹ statuetkê œw. Miko³aja i wskaza³ na rzeŸbiarza pana 
Piotra Woliñskiego jako jej wykonawcê. Pamiêtam, ¿e zastanawialiœmy 
siê kiedy statuetkê œw. Miko³aja bêdziemy wrêczaæ. Logiczne by³oby, 
gdyby to by³ dzieñ 6 grudnia, tym bardziej, ¿e jest to te¿ dzieñ 
parafialnego odpustu. Minusem tej daty by³o to, ¿e w grudniu jest 
zimno. Wtedy g³adko przeszed³ 
pomys³, by uczyniæ to 3 Maja, 
kiedy wspominamy w naszej parafii 
Maryjê Królow¹ Polski i Matkê 
Wierzenicy. Do tego ta uroczystoœæ 
mia³a ju¿ wtedy swoj¹ ³adn¹ 
oprawê w postaci poprzedzaj¹cego  
j¹ czuwania modlitewnego i potem 
na zakoñczenie wspólnotowej 
agapy przed koœcio³em.  

Komu wrêczyæ pierwsze 
wyró¿nienie? Nad tym nie by³o 
dyskusji, poniewa¿ wszyscy 
czuliœmy to samo. Zdecydowanie 
pan Stanis³aw. Pamiêtam jak 
drukowaliœmy gazetkê po cichu tak, 
by pan Stanis³aw jej nie widzia³. 
Wiedzieliœmy, ¿e On jest naszym 
pierwszym czytelnikiem. 
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Chcieliœmy wszystko zachowaæ w tajemnicy. Musieliœmy wejœæ w 
zmowê z pracownikami drukarni tak, by „Wierzeniczenia” na 3 Maja 
odbili wtedy, kiedy pana Stasia nie by³o na miejscu.

Rok póŸniej honorowaliœmy pana Jacka Wojciechowskiego, prezesa  
Firmy Utal w Gruszczynie. Bardzo wyraŸnie doœwiadczyliœmy jego 

pomocy, kiedy odnawialiœmy 
w koœciele boczne o³tarze i po 
ludzku patrz¹c by³o nam doœæ 
trudno sprostaæ wszystkim 
wydatkom. ¯yczliwoœæ pana Jacka 
sprawi³a, ¿e temu zadaniu 
mogliœmy podo³aæ. PóŸniej jeszcze 
wiele razy s³u¿y³ nam wsparciem, 
min. przy budowie wiaty. Jesieni¹ 
ub. roku poprosiliœmy pana Jacka 
Wojciechowskiego, by jako drugi 
„Przyjaciel Wierzenicy” w roku 
2018 wrêczy³ statuetkê œw. 
Miko³aja w naszym imieniu 
dwunastemu Przyjacielowi. 
Cieszymy siê dzisiaj jego 
obecnoœci¹ poœród nas.

W 2009 roku wszyscy czuliœmy 
duchowy zachwyt albumem o 
dwunastu drewnianych koœcio³ach 
pana Jacka Kowalskiego. Do tego 
by³a jego p³yta w utworami 
poœwiêconymi poszczególnym 
miejscom. Kiedy czyta³o siê ksi¹¿kê 
i s³ucha³o p³yty, widaæ by³o, ¿e 
Wierzenicy zosta³o poœwiêcone 
najwiêcej miejsca i uwagi. Panu 
Jackowi Kowalskiemu dziêkowaliœmy 
za to piêkne opisanie wierzenickiego 
koœcio³a i za pieœni, poœród których 
jedna, o ko³odzieju z naszego obrazu 
Matki Bo¿ej znana jest nam 
wszystkim do dzisiaj. 

Czwartym wyró¿nionym by³ pan Marek 
Krygier, konserwator naszego koœcio³a. 
Dziêki jego zawodowemu talentowi  nasza 
œwi¹tynia wygl¹da tak, ¿e czujemy siê ni¹ 
wprost zachwyceni. W laudacji wtedy 
zosta³o powiedziane, ¿e pan Marek sercem 
odnawia³ nasz¹ œwi¹tyniê. Po latach 
potwierdzam to jako najczystsz¹ prawdê. Do 
dnia dzisiejszego korzystamy z jego 
pomocy, obecnie przy tworzeniu 
dokumentacji zwi¹zanej z przygotowywan¹ 
renowacj¹ zewnêtrzn¹ koœcio³a.

Pi¹te wyró¿nienie w 2011 roku wrêczaliœmy 
poœmiertnie. Otrzyma³ je zmar³y jesieni¹ 2010 
roku œp. Kazimierz Okupnik, mechanik 
samochodowy z Bogucina. Przedstawiaj¹c 
jego sylwetkê powiedzia³em, ¿e tylko jeden 
Pan Bóg wie ile razy ten cz³owiek mi pomaga³ 
osobiœcie, gdy mia³em k³opot z samochodem. 
Pomagaj¹c mnie, pomaga³ te¿ i parafii, bo 
przecie¿ wiêkszoœæ moich wyjazdów 
zwi¹zana by³a prac¹ parafialn¹.  O odbiór 
statuetki poprosiliœmy ¿onê i doros³e dzieci 
zmar³ego, powiadamiaj¹c  ich wczeœniej 
o przyznanym 
wyró¿nieniu.

W roku 2012 honorowaliœmy pana 
profesora Józefa Banaszaka, 
z czasów swojego dzieciñstwa zwi¹zanego 
z Wierzenic¹. Pracuj¹c w Bydgoszczy 
rozs³awi³ Wierzenicê w tamtejszym 
œrodowisku naukowym zak³adaj¹c Klub 
Profesorów o jak¿e piêknej nazwie 
„Wierzenica”. Tak¿e w kilku swoich 
utworach poetyckich  wspaniale opisa³ 
nasze miejsce. Powiedzieliœmy jemu, ¿e jest 
dobrym ambasadorem Wierzenicy.
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Znakiem nastêpnego 
roku  by³a budowa 
wiaty turystycznej. 
Jesieni¹ poprzedniego 
roku  ruszy³y prace 
z ni¹ zwi¹zane. 
Architektoniczny 
projekt wiaty 
przygotowali dla nas 
ma³¿onkowie, pañstwo 
Magdalena i Jacek 
Gorczyca. Dwa lata 

wczeœniej stworzyli projekt renowacji 
krypty grobowej Rodziny Cieszkowskich. 
Za to wszystko chcieliœmy im 
podziêkowaæ wrêczaj¹c obojgu nasze 
wyró¿nienie w roku 2013. W chwili 
obecnej dalej pomagaj¹ nam w tworzeniu 
dokumentacji przygotowuj¹cej renowacjê 
zewnêtrzn¹ koœcio³a.
Rok 2014 zwi¹zany by³ z jubileuszem 
200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Na ten rok naszego 
Miko³aja zarezerwowaliœmy ju¿ dwa lata 

wczeœniej dla 
pana 
profesora 
Zbigniewa Kundzewicza, który by³ dusz¹ 
pomys³u przejêcia przez jego rodzinê 
opuszczonego i zaniedbanego dworku 
Augusta hr. Cieszkowskiego. By³o to nasze 
uznanie dla wysi³ków ca³ej rodziny, która 
z tak¹ determinacj¹ przywróci³a œwietnoœæ 
temu miejscu.

Rok nastêpny, 2015 to uhonorowanie  
nadleœniczego Lasów Pañstwowych pana 
Mieczys³awa Kasprzyka. Dziêkowaliœmy za 
jego zaanga¿owanie w porz¹dkowanie 

obszarów leœnych wokó³ naszego terenu, a przede wszystkim za 
realizacjê pomys³u Alei Filozofów w Wierzenicy. Dziêkowaliœmy te¿ 
jemu za wsparcie naszych prac  przy renowacji krypty grobowej 
Rodziny Cieszkowskich.

Laureatem roku 2016 by³ aktor, 
pan Andrzej Lajborek. Ile¿ 
piêknych recytacji, deklamacji i 
œpiewów mogliœmy us³yszeæ w 
naszym koœciele w jego 
wykonaniu. Najbardziej jednak 
zosta³ zapamiêtany, kiedy w 
najwa¿niejszym dniu 
jubileuszowych uroczystoœci 200-
lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego wcieli³ siê w jego 
postaæ i od dworku podjecha³ 
powózk¹ pod koœció³ i tam 
spotka³ siê z goœæmi tego 

jubileuszu. Nie sposób by³o nie 
dziêkowaæ za te piêkne duchowe 
prze¿ycia, których dostarczy³ nam 
przez lata pan Andrzej.

W ubieg³ym roku wrêczyliœmy 
statuetkê œw. Miko³aja autorowi 
20 p³askorzeŸb  ró¿añcowych, panu 
Piotrowi Woliñskiemu z Kcyni, który 
o niczym nie wiedz¹c, w rzeczy samej 
tê statuetkê wyrzeŸbi³ sam dla siebie. 
Ka¿dego roku w³aœnie do niego 
zwracamy siê o jej przygotowanie. 
Dziêkowaliœmy jemu za solidnoœæ 
i terminowoœæ,  za to, ¿e stworzy³ dla 
nas tyle duchowego i artystycznego 
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piêkna, które jak wierzymy d³ugo zostanie po nas. Komu przypada 
wyró¿nienie „Przyjaciel Wierzenicy” w roku bie¿¹cym, piszemy osobno.

Ka¿dego roku dyskusje nad tym, komu wrêczymy nasze wyró¿nienie 
„Przyjaciela Wierzenicy” tocz¹ siê w gronie redakcyjnym i zarz¹du 
naszego stowarzyszenia na prze³omie stycznia i lutego. Zdarza³o siê, ¿e 
nie by³o wiêkszej dyskusji i byliœmy jednomyœlni, czasem ta dyskusja 
by³a i w g³osowaniu pojawia³y siê wyniki 6 do 5. Wybór wiêkszoœci by³ 
zawsze respektowany, zreszt¹... przys³owie powiada: co siê odwlecze, to 
nie uciecze. Za ka¿dym razem staramy siê zachowaæ w tajemnicy wynik 
naszej debaty. Og³aszamy to dopiero 3 Maja. Nie s³ysza³em (i chwa³a za 
to wszystkim), ¿eby by³y kiedykolwiek jakieœ przecieki.   

 Za wszelkie dobro wyœwiadczone „Wierzenickiej Ziemi” wszystkim 
z serca raz jeszcze dziêkujemy. Dziêkujemy Bogu, ¿e mamy tylu 
Przyjació³ Wierzenicy. Dziœ ju¿ te¿ wiemy, i¿ kilka osób nastêpnych 
czeka na uhonorowanie.

                                    x Przemys³aw Kompf 

Po uroczystym otwarciu odnowionego wzgórza 
w duchu wielkiej radoœci

zapraszamy na koncert rewelacyjnych 
Braci Kaczmarek 
w niedzielê 17 czerwca po Mszy œw. o 11.00
W pierwszym rzêdzie to jest zaproszenie dla wszystkich Przyjació³ 
Wierzenicy, jak równie¿ tych, którzy wsparli projekt renowacji  Placu 
Augusta Cieszkowskiego  przed koœcio³em w Wierzenicy oraz 
przyczynili siê swoim wysi³kiem i zaanga¿owaniem do realizacji tego 
zadania. Chcemy dzieliæ nasz¹ radoœæ z tymi, dla których Wierzenica 
jest czymœ dobrym, piêknym i wa¿nym. Innymi s³owy zapraszamy 
wszystkich, którzy tu mieszkaj¹, bywaj¹, znaj¹ i kochaj¹ to miejsce.

Koncertem chcemy uhonorowaæ te¿ kilka wa¿nych w tym roku rocznic. 
100 lat Niepodleg³oœci Ojczyzny, 100-lecie od wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego. Jesteœmy jedn¹ z ma³ych Ojczyzn, dumnymi 
gospodarzami naszej Wierzenickiej Ziemi. Dziêkujemy za bohaterski 
wysi³ek wielu naszych przodków, byœmy my dzisiaj w wolnej Polsce 
mogli prowadziæ spokojne ¿ycie. Dziêkujemy za pracê i trud tylu 
dobrych i piêknych ludzi.

Nasz¹ ma³¹ Ojczyzn¹ jest tak¿e gmina Swarzêdz,  œwiêtuj¹ca w tym 
roku swój jubileusz 380-lecia nadania praw miejskich. To w³aœnie dziêki 
wysi³kowi w³adz gminy zosta³y poczynione ostatnie wielkie inwestycje 
na wzgórzu w Wierzenicy. Cieszymy siê, ¿e w program obchodów 
380-lecia miasta Swarzêdz zosta³ wpisany tak¿e punkt nawi¹zuj¹cy do 
rocznicy najstarszej wsi na terenie gminy. Zreszt¹ warto te¿ z 
satysfakcj¹ podkreœliæ, ¿e ju¿ wczeœniej piêknie wspólnie razem 
œwiêtowaliœmy jubileusz 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. 
Mieszkañcy Wierzenickiej Ziemi pokazali, ¿e chc¹ i potrafi¹ byæ 
aktywn¹ cz¹stk¹ gminnej spo³ecznoœci.

Wierzenica jest tak¿e cz¹stk¹ najstarszej polskiej diecezji z siedzib¹ 
w Poznaniu, istniej¹cej nieprzerwanie od roku 968, a wiêc 1050 lat. Od 
1821 roku ma ona status metropolii, czyli archidiecezji. Chcemy jako 
parafia, której pocz¹tki siêgaj¹ XIII wieku, byæ ¿yw¹ cz¹stk¹ tego 
Koœcio³a. Koœció³ jak dobra matka troszczy siê o dobro doczesne, o to 
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nasze teraz byæ i mieæ, ale czyni to w perspektywie zbawienia, które jest 
w Chrystusie Jezusie. St¹d stale przypomina: „Wszystko mi wolno, ale 
nie wszystko przynosi korzyœæ” (1Kor 6,12), ¿e dziêki Jezusowi 
jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym i ¿e warto w ¿yciu kierowaæ siê 
Jego natchnieniem.

Dumni jesteœmy, ¿e w³aœnie u nas wspólnota poznañskiego Koœcio³a 
postawi³a najwspanialszy pomnik na czeœæ pontyfikatu Jana Paw³a II, 
który prosi³ nas o tworzenie dzie³ mi³osierdzia s³u¿¹cych ludziom w 
potrzebie. Latem br. obchodziæ bêdziemy 10 lat istnienia w Wierzenicy 
Oœrodka Caritas prowadzonego dla m³odych, uzale¿nionych od 
narkotyków osób. Dziêkujemy Bogu za ludzi, którzy w³aœnie tu 
w Wierzenicy rozpoczêli nowe ¿ycie i teraz s¹ zdrow¹ tkank¹ 
spo³ecznoœci, w których ¿yj¹.

Jako wykonawców koncertu zaprosi³em do Wierzenicy braci 
Wojciecha i Adama Kaczmarków. Pozna³em ich poprzez Internet. 
Lubiê s³uchaæ ró¿nych starych utworów.  Z polskich wykonawców 
najbardziej lubiê: German, Demarczyk, Geppert, Grechutê, Niemena. 
Pewnie jeszcze te¿ paru innych wykonawców. Latem ubieg³ego roku 
us³ysza³em trochê przypadkowo g³os Adasia. Pos³ucha³em i pomyœla³em 
sobie: a sk¹d on siê tutaj wzi¹³?  Moje pierwsze skojarzenie by³o: œpiewa 
m³ody Kiepura. Zacz¹³em dr¹¿yæ temat i zobaczy³em jego w bogatym 
repertuarze koncertuj¹cego w ró¿nych miejscach Polski z udzia³em 
profesjonalnych muzyków. W rozmaitych komentarzach porównuj¹ go 
do s³ynnego m³odego œpiewaka lat 60-tych Robertino Loretti. Tego 
akurat te¿ kiedyœ pokaza³em w Wierzenicy po Mszy œw. jako takie z³ote 
dziecko muzyki. Dalej okaza³o siê te¿, ¿e Adam nie œpiewa sam, ale ma 
jeszcze brata Wojciecha, który ma tak samo piêkny i do tego ju¿ bardzo 
dojrza³y g³os. 

Us³ysza³em jak œwietnie œpiewaj¹ solo i w duecie. Tak¿e wystêpuj¹ ze 
swoimi rodzicami, profesjonalnymi œpiewakami operetkowymi (wtedy 
przedstawiaj¹ siê jako œpiewaj¹ca Rodzina Kaczmarek). Obok utworów 
rozrywkowych przepiêknie wykonuj¹ te¿ patriotyczne. Kiedy Adam 
œpiewa³ piosenkê Jana Pietrzaka „¯eby Polska by³a Polsk¹” pomyœla³em 
sobie: bardziej przejmuj¹ce i wyraziste wykonanie ni¿ samego mistrza. 
Krótko potem zauwa¿y³em, ¿e Adam bra³ udzia³ jakimœ w koncercie 
Pietrzaka. Kiedy po bisie skoñczy³ œpiewaæ, Pietrzak powiedzia³ do 
publicznoœci: zapamiêtajcie to nazwisko. 

Ucieszy³em siê te¿ kiedy zobaczy³em, ¿e wystêpuj¹ w koœcio³ach i ¿e 
œpiewaj¹ te nie tylko dla ludzkiej radoœci, ale i dla chwa³y Bo¿ej. 
Przepiêknymi s³owami pob³ogos³awi³ ich ksi¹dz biskup w katedrze 
³owickiej na prze³omie sierpnia i wrzeœnia ub. roku.  Kiedy ogl¹da³em 
fragmenty tego spotkania pomyœla³em sobie: skoro wystêpuj¹ 
w koœcio³ach, to  mo¿e by ich tak zaprosiæ do Wierzenicy? 
Mo¿e bêd¹ mieli jakiœ wystêp w Poznaniu, czy gdzieœ niedaleko i by siê 
podjecha³o zobaczyæ na ¿ywo. Na pocztê elektroniczn¹ wys³a³em 
zapytanie: czy w najbli¿szym czasie koncertowaæ bêd¹ w Wielkopolsce. 

Dosyæ szybko przysz³a odpowiedŸ, ¿e na razie nie mieli z tego regionu 
zaproszenia. Wówczas zapyta³em, czy przyjechaliby do Wierzenicy. 
Telefon zadzwoni³ po pó³ godzinie i wtedy z ojcem braci, panem 
Piotrem Kaczmarkiem od razu ustaliliœmy termin 17 czerwca 2018 roku 
na godz. 11.00. 

Nastêpnie wyst¹piliœmy z wnioskiem do gminy, czy chcia³aby nam 
pomóc finansowo w zorganizowaniu  tego koncertu. Wszak gmina 
organizuje od lat koncerty ró¿nych wykonawców i do tego szereg z nich 
odbywa siê w koœciele Chrystusa Jedynego Zbawiciela na Nowej Wsi 
w Swarzêdzu. Czy nasza œwi¹tynia albo nasze miejsce jest gorsze?
Bardzo dziêkujê, ¿e Urz¹d Miasta i Gminy w³¹czy³ siê w organizacjê 
tego spotkania wspieraj¹c kwot¹ 10 000 z³otych to przedsiêwziêcie.

W poniedzia³ek 29 stycznia wraz pani¹ Iren¹ Prokop pojechaliœmy do 
Koluszek, gdzie wraz z rodzicami mieszkaj¹ bracia Kaczmarek. 
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Oczywiœcie wczeœniej telefonicznie umówiliœmy siê na to spotkanie. 
Ka¿dego roku, kiedy organizujemy wakacyjne wyjazdy jedziemy 
zobaczyæ osobiœcie miejsce, które mamy wynaj¹æ, chcemy te¿ poznaæ 
ludzi, z którymi wchodzimy we wspó³pracê. W tym wypadku by³o 
podobnie. Pojechaliœmy siê przedstawiæ, ustaliæ wszystkie szczegó³y 
i poznaæ osobiœcie œpiewaj¹c¹ rodzinê. Muszê powiedzieæ, ¿e 
doœwiadczyliœmy serdecznej goœciny  ze strony rodziców, pañstwa 
Iwony i Piotra Kaczmarków.  Mi³o siê przy stole rozmawia³o ze 
wszystkimi. Objedliœmy siê przy obiedzie i przy s³odkim tak, ¿e 
w drodze powrotnej nie musieliœmy siê ogl¹daæ za ¿adnym jedzeniem. 

Z rozmaitych rzeczy, których wtedy siê dowiedzieliœmy jedna mnie 
zaskoczy³a. W³adze gminy Koluszki ani jedn¹ z³otówk¹ nie wspieraj¹ 
ich dzia³alnoœci. Koncertuj¹ w wielu miejscach w Polsce, wystêpuj¹ 
w filharmoniach, tak¿e za granic¹ (w styczniu br. dla Polonii w Chicago, 
w marcu w Wilnie), wszêdzie s¹ entuzjastycznie witani i czêsto 
podkreœlaj¹, ¿e mieszkaj¹ Koluszkach. Maj¹c takich ambasadorów 
miejscowoœci, gmina  nie wspiera ich dzia³alnoœci. Kiedy chc¹ dla 
mieszkañców Koluszek, czyli dla swoich, organizowaæ doroczny koncert 
noworoczny, musz¹ sami wynajmowaæ salê i j¹ przygotowywaæ do 
wystêpu. W³aœnie dzieñ wczeœniej, 28 stycznia odby³ siê taki koncert 
w Koluszkach. Na drugi dzieñ od rana, czyli w dzieñ naszego przyjazdu, 
musieli odwoziæ krzes³a, które z jakiegoœ miejsca wypo¿yczyli. 
Zastanawia³em siê jak by to by³o w Swarzêdzu. Jestem pewien, ¿e 
w³adze naszej gminy potrafi³yby doceniæ obecnoœæ takich 
utalentowanych artystów.  Mia³em okazjê widzieæ jak by³ honorowany 
wielki podró¿nik, pan  Aleksander Doba. Warto mieæ takich wspania³ych 
ambasadorów.  

Kiedy piszê te s³owa, ca³y czas s³yszê z g³oœnika piêknie œpiewaj¹cych 
Wojtka i Adama. W tej chwili wykonuj¹ wi¹zankê przebojów 
neapolitañskich. Na pami¹tkê naszego spotkania dosta³em od nich dwie 
p³yty, które nagrali  i które rozprowadzaj¹ w czasie swoich wystêpów. 
Myœlê, ¿e nikomu nie odmówi¹ te¿ autografu.
Ju¿ teraz naszych koncertuj¹cych goœci Wojtka i Adama wraz 
z rodzicami z serca b³ogos³awiê. W ich intencji odprawiê 17 czerwca 
o 11.00 Mszê œw. Chcê prosiæ dla nich o dalsze Bo¿e prowadzenie w ich 
¿yciu. B³ogos³awiê wszystkich, którzy w tym dniu w³¹cz¹ siê swoj¹ 
obecnoœci¹ w prze¿ywanie tego spotkania.
                                   x Przemys³aw Kompf

Cztery lata temu w roku jubileuszu 200-lecia urodzin Augusta 
hr. Cieszkowskiego w dniu 3 Maja uroczyœcie odby³o siê otwarcie 
i poœwiêcenie naszej wiaty.  Budowa trwa³a od jesieni 2012 do koñca 
roku 2013. W ramach ca³oœci prac uda³o siê nam od razu jeszcze 
wyposa¿yæ zaplecze kuchenne, urz¹dziæ wnêtrze kiosku i sanitariat. Na 
wiosnê 2014 roku powsta³ ma³y ogródek zabawowy dla dzieci. Parafia 
na rzecz realizacji tego dzie³a podjê³a niema³y wysi³ek finansowy. 
Z wdziêcznoœci¹ wspominamy wszystkich, którzy wtedy nam pomogli. 
Od tego czasu wiata wkomponowa³a siê dobrze w pejza¿ Wierzenicy. 
Doceniali to miejsce turyœci i rozmaici goœcie, którzy nieraz podkreœlali, 
¿e piêknie siê tu odpoczywa. Sporo wycieczek robi³o sobie d³u¿szy 
postój. Nieraz pod wiat¹ szykowane by³y rozmaite posi³ki i poczêstunki. 
Wiata mia³a byæ i jest miejscem serdecznych spotkañ ludzi. 

Agapy przy koœciele odbywaj¹ siê w dniu 3 Maja od szeregu lat. By³y 
one i s¹ radosnym zamkniêciem 3-dniowego czuwania, które 
organizujemy pocz¹wszy od 2003 roku w intencji Ojczyzny, Koœcio³a, 
parafii i we w³asnych sprawach. W tym roku czuwanie by³o wiêc po raz 
szesnasty. Dzieñ i noc przybywaj¹ co godzinê kolejne osoby, by modliæ 
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siê w tych wa¿nych dla wszystkich intencjach. Potem w uroczystoœæ 
Królowej Polski i u nas tak¿e Matki Wierzenicy o godz. 11.00 jest 
odprawiana uroczysta Msza œw. odpustowa. Po jej zakoñczeniu zaprasza 
siê wszystkich na agapê, czyli do prze¿ywania w radoœci wspólnoty 
sto³u. Kiedy nie by³o wiaty, sto³y by³y ustawiane przy samym koœciele, 
albo w niektórych latach na terenie koœcielnym w cieniu alei lipowej. 
Oczywiœcie sto³y, ³awki czy krzes³a trzeba by³o przywoziæ. Pamiêtam 
jak w 2013 roku mówi³em 3 Maja: w tym dniu za rok  spotkanie bêdzie 
pod wiat¹. W³aœnie wtedy nast¹pi jej otwarcie. Zostanie ona poœwiêcona 
i oficjalnie oddana do u¿ytku. Tak te¿ rzeczywiœcie siê sta³o. Przez ca³y 
okres prowadzenia prac doœwiadcza³em niesamowitego 
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Mia³em obawy czy zd¹¿ymy na czas, ale 
w sumie wysz³o, ¿e skoñczyliœmy du¿o przed czasem. Do tego bez 
z³otówki zad³u¿enia. Mówi³em nieraz: niech w tym miejscu Imiê 
Pañskie bêdzie b³ogos³awione. 
Dzisiaj, kiedy stoimy na nowym piêknie odnowionym placu 
przykoœcielnym dok³adnie tak samo powtarzamy: niech Imiê Pañskie 
bêdzie w tym miejscu b³ogos³awione. Niech dobry Bóg bêdzie 
uwielbiony.
                                     x Przemys³aw Kompf

Mieszkañcy Wierzenicy dziêkuj¹ tak¿e za dokoñczenie inwestycji 
zwi¹zanej z za³o¿eniem kanalizacji. Przewleka³a siê trochê ta sprawa. 
Opiesza³oœæ i niemoc urzêdnicza w tej kwestii przed³u¿a³a dokuczliwe 
k³opoty wielu rodzin ze starymi szambami. Cieszymy siê, ¿e ten pal¹cy 
problem zosta³ rozwi¹zany i myœlê, ¿e wszyscy s¹ zadowoleni.  

Spo³ecznoœæ nasza tak¿e cieszy siê, ¿e zosta³y zamontowane lampy na 
drodze prowadz¹cej na cmentarz. Do niedawna by³ to bardzo 
niebezpieczny odcinek. Nieoœwietlony przystanek autobusowy, cmentarz 
i droga, po której id¹ piesi. 
Nieraz widaæ by³o takich, którzy siê spiesz¹ i nie zwracaj¹ uwagi na 
ograniczenia prêdkoœci. Dlatego o wypadek  nietrudno. Gdy droga jest 
oœwietlona, widaæ lepiej i dziêki temu jest bezpieczniej. Kiedy 
w przysz³oœci zrobi siê chodnik, bêdzie jeszcze lepiej
                             

red.

Prace budowlane na wzgórzu przed koœcio³em w Wierzenicy prowadzi³a 
firma budowlana Iveston z Obornik, która wygra³a przetarg i podpisa³a 
stosown¹ umowê z Urzêdem Miasta i Gminy Swarzêdz na wykonanie 

prac. Trzeba pochwaliæ kierownictwo i pracowników tej firmy za 
terminowe prowadzenie robót. Nie jest to ³atwe w okresie zimowym. 
W grudniu, styczniu i lutym pogoda sprzyja³a ale w koñcówce lutego 
i w marcu wszystko siê zmieni³o. Przyszed³ silny mróz i trzeba by³o 
trochê stan¹æ. Jednak w ¿adnym momencie nie by³o zagro¿enia terminu 
zakoñczenia prac.

Jako spo³ecznoœci lokalnej, wspólnocie miejsca, parafii wypada dziœ 
wszystkim pracownikom zaanga¿owanym w prowadzenie tych prac 
z³o¿yæ s³owa wdziêcznoœci i podziêkowania.   Zostawiacie tutaj piêkny 
œlad  swojego trudu. Bêdzie on dobrze s³u¿y³ tutejszym mieszkañcom 
i przybywaj¹cym goœciom.  

Znakiem Bo¿ego prowadzenia jest zapewne fakt, ¿e szefem firmy 
Iveston jest pan Jakub Kozaczyk, by³y ministrant z parafii MB 
Czêstochowskiej z Naramowic, który pamiêta³ mnie z czasów swojej 
s³u¿by. Oczywiœcie by³ on wtedy w wieku szkolnym. Do tego zna³ ju¿ 
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wczeœniej nasz koœció³ bo od czasu do czasu tutaj przyje¿d¿a³ na Mszê 
œw. Kiedy dowiedzia³ siê o przetargu postawi³ sobie za punkt honoru by 
przetarg ten wygraæ i dobrze wykonaæ pracê. Przed rozpoczêciem 
zadania przyjecha³ do Wierzenicy i siê przedstawi³. Niemal ka¿dego dnia 
obecny by³ na budowie. Bardzo dobrze robi³o siê wszelkie ustalenia 
dotycz¹ce detali na styku gruntów parafii i gminy. 

W chwili obecnej pan Jakub wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ oczekuj¹ narodzin 
swojego pierwszego dziecka. Ma to nast¹piæ niebawem. Modl¹c siê 
o szczêœliwe rozwi¹zanie, nie wyobra¿am sobie by chrzciny tego 
dziecka odby³y siê w innym miejscu ni¿ w Wierzenicy.  
                                           x Przemys³aw Kompf

Pierwszy zapis o Wierzenicy pojawia siê w 1153 r. w dokumencie 

lokacyjnym najstarszego na ziemiach polskich opactwa cysterskiego 

w £eknie ko³o W¹growca. Do darowizny fundatora klasztoru, do³¹czy³ 

miêdzy innymi Prandota ofiaruj¹c Wierzenicê Ma³¹ czyli z czasem 

Wierzonkê. Zwi¹zki Ziemi Wierzenickiej z klasztorem cystersów 

³eknieñskich, a potem cysterek z Owiñsk wprowadza³y j¹ w kr¹g ich 

pionierskich form gospodarowania na roli. Sama Wierzenica mia³a wielu 

w³aœcicieli, wœród nich byli Ostrorogowi Lwowscy. Urszula Sierpska 

wdowa po Marcinie Lwowskim, w 1545 r. otrzyma³a od syna Stanis³awa 

wsie Wierzenicê. Najpewniej to ona by³a fundatork¹ najstarszej czêœci 

istniej¹cego do dziœ koœcio³a. To w latach 1560-1561 œciêto drzewa 

u¿yte do budowy wiêŸby dachowej nad naw¹ oraz nad prezbiterium. 

Koœció³ nale¿y do grupy 10 najstarszych drewnianych koœcio³ów 

w Wielkopolsce. W nim obraz Matki Boskiej z Dzieci¹tkiem (MB 

Wierzenickiej). Podana w napisie i namalowana cena (wartoœæ) czyni go 

unikalnym z pewnoœci¹ w skali nie tylko Wielkopolski. Tablica 

wiedeñska w kruchcie zachodniej jest jedn¹ z niewielu zachowanych w 

regionie. Wreszcie pomnik nagrobny Augusta Cieszkowskiego bêd¹cy 

najcenniejszym dzie³em polskiej romantycznej sztuki nagrobnej. 

£odziowie, KoŸmiñscy i Jan Jakub Klug ³¹cz¹ dzieje Wierzenicy 

i miasta Swarzêdza. Jednak ci w³aœciciele nie uczynili z niej miejsca 

znanego i wyj¹tkowego. Takim sta³a siê Wierzenica od 2 lipca 1842 r., 

kiedy naby³ j¹ August Cieszkowski. Osiad³ w niej jako znany w Europie 

autor prac z zakresu filozofii i ekonomii. Ju¿ w nastêpnym roku 

pierwszy raz zawita³ do Wierzenicy jego przyjaciel – romantyczny 

wieszcz Zygmunt Krasiñski. Po jego szeœciu pobytach pozosta³a Aleja 
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Filozofów biegn¹ca wzd³u¿ doliny rzeki G³ównej przez Wzgórze 

Krasiñskiego. Dzia³ania jakie Cieszkowski podejmowa³ na terenie 

bêd¹cej pod pruskim panowaniem Wielkopolski, uczyni³y go jednym 

najwybitniejszych Wielkopolan XIX wieku. By³ pomys³odawc¹ Ligi 

Polskiej zabiegaj¹cej drog¹ pokojow¹ i interes narodowy Polaków. 

Twórc¹ podstaw ideowych pracy organicznej oraz wspó³twórc¹ 

i trzykrotnym prezesem Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu. Jako 

pose³ do parlamentu pruskiego, w tym przez pewien czas prezes Ko³a 

Polskiego, wielokrotnie zabiega³ o powo³anie polskiego uniwersytetu 

w Poznaniu, niestety bezskutecznie,  Za³o¿y³ Kó³ko Rolniczo-

W³oœciañskie Wierzenica – Kicin, dziewi¹te w Wielkopolsce, jak inne 

pomagaj¹ce utrzymaæ ziemiê w polskich rêkach. Pamiêæ przedwczeœnie 

zmar³ej ¿ony Heleny na co dzieñ nazywanej Halin¹, uczci³ wyj¹tkowym 

pomnikiem – Wy¿sz¹ Szko³¹ Rolnicz¹ im Haliny w ¯abikowie. By³a 

jedyn¹ polsk¹ wy¿sz¹ uczelni¹ na ziemiach zaboru pruskiego, pierwotnie 

mia³a powstaæ w Wierzenicy, gdzie do dziœ jest budynek nazywany 

„Akademi¹”. Hr. August doceniany by³ nie tylko w zaborze pruskim, ale 

i na pozosta³ych ziemiach polskich pod zaborami oraz w wielu krajach 

Europy. W 1873 r. zosta³ wpisany w poczet cz³onków krakowskiej 

Akademii  Umiejêtnoœci. Uniwersytet Jagielloñski w 1887 r.  nada³ mu 

tytu³ doktora honoris causa z zakresu prawa. Uroczystoœci jego 50-lecia 

pracy naukowej w 1893 r. (a niebawem ¿a³obne, zmar³ 12 marca 1894 r. 

w Poznaniu) dobitnie ukazywa³y jak wielkim autorytetem cieszy³ siê 

wœród rodaków ze wszystkich zaborów i diaspory. Osoba Augusta hr. 

Cieszkowskiego a potem jego spuœcizna przyci¹ga³y do Wierzenicy 

wielu znakomitych goœci, kilkoro z nich, w tym poetka Kazimiera 

I³³akowiczówna uwieczni³o j¹ na ³amach literatury. Warto te¿ pamiêtaæ 

o wykopaliskach prof. Józefa Kostrzewskiego na ¯aliku i rozwi¹zaniu 

skautingu w zaborze pruskim – oba wydarzenia w 1918 r.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Skauting, czyli obecnie harcerstwo, na ziemiach polskich swoje 
pocz¹tki datuje na rok 1910. Organizacje skautowe dzia³a³y na terenie 
wszystkich trzech zaborów. Wielkopolski siêga³ swoimi korzeniami 
1912 r., a jednym z czo³owych celów skautów wielkopolskich by³o 
przygotowanie do walki o niepodleg³oœæ.  Skautowe, a póŸniej 
harcerskie biwaki i obozy s¹ nieroz³¹cznie zwi¹zane z lasem. Jesteœmy 
przyzwyczajeni do swobodnego wstêpu do lasów pañstwowych i te¿ 
prywatnych. Przed wiekiem przebywanie w lesie i choæby zbieranie 
w nim chrustu wymaga³o zgody w³aœciciela. Skoro dzia³alnoœæ 
wielkopolskiego skautingu by³a wymierzona w zaborcê to zajêcia 
terenowe druhowie mogli odbywaæ tylko w lasach bêd¹cych w³asnoœci¹ 
Polaków, oczywiœcie za ich zgod¹. Pruskie lasy pañstwowe i w³aœcicieli 
niemieckich by³a dla nich niedostêpne. Opiekunem wielkopolskich 
skautów by³ Bernardem Chrzanowski, kolega z lat szkolnych  Augusta 
Adolfa Cieszkowskiego. Dziêki temu, choæ w swoich lasach 
A.A. Cieszkowski nie zezwala³ na indywidualne wycieczki, to dru¿yny 
skautowe mia³y mo¿liwoœæ prowadzenia swojej dzia³alnoœci na terenie 
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siêgaj¹cych pod Kobylnicê lasów wierzenickich. Pierwsze zbiórki 
skautowe w rejonie Wierzenicy odbywa³y siê ju¿ w 1913 r. Podczas 
d³u¿szych pobytów dru¿yny obozowa³y na Paw³ówku, le¿¹cej na 
wschód od centrum wsi czêœci Wierzenicy. O wsi i tym miejscu tak pisa³ 
B. Chrzanowski w przeznaczonym dla harcerzy zbiorze gawêd 
„Z Ojczyzny”. Wierzenica. Nieznana to dla wielu wieœ, a jednak 
przyjdzie czas, ¿e bêdzie bardzo g³oœn¹ — i w œwiecie i w Polsce i wœród 
harcerstwa. (...) W tej to Wierzenicy odby³ siê w r. 1918 w czasie 
Zielonych Œwi¹t na polu otoczonem z trzech stron lasem a z czwartej 
brzozow¹ alej¹, ostatni zlot wielkopolskiego harcerstwa za czasów 
niewoli, ten, na którym zebranym dru¿ynom oznajmiono, ¿e w³adza 
—obca, pruska — zwi¹zek harcerski — rozwi¹za³a. Zanim dosz³o do 
tego rosn¹cy w si³ê ruch skautowy w Wielkopolsce po wybuchu I wojny 
œwiatowej straci³ wielu dru¿ynowych i instruktorów, powo³anych do 
s³u¿by wojskowej w armii pruskiej. Mimo to, w drugim roku wojny, 
27 maja 1915 r. w³adze pruskie wrêcz za¿¹da³y przy³¹czenia dru¿yn 
skautowych do niemieckiej organizacji m³odzie¿owej Ostverband 
Jugendwehr. Na wiosnê 1916 r. powsta³a w Poznaniu Komenda 
Skautowa, do której weszli m. in.: Henryk Œniegocki, Marian 
Wiêc³awski i Józef Ratajczak. Wkrótce, w okresie Zielonych Œwi¹t, 
zorganizowa³a ona w Wierzenicy I Zlot Skautów Wielkopolskich z 
udzia³em oko³o 400 skautów z Poznania, Gniezna, Inowroc³awia, 
Koœciana, Œremu, Œrody. By³y to czasy tygodnia nauki i pracy od 
poniedzia³ku do soboty, st¹d d³u¿sze zajêcia skautowe mog³y odbywaæ 
siê od sobotniego popo³udnia do niedzielnego wieczora i w œwiêta. Do 
polskich dru¿yn skautowych w zaborze pruskim nale¿a³a zasadniczo 
m³odzie¿ pracuj¹ca zarobkowo (dziœ wiêkszoœæ harcerzy to uczniowie). 
W swoich wspomnieniach o tym zlocie H. Œniegocki napisa³. Tutaj 
dru¿yny wykazywa³y sw¹ sprawnoœæ w budowaniu obozów, w pionierce 
i sygnalizacji. Zdobywano stopnie organizacyjne - wywiadowcy, æwika 
lub sprawnoœci - pioniera, sygnalisty, sanitariusza itd. G³ównym 
zajêciem na zlocie by³y wielkie æwiczenia terenowe na mod³ê wojskow¹ 
oraz wieczorem gawêda przy ognisku ze œpiewem pieœni, przewa¿nie 
bojowych i patriotycznych. Na gawêdê i ognisko zapraszano okoliczn¹ 
ludnoœæ wiejsk¹, która w patriotycznym nastroju wraca³a zadowolona do 
swych domów. Mi³e wra¿enia z tych dni utrwalono w wydanym 
„Pamiêtniku Zlotu”. Wówczas  dziejow¹ koniecznoœci¹ by³o po³¹czenia 

idea³ów i metodyki skautingu oraz d¹¿eñ niepodleg³oœciowych, 
przygotowuj¹cych m³odzie¿ przez wychowanie etyczno-moralne, 
rozwój sprawnoœci fizycznej i szkolenie wojskowe do walki o 
niepodleg³¹ Polskê.

U schy³ku I wojny aktywnoœæ skautów by³a przys³owiow¹ sol¹ w oku 
dla zaborczych w³adz policyjnych. Szczególnie gdy uwidacznia³a siê 
ona podczas uroczystoœci koœcielnych lub narodowych. Do wyst¹pienia 
wyraŸnie skierowanego przeciwko obcej w³adzy pañstwowej dosz³o 
9 lutego 1918 r. Po tym, jak Niemcy w traktacie pokojowym z Ukrain¹ 
przyzna³y jej Ziemiê Che³msk¹. Przeciwko temu protestowali skauci 
poznañscy, rozlepiaj¹c na ulicach plakaty i uczestnicz¹c w manifestacji. 
Aresztowano wówczas 18 skautów, trzech zosta³o uniewinnionych a 
15 skazanych na kary od 2 do 3 miesiêcy pozbawienia wolnoœci. Odbyli 
je w wiêzieniu we Wronkach. Chc¹c sparali¿owaæ dzia³alnoœæ dru¿yn 
zaborca zacz¹³ ponownie powo³ywaæ dru¿ynowych do s³u¿by 
wojskowej, a gdy i to nie pomaga³o, zosta³ wydany nakaz rozwi¹zania 
wszystkich dru¿yn. Nim to nast¹pi³o, w pierwszych dniach maja 1918 r. 
zosta³a zorganizowana w Poznaniu druga wystawa przedstawiaj¹ca 
wszystkie dziedziny pracy skautowej. Mia³a ona z jednej strony 
spopularyzowaæ ruch skautowy w spo³eczeñstwie polskim, a z drugiej 
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siêgaj¹cych pod Kobylnicê lasów wierzenickich. Pierwsze zbiórki 
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i to by³o jej g³ównym celem, przekonaæ prusk¹ policjê o „niewinnym” 
kierunku pracy skautowej. Tym samym, uchroniæ organizacjê przed 
gro¿¹cym jej rozwi¹zaniem. Nie przynios³o to po¿¹danego efektu. Na 
mocy § 9 b. prawa o stanie oblê¿enia z 4 czerwca 1851 r. i ustawy 
Rzeszy z 11 grudnia 1915 r. Zastêpczy genera³ komenderuj¹cy 
V Korpusu  Armii podporucznik Fritz von Bock und Polach 14 maja 
rozwi¹za³ skauting w zaborze pruskim. W dokumencie zapisano. 
§ 1. Wszystkie polskie towarzystwa skautów i skautek niniejszym 
rozwi¹zuje siê. Wszelka dalsza czynnoœæ tych towarzystw i przynale¿enie 
do nich, publiczne noszenie polskich odznak towarzyskich a mianowicie 
chor¹gwi, mundurów, czapek itp. s¹ zabronione.
§ 2. Przekroczenie powy¿szego rozporz¹dzenia poci¹ga za sob¹ karê do 
roku wiêzienia, o ile istniej¹ce prawa nie przewiduj¹ wy¿szej kary 
wiêziennej — je¿eli zaœ zachodz¹ okolicznoœci ³agodz¹ce, areszt lub karê 
pieniê¿n¹ do wysokoœci 1500 marek  (dla porównania, przedp³ata 
kwartalna na „Dziennik Poznañski wynosi³a 4  marki).
§ 3. Rozporz¹dzenie niniejsze obowi¹zuje z chwil¹ og³oszenia.
Powtórzmy, polski skauting dzia³a³ na terenie wszystkich zaborów ale 
zabór pruski by³ jedynym, w którym zaborca rozwi¹za³ skauting. W ten 
sposób ukara³ za patriotyczn¹ postawê kwiat wielkopolskiej m³odzie¿y. 
Co istotne sta³o siê to na terenie zaboru, w którym nie organizowano 
kolejnych, daremnych a krwawych powstañ z góry skazanych na 
niepowodzenie. To znacz¹ce dla patriotycznie nastawionej 
wielkopolskiej m³odzie¿y wydarzenie zwi¹zane by³o z Ziemi¹ 
Wierzenick¹. Jeszcze przed wydaniem rozporz¹dzenia komendanta 
V Korpusu,  w³adze skautowe wyst¹pi³y do Landratu czyli Starostwa, 
z pismem o zezwolenie na tradycyjny zlot wszystkich wielkopolskich 
dru¿yn skautowych w Zielone Œwi¹tki (w 1917 r. zlot odby³ siê w lasach 
g³uszyñskich, które nale¿a³y do fundacji kórnickiej). Nie czekaj¹c na 
nie, rozpoczê³y przygotowania do tego ostatecznie zakazanego zlotu. 
Mimo braku zgody, odby³ siê on w dniach 19 i 20 maja 1918 r. (Zielone 
Œwi¹tki by³y wtedy obchodzone przez dwa dni, w niedzielê i 
poniedzia³ek). Wobec niepowodzeñ na froncie zachodnim pruska policja 

 
nie zdecydowa³a siê na si³owe rozwi¹zanie zlotu.Siêgnijmy znów do 

 wspomnieñ H. Œniegockiego Wiedzieliœmy te¿, ¿e w³adze pruskie s¹ 
nastawione wrogo wobec skautingu. Jednak¿e niepowodzenia wojsk 
niemieckich na froncie zachodnim uczyni³y nas tak odwa¿nymi, ¿e 

wyst¹pi³em z wnioskiem do landrata (starosty) powiatu poznañskiego 
o zezwolenie na urz¹dzenie obozu w Wierzenicy w dniach 19 i 20 maja 
1918  r.  W sobotê 18 maja skaut pracuj¹cy w starostwie jako pos³aniec 
zawiadomi³ mnie, ¿e jest zakaz urz¹dzania obozu i w tej sprawie mam 
przyjœæ natychmiast do urzêdu. Zamiast pójœæ do starostwa, natychmiast 
wyjecha³em do Wierzenicy. Czêœæ bowiem skautów by³a ju¿ tam od 
pi¹tku i budowa³a oraz urz¹dza³a obóz. W sobotê 18 maja po po³udniu 

zaczêli do obozu zje¿d¿aæ siê skauci z ca³ej Wielkopolski. Skauci 
inowroc³awscy mieli du¿e trudnoœci w drodze ze strony niemieckich 
w³adz kolejowych. Odmówiono im prawa przejazdu, gdy¿ jechali 
w pe³nym umundurowaniu skautowym. Dopiero gdy siê przebrali 
w normalne ubrania cywilne, a mundury mieli zapakowane, dojechali 
do stacji Kobylnica pod Poznaniem. Tutaj pokazali mnie jako 
komendantowi obozu urzêdow¹ gazetê niemieck¹ tzw. „Amtsblatt” dla 
regencji poznañskiej z dnia 16 maja, w której og³oszono, ¿e w dniu 
15 maja 1918 r. centralne w³adze niemieckie rozwi¹za³y polski skauting 
na terenie Rzeszy Niemieckiej. "Dziennik Poznañski” z 22 maja 
informowa³ o tym rozporz¹dzeniu z dat¹ jego og³oszenia 14 maja 
i w odniesieniu do obrêbu V Korpusu, a wiec nie by³a to oficjalnie 
decyzja w³adz niemieckich centralnych. Harcerzom którzy przywieŸli tê 
wiadomoœæ surowo zabroni³em rozg³aszaæ j¹ w obozie. Wieczorem, 
kiedy dru¿yny ju¿ prawie ukoñczy³y budowê, swych obozów na wielkiej 
przestrzeni terenu zlotowego, a tu i ówdzie pali³y siê ju¿ ogniska 
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wewnêtrzne, zjawi³o siê dwóch ¿andarmów. Ale na szczêœcie nie 
zgorszyli siê naszym obozem ani nie zakazywali obozowania, tylko 
w grzeczny sposób zwrócili nam uwagê na zachowanie ostro¿noœci przy 
ogniskach i przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych. Kilka minut 
póŸniej wartownik - skaut z pó³nocnego krañca obozu melduje mi, ¿e 
jakiœ trzeci, inny ¿andarm wyzywa, krzyczy i grozi oraz rozkazuje 
natychmiast zwijaæ obozy i wynosiæ siê do domów. Zaraz tam pobieg³em. 
¯andarmowi, który tak siê rzuca³, powiedzia³em, ¿e przed chwil¹ 
„Oberwachtmeister”, który z nami rozmawia³ i nic nie mia³ przeciwko 
obozowaniu, zgodzi³ siê na nie. Wtedy ten ¿andarm umilk³ natychmiast 
i to wystarczy³o, aby móc uspokoiæ jego zuchwa³oœæ. Ale do póŸna w noc 
ko³o obozu krêci³o siê i strzeg³o nas z dala trzech ¿andarmów i trzech 
tajnych policjantów. W koñcu znudzi³o siê im to nocne pilnowanie nas 
i niepostrze¿enie zniknêli z naszych oczu. Mimo tych niespodziewanych 
przeszkód wykonaliœmy ca³kowicie program naszego zlotu. Nazajutrz, 
jako ¿e to by³o pierwsze œwiêto Zielonych œwi¹t i niedziela, udaliœmy siê 
w imponuj¹cym pochodzie na nabo¿eñstwo polowe do Kobylnicy. Tutaj 
po odprawieniu nabo¿eñstwa przyby³y z Poznania ks. Kanonik Józef 
Pr¹dzyñski, w czasie okolicznoœciowego kazania, powiadomi³ zebranych 
o oficjalnym rozwi¹zaniu skautingu polskiego przez w³adze niemieckie. 
Wiadomoœæ ta spad³a na wszystkich niespodziewanie i wywo³a³a 
naturalnie powszechne wielkie oburzenie. Wtedy wszed³em na krzes³o 
i w gor¹cych s³owach zaprotestowa³em przeciwko takiemu zarz¹dzeniu 
ze strony w³adz, a swoje wyst¹pienie zakoñczy³em okrzykiem „Niech ¿yje 
Polska”. Po odœpiewaniu hymnu narodowego - „Jeszcze Polska nie 
zginê³a” wróciliœmy w bojowym nastroju do obozu. Wed³ug innej relacji 
ks. kanonik Józef Pr¹dzyñski powiadomi³ zebranych o decyzji w³adz 
pruskich w drugim dniu zlotu. Decyzja w³adz zaborczych nie oznacza³a, 
¿e dru¿yny zaprzestan¹ dzia³alnoœci. W czasie ciszy poobiedniej 
zwo³a³em wszystkich dru¿ynowych na poufn¹ odprawê. Na niej 
omówiliœmy zasady i metody dalszej pracy w œcis³ej konspiracji. 
Stanis³aw Powalisz, znany póŸniej malarz-witra¿ysta tak to po latach 
zrelacjonowa³. Wybieraj¹c siê na ten zlot, nikt nie przypuszcza³, ¿e 
zakoñczy siê on dla nas tak tragicznie, tak pe³en smutku. Nie 
przypuszczaliœmy, ¿e bêdzie to dla nas ostatni zlot pod zaborem pruskim. 
Ju¿ w czasie trwania tego zlotu niesamowity widok sprawia³o moc 
pruskich ¿andarmów, ustawionych na wszystkich koñcach polany; 

powa¿ny by³ to nastrój: Widoku takiego nie spotkaliœmy na uprzednich 
zlotach. Poza tym mnóstwo szpiclów w ubraniach cywilnych krêci³o siê 
po ca³ym obozie. Zlot sam by³ jak na warunki ówczesne wspania³y. 
Zjecha³y siê 32 dru¿yny z by³ego zaboru pruskiego. By³ to jak dot¹d 
rekordowy udzia³ dru¿yn w zlocie. Chrzanowski tak oto podsumowa³ to 
co zdarzy³o siê na zlocie; Z tak¹ wiadomoœci¹ siê rozchodzono; zwijano 
namioty, chowano proporczyki, na jak d³ugo, nie wiedziano. 

Wed³ug przekazów oficjalne rozwi¹zanie wielkopolskiego 
skautingu nast¹pi³o przy pamiêtaj¹cym czasy W³adys³awa Jagie³³y 
dêbie, rosn¹cym ko³o Kobylnicy przy drodze z Poznania w kierunku 
Gniezna. Wtedy nazywano j¹ Traktem Chrobrego, dziœ jest to nieopodal 
drogi wojewódzkiej nr 194 (poprzednio krajowej nr 5). Harcerze 
Szczepu Œrodowiskowego w Kobylnicy pod komend¹ druha 
przewodnika Artura Glapki postanowili przywróciæ pamiêæ o tym 
miejscu.  17 czerwca 2001 r. odby³a siê uroczystoœæ upamiêtniaj¹ca 
83 rocznicê tamtych wydarzeñ. Harcerze ze Szczepu Œrodowiskowego 
w Kobylnicy i ZHP Hufiec Poznañ – Rejon zorganizowali 3-dniowy 
XVI Zlot Hufca, na który przyby³y dru¿yny z powiatu poznañskiego. 
Koñcowym akcentem zlotu by³o ods³oniêcie, podczas mszy polowej, 
pami¹tkowej tablicy umieszczonej na g³azie nieopodal historycznego 
dêbu – dzisiaj zwalonego. Napis  miêdzy lilijkami na skrajach g³osi

POLANA ZABYTKOWEGO DÊBU
OD R. 1913

TRADYCYJNE MIEJSCE ZBIÓREK, ÆWICZEÑ, 
OBOZÓW I ZLOTÓW

SKAUTÓW WIELKOPOLSKICH
Tu podczas  Zlotu w r. 1918 po uzyskaniu wiadomoœci

o rozwi¹zaniu przez w³adze pruskie wielkopolskiego skautingu
dru¿yny rozpoczê³y dzia³alnoœæ konspiracyjn¹

przygotowuj¹c siê do uczestnictwa w Powstaniu Wielkopolskim 
1918/1919 r

CZERWIEC 2001
Skauci, którzy uczestnicz¹c w zlotach modlili siê wierzenickim  

koœciele i na mszach polowych ju¿ 27 grudnia 1918 r. siêgnêli po broñ, 
by walczyæ w zwyciêskim powstaniu wielkopolskim. Pod dowództwem 
Wincentego Wierzejewskiego walczy³ pluton, z którego utworzono 
I Kompaniê Skautow¹ I Pu³ku Strzelców Wielkopolskich. Czynili to ju¿ 
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wewnêtrzne, zjawi³o siê dwóch ¿andarmów. Ale na szczêœcie nie 
zgorszyli siê naszym obozem ani nie zakazywali obozowania, tylko 
w grzeczny sposób zwrócili nam uwagê na zachowanie ostro¿noœci przy 
ogniskach i przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych. Kilka minut 
póŸniej wartownik - skaut z pó³nocnego krañca obozu melduje mi, ¿e 
jakiœ trzeci, inny ¿andarm wyzywa, krzyczy i grozi oraz rozkazuje 
natychmiast zwijaæ obozy i wynosiæ siê do domów. Zaraz tam pobieg³em. 
¯andarmowi, który tak siê rzuca³, powiedzia³em, ¿e przed chwil¹ 
„Oberwachtmeister”, który z nami rozmawia³ i nic nie mia³ przeciwko 
obozowaniu, zgodzi³ siê na nie. Wtedy ten ¿andarm umilk³ natychmiast 
i to wystarczy³o, aby móc uspokoiæ jego zuchwa³oœæ. Ale do póŸna w noc 
ko³o obozu krêci³o siê i strzeg³o nas z dala trzech ¿andarmów i trzech 
tajnych policjantów. W koñcu znudzi³o siê im to nocne pilnowanie nas 
i niepostrze¿enie zniknêli z naszych oczu. Mimo tych niespodziewanych 
przeszkód wykonaliœmy ca³kowicie program naszego zlotu. Nazajutrz, 
jako ¿e to by³o pierwsze œwiêto Zielonych œwi¹t i niedziela, udaliœmy siê 
w imponuj¹cym pochodzie na nabo¿eñstwo polowe do Kobylnicy. Tutaj 
po odprawieniu nabo¿eñstwa przyby³y z Poznania ks. Kanonik Józef 
Pr¹dzyñski, w czasie okolicznoœciowego kazania, powiadomi³ zebranych 
o oficjalnym rozwi¹zaniu skautingu polskiego przez w³adze niemieckie. 
Wiadomoœæ ta spad³a na wszystkich niespodziewanie i wywo³a³a 
naturalnie powszechne wielkie oburzenie. Wtedy wszed³em na krzes³o 
i w gor¹cych s³owach zaprotestowa³em przeciwko takiemu zarz¹dzeniu 
ze strony w³adz, a swoje wyst¹pienie zakoñczy³em okrzykiem „Niech ¿yje 
Polska”. Po odœpiewaniu hymnu narodowego - „Jeszcze Polska nie 
zginê³a” wróciliœmy w bojowym nastroju do obozu. Wed³ug innej relacji 
ks. kanonik Józef Pr¹dzyñski powiadomi³ zebranych o decyzji w³adz 
pruskich w drugim dniu zlotu. Decyzja w³adz zaborczych nie oznacza³a, 
¿e dru¿yny zaprzestan¹ dzia³alnoœci. W czasie ciszy poobiedniej 
zwo³a³em wszystkich dru¿ynowych na poufn¹ odprawê. Na niej 
omówiliœmy zasady i metody dalszej pracy w œcis³ej konspiracji. 
Stanis³aw Powalisz, znany póŸniej malarz-witra¿ysta tak to po latach 
zrelacjonowa³. Wybieraj¹c siê na ten zlot, nikt nie przypuszcza³, ¿e 
zakoñczy siê on dla nas tak tragicznie, tak pe³en smutku. Nie 
przypuszczaliœmy, ¿e bêdzie to dla nas ostatni zlot pod zaborem pruskim. 
Ju¿ w czasie trwania tego zlotu niesamowity widok sprawia³o moc 
pruskich ¿andarmów, ustawionych na wszystkich koñcach polany; 
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formalnie jako harcerze. W 1916 r. skauci z zajêtego przez Niemców 
zaboru rosyjskiego zjednoczyli siê tworz¹c Zwi¹zek Harcerstwa 
Polskiego. Nazwa ta na zjeŸdzie zjednoczeniowym odbytym w Lublinie 
w dniach 1 i 2 listopada 1918 r. sta³a siê nazw¹ ogólnopolskiej 
organizacji. Niebawem wrócili do Wierzenicy; Ju¿ jednak w nastêpnym 
1919 r. odbywa³ siê tu znów zlot harcerski, pierwszy w wolnej ju¿ Polsce; 
pod lasem, na lewo szosy do Wierzonki, bieli³y siê w s³oñcu namioty a 
barwi³y proporczyki ju¿ wolne, swobodnie. (…) Oto dlaczego Wierzenica 
z dziejami wielkopolskiego harcerstwa z³¹czona na zawsze napisa³ 
B. Chrzanowski. Poprzez skautów Wierzenica zwi¹za³a siê nie tylko 
z dziœ zapomnianymi dziejami wielkopolskiego harcerstwa, ale te¿ 
z powstaniem wielkopolskim.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Pierwsza wojskowa kompania skautowa  
utworzona w czasie Powstania Wielkopolskiego 

w œrodku dowódca Wincenty Wierzejewski 
(zdjêcie wykonane 3 marca 1919 r.)
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W maju tradycyjnie obok nabo¿eñstwa w koœciele, zapraszam  
tak¿e na  wspólne œpiewanie litanii do NMP przy krzy¿u lub przy 
figurze MB w poszczególnych miejscowoœciach:

poniedzia³ek    7  maja  o 19.00     w Wierzonce,
wtorek              8  maja  o 19.00    w Kar³owicach,
œroda                9   maja  o 19.30    w Mielnie
poniedzia³ek   14  maja  o 19.00    w Wierzenicy
œroda               16  maja  o 19.30    w Barcinku
pi¹tek              25 maja  o 18.00     w Dêbogórze (po³¹czone ze  Msz¹
                                                          œw. w intencji wszystkich matek) 

Nabo¿eñstwa majowe

W czwartek 10 maja o 18.30 w dawne œwiêto
Wniebowst¹pienia Pañskiego 

odprawiona bêdzie Msza œw. na cmentarzu 
w intencji wszystkich naszych drogich zmar³ych

W weekend Bo¿ego Cia³a 
tradycyjnie czytamy w koœciele w Wierzenicy Pismo Œw. 

ca³y Nowy Testament i wybrane ksiêgi ze Starego 
Pocz¹tek w œrodê 30 maja od 18.00 

zakoñczenie w sobotê 2 czerwca przed po³udniem
Zapisy na poszczególne fragmenty 

od niedzieli 13 maja w koœciele, 
na probostwie, tak¿e przez telefon 510 71 71 76

Zapraszamy do udzia³u 
w XIII Wierzenickim Czytaniu S³owa
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