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W tegoroczn¹ Wielkanoc
od naszej modlitwy
niech zadr¿y ziemia
Uczniowie Jezusa prze¿yli Jego zmartwychwstanie w sposób
szczególny. Najpierw nie mogli uwierzyæ, ¿e coœ takiego siê sta³o. Potem
sprawdzali, czy to jest rzeczywiœcie fakt. Kiedy wreszcie siê przekonali,
poœród nich zapanowa³ wielki entuzjazm. Wszystkim koniecznie chcieli
o tym mówiæ, dawali niesamowite œwiadectwo. Pokazywali odwagê
i ogromne zaanga¿owanie. Kiedy w wielkim poruszeniu zaczynali siê
modliæ, Dzieje Apostolskie pisz¹, ¿e zadr¿a³a ziemia. Nawet jeœli
uznamy to za przenoœniê jêzykow¹, to opis ten jest niesamowity
(Dz. Ap. 4,31)
Wspó³czeœni chrzeœcijanie modl¹ siê
z pobo¿noœci, czasem z obowi¹zku,
czasem zaniedbuj¹ modlitwê wcale.
Do faktu zmartwychwstania, do
œwiêtowania Wielkanocy wszyscy siê
przyzwyczaili i to nie wywo³uje ju¿
wiêkszego poruszenia. Brakuje nam
entuzjazmu i tej si³y, któr¹ mieli
aposto³owie. Na te wielkie dni
œwiêtowania ka¿demu ¿yczê takiej
si³y w modlitwie, by wokó³ niego
zatrzês³a siê ziemia, byœmy tak jak
pierwsi chrzeœcijanie poczuli w sobie
moc zmartwychwsta³ego Zbawiciela
Jezusa.
x Przemys³aw Kompf
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W drodze do Królestwa Bo¿ego
wyprzedz¹ was nierz¹dnice,
tajemnice Królestwa
zosta³y objawione prostaczkom
Jednym z przypadkowych biblijnych bohaterów jest postaæ tzw. dobrego
³otra. Zosta³ on skazany na ukrzy¿owanie razem z drugim podobnym
sobie kompanem. Dla nich by³a to kara za dokonane rozboje. W tamtych
czasach za okreœlone czyny kary by³y znacznie surowsze ni¿ dzisiaj.
Aby zas³u¿yæ na karê œmierci, wcale nie musieli pope³niæ jakichœ
strasznych przestêpstw, czy zbrodni. Dla tamtych spo³ecznoœci by³ to
jedyny skuteczny sposób obrony przed osobami, które swoim
zachowaniem zagra¿a³y powa¿niej zdrowiu i mieniu innych osób.
Za co konkretnie zostali oni skazani, nie wiemy. Wiemy natomiast, ¿e
ich egzekucja zosta³a z³¹czona z egzekucj¹ Jezusa. Na podstawie relacji
osób, który by³y w bliskoœci krzy¿a Jezusowego i towarzyszy³y
Jezusowi a¿ do momentu skonania, ewangelista £ukasz trochê wiêcej
poœwiêci³ im uwagi.
Jeden z nich ur¹ga³ Jezusowi. Szydzi³ z Niego. Mo¿na powiedzieæ tak
jak ¿y³ podle, tak te¿ i podle umiera³. Nieraz krzywdzi³ ludzi, teraz te¿
by³ ktoœ, komu mo¿na by³o dokuczyæ, wiêc zrobi³ to, bo w³aœciwie
pewnie poza tym niewiele umia³ robiæ. Drugi zachowa³ siê inaczej. Nie
tylko nie przy³¹czy³ siê do swego kompana, ale nawet go napomina³:
„Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê ponosisz. My
przecie¿ sprawiedliwie odbieramy s³uszn¹ karê za nasze uczynki ale On
nic z³ego nie uczyni³”(£k 23,40-41).Wypowiadaj¹c te s³owa, trudno
powiedzieæ w tamtych okolicznoœciach, na ile œwiadomie cz³owiek ten
wyzna³ wiarê w Bóstwo Chrystusa (Ty nawet Boga siê nie boisz, choæ tê
sam¹ karê ponosisz.) Wypowiedzia³ to, w co nie mogli uwierzyæ i o co
oskar¿ali Jezusa arcykap³ani i starszyzna ¿ydowska: mówi, ¿e jest
Mesjaszem, Synem Bo¿ym, bêd¹c cz³owiekiem czyni siê równym
Bogu. W godzinie œmierci nadzwyczajna ³aska wiary: zobaczy³ to,
czego inni wa¿niejsi, m¹drzejsi nie zobaczyli. Uzna³ tak¿e swoj¹ winê
(grzech). S³usznie odbieramy karê za nasze uczynki i wreszcie swój los
z³o¿y³ w rêce Jezusa: „Jezu, wspomnij na mnie gdy przyjdziesz do
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swego Królestwa” (£k 23,42) Jezus wyszepta³ mu: „dziœ ze Mn¹
bêdziesz w raju” (£k 23,43). Dzisiaj jesteœ zbawiony. Jedno zdanie
wiary przekreœli³o ca³e grzeszne ¿ycie. Czasami spotyka siê ró¿nych
mêdrków, którzy potrafi¹ wiele dyskutowaæ i maj¹ mnóstwo
w¹tpliwoœci, s¹ pe³ni oskar¿eñ, czegoœ poszukuj¹, tylko nie wiadomo
czego. Mi³oœæ Bo¿a nie komplikuje cz³owiekowi jego spraw. Wszystko
sprowadza siê w³aœnie do tego, by w koñcu wyznaæ wiarê, ¿e Jezus jest
Mesjaszem, by uznaæ swój grzech, umieæ z³o¿yæ swoje ¿ycie w Jego
rêce. Ile trzeba mieæ lat albo co trzeba prze¿yæ, by w koñcu to poj¹æ.
x. Przemys³aw Kompf

W kap³añski Wielki Czwartek przypomnienie Jezusa:
„Beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie”
W ostatni¹ sobotê lutego prowadzi³em w oœrodku na Lednicy
dzieñ skupienia dla ma³¿eñstw stowarzyszonych w ruchu formacyjnym
Ekipy Notre Dame (w skrócie END). Poproszono mnie, bym w ramach
tego spotkania przygotowa³ naukê wokó³ s³ów Ewangelii œw. Jana
(15,5), kiedy Jezus ucz¹c o krzewie winnym powiedzia³: „Beze mnie nic
uczyniæ nie mo¿ecie”.
Nie wiem, czy dobrze wywi¹za³em siê wobec s³uchaj¹cych mnie
ma³¿onków, ale w³aœnie te s³owa chcia³em sobie przypomnieæ
i nimi siê napomnieæ w kap³añski Wielki Czwartek.

„Beze mnie nic uczyniæ nie mo¿ecie”.
W ka¿dym cz³owieku jest jakieœ poczucie w³asnej wartoœci,
czasem wyj¹tkowoœci. Wydaje mu siê, ¿e jest taki inteligentny, zdolny,
tyle potrafi. Ufa we w³asne si³y i … zapomina o ³asce Bo¿ej.
Ka¿dego dnia to sobie trzeba przypominaæ. Dotyczy to wszystkich ludzi.
W pierwszym rzêdzie kap³anów, bowiem mówi¹c coœ do innych
musimy to mieæ dla siebie. Z tym bywa ró¿nie. Kap³an czêsto dotkniêty
jest tymi samymi u³omnoœciami co osoby œwieckie.
Dzisiaj s³owa Jezusa dedykujê sobie, bym mia³ je wyryte na obu mych
d³oniach i mia³ je zawsze przed sob¹. Niech bêd¹ one sta³¹ czêœci¹ mej
duchowej i zarazem ludzkiej pamiêci.
x. Przemys³aw Kompf
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Z m¹droœci¹ Jana na drodze krzy¿owej
W Wielki Pi¹tek na drodze krzy¿owej stajemy razem ze œwiêtym Janem,
umi³owanym uczniem Jezusa. Jako jedyny z grona aposto³ów
towarzyszy³ Jezusowi na jego ostatniej przed mêk¹ drodze. Inni ze
strachu siê pochowali. On, najm³odszy z nich; okaza³ siê
najodwa¿niejszym. Widz¹c jego Jezus z wysokoœci krzy¿a wyszepta³ do
Maryi „Oto syn twój”, a jemu powiedzia³ „Oto matka twoja”. Razem
z Janem przy ka¿dej stacji powtarzamy:

Ka¿dy kto pok³ada w Nim tê nadziejê, uœwiêca siê,
podobnie jak On jest œwiêty (1J 3,3).
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1. Skazany na œmieræ. Dzieci, jest ju¿ ostatnia godzina i tak jak
s³yszeliœcie, antychryst nadchodzi, bo oto teraz w³aœnie pojawi³o siê
wielu antychrystów, st¹d poznajemy, ¿e ju¿ jest ostatnia godzina. Wyszli
oni spoœród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby
z nami, a to sta³o siê po to, by wysz³o na jaw, ¿e nie wszyscy s¹ z nas
(1J 2,18-19).
2. Bierze krzy¿ na ramiona. Po tym w³aœnie poznajemy, ¿e jesteœmy
w Nim. Kto twierdzi, ¿e w Nim trwa, powinien równie¿ sam postêpowaæ
tak jak On postêpowa³ (1J 2,6).
3. Pierwszy raz upada. Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Je¿eli wyznajemy nasze
grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy odpuœci je nam
i oczyœci nas z wszelkiej nieprawoœci (1J 1,8-9).
4. Spotyka swoj¹ matkê. Wszystko bowiem, co z Boga zrodzone
zwyciê¿a œwiat, tym w³aœnie zwyciêstwem, które zwyciê¿y³o œwiat, jest
nasza wiara (1J 5,4-5).
5. Pomaga nieœæ krzy¿. Jeœliby ktoœ posiada³ na œwiecie maj¹tek
i widzia³, ¿e brat jego cierpi niedostatek, a zamkn¹³ przed nim swe serce,
jak mo¿e trwaæ w nim mi³oœæ Boga? Dzieci, nie mi³ujmy s³owem
i jêzykiem, ale czynem i prawd¹ (1J 3,17-18).
6. Ociera twarz. W mi³oœci nie ma lêku lecz doskona³a mi³oœæ usuwa
lêk, poniewa¿ lêk kojarzy siê z kar¹. Ten zaœ kto siê lêka nie
wydoskonali³ siê w mi³oœci (1J 4,18).
7. Drugi raz upada. On bowiem jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze
grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie¿ za grzechy ca³ego œwiata
(1J 2,2).
8. Pociesza niewiasty p³acz¹ce. Kto postêpuje niesprawiedliwie,
nie jest z Boga. Taka jest bowiem nowina, któr¹ s³yszeliœcie od
pocz¹tku, ¿e mamy siê wzajemnie mi³owaæ. Nie tak jak Kain, który
pochodzi³ od z³ego i zabi³ swego brata. A czemu go zabi³? Poniewa¿
czyny jego by³y z³e , a brata zaœ sprawiedliwe. Nie dziwcie siê bracia,
jeœli œwiat was nienawidzi. My wiemy, ¿e przeszliœmy
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ze œmierci do ¿ycia bo mi³ujemy braci, kto zaœ nie mi³uje trwa
w œmierci (1J 3,10—14).
9. Trzeci raz upada. Ktokolwiek trwa w Nim, nie grzeszy, ¿aden
zaœ z tych, którzy grzesz¹, nie widzia³ Go ani Go nie pozna³ (1J 3,6).
10. Z szat obna¿ony. Nie mi³ujcie œwiata ani tego co jest na œwiecie.
Jeœli kto mi³uje œwiat nie ma w nim mi³oœci Ojca. Wszystko bowiem co
jest na œwiecie, a wiêc po¿¹dliwoœæ oczu i pycha tego ¿ycia pochodzi³o
nie od Ojca lecz od œwiata. Œwiat zaœ przemija, a z nim jego
po¿¹dliwoœæ, kto zaœ wype³nia wolê Bo¿¹, ten trwa w nim na wieki
(1J 2,15-17).
11. Przybity do krzy¿a. Kto zaœ brata swojego nienawidzi, ¿yje
w ciemnoœci i nie wie dok¹d idzie i dzia³a w ciemnoœci, poniewa¿
ciemnoœci œlepot¹ dotknê³y jego oczy (1J 2,11).
12. Umiera na krzy¿u. Po tym poznaliœmy mi³oœæ, ¿e On odda³ za nas
¿ycie swoje. My tak¿e winniœmy oddaæ ¿ycie za braci (1J 3,16).
13. Zdjêty z krzy¿a. Kto wype³nia jego przykazania trwa w Bogu,
a Bóg w nim, a to ¿e trwa On w nas poznajemy po Duchu, którego nam
da³ (1J 3,24).
14. Z³o¿ony do grobu. A œwiadectwo jest takie, ¿e Bóg da³ nam ¿ycie
wieczne, a to ¿ycie jest w Jego Synu. Ten kto ma Syna, ma ¿ycie,
a kto nie ma Syna Bo¿ego, nie ma te¿ i ¿ycia (1J 5,11-12).
opr. xPK
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W starym Przewodniku Katolickim
wyczytane na Wielkanoc
Kiedy w ostatnie dni lutego przyszed³ silny mróz, postanowi³em
ograniczyæ swoje zajêcia zewnêtrzne i mniej wychodziæ na dwór, by
niepotrzebnie nie nara¿aæ siê na zimno. Zabra³em siê za spokojne
przygotowanie tekstów do wydania „Wierzeniczeñ” na Wielkanoc.
Trochê tak¿e zacz¹³em grzebaæ w rozmaitych starociach. Historiê
lubi³em od dziecka. Interesuj¹ mnie rozmaite jej w¹tki. W tym roku
silniej siêgam pamiêci¹ do czasu odbudowy niepodleg³ej Polski, wszak
zbli¿a siê rocznica 100-lecia wskrzeszenia pañstwa. Wed³ug mojej oceny
nastrój chwili najlepiej oddaj¹ stare gazety, które na bie¿¹co dzieñ po
dniu, tydzieñ po tygodniu opisywa³y oczami wspó³czesnych to
wszystko, co wtedy siê dzia³o.

W Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej s¹ prawie wszystkie roczniki
„Przewodnika Katolickiego”. Zacz¹³em ogl¹daæ ca³y rocznik 1918.
Wychodzi³ on wtedy ze wzglêdu na ograniczenia wojenne zaledwie
w objêtoœci 8 stron. Dosyæ szybko przegl¹da³o siê wiêc poszczególne
numery. Przed I wojn¹ tych stron by³o znacznie wiêcej, ale i tak o wiele
mniej ni¿ obecnie. Jednak nak³ad by³ bez porównania wiêkszy. Redakcja
chwali³a siê, ¿e ma 100 tysiêcy sta³ych odbiorców
i przy koñcu ka¿dego kwarta³u przypomina³a o przed³u¿eniu
prenumeraty na kolejny okres. W¹tki zwi¹zane z odzyskaniem
niepodleg³oœci zostawiam na póŸniej. W koñcowych numerach rocznika
jest ich doœæ sporo. W numerze 22 znalaz³em informacjê o rozwi¹zaniu
przez w³adze niemieckie polskich organizacji skautowskich. Jakiœ czas
temu przytaczaliœmy ciekawy pamiêtnikarski opis ze zlotu skautów
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polskich w Wierzenicy w maju 1918 roku. W³aœnie u nas wtedy
dowiedzieli siê oni o rozwi¹zaniu ich organizacji. Szuka³em te¿
informacji, czy wzmiankowane by³o 950-lecie istnienia biskupstwa
w Poznaniu i muszê powiedzieæ, ¿e na ¿adne informacje takowe nie
trafi³em. Wczeœniej w roczniku z 1916 roku znalaz³em piêknie napisany
list pasterski wydany z okazji 950-lecia chrztu przez Mieszka I.
W 1918 roku Wielkanoc wypada³a podobnie jak w roku bie¿¹cym.
Niedziela Zmartwychwstania obchodzona by³a 31 marca, a wiêc dzieñ
wczeœniej ni¿ w 2018. W numerze 13 na stronie 1 i 2 znalaz³em
wielkanocny tekst. Przytaczam go w ca³oœci, zwracaj¹c uwagê na
odmienn¹ sk³adniê, poetykê jêzyka, inny trochê sposób formu³owania
myœli. Pogrubi³em przes³anie tego tekstu aktualne i dla nas .
„Brzmi¹ znowu pieœni wesela, radosne Alleluja zaw³adnê³o ziemi¹
i wnosi otuchê i pokój do serc sko³atanych. Zmartwychwsta³ Pan
prawdziwie – powtarza Matka Koœció³ bezustannie w nabo¿eñstwie
swojem. Zmartwychwsta³ i zburzy³ panowanie czarta, zmartwychwsta³
i wyzwoli³ pogr¹¿onych w ciemnoœciach i mroku œmierci,
zmartwychwsta³ i nowe przynosi ¿ycie, umar³ych wskrzesza,
a umieraj¹cych uzdrawia aby wspólnie w nowoœci ¿ywota chodzili.
Jako Zwyciêzca Król niebieski k nam zawita³, jako mocarz
najpotê¿niejszy, któremu nic siê oprzeæ nie zdo³a. Przed obliczem Jego
pierzcha œmieræ dot¹d niezwyciê¿ona, gdzie On siê uka¿e, tam krzewi
siê ¿ycie, zdrowie i moc. O gdyby ludzkoœæ ca³a pragnê³a
zmartwychwstania, gdyby chcia³a odrzuciæ grobowe ca³uny, gdyby
zrozumia³a wreszcie, ile œwiat³a pokoju i szczêœcia znaleŸæ mo¿na
w blaskach wielkanocnego tryumfu...
Tylko to co zwi¹zane jest w Chrystusem Panem, co z Niego bierze si³ê
i ¿ycie, jest nieœmiertelne. Wszystko inne rozpadnie siê
i zginie, bo nie ma w sobie wiekuistej mocy Zmartwychwsta³ego.
A to siê odnosi i do cz³owieka i do wszystkich spraw ludzkich, do
jednostek i ca³ych spo³eczeñstw. A wiêc duch Chrystusowy winien
przenikn¹æ nasze prace i pragnienia, cierpienia nasze i radoœci,
zamiary i poczynania, starania i walki.
Oby tchnienie nieœmiertelnego ¿ywota unios³o nas ponad s³abostki
i nêdze nasze. Tylko wtedy pojmie cz³owiek cel swojego istnienia, tylko
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wtedy zrozumie, czemu to ¿ycie takim jest, jak jest
i wtedy ju¿ niczemu siê nie dziwi, niczego siê nie trwo¿y, jeno idzie
odwa¿nie i œmia³o, radoœnie nawet, a zawsze zwyciêsko ciernist¹ drog¹
¿ycia ku zmartwychwstaniu, w œwiat³oœæ nieskoñczon¹.”
x. Przemys³aw Kompf

Odwiedzi³em w Wielkim Poœcie z rekolekcjami
Parafiê œw. Marcina w Mchach
Do tej miejscowoœci zaprosi³ mnie w listopadzie ub. roku proboszcz
tamtejszej parafii ks. Stanis³aw £opuszañski, lat 50, pochodz¹cy z
parafii Bolechowo, rocznik œwiêceñ 1993. W tym roku bêdzie obchodzi³
swoje 25-lecie kap³añstwa. Razem spotykamy siê od kilku lat na
rekolekcjach dla moderatorów dekanalnych w Zaniemyœlu. Rekolekcje
te odbywaj¹ siê zawsze w ostatnim tygodniu roku koœcielnego.
Ustaliliœmy wtedy datê mojego przyjazdu i to, ¿e w niedzielê 11 marca
on przyjedzie zast¹piæ mnie w Wierzenicy. Tak te¿ rzeczywiœcie siê
sta³o. Mieliœcie okazjê w tym dniu poznaæ ks. Stanis³awa.
Od czasu do czasu lubiê wyje¿d¿aæ do innych miejsc. Mam œwiadomoœæ,
¿e dobrze jest czasem pozwoliæ odpocz¹æ od siebie. Lubiê patrzeæ na
¿ycie parafialne w innych miejscach. Zawsze mo¿na siê czegoœ nauczyæ,
coœ ciekawego zobaczyæ. Kiedy w niedzielê po po³udniu ksi¹dz
proboszcz zjawi³ siê z powrotem w swojej parafii, od razu da³o siê
zauwa¿yæ, ¿e jest lubiany przez osoby miejscowe, ma wobec nich wielki
szacunek. Umie rozmawiaæ. Jest te¿ bardzo pogodny.
Parafia w Mchach jest, podobnie jak nasza, ca³kowicie parafi¹ wiejsk¹.
Ma zbli¿ona iloœæ mieszkañców. Nie maj¹ koœcio³a filialnego, jest tylko
jeden koœció³ g³ówny, ³adnie utrzymany. Niedaleko od niego, o wiele
bli¿ej ni¿ u nas jest cmentarz parafialny, porz¹dnie zadbany.
O wiele rzadziej do tej miejscowoœci zagl¹daj¹ turyœci, czy jacyœ inni
goœcie. Na Mszy œw. gromadz¹ siê niemal sami miejscowi. Jest ich du¿o
wiêcej ni¿ u nas, w rejonie Poznania. Ksi¹dz Stanis³aw powiedzia³ mi,
¿e w czasie ostatniego liczenia wiernych obecnych na niedzielnej Mszy
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œw. by³o 60% mieszkañców parafii. W naszym regionie i w naszej
parafii te dane oscyluj¹ wokó³ 30%. Niestety u wielu ludzi z gorliwoœci¹
nie jest dobrze. S¹ wierz¹cy, ale czasu dla Pana Boga, dla chwa³y Bo¿ej,
dla osobistego uœwiêcenia nie maj¹.
Ludzie w koœciele w Mchach ³adnie œpiewaj¹. Czasami ksi¹dz bierze do
rêki gitarê i im akompaniuje. Obok tradycyjnych znaj¹ te¿ wiele
piêknych nowych pieœni chwa³y. Gorzkie ¿ale wyœpiewane by³y na
nieco odmienn¹ melodiê. Z trudem w³¹cza³em siê w ich œpiew. Du¿o
osób skorzysta³o przez te wszystkie dni do œrody z sakramentu
pojednania. Spotkania rekolekcyjne by³y poza niedziel¹ przez trzy
nastêpne dni przed po³udniem i po po³udniu. Dodatkowo prowadzi³em
jeszcze rekolekcje dla szko³y. W Mchach obok podstawówki jest jeszcze
gimnazjum. Od rana dwa pierwsze spotkania by³y z nimi: pierwsze dla
gimnazjalistów i 7 klasy podstawowej szko³y, drugie dla m³odszych
dzieci. Szczerze mówi¹c to tego spotkania ba³em siê najbardziej. Grupa
liczy³a oko³o setki dzieci. Percepcja dzieci 7 letnich jest inna ni¿
12 letnich szóstoklasistów. Niestety z powodu dojazdów autobusami
nie mo¿na by³o inaczej ustawiæ tych grup, by by³o ich np. nie jedna
a dwie. Jak siê z tego zadania wywi¹za³em, trudno mi powiedzieæ. Nie
do mnie nale¿y ocena. Ale dzieci i tak¿e m³odzie¿ dosyæ dobrze
s³uchali. Nie odczu³em, ¿e ktoœ przeszkadza.
Doros³ym ksi¹dz proboszcz mówi³, ¿e powinno ich byæ wiêcej. Ale tak
to jest, ¿e z rekolekcji korzystaj¹ na ogó³ wszêdzie ci pobo¿niejsi.
W czasie takich wyjazdowych spotkañ staram siê mówiæ w miarê
prostym jêzykiem o sprawach podstawowych. Tak¿e w Wierzenicy,
chocia¿ na pewno czasami przynudzam, staram siê nie u¿ywaæ zbyt
trudnego jêzyka. Nie wiem jak mi to wychodzi. Da³em te¿ oczywiœcie
zachêtê do przeczytania „Katechez domowych”. Rozesz³o siê ich oko³o
150. Mam nadziejê, ¿e sporo osób je przeczyta. O to bardzo prosi³em
mówi¹c, ¿e jest to jakby uzupe³nienie rekolekcji w koœciele. W ci¹gu
tygodnia prosi³em, by ludzie zabrali ze sob¹ na spotkania Pismo Œwiête.
W wielu miejscach do tego zachêcam. Tutaj wysz³o to kiepsko. Tylko
pojedyncze osoby to zrobi³y. Z czytaniem Pisma w domu te¿ pewno nie
jest za dobrze.
Na pami¹tkê pobytu w Mchach dosta³em od parafii piêkn¹ ksi¹¿kê
o arcybiskupie Antonim Baraniaku, który z tej miejscowoœci w³aœnie
pochodzi³. Zauwa¿y³em, ¿e tak jak my lubimy wspominaæ Augusta
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Cieszkowskiego, tak oni nie
bez powodu szczyc¹ siê
postaci¹ niez³omnego
arcypasterza. Jego postaæ
jest mi oczywiœcie dobrze
znana, ale wartoœæ takich
publikacji polega na tym, ¿e
opisuj¹ one rozmaite
szczegó³y, które ma³o kto
mia³ okazjê poznaæ. Od razu
ksi¹¿kê tê zacz¹³em czytaæ.
Poza jednym d³u¿szym
spacerem po tej
miejscowoœci, za du¿o nie
chodzi³em. W³aœnie w czasie
tej przechadzki zobaczy³em
stoj¹cy opuszczony du¿y
dawny dwór. Jak póŸniej
wyczyta³em, przed wojn¹
nale¿a³ on do rodziny
Miel¿yñskich. Przez lata
budynek s³u¿y³ jako szko³a.
Potem przenios³a siê ona do
nowego obiektu i od tego
czasu we dworze nic siê nie
dzieje. Stan zachowania
budynku podobny jest do
tego, w jakim by³ nasz dworek Cieszkowskich przed dziesiêcioma laty.
Oczywiœcie ¿al, ¿e ten ³adny ongiœ budynek dzisiaj tak smutno wygl¹da.
W œrodê wieczorem, po zakoñczeniu ostatniego spotkania, z gospodarzem zjad³em kolacjê i ruszy³em w drogê powrotn¹. Po³o¿one obok
Ksi¹¿a Wielkopolskiego Mchy oddalone s¹ równo 70 kilometrów od
Wierzenicy. Przejazd zaj¹³ mi prawie pó³torej godziny. Nie lubiê jazd
wieczorem, dlatego te¿ jecha³em wolno. Przed 21.00 by³em w domu.
Bardzo dobrze siê tam czu³em, ale kiedy wjecha³em w nasze strony
by³em zadowolony, ¿e znowu jestem w Wierzenicy.
x. Przemys³aw Kompf
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Na placu przed koœcio³em
Od pocz¹tku grudnia do czwartku 24 lutego pomimo zimy, z drobnymi
przerwami na placu przed koœcio³em trwa³y intensywne prace. Zrobione
zosta³y praktycznie wszystkie drogi przejazdowe, wiêkszoœæ miejsc
parkingowych i chodniki. Ustawiona zosta³a czêœæ lamp elektrycznych.
Zrobi³o siê ju¿ ³adnie. Dla doje¿d¿aj¹cych do koœcio³a samochodem nie
ma ju¿ ¿adnych utrudnieñ. Wrêcz przeciwnie, jest sporo udogodnieñ.
Osoby starsze, niepe³nosprawne mo¿na podwieŸæ pod sam¹ œwi¹tyniê.
Z tych dni zapamiêta³em jeden szczególny: w poniedzia³ek
13 lutego zburzony zosta³ dawny wierzenicki sklep. Od przesz³o roku
nieczynny, prezentowa³ siê skromnie. Mo¿na powiedzieæ, ¿e obiekt
nadawa³ siê tylko do rozbiórki. Kiedy nast¹pi³ ten moment, na pamiêæ
przysz³o mi wiele dobrych wspomnieñ zwi¹zanych z tym miejscem.
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Uœwiadomi³em sobie ile w tym ma³ym naszym sklepie doœwiadczy³em
¿yczliwoœci, w ilu dobrych rozmowach mog³em tam uczestniczyæ, jak
piêknym znakiem dobra byli jego w³aœciciele Krystyna i Jan
Rajewiczowie. Tego naprawdê ¿al i za to wielkie dziêki, myœlê, ¿e
podziela to zdanie wielu mieszkañców Wierzenicy i nie tylko.
Od pi¹tku 25 lutego nast¹pi³a d³u¿sza przerwa w pracach. Dopad³y nas
mrozy. Zrobi³o siê nieprzyjemnie zimno. W takich warunkach tego typu
prac prowadziæ nie mo¿na. Pomimo tej przerwy nie wydaje siê, by
termin ukoñczenia ca³oœci robót w koñcu kwietnia by³ zagro¿ony.
Kawa³ek drogi przy przystanku autobusowym, asfalt na jezdni to niezbyt
wiele do zrobienia. W marcu maj¹ siê rozpocz¹æ prace przy sadzeniu
zieleni. Jednym z ostatnich akordów tych robót bêdzie demonta¿ s³upów
energetycznych. Wiele osób dopytywa³o mnie, czy one znikn¹.
Oczywiœcie, ¿e znikn¹, tyle tylko, ¿e najpierw trzeba stworzyæ nowe
przy³¹cza, a potem mo¿na od³¹czyæ dotychczasowe. Wierzenica nie
mo¿e zostaæ bez pr¹du.
x. Przemys³aw Kompf

Czynne ju¿ jest podœwietlenie naszego koœcio³a
W poniedzia³ek 19 marca po raz pierwszy zapali³y siê reflektorki
oœwietlaj¹ce bry³ê naszej œwi¹tyni. Wychodz¹cy wieczorem o 18.00 po
Mszy œw. nie zauwa¿yli tego, bo by³o jeszcze jasno. Oœwietlenie
w³¹czy³o siê oko³o 18.30. Spostrzeg³em to przypadkowo. W ci¹gu dnia
prawie wcale nie by³o mnie w domu i nie widzia³em przy czym pracuj¹
elektrycy. O godzinie 18.40 szed³em akurat do koœcio³a zabraæ albê,
gdy¿ na 19.00 jecha³em do Kicina na odpust œw. Józefa. Patrzê i ogarnia
mnie radoœæ. Trochê siê spieszy³em, nie mog³em wiêc za bardzo siê
rozgl¹daæ. Za to póŸniej, jak wraca³em z Kicina Drog¹ Ró¿añcow¹ na
chwilê siê zatrzyma³em i dziêkowa³em Bogu, ¿e mogê patrzeæ na coœ tak
piêknego. Od strony pól podœwietlony koœció³ prezentowa³ siê
fantastycznie.
Od dawna marzy³o mi siê zrobienia takiego podœwietlenia koœcio³a. Ale
tyle jest do zrobienia i wszystko kosztuje. To jest tylko element
dekoracyjny. Wiele innych zadañ wydawa³o mi siê wa¿niejszych, wiêc
siê za to nie bra³em. Podœwietlenie za³o¿y³a gmina w ramach projektu
rewitalizacji wzgórza. Mo¿na siê tym cieszyæ.
xPK
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Wspólne w¹tki w dziejach Wierzenicy i Swarzêdza
Jubileusze 865-lecia dziejów pisanych Wierzenicy i 380-lecia nadania
praw miejskich Swarzêdzowi sk³aniaj¹ do spojrzenia na historyczne
zwi¹zki tych miejscowoœci. Obie s¹ siedzibami parafii
o udokumentowanym XIV wiecznym rodowodzie. W przypadku
Wierzenicy w 1335 roku wystêpuje pleban Filip, z 1377 roku pochodzi
wzmianka o koœciele parafialnym (parafia œw. Marcina) funkcjonuj¹cym
na terenie dzisiejszego Swarzêdza. Tu dygresja, patrz¹c historycznie
trzeba pamiêtaæ o dwóch Wierzenicach – Wierzenicy Wielkiej
i Wierzenicy Ma³ej czyli dzisiejszej Wierzonce i o dwóch Swarzêdzach
– wsi wymienionej w dokumencie z 1366 roku i mieœcie od 1638 roku,
do którego w 1934 roku zosta³a do³¹czona ca³y czas dot¹d istniej¹ca
oddzielnie jako jednostka administracyjna wieœ Swarzêdz.
W pocz¹tkowym okresie swojego istnienia obie parafie le¿a³y w zasiêgu
wa¿nych szlaków. Wierzenica ³¹cz¹cego pierwsze siedziby w³adców
w pocz¹tkach pañstwowoœci polskiej, Swarzêdz przy szlaku handlowym
ku Mazowszu. Znaczenie i lokalizacjê ówczesnych parafii dobrze
opisuj¹ s³owa z ksi¹¿ki Dzieje Swarzêdza pod redakcj¹ Stanis³awa
Nawrockiego: wiadomo zaœ, ¿e parafie jako centra ¿ycia kulturalnego
i spo³ecznego najbli¿szej okolicy, lokalizowano w przynajmniej dobrze
ustabilizowanych oœrodkach osadniczych.
Na przestrzeni swoich dziejów Wierzenica i Swarzêdz niekiedy nale¿a³y
do tej samej osoby b¹dŸ tego samego rodu. Jeœli nie myli³ siê Józef
Pieprzyk w zwoim zapisie w ksi¹¿ce Miasta i gminy województwa
poznañskiego, to ju¿ pierwsi w³aœciciele wsi Swarzêdz – Wincenty
i jego syn Tomis³aw nale¿¹cy do rodu £odziów posiadali równie¿
Wierzenicê. Nie budzi w¹tpliwoœci w³asnoœæ obu wsi na prze³omie XIV
i XV wieku - Miko³aj £odzic ze Srebrnej Góry (gmina Wapno na
Pa³ukach). PóŸniej, w drugiej po³owie XVIII wieku, miasto Swarzêdz
i Wierzenica nale¿a³y do KoŸmiñskich i Jana Jakuba Kluga.
Przynale¿noœæ Wierzenicy do jednostki administracyjnej z siedzib¹
w Swarzêdzu to sprawa nie tak odleg³ej przesz³oœci. Powi¹zanie
Wierzonki z cystersami z £ekna, a póŸniej Wierzonki i okresowo
Wierzenicy z cysterkami z Owiñsk, a nastêpnie tylko Wierzonki z von
Treskowami, którzy zakupili dobra owiñskiego klasztoru, rzutowa³o na
ich przynale¿noœæ administracyjn¹. Zwi¹zana ona by³a z Owiñskami,
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Kicinem i Czerwonakiem. Jeszcze w 1833 roku Wierzenica i Wierzonka
wchodzi³y w sk³ad wójtostwa z siedzib¹ w Kicinie. Cztery lata póŸniej
obwód policyjny Owiñska siêga³ po £owêcin, Gortatowo i Swarzêdz
Wieœ. W 1939 roku Wierzenica i Wierzonka wchodzi³y w sk³ad
utworzonej na prze³omie lat 1931 i 1932 gminy wiejskiej Czerwonak.
By³y w niej do 1954 roku, potem nast¹pi³ czas funkcjonowania tylko
gromad. Wierzenica od razu znalaz³a siê w gromadzie Kobylnica.
Wierzonka do 1960 roku by³a samodzieln¹ gromad¹, od 1 stycznia 1960
roku zosta³a w³¹czona do gromady Kobylnica. 31 grudnia 1971 roku
gromada Kobylnica zosta³a zniesiona, a jej obszar w³¹czono do gromady
Swarzêdz. Po dwóch latach, 1 stycznia 1973 roku reaktywowano
zniesion¹ w 1954 roku gminê wiejsk¹ Swarzêdz. W 1975 roku
zlikwidowano powiaty (przywrócone od 1 stycznia 1999 roku),
po³¹czono gminê i miasto. Powsta³ administruj¹cy nimi Urz¹d Miasta
i Gminy Swarzêdz.
W drugiej po³owie XIX wieku Wierzenica i Swarzêdz znalaz³y siê
w zasiêgu komunikacji kolejowej. Linia z Poznania przez Gniezno do
Bydgoszczy poprowadzona przez grunty wsi Wierzenica, ze stacj¹
w Kobylnicy, zosta³a oddana do u¿ytku 26 maja 1872 roku.
Przechodz¹ca przez Swarzêdz lina z Poznania do Wrzeœni zosta³a
uruchomiona 1 wrzeœnia 1887 roku. Zapewne z istnieniem stacji
kolejowej w Kobylnicy wi¹¿e siê uruchomienie poczty w tej wsi
obs³uguj¹cej tak¿e Wierzenicê i Wierzonkê. Mimo, ¿e u progu lat
trzydziestych XX wieku Wierzenica i Wierzonka nie by³y
administracyjne i poczt¹ zwi¹zane ze Swarzêdzem, to coœ je z nim
³¹czy³o. To coœ to telefony, w 1929 roku majêtnoœæ Wierzenica Augusta
Adolfa Cieszkowskiego mia³a numer telefonu Swarzêdz 34, a Wierzonka
Angelique von Treskow numer Swarzêdz 39.
Wierzenicê (ale ju¿ nie Wierzonkê – by³a maj¹tkiem niemieckim)
i Swarzêdz ³¹czy³o te¿ istnienie w nich kó³ek rolniczych. W niedzielê,
26 maja 1867 roku w wierzenickim dworze hrabiego Augusta
Cieszkowskiego zawi¹za³o siê Kó³ko Rolniczo – W³oœciañskie
Wierzenica-Kicin. Powsta³o ono rok po pierwszych kó³kach rolniczych
w Mi³os³awiu i Dolsku, w znajduj¹cej siê pod pruskim zaborem
Wielkopolsce. By³o ono dziewi¹tym w Wielkopolsce. W Swarzêdzu
kó³ko powsta³o 12 sierpnia 1894 roku.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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U schy³ku XVIII wieku, w 1793 roku, Wielkopolska, a tym samym
Ziemia Wierzenicka znalaz³y siê pod pruskim panowaniem. Nastêpne,
dziewiêtnaste stulecie by³o czasem istotnych zmian w sieci osadniczej
w obrêbie parafii. Na mapie Davida Gilly z lat 1802-1803, bêd¹cej
dokumentacj¹ stanu posiadania z pocz¹tków pruskiego panowania s¹
(pisownia oryginalna): Dembogora, Skorzencin, Barcinek, Wierzonka,
Wygoda Kr. (Kr. czyli Krug to karczma miêdzy Wierzenic¹ i Klinami),
Wierzenice, Mechowo, Kobielnice. W Wierzonce i Wierzenicy s¹
zaznaczone m³yny wodne. Taki sam stan rzeczy jest na mapie z 1819
roku. Datowana na 1821 rok kolejna zawiera ju¿ sporo zmian, pojawiaj¹
siê na niej: Milo, Kar³owitz Vw (Vw to folwark), Maryska, Stareligi, z
symbolem leœniczówki. Nowe obiekty to dziœ: Milo – Mielno, Kar³owitz
– Kar³owice (na póŸniejszych mapach obie te miejscowoœci wystêpuj¹
jako folwarki), Maryska – Maruszka, Stareligi – Ludwikowo. Znika
karczma Wygoda, inaczej jest zapisana nazwa Dembogura. Wierzenica
jest z „a” na koñcu, a Kobylnica w aktualnym brzmieniu, zmiany
pisowni nazwy nie dotycz¹ Wierzonki, Barcinka, Mechowa,
Skorzencina. Z drugiej æwierci XIX wieku (1834?) pochodzi kolejna
mapa. Na niej nastêpne wersje nazw; Dembogóra ma „ó”, a chyba przez
b³¹d, ale jest Kur³owitz. Zaznaczenie leœnictwa Stareligi wyklucza
ewentualne w¹tpliwoœci co do tego czy chodzi o Ludwikowo. Pojawi³y
siê: Kr. Kaczemka to karczma miêdzy Kobylnic¹ a Wierzenic¹,
Pawillon, byæ mo¿e budowla o charakterze widokowym, by³ na terenie
po wojsku miêdzy Wierzonk¹ i Mielnem zwanym £ysa Góra. Na
marginesie, nazwa £ysa Góra funkcjonuje te¿ w obrêbie Kicina
i Uzarzewa. Porównanie przywo³anych map pokazuje du¿e ró¿nice jeœli
chodzi o miejscowoœci. Sugeruje, ¿e na przestrzeni dwóch lat pojawi³o
siê ich kilka nowych. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e rok wydania
niekoniecznie oznacza³ stan z tego¿ w³aœnie roku. Rzetelna aktualizacja
mapy wymaga³a wówczas ¿mudnych badañ terenowych i d³ugiego
przygotowania do druku. Dziœ mo¿na mapê zaktualizowaæ bardzo
szybko w oparciu o zdjêcia lotnicze czy satelitarne. Na dok³adnoœæ map
rzutowa³a te¿ kwestia skali oraz u¿ycie lub nieu¿ycie liter „³”, „ó”, „ê”
w odniesieniu do nazw z naszego terenu. Równie¿ byæ mo¿e rozumienie
ze s³uchu przez Niemców nazw miejscowoœci ze wspomnianymi
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znakami diakrytycznymi i to przy za³o¿eniu, ¿e informuj¹cy wypowiada³
je prawid³owo. Nie mo¿na te¿ wykluczyæ b³êdu czy niechlujstwa
jêzykowego. Wiêkszoœæ zmian dotyczy³a terenów, które przed
rozbiorami nale¿a³y do cysterek z Owiñsk. Ich dobra zosta³y
skonfiskowane przez rz¹d pruski i z ³aski króla Prus trafi³y w styczniu
1797 roku w rêce Sigismunda Otto Josepha von Treskowa i jego ¿ony
Anny Sary. Po epoce napoleoñskiej, 18 wrzeœnia 1812 roku pod Moskw¹
zgin¹³ zamordowany przez rosyjskiego jeñca jego 23 letni syn George.
von Treskow rozwija³ gospodarkê w swoich dobrach. W odró¿nieniu od
wielu innych nie sprzeda³ zakupionych na preferencyjnych warunkach
majêtnoœci, a postawi³ na ich wzmocnienie. W tym te¿ celu na Ziemi
Wierzenickiej za³o¿y³ w pierwszej æwierci XIX wieku dwa folwarki,
zgodnie z obecnym nazewnictwem, Mielno i Kar³owice. W "Amtsblatt
der Koniglichen Regierung zu Posen" (w ówczesnym t³umaczeniu
„Dziennik Urzêdowy Królewskiey Regencyi w Poznaniu”) z 1818 roku
znajduje siê zapis odnosz¹cy siê do Mielna. Czytamy w nim, ¿e
16 grudnia 1817 roku minister spraw wewnêtrznych reskryptem (w tym
przypadku odpowiedzi¹ maj¹c¹ rangê rozporz¹dzenia) udzieli³ zgody na
przedsiêwziêcie – za³o¿enie przez von Treskowa folwarku o nazwie
Milo na odleg³ych od Owiñsk polach Wierzonki. Regencja informuje
o tym z dat¹ 10 stycznia, ale publikuje dopiero 3 marca. Za³o¿yciel
postanowi³ nazwaæ nowy folwark Milo, od nazwy miejscowoœci Milow
w Bradenburgi, gdzie siê urodzi³. Dostêp do czêœci akt parafialnych, z lat
1817 - 1829, umo¿liwi³ sprawdzenie informacji zawartych na mapach.
Pierwszy wpis dotycz¹cy Mielna pojawia siê 13 grudnia 1818 roku
i dotyczy urodzenia 30 listopada Maryanny Jarzêboskiej. Oznacza to, ¿e
mimo doœæ póŸnego – 3 marca upublicznienia zgody na powstanie
folwarku, jego zabudowania musia³y powstaæ ju¿ w tym samym roku.
Zapis nazwy brzmi: z Folwarku Millo prze dwa „l”, ale ju¿ w 1824 r.
pojawiaj¹ siê w tym samym dokumencie zapisy nazwy Millo i Milno –
taki jak na mapach polskich z okresu miêdzywojennego. Naziœci w 1939
roku zmienili nazwê Milno na Pflugland. W nastêpnym roku jest Millo
Holl[endry] wczeœniej ani póŸniej na mapach nie wystêpuj¹ce.
W dziewiêtnastowiecznych tekstach Milo pojawi siê te¿ jako Mi³o.
Ciekawie wygl¹da sprawa z Kar³owicami, mimo ¿e na mapach figuruj¹
jako folwark, to w ksiêgach przy ich nazwie od pocz¹tku jest zapis
Kar³owice (czyli jak i dziœ), ale bez s³owa folwark. Pierwszy z 17 marca
1817 roku – œmieræ 15 marca Maryanny Ksi¹zykówny, z sierpnia jest
zapis o chrzcie. Bior¹c pod uwagê, ¿e ówczesne domy folwarczne
budowano z drewna lub ubijanej gliny, a z pierwszego budulca mo¿na
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by³o budowaæ nawet zim¹, raczej nie powsta³y one w 1817 roku. To
z du¿ym prawdopodobieñstwem oznacza, ¿e powsta³y one w 1816 roku,
a mo¿e i nieco wczeœniej. Niemiecka nazwa Kar³owic nawi¹zuje do
popularnego w rodzinie von Treskow imienia Carl (Karl), po polsku
Karol. Barcinek, Wierzonka, Wierzenica pisane s¹ jak obecnie i zgodnie
z zapisem na mapie. Dêbogóra ma „ê”, ale i czasami „o” zamiast „ó”,
z kolei Skorzêcin ma „ê” a niekiedy „ó” w miejsce „o”. Kobylnica
czasem jest zapisana jako Kobelnica. Stareligi s¹ tak samo zapisane
ksiêgach, jak i na mapie. Do Kaczemki dodawany jest drugi cz³on
nazwy Wierzenicka. Maryska jest dobrze nam znan¹ Maruszk¹, ale
oczywiœcie zamieszkan¹. Zapisy w ksiêgach jednoznacznie wskazuj¹, ¿e
w tych miejscach by³y goœciñce (zajazdy) – zapisy: z Goœciñca
Maruszki, Goœcinna z Kaczemki wierzenickiej. Jak widaæ ksi¹dz
w dokumentach zapisywa³ to, co mu mówiono jeœli chodzi o miejsce
zamieszkania z u¿yciem nazwy funkcjonuj¹cej na co dzieñ,
niekonieczne zgodnej z tym, co na mapie i ze zdecydowanie polsk¹
pisowni¹. Mapa z1893 roku, tu ju¿ nazwa Kobylnicy jest zniemczona –
Kobelnitz (czytamy Kobelnic). Znika Kaczemka, ale nieco na wschód
od miejsca gdzie by³a, pojawia siê Pawlowko (czyli obecnie Paw³ówko,
na póŸniejszych mapach okreœlane jako folwark). Za³o¿one przez
Augusta Cieszkowskiego, który mia³ tam te¿ szkó³kê leœn¹, a nazwane
na czeœæ ojca. Nie ma tak¿e Maruszki. Zamiast leœniczówki Stareligi jest
Ludwigshöhe ponownie na póŸniejszych mapach okreœlane jako
folwark. W tym czasie majêtnoœci von Treskowów na Ziemi
Wierzenickiej nale¿¹ do IV linii rodu z siedzib¹ w Wierzonce
zapocz¹tkowanej przez Ludwiga Augusta, najm³odszego z siedmiu
synów Sigismunda Otto. Zmieniaj¹c charakter miejscowoœci
z leœniczówki na folwark, Ludwig August nadaje jej nazwê od swojego
imienia. Nast¹pi³o to najprawdopodobniej pomiêdzy 1835 a 1845
rokiem. Mapa ta uwzglêdnia równie¿ znacz¹ce zmiany w sieci
komunikacyjnej. Od 1872 funkcjonowa³a przeprowadzona linia
kolejowa z Poznania w kierunku Gniezna i dalej Bydgoszczy. W 10 lub
11 lat póŸniej powsta³a droga z Kobylnicy do krzy¿a przy drodze do
Dêbogóry. By³ to bruk z kamieni polnych potocznie nazywany kocimi
³bami, a obok niego bieg³a gruntowa czêœæ zwana latówk¹.
Tekst ten to przyczynek do dziejów Ziemi Wierzenickiej, siêgnêliœmy
do czêœci map i dokumentów. Na koniec, dla Polaków Kar³owice od
pocz¹tku by³y Kar³owicami, a Milno nie by³o Mielnem.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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O tym, ¿e wybitny polski archeolog, doktor habilitowany,
a niebawem profesor Józef Kostrzewski prowadzi³ w maju 1918
roku wykopaliska na ¯aliku nieraz ju¿ pisaliœmy. Dla tych, którzy
krócej zwi¹zani s¹ z Ziemi¹ Wierzenick¹ i nie kojarz¹ tego miejsca,
to sosnowy lasek na œródpolnym pagórku. Jad¹c z Wierzenicy
zobaczymy go po lewej stronie za cmentarzem parafialnym, a przed
znacznie wiêkszym lasem po obu stronach drogi przecinaj¹cej w tym
miejscu jar zwany Babic¹ z p³yn¹cym jego dnem strumykiem.
Kostrzewski znalaz³ na ¯aliku (nazwy: ¿ale, ¿aliki u¿ywane by³y w
Wielkopolsce na oznaczenie cmentarzysk pogañskich) kilkadziesi¹t
grobów szkieletowych i cia³opalnych. Wœród nich jeden grób
szkieletowy podwójny (nr 21). Jego zdjêcie znaliœmy z „Zapisków
Muzealnych” zeszyt 3-4 z 1920 roku i ksi¹¿ki Wielkopolska
w pradziejach autorstwa profesora. W styczniu 2018 roku
niespodziewanie natrafiliœmy na to zdjêcie na Allegro.pl w postaci
pocztówki z okresu miêdzywojennego. Na jej odwrocie mo¿na
przeczytaæ u góry: Grób szkieletowy podwójny z okresu
wczesnohistorycznego (X – XI w. po Chr.) z Wierzenicy w pow.
poznañskim. U do³u: O wszystkich wykopaliskach donoœcie
natychmiast do Dzia³u Przedhistorycznego Muzeum
Wielkopolskiego w Poznaniu (ul. Sew.[eryna] Miel¿yñskiego 26/27).
Tak wiêc to znalezisko prof. Kostrzewskiego zachêca³o przed
II wojn¹ œwiatow¹ do informowania muzealników o znaleziskach
archeologicznych. Wspó³czeœnie mamy wrêcz obowi¹zek w tym
zakresie. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami jest stosowny zapis w art. 33. 1. Kto
przypadkowo znalaz³ przedmiot, co do którego istnieje
przypuszczenie, i¿ jest on zabytkiem archeologicznym, jest
obowi¹zany, przy u¿yciu dostêpnych œrodków, zabezpieczyæ ten
przedmiot i oznakowaæ miejsce jego znalezienia oraz niezw³ocznie
zawiadomiæ o znalezieniu tego przedmiotu w³aœciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeœli nie jest to mo¿liwe,
w³aœciwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). O mo¿liwych
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konsekwencjach niestosowania siê do tego obowi¹zku
i nieuprawnionych poszukiwaniach „Wierzeniczenia” pisa³y
w ubieg³ym roku. Pozostaj¹c na chwilê przy pokazanym grobie, jeœli
pochodzi³ on z koñca X lub pierwszej po³owy XI wieku to raczej
powinien byæ pochówkiem chrzeœcijañskim. Na ziemiach polskich
jeszcze mniej wiêcej do po³owy XII wieku utrzymywa³y siê
cmentarze nieprzykoœcielne, co mo¿na wi¹zaæ z rzadk¹ wtedy sieci¹
koœcio³ów, np. w diecezji poznañskiej na pierwotnym obszarze
Wielkopolski w X wieku by³o 12, a w XI wieku 60 koœcio³ów
parafialnych.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

I nas dopad³ chochlik
Wyszukuj¹c wydarzenia rocznicowe przypadaj¹ce w 2018 roku
przypomnieliœmy, ¿e minie w nim 60 lat od kiedy Wierzenica ma
ponownie swojego proboszcza. Rzecz jasna nie mamy wszystkiego
w pamiêci i pos³ugujemy siê ró¿nymi materia³ami. Pojawi³a siê w
nich rozbie¿noœæ odnoœnie tego, do którego roku ks. Beisert by³
zwi¹zany z Wierzenic¹. Skupiliœmy siê na tym i nieopatrznie
powieliœmy czyjœ b³¹d zabieraj¹cy go ze œwiata ¿ywych w 1958
roku, choæ nieraz spogl¹daliœmy na jego nagrobek w s¹siedztwie
uzarzewskiej œwi¹tyni, gdzie napisano:
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Ks. Stefan Beisert
ur. 1.9.1879 zm. 30.7.1967
Proboszcz w Uzarzewie
1909 – 1967
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Kolejny nieznany portret Augusta Cieszkowskiego
Co jakiœ czas przegl¹damy w Internecie zbiory polskich instytucji
kultury on-line na stronie fbc.pionier.net.pl. I co jakiœ czas zdarza siê
nam znaleŸæ coœ dot¹d nieznanego. Tak by³o u schy³ku 2015 roku z
portretem Augusta Cieszkowskiego namalowanym przez Elizê
Krasiñsk¹. W kwietniu 2017 roku natrafiliœmy na kolejny, dot¹d
nieznany jego portret w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie. W oryginale ma on wymiary 74 x 60 cm. Jego autorem
jest belgijski malarz Gaspard Joseph Starck. W lutym tego roku Anna
Grochala kustosz Kolekcji Grafiki Polskiej, anonimowy dot¹d, jeœli
chodzi o przedstawion¹ osobê, portret skojarzy³a z litografi¹
Maksymiliana Fajansa opublikowan¹ w zeszytach "Wizerunki
polskie". Od Hanny Benesz, emerytowanej kustosz Zbiorów Dawnej
Sztuki Europejskiej dowiedzieliœmy siê, ¿e portret ten trafi³ do
Muzeum Narodowego ze zbiorów £ubieñskich. Nale¿¹ca niegdyœ
do nich Ruchna le¿y w s¹siedztwie Wêgrowa, oko³o 15 km od Nowej
Suchej, miejsca narodzin Augusta. Z drugiej trochê ponad 30 km, w
obu przypadkach wêdruj¹c drogami gruntowymi od Wierzenicy jest
Budziszewko le¿¹ce miêdzy Skokami i RogoŸnem, znane z romansu
Konstancji £ubieñskiej z Adamem Mickiewiczem. Jednak bliskoœæ
geograficzna w³oœci Cieszkowskich i £ubieñskich nie wyjaœnia, jak¹
drog¹ portret Starcka trafi³ do ich zbiorów. O samym malarzu w
Internecie da siê znaleŸæ niewiele informacji poza rokiem urodzin –
1814, czyli ten sam co Augusta i œmierci, zwykle 1884, ale i 1899,
jeszcze jednym imieniem - Julius i sugestiami pobytu w Pary¿u.
W trakcie rozmów o portrecie autorstwa Starcka zostaliœmy zapytani
czy i naszym zdaniem przedstawia on Augusta Cieszkowskiego.
Oczywiœcie w ca³ej rozci¹g³oœci potwierdziliœmy rozpoznanie
i wskazaliœmy na najbardziej prawdopodobn¹ datê i miejsce
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powstania obrazu. Uk³adem odniesienia by³y litografia
Maksymiliana Fajansa i portret namalowany przez Elizê Krasiñsk¹.
U Starcka widaæ wyraŸnie pasemka siwych w³osów, ale jest ich
znacznie mniej ni¿ na portrecie autorstwa Elizy Krasiñskiej.
Okulary s¹ ewidentnie te same. Portret Starcka powsta³ najpewniej
pomiêdzy rysunkiem z natury Fajansa, czyli rokiem 1851 lub 1852,
a 1855 kiedy Augusta sportretowa³a Eliza Krasiñska. Udzia³
Augusta w Kongresie Statystyki w Brukseli w 1853 roku (wed³ug
listu do Micheleta otwarcie mia³o nast¹piæ 19 wrzeœnia) przemawia
za tym, ¿e zosta³ namalowany w tym mieœcie jesieni¹ 1853 roku. Jak
mo¿emy przeczytaæ w opisie portretu sporz¹dzonym przez
pracowników Muzeum Narodowego w Warszawie: ujêcie modela
nawi¹zuje do tradycyjnych portretów uczonych w pracowni, a jego
godnoœæ podkreœla kotara – element oficjalnego wizerunku.
W listopadzie 2017 roku informacja o datowaniu tego portretu
znalaz³a siê na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Wielkanoc 2018 w parafii w Wierzenicy
Niedziela Palmowa
Podczas wszystkich Mszy œwiêtych prowadzone bêd¹ zapisy chêtnych
na poszczególne godziny czuwania modlitewnego w Wielki Czwartek,
Pi¹tek i Sobotê.
Sakrament pokuty w udzia³em ksiê¿y z dekanatu czerwonackiego
od 16.30 do 17.15 w Wierzenicy i od 18.00 do 18.30 w Kar³owicach
Wielki Czwartek
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy o 18.30. Po liturgii do 20.30 okazja do
spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie w koœciele mê¿czyzn w nocy z czwartku na pi¹tek
od 20.00 do 4.45.
Wielki Pi¹tek
Droga Krzy¿owa o œwicie o 4.45.
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele w godzinach
od 6.00 do 10.00 i od 14.00 do 18.00.
Liturgia Mêki Pañskiej o 18.30. Po zakoñczeniu liturgii do 20.30 okazja
do spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie mê¿czyzn w koœciele w nocy z pi¹tku na sobotê
od.20.00 do 6.00.
Wielka Sobota
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele od 6.00 do 11.00
i od 13.00 do 21.00.
Œwiêcenie potraw: Kar³owice 9.30, Dêbogóra 9.45, Mielno 10.00,
Wierzonka 10.15, Barcinek 10.30, Bugaj 10.45, Wierzenica 11.30 i
12.30. Miêdzy jednym i drugim œwiêceniem potraw w Wierzenicy,
okazja do spowiedzi œw.
Liturgia Wigilii Paschalnej z procesj¹ rezurekcyjn¹ o 22.00.
Niedziela Wielkanocna i Poniedzia³ek
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. W poniedzia³ek dodatkowo o 17.30.
Taca zbierana w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na KUL i Wydzia³
Teologiczny UAM.
Odwiedziny chorych
w pi¹tek 6 kwietnia od 8.00 w Kar³owicach, Ludwikowie i Mielnie, w
sobotê 7 kwietnia od 8.00 w Wierzonce, Barcinku i Wierzenicy.
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