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Nauczanie to powtarzam ka¿dego roku w Wielkanoc. Najwa¿niejsza 
katecheza Koœcio³a. Nie mo¿na jej nie znaæ. Powiem wiêcej, trzeba 
j¹ znaæ na pamiêæ.  Tekst poni¿szy zosta³ zamieszczony na stronie 
internetowej naszej parafii w zak³adce: „Wierzeniczenia wiejskiego 
proboszcza” w 2012 roku. Leniuch Leniuchowski siêgn¹³ wiêc po 
gotowca. Cieszê siê, ¿e patrz¹c na tekst po kilku latach nie widzê 
potrzeby jego znacz¹cego przerabiania.

W momencie zatrzymania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym obecni byli 
jego uczniowie. W obronie swojego Nauczyciela nie zrobili nic. 
Opuœcili Go. Schowali siê. Ratowali swoj¹ skórê. Chocia¿ Jezusa 
kochali i szanowali, wiedzieli, ¿e nie s¹ w stanie Mu pomóc. Myœleli, 

W poniedzia³ek wielkanocny w Ewangelii Mateusza czytamy, i¿ wœród 
¯ydów roznios³a siê pog³oska, ¿e to uczniowie ukradli z grobu cia³o 
Jezusa i pochowali je w innym miejscu i potem rozpowiadali, ¿e On 
¿yje. Zastanawiamy siê, dlaczego mieliby to robiæ, dlaczego mieliby tak 
zmyœlaæ? Z³odziej, jeœli ukradnie coœ z domu, do którego siê w³ama³ ma 
jakiœ zysk, oczywiœcie jeœli skok siê uda. Na jakiego rodzaju zysk mogli 
liczyæ uczniowie? Trudno czymœ logicznym to wyt³umaczyæ. Odwrotnie, 
musieli siê liczyæ z tym, ¿e jeœli zaczn¹ opowiadaæ, i¿ Jezus ¿yje, to 
œci¹gn¹ na siebie tak¹ sam¹ z³oœæ, jaka spad³a na Chrystusa. Realne by³o, 
¿e takie opowieœci mog¹ przyp³aciæ ¿yciem, bo kto raz siêgn¹³ po 
zabójstwo jako metodê walki z przeciwnikiem, ten mo¿e to zrobiæ tak¿e 
i drugi raz. Nie mogli siê te¿ spodziewaæ ¿adnych zysków materialnych, 
ludzkie uznanie te¿ wydaje siê w¹tpliwe.

co zupe³nie logiczne, tylko o sobie. Nie chcieli umieraæ. Warto 
zwróciæ uwagê, ¿e w ci¹gu nastêpnych godzin nocy, a nastêpnie 
poranka tak¿e nie uczynili nic. A przecie¿ mo¿na sobie wyobraziæ, 
¿e rozbiegli siê i poszukali jakiœ zwolenników Jezusa, którzy ¿yli w 
Jerozolimie, ¿e wsparci ich si³¹ przyjd¹ w wiêkszej grupie i przed 
Wysok¹ Rad¹ ¯ydowsk¹ i Pi³atem zaœwiadcz¹ w obronie Jezusa. Nic 
takiego nie mia³o miejsca. W tamtych godzinach w sercach uczniów 
na pewno rz¹dzi³ strach. Strach o w³asne ¿ycie.

Zaskakuj¹ce s¹ opisy biblijne po zmartwychwstaniu. Uczniowie nie 
wierz¹ kobietom, które przysz³y z nowin¹, ¿e zasta³y pusty grób i 
widzia³y Go ¿ywego. Boj¹ siê, ¿e to ¯ydzi z zemsty po œmierci 
sprofanowali jeszcze cia³o Jezusa. Opowieœci kobiet traktuj¹ jako ich 
niedorzeczne gadanie. Nie uwierz¹ nawet kiedy sami zobacz¹ Jezusa: 
zjawa, duch – taka bêdzie ich pierwsza reakcja. Jezus karze im dotykaæ 
swojego cia³a, karze sobie daæ coœ do jedzenia, aby przekonaæ ich, i¿ nie 
jest ¿adn¹ zjaw¹ i nie jest to zbiorowa halucynacja. Do realnoœci 
zmartwychwstania uczniowie przekonuj¹ siê stopniowo. Kiedy jednak 
przekonaj¹ siê w pe³ni, wtedy zmieni siê wszystko.

Porzuc¹ wczeœniejszy strach. Przestan¹ myœleæ o tym, co mo¿e siê z 
nimi staæ, ¿e coœ im grozi. Doœwiadczywszy zbawienia w Chrystusie, 
zobaczywszy, ¿e jest On prawdziwym Zbawicielem bêd¹ wiedzieli, ¿e w 
Nim nie ma ju¿ lêku. Bêd¹ te¿ wiedzieæ, ¿e tego, co sami prze¿yli nie 
mog¹ zatrzymywaæ dla siebie. Tym trzeba siê dzieliæ, o tym trzeba 
g³oœno wszêdzie mówiæ i to niezale¿nie od tego, czy siê to bêdzie 
podoba³o komuœ, czy te¿ nie. Pokonaj¹ wszelkie przeciwnoœci: ludzk¹ 
nienawiœæ i przeœladowania, wichury, burze na l¹dzie i morzu, 
niewygody podró¿y i wszelki niedostatek. 

W ka¿dym miejscu bêd¹ mówiæ o 
tym samym: Jezus zmartwychwsta³ 
i jest prawdziwym Zbawicielem. 
Nawracajcie siê w imiê Jego. 
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Porzuæcie starego cz³owieka wraz w jego zepsuciem i przyobleczcie 
nowego w Jezusie Chrystusie. Powiedz¹: nikt nie jest wy³¹czony z 
Jego mi³oœci. Nawet do tych, którzy skazali na œmieræ Jezusa 
powiedz¹: ta sama obietnica jest dla was i dla waszych dzieci. Za tê 
w³aœnie prawdê oddadz¹ mêczeñsko ¿ycie. Dos³ownie dadz¹ siê 
przybiæ do krzy¿a, po³amaæ ko³em, obedrzeæ ze skóry i przepi³owaæ 
na pó³. Trudno wyobraziæ sobie, ¿e to wszystko pozwolili ze sob¹ 
zrobiæ dla podtrzymania mitu. Doskonale wiedzieli jakiego rodzaju 
prawda stoi za nimi, ¿e nawet tak tragiczna œmieræ nie ma znaczenia.

„Jezu zmartwychwsta³y, mój Zbawicielu, wejdŸ do mojego ¿ycia. 
Tak jak zmieni³eœ swoich uczniów, zmieñ tak¿e i mnie. Im da³eœ 
moc, pokaza³eœ sens tego co robi¹. Tego samego pragnê dla siebie. 
Zabierz mój lêk i obawy, wlej w moje serce nadziejê na dobre ¿ycie. 
Dziêkujê Ci Jezu, ¿e moja obojêtnoœæ, mój grzech, moja pycha i 
g³upota nie od³¹czy³a mnie od Twej mi³oœci, ¿e ci¹gle jesteœ moim 
Zbawicielem.”

                               
          x. Przemys³aw Kompf

W ka¿d¹ Wielkanoc Koœció³ przypomina tamte zdarzenia i wzywa ludzi 
tak samo do nawrócenia. Jeœli Jezus zmartwychwsta³, Królestwo Bo¿e 
rzeczywiœcie przybli¿y³o siê do nas. Maj¹c za sob¹ 20, 30, 50, 70 lat 
powinniœmy to wreszcie us³yszeæ i w sercu swoim odpowiedzieæ:

Kilka lat temu dosta³em od kogoœ z parafii ksi¹¿kê zatytu³owan¹ 
„Mê¿czyzna mocny mi³oœci¹”, z podtytu³em „Byæ ksiêdzem dzisiaj”. 
Wydana  zosta³a w  Edycji Œwiêtego Paw³a w Czêstochowie  2010 roku. 
Autorem jej jest ks. Marek Dziewiecki, kap³an diecezji radomskiej. 
Z zaciekawieniem przeczyta³em j¹ wtedy. Kilka dni temu przypadkowo 
wpad³a mi ponownie w rêkê. Sam sobie z tej ksi¹¿ki przypomnê kilka 
myœli:

Ksi¹dz to nie smutny asceta, lecz radosny przyjaciel Boga, samego 
siebie i bliŸnich (s.33).

Ksi¹dz to ktoœ, kto zdumiewa siê mi³oœci¹ Boga z wdziêcznoœci¹ i 
radoœci¹ podobn¹ do wdziêcznoœci i radoœci dziecka, zachwyconego 
obecnoœci¹ i mi³oœci¹ kochaj¹cych  rodziców (s.41).

Ksi¹dz jest prawdziwym przyjacielem cz³owieka wtedy, gdy potrafi 
umacniaæ nie tylko ludzi s³abych, ale tak¿e mocnych i szczêœliwych 
(s.43).

Zadaniem ksiêdza jest wyjaœnianie, ¿e cierpienie, które jest cen¹ za 
mi³oœæ, przybli¿a nas do Boga, ale cierpienie, które jest cen¹ za 
naiwnoœæ, odbiera nam radoœæ ¿ycia i oddala od Boga (s. 92).

Nikogo nie przekona o swojej mi³oœci ksi¹dz, który odnosi siê do ludzi z 
obojêtnoœci¹, z emocjonalnym ch³odem, z niechêci¹ czy wrêcz agresj¹ 
(s. 101).

Ksi¹dz wierny swemu powo³aniu to 
jakby „rezerwowy” tata. To ktoœ, kto 
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na wzór Boga potrafi okazywaæ mi³oœæ z kobiec¹ delikatnoœci¹ 
i cierpliwoœci¹, a jednoczeœnie z mêsk¹ stanowczoœci¹ i odwag¹ (s. 102).

Kap³an wed³ug Serca Bo¿ego to ktoœ, kto kocha wszystkich ludzi 
w³aœnie dlatego, ¿e z niektórymi z nich ma kontakt wyj¹tkowo silny, ¿e 
tworzy z nimi rodzinne wrêcz wiêzy przyjaŸni (105).

Œw. Janie Mario Vianney, módl siê za nami  

                                             x Przemys³aw Kompf

Myœlê, ¿e w œrodkach przekazu jest doœæ sporo informacji 
o jubileuszowych uroczystoœciach 1050 lecia chrzeœcijañstwa w Polsce. 
Nie powinny one przejœæ niezauwa¿one w naszych domach. Rocznica 
chrztu ksiêcia Mieszka, pierwszego ze znanych nam Polaków, jest 
okazj¹ do tego, by przypomnieæ, ¿e jego osobista decyzja bêd¹ca 
wyrazem wyboru religijnego, a w przypadku w³adcy tak¿e i 
politycznego, wp³ynê³a znacz¹co na losy tych ziem i ¿ycie wszystkich 
nastêpnych pokoleñ. Od tego czasu rozpoczê³a siê stopniowa, powolna, 
ale systematyczna chrystianizacja ziem polskich.

Zostawiaj¹c w¹tek historyczny na boku, ka¿dy ma okazjê sobie 
przypomnieæ, ¿e chrzest, który przyjêliœmy otworzy³ coœ nowego w 
naszym ¿yciu. Jako doroœli lub dorastaj¹cy powinniœmy siê zapytaæ: czy 
by³o to dla nas wa¿ne? Chrzest jest bram¹ wejœciow¹ do Koœcio³a, 
otwieraj¹c¹ cz³owieka na ¿ycie wiary. Rodzice prosz¹ o chrzest dla 
swojego dziecka, bo chc¹ otworzyæ je na to, co najwa¿niejsze: na ¿ycie 

Bo¿e.  Dziêkuj¹c za ³askê swojej 
wiary, pragn¹ j¹ przekazaæ tym, 
których kochaj¹ - swoim dzieciom. 

Rodzice bior¹ na siebie obowi¹zek, ¿e w przysz³oœci bêd¹ dbali o 
rozwój ¿ycia religijnego swojego dziecka. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e 
rozmaite osoby ró¿nie do tego podchodz¹. Dla jednych jest to tylko 
zwyk³a, niewiele znacz¹ca formalnoœæ. Dla innych jest to rzeczywiste 
zobowi¹zanie, które piêknie realizuj¹, jak¿e czêsto udanie, w ci¹gu 
szeregu nastêpnych lat. 

W naszej parafii jest jedna rodzina, która jak tylko tu jestem, ka¿dego 
roku zamawia Msze œw. w rocznicê chrztu swoich dzieci. Doros³a córka 
tych ma³¿onków jako mê¿atka zaczê³a teraz tak¿e zamawiaæ Msze œw. w 
rocznicê chrztu swoich dzieci. Tradycja przenios³a siê wiêc w nastêpne 
pokolenie. Czy w wymiarze duchowym mo¿e byæ coœ piêkniejszego, 
dojrzalszego?    

Wszyscy doroœli mamy w pamiêci piêkne wspomnienia papie¿a  Jana 
Paw³a II z Wadowic w 2003 roku. Ojciec Œw. pokazuj¹c wtedy na 
chrzcielnicê w swoim parafialnym koœciele powiedzia³: tu siê wszystko 
zaczê³o. Jedno ze zdjêæ utrwali³o obraz  klêcz¹cego papie¿a przy 
chrzcielnicy w wadowickiej œwi¹tyni. 

Dla ka¿dego ochrzczonego skierowane jest pytanie: czy cenisz sobie 
sakrament swojego chrztu, który wprowadza³ ciê w Koœció³? Czy za ten 
duchowy dar podziêkowa³eœ kiedyœ Bogu, swoim rodzicom i tak¿e 
chrzestnym? Czy znasz dok³adn¹ datê swojego chrztu?  Na ogó³ wiemy 
tylko gdzie byliœmy ochrzczeni. Czy znasz imiê i nazwisko ksiêdza, 
który ciê wprowadza³ w Koœció³? Czy kiedyœ w duchu wdziêcznoœci 
pomodli³eœ siê za niego (¿yj¹cego lub zmar³ego)? Ka¿dy powinien 
powiedzieæ to samo: przy moim chrzcie te¿ siê coœ wtedy rzeczywiœcie 
zaczê³o. Jak to siê rozwinê³o, a mo¿e zwinê³o? Mo¿e w³aœnie o tym 
wszystkim warto te¿ sobie pomyœleæ przy okazji tego wielkiego 
jubileuszu. 

                              x Przemys³aw Kompf
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W ostatnim tygodniu lipca w Krakowie odbywaæ siê bêd¹ Œwiatowe Dni 
M³odzie¿y z udzia³em Papie¿a Franciszka . Jest to rzeczywiœcie 
zdarzenie wyj¹tkowe i wa¿ne zarówno dla Koœcio³a, jak i Ojczyzny. 
Wed³ug zapowiedzi do Polski w tych dniach przybêdzie z ca³ego œwiata 
kilkaset tysiêcy m³odych ludzi, którzy bêd¹ chcieli uczestniczyæ w tym 
spotkaniu. Czêœæ osób przyjedzie indywidualnie, wiêkszoœæ w grupach 
zorganizowanych. Najwiêcej, co oczywiste, przyjedzie z pobliskiej 
zagranicy, z Europy. W mniejszej iloœci z pozosta³ych kontynentów, ale 
na pewno takie grupy bêd¹.  

Zwyczajem wczeœniejszych spotkañ by³o, ¿e uczestnicy, zanim 
rozpoczê³y siê Œwiatowe Dni, przybywali do goszcz¹cego ich kraju 
trochê wczeœniej, aby zapoznaæ siê z jego kultur¹, histori¹, tradycj¹ itd.  
W tym roku ma byæ podobnie. Jest to oczywiœcie wielka okazja do 
promocji naszej Ojczyzny, do pokazania te¿ ¿ycia naszego Koœcio³a. 
Ka¿da zorganizowana grupa pielgrzymkowa  bêdzie kierowana w 
odpowiednie miejsce. Kilka tysiêcy pielgrzymów ma trafiæ do 
Wielkopolski.  Nie bêd¹ oni jednej narodowoœci. 

W chwili obecnej trwa akcja zbierania deklaracji rodzin, które chcia³yby 
udzieliæ goœciny takim pielgrzymom. Nie chodzi o jakiœ nadzwyczajny 
komfort, ale o zapewnienie bezpiecznego noclegu i czegoœ zwyczajnego 
do jedzenia.  T¹ akcjê rozpoczêliœmy tak¿e w naszej parafii. Wierzê, ¿e 
trochê takich chêtnych rodzin siê uzbiera. Chodzi o dni miêdzy 23 a 25 
lipca. Jeœliby ktoœ by³ gotów na przyjêcie pielgrzymów do siebie, proszê 
o zg³oszenie. Zapisy prowadzi p. Maria Macio³ek z Wierzonki. Jeœli ktoœ 
jej nie zna, mo¿e zg³osiæ siê te¿ do mnie.  W celu u³atwienia 

przekazywania informacji nale¿y 
podaæ numer telefonu kontaktowego i 
adresu poczty elektronicznej. T¹ drog¹ 
bêd¹ przekazywane dalsze 
wiadomoœci.

Nie bêdzie potrzeby goszczenia pielgrzymów u siebie przez pe³ne trzy 
dni. W ci¹gu dnia oni bêd¹ uczestniczyæ w przygotowanym dla nich w 
Poznaniu centralnym programie spotkañ.  W grupach jêzykowych maj¹ 
zwiedzaæ miasto, przewidziane s¹ jakieœ koncerty muzyczne  itd. 
Dopiero póŸnym popo³udniem, pod wieczór powróc¹ na nocleg. Wtedy 
mo¿e byæ czas spotkania w parafii albo w domach u goszcz¹cych 
pielgrzymów rodzin. 

Kilka razy by³em pytany, co zrobiæ jeœli ktoœ chcia³by z parafii z 
m³odzie¿y jechaæ na Œwiatowe Dni M³odzie¿y do Krakowa. Parafia jako 
taka wyjazdu organizowaæ nie bêdzie, ale ka¿demu chêtnemu umo¿liwi 
wyjazd. W wariancie najkrótszym, dwudniowym, obliczonym na 
wyjazd i spotkanie z papie¿em nale¿y liczyæ siê z kosztem oko³o 300 z³ 
od osoby. Organizatorem grup pielgrzymkowych w naszej diecezji jest 
Duszpasterstwo M³odzie¿y Jordan w Poznaniu. Do niego nale¿y siê 
zwracaæ, mo¿na to zrobiæ za poœrednictwem parafii. Osoby 
niepe³noletnie musz¹ mieæ opiekuna.  Termin zg³oszeñ up³ywa
 z koñcem kwietnia.    
                                         x Przemys³aw Kompf

Fina³ tego zadania przewidziany jest na prze³om wrzeœnia i 
paŸdziernika. Wtedy 20 kapliczek ró¿añcowych powinno ju¿ byæ 
rozstawionych na drodze z Kicina do Wierzenicy. Wszystkie stosowne 
zgody s¹ (podobno) za³atwione. Udzia³em w otwarciu drogi 
zainteresowane s¹ w³adze obydwu gmin: Czerwonak i Swarzêdz. Dla 
Kicina jest to jeden z elementów programu 700-lecia istnienia tej 
miejscowoœci. W po³¹czeniu z tym 
wydarzeniem planowana jest te¿ w 
ostatni weekend wrzeœnia noc 
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koœcio³ów drewnianych w Kicinie i 
Wierzenicy.

Jako parafia wziêliœmy na siebie 
zadanie pilotowania sprawy 
p³askorzeŸb przedstawiaj¹cych 
poszczególne czêœci ró¿añca. Cieszê 
siê, ¿e rzeŸbiarz p. Piotr Woliñski z 
Kcyni solidnie wywi¹zuje siê z 
wziêtego na siebie zadania. Jest 
satysfakcja, ¿e jego praca zdoby³a 
powszechne uznanie mieszkañców. 
To wa¿ne, bo przecie¿ powinno to 
byæ dzie³o, które bêdzie siê podobaæ.  
Do chwili obecnej zosta³o 
przygotowanych 9 p³askorzeŸb (stan 
na 10 marca). Dotychczasowe prace 
poch³onê³y 8100 z³. Wszystko 
regulowane jest na bie¿¹co. Dziêkujê 
osobom, które wspar³y parafiê w 
realizacji tego zadania.

Mieszkaniec parafii kiciñskiej p. 
Jacek Napiontek  maj¹cy swoj¹ 
pracowniê stolarsk¹, wzi¹³ na siebie 
dzie³o budowy kapliczek. Jest to 
druga czêœæ realizacji tego zadania. Pilotowanie i koszty z tym zwi¹zane 
poniesie parafia w Kicinie. Pod koniec lutego w zak³adzie w Owiñskach 
z ks. Andrzejem Magdziarzem i p. Leszkiem Lesiczk¹ z Kicina mieliœmy 
okazjê obejrzeæ prototyp takiej kapliczki. Podzieliliœmy siê swoimi 
spostrze¿eniami i zg³osiliœmy drobne uwagi. Ogólnie ujmuj¹c, ca³oœæ 

prezentuje siê okazale.  

Mam coraz wiêksz¹ pewnoœæ, ¿e 
zadanie zostanie w terminie 

zrealizowane. Bêdzie to piêkny, 
jedyny w swoim rodzaju, 
niepowtarzalny akcent zwi¹zany z 
1050-leciem chrzeœcijañstwa w 
Polsce.  Nawi¹zuje do czasów, 
kiedy tu, na tej ziemi 
duszpasterzowali  wspaniali  
kap³ani spo³ecznicy: ks. Wincenty 
Studniarski (1864  1903) i ks. 
Ludwik Haase (1904 - 1940), 
przemierzaj¹cy setki razy 
odleg³oœæ miêdzy obiema 
miejscowoœciami i zapewne 
niejedn¹ dziesi¹tkê ró¿añca 
odmówili w czasie drogi z Kicina 
do Wierzenicy i odwrotnie. 
Siêgaj¹c do tego piêknego 
dziedzictwa warto dzisiaj te¿ uczyæ 
ludzi Bo¿ego wêdrowania z 
modlitw¹ w sercu i na ustach, z 
ró¿añcem w rêku. 

Z  ka¿d¹ kolejn¹ wyrzeŸbion¹ 
tajemnic¹ ró¿añca mam osobiœcie 
coraz wiêcej pozytywnych emocji 
zwi¹zanych z tym 
przedsiêwziêciem. Coraz bardziej czujê, jak to zadanie jest piêkne, jak 
ono jest potrzebne i wa¿ne.  Widzê ju¿ oczami wyobraŸni  wszystkie 
kapliczki ustawione  na ca³ej drodze. 
                                           x Przemys³aw Kompf
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zadowolony i dlatego te¿ w³aœnie do tej firmy zwróci³em siê ponownie z 
proœb¹ o podjêcie siê zadania. Rozmowy na ten temat i wi¹¿¹ce 
ustalenia zrobione zosta³y jeszcze w poprzednim roku. Cieszê siê, ¿e 
wszystko siê uda³o. Koszt inwestycji to 20 350 z³. ¯eby zap³aciæ parafia 
trochê siê zad³u¿y³a, ale powoli wszystko siê stopniowo sp³aci. Na 
pewno za nastêpne, zarazem najwiêksze, ale te¿ i ostatnie tegoroczne 
zadanie, jakim jest wymiana ³awek w koœciele, zabierzemy siê dopiero 
w momencie kiedy wszystkie p³atnoœci zwi¹zane z dzwonami i 
kapliczkami zostan¹ zamkniête i nie 
bêdzie ¿adnego zad³u¿enia. 

Ponowne uruchomienie wszystkich 
dzwonów planowane by³o na dzieñ 
16 kwietnia, kiedy w Poznaniu 
odbywaæ siê bêd¹ centralne 
uroczystoœci 1050-lecia chrztu 
Mieszka. Wobec faktu, ¿e wszystko 
zosta³o zrobione wczeœniej, dzwony 
pierwszy raz us³yszymy oficjalnie 
na Wielkanoc w czasie 
rezurekcyjnej procesji. Oczywiœcie, 
mieszkañcy Wierzenicy mogli je 
us³yszeæ wczeœniej, bo przecie¿ w 
czasie monta¿u odbywa³y siê próby.  

W tygodniu wierzenickie dzwony 
odzywaæ siê bêd¹ dwukrotnie w 
ci¹gu dnia.  W samo po³udnie i o 17.00, pó³ godziny przed  Msz¹ œw. o 
17.30. W niedzielê o 7.00 i 10.30, a wiêc te¿ pó³ godziny przed Msz¹ 
œw.  i o 12.00. Oprócz tego przy ka¿dej innej szczególnej okazji. Niech 
g³os dzwonu bêdzie dla nas wszystkich przypomnieniem o potrzebie 
chwa³y Bo¿ej w naszym ¿yciu. 

                  ks. Przemys³aw Kompf   

12 13

Kiedy koñczy³em pisanie  tekstu o kapliczkach ró¿añcowych, w 
czwartek 3 marca odebra³em telefon z firmy p. Praisa pracuj¹cej nad 
naszymi dzwonami.  „Czy mo¿emy w przysz³ym tygodniu rozpocz¹æ 

prace przy modernizacji dzwonów?"  
Mia³y one byæ wykonane po 
Wielkanocy, ale wszystko zosta³o 
przygotowane ju¿ wczeœniej. Nie ma 
wiêc na co czekaæ. Ka¿dy ma jakieœ 
swoje harmonogramy. Osobiœcie wolê, 
¿e coœ zrobione zosta³o prêdzej ani¿eli 
z opóŸnieniem.  10 i 11 marca zjawi³a 
siê grupa monta¿owa, która wykona³a 
wszystkie prace. Z racji nieobecnoœci 
mojej w parafii w niedzielê 13 marca 
nie mog³em o tym poinformowaæ 
osobiœcie.    

 
Trudno jest mi opisaæ co w³aœciwie 
zosta³o zrobione przy tych dzwonach.  

Najkrócej ujmuj¹c, zosta³ za³o¿ony nowy, w pe³ni zautomatyzowany 
napêd dzwonów obs³ugiwany przez  pilota. Ka¿dy 
z nich bêdzie móg³ odzywaæ siê oddzielnie i wszystkie razem. 
Dotychczasowe rozwi¹zanie w ostatnich latach do¿y³o swoich dni. Z 
trzech odzywa³ siê ju¿ tylko jeden dzwon. Trzeba by³o zabraæ siê 
za naprawê. Jak to zrobiæ? Naprawiaæ stary zu¿yty mechanizm, czy 
zastosowaæ nowy? Maj¹c taki wybór zdecydowa³em siê na to drugie 
rozwi¹zanie. Bardziej przysz³oœciowe, ale i bardziej kosztowne. 

Firma p. Praisa wykonywa³a ju¿ dla 
naszej parafii za moich czasów jedno 
zlecenie: dzwon dla kaplicy w 
Kar³owicach. Z prac by³em wtedy 
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Zmiennoœæ marcowej pogody zawarta jest w znanym porzekadle: w 
marcu jak w garncu. Koñczy siê zima i rozpoczyna wiosna, a jak 
doœwiadczamy kalendarz i klimat nie zawsze id¹ ze sob¹ w  parze. 
Czasem jeszcze prószy œnieg, niespodziewanie robi siê ciep³o i 
s³onecznie, to znów pada deszcz.  Choæ wspó³czeœnie pory roku 
symbolizuj¹ mniej ni¿ kiedyœ ró¿ne okresy w ¿yciu cz³owieka, to 
nadal nierzadko wiosna kojarzona jest z m³odoœci¹, a zima ze 
œmierci¹. Smutek po odejœciu bliskiej osoby i radoœæ narodzin 
potomka w ¿yciu, jak w marcowej pogodzie przeplataj¹ siê. Tak te¿ 
by³o w wielkopolskiej linii Cieszkowskich. Chronologicznie rzecz 
ujmuj¹c najpierw, na koñcu kalendarzowej zimy by³a radoœæ. 19 
marca 1861 roku w Berlinie Helena (Halina) Cieszkowska urodzi³a 
drugiego syna.  Z trzech jego imion pierwsze  August by³o po ojcu i 
pradziadku Kickim, nastêpne to Adolf i Józef. Z czasem, te¿ w 
doros³ym ¿yciu, zwany by³ „Guga". Berlin by³ miejscem narodzin 
drugiego syna Heleny i Augusta z tego wzglêdu, ¿e August 
przebywa³ w tym mieœcie jako pose³ do parlamentu pruskiego, pe³ni³ 
wtedy funkcjê prezesa Ko³a Polskiego. Ojca nie by³o przy jego 
narodzinach, by³ w Warszawie na zebraniu Towarzystwa 
Rolniczego  organizacji skupiaj¹cej ziemian z Królestwa Polskiego 
(by³ wówczas obywatelem pruskim, ale i w³aœcicielem dóbr w 
Królestwie). Wróci³ 21 marca i zasta³ ¿onê ciê¿ko chor¹. Choroba 
wygra³a, kobieta zmar³a 24 marca. W udostêpnionej w ubieg³ym 

roku kolekcji ikonografii Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk jest przejmuj¹ce zdjêcie poœmiertne Heleny 
(Haliny). Przez nastêpne 33 lata August Cieszkowski ¿y³ samotnie, 
nie szuka³ kolejnej towarzyszki ¿ycia. Œmieræ zabra³a tego 
zas³u¿onego Wielkopolanina i Polaka 12 marca 1894 roku, zmar³ w 
Poznaniu. Tak¿e w marcu odeszli obaj ojcowie ma³¿onków Heleny i 
Augusta Cieszkowskich. 23 marca 1856 roku zmar³ Krzysztof 
Cieszkowski, ojciec Heleny, zosta³ pochowany w Jeruzalu. Pawe³ 
Cieszkowski, ojciec Augusta, zd¹¿y³ ucieszyæ siê wnukami, zmar³ 
26 marca 1862 roku.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Cz³onkowie Klubu Seniora „M³odzi Duchem” - kr¹g biblijny z 
Wierzonki  uczestniczyli w  weekendowych rekolekcjach 
organizowanych przez Szko³ê Formacji Duchowej w Morasku,  
prze¿ywanych w milczeniu w klimacie duchowoœci ignacjañskiej.
Tematem przewodnim by³ cytat: „Oto Ja dokonujê rzeczy nowej... Czy¿ 
jej nie poznajecie” / Iz.43,19/ . 
Prowadz¹cym rekolekcje by³ ks. dr. Tomasz Siuda. 
Nasza grupa liczy³a 10 osób i by³a najliczniejsza. Celem rekolekcji by³o 
pog³êbienie wiedzy na temat duchowoœci Biblijnej i wykorzystywanie 
Pisma Œwiêtego w ¿yciu chrzeœcijañskim duchowym. Oprócz wyk³adów 
by³ czas na liturgiê i medytacje. Mo¿na powiedzieæ, ¿e by³y to 
rekolekcje egoistyczne z tego powodu, ¿e ka¿dy mia³ zajmowaæ siê tylko 
sob¹ i byæ ze sob¹. Mia³o to nam pomóc  us³yszeæ, co Bóg pragnie nam 
powiedzieæ poprzez S³owo, zrozumieæ Go i przyj¹æ, staraæ siê stosowaæ 
Jego s³owa w ¿yciu codziennym. Nieraz potrzeba nam tej chwili, aby 
odkryæ siebie na nowo i wskoczyæ na w³aœciwe tory.

Zespó³ Caritas bêdzie rozprowadza³ w Niedzielê Palmow¹ wykonane 
przez wolontariuszy i dzieci  „Palmy Wielkanocne”. Ca³kowity dochód 
zostanie przeznaczony na wsparcie festynu z okazji „Dnia Dziecka” 
organizowanego w czerwcu. 
Za wsparcie akcji z góry dziêkujemy!!! 

Program Œwiêtowania na stadionie „INEA” w Poznaniu w sobotê 
16.04.2016 r. 
10:00 – pocz¹tek spotkania 

10:50 -  oficjalne otwarcie 
œwiêtowania jubileuszu 

14:00  - Eucharystia z chrztem dla doros³ych 
19:00  - czeœæ kulturalna – musical „ Jesus Christ Superstar”

Z naszej Parafii bêdzie uczestniczy³o 29 osób. Wejœciówka w cenie 20 z³ 
(pakiet pielgrzyma) obejmuje: bilet do wstêpu na stadion, ciep³y 
posi³ek, œpiewnik, bia³¹ szatê, pami¹tkowy wydruk,  miejsce siedz¹ce w 
danym sektorze. Nale¿y zabraæ ze sob¹ ciep³e ubranie. Zabronione jest 
wnoszenie na teren stadionu ostrych narzêdzi, napojów w puszkach i 
butelkach, aparatów i kamer. Zakoñczono przyjmowanie zapisów.

Z okazji Jubileuszu w dniach 14-15.04.2016 zagoœci w Poznaniu 
Jasnogórski Obraz. 
Program uroczystoœci: 
czwartek 14.04.2016 – Fara godz. 21.00 - powitanie Obrazu 
Nawiedzenia, Apel Jasnogórski
czuwanie przy Wizerunku Matki Bo¿ej  
pi¹tek 15.04.2016 
00:00 - „Pasterka Maryjna” 
6:00, 8:00, 12:30 - Msze Œw. 
15:00 – po¿egnanie Wizerunku Matki Bo¿ej 
15:45 - procesja Maryjna z Fary do Katedry
17:00 - Uroczysta Msza Œw. dziêkczynna za opiekê nad Nasz¹ Ojczyzn¹ 
w Katedrze z udzia³em najwy¿szych w³adz pañstwowych i 
samorz¹dowych.
Grupa 10-osobowa zadeklarowa³a  na dzieñ dzisiejszy chêæ 
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uczestnictwa w Pasterce „Maryjnej” Organizujemy wspólny wyjazd 
w³asnymi œrodkami transportu.

W dniu 5.03.2016 r. cz³onkowie Klubu Seniora i wolontariusze Caritas 
uczestniczyli w spotkaniu poœwiêconemu obchodom Œwiêta Kobiet w 
œwietlicy Wierzonce. Trudno siê wyzbyæ przywi¹zania do tradycji z 
dawnych lat, ale te¿ mi³o wspominano wrêczanie w ten dzieñ paniom 
kwiatka, a konkretnie czerwonego goŸdzika i pary rajstop. A trzeba 
wspomnieæ, ¿e w tych czasach rajstopy by³y towarem deficytowym. I 
dobrze, ¿e goŸdzik siê zreformowa³ i kwiaty wrêczane obecnie kobietom 
w dniu ich œwiêta s¹ coraz piêkniejsze, w ró¿nych barwach i odcieniach 
szarego ¿ycia. Dziêkujê za pomoc w przygotowaniach, za mi³¹ 
atmosferê, humor pomimo wieku i  trosk dnia codziennego. Do 
zobaczenia za rok! 

W œrodowy wieczór 9.03.2016 r.  uczestniczyliœmy w koncercie 
zorganizowanym z okazji „Dnia Kobiet” w Pa³acyku pod Lipami w 
Swarzêdzu przez Oœrodek Kultury w Swarzêdzu. Z tej okazji wyst¹pi³ 
zespó³ „Czerwony Tulipan” dostarczaj¹c moc wra¿eñ, humorystyczne 
skecze i wp³ywaj¹c koj¹co na duszê œpiewem i muzyk¹. 

Zakoñczy³ siê nabór na wakacyjny wyjazd doros³ych do Kazimierza 
Dolnego. W tym roku z tej formy organizowanego wyjazdu dla 
skorzysta 57 osób, a 4 czekaj¹ w kolejce na liœcie rezerwowej. 
Zakoñczono równie¿ nabór dzieci na wyjazd turystyczno -  wakacyjny 
formie wycieczki objazdowej dla dzieci i m³odzie¿y, tu równie¿ 
utworzono listê rezerwow¹. 

Zapraszamy w ka¿dy czwartek od godz. 16:30 na spacery z kijkami. 
Zachêcamy równie¿ do æwiczeñ na  si³owni zewnêtrznej usytuowanej na 
boisku sportowym. Zbiórka przy œwietlicy w Wierzonce. Zajêcia bêd¹ 
prowadzone pod nadzorem instruktora.

 W œwietlicy w Wierzonce rozpocznie siê kurs komputerowy 
prowadzony przez Stowarzyszenie So³tysów przy pomocy Rady 
So³eckiej i Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego. Fundusze UNJ zosta³y pozyskane przez w/ w 
Stowarzyszenie, a szkolenie adresowane jest do osób w przedziale 
wiekowym od 25 lat do 64 lat. Ca³oœæ kursu obejmuje 80 godzin i 
koñczy siê uzyskaniem certyfikatu. W programie bior¹ udzia³ 24 osoby. 

¯yczymy owocnej nauki, na któr¹ nigdy nie jest za póŸno. A z wiekiem 
warto spe³niaæ swoje marzenia. 

 Irena Prokop

18 grudnia 2014 roku na wystawie po walnym zebraniu cz³onków 

Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk zosta³a zaprezentowana 

fotografia fragmentu 

obrazu w³oskiego 

malarza Niccola 

Montiego. Znajduje siê 

ona w albumie ze 

zdjêciami m³odszego 

syna Augusta 

Cieszkowskiego, jego 

imiennika zwanego 

„Guga”. Na 

sfotografowanym 

fragmencie 

przedstawiony jest Pawe³ 

Cieszkowski z dzieæmi – 

Gabryel¹ i Augustem. S¹ 

to jedyne znane obecnie 

wizerunki Augusta 

Cieszkowskiego w wieku 

dzieciêcym, jego zmar³ej 

przedwczeœnie siostry i 

W dwóch poni¿szych artyku³ach 
przedstawiamy wyniki œledztwa naszych 

Redaktorów z Wierzonki 
oraz Bibliotekarza z Siennicy Ró¿anej czyli... 

TAJEMNICA PORTRETU!
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ona w albumie ze 

zdjêciami m³odszego 
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Cieszkowskiego, jego 
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sfotografowanym 
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W dwóch poni¿szych artyku³ach 
przedstawiamy wyniki œledztwa naszych 

Redaktorów z Wierzonki 
oraz Bibliotekarza z Siennicy Ró¿anej czyli... 

TAJEMNICA PORTRETU!
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ojca.  Do tego dnia za najwczeœniejsz¹ ze znanych podobizn Augusta 

Cieszkowskiego uchodzi³a litografia wykonana przez Maksymiliana 

Fajansa do zeszytów Wizerunków polskich. Fajans by³ litografem, 

rysownikiem, a potem tak¿e fotografem. W okresie od 1844 do 1849 

roku uczy³ siê w Szkole Sztuk Piêknych w Warszawie, a potem w latach 

1850-1853 w Pary¿u, miêdzy innymi u Ary Scheffera - francuskiego 

malarza i rytownika pochodzenia holenderskiego. Scheffer by³ 

zaprzyjaŸniony z Zygmuntem Krasiñskim, wykona³ portrety jego ¿ony – 

Elizy (El¿biety) z domu Branickiej i kochanki Delfiny Potockiej. Nim 

przejdziemy do dalszych rozwa¿añ – nieco o technikach przedstawiania 

wizerunków. Najstarszymi by³y obrazy malowane przez malarzy. W 

1798 roku zosta³a wynaleziona litografia – technika graficzna, dziêki 

której wykonany na kamieniu litograficznym rysunek mo¿na by³o 

wielokrotnie powielaæ. Zapocz¹tkowa³a ona druk p³aski. Rok uznawany 

jest za datê wynalezienia fotografii. Francuz Daguerre opracowa³ metodê 

pozwalaj¹c¹ na otrzymanie zdjêcia, ale tylko w jednym egzemplarzu. 

Utworzony na p³ytce obraz by³ od razu obrazem pozytywowym, do 

historii przeszed³ jako dagerotyp. Musia³y up³yn¹æ kolejne lata, by 

technika fotograficzna pozwala³a na powielanie tego samego zdjêcia 

szereg razy. Dopiero w latach 90-tych XIX wieku fotografia na dobre 

zagoœci³a na ³amach prasy zastêpuj¹c rysunek. Tak wiêc dziêki litografii 

mo¿na by³o zobaczyæ podobiznê cz³owieka nie stykaj¹c siê z nim 

osobiœcie. swoje Wizerunki polskie wydawa³ najpierw w Pary¿u, a 

potem w Warszawie. Informacje o ich iloœci – 14 zeszytów – s¹ zgodne. 

Rozbie¿ne s¹ natomiast przekazy odnoœnie okresu w jakim powsta³y. 

Nie budzi w¹tpliwoœci data pocz¹tkowa – rok 1851. W przypadku daty 

koñcowej wspominane s¹ lata od 1861 do 1863. Znalezienie u schy³ku 

2015 roku cyfrowej wersji portretu Augusta Cieszkowskiego w zbiorach 

Narodowego w Warszawie (MNW) rozpoczê³o dwukierunkowe zabiegi. 

Wespó³ z Monik¹ Nagowsk¹ z Zespo³u Szkó³ CKR w Siennicy Ró¿anej, 

nosz¹cych imiê Augusta Cieszkowskiego, uda³o siê szybko ustaliæ 

autorstwo i czas powstania portretu [o tym tekst Moniki]. Obraz 

namalowa³a Eliza Krasiñska w 1855 roku. Na marginesie, Eliza w 

ciekawym miejscu sygnowa³a swoje dzie³o, nad prawym obojczykiem 

Augusta. Wówczas te¿ wyp³ynê³a kwestia, która z tych podobizn 

przedstawia m³odszego Augusta. Ju¿ 2 stycznia 2016 roku o 9:29 dotar³ 

e-mail od Moniki,  która te¿ maluje, odnosz¹cy siê do tego zagadnienia: 

Stawiam na wizerunek autorstwa Fajansa, jako ten wczeœniejszy, bo 

August jest na nim m³odszy, jak na mój gust. Co prawda w obrazie Elizy 

Krasiñskiej jego twarz 

wydaje siê g³adsza, ale 

artystka mia³a jednak 

sk³onnoœæ do 

wyg³adzania i chyba nie 

mo¿na za bardzo jej 

wierzyæ w tym wzglêdzie. 

Zerknij jednak na siwy i 

nieco nastroszony zarost 

Augusta na jej obrazie - 

zw³aszcza ko³o ucha, nad 

policzkami siwe w³osy nie 

uk³adaj¹ siê g³adko, s¹ 

na to zbyt sztywne. Z 

kolei u Fajansa broda 

wydaje siê czarniejsza, 

na pewno z precyzj¹ 

odda³by posiwia³y zarost, 

gdyby taki by³ w istocie. 

œmy wówczas fotografi¹ 

obrazu o niskiej rozdzielczoœci, udostêpnienie przez NMW zdjêcia o 

lepszych parametrach pozwoli³o na dok³adniejsz¹ analizê. Nie by³o ju¿ 

¿adnych w¹tpliwoœci odnoœnie siwiej¹cej brody Augusta. W³odek 

zauwa¿y³ analogiê postêpów siwienia brody Augustowej i swojej. Nie 

pozosta³o nic innego jak podj¹æ próbê ustalenia, kiedy swoj¹ litografiê 

wykona³ Fajans. Przy podejœciu bezkrytycznym do informacji w 

internecie, sprawa wydawa³a siê prosta i jednoznaczna. Na stronie 

Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej zeszyt z Cieszkowskim to karta nr 

1, czyli w takim razie rok 1851. Fajans przedstawia³ znane osobistoœci 

swoich czasów. A jednak nawet przy naszej fascynacji Augustem 

w¹tpiliœmy, czy by³ on wówczas a¿ tak pierwszoplanow¹ postaci¹. 
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¯mudne poszukiwania gotowych informacji w internecie nic nie da³y. 

Dopiero przegl¹danie prasy, g³ównie warszawskiej od 1851 roku, pomoc 

P. Czy¿a, kustosza Gabinet Rycin i Rysunków MNW oraz Joanny 

Pietrowicz z Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 

doprowadzi³y do bardziej konkretnych ustaleñ. „Goniec Polski”, Poznañ 

19 lipca 1851: (Wizerunki Polskie Fajansa). Niejednokrotnie ju¿ czasowe 

pisma polskie brzmia³y odg³osem nazwiska pana Fajans, któremu 

œwietn¹ przysz³oœæ rokuj¹. Obecnie jak wiadomo, pan Fajans bawi w 

Pary¿u, gdzie zajmuje siê wydawaniem dzie³a pod napisem: Wizerunki  

Polskie, obejmuj¹cego portrety s³awnych  spó³czesnych rodaków, 

litografowane z natury z tekstem zawieraj¹cym krótk¹ wiadomoœæ o ich 

¿yciu i dzie³ach. Pierwszy zeszyt obejmuj¹cy trzy wizerunki sk³ada siê z 

portretów: hrabiego Edwarda Raczyñskiego, Józefa Elsnera i Józefa 

Korzeniowskiego. Artysta obra³ sobie trzy tak odmienne w swoich 

rodzajach znakomitoœci, ¿eby przekazaæ na papierze spó³ziomkom rysy 

ludzi, którzy im siê tak zaszczytnie w swoich szlachetnych zawodach 

zas³u¿yli. Ok³adka tego zeszytu, ka¿dy zeszyt bowiem inn¹ ok³adkê mieæ 

bêdzie, wyobra¿a god³a dzie³ ka¿dego z tych trzech mê¿ów. (…) Nie 

braknie panu Fajans na materya³ach do nowych wizerunków; liczny 

bowiem jest poczet mê¿ów, którzy œwietne zas³ugi tak w literaturze, jak w 

sztukach piêknych w kraju naszym po³o¿yli.Jak z tego wynika, postaæ 

Augusta nie znalaz³a siê w pierwszym zeszycie. Druk szybko trafi³ z 

Pary¿a  do Warszawy. „Kurjer Warszawski” 12 sierpnia 1851, nr 211: 

Xiêgarnia Henryka Natansona, otrzymawszy na g³ówny sk³ad dzie³o p. n. 

Wizerunki polskie, rysowane z natury, i litogrofowane przez Max: 

Fajansa, zawiadamia PP. Prenumeratorów, którzy z³o¿yli przedp³atê na 

rêce Autora, i¿ mog¹ zg³aszaæ siê do tej¿e Xiêgarni po odbiór wysz³ego 

ju¿ zeszytu pierwszego. W 1853 roku Fajans przeniós³ siê do Warszawy. 

„Warszawska” 24 czerwca/6 lipca (ró¿nica 13 dni miêdzy u¿ywanym w 

Rosji kalendarzem juliañskim – 24 czerwca, a obowi¹zuj¹cym dziœ 

gregoriañskim) 1853 nr 172: Znany z swych piêknych prac 

litograficznych artysta, P. Maksymilijan Fajans, po d³ugiej nieobecnoœci 

powróci³ do Warszawy.Otworzy³ w niej swój zak³ad i ju¿ 30 sierpnia/11 

wrzeœnia 1853 „Kurjer Warszawski” nr 237 donosi³: Najpierwszym 

portretem, jaki wyszed³ z litografji P. Maxa Fajansa, od chwili otwarcia 

pracowni jego w Warszawie, jest portret m³odej Deotymy (Panny 

Jadwigi £uszczewskiej), wykonany przez niego pod³ug orygina³u Marji-

Ludwiki Hrabianki £ubieñskiej. tym czasie prace nad 

Wizerunkamirealizowa³ bardzo sprawnie. Jak informowa³a 

„Warszawska” 21 paŸdziernika/2 listopada 1852 nr 289: W tym 

litograficznym przegl¹dzie p. Fajans nie ma³e miejsce zaj¹æ powinien; 

doci¹gn¹³ on ju¿ do szóstego zeszytu portrety naszych znakomitoœci. Ilu 

z tej galerji naszych nieœmiertelnych prawdziwie nieœmiertelnoœci siê 

dobije?Czyli pod koniec 1852 by³o ju¿ szeœæ zeszytów. Potem jednak 

nast¹pi³a kilkuletnia przerwa, po której „Kurjer Warszawski” 23 lipca/4 

sierpnia 1857 nr 201 poinformowa³ swoich czytelników: P. Maxy: 

Fajans w³aœciciel zak³adu artystyczno-litograficznego w Warszawie, 

wywiêzuj¹c siê Publicznoœci z zaci¹gniêtego przez siebie obowi¹zku co 

do wydawania Wizerunków Polskich, usun¹wszy wszelkie przeszkody, 

które wydawnictwo to przez czas niejaki zatrzymywa³y, obecnie wyda³ 

trzy nowe poszyty tych¿e Wizerunków, obejmuj¹ce portrety: Andrzeja 

Hr: Zamoyskiego, Jana-Winc: Bandtkie, Rafa³a Hadziewicza, Teodora 

Narbutta, Franciszka Wê¿yka, Ludwika Kondratowicza (Syrokomli), 

Wojciecha Jastrzêbowskiego, Józefa Muczkowskiego i Alex: Lessera. 

Biografje tych osób, ³¹cznie z biografjami osób w poprzednim 8m 

poszycie pomieszczonych, jako to: Józ: Goluchowskiego, Anto: Wagi i 

Augusta Cieszkowskiego, do³¹czone s¹ do tych 3ch poszytów. Oprócz 

tych P. M . Fajans, przysposabia ju¿ nastêpne poszyty, do których ma 

kilka portretów gotowych, a przytem nieomieszka³ korzystaæ z bytnoœci 

w Warszawie kilku znakomitych i posiadaj¹cych ogóln¹ sympatjê 

mê¿ów, mianowicie PP. Edwarda Odyñca, Sta: Moniuszki i Alex: Grozy, 

narysowa³ z natury ich portrety i pomieœci takowe w dalszym ci¹gu 

Wizerunków Polskich, tak, i¿ ca³a pierwsza serja z 15tu poszytów 

sk³adaj¹ca siê, w r. b . ukoñczon¹ i wydan¹ zostanie. Osoby 

prenumeruj¹ce Wizerunki, racz¹ zg³osiæ siê z kwitami po odbiór 

wysz³ych obecnie poszytów, gdzie przedp³atê z³o¿y³y. nota biograficzna 

w przypadku Augusta podajê b³êdn¹ datê dzienn¹ jego narodzin – 14 

zamiast 12 wrzeœnia. natomiast jego praca Antrag zu Gunsten der Klein-

Kinder Bewahranstalten… jest datowana na rok 1846, podczas gdy 

wszystkie dostêpne Ÿród³a podaj¹ 1855. wiêc wszystko wskazuje na to, 
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¿e wizerunek Augusta zosta³ opublikowany w 1857 roku. Nie przes¹dza 

to o tym, kiedy powsta³a podobizna Augusta. „Warszawska” 24 lipca 

1851 nr 192 przywo³uje s³owa Fajansa: Aby do³¹czyæ do dawnego w tym 

przedmiocie snopu nowy rodzimy k³osek, przyczepiæ nowy listek 

wawrzynów spó³czesnych, przedsiêwzi¹³em zdi¹æ z natury popiersia, 

gdziekolwiek zdarzy³a mi siê do tego zrêcznoœæ, tych wszystkich, co siê 

potrafili godnie odznaczyæ w jakimb¹dŸ rodzaju na polu umys³ów oœci 

naszej. — Dot¹d mam ju¿ kilkadziesi¹t popiersi, które wystarcz¹ na dwa 

kompletne oddzia³y, lecz w ci¹gu ich wydawnictwa przedsiêwezmê now¹ 

podró¿ artystyczn¹, aby uzupe³niæ w nastêpnych oddzia³ach plon 

przedsiêwziêtej przezemnie pracy. wiêc ju¿ w 1851 roku mia³ 

kilkadziesi¹t popiersi, które mia³y wystarczyæ zapewne na dwie serie 

zeszytów, skoñczy³ na jednej i 14 zeszytach, dziesi¹ty by³ podwójny – 

nie 3 a 6 postaci. Wydaje siê wielce prawdopodobne, ¿e wœród 

zebranych wizerunków by³ i Augusta. Jak informowa³a „Warszawska” 

27 marca/8kwietnia 1852 nr 94: W tych dniach wyszed³ zeszyt 4ty dzie³a 

wydawanego przez Maxymiljana Fajansa, pod tytu³em: Wizerunki 

Polskie. — Zeszyt ten zawiera portreta: Anny Nakwaskiej(…) Biografie 

do tych trzech wizerunków, do³¹czone bêd¹ przy 5tym zeszycie, który 

tak¿e niebawem prassê opuœci. ³o to szybkie wydawanie kolejnych 

zeszytów, w listopadzie tamtego roku by³o ich ju¿ 6. Przy zachowaniu 

tego tempa i kolejnoœci przedstawiania postaci  zeszyt z Augustem 

powinien ukazaæ siê w 1853 roku. Co za tym idzie jego podobizna 

musia³a powstaæ co najmniej kilka miesiêcy wczeœniej. Pomimo ró¿nych 

technik, tu spostrze¿enia Moniki s¹ zgodne z naszymi, ewidentna 

siwizna przemawia za tym, ¿e August narysowany przez Fajansa by³ 

m³odszy ni¿ ten namalowany przez Elizê. Warto te¿ jeszcze dodaæ, ¿e 

dziêki Fajansowi znana jest podobizna Augusta i jego w³asnorêczny 

podpis umieszczony pod litografi¹.
                        Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Ma³o kto spodziewa siê, ¿e przekazywane sobie ¿yczenia szczêœcia w 
nowym roku, spe³ni¹ siê ju¿ w Nowy Rok. A jednak. 31 grudnia 2015 
roku od W³odzimierza Buczyñskiego  przyszed³ e-mail do ni¿ej 

podpisanego bibliotekarza. Co prawda nie zawiera³ ¿yczeñ, gdy¿ te 
zosta³y wys³ane znacznie wczeœniej, ale dotyczy³ Augusta 
Cieszkowskiego  patrona Zespo³u Szkó³ CKR w Siennicy Ró¿anej, 
który zosta³ sportretowany na pewnym XIX-wiecznym obrazie, 
okreœlonym jako nowe znalezisko. List przyszed³ z zachêt¹, by 
znalezisku przyjrzeæ siê dok³adnie i z do³¹czonym linkiem do zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie. August pojawi³ siê w ca³kiem 
nowej ods³onie. 

Obraz namalowano farbami olejnymi na p³ótnie o wymiarach ok. 48 
x 38 cm w orientacji pionowej. Z opisu wynika³o, ¿e zosta³ wykonany 
przez El¿bietê Krasiñsk¹-Jaraczewsk¹ i opatrzony sygnatur¹ „EK, 
1855". Augusta Cieszkowskiego przedstawiono na nim do ramion w 
ograniczonej gamie kolorystycznej  zgaszonych odcieniach br¹zów i 
szaroœci wpadaj¹cej w zieleñ. W centralnej czêœci oprócz bladej twarzy 
Augusta wzrok przyci¹ga jedynie gors i wysoko wywiniêty ko³nierzyk 
bia³ej koszuli. August ubrany jest w surdut i kamizelkê, a pod szyj¹ ma 
krawat zawi¹zany zgodnie z ówczesn¹ mod¹ (ma³o przypominaj¹cy 
krawaty wspó³czesne). Œwiat³o jest rozproszone, uwypukla jedynie 
czubek nosa Augusta. Postaæ zosta³a umieszczona na neutralnym tle 
szarej œciany. Poza modela jest ca³kowicie typowa, siedzi niemal na 
wprost patrz¹cego, lekko odwrócony w lew¹ stronê. Twarz promienieje 
spokojem, jest wyg³adzona, rysy maj¹ ³agodny wyraz. Obraz wydaje siê 
przy tym niedokoñczony, w dolnej partii jest mocno niedopracowany, 
ubranie namalowano szerokimi poci¹gniêciami pêdzla i niewielk¹ 
iloœci¹ farby. Przy g³adko wykoñczonej twarzy ró¿nica rzuca siê w oczy. 
Jak wiadomo w przypadku portretu najbardziej istotn¹ pozostaje kwestia 
uchwyconego podobieñstwa. August  wed³ug datowania obrazu  jest 
gdzieœ miêdzy litografi¹ Maksymiliana Fajansa a fotografi¹ z Berlina z 
1865 roku. Porównuj¹c ten portret z litografi¹ mo¿na zauwa¿yæ pewne 
odstêpstwa, których nie usprawiedliwia bardziej zaawansowany wiek 
modela  du¿e i nader wyraŸne ucho, zbyt okr¹g³e oczy i zbyt pe³ne usta. 

W ten ostatni dzieñ roku, póŸnym rankiem, do W³odka pop³ynê³a na 
temat obrazu mo¿e niefachowa lecz szczera opinia. W³odek za uwagi 
podziêkowa³ ju¿ w Nowy Rok o poranku, ale drêczy³o go poczucie, ¿e 
jest jakaœ tajemnica w datowaniu obrazu i latach ¿ycia jego autorki  
El¿biety Krasiñskiej-Jaraczewskiej  która jak siê okaza³o przez wiele lat 
mieszka³a w maj¹tku Borowica ko³o £opiennika, a wiêc niedaleko od 
Siennicy Ró¿anej. Wyjecha³a st¹d pod koniec 1830 roku lub wiosn¹ 
roku nastêpnego  gdy trwa³o powstanie listopadowe. Zmar³a w 
Krakowie 30 wrzeœnia 1832 roku. Z tego czasu pochodzi odrêcznie 
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spisany nekrolog, s³awi¹cy jej dokonania i rozliczne zalety. A jednak 
zastrze¿enia budzi pewna nieœcis³oœæ odnoœnie dzie³ malarskich. 
Przyznaæ nale¿y, ¿e by³a cz³owiekiem niezwyk³ym, lecz namalowanie 
portretu Augusta Cieszkowskiego w 1855 roku, w 23 lata po swojej 
œmierci... zakrawa na cud. 

W chwili œmierci El¿biety Krasiñskiej-Jaraczewskiej August 
Cieszkowski mia³ 18 lat. Mo¿e wiêc datowanie dzie³a na rok 1855 jest 
nieprawid³owe? August nie wygl¹da na obrazie zbyt m³odo, ale przecie¿ 
gani³ idealizowanie swoich wizerunków. Gdy zleci³ wykonanie 
w³asnego popiersia (zaginionego od czasów II wojny œwiatowej) 
Teofilowi Lenartowiczowi  prawdopodobnie by pomóc artyœcie w 
potrzebie  co prawda zap³aci³ i podziêkowa³ za tê „pami¹tkê przyjaŸni", 
ale najpierw szczerze oburzy³ siê, ¿e poddano go „rafaelizacji". Pisa³ do 
Lenartowicza: Pan zrobi³ mnie na jakiegoœ rafaelowskiego anio³a, a ja, 
choæ sprawami ducha ¿yjê, cia³em do ziemi tej przynale¿ê. A jednak 
nawet gdyby przyj¹æ opcjê, ¿e obraz namalowano znacznie wczeœniej, 
to trudno uznaæ, ¿e przedstawia nastolatka. Za to idealnie pasuje do roku 
1855, czyli do przypuszczalnego wygl¹du Augusta pomiêdzy 
pocz¹tkiem lat 50-tych (litografia) a po³ow¹ lat 60-tych, kiedy to filozof 
sfotografowa³ siê w Berlinie. Skoro datowanie portretu udostêpnionego 
w elektronicznym katalogu Muzeum Narodowego wydaje siê 
prawid³owe  nie mog³a go namalowaæ El¿bieta Krasiñska-Jaraczewska. 

Tajemnica portretu domaga³a siê wyjaœnienia bez wzglêdu na kusz¹c¹ 
perspektywê noworocznego odpoczynku.  Co mo¿e przyjœæ 
bibliotekarzowi do g³owy, gdy natknie siê na nieœcis³oœæ w katalogu? ¯e 
ktoœ przesun¹³ kartê na niew³aœciwe miejsce. Id¹c tym tropem, nale¿a³o 
sprawdziæ, czy w muzealnych zasobach s¹ prace jakiejœ innej m³odszej 
Krasiñskiej lub kogoœ o podobnie brzmi¹cym nazwisku, komu 
pomy³kowo odebrano by autorstwo „Portretu Cieszkowskiego" i 
przypisano ju¿ œp. Jaraczewskiej. Okaza³o siê, ¿e jest ktoœ taki. Pani ta 
¿y³a w latach 1820-1876 i nazywa³a siê... El¿bieta Krasiñska. Po 
porównaniu jej w³asnych prac z rzekomym obrazem starszej 
imienniczki sta³o siê jasne, ¿e „Portret Cieszkowskiego" jest 
zdecydowanie w stylu m³odszej El¿biety. 

Wystarczy³o przyjrzeæ siê dwóm portretom namalowanym przez 
Jaraczewsk¹  autoportretowi (z ok. 1830 r.) i wizerunkowi genera³a 
Adama Jaraczewskiego (datowanemu na pocz¹tek XIX wieku). Oba s¹ 
jak z rodzinnej kolekcji  maj¹ jednakowe wymiary (30 x 23 cm), niemal 
identyczne pochmurne t³o, nieco dok³adniej wykoñczone detale ubrania, 
nie s¹ sygnowane. Dla porównania w zbiorach muzeum znajduj¹ siê 

równie¿ dwie prace m³odszej El¿biety Krasiñskiej  portret Katarzyny z 
Branickich Potockiej (1841 r.) i portret Ró¿y z Lubomirskich Potockiej 
jako dziecka (1864 r.). Te z kolei charakteryzuj¹ siê mniejsz¹ dba³oœci¹ 
w oddaniu stroju portretowanych osób i wiêkszymi wymiarami, 
zbli¿onymi do tych, jakie ma tajemniczy portret Augusta. To nie 
wszystko. Oba te dzie³a s¹ sygnowane  na portrecie Katarzyny autorka 
umieœci³a „E.K." (tak jak to ma miejsce w przypadku spornego 
wizerunku). W tym kontekœcie znaczenia nabiera te¿ t³o widoczne na 
dzieciêcym portrecie Ró¿y identyczne z tym, jakie zosta³o namalowane 
na „Portrecie Cieszkowskiego"  zimne i nieciekawe. 

Ta noworoczna analiza 
porównawcza  przy 
niewielkim wp³ywie 
intuicji i bibliotekarskiej 
determinacji w d¹¿eniu 
do porz¹dku  wystarczy³a 
by wykrzykn¹æ 
„Eureka!". Nie doœæ, ¿e 
to nie Jaraczewska 
namalowa³a portret, to 
uda³o siê ustaliæ z du¿ym 
prawdopodobieñstwem  
kto wykona³ go 
naprawdê. 1 stycznia 
2016 roku o godzinie 
16:16 pofrun¹³ wiêc do 
W³odka tryumfalny list: 
To oczywiste, ¿e b³êdnie 
przypisano autorstwo 
portretu El¿biecie 
Krasiñskiej-
Jaraczewskiej. Autork¹ 
prawdopodobnie jest El¿bieta Krasiñska (1820-1876). Starsza El¿bieta 
malowa³a w innym stylu (...). Tylko August jest jakiœ inny. A po 
kolejnych 10 minutach z roztargnieniem: No, nie doda³am tego, ale 
przecie¿ wiesz  El¿bieta Krasiñska (zwana Eliz¹), to przecie¿ ta 
nieszczêsna ma³¿onka Zygmunta. Dla mnie sprawa wydaje siê 
oczywista! Dlaczego radoœæ z odkrycia, ¿e autork¹ „Portretu 
Cieszkowskiego" mo¿e byæ El¿bieta zwana Eliz¹, by³a tak wielka? 
Poniewa¿ jej m¹¿ Zygmunt, to w³aœnie Zygmunt Krasiñski  autor Nie-
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boskiej komedii i kuzyn Jaraczewskiej oraz  co w tym wszystkim 
najistotniejsze  najserdeczniejszy druh Augusta. Nie dziwi wiêc 
przypuszczenie, ¿e portret móg³ wyjœæ spod rêki ¿ony przyjaciela.

PrzyjaŸñ ta zapocz¹tkowana zosta³a, gdy byli jeszcze dzieæmi. Jak 
wspomina Zygmunt w swoim liœcie do Augusta z 30 paŸdziernika 1843 
roku: Niedaremno mieliœmy w jednej kobiecie wspóln¹ matkê 
dziecinnych lat  jest miêdzy nami na wieki braterstwo. Mowa o 
baronowej de la Haye, która by³a opiekunk¹ ch³opców, wczeœnie 
osieroconych, dorastaj¹cych tylko z ojcami. Ich drogi rozesz³y siê na 
pewien czas. Znajomoœæ odnowili dopiero w doros³ym ¿yciu jesieni¹ 
1839 roku, gdy spotkali siê za granic¹ w Mediolanie, a potem razem 
spêdzili zimê w Rzymie. Od tego czasu towarzyszyli sobie podczas 
podró¿y zagranicznych i odwiedzali siê w posiad³oœciach  Wierzenicy i 
Opinogórze. W Opinogórze, gdzie mia³ swoj¹ siedzibê Krasiñski, do 
dziœ pozosta³ pami¹tkowy „fotelik Cieszkowskiego"  siedzisko z 
kamienia ustawione w parku. Wiêcej œladów tej przyjaŸni jest jednak w 
Wierzenicy  o czym mieszkañcy tej piêknej miejscowoœci i okolic 
wiedz¹ najlepiej. W tym kontekœcie nie dziwi przypuszczenie, ¿e autork¹ 
tajemniczego portretu by³a ma³¿onka przyjaciela. 

Tymczasem, ponad 150 lat póŸniej, pierwszy dzieñ nowego roku 
powoli zbli¿a³ siê do koñca. Nie minê³o pó³torej godziny od wys³ania do 
W³odka e-maila z radosnym przypuszczeniem co do autorstwa obrazu, a 
jeszcze tego samego noworocznego popo³udnia  wspierany przez swoj¹ 
¿onê Ewê Jaros³awê odpowiedzia³: Jarce œwita, ¿e gdzieœ chyba by³o o 
malowaniu portretu Augusta przez Elizê. Mnie te¿ coœ tam w tê stronê 
chodzi po g³owie... portretu, czy rysunku... i gdzie to by³o napisane... 
Wydaje mi siê, ¿e po stwierdzeniu, ¿e taki wizerunek nie jest znany  
zmarginalizowaliœmy tê informacjê. Nowy Rok nie Nowy Rok, ale gdy 
jest siê tak blisko wyjaœnienia tajemnicy, to nie ma czasu na odpoczynek 
po sylwestrowej nocy. Po godzinie przyszed³ od W³odka kolejny e-mail 
pe³en pozytywnych emocji: To siê nazywa tempo i skutecznoœæ naszych 
wspólnych poszukiwañ. Twój wniosek w tej chwili zdaje siê byæ bliski 
stuprocentowej pewnoœci  zobacz. A w za³¹czniku skan ze zbioru listów 
Elizy Krasiñskiej opublikowanego w latach 90-tych XX wieku. W liœcie 
Elizy adresowanym do Katarzyny Potockiej pisanym w Baden 8 
listopada 1855 roku jest czarno na bia³ym: Mamy ju¿ tylko Cieszka (A. 
Cieszkowskiego) na pociechê (...) jeœli o mnie chodzi malujê 
zapamiêtale, zaczê³am malowaæ du¿e portrety. Namalowa³am portrety 
Adzia Br(anickiego), Cecylii Pot(ockiej) Cieszka, Miro, s³owem, praca 
wre. 
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Misja dochodzenia prawdy o 
portrecie Augusta zosta³a 
zrealizowana w b³yskawicznym 
tempie, choæ w niecodziennych 
okolicznoœciach. W koñcu sta³o 
siê to po niespe³na paru 
godzinach poszukiwañ w 
noworoczne popo³udnie, które z 
regu³y bardziej rozleniwia 
umys³y ni¿ sprzyja 
intelektualnym wyzwaniom. 
Potrzeba by³o jedynie 
fachowego os¹dzenia 
przypuszczeñ. 2 stycznia - ni¿ej 
podpisany bibliotekarz  przes³a³ 
oficjalne pismo do kierownika 
Dzia³u Digitalizacji i 
Dokumentacji Wizualnej 
Muzeum Narodowego w 
Warszawie. W liœcie znalaz³ siê 
szczegó³owy opis ustaleñ ze 
wskazaniem numerów 

inwentarzowych dzie³, fotokopia listu El¿biety (Elizy) Krasiñskiej oraz 
stanowcza proœba o weryfikacjê i wprowadzenie korekty w opisie 
zabytku. Po kolejnych dwóch dniach równie¿ i  W³odek telefonicznie 
skontaktowa³ siê z muzeum. Szacowna instytucja zosta³a wiêc wziêta w 
dwa ognie. Portret Cieszkowskiego z kolekcji El¿biety Krasiñskiej-
Jaraczewskiej przeniesiono do zbiorów El¿biety Krasiñskiej (zwanej 
Eliz¹). Tym ruchem muzeum przyzna³o racjê dociekliwym odkrywcom-
amatorom. NajwyraŸniej sprzyja³o nam szczêœcie i… August czuwa³.
 

  Monika Nagowska  
Bibliotekarz z Zespo³u Szkó³ CKR w Siennicy Ró¿anej
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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 17.00 do 17.30 w Wierzenicy i od 
18.30 do 19.00 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 z soboty i pierwszego dnia œwi¹t przeznaczona 
bêdzie po po³owie na renowacje dzwonów i zap³acenie 
kolejnych stacji drogi krzy¿owej. 
Taca zbierania w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na 
KUL i Wydzia³ Teologiczny UAM.

Odwiedziny chorych
w pi¹tek 1 kwietnia od 8.00 w Kar³owicach, Dêbogórze, 
Ludwikowie i Mielnie, w sobotê 2 kwietnia od 8.00 w 
Wierzonce, Bugaju i Wierzenicy.



3130

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 17.00 do 17.30 w Wierzenicy i od 
18.30 do 19.00 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 z soboty i pierwszego dnia œwi¹t przeznaczona 
bêdzie po po³owie na renowacje dzwonów i zap³acenie 
kolejnych stacji drogi krzy¿owej. 
Taca zbierania w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na 
KUL i Wydzia³ Teologiczny UAM.

Odwiedziny chorych
w pi¹tek 1 kwietnia od 8.00 w Kar³owicach, Dêbogórze, 
Ludwikowie i Mielnie, w sobotê 2 kwietnia od 8.00 w 
Wierzonce, Bugaju i Wierzenicy.



Wierzeniczenia * 2 /127/ 2016 Rok XVII
Pismo wychodz¹ce przy Parafii p.w. œw. Miko³aja w Wierzenicy
Redaguj¹: ks. Przemys³aw Kompf, Ewa Buczyñska, W³odzimierz Buczyñski,
Maria Szlachciak, Maciej Dominikowski /redaktor odpowiedzialny/ 
fotografie jeœli nie zaznaczono inaczej W³odzimierz Buczyñski
sk³ad, ³amanie i opracowanie graficzne Maciej Dominikowski
adres: Wierzenica 46 * 62-006 Kobylnica e-mail wierzenica@wp.pl
strona internetowa: Weronika i Piotr Pomin

Druk: "Drukarnia Swarzêdzka"
www.drukarniaswarzedzka.pl
Stanis³aw i Marcin Witecki
Swarzêdz ul. Pogodna 24 a tel. 061 817 27 64


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32

