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W bie¿¹cym roku duszpasterskim Koœció³ w Polsce podj¹³
zawo³anie: „IdŸcie i g³oœcie”. W ten sposób zwraca uwagê na to, ¿e
tym, co prze¿ywamy na p³aszczyŸnie wiary trzeba siê dzieliæ i
przekazywaæ innym. Najwa¿niejsze œwiêto Koœcio³a - Wielkanoc
unaocznia nam to ca³kowicie. Uczniowie Jezusa kiedy z³o¿yli cia³o
swojego Nauczyciela w grobie, myœleli o tym co dalej bêd¹ robiæ.
Mia³o byæ tak piêknie, a wysz³o tragicznie. Zupe³nie nagle,
niespodziewanie przysz³o im myœleæ o ratowaniu w³asnej skóry.
¯aden nie przypuszcza³, ¿e jeszcze zobacz¹ swojego Mistrza, ¿e
historia ich ¿ycia tak naprawdê dopiero teraz siê zaczyna.
Z wielkim trudem do umys³ów uczniów dociera³o to, ¿e On
prawdziwie Zmartwychwsta³, ¿e jest to fakt, a nie zbiorowe
widzenie. Kiedy wreszcie dotar³o to do ich umys³ów, wtedy zmieni³o
siê wszystko. Z ludzi zalêknionych, zapatrzonych we w³asne sprawy
przemienili siê w tych, którzy odwa¿nie g³osili imiê Jezusa,
wzywaj¹c wszêdzie do nawrócenia ze wzglêdu na
zmartwychwstanie, ze wzglêdu na zbawienie, które jest w Jezusie.
¯adna si³a i ¿adne najtrudniejsze doœwiadczenie nie by³o w stanie ich
zatrzymaæ, by tego nie robili. Potwierdzili to mêczeñsk¹ œmierci¹.
Kiedy cz³owiek w sercu uœwiadomi sobie, ¿e doœwiadcza mi³oœci
Boga i ¿e ³aska Jezusa Zmartwychwsta³ego jest dla niego, wtedy
zmienia siê wszystko. Cz³owiek czuje, ¿e tego, co prze¿y³ nie mo¿e
zostawiæ dla siebie. Chce siê tym dzieliæ. Chce o tym mówiæ. Potrafi
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o tym mówiæ. Kiedy zbli¿a siê Wielki Czwartek, dzieñ pami¹tki
ustanowienia sakramentu kap³añstwa, pozwolê sobie na osobiste
wspomnienie. Wrócê do tego pierwszego poruszenia, które dokona³o
siê w moim ¿yciu kiedy mia³em oko³o 23 lat i akurat koñczy³em
studia uniwersyteckie. W³aœnie wtedy zauwa¿y³em, ¿e nie tylko Bóg
jest, ale ¿e On jest mi³oœci¹, która wylewa siê przez Jezusa na
cz³owieka. To doœwiadczenie by³o na tyle silne, ¿e zmieni³o
ca³kowicie bieg mojego ¿ycia. Zacz¹³em intensywnie myœleæ o tym,
¿e to jest najwa¿niejsze zagadnienie ¿ycia, ¿e o tym trzeba mówiæ.
Po raz pierwszy zapragn¹³em o tym mówiæ, tym siê dzieliæ.
Wszystko inne wydawa³o mi siê wtedy ma³o istotne.
Dzisiaj na tej drodze, licz¹c
z latami seminaryjnymi,
jestem 38 lat. Przez rêce
Jezusa Zmartwychwsta³ego
dziêkujê za to pierwsze
poruszenie i cieszê siê, ¿e
pomimo wszelkich moich
ludzkich u³omnoœci mogê o
tym mówiæ innym. Widzê w
tym wielk¹ niezas³u¿on¹
³askê, któr¹ Bóg uczyni³ w
moim ¿yciu. W radosny dzieñ Wielkanocy stajê przed wszystkimi i
potwierdzam: Jezus Zmartwychwsta³ i nie chcê o niczym innym
mówiæ, jak w³aœnie o tym, ¿e w ¿adnym innym imieniu nie ma
zbawienia i ¿e w Jego imiê mamy czyniæ nawrócenie.
x Przemys³aw Kompf
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Ka¿dego miesi¹ca odwiedzam ponad 30 chorych. W kwietniu
by³em dok³adnie u 32 osób. Od szeregu lat odwiedziny zosta³y
rozdzielone na dwa dni. Na raz nie za bardzo dajê radê. Poza tym trzeba
siê bardziej spieszyæ. W ¿adnym miesi¹cu odwiedzin tych nie odwo³ujê,
co najwy¿ej w styczniu i w lecie przek³adam termin. Jeszcze w czasach
poznañskich, kiedyœ bêd¹c u chorej powiedzia³em jej, ¿e w przysz³ym
miesi¹cu do niej nie przyjdê, bo mam urlop. Pani powiedzia³a mi: „Och,
gdym ja tak mog³a wzi¹æ sobie wolne od choroby...” Ta jedna lekcja mi
wystarczy³a. Nigdy wiêcej czegoœ takiego nie powiedzia³em.
Cieszê siê, ¿e tyle osób korzysta z tej pos³ugi. Oczywiœcie, ka¿demu
¿yczy siê dobrego zdrowia na jak najd³u¿sze lata. Niestety z tym nie jest
najlepiej, czasami jest wrêcz Ÿle. ¯aden z chorych nie wychodzi ju¿
samodzielnie z domu i tylko
sporadycznie przy jakiejœ wyj¹tkowej

II. Jezus bierze krzy¿ na swoje ramiona.
Jeœli ktoœ chce iœæ za mn¹, niech siê
zaprze samego siebie, niech co dnia
bierze krzy¿ swój i niechmnie naœladuje
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okazji ktoœ z rodziny przywiezie na Mszê œw. do koœcio³a. Dobrze, ¿e
jest transmisja Mszy œw. w radio i telewizji. Prawie wszyscy z tego
korzystaj¹. Niektórzy nawet ogl¹daj¹ codzienne transmisje w telewizji
Trwam.
Wielu z tych, których odwiedza³em, odprowadza³em ju¿ na miejsce
wiecznego spoczynku. Liczba osób do odwiedzenia jednak nie maleje.
Co jakiœ czas pojawia siê ktoœ nowy. Pamiêtam wiele osób z lat
wczeœniejszych. Niedawno jeszcze byli w pe³ni si³. Dzisiaj ledwie
poruszaj¹ siê po domu. Niektórzy sami prosz¹, by do nich przyjœæ,
innym proponujê przy okazji kolêdy. Czasami w tej sprawie zwraca siê
do mnie rodzina. Tylko w pojedynczych przypadkach, ale mia³o to
miejsce tak¿e w naszej parafii, ktoœ ba³ siê zaprosiæ ksiêdza, bo chory
siê wystraszy i mu siê pogorszy. By³y te¿ sytuacje, ¿e ktoœ mówi³, ¿e
jeszcze nie teraz, bo przecie¿ on jeszcze tak Ÿle siê nie czuje. Mam w
pamiêci zdarzenie, ¿e osoba zmar³a jeszcze w tym samym miesi¹cu
kiedy mówi³em jej, ¿e j¹ odwiedzê. Wtedy nie by³ jeszcze czas. Potem
ju¿ czasu zabrak³o.
Podesz³y wiek, choroba to jest taki moment kiedy cz³owiek
zostawia to wszystko, co go dot¹d tak poch³ania³o. To jest taka chwila,
gdy zaczyna siê nabieraæ dystansu do doczesnej rzeczywistoœci. Ka¿dy
w którymœ momencie powinien zobaczyæ siebie przed Bogiem. Byæ
mo¿e niejedna osoba jeszcze d³ugo by siê zastanawia³a gdyby w³aœnie
nie fakt, ¿e trzeba by³o z racji dolegliwoœci wszystko od³o¿yæ. Poœród
rozmaitych spraw zaczynamy dostrzegaæ jak wa¿na jest Komunia œw.,
pokarm duchowy, który jest umocnieniem w doczesnoœci i
przeniesieniem w wiecznoœæ. Cia³o Chrystusa. Chleb Œwiêty
przenikniêty w ka¿dej najmniejszej cz¹steczce obecnoœci¹ Jezusa. Wielu
przyjmuje ten Chleb przez ca³e swe ¿ycie, s¹ tacy, którzy z rozmaitych
powodów nie mogli go przyjmowaæ,
jeszcze inni mogli, ale nie chcieli,
d³ugimi niekiedy latami lekcewa¿yli

III. Jezus po raz pierwszy upada
Có¿ za korzyœæ ma cz³owiek, jeœli ca³y
œwiat zyska a siebie zatraci
lub szkodê poniesie.
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to co œwiête. Teraz przychodzi czas, by wszystkie doœwiadczenia ¿ycia
zostawiæ za sob¹ i pomyœleæ: ja i Chrystus, a w³aœciwie poprawniej,
Chrystus i ja.
M¹droœæ Koœcio³a karze ludziom modliæ siê o ³askê dobrej œmierci,
do której cz³owiek siê powinien przygotowywaæ w³aœciwie przez ca³e
¿ycie. Wiek dojrza³y i choroba przypominaj¹ o tym wyraziœcie. W³aœnie
w jesieni ¿ycia cz³owiek powinien wydaæ owoce swojego uœwiêcenia.
W ka¿dy Wielki Czwartek w czasie Mszy œw. porannej biskup w
otoczeniu kap³anów w katedrze œwiêci olej chrzcielny i olej chorych.
PóŸniej ka¿dy z ksiê¿y zabiera je do swojej parafii. W tym roku
chcia³bym wszystkim chorym w pierwszy pi¹tek i sobotê maja udzieliæ
sakramentu chorych.
Patrz¹c na boleœci zamêczonego i ukrzy¿owanego Jezusa
powierzam Bo¿ej Opatrznoœci wszystkich chorych i cierpi¹cych naszej
parafii. Tych, których teraz odwiedzam, tak¿e tych, do których
powinienem pójœæ, a jeszcze nie przychodzê. Modlê siê te¿ za tych,
którzy ju¿ przekroczyli próg wiecznoœci. Dziêkujê za dobroæ ich ¿ycia,
za gesty ¿yczliwoœci okazywane parafii i mnie tak¿e osobiœcie. Kiedyœ
znalaz³em tak¹ modlitwê:

Jezu, Mistrzu cierpi¹cych, naucz nas modliæ siê jak Ty,
o oddalenie cierpienia, a gdy wol¹ Bo¿¹ jest, byœmy cierpieli,
wspieraj nas i ucz przyjmowaæ je, znosiæ i ofiarowaæ dla
wiêkszej Chwa³y Bo¿ej i dla dobra wszystkich cierpi¹cych.
Amen.
Matko Bo¿a Bolesna uproœ nam mêstwo w cierpieniu.
x Przemys³aw Kompf

IV. Jezus spotyka swoj¹ Matkê.
Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci,
którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego
i je wype³niaj¹.
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Druga niedziela po
Wielkanocy nazwana
jest niedziel¹
mi³osierdzia. Tego dnia
Koœció³ odczytuje
ewangeliê opowiadaj¹c¹
o tym, jak to
Zmartwychwsta³y Jezus
mówi³ do uczniów:
„WeŸmijcie Ducha Œw.
Którym odpuœcicie
grzechy, s¹ im
odpuszczone, a którym
zatrzymacie s¹ im
zatrzymane” (Ewangelia
Jana 20,22-23). Ka¿dy cz³owiek potrzebuje Bo¿ego mi³osierdzia
i ka¿dy mo¿e siê nim cieszyæ, bo ono jest w³aœnie dla niego.
Niestety, wszyscy jako ludzie jesteœmy w tym do siebie podobni:
jesteœmy grzesznikami. Œw. Jan powie: „Jeœli mówimy, ¿e nie mamy
grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy”
(1 List Jana 1,8). Potem dodaje: „Jeœliby nawet ktoœ zgrzeszy³
mamy Rzecznika u Ojca – Jezusa Chrystusa sprawiedliwego. On
bowiem jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy i nie tylko za
nasze, lecz równie¿ za grzechy ca³ego œwiata” (tam¿e, 2,1-2). Ta
niedziela jest œwiêtem wszystkich czcicieli Bo¿ego Mi³osierdzia,
powinna byæ te¿ œwiêtem ka¿dego z nas. Tego dnia bardziej ni¿
kiedykolwiek w szczególny sposób trzeba powtórzyæ „miej
mi³osierdzie dla nas i ca³ego œwiata” oraz „Jezu ufam Tobie”.
Od kilku lat i to jest pewna nowoœæ duchowa w Koœciele, trzecia
niedziela po Wielkanocy nazwana
zosta³a niedziel¹ biblijn¹.

V. Szymon z Cyreny pomaga
nieœæ krzy¿ Jezusowi.
Wszystko wiêc co byœcie chcieli,
¿eby wam ludzie czynili i wy im czyñcie.
2 [135] 2017

7

Zwrócona zosta³a uwaga, ¿e nie ma prze¿ywania wiary, relacji
z Jezusem Zbawicielem bez zakotwiczenia w S³owie Bo¿ym, czyli
bez zanurzenia siê w Biblii. Dla wielu chrzeœcijan, trzeba to ze
wstydem powiedzieæ, ci¹gle jest to ksiêga nieznana. Poprzez ten
dzieñ Koœció³ chce przypomnieæ wagê tej ksiêgi, daæ zachêtê do
siêgniêcia po ni¹. Niezmienne jest s³owo aposto³a Paw³a, który
napomina³ swojego ucznia Tymoteusza pisz¹c mu:
„... trwaj w tym, czego siê nauczy³eœ i co ci powierzono, bo wiesz,
od kogo siê nauczy³eœ. Od lat bowiem niemowlêcych znasz Pisma
œwiête, które mog¹ ciê nauczyæ m¹droœci wiod¹cej ku zbawieniu
przez wiarê w Chrystusie Jezusie. Wszelkie Pismo od Boga
natchnione [jest] i po¿yteczne do nauczania, do przekonywania, do
poprawiania, do kszta³cenia w sprawiedliwoœci aby cz³owiek Bo¿y
by³ doskona³y, przysposobiony do ka¿dego dobrego czynu” ( 2 List
do Tymoteusza 3,14-17). „...Pragnijcie duchowego, niesfa³szowanego
mleka, abyœcie dziêki niemu wzrastali ku zbawieniu, je¿eli tylko
zasmakowaliœcie, ¿e dobry jest Pan”.
To z kolei by³a zachêta aposto³a Piotra z jego pierwszego listu
(2,2-3). Czasami zgroz¹ wieje jak siê pomyœli po co ludzie
wyci¹gaj¹ swoje rêce i na co maj¹ czas. B³ogos³awiê wszystkie rêce,
które trzymaj¹ Pismo œw., wszystkich czytaj¹cych w ¿yciu osobistym
Pismo œw., którzy w nawet najbardziej zapracowanym dniu potrafi¹
siêgn¹æ do tej duchowej lektury.
Przy okazji tej niedzieli w parafii bêdzie okazja nabycia po
dobrej cenie, a wiêc taniej ni¿ w sklepie, egzemplarza Pisma œw.
Po cichu podsuwam rodzicom, chrzestnym, dziadkom itd. Pismo œw.
jako upominek dla dziecka z okazji I Komunii œw. Zapewne nie
siêgnie ono po nie w wieku 9 lat. Ale jak podroœnie...mo¿e byæ jak
znalaz³. Tak¿e przy okazji bierzmowania m³odzie¿y. Wielokrotnie
osoby doros³e pokazywa³y mi
swoje egzemplarze Biblii, które s¹

VI. Weronika ociera twarz Jezusowi.
Do ka¿dego wiêc, który przyzna siê do mnie
przed ludŸmi, przyznam siê i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie.
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ich w³asnoœci¹ od czasów I Komunii œw. Niektórzy ze wzglêdu na
osoby, od których je otrzyma³y traktowa³y te egzemplarze jak
drogocenn¹ pami¹tkê.
x Przemys³aw Kompf

Rozpoczynamy nowy rozdzia³
w staraniach na rzecz naszej
œwi¹tyni. W zesz³ym roku
zapowiada³em, ¿e w najbli¿szych
dwóch, a mo¿e nawet trzech latach
bêdziemy intensywnie dzia³aæ na
rzecz odnowienia zewnêtrznej
strony naszego koœcio³a.
Oczywiœcie, ¿eby cokolwiek
ruszyæ trzeba ustaliæ zakres prac,
przygotowaæ harmonogram
dzia³añ, stworzyæ kosztorys i
uzyskaæ wszelkie stosowne zgody.
Tych dzia³añ ludzkim okiem nie
bêdzie widaæ, a s¹ one istotne, bo
przecie¿ stworzenie w³aœciwej
dokumentacji pozwoli nam na
kolejnym etapie staraæ siê o œrodki
zewnêtrzne. Na wstêpn¹ (ale jak¿e
konkretn¹) rozmowê zaprosi³em
na probostwo w niedzielê po po³udniu 26 marca konserwatora naszej
œwi¹tyni Marka Krygiera, architektów Magdalenê i Jacka Gorczyców,
radnego do Powiatu Poznañskiego Marka Lisa. Z ramienia rady
ekonomicznej parafii by³a obecna Irena Prokop.

VII. Drugi upadek Jezusa.
Lecz kto by siê sta³ powodem grzechu dla jednego
z tych ma³ych, którzy wierz¹ we Mnie,
temu by³oby lepiejkamieñ m³yñski
zawiesiæ u szyi i utopiæ go w g³êbi morza.
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Kiedy mamy podj¹æ temat tak powa¿nych prac czujê siê trochê
bezradny, bo przecie¿ nie mam zielonego pojêcia jak to wszystko trzeba
zrobiæ. Cieszê siê bardzo, ¿e w moim otoczeniu s¹ wspieraj¹cy
Przyjaciele Wierzenicy. Marek Krygier zaproponowa³, ¿ebyœmy zaprosili
do wspó³pracy by³ego konserwatora miasta Poznania Jerzego
Borwiñskiego, który jakiœ czas temu na polecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków ogl¹da³ wiêŸbê dachow¹ naszego koœcio³a.
W³aœnie stan tej wiêŸby jest kluczowym punktem przy ustalaniu ca³oœci
dalszych prac. Na sobotê 1 kwietnia umówiliœmy siê z nim na spotkanie.
Ma on podzieliæ siê z nami wynikami swoich prac wtedy
przeprowadzonych i zapewne zaproponuje w jakim kierunku powinny
pójœæ dalsze wysi³ki.
Do spotkania w zaplanowanym czasie dosz³o. Ustalone zosta³o, ¿e
trzeba zwróciæ siê do Powiatowego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
o zgodê na przeprowadzenie kompleksowych badañ konstrukcji
koœcio³a. Dziêki temu bêdzie mo¿na ustaliæ zakres koniecznych prac
naprawczych, a przy okazji ustaliæ z jakiego okresu ona pochodzi. Byæ
mo¿e datowanie jej starsze ni¿ myœlimy. Obecni na spotkaniu Jarka i
W³odek Buczyñski przypomnieli, ¿e takie badani zosta³y
przeprowadzone kilka lat temu. Stosowne pismo o zgodê do
konserwatora ma byæ napisane przez parafiê i z³o¿one jeszcze przed
œwiêtami.
x Przemys³aw Kompf

12 marca przypada³a 123. rocznica œmierci Augusta Cieszkowskiego.
Z tej okazji jak co roku odprawia³em o 11.00 Mszê œw. w jego
intencji i wszystkich zmar³ych z tej rodziny. Oczywiœcie
powiedzia³em wtedy te¿ kilka s³ów
nawi¹zuj¹c do tej piêknej naszej
postaci.

VIII. Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty.
PrzyjdŸcie do mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obci¹¿eni
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê.
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August Cieszkowski by³ cz³owiekiem nie tylko g³êbokiej myœli, ale i
czynu. Anga¿owa³ siê w rozmaite sprawy i stara³ siê zrobiæ tyle ile
mo¿na. Jako pose³ polski w sejmie pruskim zabiega³ o uniwersytet
polski w Poznaniu. Gdy to okaza³o siê niemo¿liwe, skupiwszy
œrodowisko naukowe miasta doprowadzi³ do powstania
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Zabiega³ te¿ skutecznie
o otwarcie Wy¿szej Szko³y Rolniczej, która kszta³ci³a m³odych
polskich rolników. W³asnym maj¹tkiem wspiera³ obie te inicjatywy.
Jako ludzie niekiedy mamy jakieœ marzenia, plany, pomys³y,
które s¹ dobre i chcemy je realizowaæ. W ¿yciu jednak tak jest, ¿e czêsto
pojawiaj¹ siê rozmaite przeciwnoœci, nieprzewidziane trudnoœci, czasem
nieporozumienia z ludŸmi. Wtedy wielu siê zniechêca i nie chce robiæ
ju¿ nic. Zamykaj¹ siê w sobie nierzadko obra¿aj¹c siê na otoczenie,
które ich nie docenia. Jak¿e wa¿ne jest chcieæ zrobiæ tyle ile mo¿na.
Po latach okazuje siê, ¿e uda³o siê zdzia³aæ du¿o.
Patrzê na Wierzenick¹ Ziemiê. Krok po kroku nie bacz¹c na
trudnoœci staramy siê przemieniæ jej oblicze. Tyle ile mo¿na.
Bo¿e b³ogos³aw wszystkie nasze dobre wysi³ki.
x PK

Ka¿dy 3 Maj to w Wierzenicy powa¿ne œwiêto. Tego dnia czcimy
Maryjê jako Królow¹ Polski i Matkê Wierzenicy. Od 2007 roku podczas
g³ównej uroczystoœci, która koñczy kilkudziesiêciogodzinne czuwanie
modlitewne wrêczamy statuetkê œw. Miko³aja kolejnemu Przyjacielowi
Wierzenicy. W tym roku bêdzie to ju¿ wiêc po raz jedenasty. PóŸniej
znowu jak co roku czeka nas pod
wiat¹ agapa, na któr¹ tradycyjnie
zapraszamy wszystkich uczestników

IX. Jezus trzeci raz upada.
ZejdŸ mi z oczu szatanie! Jesteœ
mi zawad¹, bo myœlisz nie na
sposób Bo¿y, ale na ludzki.
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Mszy œw. Na tê czêœæ spotkania zapowiedzia³a swój przyjazd po raz
kolejny orkiestra dêta ze Swarzêdza. Szczególnym akcentem tego roku
ma byæ premierowa prezentacja po zakoñczeniu Mszy œw., a jeszcze
przed agap¹ filmu, który powsta³ jako przewodnik po naszym koœciele.
Trwa on oko³o 30 minut. Przed dwoma laty w wydaniu specjalnym
„Wierzeniczeñ”, bêd¹cym przewodnikiem po naszym koœciele,
zapowiada³em takie przedsiêwziêcie. Wtedy wydawa³o mi siê, ¿e bêdzie
to znacznie prêdzej. Tymczasem tak szybko to nie posz³o. Do koñca te¿
jeszcze nie jestem pewny tego terminu, dlatego te¿ piszê, ¿e jest to
zapowiedŸ nieoficjalna. PóŸniej film ten bêdziemy pokazywaæ
turystom.
xPK

Rok 2017 to kilka mniej czy bardziej „okr¹g³ych” rocznic zwi¹zanych z
¿yciem i dzia³alnoœci¹ Augusta Cieszkowskiego.
Dnia 26 maja minie 150 lat od za³o¿enia przez niego kó³ka rolniczego.
W niedzielê, 26 maja 1867 roku w jego wierzenickim dworze zawi¹za³o siê
Kó³ko Rolniczo - W³oœciañskie Wierzenica – Kicin. Powsta³o ono jako
dziewi¹te, rok po pierwszych w Wielkopolsce kó³kach rolniczych w
Mi³os³awiu i Dolsku. Zapisa³o siê do niego 16 osób z obu parafii.
Powo³anie kó³ka maj¹cego na celu zatrzymanie ziemi w rêkach polskich,
poprawienie sytuacji na wsi i prowadzenie nowoczesnego gospodarowania
by³o wtedy nad wyraz po¿¹dane. Choæ fizycznie hr. August tego dnia by³ w
Wierzenicy nieobecny, to bez jego inicjatywy nie mia³o ono szans na
powstanie. Zosta³ wybrany jego prezesem, funkcjê tê sprawowa³ do 1892
roku.
Dziesiêæ lat wczeœniej, czyli przed 160 laty, 13 lutego 1857 roku
powsta³o Towarzystwo Przyjació³ Nauk Poznañskie, obecnie Poznañskie
Towarzystwo Przyjació³ Nauk.

X. Jezus z szat obna¿ony.
Z serca bowiem pochodz¹ z³e myœli,
zabójstwa cudzo³óstwa, czyny nierz¹dne
kradzie¿e, fa³szywe œwiadectwa, przekleñstwa.
To w³aœnie czyni cz³owieka nieczystym.
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Cieszkowski zosta³ wybrany pierwszym jego prezesem. Jako jedyny w
dziejach PTPN pe³ni³ tê funkcjê jeszcze dwukrotnie, 1861-1868, 18851894 (do œmierci).
19 kwietnia 1857 roku w koœciele w Jeruzalu poœlubi³ swoj¹ stryjeczn¹
siostrê Helenê, na co dzieñ znan¹ jako Halina.
Przed 170 laty, czyli kolejn¹ dekadê wczeœniej, uczestniczy³ w
kongresie rolniczym w Pary¿u, gdzie zajmowa³ siê organizacj¹ kredytu
hipotecznego. Zaowocowa³o to og³oszeniem pracy o organizacji kredytu
hipotecznego we Francji.
W tym samym 1847 roku otrzyma³ obywatelstwo pruskie, przesta³ byæ
obywatelem rosyjskim. To istotne wbrew pozorom wydarzenie, po
pierwsze zwiêksza³o jego osobiste bezpieczeñstwo wzglêdem w³adz
pañstwa. Hipotetyczna, (ale czy do koñca?) obawa, ¿e zostanie zes³any na
Sybir, a jego dobra bêd¹ skonfiskowane, sta³a siê przesz³oœci¹. W grudniu
tamtego roku pruskie obywatelstwo przyczyni³o siê do szybkiego
uwolnienia. Interweniowa³ konsul pruski, po tym jak przyjechawszy do
Warszawy, by spêdziæ œwiêta z ojcem, zosta³ ponownie aresztowany przez
w³adze carskie i osadzony w Cytadeli Warszawskiej. Z drugiej strony
otworzy³o mu ono drogê do dzia³alnoœci politycznej. Wielkopolanie
obdarzaj¹ go przy pierwszej nadarzaj¹cej siê okazji zaufaniem i w 1848
roku wybieraj¹ do Pruskiego Zgromadzenia Konstytucyjnego. PóŸniej jest
cz³onkiem Pruskiego Zgromadzenia Narodowego, którego oficjalna
nazwa w 1850 roku zostaje zmieniona na sejm pruski. Zasiada³ w nim w
Izbie II (nazwa do 1854 r., potem jako Izba Deputowanych). Jego kariera
polityczna trwa³a od 1848 do 1866 roku, z przerw¹ w latach 1855-1859.
Od jesieni 1860 do 1862 roku i w latach 1863-1866 by³ prezesem Ko³a
Polskiego w parlamencie pruskim.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

XI. Jezus przybity do krzy¿a.
Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie,
straci je, a kto straci swe ¿ycie
z mego powodu, znajdzie je.

2 [135] 2017

13

Po prawie dwóch latach oczekiwania dostaliœmy skierowanie do
sanatorium. Gdyby wczeœniej ktoœ powiedzia³, ¿e bêdzie to inspiracj¹ do
szukania œladów Augusta powiedzielibyœmy mu: fantazjujesz, takie
rzeczy nie zdarzaj¹ siê. Decyzja NFZ-tu kieruj¹ca nas do Buska-Zdroju
niemo¿liwe uczyni³a mo¿liwym. Najpierw by³o skojarzenie, August
gdzieœ wspomnia³ o Busku, ale gdzie? Szybkie poszukiwania i
odnajdujemy w ca³oœciowym wydaniu Ojcze nasz, na koñcu zapisane w
nawiasie W Busku 1836 r. Artyku³ Andrzeja Warzynowicza Geneza
powstania Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego – fakty i mity przypomina
nam o korespondencji Augusta z jego berliñskim profesorem Karlem
Ludwigiem Micheletem. 10 paŸdziernika 1836 roku, w liœcie z
Warszawy napisa³: Spêdzi³em ponownie parê tygodni w Busku, które jest
miejscem spotkania ca³ej prawie Polski, a którego wody s¹ bardzo
skuteczne. S³owo „ponownie” oznacza, ¿e nie by³ to jego pierwszy i
jedyny pobyt w Busku. Przys³owiowy ³ut szczêœcia sprawia, ¿e trafiamy
w „Dzienniku Poznañskim” z 12 i 13 stycznia 1924 roku na artyku³ prof.
Adama Wrzoska Przyczynek do ¿yciorysu Augusta Cieszkowskiego.
Przyczynek oparty jest na wspomnieniach Fryderyka Skobla. To lekarz,
który bra³ udzia³ w powstaniu listopadowym, a do Krakowa powróci³
w nocy z dnia 1-go na 2-go stycznia 1832 roku. W pisanych po latach
wspomnieniach zapisa³; odwiedzi³em moich profesorów zacnego
Boduszyñskiego i Brodowicza, tudzie¿ wielce szanowanego promotora
i protektora mojego, dra Józefa Jakubowskiego, a przekonawszy siê, ¿e
w owej porze nie by³o w Krakowie ¿adnej posady, o któr¹ móg³bym siê
staraæ, poszed³em za rad¹ tego ostatniego, ¿eby wróciæ do Królestwa
W tym wzglêdzie przyrzek³ mi swoj¹
pomoc. Albowiem wyrozumiawszy, i¿
trudnoby mi by³o bez ¿adnych zasobów
wybraæ siê do Warszawy, gdzie, jak siê

XII. Jezus umiera na krzy¿u.
Ojcze przebacz im,
bo nie wiedz¹ co czyni¹.
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tego mo¿na by³o spodziewaæ, rz¹d wymagaæ bêdzie zdawania
egzaminów od wszystkich lekarzów zagranicznych:[Skobel jako Polak
ale obywatel austriacki w Warszawie – miejscu swoich narodzin, by³
obcokrajowcem] obieca³ mi, i¿ mnie poleci na lekarza domowego
zamo¿nemu obywatelowi z Królestwa, który, schroniwszy siê do
Krakowa podczas wojny, wkrótce ma wróciæ do kraju. Tym obywatelem
by³ œ. p. Pawe³ Cieszkowski, ojciec znakomitego filozofa Augusta
Cieszkowskiego, posiadaj¹cy dwa klucze; jeden (Stawiska) pod
Siedlcami, a drugi (Surków) [powinno byæ Surhów] pod
Krasnymstawem. Ugoda stanê³a bardzo ³atwo, poniewa¿, nie maj¹c
¿adnego utrzymania, dro¿yæ siê nie mog³em. Tak wiêc porzuci³em znowu
z bólem serca Kraków, wyjecha³em z Cieszkowskim naprzód do Stawisk,
a potem do Surkowa. By³to cz³owiek dosyæ œwiat³y i uprzejmy, acz z
pewnemi uprzedzeniami kastowemi, któremi przecie¿ nie obra¿a³ nikogo
Zreszt¹ bêd¹c jeszcze krzepkim, acz w wieku podesz³ym, pragn¹³ opiek¹
lekarska, otoczyæ swojego, s³abowitego jedynaka. Jako¿ w lecie
pojecha³em z Augustem, Cieszkowskim do Buska, gdzieœmy przepêdzili 6
tygodni. Nadzieja otrzymania katedry na wydziale lekarskim w
Krakowie sprawi³a, ¿e zrezygnowa³ z tej pracy. Po¿egna³em tedy JP.
Paw³a Cieszkowskiego, bawi¹cego u siebie na wsi w Stawiskach, w
po³owie maja 1833 r., a odprowadziwszy Augusta Cieszkowskiego na
powtórn¹ kuracjê do Buska, wróci³em do Krakowa dnia 25 maja, w
wigiljê Zielonych Œwi¹tek. Pozostañmy na chwilê przy postaci
Fryderyka Skobla. By³y opiekun Augusta zosta³ profesorem
Uniwersytetu Jagielloñskiego, przyczyni³ siê do przywrócenia jêzyka
polskiego na uniwersytecie, a w roku akademickim 1869-1870 pe³ni³
funkcjê rektora. Tyle wiedzieliœmy wyje¿d¿aj¹c na pocz¹tku stycznia
2017 roku do Buska. Chcieliœmy ustaliæ czy s¹ tam jakieœ œlady w
postaci dokumentów po pobytach
Augusta, gdzie mieszka³ i bra³ k¹piel
lub gdzie móg³ to robiæ, wreszcie

XIII. Cia³o Jezusa zdjête z krzy¿a.
Wszystko co uczyniliœcie jednemu
w tych najmniejszych braci moich,
Mnie ¿eœcie uczynili.
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gdzie modli³ siê. By nie wywa¿aæ otwartych drzwi postanowiliœmy
zwróciæ siê z proœb¹ o pomoc do buskich regionalistów skupionych
w Towarzystwie Mi³oœników Buska. Pierwsz¹ osob¹, z któr¹
nawi¹zaliœmy kontakt by³ Tadeusz Ura, wiceprezes TMB. Jemu
zawdziêczamy szereg ciekawych informacji, kilka ksi¹¿ek o Busku i
dalsze kontakty. Druga z osób pe³ni¹cych funkcjê wiceprezesa Alicja
Bednarska, zawodowo zwi¹zana z uzdrowiskiem, autorytatywnie
stwierdzi³a, ¿e odnoœnie kuracjuszy z tamtego okresu w Busku nie ma
dokumentów. Trzeci¹ z TMB dziel¹c¹ siê z nami swoj¹ wiedz¹ by³
Franciszek Rusak. Pomog³a nam te¿ Gra¿yna Misztal – bibliotekarka
Centralnej Biblioteki
Uzdrowiskowej. Dziêki
nim i lekturom
dowiedzieliœmy siê, ¿e
za³o¿ycielem uzdrowiska
by³ Feliks Rzewuski. W
latach dwudziestych XIX
wieku funkcjonowa³o ono
w samym mieœcie
poniek¹d na górce, a od
1 czerwca 1836 roku –
otwarcie ³azienek, bez
miejsc noclegowych,
w budynku dzisiejszego
<< sanatorium „Marconi”,
rozpoczê³o siê
sukcesywne przenoszenie czêœci zdrojowej do dzisiejszej jej lokalizacji
czyli generalnie na dó³. Na marginesie, Henryk Marconi w kilka lat
póŸniej zaprojektowa³ dla Kajetana
Kickiego (brata matki Augusta
Cieszkowskiego) pa³ac w Or³owie
Murowanym nieopodal Surhowa, na
LubelszczyŸnie. Rzewuski rozpocz¹³
leczenie buskim wodami mineralnymi

XIV. Jezus z³o¿ony do grobu.
Kto wytrwa do koñca ten bêdzie zbawiony.
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w odbudowanych po po¿arze w 1820 roku budynku po skasowanym
w 1819 roku klasztorze norbertanek. Podawany jest rok 1824 jako czas
rozpoczêcia tej jego dzia³alnoœci. Innym budynkiem, który móg³
wchodziæ w rachubê jako miejsce zamieszkania i k¹pieli – wodê
siarczkow¹ wówczas dowo¿ono do miasta, by³ ten na naro¿niku rynku
(Plac Zwyciêstwa) i Alei Mickiewicza
³¹cz¹cej stare miasto z uzdrowiskiem.
Dziœ to Mickiewicza 17, >>>
s¹ w nim zachowane wejœcia do
piwnic, w których by³y wanny
k¹pielowe. Natomiast w 1836 roku
zakres mo¿liwoœci odnoœnie
korzystania z miejsc k¹pielowych i
noclegowych by³ ju¿ znacznie
wiêkszy. Jak podaje £ukasz Kasza w
ksi¹¿ce Buskie uzdrowisko w XIX
wieku 1776-1919 w tamtym roku 97
podmiotów (g³ównie osoby prywatne)
mia³o do dyspozycji 227 pokoi ze 167
³azienkami i 196 stajniami na dwa do
czterech koni. Mamy prawo
domniemaæ, ¿e August jednak
korzysta³ wtedy z k¹pieli w „Marconim”. Miejscu najnowszym
(pamiêtajmy o jego fascynacji postêpem) i najbardziej presti¿owym,
poza tym staæ go by³o na to. Tym samym lepiej lub gorzej uda³o siê nam
rozwik³aæ dwie interesuj¹ce nas kwestie. Pozosta³a ta, gdzie August
modli³ siê lub móg³ to robiæ bêd¹c w Busku. Ona okaza³a siê
najwiêkszym wyzwaniem. Za czasów jego pobytów by³y dwa koœcio³y,
drewniany œw. Leonarda z 1699 roku i spalony w po¿arze w 1820 roku
Niepokalanego Poczêcia, dawniej klasztoru norbertanek. Tu nie
pomog³a wiedza buszczan ani lektura trzech ksi¹¿ek o Busku
napisanych lub redagowanych przez kieleckiego historyka Dariusza
Kalinê w tym: Koœció³ pw. Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Mari
Panny w Busku-Zdroju. Brakowa³o przys³owiowej kropki na „i”.
Dopiero kontakt telefoniczny z nim pozwoli³ usystematyzowaæ i
uzupe³niæ wiadomoœci, a przy okazji dowiedzieæ siê, ¿e mia³a powstaæ
czwarta ksi¹¿ka. Koœció³ Niepokalanego Poczêcia do 1825 roku by³ w
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ruinie, o³tarz g³ówny, zaprojektowany przez Marconiego pojawi³ siê w
nim oko³o 1836 roku. Odbudowê tej œwi¹tyni utrudnia³o i wyd³u¿a³o
gro¿¹ce katastrof¹ budowlan¹ „odwi¹znie” przez Rzewuskiego jej
murów od zabudowañ klasztornych. By³o to pochodn¹ koœcielnej
w³asnoœci samej œwi¹tyni i œwieckiej dawnego klasztoru. Reasumuj¹c
zdaniem Dariusza Kaliny podczas dwóch pierwszych pobytów August
musia³ modliæ siê u œw. Leonarda. W 1836 móg³ zagl¹daæ do koœcio³a
Niepokalanego Poczêcia i ewentualnie modliæ siê w nim. Stwierdzi³ on
te¿, ¿e dolegliwoœci Augusta, w tym choroba oczu, by³y zwi¹zane z
gruŸlic¹. Nie dowiemy siê czy August widzia³ epitafium zmar³ej w 1606
roku staroœciny sandomierskiej Anny z Koryciñskich Kowalkowskiej,
krewnej kilka pokoleñ wstecz, ze strony babki matecznej. Na koniec
zostawmy kwestie uzdrowiskowe i wróæmy do artyku³u prof. Adama
Wrzoska. W zakoñczeniu napisa³ on: Up³ywa ju¿ 30 lat od œmierci
Augusta Cieszkowskiego. Czasby pomyœleæ o godnym dlañ pomniku, o
szczegó³owej monografji poœwiêconej jego ¿yciu oraz dzia³alnoœci
naukowej i spo³ecznej. Mamy prawo uwa¿aæ, ¿e dzia³aniami zwi¹zanymi
z 200. rocznic¹ jego urodzin w 2014 roku, po kolejnych 90-ciu latach
szerokiemu gronu osób i instytucji choæ w czêœci uda³o siê zrealizowaæ
zamys³ prof. Wrzoska.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Druga wojna poci¹gnê³a za sob¹ wœród wielu strat tak¿e te z zakresu
kultury narodowej. Jak napisano na stronie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Baza strat wojennych MKiDN nie jest
oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i
informacyjnych, nie stanowi ona równie¿ pe³nego spisu dóbr kultury
utraconych w czasie II wojny œwiatowej z terytorium Polski po 1945 r.
Rejestracja obiektów nastêpuje na podstawie dobrowolnych zg³oszeñ
zarówno instytucji publicznych, zwi¹zków wyznaniowych, jak i osób
prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane s¹ jedynie w
podstawowym zakresie. Wœród strat wojennych, z ró¿nych wzglêdów
niekoniecznie ujêtych na przywo³anej liœcie s¹ ksi¹¿ki, obrazy, rzeŸby
zwi¹zane z Cieszkowskimi. Figurowa³o na niej malowid³o, które nigdy
nie zaginê³o. Od chwili wykonania dla Paw³a Cieszkowskiego znajduje
siê w tym samym miejscu. Najpewniej nadal figurowa³oby jako
zaginione gdyby nie d³ugi ci¹g zdarzeñ, które doprowadzi³y do nadania
szko³om w Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej ko³o
Krasnegostawu imienia Augusta Cieszkowskiego. Osob¹, która walnie
przyczyni³a siê do tego i sta³a siê jego ambasadorem na LubelszczyŸnie
jest Monika Nagowska. Przed rokiem wspólnie uda³o siê nam ustaliæ
w³aœciw¹ autorkê znalezionego u schy³ku 2015 roku, w cyfrowej wersji,
portretu Augusta Cieszkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w
Warszawie („Wierzeniczenia 2 [127] 2016). Teraz jej twórcze
zainteresowania zwi¹zane z Augustem i profesjonalizm bibliotekarki
pozwoli³y na kolejne „wyprostowanie” wiadomoœci zwi¹zanych z
pewnym dzie³em malarskim. O tym jakie to i jak do tego dosz³o opowie
ju¿ sama Monika.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Bywali w Polsce królowie i ksi¹¿êta rozmaici… Wielki, Wysoki,
Pobo¿ny, Wstydliwy, Bia³y, Czarny, Kêdzierzawy, £ysy i Brodaty, Stary
i Odnowiciel, Wygnaniec, Laskonogi i Pl¹tonogi, Chrobry, Szczodry,
Krzywousty, a nawet – o, dziwo – Sprawiedliwy. Ten by³ akurat bez

2 [135] 2017

19

szczególnego przydomka – Kazimierz Jagielloñczyk.
Za jego panowania toczy³a siê wojna trzynastoletnia z zakonem
krzy¿ackim. Miano mu za z³e, ¿e we wrzeœniu 1454 roku Ÿle dowodzi³
pod Chojnicami i bitwê przegra³. Pospolite ruszenie szlachty nie by³o
wojskiem z prawdziwego zdarzenia, brakowa³o pieniêdzy, a jak
wiadomo wojna jest szczególn¹ skarbonk¹. A jednak król taktyczne
niedostatki potrafi³ zrównowa¿yæ praktycznym podejœciem do
rzeczywistoœci. Jeœli czegoœ nie mo¿na przeforsowaæ si³¹, trzeba to
zrobiæ sposobem. Zap³aci³ zaleg³y ¿o³d ¿o³nierzom z za³ogi Malborka w
1457 roku, a ci bez wahania otworzyli bramy zamku przed
Jagielloñczykiem i w taki w³aœnie sprytny sposób zdoby³ twierdzê nie do
zdobycia. Kazimierz wjecha³ tam uroczyœcie jako zwyciêzca, co
przecie¿ nie uda³o siê nawet jego ojcu W³adys³awowi Jagielle po
grunwaldzkim zwyciêstwie.
Droga do sakiewek szlachty wiod³a przez porozumienie, dziêki
któremu dosta³a ona mo¿liwoœæ decydowania o nowych prawach i o
zwo³ywaniu pospolitego ruszenia. Warunek zgody sejmików ziemskich
zapisany zosta³ w przywilejach ustanowionych w Nieszawie w
listopadzie 1454 roku w atmosferze niefortunnego pocz¹tku wojny
trzynastoletniej. Wydawany kolejno dla poszczególnych regionów ró¿ni³
siê nieco w treœci. Ogólnie rzecz bior¹c potwierdza³ swobody
szlacheckie i zapewnia³ œredniej szlachcie wp³yw na funkcjonowanie
pañstwa. W³adca zobowi¹za³ siê nie stanowiæ nowych praw, nie
nak³adaæ podatków i nie zwo³ywaæ pospolitego ruszenia bez
porozumienia z sejmikami ziemskimi. Tak oto król ³agodzi³, zawiera³
kompromisy, unika³ zatargów, d¹¿y³ do zgody.
Stulecia p³ynê³y. Królewski majestat od dawna spoczywa³ ju¿ w
krypcie, za to królewskie zami³owanie do niespodziewanych wolt
okaza³o siê nadzwyczaj trwa³e i objawi³o siê przy okazji spaceru z…
Augustem Cieszkowskim. Nie wiadomo czy August zajmowa³ siê
Kazimierzem w jakiœ szczególny sposób. Wiadomo natomiast, ¿e
sylwetkê króla namalowa³ dla ozdoby pa³acu Cieszkowskich w
Surhowie Miko³aj Monti ok. 1820 roku. Wizerunek Kazimierza IV
Jagielloñczyka, który nadaje Statuty Nieszawskie znalaz³ siê na
wschodniej œcianie „salonu prawodawców”. Król podpisuj¹c przywilej
dzieli³ siê swoj¹ w³adz¹ ze szlacht¹, zosta³ jednak przedstawiony przez
Montiego w dumnej pozie z praw¹ rêk¹ wspart¹ na dokumencie, na tle
œciany z pó³kolistym oknem. Statuty Nieszawskie mo¿na dostrzec na
stole przykrytym purpurow¹ kap¹ wykoñczon¹ frêdzlami, obok widaæ
siedzisko z ozdobn¹ poduszk¹. Król nosi wysok¹ koronê i purpurowy
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p³aszcz podbity futrem
gronostaja. To zwierz¹tko
o bia³ym umaszczeniu ma
czarn¹ koñcówkê ogona i
na królewskich
p³aszczach umieszczano
je dla podkreœlenia bieli
futra. P³aszcz
koronacyjny bywa³
bardzo d³ugi i sun¹³ za
krocz¹cym królem.
Podobnie wygl¹da na
surhowskim malowidle –
okrycie jest bardzo
obszerne, w obfitych
fa³dach le¿y na posadzce.
Gronostajowe obramienie
wygl¹da niemal jak d³ugi
w¹¿ trzymany w rêku.
Wizerunek ten znajduje
siê w Surhowie do dziœ.
Mia³ byæ opisany przy
okazji jednego ze
„Spacerków z Augustem”
– cyklu krótkich refleksji
na temat miejsc
zwi¹zanych ze s³ynnym filozofem, drukowanym w „Ziarnie” czasopiœmie wydawanym w Siennicy Ró¿anej.
Król Kazimierz Jagielloñczyk – dumny, powa¿ny, przyodziany w
strój koronacyjny. Takim go tu znali wszyscy. W³aœciwie w Domu
Pomocy Spo³ecznej w Surhowie móg³ byæ traktowany jak domownik,
bo przecie¿ towarzyszy³ mieszkañcom od samego pocz¹tku. Podczas
zbierania materia³ów do kolejnej czêœci „Spacerku z Augustem” nie
przewidywano ¿adnych niespodzianek. Jakie¿ wiêc by³o zdziwienie,
gdy po wpisaniu w wyszukiwarkê internetow¹ tytu³u malowid³a,
pojawi³a siê strona Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
archiwalnym zdjêciem wizerunku Jagielloñczyka, ró¿ni¹cym siê od
fotografii wspó³czesnej jedynie brakiem kolorów. By³ to katalog dzie³
utraconych podczas wojny prowadzony przez Departament Dziedzictwa
Kulturowego za Granic¹ i Strat Wojennych. Malowid³o nazwano w nim
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„obrazem” (jest ujête w masywne ramy) i ponad 70 lat po wojnie nadal
uznawano za zaginione (numer karty zabytku - 27739). Po chwili
wpatrywania siê w monitor, miejsce zaskoczenia zaczê³a zajmowaæ
pewnoœæ. Choæ mo¿e nie by³ to król „jak ¿ywy”, ale „obraz” by³ jako
¿ywo freskiem z Surhowa. Wynika z tego, ¿e król w pa³acu by³, a jakoby
go nie by³o.
Co w takiej sytuacji robi praworz¹dny obywatel? Donosi do
Departamentu - opisuje gdzie znajduje siê poszukiwany i za³¹cza
fotografiê fresku jako dowód w sprawie. OdpowiedŸ wraz z
podziêkowaniami przysz³a szybko i Kazimierz zosta³ „zdjêty” z katalogu
dzie³ utraconych w czasie wojny. NajwyraŸniej król dla œwiêtego
spokoju przebywa³ i w Surhowie, i w ministerialnym wykazie
poszukiwanych, bo zawsze stara³ siê godziæ nawet krañcowo ró¿ne racje.
I choæ œwiêtym nie by³ – wykaza³ siê zdolnoœci¹ bilokacji. Najwy¿szy
czas, by po wojennych trudach spocz¹³ w spokoju. I - o dziwo - nie o
wojnê trzynastoletni¹ chodzi, ale tê drug¹… œwiatow¹.
Monika Nagowska

Pocz¹tek 2017 roku zaznaczy³ siê wielokrotnie powtarzanymi
informacjami o smogu w naszym kraju i na œwiecie. Z jednej strony,
zw³aszcza w du¿ych miastach, zanieczyszczenie powietrza mog³o byæ
widoczne go³ym okiem i bezpoœrednio odczuwalne. Z drugiej do
wyobraŸni bardziej przemawiaj¹ wskaŸniki odnotowywane przez stacje
pomiarowe. Czy mieszkaj¹c ko³o Poznania, gdzie s¹ one zlokalizowane
skazani jesteœmy tylko na domys³y w odpowiedzi na pytanie – a jak jest
u nas? Nie do koñca, odnoœnie zawartoœci zwi¹zków siarki w powietrzu
mo¿emy skorzystaæ ze skali porostowej, wielu osobom znanej z lat
szkolnych. Przypomnia³o o tym przycinanie drzew w przydomowym
sadzie. Jeszcze nieca³e dwie dekady temu kiedy szko³a, nasz dom oraz
bloki w Wierzonce i Kar³owicach ogrzewane by³y piecami na paliwo
sta³e, czyli wêglem lub koksem, to kora na drzewach by³a go³a, a w
najlepszym razie pojawia³y siê glony widoczne jako zielony nalot. W
tym momencie osobom maj¹cym dostêp do internetu proponujê wpisaæ
w wyszukiwarce Skala porostowa.indd - Zielona Lekcja (to wersja
uproszczona) albo tylko "skala porostowa", bêdzie widaæ w kolorze.
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Poszczególne skale mog¹
nieco ró¿niæ siê, tym niemniej
pozwol¹ zorientowaæ siê jak
jest w ogl¹danym przez nas
miejscu. Najlepiej patrzeæ na
drzewa liœciaste wolnostoj¹ce,
ale i w lesie, i to iglastym te¿
mo¿emy trafiæ na porosty. Ich
obecnoœæ oraz rodzaj
informuj¹ o zawartoœci dwutlenku siarki (SO2 ) w du¿ym stopniu
odpowiadaj¹cego za kwaœne deszcze. Brak czegokolwiek na korze to
ponad 170 mikrogramów SO2 w metrze szeœciennym powietrza. Lepiej
jest gdy pojawiaj¹ siê glony (na
korze jest zielony nalot), a
nastêpnie kolejno porosty:
skorupiaste, proszkowate,
listkowate, krzaczkowate. Bez
wzglêdu na to czy skala
zaczyna siê od zerowej czy
pierwszej strefy, to najwy¿sz¹
jest siódma. Znaleziona
pojedyncza M¹kla tarniowa i
szereg okazów P³ucnika
modrego lokuj¹ to miejsce na

poziomie V lub pocz¹tku VI
strefy. Poszczególne grupy
porostów odpowiadaj¹ce
danej strefie na skali pojawiaj¹ siê stopniowo, powoli. Jeœli
zanieczyszczenie powietrza zwi¹zkami siarki zaczyna rosn¹æ,
szybko zanikaj¹. Ta wiedza pozwoli³a stwierdziæ w styczniu 2017
roku, ¿e park zdrojowy w Busku-Zdroju pod wzglêdem
zawartoœci SO2 w powietrzu przegrywa z naszym domem. Dla œcis³oœci
informujê, ¿e w tym uzdrowisku od blisko dwóch stuleci stosuje siê
k¹piele siarczkowe, a u¿ywana do nich woda zawiera siarczki z
uwalniaj¹cym siê siarkowodorem.
W³odzimierz Buczyñski
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S³oñce swoimi promieniami spogl¹da na ma³y drewniany koœció³ek na
szczycie wzgórza. Szaro-czarne konary drzew zalewa piêkny pomarañczowy zachód s³oñca, który obserwujê co wieczór. Na drzewach roœnie
jemio³a, a w powietrzu lataj¹ pszczo³y. Wokó³ mnie le¿¹ rozlane pola.
Czasem na horyzoncie o zachodzie s³oñca moim oczom ukazuje siê jeleñ.
Zakocha³em siê prawdziwie w tym wiejskim, piêknym, majestatycznym
krajobrazie. Zakocha³em siê w tych ludziach szczêœliwych i prostych,
maj¹cych obrany cel i ¿yj¹cych uczuciami.
Cieszê siê, ¿e zamiast ciê¿kiego miejskiego powietrza wdycham czysty
wiejski tlen wsi pod Poznaniem.
Czêsto cieszê swoje oczy widokiem ptaków, które rano budz¹ mnie swoim
œpiewem.Budzi siê wiosna. Przyroda zrzuciwszy ko³drê œniegu zaczyna siê
rodziæ na nawo. Nied³ugo koñczy siê Wielki Post, œwiêta wielkanocne ju¿
blisko.
Zapowiadaj¹ siê
œwietnie, wiosna
kwitnie, ¿ycie
zmartwychwstaje,
ja
zmartwychwstajê.
Jakub
Dwa tygodnie temu po zakoñczeniu w koœciele katechezy Jakub podszed³
do mnie i zapyta³, czy móg³by napisaæ coœ do naszej gazetki. Powiedzia³em,
¿e oczywiœcie mo¿e. W czwartek 30 marca rano Jakub zjawi³ siê u mnie i
zacz¹³ mi dyktowaæ swój tekst. W trakcie zapisywania na komputerze
myœla³em: ch³opak ma wielk¹ wra¿liwoœæ. Spyta³em: jak to siê sta³o, ¿e on z
tak¹ wra¿liwoœci¹ zacz¹³ siêgaæ po narkotyki. W³aœnie przez tê wra¿liwoœæ
to siê sta³o, us³ysza³em w odpowiedzi. Jakubie, kochany bracie, wierzê, ¿e
w Wierzenicy rzeczywiœcie z martwych powstaniesz.
xPK
Ucieszy³ mnie Jakub swoim wpisem. Wra¿liwoœæ na przyrodê jest piêkna
i g³êboko chrzeœcijañska. W pierwszych latach istnienia oœrodka m³odzie¿
pomaga³a so³ectwu w wiosennym sprz¹taniu œródpolnych alei ze œmieci.
Jednego roku wywieŸliœmy ca³¹ przyczepê. Dziœ œmieci jest mniej, tym
niemniej zawsze znajdzie siê „¿yczliwy”, który podrzuci w krzaki to i owo.
Mo¿e by³oby dobrze powróciæ do zwyczaju sprz¹tania, tym bardziej, ¿e na
jednej z alei powsta³a Droga Tajemnic Ró¿añcowych. Gdyby m³odzie¿
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z Domu Wierzenica objê³a sta³ym patronatem i opiek¹ nasze œródpolne
drogi by³oby to dobrym znakiem ich obecnoœci w tym miejscu, wspóln¹
trosk¹ o piêkno oraz podziêkowaniem za goœcinê, której doznaj¹.
So³tys Wierzenicy

Wieœci z Wierzonki
Nauka j. angielskiego w œwietlicy w Wierzonce
24-osobowa grupa osób w wieku 50+ ma mo¿liwoœæ uczestniczyæ w zajêciach
z jêzyka angielskiego w ramach projektu „Nowa perspektywa na kompetencje
cyfrowe i jêzykowe” pt. "Uczymy siê przez ca³e ¿ycie” .
Œrodki zosta³y pozyskane z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego
Regionalnego Programu Operacyjnego. Zajêcia prowadzone s¹ przez lektora.
Ju¿ mieliœmy pierwsze sprawdziany wiedzy, czyli testy. Jakie otrzymaliœmy
oceny dowiemy siê wkrótce.
Nauka j. angielskiego jest wielk¹ frajd¹ i czasem siê zastanawiam kto na tym
bardziej korzysta - ja czy moja wnuczka. Uczestnicy tak bardzo prze¿ywaj¹
zajêcia, ¿e œni¹ po nocach i podobno przez sen mówi¹ p³ynnie po angielsku.
Niektórzy nawet po wypiciu szklanki mleka mówi¹ p³ynnie po angielsku. Kto
by pomyœla³, ¿e tyle niespodzianek nas spotka, wspólnie prze¿ywanych zajêæ,
spotkañ i zabawy.
Kurs trwa do czerwca i odbywa siê dwa razy w tygodniu po 3 godziny.
Zakoñczy siê oczywiœcie egzaminem i otrzymaniem stosownego certyfikatu
miêdzynarodowego.
Wyjazd do Operetki
30-osobowa grupa wielbicieli muzyki powa¿nej uczestniczy³a w koncercie
„Operetki Lwowskiej” i „Koncercie Trzech Tenorów”, który odby³ siê w
Swarzêdzu w EUROHOTELU. Nie da siê opisaæ s³owami prze¿yæ, atmosfery i
wielkiego talentu wykonawców. Oba koncerty by³y super.
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
Po raz kolejny 40-osobowa grupa kobiet 50+ mia³a szansê siê spotkaæ z
okazji Miêdzynarodowego Dnia Kobiet. Darek zrobi³ mam wielk¹
niespodziankê wrêczaj¹c ka¿dej Pani kwiatek (ró¿yczkê) wraz upominkiem.
Powróci³y wspomnienia z dawnych lat i niejedna ³ezka w oku siê zakrêci³a.
Dziêkujê za wszelk¹ pomoc, przygotowane potrawy, placki, sa³atki i
oczywiœcie posprz¹tanie sali. Do zobaczenia w tym samym sk³adzie i w
zdrowiu za rok!!
Rekolekcje
Sta³o siê to ju¿ tradycj¹, ¿e 10-osobowa grupa osób bierze udzia³ w
wielkopostnych rekolekcjach prowadzonych w klimacie milcz¹cych. Tematem
przewodnim by³o Oto Ja czyniê rzeczy nowe. Czy jej nie poznajecie
prowadzane przez Tomasza Siudê u Sióstr Misjonarek na Morasku.
Wspólnota ¿ywego ró¿añca uczestniczy³a w rekolekcjach na Morsku
prowadzonych przez naszego opiekuna ks. Przemys³awa Kompfa i w Luboniu.
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Podsumowanie rekolekcji tym razem odby³o siê u Ani w Poznaniu. Dziêkujemy
za mi³¹ atmosferê i poczêstunek.
Zapisy do przedszkola na rok 2017/2018
Od kwietnia mo¿na dokonywaæ zapisów dzieci przedszkolnych na prowadzone
w œwietlicy w Wierzonce zajêcia w ramach projektu „Wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci z rejonów wiejskich” adresowanych do dzieci w wieku
od 2,5 do 5 lat. W ramach zajêæ edukacyjno – wychowawczych prowadzone s¹
zajêcia z logoped¹, nauka j. angielskiego oraz wiele ciekawych i atrakcyjnych
zajêæ. Œrodki na ten cel zosta³y pozyskane z Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz.
Iloœæ miejsc jest ograniczona.
Irena Prokop

WeŸ udzia³... Zapisy od Poniedzia³ku Wielkanocnego
Jubileuszowe XV Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy
od 7:00 w poniedzia³ek 1 V do 11:00 w œrodê 3 V
W tym kszta³cie czuwanie modlitewne w naszej parafii odbywa siê od 2003
roku. W tym roku po raz piêtnasty. Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy w
minionych latach kiedykolwiek w³¹czyli siê w tê modlitwê. Ka¿dego roku
w te dni przez koœció³ nasz przewijaj¹ siê w modlitewnej zadumie dziesi¹tki
osób. Tak¿e w tym roku proszê o udzia³ w modlitwie w intencji Ojczyzny,
Koœcio³a, parafii i we w³asnych sprawach. Rok temu w majowych
„Wierzeniczeniach” pisa³em, powtarzam to i dziœ: „pomyœlnoœæ Ojczyzny
jest pomyœlnoœci¹ jej obywateli. Najbardziej za Ojczyznê powinni modliæ
siê gorliwie ludzie m³odzi, gdy¿ oni najd³u¿ej z nas bêd¹ siê ni¹ cieszyæ.
Koœció³ jest jednym z nielicznych miejsc gdzie cz³owiek jeszcze trochê
mo¿e siê uœwiêciæ. Miejsc gdzie mo¿na siê zepsuæ jest znacznie wiêcej.
Dlatego te¿ trzeba siê o Koœció³ troszczyæ. Moja modlitwa jest skromnym
duchowym wk³adem w jego rozwój. Parafia jest usytuowaniem Koœcio³a w
okreœlonym miejscu, bliskim mi z racji zamieszkania. Tutaj mam okazjê
poczuæ wspólnotê ludzi. Tu mamy zobaczyæ potrzebê tworzenia wokó³
siebie znaków dobra. W sprawach osobistych nie trzeba mówiæ, ka¿dy wie
w jakiej intencji powinien siê modliæ.
Co roku powtarzam: maj¹c wiêcej czasu dla siebie, mo¿emy
wykrzesaæ go trochê wiêcej dla Bo¿ych spraw.... Niech Maryja, Matka
Wierzenicy, Matka ubogich przed Bo¿y tron zaniesie b³agania nasze i
pomyœlnoœæ da prosz¹cym”.
x Przemys³aw Kompf
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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 15.00 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 zbierania w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na KUL i Wydzia³
Teologiczny UAM.
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