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Kolejny przewodnik
będący opowieścią 

o naszym 
drewnianym kościele

ddajemy do r¹k naszych mieszkañców oraz goœci kolejny, czwarty 
ju¿ numer specjalny „Wierzeniczeñ”. Przygotowany zosta³ jako 
opowieœæ o wierzenickim koœciele. Opracowanie to ma charakter O

nie naukowy, ale wybitnie popularyzatorski. Wiele razy goœcie 
odwiedzaj¹cy Wierzenicê dopytywali, czy nie mamy przewodnika po 
koœciele. „Wierzeniczenia” dwukrotnie przygotowywa³y takie 
opracowanie: pierwszy raz w 2003 roku w zwi¹zku z 850-leciem istnienia 
Wierzenicy i Wierzonki, a drugi, w nieco zmienionej wersji, z okazji 
gminnych do¿ynek w 2008 roku. By³y to kolejne numery naszego 
wydawnictwa. Nie oznaczaliœmy ich jednak wtedy, a szkoda, okreœleniem 
„numer specjalny”. Oba wydania przygotowali nasi redaktorzy: Ewa 
Jaros³awa i W³odzimierz Buczyñscy. Oczywiœcie nak³ad ich, chocia¿ du¿o 
wiêkszy ni¿ zwyk³e wydania,  zosta³ w ca³oœci dawno wyprzedany.

d tamtego czasu zainteresowanie Wierzenic¹ znacznie siê 
rozszerzy³o. Mia³o na to wp³yw zakoñczenie odnowienia wnêtrza 
koœcio³a, renowacja krypty grobowej rodziny Cieszkowskich, O

ostatnio te¿ budowa wiaty turystycznej, a tak¿e przygotowywany d³ugo 
jubileusz 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. Kilka lat temu 
wypromowano pomyœlnie „Szlak Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy 
Zielonka”. Wszystko to razem sprawi³o, i¿ do koœcio³a w Wierzenicy 
zaczê³o przybywaæ mnóstwo goœci zarówno indywidualnie, jak i w gru-
pach zorganizowanych. Z tego w³aœnie bierze siê zapotrzebowanie na 
przewodnik po koœciele.

3

becne wydanie ³¹czymy z multimedialn¹ prezentacj¹ koœcio³a 
i ca³ej Wierzenicy. Jest ona dostêpna przy okazji zwiedzania 
wnêtrza œwi¹tyni. Mam nadziejê, ¿e numer ten bêdzie w ci¹g³ej O

sprzeda¿y i sukcesywnie bêdziemy powiêkszaæ nak³ad.
                                                

x Przemys³aw Kompf
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ardzo cieszê siê, ¿e mogê siê podzieliæ opowieœci¹ 
o naszym piêknym koœció³ku œw. Miko³aja w Wierzenicy.B

wi¹tynia jest niemal ca³a drewniana, kryta gontem. Najstarsza jej 
czêœæ, prezbiterium i nawa, pochodz¹ jeszcze z II po³owy XVI wieku. ŒW nastêpnym stuleciu dobudowano zakrystiê, w II po³owie XVIII 

wieku wie¿ê, któr¹ przy kolejnym remoncie, na pocz¹tku XX wieku, 
po³¹czono z wnêtrzem œwi¹tyni. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹ powsta³a 
krypta grobowa rodziny Cieszkowskich. Pomimo tych wszystkich 
dobudowañ, bry³a œwi¹tyni zachowa³a stylowo jednolity charakter. 
Koœció³ trzeba koniecznie obejœæ dooko³a, gdy¿ jego sylwetka prezentuje 
siê najbardziej okazale od strony pól.

5

 swojej historii koœció³ nigdy nie sp³on¹³. W czasie wojny 
Niemcy zrobili w nim sk³ad papieru.  Proboszcza parafii Ww Kicinie, który jednoczeœnie administrowa³ parafi¹ w Wierze-

nicy, aresztowano w styczniu 1940 roku i wywieziono do obozu 
przejœciowego dla ksiê¿y w Chludowie, gdzie kilka tygodni póŸniej zmar³. 
Sk³adu papieru szczêœliwie nie podpalono. We wspomnieniach 
mieszkañców zachowa³o siê opowiadanie o tym, jak Rosjanie w 1945 roku 
o ma³o co spowodowaliby po¿ar koœcio³a. Na zapleczu frontu by³o doœæ 
sporo w³ócz¹cych siê ¿o³nierzy, którzy szukali ukrywaj¹cych siê tu 
i ówdzie Niemców i przy okazji ogl¹dali siê za ró¿nymi drobnymi 
zdobyczami. Podobno weszli do koœcio³a i któryœ musia³ rzuciæ na pod³ogê 
niedopa³ek papierosa, bo zacz¹³ unosiæ siê dym. Zauwa¿y³y to dzieci 
bawi¹ce siê w pobli¿u i szybko zaalarmowa³y doros³ych. Ci przybiegli 
i zdo³ali zagasiæ ogieñ. Tak wiêc wierzenicki koœció³ zawdziêcza swoje 
ocalenie dzieciom. Pamiêtaj¹c o tym, w naszej œwi¹tyni zawsze z radoœci¹ 
witamy nie tylko doros³ych, ale tak¿e i dzieci.

yposa¿enie wnêtrza pochodzi z pocz¹tku XVII wieku. 
Zachowa³y siê z tamtego czasu: barokowy o³tarz z figurami Wœw. 

Wojciecha 
i Miko³aja wraz 
z wizerunkiem 
wierzenickiej 
Madonny, o³tarze 
boczne, 
chrzcielnica, 
ambona i dwa 
powsta³e  trochê 
póŸniej du¿e 
obrazy w koœcie-
le: Chrystus 
Odkupiciel dusz 
czyœæcowych 
i namalowany na 
desce, œw. 
Miko³aj biskup, 
patron koœcio³a. 
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arok, który ogl¹damy w wierze-
nickim koœciele ró¿ni siê trochê 
od  t ego ,  k tó ry  mo¿emy B

podziwiaæ np. w poznañskiej farze. Tam 
jako budulca o³tarzy u¿ywano kamienia. 
Tutaj  wszystko jest  wykonane 
w drewnie. Widzimy jednak podobne, 
charakterystyczne dla epoki bogate 
zdobienia, z³ocenia itd.

zisiejsze barwy o³tarzy ró¿ni¹ 
siê od tych, które by³y tu jeszcze 
kilka lat temu. Mieszkañcy D

parafii i turyœci przychodz¹c wtedy do 
œwi¹tyni patrzyli na o³tarze pomalowane 
w kolorze jasnego kremu. B³êkit 
stonowany w stronê morskiej zieleni 
zosta³ odkryty w czasie renowacji i ten 
kolor kaza³ przywróciæ konserwator 
zabytków. Podczas prac zeskrobano 
wszystkie pow³oki farby do surowego 
drewna. Znaleziono ich a¿ cztery 
warstwy. Oznacza to, ¿e mniej wiêcej co 
80 - 100 lat ktoœ podejmowa³ siê trudu 
odnowienia o³tarzy.  

ierwsze wra¿enie ludzi, kiedy 
zrobiony by³ tylko korpus o³tarza 
by³o takie: a czemu te kolory s¹ P

takie ciemne? Nie by³o jednak ¿adnych 
zdobieñ o³tarza. Kiedy siê one pojawi³y, 
zaczêto pytaæ: a te boczne te¿ bêdziemy 
tak odnawiali? Wtedy dopiero by³o 
widaæ wprost przepastn¹ ró¿nicê miêdzy 
tym, co odnowione a tym, co nie zosta³o 
zrobione. Odpowiada³em niezmiennie: 
jeœli Pan Bóg pob³ogos³awi, zrobimy 
wszystko po kolei. Mo¿ecie zobaczyæ, 
¿e Pan Bóg nam w tym dziele 
rzeczywiœcie pob³ogos³awi³. 

7

W nastêpnych latach odnowiliœmy boczne o³tarze, póŸniej kolejne 
elementy wystroju œwi¹tyni. Dzisiaj w zasadzie mo¿na powiedzieæ, ¿e ca³e 
wnêtrze zosta³o odnowione.  

oniecznie 
trzeba Kzwróciæ 

uwagê na obraz 
wierzenickiej Madon-
ny. Wizerunków 
Maryi z Dzieci¹tkiem 
na rêku jest sporo. 
W tym jest coœ 
urokliwego. Z daleka 
tego mo¿e nie byæ 
widaæ, dlatego trzeba 
podejœæ i popatrzeæ 
z bliska. W lewym 
naro¿niku obrazu 
domalowana jest 
postaæ cz³owieka, 
z drugiej strony 
widzimy ko³odziejski 
warsztat. Obok niego 
stoi para zwierz¹t. 
Napis na obrazie 
wyjaœnia wszystko:

 „ Na koœció³ wierzenicki ten obras sprawiono, za Bart³omieja z K³ecka, 
Boga by proszono, ko³odziej by³ na karczmie, mieszka³ tu lat kilka, przed 
œmierci¹ na tê sztukê odda³ parê byd³ka”. 

Wierzeniczenia 4 [119] 2015
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undatorem tego obrazu nie by³ wiêc ktoœ bogaty, ale skromny, mo¿e 
nawet ubogi ko³odziej, który na koszta namalowania obrazu Fofiarowa³ dwie krowy. Zosta³y one obok fundatora uwiecznione na 

tym obrazie, przez co zyska³ on urokliwy, niepowtarzalny charakter. 
Zawsze zwracam zwiedzaj¹cym uwagê, ¿e Maryja Matka Wierzenicy jest 
matk¹ ubogich. Przy tym wizerunku mo¿emy zostawiæ w modlitwie nasze 
ludzkie biedy. Przy czym niekoniecznie musi chodziæ o sprawy materialne. 
Bieda ludzka niejedno ma imiê. Wierzê, ¿e w³aœnie tu zostanie tak¿e 
cz¹stka Twojej modlitwy Bracie i Siostro, ¿e nie poprzestaniesz tylko na 
rozgl¹daniu siê po koœciele.  

rzed bardzo wielu 
laty obraz Madon-Pny wierzenickiej 

zas³aniany by³ przez 
wykonane na desce du¿e 
malowid³o œw. Miko³aja 
biskupa, patrona koœcio³a. 
Dzisiaj mo¿emy ten obraz 
zobaczyæ powieszony w 
spec j a lnych  r amach  
osobno na œcianie. Muszê 
powiedzieæ, ¿e mam do 
n i e g o  s z c z e g ó l n y  
sentyment. Zosta³ on jako 
pierwszy odnowiony po 
m o i m  p r z y j œ c i u  d o  
Wi e r z e n i c y.  O b r a z  
znalaz³em w zakrystii bez 
ram, z potrzaskanymi od 
do³u deskami, mocno 
pociemnia³y i przez to 
ma³o czytelny. Warstwa 
malarska by³a uszkodzona 
mechanicznie. Widoczne 
by³y liczne odbicia i zadrapania. Kilka stukniêæ, oczywiœcie niechc¹cy, 
mog³o go unicestwiæ do koñca. Dobrze, ¿e nikt wczeœniej nie wpad³ na 
pomys³, ¿e skoro jest taki zniszczony, to trzeba go wyrzuciæ. Jak dostojnie 
prezentuje siê dziœ wierzenicki biskup Miko³aj, ka¿dy mo¿e zobaczyæ. 

9

szyscy wchodz¹cy 
zwracaj¹ te¿ zawsze Wuwagê  na  d rzwi  

wmurowane w œcianê œwi¹tyni, 
naprzeciw bocznego wejœcia do 
koœcio³a oraz na usytuowane 
powy¿e j  n i ch  pop i e r s i e .  
Spojrzenie na to przenosi nas w 
k i e r u n k u  d r u g i e j  c z ê œ c i  
opowieœci, któr¹ trzeba us³yszeæ 
w wierzenickim koœciele. Jest to 
opowieœæ o Auguœcie Cieszkow-
skim, wybitnym Polaku zwi¹za-
nym z Wierzenic¹. Niedawno 
minê³a 200. rocznica jego 
urodzin. Uroczyœcie j¹ obchodzi-
liœmy. Ranga uroczystoœci jubi-
leuszowych daleko wykracza³a 
poza Wierzenicê.

ugust hr. Cieszkowski 
urodzi³ siê na Podlasiu, Aw miejscowoœci Sucha 

w 1814 roku. Maj¹c cztery  lata 
straci³ matkê, która zmar³a we 
W³oszech i zosta³a pochowana we Florencji. Matka mia³a na imiê Zofia, z 
domu Kicka. Od tej pory spraw¹ wychowania syna zaj¹æ siê musia³ ojciec, 
Pawe³ Cieszkowski, cz³onek zas³u¿onej rodziny, zamo¿ny ziemianin. 
August uczy³ siê w gimnazjum w Warszawie, tam zasta³o go powstanie 
listopadowe. Oczywiœcie by³ za m³ody, by braæ udzia³ w walkach. Pomaga³ 
jedynie w sypaniu szañców obronnych na przedpolach Warszawy. By³ te¿ 
protokolantem obrad sejmowych  i dziêki temu by³ blisko swojego ojca, 
zasiadaj¹cego w izbie poselskiej jako reprezentant z Krasnegostawu. 

êd¹c doros³ym Cieszkowski studiowa³ filozofiê na Uniwersytecie 
Jagielloñskim i potem w Berlinie. Doktoryzowa³ siê w Hei-Bdelbergu. Filozofia by³a jedn¹ z jego pasji. W ci¹gu ¿ycia 

napisa³ kilka prac w³aœnie z tej dziedziny. Wiêkszoœæ z nich by³a 
publikowana pocz¹tkowo w jêzyku niemieckim, dopiero póŸniej 
ukazywa³y siê polskie t³umaczenia. Najwa¿niejsze dzie³o 
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Cieszkowskiego zatytu³owane by³o, jak¿e wymownie, „Ojcze nasz”. By³ 
te¿ wspó³za³o¿ycielem niemieckiego towarzystwa filozoficznego 
w Berlinie. 

o studiach August Cieszkowski ruszy³ w podró¿ po Europie 
Zachodniej, gdzie zdobywa³ wiedzê i doœwiadczenie z szeregu Pinnych dziedzin ¿ycia. Bra³ udzia³ w rozmaitych zjazdach 

i konferencjach. Interesowa³ siê sprawami ekonomicznymi, wydaj¹c 
szereg publikacji tak¿e z tej 
dziedziny. Gdy wróci³ do 
Warszawy, od razu sta³ siê tam 
postaci¹ znan¹. Zacz¹³ pisywaæ 
do czasopisma „Biblioteka 
Warszawska”. Prze¿y³ krótki 
epizod wiêzienny i to chyba 
p r z e s ¹ d z i ³ o ,  ¿ e  m y œ l ¹ c  
o przysz³oœci syna, Pawe³ 
Cieszkowski namówi³ go do 
zakupu maj¹tku w Wielkim 
Ksiêstwie Poznañskim, które 
by³o czêœci¹ pañstwa prus-
kiego. Pocz¹tkowo naby³ 
maj¹tek we wsi Dobryn. Po 
roku jednak siê go pozby³ i ku-
pi³ inny - w³aœnie tu, w Wierze-
nicy, gdzie osiad³ w 1842 roku. 
Z tym miejscem zwi¹za³ siê ju¿ 
do koñca ¿ycia.

iedy Cieszkowski zjawi³ siê w Wielkopolsce, jego postaæ te¿ by³a 
ju¿ tutaj znana. Od razu w³¹czy³ siê w nurt poznañskich Kpozytywistów, którzy widzieli szansê dla odbudowy Polski w 

pracy u podstaw. Uwa¿ali, ¿e trzeba najpierw zatroszczyæ siê o polsk¹ 
naukê, oœwiatê, kulturê, handel, przemys³ i rolnictwo. Nale¿y m¹drze 
gospodarowaæ, aby nad¹¿aæ za postêpem, by nie zostawaæ w tyle za 
rozwijaj¹c¹ siê Europ¹. Wyrazem zaanga¿owania Cieszkowskiego by³ 
jego wybór na pos³a z listy polskiej do sejmu pruskiego w okresie   Wiosny 
Ludów w 1848 roku. W zgromadzeniu tym Cieszkowski zasiada³ przez 
szereg lat, staj¹c na czele Ligi Polskiej, maj¹cej jednoczyæ wszystkich 
Polaków. U w³adz niemieckich stara³ siê bez powodzenia o pozwolenie na 

11

otwarcie uniwersytetu polskiego w  Poznaniu. Kiedy ten zamys³ siê nie 
powiód³, Cieszkowski skupi³ siê nad innym dzie³em. Nale¿a³ do 
wspó³za³o¿ycieli istniej¹cego do dziœ od 1857 roku Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, którego by³ pierwszym prezesem. Pe³ni³ tê 
funkcjê tak¿e w chwili swej œmierci. 

 Wierzenicy hr. Cieszkowski prowadzi³ du¿e, wzorcowe 
gospodarstwo rolne. W maj¹tku tym testowano maszyny Wz fabryki maszyn rolniczych Cegielskiego w Poznaniu. 

Œci¹gano tak¿e urz¹dzenia do produkcji rolnej z zachodu. Z dochodów, 
jakie przynosi³y dobra Cieszkowskiego finansowa³ on szereg rozmaitych 
dzie³. O dwóch trzeba wspomnieæ koniecznie. 

ierwsze to Wy¿sza Szko³a Rolnicza w ¯abikowie k. Poznania. Jej 
uruchomienie pierwotnie Cieszkowski planowa³ w Wierzenicy. PPami¹tk¹ tych starañ jest stoj¹cy jeszcze dziœ stary budynek, 

nazywany  „Akademi¹”, w którym obecnie mieszka kilka rodzin. 

Szko³a w ¯abikowie rozpoczê³a swoj¹ pracê w 1870 roku i przetrwa³a 
kilka lat. Z w³asnych œrodków August Cieszkowski ³o¿y³ na utrzymanie 
budynku i kadry naukowej. Szko³a mia³a siê dobrze. Wypuœci³a kilka 
roczników absolwentów. Zapewne przetrwa³aby do wojny, ale Niemcy 
utr¹cili jej dzia³anie. Wprowadzili zakaz studiowania dla studentów spoza 
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granic pañstwa pruskiego. To samo dotyczy³o kadry naukowej. Gdy wiêc 
odp³ynê³a rzesza Polaków z Kongresówki i z Galicji, okaza³o siê, ¿e 
miejscowych nie ma na tyle du¿o, by prowadziæ szko³ê. Na marginesie 
mo¿na dodaæ, ¿e jeden z absolwentów szko³y ¿abikowskiej by³ wœród 
za³o¿ycieli Wydzia³u Rolno-Leœnego Uniwersytetu Poznañskiego, który 
powstawa³ po pierwszej wojnie œwiatowej. 

rugim w¹tkiem, który koniecznie trzeba ukazaæ s¹ kó³ka 
w³oœciañskie. W ca³ej Wielkopolsce powsta³o ich wiele. W 1867 Droku powsta³o jako jedno z pierwszych kó³ko obejmuj¹ce rejon 

Wierzenica - Kicin. Oparciem dla tego ko³a byli: proboszcz parafii 
w Kicinie i w Wierzenicy, ks. Wincenty Studniarski i August hr. Ciesz-
kowski. Zadaniem takiego ko³a by³o uczenie nowoczesnego 
gospodarowania, wspólne wykorzystywanie maszyn, odpowiednie 
zasiewy, ochrona ziemi przed oddawaniem jej w niemieckie rêce. Ko³a 
utrzymywane by³y z wp³at, jakie wnosili cz³onkowie. Drobni rolnicy si³¹ 
rzeczy p³acili ma³o. Cieszkowski jako w³aœciciel du¿ego maj¹tku p³aci³ 
sporo, faktycznie utrzymywa³ on funkcjonowanie takiego ko³a. Nie raz 
trzeba by³o s³u¿yæ po¿yczk¹, nie raz z powodu szkód, czy nieurodzajów 
trzeba by³o udzieliæ zapomogi. Dokonywano wspólnych zakupów. 
Wzajemne wspieranie siê rolników sprawia³o, ¿e niechêtnie pozbywali siê 
oni swojej ziemi. Tymczasem Niemcy powo³ali nawet specjaln¹ komisjê 
kolonizacyjn¹, której zadaniem by³o przejmowanie od Polaków ziemi 
i innych nieruchomoœci. Maj¹c fundusze pañstwowe, komisja oferowa³a 
czêsto cenê lepsz¹ od rynkowej, byle namówiæ do sprzeda¿y. 
Nieœwiadomy ch³op pozbywa³ siê maj¹tku. Co zarobi³, szybko straci³ 
i potem, nie maj¹c z czego siê utrzymaæ, zasila³ szeregi biedoty 
pozbawionej œrodków do ¿ycia. Ko³a temu bardzo skutecznie zapobiega³y. 
Nie sposób nie powiedzieæ o ludziach takich jak Cieszkowski, którzy 
w³asnym maj¹tkiem wspierali utrzymywanie polskiej w³asnoœci. 

13

a marginesie tego w¹tku mo¿na dodaæ, ¿e Cieszkowski widzia³ te¿ 
potrzebê opieki nad dzieæmi wiejskimi. Kiedy rodzice byli zajêci Npracami polowymi, dzieæmi czêsto nikt siê nie zajmowa³. Napisa³ 

pracê „O ochronach wiejskich”. Sam te¿ tak¹ ochronkê dla dzieci 
wierzenickich otworzy³ i przez d³ugie lata by³a ona tu prowadzona. 

³ytê nagrobn¹,  na któr¹ mo¿emy patrzeæ, August Cieszkowski 
zamówi³ we W³oszech u Polaka, swojego przyjaciela - Teofila PLenartowicza. Ze szko³y mogliœmy go zapamiêtaæ jako dobrego 

poetê. Tymczasem by³ on tak¿e rzeŸbiarzem. W drugiej po³owie lat 
szeœædziesi¹tych, w trakcie pobytu Cieszkowskiego we W³oszech, 
panowie trochê zbli¿yli siê do siebie. Jeden i drugi przedwczeœnie stracili 
ma³¿onki i jakoœ dobrze im siê ze sob¹ rozmawia³o. Lenartowicz póŸniej 
powiedzia³, ¿e wszystkim móg³by odmówiæ, ale nie Augustowi, „dzielimy 
bowiem ten sam los”. 

amawiaj¹c pomnik nagrobny, Cieszkowski myœla³ o swojej matce, 
która zmar³a w³aœnie we W³oszech, gdy on mia³ lat kilka i zosta³a Zpochowana nie byle gdzie, tylko w bazylice Santa Croce we 

Florencji. Drugie drzwi powsta³y gdy okaza³o siê, ¿e pierwsze... zaginê³y 
w drodze na miêdzynarodow¹ wystawê w Wiedniu, gdzie  Lenartowicz 
pokaza³ swoje dzie³o i za co dosta³ pierwsz¹ nagrodê jako wybitne dzie³o 
sztuki romantycznej. Poniewa¿ drzwi jednak siê odnalaz³y, Cieszkowski 
jedne przeznaczy³ dla koœcio³a w Wierzenicy, przy którym chcia³ byæ 
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pochowany.  Zarówno  we  
Florencji, jak i w Wierzenicy 
mo¿emy wiêc podziwiaæ niemal 
takie same drzwi, przy czym 
drzwi wierzenickie s¹ tymi 
pierwszymi wykonanymi przez 
Lenartowicza. Œwiadcz¹ o tym 
daty: w Wierzenicy rok 1872 i we 
Florencji rok 1873. Z daleka tego 
nie widaæ, ale z bliska, w lewym 
naro¿niku mo¿emy te lata 
odczytaæ. 

rzwi s¹ odlewem w me-
talu i przedstawiaj¹ Dsceny eschatologiczne, 

czyli nawi¹zuj¹ce do ¿ycia 
wiecznego. W centrum s¹ dwa 
anio³y, prawy pikuje w dó³ w cze-
luœcie otch³ani, skrzyd³a ma 
zwiniê te .  Jes t  to  symbol  
potêpienia. Drugi, z lewej strony 
unosi siê w górê ponad s³oñcem. 
Skrzyd³a jego s¹ roz³o¿one; na 
jednym widzimy przyczepion¹ 
ga³¹zkê palmow¹, symbol 
zwyciêstwa i zarazem zbawienia. 

15

Prawa i lewa czêœæ p³yty przedzielona jest pionow¹ lini¹, na której 
uwiecznione s¹ sceny z Modlitwy Pañskiej. Sprowadzone do Wierzenicy 
drzwi pierwotnie znajdowa³y siê w dworku Cieszkowskich. W koœciele 
zosta³y one zamontowane dopiero w okresie miêdzywojennym, przy 
okazji budowy krypty.

mieræ Cieszkowskiego nast¹pi³a w roku 1894. Mia³ wtedy prawie 
80 lat. Cieszkowski zmar³ w swoim poznañskim mieszkaniu. Pogrzeb Œjego by³ dwudniow¹ manifestacj¹ ho³du sk³adanego wielkiemu 

Polakowi. Jak napisa³a któraœ z gazet: „zgas³a jedna z polskich chwa³”. 
Pierwszego dnia uroczystoœci 
odbywa³y siê w Poznaniu z udzia³em 
wielu wybitnych postaci ze œwiata 
nauki i kultury przyby³ych ze 
wszystkich czêœci Polski, z liczn¹ 
rzesz¹ osób duchownych, na czele 
z arcybiskupem poznañskim. 
Drugiego dnia trumnê przywieziono 
do Wierzenicy i pochowano j¹ obok 
koœcio³a. Kryptê grobow¹ pobudo-
wano póŸniej. Kilka lat temu, w ko-
lejn¹ rocznicê œmierci, wydaliœmy 
nadbitkê z „Dziennika Poznañ-
skiego” z 16 marca 1894 roku ze 
szczegó³owym opisem tych uroczy-
stoœci. W naszym kiosku pod wiat¹ 
mamy j¹ w sprzeda¿y. Warto siê z ni¹ 
zapoznaæ.

ugust Cieszkowski o¿eniony by³ ze swoj¹ siostr¹ stryjeczn¹, 
Halin¹ z domu Cieszkowsk¹, niestety zmar³¹ w bardzo m³odym Awieku. Ma³¿onkowie mieli dwóch synów. ¯aden z nich nie 

za³o¿y³ swojej rodziny. Starszy - Krzysztof umar³ w 1901 roku na zawa³ 
serca maj¹c 42 lata, a m³odszy, po ojcu tak¿e August (junior) przekroczy³ 
lat 70 i zmar³ w roku 1932. Mówiono na niego: Pan Guga. Przed œmierci¹ 
usynowi³ czwórkê hrabiowskich dzieci, którym przekaza³ do ich nazwiska 
swoje „Cieszkowski” oraz cz¹stkê maj¹tku rodowego rodziny. Dobra 
Cieszkowskich nie by³y ma³e: obok Wierzenicy obejmowa³y maj¹tek na 
Podlasiu, w którym August senior siê urodzi³ i  po jego matce, na ziemi 
lubelskiej.
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ierzenicê otrzyma³ nie byle kto, bo hrabia Edward Cieszkowski 
Raczyñski. Przed wojn¹ akurat wtedy by³ ambasadorem Polski Wprzy Lidze Narodów w Szwajcarii, potem w Londynie. Pe³ni¹c 

takie funkcje jest jasne, ¿e w Wierzenicy by³ tylko rzadkim goœciem. Ale to 
w³aœnie on, wraz z Felicjanem Cieszkowskim Dembiñskim (równie¿ 
usynowionym przez Gugê), administruj¹cym maj¹tkiem wierzenickim, 
dokoñczyli budowy czêœci nadziemnej krypty grobowej rodziny 
Cieszkowskich. Prace  zakoñczono w 1936 roku. Wczeœniej czêœæ 
podziemn¹ zd¹¿y³ jeszcze wybudowaæ junior August Cieszkowski. 

rzy okazji budowy krypty, do koœcio³a przekazany zosta³ XVIII-
wieczny obraz malarstwa w³oskiego, zakupiony najpraw-Pdopodobniej we W³oszech przez Cieszkowskiego, stanowi¹cy czêœæ 

jego kolekcji, a jak póŸniej siê okaza³o, jeden z niewielu, który ocala³

z po¿ogi wojny. Obraz ten przedstawia Maryjê zak³adaj¹c¹ pieluszkê 
Jezusowi. Jest to motyw ma³o u nas znany. Drugim podarunkiem by³ fotel, 
na którym dziœ siedzi celebrans, przewodnicz¹cy liturgii. Kiedyœ zasiada³ 
w nim sam August Cieszkowski. 

ostatnim czasie, w zwi¹zku z jubileuszem 200-lecia urodzin 
Cieszkowskiego, parafia w Wierzenicy wraz z zespo³em ludzi Wskupionych wokó³ niej, podjê³a siê remontu krypty grobowej. 

Prace kosztowa³y sporo, ale mo¿na powiedzieæ, ¿e nawet w czasach, kiedy 

17

ona powstawa³a, w czêœci podziemnej nie prezentowa³a siê tak okazale jak 
obecnie. Jest to rzeczywiœcie miejsce godnego spoczynku zas³u¿onych 
Polaków. 

krypcie tej 
spoczywaj¹: WPawe³, ojciec 

Augusta Cieszkowskiego, 
potem sam filozof, nastêpnie 
w trumnie okrytej 
czerwonym materia³em 
znajduje siê cia³o jego ¿ony, 
a najbli¿ej schodów s¹ dwaj 
synowie. Oczywiœcie krypta 
grobowa jest udostêpniona 
dla zwiedzaj¹cych. Prosi siê 
jednak wszystkich o 
zachowanie ciszy, a tak¿e 
o westchnienie: wieczny 
odpoczynek racz im daæ 
Panie.

naszym kiosku 
znajduj¹cym siê Wpod wiat¹ mo¿na 

nabyæ ukazuj¹ce siê od 1999 
roku w tutejszej parafii 
czasopismo „Wierzenicze-
nia”. Tytu³ nawi¹zuje do 
czasów Cieszkowskiego. 
Kilkakrotnym goœciem dworku by³ dobrze nam znany Zygmunt Krasiñski, 
z którym August Cieszkowski zna³ siê w³aœciwie przez ca³e ¿ycie. Spotkali 
siê ju¿ w dzieciñstwie, gdy¿ wychowywa³a ich ta sama guwernantka. 
Potem znajomoœæ odnowili w doros³oœci i przetrwa³a ona a¿ do œmierci 
Krasiñskiego. Panowie prowadzili ze sob¹ obfit¹ korespondencjê. 
Zachowa³o siê ok. 360 listów napisanych na przestrzeni 20 lat przez 
Krasiñskiego do Cieszkowskiego. W³aœnie w tych listach, wspominaj¹c 
swój pobyt, Krasiñski pisa³, ¿e têskno mu do Wierzenicy, ¿e Wierzenica 
mu siê œni. Wspomina³ czasy, kiedy panowie tu siê spotykali, spacerowali 
prowadz¹c ze sob¹ dysputy, przyjacielsko i m¹drze dyskutowali - 
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wierzeniczyli. To Krasiñski nazwa³ „wierzeniczeniami” swoje rozmowy
z gospodarzem dworku, Augustem Cieszkowskim. 

tych przyjaciel-
skich spotkañ Zpozosta³o 

w Wierzenicy Wzgórze 
Krasiñskiego 
i Aleja Filozofów, ostatnio 
piêknie odnowiona, 
czekaj¹ca na przybywaj-
¹cych turystów. Krasiñski, 
wiemy to na pewno, w  
Wierzenicy by³ w latach 
czterdziestych szeœæ razy. 
Potem pojawi³a siê kolej, 
znak nowoczesnoœci 
tamtych czasów. Wsiada³o 
siê w poci¹g w Warszawie 
i wysiada³o w Wiedniu, 
jad¹c z zawrotn¹ prêdko-
œci¹ 40 km na godzinê. 
Dzisiaj s³uchaj¹c tego, 
trochê siê uœmiechamy. 
Wtedy jednak to by³ 
wielki postêp. Podró¿ 
z Opinogóry do Europy 
Zachodniej trwa³a 
znacznie krócej. 

aturê przyjaŸni z Cieszkowskim Krasiñski uj¹³ w jednym ze 
swoich listów, zapowiadaj¹c swój przyjazd do Wierzenicy: N„oddasz mi rozumem, co Tobie dam sercem”. Krasiñski, pomimo 

i¿ by³ ¿onaty, prze¿ywa³ romans z Delfin¹ Potock¹. Jego serce by³o 
nieszczêœliwie poruszone. Cieszkowski w relacjach z kobietami, z tego co 
wiemy, by³ raczej powœci¹gliwy. Jego zadaniem mia³o wiêc byæ spokojne 
pouk³adanie w g³owie rozemocjonowanego Krasiñskiego, za co ten by³ 
wdziêczny: „z g³êbi serca nich Ci podziêkujê sto i tysi¹c razy i milion... za 
Twoj¹ dobroæ, przyjaŸñ i te wszystkie usi³owania podŸwigniêcia mnie. Na 
Boga! Tyœ podpiera³ trupa, który co chwilê nazad upada³!” 

19

rzy tylnym wyjœciu w przedsionku jest jeszcze jedna pami¹tka 
zwi¹zana z Cieszkowskim, tablica wiedeñska. Zawis³a ona Pw koœciele, pierwotnie w prezbiterium nad wejœciem do zakrystii, 

w dwusetn¹ rocznicê bitwy pod Wiedniem. Takich tablic spo³eczeñstwo 
wielkopolskie ufundowa³o wtedy ca³y szereg. By³y one umieszczane 
przewa¿nie w koœcio³ach jako wspomnienie zwyciêskiej bitwy, ku 
pokrzepieniu serc. Jedn¹ z tablic ufundowa³ August Cieszkowski. Z jego 
inicjatywy zawis³a ona w koœciele w 
Wierzenicy. Odnowiliœmy j¹ w 2008 
roku, w 90. rocznicê odzyskania 
niepodleg³oœci. Uwagê nasz¹ musi 
zwróciæ napis, którego treœæ jest wprost 
finezyjnie sformu³owana. Zapewne 
kwaœne miny mieli Niemcy kiedy czytali 
jej treœæ:

 „ Na proœby Ojca Œwiêtego i pokorne 
b³agania rzymskiego cesarza Niemiec 
Jan III Sobieski z rycerstwem polskiem 
pod oblê¿ony dwa miesi¹ce od Turków a 
od swoich opuszczony Wiedeñ przybywa 
i po trzech dniach jako wódz naczelny 
wojsk sprzymierzonych dnia 12 wrzeœnia 
1683 potêgê tureck¹ niszczy. Król Polski 
ratuje Niemcy i chrzeœcijañstwo”.

ówi¹c o tej tablicy, warto wspomnieæ i o drugiej, umieszczonej 
w przedsionku bocznego wejœcia do koœcio³a. Jest to tablica Mpoœwiêcona poleg³ym dla wolnoœci Ojczyzny w latach 1914  

1920. Powsta³a ona pod koniec lat dwudziestych, staraniem ówczesnego 
proboszcza Kicina i Wierzenicy, ks. Ludwika Haase. W 2007 roku, 
w zwi¹zku z nadchodz¹cym jubileuszem 90 - lecia niepodleg³oœci, 
poprosiliœmy na ³amach „Wierzeniczeñ”, aby ludzie przekazali nam 
informacje o osobach, których imiona i nazwiska zosta³y umieszczone na 
tej tablicy. To co otrzymaliœmy, opublikowaliœmy w listopadowym 
numerze 2008 roku. Zebraliœmy mnóstwo ciekawych wiadomoœci. 

powiem historiê najbardziej sensacyjn¹. Okaza³o siê, ¿e jedna 
z umieszczonych na tej tablicy osób, wcale nie zginê³a w czasie Owojny. Stanis³aw Jêdrzejczak, bo takie nazwisko nosi³ nasz 
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pokrzepieniu serc. Jedn¹ z tablic ufundowa³ August Cieszkowski. Z jego 
inicjatywy zawis³a ona w koœciele w 
Wierzenicy. Odnowiliœmy j¹ w 2008 
roku, w 90. rocznicê odzyskania 
niepodleg³oœci. Uwagê nasz¹ musi 
zwróciæ napis, którego treœæ jest wprost 
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wojsk sprzymierzonych dnia 12 wrzeœnia 
1683 potêgê tureck¹ niszczy. Król Polski 
ratuje Niemcy i chrzeœcijañstwo”.

ówi¹c o tej tablicy, warto wspomnieæ i o drugiej, umieszczonej 
w przedsionku bocznego wejœcia do koœcio³a. Jest to tablica Mpoœwiêcona poleg³ym dla wolnoœci Ojczyzny w latach 1914  

1920. Powsta³a ona pod koniec lat dwudziestych, staraniem ówczesnego 
proboszcza Kicina i Wierzenicy, ks. Ludwika Haase. W 2007 roku, 
w zwi¹zku z nadchodz¹cym jubileuszem 90 - lecia niepodleg³oœci, 
poprosiliœmy na ³amach „Wierzeniczeñ”, aby ludzie przekazali nam 
informacje o osobach, których imiona i nazwiska zosta³y umieszczone na 
tej tablicy. To co otrzymaliœmy, opublikowaliœmy w listopadowym 
numerze 2008 roku. Zebraliœmy mnóstwo ciekawych wiadomoœci. 

powiem historiê najbardziej sensacyjn¹. Okaza³o siê, ¿e jedna 
z umieszczonych na tej tablicy osób, wcale nie zginê³a w czasie Owojny. Stanis³aw Jêdrzejczak, bo takie nazwisko nosi³ nasz 
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bohater, dostawszy siê jako ¿o³nierz armii niemieckiej do rosyjskiej 
niewoli, wyl¹dowa³ na Syberii i tam po wojnie pozosta³. Nie wróci³, ani nie 
da³ znaku ¿ycia rodzinie mieszkaj¹cej w pobliskiej Kobylnicy. Uznano go 
wiêc za zmar³ego. Tymczasem on tam za³o¿y³ drug¹ rodzinê i doczeka³ siê 
w niej kolejnego potomstwa. Zaraz po I wojnie do Polski powróciæ nie 
móg³, potem ju¿ nie chcia³, gdy¿ czu³ zwi¹zanie z now¹ rosyjsk¹ rodzin¹. 
Stale mia³ jednak wyrzuty. Po jego œmierci w 1962 roku, córka wys³a³a list 
pisany po rosyjsku, adresowany do rodziny Jêdrzejczaków w Kobylnicy, 
jeœli jeszcze tam ktoœ jest. W Kobylnicy mieszka³ najm³odszy syn, który 
nigdy zreszt¹ nie zd¹¿y³ swojego ojca zobaczyæ i poczta dostarczy³a jemu 
tê przesy³kê. Oczywiœcie by³ w szoku kiedy dosta³ tak¹ informacjê. Jakiœ 
czas póŸniej dosz³o w Polsce, a potem jeszcze raz na terenie Syberii, do 
wzruszaj¹cego spotkania rodzeñstwa z Polski i z Rosji, maj¹cego tego 
samego ojca. Obok opisu zamieœciliœmy tak¿e zdjêcia z tego niezwyk³ego 
spotkania.  

ychodzimy na zewn¹trz koœcio³a. Zapraszam wszystkich do 
zatrzymania siê pod wiat¹ i chwili odpoczynku. Polecamy w Wnaszym kiosku wydawnictwa zwi¹zane z Wierzenic¹, 

koœcio³em i  Cieszkowskimi. Sanitariat znajduje siê z prawej strony wiaty. 
Dziêkujê za odwiedziny naszego miejsca. Jeœli kiedyœ komuœ przyœni siê 
Wierzenica albo za ni¹ zatêskni, zapraszamy ponownie. Wszystkich 
b³ogos³awiê w Imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego. 

                                                        x Przemys³aw Kompf
                                             od 1999 roku proboszcz Wierzenicy
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