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Witam i pozdrawiam wszystkich po wakacjach, w nowym 
rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym. Wytycza on rytm ¿ycia wiêkszoœci 
rodzin. Dziêkujmy Bogu i ludziom jeœli w ci¹gu letnich dni uda³o siê 
komuœ prze¿yæ coœ dobrego, buduj¹cego, jeœli zobaczyliœmy coœ co nas 
zachwyci³o. Przepraszajmy te¿, bo pewnie w niejednym wypadku tak 
by³o, ¿e chocia¿ mieliœmy wiêcej czasu dla siebie, nie by³o go wiêcej dla 
Boga i Bo¿ych spraw, odpoczywaliœmy nie z Bogiem ale od Boga. 
Kiedy stajemy u progu czegoœ, coœ siê rozpoczyna, robimy czêsto jakieœ 
postanowienia. Prosz¹c Boga o opiekê, niech naszym skromnym 
postanowieniem bêdzie to, ¿e w tym kolejnym roku bêdziemy chcieli 
wzrastaæ w m¹droœci u Boga i ludzi. Dlatego  mniej bêdzie jego 
lekcewa¿enia i bêdziemy umieli w swoim ¿yciu wygospodarowaæ czas 
dla Chwa³y Bo¿ej..

Na  realizacjê naszych wszelkich zgodnych z wol¹ Bo¿¹ 
dobrych zamys³ów, trud nauki i pracy wszystkich doros³ych, dzieci 
i m³odzie¿ z serca b³ogos³awiê.

                                              x Przemys³aw Kompf

Na nowy 
rok szkolny

W dniu 17 sierpnia  tego roku odwiedzi³ mnie wykonawca badañ 
architektonicznych i konserwatorskich pan Jerzy Borwiñski, który 
przygotowa³ dla nas program prac konserwatorskich. Przygotowanie 
dokumentacji trochê siê opóŸni³o ze wzglêdu na dodatkowe konsultacje 
i czas urlopowy. Koszt zrobienia badañ i przygotowania dokumentacji 

wyniós³ 15 tysiêcy z³otych. Dziêki ludzkiej ¿yczliwoœci parafia bez 
problemu zap³aci³a t¹ 
nale¿noœæ.
 

W opracowaniu 
jest jeszcze druga 
dokumentacja dotycz¹ca 
prac budowlanych i 
kosztorys wykonawczy. 
Dopiero po 
skompletowaniu 
wszystkiego bêdziemy 
mogli wyst¹piæ do 
Powiatowego Konserwa-
tora Zabytków o zgodê na 
przeprowadzenie prac. 
Kiedy takow¹ otrzymamy 
mo¿na siê staraæ o zgodê 
budowlan¹ w Starostwie 
Powiatowym 
w Poznaniu. 
Skompletowanie 
wszystkiego pozwoli nam 
na kolejnym etapie ubiegaæ 
siê o œrodki zewnêtrze na 
przeprowadzenie prac. 

Trudno mi teraz okreœliæ w którym momencie podejmiemy siê 
tego zadania. Czy ju¿ w nastêpnym roku? Niestety, opóŸnia siê termin 
rozpoczêcia prac na placu przed koœcio³em. Nikt terminu otwarcia placu 
3 Maja 2018 roku nie odwo³a³, ale liczyæ siê trzeba, ¿e wiele prac 
przeniesie siê z tego roku na nastêpny. Wtedy przez ileœ tygodni bêdzie 
trochê ograniczony dostêp do koœcio³a. Osobiœcie jestem zdania, ¿e 
trzeba poczekaæ a¿ wszystkie prace na wzgórzu przed koœcio³em siê 
zakoñcz¹ i wtedy dopiero braæ siê za nastêpne zadania. Jest to tym 
bardziej zasadne, ¿e po koœcielnej stronie te¿ bêdziemy prowadziæ prace 
zwi¹zane z budow¹ drogi dojazdowej do œwi¹tyni od strony furtki 
bocznej.  Tak¿e, jeœli bêdzie taka potrzeba, robiæ bêdziemy nowe 
ogrodzenie.                       
                                                x Przemys³aw Kompf

Tworzy siê dokumentacja prac konserwatorskich



2 35 [138] 2017

Witam i pozdrawiam wszystkich po wakacjach, w nowym 
rozpoczynaj¹cym siê roku szkolnym. Wytycza on rytm ¿ycia wiêkszoœci 
rodzin. Dziêkujmy Bogu i ludziom jeœli w ci¹gu letnich dni uda³o siê 
komuœ prze¿yæ coœ dobrego, buduj¹cego, jeœli zobaczyliœmy coœ co nas 
zachwyci³o. Przepraszajmy te¿, bo pewnie w niejednym wypadku tak 
by³o, ¿e chocia¿ mieliœmy wiêcej czasu dla siebie, nie by³o go wiêcej dla 
Boga i Bo¿ych spraw, odpoczywaliœmy nie z Bogiem ale od Boga. 
Kiedy stajemy u progu czegoœ, coœ siê rozpoczyna, robimy czêsto jakieœ 
postanowienia. Prosz¹c Boga o opiekê, niech naszym skromnym 
postanowieniem bêdzie to, ¿e w tym kolejnym roku bêdziemy chcieli 
wzrastaæ w m¹droœci u Boga i ludzi. Dlatego  mniej bêdzie jego 
lekcewa¿enia i bêdziemy umieli w swoim ¿yciu wygospodarowaæ czas 
dla Chwa³y Bo¿ej..

Na  realizacjê naszych wszelkich zgodnych z wol¹ Bo¿¹ 
dobrych zamys³ów, trud nauki i pracy wszystkich doros³ych, dzieci 
i m³odzie¿ z serca b³ogos³awiê.

                                              x Przemys³aw Kompf

Na nowy 
rok szkolny

W dniu 17 sierpnia  tego roku odwiedzi³ mnie wykonawca badañ 
architektonicznych i konserwatorskich pan Jerzy Borwiñski, który 
przygotowa³ dla nas program prac konserwatorskich. Przygotowanie 
dokumentacji trochê siê opóŸni³o ze wzglêdu na dodatkowe konsultacje 
i czas urlopowy. Koszt zrobienia badañ i przygotowania dokumentacji 

wyniós³ 15 tysiêcy z³otych. Dziêki ludzkiej ¿yczliwoœci parafia bez 
problemu zap³aci³a t¹ 
nale¿noœæ.
 

W opracowaniu 
jest jeszcze druga 
dokumentacja dotycz¹ca 
prac budowlanych i 
kosztorys wykonawczy. 
Dopiero po 
skompletowaniu 
wszystkiego bêdziemy 
mogli wyst¹piæ do 
Powiatowego Konserwa-
tora Zabytków o zgodê na 
przeprowadzenie prac. 
Kiedy takow¹ otrzymamy 
mo¿na siê staraæ o zgodê 
budowlan¹ w Starostwie 
Powiatowym 
w Poznaniu. 
Skompletowanie 
wszystkiego pozwoli nam 
na kolejnym etapie ubiegaæ 
siê o œrodki zewnêtrze na 
przeprowadzenie prac. 

Trudno mi teraz okreœliæ w którym momencie podejmiemy siê 
tego zadania. Czy ju¿ w nastêpnym roku? Niestety, opóŸnia siê termin 
rozpoczêcia prac na placu przed koœcio³em. Nikt terminu otwarcia placu 
3 Maja 2018 roku nie odwo³a³, ale liczyæ siê trzeba, ¿e wiele prac 
przeniesie siê z tego roku na nastêpny. Wtedy przez ileœ tygodni bêdzie 
trochê ograniczony dostêp do koœcio³a. Osobiœcie jestem zdania, ¿e 
trzeba poczekaæ a¿ wszystkie prace na wzgórzu przed koœcio³em siê 
zakoñcz¹ i wtedy dopiero braæ siê za nastêpne zadania. Jest to tym 
bardziej zasadne, ¿e po koœcielnej stronie te¿ bêdziemy prowadziæ prace 
zwi¹zane z budow¹ drogi dojazdowej do œwi¹tyni od strony furtki 
bocznej.  Tak¿e, jeœli bêdzie taka potrzeba, robiæ bêdziemy nowe 
ogrodzenie.                       
                                                x Przemys³aw Kompf

Tworzy siê dokumentacja prac konserwatorskich



4 55 [138] 2017

W lipcu odebra³em jeszcze jedn¹ teczkê. Parafia ubiegaj¹ca siê o 
oko³o 1/2 – 1 ha ziemi  w celu powiêkszenia istniej¹cego cmentarza, dla 
uzupe³nienia dokumentacji musia³a zleciæ przeprowadzenie badañ wokó³ 
tego¿ cmentarza. Mia³y one ustaliæ, czy ziemia ta nadaje siê pod takie 
wykorzystanie. Oczywiœcie kosztowa³o to niema³o pieniêdzy: ok. 4 
tysiêcy z³. Gmina wskaza³a, ¿e trzeba zrobiæ szeœæ odwiertów. 
W pierwotnej wersji mia³o byæ ich wiêcej. Z ka¿dym odwiertem rós³ 
koszt tych badañ. 

Ju¿ rok temu pisa³em, ¿e gmina rozpoczê³a pracê wokó³ zmiany 
planu zagospodarowania przestrzennego tego obszaru w Wierzenicy. 
Pisma rozsy³ano do rozmaitych instytucji, które z mocy prawa maj¹ 
obowi¹zek ustosunkowaæ siê do tego. Kiedy ca³a procedura powinna siê 
zakoñczyæ, okaza³o siê, ¿e czegoœ brakuje. Nie mo¿na tego uzupe³niæ 
i dalej procedowaæ, tylko wszystko... musi zacz¹æ siê od nowa! Czeka 
nas wiêc kolejny rok rozsy³ania przez gminê pism na wszystkie strony. 
Sprawa ci¹gle drepcze w miejscu. 

Po trzech latach starañ okaza³o siê te¿, ¿e z wnioskiem 
o poszerzenie cmentarza musi wyst¹piæ nie proboszcz parafii, a biskup 
diecezji. Kiedy zwróci³em siê z tym do kurii tam wyra¿ono wielkie 
zdziwienie. Oczywiœcie kuria od razu wyst¹pi³a z takim pismem do 
w³adz naszej gminy. W dziale ekonomicznym wyjaœniono mi, ¿e by³oby 
to konieczne gdyby chodzi³o o nowy cmentarz. Tu chodzi tylko o 
poszerzenie ju¿ istniej¹cego.

W chwili obecnej nie jestem pewien, czy jeszcze coœ nie 
wyskoczy. Sprawa, która dawno powinna byæ za³atwiona nie mo¿e 
ruszyæ z miejsca. Nie dzia³aj¹ ¿adne prawa rynku tylko posuniêta do 
granic absurdu biurokracja. Przecie¿ parafia nie chce ¿adnej darowizny, 
chce po cenie handlowej kupiæ od Agencji Nieruchomoœci Rolnych 
kawa³ek pola. Oczywiœcie nie sposób nie mieæ zastrze¿eñ do 
kompetencji urzêdników, którzy siedz¹ w okreœlonych dzia³ach, ale nie 
maj¹ wielkiego pojêcia o sprawach które za³atwiaj¹ i na konkretnych 
przypadkach dopiero sami siê ucz¹. Zapewniam, ¿e starczy nam 
determinacji by w koñcu to za³atwiæ. 

                                                  x Przemys³aw Kompf

26 lipiec 2017 roku,  dzieñ wyjazdu z dzieciakami z parafii do 
Nidzicy. Rano przed ósm¹ pod  œwietlic¹ zatrzymuje siê autokar. 
Pakujemy do niego ca³y towar przygotowany na podró¿. Zawsze kilka 
dodatkowych osób pomaga nam w tym za³adunku. Kiedy wszystko jest 
gotowe, kierowca pan Przemek wypija kawê przed podró¿¹ i autobus 
rusza do Kar³owic i tam zaczyna zbieraæ dzieciaki. Na miejsca zbiórek 
wszyscy stawili siê punktualnie Ja w miêdzyczasie zamykam dom 
w Wierzenicy i te¿ szykujê siê do drogi swoim samochodem. 

Wsiadaj¹c do auta, odruchowo ogl¹dam siê do ty³u. Niestety 
jest pusty. Robi mi siê znowu smutno. 13 lat nieprzerwanie we 
wszystkich wyjazdach towarzyszy³a mi moja kochana psina. Tym razem 
Bestia z nami ju¿ nie jedzie. By³a œwietnym uczestnikiem podró¿y. 
Lubi³a jazdê samochodem, nigdy nie przeszkadza³a. Nie s¹dzê by 
w czasie tych naszych wyjazdów komuœ ona wadzi³a. Bestia by³a 
bardzo towarzyska. 

Podró¿ trwa³a z przerwami oko³o 7 godzin. Ca³y czas jecha³em 
spokojnie za autobusem. Dwukrotnie po drodze zatrzymywaliœmy siê na 
d³u¿szy postój. Po przyjeŸdzie na miejsce zawsze jest na pocz¹tku 
chwila zamieszania. Wszyscy szukaj¹ swoich pokoi. Potem wszystko 
siê uspokaja. Nastêpnie najstarsi z m³odzie¿y, ch³opcy i dziewczyny 
pomagaj¹ roz³adowaæ samochód. Posz³o wszystko bardzo sprawnie. Po 
chwili wszyscy wyszli na pierwszy spacer. Kuchnia mia³a trochê czasu 
na ogarniêcie wszystkiego i przygotowanie pierwszego posi³ku.

Wieczorem pan kierowca zapyta³ mnie, dlaczego mój samochód 
chodzi tak g³oœno. Czy nie mam uszkodzonej rury wydechowej? 
Nidzica jest aktualnie mocno rozkopana i w jednym, drugim miejscu 
trzeba by³o jechaæ po rozkawa³kowanej jezdni. Mo¿e rzeczywiœcie 
gdzieœ zahaczy³em. Maj¹c w perspektywie drogê powrotn¹ trochê siê 
wystraszy³em. W czwartek rano udaliœmy siê razem do bêd¹cej 
w s¹siedztwie stacji kontroli pojazdów. Trafiliœmy na m³odego 
niezwykle sympatycznego cz³owieka. Sprawdzi³ podwozie. Na 
szczêœcie nic tam siê nie sta³o. Zajrza³ pod maskê i szybko odkry³, ¿e 
mam mocno ju¿ zu¿yty filtr powietrza i luŸn¹ do niego obudowê. Muszê 

Nidzica: zapiski z wyjazduW temacie „powiêkszenie cmentarza”
dreptanie w miejscu
Badania wokó³ cmentarza
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powiedzieæ, ¿e w³o¿y³ on sporo zaanga¿owania by nam pomóc. Zapisujê 
tego cz³owieka we wdziêcznej pamiêci. 

Wracaj¹c do oœrodka podjechaliœmy do sklepu po ziemniaki 
Zapomnieliœmy o nich. W Nidzicy cena ich jest prawie dwa razy 
wiêksza ni¿ u nas. Pozosta³¹ czêœæ dnia mam relaksow¹. Grupa oko³o 
11.00 pojecha³a na pierwsz¹ wycieczkê. Pod wieczór jadê na stacjê 
zatankowaæ samochód i dosyæ rych³o staram siê po³o¿yæ spaæ. W pi¹tek 
od œwitu czeka mnie droga powrotna. O 17.00 mam w koœciele 
b³ogos³awiæ parê narzeczonych. Bojê siê, ¿e jak wyjadê w dzieñ mogê 
nie dojechaæ na czas. Chcê w razie czego mieæ jak¹œ wiêksz¹ rezerwê 
czasow¹.  Przypomnia³em sobie jak przed wielu laty wraca³em w sobotê 
ze Szczecina odprawiwszy tam rano z okazji 25 lecia ma³¿eñstwa Mszê 
œw. mojemu kuzynowi. Zjad³em jeszcze w nimi œniadanie i potem 
ruszy³em w drogê. Na trasie trafi³em na korek, który utworzy³ siê 
wskutek wypadku. Z przera¿eniem patrzy³em jak ucieka mi czas, a ja 
powolutku ledwie co posuwam siê do przodu. Na 16.00 mia³em byæ w 
Wierzenicy, a tymczasem o 14.00 by³em jeszcze 100 km od domu. 
Kiedy jecha³em przez Poznañ denerwowa³y mnie wszystkie œwiat³a, 
przed którymi musia³em siê zatrzymaæ, trac¹c cenne minuty. Wjecha³em 
do Wierzenicy gdy akurat dochodzi³a 16.00. 

Tym razem na drodze nic nie by³o. Na chwilê zjecha³em z drogi 
z powodu ulewnego deszczu. Potem jecha³em spokojnie dalej. Na d³u¿ej 
zatrzyma³em siê w GnieŸnie. Ju¿ nic siê nie denerwowa³em. Do domu 
przyjecha³em przed 10.00. Para narzeczonych z pi¹tkowego œlubu 
zg³osi³a siê z zapytaniem o mo¿liwoœæ zawarcia ma³¿eñstwa 
w Wierzenicy dziewiêæ dni wczeœniej. Kiedy us³ysza³em przez telefon 
od przysz³ego pana m³odego jak piêknie wyrolowa³ ich ksi¹dz w parafii, 
w której za³atwiali wszystkie formalnoœci przedœlubne i gdzie mia³a 
odbyæ siê ich uroczystoœæ, ani przez moment nie waha³em siê by 
powiedzieæ im, ¿e mog¹ œlubowaæ w Wierzenicy. Na drugi dzieñ ze 
wszystkim papierami przyjechali do Wierzenicy. Proboszcz w D³ugiej 
Goœlinie zamkn¹³ koœció³ na czas remontu. Jak t³umaczy³ dosta³ jakieœ 
dofinansowanie i musia³ szybko dzia³aæ. Zaproponowa³ im 
ewentualnie...œlub na dworze. Przy ostatnich obfitych deszczach mog³o 
to wygl¹daæ niezbyt ciekawie. Nie dziwiê siê, ¿e tego nie zaaprobowali.  
Ka¿dego tygodnia mam okazjê rozmawiaæ z kolejnymi narzeczonymi. 
Wiem co i jak prze¿ywaj¹.  Dobrze rozumia³em ich rozczarowanie. 
Wyra¿aj¹c zgodê wiedzia³em, ¿e muszê przyjechaæ do parafii du¿o 
wczeœniej ni¿ to by³o ka¿dego roku. Z radoœci¹ ich pob³ogos³awi³em.

W sobotê po po³udniu dowiedzia³em siê o zgonie œp. Haliny 
Kostrzyñskiej. Poprosi³em rodzinê by zaczekali z pogrzebem do 
przysz³ej soboty. Taka sytuacja w poprzednich latach ju¿ siê zdarza³a, 
Rozumiem pragnienie rodziny by zbyt d³ugo nie czekaæ z pogrzebem. 
To jest w³aœnie ta delikatna czêœæ rozmowy by przekonaæ, nie 
wywo³uj¹c dodatkowego bólu, by jednak trochê d³u¿ej zaczekali. Na 
szczêœcie nie by³o z tym problemu.  Na 15.00 i 16.00 przyjecha³y do 
koœcio³a kolejne pary narzeczonych. Potem by³y parafialne Msze w 
Wierzenicy i w Kar³owicach. Po powrocie do domu uda³o mi siê 
po³o¿yæ wczeœnie spaæ. Chcia³em byæ wyspany przed czekaj¹c¹ mnie 
drog¹. Od rana jak co tydzieñ obowi¹zki niedzielne. Po dwunastej 
zaczynam siê szykowaæ do wyjazdu do Nidzicy. Upa³ by³ du¿y. Oko³o 
14.00 ruszy³em w drogê. Pierwszy odcinek jecha³o mi siê trudno. Pal¹ce 
s³oñce dawa³o siê we znaki. Czu³em znu¿enie i wtedy przypomnia³em 
sobie, ¿e w samochodzie mam klimatyzacjê i ¿e mogê j¹ w³¹czyæ. Po 
chwili zrobi³o siê przyjemniej. Jecha³o siê o wiele lepiej. Nie robi³em 
d³u¿szych przystanków. Rozwija³em tak¹ prêdkoœæ, ¿e wiele aut po 
drodze mnie mija³o. Oko³o pi¹tej odebra³em telefon z zapytaniem, czy 
jestem u siebie na miejscu. Dzwoni³a para nowo¿eñców z pi¹tkowego 
œlubu. Przyjechali do Wierzenicy jeszcze raz specjalnie podziêkowaæ. 
Prze telefon powiedzieli mi, ¿e teraz ciesz¹ siê, ¿e ich uroczystoœæ 
odby³a siê w Wierzenicy. PrzywieŸli s³odkie i butelkê wina, byli trochê 
rozczarowani, ¿e nie mog¹ mi tego wrêczyæ. Wieczorem po przyjeŸdzie 
czeka³ na mnie w Nidzicy obiad, po którym od razu po³o¿y³em siê spaæ.
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 Przez ca³y czas, a wiêc nie tylko w czasie mojej nieobecnoœci 
dzieci by³y pod opiek¹ wychowawczyñ. Co roku od lat s¹ te same 
Genowefa Springer i Hanna Pytel. Bardzo ceniê sobie ich spokój 
i opanowanie. Nie ma najmniejszych obaw, czy dopilnuj¹ grupy. Przez 
lata nie s³ysza³em nigdy ¿eby któraœ krzycza³a na dziecko. W czasie 
poza wycieczkami potrafi¹ organizowaæ zabawy dla wszystkich 
uczestników. Przed wielu laty raz czy drugi opiekunami grupy byli 
studenci. Wydawa³o siê, ¿e bêdzie sympatycznie. Nie mieli jednak 
doœwiadczenia. Niekiedy zajmowali siê za bardzo sob¹, a nawet zdarzy³ 
siê romans pani wychowawczyni z jednym z uczestników. Oczywiœcie, z 
takich form opieki nale¿y zrezygnowaæ i dlatego te¿ cieszê siê, ¿e  
naszym wyjazdom towarzysz¹ sprawdzone nauczycielki.   

 Ka¿dego dnia autobus zabiera³ dzieci i m³odzie¿ na jak¹œ 
wycieczkê. Z rzeczy ciekawszych to zwiedzali skansen wsi mazurskiej i 
warmiñskiej w Olsztynku, tam¿e byli w hucie szk³a artystycznego, gdzie 
mogli ogl¹daæ pokaz wyrobu rozmaitych przedmiotów szklanych. 
Wygl¹da³o to bardzo ciekawie. W tamtejszym sklepiku wiele osób 
zakupi³o sobie ró¿nego rodzaju szklane pami¹tki. W kolejnej wycieczce 
odwiedzili Pola Grunwaldzkie, gdzie mogli pos³uchaæ opowiadania  
o wielkiej bitwie, która rozegra³a siê na tamtym terenie w lipcu 1410 
roku. Tutaj z kolei na pami¹tkê niektórzy nabyli grunwaldzkie miecze, 
kusze, ³uki, a nawet toporki. Oczywiœcie wszystko w wersji do 
dzieciêcych zabaw. W najbardziej upalny dzieñ we wtorek  uczestnicy 
pojechali dwukrotnie nad jezioro Omulew oddalone kilka kilometrów od 
Nidzicy. Tam pod okiem ratownika wszyscy mogli za¿ywaæ k¹pieli. 
Ciekawy by³ te¿ wyjazd do Ostródy, gdzie zarezerwowane by³o 
p³yniêcie stateczkiem w godzinnym rejsie po jeziorze. W czasie turnusu 
dzieciêcego przez wszystkie dni by³a ³adna pogoda. W nocy pada³o, 
nawet by³y dwa razy burze ale raczej niezbyt mocne. 
 

We wtorek mieliœmy wizytacjê Sanepidu. Ju¿ przed przyjazdem  
informowano nas, ¿e na tym terenie Sanepid jest bardzo aktywny 
i sprawdzaj¹ wszystko co tylko mog¹. Nie przyszli jednak 
z zaskoczenia. Ju¿ na drugi dzieñ po przyjeŸdzie, a wiêc w czwartek, 
zjawi³ siê od rana pan, który powiedzia³, ¿e przyjd¹ tu na kontrolê 
po niedzieli. Rzeczywiœcie przyszli. Godzinê wczeœniej zadzwoni³ 
i poprosi³ by przygotowaæ ca³¹ dokumentacjê. Wszystko mieliœmy w 
porz¹dku, ¿adnych uchybieñ nie stwierdzono. Pani nawet dziwi³a siê, ¿e 
jest tak czysto w kuchni, a przecie¿ dzieci dopiero co wysz³y ze 

œniadania. Tak jednak by³o zawsze. Chwilê po posi³ku zawsze wszystko 
by³o sprz¹tniête.  Lekcje gdzie i jak przechowuje siê ¿ywnoœæ mieliœmy 
ju¿ przerobion¹ du¿o wczeœniej, tak¿e wiêc w tym obszarze nie wykryto 
nieprawid³owoœci. Przez szereg ostatnich lat nie mieliœmy podobnych 
wizyt.

Zachowanie uczestników grupy by³o dosyæ poprawne.  Panie 
wychowawczynie sygnalizowa³y, ¿e tylko jedno dziecko bêd¹ce 
pierwszy raz uczestnikiem wyjazdu sprawia³o im k³opoty 
wychowawcze. W czwartek wieczór w przeddzieñ wyjazdu do domu w 
jadalni odby³o siê podsumowanie turnusu. Kilkoro dzieci wyró¿niono za 
piêkne utrzymywanie porz¹dku i udzia³ w rozmaitych konkursach. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali jak¹œ drobn¹ pami¹tkê. Pi¹tek  4 sierpnia 
by³ dniem powrotu do domu. Od rana by³o pakowanie siê, sprz¹tanie 
i szykowanie do drogi. Ostatnim wspólnym akcentem by³o wyjœcie na 
10.00 do koœcio³a parafialnego, gdzie na Mszy œw. dziêkowaliœmy Bogu 
i ludziom za ten wyjazd, za wszystkich, którzy pomogli go 
zorganizowaæ. Modliliœmy siê te¿ o szczêœliw¹ podró¿ do domu. 

Podró¿ odby³a siê spokojnie. Mój samochód zostawi³em 
w Nidzicy. Do Wierzenicy wraca³em razem ze wszystkimi autokarem. 
Zaoszczêdzi³em nie tylko trochê paliwa ale przede wszystkim wysi³ku 
kierowania pojazdem. Ostatnim akcentem wyjazdu by³ nieco d³u¿szy 
przystanek w Toruniu i spacer po starym mieœcie. Kiedy autobus 
zatrzyma³ siê w Wierzenicy powiedzia³em: Bogu niech bêd¹ dziêki. 
Wszystko siê szczêœliwie uda³o.   
    

W sobotê od rana korzystaj¹c z po¿yczonego auta odwiedza³em 
chorych w ca³ej parafii. Razem 30 osób. Potem prowadzi³em 
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uroczystoœci pogrzebowe œp. Haliny Kostrzyñskiej. Nastêpnie by³a 
chwila przerwy, wizyta w sklepie, msze wieczorne w Wierzenicy 
i Kar³owicach, spotkanie z narzeczonymi i wreszcie mog³em siê 
po³o¿yæ. Od rana jak co tydzieñ msze œw. niedzielne. Miêdzy 
Kar³owicami a sum¹ o 11.00 w locie obs³u¿y³em jeszcze wycieczkê, 
która  chcia³a koniecznie w tym dniu odwiedziæ Wierzenicê. Oko³o 
12.30 autobus podjecha³ na przystanek do Wierzenicy. Ze wszystkim 
zd¹¿y³em. Jazda autokarem przebieg³a spokojnie. Kiedy dojechaliœmy na 
miejsce czeka³ na nas posi³ek. Jako kucharka pracowa³a z nami Barbara 
Kominkiewicz, która po turnusie dzieciêcym zosta³a w Nidzicy, trochê 
sobie odpoczê³a i na niedzielê wieczór przygotowa³a coœ ciep³ego do 

jedzenia. 

Od poniedzia³ku 
rozpoczynamy 
zwiedzanie, Najpierw 
ogl¹damy zamek w 
Nidzicy. Mamy okazjê 
pos³uchaæ ciekawej ale 
niestety trochê 
chaotycznej opowieœci 
przewodnika. By³ to 
pocz¹tek kilkudniowych 
opowieœci, w czasie 
których mieliœmy okazjê 
zapoznaæ siê ze 

specyficzn¹ histori¹ tego regionu Polski, nieco odmienn¹ od naszej 
wielkopolskiej. Warmia to czêœæ le¿¹ca od Pokoju Toruñskiego 
w 1466 roku do rozbiorów w granicach Pañstwa Polskiego. Mazury to 
czêœæ Pañstwa Krzy¿ackiego a potem po kasacji zakonu Prus. 
Jad¹c z jednej miejscowoœci do drugiej s³yszeliœmy, ¿e jesteœmy na 
Warmii albo ¿e tutaj s¹ Mazury. Warmia by³a katolicka, Mazury 
z silnymi wp³ywami protestantyzmu. 

Podobnie jak dzieæmi byliœmy z doros³ymi w skansenie wsi 
warmiñskiej i mazurskiej w Olsztynku i w tamtejszej hucie szk³a 
artystycznego. Uczestniczyliœmy w pokazie wyrobu produktów 
szklanych. Wiele osób 
pokupowa³o sobie sporo 
pami¹tek z tego miejsca. 
Tego dnia by³ jeszcze 
rejs stateczkiem po 
jeziorze w Ostródzie. 
Trzeciego dnia 
zwiedzaliœmy Pola 
Grunwaldzkie, w ostatni 
dzieñ dotarliœmy do 
Olsztyna i potem jeszcze 
do Szczytna.  W stolicy 
Warmii w czasie spaceru 
po mieœcie przewodnik 
chwali³ siê najnowoczeœniejszymi tramwajami wyprodukowanymi w 
Bolechowie, które od dwóch lat kursuj¹ po tym mieœcie. 

W ostatni dzieñ by³o pakowanie, sprz¹tanie koñcowe 
w pokojach i w kuchni, za³adunek do autokaru. Oko³o 10.30 ruszamy 
w drogê. Oczywiœcie wraca³em swoim samochodem jad¹c spokojnie za 
naszym autobusem. Ostatnim punktem naszej wycieczki by³a Msza œw. 
w nowym koœciele w Toruniu wybudowanym ze sk³adek s³uchaczy 
Radia Maryja i Telewizji Trwam. Œwi¹tynia jest pod wezwaniem Maryi 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji œw. Jana Paw³a II. Warto zachêciæ 
wszystkich by przy okazji odwiedzili to miejsce. Zobaczyliœmy 
œwi¹tyniê na miarê nowoczesnoœci XXI wieku.  W prezbiterium 
w centralnym miejscu jest naturalnej wielkoœci figura œw. Jana Paw³a II 
modl¹cego siê na klêczniku. Ma wyci¹gniêt¹ praw¹ rêkê w stronê 
obrazu Matki Bo¿ej. Papie¿ wygl¹da jak ¿ywy. Piêknie przypomina 
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o potrzebie modlitwy. Po wyjœciu z 
koœcio³a autobus pojecha³ jeszcze ze 
wszystkimi na starówkê, ja natomiast 
ruszy³em od razu w stronê Wierzenicy. 
Po 18.00 by³em w domu. Oko³o 19.30 
pod probostwo podjecha³ autokar. 
Czêœæ osób ju¿ wysiad³a, z³adowano to 
co zosta³o 
z wyjazdu. Uda³o siê to zrobiæ przed  
deszczem. Na dworze zrobi³o siê 
ciemno. Lunê³o porz¹dnie i zerwa³ siê 
wiatr gdy autobus ruszy³ z Kar³owic. 
Nie wiem jak wygl¹da³o wysiadanie w 
Mielnie. Za chwilê 
w Wierzenicy nie by³o pr¹du. Szybko 
poszed³em spaæ. Zakoñczy³y siê 
tegoroczne wakacyjne wyjazdy parafii.

Letnie wyjazdy parafia 
przygotowuje z pomoc¹ rozmaitych 
instytucji. Przy wyjeŸdzie dzieci 
wspierali nas: Urz¹d Miasta i Gminy 
Swarzêdz, Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej  w Swarzêdzu, Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej, Sieæ 
Handlowa Piotr i Pawe³, Firma 

Consdata. Wyjazd 
doros³ych by³ 
wspomagany przez 
Pañstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepe³nosprawnych w 
Poznaniu i nasze 
Starostwo Powiatowe. 
Wszystkim z serca 
dziêkujemy.  
  

                                            
x Przemys³aw Kompf

Ko³o W³oœciañskie Wierzenica – Kicin 150 lat
W tym roku, niestety nie wiem dok³adnie kiedy, W³odek z Jark¹ 

to uzupe³ni¹, przypada 150 rocznica utworzenia Kó³ka Rolniczo - 
W³oœciañskiego Wierzenica – Kicin. G³ównymi za³o¿ycielami byli: hr. 
August Cieszkowski i ówczesny proboszcz obojga parafii w Kicinie i 
Wierzenicy ks. Wincenty Studniarski. Warto wspomnieæ t¹ rocznicê. 
Chcia³em o tym powiedzieæ w czasie dorocznych uroczystoœci 
do¿ynkowych Gminy Czerwonak, które odbywa³y siê w Mielnie. 
Niestety, kiedy zwrócono siê do mnie w tej sprawie okaza³o siê, ¿e 
godzina tej uroczystoœci pokrywa siê z godzin¹ œlubu, który mam 
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W  niedzielê, 26 maja 1867 roku w wierzenickim dworze hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego zawi¹za³o siê Kó³ko Rolniczo – W³oœciañskie 
Wierzenica – Kicin. Powsta³o ono rok po pierwszych, w znajduj¹cej siê 
pod pruskim zaborem Wielkopolsce, kó³kach rolniczych w Mi³os³awiu i 
Dolsku. By³ to pionierski okres dla tych instytucji. Dopiero objêcie w 1873 
roku patronatu nad kó³kami, przez Maksymiliana Jackowskiego z 
Wronczyna (by³ patronem do 1900 roku), spowodowa³o wzrost ich z 
liczby 30 do 200. Kó³ko zawi¹za³o siê z inicjatywy i woli w³aœciciela 
Wierzenicy, choæ bez jego osobistego udzia³u. Bezpoœrednimi 
za³o¿ycielami byli: Teodor Dembiñski dzier¿awca dóbr wierzenickich, 
który  przekonywa³ zebranych o potrzebie za³o¿enia kó³ka, oraz ksi¹dz 
Wincenty Studniarski z Kicina, jako przewodnicz¹cy zebrania przedstawi³ 
projekty dokumentów statutowych wzorowane na dolskich. Do Kó³ka 
zapisa³o siê 16 osób z obu parafii: hrabia Cieszkowski, Dembiñski, 
Winkelman, Buchwald, Michalski, Rogaliñski, Urbanowski, Koronowski, 
P³atek, Witkowski z Wierzenicy. Niektórzy z nich to urzêdnicy 
wierzeniccy. Z Kobylnicy trzej gospodarze: Koszyczarek, Sroka, 

zarezerwowany w koœciele. Przesun¹æ o jedn¹ godzinê wczeœniej nie 
pasowa³o z kolei organizatorom do¿ynek.

O kó³kach ogólnie i o tym kole opowiadam ka¿dej grupie 
turystów odwiedzaj¹cych nasz koœció³. Stanowi³y one fenomen, który na 
ca³e nastêpne dziesiêciolecia ukszta³towa³ obraz wielkopolskiej wsi. 
Szczególnie zwracam na to uwagê kiedy zjawiaj¹ siê u nas przybysze  z 
innych stron Polski. To jest coœ z czego naprawdê mo¿emy byæ dumni. 
Powinno to  byæ czêœci¹ naszej zbiorowej pamiêci. Warto jest wiêc znaæ 
i rozumieæ ideê tego przedsiêwziêcia. 

Wiek XIX to jest czas kiedy oœwiata na wsi dopiero zaczyna³a 
siê kszta³towaæ. Istnia³y szko³y jedno, dwu, rzadziej czteroklasowe, 
które uczy³y tylko elementarnych rzeczy. Ch³op, rolnik, który 
gospodarowa³ na ziemi nie mia³ do tego ¿adnego fachowego 
przygotowania. Niedouczony ojciec uczy³ swego niedouczonego syna. 
¯artem mo¿na powiedzieæ, ¿e w³aœciwie przelewali z pustego w pró¿ne. 
Niemcom oczywiœcie wcale nie zale¿a³o ¿eby to zmieniaæ. Stan wielu 
gospodarstw rolnych pozostawa³ wiele do ¿yczenia. By³y to 
gospodarstwa biedne. Kó³ka mia³y uczyæ polskich rolników m¹drego 
gospodarowania. £atwiej by³o grupowo dokonywaæ zakupu nasion, 
korzystaæ z maszyn. Poprzez popularne czasopiœmiennictwo kó³ka 
upowszechnia³y wiedzê na temat sposobów uprawy ziemi itd. Wa¿ne 
by³o by gospodarowanie na roli dawa³o odpowiednie dochody. Wtedy 
nikt nie myœla³ o tym by pozbywaæ siê ziemi co gorsza, oddawaæ jej w 
niemieckie rêce. Susze, ulewy, wichury, choroby by³y tak samo jak dziœ 
obecne w ¿yciu. Nie istnia³ ¿aden system opieki spo³ecznej. Ludzie wiêc 
musieli radziæ sobie sami. £atwo by³o zejœæ na poziom wegetacji, popaœæ 
w d³ugi. Wtedy niektórzy pozbywali siê ziemi. Niemcy tylko na to 
czekali, chêtnie p³acili nawet wiêcej ni¿ wynosi³a cena rynkowa. Mieli 
do tego specjalnie powo³an¹ Komisjê Kolonizacyjn¹ dysponuj¹c¹ 
sporymi funduszami pañstwowymi. Rolnik sprzedawa³ ziemiê, dostawa³ 
pieni¹dze, które najczêœciej szybko rozpuœci³, a potem nie mia³ ju¿ 
¿adnych œrodków i zasila³ szeregi miejscowej biedoty. By³ to problem  
narodowy i spo³eczny. Co by³o robiæ z tymi ludzi, którzy nie maj¹ z 
czego ¿yæ. Powstaj¹ce i dzia³aj¹ce dziesi¹tki lat na terenie ca³ego 
Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego kó³ka rolnicze skutecznie temu 
przeciwdzia³a³y i zapobiega³y. One te¿ sprawi³y, ¿e wielkopolscy rolnicy 
nauczyli siê do tego stopnia dobrze gospodarowaæ,  ¿e nasz region sta³ 
siê w Polsce przoduj¹cym pod wzglêdem produkcji rolnej. To jako 

Poznaniacy i Wielkopolanie powinniœmy wiedzieæ, dlatego w³aœnie to 
przypomnienie. Zmaganie siê o polskoœæ, to nie tylko stanie z 
karabinem w rêku ale te¿ wytrwa³e trwanie przy p³ugu. 

                                                x Przemys³aw Kompf
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Olszewski. Pozostali to Miko³ajewski z Dêbogóry, Œwiêcioch z Mechowa i 
ks. Studniarski z Kicina. Siedemnastym cz³onkiem – za³o¿ycielem by³ 
Polczyñski z Uzarzewa. Zwraca uwagê brak gospodarzy z Kicina, po 
uw³aszczeniu by³o ich 14, ale z³a gospodarka, pijañstwo, procesy 
spowodowa³y, ¿e zosta³o ich zaledwie 2. Oczywistym jest brak cz³onków z 
Wierzonki, Kar³owic, Milna (obecnie Mielna) – folwarków von 
Treskowów. Nieobecny na spotkaniu za³o¿ycielskim hrabia A. 
Cieszkowski zosta³ wybrany jego prezesem, funkcjê tê sprawowa³ do 1892 
roku. Przez pierwszych 7 lat istnienia T. Dembiñski by³ wiceprezesem, a 
ks. W. Studniarski sekretarzem Kó³ka. Obok nich w pierwszym zarz¹dzie 
znalaz³ siê Sroka – skarbnik oraz Olszewski i Miko³ajewski. Do 1903 roku 
zebrania kó³kowe odbywa³y siê w Wierzenicy, we dworze. Prezes A. 
Cieszkowski, znany ze swej mi³oœci do ksi¹¿ek, wyposa¿y³ Kó³ko w doœæ 
znaczn¹ bibliotekê. Obok ksi¹¿ek cz³onkowie Kó³ka korzystali z 
zaprenumerowanych czasopism: „Ziemianin”, „Piast”, „Przyjaciel Ludu”, 
„Gospodarz”, „Poradnik Gospodarski” oraz broszur przesy³anych przez 
patrona Maksymiliana Jackowskiego. W oparciu o te materia³y 
opracowywali referaty na zebrania kó³kowe. Z czasem zaczêli 
prezentowaæ w³asne doœwiadczenia. Jeszcze w 1867 roku jednym z 
tematów zebrania by³o szczepienie œwiñ limf¹ przeciw czerwonce. T. 
Dembiñski dla polepszenia jakoœci materia³u siewnego wymieni³ wielu 
cz³onkom po kilkanaœcie korcy ¿yta. Dziêki zdobywanej wiedzy 
gospodarze stopniowo odchodzili od przestarza³ej trójpolówki na rzecz 
p³odozmianu. Do udzia³u w zebraniach Kó³ka zarz¹d zachêca³ organizuj¹c 
loterie narzêdzi rolniczych i ró¿nych przedmiotów zakupionych ze 
œrodków kó³kowych b¹dŸ ofiarowanych Kó³ku np. ¿elazne brony w 1867 
roku, czy obrazy  przekazane przez prezesa Cieszkowskiego w 1889 roku. 
Tradycj¹ kó³kow¹ sta³y siê letnie zabawy w wierzenickim lesie, a zim¹ 
wieczornice teatralne w Kicinie. Niezmiernie istotne by³y organizowane 
przez Kó³ko, zwykle w czerwcu, lustracje gospodarstw cz³onków. W 1898 
roku wizytowane by³o gospodarstwo Teodora Miko³ajewskiego w 
Dêbogórze, a w 1913 roku w tej samej wsi Miko³aja Miko³ajewskiego i 
Wincentego Go³askiego. Ogl¹dano stosowanie nowoczesnych maszyn i 
narzêdzi rolniczych: p³ugów wieloskibowych, ¿elaznych bron, 
kultywatorów, siewników rzêdowych, opielaczy, wirówek do mleka (w 
1908 roku cz³onkowie Kó³ka mieli ich 20). Tak¿e wszystko co 
przyczynia³o siê do lepszego gospodarowania, a tym samym zwiêkszania 
dochodu, a wiêc stosowanie nawozów, chów inwentarza, czy œwider do 
wiercenia dziur pod drzewami owocowymi w celu ich podlewania. Gdy 
by³o to mo¿liwe wizytowano te¿ folwarki. W niedzielê 27 czerwca 1926 

roku Kó³ko w Kicinie urz¹dzi³o wycieczkê lustracyjn¹ do Wierzonki, 
gdzie w 6 godzinach, pod przewodnictwem dyrektora dóbr p. Wiesnera 
objechaliœmy ca³y obszar nale¿¹cy do Wierzonki. Uczestnicy wycieczki 
ogl¹dali efekty zastosowani rzadkiego siewu i stosowane do wzruszania 
pola nowoczesne, zagraniczne, ope³acze. W toku lustracji zrobiliœmy na 
jednym z folwarków ma³¹ przerwê, gdzie nas p. dyrektor Wiesner ugoœci³, 
za co sk³adamy mu i na tem miejscu serdeczne podziêkowanie, jako te¿ za 
trud, tak chêtnie poniesiony dla nas, z okazji wycieczki napisa³ jeden z 
uczestników w „Poradniku Gospodarskim”. W tym czasie Kó³ko ma w 
nazwie tylko  Kicin. W 1894 roku zmar³ August Cieszkowski, dwa lata 
przed œmierci¹ – w 1892 roku przekaza³ Wierzenicê Krzysztofowi – 
starszemu synowi i to on po ojcu przej¹³ kierowanie Kó³kiem, by³ 
prezesem do niespodziewanej œmierci w lutym 1901 roku. M³odszy z 
synów za³o¿yciela, August mniej interesowa³ siê dzia³alnoœci¹ kó³kow¹. 
Sêdziwy ju¿ wówczas proboszcz Studniarski swoimi dzia³aniami zapewne 
ocali³ je przed upadkiem. Œwiadom jego roli jako Polak i spo³ecznik, ale 
te¿ w³ada³ nale¿¹cymi do parafii gruntami i tym samym by³ po trosze 
rolnikiem. Mia³ te¿ doœwiadczenie organizacyjne  jako sekretarz i 
wiceprezes w latach 1875-1882. Brak zainteresowania ze strony 
Cieszkowskiego juniora skupionego na wydawaniu dzie³ ojca 
spowodowa³, ¿e Kó³ko przenios³o swoj¹ siedzibê, od 1904 roku, do 
Kicina. Formalnie ostatni Cieszkowski by³ cz³onkiem Wielkopolskiego 
Towarzystwa Kó³ek Rolniczych i jak wynika z zapisu w legitymacji 
nale¿a³ do Kó³ka Rolniczego w Kicinie. Po zmianie siedziby prezesem 
zosta³ i by³ nim do wybuchu II wojny kiciñski proboszcz, zarazem dziekan 
dekanatu goœliñskiego i gospodarz na kilkudziesiêciu hektarach ziemi 
stanowi¹cych beneficjum obu parafii, ks. Ludwik Haase. Pocz¹tkowy 
okres za czasów prezesury hrabiego Augusta nie nale¿a³ do ³atwych, jak 
wynika ze sprawozdañ niekiedy pomimo szczytnych idei w odniesieniu do 
pracy kó³kowej sprawdza³o siê porzekad³o – pañskie oko konia tuczy. 
Kiedy prezes by³ na miejscu kó³ko nale¿ycie dzia³a³o, d³u¿szy jego pobyt 
poza Wierzenic¹ oznacza³ spadek czy wrêcz zahamowanie aktywnoœci 
cz³onków. Z czasem sytuacja uleg³a poprawie, Kó³ko dziêki swojej 
dzia³alnoœci rozrasta³o siê, w 1891 roku mia³o 29 a w 1913 roku 32 
cz³onków w wiêkszoœci z parafii kiciñskiej. Wtedy mieli oni teraz bli¿ej na 
zebrania i czêœciej brali w nich udzia³. Zwiêkszy³ siê te¿ zasiêg terytorialny 
Kó³ka, doszli cz³onkowie z Kozieg³ów, Czerwonaka, Klin, Janikowa. 
Wojna przerwa³a dzia³alnoœæ kó³kow¹, wielu cz³onków zosta³o 
wyw³aszczonych, wysiedlonych do Generalnej Guberni lub 
wywiezionych na roboty przymusowe do Niemiec. W obozie dla 
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internowanych ksiê¿y w Chludowie 5 lutego 1940 roku na udar serca zmar³ 
ksi¹dz Haase. Po wojnie Kó³ko mia³ zast¹piæ Zwi¹zek Samopomocy 
Ch³opskiej. Kiedy ju¿ by³o mo¿na, w lutym 1957 roku Kó³ko w Kicinie 
reaktywowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ, z 21 cz³onkami, w 2 lata póŸniej by³o ich 
52. Od 1959 roku, jako pierwsze w województwie poznañskim kupuj¹c 2 
traktory i maszyny towarzysz¹ce, zapocz¹tkowa³o mechanizacjê rolnictwa 
indywidualnego. Z pocz¹tkiem 1966 roku w Kicinie powsta³a 
Miêdzykó³kowa Baza Maszynowa. Po 1956 roku na terenie dzia³ania 
przedwojennego Kó³ka w Kicinie dzia³y kó³ka w: Kicinie, Czerwonaku, 
Klinach, Janikowie, Kobylnicy. W drugiej po³owie XX wieku z 
dzia³alnoœci¹ kó³ka powi¹zana by³a Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych 
(SKR). Po przemianach ustrojowych, likwidacji Pañstwowych 
Gospodarstw Rolnych (PGR) i mo¿liwoœci zakupu du¿ej iloœci sprzêtu z 
tych gospodarstw SKR zacz¹³ traciæ podstawy bytu. Nie by³o te¿ pracy 
poza rolnictwem dla kó³kowych traktorów po sezonie prac polowych. 
Prób¹ ratunku by³y spó³ki na bazie SKR. Jednak nie by³y to ju¿ zespo³owe 
dzia³ania, które pozwoli³y przetrwaæ czas zaborów czy przemian 
ustrojowych bezpoœrednio po II wojnie. Od oko³o 1997 roku Kó³ko 
przestaje funkcjonowaæ. Dzia³ania podjête przez Gminê Czerwonak 
zwi¹zane z zad³u¿eniami podatkowymi SKR i odzyskaniem maj¹tku 
przekazanego w okresie PRL-u doprowadzi³y do oficjalnej likwidacji 
Kó³ka w latach 2012-2014. Kó³ko kiciñskie obchodzi³o jubileusze 100 i 
120 lat istnienia. Na 120 rocznicê powstania historiê Kó³ka opracowali 
Anna i Nikodem Kowalscy. Mia³o swój sztandar z postaci¹ œw. Izydora 
patrona rolników. Dziœ mocno zniszczony jest w kiciñskiej parafii. 
Niestety nie by³o i nie bêdzie jubileuszu 150 lat jego istnienia. Zak³adaj¹c 
Kó³ko Rolniczo – W³oœciañski Wierzenica  - Kicin August Cieszkowski  
realizowa³ na niwie lokalnej swoje przemyœlenia ekonomiczne jak te¿ 
has³o swojego zmar³ego przyjaciela – Zygmunta Krasiñskiego;  Jeden 
tylko cud, z polsk¹ szlacht¹ polski lud dla podniesienia gospodarstwa 
rolniczego, bo ciemnoty nastêpstwem jest ubóstwo. Za tym celem sz³y inne, 
jak¿e wa¿ne w tamtych latach – walka o utrzymanie ziemi w polskich 
rêkach i zachowanie jêzyka. W statucie Kó³ka przyjêtym w Wierzenicy by³ 
zapis; Jêzykiem Towarzystwa (Kó³ka) w obradach walnego zebrania, 
zarz¹du, korespondencjach w ³onie Towarzystwa (Kó³ka) oraz we 
wszystkich wewnêtrznych tego¿ czynnoœciach  - jest jêzyk polski. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Na terenie wierzenickiej parafii w ostatnich latach dwukrotnie 
œwiêtowali rolnicy z gminy Swarzêdz. W tym roku, w sobotê 2 
wrzeœnia 2017 roku w Mielnie, mieszkañcy gminy Czerwonak 
spotkali siê na Œwiêcie Chleba. To jak wyjaœni³ wójt Jacek 
Sommerfeld forma do¿ynek adekwatna do malej¹cej iloœci rolników 
na terenie gminy. Uroczystoœci rozpoczê³a jak ka¿e tradycja msza 
œwiêta, podczas której dziêkowano za tegoroczne plony i proszono o 
urodzaj na kolejne lata. Po mszy Leszek Lesiczka oraz zespó³ Ave w 
krótkiej, ciekawej formie zaprezentowali obrzêd do¿ynkowy. Wójt 
odebrawszy z r¹k starostów – Ma³gorzaty i Tomasza Rybarczyków z 
Dêbogóry bochen chleba, najpierw podziêkowa³ rolnikom za trud 
ich pracy, a nastêpnie dzieli³ siê nim z obecnymi. PóŸniej wszyscy 
mogli pobiesiadowaæ, by³y przysmaki z grilla, pyry z gzikiem, chleb 
ze smalcem i kwaszonym ogórkiem, s³odkoœci. Na najm³odszych 
czeka³o wiele atrakcji. Doroœli bawili siê na zabawie, która trwa³a 
prawie do pó³nocy. 

 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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We wtorek 15 sierpnia 2017 roku, w œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Marii Panny nazywane tak¿e œwiêtem Matki Boskiej Zielnej, w  
Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach zosta³a 
udostêpniona zwiedzaj¹cym regionalna kolekcja wspó³czesnej rzeŸby 
nieprofesjonalnej. Wystawa nosi nazwê; Wielkopolska rzeŸba 
wielkopolscy rzeŸbiarze. RzeŸby w drewnie oraz glinie by³y pozyskiwane 
do zbiorów WPE od wielu lat. Dot¹d jednak by³y prezentowane w zasadzie 
tylko podczas wystaw czasowych. Z kolekcji licz¹cej 534 prace niemal 50 
artystów, zaprezentowano blisko 400 autorstwa 39 z nich. Ta wystawa jest 
podwójnie zwi¹zana z Ziemia Wierzenick¹. Jest eksponowana we 
wnêtrzach m³yna wodnego z Wierzenicy. Ju¿ podczas powstania w 1975 
roku WPE zosta³y przeniesione do Dziekanowic ko³a m³yñskie (du¿e i 
ma³e) z m³yna w Wierzenicy przekazanych przez K. i J. Rajewiczów. Ko³o 
du¿e przez szereg lat sta³o pod zadaszeniem miêdzy krzy¿em a 
strumieniem,  vis a vis  zagrody olêderskiej z rejonu Nowego Tomyœla. W 
1997 roku nast¹pi³a rozbiórka drewnianej m³ynicy  w Wierzenicy. Jesieni¹ 
1998 roku sta³a ju¿ czêœæ mieszkalna – m³ynarzówka (mieszkanie 
m³ynarza) i szkielet m³ynicy. W czasie rozbiórki nie by³o ju¿ nadaj¹cych 
siê do przeniesienia b¹dŸ odtworzenia urz¹dzeñ m³yñskich st¹d w 
zrekonstruowanym w skansenie obiekcie znalaz³y siê sala wystawowa w 
m³ynicy i nowoczesna oczyszczalnia œcieków w m³ynarzówce. Ostatnimi 
laty nie by³o we m³ynie sta³ych wystaw. Teraz, jak mówili stoj¹c na 
m³yñskich kamieniach i otwieraj¹c wystawê Zastêpca Dyrektora ds. 
Programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (WPE jest jego 
czêœci¹) Antoni Pelczyk i kustosz Marta Romanow-Kujawa bêdzie to 
wystawa sta³a. Spoœród autorów trzy osoby to rzeŸbi¹ce panie, czyli 
panowie s¹ w ogromnej przewadze. Nie jest to czymœ niezwyk³ym wszak 
rzeŸbienie, zw³aszcza w drewnie wymaga obok artystycznej wizji niema³o 
wysi³ku fizycznego. Spoœród pañ tylko jedna rzeŸbi w drewnie. Autorzy to 
zarówno osoby szerzej nieznane jak i uznane, ¿yj¹ce i zmar³e, zwi¹zane 
miejscem zamieszkania z ró¿nymi czêœciami Wielkopolski. Na parterze 
eksponowane s¹ rzeŸby a na piêtrze mo¿na zapoznaæ siê z informacjami o 
autorach oraz zobaczyæ narzêdzia rzeŸbiarskie. Lokalizacja w 
zrekonstruowanym wierzenickim m³ynie to pierwszy i najwa¿niejszy 

³¹cznik wystawy z Wierzenic¹. Drugi to rzeŸbiarz Piotr Woliñski, 
Przyjaciel Wierzenicy 2017. Ca³y szereg jego prac wyraŸnie rzuca siê w 
oczy. S¹ zarówno p³askorzeŸby jak i rzeŸby i chyba nie musimy pisaæ, ¿e 
nawi¹zuj¹ce do tematyki sakralnej zarówno treœci¹ jak i nierzadko form¹ – 
tryptyki czy szeœæ p³askorzeŸb tworz¹cych krzy¿. Jego p³askorzeŸba 
Upadek zbuntowanych anio³ów jest jedyn¹ eksponowan¹ na piêtrze. Nie 
tylko ze wzglêdu na tego artystê, który tak znakomicie wpisa³ siê w 
krajobraz Ziemi Wierzenickiej, warto obejrzeæ wystawê jak te¿ i pozosta³e 
obiekty Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach i na 
Ostrowie Lednickim. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

RzeŸby w wierzenickim m³ynie



20 215 [138] 2017

We wtorek 15 sierpnia 2017 roku, w œwiêto Wniebowziêcia Najœwiêtszej 
Marii Panny nazywane tak¿e œwiêtem Matki Boskiej Zielnej, w  
Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach zosta³a 
udostêpniona zwiedzaj¹cym regionalna kolekcja wspó³czesnej rzeŸby 
nieprofesjonalnej. Wystawa nosi nazwê; Wielkopolska rzeŸba 
wielkopolscy rzeŸbiarze. RzeŸby w drewnie oraz glinie by³y pozyskiwane 
do zbiorów WPE od wielu lat. Dot¹d jednak by³y prezentowane w zasadzie 
tylko podczas wystaw czasowych. Z kolekcji licz¹cej 534 prace niemal 50 
artystów, zaprezentowano blisko 400 autorstwa 39 z nich. Ta wystawa jest 
podwójnie zwi¹zana z Ziemia Wierzenick¹. Jest eksponowana we 
wnêtrzach m³yna wodnego z Wierzenicy. Ju¿ podczas powstania w 1975 
roku WPE zosta³y przeniesione do Dziekanowic ko³a m³yñskie (du¿e i 
ma³e) z m³yna w Wierzenicy przekazanych przez K. i J. Rajewiczów. Ko³o 
du¿e przez szereg lat sta³o pod zadaszeniem miêdzy krzy¿em a 
strumieniem,  vis a vis  zagrody olêderskiej z rejonu Nowego Tomyœla. W 
1997 roku nast¹pi³a rozbiórka drewnianej m³ynicy  w Wierzenicy. Jesieni¹ 
1998 roku sta³a ju¿ czêœæ mieszkalna – m³ynarzówka (mieszkanie 
m³ynarza) i szkielet m³ynicy. W czasie rozbiórki nie by³o ju¿ nadaj¹cych 
siê do przeniesienia b¹dŸ odtworzenia urz¹dzeñ m³yñskich st¹d w 
zrekonstruowanym w skansenie obiekcie znalaz³y siê sala wystawowa w 
m³ynicy i nowoczesna oczyszczalnia œcieków w m³ynarzówce. Ostatnimi 
laty nie by³o we m³ynie sta³ych wystaw. Teraz, jak mówili stoj¹c na 
m³yñskich kamieniach i otwieraj¹c wystawê Zastêpca Dyrektora ds. 
Programowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (WPE jest jego 
czêœci¹) Antoni Pelczyk i kustosz Marta Romanow-Kujawa bêdzie to 
wystawa sta³a. Spoœród autorów trzy osoby to rzeŸbi¹ce panie, czyli 
panowie s¹ w ogromnej przewadze. Nie jest to czymœ niezwyk³ym wszak 
rzeŸbienie, zw³aszcza w drewnie wymaga obok artystycznej wizji niema³o 
wysi³ku fizycznego. Spoœród pañ tylko jedna rzeŸbi w drewnie. Autorzy to 
zarówno osoby szerzej nieznane jak i uznane, ¿yj¹ce i zmar³e, zwi¹zane 
miejscem zamieszkania z ró¿nymi czêœciami Wielkopolski. Na parterze 
eksponowane s¹ rzeŸby a na piêtrze mo¿na zapoznaæ siê z informacjami o 
autorach oraz zobaczyæ narzêdzia rzeŸbiarskie. Lokalizacja w 
zrekonstruowanym wierzenickim m³ynie to pierwszy i najwa¿niejszy 

³¹cznik wystawy z Wierzenic¹. Drugi to rzeŸbiarz Piotr Woliñski, 
Przyjaciel Wierzenicy 2017. Ca³y szereg jego prac wyraŸnie rzuca siê w 
oczy. S¹ zarówno p³askorzeŸby jak i rzeŸby i chyba nie musimy pisaæ, ¿e 
nawi¹zuj¹ce do tematyki sakralnej zarówno treœci¹ jak i nierzadko form¹ – 
tryptyki czy szeœæ p³askorzeŸb tworz¹cych krzy¿. Jego p³askorzeŸba 
Upadek zbuntowanych anio³ów jest jedyn¹ eksponowan¹ na piêtrze. Nie 
tylko ze wzglêdu na tego artystê, który tak znakomicie wpisa³ siê w 
krajobraz Ziemi Wierzenickiej, warto obejrzeæ wystawê jak te¿ i pozosta³e 
obiekty Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w Dziekanowicach i na 
Ostrowie Lednickim. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

RzeŸby w wierzenickim m³ynie



22 235 [138] 2017

8 dzieñ lipca zapisze siê w mojej pamiêci jako bardzo smutny. 
Tego dnia o 21.30 przesta³a oddychaæ moja kochana psina. Zakoñczy³o 
siê ¿ycie Bestii, z któr¹ tak bardzo by³em zwi¹zany. Akurat na drugi 
dzieñ po po³udniu mia³em jechaæ z ni¹ na kilkudniowy pobyt do 
Powidza. Nie chcia³em jechaæ daleko bo ba³em siê, ¿e Bestii trudno 
bêdzie znieœæ podró¿. Od kilku dni uwidoczni³ siê na jej ciele guz. Mia³ 
on najprawdopodobniej charakter rakowy. Lekarz weterynarz 
powiedzia³, ¿e Bestia jest ju¿ zbyt s³aba by j¹ operowaæ. Mo¿e nie 
wytrzymaæ narkozy. Patrzy³em wiêc jak 
gaœnie w oczach. W ostatni dzieñ, w sobotê 
rano i potem jeszcze przed po³udniem  
dwukrotnie siê ode mnie oddali³a. 
Szuka³em gdzie posz³a. Uda³o mi siê j¹ 
przyprowadziæ o w³asnych si³ach do domu. 
Wieczorem le¿a³a ko³o mnie w biurze. Co 
chwilê spogl¹da³em na ni¹. W pewnym 
momencie patrzê 
i widzê, ¿e ju¿ nie ¿yje. Za ka¿dym razem 
kiedy ktoœ pyta o Bestiê robi mi siê 
przykro.  Chocia¿ minê³o kilka tygodni 
ci¹gle wspominam j¹ z ¿alem.

Bestia zjawi³a siê na probostwie 
jako maleñki kilkutygodniowy szczeniak 
dok³adnie 6 stycznia 2004. Przyniós³ j¹ do 
domu mój by³y podopieczny Rafa³. 
Przedtem pyta³ mnie, czy mo¿e to zrobiæ. 
Oczywiœcie mojej zgody nie otrzyma³, ale potem i tak zrobi³ po 
swojemu. W pierwszej chwili by³em naprawdê z³y, mówi³em: wy tu 
jesteœcie, mam dosyæ problemów i jeszcze potrzebny mi pies. 
Wyprowadzicie siê, a ja z nim zostanê. ¯eby mnie nie denerwowaæ 
Rafa³ wychodzi³ z Besti¹ na dwór tak ¿ebym jej nie widzia³. Jako ma³y 
psiaczek Bestia by³a ¿ywa i raz po raz korzystaj¹c z tego, ¿e drzwi od 
pokoju by³y otwarte meldowa³a siê w kuchni. Jest jasne, ¿e po dwóch 
dniach pogodzi³em siê z jej obecnoœci¹. Trudno by³o jej nie polubiæ. 
Ca³e do po³udnia Bestia spêdza³a ze mn¹. Bardzo przyzwyczai³em siê 

¯egnaj moja kochana Bestio

Gdy dosta³em informacjê od W³odka o wystawie w najbli¿sz¹ niedzielê 
wskoczy³em do poci¹gu i pojecha³em do Lednogóry. Trzy kilometrowy 
spacer ze stacji do skansenu, bilet za 12 z³otych i... mo¿na spêdziæ kilka 
godzin w otoczeniu starej drewnianej architektury, przenieœæ siê do 
czasów naszych przodków. Zapewniam, ¿e warto. Ale tym razem celem 
by³ m³yn w Wierzenicy! To niezwyk³e doœwiadczenie, ¿e mo¿na 
zobaczyæ nasz m³yn tak jak dawniej. Dobrze siê sta³o, ¿e zosta³ 
przeniesiony i zrekonstruowany w skansenie jako przyk³ad m³ynów w 
dolinie rzeki G³ównej. Tym bardziej, ¿e w³aœnie swój pocz¹tek rzeka ma 
w tym miejscu czyli Jeziorze Lednickim, gdzie by³ pocz¹tek Polski i 
chrzeœcijañstwa. Wnêtrze m³yna zosta³o adoptowane na nowoczesn¹ salê 
wystawow¹. Znakomita wiêkszoœæ rzeŸb jest autorstwa ¿yj¹cych 
artystów. Œwietnie pokazuj¹ fenomen ludowego rzeŸbiarstwa. Od 
diab³ów do Anio³ów, od surowego drewna do pe³ni barw, od 
prymitywnych do artystycznych. Nie powiem kilku rzeŸbiarzy „wpad³o 
w oko”, ale gdy prawie na koñcu, dotar³em do ekspozycji naszego 
Przyjaciela Wierzenicy pana Piotra Woliñskiego dozna³em olœnienia. 
Kunszt d³uta i pêdzla, wyobraŸni i artyzmu wyraŸnie wybija siê na tle 
innych prac. Docenili to zapewne muzealnicy, bowiem jest to 
wyró¿niaj¹ca siê czêœæ wystawy, tak¿e pod wzglêdem iloœci prac 
gromadzonych przez wiele lat. Tak trwaj¹c w zachwycie pomyœla³em, ¿e 
to niezwyk³e, ¿e to w³aœnie pan Piotr wykona³ Drogê Tajemnic 
Ró¿añcowych Kicin – Wierzenica i ¿e jego rzeŸby zamieszka³y teraz 
tak¿e na sta³e w wierzenickim m³ynie. Niesamowita klamra spinaj¹ca 
ludzi i miejsca. Polecam z ca³ego serca.

Maciej Dominikowski
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do niej. Ona te¿ do mnie, chocia¿ najbardziej s³ucha³a Rafa³a. Kiedy 
Rafa³ siê wyprowadza³ powiedzia³em mu: to co potrzebujesz weŸ, ale 
Bestia zostaje ze mn¹. Wtedy to ju¿ by³a moja ukochana psina. 

 Kilka razy sprawi³a mi niespodziankê. Zanim siê po³apa³em 
Bestia cztery razy zosta³a mamusi¹. Urodzi³a ³¹cznie w 4 miotach 37 
szczeni¹t. £atwo sobie wyobraziæ k³opot jaki by³ ¿eby to ogarn¹æ 
i potem te¿ powydawaæ. Najbardziej prze¿ywa³em jej pierwszy poród.     
Nigdy dot¹d nie by³em w takiej roli. O drugiej w nocy z soboty na 
niedzielê Bestia zaczê³a rodziæ. Wszystko siê odbywa³o w biurze 
parafialnym. Nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e tych maluchów bêdzie a¿ 
tyle. Kiedy rodzi³a czwartego, pierwszy wcisn¹³ siê ju¿ za biurko. Ba³em 
siê, ¿e siê udusi.  Od rozmaitych osób s³ysza³em, ¿e nie mo¿na szczeni¹t 
dotykaæ bo matka mo¿e je odrzuciæ albo mnie zaatakuje w obronie 
maleñstwa. Nie wiedzia³em co robiæ. Zadzwoni³em w nocy do kliniki 
zwierz¹t na Grunwaldzk¹. Tam wiedzia³em ¿e jest ca³odobowy dy¿ur. 
Lekarz weterynarz mnie uspokoi³ i kaza³ malucha wyci¹gn¹æ i oddaæ 
mamie. Przy okazji powiedzia³ mi kilka istotnych rzeczy zwi¹zanych z 
opiek¹ nad szczeniêtami.  Rano w koœciele siê pochwali³em, ¿e zosta³em 
szczêœliwym opiekunem 9 szczeni¹t. Kiedy przyszed³em do domu patrzê 
a tu jest jeszcze jeden. Barw¹ sierœci rzuca³ siê w oczy. Spyta³em, a ty 
sk¹d siê tu wzi¹³eœ.   

Drugi poród zacz¹³ siê w eleganckim samochodzie mojego 
brata. Odwozi³ mnie on do Wierzenicy kiedy wraca³em od mamy. 
Trochê siê ba³em, ¿e bêdzie z³y ale przyj¹³ to bardzo pogodnie. Kilka 
psiaków z tego porodu wyda³em w czasie prowadzonych prze ze mnie 
rekolekcji na Podolanach w Poznaniu. Pomyœla³em sobie: dzielnica 
willowa. Ludzie maj¹ ogródki, mo¿e znajdê tu kilka rodzin chêtnych do 
przyjêcia maluchów. Zachêtê do tego musia³em wpleœæ w rekolekcyjne 
nauczanie. Odzew wœród ludzi by³. Na drugi dzieñ zapakowa³em 
szczeniaki do auta i je zawioz³em do parafii na Podolanach. 
Umieœciliœmy je w salce parafialnej. Cztery znalaz³y na terenie tej parafii 
swój dom.  

Prze¿yciem wielkim dla ca³ego domu by³o kiedy w niedzielne 
wrzeœniowe popo³udnie 2006 roku Bestia mi zaginê³a. Od ludzi 
s³ysza³em ró¿ne informacje.  Rozpocz¹³em z moimi podopiecznymi 
poszukiwania. Objechaliœmy sporo kilometrów. Daliœmy komunikaty do 
radia, poznañskich gazet i telewizji. Cztery dni ¿y³em w niesamowitym 
napiêciu. Zostawi³em wtedy wszystkie obowi¹zki poza Msz¹ œw., ca³y 
czas szukaliœmy. W czwartek oko³o 14.00 bêd¹c na poszukiwaniach  

w Pobiedziskach, odebra³em telefon ze schroniska dla zwierz¹t 
w Poznaniu. Pani powiedzia³a mi, ¿e u nich jest taki pies jak ten na 
zdjêciu w gazecie. Robi³a mu akurat dzisiaj dla dokumentacji fotografiê. 
Spyta³a mnie o jej oczy. Wtedy wiedzia³em, ¿e Bestia siê odnalaz³a, bo 
przecie¿ ka¿dy kto j¹ widzia³ pyta³ mnie o jej oczy.  Poniewa¿ biura 
schroniska by³y czynne tylko do 15.00, aby odebraæ psa musia³em siê 
tam zjawiæ przed t¹ godzin¹. Jecha³em wtedy z Rafa³em jego 
samochodem. Podjechaliœmy b³yskawicznie do Wierzenicy, tam siê 
przesiad³em w moje auto i pogna³em z moimi podopiecznymi do 
Poznania. Nie wiem jak to siê sta³o, ¿e przedar³em siê przez miasto w 
godzinie szczytu i na Bukowskiej zameldowa³em siê za piêæ trzecia. 
Radoœæ by³a ogromna. Bestia cieszy³a siê niesamowicie, my wszyscy 
jeszcze bardziej. Zadzwoni³em do mojej mamy, Zanim dojechaliœmy do 
niej do domu, mama przygotowa³a dla Bestii powitalny obiad: kotlety 
w sosie z jarzynami. W domu by³o prawdziwe œwiêto.

Pocz¹wszy od lata 2004 roku Bestia towarzyszy³a nam we 
wszystkich wakacyjnych wyjazdach. Lubi³a podró¿e autokarem 
i w samochodzie. Nigdy nikomu nie przeszkadza³a. W pamiêci wielu 
utrwalony zosta³ obraz jak w czasie postoju  Bestia zostawszy w 
autokarze, zajê³a miejsce kierowcy i ³apy po³o¿y³a na kierownicy.  
Ileœ osób przechodz¹cych obok zrobi³o jej zdjêcie w tej pozycji. Nie 
muszê dodawaæ, ¿e przez te wszystkie lata Bestia sypia³a w moim 
³ó¿ku, czasami do³¹cza³ jeszcze do naszego towarzystwa kot. Nigdy mi 
to nie przeszkadza³o. Przyzwyczai³em siê, ¿e Bestia pod¹¿a za mn¹ 
gdziekolwiek idê. Wielu ma j¹ w pamiêci jak le¿y przed koœcio³em, albo 
w jego przedsionku. Oczywiœcie, raz drugi wydawa³o siê jej, ¿e za d³ugo 
jestem w koœciele i wtedy jak mog³a wchodzi³a do wnêtrza w czasie 
Mszy œw. 

Ileœ osób pyta³o mnie, czy wezmê nastêpnego psa. Niektórzy 
wrêcz namawiaj¹ mnie do tego. Na razie nie jestem jeszcze do tego 
gotów. Nie mówiê, ¿e nigdy tego nie zrobiê, aczkolwiek zdajê sobie 
sprawê, ¿e jest to jednak du¿y obowi¹zek. Do tego jest jeszcze moja 
coraz bardziej siê rozrastaj¹ca rodzina parafialnych kotów, które jak 
wiecie, te¿ bardzo lubiê. Czy pies by³by dla nich tak samo przyjazny jak 
Bestia?  ¯egnaj moja kochana Bestyjko. ¯yjesz w moim sercu i wierzê, 
¿e jesteœ w psim niebie.

                                        x  Przemys³aw Kompf
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Przy ró¿nych okazjach, najczêœciej w wakacje, trafiamy do mniej 
czy bardziej odleg³ych miejsc zwi¹zanych w jakiœ sposób z Ziemi¹ 
Wierzenick¹. Staramy siê jeœli to tylko mo¿liwe wracaæ tam co jakiœ czas. Po 
raz kolejny odwiedziliœmy Skansen Miniatur Szlaku Piastowskiego na 
skraju Pobiedzisk. Mo¿na zobaczyæ tam koœció³ wierzenicki, na który nawet 
ju¿ kilkuletnie dziecko mo¿e spogl¹daæ z góry. Jest on jedn¹ z makiet 
obiektów historycznych i fragmentów zabudowy miast wielkopolskich (w 
skali 1:20). SMSP zosta³ otwarty w maju 1998 roku, w roku jubileuszu 950-
lecia Pobiedzisk. Przy okazji po s¹siedzku warto obejrzeæ Gród Pobiedziska 
stylizowany na warowniê z czasów pocz¹tków pañstwa polskiego. S¹ tam 
rekonstrukcje machin oblê¿niczych, wszystkiego mo¿na dotkn¹æ, z 
niektórych postrzelaæ czy przebraæ siê w elementy stroju rycerskiego, a 
bêd¹c z dzieæmi tak¿e skorzystaæ z historycznego placu zabaw. 

Drugim niezbyt odleg³ym miejscem jest Wielkopolski Park 
Etnograficzny w Dziekanowicach bêd¹cy czêœci¹ Muzeum Pierwszych 
Piastów na Lednicy a w nim rekonstrukcja wierzenickiego m³yna. W te 
wakacje odwiedziliœmy „nasz” m³yn dwukrotnie. W lipcu, kiedy trafiliœmy 
nieplanowanie tak jak najczêœciej ostatnim laty zastaliœmy zamkniête drzwi i 
nieczynne ko³o m³yñskie. Nowoœci¹ okaza³a siê niewielka pasieka przy 
m³ynarzówce bêd¹c¹ formalnie ju¿ poza terenem WPE. To o czym wówczas 
us³yszeliœmy sprawi³o, ¿e wróciliœmy w to miejsce 15 sierpnia 2017 roku. 

Zewnêtrzn¹ zmian¹ by³a obecnoœæ sporych rozmiarów drewnianej rzeŸby 
Jerzego Kopcia, artysty rodem z Polanicy Zdroju obecnie tworz¹cego 
w Przytocznej na ziemi lubuskiej. Jest ona pok³osiem jego udzia³u w 
ubieg³orocznym Miêdzynarodowym Plenerze RzeŸbiarskim pod has³em 
Chrzest w³adcy, chrzest kraju. W rocznicê 966 – 2016, odby³ siê on w Ma³ym 
Skansenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. O tym co by³o 
wewn¹trz m³yna piszemy w odrêbnym artykule. 

Bardziej odleg³ym miejscem, do którego powróciliœmy po szeœciu 
latach by³ drewniany koœció³ œwiêtego Miko³aja i œwiêtego Stanis³awa 
Biskupa w Ka³owie ko³o Poddêbic. W 2011 roku obejrzeliœmy jego wnêtrze 
i niektóre niewidoczne na co dzieñ elementy konstrukcyjne ods³oniête w 
zwi¹zku z trwaj¹c¹ wówczas renowacj¹ oszalowania i dachu. Jednak wtedy 
skupiliœmy siê na udostêpnionych nam przez ks. kanonika Wojciecha 
Wo³owca XIX-wiecznych dokumentach. Zapisy nazwy Cieszków b¹dŸ 
Ciê¿ków po polsku i Cien¿kow po rosyjsku utwierdzi³y nas w przekonaniu, 
¿e to Ciê¿ków w gminie Poddêbice by³ miejscem, z którego wywodzi siê ród 
Cieszkowskich. Podkreœlamy  w gminie Poddêbice poniewa¿ nieca³e 20 km 
na wschód od niego jest Ciê¿ków w gminie Aleksandrów £ódzki. Pomoc 
Emilii B³aszczyk radnej i nauczycieli z Poddêbic pozwoli³a nam dojœæ, ¿e 
maleñki dziœ jej rodzinny Ciê¿ków by³ niegdyœ znacznie wiêkszy a z czasem 
wyodrêbni³o siê z niego kilka nowych miejscowoœci.  Pierwsza wzmianka o 
koœciele w Ka³owie pochodzi z 1393 roku a w 1451 roku by³ erygowany, jak 
sugeruj¹ Ÿród³a nowy, pod wezwaniem Wszystkich Œwiêtych. W tym czasie 
na terenie dawnego powiatu ³êczyckiego w województwie ³êczyckim 
mieszkali Cieszkowscy. Kiedy powsta³ obecny – œw. Miko³aja (w 1786 
roku) ju¿ nie by³o ich na tych terenach. By³ gruntownie odnawiany w latach  
1869 i 1912. Przed szeœciu laty zwieñczenie nad wejœciem g³ównym by³o 
nie do koñca odnowione, widnia³o w nim przymocowane malowid³o 
przedstawiaj¹ce œw. Miko³aja. Na pró¿no szukaliœmy go w tym roku. 
Wówczas podekscytowani zapisami potwierdzaj¹cymi nasze ustalenia nie 
zwróciliœmy na uwagi na pewn¹ cechê umiejscowienia koœcio³a. Tym razem 
przeb³ysk s³oñca przez przedpo³udniow¹ mgie³kê uzmys³owi³ nam, ¿e coœ 
jest nie tak. Zwykle koœcio³y z tamtego okresu s¹ orientowane, maj¹ 
prezbiterium po stronie wschodniej, ka³owski ma zwrócone na pó³noc. 
W miêdzyczasie natrafiliœmy te¿ na informacjê, ¿e podczas ostatniego 
remontu powrócono do dachu pokrytego gontem. 

 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wakacyjne powroty
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