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2 3

I 
tajemnica
radosna

Zwiastowanie 

Najœwiêtszej 

Maryi Pannie

 Tak trzeba powiedzieæ: 

„Niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa”.

Witam i b³ogos³awiê wszystkich 
modl¹cych siê na Drodze 
Ró¿añcowej z Wierzenicy 
do Kicina. Niech spojrzenie na ¿ycie 
Jezusa i Maryi stanie siê inspiracj¹ 
naszej osobistej przemiany. 
Opatrznoœci zawierzam wszystkich 
Bo¿ych wêdrowców. 

„Bo¿e Ojcze b³ogos³aw wszystkich na tej piêknej drodze. 
Niech to wêdrowanie stanie siê zachêt¹ do sta³ej modlitwy, 
a rozwa¿anie ¿ycia Jezusa i Maryi uczy ka¿dego potrzeby œwiêtoœci 
w swojej codziennoœci. 
Duchu Œwiêty powiewaj nad t¹ drog¹ i dawaj inspiracjê do podjêcia 
wielu dobrych dzia³añ. Amen, niech tak siê stanie.”

Specjalny numer „Wierzeniczeñ” zosta³ przygotowany jako pami¹tka 
otwarcia Drogi Ró¿añcowej w dniu 2 paŸdziernika 2016 roku. Przybli¿a 
jak rodzi³ siê i dojrzewa³ pomys³ tego przedsiêwziêcia, opowiada 
o ludziach, którzy byli wykonawcami tego dzie³a. Napisa³em te¿ krótkie 
myœli do rozwa¿ania, umieszczone pod reprodukcjami p³askorzeŸb. 

Droga Ró¿añcowa powsta³a w roku 2016, kiedy Koœció³ w OjczyŸnie 
œwiêtuje 1050-lecie chrzeœcijañstwa w Polsce. Jest to wk³ad w jubile-
uszowe obchody, nasze kiciñskie i wierzenickie wotum dziêkczynne. 
Wspominamy i ho³d oddajemy piêknym kap³anom pracuj¹cym w obu 
parafiach, którzy serce i duszê oddali ludziom, sprawom Koœcio³a 
i Ojczyzny. Jest te¿ westchnieniem za wszystkich, którzy kiedykolwiek 
pod¹¿ali t¹ drog¹ trzymaj¹c w rêku ró¿aniec.

 x Przemys³aw Kompf
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4 5

B³ogos³awiony, który uwierzy, 

¿e spe³ni¹ mu siê s³owa  powiedziane przez Pana.

II 
tajemnica

radosna

Nawiedzenie 

œw. El¿biety 

przez 
Najœwiêtsz¹ 

Maryjê Pannê

III 
tajemnica
radosna

Narodzenie 

Pana 

Jezusa

Muszê siê powtórnie narodziæ. 

Codziennie siê rodzê dla ¿ycia Bo¿ego.
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6 7

Ofiara to nie to co mi zbywa, nic nie znaczy i jest niepotrzebne, 

ale dar siebie z tego co mam najlepszego, 

najcenniejszego przed Bogiem i ludŸmi.

IV 
tajemnica

radosna

Ofiarowanie 

Pana 

Jezusa 
w Œwi¹tyni

V 
tajemnica
radosna

Znalezienie 

Pana 

Jezusa 

w Œwi¹tyni

Szuka³em i wreszcie odnalaz³em 

swoje miejsce w œwi¹tyni, domu Bo¿ej chwa³y.
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8 9

Zanurzam i obmywam siê w wodzie. Chcê byæ czysty. 

Mam byæ czysty fizycznie i jeszcze bardziej duchowo.

I 
tajemnica

œwiat³a

Chrzest 

Pana 

Jezusa 
w Jordanie

II 
tajemnica
œwiat³a

Objawienie 

siê Pana 

Jezusa 

na weselu 

w Kanie

Nie upijam siê winem itp., ale nape³niam Duchem. 

Jestem zawsze trzeŸwy.
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10 11

IV
tajemnica
œwiat³a

Przemienienie 

siê Pana 

Jezusa 

na Górze 

Tabor

To jest ten czas i to miejsce, 

gdzie ma dokonaæ siê moje przemienienie.

Idê i g³oszê, nastajê w porê i nie w porê, 

mam wykonaæ dzie³o ewangelisty.

III 
tajemnica

œwiat³a

G³oszenie 

Królestwa 

Bo¿ego 
i wzywanie 

do nawrócenia
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12 13

Wa¿ny jest chleb. Nie dopuœæ Bo¿e, by dla kogoœ go zabrak³o. 

Pragnê chleba, który trzyma³, b³ogos³awi³ i ³ama³ 

w rêku Jezus mówi¹c: to jest Cia³o Moje. 

V 
tajemnica

œwiat³a

Ustanowienie 

Eucharystii

I 
tajemnica
bolesna

Modlitwa 

Pana Jezusa 

w Ogrójcu

Trudno by³o jedn¹ godzinê czuwaæ z Jezusem. 

Spa³em, przespa³em.
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14 15

To nie ludzie Ciê skrzywdzili, 

lecz mój grzech.

II 
tajemnica

bolesna

Biczowanie 

Pana Jezusa

III 
tajemnica
bolesna

Cierniem 

ukoronowanie 

Pana Jezusa

Nie ma zaszczytów i szacunku, 

jest korona boleœci.
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16 17

Cierpieæ dla sprawiedliwoœci, 

czy w niesprawiedliwoœci zadawaæ cierpienie?

IV 
tajemnica

bolesna

Pan Jezus 

dŸwiga Krzy¿ 

na Kalwariê

V 
tajemnica
bolesna

Ukrzy¿owanie 

i Œmieræ 

Pana Jezusa

Umieram dla œwiata, ¿yjê dla Jezusa.
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18 19

Z martwych powsta³em. 

Mówiono, ¿e jestem trupem, a ¿yjê. 

I 
tajemnica

chwalebna

Zmartwych-

-wstanie 

Pana Jezusa

II
tajemnica
chwalebna

Wniebo-

-wst¹pienie 

Pana Jezusa

Otwieram siê na doczesnoœæ i wiecznoœæ.
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20 21

Jezus daje si³ê i moc tym, którzy przyjm¹ Jego imiê. 

Potrzebujê Jezusa, potrzebujê tej mocy. Duchu Œwiêty przyjdŸ...

III 
tajemnica

chwalebna

Zes³anie 

Ducha 

Œwiêtego

IV
tajemnica
chwalebna

Wniebowziêcie 

Najœwiêtszej 

Maryi Panny

Chcê byæ œwiêtym. 

Pielgrzymujê drogami wiary ku œwiêtoœci.
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22 23

W duchowej pielgrzymce prze ¿ycie patrz¹c na Jezusa

pod¹¿am za Maryj¹, która pierwsza uwierzy³a, 

za Uczniami Pañskim i Wszystkimi Œwiêtymi.

V 
tajemnica

chwalebna

Ukoronowanie 

Najœwiêtszej 

Maryi Panny 
na Królow¹ 

Nieba i Ziemi
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24 25

Kapliczki ró¿añcowe - spojrzenie z Wierzenicy

Temat postawienia kapliczek ró¿añcowych pojawi³ siê po raz 
pierwszy w 2011 roku.  Z propozycj¹ w tej sprawie przysz³a do mnie 
pracuj¹ca wtedy w Zwi¹zku Puszcza Zielonka pani Patrycja Owczarzak. 
Kiedy przyjecha³a do Wierzenicy, mówi³a mi, ¿e wczeœniej ju¿ 
konsultowa³a pomys³ z proboszczem z Kicina ks. Andrzejem 
Magdziarzem, który zapali³ siê do realizacji tego zadania. Nied³ugo 
potem u mnie w domu w trójkê rozmawialiœmy jak to przedsiêwziêcie 
mia³oby wygl¹daæ. W jednym ze spotkañ uczestniczy³ te¿ pan Leszek 
Lesiczka ze "Stowarzyszenia Len" w Kicinie. Niektórzy cz³onkowie 
podobno nawet ju¿ wczeœniej mieli podobne pomys³y. Ogl¹daliœmy 
rysunki przedstawiaj¹ce  projekty scen ró¿añcowych.  Przygotowa³a je 
osoba, której nie pozna³em ale by³a rozwa¿ana przez nich jako jeden 
z wykonawców zadania. Propozycja by³a ciekawa tyle tylko, ¿e  bardzo 
kosztowna. Od razu powiedzia³em zbyt kosztowna. Ku ich 
rozczarowaniu doda³em te¿ wtedy, ¿e do tematu mo¿emy powróciæ po 
2014 roku, bo w³aœnie opracowaliœmy w parafii czteroletni plan 
przygotowañ do jubileuszu 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego. 
Kolejnego nowego zadania nie mogê ju¿ wiêc braæ na siebie.  
Przypomnê, w³aœnie w 2011 roku braliœmy siê za odnowienie krypty, od 
jesieni 2012 roku stawa³ temat budowy wiaty. Parafia, która tak¿e 
funkcjonuje w przestrzeni materialnej musi byæ przyk³adem m¹drego 
zarz¹dzania. 

Tak te¿ siê sta³o i zaraz na wiosnê 2015 roku nada³em temat do 
Kicina z konkretn¹ propozycj¹ by by³o to nasze dzie³o upamiêtniaj¹ce 
jubileusz 1050 lecia chrzeœcijañstwa w Polsce. Mamy wiêc ca³y rok na 
przygotowanie tego zadania. Powiedzia³em te¿ byœmy w ten sposób 
uhonorowali pracê dwóch kap³anów bêd¹cych równoczeœnie 
proboszczami w Kicinie i Wierzenicy: ks. Wincentego Studniarskiego
i Ludwika Haase, gorliwych duszpasterzy, wielkich patriotów i 
spo³eczników. Przemierzaj¹c drogê miêdzy jedn¹ miejscowoœci¹ a drug¹ 
przez te dziesi¹tki lat  zapewne odmówili nie jedn¹ cz¹stkê ró¿añca œw. 
w czasie podró¿y. 

 Temat kapliczek ca³y czas ¿ywy by³ Kicinie. Tam entuzjastami 
pomys³u obok proboszcza byli panowie: wspomniany ju¿ wczeœniej 
Leszek Lesiczka i Jacek Napiontek, dzia³aj¹cy aktywnie w tamtejszym 
stowarzyszeniu Len. Drugi z wymienionych jeszcze w 2014 roku, a 
mo¿e i wczeœniej, przygotowa³ projekt samych kapliczek. Pomys³ by³ na 

tyle ciekawy, ¿e od razu by³o wiadome, ¿e mo¿e on byæ realizowany. 
Decyzja, kto ma wykonaæ p³askorzeŸby ró¿añcowe zapad³a ostatecznie 
po wizycie w Kcyni u rzeŸbiarza pana Piotra Woliñskiego. W Wierze-
nicy znamy jego talent i solidnoœæ od lat. Wszak ka¿dego roku, 
pocz¹wszy od 2007, na dzieñ 3 Maja, rzeŸbi nam statuetkê œw. 
Miko³aja, któr¹ wrêczamy laureatowi wyró¿nienia „Przyjaciel 
Wierzenicy”. Sonda¿owo rozmawialiœmy z nim, czy podj¹³by siê tego 
zadania. Pytaliœmy te¿ o koszty. Wczeœniejsze sygna³y w tym temacie 
od innych, nie wiem jak proboszcza w Kicinie ale mnie na pewno, 
przyprawia³y trochê o zawrót g³owy. Propozycja pana Woliñskiego by³a 
zachêcaj¹ca:  900 z³ za jedn¹ p³askorzeŸbê. W czasie odwiedzin w 
Kcyni w lipcu 2015 roku dograliœmy wszystkie szczegó³y.  Pan Jacek 
Napiontek, który w tym spotkani te¿ bra³ udzia³ i do tych p³askorzeŸb 
mia³ dostosowaæ projekt kapliczek, potwierdza³, ¿e to jest dobry wybór. 
W sierpniu otrzymaliœmy pierwsz¹ p³askorzeŸbê. Pozwoli³o to myœleæ o 
koñcowym projekcie kapliczki, umo¿liwi³o tak¿e stworzenie prototypu.

 
 P³askorzeŸby nap³ywa³y sukcesywnie przez ca³y rok, ostatnie dwie 

we wrzeœniu. Wzbudza³y du¿y podziw i powszechne uznanie. Dziêki 
Nadleœniczemu Lasów Pañstwowych panu Mieczys³awowi Kasprzy-
kowi, Przyjacielowi Wierzenicy AD 2015, uda³o nam siê nabyæ 
odpowiednie drewno do budowy kapliczek. Pan Jacek Napiontek, 
w³aœciciel pracowni stolarskiej w Owiñskach w temacie budowy 
kapliczek okaza³ siê wprost perfekcjonist¹. Ca³oœæ prac od pocz¹tku a¿ 
do tych ostatnich wykonana zosta³a przez niego i jego pracowników 
solidnie i w terminie. Wielkie uznanie dla pana Leszka Lesiczki, który 
zmontowa³ spor¹ grupê osób spontanicznie pomagaj¹cych przy 
stawianiu s³upów pod kapliczki. Wszyscy dotrzymali s³owa i zrobili to 
czego siê podjêli,  dlatego nale¿¹ siê s³owa uznania i podziêkowania. 
Wspólnie mo¿emy prze¿ywaæ radoœæ. Dziêkujê te¿ wszystkim, którzy 
wsparli finansowo projekt budowy kapliczek. By³o to potwierdzenie, ¿e 
pomys³ ma wielu entuzjastów.  Wyra¿am te¿ radoœæ, ¿e realizacjê tego 
zadania na koñcowym etapie z du¿ym zaanga¿owaniem popar³, od lata 
2016 roku, nowy proboszcz parafii w Kicinie ks. Marian Sikora. 

Prywatnie dodam, ¿e mój osobisty entuzjazm rós³ z ka¿d¹ 
wyrzeŸbion¹ tajemnic¹ ró¿añca. Kiedy zobaczy³em ju¿ nie rysunek ale 
prototyp kapliczki, wiedzia³em, ¿e to bêdzie piêkne dzie³o. Du¿o 
wczeœniej ni¿ to siê faktycznie sta³o,  oczami wyobraŸni widzia³em te 
kapliczki ustawione przy drodze. Od koñca sierpnia jak ma³y dzieciak 
nie mog³em siê doczekaæ 2 paŸdziernika, kiedy wszystko bêdzie gotowe 
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i ca³oœæ drogi ró¿añcowej poœwiêcimy. Witam i b³ogos³awiê wszystkich 
uczestników tego, nie waham siê tego napisaæ, historycznego spotkania.       

 x Przemys³aw Kompf

Z panem Piotrem Woliñskim 
mia³em okazje spotkaæ siê w ¿yciu 
dwukrotnie. Pierwszy raz w lipcu 
ubieg³ego roku, kiedy pojechaliœmy 
do Kcyni z szefem naszego zespo³u 
redakcyjnego Maciejem 
Dominikowskim oraz  panem 

Jackiem Napiontkiem, który podj¹³ siê zadania budowy kapliczek. 
Nale¿a³o wtedy ustaliæ ostateczne szczegó³y zwi¹zane z p³askorzeŸbami 
ró¿añcowymi. Mieliœmy oczywiœcie tak¿e b³ogos³awieñstwo proboszcza 
parafii kiciñskiej ks. Andrzeja Magdziarza, który akurat wtedy nie móg³ 
jechaæ z nami. Z panem Piotrem rozmawialiœmy w jego pracowni 
mieszcz¹cej siê w piwnicy bloku, w którym mieszka. Poniewa¿ ca³e 
spotkanie przebieg³o pomyœlnie, wszyscy byliœmy bardzo zadowoleni 
z poczynionych ustaleñ. W drodze powrotnej czuliœmy radosne 
podekscytowanie. Niew¹tpliwie na wszystkich dobrze podzia³a³ urok 
gospodarza, jego pasja i skromnoœæ. Czuliœmy te¿ wielkie uznanie dla 
jego talentu.
 Drugi raz pojecha³em do Kcyni w ostatni dzieñ sierpnia tego roku aby 
bli¿ej poznaæ pana Piotra Woliñskiego i porozmawiaæ z nim o jego 
pracy. W mieszkaniu w obecnoœci jego ¿ony Genowefy, siedz¹c przy 
kawie i s³odkim zada³em kilka pytañ prosz¹c o wypowiedŸ. Oczywiœcie 
pierwsze dotyczy³o tego, kiedy i jak to wszystko siê zaczê³o. 
W szkole podstawowej ok. 12 roku ¿ycia - rozpocz¹³ swoj¹ opowieœæ 

pan Piotr. Jako dziecko bardzo du¿o lubi³em rysowaæ. Podobnie zreszt¹ 
jak mój straszy brat, który w pewnym momencie zacz¹³ chodziæ do 
pracowni prowadzonej przez pani¹ Klarê Prillow¹, osobê bêd¹c¹ 
typow¹ regionalistk¹ dbaj¹c¹ o odtworzenie we wszystkich wymiarach 
sztuki pa³uckiej. PóŸniej ja tak¿e tam siê zaanga¿owa³em. Najpierw 
œpiewa³em i tañczy³em w zespole dzieciêcym Pa³uki, prowadzonym 
przez pani¹ Klarê. Pod jej okiem jako dzieciaki lepiliœmy te¿ z gliny 
figurki, ptaszki itp. rzeczy.  Gdzieœ po 2 – 3 latach pani Klara namówi³a 
mnie na  rzeŸbienie w drewnie i tak siê zaczê³o. W 1969 roku moje 
pierwsze prace by³y wystawione na konkursie w Szubiñskim Domu 
Kultury i dosta³em tam I wyró¿nienie w dziedzinie rzeŸby. Konkurs ten 
jest organizowany od 50 lat do dnia dzisiejszego. Wtedy mia³em18 lat. 
Nie chodzi³em do ¿adnej szko³y artystycznej, z wykszta³cenia jestem 
œlusarzem maszynowym. W nauce bardzo powa¿nie przeszkodzi³a mi 
choroba. Mia³em z tego powodu dwuletni¹ przerwê. 
Zawodowo pracowa³em jako œlusarz. Ostatnim zatrudnieniem przed 
przejœciem na rentê by³a praca w stolarni. RzeŸbienie by³o moim hobby. 
Moja pracownia mieœci³a siê w kuchni. Nie raz oberwa³em za 
œmiecenie. RzeŸbi³em te¿ na podwórku. Poœwiêca³em na to 2 - 3 
godziny dziennie. Za zarobione pieni¹dze kupowa³em sobie potrzebne 
mi narzêdzia i materia³y. Obecnie ma³¹ swoj¹ pracownie mam 
w piwnicy w bloku, w którym mieszkam. 

Wtr¹ci³em, czy rodzina akceptuje to co pan robi? 
W odpowiedzi od ¿ony us³ysza³em s³owa wypowiedziane z pogodnym 
uœmiechem: du¿ej pomocy od mê¿a nie mia³am. 
Prace swoje, kontynuowa³ pan Piotr, wystawia³em na wystawach 
w Bydgoszczy, w Toruniu i ¯ninie, Szubinie, a tak¿e w wielu innych 
odleglejszych miejscach. Tak¿e za granic¹. Niektóre wystawy mia³y 
charakter lokalny, a inne ogólnopolski. Na konkursy, czy wystawy  
wysy³am rzeczy nowe, nie powtarzam tego samego. W tym roku na 
wystawie w Szubinie pokazywa³em piêæ „waszych” tajemnic bolesnych 
ró¿añca. Od 1986 roku zacz¹³em prowadziæ przy Miejsko - Gminnym 
Oœrodku Kultury w Kcyni kó³ko rzeŸbiarskie dla dzieci i m³odzie¿y. 
Bierze w nim udzia³ regularnie  6 – 7 osób. 

Spyta³em pana Piotra o jego zainteresowanie tematyk¹ religijn¹. 
Do 1989 roku konkursy ludowe by³y organizowane w taki sposób, ¿e 
tematyka sakralna by³a praktycznie nieobecna. PóŸniej to siê zmieni³o. 
W moim przekonaniu sztuka sakralna, religijna obejmuje wszystko: 
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narodziny, ¿ycie, œmieræ. Ca³a dawniejsza sztuka ludowa przenikniêta 
by³a religijnoœci¹. Dzisiaj nie mo¿emy o tym zapomnieæ. St¹d te¿ wiele 
moich rzeŸb ma charakter sakralny.

W nawi¹zaniu do tego zada³em pytanie, czy swoim dorobku realizowa³ 
ju¿ podobny projekt kapliczek ró¿añcowych albo coœ zbli¿onego. 
Komplet 20 stacji ró¿añcowych rzeŸbiê po raz pierwszy, ale na 
zamówienie robi³em tryptyki o³tarzowe doœæ pokaŸnych rozmiarów. 
By³o w nich wiele motywów biblijnych. By³ tak¿e ca³y szereg innych 
pojedynczych prac. Wiele z nich prezentowa³em na konkursie sztuki 
ludowej o tematyce biblijnej  im. Jakuba Wujka, organizowanym przez 
Muzeum Regionalne w W¹growcu. 
 
Zagadn¹³em o wyró¿nienia. 
Na rozmaitych konkursach dosta³em sporo nagród i wyró¿nieñ. Nie 
jestem w stanie tego wymieniæ. Cieszy mnie i sobie to ceniê, kiedy ktoœ 
chce nabyæ moje prace, czasami s¹ one zabierane wprost z wystawy. Dla 
mnie jest to potwierdzenie, ¿e komuœ to siê podoba, ¿e jest uznanie. 
Niekiedy prace moje maj¹ ju¿ nabywców jeszcze przed prezentacj¹ na 
wystawie. Odbiorcami s¹ muzea zajmuj¹ce siê gromadzeniem dzie³ 
sztuki ludowej, czasem osoby prywatne, ró¿nego rodzaju kolekcjonerzy. 
W 2002 roku otrzyma³em Nagrodê im Oskara Kolberga przyznawan¹ 
twórcom ludowym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie pod 
patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jednak 
najwiêkszym dla mnie wyró¿nieniem by³o to kiedy w 1999 roku podczas 
papieskiej pielgrzymki w czasie Mszy œw. w Bydgoszczy mog³em, id¹c 
w procesji z darami,  wrêczyæ osobiœcie  Ojcu Œwiêtemu wyrzeŸbiony 
przez siebie krzy¿ maj¹cy wielkoœæ oko³o 1 metra. Ubrany by³em w strój 
ludowy. Dost¹pi³em tego wyró¿nienia dziêki pani Wandzie 
Szkulmowskiej, która by³a w Bydgoszczy opiekunem twórców 
ludowych.
 
Ciekawi³o mnie jaki jest proces powstawania takiej jednej  p³askorzeŸby. 
Najpierw trzeba by³o wybraæ materia³. Na stacje ró¿añcowe za³atwi³ mi 
go mój by³y uczeñ stolarz. On zorganizowa³ dla mnie oko³o pó³tora 
metra szeœciennego drewna lipowego, które obrobi³ na odpowiedniej 
wielkoœci i gruboœci deski. Potem to ju¿ by³a moja praca. Zaczyna siê 
ona zawsze od szkicu na papierze. Potem ten szkic przenosi siê przez 
kalkê na drewno, po czym nastêpuje uderzenie d³uta. Najwa¿niejsze s¹ 
pierwsze uderzenia, dalsze wykuwanie jest ³atwiejsze, trudne jest  te¿ 

wykoñczenie wszystkich detali. Kolorystyka tak¿e jest sztuk¹ trudn¹. 
Nic nie mo¿na przyspieszaæ, nak³ada siê jedn¹ warstwê na drug¹ 
pamiêtaj¹c ¿e wszystko musi odpowiednio d³ugo schn¹æ. Najpierw jest 
podk³ad bia³y, matowy, potem drugi kolorowy. Kiedy to wszystko 
dobrze przeschnie nak³ada siê farby akrylowe w³oskie i na koñcu 
werniks trzy razy w odstêpie czasowym. Zajmuje to oko³o dwóch 
tygodni. Niekiedy robi³em dwie p³askorzeŸby równoczeœnie.
   
Koñcz¹c rozmowê zaprosi³em pana Piotra Woliñskiego wraz 
z ma³¿onk¹ do Wierzenicy i Kicina na otwarcie drogi ró¿añcowej  
w dniu 2 paŸdziernika. Nie wyobrazi³em sobie, ¿e w tym dniu mog³oby 
jego u nas nie byæ.
 x Przemys³aw Kompf

Pana Jacka Napiontka 
pozna³em przy okazji 
omawiania projektów 
budowy kapliczek drogi 
ró¿añcowej. Dowiedzia³em 
siê wtedy, ¿e mieszka w 
Kicinie, dzia³a w kiciñskim 
"Stowarzyszeniu Len", ma 
swój zak³ad stolarski w 
Owiñskach. W ka¿dej 
rozmowie promieniowa³ 
entuzjazmem wobec pomys³u 
postawienia kapliczek. Deklarowa³ te¿ swój osobisty wk³ad. Jeszcze 
w 2014 roku, a mo¿e nawet i wczeœniej przygotowa³ pierwszy projekt 
kapliczki. Mogliœmy siê z nim wszyscy zapoznaæ. „Wierzeniczenia” 
prezentowa³y go w paŸdziernikowym wydaniu w 2014 roku. Jeszcze 
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wykoñczenie wszystkich detali. Kolorystyka tak¿e jest sztuk¹ trudn¹. 
Nic nie mo¿na przyspieszaæ, nak³ada siê jedn¹ warstwê na drug¹ 
pamiêtaj¹c ¿e wszystko musi odpowiednio d³ugo schn¹æ. Najpierw jest 
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dobrze przeschnie nak³ada siê farby akrylowe w³oskie i na koñcu 
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Pana Jacka Napiontka 
pozna³em przy okazji 
omawiania projektów 
budowy kapliczek drogi 
ró¿añcowej. Dowiedzia³em 
siê wtedy, ¿e mieszka w 
Kicinie, dzia³a w kiciñskim 
"Stowarzyszeniu Len", ma 
swój zak³ad stolarski w 
Owiñskach. W ka¿dej 
rozmowie promieniowa³ 
entuzjazmem wobec pomys³u 
postawienia kapliczek. Deklarowa³ te¿ swój osobisty wk³ad. Jeszcze 
w 2014 roku, a mo¿e nawet i wczeœniej przygotowa³ pierwszy projekt 
kapliczki. Mogliœmy siê z nim wszyscy zapoznaæ. „Wierzeniczenia” 
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wtedy nie wiedzieliœmy jak bêd¹ wygl¹da³y same tajemnice ró¿añcowe. 
Pana Jacka zaprosi³em do siebie na krótk¹ rozmowê. Chcia³em ¿eby nam 
trochê opowiedzia³ o sobie. Mieszkañcy kiciñskiej parafii pewnie znaj¹ 
go lepiej bo tam siê udziela. Chocia¿ z Kicina do Wierzenicy nie jest 
daleko u nas jest osob¹ nie znan¹. Punktualnie o 11.00 pod probostwo 
podjecha³ du¿y samochód. Pan Jacek wysiad³ i witaj¹c siê powiedzia³, ¿e 
przywióz³ kapliczkê, któr¹ zaraz po rozmowie zamontuje przy naszym 
koœciele. Osoby id¹ce w sobotê i w niedzielê do koœcio³a mog³y ju¿ 
zobaczyæ jak wygl¹da taka jedna kapliczka.
 
Spyta³em pana Jacka jak d³ugo zwi¹zany jest z Kicinem. 
Od 2000 roku, us³ysza³em w odpowiedzi, kiedy jesieni¹ wprowadzi³em 
siê do nowego domu. By³em wtedy 7 lat po œlubie, mieliœmy z ¿on¹ 
jedn¹ córkê, tutaj przysz³y na œwiat dwie nastêpne. 
Poniewa¿ projekt kapliczek wszystkim wydawa³ siê interesuj¹cy, by³em 
ciekaw, czy stworzy³ on go jako samouk, hobbysta, czy te¿ ma w tym 
kierunku odpowiednie przygotowanie. 
Po skoñczeniu szko³y œredniej, VIII Liceum Ogólnokszta³c¹cego 
w Poznaniu studiowa³em w Pañstwowej Wy¿szej Szkole Sztuk 
Plastycznych na Wydziale Wzornictwa Przemys³owego i Architektury 
Wnêtrz. Dodam te¿, ¿e moja ¿ona skoñczy³a tak¿e ten kierunek. Tak 
samo jej rodzice. Po studiach pracowa³em jako projektant w pracowni 
teœcia. Po jego tragicznej œmierci w 2011 roku z jego synem przejêliœmy 
tê pracowniê i kontynuujemy jego dzie³o. Budujemy stoiska na targach, 
kompleksowo projektujemy meble. Aran¿ujemy wnêtrza. Moje 
przygotowanie zawodowe pozwoli³o mi siê zaj¹æ tematem kapliczek.  
Uczyni³em to jednak bardziej z pasji ani¿eli kieruj¹c siê czymkolwiek 
innym.  Kto mnie do tego zainspirowa³ albo namawia³? Trzeba 
koniecznie powiedzieæ o Leszku Lesiczce. To jest prawdziwy pasjonat. 
On umie zara¿aæ piêknymi dobrymi pomys³ami. Od niego bije 
pozytywna energia. Jemu zawsze siê chce coœ robiæ. Pozna³em go 
jeszcze zanim siê oficjalnie wprowadzi³em do Kicina. Je¿d¿¹c na 
budowê zauwa¿y³em przy drodze z Kozieg³ów do Kicina, przy samym 
wlocie do wsi figurê Matki Bo¿ej. Widzia³em, ¿e jest w nieciekawym 
stanie. Przyszed³ mi wiêc pomys³, ¿e móg³bym j¹ odnowiæ. By³oby to 
³adne moje wejœcie do tego miejsca. Ks. Pawlak, którego spyta³em 
o zgodê nie mia³ nic przeciwko temu. Gdy zabra³em siê do roboty od 
razu zjawi³ siê Leszek Lesiczka i tak zaczê³a siê nasza znajomoœæ. 
PóŸniej realizowaliœmy wiele rozmaitych pomys³ów. Razem byliœmy 
wœród  inicjatorów naszego kiciñskiego "Stowarzyszenia Len". W³aœnie 

to zaanga¿owanie pozwoli³o mi g³êboko wrosn¹æ w tê ziemiê i  j¹ 
pokochaæ. Kiedyœ w szkole z pani¹ od geografii robiliœmy krajoznawcze 
wycieczki po okolicach Poznania. Dotarliœmy i do Kicina i do 
Wierzenicy, tak¿e w wiele innych miejsc. Podoba³o mi siê tu. Czu³o siê 
piêkno tego krajobrazu.  
Cieszy³em siê, ¿e w³aœnie tu przysz³o mi budowaæ swój dom rodzinny. 
Od pocz¹tku czu³em siê tu dobrze. Chcia³bym aby kapliczki, które 
zaprojektowa³em i razem z pracownikami wykona³em, by³y widzialnym 
i trwa³ym znakiem tego mojego ukochania tej ziemi.
 
Wczeœniej napisa³em, ¿e pan Jacek Napiontek okaza³ siê, obok 
rzeŸbiarza drugim niezwykle solidnym wykonawc¹ tego dzie³a. ¯artem 
mu powiedzia³em, ¿e swoje zadanie spe³ni³ na pi¹tkê, teraz siê 
poprawiam, na szóstkê i to jeszcze z plusem.       
                                                             x Przemys³aw Kompf

Kapliczki przy drodze ³¹cz¹cej Wierzenicê i Kicin znakomicie wpisuj¹ siê w ci¹g 
wspólnych dziejów obu parafii. Stoj¹ przy Koœcielonce, któr¹ z Kicina do 
Wierzenicy pod¹¿ali tamtejsi proboszczowie, a w przeciwn¹ stronê wierni z 
Wierzenicy. Co sk³ania³o ich do tego, ¿e wêdrowali dzisiejszymi ulicami, 
Koœcieln¹ w Kicinie i Œliwkow¹ w Wierzenicy. W 1812 roku zmar³ wierzenicki 
proboszcz ks. Krygier. Po jego œmierci przez ponad 130 lat parafi¹ w Wierzenicy 
zarz¹dzali proboszczowie z Kicina. Chocia¿ zapis z kroniki parafii uzarzewskiej 
odnosz¹cy siê do roku 1845(?) wskazujê, ¿e wtedy w³adze œwieckie i duchowne 
rozwa¿a³y te¿ w³¹czenie parafii wierzenickiej do parafii uzarzewskiej; zastêpstwo 
z rozleg³ej parafii Kiciñskiej napotyka³o na trudnoœci a zaspokojenie parafian w 
zale¿noœci od Kicina wobec zbyt dalekiej odleg³oœci nie rozwi¹za³oby problemu. 
Uzarzewo wysunê³o te same obiekcje co do zastêpstwa w Wierzenicy jak Kicin – a 
Wierzenica domaga³a siê nabo¿eñstwa u siebie przynajmniej co drug¹ niedzielê 
[...] parafianie uzarzewscy na to zgodziæ siê nie chcieli. W³adza Duchowna 
zarz¹dzi³a, aby proboszcz z Kicina raz w miesi¹cu odprawia³ w Wierzenicy  
nabo¿eñstwo i administrowa³ parafi¹ wierzenick¹. PóŸniej zarz¹dzi³a w³adza 
Duchowna, aby proboszcz z Kicina 2 razy tj. co drug¹ niedzielê odprawia³ 
nabo¿eñstwo w Wierzenicy. O nabo¿eñstwie odprawianym w wierzenickim 
koœció³ku przez ks. Wincentego Studniarskiego w co drug¹ niedzielê, napisa³a te¿ 
w swoich wspomnieniach Paulina Cegielska. Tych wspólnych proboszczów by³o 
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kilkunastu. Choæ patrz¹c na ³atwo dostêpne informacje kiciñskie – strona 
internetowa i wierzenickie – w gablocie znajduj¹cej siê w kruchcie po³udniowej 
trudno jednoznacznie odpowiedzieæ ilu. Niew¹tpliwie pierwszym wspólnym 
proboszczem by³ ks. Antoni Górecki. Rozbie¿ne s¹ informacji do kiedy, do 1825 
czy 1826 roku. Po nim, do 1842 roku,  ks. Józef Lisiewicz. To on za³o¿y³ cmentarz 
parafialny przy ul. Wierzenickiej, tak¿e kiciñski przy ul. Swarzêdzkiej. Zast¹pi³ go 
ks. Antoni Duliñski 1842-1848, pochowany na cmentarzu przykoœcielnym w 
Kicinie, ko³o kruchty po³udniowej. Ks. Teofila Pi¹tkowskiego zapisy kiciñskie 
lokuj¹ w latach 1848-1851 a wierzenickie 1848-1850. Po nim w Kicinie podany 
jest ks. Franciszek Koperski (1851-1864), a w Wierzenicy ks. Ludwik Zajêcki 
(1850-1852). Nastêpnie odpowiednio od 1851 lub 1852 roku ks. Franciszek 
Koperski pos³uguj¹cy do 1864 roku. W tym roku zast¹pi³ go ks. Wincenty 
Studniarski pos³uguj¹cy do 1903 roku. Na krótko (1 X 1903 - 31 I 1904) funkcje 
proboszcza obj¹³ ks. Maksymilian Bartsch, zapewne z tego powodu nie ujêty w 
spisie wierzenickim. W 1904 roku do Kicina trafi³ ks. Ludwik Haase, gdzie by³ do 
1940 roku. Po jego aresztowaniu, a niebawem œmierci, kolejny proboszcz pojawi³ 
siê dopiero po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. Do wrzeœnia 1945 roku pos³ugê 
sprawowa³ ks. Franciszek  Wawrzyniak. Jego nastêpc¹ zosta³ ks. Aleksander 
Zieleniewski (14 IX 1945 - 30 V 1946). Od 1 czerwca 1946 w obu parafiach 
pos³ugiwa³ ostatni wspólny z Kicinem proboszcz – ks. Zbigniew Spachacz. Okres 
bez w³asnego proboszcza w Wierzenicy zakoñczy³ ks. Stefan Beisert, proboszcz z 
Uzarzewa pochowany na tamtejszym cmentarzu przykoœcielnym. Po jego œmierci, 
po blisko pó³tora wieku wierzenicka parafia mia³a ponownie w³asnego 
proboszcza, zosta³ nim ks. Walenty Szymañski. 

Spoœród wymienionych ksiê¿y dwaj zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê ze wzglêdu na 
swoje dokonania zwi¹zane z Wierzenic¹. Tak siê te¿ sk³ada, ¿e to oni we 
wspomnianym okresie najd³u¿ej pos³ugiwali wierzenickim parafianom. 
Pierwszy z nich to ks. Studniarski, by³ najd³u¿ej sprawuj¹cym funkcjê wspólnego 
proboszcza, bo od 1864 do 1903 roku. Do Kicina przyby³ z Lubinia, gdzie trafi³ w 
1857 roku jako wikariusz po studiach teologicznych w Poznaniu i GnieŸnie. I tutaj 
pozosta³ do koñca swoich dni i na wieki. Jako pierwszy ksi¹dz zosta³ pochowany 
na nowym, za³o¿onym w 1830 r. przez ks. Józefa Lisiewicza cmentarzu 
parafialnym. Skromny napis na jego grobie znajduj¹cym siê ko³o krzy¿a w 
najwy¿szej czêœci kiciñskiego cmentarza g³osi 

Ks. Wincenty Studniarski

proboszcz

1833 – 1903
Bêd¹c proboszczem w³ada³ nale¿¹cymi do parafii gruntami. Tym samym by³ po 
trosze rolnikiem. St¹d nie dziwi jego obecnoœæ po niedzielnej mszy 26 maja 1867 
roku w wierzenickim dworze, na za³o¿ycielskim zebraniu Kó³ka W³oœciañsko-

Rolniczego Wierzenica – Kicin. Inicjatorem jego powstania by³ hrabia August 
Cieszkowski, tego dnia akurat nieobecny. Po zagajeniu przez Teodora 
Dembiñskiego, dzier¿awcê Wierzenicy ks. Studniarski przewodniczy³ temu 
zebraniu, przedstawi³ projekty dokumentów statutowych. Jego uczestnicy 
obdarzaj¹ go funkcj¹ sekretarza kó³ka, hrabiemu Augustowi powierzono funkcjê 
przewodnicz¹cego. W 1875 roku ks. Studniarski zosta³, wiceprezesem, by³ nim do 
1882 roku. Dwaj Cieszkowscy, August i jego syn Krzysztof kierowali kó³kiem do 
pocz¹tku XX wieku. Po œmierci Krzysztofa w 1901 roku jego m³odszy brat August 
Adolf zwany „Guga”, pomimo formalnej przynale¿noœci do kó³ka nie by³ 
zaanga¿owany w jego dzia³alnoœæ. Wtedy sêdziwy ju¿ proboszcz swoimi 
dzia³aniami zapewne ocali³ je przed upadkiem. Zgodnie z kó³kowymi ustaleniami 
jêzykiem obrad by³ jêzyk polski. By³o to wa¿ne w obliczu postêpuj¹cej 
germanizacji, Kulturkampfu (walki kulturowej) – faktycznie walki z koœcio³em, 
odebrania parafiom nadzoru nad szko³ami katolickimi. Tak¿e korespondencja z 
w³adzami koœcielnymi musia³a byæ prowadzona po niemiecku. Temu, jak d³ugo i 
na ile móg³, ks. Studniarski sprzeciwia³ siê pomimo nak³adanych na niego z tego 
tytu³u kar finansowych. O interes narodowy walczy³ tak¿e anga¿uj¹c siê w 
kampanie wyborcze do parlamentu pruskiego. W 1885 roku uczestniczy³ w wiecu 
wyborczym w Wierzenicy. Ksiêdzu Studniarskiemu zawdziêczamy pochodz¹cy z 
1900 roku imienny spis katolików – mieszkañców obu parafii. Za jego czasów – w 
1902 roku gontowy dach na kiciñskim koœciele zosta³ zast¹piony ³upkiem, 
powsta³ nowy budynek plebani oraz budynki gospodarcze. Ostatnie lata jego 
pos³ugi to czas kiedy w Kobylnicy, wówczas bêd¹cej w granicach wierzenickiej 
parafii rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ „Stella”. Jako proboszcz wierzenicki ks. 
Studniarski sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ nad wypoczywaj¹cymi w 
Kobylnicy dzieæmi. Uczêszcza³y one na nabo¿eñstwa do Wierzenicy. Wspiera³ 
materialnie dzia³alnoœæ „Stelli”. W jej sprawozdaniu za rok 1901/1902 – X. 
proboszcz Studniarski z Kicina da³ 1 beczkê do kapusty. W tym samym 
sprawozdaniu jest informacja o poœwiêceniu zak³adu („Stelli”) i figury Serca 
Jezusowego w ogrodzie, w której to uroczystoœci asystowa³. U schy³ku jego ¿ycia 
w kobylnickiej „Stelli” rozpoczê³a siê budowa kaplicy œw. Krzy¿a, która zosta³a 
ukoñczona w 1903 roku. Nie wiemy czy uczestniczy³ w jej poœwiêceniu 5 lipca 
1903 roku.  Wydaje siê doœæ prawdopodobne, ¿e stan zdrowia móg³ mu to 
uniemo¿liwiæ. Ju¿ w 1887 roku z tego wzglêdu prosi³ o zgodê na przejœcie na 
emeryturê, nie dosta³ jej, brakowa³o w diecezji polskich ksiê¿y katolickich. Jego 
niewidowiskowa,  bez fajerwerków walka, czêsto wbrew w³asnej s³aboœci, o to co 
polskie w obu podleg³ych mu parafiach zas³uguje na pamiêæ o Jego osobie.

Ksi¹dz Ludwik Haase zast¹pi³ zmar³ego 29.9.1903 roku ks. Wincentego 
Studniarskiego. Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 24 II 1898 r. Po nich pos³ugê 
wikariuszowsk¹ pe³ni³ w Buku. Po szeœciu latach, od 22 II 1904 roku, zostaje 
najpierw administratorem parafii, a po kolejnych dwóch, od 1906 proboszczem w 
Kicinie,  który nale¿a³ wówczas do dekanatu  rogoziñskiego. Sprawna dzia³alnoœæ 
duszpasterska i administracyjna sprawi³a, ¿e kiedy 25 IV 1927 roku  powsta³ 
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kilkunastu. Choæ patrz¹c na ³atwo dostêpne informacje kiciñskie – strona 
internetowa i wierzenickie – w gablocie znajduj¹cej siê w kruchcie po³udniowej 
trudno jednoznacznie odpowiedzieæ ilu. Niew¹tpliwie pierwszym wspólnym 
proboszczem by³ ks. Antoni Górecki. Rozbie¿ne s¹ informacji do kiedy, do 1825 
czy 1826 roku. Po nim, do 1842 roku,  ks. Józef Lisiewicz. To on za³o¿y³ cmentarz 
parafialny przy ul. Wierzenickiej, tak¿e kiciñski przy ul. Swarzêdzkiej. Zast¹pi³ go 
ks. Antoni Duliñski 1842-1848, pochowany na cmentarzu przykoœcielnym w 
Kicinie, ko³o kruchty po³udniowej. Ks. Teofila Pi¹tkowskiego zapisy kiciñskie 
lokuj¹ w latach 1848-1851 a wierzenickie 1848-1850. Po nim w Kicinie podany 
jest ks. Franciszek Koperski (1851-1864), a w Wierzenicy ks. Ludwik Zajêcki 
(1850-1852). Nastêpnie odpowiednio od 1851 lub 1852 roku ks. Franciszek 
Koperski pos³uguj¹cy do 1864 roku. W tym roku zast¹pi³ go ks. Wincenty 
Studniarski pos³uguj¹cy do 1903 roku. Na krótko (1 X 1903 - 31 I 1904) funkcje 
proboszcza obj¹³ ks. Maksymilian Bartsch, zapewne z tego powodu nie ujêty w 
spisie wierzenickim. W 1904 roku do Kicina trafi³ ks. Ludwik Haase, gdzie by³ do 
1940 roku. Po jego aresztowaniu, a niebawem œmierci, kolejny proboszcz pojawi³ 
siê dopiero po zakoñczeniu dzia³añ wojennych. Do wrzeœnia 1945 roku pos³ugê 
sprawowa³ ks. Franciszek  Wawrzyniak. Jego nastêpc¹ zosta³ ks. Aleksander 
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Uzarzewa pochowany na tamtejszym cmentarzu przykoœcielnym. Po jego œmierci, 
po blisko pó³tora wieku wierzenicka parafia mia³a ponownie w³asnego 
proboszcza, zosta³ nim ks. Walenty Szymañski. 
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Ks. Wincenty Studniarski

proboszcz

1833 – 1903
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1882 roku. Dwaj Cieszkowscy, August i jego syn Krzysztof kierowali kó³kiem do 
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Studniarski sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ nad wypoczywaj¹cymi w 
Kobylnicy dzieæmi. Uczêszcza³y one na nabo¿eñstwa do Wierzenicy. Wspiera³ 
materialnie dzia³alnoœæ „Stelli”. W jej sprawozdaniu za rok 1901/1902 – X. 
proboszcz Studniarski z Kicina da³ 1 beczkê do kapusty. W tym samym 
sprawozdaniu jest informacja o poœwiêceniu zak³adu („Stelli”) i figury Serca 
Jezusowego w ogrodzie, w której to uroczystoœci asystowa³. U schy³ku jego ¿ycia 
w kobylnickiej „Stelli” rozpoczê³a siê budowa kaplicy œw. Krzy¿a, która zosta³a 
ukoñczona w 1903 roku. Nie wiemy czy uczestniczy³ w jej poœwiêceniu 5 lipca 
1903 roku.  Wydaje siê doœæ prawdopodobne, ¿e stan zdrowia móg³ mu to 
uniemo¿liwiæ. Ju¿ w 1887 roku z tego wzglêdu prosi³ o zgodê na przejœcie na 
emeryturê, nie dosta³ jej, brakowa³o w diecezji polskich ksiê¿y katolickich. Jego 
niewidowiskowa,  bez fajerwerków walka, czêsto wbrew w³asnej s³aboœci, o to co 
polskie w obu podleg³ych mu parafiach zas³uguje na pamiêæ o Jego osobie.

Ksi¹dz Ludwik Haase zast¹pi³ zmar³ego 29.9.1903 roku ks. Wincentego 
Studniarskiego. Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 24 II 1898 r. Po nich pos³ugê 
wikariuszowsk¹ pe³ni³ w Buku. Po szeœciu latach, od 22 II 1904 roku, zostaje 
najpierw administratorem parafii, a po kolejnych dwóch, od 1906 proboszczem w 
Kicinie,  który nale¿a³ wówczas do dekanatu  rogoziñskiego. Sprawna dzia³alnoœæ 
duszpasterska i administracyjna sprawi³a, ¿e kiedy 25 IV 1927 roku  powsta³ 
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dekanat goœliñski zosta³ mianowany jego pierwszym dziekanem. Od 1900 roku 
by³ cz³onkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego 
oraz pe³ni³ funkcjê wicepatrona Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich 
w Buku. Obj¹wszy parafiê kiciñsk¹ prowadzi³ rozleg³e i wielokierunkowe 
dzia³ania o charakterze patriotycznym, gospodarczym, oœwiatowym  i naukowym. 
W 1906 roku by³ cz³onkiem, w obwodzie swarzêdzkim, powo³anej przez 
dzia³aj¹ce nielegalnie w zaborze pruskim Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne 
(endecja), masowej organizacji „Stra¿”. W latach 1907 i 1912 wchodzi³ w sk³ad 
polskiego Komitetu Wyborczego na powiat Poznañ-Wschód (obwód swarzêdzki) 
w zwi¹zku z wyborami do parlamentu Rzeszy niemieckiej.  W niedzielê 31 V 1908 
roku, zwo³a³ i przewodniczy³ du¿emu zebraniu przedwyborczemu Polaków w 
Wierzenicy. By³ cz³onkiem Rady Nadzorczej Spó³ki „Skarbona” w Poznaniu 
(1907-1916). Dzia³aj¹c w Towarzystwie Czytelni Ludowych, kierowa³ nim jako 
prezes w latach 1909-1910. Od 1916 by³ cz³onkiem zwyczajnym Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu. Patronowa³, lata 1909-1911, 
Katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich w Wierzenicy. Liczy³o ono w 
tym czasie oko³o 80 cz³onków, nie by³o takiego w Kicinie gdzie przewa¿ali 
gospodarze. Nale¿a³ w 1913 roku  do Towarzystwa  Kolonii Wakacyjnych 
„Stella”. Niebawem po przyjœciu do Kicina ks. L. Haase zosta³ prezesem Kó³ka 
Rolniczego Wierzenica – Kicin. Niestety dla Wierzenicy, czas jego trwaj¹cej do 
1939 roku  prezesury to tak¿e przeniesienie jego siedziby do Kicina. Za jego 
czasów w naszej parafii dzia³a³y te¿ Ko³a M³odych Polek. Katolickie 
Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej, Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej. 
Zachowa³y siê sztandary; Bractwa Matek Chrzeœcijañskich i Ró¿añcowych z 1917 
roku (odnowiony przez Barbarê Strojn¹ i Iwonê Walent), Stowarzyszenia 
M³odych Polek Wierzonka z 1929 roku, Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y 
¯eñskiej  Oddzia³ Wierzenica z 1939 roku. Wœród tych, których odprowadza³ na 
wieczny odpoczynek by³a pochowana na cmentarzu przykoœcielnym Klara 
Dembiñska. Uczestniczy³ te¿ 25 maja 1932 roku w uroczystoœciach 
pogrzebowych Augusta Adolfa  „Gugi” Cieszkowskiego. Cztery lata wczeœniej 
wnioskowa³ jako gospodarz œwi¹tyni o zgodê na umieszczenie w nawie pomnika 
nagrobnego Augusta Cieszkowskiego i budowê krypty. To druga podczas jego 
proboszczowania zmiana w wygl¹dzie wierzenickiej œwi¹tyni. Pierwsz¹, 
istotniejsz¹ by³o powiêkszenie przestrzeni dostêpnej dla wiernych – nawy, przez 
w³¹czenie w jej obrêb przyziemia wie¿y, to obecnie jej wê¿sza czêœæ od strony 
chóru. Na wie¿y w 1936 roku zawis³y dwa nowe dzwony. Wisz¹c¹ jeszcze do 2008 
roku na zewnêtrznej œcianie, obecnie w œrodku kruchty po³udniowej, tablic¹ 
upamiêtni³ wierzenickich parafian poleg³ych podczas I wojny œwiatowej. 
Sporz¹dzi³ te¿ spis uczestnicz¹cych w niej tak jak uczyni³ to w swojej macierzystej 
parafii. Poniewa¿ na terenie lasów wierzenickich odbywa³y siê od 1913 roku zloty 
najpierw skautów a nastêpnie harcerzy obozuj¹cych na Paw³ówku, dla nich te¿ 
sprawowa³ pos³ugê kap³añsk¹. Jako proboszcz by³ te¿ wychowawc¹ m³odych 
kap³anów. Od 1935 roku w parafii wierzenickiej byli ksiê¿a wikariusze rezyduj¹cy 
pocz¹tkowo jako kapelani zakonu Sióstr Mi³osierdzia  przy zak³adzie „Stella” 

w Kobylnicy. Zarazem spe³niali oni obowi¹zki duszpasterskie w Wierzenicy. Kres 
duszpasterskiej dzia³alnoœci ks. Ludwika Haase po³o¿y³a II wojna œwiatowa. Jego 
patriotyczna postawa i dzia³alnoœæ spowodowa³a, ¿e 24 I 1940 roku zosta³ 
aresztowany i osadzony w obozie dla internowanych ksiê¿y w Chludowie. W nim 
ks. dziekan  zmar³ 5 II 1940 roku na udar serca. Poniewa¿ obóz ten by³ punktem na 
drodze do obozów koncentracyjnych mo¿na przyj¹æ, ¿e by³a to naturalna i 
faktyczna przyczyna jego œmierci. Zosta³ pochowany na znajduj¹cym siê na 
skraju wsi cmentarzu. Po wojnie, w 1947 roku, pamiêtaj¹cy o swoim ksiêdzu 
parafianie ekshumowali go i pochowali w Kicinie. Uroczystoœci pogrzebowe 
odby³y siê 19 III 1947 roku w dniu odpustu parafialnego œw. Józefa. Kazanie 
wyg³osi³ ks. Dziekan Norbert Szwaba, przyjaciel zmar³ego, a kondukt prowadzi³ 
ks. biskup Franciszek Jedwabski.  Grób ks. L. Haase przez lata znajdowa³ siê na 
pierwszym najni¿szym, a zarazem najwiêkszym poziomie kiciñskiego cmentarza, 
po lewej stronie g³ównej alejki. W roku 2001  pojawi³a siê na nim, w miejsce 
uszkodzonej, nowa granitowa p³yta ufundowana przez parafiê. Napis na niej jest 
nieco odmienny od starego i brzmi:

KS. LUDWIK HAASE

DZIEKAN – PROBOSZCZ

KICINA I WIERZENICY

1904 – 1940 R.

27.5.1873   5.2.1940
W CHLUDOWIE JAKO OFIARA

PRZEMOCY NIEMIECKIEJ

Wiosn¹ 2009 roku jego szcz¹tki zosta³y przeniesione na najwy¿szy poziom 

cmentarza i spoczywaj¹ przy krzy¿u w s¹siedztwie grobów ksiê¿y; Wincentego 

Studniarskiego, Leona Spachacza, Zbigniewa Spachacza. Odwiedzaj¹c kiciñski 

cmentarz warto odszukaæ mogi³ê tego wybitnego duchownego, a zarazem 

dobrego gospodarza i budowniczego, któremu wierzenicka œwi¹tynia tak wiele 

zawdziêcza.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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dekanat goœliñski zosta³ mianowany jego pierwszym dziekanem. Od 1900 roku 
by³ cz³onkiem Towarzystwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcinkowskiego 
oraz pe³ni³ funkcjê wicepatrona Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich 
w Buku. Obj¹wszy parafiê kiciñsk¹ prowadzi³ rozleg³e i wielokierunkowe 
dzia³ania o charakterze patriotycznym, gospodarczym, oœwiatowym  i naukowym. 
W 1906 roku by³ cz³onkiem, w obwodzie swarzêdzkim, powo³anej przez 
dzia³aj¹ce nielegalnie w zaborze pruskim Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne 
(endecja), masowej organizacji „Stra¿”. W latach 1907 i 1912 wchodzi³ w sk³ad 
polskiego Komitetu Wyborczego na powiat Poznañ-Wschód (obwód swarzêdzki) 
w zwi¹zku z wyborami do parlamentu Rzeszy niemieckiej.  W niedzielê 31 V 1908 
roku, zwo³a³ i przewodniczy³ du¿emu zebraniu przedwyborczemu Polaków w 
Wierzenicy. By³ cz³onkiem Rady Nadzorczej Spó³ki „Skarbona” w Poznaniu 
(1907-1916). Dzia³aj¹c w Towarzystwie Czytelni Ludowych, kierowa³ nim jako 
prezes w latach 1909-1910. Od 1916 by³ cz³onkiem zwyczajnym Poznañskiego 
Towarzystwa Przyjació³ Nauk w Poznaniu. Patronowa³, lata 1909-1911, 
Katolickiemu Towarzystwu Robotników Polskich w Wierzenicy. Liczy³o ono w 
tym czasie oko³o 80 cz³onków, nie by³o takiego w Kicinie gdzie przewa¿ali 
gospodarze. Nale¿a³ w 1913 roku  do Towarzystwa  Kolonii Wakacyjnych 
„Stella”. Niebawem po przyjœciu do Kicina ks. L. Haase zosta³ prezesem Kó³ka 
Rolniczego Wierzenica – Kicin. Niestety dla Wierzenicy, czas jego trwaj¹cej do 
1939 roku  prezesury to tak¿e przeniesienie jego siedziby do Kicina. Za jego 
czasów w naszej parafii dzia³a³y te¿ Ko³a M³odych Polek. Katolickie 
Stowarzyszenie M³odzie¿y Mêskiej, Stowarzyszenie M³odzie¿y Polskiej. 
Zachowa³y siê sztandary; Bractwa Matek Chrzeœcijañskich i Ró¿añcowych z 1917 
roku (odnowiony przez Barbarê Strojn¹ i Iwonê Walent), Stowarzyszenia 
M³odych Polek Wierzonka z 1929 roku, Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y 
¯eñskiej  Oddzia³ Wierzenica z 1939 roku. Wœród tych, których odprowadza³ na 
wieczny odpoczynek by³a pochowana na cmentarzu przykoœcielnym Klara 
Dembiñska. Uczestniczy³ te¿ 25 maja 1932 roku w uroczystoœciach 
pogrzebowych Augusta Adolfa  „Gugi” Cieszkowskiego. Cztery lata wczeœniej 
wnioskowa³ jako gospodarz œwi¹tyni o zgodê na umieszczenie w nawie pomnika 
nagrobnego Augusta Cieszkowskiego i budowê krypty. To druga podczas jego 
proboszczowania zmiana w wygl¹dzie wierzenickiej œwi¹tyni. Pierwsz¹, 
istotniejsz¹ by³o powiêkszenie przestrzeni dostêpnej dla wiernych – nawy, przez 
w³¹czenie w jej obrêb przyziemia wie¿y, to obecnie jej wê¿sza czêœæ od strony 
chóru. Na wie¿y w 1936 roku zawis³y dwa nowe dzwony. Wisz¹c¹ jeszcze do 2008 
roku na zewnêtrznej œcianie, obecnie w œrodku kruchty po³udniowej, tablic¹ 
upamiêtni³ wierzenickich parafian poleg³ych podczas I wojny œwiatowej. 
Sporz¹dzi³ te¿ spis uczestnicz¹cych w niej tak jak uczyni³ to w swojej macierzystej 
parafii. Poniewa¿ na terenie lasów wierzenickich odbywa³y siê od 1913 roku zloty 
najpierw skautów a nastêpnie harcerzy obozuj¹cych na Paw³ówku, dla nich te¿ 
sprawowa³ pos³ugê kap³añsk¹. Jako proboszcz by³ te¿ wychowawc¹ m³odych 
kap³anów. Od 1935 roku w parafii wierzenickiej byli ksiê¿a wikariusze rezyduj¹cy 
pocz¹tkowo jako kapelani zakonu Sióstr Mi³osierdzia  przy zak³adzie „Stella” 

w Kobylnicy. Zarazem spe³niali oni obowi¹zki duszpasterskie w Wierzenicy. Kres 
duszpasterskiej dzia³alnoœci ks. Ludwika Haase po³o¿y³a II wojna œwiatowa. Jego 
patriotyczna postawa i dzia³alnoœæ spowodowa³a, ¿e 24 I 1940 roku zosta³ 
aresztowany i osadzony w obozie dla internowanych ksiê¿y w Chludowie. W nim 
ks. dziekan  zmar³ 5 II 1940 roku na udar serca. Poniewa¿ obóz ten by³ punktem na 
drodze do obozów koncentracyjnych mo¿na przyj¹æ, ¿e by³a to naturalna i 
faktyczna przyczyna jego œmierci. Zosta³ pochowany na znajduj¹cym siê na 
skraju wsi cmentarzu. Po wojnie, w 1947 roku, pamiêtaj¹cy o swoim ksiêdzu 
parafianie ekshumowali go i pochowali w Kicinie. Uroczystoœci pogrzebowe 
odby³y siê 19 III 1947 roku w dniu odpustu parafialnego œw. Józefa. Kazanie 
wyg³osi³ ks. Dziekan Norbert Szwaba, przyjaciel zmar³ego, a kondukt prowadzi³ 
ks. biskup Franciszek Jedwabski.  Grób ks. L. Haase przez lata znajdowa³ siê na 
pierwszym najni¿szym, a zarazem najwiêkszym poziomie kiciñskiego cmentarza, 
po lewej stronie g³ównej alejki. W roku 2001  pojawi³a siê na nim, w miejsce 
uszkodzonej, nowa granitowa p³yta ufundowana przez parafiê. Napis na niej jest 
nieco odmienny od starego i brzmi:

KS. LUDWIK HAASE

DZIEKAN – PROBOSZCZ

KICINA I WIERZENICY

1904 – 1940 R.

27.5.1873   5.2.1940
W CHLUDOWIE JAKO OFIARA

PRZEMOCY NIEMIECKIEJ

Wiosn¹ 2009 roku jego szcz¹tki zosta³y przeniesione na najwy¿szy poziom 

cmentarza i spoczywaj¹ przy krzy¿u w s¹siedztwie grobów ksiê¿y; Wincentego 

Studniarskiego, Leona Spachacza, Zbigniewa Spachacza. Odwiedzaj¹c kiciñski 

cmentarz warto odszukaæ mogi³ê tego wybitnego duchownego, a zarazem 

dobrego gospodarza i budowniczego, któremu wierzenicka œwi¹tynia tak wiele 

zawdziêcza.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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