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Tegoroczny adwent jest najd³u¿szym z mo¿liwych. Zaczyna siê 
jeszcze w listopadzie i trwa pe³ne tygodnie. Ci, którzy podejm¹ trud 
uczestniczenia w roratach o godz. 6.00 trochê siê wiêcej nachodz¹ ni¿ 
w innych latach. B³ogos³awiê ten nie tylko duchowy, ale i fizyczny trud. 

 
 Dla Boga i Bo¿ej mi³oœci cz³owiek ma siê budziæ nie tylko 

z fizycznego, ale jeszcze bardziej z duchowego snu. Przed Bogiem 
cz³owiek ma nauczyæ siê czuwaæ. Ma prze¿ywaæ Bo¿¹ obecnoœæ 
w swoim ¿yciu, ma widzieæ znaki czasu. Ma wzrastaæ w dojrza³oœci, 
z Bogiem i przed Bogiem ma podejmowaæ swoje wa¿ne decyzje. Niech 
Nowy Rok, który stoi za progiem bêdzie dla nas czasem, kiedy w³aœnie 
w tym kierunku zrobimy ma³y kroczek. Mam te¿ cich¹ nadziejê, ¿e 
Jezus narodzony w Betlejem znajdzie trochê goœciny w naszych domach.

 
 x Przemys³aw Kompf

 Przeczytaj w skupieniu, uwa¿nie. Tymi s³owami pomódl siê za 
siebie, a tak¿e za tych, których kochasz.

 
  „Na pocz¹tku by³o S³owo, 
  a S³owo By³o u Boga 
  i Bogiem by³o S³owo.

  Ono by³o na pocz¹tku u Boga.
  A wszystko przez Nie siê sta³o,
  a bez Niego nic siê nie sta³o, 
  co siê sta³o.
  W Nim by³o ¿ycie,
  a ¿ycie by³o œwiat³oœci¹ ludzi,
  a œwiat³oœæ w ciemnoœci œwieci
  i ciemnoœæ jej nie ogarnê³a.
  Pojawi³ siê cz³owiek pos³any przez Boga,
  Jan mu by³o na imiê.
  Przyszed³ on na œwiadectwo,
  aby zaœwiadczyæ o œwiat³oœci,
  by wszyscy uwierzyli przez niego.
  Nie by³ on œwiat³oœci¹,
  lecz pos³anym aby zaœwiadczyæ o œwiat³oœci.
  By³a œwiat³oœæ prawdziwa,
  która oœwieca ka¿dego cz³owieka,
  gdy na œwiat przychodzi.
  Na œwiecie by³o S³owo,
  a œwiat sta³ siê prze Nie,
  lecz œwiat Go nie pozna³.
  Przysz³o do swojej w³asnoœci,
  a swoi Go nie przyjêli.
  Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli,
  da³o moc aby siê stali dzieæmi Bo¿ymi,
  tym, którzy wierz¹ w imiê Jego,
  którzy ani z krwi,
  ani z ¿¹dzy cia³a,
  ani z woli mê¿a
  ale z Boga siê narodzili.
  A S³owo sta³o siê cia³em
  i zamieszka³o wœród nas
  i ogl¹daliœmy Jego chwa³ê,
  chwa³ê jak¹ Jednorodzony otrzymuje od Ojca
  pe³en ³aski i prawdy”.
 
  (Ewangelia œw. Jana 1,1-14) 

Najd³u¿szy Adwent 
i zawsze piêkne 

Bo¿e Narodzenie 
oraz Nowy Rok 
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Na tegoroczny grudniowy odpust 6 
grudnia zaprosi³em do parafii po 
s¹siedzku z Kicina, ks. Mariana Sikorê. 
Podj¹³ on pracê w tym miejscu 1 lipca 
br. Na naszym terenie jest wiêc on osob¹ 
now¹. Ci, którzy brali udzia³ 2 
paŸdziernika w otwarciu Drogi 
Ró¿añcowej, mieli okazjê go zobaczyæ i 
poznaæ. Od pierwszego naszego 
spotkania uderzy³a mnie jego serdeczna 
otwartoœæ. Przyszed³ do parafii w 
momencie, gdy finalizowa³ siê nasz 
wspólny projekt kapliczek 
ró¿añcowych. Musieliœmy odbyæ kilka 
spotkañ, aby dograæ ostatnie szczegó³y. 
Zanim siê zobaczyliœmy mia³em lekkie 
obawy, czy nowy proboszcz nie bêdzie 
chcia³ daæ sobie trochê czasu na rozeznanie wszystkiego. By³oby to 
zrozumia³e tym bardziej, ¿e my w³aœnie koñczyliœmy swój wk³ad 
finansowy w przedsiêwziêcie Drogi Ró¿añcowej, a parafia Kicin dopiero 
go zaczyna³a. Na szczêœcie obawy okaza³y siê p³onne. 
Ks. Marian Sikora przez szereg lat a¿ do tego roku by³ ojcem 
duchownym (moderatorem wewnêtrznym*) naszego poznañskiego 
seminarium. Ma spore doœwiadczenie w zakresie przygotowania 
kleryków do kap³añstwa. W chwili obecnej chc¹c kontynuowaæ swoje 
wczeœniejsze prace, pragnie w Kicinie przygotowaæ miejsce dla ksiê¿y 
szukaj¹cych rozmowy, wyciszenia, skupienia, krótkiego duchowego 
odpoczynku. Myœlê, ¿e z du¿¹ uwag¹ wys³uchamy jego s³owa, które 
nam zostawi. Ze swej strony b³ogos³awiê mojego brata w kap³añstwie i 
¿yczê mu, ¿eby szybko poczu³ piêkno Ziemi Kiciñskiej i tamtejszych 
ludzi. 

x Przemys³aw Kompf

*Dopowiem, ¿e jego poprzednik ks. Andrzej Magdziarz z kolei prze 
kilka lat by³ prefektem, czyli moderatorem zewnêtrznym.

Z t¹ akcj¹ ruszamy po raz trzeci. Mottem tegorocznego 
zaanga¿owania niech bêd¹ s³owa œw. Paw³a, zwracaj¹cego siê do 
chrzeœcijan w Koryncie: „Ka¿dy niech przeto post¹pi tak, jak mu 
nakazuje jego w³asne serce, nie ¿a³uj¹c i nie czuj¹c siê 
przymuszonym, albowiem radosnego dawcê mi³uje Bóg”
(2 Kor. 9,7). Piêkno Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia polega miêdzy 
innymi na tym, ¿e mamy pragnienie sprawiæ radoœæ naszym 
bliskim. Chcemy siê czymœ podzieliæ z drug¹ osob¹. Bardziej ni¿ 
kiedykolwiek odczuwamy, ¿e s¹ obok nas ludzie, których nawet 
mo¿e nie staæ na przygotowanie œwi¹t. 
 
W paŸdzierniku Zespó³ Caritas wytypowa³ kilka rodzin, o których 
wiemy, ¿e s¹ w nie³atwej sytuacji materialnej. Koordynator 
zadania mieszkanka Dêbogóry, psycholog Anna Lis, osoba 
najwy¿szego zaufania, w indywidualnych rozmowach ustali³a ich 
najpilniejsze potrzeby. Wszystkie osoby, które chcia³yby pomóc 
zapraszamy do wspó³pracy. Trzeba w tym celu nawi¹zaæ kontakt 
telefoniczny lub poczt¹ elektroniczn¹ z Ann¹ Lis. Ona udostêpni 
ka¿demu listê z zapotrzebowaniem. Wa¿ne jest, by swoje zakupy 
skonsultowaæ. Nie ma sensu wydawaæ pieniêdzy na coœ, co w 
danym momencie nikomu siê nie przyda. O zakupie trzeba 
koniecznie powiadomiæ, bo przecie¿ produkt ten od razu zejdzie z 
listy, by nie kupowaæ podwójnie. Do akcji mo¿na zaprosiæ swoich 
znajomych, krewnych, s¹siadów. Mo¿na dokonywaæ zakupów 
wspólnych, gdy jest coœ dro¿szego, na co nas mo¿e nie staæ. 
Zachêcamy wrêcz, by poszukaæ jeszcze samemu jak najwiêcej 
osób mog¹cych siê zaanga¿owaæ - ka¿dego kto by³by chêtny, 
tak¿e osoby spoza parafii.
 
Caritas Wierzenica daje gwarancjê, ¿e wszystkie potrzeby s¹ 
autentyczne. Rodziny mieszkaj¹ na terenie naszej parafii. Znamy 
je i ³atwo jest nam wszystko zweryfikowaæ. Wykluczmy zakupy 
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artyku³ów luksusowych, które mo¿e siê komuœ zamarzy³y. 
Naprawdê s¹ to produkty, które musz¹ byæ w ka¿dym domu. 
Przypominam sobie z ubieg³ego roku, kiedy rodzina zdradzi³a, ¿e 
potrzebuje nowe poœciele, bo dot¹d u¿ywane s¹ tak sprane, ¿e ju¿ 
nie nadawa³y siê do u¿ytku. Na zakup nowych ci¹gle nie mog¹ 
sobie pozwoliæ. Przyk³adów mo¿na by mno¿yæ. To co w jednej 
rodzinie jest oczywistoœci¹, w drugiej jest nie lada problemem. 
Nasza akcja ma charakter anonimowy. Nie ujawniamy nazwisk 
rodzin, którym chcemy pomóc. Nie ujawniamy te¿ nazwisk osób 
pomagaj¹cych. Nie zbieramy te¿ pieniêdzy na zakup produktów, 
ale towary, które darczyñca po uzgodnieniu z koordynatorem sam 
zakupuje i potem przekazuje. 
 
 Akcja Rodzina Rodzinie zwi¹zana jest ze Œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia. Wszystkie zebrane dary chcemy przekazaæ jeszcze 
przed œwiêtami rodzinom. Dlatego zakupów trzeba dokonaæ 
najpóŸniej do niedzieli 18 grudnia. Dzieñ lub dwa s¹ potrzebne, by 
uszykowaæ œwi¹teczne paczki dla rodzin i na przekazanie im tego, 
co uda³o siê pozyskaæ. Raz jeszcze przypominam: „radosnego 
dawcê mi³uje Bóg”.
  B³ogos³awiê wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób siê 
zaanga¿uj¹ w to przedsiêwziêcie.
 

  Namiary do koordynatora Anny Lis: 
  tel. 502 257 229 i liswalczuk@wp.pl 

 
  x Przemys³aw Kompf 

Siêgaj¹c do „Wierzeniczeñ” z grudnia ubieg³ego roku ³atwo jest 
odnaleŸæ zapowiedzi dzia³añ materialnych parafii na rok 2016. 
Obejmowa³y one cztery zadania: 1. zrobienie nowych szaf i ³awek do 
salki parafialnej w Kar³owicach przylegaj¹cej do prezbiterium kaplicy, 
2. uruchomienie dzwonów koœcielnych poprzez monta¿ nowego napêdu, 

3. budowa 20 kapliczek ró¿añcowych w drodze z Wierzenicy do Kicina, 
4. wymiana ³awek w koœciele w Wierzenicy i odnowienie konfesjona³u. 
Asekuruj¹c siê pisa³em, ¿e to ostatnie zadanie mo¿e nie byæ zrobione w 
ca³oœci w 2016 roku i wtedy jakaœ czêœæ by³aby przesuniêta na rok 
nastêpny.
 
Cieszê siê, ¿e wszystkie wspomniane zadania uda³o siê zrealizowaæ. 
Pierwsze zadanie by³o wykonane jeszcze w styczniu. Koszt 13.800 z³. 
Dzwony odezwa³y siê w tu¿ przed tegoroczn¹ Wielkanoc¹, prawie trzy 
tygodnie wczeœniej ni¿ by³o planowane. Koszt 20.000 z³ (nie liczê 
zaliczki wp³aconej w roku 2015). Kapliczki zosta³y zamontowane 
idealnie na dzieñ 2 paŸdziernika. Ich koszt dla naszej parafii to 22.500 
z³. Znowu odliczam 4.500 z³ ju¿ zap³acone w 2015 roku. 
(Przypominam, ¿e p³askorzeŸby przychodzi³y sukcesywnie od sierpnia 
2015 roku. Piêæ dotar³o do grudnia 2015 roku.) W zebraniu tej kwoty 
pomog³o kilkanaœcie osób, które swoimi specjalnymi ofiarami wspar³y 
to przedsiêwziêcie. Razem trochê ponad 14.000 z³. Tabliczki z 
nazwiskami fundatorów zosta³y ju¿ dyskretnie zamontowane. 
 
£awki stanê³y w koœciele w po³owie paŸdziernika. Dwa tygodnie 
póŸniej ni¿ wstêpnie by³o umówione. Ich koszt wyniós³ 60.500 z³. 
Uzupe³nieniem tych prac bêdzie drewniana kratka izolacyjna 
oddzielaj¹ca ³awki koœcielne od konfesjona³u. Zostanie ona 
zamontowana jeszcze przed 18 grudnia, a wiêc przed dniem spowiedzi 
przedœwi¹tecznej w parafii. Chodzi oczywiœcie o zapewnienie wiêkszej 
dyskrecji dla spowiadaj¹cych siê. Pojawi³y siê bowiem s³uszne g³osy, ¿e 
przy takim ustawieniu konfesjona³u, mo¿e byæ s³ychaæ w ostatnich 
³awkach g³os spowiednika, a nawet penitenta. (Dodatkowy koszt 
1.500 z³.) 
 
Razem tegoroczne planowane wydatki inwestycyjne poch³onê³y 
116.500 z³, prawie dok³adnie tyle ile by³o zaplanowane w grudniu 2015 
roku. Dodatkowo parafia w listopadzie zap³aci³a jeszcze 20.000 z³ za 
drewno przeznaczone na belki do wymiany desek zewnêtrznych 
koœcio³a. Do zap³acenia zosta³a jeszcze koñcówka do 5.000 z³, kiedy ju¿ 
bêdzie dok³adnie wiadomo ile metrów drzewa modrzewiowego zu¿yto 
na te deski. Jeœli grudniowa pogoda pozwoli, przygotowane w tartaku 
deski zostan¹ przewiezione do Wierzenicy. Jeœli bêdzie mroŸno i 
œnie¿nie, z transportem desek damy sobie spokój do wiosny. Jednak 
ca³oœæ tego zadania zostanie rozliczona w tegorocznym bud¿ecie. 



6 78 [133] 2016

artyku³ów luksusowych, które mo¿e siê komuœ zamarzy³y. 
Naprawdê s¹ to produkty, które musz¹ byæ w ka¿dym domu. 
Przypominam sobie z ubieg³ego roku, kiedy rodzina zdradzi³a, ¿e 
potrzebuje nowe poœciele, bo dot¹d u¿ywane s¹ tak sprane, ¿e ju¿ 
nie nadawa³y siê do u¿ytku. Na zakup nowych ci¹gle nie mog¹ 
sobie pozwoliæ. Przyk³adów mo¿na by mno¿yæ. To co w jednej 
rodzinie jest oczywistoœci¹, w drugiej jest nie lada problemem. 
Nasza akcja ma charakter anonimowy. Nie ujawniamy nazwisk 
rodzin, którym chcemy pomóc. Nie ujawniamy te¿ nazwisk osób 
pomagaj¹cych. Nie zbieramy te¿ pieniêdzy na zakup produktów, 
ale towary, które darczyñca po uzgodnieniu z koordynatorem sam 
zakupuje i potem przekazuje. 
 
 Akcja Rodzina Rodzinie zwi¹zana jest ze Œwiêtami Bo¿ego 
Narodzenia. Wszystkie zebrane dary chcemy przekazaæ jeszcze 
przed œwiêtami rodzinom. Dlatego zakupów trzeba dokonaæ 
najpóŸniej do niedzieli 18 grudnia. Dzieñ lub dwa s¹ potrzebne, by 
uszykowaæ œwi¹teczne paczki dla rodzin i na przekazanie im tego, 
co uda³o siê pozyskaæ. Raz jeszcze przypominam: „radosnego 
dawcê mi³uje Bóg”.
  B³ogos³awiê wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób siê 
zaanga¿uj¹ w to przedsiêwziêcie.
 

  Namiary do koordynatora Anny Lis: 
  tel. 502 257 229 i liswalczuk@wp.pl 

 
  x Przemys³aw Kompf 

Siêgaj¹c do „Wierzeniczeñ” z grudnia ubieg³ego roku ³atwo jest 
odnaleŸæ zapowiedzi dzia³añ materialnych parafii na rok 2016. 
Obejmowa³y one cztery zadania: 1. zrobienie nowych szaf i ³awek do 
salki parafialnej w Kar³owicach przylegaj¹cej do prezbiterium kaplicy, 
2. uruchomienie dzwonów koœcielnych poprzez monta¿ nowego napêdu, 

3. budowa 20 kapliczek ró¿añcowych w drodze z Wierzenicy do Kicina, 
4. wymiana ³awek w koœciele w Wierzenicy i odnowienie konfesjona³u. 
Asekuruj¹c siê pisa³em, ¿e to ostatnie zadanie mo¿e nie byæ zrobione w 
ca³oœci w 2016 roku i wtedy jakaœ czêœæ by³aby przesuniêta na rok 
nastêpny.
 
Cieszê siê, ¿e wszystkie wspomniane zadania uda³o siê zrealizowaæ. 
Pierwsze zadanie by³o wykonane jeszcze w styczniu. Koszt 13.800 z³. 
Dzwony odezwa³y siê w tu¿ przed tegoroczn¹ Wielkanoc¹, prawie trzy 
tygodnie wczeœniej ni¿ by³o planowane. Koszt 20.000 z³ (nie liczê 
zaliczki wp³aconej w roku 2015). Kapliczki zosta³y zamontowane 
idealnie na dzieñ 2 paŸdziernika. Ich koszt dla naszej parafii to 22.500 
z³. Znowu odliczam 4.500 z³ ju¿ zap³acone w 2015 roku. 
(Przypominam, ¿e p³askorzeŸby przychodzi³y sukcesywnie od sierpnia 
2015 roku. Piêæ dotar³o do grudnia 2015 roku.) W zebraniu tej kwoty 
pomog³o kilkanaœcie osób, które swoimi specjalnymi ofiarami wspar³y 
to przedsiêwziêcie. Razem trochê ponad 14.000 z³. Tabliczki z 
nazwiskami fundatorów zosta³y ju¿ dyskretnie zamontowane. 
 
£awki stanê³y w koœciele w po³owie paŸdziernika. Dwa tygodnie 
póŸniej ni¿ wstêpnie by³o umówione. Ich koszt wyniós³ 60.500 z³. 
Uzupe³nieniem tych prac bêdzie drewniana kratka izolacyjna 
oddzielaj¹ca ³awki koœcielne od konfesjona³u. Zostanie ona 
zamontowana jeszcze przed 18 grudnia, a wiêc przed dniem spowiedzi 
przedœwi¹tecznej w parafii. Chodzi oczywiœcie o zapewnienie wiêkszej 
dyskrecji dla spowiadaj¹cych siê. Pojawi³y siê bowiem s³uszne g³osy, ¿e 
przy takim ustawieniu konfesjona³u, mo¿e byæ s³ychaæ w ostatnich 
³awkach g³os spowiednika, a nawet penitenta. (Dodatkowy koszt 
1.500 z³.) 
 
Razem tegoroczne planowane wydatki inwestycyjne poch³onê³y 
116.500 z³, prawie dok³adnie tyle ile by³o zaplanowane w grudniu 2015 
roku. Dodatkowo parafia w listopadzie zap³aci³a jeszcze 20.000 z³ za 
drewno przeznaczone na belki do wymiany desek zewnêtrznych 
koœcio³a. Do zap³acenia zosta³a jeszcze koñcówka do 5.000 z³, kiedy ju¿ 
bêdzie dok³adnie wiadomo ile metrów drzewa modrzewiowego zu¿yto 
na te deski. Jeœli grudniowa pogoda pozwoli, przygotowane w tartaku 
deski zostan¹ przewiezione do Wierzenicy. Jeœli bêdzie mroŸno i 
œnie¿nie, z transportem desek damy sobie spokój do wiosny. Jednak 
ca³oœæ tego zadania zostanie rozliczona w tegorocznym bud¿ecie. 



8 98 [133] 2016

Zamknie to wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 140.000 z³. Jest to 
suma wiêksza od tej z roku 2015. Do tego w tym roku z wyj¹tkiem 
jednej darowizny 10.000 z³ na drewno, nie by³o ¿adnych sponsorów 
wiêkszych. W 2015 roku organy do Kar³owic (koszt 30.000 z³) uda³o siê 
zrealizowaæ tylko dziêki wiêkszym donatorom. W 2015 roku wydatki 
inwestycyjne by³y ni¿sze, ale w koñcówce roku uda³o siê zebraæ a¿ 
13.000 z³. Wtedy nie by³y ju¿ realizowane ¿adne zadania i ca³oœæ tej 
sumy przesz³a na rok bie¿¹cy. W³aœnie dlatego te¿ mogliœmy dzia³aæ ju¿ 
od stycznia. 
 
Niech Imiê Bo¿e bêdzie b³ogos³awione. Co roku mo¿emy doœwiadczyæ 
³askawoœci Bo¿ej, która stawia w odpowiednim czasie na naszej drodze 
ludzi mog¹cych nam pomóc Oczywiœcie rol¹ gospodarza parafii jest, by 
roztropnie ca³oœci¹ zarz¹dzaæ. Myœlê te¿, ¿e ³atwo jest zobaczyæ w co 
zamieniaj¹ siê pieni¹dze ofiarowane na rzecz parafii. Niew¹tpliwie 
parafii pomog³a rekordowa liczba 51 œlubów. Zg³oszenia na rok 2017 nie 
s¹ ju¿ tak liczne. Sporo by³o te¿ chrztów spoza parafii. 
 
W roku 2017 przygotujemy ca³oœciowy projekt wymiany gontów na 
dachu i desek zewnêtrznych koœcio³a. Postaramy siê o wszystkie 
stosowne zgody i zaczniemy staraæ siê o pozyskanie œrodków 
zewnêtrznych na ten cel. Parafia nie jest w stanie sama udŸwign¹æ tego 
zadania. Przygotowane deski trochê wiêc u nas pole¿¹. Prace materialne, 
które podejmiemy obejm¹ wymianê umeblowania w zakrystii w 
Kar³owicach, zrobienie na wzór istniej¹cej ³aweczki w prezbiterium w 
Wierzenicy, drugiej takiej samej, ale nieco d³u¿szej dla asysty 
liturgicznej. Wtedy usuniemy z tego miejsca wszystkie niezbyt ciekawe 
krzes³a.

Zakupimy nowe bie¿niki dywanowe do koœcio³a, zarówno w Wierzenicy 
jak i w Kar³owicach. Rozpocznie siê tak¿e remont parteru probostwa. 
Potrwa on co najmniej dwa lata. Pierwszy etap obejmie tylko wymianê 
drzwi do wszystkich pokoi, tak¿e do piwnicy. Przyjrzê siê pod kontem 
uszczelnienia tak¿e drzwiom zewnêtrznym. Oba zadania powinny byæ 
zrealizowane do po³owy roku. 
 
W drugiej czêœci roku rezerwowaæ chcê œrodki na ewentualn¹ budowê 
drogi dojazdowej do koœcio³a od strony bocznej furtki. Jest to jedno z 
zaleceñ danych parafii przez Stra¿ Po¿arn¹. Droga wjazdowa powinna 
byæ tak utwardzona ¿eby mo¿na by³o wjechaæ pod sam koœció³ z ciê¿kim 

sprzêtem. Przy tej okazji zrobiony zostanie na nowo p³ot przykoœcielny. 
Tutaj uchylam siê od podania konkretów, bowiem nie wiem jaki 
ostateczny kszta³t przybior¹ prace wokó³ Wzgórza Cieszkowskiego. Jest 
to zadanie gminy. W roku 2017 prace maj¹ ruszyæ i w du¿ej czêœci byæ 
wykonane. Wysi³ki po naszej stronie musimy zharmonizowaæ z tym, co 
bêdzie robi³a gmina.
 
Wszystko zaœ by³oby wziête w nawias, gdyby nagle okaza³o siê, ¿e 
mo¿emy wykupiæ ziemiê dla rozszerzenia cmentarza. W tym temacie, 
niezale¿ne od nas prace biurokratyczne siê posuwaj¹. Nareszcie! 
Poniewa¿ zakup bêdzie musia³ siê finalizowaæ w warszawskim oddziale 
Agencji Rolnej, nie mo¿e byæ ani 5 minut zw³oki. Jak tylko bêdzie 
mo¿na, trzeba braæ dokumenty i p³aciæ natychmiast, by nikt ju¿ niczego 
póŸniej nie móg³ blokowaæ. Ale wydaje mi siê, ¿e jeszcze w roku 2017 
to nie nast¹pi.
  
  x Przemys³aw Kompf

W tytule przypominamy, ¿e to ju¿ ósmy raz mieszkañcy Mielna i Klin (i 
nie tylko) czekali na Maruszce na powracaj¹cych z D¹brówki 
Koœcielnej pielgrzymów. Bowiem wielu z tych, którzy zaanga¿owali siê 
w ich ugoszczenie zastanawia³o siê, który raz to ju¿ czyni¹. Wszystko 
gra³o jak w przys³owiowym szwajcarskim zegarku. Ela O¿arowska 
powiedzia³a: zobacz, ka¿dy wie co ma robiæ. Wspomnia³a te¿, i¿ osoba 
z Kicina, od której miano kupiæ twaróg na gzik (nowoœæ w menu), gdy 
dowiedzia³a siê, ¿e to dla pielgrzymów, sprezentowa³a go. Podobnie jak 
w poprzednich latach z goœciny skorzysta³y grupy z: Poznania (parafia 
na G³ównej), Kicina, Czerwonaka, a wraz z nimi osoby z Kozieg³ów, 
poznañskiej parafii katedralnej i oczywiœcie z wierzenickiej. Wœród 
naszych pielgrzymów kilka osób przysz³o z kijkami. Parafianie z 
G³ównej modlili siê za zdrowie swojego proboszcza. Ks. Marian Sikora 
z Kicina przej¹³ pa³eczkê po ks. Andrzeju Magdziarzu i pielgrzymowa³ 
ze swoimi wiernymi. Na to spotkanie trafi³ te¿ Przyjaciel Wierzenicy – 
Andrzej Lajborek. Z kronikarskiego obowi¹zku przypominamy, ¿e by³o 
to 11wrzeœnia 2016 roku i jak zwykle pogoda dopisa³a.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Czujê siê w obowi¹zku 
podziêkowaæ za mi³e 
s³owa kierowane do mnie 
po witaniu pielgrzymów 
na Maruszce i pragnê 
powiedzieæ, ¿e nale¿¹ siê 
one przede wszystkim 
licznemu gronu osób 
zaanga¿owanych w to 
dzie³o. Kiedy zbli¿a siê 
D¹brówka nie muszê 
nikomu nic mówiæ, 
wszyscy sami zg³aszaj¹ 
siê do pomocy i wiedz¹ co 
maj¹ robiæ. W tym roku p. 

Basia z Klin zaproponowa³a, ¿e przygotuje ziemniaki z gzikiem. Do 
koñca utrzymywa³yœmy to w tajemnicy, aby by³a niespodzianka. Twaróg 
dostaliœmy od p. Wawrzyniaków z Kicina, najlepszy w ca³ej okolicy. 
Kiedykolwiek jesteœmy w potrzebie to zawsze mo¿emy liczyæ na p. M. 
Banachowicza, p. K. Pastwa,  p. K. Herman i mojego s¹siada p. M. 
Nowaka. Zawsze chêtne do pomocy s¹ Beatka, p. M. Wierucka, p. 
Krysia i moja synowa. No, a przede wszystkim Mariolka Kosmowska – 
moja bratania dusza, ju¿ du¿o wczeœniej martwi siê i mówi; ¿eby nam siê 
uda³o, ¿eby nam wszystko klap³o. Pan Marek ziêæ Mariolki – kucharz 
zawodowy nigdy 
nas nie zawiód³, 
wraz z ¿on¹ od 
samego rana gotuje 
przepyszn¹ gro-
chówkê, p. Romek i 
Mariusz serwuj¹ j¹. 
Dziêkujê p. Darko-
wi z Mielna za 
chleb, który co rok 
nam dostarcza. 
Muszê wspomnieæ 
p. R. Markowskie-

go, on nigdy o nas nie zapomnia³. Chcia³abym podziêkowaæ p. Wisi z 
Janikowa za œwie¿e warzywa jej ogródka, a p. Jerzemu z Kicina za 
pyszne ziemniaki – takich dobrych nie ma nikt. Niesamowite jak du¿o 
jest osób w to zaanga¿owanych. Pani Krysia Karasiewicz wraz mê¿em, 
to oni dbaj¹ o figurê i porz¹dek na Maruszce. W tym roku 
postanowiliœmy im pomóc, po¿yczyliœmy agregat pr¹dotwórczy by 
pod³¹czyæ szlifierkê do oczyszczenia p³otka. Najpierw by³y problemy z 
jego uruchomieniem a potem okaza³o siê, ¿e jest za s³aby i gaœnie. 
Stwierdzi³yœmy, trzeba oczyœciæ rêcznie. Wszystkie panie ochoczo 
zabra³y siê do pracy, a ja pojecha³am po papier œcierny. W miêdzyczasie 
zadzwoni³am do p. Jadzi z proœb¹, ¿eby poratowa³a nas kaw¹. 
Oczywiœcie przyjecha³a z 
ni¹ prosto z pracy, 
odœwiêtnie ubrana, a 
kiedy zobaczy³a ile mamy 
do zrobienia postanowi³a 
nam pomóc. Kiedy dosz³o 
do malowania okaza³o 
siê, ze nasze ubrania i my 
ca³e by³yœmy w kropkach 
farby. Szkoda, ¿e wtedy 
nie zrobi³am zdjêcia. 
S³oneczko piêknie 
œwieci³o i choæ 
napracowa³yœmy siê by³o 
nam weso³o, a nasza 
praca cieszy³a oko 
swoimi efektami. 
Dziêkujê te¿ p. Stasiowi Nowakowi z Klin, który piêknie i fachowo 
odnowi³ krzy¿ w Mielnie. Przyznajê siê, ¿e mia³am wyrzuty sumienia 
kiedy dwa razy dziennie dzwoni³am z pytaniem czy zd¹¿y na odpust. 
Mówi³;  ja wiem, ja to zrobiê ale potrzebujê trochê czasu. Wywi¹za³ siê 
z  tego zadania znakomicie. W pi¹tek, kiedy zadzwoni³ i powiedzia³ – 
dzisiaj stawiamy  by³am szczêœliwa. Dziêkujê p. I. Prokop, która 
zaskoczy³a nas przywo¿¹c smakowity szmalec. Bardzo dziêkujê 
wszystkim paniom, które upiek³y przepyszne placki. Nie bêdê 
wymieniaæ ich nazwisk bo bojê siê, ¿e mog³abym któr¹œ pomin¹æ jako, 
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¿e niektóre wypieki dociera³y jeszcze w trakcie witania pielgrzymów. 
Szczególne podziêkowania kierujê do ks. Przemka – naszego proboszcza 
za wspóln¹ modlitwê i duchowe wsparcie.
 Ela O¿arowska

W ramach obchodów 700-lecia Kicina, w niedzielne popo³udnie 
25 wrzeœnia 2016 roku, na parkingu w s¹siedztwie Szko³y Podstawowej 
im Augusta Cieszkowskiego, odby³ siê drugi ju¿ Piknik Czterech 
Wielkich – festyn integracyjny mieszkañców wsi z terenu parafii Kicin 
(Kicin, Kliny, Mielno, Dêbogóra, Janikowo) oraz innych miejscowoœci 
Gminy Czerwonak. Tak jak przed rokiem, promowa³ on dziedzictwo 
kulturowe regionu poprzez osoby: Jana Kochanowskiego, Augusta 
Cieszkowskiego, Karola Jonschera, œw. Jakuba i zwi¹zany z jego 
postaci¹ szlak p¹tniczy do Santiago de Compostela.  Wizerunki tych 
osób mo¿na by³o ogl¹daæ na ogromnych  banerach,  a dowiedzieæ o nich 
z prezentacji i promowanych w trakcie imprezy „Wieœci Kiciñskich” 
3-4/2016 oraz ksi¹¿ki Kicin przez wieki Historia wsi na obrze¿ach 
aglomeracji poznañskiej. Dzieje Kicina by³y równie¿ prezentowane na 
licznych fotografiach archiwalnych. Nie mog³o te¿ zabrakn¹æ obfitoœci 
jad³a i szeregu innych atrakcji.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W g³osowaniu nad Bud¿etem Obywatelskim Gminy Swarzêdz na 2016 
rok, spoœród projektów dodatkowych najwiêcej g³osów zyska³a budowa 
infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w 
Wierzonce. Najwa¿niejszym jej elementem by³o wykonanie wiaty. W 
pi¹tkowe popo³udnie, ostatniego dnia wrzeœnia 2016 roku, zosta³a ona 
uroczyœcie przekazana mieszkañcom. Najpierw zosta³a poœwiêcona 
przez ks. Przemys³awa Kompfa. Po wyst¹pieniu burmistrza Mariana 
Szkudlarka wstêgê kolejno przecinali: reprezentantka najstarszych 
mieszkañców, przewodnicz¹ca Rady Miejskiej Barbara Czachura, jedna 
z najm³odszych mieszkanek, radny Rafa³ S³upiñski, so³tys Irena Prokop 
i jako ostatni gospodarz gminy. Burmistrz pogratulowa³ iloœci 
zdobytych g³osów, znacznie wiêkszej ni¿ liczba mieszkañców so³ectwa. 
Odniós³ siê te¿ do kwestii realizacji projektu, który zaj¹³ drugie miejsce 
w g³osowaniu na projekt g³ówny – zagospodarowanie terenu w 
s¹siedztwie wierzenickiej œwi¹tyni. Nastêpnie mieszkañcy i goœcie, 
wœród nich sekretarz gminy Agata Kubacka, zasiedli przy sto³ach ze 
s³odkim poczêstunkiem. Ostatnim punktem spotkania by³o zasadzenie 
przez goœci, wespó³ z najm³odszymi mieszkañcami drzew i krzewów.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Obchody 700-lecia Kicina i zapowiadane na 2 paŸdziernika 2016 roku 
poœwiêcenie 20 kapliczek ró¿añcowych przy drodze ³¹cz¹cej koœcio³y w 
Wierzenicy i Kicinie, by³y znakomit¹ okazj¹ do zaproszenia na Noc 
Koœcio³ów Drewnianych, na szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³ 
Puszczy Zielonka. To wydarzenie artystyczne, które mia³o miejsce  24 
wrzeœnia 2016 roku przygotowa³y Zwi¹zek Miêdzygminny ,,Puszcza 
Zielonka”, Gmina Czerwonak, GOK ,,Sokó³” oraz Gmina Swarzêdz 
wespó³ z obiema parafiami. Podczas Nocy odby³y siê dwa koncerty – 
plenerowy (w ogrodzie przy plebanii) w Kicinie i w œcianach 
najstarszego na Szlaku naszego wierzenickiego koœcio³a (w obu 
miejscach by³o po kilkaset osób). W Kicinie, zagra³ zespó³ Maleo 
Reegae Rockers z Dariuszem Malejonkiem na czele. Pulsuj¹ce reggae 
pobudza³o publicznoœæ do rytmicznego ko³ysania siê. U nas w 
Wierzenicy tym razem wewn¹trz œwi¹tyni odby³ siê koncert Krzysztofa 
Antkowiaka, który wprawi³ s³uchaczy w nostalgiczny nastrój. Licznie 
przybyli tego dnia turyœci mogli poznaæ dzieje obu œwi¹tyñ, 
najciekawsze znajduj¹ce siê w nich dzie³a sztuki, wybitne osobowoœci 
zwi¹zane z nimi, o tym opowiada³ W³odzimierz Buczyñski. W 
Wierzenicy po koncercie jego uczestnicy, w towarzystwie proboszcza ks. 
Przemys³awa Kompfa zwiedzili tak¿e kryptê rodu Cieszkowskich.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

VII Noc Koœcio³ów Drewnianych
W piêkne niedzielne 
popo³udnie, 2 paŸdziernika 
2016 roku, nast¹pi³o otwarcie 
Drogi Tajemnic 
Ró¿añcowych ³¹cz¹cej 
koœcio³y w Wierzenicy i 
Kicinie. Mia³o ono formê 
spaceru wiernych z obu 
parafii, którzy wyruszyli 
naprzeciw siebie. Po drodze 
ksiê¿a œwiêcili kapliczki 
ustawione wzd³u¿ niej. 
Najwa¿niejszym ich 
elementem s¹ p³askorzeŸby 
<< Piotra Woliñskiego, 
rzeŸbiarza z Kcyni. Od strony 
Wierzenicy swoich wiernych 
i goœci prowadzi³ ks. 
Przemys³aw Kompf, a z 

Kicina obecny proboszcz ks. Marian 
Sikora i jego poprzednik ks. Andrzej 
Magdziarz. Wœród goœci 
wyruszaj¹cych z Wierzenicy byli: 
biskup Grzegorz Balcerek, burmistrz 
Miasta i Gminy Swarzêdz Marian 
Szkudlarek, rzeŸbiarz P. Woliñski oraz 
prowadz¹cy rekolekcje: ubieg³oroczne 
– Jan Budziaszek i tegoroczne 
Sercanin ojciec Tomasz Pawlukowski 
z Owiñsk. W po³owie drogi, na 
granicy gmin Swarzêdz i Czerwonak, 
nast¹pi³o spotkanie. Po modlitwie 
stoj¹c¹ tam kapliczkê poœwiêci³ bp G. 
Balcerek. Nastêpnie ks. P. Kompf 
przedstawi³ P. Woliñskiego, twórcê 
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kapliczek Jacka Napiontka oraz bardzo zaanga¿owanego w ich  
powstawanie Leszka Lesiczkê. Przy tej okazji zosta³a zaprezentowana 
niesiona od Wierzenicy jeszcze jedna p³askorzeŸba, która mia³a trafiæ do 
kapliczki na wierzenickiej Alei Filozofów. Swoje s³owa do obecnych 
skierowali burmistrz M. Szkudlarek,  wójt Czerwonaka Jacek 
Sommerfeld oraz ksiê¿a A. Magdziarz i M. Sikora. Burmistrz M. 
Szkudlarek po wyrazach uznania dla tego dzie³a, ponownie przypomnia³ 

swoje deklaracje odnoœnie zagospodarowania placu przed wierzenickim 
koœcio³em. Potem by³ s³odki poczêstunek przygotowany przez parafian z 
Wierzenicy i Kicina, a nastêpnie ka¿dy móg³ udaæ siê w dalsz¹ 
wêdrówkê lub wróciæ do miejsca sk¹d wyszed³. Z okazji otwarcia Drogi 
Ró¿añcowej redakcja „Wierzeniczeñ” przygotowa³a specjalny numer 

zawieraj¹cy reprodukcje wszystkich p³askorzeŸb wraz z rozwa¿aniami, 
wywiadami z rzeŸbiarzem i twórc¹ kapliczek, histori¹ powstawania tej 
drogi oraz zwi¹zkach obu parafii. Droga ta, z 20 kapliczkami, wiedzie w 
ci¹gu ul. Œliwkowej na terenie gm. Swarzêdz i ul. Koœcielnej w gm. 
Czerwonak.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Przed po³udniem 10 listopada 2016 roku, 
Aleja Filozofów w Wierzenicy wzbogaci³a 
siê o kapliczkê. Obiekt ten wieñczy 
kilkuletnie dzia³ania na rzecz tego miejsca 
podjête przez Nadleœnictwo Babki we 
wspó³pracy z parafi¹ Wierzenica i zespo³em 
redakcyjnym pisma „Wierzeniczenia”. 
Pomys³ ustawienia kapliczki wyszed³ od 
Paw³a Springera, leœniczego Leœnictwa 
Mechowo. Stanê³a ona w miejscu, jak ze 
s³ów piosenki: Na rozstaju dróg, gdzie 
przydro¿ny Chrystus sta³. Na leœnym 
rozstaju stan¹³ jednak nie Chrystus, a Matka 
Bo¿a ze szczyg³em, wed³ug wizerunku na 
obrazie odnalezionym w dworku 
Cieszkowskich, tu w Wierzenicy. 
Gospodarz tego miejsca – nadleœniczy 
Mieczys³aw Kasprzyk powita³ przyby³ych 
goœci: ks. Przemys³awa Kompfa, 
reprezentuj¹c¹ Gminê Swarzêdz sekretarz 
Agatê Kuback¹, dziekana Wydzia³u 
Leœnego Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu prof. Piotra £akomego, rodzinê 
Kundzewiczów – w³aœcicieli dworku 
Cieszkowskich, redaktorów pisma 
„Przegl¹d Leœniczy” Annê i W³adys³awa 
Kusiaków, uczniów Szko³y Podstawowej w 
Wierzonce wraz z opiekunk¹ Ma³gorzat¹ Zawilsk¹, liczne grono 
leœników i osób wspó³pracuj¹cych. Symbolicznego przeciêcia wstêgi – 
wi¹zki pn¹czy bluszczu dokonali miêdzy innymi A. Kubacka i prof. P. 
£akomy. Ks. P. Kompf poœwiêci³ dzie³o Piotra Woliñskiego z Kcyni 
(p³askorzeŸba) i Jacka Napiontka z Kicina (konstrukcja kapliczki). 
Nastêpnie uczestnicy tego wydarzenia udali siê do koœcio³a œw. Miko³aja 
gdzie jego gospodarz pokaza³ co siê zmieni³o od ostatniej wizyty 
leœników, a goœcie zeszli do krypty rodu Cieszkowskich. Zakoñczenie 
spotkania, przy œwiêtomarciñskim rogalu, odby³o siê w dworku 

Cieszkowskich. Nadleœniczy M. Kasprzyk podsumowa³ to, co zosta³o 
zrobione i dziêki czemu niepozorna, zaniedbana leœna dró¿ka zmieni³a 
siê w pierwsz¹ w Polsce Leœn¹ Alejê Filozofów. W³odzimierz 
Buczyñski przypomnia³ niektóre zwi¹zane z tym zdarzenia. Wszystkim 
leœnikom Nadleœnictwa Babki za ich rozpoczête w marcu 2012 roku 
dokonania zwi¹zane z Alej¹ Filozofów i cmentarzami ewangelickim w 
Wierzonce, w imieniu zespo³u redakcyjnego „Wierzeniczeñ”, 
podziêkowa³a Ewa J. Buczyñska. Prof. Zbigniew Kundzewicz wraz z 
synem Witoldem przedstawili swoje dzia³ania zwi¹zane z ratowaniem 
dworku, odnalezieniem i konserwacj¹ obrazu, którego odwzorowaniem 
jest p³askorzeŸba w kapliczce. Zachêcamy do odwiedzania Alei 
Filozofów, gdzie przywrócona pamiêæ o przesz³oœci s³u¿y mieszkañcom 
nie tylko ziemi swarzêdzkiej.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Koñczymy wêdrówkê po wierzenickiej œwi¹tyni parafialnej na 
prezbiterium i zakrystii. W ich przypadku jest najwiêcej niewiadomych 
otwieraj¹cych pole do domniemañ. Miêdzy naw¹ a prezbiterium – 
przestrzeni¹ sprawowania pos³ugi kap³añskiej jest ró¿nica stopnia.  
Prezbiterium jest wy¿ej, oddzielone œcian¹ têczow¹ z ³ukiem têczowym. 
Obecnie elementami stanowi¹cymi w jakiœ sposób wizualn¹ granicê obu 
tych przestrzeni s¹ stoj¹ce w prezbiterium: chrzcielnica (po stronie 
pó³nocnej) i pulpit (po stronie po³udniowej). Do czasu soboru 
watykañskiego II (zainaugurowany 11 X 1962 roku przez papie¿a Jana 
XXIII) granica nawy i prezbiterium by³a wyraŸnie zaznaczona 
balustrad¹ potocznie okreœlan¹ jako tralka. Po soborze msza odprawiana 
jest „przodem do ludu” (a nie, jak wczeœniej ty³em), a ³acinê zast¹pi³ 
jêzyk narodowy, w naszym przypadku, polski. Nast¹pi³o te¿ odsuniêcie 
sto³u o³tarza od œciany prezbiterium. Zmiany posoborowe sprawi³y, ¿e 
ambona wisz¹ca na murowanej œcianie miêdzy prezbiterium a zakrysti¹ 
„zesz³a” jako pulpit w obecne miejsce, nie ma te¿ balustrady. Patrz¹c z 
zewn¹trz prezbiterium jest ni¿sze i wê¿sze od nawy. Nie mo¿na 
wykluczyæ, ¿e koœció³ wierzenicki podobnie jak inne powstaj¹ce w 
Wielkopolsce w XVI wieku mia³ tej samej wysokoœci dach nad naw¹ i 
prezbiterium. Szerszy okap wokó³ prezbiterium, a ono samo by³o 
prostok¹tne. Tak, jak do dzisiaj jest w koœciele œw. Marii Magdaleny w 
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D³ugiej Goœlinie. Obecnie ogl¹damy prezbiterium trójbocznie 
zamkniête. W  latach 1560-1561 œciêto drzewa u¿yte do budowy wiêŸby 
dachowej nad naw¹ oraz nad prezbiterium koœcio³a. To pozwala przyj¹æ, 
¿e najprawdopodobniej prezbiterium i szersza czêœæ nawy obecnego 
koœcio³a zosta³y wtedy wzniesione. Aleksandr Jankowski w: Koœcio³y 
drewniane o zdwojonej konstrukcji œcian w Wielkopolsce napisa³: W XVI 
w., za patronatu Ostrorogów Lwowskich, do drewnianego koœcio³a – 
zapewne drugiego z kolei – dobudowano murowan¹, rodow¹ kaplicê 
sepulkarn¹ [grobow¹] (z krypt¹). W 1419 roku Sêdziwój z Ostroroga 
za³o¿y³ miasto Lwów, dzisiejszy Lwówek. Od tego momentu przy 
nazwisku Ostroróg pojawia siê cz³on Lwowski. Dobrogost z Ostroroga 
kupuje w 1450 roku od Jakuba, Bart³omieja i Jana, dziedziców w 
Krzysztoporzycach prawa do kilku wsi, w tym Wierzenicy i Kobylnicy. 
Marcin Ostroróg Lwowski w 1530  roku zapisuje ¿onie Urszuli (córce 
nie¿yj¹cego ju¿ Prokopa Sierpskiego) 1/2 swych dóbr dziedzicznych. Z 
kolei w 1538 roku nastêpuj¹ dzia³y maj¹tkowe Ostrorogów z Lwówka: 
Urszula Sierpska, wdowa po Marcinie Lwowskim, jako opiekunka 
ma³oletniego syna Stanis³awa otrzymuje wraz z tym¿e synem na 6 lat, 
do czasu osi¹gniêcia przez niego pe³noletnoœci miêdzy innymi 
Wierzenicê i Kobylnicê. Pe³noletni ju¿ Stanis³aw Lwowski (znany jako 
M³odszy) daje w roku 1545 swej matce Urszuli z Sierpca wsie 
Wierzenica i Kobylnica. Rodzinne ustalenia mówi¹, ¿e jeœli Stanis³aw 
umrze bez potomstwa mêskiego, wówczas te dobra przejd¹ w posiadanie 
jego sióstr Anny i Urszuli, które wyp³ac¹ po 10.000 z³ polskich córkom 
(jeœli bêd¹) Stanis³awa Lwowskiego. Stanis³aw umiera bezdzietnie w 
1563 roku, w innym zapisie czytamy, ¿e przed 1566 rokiem. Spotykane 
daty 1560 lub 1561 odnosz¹ siê do jego wuja – brata ojca, te¿ zmar³ego 
bezpotomnie Stanis³awa. Nie wiemy czy Marcin Lwowski zmieni³ 
wyznanie i by³ protestantem, jego syn mimo silnych wp³ywów 
luterañskich raczej sk³ania³ siê ku kalwinizmowi, a matka – Urszula 
pozosta³a katoliczk¹. Urszula Lwowska przez kilkadziesi¹t lat w imieniu 
syna b¹dŸ samodzielnie decydowa³a o tym, co dzieje siê w Wierzenicy. 
W przypadku innych dóbr nierzadko nale¿a³y one do danego cz³onka 
rodu w jakiejœ czêœci: po³owie, 1/3 czy æwierci. Wydaje siê byæ wielce 
prawdopodobnym, ¿e to ona pozostaj¹ca katoliczka, podczas gdy 
wiêkszoœæ cz³onków rodu by³a protestantami, najpierw wybudowa³a (a 
raczej dobudowa³a) kaplicê, o której pisze Jankowski. 
Ta kaplica by³a w miejscu dzisiejszej zakrystii. Analogie z tego rodzaju 
kaplicami w Kiszkowie, Stawie w powiecie s³upeckim, czy Zakrzewie w 
powiecie rawickim, przemawiaj¹ za tym, ¿e mia³a ona obrys kwadratu 

lub zbli¿ony do niego. D³ugoœæ boku wynosi³a oko³o 6 metrów, tyle ma 
niewidoczna obecnie, zakryta szalunkiem po remoncie z lat 1976-1978, 
murowana œciana miêdzy prezbiterium i zakrysti¹. Osoby maj¹ce dziœ 
oko³o 50 i wiêcej lat mog¹ pamiêtaæ tê œcianê i wisz¹c¹ na niej, nad 
drzwiami do zakrystii, tablicê wiedeñsk¹.  Zbudowana jest z cegie³ o 
wymiarach 7-8 x 14-15 x 27-28 cm, które s¹ zdecydowanie mniejsze od 
cegie³ gotyckich, wszystko wskazuje na renesansowe. Zachowana 
œciana ma gruboœæ oko³o 50 cm. Znajduje siê w niej pozosta³oœæ po 
pó³koliœcie zamkniêtej arkadzie o szerokoœci oko³o 240 cm i wysokoœci 
w najwy¿szym punkcie oko³o 380 cm (licz¹c od pod³ogi w zakrystii), i 
70 cm muru ponad nim, o który oparty jest strop w prezbiterium.
 Jednak matka Urszula prze¿y³a syna i zgodnie ze 
wczeœniejszymi ustaleniami Wierzenica przesz³a we w³adanie jej córek 
Anny i Urszuli. Zmar³a w rodzinnym Sierpcu, zapewne w 1571 roku. 
Tam te¿ spoczê³a w koœciele Wniebowziêcia NMP (dziœ to koœció³ i 
klasztor benedyktynek). Na stronie www.sierpiec.com napisano: Przy 
po³udniowej œcianie prezbiterium w 1566 r. dobudowano kaplicê 
grobow¹, na ¿yczenie Urszuli Lwowskiej, wnuczki [sprawdziliœmy, 
b³êdny zapis za pomy³k¹ w materiale Ÿród³owym, powinno byæ córki] 
Prokopa Sierpskiego, wdowy po Marcinie Ostrorogu, kasztelanie 
kowalskim. Kaplica otwarta jest ku prezbiterium wysok¹, pó³koliœcie 
zamkniêt¹ arkad¹. Wewn¹trz ma wymiary 4,65 x 4,3 metra, patrz¹cemu 
zdaje siê byæ kwadratowa, a arkada szerokoœci¹ zbli¿ona  jest do tej, 
jaka by³a w Wierzenicy. Ju¿ w 1567 roku Urszula Lwowska w tej 
œwi¹tyni; fundowa³a trzy msze na tydzieñ. Fakt wystawienia kaplicy w 
której kaza³a siê pochowaæ, fundacja a¿ 1.200 florenów na cele koœcio³a 
farnego i koœcio³a NMP oraz dary dla innych koœcio³ów sierpeckich 
(wówczas wszystkich  katolickich), a tak¿e na kszta³cenie ch³opców w 
szko³ach parafialnych jednoznacznie potwierdzaj¹, ¿e by³a katoliczk¹. 
W nastêpstwie zmian w³asnoœciowych œwi¹tynia wierzenicka znalaz³a 
siê na jakiœ czas (podawane s¹ lata 1589-1598) w rêkach protestantów. 
Urszula – córka wysz³a za Potulickiego,  protestanta, a jej nagrobek 
(zmar³a w 1575 roku,  Anna w 1590 roku) znajduje siê obecnie na 
œcianie koœcio³a œw. Jakuba w Murowanej Goœlinie. Tak wiêc 
wierzenicka kaplica nie zaczê³a pe³niæ zak³adanej funkcji rodzinnej 
nekropolii katolickiej czêœci rodu Ostrorogów Lwowskich. Zosta³a, jak 
wszystko na to wskazuje, przekszta³cona w zakrystiê. Wi¹za³o siê to z 
zamurowaniem wiêkszej czêœci arkady. Zakrystia musia³a mieæ drzwi 
(te obecne maj¹ 185 cm wysokoœci i 85 szerokoœci). Zosta³y one 
umieszczone z centralnej czêœci arkady. Na strychu nad wejœciem do 
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zakrystii widaæ, ¿e 
mur wype³niaj¹cy 
(s¹ w nim osadzone 
drzwi), siêga nieco 
ponad strop 
zakrystii, a do 
wype³nienia górnej 
czêœci  arkady 
u¿yto kamieni 
polnych i gruzu 
ceglanego 
po³¹czonych 
zapraw¹ glinian¹.  
Równie¿ wielce 
prawdopodobnym 

jest to, ¿e Urszula ma zwi¹zek sprawczy z obecn¹ budowl¹ koœcio³a – 
prezbiterium i szersz¹ (star¹) czêœci¹ nawy.  Oko³o 1560 roku 
przekroczy³a wiek 50 lat, jak na tamte czasy sêdziwy. Wobec tego, o 
miejscu swojego wiecznego spoczynku zapewne pomyœla³a ju¿ 
wczeœniej, tak jak potem uczyni³a to w Sierpcu. Czyli najpierw 
dobudowa³a kaplicê grobow¹, a z czasem zdecydowa³a o budowie nowej 
œwi¹tyni.  Jeœli Stanis³aw, syn Urszuli umar³ w 1563 roku, a w wiêŸba 
nad prezbiterium i starsz¹ czêœci¹ nawy jest z drzew œciêtych w latach 
1560-1561, to wskazuje na ich budowê w tym okresie, czyli kiedy 
Urszula jeszcze w³ada³a Wierzenic¹.  To z kolei oznacza, ¿e o ile 
Jankowski nie myli siê, to byæ mo¿e obecny koœció³ jest trzecim w tym 
miejscu. Druga hipoteza (wydaje siê mniej prawdopodobna), zosta³a 
zmieniona tylko wiêŸba, a œciany s¹ starsze. Pe³ne badania 
dendrochronologiczne po³udniowych œcian prezbiterium i nawy nie 
zosta³y przeprowadzone przez brak dostêpu do niektórych fragmentów 
konstrukcji i nie mo¿na jej  zweryfikowaæ.
Przy okazji warto zwróciæ uwagê, ¿e w Wierzenica jest jedyn¹ z 12 
œwi¹tyñ na Szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka, 
gdzie zosta³a zachowana archaiczna zasada dostêpu do zakrystii tylko od 
wewn¹trz, z prezbiterium. Wizytacje z lat 1638-1639, 1742-1743 
wymieniaj¹ murowan¹ zakrystiê. W protokole wizytacji z 1778 roku jest 
informacja o murowanym suficie zakrystii (tak jak do dziœ jest w kaplicy 
w Sierpcu) i pod³odze z desek. Podczas tej i poprzedniej wizytacji 
odnotowano ceglane posadzki w prezbiterium i nawie. Wed³ug 
Jankowskiego jeszcze przed 1797 rokiem rozebrano tê murowan¹ 

kaplicê-zakrystiê pozostawiaj¹c œcianê po³udniow¹. Na jej miejscu 
przypuszczalne wybudowano now¹, nieco krótsz¹ zakrystiê 
szachulcow¹ – drewniany szkielet z wype³nieniem ceglanym 
(dok³adniej przy takiej konstrukcji powinna zostaæ u¿yta nazwa pruski 
mur). Prawdopodobnym wydaje siê, ¿e wówczas te¿ „odchudzono” 
zachowany do dziœ mur zmniejszaj¹c jego gruboœæ (œciana kaplicy 
Niemojewskich z 1647 roku w Kiszkowie ma od strony prezbiterium 
blisko metr gruboœci). Przemawia za tym jego nierówna powierzchnia z 
widocznymi od³upanymi czêœciami cegie³. Nie ma te¿ ¿adnych 
pozosta³oœci tynku, nie mówi¹c o pow³oce malarskiej. W tym kszta³cie 
zakrystia najpewniej przetrwa³a do po³owy 1907 roku. Wtedy to obok 
w³¹czenia przyziemia wie¿y w obrêb nawy przebudowano zakrystiê. 
Kosztorys z kwietnia na roboty murarskie i ciesielskie mówi o 
rozebraniu starej zakrystii, wywiezieniu gruzu i czyszczeniu starej ceg³y 
oraz o rozszerzeniu otworu do drzwi (mia³y byæ dwuskrzyd³owe) i 
drewnie na œciany. To oznacza, ¿e od tamtego czasu zakrystia by³a 
drewniana i tylko œciana miêdzy ni¹, a prezbiterium pozosta³a 
murowana.  Powsta³a szybko, z lata pochodz¹ rachunki za prace przy 
niej. Czêœæ z nich pokry³ osobiœcie hr. August Cieszkowski junior zwany 
„Guga”. Ta konstrukcja œcian (dach zmieniony po 1929 roku z 
jednospadowego na trójspadowy) by³a remontowana w 1983 roku za 
czasów ks. Mariana Dominiczaka.
Prezbiterium i szersza czêœæ nawy powstawa³y w konstrukcyjnym 
zwi¹zku z kaplic¹ przekszta³con¹ w zakrystiê. Czas ich budowy 
przemawia za tym, ¿e pierwotnie prezbiterium by³o prostok¹tne. Inne 
wymiary (mniejsze boków – przekrój) i ró¿nice w sposobie obróbki 
belek podtrzymuj¹cych dach nad wschodni¹ œcian¹ prezbiterium (za 
o³tarzem), œlady ingerencji w œciany boczne wydaj¹ siê potwierdzaæ tê 
tezê. Równie¿ drewno, z którego zbudowana jest ta czêœæ prezbiterium, 
jest m³odsze z oko³o po³owy XVII wieku. Przekszta³cenie œciany 
zamykaj¹cej prezbiterium z prostej w trójboczn¹ stworzy³o przestrzeñ 
za o³tarzem. Umo¿liwia³a ona po umieszczeniu w trakcie przebudowy 
lub póŸniejszym wyciêciu w po³udniowo-wschodniej œcianie drzwi, 
wejœcie do zakrystii zza o³tarza. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia³o 
blokowanie drzwi g³ównych od wewn¹trz, czego pozosta³oœci mo¿na do 
dziœ ogl¹daæ w koœciele œw. Józefa w Kicinie. D³ugoœæ o³tarza g³ównego 
– na ca³¹ szerokoœæ prezbiterium, mo¿e przemawiaæ za tym, ¿e 
pierwotnie by³ on konstrukcyjnie powi¹zany z prost¹ œcian¹ zamykaj¹c¹ 
je, oparty o ni¹. W takim przypadku uruchomienie nieczynnego dziœ 
wejœcia wymaga³o wykonania w o³tarzu g³ównym drzwiczek poni¿ej 
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zakrystii widaæ, ¿e 
mur wype³niaj¹cy 
(s¹ w nim osadzone 
drzwi), siêga nieco 
ponad strop 
zakrystii, a do 
wype³nienia górnej 
czêœci  arkady 
u¿yto kamieni 
polnych i gruzu 
ceglanego 
po³¹czonych 
zapraw¹ glinian¹.  
Równie¿ wielce 
prawdopodobnym 

jest to, ¿e Urszula ma zwi¹zek sprawczy z obecn¹ budowl¹ koœcio³a – 
prezbiterium i szersz¹ (star¹) czêœci¹ nawy.  Oko³o 1560 roku 
przekroczy³a wiek 50 lat, jak na tamte czasy sêdziwy. Wobec tego, o 
miejscu swojego wiecznego spoczynku zapewne pomyœla³a ju¿ 
wczeœniej, tak jak potem uczyni³a to w Sierpcu. Czyli najpierw 
dobudowa³a kaplicê grobow¹, a z czasem zdecydowa³a o budowie nowej 
œwi¹tyni.  Jeœli Stanis³aw, syn Urszuli umar³ w 1563 roku, a w wiêŸba 
nad prezbiterium i starsz¹ czêœci¹ nawy jest z drzew œciêtych w latach 
1560-1561, to wskazuje na ich budowê w tym okresie, czyli kiedy 
Urszula jeszcze w³ada³a Wierzenic¹.  To z kolei oznacza, ¿e o ile 
Jankowski nie myli siê, to byæ mo¿e obecny koœció³ jest trzecim w tym 
miejscu. Druga hipoteza (wydaje siê mniej prawdopodobna), zosta³a 
zmieniona tylko wiêŸba, a œciany s¹ starsze. Pe³ne badania 
dendrochronologiczne po³udniowych œcian prezbiterium i nawy nie 
zosta³y przeprowadzone przez brak dostêpu do niektórych fragmentów 
konstrukcji i nie mo¿na jej  zweryfikowaæ.
Przy okazji warto zwróciæ uwagê, ¿e w Wierzenica jest jedyn¹ z 12 
œwi¹tyñ na Szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka, 
gdzie zosta³a zachowana archaiczna zasada dostêpu do zakrystii tylko od 
wewn¹trz, z prezbiterium. Wizytacje z lat 1638-1639, 1742-1743 
wymieniaj¹ murowan¹ zakrystiê. W protokole wizytacji z 1778 roku jest 
informacja o murowanym suficie zakrystii (tak jak do dziœ jest w kaplicy 
w Sierpcu) i pod³odze z desek. Podczas tej i poprzedniej wizytacji 
odnotowano ceglane posadzki w prezbiterium i nawie. Wed³ug 
Jankowskiego jeszcze przed 1797 rokiem rozebrano tê murowan¹ 

kaplicê-zakrystiê pozostawiaj¹c œcianê po³udniow¹. Na jej miejscu 
przypuszczalne wybudowano now¹, nieco krótsz¹ zakrystiê 
szachulcow¹ – drewniany szkielet z wype³nieniem ceglanym 
(dok³adniej przy takiej konstrukcji powinna zostaæ u¿yta nazwa pruski 
mur). Prawdopodobnym wydaje siê, ¿e wówczas te¿ „odchudzono” 
zachowany do dziœ mur zmniejszaj¹c jego gruboœæ (œciana kaplicy 
Niemojewskich z 1647 roku w Kiszkowie ma od strony prezbiterium 
blisko metr gruboœci). Przemawia za tym jego nierówna powierzchnia z 
widocznymi od³upanymi czêœciami cegie³. Nie ma te¿ ¿adnych 
pozosta³oœci tynku, nie mówi¹c o pow³oce malarskiej. W tym kszta³cie 
zakrystia najpewniej przetrwa³a do po³owy 1907 roku. Wtedy to obok 
w³¹czenia przyziemia wie¿y w obrêb nawy przebudowano zakrystiê. 
Kosztorys z kwietnia na roboty murarskie i ciesielskie mówi o 
rozebraniu starej zakrystii, wywiezieniu gruzu i czyszczeniu starej ceg³y 
oraz o rozszerzeniu otworu do drzwi (mia³y byæ dwuskrzyd³owe) i 
drewnie na œciany. To oznacza, ¿e od tamtego czasu zakrystia by³a 
drewniana i tylko œciana miêdzy ni¹, a prezbiterium pozosta³a 
murowana.  Powsta³a szybko, z lata pochodz¹ rachunki za prace przy 
niej. Czêœæ z nich pokry³ osobiœcie hr. August Cieszkowski junior zwany 
„Guga”. Ta konstrukcja œcian (dach zmieniony po 1929 roku z 
jednospadowego na trójspadowy) by³a remontowana w 1983 roku za 
czasów ks. Mariana Dominiczaka.
Prezbiterium i szersza czêœæ nawy powstawa³y w konstrukcyjnym 
zwi¹zku z kaplic¹ przekszta³con¹ w zakrystiê. Czas ich budowy 
przemawia za tym, ¿e pierwotnie prezbiterium by³o prostok¹tne. Inne 
wymiary (mniejsze boków – przekrój) i ró¿nice w sposobie obróbki 
belek podtrzymuj¹cych dach nad wschodni¹ œcian¹ prezbiterium (za 
o³tarzem), œlady ingerencji w œciany boczne wydaj¹ siê potwierdzaæ tê 
tezê. Równie¿ drewno, z którego zbudowana jest ta czêœæ prezbiterium, 
jest m³odsze z oko³o po³owy XVII wieku. Przekszta³cenie œciany 
zamykaj¹cej prezbiterium z prostej w trójboczn¹ stworzy³o przestrzeñ 
za o³tarzem. Umo¿liwia³a ona po umieszczeniu w trakcie przebudowy 
lub póŸniejszym wyciêciu w po³udniowo-wschodniej œcianie drzwi, 
wejœcie do zakrystii zza o³tarza. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia³o 
blokowanie drzwi g³ównych od wewn¹trz, czego pozosta³oœci mo¿na do 
dziœ ogl¹daæ w koœciele œw. Józefa w Kicinie. D³ugoœæ o³tarza g³ównego 
– na ca³¹ szerokoœæ prezbiterium, mo¿e przemawiaæ za tym, ¿e 
pierwotnie by³ on konstrukcyjnie powi¹zany z prost¹ œcian¹ zamykaj¹c¹ 
je, oparty o ni¹. W takim przypadku uruchomienie nieczynnego dziœ 
wejœcia wymaga³o wykonania w o³tarzu g³ównym drzwiczek poni¿ej 
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figur œwiêtych Miko³aja i Wojciecha (jeœli o³tarz by³ przystawiony do 
wschodniej œciany ich istnienie nie mia³o racji bytu). Inna mo¿liwoœæ to 
wykonanie w 1636 roku – data powstania obrazu MB Wierzenickiej, 
nowego o³tarza z wykorzystaniem elementów poprzedniego. Figury œw. 
Miko³aja i Wojciecha pokazuj¹ sztywne postacie nie nosz¹ce rysów 
¿yj¹cych ludzi, jak to jest choæby u Wita Stwosza w koœciele Mariackim 
w Krakowie (o³tarz wykonany w latach 1477–1489). Patrz¹c z ty³u 
o³tarza, skrzynie, w których umieszczone s¹ figury, wydaj¹ siê byæ 
starsze ni¿ pozosta³e elementy drewniane. W protokole wizytacji z 1778 
roku napisano, ¿e o³tarze s¹ stare. 

 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Kilka miesiêcy temu Monika £ukasik – Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej 
w Surhowie zwróci³a siê do nas z pytaniem, czy w zwi¹zku z planowanymi 
obchodami  70-lecia DPS, moglibyœmy zaprezentowaæ postaæ Augusta 
Cieszkowskiego i jego zwi¹zki z Lubelszczyzn¹. Szczêœliwie uda³o siê nam 
pojechaæ na lubelszczyznê, a na miejscu skorzystaæ z goœciny siennickiej 
Cieszkowianki. Ju¿ na dzieñ dobry zauwa¿yliœmy powstaj¹cy nowy, wysoki 
dach nad budynkiem dydaktycznym, co pozwoli uzyskaæ dodatkow¹ 
kondygnacjê. 

Niezwykle sympatycznym dla nas by³o spotkanie z uczniami szkó³ 
nosz¹cych imiê Augusta Cieszkowskiego. Tak na stronie internetowej 
opisa³a je Monika Nagowska: 20 wrzeœnia 2016 r. w Internacie Zespo³u 
Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej goœcili pañstwo 
Ewa Jaros³awa i W³odzimierz Buczyñscy. To znani w ca³ym kraju znawcy 
¿ycia i dzia³alnoœci patrona szko³y Augusta Cieszkowskiego. Imiê tego XIX-
wiecznego filozofa, naukowca, reformatora rolnictwa i oœwiaty rolniczej 
szko³a przyjê³a w 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia. Od tego czasu idee 
Cieszkowskiego towarzysz¹ uczniom i nauczycielom, w szkole gromadzone 
s¹ materia³y na temat patrona, zadbano o rozpowszechnianie jego dokonañ 
w œrodowisku szkolnym i pozaszkolnym. Spotkanie pañstwa Buczyñskich z 
uczniami okaza³o siê nadzwyczaj udane. M³odzie¿y towarzyszyli: dyrektor 
Jacek Jagie³³o, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik internatu Dawid 
Jaruga oraz Monika Nagowska, Joanna Troæ, Katarzyna Rysak i Marian 
Sawicki. Prelegenci przygotowali bogaty materia³ ilustracyjny, w tym skany 
dokumentów, fotografie archiwalne i ryciny, zdjêcia miejsc zwi¹zanych z 
osob¹ patrona i dziejami jego rodu. W rytm wyœwietlania kolejnych 
ilustracji toczy³a siê barwna opowieœæ o ¿yciu tego wielkiego Polaka oraz o 

obchodach Roku Augusta Cieszkowskiego. Opowieœæ tym ciekawsza, ¿e 
wzbogacona licznymi anegdotami i ujêta w atrakcyjn¹ formê przekazu. Na 
zakoñczenie odby³ siê konkurs na temat Cieszkowskiego - „sprawdzian” 
wiadomoœci przekazanych podczas prelekcji. Najwiêcej poprawnych 
odpowiedzi udzieli³a Paulina Repeæ z klasy II Technikum. Otrzyma³a w 
nagrodê numer specjalny „Wieœci Akademickich” poœwiêcony Augustowi 
Cieszkowskiemu, wydany z okazji 200 rocznicy jego urodzin. W 
wydawnictwie tym mo¿na przeczytaæ cykl doskona³ych artyku³ów pañstwa 
Buczyñskich „Œladami Augusta Cieszkowskiego na LubelszczyŸnie” oraz 
nieco ¿artobliw¹ relacjê (Moniki Nagowskiej) o tym, jak siennicka szko³a 
ubiega³a siê o zacnego patrona. Znalaz³y siê tu równie¿ reprodukcje plansz 
z wystawy jubileuszowej. Podczas spotkania zaprezentowano te¿ inne 
publikacje autorstwa goœci. Mo¿na z nich korzystaæ - podobnie jak z wielu 
innych Ÿróde³ wiedzy o patronie - w szkolnej bibliotece. (…) Pañstwo 
Buczyñscy zdobyli sympatiê s³uchaczy, patron szko³y stanie siê dziêki ich 
opowieœci nie tylko bardziej znany, ale te¿... bli¿szy.

Nastêpnego dnia uczestniczyliœmy w obchodach jubileuszowych w 

Surhowie. Wziê³o w nich udzia³ wielu znamienitych goœci reprezentuj¹cych 

w³adze wojewódzkie, powiatu krasnostawskiego, byli równie¿ duchowni, 

dyrektorzy zaprzyjaŸnionych jednostek z terenu województwa, pracownicy 

i podopieczni surhowskiego DPS. Ponownie korzystamy z kolejnej ju¿ 

relacji Moniki Nagowskiej, która wespó³ dyrektorem Jackiem Jagie³³¹ 

reprezentowali na tej uroczystoœci Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia 

Rolniczego w Siennicy Ró¿anej. Wœród goœci honorowych znaleŸli siê 

pañstwo Ewa Jaros³awa i W³odzimierz Buczyñscy – znawcy ¿ycia i 

dzia³alnoœci Augusta Cieszkowskiego. Zaprezentowali sylwetkê i dokonania 

dawnego w³aœciciela pa³acu, historiê tej niezwyk³ej budowli oraz 

podkreœlili zwi¹zki Cieszkowskich z Lubelszczyzn¹. Dodatkow¹ atrakcj¹ dla 

widzów by³ imponuj¹cy materia³ ikonograficzny przygotowany na potrzeby 

wyst¹pienia. W ramach spotkania widzowie poznali tak¿e historiê Domu 

Pomocy Spo³ecznej i obejrzeli prezentacjê multimedialn¹ opracowan¹ przez 

pracowników jednostki. Po gratulacjach i przemówieniach goœci oraz 

podziêkowaniach dla sponsorów, uczestnicy obchodów jubileuszowych 

udali siê na poczêstunek i „urodzinowy” tort udekorowany 

charakterystyczn¹ sylwetk¹ surhowskiego pa³acu. Tytu³em uzupe³nienia 

dodajemy, ¿e Ewa, czy jak kto woli Jarka, odczyta³a list gratulacyjny od 

Parafii Wierzenica i zespo³u redakcyjnego „Wierzeniczeñ”. W pa³acu na 

goœci czeka³a te¿ wystawa zwi¹zana z 200-leciem urodzin Augusta 

Cieszkowskiego (wypo¿yczona z Siennicy, a przygotowana przez M. 
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figur œwiêtych Miko³aja i Wojciecha (jeœli o³tarz by³ przystawiony do 
wschodniej œciany ich istnienie nie mia³o racji bytu). Inna mo¿liwoœæ to 
wykonanie w 1636 roku – data powstania obrazu MB Wierzenickiej, 
nowego o³tarza z wykorzystaniem elementów poprzedniego. Figury œw. 
Miko³aja i Wojciecha pokazuj¹ sztywne postacie nie nosz¹ce rysów 
¿yj¹cych ludzi, jak to jest choæby u Wita Stwosza w koœciele Mariackim 
w Krakowie (o³tarz wykonany w latach 1477–1489). Patrz¹c z ty³u 
o³tarza, skrzynie, w których umieszczone s¹ figury, wydaj¹ siê byæ 
starsze ni¿ pozosta³e elementy drewniane. W protokole wizytacji z 1778 
roku napisano, ¿e o³tarze s¹ stare. 

 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Kilka miesiêcy temu Monika £ukasik – Dyrektor Domu Pomocy Spo³ecznej 
w Surhowie zwróci³a siê do nas z pytaniem, czy w zwi¹zku z planowanymi 
obchodami  70-lecia DPS, moglibyœmy zaprezentowaæ postaæ Augusta 
Cieszkowskiego i jego zwi¹zki z Lubelszczyzn¹. Szczêœliwie uda³o siê nam 
pojechaæ na lubelszczyznê, a na miejscu skorzystaæ z goœciny siennickiej 
Cieszkowianki. Ju¿ na dzieñ dobry zauwa¿yliœmy powstaj¹cy nowy, wysoki 
dach nad budynkiem dydaktycznym, co pozwoli uzyskaæ dodatkow¹ 
kondygnacjê. 

Niezwykle sympatycznym dla nas by³o spotkanie z uczniami szkó³ 
nosz¹cych imiê Augusta Cieszkowskiego. Tak na stronie internetowej 
opisa³a je Monika Nagowska: 20 wrzeœnia 2016 r. w Internacie Zespo³u 
Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej goœcili pañstwo 
Ewa Jaros³awa i W³odzimierz Buczyñscy. To znani w ca³ym kraju znawcy 
¿ycia i dzia³alnoœci patrona szko³y Augusta Cieszkowskiego. Imiê tego XIX-
wiecznego filozofa, naukowca, reformatora rolnictwa i oœwiaty rolniczej 
szko³a przyjê³a w 2014 roku z okazji jubileuszu 50-lecia. Od tego czasu idee 
Cieszkowskiego towarzysz¹ uczniom i nauczycielom, w szkole gromadzone 
s¹ materia³y na temat patrona, zadbano o rozpowszechnianie jego dokonañ 
w œrodowisku szkolnym i pozaszkolnym. Spotkanie pañstwa Buczyñskich z 
uczniami okaza³o siê nadzwyczaj udane. M³odzie¿y towarzyszyli: dyrektor 
Jacek Jagie³³o, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik internatu Dawid 
Jaruga oraz Monika Nagowska, Joanna Troæ, Katarzyna Rysak i Marian 
Sawicki. Prelegenci przygotowali bogaty materia³ ilustracyjny, w tym skany 
dokumentów, fotografie archiwalne i ryciny, zdjêcia miejsc zwi¹zanych z 
osob¹ patrona i dziejami jego rodu. W rytm wyœwietlania kolejnych 
ilustracji toczy³a siê barwna opowieœæ o ¿yciu tego wielkiego Polaka oraz o 

obchodach Roku Augusta Cieszkowskiego. Opowieœæ tym ciekawsza, ¿e 
wzbogacona licznymi anegdotami i ujêta w atrakcyjn¹ formê przekazu. Na 
zakoñczenie odby³ siê konkurs na temat Cieszkowskiego - „sprawdzian” 
wiadomoœci przekazanych podczas prelekcji. Najwiêcej poprawnych 
odpowiedzi udzieli³a Paulina Repeæ z klasy II Technikum. Otrzyma³a w 
nagrodê numer specjalny „Wieœci Akademickich” poœwiêcony Augustowi 
Cieszkowskiemu, wydany z okazji 200 rocznicy jego urodzin. W 
wydawnictwie tym mo¿na przeczytaæ cykl doskona³ych artyku³ów pañstwa 
Buczyñskich „Œladami Augusta Cieszkowskiego na LubelszczyŸnie” oraz 
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Nagowsk¹, na bazie wierzenickiej autorstwa naszego i œp. Henryka 

B³achnio). Goœcie mogli podziwiaæ polichromie Niccolo Montiego na 

sufitach i œcianach oraz prace podopiecznych DPS. 

Nie by³ to tego dnia koniec sympatycznych spotkañ i prze¿yæ. 

Niebawem po powrocie z Surhowa ponownie mieliœmy mo¿noœæ 

uczestniczenia w szkolnym wydarzeniu. Tym razem korzystamy z relacji 

Joanny Troæ. W œrodê 21 wrzeœnia 2016 roku o godzinie 17:00 w Internacie 

Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej, odby³o 

siê „Czytanie Sienkiewicza”. Wydarzenie zwi¹zane jest ze szczególnym 

jubileuszem. Parlament Rzeczypospolitej Polskiej ustanowi³ rok 2016 

Rokiem Henryka Sienkiewicza - obchodzimy 170. rocznicê urodzin i 100. 

rocznicê œmierci pisarza. (…) W „Czytaniu Sienkiewicza” wziêli udzia³: 

Ewa Jaros³awa Buczyñska, dyrektor Jacek Jagie³³o oraz uczniowie - 

Malwina Adamczuk, Karolina Kopeæ i Bartosz Ostrówka. Wspólnie 

przeczytali fragmenty dzie³: „Listy z podró¿y do Ameryki”, „Latarnik”, 

„Potop” , „W pustyni i w puszczy. Przybli¿ono równie¿ biografiê pisarza.

W ci¹gu tych dni z wielk¹ 

przyjemnoœci¹ ponownie 

spotkaliœmy siê osobami, 

które uczestniczy³y we 

wrzeœniu 2014 roku w 

kulminacji obchodów 200. 

rocznicy urodzin Augusta 

Cieszkowskiego w 

Wierzenicy: Monik¹ 

Nagowsk¹ i Jackiem 

Jagie³³¹ z ZS CKR w 

Siennicy Ró¿anej oraz 

Monik¹ £ukasik i Ann¹ 

Horeck¹ z DPS w 

Surhowie. Równie¿ z ks. 

kanonikiem Edwardem £atk¹, surhowskim proboszczem, który mamy 

nadziejê te¿ trafi do Wierzenicy. Od niego dowiedzieliœmy siê o konserwacji 

obrazu Montiego. Zosta³a ona zakoñczona i 19 paŸdziernika 2016 roku 

obraz tytu³owany Upadek œw. Paw³a lub Nawrócenie œw. Paw³a ponownie 

jaœniej w surhowskiej œwi¹tyni.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W roku 2017 obchodziæ bêdziemy 150. rocznicê powstania Kó³ka 
W³oœciañskiego Kicin Wierzenica. Poniewa¿ jest to piêkna czêœæ historii 
naszej ziemi, a w szerszym kontekœcie ca³ej Wielkopolski, warto temu 
przedsiêwziêciu poœwiêciæ trochê czasu. Wspó³czeœni zupe³nie nie zdaj¹ 
sobie sprawy z tego, jak¹ rolê odegra³y one w kszta³towaniu kultury 
rolnej Wielkopolski. Zawsze opowiadam o tym turystom, którzy 
odwiedzaj¹ nasz koœció³. Mówiê to w kontekœcie zaanga¿owania 
Augusta Cieszkowskiego w sprawy spo³eczne. Pod koniec tegorocznego 
lata odbywa³a siê w Dêbogórze uroczystoœæ do¿ynkowa mieszkañców 
gminy Czerwonak. Uroczystej Mszy œw. przewodniczy³ nowy proboszcz 
kiciñski. Na zakoñczenie uroczystoœci jako proboszcz miejsca 
powiedzia³em kilka s³ów zachêcaj¹c, byœmy wspólnie pamiêtali o tej 
rocznicy. Zebranym przypomnia³em w krótkich s³owach na czym 
polega³ fenomen kó³ek i dlaczego z ich dzia³alnoœci powinniœmy byæ tak 
dumni. Na pewno w Wierzenicy bêdziemy o tym pamiêtaæ. W tej chwili, 
w duchu, pogodnie spogl¹dam na W³odka B. i mam nadziejê, ¿e trochê 
nam w tym pomo¿e. Zreszt¹, jak siêgam pamiêci¹, „Wierzeniczenia”, 
które kochaj¹ historiê, o tym ju¿ kiedyœ pisa³y.

x Przemys³aw Kompf 

Za dwa lata, w 2018 roku Swarzêdz bêdzie obchodzi³ 380 rocznicê nadania 

praw miejskich. My w Wierzenicy mamy w tym roku  swoje 380 lat. Tyle 

ich ma obraz Matki Bo¿ej Wierzenickiej w o³tarzu g³ównym koœcio³a œw. 

Miko³aja. Napis fundacyjny g³osi;
NA KOŒCIÓ£ WIERZENICKI TEN OBRAS SPRAWIONO
ZA BARTH£OMIEIA Z K£ECKA BOGA BY PROSZONO

KO£ODZIEJ BY£, NA KARCZMIE MIESZKA£ TU LAT KILKA
PRZED ŒMIERCI¥ NA TÊ SZTUKE ODDA£ PARÊ BYD£KA

Po prawej UMAR£ 1632 a poni¿ej MALOWANY 1636.  Jest na nim 
postaæ klêcz¹cego fundatora skromnego wiejskiego rzemieœlnika oraz 
podana w napisie i namalowana cena (wartoœæ). Czyni to ten obraz 
unikalnym z pewnoœci¹ w skali nie tylko Wielkopolski.

WB
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  Przeczytaj uwa¿nie!
 
  Jeœli nie jest zaznaczone inaczej 
  od poniedzia³ku do pi¹tku zawsze od 17.00, 
  w sobotê od 9.00, w niedzielê od 13.00.
 
 Wtorek 27 grudnia:
 Od 8.30 Kar³owice u nie pracuj¹cych i na zg³oszenie, 
 od 17.00 Kar³owice, Kasztanowa 10,8,6 od ostatniego wejœcia.
 
 Œroda 28 grudnia: Kar³owice, Kasztanowa 2 i 4 od ostatniego wejœcia.

 Czwartek 29 grudnia: 
 od 8.30 Wierzonka wszystkie bloki u niepracuj¹cych i na zg³oszenie,
 od 17.00 u pozosta³ych Wierzonka, Gminna 9, 11,13,15.
 
 Pi¹tek 30 grudnia:
 Wierzonka, Gminna 38, 18 i 19.
 
 Poniedzia³ek 2 stycznia:
 ok. 9.00 Ludwikowo (razem z odwiedzinami chorych),
 od 17.00 Wierzonka, Gminna 1,3,5,6 i Dzia³kowa stara czêœæ.
 
 Wtorek 3 stycznia:
 Kar³owice, Kasztanowa 1,3, Topolowa 14,12,10.
 
 Œroda 4 stycznia:
 Od 8.30 Wierzenica na zg³oszenie,
 Kar³owice, Topolowa 8,2, Kasztanowa 12, Dêbogóra, Kar³owicka
 przy szkole, Wierzonka szko³a i obok szko³y. 
 
 Czwartek 5 stycznia: 
 od 8.30 Barcinek na zg³oszenie, 
 od 17.00 Barcinek u pozosta³ych i Wierzonka ul. Barciñska.
 
 Pi¹tek 6 stycznia:
 Od 13.00 Wierzenica, Wierzenicka 20,18,16,14, Œliwkowa. 
 Od 18.30 Wierzenica, leœniczówka, Wierzenicka 23.
 
 Sobota 7 stycznia:
 Wierzenica, Wierzenicka 21,19,17, Dêbowa, Podjazd. 
 Od 14.00 Wierzenica, Lisia.
 
 Niedziela 8 stycznia:
 Mielno, Leœna od koñca, Poznañska 13 i 15, £¹kowa od pocz¹tku.
 
 Poniedzia³ek 9 stycznia:
 Od 8.30 Wierzonka, Gminna 1,3,5,6, Dzia³kowa stara czêœæ
 u niepracuj¹cych i na zg³oszenie, 

od 17.00 Wierzonka, Gajowa, u pozosta³ych na Gminnej 1,3,5,6 i starej 
czêœci Dzia³kowej.

Wierzeniczenia wchodz¹ w 18 rok swego istnienia. Za rok 6 grudnia 
bêd¹ pe³noletnie. Chocia¿ zespó³ redakcyjny tworz¹ osoby, które do 
m³odzie¿y ju¿ siê nie zaliczaj¹, cieszê siê, ¿e wszyscy zachowuj¹ 
m³odzieñczy entuzjazm pracy w przygotowaniu kolejnego wydania, ¿e 
nie wyczerpuj¹ siê pomys³y i chcemy dalej tworzyæ pismo, po które 
mieszkañcy Wierzenickiej Ziemi chêtnie bêd¹ wyci¹gaæ swoje rêce. 
Siedz¹c w Zaniemyœlu na rekolekcjach kap³añskich w przerwie miêdzy 
zajêciami przygotowujê niektóre swoje teksty do tego wydania. 
Przyszed³ mi tak¿e pomys³ na kolejny numer specjalny „Wierzeniczeñ”, 
który nawi¹zywa³by do w¹tku wydanych wczeœniej katechez 
domowych. Czas dajê sobie z tym do przysz³ego lata. Piszê zaœ o tym 
dlatego ¿ebym jako zwyk³y leñ … siê nie rozmyœli³.   

X PK

Sprostowanie:
We wspomnieniach o œp. Jadwidze Fr¹ckowiak przy przepisywaniu 
tekstu pope³ni³em drobne b³êdy. Pomyli³em datê jej urodzenia: zamiast 
8 X 1910 powinno byæ 9 X 1910, przy dacie urodzenia córki Teresy 
zamiast 11 XII 1938, powinno byæ 11 XII 1937. Pod jednym ze zdjêæ 
by³ te¿ b³êdny podpis zamiast Leszek Adamczyk, powinno byæ Leszek 
Rybarczyk. Przepraszamy. xPK
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SpowiedŸ œwi¹teczna z udzia³em kap³anów z dekanatu 
czerwonackiego, niedziela 18 grudnia:
od 15.00 do 15.30 w Wierzenicy i od 16.45 do 17.15 w Kar³owicach.
 
Pasterka, sobota 24 grudnia: 22.00 Kar³owice i 24.00 Wierzenica. 
 
W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia Msze œw. w ci¹gu 
dnia jak w ka¿d¹ niedzielê: o 7.30 i 11.00 w Wierzenicy 
i 9.15 w Kar³owicach.
 
W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 17.30.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce 
na wsparcie KUL i Wydzia³u Teologicznego UAM.
 
W sobotê 31 grudnia Msza œw. na zakoñczenie roku 
o 17.30 w Wierzenicy i o 19.00 w Kar³owicach.
Od 23.00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja
Najœwiêtszego Sakramentu.
 
W Nowy Rok 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej Rodzicielki 
w Wierzenicy zostanie odprawiona Pasterka Noworoczna. 
W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione 
o 12.30 i 17.30 w Wierzenicy i o 15.00 w Kar³owicach.
 
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zawsze zwracam 
uwagê, porz¹dku niedzielnego.
O 16.30, a wiêc godzinê przed wieczorn¹ Msz¹ œw.
zapraszam na œpiewanie kolêd przy ¿³óbku.
 
W poniedzia³ek 2 stycznia od 8.00 odwiedziny u chorych 
w Kar³owicach, Dêbogórze, Ludwikowie (+kolêda), Mielnie. 
 
We wtorek 3 stycznia od 8.00 odwiedziny u chorych w Wierzonce,
Barcinku i Wierzenicy.
 
W pi¹tek 6 stycznia w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego. 
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê z dodatkow¹ o 17.30 w Wierzenicy.
Taca ze œwiêta jest przeznaczona na dzie³a misyjne Koœcio³a. 

 
 Wtorek 10 stycznia: 
 Mielno, Poznañska od pocz¹tku i Grzybowa, Poznañska 12, 14.
 
 Œroda 11 stycznia:
 Mielno, Poznañska do koñca od 24 i domy przyleg³e.
 
 Czwartek 12 stycznia:
 Od 8.30 Dêbogóra na zamówienie 
 Od 17.00 Dêbogóra, Leœna, Kasztanowa i Wierzbowa.
 
 Pi¹tek 13 stycznia:
 Wierzonka, Dzia³kowa nowa czêœæ i Lisia od koñca. 
 
 Sobota 14 stycznia:
 Mielno, Akacjowa, Brzozowa, Polna i Sarnia.
 
 Niedziela: 15 stycznia:
 Bugaj, Swarzêdzka, Zachodnia i Wierzonka, Ostatnia.
 
 Poniedzia³ek 16 stycznia:
 Od 18.00 Dêbogóra, Wi¹zowa i Kalinowa.
 
 Wtorek 17 stycznia: 
 Od 18.00 Dêbogóra, G³ogowa.
 
 Œroda 18 stycznia: 
 Od 18.00 Dêbogóra, Brzozowa.
 
 Czwartek 19 stycznia: 
 Od 18.00 Dêbogóra, Trzy Dêby, D¹brówki. 
 
 Pi¹tek 20 stycznia:
 Od 18.00 Dêbogóra, Dêbowa od koñca. 
 
 Sobota 21 stycznia: 
 Dêbogóra, Czeremchowa, Jaworowa, dom przylegaj¹cy Wierzbowej, 

Klonowa.
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