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20 lat minê³o
„Nie nam Panie,
nie nam
ale Twojemu imieniu
niech bêdzie chwa³a”
(Ps. 115,1)
Od kilku dni prze¿ywam chwile niesamowitych wzruszeñ. Coraz
bardziej dociera do mnie: w Wierzenicy dane mi by³o prze¿yæ
20 lat. Coraz bardziej mam takie poczucie, ¿e jestem tu od zawsze
i ¿e jako Wierzeniczanin chcê ju¿ tutaj pozostaæ na doczesnoœæ
i wiecznoœæ.
W ci¹gu tych lat na Wierzenickiej Ziemi wyros³o ca³e nowe
pokolenie dla których te¿ jestem od zawsze. Du¿o siê zdarzy³o
w ci¹gu tych lat. Bogu dziêkujê za ka¿de dobro, które jako
wspólnocie miejsca i parafii dane nam by³o prze¿yæ. Jestem te¿
œwiadom wszystkich swoich ograniczeñ i niedoskona³oœci.
Pozostaje mi pokornie Boga i ludzi przepraszaæ za wszystkie
niedostatki mojej pracy.
Piêknych znacz¹cych wydarzeñ prze te wszystkie lata by³o sporo.
Te najwa¿niejsze dla parafii krêci³y siê te¿ woko³o jubileuszy:
najpierw 850-lecia istnienia miejscowoœci Wierzenica, potem
200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego i ostatnio 865-lecia
Wierzenicy. Wtedy rzeczywiœcie, mo¿na to œmia³o powiedzieæ,
rozmach uroczystoœci i ich zasiêg daleko wykracza³ poza sam¹
Wierzenicê. Nie sposób pomin¹æ starañ naszej spo³ecznoœci
w 2015 roku o wygranie Bud¿etu Obywatelskiego, W pamiêci
zostaje batalia o przebudowê wzgórza przed koœcio³em. Pod
wzglêdem materialnym b³ogos³awiony okaza³ siê rok 2011, kiedy
to w Kar³owicach zamkniêty zosta³ temat budowy gdy¿
przeprowadzono prace w takim zakresie, ¿e przy normalnym
wysi³ku i mo¿liwoœciach parafii trwa³oby to lat kilka. PóŸniej
niesamowite b³ogos³awieñstwo odczu³em w 2013 roku, kiedy
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zaczêliœmy obok koœcio³a w Wierzenicy stawiaæ wiatê. Cieszê siê
te¿ ka¿dym odnowionym detalem koœcio³a, krypt¹ grobow¹, to
by³o rzeczywiœcie niesamowite wyzwanie. Ale nie sposób
pomin¹æ te¿ Drogi Kapliczek Ró¿añcowych, które w roku
jubileuszu 1050-lecia chrzeœcijañstwa jako niepowtarzalne wotum
dziêkczynne ustawialiœmy na trakcie z Wierzenicy do Kicina.
W ¿ycie parafii i lokalnej spo³ecznoœci trwale i dobrze wpisa³ siê
oœrodek dla m³odzie¿y uzale¿nionej Caritas. Nie raz mówi³em, ¿e
w Wierzenicy spe³ni³ siê jeden z moich kap³añskich snów.
Ludziom w potrzebie trzeba pomagaæ, tym bardziej kiedy chodzi
o m³odych. Jedenaœcie lat dzia³ania tej placówki, to ileœ istnieñ
m³odych osób przywróconych do ¿ycia i to jest wielka satysfakcja
dla tej spo³ecznoœci, która ich tutaj przyjê³a.
Z wydarzeñ odnosz¹cych siê do mojego ¿ycia wspomnê wypadek
samochodowy, który zaliczy³em w drugim roku mojego pobytu
w Wierzenicy w paŸdzierniku 2000 roku. Skutki tego zdarzenia
odczuwam do dzisiaj codziennie w postaci niesprawnego kolana.
Ograniczy³o mnie to bardzo pod wzglêdem ruchowym.
Skoñczy³y siê d³ugie wycieczki, wspinaczki itd. Widzê w tym
istotne utrudnienie dla wielu przedsiêwziêæ.
Po przyjœcie do Wierzenicy znacz¹ce dla mnie by³y dwa
spotkania z m¹drymi i dobrymi ludŸmi, którzy trochê wczeœniej
ode mnie osiedlili siê na Wierzenickiej Ziemi. Te w³aœnie
spotkania wytyczy³y na ca³e lata, dziœ mówimy ju¿ na 20 lat,
znacz¹cy rys parafialnej pracy. One to w³aœnie wytyczy³y ramy do
wielu innych spotkañ i anga¿owania siê jeszcze mnóstwa
piêknych i dobrych ludzi, o których te¿ trzeba pamiêtaæ
i im dziêkowaæ.
We wspomnieniach z 25 lat kap³añstwa pisa³em: „Pierwsz¹ osob¹
by³a Irena Prokop. Jej zapa³, pomys³y i determinacja w d¹¿eniu
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do celu musz¹ imponowaæ. Dziêki niej uda³o siê nam wejœæ na
drogê sensownych dzia³añ Parafialnego Zespo³u Caritas. Dla
mnie by³a to wa¿na pomoc, w tym temacie nie mia³em prawie
¿adnego dotychczas doœwiadczenia. Zakresu tych dzia³añ nie
musimy siê wstydziæ, nawet w porównaniu z pracami zespo³ów
w du¿ych parafiach. Myœlê, ¿e œwietlica, przedszkole,wakacyjne
wyjazdy, pomoc ¿ywnoœciowa chocia¿ trochê s³u¿y i pomaga
ludziom, szczególnie tym, którym jest najtrudniej.”
(„Wierzeniczenia” 9/85/2011, s.57-58). Ten skrótowy opis z przed
kilku lat trzeba uzupe³niæ o to, ¿e dziœ prowadzimy zajêcia dla
dzieci w trzech œwietlicach i któryœ rok z rzêdu realizujemy
z coraz wiêkszym rozmachem kapitalny, nasz wierzenicki pomys³
w ramach programu pomocy Rodzina Rodzinie, w którym osoby
(rodziny) zamo¿niejsze wspieraj¹ rodziny niezamo¿ne w realizacji
niemo¿liwych dla nich zakupów, czy inwestycji.
We wspomnieniach pisa³em: „Wierzenicka Ziemia na pewno
poruszy³a serce moje swoja niezamo¿noœci¹. Wiedzia³em, ¿e musi
siê to staæ dla mnie osobiœcie jakimœ wyzwaniem. W porównaniu z
Poznaniem zobaczy³em du¿o wiêksz¹ osób bezrobotnych.
Zaskoczony by³em du¿¹ iloœci¹ nie ucz¹cej siê m³odzie¿y. Cieszê
siê, ¿e po latach w obu tych tematach du¿o zmieni³o siê na
lepsze, ¿e w wielu rodzinach zaczê³y siê te¿ zmieniaæ warunki
lokalowe” (tam¿e, s. 57). W³aœnie ten obraz niezamo¿noœci
przynagla³ mnie od pocz¹tku by powsta³ w Wierzenicy Parafialny
Zespó³ Caritas, co w paŸdzierniku 1999 roku sta³o siê faktem.
Niech Imiê Bo¿e
uwielbione we
wszystkich ludziach,
którzy przez te
dwadzieœcia lat
anga¿owali siê
realizacje poszczególnych zadañ, którzy
wspierali nasze
wysi³ki. To jest
wspania³y zastêp ludzi
dobrej woli.
/fot. wolontariuszki
w czasie loterii
charytatywnej./
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Wracam znowu do spisanych wspomnieñ z 25 lecia kap³añstwa:
„Drugim cz³owiekiem, którego zaanga¿owanie wywar³o wp³yw na
mnie, to ty Macieju z pomys³em wydawania „Wierzeniczeñ”.
Bardzo mi siê ta propozycja podoba³a i œwietnie wspó³gra³a z
poprzedni¹, chocia¿ na pocz¹tku nie sposób by³o przes¹dziæ, jak
to wszystko siê rozwinie. Prawie dwunastoletni (dziœ ju¿ powiemy
dwudziestoletni - dop. red.) dorobek gazetki jest moj¹ radoœci¹ –
jej piêkne opisywanie Wierzenickiej Ziemi i budowanie lokalnej
œwiadomoœci. Myœlê te¿, ¿e „Wierzeniczenia” s¹ te¿ jakimœ
zaczynem duchowego Bo¿ego dobra w sercach tutejszych ludzi”
(tam¿e, s. 58). Cieszy nas mi³e wyró¿nienie nagrod¹
dziennikarzy „Znak Dobra” w roku 2013 za ca³okszta³t
dzia³alnoœci, ale najbardziej raduje fakt, ¿e „Wierzeniczenia”
wychodz¹ce od grudnia 1999 roku w ka¿dym numerze docieraj¹
do dwustu kilkudziesiêciu odbiorców. W tym s¹ stali odbiorcy z
poza parafii. W spo³ecznoœci licz¹cej niespe³na 1500 ludzi jest to
liczba du¿a.
Sensem
ka¿dego
czasopisma s¹
nie tylko treœci,
które ono chce
przekazywaæ
ale jego
czytelnicy. Gdy
tych zabraknie
wszystko stanie
siê makulatur¹.
„Wierzeniczenia” ¿yj¹ dziêki swoim czytelnikom, to oni daj¹
zapa³ zespo³owi redakcyjnemu, któremu te¿ trzeba dziêkowaæ za
wielk¹ solidnoœæ.
Kiedy patrzy siê na dwadzieœcia lat ¿ycia, tyle lat rozmaitych
dzia³añ oczywiste s¹ ró¿nego rodzaju refleksje i podsumowania,
snucie planów na przysz³oœæ. Najbardziej by³ jednak chcia³
byœmy uwielbili Imiê Boga, który jest Ÿród³em dobra i przez
swojego Ducha daje nam ludziom dobre natchnienia. Niech
w³aœnie to Jego Imiê bêdzie w tych dniach wywy¿szone. Byœmy
patrz¹c na jedno, czy drugie dokonanie umieli powtarzaæ „Nie
nam Panie, nie nam ale Twojemu imieniu niech bêdzie chwa³a”
(Ps. 115,1).
x. Premys³aw Kompf
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Antonina Krzysztoñ
wspania³y goœæ muzyczny naszego jubileuszu
Zapowiadaj¹c w niedzielê 18 sierpnia koncert Antoniny Krzysztoñ
powiedzia³em: artystka z wy¿szej pó³ki muzycznej. Warto znaleŸæ
czas i w nim uczestniczyæ. Nie spotkamy jej w sieciach
telewizyjnych, na wielkich estradach. Unika g³oœnego ¿ycia. Lubi
to co ciche i spokojne. Sama zreszt¹ tak¹ muzykê uprawia.
Nagra³a szereg p³yt, których te¿ nie ma w masowym obiegu.
Mimo wszystko jest znana i ceniona, tam gdzie przybywa z
wystêpem, zjawia siê licznie publicznoœæ. Mam nadziejê, ¿e tak
bêdzie i w Wierzenicy 1 wrzeœnia po Mszy œw. o 11.00. Kto by³ na
koncercie Braci Kaczmarek w czerwcu ubieg³ego roku, wie jak
wszystko wygl¹da³o. Teraz bêdzie zupe³nie podobnie. Proszê
Boga by pob³ogos³awi³ nam piêkn¹ pogod¹.
Wierzenica jest takim miejscem, gdzie to subtelne granie
i œpiewanie powinno byæ szczególnie urokliwe i piêkne. Nie wiem
jakie utwory bêdzie wykonywaæ, jest ich ca³e mnóstwo. Ja
chcia³bym us³yszeæ piêknie wykonywany przez ni¹ Hymn
o mi³oœci. Jeœli tego nie zaœpiewa upomnê siê o to na bis.
Pamiêtam jak kilka lat temu s³ucha³em tego wykonania raz za
razem przez jakiœ d³u¿szy czas. Nie mog³em siê nas³uchaæ.
Zrobi³em sobie wtedy w domu wieczór muzyczny Antoniny
Krzysztoñ. Tych bisów powinno byæ wiêcej. bo jest to ten rodzaj
muzyków i wykonawców, których mo¿na s³uchaæ bez koñca.
W ró¿nych wywiadach, wystêpach zawsze podkreœla, ¿e jest
osob¹ wierz¹c¹. Wystêpy w przestrzeni koœcio³a s¹ jej znane
i bliskie. Niektórzy s³uchaj¹c jej mówi¹: Boskie granie, anielskie
œpiewanie. Ktoœ z internautów napisa³: „Enya piosenkarka
zarobi³a na zamek w Irlandii, na Tosiê za te piosenki czeka zamek
w niebie”. Dok³adnie tak samo mi siê wydaje. Dlatego te¿ gor¹co
witamy i ¿yczymy by pobyt pani Antoniny Krzysztoñ
w Wierzenicy te¿ by³ przez ni¹ mile zapamiêtany.
Pomys³ tego zaproszenia zrodzi³ siê spontanicznie. Kiedy
zrezygnowa³em z podpisania umowy na zaplanowany w czerwcu
wystêp pana Damiana Maliszewskiego z zespo³em,
zastanawialiœmy siê co dalej. Rezygnujemy w ogóle z koncertu,
czy zapraszamy kogoœ innego. Oczywiœcie ruszy³a gie³da
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pomys³ów i wtedy przypomnia³em sobie: jest taka jedna wielka
i wspania³a ale czy dla nas osi¹galna? Okaza³o siê, ¿e
z zaproszeniem do Wierzenicy nie by³o problemu, termin te¿
³atwo ustaliliœmy. Koncertowa umowa nie przekracza naszych
mo¿liwoœci.
Zupe³nie niedawno zupe³nie przypadkowo odkry³em, ¿e to chyba
sam Duch Œwiêty uprzedzaj¹c¹ ³ask¹ da³ mi natchnienie by
odwo³aæ koncert pana Damiana Maliszewskiego. Wtedy
wyliczy³em, ¿e nie mo¿emy sobie na niego pozwoliæ. Koszta
wystêpu i oko³o koncertowe dosz³y do zbyt wysokiego poziomu
i to przes¹dzi³o o naszej rezygnacji. Parafia, nie raz to pisa³em,
musi byæ przyk³adem m¹drego zarz¹dzania spo³ecznym groszem
i nie mo¿na byæ rozrzutnym. S¹ rzeczy na które nas nie staæ.
Ale ostatnio zupe³nie przypadkowo wyczyta³em coœ co mnie
zasmuci³o i co pokaza³o, mi, ¿e o tej osobie wyrobi³em sobie
wczeœniej mylne przekonanie. Na jednym z informacyjnych
portali znalaz³em wiadomoœæ, ¿e opisany przez stronê materia³
upubliczni³ i tu pad³o znane mi imiê i nazwisko. Odruchowo
pomyœla³em, czy to ten sam DM, czy te¿ ktoœ inny Sprawdzi³em,
okaza³o siê, ¿e to ten sam. Doszed³em wiêc do wniosku, ¿e lepiej
by³o, ¿e ta osoba u nas nie wystêpowa³a. Nie chcê ci¹gn¹æ tego
w¹tku, tym bardziej kogoœ oceniaæ, ale mam prawo powiedzieæ:
z tym siê nie zgadzam i to mi nie odpowiada. Duch Œwiêty
wiedzia³ to wczeœniej. Nie zmienia to faktu, ¿e kilka utworów
p. Damiana Maliszewskiego zrobi³o na mnie rzeczywiœcie
olbrzymie wra¿enie.
x Przemys³aw Kompf
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Rozumu to ci on ju¿ nie ma, dobrze, ¿e zosta³o
mu jeszcze choæ trochê poczucia humoru.
Z czasem siê ramoleje. Ludziom wielu rzeczy siê nie chce. Staj¹
siê niekiedy wrêcz œmiertelnie powa¿ni. Bogu dziêkujê, ¿e jak
dot¹d jeszcze mnie przed tym ochroni³, ¿e jeszcze mam trochê
dystansu do siebie. Wierzê, ¿e poczucie humoru te¿ jest darem
Bo¿ym. Choæ rozum ju¿ dawno straci³em, to poczucia humoru,
mam tak¹ nadziejê, jeszcze mi nie brakuje. Dlatego te¿ 25 sierpnia
w niedzielê po Mszy w Wierzenicy i w Kar³owicach zaœpiewa³em
ludziom ma³¹ wi¹zankê, której motywem przewodnim by³o
dwadzieœcia lat.„Dwadzieœcia lat a mo¿e mniej, uczy³em siê
dopiero ¿yæ, dwadzieœcia lat a mo¿e mniej, nie mia³em prawie
nic” (Jacek Lech). „Ja mam dwadzieœcia lat, ty masz dwadzieœcia
lat nie bêdzie nigdy wiêcej, bo zakochani maja zawsze
dwadzieœcia lat” (Maciej Kossowski). „Zakochani s¹ wœród nas,
zakochani pierwszy raz, romantycznie nie dzisiejsi i nie modni,
maja po dwadzieœcia lat, maj¹ swój beztroski œwiat ale szczêœcia
siê mo¿emy uczyæ od nich” (Helena Majdaniec).
„Najbiedniejszym byæ, najskromniejszym byæ ale mieæ przed sob¹
œwiat, zakochanym byæ i kochanym byæ i mieæ wci¹¿ dwadzieœcia
lat” (Mieczys³aw Fogg)
Bardzo dziêkujê panu organiœcie Kacprowi, który rzeczywiœcie
ma (prawie) dwadzieœcia lat, ¿e siê tak œwietnie podstroi³
z organami i mi trochê podegra³.
xPK
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Przypomnia³y mi siê pierwsze chwile
Odprawiaj¹c 26 sierpnia w uroczystoœæ Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej Mszê œw. przypomnia³em sobie pierwsze moje
chwile mojego pobytu w Wierzenicy. Oczywiœcie, trochê
powiedzia³em o tym w koœciele. Nad ranem we wtorek maj¹c
ostatni moment na dorzucenie czegoœ jeszcze do najnowszych
„Wierzeniczeñ” siadam do pisania.
Do sierpnia 1999 roku pracowa³em jako wikariusz w parafii
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w Poznaniu na Naramowicach.
Bardzo ciep³o wspominam ten czas. Czu³em siê dobrze
i potrzebny w tamtym miejscu. PóŸn¹ wiosn¹ tamtego roku
wiadome by³o, ze na emeryturê odchodzi dotychczasowy
proboszcz naramowicki ks. Tadeusz Neumann Wiedzia³em kto
bêdzie jego nastêpc¹ od dnia parafialnego odpustu. Wtedy
pomyœla³em sobie: Mój czas w Naramowicach dobieg³ koñca,
czas na zmianê. Nie chcia³em wchodziæ w uk³ady z nowym
proboszczem, którego trochê zna³em. Wiedzia³em, ¿e delikatnie
mówi¹c, nie ma ³atwego charakteru. Powiedzia³em o tym
ks. biskupowi Zdzis³awowi Fortuniakowi, pytaj¹c go
jednoczeœnie, czy nie mia³by jakiegoœ dla mnie miejsca, gdzie
móg³bym z moimi paroma podopiecznymi wyl¹dowaæ. Wtedy nie
raz w sprawie domu dla m³odzie¿y zawraca³em im g³owê.
Biskup niemal od razu powiedzia³ mi, ze mogê pojechaæ do
Wierzenicy. Nie mia³em pojêcia gdzie to jest, ale w jednej chwili
powiedzia³em, ¿e siê zgadzam. Stanê³o wiêc, by³a to rozmowa
ustna, ¿e od 26 sierpnia 1999 roku obejmê parafiê w Wierzenicy.
Na dekret na piœmie musia³em poczekaæ oko³o 3 tygodni.
W miêdzyczasie jeden raz zjawi³em siê w Wierzenicy.
Pojecha³em zobaczyæ, gdzie to jest i jak to wszystko wygl¹da.
By³o popo³udnie w œrodku tygodnia, ludzi prawie nie by³o widaæ.
W Wierzenicy przy koœciele krêci³y siê jakieœ dzieci. Z nikim nie
rozmawia³em, nie zatrzyma³em siê nawet zbyt blisko koœcio³a by
nie zwracaæ niczyjej uwagi. Nie zagl¹da³em na probostwo. Drugi
raz przyjecha³em oko³o po³owy sierpnia, wtedy mia³em ju¿ dekret
nominacyjny. Na te odwiedziny umówi³em siê z Pani¹
Gospodyni¹ mojego poprzednika, który od koñca maja nie
rezydowa³ ju¿ w parafii. Przyjecha³em wieczorem. Zdaje siê, ¿e
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przywioz³em ju¿ wtedy
jakieœ swoje rzeczy.
Poprosi³em Pani¹ by
pokaza³a mi koœció³.
Weszliœmy do œrodka, by³o
ciemno. Zostawi³a mnie na
œrodku koœcio³a i kaza³a
poczekaæ. Sama wesz³a do
zakrystii i zapali³a œwiat³o.
Pamiêtam ten pierwszy b³ysk
œwiat³a i to oczarowanie jaka
to piêkna œwi¹tynia. Od razu
poczu³em zachwyt
i wiedzia³em, ¿e w tym
koœciele bêdê czu³ siê dobrze.
Z Naramowic do Wierzenicy
na sta³e przyjecha³em po
po³udniu w niedzielê
poprzedzaj¹c¹ 26 sierpnia.
Wtedy wieczorem spotka³em
siê z moim poprzednikiem
ks. Janem Iwanowskim,
który przekaza³ mi wszystkie
sprawy zwi¹zane z
funkcjonowaniem parafii.
Na drugi dzieñ jecha³em na
Mszê œw. po¿egnaln¹ do
Naramowic. Pierwsze chwile
w Wierzenicy stara³em siê
prze¿yæ cicho, by nie
zwracaæ na siebie zbytnio
uwagi. Chodzi³o mi o to by ze spokojem jakoœ ogarn¹æ po
swojemu to miejsce i siê trochê urz¹dziæ. Od razu wtedy
zobaczy³em co bêdzie pierwszym moim wyzwaniem. Na strychu
probostwa poustawiane by³y naczynia do zbierania wody.
Wszêdzie porozk³adane by³y jakieœ czêœci zu¿ytej odzie¿y, koce
szmaty itd. W ten sposób zabezpieczano siê przed zalaniem wod¹
do³u probostwa. Ca³y dach by³ dziurawy. Nie by³o sensu malowaæ
na dole jednej œciany. Rzeczywiœcie we wrzeœniu zjawi³a siê ekipa
dekarzy która po³ata³a wszystkie dziury na dachu i zrobi³a

10

ocieplenie strychu probostwa. Pamiêtam, ¿e na koszta tych prac
zaci¹gn¹³em w banku po¿yczkê. Jeden jedyny raz jak jestem
w Wierzenicy. Sp³aca³em j¹ 3 lata.
Pierwsz¹ osobê, któr¹ pozna³em i której dom nawiedzi³em jeszcze
przed rozpoczêciem oficjalnego urzêdowania w Wierzenicy by³a
dziœ ju¿ œp. Pelagia Gendera. Przysz³a ona na probostwo
i poprosi³a mnie abym przyszed³ do jej mê¿a. Nie wiedz¹c gdzie
mam iœæ, poprosi³em j¹ by poczeka³a i za chwilê razem szliœmy
piechot¹ przez wieœ do jej domu. Po drodze oczywiœcie
rozmawialiœmy.
Na Mszê œw. wprowadzaj¹c¹ mnie do parafii przyjecha³o
z Poznania parê bliskich mi osób i znajomych. By³a tak¿e moja
mama. By³em mile zaskoczony du¿¹ iloœci¹ ludzi w koœciele.
Cieszy³em siê, ¿e ks. biskup Grzegorz Balcerek, który
przedstawia³ mnie w Wierzenicy bardzo m¹drze i odwa¿nie
nawi¹za³ do problemów osoby mojego poprzednika. Nigdy
póŸniej nie czu³em potrzeby nawi¹zywania do tego tematu.
W czasie tej uroczystoœci obecny by³ tak¿e dziekan swarzêdzki
ks. Miko³ajczak. Prêdzej go oczywiœcie odwiedzi³em i jak
zwyczaj nakazuje, przedstawi³em siê. Pamiêtam, ¿e od razu
wtedy wcieli³ siê w role wujka „dobra rada”.Z ¿adnej z tych rad
raczej chyba nie skorzysta³em i tego póŸniej nie ¿a³owa³em.
Do wierzenickich parafian jako proboszcz po raz pierwszy
mog³em siê zwróciæ na koñcu Mszy œw. W czasie liturgii
nauczanie mia³ oczywiœcie ks. biskup. Pamiêtam, ¿e
powiedzia³em, i¿ jako dziad z miasta nie znam siê na zbo¿ach
i ¿adnych uprawach. Mo¿e przy Was siê czegoœ dowiem i nauczê.
(To siê na pewno nie sta³o. Jak g³¹b by³em wtedy w tym temacie,
tak niestety nadal nim jestem.) Przyjecha³em, powiedzia³em,
otworzyæ swoje serce i Was pokochaæ, tak¿e ca³e to miejsce.
Ka¿dy bêdzie mia³ swoj¹ odpowiedŸ co z tego mi siê uda³o
zrobiæ.
Z przygotowaniem Mszy mia³y miejsce dwa zdarzenia
anegdotyczne. Pierwsze to, ¿e tak jak w Kanie Galilejskiej (akurat
t¹ ewangeliê odczytuje koœció³ w œwiêto MB Czêstochowskiej)
w koœciele w Wierzenicy zabrak³o wina. Niestety nie umia³em
albo mam zbyt ma³¹ wiar¹ aby przemieniæ wodê w wino. Pan
Wojciech koœcielny musia³ prêdko jechaæ do Kobylnicy po¿yczaæ
wino. Drugie zdarzenie zwi¹zane by³o z fotelem celebransa.
Przymierzaj¹c siê na tym fotelu krótko przed czasem jak ludzie
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zaczêli siê schodziæ do koœcio³a, zauwa¿y³em, ¿e nogi tego fotela
siê rozchodz¹. Mog³oby byæ tak, ¿e biskup siadaj¹c z rozmachem
w czasie liturgii rypn¹³by na ziemiê. Gdyby wiedzia³ i usiad³
delikatnie to mo¿e by siê nic nie sta³o. Lepiej jednak nie
ryzykowaæ. Pamiêtam, ze jakimiœ sznurkami wi¹zaliœmy te nogi
by siê nie rozchodzi³y.
W niedzielê pojecha³em pierwszy raz na Mszê œw. do Kar³owic.
Oczywiœcie wczeœniej zd¹¿y³em tam zajrzeæ. Od razu tutaj te¿
widzia³em, ¿e czeka mnie nie lada wezwanie dokoñczenia
budowy. Znowu musia³em siê ze wstydem przyznaæ, ¿e
o sprawach budowlanych te¿ nie mam zielonego pojêcia i
w œcianê sam nie wbi³em chyba ¿adnego gwoŸdzia. Wyrazi³em
nadziejê, ¿e jednak krok po kroku wszystko zrobimy.
Na tamt¹ chwile dwie sprawy by³y dla mnie wa¿ne: odwiedziæ
w jak najkrótszym czasie wszystkich w domu i wiedzieæ gdzie s¹
poszczególne miejscowoœci. Chodzi³o mi o to aby w razie czego
móc samemu do tych miejsc podjechaæ. To mi siê uda³o. Pomys³
z krótkimi odwiedzinami nowego proboszcza w domach u ludzi
okaza³ siê dobry i da³ mi rzeczywiœcie spor¹ orientacje. W tym
roku, tym razem ja jako wujek „dobra rada” podsun¹³em go
ksiêdzu, który rozpoczyna³ swoj¹ pierwsz¹ samodzieln¹ pracê
w parafii. Drug¹ spraw¹ by³a kwestia intencji mszalnych, które
ludzie pozamawiali i czêsto sk³adali te¿ ofiary za nie, a nie zosta³y
one odprawione w okresie czerwiec, lipiec sierpieñ. Kto
zamawia³ Mszê œw. a nie sk³ada³ ofiary, móg³ po prostu przyjœæ
i zamówiæ sobie Mszê w nowym terminie.. Dla mnie wa¿ne by³o
by przyjête zobowi¹zania mojego poprzednika w jak najbli¿szym
czasie zrealizowaæ. Dlatego prosi³em od pierwszej niedzieli by siê
zg³aszaæ w tej sprawie. Nie chcia³em by ktokolwiek mia³ ¿al o to,
ze przy okazji tej zmiany zosta³ w jakiœ sposób skrzywdzony.
Macieju, nasz od 20 lat redaktorze jest w tej chwili ju¿ 7.00,
siedzê od czwartej. Rano najlepiej mi g³owa pracuje. Koñczê
pisanie spe³niaj¹c Twoj¹ sugestiê by jeszcze trochê uzupe³niæ to
co napisa³em w pierwszym artykule. Pewno za chwile jeszcze coœ
mi siê przypomni ale na wiêcej nie bêdzie ju¿ miejsca. Wiem, ¿e
na redakcyjny awans zawodowy ze wzglêdu na brak kwalifikacji,
niestety nie mam co liczyæ. Ale pokornie liczê choæby na drobn¹
pochwalê za t¹ pracowitoœæ od œwitu.
x Przemys³aw Kompf
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Parafialne wakacje w Smoszewie
Tegoroczny wakacyjny wyjazd wakacyjny dzieci, m³odzie¿y
i doros³ych organizowany by³ w miejscowoœci Smoszewo na
Mazowszu. Byliœmy oko³o 30 km od Warszawy. Nikt zapewne
nie s³ysza³ o tej miejscowoœci, po³o¿onej w pobli¿u lotniska
w Modlinie. Zatrzymaliœmy siê w Hostelu Smoszewskim
obs³uguj¹cym goœci korzystaj¹cych z podró¿y lotniczych.
Warunki noclegowe by³y dobre. Nie s³ysza³em ¿eby ktoœ
narzeka³. W ko³o tego miejsca nie by³o ¿adnego wiêkszego
ruchu. Cisza i spokój. W miejscowoœci przebywa³o sporo osób
z Ukrainy, które najmowa³y siê do pracy sezonowej
w ogrodnictwie. Niektóre z nich krêci³y siê blisko hostelu i to
mog³o wydawaæ siê trochê podejrzane. Na drugi dzieñ wszystko
siê wyjaœni³o. Bêd¹c w pobli¿u obiektu ³apali darmowy dostêp
do sieci internetu, z którego mogli korzystaæ mieszkañcy hostelu.
Jako pierwsze pojecha³y dzieci. Wyjazd mia³ miejsce w œrodê
9 lipca o 9.00. Pan Przemek Stêpniak zjawi³ siê autokarem dobr¹
godzinê wczeœniej we Wierzonce i mo¿na by³o wszystko to co
by³o przygotowane na wyjazd ze spokojem za³adowaæ. Do
pomocy stawi³o siê kilku silnych m³odych mê¿czyzn, za³adunek
poszed³ wiêc bardzo sprawnie. Bardzo im wszystkim dziêkujê.
Nie musia³em chwytaæ ¿adnej ciê¿szej paczki. Do wyjazdu czasu
zosta³o tyle, ¿e jeszcze ze spokojem mogliœmy napiæ siê kawy.
Mój samochód zapakowa³em i przygotowa³em do wyjazdu dzieñ
wczeœniej. Rzeczywiœcie zrobi³em to doœæ starannie, tak ¿e nie
musia³em sobie co chwilê przypominaæ, ¿e jeszcze o czymœ
zapomnia³em. Rano nakarmi³em koty, zamkn¹³em probostwo
i odda³em klucze pani Marii by dalej sprawowa³a opiekê nad
moim zwierzyñcem. Mog³em ze spokojem jechaæ za autobusem.
Mieliœmy do pokonania oko³o 300 kilometrów. Nie jest to wielka
odleg³oœæ. Tym niemniej nie mo¿na tego przejechaæ jednym
ci¹giem. Po drodze trzeba siê zatrzymywaæ. Z dzieæmi zrobiliœmy
d³u¿szy postój w Licheniu. Na dwa pacierze weszliœmy do
bazyliki, potem jeszcze grupa zajrza³a na szlak piêknie zrobionej
drogi krzy¿owej. Tam dopad³ nas deszcz i trzeba by³o siê chowaæ.
Doroœli chyba wszyscy mieli ju¿ niejedn¹ okazjê by jechaæ do
Lichenia dlatego te¿ po drodze nie zatrzymaliœmy siê tam ale
w £owiczu i na chwilê zajrzeliœmy do tamtejszej katedry. W
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pierwszej chwili wydawa³o siê, ¿e ona pomimo niedzieli jest
zamkniêta . Na szczêœcie ktoœ z przechodz¹cych miejscowych
powiedzia³, ¿e wejœcie otwarte do bazyliki jest z drugiej strony.
Tak wiêc mogliœmy wejœæ do œrodka. Rzeczywiœcie œwi¹tynia
prezentuje siê okazale. Zaraz przypomnia³em sobie film,
z wystêpu w tej bazylice Braci Kaczmarek, po którym biskup
³owicki piêknie ich pob³ogos³awi³. To by³ w³aœnie ten obraz przy
ogl¹daniu którego pomyœla³em sobie, skoro wystêpuj¹ w
koœcio³ach, to mo¿e by ich tak zaprosiæ do Wierzenicy.
Po przyjeŸdzie na miejsce wszyscy uczestnicy szukaj¹ swoich
pokoi, ka¿dy chce siê rozpakowaæ i trochê ogarn¹æ w nowym
miejscu. Dla organizatora najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest ogarniecie
kuchni, bo przecie¿ za krótki czas trzeba bêdzie wydaæ pierwszy
posi³ek. Dzieci piêknie pomog³y przenieœæ do pomieszczeñ
magazynowych to co zabraliœmy ze sob¹. W ci¹gu godziny
wszystko by³o ju¿ ogarniête. Kiedy przyjechali doroœli tego
problemu ju¿ nie by³o. Pani Basia Kominkiewicz, która gotowa³a
przez ca³y czas, zosta³a w Smoszewie miêdzy jednym turnusem
a drugim i mog³a spokojnie podaæ posi³ek zaraz po naszym
przyjeŸdzie.

Wycieczkowy program zwiedzania przez dzieci i doros³ych
w kilku punktach by³ zbie¿ny. Obie grupy zaliczy³y spacer w
Lasach Kampinoskich, zwiedza³y Twierdzê Modlin, Muzeum
Powstania Warszawskiego w Warszawie, odby³y spacer po
piêknym Parku £azienkowskim i rejs statkiem po Zalewie
Zegrzyñskim. M³odsi koniecznie chcieli jechaæ na basen odkryty,
zaliczyæ w stolicy przejazd metrem i zwiedziæ Stadion Narodowy.
Z oczywistych wzglêdów edukacyjnych zaprowadziliœmy ich
tak¿e do Centrum Nauki Kopernik. Jest to niesamowita lekcja
pogl¹dowa z rozmaitych dziedzin ¿ycia. Kapitalnie widaæ jak
realizuje siê w praktyce zasada „bawi¹c siê uczymy i ucz¹c siê
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bawimy”. Wakacyjna wizyta w Centrum Nauki jest lepsza ni¿
wiele lekcji w szkole. Chocia¿ bilety wejœciowe nie s¹ tanie, to
warto te koszty ponieœæ. W drodze powrotnej obie grupy mog³y
zobaczyæ piêkn¹ katedrê w P³ocku. Z doros³ymi odwiedziliœmy
piêkne sanktuarium w Czerwiñsku i klasztor w Niepokalanowie.
W Czerwiñsku pan kierowca Przemek pokaza³ kunszt
niesamowitego opanowania kierownicy. Nie zauwa¿yliœmy znaku
skrêtu w lewo w stronê koœcio³a. Pojechaliœmy prosto i po chwili

znaleŸliœmy siê na w¹skich uliczkach czerwiñskiego ryneczku.
Dobrze, ¿e akurat na ulicy nie by³o ¿adnej stra¿y czy policji.
Mandat by³by murowany. Nie wolno tam by³o wje¿d¿aæ takim
du¿ymi pojazdami. Zawróciæ na w³aœciw¹ drogê nie by³o ³atwo
ale jak siê ma takie umiejêtnoœci prowadzenia pojazdu jak pan
Przemek nie by³o to niemo¿liwe. Kiedy manewr dwukrotnego
skrêtu w lewo siê uda³ wszyscy odruchowo zaczêli klaskaæ
i niektórzy.... odetchnêli z ulg¹.
W czasie pobytu dzieci na weekend wraca³em do Wierzenicy.
W jedna i druga stronê podró¿ zaliczy³em bez problemów.
W nastêpnym tygodniu, kiedy koñczy³ siê turnus dzieciêcy, ze
wszystkimi przyjecha³em do Wierzenicy autobusem. Cieszy³em
siê, ¿e nie muszê samemu prowadziæ pojazdu. W czasie drogi
dzieci koniecznie chcia³y zatrzymaæ siê przy sieci Mc Donalda.
Trzeba by³o wydaæ ostatnie zaskórniaki, które jeszcze wielu
zosta³y. Kiedy w Kar³owicach wysiedli ostatni uczestnicy
m³odzie¿owego wyjazdu, zrobi³em tradycyjne uff i powiedzia³em
Bogu niech bêd¹ dziêki. Za ka¿dym razem czuje siê niesamowit¹
odpowiedzialnoœæ w opiece nad dzieæmi. Mo¿na nie wiadomo jak
uwa¿aæ a i tak zawsze jest obawa, czy siê coœ nie wydarzy. Bogu
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dziêkujê za naszych kochanych i dobrych wychowawców,
opiekunów naszych dzieci: Hannê Pytel i Genowefê Springer. To
s¹ naprawdê odpowiedzialne osoby. Przy doros³ych takiego
ciê¿aru
odpowiedzialnoœci
nie ma. Ka¿dy
odpowiada za
siebie.
Najpiêkniejszym
dla mnie
momentem by³o
usi¹œæ na tarasie
widokowym w
œrodku Lasów
Kampinoskich i popatrzeæ wko³o siebie na rozlewaj¹c¹ siê
dooko³a urocz¹ ³¹kê bagienn¹. Cisza i spokój tego miejsca
nastraja³ mnie doskonale. Gdybym przyjecha³ tam sam
siedzia³bym na tym tarasie bardzo d³ugo. Nie mia³em ochoty siê
ruszaæ. By³em tam dwukrotnie najpierw z grup¹ dzieciêc¹, potem
z doros³ymi. Ten drugi pobyt, kiedy by³em tam ju¿ wczeœniej, by³
przeze mnie wrêcz oczekiwany.
Najbardziej przejmuj¹ce by³y obrazy w Muzeum Powstania
Warszawskiego. Obrazy wojny w mieœcie, twarze ludzi, którzy
nale¿eli do pokolenia naszych dziadków, ojców i matek, czy
innych bliskich nam osób, robi¹ niesamowite wra¿enie. Przez
d³ugi czas zwiedzania towarzyszy³a mi na przemian modlitwa za
zmar³ych i modlitwa o pokój. Zlewa³o siê to z westchnieniem
„Chwa³a Bohaterom”. Z tego miejsca nie mo¿na wyjœæ
nieporuszonym. To poruszenie widaæ by³o tak¿e u naszych dzieci,
które tak jak wszyscy, obok twarzy doros³ych mog³y zobaczyæ
tak¿e Ma³ych Powstañców.
Wielkie dziêki tym którzy wsparli nasze wyjazdy. Wyjazd dzieci
i m³odzie¿y realizujemy w partnerstwie w Urzêdem Miasta i
Gminy Swarzêdz, Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu,
Caritas Archidiecezji Poznañskiej oraz z firm¹ „Consdata”
z Poznania. Wyjazd doros³ych wspiera Starostwo Powiatowe
w Poznaniu i Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Poznaniu/ Bez tego wsparcia oba wyjazdy nie
mog³yby dojœæ do skutku bo by³yby o wiele dro¿sze i ma³o kogo
by³oby na nie staæ.
x Przemys³aw Kompf
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Wycieczka po Puszczy Zielonce
i jej okolicach œladem
dawnych cmentarzy ewangelickich
W Puszczy Zielonce i jej okolicach mo¿na natrafiæ na wiele dawnych
cmentarzy ewangelickich. Obiekty te znajduj¹ siê najczêœciej poœród
³¹k, pól oraz lasów i stanowi¹ charakterystyczn¹ pozosta³oœæ po
ludnoœci pochodzenia niemieckiego. Od czasów Rzeczpospolitej
szlacheckiej zamieszkiwa³a ona rejon Puszczy Zielonki wspólnie
z Polakami. Stan cmentarzy, na których sk³adano cia³a ewangelików,
od momentu zakoñczenia drugiej wojny prezentuje siê niestety coraz
gorzej. Istniej¹ nieliczne wyj¹tki, jak np. miejsca pochówku w Klinach,
Dzwonowie i Wierzonce. Do niedawna nie najlepszy stan cmentarzy
ewangelickich wynika³ g³ównie z dzia³añ z³omiarzy czy poszukiwaczy
skarbów, którzy dokonywali dewastacji w celu osi¹gniêcia korzyœci
materialnych. Dziœ najwiêkszym wrogiem wydaj¹ siê byæ si³y przyrody
- chocia¿by upadaj¹ce wskutek wichur drzewa nierzadko doszczêtnie
niszcz¹ nagrobki.
Zapraszamy na wycieczkê po Puszczy Zielonka i jej okolicach œladem
dawnych cmentarzy ewangelickich. Trasa liczy blisko 40 km.
Skierowana jest przede wszystkim do rowerzystów, ale mo¿e zostaæ
wykorzystana równie¿ przez osoby poruszaj¹ce siê samochodami,
motocyklami czy mi³oœników ca³odniowych wycieczek pieszych.
Przebieg wycieczki: Wierzenica – Wierzonka (2,7 km) – Kar³owice
(5,2 km) – Skorzêcin (7,6 km) – Pruszewiec (11,6 km) – Tuczno
(12,9 km) – Odrzyko¿uch (14,5 km), Zielonka (18,3 km) – Huciska
(20,6 km) – Okoniec (21,8 km) – Kamiñsko (23,9 km) – P³awno
(24,9 km) – Czernice (27,9 km) – Ludwikowo (31,5 km) – Dêbogóra
(33,5 km) – Wierzonka (35,9 km) – Wierzenica (38,6 km)
Wierzonka – nekropolia mieœci siê w lesie przy stawach rybnych,
z dala od g³ównych zabudowañ wsi. Ze wzglêdu na dobre oznakowanie
³atwo j¹ odnaleŸæ. Na tym cmentarzu znajduj¹ siê groby zarówno
zwyk³ych mieszkañców wsi, jak i cz³onków rodu von Treskowów, który
niegdyœ w³ada³ wieloma miejscowoœciami w okolicy, m.in. Owiñskami,
Radojewem, Wierzonk¹, Mielnem czy Kar³owicami. Uwagê zwracaj¹
przede wszystkim przyozdobione masywnymi g³azami groby Angelique
i Hugona von Treskowów. Poza obszarem nekropolii znajduje siê
mogi³a W³adys³awa Koz³owskiego. Wed³ug relacji Franciszka Jasika,
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ten m³ody Polak uderzy³
niemieckiego ch³opca, co
poskutkowa³o œmierci¹ dziecka.
Potem Koz³owski siê ukrywa³,
jednak ktoœ go wyda³. Trafi³ do
obozu przejœciowego, bêd¹c
przetrzymywanym w piwnicy
gorzelni w Wierzonce. Nastêpnie
po jednym lub dwóch dniach
zosta³ zastrzelony na
nieistniej¹cym ju¿ mostku blisko
póŸniejszego miejsca pochówku.
Hitlerowcy cia³o wrzucili do
stawu, a wydobyto je dopiero
przy oczyszczaniu zbiornika.
Skorzêcin – wieœ ta znajduje siê
dwa kilometry od Kar³owic
w kierunku wschodnim, na
pograniczu gmin Pobiedziska i Swarzêdz. Obecnie jest ca³kowicie
wyludniona, tote¿ czêsto na wspó³czesnych mapach nie jest
uwzglêdniana. Cmentarz ewangelicki za³o¿ono poœrodku pola - kilka
metrów na prawo od polnej drogi ³¹cz¹cej Kar³owice i Kowalskie,
naprzeciwko grodziska sto¿kowatego (wed³ug innych wersji kurhanu
b¹dŸ kopca usypanego przez szwedzkich ¿o³nierzy w czasie potopu).
Stanowi on jedn¹ z niewielu ju¿ pozosta³oœci po dawnych mieszkañcach
Skorzêcina. Powsta³ przypuszczalnie w drugiej po³owie XIX wieku, gdy
zaludnienie osady dochodzi³o do 150 osób. Na niewielkim cmentarzu
mo¿na natrafiæ na fragmenty szeœciu grobów oraz op³otowania. Z³o¿ono
tu cia³a m.in. cz³onków zamo¿nej rodziny Krenzów, która
gospodarowa³a na oko³o 100 hektarach i posiada³a elektrowniê
wiatrow¹. Co ciekawe oko³o 100 metrów od cmentarza w stronê
Kar³owic istniej¹ ruiny zabudowañ nale¿¹ce do niegdyœ przywo³anej
rodziny.
Pruszewiec – cmentarz po³o¿ony jest ko³o opustosza³ego domu,
naprzeciwko oddzia³u leœnego 53. Jego odnalezienie nieznacznie u³atwia
widoczny z polnej drogi drewniany krzy¿ /foto./. W Pruszewcu
pozosta³y fragmenty kilkunastu nagrobków. Pochowano tu m.in.
Gottlieba i Henriettê Schleusnerów, którzy zmarli dok³adnie tego
samego dnia – 13 kwietnia 1902 roku. Najstarsza mieszkanka Mielna,
Krystyna Kasprowicz – która w trakcie drugiej wojny mieszka³a
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w Tucznie – pamiêta, ¿e
ceremoniom pogrzebowym na
tym cmentarzu towarzyszy³o
g³oœne granie orkiestry.
Zielonka – cmentarz znajduje
siê przy kompleksie sportowym
z boiskiem pi³karskim,
urz¹dzeniami do æwiczeñ i
placem zabaw. Mo¿na odczytaæ,
¿e zosta³a tutaj pochowana
chocia¿by zmar³a w latach 30.
XIX wieku Marie Zeise. Uwagê
na cmentarzu w Zielonce
przykuwa przede wszystkim
grobowiec z czerwonej ceg³y
/foto./, w którym – wed³ug
jednej z hipotez – z³o¿ono cia³o
Herty Mortzfeldt. To ¿ona
inspektora lasów Rejencji
Poznañskiej w latach 18741882, Justusa Mortzfeldta. Jej
imieniem nazwano uroczysko
w Puszczy Zielonka.
Huciska – cmentarz za³o¿ono
na wzniesieniu za krzy¿em, po
prawej stronie drogi Okoniec –
Boduszewo. Do dziœ pozosta³y
tylko: kilka
zdekompletowanych nagrobków
oraz betonowy s³up, w
przesz³oœci pe³ni¹cy zapewne
rolê elementu sk³adowego
ogrodzenia. Starsi mieszkañcy
Hucisk wspominali, ¿e przed
laty by³o tu oko³o 20 mogi³.
Pod¹¿aj¹c w kierunku
Kamiñska, warto zwróciæ
uwagê na urokliw¹ gajówkê
w niewielkim Okoñcu, któr¹
zbudowano w 1913 roku.
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Kamiñsko – cmentarz po³o¿ony jest na wzgórzu za dawn¹ szko³¹
z pocz¹tku XX wieku, w oddziale leœnym 70. Istniej¹ tu pozosta³oœci
kilkunastu nagrobków. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ postumenty pod
tablice stylizowane na pieñ dêbowy z liœæmi oraz doskonale zachowana
p³yta nagrobna. Widnieje na niej napis informuj¹cy, ¿e w Kamiñsku
pochowano Wilhelma Albrechta, który zmar³ w 1903 roku, maj¹c
74 lata.
Czernice – cmentarz znajduje siê na
sporej wielkoœci wzniesieniu przy
Jeziorze Czarnym. Aby do niego
dotrzeæ, trzeba pokonaæ czêœciowo
zabagnion¹ dolinê, gdzie widaæ ruiny
dawnej szko³y. Zachowa³y siê tutaj
pozosta³oœci trzech nagrobków, jednak
ukszta³towanie powierzchni ziemi
zdradza istnienie równie¿ innych miejsc
pochówku. Archeolodzy podejrzewaj¹,
¿e pod cmentarzem usytuowane jest
starsze cmentarzysko. Czernice to –
podobnie jak Kamiñsko i Huciska –
dawna osada olêderska.
B³a¿ej Sienkowski
tekst i foto.
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Metryki matki i ¿ony Augusta Cieszkowskiego
Pytanie pañ o wiek doœæ powszechnie uchodzi³o za niezbyt eleganckie
(dziœ w przypadku znanych osób czy znajomych na Facebooku nie ma
problemu z jego poznaniem). Byæ mo¿e i z tego wzglêdu okaza³o siê, ¿e
s¹ nieœcis³oœci dotycz¹ce daty narodzin dwóch najwa¿niejszych dla
Augusta Cieszkowskiego kobiet. Pierwsza z nich to matka – Zofii
z Kickich a druga Helena (Halina) ¿ona Augusta oraz matka Krzysztofa
i Augusta Adolfa zwanego „Guga”. W przypadku ¿ony Augusta ju¿
kilka lat temu dotarliœmy do pierwszych wiarygodnych informacji
wyjaœniaj¹cych kwestiê jej wieku i imienia. Jeœli spojrzymy na
zwieñczeniu krypty, w której pochowani s¹ Cieszkowscy i tablice w jej
wnêtrzu to jest tam napisane
HALINA z CIESZKOWSKICH CIESZKOWSKA
* 1838 R † 1861 R
Wiek przysz³ej hrabiny Cieszkowskiej wzbudza³ emocje ju¿ przed jej
zaœlubinami. Najwiêkszy przyjaciel Augusta – romantyczny poeta
Zygmunt Krasiñski w napisa³ 2 marca 1857 roku do innego ze swych
przyjació³ – Adama So³tana w liœcie z Pary¿a; Wiesz, ¿e Aug[ust]
Cieszk[owski] ¿eni siê z siostr¹ stryjeczn¹ 16-stoletni¹? A jego ¿ona
Eliza Krasiñska do Zofii Potockiej; A Ty co powiesz, moja Cioteczko,
o naszym ³otrzyku i don Juanie Cieszkotin – ¿eni siê! … poœlubia m³od¹
dziewczynê!!! Swoj¹ 16 czy 17-letni¹ kuzynkê!!!!!! Jak obwieœciæ tê
nowinê poza Alpami!!! Jak mia³ na imiê wybranka serca Augusta,
Helena czy Halina? Halina powszechnie funkcjonuje i pod tym to
imieniem kiedy zmar³a m¹¿ uwieczni³ j¹ w nazwie Wy¿sza Szko³a
Rolnicza im. Haliny (pocz¹tkowo Szko³a Rolnicza im. Haliny). Tak¿e
napis w³asnorêcznie skreœlony rêk¹ Augusta Cieszkowskiego na jej
fotografii znajduj¹cej siê w zbiorach Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk; Halinka moja - zbola³a œwie¿em sieroctwem po stracie
Matki i Ojca (matka zmar³a w 1854 roku, a ojciec w 1856 roku). Oraz
dedykacja w jego dziele „O drogach ducha” brzmi¹ca; Œ. p. ¿onie swojej
Halinie. Zdaj¹ siê te¿ przemawiaæ za tym. Ale ju¿ zapis zwi¹zany
z procesem powstawania Szko³y Rolniczej im. Haliny; Rezultat obrad
i preliminarz ustanowiony przez komisy¹ zosta³ zakomunikowany
hr. Cieszkowskiemu, któren w niecierpliwoœci swej, by rozpoczête dzie³o
do przyjaznego portu jak najprêdzej doprowadziæ w dzieñ imienin
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nieboszczki swej ¿ony (22 maja), [w kalendarzu to imieniny Heleny]
zaczyna budziæ w¹tpliwoœæ. Za tym, ¿e ¿ona Augusta Cieszkowskiego
prze¿y³a 23 lata zda siê te¿ przemawiaæ wystawione 19 lipca 1932 roku
w Berlinie jej œwiadectwo œmierci. W tym miejscu dygresja. Po co po
tylu latach od jej zgonu. W pierwszej chwili oczywistym wydaje siê
postêpowanie spadkowe po zmar³ym w maju „Gudze”. Ten jednak od
ponad 30 lat by³ jedynym w³aœcicielem Wierzenicy i dóbr w innych
czêœciach Polski. ¯aden z szeregu zachowanych dokumentów odnoœnie
postêpowania spadkowego nie mówi o potrzebie udowadniania praw
maj¹tkowych po rodzicach czy zmar³ym w 1901 roku bracie
Krzysztofie. Bardziej przekonywuj¹cym wydaje siê byæ jego
wystawienie zwi¹zane z przenosinami jej doczesnych szcz¹tek z katedry
œw. Jadwigi w Berlinie do Wierzenicy. To zda siê wskazywaæ, ¿e trumny
matki i zapewne Paw³a – dziadka „Gugi” trafi³y do wierzenickiej krypty
dopiero po jego œmierci. Wróæmy do tematu imienia i wieku. Obie te
kwestie wyjaœnia kilka dokumentów. Pierwszy to odpis z akt koœcio³a
œw. Krzy¿a w Warszawie, w zbiorach PTPN. Wynika z niego, ¿e na
œwiat przysz³a 1 wrzeœnia 1836 roku w domu rodziców, Joanny z
baronów Maltzan i Krzysztofa Cieszkowskiego w Warszawie a na
chrzcie, 10 wrzeœnia 1836 roku otrzyma³a imiona Helena Izabella. To
Ÿród³o znaliœmy najwczeœniej. W oryginale (skan) aktu narodzin drugie
imiê zapisano jako Izabela, przez jedno „l”. Ewenementem jest ponowny
zapis o jej narodzinach znajduj¹cy siê w aktach parafii Jeruzal z 1842
roku. Figuruje tam jako Helena Izabella urodzona 1 wrzeœnia 1836 roku
w Warszawie. W akcie œlubu z 19 kwietnia 1857 roku, w tej samej
parafii, Helena Izabella zosta³a zapisana jako lat dwadzieœcia i miesiêcy
siedm licz¹ca a August jako licz¹cy 42 lata. Helena Cieszkowska na co
dzieñ nazywana by³a Halin¹ i to imiê trafi³o do dokumentów. Ciekawa
architektonicznie drewniana czêœæ wierzenickiej krypty cieszkowskich
powsta³a w 1936 roku. Decyduj¹c o treœci umieszczonego na niej napisu
spadkobiercy „Gugi” z jednej strony oparli siê na znanym im,
utrwalonym imieniu Halina a datê œmierci zaczerpnêli zapewne ze
œwiadectwa wystawionego w Berlinie ignoruj¹c zapisane tam imiê
Helena. Metryki w jej przypadku nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, urodzi³a
siê w 1836 roku a pierwsze imiê to Helena.
W odniesieniu do matki Augusta jej imiê nie budzi³o
w¹tpliwoœci – Zofia. Pod takim imieniem figuruje ona w kontrakcie
przedœlubnym zawartym przez Kickich i Cieszkowskich 20 paŸdziernika
1813 roku w Dobrzanach. Nie dysponujemy dokumentami mog¹cymi
wskazywaæ, ¿e nosi³a tak¿e jakieœ inne imiê czy imiona. Jeszcze do
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schy³ku 2014 roku podana Teofilowi Lenartowiczowi przez Augusta
Cieszkowskiego data jej narodzin – 1796 (sam rok) umieszczona przez
artystê na pomniku nagrobnym w bazylice Santa Croce nie budzi³a
naszych w¹tpliwoœci. Przyjmowaliœmy, ¿e skrupulatny i pragmatyczny
na co dzieñ syn poda³ w³aœciwy rok. Maj¹c do dyspozycji skany aktów
narodzin Augusta i jego siostry jednak zw¹tpiliœmy. Spisany
14 wrzeœnia 1814 roku akt narodzin Augusta zawiera informacje o
wieku rodziców. O matce: Mai¹cey lat dwadzieœcia ieden i ojcu; licz¹cy
lat dwadzieœcia Oœm. Wed³ug zapisu na trumnie Paw³a Cieszkowskiego
w Wierzenicy urodzi³ siê on 22 stycznia 1786 roku. Czyli istotnie mia³
skoñczonych 28 lat. Odejmuj¹c 1814 - 21 otrzymamy jako rok narodzin
Zofii 1793. Ze spisanego 19 wrzeœnia 1815 roku aktu narodzin drugiego
dziecka Zofii i Paw³a – córki Gabrieli mo¿na przeczytaæ, ¿e; stawi³ siê
JW. Pawe³ Cieszkowski lat 30 maj¹cy i o matce; Zofii z Kickich lat
dwadzieœcia trzy mai¹cey. Rachunki w tym przypadku to
1815 - 30 = 1785 i 1815 - 23 = 1792. Dwa lata ró¿nicy zapisane
w odstêpie roku wskazuj¹, ¿e tym razem zosta³y zapisane lata ¿ycia
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rozpoczête przez ma³¿onków. Informacje te zdaj¹ siê wskazywaæ, ¿e
Zofia urodzi³a siê po drugiej po³owie wrzeœnia 1792 lub w 1793 roku
(przed wrzeœniem). By³a starsza o 3 lub 4 lata w stosunku do zapisu na
pomniku we Florencji. Podczas naszego wakacyjnego wyjazdu w lipcu
2015 roku dotarliœmy do Sobieszyna w powiecie ryckim. Tam w koœciele Podwy¿szenia Krzy¿aŒwiêtego stoj¹cym na Modrzewiowej Górze
pochowana jest babcia mateczna Augusta i rodzeñstwo jego matki.
W oparciu o zapisy na epitafium Kickich i w: Kronika polskich rodów
szlacheckich Podola. Wo³ynia i Ukrainy usi³owaliœmy z braku innych
Ÿróde³ dojœæ dat narodzin rodzeñstwa Zofii. Jeœli Gabryella, jak zapisano
na epitafium, zmar³a 3 maja 1876 roku maj¹c 85 lat to w zale¿noœci od
sposobu liczenia – lata skoñczone lub rozpoczête, urodzi³a siê w 1791
lub 1792 roku. Franciszek ma zapisan¹ na epitafium datê narodzin 1
paŸdziernika 1798 roku, na tabliczce znajduj¹cej siê na trumnie jest inna
data roczna 1795 a w: Kronice polskich... podano 1796. Z zapisu w niej
wynika, ¿e by³ on pierwszym synem Augusta i Marianny (w Sobieszynie
Marya) Kickich. Zmar³y 12 kwietnia 1878 roku Alexander by³ ich
drugim mêskim potomkiema urodzony w 1803 roku (19 paŸdziernika)
Kajetan trzecim. Te niepoparte dokumentami i czasami rozbie¿ne dane
mog¹ œwiadczyæ, ¿e Zofia by³a m³odsz¹ siostr¹ Gabrieli. Zdaj¹ siê
wskazywaæ, ¿e mog³a przyjœæ na œwiat 1792 lub 1973 roku. Reasumuj¹c
wyniki naszychposzukiwañ, mamy prawo uwa¿aæ, ¿e matka i ¿ona
Augusta Cieszkowskiego by³y o kilka lat starsze ni¿ to wynikaz napisów
w miejscach ich wiecznego spoczynku.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Ks. Arcybiskupa Marka
Jêdraszewskiego Metropolitê
Krakowskiego znam od jesieni
1980 roku. Akurat tamtego roku
przekroczy³em jako kleryk progi
poznañskiego seminarium.
On rozpocz¹³ tam prace jako
prefekt. By³ wtedy po studiach w
Rzymie. Mia³ za sob¹ 7 lat
kap³añstwa. Z czasów
seminaryjnych wspominam go z
jak najlepszej strony. Funkcjê
prefekta pe³ni³ przez wszystkie
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ARCH. KRAK.

moje kleryckie lata. By³ te¿ wyk³adowc¹ dwóch przedmiotów
z filozofii. Na I i II roku mieliœmy z nim wiêc jeszcze dodatkowo
wyk³ady i egzaminy. Jako wyk³adowca mnie osobiœcie nie
porwa³, na egzaminach zachowywa³ siê sympatycznie ale by³
wymagaj¹cy. Etatowo jako prefekt przez kilka lat siedzia³
w Antoninku z diakonami, czyli klerykami szóstego roku
przygotowuj¹cymi siê ju¿ do œwiêceñ kap³añskich.
W g³ównym budynku seminaryjnym przy Wie¿owej pojawia³ siê
rzadziej ale i tak mieliœmy z nim sporo kontaktów. Tak¿e nasz
rocznik zaliczy³ szósty rok w Antoninku pod jego opiek¹. Zawsze
sob¹ prezentowa³ wysok¹ kulturê osobist¹. Mia³ dla nas za
ka¿dym razem m¹dre buduj¹ce s³owo. Odnosi³ siê do nas bardzo
przyjaŸnie. Przyjemnie siê z nim rozmawia³o, nie stwarza³
jakiegoœ dystansu. Na tle innych seminaryjnych moderatorów,
których czasami jako klerycy mieliœmy serdecznie doœæ, prefekt
Marek Jêdraszewski wybija³ siê nieporównywalnie. Gdy byliœmy
m³odsi nie raz mówiliœmy sobie: byle doci¹gn¹æ do szóstego roku
i wtedy z Mareczkiem bêdzie przyjemnie. Tak te¿ rzeczywiœcie
by³o. Myœlê, ¿e wszyscy moi koledzy z rocznika maj¹ podobne
zdanie.
Dzieñ po œwiêceniach gdy by³a Msza œw. w seminarium, na jej
zakoñczenie udzielaliœmy wszystkim jako neoprezbiterzy
indywidualnego b³ogos³awieñstwa. Nak³adaliœmy na ka¿dego
nasze rêce. Przy tej okazji uca³owa³em kap³añskie d³onie prefekta
Marka, tak¿e naszego ojca duchownego Zbigniewa
Sujkowskiego. Kilka dni po œwieceniach prze¿y³em bardzo mi³y
moment: prefekt Marek Jêdraszewski odwiedzi³ mnie w moim
domu i spotka³ siê z moimi przyjació³mi ze studiów
uniwersyteckich, których zaprosi³em akurat na ten dzieñ do
domu. By³o to dla nas wszystkich bardzo mi³e spotkanie. Wielu
moich kolegów, tych z Poznania i pobliskich okolic prze¿y³o
z nim podobne odwiedziny.
Kilka lat póŸniej zosta³ biskupem pomocniczym Archidiecezji
Poznañskiej. Raz czy drugi przy jakiejœ okazji mia³em mo¿liwoœæ
spotkaæ go na rozmaitych uroczystoœciach. Pamiêtam jak
przyjecha³ do Naramowic na bierzmowanie i... niemi³osiernie
przynudza³ w czasie liturgii. Po uroczystoœci w koœciele i
poczêstunku na probostwie przyszed³ do mnie do domu na
wikariat i tam spotka³ siê z moimi podopiecznymi. Zupe³nie inny
biskup Marek. Odprê¿ony, pe³en zainteresowania i braterskiego
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ciep³a. By³em mu wtedy bardzo wdziêczny za to spotkanie. Tym
bardziej dziwi³em siê, dlaczego w koœciele by³ taki drêtwy.
Od jakiegoœ czasu zacz¹³em uwa¿niej s³uchaæ jego publicznych
wyst¹pieñ jako biskupa metropolity krakowskiego. Ju¿ wczeœniej
mia³em okazjê widzieæ kilka niezwykle ciekawych wyst¹pieñ
w czasie otwartych spotkañ w koœciele, kiedy przed zebranymi
ludŸmi Arcybiskup Marek odpowiada³ zupe³nie na ¿ywo na
zadawane mu pytania. Ostatnio sk³oni³a mnie do tego krytyka
skierowana pod jego adresem ze strony niektórych œwieckich
organów prasowych i rozmaitych postaci ¿ycia publicznego. Za
ka¿dym razem kiedy ludzie nieprzychylni koœcio³owi, wrêcz jego
otwarci wrogowie wypowiadaj¹ siê w tym temacie, wiem, ¿e
trzeba uwa¿aæ. Widocznie ktoœ powiedzia³ coœ szczególnego, ¿e
tak mocno kogoœ zabola³o. Wed³ug wielu Koœció³ powinien
milczeæ i nie powinien braæ ¿adnego udzia³u w debacie
publicznej. Najlepiej jakby Koœcio³a w ogóle nie by³o.
Nie raz zwraca³em uwagê, ¿e Koœció³ realizuj¹c swoj¹ misjê
bêdzie musia³ nara¿aæ siê rozmaitym grupom spo³ecznym. Jego
rol¹ jest g³oszenie prawdy Bo¿ej, a nieprzypodobanie siê takiej
czy innej grupie osób. W ka¿dym temacie zawsze bêd¹ jacyœ
ludzie niezadowoleni, ¿e Koœció³ coœ mówi. Koœció³ musi byæ
czêsto znakiem sprzeciwu. Gdyby nim nie by³, sta³by siê
zwietrza³¹ sol¹, która nadaje siê tylko na rozdeptanie
(por. Mt. 5,13). Aby podwa¿yæ ten g³os, si³ê tego sprzeciwu
wydobywa siê na powierzchnie i eksploatuje w przestrzeni
medialnej gorsz¹ce zachowania niektórych przedstawicieli
Koœcio³a czêsto z podtekstem sugeruj¹cym: oni s¹ wszyscy tacy
sami. Zobaczcie niby tacy œwiêci a takie rzeczy robi¹. Ludzie
maj¹ przestaæ s³uchaæ nauczaj¹cego Koœcio³a. Wtedy ³atwiej
bêdzie zrealizowaæ w³asne pomys³y.
G³os Ks. Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego w sprawie coraz
nachalniej narzucaj¹cej siê ideologii LGBT by³ jednoznaczny
i wyrazisty. Nie by³ to g³os wymierzony przeciw ludziom, takiemu
czy innemu œrodowisku ale przeciw gamie pogl¹dów, które
realizowane w przestrzeni publicznej nie przynosz¹ poza coraz
powszechniejszym rozk³adem rodziny niczego dobrego.
Doœwiadczenia w tym wzglêdzie spo³eczeñstw Zachodu s¹
wystarczaj¹c¹ przestrog¹ by nie milczeæ.
Nie jest rol¹ ka¿dego ksiêdza mówienie na wszystkie tematy.
Problemy lokalnej spo³ecznoœci wygl¹daj¹ czêsto inaczej ni¿
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ca³oœci. Nie ka¿dy niestety te¿ posiada dar m¹drego s³owa i umie
je wa¿yæ. Od biskupa rz¹dcy diecezji, czy nawet archidiecezji
m¹drych i jednoznacznych s³ów nale¿y oczekiwaæ, musi mieæ
odwagê je wypowiadaæ i to nawet wtedy gdyby mia³ œwiadomoœæ,
¿e za chwilê ktoœ w ob³¹kañczej furii bêdzie podrzyna³ gard³o
kuk³y z jego wizerunkiem, co niestety mia³o miejsce w Poznaniu
w³aœnie w odniesieniu do Ks. Arcybiskupa Marka
Jêdraszewskiego.
W niedzielê 18 sierpnia czytaliœmy jak to w staro¿ytnoœci
¿ydowskiej ci którzy nie chcieli s³uchaæ proroka Jeremiasza
wrzucili go do cysterny. Tak go nienawidzili. Powtarzali: wszyscy
tak dobrze przepowiadaj¹ królowi tylko ty jeden takie z³e rzeczy
mówisz. Nie ¿yczysz dobrze królowi. Wszyscy schlebiali
i podlizywali siê w³adcy, czerpali nawet z tego doraŸne przywileje
i korzyœci. Jeremiasz mówi³ trudne s³owa prawdy Bo¿ej, której
ludzie nie chcieli w Jerozolimie s³uchaæ. Wiêkszoœæ z nich
wkrótce zginê³a, reszta na czele z królem trafi³a do niewoli Jak
dzisiaj ludzie odbieraj¹ g³osy przestrogi? Wielu jest
przekonanych, ¿e nic im nie grozi, ¿e ich to nie dotyczy, albo nie
interesuje, ¿e wszystko jest w najlepszym porz¹dku, ¿e nie
zwracaj¹c uwagi na spo³eczne koszty, trzeba siê otwieraæ na
wszystkich i wszystko.
Ludzie starsi czasami mówi¹: kiedyœ jak Prymas Stefan
Wyszyñski coœ powiedzia³, to wszyscy wiedzieli o co chodzi, dziœ
takiego autorytetu wœród biskupów nie ma. Trudno polemizowaæ
z tym bo rzeczywiœcie g³os Ks. Kardyna³a Wyszyñskiego by³, jak
póŸniej powiedziano, g³osem Prymasa Tysi¹clecia. Dzisiejsi
biskupi dzia³aj¹ w zupe³nie innej rzeczywistoœci medialnej.
Trudno im siê przebiæ do opinii publicznej, bo czêsto jest ten g³os
przemilczany albo przekazywany wyrywkowo, czêsto wrêcz
celowo jest zniekszta³cany. G³os Ksiêdza Arcybiskupa Marka
dotar³ do wielu. Czujê siê umocniony, nie tyle jego s³owem, ale
jego postaw¹ i trochê te¿ jestem dumny, ¿e z tym Bo¿ym
Pasterzem mia³em przed laty w zupe³nie innej rzeczywistoœci
doœæ czêsty kontakt. Ks. Arcybiskupa Marka Jêdraszewskiego,
mojego by³ego prefekta seminaryjnego, zawierzam w modlitwie
Bo¿emu prowadzeniu. W modlitwie zawierzam tak¿e wszystkie
trudne sprawy naszej Ojczyzny i Koœcio³a. Wierzê, ¿e M¹droœæ
Bo¿a da ka¿demu w³aœciwe rozeznanie i szacunek do ka¿dego,
tak¿e tym, którzy w to nie wierz¹ i o to nie prosz¹.
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W niedzielê 6 paŸdziernika
zapraszamy wszystkich na spacer
z ró¿añcem w rêku z Wierzenicy do Kicina
Drog¹ Tajemnic Ró¿añcowych.
Msza œw. w wierzenickim koœciele o 14:00
Wyjœcie oko³o 15:00
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