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Pani El¿bieta Mazur
„Przyjacielem Wierzenicy” 
A. D. 2020

23 marca w czasie kiedy ju¿ trwa³ 
czas epidemii wykona³em telefon. 
Zadzwoni³em do osoby, któr¹ 
wybraliœmy jako tegorocznego 
laureata wyró¿nienia „Przyjaciel 
Wierzenicy”. Za ka¿dym razem, 
jaki jest nasz werdykt staramy siê 
zachowaæ w tajemnicy. Nie 
dzielimy siê t¹ informacj¹ z nikim.  
Samych zainteresowanych staramy 
siê na dzieñ 3 Maja œci¹gn¹æ pod 
jakimœ pretekstem do Wierzenicy. 
Chyba niemal wszyscy byli ca³kowicie zaskoczeni, ¿e to o nich mowa, 
kiedy przedstawiana by³a laudacja og³aszaj¹ca imiê i nazwisko 
kolejnego wyró¿nionego. 

W tym roku zdecydowaliœmy inaczej. Nie wiedzieliœmy jaki jest stan 
zdrowia naszej wyró¿nionej. Nie wiedzieliœmy, czy bêdzie mo¿liwoœæ 
osobistego zaproszenia.  Zaplanowaliœmy najpierw odwiedziny w jej 
domu. Nie pojechaliœmy jednak od razu, kiedy w lutym zapad³a decyzja 
kto jest wyró¿nionym. Czas jakoœ nam uciek³. W marcu kiedy zrobi³o siê 
epidemicznie, uznaliœmy, ¿e odwiedziny s¹ niewskazane. Pozostaje 
telefoniczna rozmowa i telefoniczne zaproszenie do Wierzenicy na 
niedzielê 3 Maja. Nie ukrywa³em, ¿e ma to zwi¹zek z przyznanym 
wyró¿nieniem „Przyjaciela Wierzenicy”.

Pani El¿bieta Mazur przez wiele lat by³a kierownikiem dzia³u ds osób 
niepe³nosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Poznaniu przy ul. S³owackiego. Organizuj¹c wyjazdy osób doros³ych, 
poœród, których wiele mia³o orzeczenia o niepe³nosprawnoœci 
zwracaliœmy siê z proœb¹ o wsparcie naszych wysi³ków. T¹ drog¹ 
poznaliœmy Pani¹ Kierownik. Powtarza³o siê to co roku przez wiele lat, 
bo przecie¿ pierwszy nasz wyjazd do Pasterki mia³ miejsce w 2002 roku. 

Przed dwoma laty kiedy zjawiliœmy siê w urzêdzie, dowiedzieliœmy siê, 
¿e  Pani Kierownik jest na chorobowym. Chorobowe siê przed³u¿a³o. 
Nie wypada³o siê pytaæ, na co choruje.
W ubieg³ym roku dowiedzieliœmy siê, ¿e pani El¿bieta Mazur jest ju¿ na 
emeryturze. Nie zobaczymy ju¿ jej nigdy za swoim biurkiem 
w gabinecie. 

Wtedy dotar³o do mnie: nawet nie zd¹¿yliœmy podziêkowaæ. 
Oczywiœcie za ka¿dym razem byliœmy wdziêczni ale przecie¿ w takiej 
chwili kiedy ktoœ odchodzi te¿ wypada³oby przyjœæ i raz jeszcze za 
wszystkie lata ¿yczliwoœci podziêkowaæ i siê po¿egnaæ, ¿ycz¹c zdrowia 
i dobrego odpoczynku na emeryturze. Nie mogliœmy tego zrobiæ. Dziœ tê 
nasz¹ zaleg³oœæ nadrabiamy. Zaprosiliœmy pani¹ El¿bietê Mazur do 
Wierzenicy w dniu 3 Maja by wobec ca³ej naszej wspólnoty miejsca 
powiedzieæ jej, ¿e wyra¿amy wobec niej wdziêczny szacunek za te 
d³ugie lata wspó³pracy i ¿yczliwoœci. Tak¿e nasze najwy¿sze uznanie, 
¿e odwiedzaj¹c urz¹d spotykaliœmy nie tylko kompetentnego sprawnego 
urzêdnika ale pe³nego dobra i ciep³a 
cz³owieka. 

Oprócz dorocznych wyjazdów, tak¿e 
zwracaliœmy siê do Powiatowego 
Centrum Pomocy z proœb¹ o pomoc 
dla konkretnych osób 
niepe³nosprawnych z naszego 
œrodowiska. Przez lata trochê tych 
spotkañ siê nazbiera³o.  Jest za co 
dziêkowaæ w imieniu swoim 
i w imieniu tych, którzy z tej 
pomocy skorzystali.

Maj¹c to wszystko na wzglêdzie 
redakcja „Wierzeniczeñ” 
i zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego uznaj¹, ¿e pani 
El¿bieta Mazur otrzymuje 
tegoroczne wyró¿nienie „Przyjaciela 
Wierzenicy” .
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Po zakoñczonej telefonicznej rozmowie w dniu 23 marca , 
po po³udniu  w moim telefonie w skrzynce wiadomoœci pojawi³ siê sms: 

„Dzisiejszy telefon od ksiêdza proboszcza by³ dla mnie jak znak z nieba. 
Akurat s³ucha³am kazania ks. Pwlukiewicza.  Och³onê³am dlatego piszê. 
Nie spodziewa³am siê us³yszeæ tylu dobrych s³ów. Dziêkujê za 
b³ogos³awieñstwo i z ca³ego serca pozdrawiam wszystkich co mnie 
pamiêtaj¹. W modlitwie za nas o szybkie pokonanie pandemii 
koronawirusa.”
                                          
Skoñczywszy pisanie tego tekstu, uzmys³owi³em sobie, ¿e poza tym, 
i¿ pani El¿bieta Mazur by³a kochanym dobrym urzêdnikiem, nie wiele 
wiemy o niej samej. W Wielki Czwartek od rana zadzwoni³em do niej 
ponownie i poprosi³em by przez telefon  trochê opowiedzia³a nam 
o swoim ¿yciu prywatnym, byœmy bli¿ej poznali j¹ jako osobê.

Urodzi³am siê w sierpniu 1956 roku w Poznaniu, a wiêc tu¿ po 
wypadkach czerwcowych. Rodzice moi mieszkali wtedy przy 
ul. Parkowej, a wiêc niedaleko palmiarni. Mieszkanie nasze by³o 
skromne. Z rodzeñstwa mia³am tylko jedn¹ siostrê. Ukoñczy³am szko³ê 
podstawow¹ przy ul. Berwiñskiego. Dalej uczêszcza³am do Liceum 
Ekonomicznego przy Marsza³kowskiej. Po maturze, rozpoczê³am studia 
na Akademii Ekonomicznej kierunek organizacja i zarz¹dzanie. Po 

zakoñczeniu studiów 
podjê³am pracê w  
Zak³adach Mechanicznych 
Przemys³u Papierniczego 
w Poznaniu przy 
Grunwaldzkiej. Tam 
przepracowa³am 6 lat. 

Zaraz po studiach 26 maja 
1979 roku, wysz³am te¿ za 
m¹¿.
W ubieg³ym roku 
obchodziliœmy wiêc 
40 lecie ma³¿eñstwa.  
Najpierw mieszkaliœmy 
razem z moimi rodzicami, 
potem dostaliœmy ma³e 

mieszkanie rotacyjne, a¿ wreszcie mogliœmy, szereg lat póŸniej 
zamieszkaæ na swoim w domu jednorodzinnym  za wiaduktem 
górczyñskim w parafii Chrystusa Króla Ojców Oblatów. Dwa lata po 
œlubie urodzi³ siê nam syn, potem jeszcze córka. Mia³o to miejsce 
w czasie wspomnianej ju¿ prze ze mnie pierwszej pracy. PóŸniej 
pomaga³am mê¿owi w prowadzeniu jego w³asnej firmy handlowej, 
która nazywa³a siê „Akces” .

Od momentu kiedy Powsta³o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie od 
razu rozpoczê³am w nim pracê, zajmuj¹c siê od pocz¹tku sprawami 
osób niepe³nosprawnych. Kiedy w 2001 roku zosta³ wydzielony osobny 
dzia³ dotycz¹cy tych osób, zosta³am jego kierownikiem i na tym 
stanowisku przepracowa³am a¿ do emerytury w 2019 roku. Od koñca 
2017 roku nie by³am ju¿ jednak w pracy. Doœæ powa¿nie w tym czasie 
chorowa³am, przesz³am dwie operacje. Teraz dalej  jestem w trakcie 
leczenia. 

Obecnie mieszkamy sami z mê¿em. Nasze dzieci s¹ ju¿ doros³e i maj¹ 
swoje rodziny. Mamy czworo wnucz¹t: od syna parkê i od córki parkê. 
Cieszymy siê naszymi dzieæmi bo maj¹ szczêœliwe rodziny 

i dobrze im siê uk³ada. Z mê¿em nie daliœmy im z³ego przyk³adu 
bo jesteœmy przez tyle lat zgodnym ma³¿eñstwem.  Mogê wrêcz 
powiedzieæ, ¿e mój m¹¿ jest najukochañszy jaki mo¿e byæ. 
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Moje rozumienie spraw osób niepe³nosprawnych ³¹czy³o siê 
z moim doœwiadczeniem osobistym. Moi rodzice byli osobami 
niepe³nosprawnymi. Przez d³u¿szy czas opiekowa³am siê nimi. Ojciec 
mój mieszka³ d³ugi czas z nami. Wtedy maj¹c pracê na g³owie 
organizowa³am dla niego ca³odobow¹ opiekê. Pomaga³a mi w tym obok 
mê¿a tak¿e moja córka, która wtedy jeszcze nie mê¿atka, mieszka³a 
z nami. Problemy osób niepe³nosprawnych by³y wiêc znane mi nie tylko 
zawodowo ale tak¿e rodzinnie. 

Tego wszystkiego wys³ucha³em przez telefon siedz¹c pod nasz¹ wiat¹, 
korzystaj¹c z wiosennego ciep³a. O jeden, drugi szczegó³ dopyta³em, 
prosz¹c te¿ o przes³anie zdjêæ. Zapomnia³em jednak spytaæ, jak ma na 
imiê ten najukochañszy m¹¿. Nie bêdê dzwoni³ raz jeszcze. 
O to zapytam i do tego nawi¹¿ê 3 Maja w czasie uroczystego 
uhonorowania wyró¿nieniem „Przyjaciel Wierzenicy”. 

                          x Przemys³aw Kompf

Od momentu kiedy w jesieni 2016 roku ustawione zosta³y w naszym 
koœciele nowe ³awki, ka¿dego roku w okolicy 3 maja przytwierdzamy 
do nich kolejne tabliczki z imionami i nazwiskami rozmaitych osób, 
o których chcielibyœmy pamiêtaæ. W ten sposób honorujemy wszystkich 
Przyjació³ Wierzenicy. W zesz³ym roku pojawi³y siê tabliczki 
przypominaj¹ce Powstañców Wielkopolskich pochowanych na naszym 
cmentarzu.

Tym razem honorowym miejscem czcimy pamiêæ dwóch osób, których 
groby znajduj¹ siê obok wierzenickiego krzy¿a cmentarnego: 
Nieznanego ¯o³nierza i bestialsko zamordowanego przez Niemców 
mieszkañca Milna Wojciecha Cygana. Obie te postacie obok wielu 
innych zosta³y przypomniane w numerze specjalnym  „Wierzeniczeñ” 
wydanym w listopadzie ub. roku z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny 
œwiatowej. Relacja córki o œmierci ojca robi³a niezwykle przejmuj¹ce 
wra¿enie. Sadowimy ich obok naszych Powstañców Wielkopolskich. 
Wszyscy oni piêknie myœleli o Polsce. Z najwy¿szym szacunkiem 
myœlimy o nich.                                     
                                                 xpk 

Nowe tabliczki ma ³awkach w koœciele

W lutym br., a wiêc jeszcze przed wybuchem epidemii, parafia 
przeprowadzi³a remont strychu probostwa. Odmalowana zosta³a sala 
parafialna i wszystkie pomieszczenia do niej przylegaj¹ce. 
Po piêciu latach doœæ intensywnego u¿ytkowania powsta³y drobne 
szkody i zrobi³o siê brudnawo. Trzeba by³o myœleæ o odœwie¿eniu.  Przy 
okazji do remontu poszed³ jeden z pokoi na dole probostwa 
i odmalowana zosta³a kuchnia. Pokój  ten znajduje siê za kuchni¹ i jest 
przejœciowy. W nim zosta³a urz¹dzona jadalnia na co dzieñ. Kuchnia jest 
zbyt ma³a i nie ma mo¿liwoœci zjeœæ w niej na siedz¹co posi³ku. Nie raz 
ktoœ zasta³ mnie w biurze przy jedzeniu dok¹d czêsto chodzi³em 
z talerzem. Teraz to siê skoñczy³o. Prace w tym pomieszczeniu by³y 
trochê powa¿niejsze bo od czasu ostatniego remontu w 2008 roku  kilka 
razy zala³em sufit i œciany gdy przela³ mi siê zbiornik wyrównawczy 
wody. Koszt prac licz¹c razem górê i dó³, materia³y i robociznê wyniós³ 
trochê ponad 4000 z³. Zakup sto³u, 4 krzese³, szafy na naczynia, lampy 
sufitowej razem da³ koszt kolejnych 4100 z³.  

Podjêliœmy tak¿e prace porz¹dkowe na cmentarzu. Przez dwa dni 
pracowa³ tam podnoœnik i poobcinaliœmy trochê ga³êzi na drzewach. 
Potem trzeba by³o wszystko wywieŸæ i posprz¹taæ. Przy okazji 
pozbierane zosta³y wszystkie œmieci wyrzucane przez p³ot w krzaki 
przez niektórych odwiedzaj¹cych cmentarz. Mam nadziejê, ¿e po 
usuniêciu chaszczy wko³o p³otu nikomu ju¿ wiêcej taki pomys³ nie 
przyjdzie do g³owy. Nazbiera³o siê tego kilka du¿ych 200 litrowych 
worków. Wynajem sprzêtu i robocizna przynios³a wydatek 3700 z³. 
Dalsze parce na cmentarzu podejmiemy póŸn¹ jesieni¹. 

W najbli¿szych dniach zabiorê siê tak¿e za  prace porz¹dkowe 
w piwnicy probostwa. Tutaj nazbiera³o siê mnóstwo rzeczy do spalenia, 
które nie posz³y w ogieñ na skutek tego, ¿e dwa lata temu wymieniony 
zosta³ piec grzewczy i obecnie jako opa³ u¿ywany jest wy³¹cznie 
ekogroszek. Trzeba usun¹æ ca³y ten nagromadzony bajzel.  
W przysz³oœci chcia³bym tu jeszcze wybieliæ œciany ale nie bêdzie to ju¿ 
raczej w tym roku. 

                                                    xpk

Prace inwestycyjne i porz¹dkowe parafii
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Na pocz¹tku marca, a wiêc tu¿ przed 
wybuchem epidemii z³o¿y³em 
w Starostwie Powiatowym 
w Poznaniu wniosek o pozwolenie 
na rozpoczêcie prac przy renowacji 
zewnêtrznej naszego koœcio³a. 
Do³¹czy³em do niego ca³¹ obszern¹ 
dokumentacjê. Kiedy urzêdy 
ograniczy³y swoj¹ dzia³alnoœæ
 i kontakt z nimi sta³ siê mocno 
utrudniony, by³em przekonany, ¿e 
wniosek ten trochê sobie pole¿y. 
Spodziewa³em siê, ¿e bêdziemy 
wzywani do z³o¿enia jakiœ 
wyjaœnieñ, albo uzupe³nienia jeszcze 
czegoœ. Ku mojemu zdziwieniu i nie 
ma³emu zaskoczeniu we wtorek 
21 kwietnia do parafii trafi³a ze 
starostwa paczka, w której zwrócono 
dwie kopie  projektu prac 
budowlanych  wraz z decyzj¹ 
wyra¿aj¹c¹ zgodê na rozpoczêcie ich 
wed³ug opracowanego planu. Nie 

trzeba by³o nigdzie jeŸdziæ, niczego wyjaœniaæ i uzupe³niaæ. S³owem 
Przyjaciele Wierzenicy architekci Magdalena i Jacek Gorczycowie 
wykonali mistrzowsko swoja pracê za co teraz raz jeszcze im bardzo 
dziêkujê. W ten sposób zamknêliœmy kolejny etap przygotowañ do 
renowacji zewnêtrznej koœcio³a. 

W tym roku ¿adnych prac nie podejmiemy. Mia³em nosa by niczego nie 
ruszaæ Oczywiœcie nie przewidywa³em ¿adnej epidemii. Myœla³em 
raczej o sprawie cmentarza, która te¿ powoli posuwa siê do przodu, 
w tym roku te¿ ma³y kroczek, ale koñca jeszcze nie widaæ. Wys³aliœmy 
papiery do Krajowego Oœrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej Agencja 
Rolna Skarbu Pañstwa) i czekamy z ich strony na jakiœ ruch. Ziemia pod 
cmentarz zosta³a ju¿ wydzielona i stanowi osobn¹ dzia³kê. Z³o¿y³em te¿ 

Mamy ze starostwa zgodê budowlan¹
Jest pozwolenie na renowacjê zewnêtrzna koœcio³a

wniosek do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu z proœb¹ o pe³nomocnic-
two do podpisania z agencj¹ wi¹¿¹cej notarialnie umowy o zakupie 
(przejêciu) ziemi. 
Oceniam, ¿e z punktu widzenia potrzeb ludzi ta sprawa jest dla nich 
wa¿niejsza. Dlatego w³aœnie t¹ kwestie chcê doprowadziæ do koñca.     
Z powodu oczywistych ograniczeñ finansowych nie sposób dwa 
powa¿ne zadania realizowaæ jednoczeœnie.

xpk

Minê³o 20 lat wspó³pracy 
z Wielkopolskim Bankiem ¯ywnoœci

Od wiosny 2000 roku jesteœmy jako parafia cz³onkiem Zwi¹zku 
Stowarzyszeñ Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci. Kiedyœ siedziba tej 
organizacji mieœci³a siê w Poznaniu przy Ceglanej, tj. bardzo daleko od 
nas. Wyprawa po towar to by³o nie lada przedsiêwziêcie poch³aniaj¹ce 
sporo kilometrów  i czasu. Po zmianie adresu siedziby banku, sytuacja 
jest dla nas o wiele korzystniejsza. Nie ma za wiele kilometrów i nie 
poch³ania to ju¿ tyle czasu. Do tego ³atwiej jest do nich podjechaæ gdy 
trzeba odebraæ coœ extra .  

Chocia¿ w chwili obecnej dla mnie jest 
niema³ym wysi³kiem jazda po towar, bo 
przecie¿ oznacza to czynny udzia³ w 
za³adunku i wy³adunku, co czêsto odczuwam 
sporym zmêczeniem, to jednak lubiê tam 
jeŸdziæ ze wzglêdu na spotkanie z dobrymi, 
wprost kochanymi ludŸmi.  Wszyscy 
pracuj¹cy w banku, a wiêkszoœæ znam  od 
pocz¹tku, s¹ bardzo ¿yczliwi wobec 
wspó³pracuj¹cych z nimi organizacji. 
Œwietnie rozumiej¹ swoj¹ misjê pomocy. Do tego rzuca siê w oczy du¿a 
sprawnoœæ organizacyjna. Nie jestem w stanie powiedzieæ ile ton towaru  
przez 20 lat  przyjecha³o do naszych odbiorców. S¹ to setki ton. W 
ostatnim roku, to podawa³em niedawno ale powtórzê,  27,5 tony. Nie 
jest to wiêc zabawa w drobiazgi tylko dzia³anie wymagaj¹ce 
systemowego zaanga¿owania i zorganizowania.
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Bank ¯ywnoœci nie zaprzesta³ dzia³alnoœci w czasie epidemii 
koronawirusa. Kiedy ludzie odczuwaj¹ tyle lêków i obaw, a tak¿e maj¹ 
wzmo¿one poczucie zagro¿enia, praca organizacji charytatywnych ma 
szczególnie du¿e znaczenie. Widzia³em to w marcu i kwietniu, kiedy 
uda³o nam siê dostaæ rzeczywiœcie sporo towaru i wszystko trafi³o do 
odbiorców. Bardzo niewiele co zosta³o. Tylko ten jeden fakt pokazuje 
jak dobra i potrzebna jest dla ludzi taka wspó³praca. Cieszê siê, ¿e 
mo¿emy j¹ prowadziæ i ¿e chocia¿ trochê mniej zamo¿nym rodzinom 
udaje siê nam w ten sposób pomóc. 

Ca³emu zespo³owi pracowników Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci 
serdeczne dziêki za 20 lat dobrej wspó³pracy. Co by to by³o gdyby Was 
nie by³o. 
                                                x Przemys³aw Kompf

Poprosi³em o garœæ wspomnieñ 
zwi¹zanych z nawiedzeniem obrazu 
Matki Bo¿ej Czêstochowskiej w 
Wierzenicy w dniu 31maja 1977 roku. 
By³ to wtorek. Proboszczem w parafii 
by³ wówczas ks. Marian Dominiczak. 
Kilka dni wczeœniej w parafii zjawili siê 
O. Franciszkanie z Osiecznej: 
O. Zygmunt i O. Florian, którzy 
prowadzili od 23 maja misje parafialne. 
We wspomnieniach osób zostali 
zapamiêtani jako gorliwi i poruszaj¹cy 
serca duszpasterze. Byli oni obecni (i s¹ 
uwiecznieni na wielu zdjêciach) w czasie 
samej uroczystoœci nawiedzenia, która 
jednoczeœnie zmyka³a czas misji. 
Pami¹tk¹ tych misji jest tabliczka 
przytwierdzona do naszego krzy¿a 
stoj¹cego przy koœciele.

G³ówne uroczystoœci powitania obrazu mia³y 
miejsce przed koœcio³em. Samochód 
zatrzyma³ siê na pocz¹tku alei lipowej i obraz 
niesiony by³ przez ludzi do góry. Wyznaczone 
grupy osób nios³y obraz zmieniaj¹c siê co 
jakiœ odcinek drogi. W momencie 
wyjmowania obrazu z samochodu w³¹czy³y 
siê klaksony pojazdów innych uczestników 
uroczystoœci. Na wysokoœci bocznego wejœcia 
ustawiony by³ o³tarz polowy i przygotowana 
dekoracja. Obraz Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej umieszczony by³ na 
podwy¿szeniu, doskonale z daleka widoczny. 
Ludzie t³umnie stali w alei lipowej poni¿ej 
schodów i na ca³ym placu przed koœcio³em. 
Dekoracje szykowane by³y trochê wczeœniej. 
Rozwieszane by³y wszêdzie skromne 
proporczyki i lampiony w³asnej produkcji 
zrobione przez mieszkañców parafii. Tak¿e 
niektóre domy by³y ³adnie udekorowane. 
Zawsze by³ to du¿y wysi³ek anga¿uj¹cych siê 
ludzi. Wszystko robi³o siê w³asnorêcznie. 
W ¿adnym sklepie nie kupi³o siê nigdzie 
gotowych elementów dekoracyjnych. 

Uroczystoœci powitania przewodniczy³ ks. 
biskup. Na razie nie wiemy który by³ obecny 
w Wierzenicy. Ze zdjêcia nie rozpoznajê. Moi 
rozmówcy nie pamiêtali /zapewne bp. Marian 
Przukucki md./W imieniu parafii obraz wita³a 
na pewno pani œp. Maria Stelle. Jest ona 
uwiecznion¹ na zdjêciu w trakcie jak 
przemawia. Po uroczystej Mszy œw. powitalnej 
na placu przed koœcio³em, obraz wniesiony 
zosta³ do wnêtrza œwi¹tyni i rozpoczê³y siê 
modlitwy indywidualne przy obrazie i potem 
ca³onocne czuwanie. Œwi¹tynia wieczorem 
i w nocy by³a podœwietlona z zewn¹trz bardzo 
³adnym mocnym œwiat³em. Robi³o to du¿e 
wra¿anie na wszystkich przyje¿d¿aj¹cych o tej 

Tamto nawiedzenie
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biskup. Na razie nie wiemy który by³ obecny 
w Wierzenicy. Ze zdjêcia nie rozpoznajê. Moi 
rozmówcy nie pamiêtali /zapewne bp. Marian 
Przukucki md./W imieniu parafii obraz wita³a 
na pewno pani œp. Maria Stelle. Jest ona 
uwiecznion¹ na zdjêciu w trakcie jak 
przemawia. Po uroczystej Mszy œw. powitalnej 
na placu przed koœcio³em, obraz wniesiony 
zosta³ do wnêtrza œwi¹tyni i rozpoczê³y siê 
modlitwy indywidualne przy obrazie i potem 
ca³onocne czuwanie. Œwi¹tynia wieczorem 
i w nocy by³a podœwietlona z zewn¹trz bardzo 
³adnym mocnym œwiat³em. Robi³o to du¿e 
wra¿anie na wszystkich przyje¿d¿aj¹cych o tej 

Tamto nawiedzenie
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porze na modlitwê. Ludzi by³o sporo, choæ nie wszyscy byli obecni 
przez ca³y czas. Na drugi dzieñ by³o po po³udniu po¿egnanie. Msza œw. 
by³a w koœciele i z nastêpnej parafii przedstawiciele odbierali obraz do 
swojego miejsca. 

Nie wiadomo na razie w jakim miejscu obraz przebywa³ wczeœniej i 
sk¹d do nas przyjecha³. Nie wiemy te¿ dok¹d powêdrowa³ dalej. Bardzo 
dziêkujê pani Iwonie Walent i pani Barbarze Strojnej za to, ¿e 
podzieli³y siê ze mn¹ swoim wspomnieniem tamtych wydarzeñ.

Czterdzieœci kilka lat minê³o od tamtego czasu, dzisiaj przewidywany 
program uroczystoœci jest zbli¿ony do tamtego. Czy to wydarzenie 
bêdzie te¿ takim poruszeniem serc i sumieñ jak by³o wtedy? 

x Przemys³aw Kompf 

Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy bior¹ udzia³ w tegorocznym 
osiemnastym ju¿ czuwaniu z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy trwaj¹cym od 1 
do 3 maja. W tym roku ze wzglêdu na trwaj¹c¹ epidemiê po raz 
pierwszy nie organizowa³em czuwania w godzinach nocnych. Na Mszy 
œw. jest zbyt ma³o ludzi by obstawiaæ jeszcze nocne godziny. Ka¿dego 
roku modlimy siê niezmiennie w intencjach Ojczyzny, Koœcio³a, parafii i 
we w³asnych, wa¿nych dla ka¿dego sprawach. W tym roku doszed³ 
jeszcze jeden wa¿ny poruszaj¹cy wszystkich tytu³: o ustanie epidemii, 
która w ca³ym œwiecie wyrz¹dzi³a tyle szkód ludzkich i materialnych.

Tradycyjnie maj jest czasem kiedy œpiewamy litanie do NMP. Ludzie w 
tym celu gromadz¹ siê przy figurach, krzy¿ach i tam siê modl¹. W tym 
roku potrzeba szczególnej modlitwy. Nie mamy jednak siê gromadziæ. 
Kiedy pisze te s³owa obowi¹zuj¹ wszelkie obostrzenia 
o zgromadzeniach i oczywiœcie ze wzglêdu na zagro¿enie 
epidemiologiczne ka¿dy je rozumie. Trudno jest wiêc dawaæ zachêtê by 
gdziekolwiek siê gromadziæ, a tak¿e samemu coœ proponowaæ 
przedstawiaj¹c rozpiskê kiedy w poszczególnych miejscowoœciach takie 
nabo¿eñstwa bêd¹. Proszê jednak by w domu modliæ siê s³owami litanii 
do NMP. Razem z Maryj¹, Wspomo¿ycielk¹ Wiernych, Uzdrowieniem 
Chorych, Ucieczk¹ Grzeszników, Matk¹ Ubogich wspólnym duchowym 

Nie tylko w maju z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy
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Nie tylko w maju z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy



Pieœñ na rozpoczêcie

Wierzenicka Pani! Maryjo! 
Wstawiaj siê za nami.
Miej nas w swej opiece, Maryjo. 
U Jezusa wyproœ dla nas cud.

Razem z Tob¹ chcemy Go uwielbiaæ, 
razem z Tob¹ chwa³ê oddaæ Mu, 
razem z Tob¹ chcemy Go wywy¿szaæ 
i dziêkowaæ Mu za ¿ycia cud.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do ca³oœci i uwielbienia

Maryjo, Matko Wierzenickiej Ziemi, 
Matko Ubogich, przychodzimy dzisiaj do naszej œwi¹tyni 
z nasz¹ modlitw¹ uwielbienia 
Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Maryjo Ty trwa³aœ w wieczerniku 
razem z aposto³ami na modlitwie 
w oczekiwaniu na Zes³anie Ducha Œw. 
Prosimy Ciê, byœ i z nami trwa³a 
w czasie naszej modlitwy. 
Sama pozna³aœ ogrom bólu i cierpienia cz³owieka, 
wierzymy wiêc, ¿e jesteœ przed Bogiem 
wspomo¿ycielk¹ trudnych ludzkich spraw. 
Jezu Twoj¹ Matkê Maryjê 
b³ogos³awion¹ w wierzenickim wizerunku 
bierzemy jako patronkê naszego uwielbienia Ciebie.
 
Uwielbienie

Prowadz¹cy: Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych rodzinach.
Wszyscy: Wielbi dusza moja Pana i raduje siê duch mój 
 w Bogu Zbawcy moim 
(po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej pracy i odpoczynku.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w wychowaniu
naszych dzieci i m³odzie¿y.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej modlitwie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu naszych myœlach i pragnieniach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych przyjaŸniach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej mowie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej abstynencji.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej œwi¹tyni.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w ca³ym Twoim Koœciele.
 
(wariant II)
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych domach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej trosce 
o potrzebuj¹cych pomocy.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszym pojednaniu z bliŸnimi.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych dobrych postanowieniach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszym zmaganiu siê 
ze s³aboœciami.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszym powstawaniu z upadków.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszych smutkach i radoœciach.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu ka¿dego dnia i w ka¿dej godzinie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu w naszej OjczyŸnie.
Uwielbiony b¹dŸ Jezu na ca³ym œwiecie.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do dziêkczynienia

Maryjo, œpiewaj¹c Bogu 
swój hymn uwielbienia, 
dziêkowa³aœ Mu za wielkie rzeczy, który Ci uczyni³. 
Wspomagaj nas w naszym dziêkczynieniu, 
bo i my zostaliœmy przez Boga 
hojnie obdarowani Jego ³askami.

::II:: ::III::
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o potrzebuj¹cych pomocy.
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Dziêkczynienie

Prowadz¹cy: Dziêkujemy Ci Jezu za Twoj¹ mi³oœæ do nas.
Wszyscy: Wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny, 
 œwiête jest imiê Jego (po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Dziêkujemy Ci Jezu za dar Twojego s³owa.
Dziêkujemy Ci Jezu za Twój Koœció³, 
w którym mo¿emy wzrastaæ.
Dziêkujemy Ci Jezu za pos³ugê 
Ojca Œw. dla Koœcio³a i œwiata.
Dziêkujemy Ci Jezu za dobre natchnienia 
dane nam przez Ducha Œw.
Dziêkujemy Ci Jezu za to, ¿e z Tob¹ jesteœmy mocni.
Dziêkujemy Ci Jezu za siostry i braci, 
którzy odkryli powo³anie do s³u¿by Bo¿ej w Koœciele.
Dziêkujemy Ci Jezu za ludzi, 
którzy s¹ dla nas œwiadkami wiary.
Dziêkujemy Ci Jezu za wspólnotê parafialn¹, 
któr¹ tworzymy.
Dziêkujemy Ci Jezu za nasz¹ piêkn¹ œwi¹tyniê 
zbudowan¹ na Twoj¹ chwa³ê. 

(wariant II) 
Dziêkujemy Ci Jezu za dar naszego ¿ycia. 
Dziêkujemy Ci Jezu za opiekê nad naszymi rodzinami.
Dziêkujemy Ci Jezu za uzdrowionych z choroby.
Dziêkujemy Ci Jezu za uwolnionych z na³ogów i uzale¿nieñ.
Dziêkujemy Ci Jezu za przebaczanie naszych s³aboœci.
Dziêkujemy Ci Jezu za zdolnoœæ do pojednania 
z naszymi bliŸnimi.
Dziêkujemy Ci Jezu za pomoc w troskach materialnych.
Dziêkujemy Ci Jezu za naszych krewnych,

przyjació³, znajomych, s¹siadów.
Dziêkujemy Ci Jezu za wszystkie zrealizowane 
dobre postanowienia.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do przeproszenia

Maryjo, Ty zna³aœ historiê swojego ludu. 
Ty wiesz, ile razy Bóg ukazywa³ mu swoje mi³osierdzie. 
Cieszymy siê, ¿e w Twoim Synu Jezusie Chrystusie 
mamy rzecznika wobec Ojca. 
Jezus jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy 
i grzechy ca³ego œwiata.

Przeproszenie

Prowadz¹cy: Jezu przepraszamy za nasz¹ obojêtnoœæ 
wobec Ciebie.
Wszyscy: Uj¹³ siê za swoim s³ug¹ Izraelem pomny na swe 
mi³osierdzie (po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Jezu przepraszamy za zaniedbanie modlitwy.
Jezu przepraszamy za bezmyœlne wymawianie 
Twojego œwiêtego imienia.
Jezu przepraszamy za lekcewa¿enie Twoich s³ów. 
Jezu przepraszamy za nieœwiêcenie dni œwiêtych 
na Twoj¹ chwa³ê przeznaczonych.
Jezu przepraszamy za zamkniêcie 
w krêgu tylko swoich spraw.
Jezu przepraszamy za brak szacunku 
wobec ludzi innych kultur, jêzyków i religii.
Jezu przepraszamy za lekcewa¿enie pracy innych ludzi. 
Jezu przepraszamy za nieprzebaczanie naszym bliŸnim.
Jezu przepraszamy za wszelkie z³o 
pope³nione w nieœwiadomoœci.

::IV:: ::V::



Dziêkczynienie

Prowadz¹cy: Dziêkujemy Ci Jezu za Twoj¹ mi³oœæ do nas.
Wszyscy: Wielkie rzeczy uczyni³ mi Wszechmocny, 
 œwiête jest imiê Jego (po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Dziêkujemy Ci Jezu za dar Twojego s³owa.
Dziêkujemy Ci Jezu za Twój Koœció³, 
w którym mo¿emy wzrastaæ.
Dziêkujemy Ci Jezu za pos³ugê 
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Dziêkujemy Ci Jezu za dobre natchnienia 
dane nam przez Ducha Œw.
Dziêkujemy Ci Jezu za to, ¿e z Tob¹ jesteœmy mocni.
Dziêkujemy Ci Jezu za siostry i braci, 
którzy odkryli powo³anie do s³u¿by Bo¿ej w Koœciele.
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którzy s¹ dla nas œwiadkami wiary.
Dziêkujemy Ci Jezu za wspólnotê parafialn¹, 
któr¹ tworzymy.
Dziêkujemy Ci Jezu za nasz¹ piêkn¹ œwi¹tyniê 
zbudowan¹ na Twoj¹ chwa³ê. 

(wariant II) 
Dziêkujemy Ci Jezu za dar naszego ¿ycia. 
Dziêkujemy Ci Jezu za opiekê nad naszymi rodzinami.
Dziêkujemy Ci Jezu za uzdrowionych z choroby.
Dziêkujemy Ci Jezu za uwolnionych z na³ogów i uzale¿nieñ.
Dziêkujemy Ci Jezu za przebaczanie naszych s³aboœci.
Dziêkujemy Ci Jezu za zdolnoœæ do pojednania 
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Dziêkujemy Ci Jezu za pomoc w troskach materialnych.
Dziêkujemy Ci Jezu za naszych krewnych,

przyjació³, znajomych, s¹siadów.
Dziêkujemy Ci Jezu za wszystkie zrealizowane 
dobre postanowienia.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do przeproszenia

Maryjo, Ty zna³aœ historiê swojego ludu. 
Ty wiesz, ile razy Bóg ukazywa³ mu swoje mi³osierdzie. 
Cieszymy siê, ¿e w Twoim Synu Jezusie Chrystusie 
mamy rzecznika wobec Ojca. 
Jezus jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy 
i grzechy ca³ego œwiata.

Przeproszenie

Prowadz¹cy: Jezu przepraszamy za nasz¹ obojêtnoœæ 
wobec Ciebie.
Wszyscy: Uj¹³ siê za swoim s³ug¹ Izraelem pomny na swe 
mi³osierdzie (po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Jezu przepraszamy za zaniedbanie modlitwy.
Jezu przepraszamy za bezmyœlne wymawianie 
Twojego œwiêtego imienia.
Jezu przepraszamy za lekcewa¿enie Twoich s³ów. 
Jezu przepraszamy za nieœwiêcenie dni œwiêtych 
na Twoj¹ chwa³ê przeznaczonych.
Jezu przepraszamy za zamkniêcie 
w krêgu tylko swoich spraw.
Jezu przepraszamy za brak szacunku 
wobec ludzi innych kultur, jêzyków i religii.
Jezu przepraszamy za lekcewa¿enie pracy innych ludzi. 
Jezu przepraszamy za nieprzebaczanie naszym bliŸnim.
Jezu przepraszamy za wszelkie z³o 
pope³nione w nieœwiadomoœci.

::IV:: ::V::



(wariant II)
Jezu przepraszamy za k³ótnie w naszych rodzinach.
Jezu przepraszamy za urazy, 
które nosimy w sercu wobec ludzi.
Jezu przepraszamy za szkodzenie sobie na zdrowiu 
poprzez palenie papierosów i nadu¿ywanie alkoholu.
Jezu przepraszamy za nieuczciwoœci w pracy.
Jezu przepraszamy za nieszanowanie mienia wspólnego.
Jezu przepraszamy za obojêtnoœæ 
wobec problemów innych ludzi.
Jezu przepraszamy za wulgarne 
s³ownictwo i nieprzyzwoite ¿arty.
Jezu przepraszamy za obmowy, oszczerstwa 
i szkodzenie na dobrym imieniu bliŸnich.
Jezu przepraszamy za po¿¹dliwoœæ naszych myœli i pragnieñ. 
Jezu przepraszamy za ogl¹dnie filmów pe³nych przemocy, 
brutalnoœci i nieskromnoœci.

Modlitwa wprowadzaj¹ca do próœb

Maryjo, Twój Syn Jezus Chrystus powiedzia³ nam, 
¿e mamy siê wytrwale modliæ i ¿e Ojciec da to co dobre 
tym którzy go prosz¹. Razem z Tob¹, która powiedzia³aœ
„Niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa” chcemy teraz
przedstawiæ Jezusowi nasze proœby.

Proœby

Prowadz¹cy: 
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo dla naszych rodzin.
Wszyscy: Niech mi siê stanie wed³ug Twego s³owa 
(po ka¿dym wezwaniu).

(wariant I)
Jezu prosimy o opiekê nad naszymi dzieæmi i m³odzie¿¹.
Jezu prosimy o uzdrowienie naszych chorych.

Jezu prosimy o pokrzepienie dla wszystkich 
smutnych i cierpi¹cych.
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo dla naszej pracy i nauki.
Jezu prosimy o pomoc w problemach dnia codziennego.
Jezu prosimy o wyjœcie ze zniewalaj¹cych 
na³ogów i uzale¿nieñ.
Jezu prosimy o gotowoœæ do pojednania z bliŸnimi.
Jezu prosimy o pogodne i ³agodne usposobienie 
dla ka¿dego z nas.
Jezu prosimy wlej w nasze serca dobroæ 
i szacunek dla ka¿dego cz³owieka.

(wariant II)
Jezu prosimy o b³ogos³awieñstwo 
dla ca³ego Twojego Koœcio³a.
Jezu prosimy o zdrowie i si³y duchowe 
dla Ojca œw. i wszystkich pasterzy Koœcio³a.
Jezu prosimy o dar rozumienia Twojego s³owa 
przez ka¿dego z nas.
Jezu prosimy o ³askê ¿ywej wiary dla nas 
i dla naszych bliskich.
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i pokój dla ca³ego œwiata.
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wysi³kiem módlmy siê o ustanie epidemii, której skutki w rozmaitych 
wymiarach jeszcze d³ugo bêdziemy odczuwaæ.

Maj¹c te¿ na wzglêdzie nasze duchowe przygotowanie do uroczystoœci 
Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego dajê te¿ wszystkim zachêtê do 
modlitwy s³owami naszego parafialnego nabo¿eñstwa z Maryj¹ Matk¹ 
Wierzenicy. Obok ró¿añca jest ono wa¿n¹ czêœci¹ naszego majowego 
czuwania. Udostêpniam tekst tego nabo¿eñstwa, zaznaczaj¹c przy 
okazji, ¿e jest ono zatwierdzone do odmawiania decyzj¹ w³adzy 
duchownej z dnia 31 sierpnia 2001 roku. Podpis pod t¹ decyzj¹ z³o¿y³ 
ówczesny wikariusz generalny ks. biskup Marek Jêdraszewski, 
zaznaczaj¹c, ¿e „Nabo¿eñstwo jest Chrystocentryczne i wychowuj¹ce, 
co jest jego wielkim walorem”. 

W obecnie przedstawionym tekœcie dokonane zosta³y drobne 
uzupe³nienia i poprawki. Wska¿ê trzy najistotniejsze. W modlitwie 
wprowadzaj¹cej doda³em tytu³ Maryi jako Matki Ubogich. 
Rozszerzy³em zdanie wspólnej modlitwy uwielbienia. By³o: „Wielbi 
dusza moja Pana”, doda³em „i raduje siê duch mój w Bogu zbawcy 
moim”.Doda³em te¿ krótk¹ modlitwê na zakoñczenie. Przedtem w 
tekœcie by³a pieœñ, której melodii niestety nigdy siê nie nauczy³em i tego 
nie œpiewaliœmy. 

x Przemys³aw Kompf 
Tekst modlitwy zamieszczony we wk³adce.

Maryjo, Matko Piêknej Mi³oœci 
b³ogos³aw zakochanych

Z powodu trwaj¹cej epidemii k³opot maj¹ tak¿e liczni nowo¿eñcy. Nie 
wiedz¹ jak ich uroczystoœæ siê odbêdzie. Czy bêd¹ mogli zrobiæ wesele? 
Jedna, druga para ju¿ mi potwierdzi³a, ¿e przystosuj¹ siê do istniej¹cej 
sytuacji. Œlub ich siê odbêdzie bo dla nich najwa¿niejszy jest sakrament. 
Jeden œlub prze³o¿ono na koñcówkê roku. Ktoœ inny zarezerwowa³ sobie 
dodatkowo drugi termin na wypadek gdyby w tym pierwszym 
uroczystoœæ nie mog³a siê odbyæ. Dopytywano mnie, czy w razie czego, 
w œrodku tygodnia te¿ mo¿e byæ œlub? £atwiej jest wtedy o rezerwacjê 
sali. W ka¿dym wypadku rozumiem narzeczonych. Zawsze 
odpowiadam: naj¿yczliwiej wam pójdê na rêkê. Wiem jaki wysi³ek 

Zakoñczenie

Dziêki Ci Maryjo, nasza Matko, ¿e tak piêknie nam 
towarzyszysz w naszej modlitwie, pokazuj¹c nam drogê 
do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ¿e stale nam dajesz 
przypomnienie „zróbcie wszystko cokolwiek wam powie”. 
Niech w³aœnie ten Jezus, nasz Pan i Zbawiciel, 
stale bêdzie obecny i ¿ywy w naszym sercu. Amen +

WYDANIE PIERWSZE 2001
WYDANIE DRUGIE POPRAWIONE 2020
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organizacyjny wk³adaj¹ narzeczeni w przygotowanie swojej 
uroczystoœci. Widzê te¿ jakie emocje im towarzysz¹. Wyobra¿am sobie 
t¹ niepewnoœæ, która dla wielu jest trudna. W koñcu to ma byæ 
najwa¿niejszy dzieñ ich ¿ycia. 

W ostatnim numerze wspomnia³em o œlubie, który odby³ siê w czasie 
epidemii 21 marca. „Koronowirusowym” nowo¿eñcom ¿yczy³em 
specjalnie samych obfitych ³ask Bo¿ych (bez ¿adnego wirusa). Dzisiaj 
zadowoleni s¹ tak¿e inni nowo¿eñcy, którzy 8 lutego œlubowali w 
Wierzenicy. Te¿ na pewno mówi¹: dobrze, ¿e my nasz¹ uroczystoœæ 
mamy ju¿ za sob¹ i nie musimy myœleæ o tym co to bêdzie. Tego dnia 
b³ogos³awi³em parê mieszan¹ narodowoœciowo. Ona Polka, on 
prawos³awny Rosjanin. 

Korespondencyjnie pomog³em im za³atwiæ wszystkie formalnoœci 
przedœlubne. On nie mia³ dokumentu chrztu ze swojego koœcio³a. W 
cerkwi rosyjskiej, na Ukrainie zreszt¹ by³o podobnie, ¿adnych 
dokumentów nie wydawano bo z obawy przed w³adzami nie 
prowadzono ksi¹g chrzcielnych. W takiej sytuacji musz¹ wiêc byæ 
oœwiadczenia œwiadków, tutaj byli to rodzice, którzy pod przysiêg¹ 
z³o¿yli zeznanie, ze ich syn zosta³ w takim a takim czasie ochrzczony w 
tym i tym miejscu. Musieli oni tak¿e potwierdziæ, ¿e jest on osob¹ stanu 
wolnego, która nigdy z nikim nie zawiera³a ¿adnego ma³¿eñstwa 
religijnego w kraju i za granic¹. Ksi¹dz z parafii narzeczonej, gdzie 
za³atwiali formalnoœci by³ im bardzo ¿yczliwy ale nie wiedzia³ za bardzo 
jak siê do tego zabraæ. Znaj¹c te wszystkie przypadki, przerobiwszy nie 
raz podobne historie, napisa³em im po przed³o¿eniu szczegó³owych 
danych osobowych gotowe oœwiadczenia, które jego rodzice w Rosji 
mieli zanieœæ do jakiejkolwiek najbli¿szej parafii katolickiej i tam z³o¿yæ 
je pod przysiêg¹. Katolicki ksi¹dz po przyjêciu przysiêgi ostemplowa³ 
pieczêciami te oœwiadczenia i wszystko wróci³o do Polski. Narzeczony, 
skoro mieszka ju¿ w Polsce, podobne oœwiadczenie z³o¿y³ w parafii 
gdzie za³atwiane by³y formalnoœci. Te¿ napisa³em mu gotowca. 

Narzeczeni odwiedzili mnie tydzieñ swoj¹ przed uroczystoœci¹. 
Przyjechali razem z rodzicami pani m³odej. Potem we wtorek spotka³em 
siê z nimi samymi. Pojawi³ siê problem: narzeczony nigdy nie 
przystêpowa³ do sakramentu pojednania i nie przyjmowa³ Komunii 
Œwiêtej. Jak mo¿na przyj¹æ sakrament ma³¿eñstwa nie bêd¹c w stanie 
³aski uœwiêcaj¹cej? Gdyby deklarowa³ siê jako ochrzczony, a nie 
wierz¹cy, sprawa by³aby jasna. Sk³ada³by przyrzeczenie ma³¿eñskie bez 
formu³y religijnej. Musieliby mieæ wtedy inny rodzaj dyspensy od 

biskupa. On twierdzi³, ¿e jest wierz¹cy. Nie mia³, jak to w Rosji, okazji 
uczestniczyæ w ¿adnej katechezie. W Polsce przy boku narzeczonej i jej 
rodziny co nieco nadrobi³. Kiedy wszystko wyt³umaczy³em zdecydowa³ 
siê przyst¹piæ do sakramentu pojednania. To w³aœnie dla niego 
przygotowa³em rachunek sumienia potem drukowany z ma³ymi 
uzupe³nieniami dwukrotnie w „Wierzeniczeniach”. Aby mu 
u³atwiæ,(wszystkim innym tak samo) u¿ywa³em pierwszej osoby liczby 
pojedynczej. Robi³em to, tamto, owamto. 

W pi¹tek wieczorem przyszed³ specjalnie sam na probostwo. Ca³y 
rachunek sumienia przerobiliœmy na g³os. Oczywiœcie jeden, czy drugi 
punkt dodatkowo objaœnia³em. Zas³oni³em go du¿ym kartonem aby 
móg³ sobie swobodnie zaznaczaæ poszczególne punkty, które 
odnosi³yby siê do niego. Mog³o byæ tego wiele, bo przecie¿ chodzi³o o 
prawie 20 lat jego ¿ycia, licz¹c od czasu, kiedy mia³ u¿ywanie rozumu. 
Nie chcia³em go krêpowaæ wiêc od razu zaznaczy³em, ¿e mogê go 
przygotowaæ i wszystko mu objaœniæ ale kto inny bêdzie 
spowiednikiem. Oczywiœcie, pojechaliœmy do Kicina do ks. Mariana 
Sikory. Wczeœniej prosi³em go by by³ wieczorem w domu. Po powrocie 
do Wierzenicy w koœciele w obecnoœci rodziców narzeczonej prze¿y³ 
swoj¹ Pierwsz¹ Komuniê Œw. Na pami¹tkê da³em mu po polsku wydany 
Nowy Testament z ¿yczeniami, które sklei³em na piœmie po rosyjsku 
(chyba trochê z b³êdami). W dniu œlubu wrêczy³em mu jeszcze w czasie 
uroczystoœci Bibliê wydan¹ w jêzyku rosyjskim. Specjalnie œci¹gn¹³em 
j¹ z prawos³awnego wydawnictwa z Bia³egostoku. Przeczyta³ on z niej 
ewangeliê w jêzyku rosyjskim. 

Goœci z Rosji, by³o ich w sumie niewielu, poprosi³em by rodzicom Pana 
M³odego powiedzieli, ¿e oni nie stracili syna w Polsce, ale ¿e zyskali w 
Polsce córkê, która jak do nich przyjedzie, powie im mamo, tato. 
Specjalnie do tego nawi¹za³em s³ysz¹c jak zwraca siê on do rodziców 
swojej narzeczonej, mówi¹c: „proszê pani”, „ proszê pana”. Oczywiœcie, 
ch³opak nie zna jeszcze wszystkich polskich zwyczajów. Kiedy to 
mówi³em, a on t³umaczy³ dla swoich goœci po rosyjsku, nie zdawa³em 
sobie sprawy, ¿e rodzice to s³yszeli w Rosji na ¿ywo. Ktoœ z jego 
rodziny by³ z nimi po³¹czony bezpoœrednio przez internet. Cieszy³em siê 
jak na drugi dzieñ powiedzieli mi, przy okazji podziêkowañ, ¿e w³aœnie 
te s³owa zrobi³y na jego rodzicach najwiêksze wra¿enie i bardzo siê 
nimi cieszyli. Przy okazji œwi¹t wielkanocnych dosta³em od nich i jej 
rodziców piêkne ¿yczenia œwi¹teczne.



14 153 [159] 2020

organizacyjny wk³adaj¹ narzeczeni w przygotowanie swojej 
uroczystoœci. Widzê te¿ jakie emocje im towarzysz¹. Wyobra¿am sobie 
t¹ niepewnoœæ, która dla wielu jest trudna. W koñcu to ma byæ 
najwa¿niejszy dzieñ ich ¿ycia. 

W ostatnim numerze wspomnia³em o œlubie, który odby³ siê w czasie 
epidemii 21 marca. „Koronowirusowym” nowo¿eñcom ¿yczy³em 
specjalnie samych obfitych ³ask Bo¿ych (bez ¿adnego wirusa). Dzisiaj 
zadowoleni s¹ tak¿e inni nowo¿eñcy, którzy 8 lutego œlubowali w 
Wierzenicy. Te¿ na pewno mówi¹: dobrze, ¿e my nasz¹ uroczystoœæ 
mamy ju¿ za sob¹ i nie musimy myœleæ o tym co to bêdzie. Tego dnia 
b³ogos³awi³em parê mieszan¹ narodowoœciowo. Ona Polka, on 
prawos³awny Rosjanin. 

Korespondencyjnie pomog³em im za³atwiæ wszystkie formalnoœci 
przedœlubne. On nie mia³ dokumentu chrztu ze swojego koœcio³a. W 
cerkwi rosyjskiej, na Ukrainie zreszt¹ by³o podobnie, ¿adnych 
dokumentów nie wydawano bo z obawy przed w³adzami nie 
prowadzono ksi¹g chrzcielnych. W takiej sytuacji musz¹ wiêc byæ 
oœwiadczenia œwiadków, tutaj byli to rodzice, którzy pod przysiêg¹ 
z³o¿yli zeznanie, ze ich syn zosta³ w takim a takim czasie ochrzczony w 
tym i tym miejscu. Musieli oni tak¿e potwierdziæ, ¿e jest on osob¹ stanu 
wolnego, która nigdy z nikim nie zawiera³a ¿adnego ma³¿eñstwa 
religijnego w kraju i za granic¹. Ksi¹dz z parafii narzeczonej, gdzie 
za³atwiali formalnoœci by³ im bardzo ¿yczliwy ale nie wiedzia³ za bardzo 
jak siê do tego zabraæ. Znaj¹c te wszystkie przypadki, przerobiwszy nie 
raz podobne historie, napisa³em im po przed³o¿eniu szczegó³owych 
danych osobowych gotowe oœwiadczenia, które jego rodzice w Rosji 
mieli zanieœæ do jakiejkolwiek najbli¿szej parafii katolickiej i tam z³o¿yæ 
je pod przysiêg¹. Katolicki ksi¹dz po przyjêciu przysiêgi ostemplowa³ 
pieczêciami te oœwiadczenia i wszystko wróci³o do Polski. Narzeczony, 
skoro mieszka ju¿ w Polsce, podobne oœwiadczenie z³o¿y³ w parafii 
gdzie za³atwiane by³y formalnoœci. Te¿ napisa³em mu gotowca. 

Narzeczeni odwiedzili mnie tydzieñ swoj¹ przed uroczystoœci¹. 
Przyjechali razem z rodzicami pani m³odej. Potem we wtorek spotka³em 
siê z nimi samymi. Pojawi³ siê problem: narzeczony nigdy nie 
przystêpowa³ do sakramentu pojednania i nie przyjmowa³ Komunii 
Œwiêtej. Jak mo¿na przyj¹æ sakrament ma³¿eñstwa nie bêd¹c w stanie 
³aski uœwiêcaj¹cej? Gdyby deklarowa³ siê jako ochrzczony, a nie 
wierz¹cy, sprawa by³aby jasna. Sk³ada³by przyrzeczenie ma³¿eñskie bez 
formu³y religijnej. Musieliby mieæ wtedy inny rodzaj dyspensy od 

biskupa. On twierdzi³, ¿e jest wierz¹cy. Nie mia³, jak to w Rosji, okazji 
uczestniczyæ w ¿adnej katechezie. W Polsce przy boku narzeczonej i jej 
rodziny co nieco nadrobi³. Kiedy wszystko wyt³umaczy³em zdecydowa³ 
siê przyst¹piæ do sakramentu pojednania. To w³aœnie dla niego 
przygotowa³em rachunek sumienia potem drukowany z ma³ymi 
uzupe³nieniami dwukrotnie w „Wierzeniczeniach”. Aby mu 
u³atwiæ,(wszystkim innym tak samo) u¿ywa³em pierwszej osoby liczby 
pojedynczej. Robi³em to, tamto, owamto. 

W pi¹tek wieczorem przyszed³ specjalnie sam na probostwo. Ca³y 
rachunek sumienia przerobiliœmy na g³os. Oczywiœcie jeden, czy drugi 
punkt dodatkowo objaœnia³em. Zas³oni³em go du¿ym kartonem aby 
móg³ sobie swobodnie zaznaczaæ poszczególne punkty, które 
odnosi³yby siê do niego. Mog³o byæ tego wiele, bo przecie¿ chodzi³o o 
prawie 20 lat jego ¿ycia, licz¹c od czasu, kiedy mia³ u¿ywanie rozumu. 
Nie chcia³em go krêpowaæ wiêc od razu zaznaczy³em, ¿e mogê go 
przygotowaæ i wszystko mu objaœniæ ale kto inny bêdzie 
spowiednikiem. Oczywiœcie, pojechaliœmy do Kicina do ks. Mariana 
Sikory. Wczeœniej prosi³em go by by³ wieczorem w domu. Po powrocie 
do Wierzenicy w koœciele w obecnoœci rodziców narzeczonej prze¿y³ 
swoj¹ Pierwsz¹ Komuniê Œw. Na pami¹tkê da³em mu po polsku wydany 
Nowy Testament z ¿yczeniami, które sklei³em na piœmie po rosyjsku 
(chyba trochê z b³êdami). W dniu œlubu wrêczy³em mu jeszcze w czasie 
uroczystoœci Bibliê wydan¹ w jêzyku rosyjskim. Specjalnie œci¹gn¹³em 
j¹ z prawos³awnego wydawnictwa z Bia³egostoku. Przeczyta³ on z niej 
ewangeliê w jêzyku rosyjskim. 

Goœci z Rosji, by³o ich w sumie niewielu, poprosi³em by rodzicom Pana 
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W Niedzielê Mi³osierdzia dosta³em na pocztê wiadomoœæ od innej pary 
tym razem polsko-ukraiñskiej. B³ogos³awi³em ich na pocz¹tku lipca 
ubieg³ego roku. Uroczy film z ich uroczystoœci te¿ zamieszczaliœmy na 
stronie parafii. Szczêœliwy tato poinformowa³ mnie, ¿e wczoraj urodzi³y 
siê im bliŸniaki: ch³opiec i dziewczynka. Szybko odpisa³em, jak 
zobaczysz swoje dzieci, to proszê byœ je uca³owa³ tak¿e w moim 
imieniu. 

B³ogos³awiê z serca w tym szczególnym miesi¹cu wszystkie pary 
ma³¿eñskie, które œlubowa³y w Wierzenicy. Niech Maryja Matka Piêknej 
Mi³oœci prowadzi ka¿dego drogami jego ¿ycia.

x Przemys³aw Kompf 

Jakiœ czas temu w „Wierzeniczeniach” ukaza³o siê wspomnienie Janiny 
Linki o swoim ojcu Piotrze Nowaku, który w latach 30-tych XX wieku 
by³ gajowym w lasach nale¿¹cych do hrabiego Cieszkowskiego. Z jej 
relacji wynika³o, ¿e w czasie gdy Piotr Nowak pracowa³ jako gajowy, 
w s¹siednich, okolicznych lasach nale¿¹cych do rodziny von Treskow 
zosta³o zabitych przez k³usowników dwóch gajowych, znajomych pana 
Piotra. Ojciec Pani Janiny w tym czasie mia³ ju¿ rodzinê – ¿onê, dziecko 
i obawia³ siê o swoje ¿ycie. Poprosi³ hr. Cieszkowskiego o zwolnienie go 
ze s³u¿by (jak to piêknie brzmi – ze s³u¿by, a nie z pracy), w obawie 
o swoje ¿ycie i przeniós³ siê do Poznania, gdzie podj¹³ pracê na kolei.
W¹tek zabicia gajowego kontynuowa³ W³odzimierz Buczyñski.
Ja z kolei chcia³bym opisaæ podobne zdarzenie - zastrzelenia leœniczego 
z maj¹tku Wierzonka, które mia³o miejsce blisko 50 lat wczeœniej. 
Zdarzenie to by³o szczegó³owo opisywane w ukazuj¹cej siê wówczas 
gazecie „WIELKOPOLANIN”. Pierwszy artyku³ ukaza³ siê w numerze 
102 z dnia 22 grudnia 1883 r. 
Drobna uwaga – czêsto bêdê cytowa³ oryginalne s³owa lub fragmenty 
z tej gazety.
Z pierwotnego artyku³u wynika, ¿e w nocy z niedzieli na poniedzia³ek 
(17-18 grudnia 1883 r.) stró¿ dworski (nie podano jego nazwiska) w 
Wierzonce pod Poznaniem us³ysza³ kilka s³abych strza³ów, które pad³y 
w tamtejszej  „ba¿anterni”. S¹dz¹c, ¿e musi znajdowaæ siê tam jakiœ 
„niepowo³any smakosz na ba¿anty”, obudzi³ leœniczego i poinformowa³ 

go o swoim przypuszczeniu. Leœniczym tym by³ wówczas Karol 
Bessart. Zabra³ on ze sob¹ swoj¹ strzelbê, ale przed wyjœciem obaj 
panowie umówili siê, ¿e leœniczy pójdzie sprawdziæ kto tam jest, 
natomiast stró¿ mia³ pozostaæ w oddali i mia³ przyjœæ na miejsce dopiero 
na znak leœniczego. Leœniczy mia³ do niego zagwizdaæ. Stró¿ zamiast 
gwizdania us³ysza³ kolejny s³aby strza³. Zdenerwowany tym faktem 
pobieg³ do „ba¿anterni”, gdzie zasta³ zastrzelonego leœniczego, a jego 
strzelbê w pozycji sugeruj¹cej, i¿ on móg³ zastrzeliæ siê sam. 
K³usownika i jak przyjêto w pierwszej fazie, mordercy nie by³o na 
miejscu zdarzenia. Opisuj¹cy to zdarzenie redaktor poda³, ¿e leœniczy 
zosta³ zastrzelony ma³ym pistoletem („teszyngiem”), którym równie¿ 
strzela³ do ba¿antów. Morderca dla „zakrycia wszelkiego podejrzenia, 
¿e leœniczy pad³ z innej rêki”, ustawi³ jego strzelbê w odpowiedniej 
pozycji.
Ju¿ w nastêpnym numerze WIELKOPOLANINA (Nr 103) z dnia 
26 grudnia 1883 r. czytelnicy zostali poinformowani, ¿e policja wykry³a 
zabójcê i okaza³ siê nim czeladnik œlusarski Pawe³ Leuschner. Wstêpnie 
poinformowano, ¿e morderca pochodzi ze Œl¹ska, ma 35 lat, mieszka 
w Poznaniu przy ul. Œw. Wojciech nr 7 i ju¿ w przesz³oœci by³ 
kilkakrotnie karany za k³usownictwo. Przy przes³uchaniu mia³ podaæ, ¿e 
w „ba¿anterni” w Wierzonce zabi³ 7 ba¿antów. Na tym procederze 
zosta³ nakryty przez leœniczego, który zrani³ go w lewe ramiê i w palec 
wskazuj¹cy prawej rêki. Sprawca pocz¹tkowo ukry³ siê w krzakach, ale 
leœniczy wezwa³ go do wyjœcia, bowiem w przeciwnym razie wystrzeli 
ze swojej broni w stronê krzaków. K³usownik przypuszczaj¹c, ¿e 
leœniczy nie ¿artuje, sam wystrzeli³ w jego stronê ze swojego pistoletu z 
odleg³oœci oko³o 5 kroków. Nabój œrutowy trafi³ leœniczego w lewe oko i 
utkwi³ w mózgu, w którym póŸniej znaleziono 16 ziarnek œrutu. 
Redaktor opisuj¹cy zdarzenie stwierdzi³, ¿e „fuzja k³usownika by³a 
bardzo s³abo nabita” i gdyby leœniczy zosta³ ugodzony w inn¹ czêœæ 
cia³a, która by³aby okryta ubraniem, np. w ramiê czy nogê, 
prawdopodobnie nie wyrz¹dzi³aby takiej szkody.
Nastêpny artyku³ opisuj¹cy zdarzenia zosta³ zamieszczony w nr 20 z 8 
marca 1884 r. W nim to zamieszczono relacje z procesu przed s¹dem 
przysiêg³ych. Potwierdzono, ¿e pokrzywdzonym by³ leœniczy Karol 
Bessert, a sprawc¹ Pawe³ Leuschner. O sprawcy dodano, ¿e by³ 
wyznania ewangelickiego i by³ ¿o³nierzem 14. pu³ku dragonów. By³ on 
ju¿ dobrze znany policji i s¹dom, albowiem ju¿ kilka razy karano go za 
k³usownictwo, m.in. w 1879 r. kar¹ 3 lat wiêzienia. Sprawca podczas 
procesu nie okaza³ skruchy i poda³, ¿e broni¹c siê nieumyœlnie zastrzeli³ 
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Besserta. Twierdzi³, ¿e o jego niewinnoœci przemawia fakt, ¿e „nabój nie 
poszed³ przez g³owê Besserta poziomo, tylko ukoœnie, co dowodzi, ¿e 
broñ puœci³a trzymana ku górze, a nie przy³o¿ona do celu”. „Z licznych 
korespondencji (nale¿y domniemywaæ, ¿e chodzi o dowody w postaci 
m.in. zeznañ œwiadków) zebranych pods¹dnemu (w dzisiejszym 
znaczeniu zebranych przeciwko oskar¿onemu), przekona³ siê s¹d, i¿ 
cz³owiek ten ¿y³ z k³usownictwa, dziczyznê odstawia³ do ró¿nych miast 
poza Wielkie Ksiêstwo Poznañskie (w dzisiejszym znaczeniu poza 
Wielkopolskê) i ¿e nawet broñ sprowadza³ dla drugich na obstalunek. 
Mia³ wiêc stosunki bezpoœrednie z fabrykantami broni”. Dowodami 
w sprawie by³y „trzy dubeltówki teszyng i fuzya w kiju ukryta zabrane 
pods¹dnemu”. Jeden ze œwiadków (nie podano jego nazwiska) 
przed³o¿y³ s¹dowi sid³a druciane, które k³usownicy „w boru” (bór, las) 
na sarny zastawiali. Œwiadek widzia³ Leuschnera w miejscu, gdzie by³y 
te sid³a zak³adane i st¹d domyœla siê, ¿e by³ on „sprawc¹ tych 
z³odziejskich ³owów”.
Co do przebiegu zdarzenia w nocy z 17 na 18 grudnia 1883 r. s¹d ustali³ 
nieco odmienny stan faktyczny od tego, jaki by³ opisany w pierwszym 
artykule. S¹d przyj¹³, ¿e stró¿ nocny us³ysza³ „kilkakrotne trzaskanie 
jakby z bicza”, które to odg³osy dochodzi³y z „ba¿anteryi”. Uda³ siê 
wiêc „do zagaju”, gdzie znalaz³ siedem œwie¿o zastrzelonych ba¿antów. 
O tym fakcie poinformowa³ „ba¿anternika Besserta”, który wszed³ „do 
zagaju”. Po chwili stró¿ nocny us³ysza³ strza³. Wówczas te¿ sam uda³ siê 
„do zagaju” i spotka³ tam cz³owieka, którego „wzi¹³ za Besserta”. Stró¿ 
odezwa³ siê do niego, ale nie us³ysza³ odpowiedzi, st¹d przypatrzy³ mu 
siê dok³adniej i stwierdzi³, ¿e jest to jakiœ obcy cz³owiek. Chcia³ go 
aresztowaæ i „przypuœci³ na niego psa”, ale powstrzyma³ siê, gdy ten 
cz³owiek zagrozi³ mu, ¿e „jeœli od niego nie odst¹pi, to go tak zabije, jak 
tamtego”. Nastêpnie „obcy” odszed³ w kierunku Kobylnicy, a stró¿ 
chodz¹c „po zagaju”, znalaz³ Besserta le¿¹cego na ziemi „bez duszy”.
W trakcie rozprawy „pods¹dny, który by³ tym zabójc¹ Besserta” 
zaprzeczy³ jakoby mia³ mówiæ do stró¿a, ¿e go tak zabije jak „tamtego”. 
Nadto postêpowanie s¹dowe wykaza³o, ¿e Bessert strzeli³ do Leuschnera 
i zrani³ go w lew¹ rêkê. Wed³ug oskar¿onego to Bessert pierwszy strzeli³ 
do niego i dopiero gdy drugi raz celowa³, chcia³ siê Leuschner broniæ 
i strzeli³ „na postrach”, ale „broñ puœci³a przed prze³o¿eniem do celu”. 
Dalej czytamy, ¿e „znawcy” (w dzisiejszym znaczeniu biegli) zeznali 
jednak, ¿e broñ Leuschnera nie puœci³a sama, ¿e strza³ nie pad³ 
w kierunku z do³u do góry, ale przeciwnie, by³ on wymierzony, bo 
przeszed³ okiem do mózgu z poziomym kierunku”. S¹d ustali³, 

¿e Bessert zosta³ „zabity z teszyngu”, którym Leuschner zastrzeli³ tak¿e 
ba¿anty.  „Zbrodniarza Leuschnera, którym by³ zabójc¹ Besserta wykry³ 
kryminalny komisarz Kaschlaw, uwiadomiony (powiadomiony) o tym 
wypadku przez dziedzica Wierzonki p. Treskowa”.
S¹d przysiêg³ych uzna³ pods¹dnego winnym „kradzie¿y zwierzyny 
z rzemios³a i zbrodni zabicia cz³owieka z wiedz¹. Wskutek tego 
werdyktu wniós³ królewski prokurator o do¿ywotnie wiêzienie w domu 
karnym za zbrodniê zabójstwa, a dwuletnie wiêzienie w tym¿e za 
k³usownictwo. S¹d nie znalaz³ powodów, aby najwy¿sz¹ postanowiæ 
karê w pierwszym przypadku, zawyrokowa³ przeto trzynaœcie lat 
w domu kary (w Rawiczu) za zabójstwo, a trzy lata wiêzienia za 
k³usownictwo. Drug¹ tê karê zamieniono atoli tak¿e na wiêzienie w 
Rawiczu, oznaczaj¹c jej wysokoœæ do lat dwóch. Pods¹dny Leuschner 
pójdzie zatem na piêtnaœcie lat do Rawicza”. Dalej czytamy, ¿e „Tego 
cz³owieka ma pewien tutejszy ¿yd na sumieniu, który od dawna 
kupowa³ od niego kradzion¹ zwierzynê”. Kolejne zdania s¹ trochê 
niezrozumia³e, bowiem jego autor niejako wyprzedza zdarzenia, ale nie 
przes¹dzajmy i zacytujmy – „Zdybano i ¿yda i Leuschnera na gor¹cym 
uczynku, ¿yd umar³ podobno w wiêzieniu. Leuschner odpokutowa³ 
jedn¹ karê, po której odsiedzeniu prowadzi³ dalej z³odziejskie 
rzemios³o, odwykn¹wszy od œlusarki”.
Tyle z zapisów w gazecie WIELKOPOLANIN z lat 1883-1884.

Dodajmy jeszcze, ¿e Karol Friedrich Wilhelm Bessert s. Karola 
Ludwika Besserta i Karoliny Glüber lub Stüber urodzi³ siê w 1848 lub 
1849 r., jak odnotowano w akcie ma³¿eñstwa „na Pomorzu”, 
w miejscowoœci Wißmar powiat Naugard (dzisiejsze miasto Nowogard) 
i w listopadzie 1881 r. o¿eni³ siê z Mari¹ Mathild¹ Hoffmann c. 
Heinricha Juliusa Hoffmanna i Anny Julianny Wendtland, urodzon¹ 
w 1863 r. w miejscowoœci Samter (Szamotu³y). Œlub ich mia³ miejsce 
w parafii ewangelickiej w Swarzêdzu (akt œlubu nr 22/1881). Œlub zosta³ 
te¿ odnotowany w ówczesnym Urzêdzie Stanu Cywilnego w Wierzonce 
pod pozycj¹ 11/1881. W dokumencie tym odnotowano, ¿e zarówno 
Karol Bessert i Maria Hoffmann w momencie œlubu mieszkali 
w Wierzonce. Z tego ma³¿eñstwa w 1883 r. urodzi³a siê im córka Helena 
Jadwiga.

Niestety nie uda³o siê ustaliæ dalszych losów rodziny Karola Besserta 
oraz Paw³a Leuschnera.

Eugeniusz Dobiñski
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Na ³amach ,,Wierzeniczeñ’’ regularnie przybli¿amy Pañstwu ró¿ne 
aspekty ¿ycia prywatnego oraz dzia³alnoœci spo³ecznej, naukowej czy 
politycznej Augusta Cieszkowskiego. Nie nale¿y jednak zapominaæ, ¿e 
z obszarem Puszczy Zielonki i okolic na przestrzeni lat zwi¹zane by³y 
równie¿ inne osobistoœci – czasem nie mniej wybitne, znane, wp³ywowe. 
Poni¿ej prezentujê sylwetki dziesiêciu z nich, podkreœlaj¹c zarazem, ¿e 
moja lista mog³aby byæ znacznie d³u¿sza.   

Jerzy Beniamin Flatt (1768-1860, pochodzi³ ze Skoków) – agronom 
i dzia³acz oœwiatowy. Na polecenie Stanis³awa Staszica zajmowa³ siê 
rozwojem polskiego szkolnictwa rolniczego, odwiedzaj¹c w tym celu 
nowoczesne uczelnie w Niemczech i Szwajcarii. J.B. Flatt wspó³tworzy³ 
oraz prowadzi³ pierwsz¹ szko³ê rolnicz¹ na ziemiach polskich – Instytut 
Agronomiczny w Marymoncie, stanowi¹cy zacz¹tek Szko³y G³ównej 
Gospodarstwa Wiejskiego. 

Antoni Palluth (1900-1944, pochodzi³ z Pobiedzisk) – kryptolog, który 
pe³ni³ funkcjê g³ównego koordynatora skopiowania niemieckiej 
maszyny szyfruj¹cej ,,Enigma’’. Stworzy³ tym samym mo¿liwoœæ do 
rozszyfrowywania tajnej niemieckiej korespondencji podczas drugiej 
wojny œwiatowej Marianowi Rejewskiemu, Jerzemu Ró¿yckiemu 
i Henrykowi Zygalskiemu oraz sztabom wojskowym Francji i Wielkiej 
Brytanii. W kwietniu 1944 roku A. Palluth zgin¹³ w obozie 
koncentracyjnym Sachsenhausen-Oranienburg w czasie nalotu 
samolotów alianckich. Dziœ na budynku poczty w Pobiedziskach 
znajduje siê poœwiêcona jego osobie tablica pami¹tkowa. 

Zygmunt Myrton-Michalski (1861-1909, pochodzi³ z Uzarzewa) – 
malarz-portrecista. Po ukoñczeniu Akademii Sztuk Piêknych 
w Krakowie swoje umiejêtnoœci artystyczne doskonali³ we Francji, gdzie 
cieszy³ siê wiêksz¹ popularnoœci¹ ani¿eli w Polsce. Dzie³a Myrtona-
Michalskiego wystawiano m.in. w Pary¿u, Karlsruhe, Berlinie, 
Krakowie oraz we Lwowie. Pod koniec XIX wieku uzarzewianin zosta³ 
wyró¿niony srebrnym medalem Towarzystwa Sztuk Piêknych w Pary¿u.

Micha³ Bobrzyñski (1849-1935, mieszka³ w £opuchówku) – historyk, 
prawnik, konserwatywny polityk. Jeszcze przed ukoñczeniem 30. roku 
¿ycia napisa³ ,,Dzieje Polski w zarysie’’, gdzie postawi³ tezê, ¿e Polacy 
s¹ winni rozbiorom przez brak silnych rz¹dów. Przywo³ane dzie³o 
okaza³o siê wrotami do kariery politycznej, w trakcie której pe³ni³ 
funkcjê m.in. pos³a na Sejm Krajowy, ministra dla Galicji oraz 
namiestnika Galicji. Bobrzyñski po odzyskaniu niepodleg³oœci przez 
Polskê niemal ca³kowicie wycofa³ siê z ¿ycia politycznego. 

b³. Antoni Œwiadek (1909-1945, pochodzi³ z Pobiedzisk) – jeden 
z nieco ponad stu polskich b³ogos³awionych z okresu drugiej wojny 
œwiatowej. Podczas najwiêkszego konfliktu w dziejach ksi¹dz Œwiadek 
wbrew stanowczemu zakazowi w³adz hitlerowskich sprawowa³ 
nabo¿eñstwa czy pogrzeby w jêzyku polskim. Wskutek donosu trafi³ do 
wiêzienia w Bydgoszczy, a nastêpnie obozu koncentracyjnego 
w Dachau, gdzie zmar³ 25 stycznia 1945 roku na tyfus. Nale¿y dodaæ, 
¿e niemal równo dwa lata wczeœniej w tym samym obozie uœmiercono 
biskupa Micha³a Kozala – innego b³ogos³awionego mêczennika 
zwi¹zanego z Pobiedziskami.  

Piotr Swanowski (XV wiek, pochodzi³ z Dzwonowa) – wyk³adowca 
teoryki planet na Uniwersytecie Krakowskim, uchodz¹cy za jednego 
z budowniczych krakowskiej szko³y astronomicznej. Zajêcia prowadzi³ 
w oparciu m.in. o ,,Teorykê planet’’ Gerarda Sabionetty oraz tablice 
astronomiczne króla Alfonsa. W œredniowieczu znajduj¹ce siê dziœ 
poœród leœnych ostêpów Dzwonowo, sk¹d pochodzi³ Piotr Swanowski, 
przez pewien czas by³o miastem, aby na pocz¹tku XVI wieku przybraæ 
postaæ ma³ej wsi z koœcio³em i m³ynem wodnym.

Julian Boss-Gos³awski (1926-2012, mieszka³ w Rybitwach) – jeden 
z najbardziej ekscentrycznych artystów w okresie Polski Ludowej. 
Wczeœnie zrezygnowa³ z tradycyjnych materia³ów rzeŸbiarskich, aby 
tworzyæ rzeŸby z opalanego drewna i spawanego metalu. Najs³ynniejsze 
prace J. Bossa-Gos³awskiego to chocia¿by ,,Hiroszima’’, ,,Pancernik 
denny’’ oraz ,,JeŸdŸcy’’. Ostatnie przywo³ane dzie³o – przedstawiaj¹ce 
postacie Boles³awa Chrobrego i Ottona III – by³o wystawione na Expo 
2000 w Hanowerze, a obecnie stanowi istotny punkt turystyczny 

Nie tylko August Cieszkowski… 
Inne osobistoœci Puszczy Zielonki i okolic czasów minionych
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Ostrowa Lednickiego. Przy brzegu jeziora Lednickiego, we wsi Rybitwy 
mo¿na natrafiæ na opustosza³y dom, w którym od pocz¹tku lat 
siedemdziesi¹tych mieszka³ rzeŸbiarz. Jego grób znajduje siê natomiast 
w pobliskim Wêglewie.

Maksymilian Jackowski (1815-1905, mieszka³ w Pomarzanowicach) 
– dzia³acz spo³eczny i gospodarczy. Organizator towarzystw rolniczych, 
patron kó³ek rolniczych i w³oœciañskich, jeden z za³o¿ycieli Centralnego 
Towarzystwa Gospodarczego oraz inicjator czasopism ,,Rocznik Kó³ek’’ 
i ,,Poradnik Gospodarski’’. Jackowskiego powszechnie nazywano 
niegdyœ ,,Królem Ch³opów’’. Pochowany zosta³ na cmentarzu 
przykoœcielnym we Wronczynie, gdzie spoczywa równie¿ m.in. Leon 
Schiller senior.

Zygmunt Szu³drzyñski (1830-1918, mieszka³ w Bolechowie) – 
ziemianin i dzia³acz spo³eczno-polityczny. By³ m.in. prezesem 
Centralnego Towarzystwa Gospodarczego dla Wielkiego Ksiêstwa 
Poznañskiego, cz³onkiem Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 
oraz pos³em na Sejm Pruski. Jego syn Tadeusz pe³ni³ natomiast funkcje 
senatora RP czy prezesa Zwi¹zku Ziemian w Wielkopolsce. Po dziœ 
dzieñ w Bolechowie, blisko drogi Poznañ-W¹growiec, znajduje siê dwór 
nale¿¹cy niegdyœ do rodziny Szu³drzyñskich. Goœcili w nim przed laty 
choæby Roman Dmowski, ksi¹¿ê Witold Czartoryski, prezydent Ignacy 
Moœcicki i genera³ Józef Haller. 

Bonawentura Graszyñski (1859-1922, pochodzi³ z Murowanej 
Goœliny) – znany hellenista, który tworzy³ poezjê i dramaty w jêzyku 
starogreckim. Za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em 
Kawalerskim Orderu Zbawiciela przez króla Grecji, Jerzego I. Równie¿ 
Uniwersytet Poznañski doceni³ tê postaæ, przyznaj¹c jej doktorat honoris 
causa. Do wrêczenia dyplomu nigdy jednak nie dosz³o z powodu œmierci 
Wielkopolanina. Pamiêæ o Graszyñskim jest kultywowana w Murowanej 
Goœlinie – jego imiê nosi jedna z ulic oraz biblioteka publiczna. 

B³a¿ej Sienkowski

RzeŸby Juliana Boss Gos³awskiego mo¿na zobaczyæ w Rybitwach przy 
jeziorze za sklepem, w Pobiedziskach na rynku i na Ostrowie Lednickim
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oraz pos³em na Sejm Pruski. Jego syn Tadeusz pe³ni³ natomiast funkcje 
senatora RP czy prezesa Zwi¹zku Ziemian w Wielkopolsce. Po dziœ 
dzieñ w Bolechowie, blisko drogi Poznañ-W¹growiec, znajduje siê dwór 
nale¿¹cy niegdyœ do rodziny Szu³drzyñskich. Goœcili w nim przed laty 
choæby Roman Dmowski, ksi¹¿ê Witold Czartoryski, prezydent Ignacy 
Moœcicki i genera³ Józef Haller. 

Bonawentura Graszyñski (1859-1922, pochodzi³ z Murowanej 
Goœliny) – znany hellenista, który tworzy³ poezjê i dramaty w jêzyku 
starogreckim. Za swoj¹ dzia³alnoœæ zosta³ odznaczony Z³otym Krzy¿em 
Kawalerskim Orderu Zbawiciela przez króla Grecji, Jerzego I. Równie¿ 
Uniwersytet Poznañski doceni³ tê postaæ, przyznaj¹c jej doktorat honoris 
causa. Do wrêczenia dyplomu nigdy jednak nie dosz³o z powodu œmierci 
Wielkopolanina. Pamiêæ o Graszyñskim jest kultywowana w Murowanej 
Goœlinie – jego imiê nosi jedna z ulic oraz biblioteka publiczna. 

B³a¿ej Sienkowski

RzeŸby Juliana Boss Gos³awskiego mo¿na zobaczyæ w Rybitwach przy 
jeziorze za sklepem, w Pobiedziskach na rynku i na Ostrowie Lednickim
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