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Kiedy nasta³ czas epidemii w marcu br. stanê³a peregrynacja obrazu 
MB Czêstochowskiej w parafiach naszej archidiecezji. U nas mia³o byæ 
nawiedzenie w najpiêkniejszym czasie 25 i 26 sierpnia, a wiêc w samo 
œwiêto Maryi Czêstochowskiej. W numerze specjalnym „Wierzeniczeñ”, 
wydanym na tegoroczn¹ Wielkanoc po zawieszeniu peregrynacji 
pisa³em: 
„W sumie to oczywiste, chocia¿ w pierwszej chwili pomyœla³em sobie, 
jakie to krzepi¹ce, m¹dre i znacz¹ce by³oby modliæ siê z biskupem 
i kap³anami przed Orêdowniczk¹ nasz¹ o ustanie epidemii, a tymczasem 
zdecydowano inaczej. Jasne, dla zachowania bezpieczeñstwa wiernych 
uroczystoœæ musia³aby wygl¹daæ zupe³nie inaczej ni¿ zaplanowano, bez 
uroczystego ceremonia³u. Trochê ¿al, ¿e z obecnoœci Maryi 
Wspomo¿ycielki Wiernych, Pocieszycielki Strapionych, Uzdrowienia 
Chorych, Ucieczki Grzeszników, Królowej Ró¿añca Œwiêtego, Królowej 
Rodzin, Królowej Polski,zrezygnowano. Pomyœla³em, a mo¿e by tak 
kopiê Jasnogórskiej Madonny umieœciæ po cichu bez fanfar we farze 
albo w katedrze poznañskiej. Przecie¿ mamy iœæ „Z Maryj¹ w nowe 
czasy”. Daliœmy siê zaskoczyæ, ¿e ten „nowy czas”,to jest „taki czas”. 
Za to Siostry Klaryski w Pniewach s¹ szczêœciarami, maj¹ bezterminowe 
nawiedzenie. Wiem, ¿e na pewno tam siê gorliwie modliæ za nas 
wszystkich bêd¹. Za jakiœ czas nawiedzenie bêdzie kontynuowane. Obraz 
przyjdzie do miejsca do którego ju¿ nie dotar³. Je¿eli pomys³ ten siê nie 
zmieni, to bêdzie oznacza³o, ¿e do nas Maryja Jasnogórska nie przyjdzie 
w swoje œwiêto 25/26 sierpnia ale du¿o póŸniej.”
W sam¹ uroczystoœæ Maryi Czêstochowskiej M¹droœæ Koœcio³a 
odczytuje ewangeliê dobrze wszystkim znan¹ o cudzie w Kanie 

Galilejskiej. Opowiadanie ma kilku 
swoich bohaterów. Poœród nich 
Maryj¹, Matka Jezusa, które s³u¿bie 
obs³uguj¹cej goœci weselnych powie 
w odniesieniu do swojego Syna: 
„zróbcie wszystko cokolwiek wam 
powie”. Wykonajcie wszystkie Jego 
polecenia. Oni to zrobili, chocia¿ po 
ludzku patrz¹c, to ¿eby zanieœæ 
staroœcie weselnemu wodê jako wino 
musia³o k³óciæ siê ze zdrowym 
rozs¹dkiem. Pewno mieli strach, ¿e 
za chwilê oberw¹. Nie wiadomo co 
sobie myœleli. Jednak byli pos³uszni..
Kiedy Maryja wypowiedzia³a do s³ug 
swoje s³owa, nie zdawa³a sobie 
zapewne sprawy z tego, ¿e one stan¹ 
siê kluczem otwieraj¹cym drzwi na 
drodze wiary, bowiem istota 
sprowadza siê w³aœnie do tego: zrób 
wszystko co powie Jezus. Co chcesz 
Jezu abym uczyni³? Jestem Tobie 
pos³uszny, nie mêdrkujê. Proste, bardzo proste i… jak¿e trudne. Ka¿dy 
w³aœnie to ma do rozwa¿enia w sercu swoim. 
Pierwszego wrzeœnia nawiedzenie zosta³o wznowione. Powsta³o 
kilkumiesiêczne opóŸnienie. W nowej rozpisce, jeœli znowu nie 
wyskocz¹ jakieœ niespodzianki, Maryjê w kopii jasnogórskiego obrazu 
goœciæ bêdziemy z poniedzia³ku na wtorek 21 i 22 marca 2021. Do tej 
nowej daty dostosowane bêd¹ wszystkie nasze nowe przygotowania, 
w tym misje œwiête.
 x Przemys³aw Kompf 

W listopadzie ub. roku odwiedzi³a mnie moja znajoma jeszcze z czasów 
poznañskich Gra¿yna Filipiak. Jest to bardzo pobo¿ny, dobry i m¹dry 
cz³owiek. Przywioz³a mi ona do rozprowadzenia swoje rozwa¿ania 
ró¿añcowe, zreszt¹ bardzo ciekawe. Trochê ¿a³owa³em, ¿e zrobi³a to 
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w czasie kiedy skoñczy³a siê paŸdziernikowa modlitwa ró¿añcowa. 
Bior¹c wtedy t¹ ksi¹¿eczkê do rêki wiedzia³em, ¿e w nastêpnym roku 
warto bêdzie do niej wróciæ. Teraz to w³aœnie czyniê. Jako lekturê 
duchow¹ proponujê s³owa ze wstêpu do rozwa¿añ przygotowane 
przez kustosza Sanktuarium Matki Bo¿ej Ró¿añcowej w Poznaniu 
O. Dariusza Michalskiego SJ zatytu³owane „O sensie modlitwy 
ró¿añcowej” W paŸdzierniku te rozwa¿ania bêdzie mo¿na nabyæ dla 
siebie u nas w Wierzenicy. 
„S³owo “ró¿aniec” pochodzi od s³owa “ró¿a”. Modlitwa ró¿añcowa, 
której pocz¹tki siêgaj¹ XI wieku, jest jak sk³adanie bukietów ró¿ Matce 
Bo¿ej. Czynimy to w sposób duchowy, gdy odmawiamy ró¿aniec. 
Delikatnoœæ, niewinnoœæ i szacunek, najpe³niej wyra¿aj¹ce siê w mi³oœci, 
zyskuj¹ szczególn¹ wymowê w ofiarowywaniu kwiatów. Takiego 
obdarowywania mi³oœci¹ uczy modlitwa ró¿añcowa.
Jak¿e wielkie jest pragnienie mi³oœci w naszych czasach, gdy bêdziemy 
zabiegani i zatroskani o w³asne sprawy. Stajemy siê coraz mniej 
wra¿liwi i otwarci na drugiego cz³owieka. Coraz rzadziej pytamy co jest 
wol¹ Bo¿¹, zaœ swoj¹ wolê uznajemy za jedynie dobr¹ i w³aœciw¹. Coraz 
mniej zastanawiamy siê nad tym, co dla nas dobre w perspektywie ¿ycia 
wiecznego.
Tajemnica modlitwy ró¿añcowej, to zaproszenie skierowane do Ciebie, 
do mnie, do ka¿dego cz³owieka byœmy, tak jak Maryja uczyli siê patrzeæ 
oczyma Boga na œwiat, na trudne i bolesne wydarzenia, na drugiego 
cz³owieka i na nas samych. W tej modlitwie mamy naœladowaæ Maryjê 
i rozwa¿aj¹c poszczególne tajemnice ró¿añca, uczyæ siê od niej patrzeæ 
na œwiat oczyma pokornymi i sercem oddanym Bogu. Maryja jest t¹, 
która do koñca zaufa³a Bogu, a On jej nie zawiód³. Przeprowadzi³ przez 
bolesne, po ludzku beznadziejne i niezrozumia³e sytuacje, 
od Zwiastowania i wcielenia, gdy otar³a siê o niebezpieczeñstwo 
ukamienowania z powodu niewyt³umaczalnej brzemiennoœci, a¿ po 
dramat mêki i œmierci krzy¿owej Syna.
Ale Maryja bezgranicznie zawierzy³a Bogu i Jego obietnicom. Pe³ni¹ 
swej wiary, nadziei i mi³oœci chce dzieliæ siê z nami i nas jej uczyæ. 
Wszystko to dokonuje siê w sposób tajemniczy w³aœnie podczas 
odmawiania ró¿añca. Nawet, gdy modlimy siê w roztargnieniu, mo¿emy 
byæ pewni, ¿e Bo¿a ³aska w nas dzia³a, choæ wydaje siê, ¿e czas modlitwy 
by³ stracony. Œw. Pawe³ przypomina:”...Duch przychodzi z pomoc¹ 
naszej s³aboœci. Gdy bowiem nie umiemy siê modliæ tak, jak trzeba, sam 
Duch przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ 
s³owami.” (Rz8,26).

Decyzja o modlitwie zmienia 
nas wewnêtrznie nawet, gdy 
uznajemy j¹ za czas ja³owy. 
Decyzja na rzecz bycia z 
Bogiem, z Maryj¹ jest zawsze 
dobr¹ decyzj¹. Modlitwa, 
nale¿¹c do spraw wa¿nych, 
chocia¿ niepilnych, jest 
kluczowa dla naszego ¿ycia 
wiecznego, które przecie¿ 
rozpoczê³o siê ju¿ na chrzcie. 
Bóg ze swej strony uczyni³ ju¿ 
wszystko, byœmy mogli 
dost¹piæ szczêœliwoœci 
przebywania z nim na 
wiecznoœæ. Potrzebuje jednak 
naszej decyzji. Bo choæ stworzy³ nas bez nas, to jednak nie zbawi nas 
bez nas. Bez naszych decyzji.
Katechizm Koœcio³a Katolickiego przypomina, ¿e “...modlimy siê tak, 
jak ¿yjemy, poniewa¿ ¿yjemy tak, jak siê modlimy” (KKK 2752). Jeœli 
chcemy zmieniæ nasze ¿ycie potrzebujemy modlitwy. Bez niej tylko 
pogorszymy swój stan. 
Niech Maryja, na drogach modlitwy ró¿añcowej, uczy nas 
bezgranicznego zaufania Jezusowi, swemu Synowi. Ws³uchujmy siê 
w Jej s³owa: “Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie” (J2,5). 
Przylgnijmy do nich, a doœwiadczymy takiego samego prowadzenia 
i opieki, jakie sta³y siê jej udzia³em (….)” 
(cyt. za: Gra¿yna Filipiak, Wo³anie o pokój, Poznañ 2019, s. 5-8) 

xPK

Ten koncert mia³ byæ czêœci¹ czuwania podczas nawiedzenia obrazu 
Maryi Czêstochowskiej w dniu 25 sierpnia br. Nawiedzenie zosta³o 
przesuniête w czasie. Koncertu nie by³o sensu wiêc w tym dniu 
organizowaæ. Nie chcia³em go jednak odwo³ywaæ. Na podstawie 
obrazów internetowych wiedzia³em, ¿e czeka nas piêkne duchowe 
prze¿ycie. Dlatego tez zaprosi³em do Wierzenicy pani¹ Annê Broda na 

Ania Broda i jej niezwyk³e instrumenty
czyli piêkny koncert w Wierzenicy
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niedzielê 6 wrzeœnia na Mszê œw., do której stworzy³a piêkn¹ oprawê. 
muzyczn¹. Po zakoñczeniu liturgii wyst¹pi³a jeszcze z 40 minutowym 
koncertem, który s¹dz¹c po reakcjach ludzi, zrobi³ dobre wra¿enie. Nikt 
nie wychodzi³ z koœcio³a, wszyscy rzeczywiœcie, byli zas³uchani. Chyba 
ma³o kto mia³ okazje na ¿ywo pos³uchaæ i zobaczyæ grê na tak rzadkich 
instrumentach jak cymba³y, czy lira korbowa. Do tego kapitalny œpiew, 
charakterystyczny dla muzyki ludowej, odznaczaj¹cy siê przenikliwoœci¹ 
dŸwiêku i du¿¹ skal¹ g³osu. Po zakoñczeniu koncertu moje pierwsze 
wra¿enie by³o takie: na czuwanie w marcu pani Anna musi przyjechaæ 
ponownie. 
 x Przemys³aw Kompf

Ta decyzja zaskoczy³a wielu mieszkañców naszej parafii. Sporo osób 
wyra¿a³o ¿al, ¿e ta dobra dzia³alnoœæ siê zakoñczy³a. Dom dla m³odzie¿y 
uzale¿nionej prowadzony przez Caritas piêknie wpisa³ siê w krajobraz 
naszego miejsca. Mnóstwo ludzi pyta³o, dlaczego tak siê sta³o?
Gdyby powiedzieæ najbardziej skrótowo, to odpowiedŸ brzmia³aby: 
Caritas naszej archidiecezji, realizuj¹cy rozmaite zadania, d³u¿ej nie by³ 
w stanie finansowaæ deficytu wierzenickiej placówki, przy czym proces 
ten nie pojawi³ siê w zwi¹zku z epidemi¹ ale du¿o, du¿o wczeœniej. Od 
2016 roku zaczê³a ubywaæ z oœrodka iloœæ pacjentów. Jak wiemy, przy 
wspó³pracy z NFOZ, pieni¹dze id¹ za pacjentem, gdy tych zaczyna 

brakowaæ, nie ma te¿ pieniêdzy dla placówki. Do bie¿¹cego utrzymania 
domu trzeba by³o dop³acaæ i dop³acano. Op³aciæ trzeba by³o wszystkie 
media, koszty pracownicze. W skali roku nie s¹ to ma³e sumy.
Dlaczego d³ugi czas spada³ stan osobowy pacjentów? Kiedyœ czeka³o 
siê w kolejce ¿eby siê dostaæ do oœrodka, a teraz sporo miejsc zostawa³o 
nieobsadzonych. Czemu nagle zaczê³o brakowaæ chêtnych? Czy 
rzeczywiœcie ich brakowa³o? ¯eby to ogarn¹æ trzeba dotkn¹æ 
najbardziej delikatnego tematu, problemu osób zatrudnionych, ich 
mentalnoœci, podejœcia do pracy itd. 
Liczba pacjentów spada³a bo ich z byle powodu usuwano. Oczywiœcie 
nie by³y te osoby bez winy. Ka¿dy coœ tam przeskroba³ i naruszy³ jakiœ 
punkt regulaminu. Na marginesie trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e niezale¿nie 
od tego niektóre osoby same rezygnowa³y z leczenia, wypisywa³y siê 
albo nawet podejmowa³y ucieczkê. Na t¹ decyzjê pacjenta kadra raczej 
wiêkszego wp³ywu nie mia³a. Musieli przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e ktoœ 
rezygnuje z terapii. 
Kadra mia³a wp³yw na to z jakiego powodu ktoœ by³ z oœrodka usuwany. 
Zrozumia³e jest, ¿e gdyby ktoœ chcia³ dalej potajemnie siê 
narkotyzowaæ, czy piæ alkohol, to usuniêcie takiej osoby staje siê 
koniecznoœci¹, przede wszystkim ze wzglêdu na dobro innych osób. 
Takich wypadków nie by³o jednak wiele. Dos³ownie pojedyncze 
historie. Z oœrodka mo¿na by³o byæ usuniêtym za rozmaite wcale nie 
jakieœ ciê¿kie przewinienia. Pokazywa³o to, ¿e nie realizuje siê tu jedna 
z funkcji oœrodka jako placówki nie tylko terapeutycznej ale 
i wychowawczej. Wychowanie to d³ugi proces, tak¿e prób i b³êdów, 
który musi trochê trwaæ i na to potrzeba czasu. Tym m³odym ch³opcom 
i dziewczynom tego czasu nie dawano, za to wszystko od nich 
wymagano i ze wszystkiego rozliczano. 
Akurat w maju, czy czerwcu ub. roku, kiedy przyszed³ do Wierzenicy 
nowy kierownik placówki pan Maciej Okonek, z powodów 
dyscyplinarnych usuniêto za jednym razem 4 osoby. Oczywiœcie on nie 
mia³ jeszcze wp³ywu na t¹ decyzjê, zrobi³a to jedna z odpowiedzialnych 
za to terapeutek. Sta³o to siê jakby na powitanie nowego kierownika. 
Z dwójk¹ usuniêtych osób mia³em okazjê rozmawiaæ. Siedzieli 
wieczorem oko³o 21:30 na ³awce na placu przy koœciele i czekali a¿ 
odbior¹ ich rodzice. Obaj podczas rozmowy ze mn¹ p³akali. To nie 
czêsto siê zdarza, ¿e tak zachowuj¹ siê ch³opcy w wieku 17 – 19 lat. 
Powiedzieli co zmalowali. Jeden z nich niebawem mia³ koñczyæ terapiê. 
Kiedy widzia³em ich autentyczn¹ skruchê, to od razu by³o widaæ, ¿e 
w³aœnie to otwiera³o dobre perspektywy na dalsz¹ pracê z takimi 
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osobami. Pani odpowiedzialna tego nie dostrzeg³a, nie widzia³a, wybra³a 
najprostsze rozwi¹zanie: wywali³a. Tak by³o z mnóstwem przypadków. 
Schemat by³ taki: jeden sam odszed³, dwóch wyrzucono, w to miejsce 
nie przysz³o trzech nowych tylko, jeden, najwy¿ej dwóch, st¹d 
pacjentów ubywa³o, po takiej akcji z czterema osobami, liczba 
gwa³townie zmala³a. Raz drugi mia³em takie wra¿enie, ¿e kadrze ten 
niski stan osobowy odpowiada³. W koñcu mieli mniej obowi¹zków, 
mniej pisania, pilnowania, rozmów itd.
Przez trzy lata kadra oœrodka na czele z panem kierownikiem unika³a, 
mówi¹c delikatnie, kontaktu z parafi¹. By³em zaskoczony kiedy nowy 
kierownik pan Maciej nie tylko siê przedstawi³ ale zwróci³ siê do mnie z 
propozycj¹ bli¿szych kontaktów. To w³aœnie wtedy jemu powiedzia³em: 
jeszcze dwie takie akcje z wyrzucaniem 4 pacjentów z oœrodka, 
a zostaniecie w nim sami i placówka si³¹ rzeczy przestanie istnieæ. 
Muszê powiedzieæ, ¿e nowy pan kierownik w³o¿y³ sporo wysi³ku by ten 
proces opanowaæ. Niektórzy pracownicy odeszli, stworzone zosta³y 
nowe zasady funkcjonowania placówki. Na wszystko potrzeba by³o 
czasu, niestety tego ju¿ zabrak³o, gdy¿ w miêdzyczasie pojawi³a siê 
niespodziewanie epidemia. Nowych pacjentów nie mo¿na by³o 
przyjmowaæ, czterech bêd¹cych w trakcie terapii, w miesi¹cach trwania 
epidemii j¹ ukoñczy³o, trzech zrezygnowa³o samemu z leczenia i w 
domu zrobi³o siê pusto. W koñcu maja, gdy zdjêto czêœæ epidemicznych 
obostrzeñ, podjêta zosta³a jeszcze jedna próba pozyskania pacjentów ale 
by³o to kilka osób. Na wiêcej nie by³o w najbli¿szej perspektywie szans. 
Nie dzia³aj¹ w normalnym rytmie s¹dy dla nieletnich i dla doros³ych, nie 
funkcjonuj¹ poradnie, ró¿nego rodzaju placówki wsparcia i zwyk³e 
informacyjne itd. Wszystko z powodu epidemii jest zawieszone albo 
ograniczone. Koszta utrzymania domu natomiast takie same. Odk³adana 
decyzja w sprawie zamkniêcia oœrodka i przeniesienia kilku pacjentów 
do innego podobnego miejsca w koñcu wiêc zapad³a.
W dwunastoletniej historii najbardziej brzemienny w skutki okaza³ siê 
rok 2016. W tym roku definitywnie z oœrodkiem rozstawa³ siê 
dotychczasowy kierownik ks. Waldemar Twardowski. Ju¿ prêdzej 
sygnalizowa³, ¿e jest zmêczony t¹ prac¹ i potrzebuje zmiany. Oczywiœcie 
Matka Koœció³ musia³a przyj¹æ t¹ rezygnacje i skierowa³a ksiêdza do 
innej pracy. Od 2017 roku ks. Twardowski jest proboszczem w parafii 
w Borówcu. 
Wed³ug nowych planów w oœrodku mia³ pozostaæ, chocia¿ nie na 
stanowisku kierowniczym, inny ksi¹dz Pawe³ S. dot¹d przez lata tu 
pracuj¹cy jako terapeuta i jednoczeœnie pe³ni¹cy obowi¹zki proboszcza 

w Kobylnicy (w zastêpstwie bêd¹cego po ciê¿kim udarze ks. Tadeusza 
Peliñskiego). Rzeczywiœcie, trudno by³o przewidzieæ, ¿e ks. Pawe³ S. 
akurat w tym czasie po przesz³o 20 latach pracy, rzuci kap³añstwo i 
wybierze inn¹ drogê ¿ycia. To siê jednak sta³o. Dotykam teraz sprawy 
najbardziej dla mnie trudnej. Wtedy ciê¿ko mi by³o zrozumieæ, ¿e 
w obliczu tego faktu, o którym ks. Waldemar wiedzia³, nie zmieni³ 
on, choæby tylko na jeden rok albo dwa, swojej decyzji rezygnacji 
z pracy jako kierownik oœrodka. 
Jesieni¹ pojawi³ siê w oœrodku m³ody ksi¹dz ale ju¿ tylko jako kapelan. 
Jego obecnoœæ aczkolwiek bardzo pozytywna by³a dalece za ma³a. 
Opieka nad oœrodkiem przesz³a ca³kowicie w rêce osób œwieckich. 
Zanim przyszed³ latem nowy kierownik, ster przejê³a namaszczona 
przez ks. Waldemara na zastêpcê pani, która od razu wprowadzi³a nowe 
porz¹dki. Jednym ze znaków zauwa¿alnych by³a nieobecnoœæ m³odzie¿y 
na niedzielnej Mszy œw. w koœciele. Z rozmowy z ministrantem 
z oœrodka, który s³u¿y³ do Mszy œw. dowiedzia³em siê, ¿e wprowadzono 
zasadê, ¿e idzie kto chce. Nie ma obowi¹zku. Nie dziwi³em siê 
m³odzie¿y, ¿e wybiera³a ³atwiejsze rozwi¹zanie. Wychowawców 
w czasie ich œrodowego wspólnego spotkania spyta³em, czy te ustalenia 
zrobili w porozumieniu z dyrektorem Caritas, z którym podpisywali 
umowê o pracê. Wypowiedzi trzech pañ, a szczególnie tej zastêpczyni, 
porazi³y mnie. Myœla³em, ¿e mam do czynienia z aktywistkami 
os³awionego KOD'u, znanego z urz¹dzania rozmaitych hec 
antyrz¹dowych podczas których ci ludzie opowiadaj¹ albo wykrzykuj¹ 
piramidalne g³upstwa. Przepraszam za tak¹ uwagê ale dok³adnie takie 
mia³em wtedy skojarzenia i po latach w moim odczuciu nic siê nie 
zmieni³o.
Maj¹c nadzór zewnêtrzny nad oœrodkiem powiadomi³em o tym fakcie 
ks. dyrektora Waldemara Hanasa. By³ ca³kowicie zaskoczony tym 
i oczywiœcie powiedzia³, ¿e w placówce koœcielnej coœ takiego nie mo¿e 
mieæ miejsca. Przy drugiej (spokojnej i grzecznej) rozmowie, w kolejn¹ 
œrodê spyta³em pañ, czy ks. Waldemar Twardowski w dotychczasowej 
praktyce narusza³ zasadê wolnoœci sumienia? Wszystkie trzy po kolei 
powiedzia³y, ¿e tak. Wprost by³em zdumiony, bowiem wszystkie te 
osoby mia³y prace z nadania ks. Waldemara,. Pomyœla³em sobie, Waldek 
¿mije sobie wyhodowa³eœ i teraz ciê pok¹sa³y.
Kiedy nad t¹ kadr¹ obj¹³ pieczê nowy kierownik pan Patryk, nie pomnê, 
a nie chcê przekrêcaæ jego nazwiska, w tym temacie siê uspokoi³o. 
PóŸniej od dyrektora dowiedzia³em, siê, ¿e po kolei zakoñczono 
wspó³pracê z tymi paniami, jednej nie przed³u¿ono umowy która akurat 
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wspó³pracê z tymi paniami, jednej nie przed³u¿ono umowy która akurat 
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siê skoñczy³a, druga sama siê zwolni³a (zwi¹za³a siê by³ym ju¿ ksiêdzem 
Paw³em S). „Zastêpczynie” zwolniono z koñcem roku w ramach 
redukcji stanowisk i reorganizacji. 
Zapytanie moje dyrektora Caritas we wspomnianej sprawie po³o¿y³o siê 
cieniem na dalszej wspó³pracy oœrodka z parafi¹. Doœæ wyraŸnie 
unikano ze mn¹ kontaktów chocia¿ w zewnêtrznej formie wszystko by³o 
poprawnie. Oczywiœcie, z niczym siê nie narzuca³em. 
Praca w oœrodku terapeutycznym to rodzaj powo³ania. Nie wszyscy 
nadaj¹ siê do takiej pracy. Nie ka¿dy te¿ zostaje ksiêdzem. Nie ka¿dy te¿ 
w tej s³u¿bie siê sprawdza. Formacja zawodowa i duchowa kadry to dwa 
rozmaite tematy. Mo¿na mieæ uprawnienia do wykonywania zawodu np. 
terapeuty uzale¿nieñ ale bez formacji wewnêtrznej, przy takiej pracy, to 
za ma³o. Przez Wierzenicê przewinê³o siê sporo wychowawców 
i terapeutów. Z niektórymi mia³em okazje rozmawiaæ, robili naprawdê 
dobre solidne wra¿enie, ¿al by³, ¿e zostawiali pracê np. przez niezbyt 
wysokie zarobki albo zmieniali stan cywilny, czy gdzieœ siê przenosili. 
Inna doœæ spora czêœæ nawet nie umia³a rozmawiaæ z ksiêdzem. 
Wszyscy mieli mo¿noœæ bycia dobrymi terapeutami, ale byæ dobrym 
wychowawc¹ to jeszcze coœ innego. Tych by³ niew¹tpliwy deficyt, 
dlatego zamiast próbowaæ wychowywaæ, wyrzucano, a¿ wreszcie, po 
latach okaza³o siê, ¿e ju¿ nie ma z kim pracowaæ.
O decyzji zamkniêcia oœrodka dowiedzia³em siê od wychowawczyni, 
terapeutki pani Iwony, tej piêknej, dobrej i m¹drej osoby, która jako 
jedyna przepracowa³a w oœrodku ca³e 12 lat jego istnienia. Akurat wtedy 
w koœciele rozpoczynaliœmy modlitwê o uzdrowienie wewnêtrzne 
z jednym z ch³opaków z oœrodka, który prosi³ o tak¹ modlitwê dla siebie. 
Z Gra¿yn¹ i Szymonem, którzy mi towarzyszyli byliœmy poruszeni 
kiedy ch³opak zacz¹³ siê przed nami publicznie spowiadaæ. Potêgowa³o 
to dodatkowo uczucie ¿alu, ¿e to koniec.
Wyrazi³em swój osobisty, a wiêc subiektywny pogl¹d w tej sprawie. 
Nie pretenduje on do miana prawdy objawionej. Uznajê, ¿e ktoœ 
mo¿e mieæ zupe³nie inny punkt widzenia. Zdajê sobie sprawê z tego 
te¿, ¿e mój pogl¹d jest opini¹ osoby zewnêtrznej. W oœrodku 
pojawia³em siê tylko jako goœæ, dodam, w latach 2016 - 2019 rzadki 
goœæ. Moje emocjonalne zwi¹zanie z oœrodkiem te¿ mo¿e sprawiaæ, 
¿e moja opinia przys³oniêta jest tymi emocjami i nie jest w³aœciwa. 
Jeœlibym mia³ kogoœ dotkn¹æ, od razu przepraszam, nie chcia³bym 
tego czyniæ. 
 x Przemys³aw Kompf

Trudno mi wypowiadaæ siê za uczestników wyjazdu do Sandomierza 
czy by³ on udany. Moje osobiste przekonanie, jako wspó³organizatora 
by³o pozytywne. Mogê nawet powiedzieæ, jak nigdy czu³em, ¿e 
odpoczywam. W tym roku w naszym wyjeŸdzie nast¹pi³y dwie zmiany 
organizacyjne. Nie mogliœmy mieæ w³asnej aprowizacji, tylko 
musieliœmy pokoje wynajmowaæ razem z wy¿ywieniem. Podnios³o 
to znacznie koszta wyjazdu, ale pracy odjê³o znacznie. Do sto³ówki 
przychodzi³em i bior¹c talerzyk z jedzeniem, nic wiêcej mnie nie 
obchodzi³o. Myœlê, ¿e na jedzenie nikt nie narzeka³. Tak¿e z pokojami 
nie by³o problemów. Byliœmy jedynymi goœæmi, wszystkie inne 
rezerwacje z powodu epidemii zosta³y odwo³ane. (My tak¿e 
zrezygnowaliœmy z wyjazdu dzieci). Nie by³o wiêc problemów 
z rozlokowaniem osób wed³ug ich ¿yczeñ. Nie raz wczeœniej w³aœnie 
te indywidualne ¿yczenia by³y trudne do spe³nienia z powodu 
ograniczonych mo¿liwoœci lokalowych.
Nawi¹zaliœmy te¿ kontakt z firm¹ turystyczn¹, która obs³uguje 
wycieczki. Oni nie tylko pomogli nam w u³o¿eniu programu zwiedzania 
ale te¿ zapewnili obs³ugê biletow¹ do wszystkich miejsc, gdzie 
mieliœmy wejœæ. Pozwoli³o to unikn¹æ stania w kolejce po bilety, 
tracenia czasu na wypisywanie iluœ tam faktur. Wszystko dostaliœmy 
w jednym zbiorowym rozliczeniu, które uwzglêdnia³o to, ¿e nie 
wszyscy wszêdzie wchodzili. Ta sama pani przewodnik oprowadza³a 
nas przez cztery dni, trzeba przyznaæ, ciekawie nam opowiadaj¹c.
Ka¿dego dnia mieliœmy okazjê zwiedzaæ piêkne zabytkowe koœcio³y, 
których na tym terenie nie brakuje. Codziennie te¿ w innym miejscu 
odprawia³em Mszê œw. Du¿e wra¿enie zrobi³a na mnie sandomierska 
katedra i gotycki koœció³ OO. Dominikanów. Zarówno w jednym jak 
i drugim miejscu wyeksponowane by³o mêczeñstwo zakonników 
dominikañskich poleg³ych w czasie najazdu tatarskiego w 1260 r. 
Mêczeñsk¹ œmieræ poniós³ przeor sandomierskiego konwentu Sadok 
i jego 48 wspó³braci. Wed³ug legendy dominikanie tu¿ przed kaŸni¹ 
odprawili nabo¿eñstwo, spowiadali wiernych, udzielali komunii, 
prowadzili zbiorowe mod³y. Ginêli, œpiewaj¹c pieœñ Salve Regina. 
Œwiadkowie wiary w trudnych czasach,
Z innych zabytków ciekawe by³o dla mnie zwiedzanie ruin zamku 
w UjeŸdzie. Kiedy powstawa³ w latach dwudziestych XVII pomyœlany 
by³ jako najwiêksza budowla pa³acowa w Europie. W³aœcicielem jego 
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by³, jak dobrze zapamiêta³em, Krzysztof Ossoliñski. Pani przewodnik 
mówi³a: pa³ac okien mia³ tyle, ile dni w roku, pokoi tyle, ile tygodni, sal 
wielkich tyle ile miesiêcy, a cztery naro¿ne baszty odpowiada³y czterem 
kwarta³om. Opaliñski zmar³ rok po ukoñczeniu budowy. Nie nacieszy³ 
siê wiêc nim jako ten wielki i bogaty zbyt d³ugo. Wkrótce tak¿e zmar³ 
jego syn. Pamiêtam jak s³uchaj¹c tej opowieœci przypomnia³a mi siê 
opowieœæ Jezusa o takim jednym, któremu tak niesamowicie obrodzi³ 
urodzaj, ¿e nie wiedzia³ gdzie pomieœci wszystkie te dobra. Zburzy³ stare 
spichlerze i szybko postawi³ nowe i myœla³ sobie, ¿e jest ustawiony na 
d³ugie lata. G³upcze, rzek³ mu Bóg: Jeszcze tej nocy zostawisz to 
wszystko. Komu to wszystko przypadnie? Ano w³aœnie.
Du¿¹ atrakcj¹ okaza³a siê wizyta w muzeum Ojca Mateusza. Tego 
punktu akurat nie zaliczy³em i trochê dziœ ¿a³uje. W³aœnie tamtego dnia 
moja lewa noga bardziej mi dokucza³a, a tam trzeba by³o trochê podejœæ. 
Zrezygnowa³em z tej drogi. PóŸniej ogl¹da³em masê zdjêæ zrobionych 
w tym muzeum na tle figur woskowych przedstawiaj¹cych bohaterów 
serialu, który w grupie uczestników mia³ spore wziêcie. Osobiœcie nie 
ogl¹da³em ¿adnego odcinka i mo¿e w³aœnie dlatego nie ci¹gnê³o mnie 
w t¹ stronê a¿ tak bardzo. 
Zwiedzaliœmy te¿ plantacjê winogron, inaczej mówi¹c, winnicê. Jezus 
kilka razy odwo³ywa³ siê w swoich nauczaniach do obrazu winnicy. 
Teraz przypomnia³y mi siê one wszystkie Zajrzeliœmy do winiarni i tam 
opowiedziano nam o produkcji wina. Ciekawie siê tego s³ucha³o 

i ogl¹da³o. Na zakoñczenie wizyty w tym miejscu uczestniczyliœmy 
w degustacji win. Wszystkie by³y wytrawne ale o ró¿nych smakach. 
Ka¿dy móg³ dobrze spróbowaæ. Jedynie pan kierowca Przemek musia³ 
siê powstrzymaæ od degustacji. Pomyœla³em sobie: Dobre, proboszcz 
rozpija parafiê!
W drodze powrotnej zatrzymaliœmy siê w Ka³kowie, w najwiêkszym 
sanktuarium na Ziemi Œwiêtokrzyskiej. Kiedy wesz³o siê do tamtejszej 
œwi¹tyni uderza³ widok du¿ego obrazu Matki Bo¿ej Licheñskiej. Ksi¹dz 
pracuj¹cy w tym miejscu powiedzia³: „w Licheniu jest du¿a bazylika 
i ma³y obraz, u nas ma³a œwi¹tynia i du¿y obraz”. Ca³e sanktuarium 
istnieje od lat siedemdziesi¹tych ubieg³ego wieku. Budowniczy bazyliki 
licheñskiej ks. Eugeniusz Makulski pochodzi³ z tego terenu. On to 
w³aœnie zainspirowa³ tutejszego duszpasterza by na wzór Lichenia 
stworzyæ w Ka³kowie miejsce, które bêdzie centrum kultury duchowej: 
religijnej i patriotycznej ziemi kieleckiej. Do Ka³kowa ka¿dego roku 
przybywaj¹ dziesi¹tki tysiêcy pielgrzymów. Podobnie jak w Licheniu 
czynne s¹ tu rozmaite poradnie s³u¿¹ce pomoc¹ ró¿nego rodzaju 
ludziom potrzebuj¹cym. Dla osób terminalnie chorych dzia³a tak¿e 
hospicjum.
Mam nadzieje, ¿e w przysz³ym roku do Sandomierza pojad¹ dzieci. Ten 
wyjazd, zaplanowany na pocz¹tek lipca musieliœmy odwo³aæ. Du¿a 
czêœæ rodziców wypisa³a dzieci z listy jad¹cych. Lista chêtnych 
pozosta³a stosunkowo krótka. Gmina Swarzêdz obci¹¿ona 
niespodziewanymi wydatkami w zwi¹zku z epidemi¹, nie organizowa³a 
konkursu na wakacyjny wyjazd dzieci i m³odzie¿y. Podobnie Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej. Zostaliœmy wiêc praktycznie bez wsparcia. 
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d³ugie lata. G³upcze, rzek³ mu Bóg: Jeszcze tej nocy zostawisz to 
wszystko. Komu to wszystko przypadnie? Ano w³aœnie.
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W okresie wakacyjnym odby³o siê kilka uroczystoœci komunijnych. 
Ma³y one œciœle rodzinny charakter. Pierwsz¹ komuniê w czasie takiej 
Mszy œw. przyjmowa³o jedno albo dwójka dzieci. Muszê przyznaæ, ¿e 
taki skromny charakter dzieciêcej uroczystoœci bardzo mi siê podoba. 
Uwaga skupia siê na tych dzieciach i ich rodzinie. Wszyscy mieszcz¹ siê 
bez problemu w koœciele. Nikt nie stoi na dworze. 
Dla mnie w³aœnie to jest najtrudniejsz¹ spraw¹: wiêkszoœæ uczestników 
uroczystoœci stoi albo siedzi na dworze, gdzie si³¹ rzeczy skupienie jest 
mniejsze. Nie raz odprawiaj¹c Mszê œw. w koœciele przez otwarte drzwi 
s³ysza³em dobiegaj¹ce z dworu rozmowy, nawet ró¿nego rodzaju kichy 
œmichy i jazdê na rolce. Mog³em tylko najdelikatniej jak umia³em prosiæ 
o maksymalne skupienie ale rzeczywiœcie dla tych osób w koœciele nie 
by³o miejsca. 

W nowym roku szkolnym rodzinom dzieci, 
które rozpoczn¹ teraz przygotowania do 
I Komunii Œw. te¿ bêdê proponowa³ taki 
charakter uroczystoœci, poza t¹ jedn¹ w ostatni¹ 
niedziel¹ maja. Tak¿e ca³y czas mog¹ zg³aszaæ 
siê rodzice dzieci, które w tym roku jeszcze nie 
przyst¹pi³y do Pierwszej Komunii œw. Dla 
rodzin, które nie zg³osz¹ siê w trybie 
indywidualnym uroczystoœæ wspólna odbêdzie 
siê 16 maja 2021 r. o 13 00.
Tak¿e w niedzielê 30 sierpnia by³a taka 
uroczystoœæ dwójki naszych dzieci. Na drugi 
dzieñ ma³a Wiktoria przysz³a do biura 
parafialnego razem ze swoj¹ mam¹. Ubrana 
by³a w bia³¹ sukienkê, tak¹ jak to kiedyœ 
zak³ada³y dziewczynki. Mama powiedzia³a: to 
jest moja sukienka z Pierwszej Komunii Œw., 
któr¹ przyjê³am 21 maja 1989 roku. 
Przechowa³a siê 31 lat. Na córkê pasowa³a 
idealnie. Prosi³em by przys³ali na pocztê 
zdjêcie. Mama powiedzia³a: swoj¹ sukienkê 
œlubn¹ te¿ kiedyœ poka¿ê mojej córce. By³ to 
niezwykle urokliwy moment.
 

x Przemys³aw Kompf

Pierwsze Komunie Œwiête
To mog³o siê zdarzyæ ju¿ do¿o wczeœniej. Kilka razy mówi³em sobie: 
trzeba dorobiæ zapasowy klucz do tabernakulum. Oczywiœcie, nie 
zrobi³em tego. Nie chcia³o mi siê szukaæ specjalisty, który umie 
dorabiaæ takie specyficzne klucze. By³em œwiadom mo¿liwych 
k³opotów gdyby któregoœ dnia klucz zagin¹³. Tak siê rzeczywiœcie sta³o. 
We wtorek 11 sierpnia szykuj¹c do Mszy œw. wieczorem zauwa¿y³em, 
¿e nie mam klucza do tabernakulum. W poniedzia³ek nie by³o du¿o osób 
w koœciele i klucz by³ niepotrzebny. Zaczê³o 
siê poszukiwanie. Przewróci³em wszystko 
w koœciele i na probostwie, tak¿e 
w samochodzie. Rozpocz¹³em te¿ 
poszukiwania firmy, która podjê³aby siê 
spróbowaæ otworzyæ ten zamek. 
Nawi¹za³em kontakt z œlusarzem 
z Kobylnicy panem Franciszkiem 
Tomaszewskim, o którym wiedzia³em, ¿e 
mo¿e mieæ jak¹œ wiedzê o naszym 
tabernakulum. Nie pomyli³em siê, pan 
Tomaszewski przed kilku dziesiêciu laty 
montowa³ w Wierzenicy w o³tarzu 
tabernakulum. Rozwa¿ane by³y ró¿ne 
warianty, jak otworzyæ drzwi metod¹ 
œlusarsk¹, jak dostaæ siê do œrodka od ty³u, 
jak oderwaæ tabernakulum od o³tarza. 
Tabernakulum œrubami przytwierdzone jest do o³tarza. Nikt tego o tak 
sobie ³atwo nie oderwie. 
Wszelkie sposoby wejœcia inwazyjnego, wydawa³y siê skomplikowane, 
tym bardziej, ¿e w œrodku by³ Najœwiêtszy Sakrament. Przez pana 
Tomaszewskiego nawi¹za³em kontakt w panem z Romanem 
z Pobiedzisk, przepraszam nie zapamiêta³em nazwiska, a jestem mu 
bardzo wdziêczny, który podj¹³ siê spróbowaæ otworzyæ tabernakulum 
przy pomocy rozmaitych sposobów. Kiedy jemu siê dwukrotnie nie 
uda³o, próby trwa³y po trzy godziny, œci¹gn¹³ on jeszcze innego pana, 
który tak¿e bezskutecznie, przy pomocy innych narzêdzi próbowa³ 
otworzyæ zamek. Przez te godziny mia³em okazje patrzeæ jak mo¿na 
próbowaæ siê w³amaæ do œrodka otwieraj¹c zamek. Byli to bardzo 
dobrzy specjaliœci. Podejrzewam, ¿e nie jeden zamek otworzyli 

Przygoda z kluczem
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i niejedn¹ osobê wybawili z k³opotu. Tego zamka jednak nie otworzyli.
Ka¿de tabernakulum jest specjalnie zabezpieczone. Zamki z blokadami 
przypominaj¹ takie, które mo¿emy spotkaæ w ró¿nego rodzaju sejfach. 
Niemo¿liwe, jak siê okaza³o, jest je otworzyæ bez klucza. Wariant 
inwazyjny stawa³ siê coraz bardziej prawdopodobny.
Pó³ ¿artem pó³ serio modli³em siê: Œw. Antoni oddaj ten klucz, Tobie nie 
jest on potrzebny, a jego brak komplikuje ¿ycie parafii. Wydawa³o siê, ¿e 
w tej sprawie jest nieprzejednany. W niedzielê przed godzin¹ jedenast¹ 
zdarzy³ siê cud. Pomóg³ nam œw. Wojciech. Pan koœcielny id¹c na Mszê 
œw. przed 11.00 spenetrowa³ teren zieleni przy koœciele obok skrzynki 
pr¹du przy bocznym wejœciu do œwi¹tyni. Klucz le¿a³ w trawie. W tej 
zieleni. W poprzedni¹ niedziele po ostatniej Mszy œw., kiedy wy³¹cza³em 
pr¹d w koœciele, klucz nie wpiêty w pêczek z pozosta³ymi, wypad³ mi z 
rêki i tego nie zauwa¿y³em. Faktycznie, w tym miejscu go nie szuka³em, 
choæ bior¹c na logikê powinienem, bo by³o to jedno z miejsc do których 
podchodzi³em. Naprawdê odetchn¹³em z ulg¹, we wtorek mia³em ju¿ 
dorobiony zapasowy klucz, który zosta³ schowany w sejfie.

x Przemys³aw Kompf

W 2020 roku 21 listopada przypadnie w sobotê, przed 150. laty czyli 
w roku 1870 by³ to poniedzia³ek. Tego dnia, na terenie nale¿¹cego do 
Augusta Cieszkowskiego folwarku we wsi ¯abikowo zainaugurowa³a 
swoj¹ dzia³alnoœæ Szko³a Rolnicza imienia Haliny w ¯abikowie. 
Pierwotnie mia³a rozpocz¹æ dzia³alnoœæ 16 listopada, ale wybory do sejmu 
pruskiego w Berlinie spowodowa³y zmianê daty inauguracji. Po trzech 
latach przekszta³cona w Wy¿sz¹ Szko³ê Rolnicz¹ im. Haliny, by³a jedyn¹ 
polsk¹ uczelni¹ wy¿sz¹ na ziemiach zaboru pruskiego. Historia szko³y 
mia³a d³ugie i ciekawe korzenie. Jej powstanie by³o ukoronowaniem starañ 
w tym kierunku podejmowanych od pocz¹tku XIX wieku. 21 lutego 1861 
roku z po³¹czenia kilku regionalnych towarzystw rolniczych 
obejmuj¹cych ca³e Poznañskie powsta³o Centralnym Towarzystwem 
Gospodarczym dla  Ksiêstwa Poznañskiego (CTG). Znacz¹cym 
elementem jego programu by³o za³o¿enie i prowadzenie szko³y 
agronomicznej. Na posiedzeniu Zarz¹du CTG 8 marca 1861 roku Jan 
Dzia³yñski w imieniu swojego ojca hrabiego Tytusa z³o¿y³ ofertê za³o¿enia 
szko³y agronomicznej w Kórniku. W trzy miesi¹ce póŸniej do gry 

w dobrym tego s³owa znaczeniu w³¹czy³ siê August hr. Cieszkowski, który 
czci¹ wspomnienia  przedwczeœnie zgas³ej swej ¿ony wiedziony, ofiarowa³ 
celem za³o¿enia zak³adu naukowego imienia Haliny, na przeci¹g lat 
dwudziestu, dochód ca³kowity wsi swej dziedzicznej Wierzenicy 
z warunkiem za³o¿enia go tam¿e. Jeœli idzie o Cieszkowskiego rzecz by³a 
wrêcz niezwyk³a a jego dzia³ania by³y nie doceniane przez ówczesnych 
i wspó³czeœnie. U podstaw jego dzia³añ splot³y siê w¹tki tragedii osobistej, 
tragedii narodowej, walki z germanizacj¹, myœl organicznikowska 
i nowatorskie podejœcie do idei pomnika. W¹tek osobisty rozpocz¹³ siê 
w koœciele pod wezwaniem œw. Wojciecha i œw. Miko³aja w Jeruzalu. Tam 
19 kwietnia 1857 r. August Cieszkowski poœlubi³ swoj¹ stryjeczn¹ siostrê 
Helenê na co dzieñ nazywan¹ Halin¹. Ma³¿eñstwo Augusta i Heleny by³o 
szczêœliwe, choæ krótkie, przetrwa³o nieca³e cztery lata. Helena zmar³a 
w Berlinie 24 marca 1861 r., po urodzeniu 19 marca m³odszego syna 
Augusta Adolfa zwanego z czasem „Guga”. Jej œmieræ sta³a siê impulsem 
do wyj¹tkowych dzia³añ maj¹cych upamiêtniæ jej postaæ. Pomnikiem 
pamiêci ¿ony mia³a byæ szko³a rolnicza jej imienia. W okresie zaborów 
Wielkie Ksiêstwo Poznañskie jako jedyna z pruskich dzielnic nie 
posiada³o uniwersytetu. W latach 1851-1855 i w 1861 r. August 
Cieszkowski sk³ada³, w sejmie pruskim wnioski o polski uniwersytet 
w Poznaniu, by³y odrzucane. Podobnie jak wniosek z 15 maja 1861 r.,  
pos³a Józefa Morawskiego o za³o¿enie wy¿szej szko³y rolniczej 
w Poznañskim, dla pe³nej jasnoœci z funduszy rz¹dowych czyli 
pañstwowej. Dziœ ma³o kto pamiêta, choæ stoj¹ ich budynki, ¿e by³y  
szko³y „Pomniki Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego” (przypada³o w 1966 r.) 
a instytuty:

 w powszechnej œwiadomoœci kolejnymi szpitalami. 
W drugiej po³owie XIX wieku, instytucja pomnika s³u¿¹cego ogó³owi 
i sprawie narodowej, wpisuj¹ca siê w walkê z germanizacj¹ i bêd¹ca 
realizacj¹ myœli organicznikowskiej, to coœ zupe³nie niespotykanego – 
novum i ewenement. ¯eby nie by³o prosto i ³atwo, Tytus hr. Dzia³yñski 
zmar³ 12 kwietnia 1861 r., ale jego syn Jan hr. Dzia³yñski podtrzyma³ jego 
myœl. Zarz¹d CTG rozwa¿a³ po³¹czenie ofert Dzia³yñskiego i Ciesz-
kowskiego. Zamys³ zarz¹du CTG widziany od strony ekonomicznej by³ 
bardzo dobry jednak ju¿ przy lokalizacji – odleg³oœæ miêdzy Kórnikiem 
i Wierzenic¹ zaczyna³ nastrêczaæ problemy. Niemo¿noœæ po³¹czenia ofert 
Dzia³yñskiego i Cieszkowskiego w oczywisty sposób wymusza³a 
koniecznoœæ wyboru jednej z nich. I choæ zarz¹d CTG zdawa³ siê 
przychylaæ do Wierzenicy to sta³a siê rzecz dziwna. Cieszkowski chce 
swój zamiar szybko zrealizowaæ, a w CTG procedury i dyskusje 

 „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”,  „Centrum Zdrowia 
Matki Polki” s¹

150. rocznica inauguracji  Szko³y Rolniczej imienia Haliny
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szko³y „Pomniki Tysi¹clecia Pañstwa Polskiego” (przypada³o w 1966 r.) 
a instytuty:

 w powszechnej œwiadomoœci kolejnymi szpitalami. 
W drugiej po³owie XIX wieku, instytucja pomnika s³u¿¹cego ogó³owi 
i sprawie narodowej, wpisuj¹ca siê w walkê z germanizacj¹ i bêd¹ca 
realizacj¹ myœli organicznikowskiej, to coœ zupe³nie niespotykanego – 
novum i ewenement. ¯eby nie by³o prosto i ³atwo, Tytus hr. Dzia³yñski 
zmar³ 12 kwietnia 1861 r., ale jego syn Jan hr. Dzia³yñski podtrzyma³ jego 
myœl. Zarz¹d CTG rozwa¿a³ po³¹czenie ofert Dzia³yñskiego i Ciesz-
kowskiego. Zamys³ zarz¹du CTG widziany od strony ekonomicznej by³ 
bardzo dobry jednak ju¿ przy lokalizacji – odleg³oœæ miêdzy Kórnikiem 
i Wierzenic¹ zaczyna³ nastrêczaæ problemy. Niemo¿noœæ po³¹czenia ofert 
Dzia³yñskiego i Cieszkowskiego w oczywisty sposób wymusza³a 
koniecznoœæ wyboru jednej z nich. I choæ zarz¹d CTG zdawa³ siê 
przychylaæ do Wierzenicy to sta³a siê rzecz dziwna. Cieszkowski chce 
swój zamiar szybko zrealizowaæ, a w CTG procedury i dyskusje 
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przeci¹gaj¹ siê w czasie. Tymczasem hr. August Cieszkowski, nie czekaj¹c 
na dalszy rozwój prac w Zarz¹dzie, w tym w³aœnie roku zacz¹³ k³aœæ 
fundamenta pod wznieœæ siê maj¹cy naukowy zak³ad w Wierzenicy, 
a budynki, które do dziœ dnia tam istniej¹, s¹ œwiadkami jego ówczesnych 
dla kraju zamiarów. CTG odbiera to jako zamiar wycofania oferty 
Cieszkowskiego co siê póŸniej potwierdzi³o. W sprawozdaniu komisji 
maj¹cej analizowaæ oferty odczytanym na walnym zebraniu CTG 25 
czerwca 1862 r. zapisano; Dopiero po walnem zebraniu Tow. agronomiczn. 
z d. 18. grudnia roku zesz³ego, zdecydowa³o siê, i¿ P. Hr. Cieszkowski wieœ 
sw¹ Wierzenicê na inny instytut przeznaczy³, P. Hr. Dzia³yñski zatem 
stanowczo w swych dobrach kórnickich szko³ê agronomiczn¹ umieœciæ 
postanowi³. To oznacza, ¿e szko³a w Wierzenicy przesta³a byæ projektem 
CTG i sta³a siê tylko osobistym Cieszkowskiego. W 1861 roku zleci³ on 
budowê samego budynku szko³y i domu dla profesorów. Pierwsza 
z budowli zostaje ukoñczona, to wierzenicka „Akademia”. Druga ju¿ nie. 

W roku nastêpnym [1862] odby³ podró¿ po Anglii, Francji i Belgii dla 
zapoznania siê z zak³adami tego rodzaju, a tak¿e z budownictwem, i w 
tym¿e jeszcze roku wzniós³ pierwszy budynek dla przysz³ego 
»Heleneum«. Prawdopodobnie prace budowlane zostaj¹ zahamowane za 
spraw¹ kolejnej tragedii osobistej, Cieszkowski straci³ te¿ swoj¹ podporê 
od najm³odszych lat ojca Paw³a, który zmar³ 26 marca 1862 r. Kolejny rok – 
1863 przynosi tragiczne w dziejach narodu Powstanie Styczniowe. Tak¿e 
CTG, którego dzia³acze uczestniczyli w powstaniu zawiesiæ musia³o na 
jakiœ czas swoj¹ dzia³alnoœæ. Tym samym powstanie szko³y te¿ zostaje 
od³o¿one w czasie. Dopiero pod koniec 1865 r. kiedy prezesem zostaje 
Hipolit Cegielski dzia³alnoœæ CTG od¿ywa. Sprawa szko³y powraca w 
1866 r.  Do dzia³añ, nie mo¿na wykluczyæ, ¿e z inspiracji Cieszkowskiego 

w³¹czy³o  siê filialne Towarzystwo Poznañsko-Szamotulskie. W styczniu 
1868 r. w odpowiedzi na projekt Towarzystwa Rolniczego Poznañsko 
Szamotulskiego odnoœnie za³o¿enia w ¯abikowie „stacyi doœwiadczalnej 
chemicznej i ogrodowej”  Cieszkowski nie stawia projektowi ¿adnej 
trudnoœci, lecz owszem, jak sam siê wyra¿a, „¿¹daæ bêdê, byœcie myœl 
wasz¹ jak najprêdzej wykonali. Oprócz tego wdziêcznoœæ z mej strony dla 
szanownej dyrekcyi, i¿ w tych smutnych i ciê¿kich czasach, gdy klêski 
publiczne i prywatne, które tak ogó³ jak i ka¿dego z osobna dotknê³y lub 
obarczy³y, zmusi³y mnie do kilkoletniego zawieszenia przedsiêwziêtych 
prac oko³o zak³adu w Wierzenicy i podaje mi sposobnoœæ przyczynienia siê 
w miarê obecnych œrodków do skromniejszego wprawdzie, acz zaiste 
niemniej potrzebnego, a da Bóg po¿ytecznego dla kraju dzie³a.” Dawn¹ 
65 hektarow¹ osadê m³yñsk¹ w ¯abikowie, A. Cieszkowski naby³ 
14 paŸdziernika 1863 r., a nastêpnymi zakupami powiêkszy³ jej obszar. Na 
marcowym posiedzeniu zarz¹du CGT Zygmunt Szu³drzyñski 
zaproponowa³ po³¹czenie idei stacji doœwiadczalnej i szko³y rolniczej. 
Oferta hr. Jana Dzia³yñskiego w tamtym czasie si³¹ rzeczy nie wchodzi³a 
w grê. Co prawda przej¹³ od ojca pomys³ utworzenia w Kórniku szko³y 
rolniczej ale w 1863 walczy³ w oddziale Edmunda Taczanowskiego, a po 
klêsce pod Ignacewem uda³ siê Francji.  S¹dzony w procesie berliñskim 
otrzyma³ zaocznie wyrok œmierci i konfiskaty dóbr. Na emigracji by³ piêæ 
lat; uzyska³ amnestiê i zwolnienie od zarzutów w kwietniu 1869 r. Tym 
razem CTG podjê³o zdecydowane dzia³ania. Zarz¹d powo³a³ komisjê dla 
oceny przydatnoœci ¯abikowa. Czyli Cieszkowski wróci³ do gry wespó³ 
z CTG. Komisya, której w pierwszej mierze powierzonemi by³y 
przedwstêpne czynnoœci szko³y, dosz³a po pierwszej swej na miejscu 
bytnoœci i sumiennem zbadaniu po³o¿enia do przekonania, ¿e folwark 
¯abikowo, obejmuj¹cy oko³o 420 mórg area³u [morga pruska ma³a zwana 
te¿ magdebursk¹ = 0,2553 ha] w³¹cznie 30 mórg ³¹k,  na urz¹dzenie szko³y 
rolniczej jest odpowiednim.(…) 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 nieboszczki swej ¿ony [22 maja], 
nastêpuj¹co z Cannes datowane oœwiadczenie do prezesa Zarz¹du 
przesy³a: Odbieram wiadomoœæ, ¿e Komisy¹ zwiedziwszy ¯abikowo 
uzna³a jego kwalifikacy¹ zupe³n¹ na za³o¿enie szko³y i ¿e fundusz 6000 tal. 
jako fundusz zak³adowy jest dostateczny do rozpoczêcia, dodaje nadto, ¿e 
wchodz¹c w myœl moj¹, zgodziliœcie siê na wystaranie siê o wiêcej 
kapita³u, aby skuteczniej módz dzia³aæ. Tak gor¹co pragnê zak³adu i ty³em 
razy doœwiadczy³, ¿e co siê odwlecze to i uciecze, ¿e nie waham siê wzi¹œæ 
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przez komisy¹ zosta³ zakomunikowany hr. Cieszkowskiemu, któren 
w niecierpliwoœci swej, by rozpoczête dzie³o do przyjaznego portu jak 
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na siebie ów potrzebny fundusz nak³adowy 6000 tal., pozwalaj¹c 
zaci¹gn¹æ d³ug i zabezpieczyæ takowy na ¯abikowie, którego hipoteka, 
zw³aszcza jak siê do niej dodadz¹ dwa œwie¿o przykupione gospodarstwa, 
na to a¿ nadto dostateczna. Owszem wolê nawet w ten sposób, bo wtenczas 
jako wy³¹czny fundator i w³aœciciel funduszu zak³adowego i nak³adowego, 
bêdê móg³ zadoœæuczyniæ jedynemu desiderio pietatis, nadania instytutowi 
nazwy mojej Haliny, oraz mo¿noœæ przeniesienia go kiedyœ, je¿eli 
opatrznoœæ pozwoli podnieœæ siê z klêsk doznanych, do Wierzenicy, gdzie 
zw³oki nasze spocz¹æ maj¹. (...) Na mocy przytoczonego we fragmentach  
listu, 15 listopada 1868 roku zosta³a podpisana pomiêdzy Zarz¹dem a hr. 
Cieszkowskim pisemna, prawna ugoda. Niestety umowa z Cieszkowskim 
zosta³a zawarta ju¿ bez H. Cegielskiego, który zmar³ 30 listopada 1868 r. 
Co przemawia³o za ̄ abikowem jako najlepsz¹ z trzech dot¹d rozwa¿anych 
przez CTG lokalizacji: Kórnik, Wierzenica, ¯abikowo. Tym czynnikiem 
by³a dostêpnoœæ komunikacyjna. W koñcu lat 60. XIX wieku Poznañ mia³ 
dwa po³¹czenia kolejowe, od 1848 r. ze Stargardem a od 1856 r. z Lesznem i 
Wroc³awiem, na tej linii dzisiejsza stacja Luboñ. Dopiero w 1870 r. 
uruchomiono liniê do Gubina a w 1872 r. do Gniezna i dalej Bydgoszczy. 
Dziêki tej ostatniej Wierzenica – stacja Kobylnica, te¿ znalaz³a siê 
w zasiêgu kolei. ¯abikowo i Kórnik by³y w zasiêgu linii do Leszna 
i Wroc³awia. W ¯abikowie do miejsca gdzie powsta³a WSR odleg³oœæ od 
stacji liczona dzisiejszym ci¹giem ulicznym wynosi 600 metrów. Do 
Kórnika oko³o 6 km, jeszcze wiêcej gdyby szko³a powsta³a w Bninie. By³o 

to o tyle istotne, ¿e choæby ze wzglêdu na wielkoœæ szko³y wiêkszoœæ 
wyk³adowców musia³a doje¿d¿aæ. Godn¹ uwagi spraw¹ jest to, ¿e August 

hrabia Cieszkowski wespó³ z CTG uruchomi³ szko³ê im. Haliny dziêki 
swoim funduszom. Rozwi¹zanie to mia³o  pewn¹ zaletê. Na podanie do 
w³adz pruskich z³o¿one 2 lipca 1870 r. przez dyrektora maj¹cej powstaæ 
szko³y dr Juliusza Au, prezes rejencji poznañskiej w dopowiedzi napisa³, 
¿e szko³y rolnicze przez osoby prywatne lub towarzystwa zak³adane, 
rz¹dowego pozwolenia niepotrzebuj¹. Pozwolenia nie potrzebowa³y ale 
ka¿dy kij ma dwa koñce, w tym przypadku ten drugi koniec oznacza³, ¿e 
szko³a musia³a utrzymaæ siê z w³asnych œrodków, bez pañstwowych. 
W praktyce swój byt ekonomiczny opiera³a w ponad 80% na op³atach 
uiszczanych przez s³uchaczy. Rzecz jasna nie sposób by³o przewidzieæ 
tego co nast¹pi³o w 1875 r. W czerwcu l875 roku jak grom z pogodnego 
nieba spad³ nakaz rejenci poznañskiej wydalaj¹cy z granic pañstwa 
pruskiego trzech nauczycieli oraz trzydziestu s³uchaczy pochodz¹cych 
z Królestwa Polskiego. Nastêpnie zosta³y wydalone osoby pochodz¹ce z 
zaboru austriackiego. Czegoœ takiego mo¿na by³o spodziewaæ siê dopiero 
dekadê póŸniej kiedy w 1885 roku rozpoczê³y siê rugi pruskie masowe 
wysiedlenia z terenu pañstwa pruskiego Polaków i ¯ydów z paszportem 
rosyjskim i austriackim. Trwa³y 5 lat, do 1890 r. Po wydaleniach pozosta³a 
bardzo ju¿ niewielka grupa s³uchaczy co sprawia³o, ¿e pojawi³y siê 
ogromne problemy finansowe. Na zdecydowanie mniejsz¹ skalê 
uwidoczni³y siê one ju¿ w trzecim roku, a dla ich przezwyciê¿enia zosta³a 
powo³ana spó³ka akcyjna, sprzeda¿ akcji nie przynios³a oczekiwanych 
korzyœci. Kryzys finansowy po wydaleniach doprowadzi³ do tego, ¿e 14 
czerwca walne zebranie akcjonariuszy powsta³ej w 1874 roku Spó³ki 
akcyjnej Halina uchwali³o zawieszenie, od 1 paŸdziernika 1876 roku, 
dzia³alnoœci oznaczaj¹ce realnie zamkniêcie szko³y. O jakoœci kszta³cenia 
w jej murach mo¿e œwiadczyæ rozprawa Micha³a Girdwoynia pt. Anatomia 
pszczo³y, która zyska³a sobie rozg³os i uznanie w œwiecie nauki. Og³oszona 
w jêzyku polskim z 12 tablicami i 16 rysunkami w wydawanym przez Jana 
Dzia³yñskiego w Pary¿u Pamiêtniku Towarzystwa Nauk Œcis³ych, tom 6, 
1875 r. oraz powtórnie w  Poznaniu nak³adem ̄ upañskiego, ukaza³a siê w 
t³umaczeniu francuskim nak³adem Rothschilda. Na wielkiej wystawie 
rolniczo-przemys³owej w Warszawie w roku 1874 pawilon ¿abikowskiej 
szko³y zrobi³ prawdziw¹ furorê. Szko³a wy¿sza na wsi w Wierzenicy czy 
¯abikowie z dzisiejszej perspektywy wydaje siê czymœ niepojêtym. Ten, 
kto widzia³ dzisiejsze obiekty poznañskich uczelni wy¿szych i spogl¹da na 
budynek wierzenickiej „Akademii” jest sk³onny myœleæ, ¿e mówienie 
o projekcie wy¿szej uczelni w nim to chyba jakieœ nieporozumienie. Nic 
bardziej mylnego, wystarczy pojechaæ do Lubonia i obejrzeæ wcale nie 
znacz¹co wiêkszy budynek przy zbiegu ulic Powstañców Wielkopolskich 
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na to a¿ nadto dostateczna. Owszem wolê nawet w ten sposób, bo wtenczas 
jako wy³¹czny fundator i w³aœciciel funduszu zak³adowego i nak³adowego, 
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listu, 15 listopada 1868 roku zosta³a podpisana pomiêdzy Zarz¹dem a hr. 
Cieszkowskim pisemna, prawna ugoda. Niestety umowa z Cieszkowskim 
zosta³a zawarta ju¿ bez H. Cegielskiego, który zmar³ 30 listopada 1868 r. 
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i Streicha. Oba budynki maj¹ zbli¿one wymiary 11 m szerokoœci i ok. 35 m 
d³ugoœci, w ¯abikowie na potrzeby powstaj¹cej szko³y w 1870 r. zosta³ 
nadbudowany o piêtro. Do szko³y przyjêto w sumie niemal 200 s³uchaczy. 
W semestrze zimowym 1872/1873 ¿abikowska szko³a mia³a 72 s³uchaczy. 
Na tym tle wyró¿ni³a siê na ziemiach polskich, Pu³awy mia³y ich 56, 
Dublany 42, szko³a czernichowska 38. Z niemieckich uczelni rolniczych 
jedynie studium rolnicze po³¹czone z uniwersytetem w Halle liczy³o 253 
s³uchaczy a akademia prószkowska 77. Dziesiêæ lat wczeœniej cztery 
pruskie akademie rolnicze mia³y  razem 206 s³uchaczy. W Wierzenicy 
budynek niedosz³ej szko³y przetrwa³ do dnia dzisiejszego. O jego 
pierwotnym przeznaczeniu mówi zachowana przez mieszkañców wsi jego 
nazwa – „Akademia”. W miêdzyczasie mia³ pe³niæ b¹dŸ pe³ni³ ró¿ne role; 
szko³y parafialnej, plebanii, magazynu ksi¹¿ek i obrazów. Tak jak ten 
w ¯abikowie (dziœ nie znajdziemy wsi  ¯abikowo, w 1954 r. po³¹czono 
wsie: ¯abikowo, Lasek, Luboñ tworz¹c miasto Luboñ) obecnie mieœci 
mieszkania prywatne. W Luboniu tablica na nim g³osi

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wœród dat z ¿ycia i dzia³alnoœci Augusta Cieszkowskiego w 1860 roku 
pojawia siê zapis o wrêczeniu medalu za zas³ugi w obronie polskoœci 
w hotelu Bazar w Poznaniu. W odró¿nieniu od innych nigdzie nie jest 
on szerzej rozwijany. Rok 1860 to czas systematycznie narastaj¹cej 
germanizacji, której symbolem niebawem stanie siê kanclerz Otto von 
Bismarck. W tym czasie 
pos³owie polscy w 
parlamencie pruskim 
broni¹ polskiej racji stanu. 
Ich dzia³alnoœæ znajduje 
szerokie uznanie 
spo³eczne. Tak po latach 
napisa³ o tym w Roman 
Komierowski w;  Ko³o 
Polskie w Berlinie 1847-
1860,  Poznañ 1910. Takie 
wiêc liczne wystêpy pos³ów 
polskich, ich 
niezmordowana praca i tak 
gor¹ce usi³owania z ka¿dej 
sposobnoœci dla naszego 
spo³eczeñstwa skorzystaæ — wywo³a³y w kraju g³os ogólny uznania. 
Ca³y ogó³ obywatelstwa i inteligencyi poczuwa³ siê do wyrazu zbiorowej 
wdziêcznoœci za poniesione trudy w obronie naszej narodowoœci, bo 
wszyscy odczuwali donios³oœæ wspólnych usi³owañ. (…) Ca³e 
obywatelstwo, ca³a inteligeneya stara³a siê otwarcie i publicznie 
nawzajem siê ³¹czyæ, aby polskoœæ nasz¹ uwydatniæ. — Jedyny tylko 
i w swoim czasie tak g³oœny wyj¹tek stanowi³ hr. J. Radoliñski 
zmieniaj¹c nazwê Borzêciczek na Radenz. — Takim wiêc duchem 
spo³eczeñstwo nasze przejête, postanowi³o niezwyk³ym obchodem uczciæ 
swoich pos³ów i z³o¿yæ ho³d ich zas³udze. Wprawdzie i w póŸniejszych 
latach a¿ po ostatnie czasy ca³e spo³eczeñstwa nasze nie szczêdzi³o 
niejednokrotnie, b¹dŸ to adresem ca³emu Ko³u polskiemu swoj¹ wyraziæ 
wdziêcznoœæ lub te¿ pojedyñczym pos³om adresami z³o¿yæ swoje 
uznanie, ile razy dyskusya w sejmach wywo³a³a gorêtsze s³owo naszych 

Medal wrêczony A. Cieszkowskiemu  w Bazarze w 1860 r.
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pos³ów. Lecz takiego uroczystego prawdziwie pomnikowego obchodu jak 
wtedy ju¿ póŸniejsze czasy nie zazna³y. W dniu wiêc 20 listopada 1860 r. 
odby³a siê uroczysta uczta wyprawiona przez wyborców pos³om na sejm 
pruski,  do Ko³a polskiego nale¿¹cym. Biesiadnicy zebrali siê i w liczbie 
670 zasiedli do sto³ów zastawionych na wielkiej sali bazarowej 
i w salach przyleg³ych. W zebraniu tem wziêli udzia³ przedstawiciele 
duchowieñstwa i wszelkich stanów z W. Ks. Poznañskiego i Prus 
Zachodnich. Urzêdow¹ niejako czêœæ jego stanowili gospodarze obiadu, 
delegowani z wszystkich powiatów, wreszcie grono polskie sejmowe z 
wyj¹tkiem 5 jego cz³onków, którzy dla s³aboœci zdrowia przybyæ nie 
mogli. Do Ko³a Polskiego V kadencji (1859-1861) nale¿a³o 11 z 15 
cz³onków Izby Panów i 19 cz³onków Izby Deputowanych. Co oznacza, 
¿e zapewne  w uroczystoœci uczestniczy³o 25 parlamentarzystów, nie ma 
informacji odnoœnie 4 cz³onków Izby Panów nie bêd¹cych cz³onkami 
Ko³a Polskiego. Jednym z nieobecnych parlamentarzystów by³ Gustaw 
Potworowski, kieruj¹cy Ko³em Polskim.  Ze smutkiem i naj¿ywszym 
wspó³udzia³em zwraca³y siê oczy obecnych na opró¿nione kszes³o 
honorowe, przeznaczone dla prezyduj¹cego w tem Kole sejmowem, pos³a 
Gustawa Potworowskiego, który przewodnicz¹c mu zawsze w trudach 
obywatelskich, nie móg³ w tym dniu uroczystym, ciê¿k¹ i w samym 
Poznaniu zaskoczony chorob¹, uczestniczyæ osobiœcie w odbieranym 
ho³dzie czci i uznania. Z uwagi na ten smutny wypadek suniêto muzykê i 
wszystko, coby uczcie nadawaæ mog³o cechê ochoczej biesiady. — Zaraz 
w pocz¹tku uczty zabra³ g³os jeden z gospodarzy, p. Guttry, by wznieœæ 
zdrowie cz³onków Ko³a. W przemowie swojej zwróci³ on siê naprzód 
w wyrazach czci i ¿alu do osoby nieobecnego prezesa Ko³a i smutnego 
tej nieobecnoœci powodu; podniós³ dalej obywatelsk¹ zas³ugê polskich 
pos³ów, k³ad¹c na tern nacisk, ¿e wyborcy pragnêli obchodem tym nie 
tylko z³o¿yæ ho³d zas³udze, ale tak¿e okazaæ ¿yw¹ swoj¹ zgodê 
z dzia³aniem parlamentarnem swoich pos³ów i moralnem ukrzepiæ ich 
nadal poparciem ze strony kraju; w koñcu oœwiadczy³, ¿e na 
upamiêtnienie tego pos³owania i przewodnicz¹cej mu zasady jednoœci 
solidarnej Ko³a, wyborcy polecili wybiæ medal, który bêdzie wrêczony na 
pami¹tkê tak cz³onkom Ko³a, jak delegowanym z powiatów. 
Bezpoœrednio po tej przemowie nast¹pi³o wrêczenie medalu, w srebrnych 
egzemplarzach pos³om a w spi¿owych [z br¹zu] delegowanym. Na 
awersie medalu popiersie Tadeusza Rejtana, ubranego w strój polski, 

zwrócone w prawo; g³owa wszak¿e skierowana prawie na wprost do 
widza. Powy¿ej napis zaczynaj¹cy siê na wysokoœci prawego ramienia 
i biegnie z lewej do prawej: TYLKO PO MOIM TRUPIE Z T¥D 
WYIDZIEC1E, pod popiersiem nieco mniejszymi literami: 
JEDNOŒCI¥ SILNI. Na rewersie w wieñcu liœci dêbowych i ¿o³êdzi 
napis oœmiowierszowy:

CZ£ONKOM
KO£A POLSKIEGO

POS£OM
NA SEJM BERLIÑSKI

DOBRZE ZAS£U¯ONYM
SPRAWIE NARODOWEJ

ZIOMKOWIE
1860.

Jego autorem by³ 
poznañski medalier 
Fryderyk Wilhelm Below 
(1822-1895), ma œrednicê 
51 mm. Fantazyjny 
portret Rejtana wzorowa³ 
Below na sztychu 
Antoniego 
Oleszczyñskiego, 
umieszczonym 
w wydawnictwie 
Leonarda ChodŸki: La 
Pologne historique, 
littéraire , monumentale 
et pittoresque etc. Pary¿ 
1830—1842, tom III. 
tabl. po str. 398. 
”Dziennik Poznañski” z 22 listopada 1860 r. napisa³ o podziêkowaniu 
A. Cieszkowskiego. W imieniu polskich, pos³ów dziêkowa³ wiceprezes 
ko³a hrabia Cieszkowski, zacz¹wszy podobnie¿ od s³ów czci, uznania 
i ¿alu, poœwiêconych osobie chorego prezesa, pana Potworowskiego, 
powiedzia³ on, ¿e pos³owie z wdziêcznoœci¹ przyjmuj¹ dzisiejsz¹ ucztê j 
i ofiarowan¹ sobie pami¹tkê, nie w poczuciu zas³ugi, bo ¿adnej 
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szczególnej nie po³o¿yli, ale jako znak po¿¹danego i potrzebnego sobie 
moralnego poparcia ze strony kraju, wspomnia³ dalej o zasadzie 
narodowoœci, której zawdy ci pos³owie bronili, a która dziœ do coraz to 
szerszego przychodzi w œwiecie uznania, bo jest wyp³ywem zasady 
chrzeœcijañskiej, i zakoñczy³ wzniesieniem zdrowia wyborców. Potem 
by³y, kolejne przemowy, znów za Komierowskim. Z kolei przemówi³ 
w imieniu delegowanych z ziem pruskich p. Rybiñski, wskazuj¹c na 
potrzebê œcis³ego braterstwa i jednoœci pomiêdzy wszystkiemi ziemiami 
polskiemi i ludem polskim pod ber³em pruskiem i wzniós³ zdrowie 
Wielkopolan. W imieniu pos³ów podziêkowa³ T. hr. Dzia³yñski 
i przypomnia³, ¿e szanowanie swobód szczepów podleg³ych 
konstytucyjnym rz¹dom korony polskiej by³o zawsze najwspanialsz¹ 
ozdob¹ tej korony. Nastêpnie zabra³ g³os w imieniu delegowanych 
wszystkich powiatów p. Bogus³aw £ubieñski, by oddaæ czeœæ dwom 
mê¿om, którzy obywatelsk¹ sw¹ gorliwoœci¹ g³ównie siê przyczynili do 
wyborów, jakie nast¹pi³y, a których obu ciê¿ka s³aboœæ od udzia³u 
w uczcie wstrzyma³a, to jest ks. biskupa Stefanowicza i prezesa G. 
Potworowskiego. — W koñcu przemówi³ jeszcze p. Chos³owski, 
wznosz¹c toast: „Kochajmy siê”. — Przed rozejœciem siê og³oszono, ¿e 
nazajutrz odbêdzie siê o godzinie 9 z rana w koœciele œw. Marcina 
nabo¿eñstwo na intencyê ciê¿ko chorego G. Potworowskiego. Wra¿enie 
tego zebrania roznios³o siê po ca³ym naszym kraju i zosta³o tylko 
boleœnie przerwane wieœci¹ o œmierci G. Potworowskiego dnia 
22 listopada. Ówczesna prasa donosi³a o jego odejœciu w nocy z 22 
na 23 listopada, ta druga data podawana jest jako dzieñ jego œmierci. 
27 listopada zosta³ pochowany na nieistniej¹cym dziœ cmentarzu 
kalwiñskim w Lesznie (nale¿a³ do koœcio³a ewangelicko-
reformowanego, parafii œw. Jana, braci czeskich) jednym z mówców na 
jego pogrzebie by³ hr. A. Cieszkowski.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Na podstawie ksiêgi ochrzczonych dzieci w parafii
katolickiej w Wierzenicy – ciekawostka z roku 1753.

Dzia³o siê to 267 lat temu. Wówczas to mieszkaniec Kobylnicy Micha³ 
Fryc (czasami zamiennie pojawia siê nazwisko Frys, Fryœ, w dalszej czêœci 
bêdê u¿ywa³ nazwiska Fryc) zdecydowa³, ¿e wspólnie z ¿on¹ i dzieæmi 
zmieni wiarê z luterañskiej na katolick¹. Wynika to z „obligacyi” 
(interpretujê to pojêcie jako uroczyste œlubowania, oœwiadczenie), które 
z³o¿y³ w obecnoœci „zacnych” osób. Co prawda brakuje przy tym 
oœwiadczeniu jego podpisu, ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e w czasach o których 
jest mowa, niewiele osób potrafi³o czytaæ i pisaæ, st¹d „pos³u¿y³ siê rêk¹ 
innej osoby”. Oto jego treœæ – (stara³em siê zacytowaæ zapis oryginalny):

„Obligacya Mycha³a y Katarzyny ¯ony Radki na wychowanie dzieci ich 
w wierze S. [Œwiêtej] Katolickiey, która iest taka(?)
Ja Micha³ y Katarzyna ¯ona jego Radka daiemy za siebie tê Obligacy¹ y 
sponsy¹ nayprzód nayprzewielebnieyszey w Bogu Imci Pannie Joannie 
Rozalij Malczewskiey Kseni (Ksenia by³a prze³o¿on¹ klasztoru) 
Owiñskiej y ca³emu konwentowi Owiñskiemu Paniom y Dziedziczkom 
naszym. Tudziesz Wielebnemu Imci Xiêdzu teraŸnieyszemu iako te¿ y na 
parchwi (?) bêd¹cym Plebanowi Wierzenickiemu do którey Parachwij 
wieœ nasza Dêbogura nale¿y. J¿ w nagrodê tego ¿e N.P.Matka moia Anna 
Frycowa uczyni³a mi w tym krzywdê, ¿e sama bêd¹c urodzon¹ z Dziadów 
y Pradziadów Katoliczk¹ Rzymsk¹ edukowa³a miê w sekcie Luterskiey w 
którey zrozszy (?) wzi¹³em upodobanie w tey wierze ¿yæ póki mi Pan Bóg 
z Mi³osierdzia swego nie da oœwiecenia y poznania b³êdu Mego I¿ 
wszystkie Dzieci moie tak Syny iako y Córki w wierze S: Katolickiej 
Rzymskiej edukowaæ powinien bêdê, które mi ju¿ Pan Bóg da³ y daæ 
z ³askiey swoiey mo¿e y ¿e ¿adnego na sektê moi¹ nie zostawiê 
przyrzekam. Co tymi s³owy stwierdzam tak mi Panie Bo¿e dopomó¿ y 
niewinna mêka Syna Jego Jedynego. A gdybym tego nie mia³ dotrzymaæ 
albo ¯ona moia wolno przeciwko mnie albo ¯onie moiey Dekret ferowaæ 
iako przeciwko krzywoprzysiês¿cy Co samo dobrowolnie wraz ze 
Œwiadkami ni¿ey podpisanymi stwierdzam y podpisujê. 
…….w Murowaney Goœlinie D: 11 Aprili Anno Dm 1753
Id Ipsum …………….. P. Florianus Rynskie Beniamin Erbs Soc Jesu mpy.
Clericus Minorum Ordinum  mpy

Zmiana wiary
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Antoni Szymañski Burmistrz Gosliñski
Rêk¹ trzyman¹ przezemnie £ukasza W¹growskiego iako œwiadek.”

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w pewnym 
sensie ewenementem jest, ¿e tego wpisu 
dokonano w jêzyku polskim. Wówczas 
powszechnie w u¿yciu by³ jêzyk ³aciñski
 i mogê potwierdziæ, ¿e pozosta³e zapisy 
w ksiêdze ochrzczonych (urodzonych) 
i œlubów parafii wierzenickiej z tego 
okresu (wymienione ksiêgi obejmuj¹ 
okres od 1731 r.), s¹ dokonywane 
w jêzyku ³aciñskim (ksiêgi zmar³ych s¹ 
z póŸniejszego okresu). Jêzyk polski 
zaczêto stosowaæ w tej parafii w rok 1799. 
Nazwisko „Fryc” pojawia siê w ksiêgach 
parafialnych w Wierzenicy ju¿ w 1732 r. 
i zawsze to nazwisko wymienione jest 
przy miejscowoœci Dêbogóra. Równie¿ w 
Dêbogórze wystêpuje nazwisko „Radka”, 
ale od 1744 r.
Sam Micha³ Fryc wymieniony jest 
w ksiêgach ochrzczonych w parafii 
wierzenickiej po raz pierwszy w roku 
1744. Jest on „ojcem chrzestnym” 
dziecka rodziców Marcina i Anny 
Radków z Dêbogóry. Odnotowano tak¿e, 
¿e rodzicami dziecka byli luteranie. 
Natomiast matk¹ chrzestn¹ by³a 
Katarzyna Fryc. Czy¿by to by³a jego 
¿ona? Osoba dokonuj¹ca zapisu nie 
wskaza³a z jakiej miejscowoœci pochodz¹ 

rodzice chrzestni. Zazwyczaj, gdy któraœ z osób pochodzi³a z innej 
miejscowoœci ni¿ mia³o miejsce wydarzenie – chrzest, œlub, zgon – pisz¹cy 
w ksiêgach zaznacza³ ten fakt. W tym przypadku wymieniona jest tylko 
Dêbogóra, st¹d nale¿y domniemywaæ, ¿e zarówno Micha³ Fryc, jak 
i Katarzyna Radka te¿ mieszkali w tej miejscowoœci. Niestety nie uda³o mi 
siê dotrzeæ do aktu urodzenia Micha³a Fryca i jego ¿ony Katarzyny Radki. 
S¹dzê, ¿e musieli urodziæ siê przed 1731 r., a tego okresu nie obejmuj¹ 
ksiêgi koœcielne w Wierzenicy lub te¿ urodzili siê w miejscowoœci, która 

nale¿a³a do innej parafii. Równie¿ nie znalaz³em zapisu o ich œlubie. 
(Dla ciekawoœci dodam, ¿e nazwisko Ratka znalaz³em te¿ w parafii 
w Iwnie, chocia¿ dostêpne zapisy z tej parafii pochodz¹ z trochê 
póŸniejszego okresu).
W samej Kobylnicy Micha³ Fryc pojawia siê ok. 1751 r. Z tego roku jest 
adnotacja, ¿e w Kobylnicy ma miejsce chrzest dziecka, którego ojcem 
chrzestnym jest Micha³ Fryc – „tabernator” (tabernarius – karczmarz).
Wracaj¹c do samej zmiany wiary, Micha³ Fryc dokonuje jej w dniu 
11 kwietnia 1753 r. W dokumencie wspomina, ¿e jego dzieci, które ju¿ ma 
i przysz³e bêd¹ wychowywane w wierze katolickiej. Nie znalaz³em jednak 
adnotacji o narodzinach jego dzieci przed 1753 r. we wspomnianych 
ksiêgach, co mo¿e rodziæ wniosek, ¿e móg³ jednak mieszka³ poza 
w³aœciwoœci¹ parafii w Wierzenicy. 
Kolejn¹ ciekawostk¹ jest adnotacja przy narodzinach dziecka Micha³a 
Fryca i jego ¿ony Katarzyny – Paw³a. Zapis o chrzcie dziecka zosta³ 
dokonany w dniu 21 stycznia 1753 r., a zatem jeszcze przed oficjaln¹ 
zmian¹ wiary. 

Oto t³umaczenie wpisu z ksiêgi ochrzczonych parafii w Wierzenicy:
„ Kobylnica. Tego samego dnia (21 stycznia 1753 r.) ochrzci³em dziecko 
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o imieniu Paulus [Pawe³], (syna) Micha³a Frysia i Katarzyny; katolickiego 
rodzica i matki luteranki, prawnie zaœlubionych ma³¿onków, karczmarzy z 
Kobylnicy. Chrzestnymi by³ Martinus (Marcin) Fryœ, s³u¿¹cy i Krystyna 
Pulcinowa, oboje katolicy z Kobylnicy, przy udziale innych (osób) – 
luteranów”.
Ktoœ powie – coœ siê nie zgadza. Czyli w styczniu 1753 r. Micha³ Fryc by³ 
ju¿ katolikiem, a w kwietniu 1753 sk³ada oœwiadczenie o zmianie wiary na 
katolick¹???
Takie s¹ zapisy.  Przy narodzinach Paw³a matka jego mia³a byæ luterank¹. 
Mo¿e chodzi³o o wspóln¹ decyzjê o wierze katolickiej obu ma³¿onków. S¹ 
to tylko domys³y, których ju¿ z ca³¹ pewnoœci¹ nie wyjaœnimy.

Dla jasnoœci dodajmy, ¿e kolejne dzieci, które rodz¹ siê naszym bohaterom 
to Andrzej, ur. w 1755 r. i Jan, ur. w 1758 r. i przy ich narodzinach 
odnotowano, ¿e rodzice s¹ katolikami.
Podziêkowanie dla ks. Andrzeja Kaczmarka – proboszcza w D¹brówce 
Koœcielnej za pomoc w t³umaczeniu fragmentu z jêzyka ³aciñskiego na 
polski.

Eugeniusz Dobiñski

Od 1 wrzeœnia 2020 r. obowi¹zki rektora Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu (UPP) pe³ni prof. Krzysztof Szoszkiewicz. Jako Prorektor 

ds. Nauki i Wspó³pracy z Zagranic¹ UPP p by³ rof. Szoszkiewicz 

Prof. Krzysztof Szoszkiewicz nowym rektorem Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu

w Wierzenicy szereg razy. Ostatnio w niedzielê 15 marca, w trzy dni po 

przypadaj¹cej w czwartek, 12 marca 2020 r. 126. rocznicy œmierci 

Augusta hr. Cieszkowskiego. W sk³ad przyby³ej wraz z nim delegacji 

UPP wchodzili prof. Ma³gorzata Mañka – cz³onek Senatu UPP i prof. 

Andrzej Dubas z ma³¿onk¹. Delegacja z³o¿y³a wi¹zankê kwiatów 

i zapali³a znicz przy pomniku nagrobnym Augusta Cieszkowskiego. 

Przy nim ks. Przemys³aw Kompf udzieli³ b³ogos³awieñstwa prof. 

K. Szoszkiewiczowi, wtedy kandydatowi na stanowisko rektora UPP 

kadencji 2020-2024. Jej cz³onkowie byli te¿ na Alei Filozofów i przy 

wierzenickiej „Akademii” – budynku powsta³ym na potrzeby Wy¿szej 

Szko³y Rolniczej im. Haliny (ostatecznie od 1870 roku funkcjonowa³a 

w ¯abikowie), to od tej w³aœnie uczelni wywodzi swój rodowód UPP. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Od nowego 2021 roku nast¹pi zmiana godzin niedzielnych Mszy 
œwiêtych w naszej parafii. Przez 21 lat nie rusza³em w tym temacie 
niczego. Za dobr¹ uzna³em radê jednego starszego proboszcza, który 
mówi³ mi m³odemu jeszcze wtedy ksiêdzu: tylko nie zmieniaj w parafii 
godzin Mszy œw., bo ludzie przez d³ugi czas potem bêd¹ siê myliæ. 
Z pewn¹ obaw¹ to próbê jednak podejmujê. Ju¿ raz j¹ zapowiada³em. 
Wtedy te¿ wskazywa³em na okolicznoœci, które za tak¹ zmian¹ 
przemawiaj¹. Nie bêdê w chwili obecnej ju¿ tego powtarzaæ. Teraz 
w kolejnych jeszcze dwóch nastêpnych numerach „Wierzeniczeñ” bêdê 
o tym przypominaæ. Mam nadziejê, ¿e zanim nast¹pi faktyczna zmiana 
ludziom utrwali siê ju¿ w pamiêci. 

Nowe godziny to: 
8:30 oraz 11:30 w Wierzenicy
10:00 w Kar³owicach
 W tygodniu, a wiêc tak¿e w sobotê nic siê nie zmienia... 
poza jednym wyj¹tkiem. 
W Kar³owicach w okresie od czerwca do wrzeœnia 
w³¹cznie nie bêdzie odprawiana Msza œw. w sobotê o 19. 
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Od 2021 roku zmiana godzin w niedzielê 
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W niedzielê 4 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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