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„Chocia¿ jako chrzeœcijanie mamy zawsze radowaæ siê w Panu 
(por. List do Filipian 4,4), Wielki Post nam przypomina, ¿e nie ma 
doœwiadczenia wiary bez krzy¿a. Cieszymy siê narodzeniem Jezusa, 
poznajemy i rozwa¿amy Jego S³owa, w podziw id¹cy czasem w parze 
z niedowierzaniem wprawiaj¹ nas znaki i cuda, patrz¹c na 
Zmartwychwsta³ego mówimy za Tomaszem: Pan mój i Bóg mój.
To jest rzeczywiœcie radoœæ wiary. Radoœæ, której nie powinniœmy 
w ¿adnej sytuacji zatraciæ.

Spojrzenie na krzy¿ jest przypomnieniem, ¿e doœwiadczeniem 
cz³owieka s¹ tak¿e chwile trudne, zaznaczone nie³atwymi wyborami, 
cierpieniem fizycznym i duchowym. Krzy¿ Jezusa pokazuje nam, ¿e 
w tych wszystkich trudnych momentach, mo¿emy byæ zwyciêzcami, 
jeœli potrafimy byæ wierni, a¿ do bólu, a¿ do koñca. Tak jak wierny 
dzie³u Ojca, a¿ do œmierci œmierci krzy¿owej, by³ Jezus 
(por. tam¿e 2,8).

Umi³owany uczeñ Jezusa œw. Jan przypomina nam, ¿e ukrzy¿owany 
Jezus jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za nasze grzechy i grzechy ca³ego 
œwiata (por. I List Jana 2,2). Z trosk¹ przypomina nam, i¿ wszyscy 
jesteœmy grzesznikami i jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu to sami 
siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy (por. tam¿e 1,8). Spojrzenie 
na krzy¿ ma wiêc byæ pocz¹tkiem myœlenia o naszym nawróceniu, 
o naszym odwróceniu siê od z³a, od g³upoty, od pozorów dobra. Ma 
byæ odejœciem od tego wszystkiego o czym dobrze wiemy, ¿e nas nie 
buduje, a do czego ¿eœmy siê niestety przyzwyczaili ....” 

Na Wielki Post 
AD 2021

Ca³y ten fragment pochodzi z numeru na Wielki Post 
w „Wierzeniczeniach” 2011 roku. Chocia¿ zabrzmi to trochê 
nieskromnie, podoba mi siê on gdy wracam do niego po latach, 
i dlatego te¿, jako ¿em dziad leniwy, postanowi³em go przypomnieæ. 
Bo¿a prawda ma ponad czasowy wymiar. 

 x Przemys³aw Kompf

 Droga Krzy¿owa ze Œwiêtym Paw³em:
 „Ju¿ nie ja ¿yjê, ale ¿yje we mnie Chrystus”

 (List do Galatów 2,20)

Jezus na œmieræ skazany. 
„Dlaczego wiêc ty potêpiasz swego brata? Albo dlaczego gardzisz 
swoim bratem? Wszyscy przecie¿ staniemy przed trybuna³em Boga. 
Napisane jest bowiem: Na moje ¿ycie – mówi Pan -przede Mn¹ klêknie 
wszelkie kolano, a ka¿dy jêzyk wielbiæ bêdzie Boga. Tak wiêc ka¿dy 
z nas o sobie samym zda sprawê Bogu”
(list do Rzymian 14,10-12).
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Jezus bierze krzy¿ na swe 
ramiona. 
„Istniej¹c w postaci Bo¿ej nie 
skorzysta³ ze sposobnoœci, aby 
na równi byæ z Bogiem,lecz 
ogo³oci³ samego siebie, 
przyj¹wszy postaæ s³ugi, stawszy 
siê podobnym do ludzi. 
A w zewnêtrznym przejawie, 
uznany za cz³owieka uni¿y³ 
samego siebie, stawszy siê 
pos³usznym a¿ do œmierci i to 
œmierci krzy¿owej. Dlatego te¿ 
Bóg Go nad wszystko wywy¿szy³ 
i darowa³ Mu imiê ponad 
wszelkie imiê, aby na imiê 
Jezusa zgiê³o siê ka¿de kolano 
istot niebieskich i ziemskich 
i podziemnych. I aby wszelki 
jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus 
jest Panem ku chwale Boga 
Ojca” (List do Filipian 2,8-11)

Jezus pierwszy raz upada. 
„B³ogos³awimy gdy nam 
z³orzecz¹, znosimy gdy nas 
przeœladuj¹; dobrym s³owem 
odpowiadamy gdy nas 
spotwarzaj¹. Staliœmy siê jakby 

œmieciem tego œwiata i odraz¹ dla wszystkich a¿ do tej chwili” 
(I List do Koryntian 4,12-13 ) 

Jezus spotyka swoj¹ matkê. 
„Gdy... nadesz³a pe³nia czasu zes³a³ Bóg Syna swego, zrodzonego z 
niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupi³ tych, którzy podlegali 
Prawu, abyœmy mogli otrzymaæ przybrane synostwo. Na dowód tego, ¿e 
jesteœcie synami, Bóg wys³a³ do serc naszych Ducha Syna swego, który 
wo³a: „Abba”, Ojcze. A zatem nie jesteœ ju¿ niewolnikiem, lecz synem. 
Je¿eli zaœ synem, to i dziedzicem z woli Bo¿ej” 

(List do Galatów 4,4-7 )

Szymon Cyrenejczyk pomaga 
nieœæ krzy¿ Jezusowi. 
„W czynieniu dobrze nie 
ustawajmy, bo gdy pora 
nadejdzie, bêdziemy zbieraæ 
plony, o ile w pracy nie 
ustaniemy. A zatem, dopóki 
mamy czas, czyñmy dobrze 
wszystkim, a zw³aszcza naszym 
braciom w wierze” 
(List do Galatów 6,9-10)

Weronika ociera twarz 
Jezusowi. 
„Modlimy siê zawsze za was, 
aby Bóg nasz uczyni³ was 
godnymi swego wezwania, aby 
z moc¹ udoskonali³ w was 
wszelkie pragnienie dobra oraz 
czyn p³yn¹cy z wiary, aby 
w was zosta³o uwielbione imiê 
Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, a wy w Nim”
(2 List do Tesaloniczan 1,11-12)

Jezus drugi raz upada. 
„Zewsz¹d znosimy cierpienia, 
lecz nie poddajemy siê zw¹tpieniu; ¿yjemy w niedostatku, lecz nie 
rozpaczamy; znosimy przeœladowania, lecz nie czujemy siê 
osamotnieni; obalaj¹ nas na ziemiê, lecz nie giniemy. Nosimy 
nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby ¿ycie Jezusa objawi³o 
siê w naszym ciele” (2List do Koryntian 4,7-10)

Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty. 
„S³owo Chrystusa niech w was przebywa z ca³ym swym bogactwem: z 
wszelk¹ m¹droœci¹ nauczajcie i napominajcie samych siebie przez 
psalmy, hymny, pieœni pe³nych ducha, pod wp³ywem ³aski œpiewaj¹c 
Bogu w waszych sercach” (List do Kolosan 3,16-17 )
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Jezus trzeci raz upada. 
„Dziêki sk³adam Temu, który miê przyoblek³ moc¹, Chrystusowi 
Jezusowi, naszemu Panu., ¿e uzna³ mnie za godnego wiary, skoro 
przeznaczy³ do pos³ugi mnie, ongiœ bluŸniercê, przeœladowcê 
i oszczercê. Dost¹pi³em jednak mi³osierdzia, poniewa¿ dzia³a³em 
z nieœwiadomoœci¹, w niewierze. A nad miarê obfit¹ okaza³a siê ³aska 
naszego Pana wraz z wiar¹ i mi³oœci¹, która jest w Chrystusie Jezusie” 
(1List do Tymoteusza 1,12-14) 

Jezus z szat obna¿ony.
„A ci, którzy nale¿¹ do Chrystusa Jezusa, ukrzy¿owali cia³o swoje 
z jego namiêtnoœciami i po¿¹daniami. Maj¹c ¿ycie od Ducha, do 
Ducha siê te¿ stosujmy” (List do Galatów 5,24-25)

Jezus przybity do krzy¿a. 
„Jakie¿ to przeœladowania znios³em i ze wszystkich wyrwa³ mnie Pan. 
I wszystkich, którzy chc¹ ¿yæ zbo¿nie w Chrystusie Jezusie, spotkaj¹ 
przeœladowania. Tymczasem Ÿli ludzie i zwodziciele bêd¹ siê dalej 
posuwaæ ku temu co gorsze, b³¹dz¹c i innych w b³¹d wprowadzaj¹c” 
(2List do Tymoteusza 3,11-13)

Jezus umiera na krzy¿u. 
„Gdy ¯ydzi ¿¹daj¹ znaków, a Grecy m¹droœci, my g³osimy Chrystusa 
ukrzy¿owanego, który jest zgorszeniem dla ¯ydów, a g³upstwem dla 
pogan, dla tych zaœ, którzy s¹ powo³ani, tak spoœród ¯ydów, jak 
i spoœród Greków, Chrystusem, moc¹ Bo¿¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹.”
(1List do Koryntian 1,22-24)

Jezus zdjêty z krzy¿a. 
„Teraz zaœ ju¿ nie ja ¿yjê ale ¿yje we mnie Chrystus. Choæ nadal 
prowadzê ¿ycie w ciele, jednak obecne ¿ycie moje jest ¿yciem wiary 
w Syna Bo¿ego, który umi³owa³ mnie i samego siebie wyda³ za mnie. 
Nie mogê odrzuciæ ³aski danej przez Boga” (List do Galatów 2,20-21)

Jezus z³o¿ony do grobu. 
„Je¿eli umarliœmy razem z Chrystusem, wierzymy, ¿e z Nim równie¿ z 
Nim ¿yæ bêdziemy, wiedz¹c, ¿e Chrystus powstawszy z martwych ju¿ 
wiêcej nie umiera, œmieræ nad Nim nie ma ju¿ w³adzy. Bo to, ¿e umar³, 
umar³ dla grzechu tylko raz, a ¿e ¿yje, ¿yje dla Boga. Tak i wy 
rozumiejcie, ¿e umarliœcie dla grzechu, ¿yjecie zaœ dla Boga 
w Chrystusie Jezusie” (List do Rzymian 6,8-11)

opr. xpk

Bardzo cieszê siê, ¿e pierwsza transmisja internetowa w dniu 
10 stycznia br. dosz³a do skutku i ¿e do naszych domów mogliœmy 
przekazaæ obraz z naszego koœcio³a. Jak zd¹¿y³em siê zorientowaæ wiele 
parafii du¿o wczeœniej uruchomi³o podobny przekaz. By³em tego 
œwiadom, ¿e te¿ powinniœmy stworzyæ w³asny lokalny kana³, ¿e nie 
chodzi tylko o wys³uchanie i obejrzenie transmisji z jakiegoœ koœcio³a 
ale wa¿ny jest kontakt ze spo³ecznoœci¹ swojej parafii. Dobrze wiêc, ¿e 
choæ z pewnym opóŸnieniem, to jednak startujemy. By³em zaskoczony 
kiedy dowiedzia³em siê, ¿e pierwsz¹ transmisje obejrza³o oko³o 
60 odbiorców. Otwiera to nowe mo¿liwoœci przekazu Dobrej Nowiny 
z parafii. Wa¿ne jest to te¿ dla wielu chorych, którzy, nie raz to 
s³ysza³em, bardzo chcieliby przyjœæ do swojego koœcio³a.

Kiedy odprawia³em t¹ Mszê œw. nie myœla³em wcale, ¿e obraz z niej jest 
przekazywany gdzieœ dalej. Przypomnia³em sobie o tym dopiero 
w koñcówce i dobrze, bo przecie¿ wypada³o dostrzec tych innych 
uczestników liturgii i tak¿e ich pob³ogos³awiæ. Czasami, nie raz to 
s³yszeliœcie jak ¿artem mówi³em: ³aska Bo¿a w tym koœciele siêga tylko 
do szklanych drzwi. B³ogos³awi¹c wtedy w koœciele czu³em wyraŸnie 
jak przekracza granice tego miejsca.

O tym, ¿e mo¿na by o tym pomyœleæ œwiadom by³em ju¿ wiosn¹. 
W któr¹œ z wiosennych niedziel w zakrystii po Mszy œw. zwróci³em siê 
do naszego ministranta Filipa Perza, który akurat podchodzi³ do matury 
w technikum o profilu informatycznym. Powiedzia³em do niego: 
zobacz, proboszcz jest stary i g³upi, wiesz o tym doskonale, ¿e ju¿ 
¿adnego prochu nie wymyœli. Ty jesteœ m³ody i m¹dry. Mo¿e byœ tak, jak 
zdasz te wszystkie swoje egzaminy, pomyœla³ nad uruchomieniem 
transmisji z koœcio³a. Zda³byœ tu w parafii praktyczny egzamin swoich 
umiejêtnoœci. Oczywiœcie wszystko by³o okraszone humorem 
i œmiechem, bo przecie¿ mówi³em tak trochê pó³ ¿artem, pó³ serio. 

Filip rzeczywiœcie piêknie pozdawa³ swoje egzaminy, dosta³ siê do 
wymarzonej szko³y wy¿szej w Warszawie. W paŸdzierniku rozpocz¹³ 
studia, tyle tylko, ¿e zajêcia odbywaj¹ siê na razie poprzez internet. 
Jesieni¹ zacz¹³ myœleæ o realizacji powierzonego mu zadania, które, co 
bardzo mi³e, potraktowa³ zupe³nie serio. W przygotowania wci¹gn¹³ 
swojego przysz³ego szwagra Wojciecha Rzechówkê, który swój udzia³ 

Pierwsza transmisja internetowa
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przy wykupie ziemi. W jednym wypadku musia³em t³umaczyæ dlaczego 
tego kawa³ka pola nie mo¿emy dostaæ za darmo. To przecie¿ powinno 
nam siê nale¿eæ, tak powinno byæ, powinienem napisaæ list w tej sprawie 
do...nie dokoñczê kogo. 

W koñcówce kolêdy us³ysza³em kilka zadowolonych g³osów w zwi¹zku 
z rozpoczêciem transmisji Mszy œw. z naszego koœcio³a. 

Kiedy up³yn¹³ zwyczajowy czas kolêdy pojawi³o siê jeszcze zaproszenie 
od  rodziny, która w domu przesz³a chorobê koronawirusa. Tak¿e 
3 inne od tych, którzy mo¿e trochê zapomnieli albo wczeœniej bardziej 
siê bali. Ostatnie tegoroczne odwiedziny mia³y miejsce 7 lutego. Ktoœ 
nawet zadzwoni³ i spyta³, czy jeszcze teraz móg³bym odwiedziæ 
Powiedzia³em, ¿e zawsze mogê odwiedziæ i chêtnie to zrobiê tyle tylko, 
¿e w Wielkim Poœcie bêdê œpiewa³: „Któryœ za nas cierpia³ rany, Jezu 
Chryste zmi³uj siê nad nami”.

Bardzo dziêkujê za wszystkie rozmowy i spotkania, za poczêstunki, za 
paczuszki dawane na wynos do domu. Ofiarnoœæ kolêdowa tych rodzin, 
bardzo za to te¿ dziêkujê i to jest poruszaj¹cy gest, wynios³a 11400 z³. 
W tym liczone jest kilka ofiar kolêdowych, które zosta³y specjalnie 
z³o¿one bez odwiedzin domowych, a tak¿e osób zapraszaj¹cych spoza 
parafii. Stanowi to razem trochê ponad 1/3, równo 40% tego co zebra³em 
w zesz³ym rekordowym roku 2020. Pozwoli to pokryæ wiêkszoœæ 
zobowi¹zañ jakie ma parafia wobec koœcio³a diecezjalnego. 
 x Przemys³aw Kompf

Wielkie dziêki wielu anonimowym osobom, które w³¹czy³y siê 
tegoroczn¹ akcjê pomocy Rodzina Rodzinie. Pomagaliœmy 8 rodzinom , 
w tym podjêliœmy siê jednej powa¿nej inwestycji zwi¹zanej z wymian¹ 
pieca grzewczego i ca³ego systemu centralnego ogrzewania. Jest ona ju¿ 
w toku realizacji. Oprócz tego by³o wiele innej pomocy, która s³u¿y 
potrzebuj¹cym. Ofiarowana zosta³a lodówka, zapas opa³u na zimê, 
poœciele, rêczniki, artyku³y wyposa¿enia kuchennego, artyku³y chemii 
gospodarczej i szereg innych. Nie sposób nawet wymieniæ wszystko. 
Wspomnê te¿, ¿e w tegoroczn¹ akcjê pomocy, dziêki zaanga¿owaniu 

Pomogliœmy Rodzina Rodzinie,
do dzieci przyszed³ Gwiazdor

osoby z naszej parafii, w³¹czy³y 
siê dzieci jednej klasy wraz 
z rodzicami z niedalekiej nam 
szko³y. 

Znowu w imieniu 
obdarowanych sk³adam s³owa 
wdziêcznoœci za wszelkie dary 
rzeczowe i wp³aty na konto 
z dopiskiem Rodzina Rodzinie. 

Uda³o siê te¿ obdarowaæ grupê 
dzieci upominkami w ramach 
corocznej akcji „Gwiazdor”. 
Jest to program skierowany do 
dzieci, które korzystaj¹ z zajêæ 
œwietlicy. W 2020 roku zajêcia 
te wygl¹da³y zupe³nie inaczej 
ni¿ w poprzednich latach. D³ugi 
czas z powodu epidemii, 
wszystko by³o zamkniête 
i ¿adnych spotkañ nie by³o. 
Kiedy mo¿na ju¿ by³o otworzyæ 
œwietlice okaza³o siê, ¿e liczba 
bior¹cych udzia³ w zajêciach 
jest du¿o mniejsza ni¿ 
w poprzednich latach. Na 
szczêœcie czêœæ dzieci zd¹¿y³a napisaæ list do Gwiazdora a ten nikogo 
nie zawiód³. Ca³oœci¹ akcji koordynuje zupe³nie nieznana na naszym 
terenie pani Marzena Król, która co roku pamiêta o naszych dzieciach. 
Osobiœcie nie mia³em nawet okazji poznaæ tej pani. W ramach swojej 
dzia³alnoœci wyszukuje ona osoby i firmy, których pracownicy 
zrealizowaliby jakieœ dzieciêce zamówienie. Robi to z du¿ym 
rozmachem. Ma rozmaite kontakty. Nasze parafialne œwietlice, nie s¹ 
jedynymi, których dzieci s¹ obdarowywane. Wielkie dla niej 
podziêkowania i wielkie dziêki dla tych, którzy anonimowo, bardzo 
czêsto z wielkim zaanga¿owaniem, starali siê spe³niæ dzieciêce 
pragnienia. Odebraliœmy kilka telefonów od takich w³aœnie osób, które 
chcia³y coœ dodatkowego wiedzieæ o dziecku albo szczegó³ach 
zwi¹zanych z zamówion¹ zabawk¹. OdpowiedŸ na drugie pytanie 
stanowi³o nie lada wyzwanie. 
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zaznaczy³ wielkim zaanga¿owaniem. Kiedy w przygotowania w³¹czyli 
siê rodzice Anna i Maciej Perzowie, okaza³o siê, ¿e koszty tego 
przedsiêwziêcia chc¹ oni przej¹æ na siebie, traktuj¹c to jako dar dla 
parafii z okazji œlubu ich córki, który odby³ siê u nas w koœciele 
9 stycznia. 

Gdyby nie by³o wady w zakupionej kamerze wszystko by³oby gotowe 
ju¿ w okolicy œwi¹t. Trzeba by³o jednak dokonaæ wymiany sprzêtu 
i przez to inauguracja transmisji Mszy œw. trochê siê opóŸni³a. Wczeœniej 
by³y próby techniczne. Goœcie na œlubie Agaty i Wojtka mogli stoj¹c na 
zewn¹trz ju¿ œledziæ przebieg uroczystoœci. 

W tygodniu po niedzieli 10 stycznia mia³em okazje zobaczyæ jak 
wypad³a pierwsza przeprowadzona transmisja. Trzy elementy by³y 
wa¿ne: ustawienie kamery, wyrazistoœæ obrazu i s³yszalnoœæ g³osu. 
Wed³ug mojej oceny i tak¿e tych, którzy ogl¹dali, od strony technicznej 
wszystko wypad³o dobrze. Porówna³em te¿ nasz obraz z innymi 
z najrozmaitszych miejsc, bliskich nam i dalekich. Poza glêdzeniem 
miejscowego proboszcza, nie mamy siê czego wstydziæ. 

Oczywiœcie nad wszystkim trzeba bêdzie dalej pracowaæ i udoskonalaæ, 
myœlê g³ównie o tym by obraz tej transmisji by³ bardziej dynamiczny. 
Innymi s³owy mówi¹c nie jest to ostatni krok w tej sprawie. Wszystkim 
zaanga¿owanym w to dzie³o w serca dziêkujê.
 

x Przemys³aw Kompf 

Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy zaprosili mnie z odwiedzinami 
kolêdowymi. O tym, ¿e nie bêdzie tradycyjnego obejœcia parafii od 
domu do domu i od mieszkania do mieszkania, wiadomo ju¿ by³o 
w paŸdzierniku, kiedy zaczyna³a siê druga fala epidemii. W ramach 
dzielenia siê ró¿nymi pomys³ami duszpasterskimi, proponowano 
robienie spotkañ w koœciele dla poszczególnych rejonów parafii. 
Osobiœcie nie przekona³ mnie ten pomys³. Nie wierzê, by ci, którzy 
korzystaj¹ z niedzielnej dyspensy, zechcieli siê zjawiæ w œrodku 
tygodnia. Ci, którzy uczestnicz¹ we Mszy œw. w niedzielê w koœciele, 
maj¹ okazjê mnie zobaczyæ i pos³uchaæ. Dla nich nie ma wiêc potrzeby 
organizowania w czasie epidemii jeszcze spotkania dodatkowego 
np. w poniedzia³ek lub w czwartek. 

Pomyœla³em o czymœ innym. Tak jak odwiedzam na zg³oszenie chorych, 
tak te¿ mogê na podobne zaproszenie odwiedzaæ z kolêd¹. Pomys³ siê 
sprawdzi³. By³em œwiadom, ¿e tych zapraszaj¹cych nie bêdzie za wielu. 
Rozumiem doskonale, ¿e jestem osob¹ trochê publiczn¹, maj¹c¹ si³¹ 
rzeczy kontakty z ludŸmi. Skoro tych kontaktów mamy unikaæ, to lepiej 
uwa¿aæ. Nie mam jakiegokolwiek ¿alu, ¿e ktoœ mnie nie zaprosi³. 
Natomiast cieszê siê, ¿e mog³em byæ w 67 domach, w tym kilku poza 
parafi¹. W sumie na ogóln¹ liczbê rodzin w parafii, odwiedzi³em 18 % 
gospodarstw rodzinnych. W ¿adnym miejscu nie musia³em siê spieszyæ. 
Mog³em du¿o wiêcej czasu poœwiêciæ na rozmowê. 

Czêsto powtarzaj¹cym siê motywem tegorocznych rozmów by³a 
kwestia szczepionki. Pytano mnie, czy ksi¹dz siê zaszczepi? 
Wys³ucha³em kilku rozmaitych pogl¹dów, bardzo ró¿ni¹cych siê miêdzy 
sob¹. Z niektórymi siê nie zgadza³em, bardzo dobrze, ¿e rz¹dz¹cy 
zostawili wszystko dobrowolnemu wyborowi. Kto chce, mo¿e, kto nie 
chce, nie musi. W³aœnie w czasie odwiedzin kolêdowych, korzystaj¹c z 
¿yczliwoœci gospodarzy, zapisa³em siê do programu „Szczepimy siê”. 
Mam du¿e k³opoty, gdy mam siê gdzieœ internetowo rejestrowaæ, czy 
logowaæ. Wolê, ¿e zrobi to ktoœ za mnie. 

Drugim tematem by³a kwestia poszerzenia cmentarza. To te¿ mocno 
interesowa³o parê rodzin, niektórzy nawet deklarowali chêæ pomocy 

Kolêda 2020/2021 

1 [164] 2021



8 9

zaznaczy³ wielkim zaanga¿owaniem. Kiedy w przygotowania w³¹czyli 
siê rodzice Anna i Maciej Perzowie, okaza³o siê, ¿e koszty tego 
przedsiêwziêcia chc¹ oni przej¹æ na siebie, traktuj¹c to jako dar dla 
parafii z okazji œlubu ich córki, który odby³ siê u nas w koœciele 
9 stycznia. 

Gdyby nie by³o wady w zakupionej kamerze wszystko by³oby gotowe 
ju¿ w okolicy œwi¹t. Trzeba by³o jednak dokonaæ wymiany sprzêtu 
i przez to inauguracja transmisji Mszy œw. trochê siê opóŸni³a. Wczeœniej 
by³y próby techniczne. Goœcie na œlubie Agaty i Wojtka mogli stoj¹c na 
zewn¹trz ju¿ œledziæ przebieg uroczystoœci. 

W tygodniu po niedzieli 10 stycznia mia³em okazje zobaczyæ jak 
wypad³a pierwsza przeprowadzona transmisja. Trzy elementy by³y 
wa¿ne: ustawienie kamery, wyrazistoœæ obrazu i s³yszalnoœæ g³osu. 
Wed³ug mojej oceny i tak¿e tych, którzy ogl¹dali, od strony technicznej 
wszystko wypad³o dobrze. Porówna³em te¿ nasz obraz z innymi 
z najrozmaitszych miejsc, bliskich nam i dalekich. Poza glêdzeniem 
miejscowego proboszcza, nie mamy siê czego wstydziæ. 

Oczywiœcie nad wszystkim trzeba bêdzie dalej pracowaæ i udoskonalaæ, 
myœlê g³ównie o tym by obraz tej transmisji by³ bardziej dynamiczny. 
Innymi s³owy mówi¹c nie jest to ostatni krok w tej sprawie. Wszystkim 
zaanga¿owanym w to dzie³o w serca dziêkujê.
 

x Przemys³aw Kompf 

Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy zaprosili mnie z odwiedzinami 
kolêdowymi. O tym, ¿e nie bêdzie tradycyjnego obejœcia parafii od 
domu do domu i od mieszkania do mieszkania, wiadomo ju¿ by³o 
w paŸdzierniku, kiedy zaczyna³a siê druga fala epidemii. W ramach 
dzielenia siê ró¿nymi pomys³ami duszpasterskimi, proponowano 
robienie spotkañ w koœciele dla poszczególnych rejonów parafii. 
Osobiœcie nie przekona³ mnie ten pomys³. Nie wierzê, by ci, którzy 
korzystaj¹ z niedzielnej dyspensy, zechcieli siê zjawiæ w œrodku 
tygodnia. Ci, którzy uczestnicz¹ we Mszy œw. w niedzielê w koœciele, 
maj¹ okazjê mnie zobaczyæ i pos³uchaæ. Dla nich nie ma wiêc potrzeby 
organizowania w czasie epidemii jeszcze spotkania dodatkowego 
np. w poniedzia³ek lub w czwartek. 

Pomyœla³em o czymœ innym. Tak jak odwiedzam na zg³oszenie chorych, 
tak te¿ mogê na podobne zaproszenie odwiedzaæ z kolêd¹. Pomys³ siê 
sprawdzi³. By³em œwiadom, ¿e tych zapraszaj¹cych nie bêdzie za wielu. 
Rozumiem doskonale, ¿e jestem osob¹ trochê publiczn¹, maj¹c¹ si³¹ 
rzeczy kontakty z ludŸmi. Skoro tych kontaktów mamy unikaæ, to lepiej 
uwa¿aæ. Nie mam jakiegokolwiek ¿alu, ¿e ktoœ mnie nie zaprosi³. 
Natomiast cieszê siê, ¿e mog³em byæ w 67 domach, w tym kilku poza 
parafi¹. W sumie na ogóln¹ liczbê rodzin w parafii, odwiedzi³em 18 % 
gospodarstw rodzinnych. W ¿adnym miejscu nie musia³em siê spieszyæ. 
Mog³em du¿o wiêcej czasu poœwiêciæ na rozmowê. 

Czêsto powtarzaj¹cym siê motywem tegorocznych rozmów by³a 
kwestia szczepionki. Pytano mnie, czy ksi¹dz siê zaszczepi? 
Wys³ucha³em kilku rozmaitych pogl¹dów, bardzo ró¿ni¹cych siê miêdzy 
sob¹. Z niektórymi siê nie zgadza³em, bardzo dobrze, ¿e rz¹dz¹cy 
zostawili wszystko dobrowolnemu wyborowi. Kto chce, mo¿e, kto nie 
chce, nie musi. W³aœnie w czasie odwiedzin kolêdowych, korzystaj¹c z 
¿yczliwoœci gospodarzy, zapisa³em siê do programu „Szczepimy siê”. 
Mam du¿e k³opoty, gdy mam siê gdzieœ internetowo rejestrowaæ, czy 
logowaæ. Wolê, ¿e zrobi to ktoœ za mnie. 

Drugim tematem by³a kwestia poszerzenia cmentarza. To te¿ mocno 
interesowa³o parê rodzin, niektórzy nawet deklarowali chêæ pomocy 

Kolêda 2020/2021 

1 [164] 2021



12 13

Wielka by³a radoœæ kiedy rzeczywiœcie Gwiazdor w œwietlicy we 
Wierzonce siê zjawi³ i wrêczy³ dzieciom upominki. Oczywiœcie w 
grudniu 2020 roku wszystko odby³o siê du¿o skromniej ni¿ poprzednie 
lata. Uwzglêdniæ trzeba by³o wszystkie epidemiczne ograniczenia. 

 xpk

Od 2007 roku parafia prowadzi zajêcia edukacyjne z dzieæmi 
przedszkolnymi. Pierwsze pó³tora roku prowadziliœmy je we wspó³pracy 
z Fundacj¹ Familijny Poznañ, która zaproponowa³a nam jako Zespo³owi 
Caritas, otwarcie u nas punktu edukacyjnego. PóŸniej mieliœmy to 
przej¹æ i prowadziæ dalej sami. Podobnie by³o w wielu innych 
miejscach. Niestety w wiêkszoœci wypadków gdy skoñczy³ siê okres 
pilota¿owy, skoñczy³a siê edukacja dzieci. Okazywa³o siê, ¿e ma³e 
lokalne organizacje nie by³y w stanie, nie umia³y prowadziæ dalej same 
takiej dzia³alnoœci. Myœmy od pocz¹tku czuli, ¿e tej szansy, któr¹ 
stworzy³a nam fundacja, nie mo¿emy zmarnowaæ i dlatego te¿ 
staraliœmy siê o wspó³pracê z gmin¹ Swarzêdz w realizacji tego zadania. 
Cieszê siê, ¿e samorz¹d by³ i jest tak¹ wspó³prac¹ zainteresowany. 
Wspieranie edukacji przedszkolnej jest jednym z zadañ samorz¹dów. 

Ka¿dego roku parafia, podobnie jak wiele innych uprawnionych 
podmiotów, zwi¹zków, stowarzyszeñ, zrzeszeñ, fundacji i towarzystw, 
staje do konkursu ofert sk³adanych na realizacje okreœlonych zadañ. 
W tym roku na prowadzenie punktu przedszkolnego uzyskaliœmy kwotê 
65 tysiêcy z³otych, jest to kwota o 5 tys. wiêksza ni¿ kilka poprzednich 
lat z rzêdu. Dla przeciêtnej osoby suma ta wydaje siê wielka. 
Nie¿yczliwi Koœcio³owi znowu bêdê myœleæ, ile on dosta³. Tacy ludzie 
nie zadaj¹ sobie trudu by zastanowiæ siê kto jest beneficjentem tego 
programu. Dla nich liczy siê tylko jedno: koœció³ dosta³. 

Tymczasem jest to pomoc na realizacjê programu edukacyjnego. Dziêki 
tej pomocy, dzieci wiejskie maj¹ mo¿liwoœæ jako trzy, cztero i piêciolatki 
przygotowywania siê do nauki w szkole. To w³aœnie one wraz 
z rodzicami s¹ beneficjentami tego programu. Gdyby rodzice w ramach 
jakiegoœ stowarzyszenia umieli sami napisaæ taki program i chwyciæ 

Uzyskaliœmy z naszej swarzêdzkiej gminy pomoc na 
prowadzenie punktu przedszkolnego

wszystko w swoje rêce, mogliby to robiæ bez pomocy parafii. 
Doœwiadczenie uczy, ¿e rodzice, co jest zupe³nie zrozumia³e, s¹ tak 
d³ugo zainteresowani, dopóki ich dziecko korzysta z tej edukacji. 
Istnieje wielkie niebezpieczeñstwo, ¿e raz dwa dzie³o by pad³o, bo ktoœ 
zrobi³by coœ nie na czas, o czymœ zapomnia³ albo nie wiedzia³ jak to siê 
robi. Dlatego anga¿uje siê w t¹ sprawê maj¹ca osobowoœæ prawn¹ 
parafia. Pozyskane pieni¹dze s³u¿¹ na op³acenie dwóch etatów osób 
zatrudnionych do tej pracy. Rodzicom co roku robiê wyliczenie
i pokazuje, na jak d³ugo starcza dotacja. Liczê pensje, ZUS i podatek 
skarbowy w miesi¹cu i mno¿ê razy 12. Ka¿dego roku musimy te¿ 
dostosowywaæ siê do poziomu ustawowego wynagrodzenia 
minimalnego. 65 tysiêcy starczy na 10 miesiêcy, reszta to s¹ sk³adki 
cz³onkowskie rodziców i pomoc œwietlicowa Caritas Archidiecezji 
Poznañskiej. Parafia te¿ dorzuca nie jedno. Cieszê siê, ¿e 14 lat udaje 
nam siê to dzie³o prowadziæ. Dzieci, które by³y pierwszymi 
absolwentami naszego punktu, dziœ wkraczaj¹ w doros³oœæ. 

W³adzom gminy naszej swarzêdzkiej wielkie dziêki za to, ¿e w trudnym 
kryzysowym z powodu epidemii okresie, mo¿emy prowadziæ 
dzia³alnoœæ edukacyjn¹, przygotowuj¹c¹ nasze dzieci do nauki w szkole.
 

x Przemys³aw Kompf

Wiemy ju¿ ile z³otych za kawa³ek pola 
dla poszerzenia cmentarza 

Krótko po tym jak skoñczy³em pisaæ do grudniowych „Wierzeniczeñ” 
i wspomina³em tam, ¿e sprawa poszerzenia cmentarza drepcze 
w miejscu, dowiedzia³em siê z rozmowy telefonicznej, ¿e jednak jakiœ 
kolejny krok zosta³ zrobiony. Krajowy Oœrodek Wspierania Rolnictwa 
O. w Warszawie dokona³ wyceny gruntu, który ma byæ przekazany 
parafii w formie przetargu. Wynosi ona netto 46 000 z³. 

Do tego dochodzi 19 % podatek od tej transakcji. To jest w zaokr¹gleniu 
dalsze 8740 z³. W tej kwestii mogê siê myliæ, bo nie wiem, czy dobrze 
przeczyta³em. Z kosztami notarialnymi powinno to razem nie 
przekroczyæ 60 tys. z³. Dla parafii bêdzie to wyzwanie ale myœlê, ¿e 
koniec koñców z tym sobie poradzimy, bo przecie¿ sprawa poszerzenia 
cmentarza nie mo¿e byæ odpuszczona. W ka¿dym momencie traktuje to 
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jako priorytet miêdzy innymi sprawami. Cieszy³em siê, ¿e podczas 
spotkañ kolêdowych by³y osoby, które deklarowa³y pomoc w wykupie 
ziemi. Czy rok 2021 bêdzie ostatnim rokiem naszych starañ? 

Maryjo, Matko Licheñska, Pani rzeczy niemo¿liwych, módl siê za 
nami. 

xpk

W œwi¹tecznych „Wierzeniczeniach” podawa³em statystyki parafialne 
dotycz¹ce chrztów i œlubów w 2020 roku. Zwraca³em uwagê na mniejsz¹ 
iloœæ osób w stosunku do lat ubieg³ych przyjmuj¹cych te sakramenty 
w naszym koœciele. Dziœ uzupe³niam te dane o liczbê zgonów w naszej 
parafii w 2020 roku. Jest ona taka sama jak w 2019 roku, mniejsza ni¿ 
kilka wczeœniejszych lat. Przypominam te¿ imiona i nazwiska 
wszystkich 12 zmar³ych naszych parafian. Podajê te¿ wiek i datê ich 
zgonu.

Helena Ma³yszka Wierzonka lat 92 31 01
Seweryn Szymkowiak Wierzonka, lat 64 06 02
Barbara Urbaniak Mielno lat 68 16 02
Stefan Miœko Dêbogóra lat 77 12 03
Leszek Bagrowski Kar³owice lat 65 16 03
Bernard Stempniewski Mielno lat 87 03 04
Jan Ma³yszka Wierzonka lat 69 21 04
Henryk Borski Kar³owice lat 69 09 07
Renata Æwik Kar³owice lat 47 29 07
Jan Pokój Kar³owice lat 63 02 08
Marian Kaczorowski Wierzonka lat 84 21 08
Stanis³aw Napieralski Wierzonka lat 87 26 10

We Wierzonce mia³o miejsce 5 zgonów, w Kar³owicach 4, w Mielnie 2, 
w Dêbogórze 1. Wszystkie z wymienionych osób zosta³y pochowane na 
naszym cmentarzu. W listopadowych „Wierzeniczeniach”, w zesz³ym 
roku, ukaza³y siê ju¿ wspomnienia zwi¹zane z trójk¹ tych osób. 

xpk

Mieszkañcy parafii zmarli w 2020 roku

W dniu 4 stycznia 2021 roku, zgodnie z wczeœniejsz¹ zapowiedzi¹, 
wystosowa³em do Pana Burmistrza Swarzêdza Mariana Szkudlarka 
i Pana Wójta Czerwonaka Marcina Wojtkowiaka jednakowej treœci 
pismo w sprawie pomys³u zmiany trasy linii autobusowej 323 z Tuczna 
do Poznania. Kopiê tych pism przes³a³em tak¿e na rêce Pani 
Przewodnicz¹cej Rady Miejskiej Swarzêdza Barbary Czachury i Pana 
Przewodnicz¹cego Rady Gminnej Czerwonaka Wojciecha Skrzekuta. 
Informowa³em te¿, ¿e udostêpniê treœæ tych pism mieszkañcom parafii. 
W dniu 11 stycznia treœæ listu ukaza³a siê na stronie internetowej parafii. 
Wielu siê z tekstem zapewne zapozna³o. Poniewa¿ w momencie kiedy 
piszê te s³owa, sprawa dalej jest w toku i nie ma ostatecznych ustaleñ, to 
dla dokumentacji publikujmy to pismo tak¿e w naszych 
„Wierzeniczeniach”. Poprzedzam to krótk¹ dodatkow¹ refleksj¹ od 
siebie.

Wspólnotê parafii tworz¹ ludzie ze swoimi rozmaitymi problemami. 
Zawsze szanowaæ trzeba czyj¹œ prywatnoœæ, z wieloma sprawami ka¿dy 
musi radziæ sobie sam. Jest jednak wiele obszarów zainteresowañ 
wspólnych i wtedy niezwykle wa¿n¹ spraw¹ jest zgodnoœæ i solidarnoœæ 
w dzia³aniu. Nie raz o tym mówi³em w koœciele. Ludzie wielokrotnie 
okazywali i ci¹gle ukazuj¹ ¿yczliwoœæ parafii. Daj¹ w ten sposób 
dowód, ¿e to jest tak¿e ich miejsce. Jako duszpasterz wspólnoty nie 
mogê nie byæ solidarny z mieszkañcami parafii, zw³aszcza, ¿e chodzi o 
wa¿ne dla nich sprawy ¿yciowe i dotyczy to tych mniej zamo¿nych. Nie 
ma kompletnie znaczenia, czy ja akurat korzystam z tego autobusu, czy 
te¿ nie. 

„Od kilku tygodni dochodz¹ do mnie g³osy zaniepokojonych 
mieszkañców Wierzonki, ¿e w najbli¿szym czasie grozi im pozbawienie 
bezpoœredniego po³¹czenia autobusowego linii 323 do Poznania. 
Z zamiarem zmiany trasy tej linii nosz¹ siê w³adze gminy Czerwonak. 
Korzystna zmiana dla mieszkañców wsi Dêbogóra, ma dokonaæ siê 
kosztem s¹siedniej miejscowoœci jak¹ jest Wierzonka. Trudno zgodziæ siê 
z takim postawieniem sprawy. Linia istnieje od oko³o 40 lat 
i w Wierzonce s¹ osoby, które codziennie korzystaj¹ z tego po³¹czenia. 

Trzeba daleko id¹cego braku rozeznania, ¿eby twierdziæ, i¿ ma³o kto 
korzysta z tej komunikacji. Wierzonkê zamieszkuje oko³o 400 osób, 
w du¿ej mierze wywodz¹cych siê niezamo¿nych œrodowisk po dawnych 

List do Pana Burmistrza i Pana Wójta
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PGR – ach. W³aœnie niezamo¿noœæ du¿ej czêœci rodzin zmusza je by, ze 
wzglêdu na wy¿sze koszty, nie jeŸdziæ do pracy i szko³y w³asnym 
samochodem ale liniowym autobusem. Wiem, ¿e mieszkañcy wsi 
Wierzonka podjêli starania by nie dopuœciæ do tego typu zmiany. 
Jednoznacznie wspieram te wysi³ki i wyrazi³em publicznie swoj¹ 
solidarnoœæ z nimi.

Jako duszpasterz miejsca jestem w k³opotliwej sytuacji, bowiem zarówno 
Wierzonka, Kar³owice, jak i Dêbogóra, a tak¿e Mielno jest czêœci¹ 
parafii w Wierzenicy. Ka¿d¹ z tych miejscowoœci i wszystkie pozosta³e 
ogarniam t¹ sam¹ trosk¹, staraj¹c siê wspieraæ to co s³u¿y dobru 
mieszkañców poszczególnych miejscowoœci. Wobec rozbie¿noœci 
interesów, trudno nie dostrzec zagro¿enia jakie mog¹ nieœæ, niew³aœciwe 
decyzje administracyjne, antagonizuj¹ce ludzi ¿yj¹cych w bliskiej 
stosunkowo odleg³oœci obok siebie. Nie wolno do czegoœ takiego 
dopuszczaæ. Rol¹ samorz¹dów jest pomagaæ w rozwi¹zywaniu 
problemów mieszkañców, a nie stwarzanie ich mieszkañcom.

Dêbogóra ma zrobion¹ piêkn¹ drogê id¹c¹ przez ca³¹ miejscowoœæ. 
Prosi siê tam rzeczywiœcie o po³¹czenie autobusowe. Wspieram tak¿e 
tych mieszkañców by tak¹ mo¿liwoœæ poprawy dojazdu do pracy i szko³y 
im stworzyæ. 

Bardzo gor¹co proszê i do tego zachêcam, by uprawnieni 
przedstawiciele jednej i drugiej z s¹siaduj¹cych ze sob¹ gmin Swarzêdz 
i Czerwonak, pod auspicjami Pana Burmistrza i Pana Wójta w zgodnej 
wspó³pracy wspólnie ustalili jak trwale rozwi¹zaæ problemy 
komunikacyjne miejscowoœci Wierzonka, Kar³owice z jednej strony 
i z drugiej Mielna i Dêbogóry. Takie rozwi¹zanie zapewne jest mo¿liwe. 
Wszyscy chcemy chwaliæ w³adze jednej i drugiej gminy za ich rzetelne 
wspó³dzia³anie. 

Na te starania i wspóln¹ troskê o dobro ludzi z serca b³ogos³awiê 
ka¿dego, dziêkuj¹c za wszelkie dobro œwiadczone na rzecz 
mieszkañców naszych miejscowoœci.” 
 x Przemys³aw Kompf

Pos³owie: Wed³ug stanu na pocz¹tek lutego wynika, ¿e po rozmowach 
coœ drgnê³o. Z dotychczasowych 16 ma byæ pozostawionych 6 po³¹czeñ. 
Nowy rozk³ad jazdy ma obowi¹zywaæ od 1 kwietnia 2021 r. Myœlê, ¿e 
starania o iloœæ po³¹czeñ trzeba robiæ dalej bo to naprawdê trochê ma³o. 

xpk

W zimowe dni mia³em okazjê prze¿yæ kilka wzruszaj¹cych momentów. 
Zupe³nie przypadkowo w internecie trafi³em na relacjê filmow¹ 
z przyjazdu na sta³e, grupy polskich repatriantów z Kazachstanu. 
Poci¹gniêty ciekawoœci¹ potem dr¹¿y³em dalej ten temat. Okazuje siê, 
¿e w ostatnich kilku latach z tego kraju do Polski przyjecha³o doœæ sporo 
Polaków, potomków zes³añców na wschód z terenów zamieszka³ych 
przez Polaków do 1936/37 roku na terenie przedwojennej Republiki 
Ukrainy ZSRR i tak¿e wysiedlonych w czasie II wojny z dawnych 
kresów Rzeczypospolitej. W Kazachstanie rodziny te prze¿y³y 
kilkadziesi¹t lat, wyros³y cztery pokolenia, mo¿e nawet piêæ. Wiele osób 
pozostawionych wtedy w nieludzkich warunkach zmar³o niemal od razu 
z zimna, g³odu i rozmaitych chorób. 

Poruszaj¹ce dla mnie by³o s³uchaæ tych m³odych ludzi albo trochê 
starszych ale jeszcze dobrze w sile wieku, jak piêknie zachowali mowê 
polsk¹. Bardzo dobrze, trochê ze wschodnim zaœpiewem, mówi¹ po 
polsku, chocia¿ nie uczyli siê z w ¿adnej polskiej szkole. Opowiadali 
jak tam w Kazachstanie umierali ich rodzice, dziadkowie, którzy ¿yli 
marzeniami powrotu do Polski. Teraz im to jest dane i s¹ zadowoleni, ¿e 
mogli wróciæ do Ojczyzny, chocia¿ nie w swoje strony, które znali z 
rodzinnych opowiadañ. 

Dobrze, ¿e rz¹dz¹cy w Polsce w chwili obecnej u³atwiaj¹ repatriacjê 
Polaków z tamtych terenów, ¿e s¹ samorz¹dy miast i gmin, które na 
swoim terenie ich przyjmuj¹. Nie jest to ³atwe zadanie, bo przecie¿ 
potrzeba jest dania tym rodzinom godnego mieszkania i znalezienia dla 
nich pracy. Dzieci bêd¹ce w rozmaitym wieku trzeba wdro¿yæ do 
warunków nauki w nowej szkole. Ogl¹da³em miêdzy innymi film 
opowiadaj¹cy o tym jak przyjêto repatriantów z Kazachstanu w bliskiej 
mojemu sercu Œrodzie Wielkopolskiej, gdzie mia³em okazje pracowaæ 
przez dwa lata zaraz po œwiêceniach kap³añskich w 1986 roku. 

Niektórzy lekcewa¿¹co mówi¹ o Polsce: ten kraj. Od tych piêknych 
Polaków z Kazachstanu mo¿emy siê uczyæ mi³oœci do Ojczyzny. 

Wiatr ze Wschodu
Zachwyt piêknymi Polakami i Polsk¹
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Ogl¹da³em te¿ relacje ³adnie ju¿ mówi¹cych po polsku Ukraiñców, 
Rosjan i Bia³orusinów, których mnóstwo przyjecha³o do Polski w 
poszukiwaniu pracy albo na studia. Piêknie opowiadaj¹ o kraju swojego 
nowego osiedlenia albo tymczasowego pobytu. Je¿eli tamte 
spo³eczeñstwa maj¹ siê wyzwoliæ z po sowieckiego myœlenia, to nic tak 
dobrze nie robi jak podró¿e na Zachód Europy najaktywniejszej czêœci 
obywateli. Polska dla nich ju¿ jest zachodem. Bliskoœæ kulturowa 
sprawia, ¿e wielu chêtnie tu chce siê nawet osiedliæ. Kiedy wracaj¹ do 
swych domów rodzinnych opowiadaj¹ jak tutaj jest i porównuj¹. Poma³u 
to w³aœnie buduje now¹ jakoœæ myœlenia tych spo³eczeñstw. 

W Wierzenicy mia³em okazjê b³ogos³awiæ pary polsko - ukraiñskie
i polsko - rosyjsk¹. Nied³ugo bêdê b³ogos³awi³ œlub Polaka 
z Bia³orusink¹. Z powodu zamieszek na Bia³orusi i zamkniêcia 
czasowego granicy bia³oruskiej przek³adali œlub z ubieg³ego na ten rok. 
W ka¿dym z tych wypadków jest okazja do prowadzenia takich trochê 
innych rozmów. O Polsce wyra¿aj¹ siê bardzo dobrze, widz¹ jak 
wszystko siê rozwinê³o. Mówi¹ o kolosalnej ró¿nicy, widocznej dla nich 
niemal zaraz po przekroczeniu granicy. 

Rzeczywiœcie, ostatnie trzydzieœci lat dla Polski nie by³y stracone, jak 
niektóre wczeœniejsze dziesiêciolecia. Zmiana jakoœci ¿ycia, która staje 
siê udzia³em tego pokolenia, nie zawsze jest doceniana, czy zauwa¿ana. 
£atwo przyzwyczailiœmy siê do dobrego i... du¿o narzekamy. Kiedy 
s³ucham relacji i opowiadañ naszych dobrych pobratymców ze 
Wschodu, przewa¿nie m³odych, Bogu dziêkujê za te wszystkie mo¿e 
nie ³atwe ale piêkne i dobre polskie lata.

x Przemys³aw Kompf

19 stycznia – chór mieszany im. Stanis³awa Moniuszki z KaŸmierza 
wyst¹pi³ w wierzenickim koœciele
luty – remont strychu probostwa, obcinanie ga³êzi i inne prace 
porz¹dkowe na cmentarzu 
12 marca – na terenie ca³ego kraju zosta³ og³oszony przez rz¹d stan 
zagro¿enia epidemiologicznego, wprowadzono obostrzenia w zwi¹zku z 
epidemi¹ koronawirusa Covid-19 (lockdown)
15 marca – delegacja Uniwersytet Przyrodniczego, z przysz³ym 

rektorem prof. Krzysztofem Szoszkiewiczem, z okazji rocznicy œmierci 
Augusta Cieszkowskiego odwiedzi³a Wierzenicê
25 marca – od tego dnia we mszy mog³o uczestniczyæ do 5 osób, nie 
licz¹c sprawuj¹cych pos³ugê
marzec – ze wzglêdu na pandemiê odwo³anie planowanego na 25-26 
sierpnia, nawiedzenia obrazu MB Czêstochowskiej, zbiórka pieniêdzy 
dla rodziny z Wierzenicy dotkniêtej przez po¿ar
21 kwietnia – dotar³a zgoda Starostwa Powiatowego na prace 
renowacyjne koœcio³a
1-3 maja – XVIII czuwanie z Maryj¹ 
Matk¹ Wierzenicy (bez godzin 
nocnych) 
3 maja – tytu³ XIV Przyjaciela 
Wierzenicy otrzyma³a El¿bieta Mazur. 
Msza œw. ze wzglêdów rygorów 
pandemicznych odby³a siê o godzinie 
17.00 
maj – nowe tabliczki z nazwiskami 
osób godnych pamiêci na ³awkach 
wierzenickiej œwi¹tyni, na Pl. Augusta 
Cieszkowskiego stanê³y stacja 
naprawy rowerów i tablica 
informacyjna o jego patronie
31 maja – modlitwa przy kapliczce 
MB ze szczyg³em na Alei Filozofów
maj-czerwiec – nie by³o zbiorowej 
(by³y indywidualne)  komunii 
i uroczystoœci Bo¿ego Cia³a
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10-12 czerwca – XV Wierzenickie Czytanie S³owa 
12  czerwca – po raz 10 zosta³a odprawiona msza na Maruszce
30 czerwca – zamkniêcie oœrodka Caritas „Wierzenica”
9 lipca – zmar³ Henryk Borski, wieloletni so³tys Kar³owic
12 lipiec – wyjazd doros³ych do Sandomierza
6 wrzeœnia – koncert Anny Broda w Wierzenicy
8 wrzeœnia – zmar³a Ewa Strycka, redaktor naczelna „Wieœci 
Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego, wielki Przyjaciel 
Wierzenicy i propagator postaci Augusta Cieszkowskiego
9 wrzeœnia – odby³ siê III bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego 

15 wrzeœnia – ks. Przemys³aw 
Kompf otrzyma³ tytu³ „Zas³u¿ony 
dla Miasta i Gminy Swarzêdz”
27 wrzeœnia – Andrzej Lajborek 
w Wierzenicy, z koncertem 
inauguruj¹cym cykl Muzyczna 
Jesieñ w Puszczy Zielonce
4 paŸdziernik – spacer z ró¿añcem 
w rêku z Wierzenicy do Kicina 
Drog¹ Tajemnic Ró¿añcowych
paŸdziernik – konserwacja wiaty
30 paŸdziernika – pracownicy SP 
w Wierzonce zapalili znicze na 
grobach powstañców, nauczycieli, 
kierowników i dyrektorów szko³y 
i innych zmar³ych pracowników 
szko³y oraz na cmentarzu rodziny 
von Treskow i grobie nad stawem 
w Wierzonce. Pamiêtali równie¿ 
o Auguœcie Cieszkowskim
paŸdziernik/listopad – na cmentarzu 

budowa wielofunkcyjnego obiektu w miejscu szopy na narzêdzia
1 listopada – zamkniêty cmentarz
21 listopada –150 rocznica powstania Szko³y Rolniczej za³o¿onej 
w Zabikowie maj¹tku  Augusta Cieszkowskiego, z jego inicjatywy 
i œrodków
6 grudnia – ze wzglêdu na pandemiê nie by³o parafialnego odpustu
  

Ewa J. Buczyñska

Przedstawiamy ubieg³oroczne publikacje, na które natrafiliœmy, 
a zwi¹zane z postaci¹ Augusta Cieszkowskiego i Ziemi¹ Wierzenick¹.
Pe³ne teksty 14 wyg³oszonych referatów, 
w tym naszych, oraz dwóch 
niewyg³oszonych podczas konferencji online 
odbytej 20 listopada 2020 r. ukaza³y siê 
w ksi¹¿ce; Dziœ nie mo¿e ju¿ œlepa rutyna 
prowadziæ rolnika Historia Szko³y Rolniczej 
im. Haliny w ¯abikowie. red. merytoryczna 
Mariusz Niestrawski i Micha³ Senger. Blisko 
po³owa referatów bezpoœrednio odnosi³a siê 
do Augusta Cieszkowskiego. Niezmiernie 
istotnym uzupe³nieniem referatów s¹ 
za³¹czniki w postaci kopii orygina³ów 
i przepisanych materia³ów odnosz¹cych siê 
do samej szko³y, spó³ki „Halina  i Komisji 
Szkolnej Centralnego Towarzystwa 
Gospodarczego dla Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. Jak w pe³ni 
zasadnie napisali redaktorzy - s¹ to materia³y nieodzowne dla ka¿dego 
historyka... . Ksi¹¿kê wyda³o Muzeum Narodowe Rolnictwa 
i Przemys³u Rolno-Spo¿ywczego w Szreniawie.
Kolejna ksi¹¿ka konferencyjna (sama konferencja zosta³a prze³o¿ona na 
bie¿¹cy rok) to Maksymilian Jackowski - 
organicznik, dzia³acz ruchu ludowego, 
edukator i wydawca pism dla rolników, red. 
Lech Wojciech Szajdak. Wydawc¹ jest 
Instytut Œrodowiska Rolniczego i Leœnego 
PAN. W niej referat W³odzimierza 
Buczyñskiego; Maksymilian Jackowski 
i August Cieszkowski - w krêgu dzia³añ 
organicznikowskich.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wyda³ 
trzy publikacje zwi¹zane z Augustem 
Cieszkowskim. Drugie, poszerzone, wydanie 
ksi¹¿ki Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu Historia i luminarze nauki, pod 
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redakcj¹ Moniki Koz³owskiej. Zosta³y rozbudowane informacje 
o Wydziale Rolniczo-Leœnym Uniwersytetu Poznañskiego. W Pos³owiu 

zosta³y przypomniane zwi¹zki Szko³y 
¯abikowskiej z prusk¹ Królewsk¹ Akademi¹ 
Rolnicz¹ w Prószkowie ko³o Opola, której 
dyrektor Hermann Gustav Settegast poleci³ 
trzech swoich wychowanków jako jej 
nauczycieli.
Dla upamiêtnienia 150. rocznicy powstania 
Wy¿szej Szko³y Rolniczej im. Haliny zosta³ 
wydany reprint broszury dr. Juliusza Au 
Wiadomoœci o Szkole Rolniczej Imienia 
Haliny w ¯abikowie, red. Anna Krybus. 
Poprzedzony jest wstêpem Ewy J. 
i W³odzimierza Buczyñskich - W 150-lecie 
powstania Szko³y Rolniczej im. Haliny.
Podsumowaniem kadencji rektorskiej 
prof. Jana Pikula jest ksi¹¿ka; Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu 2016-20, opracowanie merytoryczne i 
redakcja tekstów: Gra¿yna Adamczyk, Iwona Cieœlik, Lidia Golik, Anna 
Zieliñska-Krybus. S¹ w niej informacje o modernizacji Kolegium 
Cieszkowskich, obchodach 100-lecia Uniwersytetu Poznañskiego na UP, 
zwi¹zanych z nimi publikacjach i medalem z Augustem Cieszkowskim 
na rewersie.
O Ziemi Wierzenickiej przeczytamy w dwóch ksi¹¿kach. Regularnych 
zapiski to dziœ rzadkoœæ. Pi¹t¹ ich czêœæ - Czas darowany Dzienniki 

2017-2019 wyda³ prof. Józef Banaszak 
z Bydgoszczy - prezes Klubu Profesorów 
„Wierzenica . Przeczytamy w niej o dworze 
i koœciele w Wierzenicy, Drodze Tajemnic 
Ró¿añcowych, „Wierzeniczeniach , 
wrêczeniu dwóch kolejnych Statuetek 
Augusta Cieszkowskiego.
Marcin Krzepkowski i Tomasz M. Sobalak 
napisali ksi¹¿kê; Dziedzictwo archeologiczne 
na terenie Nadleœnictwa £opuchówko. 
Sporo miejsca poœwiecono Skorzêcinowi, 
jest te¿ wierzenicki „¯alik , rów 
przeciwpancerny ko³o Mielna.
O spotkaniach z Augustem Cieszkowskim 

”

”

”

w DreŸnie, rzeŸbie Wenus z Surhowa 
przechowywanej podczas I wojny w 
Kraœniczynie przeczytamy w bardzo 
obszernej ksi¹¿ce Jacka Polety³y; Dom 
Polety³ów herbu Trzywdar Dzieje rodu, 
powstania i upadku magnackiej fortuny.
W kwartalniku „Kronika Wielkopolski ,
nr 1-2 (173) ukaza³ siê artyku³ Zbigniewa 
Pilarczyka; 100 lat szkolnictwa wy¿szego 
w Poznaniu. Przywo³uje on PTPN i jego 
pierwszego prezesa - Augusta 
Cieszkowskiego, przypomnianego podczas 
inauguracji Wszechnicy Piastowskiej 
w 1919 roku.
Rocznik „Studia Koszaliñsko-Ko³brzeskie  
nr 27 - 2020 zawiera filozoficzny artyku³ 
prof. Grzegorza Kubskiego - Ojcze nasz 
Augusta Cieszkowskiego - metody 
egzegetyczne 
z parakletyczn¹ tez¹.
Na ³amach „Wieœci Akademickich  
Uniwersytetu Przyrodniczego w numerze 
10-12, styczeñ 2020 Ma³gorzata Mañka 
tekstem Poznajemy lepiej Hrabiego Augusta 
zaprezentowa³a spo³ecznoœci akademickiej dorobek konferencji
 w Dobrzycy. My napisaliœmy; Pamiêæ o patronie Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Na ich ³amach ukaza³y siê 
dwa artyku³y Moniki Nagowskiej: nr 1-2, 
marzec; PrzyjaŸñ mocniejsza od marmuru, 
o tym co ³¹czy³o Augusta Cieszkowskiego 
i Zygmunta Krasiñskiego. Nr 3-4, maj, 
zawiera Siódmy spacerek z Augustem 
opowiadaj¹cy o gospodarowaniu lasami 
przez Augusta Cieszkowskiego i konkursie 
fotograficznym o lesie jego imienia 
w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia 
Rolniczego w Siennicy Ró¿anej. W numerze 
grudzieñ 2020 (260) podsumowanie tego 
wyj¹tkowego roku artyku³em Gra¿yny 
Adamczyk - Dzieñ Patrona Augusta 

”

”
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hr. Cieszkowskiego i jubileusz 150-lecia powstania Wy¿szej Szko³y 
Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie.
Czasopismo Artystyczne „Nestor  ukazuj¹ce siê w Krasnymstawie 
w nawi¹zaniu do og³oszonego przez siebie roku 2019 Rokiem 
Cieszkowskich, w 2020 roku zamieœci³o kilka artyku³ów z nim 
zwi¹zanych. W numerze 1 (51) Ewy J. i W³odzimierza Buczyñskich - 
August Cieszkowski - rocznice roku 2020 i Metryki matki i ¿ony Augusta 
Cieszkowskiego. Nr 3 (53) zawiera artyku³ Moniki Nagowskiej Rêkopis 
znaleziony w... Poznaniu. Nowe tropy w ¿yciorysie Augusta 
Cieszkowskiego - czêœæ 1. Zawiera wiadomoœci dotycz¹ce Surhowa 
z dziennika Augusta Cieszkowskiego prowadzonego w latach 
1837-1839. W zamykaj¹cym rok numerze 4 (54) naszego autorstwa 
Medal wrêczony A. Cieszkowskiemu w hotelu „Bazar  w 1860 r.

Na ³amach Czasopisma Spo³eczno-
Kulturalnego „Ziarno  ukazuj¹cego siê 
w gminie Siennica Ró¿ana, Monika 
Nagowska kontynuowa³a w numerze 1(48) 
Spacerek z Augustem, cz. 7, ten wiedzie 
czytelnika do Wierzenicy i ¯abikowa 
w zwi¹zku ze 150. rocznic¹ powstania 
Wy¿szej Szko³y Rolniczej im. Haliny. 
Artyku³em Coœ siê koñczy ... po¿egna³a Ewê 
Stryck¹ - zmar³¹ we wrzeœniu redaktor 
naczeln¹ „Wieœci Akademickich . My 
napisaliœmy tekst Siennica Ró¿ana okiem 
Wielkopolan, o tym jak August Cieszkowski 
przywiód³ nas do Siennicy i zosta³ patronem 
szkó³ w tamtejszym Zespole Szkó³ Centrum 
Kszta³cenia Rolniczego. W tym numerze 

odnotowany szereg wydarzeñ w ZS CKR, w tym druga edycja Konkursu 
Fotograficznego im. A. Cieszkowskiego.
Przywo³ane periodyki, z wyj¹tkiem „Kroniki Wielkopolski  s¹ dostêpne 
w wersji elektronicznej. Jak od lat jesteœmy œwiadomi, ¿e mogliœmy nie 
natrafiæ na wszystkie ubieg³oroczne publikacje zwi¹zane z Augustem 
Cieszkowskim i Ziemi¹ Wierzenick¹. Zdarza siê te¿, ¿e datowane na 
dany rok ukazuj¹ siê w nastêpnym, ju¿ po naszych artyku³ach. 
Tradycyjnie nie przedstawiamy tekstów opublikowanych na ³amach doœæ 
powszechnie dostêpnych periodyków ukazuj¹cych siê w gminie 
Swarzêdz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

”

”

”

”
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Nazwisko WoŸny w gminie Swarzêdz nie jest obce. Znany jest szczególnie 

jeden jej przedstawiciel, zmar³y 21 sierpnia 1983 r.,  ks. Aleksander WoŸny 

– S³uga Bo¿y, kandydat na o³tarze w Archidiecezji Poznañskiej. Chcia³bym 

przybli¿yæ dzieje Jego rodziny zw³aszcza, ¿e grób matki znajduje siê na 

przykoœcielnym cmentarzu w Uzarzewie. Kim byli rodzice ks. Aleksandra.

Ojciec to Edmund WoŸny, nauczyciel. Urodzi³ siê 31 paŸdziernika 1859 r. 

w Je¿ewie, powiat gostyñski (w momencie urodzenia Edmunda 

miejscowoœæ ta nale¿a³a do powiatu œremskiego). Jego ojcem by³ szewc 

Szymon WoŸny, matk¹ zaœ akuszerka Walentyna B¹czkowska. Z kolei 

matk¹ ks. Aleksandra by³a Anna Rogozia, ur. 3 lipca 1865 r. w Obrzycku. 

By³a ona córk¹ nauczyciela Franciszka Rogozi i Julianny Dubiñskiej.

Praktycznie nic nie wiadomo o matce, natomiast o ojcu wiemy, ¿e ukoñczy³ 

seminarium nauczycielskie w Rawiczu i w dniu 14 kwietnia 1880 r. obj¹³ 

swoj¹ pierwsz¹ posadê nauczycielsk¹ w Niemieczkowie w pow. 

obornickim. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e w tym czasie pozna³ swoj¹ przysz³¹ 

¿onê, która mieszka³a w pobliskim Objezierzu. W Niemieczkowie pracowa³ 

dwa lata i z dniem 1.10.1882 przeniós³ siê do Barchlina w pow. 

koœciañskim. Tutaj równie¿ pracowa³ dwa lata, do dnia 1.11.1884 r. Pod 

koniec tego okresu, w 8 paŸdziernika 1884 r. ¿eni siê z Ann¹ Rogozia 

w koœciele, w parafii katolickiej Objezierze (Urz¹d Stanu Cywilnego 

Popówko). Nastêpnie ju¿ z ¿on¹ przenosi siê do Uzarzewa gdzie pracowa³ 

od pocz¹tku listopada. Mieszkali w budynku szko³y. W czasie pracy 

Uzarzewie na œwiat przychodzi dziewiêcioro ich dzieci. W 1885 r. rodzi siê 

najstarsza córka Wiktoria Teodora, która niestety umiera w wieku 2 lat. 

W nastêpnych latach rodz¹ siê: Marta, Tadeusz, Stanis³aw (powstaniec 

wielkopolski, zgin¹³ w obozie w Dachau), Jan, Zofia, Franciszka 

Walentyna, Teresa. Te ich dzieci urodzi³y siê w Uzarzewie. Dopiero ostatnie 

z nich czyli Aleksander przyszed³ na œwiat w s¹siedniej miejscowoœci 

Uzarzewie-Hubach, w domu pod numerem 7 zapewne nabytym przez 

rodziców po 1904 roku.

Edmund od czasów m³odzieñczych pasjonowa³ siê pszczelarstwem. Ju¿ 

podczas pracy w Brachlinie, w 1883 r., posiada³ w³asn¹ pasiekê, sk³adaj¹c¹ 

Rodzina WoŸnych
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”

”

”

”

”
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Uzarzewie na œwiat przychodzi dziewiêcioro ich dzieci. W 1885 r. rodzi siê 

najstarsza córka Wiktoria Teodora, która niestety umiera w wieku 2 lat. 

W nastêpnych latach rodz¹ siê: Marta, Tadeusz, Stanis³aw (powstaniec 

wielkopolski, zgin¹³ w obozie w Dachau), Jan, Zofia, Franciszka 

Walentyna, Teresa. Te ich dzieci urodzi³y siê w Uzarzewie. Dopiero ostatnie 

z nich czyli Aleksander przyszed³ na œwiat w s¹siedniej miejscowoœci 

Uzarzewie-Hubach, w domu pod numerem 7 zapewne nabytym przez 

rodziców po 1904 roku.

Edmund od czasów m³odzieñczych pasjonowa³ siê pszczelarstwem. Ju¿ 

podczas pracy w Brachlinie, w 1883 r., posiada³ w³asn¹ pasiekê, sk³adaj¹c¹ 
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siê z 3 uli. Po przeniesieniu do Uzarzewa jego pasieka rozrasta siê do 31 uli. 

W tym czasie zak³ada towarzystwo pszczelarzy – pe³ni w nim rolê prezesa, 

które wspó³pracuje ze Zwi¹zkiem Pszczelarskim (dzisiaj to Wojewódzki 

Zwi¹zek Pszczelarzy w Poznaniu). Ta Jego dzia³alnoœæ niestety nie znajduje 

aprobaty prze³o¿onych i na ¿¹danie inspektora szkolnego rezygnuje 

z prezesowania i cz³onkostwa w towarzystwie, które wkrótce ulega 

rozwi¹zaniu. W tym czasie czêsto pisze do „Pasieki” (czasopismo 

pszczelarzy), gdzie swoje artyku³y podpisuje inicja³ami U.W, potem E.D. 

Natomiast ¿ona Anna zajmuje siê domem i gromadk¹ dzieci. Liczne 

obowi¹zki powoduj¹, ¿e podupada na zdrowiu i gdy najm³odsze dziecko – 

Aleksander ma zaledwie 12 lat, umiera w wieku 57 lat. Ma to miejsce 

w dniu 25 paŸdziernika 1922 r., zosta³a pochowana na cmentarzu 

przykoœcielnym w Uzarzewie. Po œmierci ¿ony Edmund jeszcze kilka lat 

pracuje jako nauczyciel i w koñcu z dniem 30.04.1928 r. ¿egna siê ze szko³¹ 

po 48 latach pracy. Przenosi siê do Poznania. Po zakoñczeniu pracy 

zawodowej dalej udziela siê w zwi¹zku pszczelarzy, pe³ni¹c m.in. funkcjê 

sekretarza, skarbnika oraz inspektora pszczelarskiego. W latach 1931-1933 

redaguje czasopismo „Bartnik Wielkopolski”. W 1934 r. wycofuje siê 

z pracy w Zwi¹zku, maj¹c 74 lat. 

Jego dzia³alnoœæ na rzecz pszczelarstwa zostaje zauwa¿ona równie¿ przez 

mniejszoœæ niemieck¹. Jej przedstawiciel, w 1935 r. – po zakoñczeniu 

aktywnej pracy Edmunda w Zwi¹zku,  nazywa Go „przyjacielem pszczó³”

i opisuje dzia³alnoœæ Edmunda oraz zamieszcza Jego fotografiê 

w niemieckojêzycznym czasopiœmie „Posener Bienenwirt” („Poznañski 

pszczelarz”).

W tym te¿ roku, w uznaniu zas³ug Edmunda WoŸnego dla pszczelarstwa 

zostaje decyzj¹ Zwi¹zku jego honorowym cz³onkiem.

Edmund umiera  28 maja 1938 r. Pocz¹tkowo zostaje pochowany na 

cmentarzu archikatedralnym przy ul. Komandoria. Po wojnie, w latach 

szeœædziesi¹tych teren cmentarza zostaje przekszta³cony w park (tereny 

nadmaltañskie). W zwi¹zku z tym syn Tadeusz przeprowadza ekshumacjê

 i przenosi Jego szcz¹tki na cmentarz junikowski (w pobli¿u kaplicy). 

Ponowny pochówek ma miejsce 2 marca 1965 r. W tym grobie w 

przysz³oœci spocznie wspomniany syn Tadeusz z ¿on¹ oraz ich córka 

Barbara z mê¿em, znanym dyrygentem chórów Stefanem Stuligroszem.

Ktoœ zapyta, co rodzina WoŸnych ma wspólnego z Wierzenic¹ i dlaczego 

ten artyku³ znalaz³ siê w „Wierzeniczeniach”. Po pierwsze parafia 

uzarzewska s¹siaduje z parafi¹ wierzenick¹, a uzarzewski proboszcz 

ks. Stefan Beisert w latach 1947-1958 by³ jej administratorem. Po drugie 

uwa¿am, ¿e sama postaæ ks. Aleksandra WoŸnego jest ciekawa. A z t¹ 

postaci¹ wi¹¿¹ siê niew¹tpliwie Jego rodzice – Edmund i Anna WoŸni. 

Odwiedzaj¹c koœció³ w Uzarzewie i wchodz¹c na teren przykoœcielny nie 

sposób nie zauwa¿yæ piêknego grobowca rodziny Brodowskich, a obok 

niego maleñkiego grobu Anny 

z Rogoziów WoŸnej.

Po trzecie postaæ ks. Aleksandra 

WoŸnego poœrednio ³¹czy siê 

z Wierzenic¹. Jak wynika 

z kroniki parafialnej ks. Beiserta, 

z okresu 1921/1922, do koœcio³a 

w Uzarzewie;  Przychodzili do 

koœcio³a w Uzarzewie parafianie 

Wierzeniccy z Kobylnicy, 

Wierzenicy, Wierzonki, Dêbogóry, 

Kar³owic, Skorzêcina. Czynili to 

zapewne wczeœniej i póŸniej, a z nimi niew¹tpliwie spotyka³ siê m³ody 

Aleksander WoŸny. Nadto postaæ ks. Aleksandra WoŸnego wi¹¿e siê 

z innym S³ug¹ Bo¿ym ks. Aleksandrem ¯ychliñskim (jego rodzice byli 

w³aœcicielami Uzarzewa). Obaj spotykali siê w Uzarzewie, a potem

w seminarium duchownym, gdzie ks. ¯ychliñski by³ nauczycielem 

i spowiednikiem przysz³ego ks. Aleksandra WoŸnego. Z kolei ks. 

Aleksander ¯ychliñski by³ wieloletnim przyjacielem Augusta Adolfa 

Cieszkowskiego „Gugi”, u którego w Wierzenicy bywa³ wielokrotnie, a gdy 

„Guga” Cieszkowski umar³ w 1932 r., uczestniczy³ w pogrzebie i wyg³osi³ 

kazanie podczas mszy œw. Wielce prawdopodobnym jest, ¿e mentor 

opowiada³ swojemu podopiecznemu – ks. Aleksandrowi o Wierzenicy i byæ 

mo¿e zabiera³ go do niej. 

S¹dzê, ¿e te argumenty przemawiaj¹ za zamieszczeniem w „Wierzenicze-

niach” opowieœci o postaciach ¿yj¹cych w naszym s¹siedztwie.

Podziêkowania kierujê na rêce Tomasza WoŸnego – prawnuka Edmunda 

i Anny WoŸnych oraz  Ewy J. i W³odka Buczyñskich za pomoc w zebraniu 

materia³ów.

Eugeniusz Dobiñski
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