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 Œp. Ewa Strycka - Przyjaciel, który ju¿ odszed³

Ka¿dego roku na pocz¹tku lutego robimy spotkanie i wtedy 
rozmawiamy o kandydaturach do naszego wyró¿nienia „Przyjaciel 
Wierzenicy”. Na ogó³ s¹ to zawsze ¿ywe dyskusje w czasie których 
pojawiaj¹ siê rozmaite imiona i nazwiska. O wszystkich mówi siê ciep³o, 
bo przecie¿ chodzi o Przyjació³ naszego miejsca. Wiêkszoœæ zna te 
osoby, lubimy je i cenimy. Kandydatura œp. Ewy Stryckiej te¿ pojawia³a 
siê w tych wczeœniejszych rozmowach, kiedy jednak dochodzi³o do 
g³osowania, okazywa³o siê, ¿e s¹ jacyœ inni, którzy zdobywali uznanie 
wiêkszoœci. Nie raz wspomina³em: nie ma obawy o to kogo za parê lat 
bêdziemy mieli wyró¿niaæ, mamy za to poczucie, ¿e wielu Przyjació³ 
Wierzenicy na swoje wyró¿nienie musi czekaæ zbyt d³ugo.

W tym roku spotkania z racji epidemii nie by³o. Nie by³o wiêc te¿ tej 
naszej ciekawej rozmowy, wymiany myœli i argumentów. O tym kto 
powinien zostaæ wyró¿nionym w 2021 roku wiedzia³em ju¿ we 
wrzeœniu ub. roku. Wtedy w³aœnie dowiedzieliœmy siê o œmierci w 
wieku 54 lat œp. Ewy Stryckiej. W listopadowych „Wierzeniczeniach” 
nasi redakcyjni koledzy Jarka i W³odek zrobili niemal na bie¿¹co 
obszern¹ notê przedstawiaj¹c jej osobê wszystkim czytelnikom. Do ich 
tekstu pozwoli³em sobie zrobiæ jednozdaniowy krótki dopisek: „odszed³ 
Przyjaciel Wierzenicy”. Tak wtedy uwa¿a³em i tym siê podzieli³em 
z tymi, z którymi co roku rozmawialiœmy o naszym wyró¿nieniu. 
Wszyscy byli za. Teraz albo ju¿ nigdy. 

Nie pierwszy raz przyznajemy wyró¿nienie poœmiertnie. Równo 10 lat 
temu w 2011 roku otrzyma³ je œp. Kazimierz Okupnik w³aœciciel 
warsztatu samochodowego w Bogucinie. Te¿ nie zd¹¿yliœmy mu za 
¿ycia podziêkowaæ za dobroæ jego serca. Dzisiaj czynimy to ponownie, 
uznaj¹c to znowu za koniecznoœæ. 

Œp. Ewê Stryck¹ poznaliœmy jako redaktorkê „Wieœci Akademickich” 
pisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Od lat zajmowa³a siê 
przygotowywaniem do druków kolejnych numerów tego czasopisma. 
Dziêki jej zaanga¿owaniu czytelnicy „Wieœci”, a wiêc kadra 
nauczycielska i studenci oraz inni odbiorcy, mogli sporo dowiedzieæ siê 
tak¿e o patronie uniwersytetu Auguœcie Cieszkowskim i przy tej 
sposobnoœci przeczytaæ mnóstwo wiadomoœci o Wierzenicy. 

Mieliœmy okazjê nie raz widzieæ j¹ w Wierzenicy, rozmawiaæ z ni¹. By³a 
pe³na ciep³a i naturalnej serdecznoœci. Takich ludzi chce siê spotykaæ 
i z nimi wymieniaæ myœli. Wykreowa³a sporo piêknych pomys³ów 
nawi¹zuj¹cych do jubileuszu 200-lecia urodzin Augusta 
hr. Cieszkowskiego, w tym przygotowa³a przebogate w treœci numery 
specjalne poœwiêcone temu wydarzeniu. Nie sposób tego nie uznaæ, nie 
sposób nie byæ za to wdziêcznym. W obliczu œmierci nasz¹ pamiêæ
i wdziêcznoœæ zamieniamy w ¿yw¹ modlitwê za ni¹. 

Œp. Ewa Strycka 15 wyró¿nionym „Przyjacielem Wierzenicy”.
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Tegoroczny Przyjaciel Wierzenicy – Ewa Strycka osobiœcie nie odbierze 
przyznanego jej wyró¿nienia. Jej ¿ycie rozpoczête 28.01.1966 r. 
przedwczeœnie dobieg³o koñca  8.09.2020 r. Z urodzenia poznanianka, 
dzieciñstwo i lata szkolne spêdzi³a w Nowej Soli. Rozpoczêt¹ tam naukê 
w liceum ogólnokszta³c¹cym kontynuowa³a w Poznaniu. Tu te¿ 
studiowa³a polonistykê na UAM, studia ukoñczy³a w 1993 r. Pracowa³a 
w ró¿nych miejscach, a od 5 stycznia 2009 roku zwi¹za³a siê z „now¹” 
wówczas poznañsk¹ uczelni¹ wy¿sz¹. Zosta³a zatrudniona przez 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, takim z mocy ustawy z 7 lutego 
2008 r. sta³a siê Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w 
Poznaniu. Zosta³a redaktor naczeln¹ nowego-starego pisma uczelnianego 
„Wieœci Akademickie”, które po rocznej przerwie od stycznia 2009 r. 
ukazywa³o siê ju¿ jako czasopismo Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Pierwszy wydany za jej kadencji zeszyt nosi³ kolejny numer 124, 
a ostatni 258-259. Od pocz¹tku swojej pracy interesowa³a siê postaci¹ 
Augusta Cieszkowskiego – patrona uczelni, choæ nie by³ w nazwie,
 a tylko w jej statucie. Ju¿ w 2009 r. nawi¹za³a kontakt z zespo³em 
redakcyjnym „Wierzeniczeñ” (przypomnieliœmy o tym w numerze
6 [162] 2020), zaprzyjaŸni³a siê z czêœci¹ jego cz³onków. Naturaln¹ 
kolej¹ rzeczy sta³y siê jej bytnoœci w Wierzenicy i innych miejscach 
zwi¹zanych z Augustem Cieszkowskim. Tematy powi¹zane z osob¹ 
patrona jak te¿ z miejscami gdzie ¿y³ i dzia³a³ oraz Ziemi¹ Wierzenick¹ 
wielokrotnie goœci³y na ³amach „Wieœci”. Kilka numerów w sposób 
szczególny nawi¹zywa³o do postaci hrabiego Augusta. Pierwszym z nich 
by³ numer specjalny 11 (134) z listopada 2009 r. Kolejny numer 
specjalny z listopada 2010 r. (od tego roku zmieni³a siê szata graficzna 
ok³adki) poœwiêcony nadaniu tytu³u doktora honoris causa  ks. prof. 
Micha³owi Hellerowi zawiera³ te¿ wiele materia³ów o patronie. Po 
czterech latach w 2014 r. ukaza³ siê XXIV numer specjalny, w zwi¹zku 
z 200. rocznic¹ urodzin Augusta Cieszkowskiego w ca³oœci poœwiêcony 
jego postaci. Za ten numer redakcja „Wieœci Akademickich” zosta³ 
10 stycznia 2015 r. uhonorowana nagrod¹ „Znak Dobra” konkursu 
dziennikarskiego im. Romy Brzeziñskiej. Wœród wielu osób, które 
uczestniczy³y w tej uroczystoœci byli jej rodzice – Regina i W³adys³aw. 
Odt¹d logo nagrody goœci³o na ok³adce „Wieœci”. Od 2009 do 2020 roku 
na ³amach „Wieœci” ukaza³o siê wiele dziesi¹tek artyku³ów, szeregu 
autorów – w tym samej Ewy, zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ tematyk¹ 

Cieszkowskich. Obok redagowania „Wieœci Akademickich” Ewa 
Strycka uczestniczy³a w pracach Wydawnictwa Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Jej dzie³em by³o opracowanie redakcyjne ksi¹¿ek 
zwi¹zanych z Augustem Cieszkowskim; Zapisane w pamiêci (z Ann¹ 
Zieliñsk¹-Krybus), Co po Auguœcie Cieszkowskim? Spojrzenie po 
120. latach. Wraz z Józefem Banaszakiem, Dariuszem T. Lebiod¹ 
zebra³a, opracowa³ i przygotowa³a do druku wiersze w ksi¹¿ce;  August 
Cieszkowski … i ziemia wierzenicka w poezji. W 2017 r. ukaza³a siê 
opracowana przez ni¹ publikacja; In memoriam ... Pamiêci profesorów 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu pochowanych na 
miejscowym cmentarzu parafii 
œw. Jana Marii Vianneya. 
Osobiœcie byliœmy jej 
niezmiernie wdziêczni za 
nieodp³atnie zrobienie, po 
przyjacielsku, czêœci korekty 
tekstu specjalnego numeru 
„Wierzeniczeñ” 6 [111] 2014, 
który przygotowaliœmy na 
jubileusz 200. rocznicy jego 
urodzin. Bardzo aktywnie 
uczestniczy³a w pracach 
Komitetu obchodów 
200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Nie mog³o 
zabrakn¹æ jej w Wierzenicy 
podczas inauguracji i kulminacji 
obchodów 200. rocznicy urodzin 
Augusta, a wczeœniej 
w luboñskiej „Cieszkowiance” 
i w Swarzêdzu. Zawsze 
dokumentowa³a zdjêciami, a nie-
rzadko i s³owem, wydarzenia, 
w których uczestniczy³a. Szereg 
razy zwraca³a siê do nas 
z proœb¹ o merytoryczn¹ korektê 
informacji o Auguœcie pisanych przez inne osoby. Niekiedy zadawa³a 
pytania, jak o to czy August w Suchej p³ywa³ gondol¹ do koœcio³a, które 
póŸniej owocowa³y naszymi poszukiwaniami i odkryciem nowych 

Ewa Strycka in memoriam…
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informacji zwi¹zanych z szeroko pojêt¹ tematyk¹ Cieszkowskich. Sama 
te¿ z radoœci¹ dzieli³a siê z nami swoimi odkryciami. Wspomaga³a nasze 
poszukiwania informacji czy ilustracji. Ewa wraz z innymi osobami 
z Uniwersytetu Przyrodniczego 28 listopada 2019 r. w Muzeum 
Ziemiañstwa w Dobrzycy œledzi³a obrady konferencji zatytu³owanej: 
August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji rolniczej. 
Wielokrotnie w przededniu Wszystkich Œwiêtych wraz z prof. 
Ma³gorzat¹ Mañka w imieniu Uniwersytetu Przyrodniczego sk³ada³y 
kwiaty i zapala³y znicz przy pomniku nagrobnym Augusta 
Cieszkowskiego. Przyje¿d¿a³a w marcu wraz z innymi cz³onkami 
wspólnoty akademickiej na mszê za Augusta Cieszkowskiego 
w rocznicê jego œmierci. By³a cz³onkiem Komitetu Obchodów 100-lecia 
Akademickich Studiów Rolniczo-Leœnych na Uniwersytecie 
Przyrodniczym w Poznaniu, a tym samym Komitetu Obchodów 
100-lecia Uniwersytetu Poznañskiego w Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Poznaniu. W „Przegl¹dzie Leœniczym” nr 12/2020 kole¿anka ze 
studiów napisa³a o niej. By³a osob¹ nietuzinkow¹ i bardzo oryginaln¹. 
Mia³a swój œwiat, marzycielskie usposobienie i ukochane ksi¹¿ki, 
którymi wszêdzie siê otacza³a. Mia³a grono oddanych przyjació³ i bardzo 
kocha³a zwierzêta. Na wiele spraw patrzy³a z innej, ciekawej 
perspektywy i mia³a ogromn¹ wyobraŸniê. Dla przyjació³ zawsze 
znajdowa³a czas i dobre s³owo. By³a bardzo wra¿liwa na ludzka krzywdê 
i niesprawiedliwoœæ. Mia³a g³êbok¹ wiarê, dziêki, której ³atwiej by³o Jej 
¿yæ. Bóg da³ Jej talent literacki, którego niestety nie zd¹¿y³a w pe³ni 
wykorzystaæ. W dalszej czêœci artyku³u czytamy; Ewa by³a osob¹ bardzo 
skromn¹ i dyskretn¹, tak¿e jej odejœcie przez wielu zosta³o niezauwa¿one 
(te¿ przez now¹ redakcjê WA). Podpisujemy siê pod tymi s³owami, tak¹ 
te¿ by³a Ewa w naszych oczach. By³a tak¿e osob¹ bardzo rodzinn¹, 
Kiedy rozmawialiœmy wiele razy pojawia³y siê s³owa troski o bliskich. 
Ksi¹¿kê In memoriam ... dedykowa³a pamiêci swojej zmar³ej w 2016 r. 
mamy. Jej odejœcie bardzo mocno prze¿y³a. Potem bardzo martwi³a siê 
zdrowiem taty i tym, ¿e jak na jej gust zbyt szybko jeŸdzi³ hulajnog¹ 
elektryczn¹. Jej samej zdrowie nierzadko szwankowa³o, ale zawsze 
zdobywa³a siê na odrobinê optymizmu, ¿e jest lub niebawem bêdzie 
lepiej. W marcu 2020 r. nie uda³o siê jej dojechaæ do Wierzenicy. Potem 
w maju interesowa³o j¹ komu przyznaliœmy tytu³ Przyjaciela Wierzenicy. 
Mówi³a, ¿e jest w domu na chorobowym, ale pracuje nad nowymi 
„Wieœciami”. W czasie wakacji, kiedy dzwoniliœmy nie odbiera³a 
telefonu, ale to zdarza³o siê ju¿ wczeœniej w tym okresie i nie niepokoi³o 
nas. Nie wiedzieliœmy, ¿e ciê¿ko choruje, a na pocz¹tku wrzeœnia 

wstrz¹snê³a nami informacja, któr¹ 
przekaza³a nam Ania Zieliñska-
Krybus. Ewa nie ¿yje. Brakuje nam 
jej inspiracji, spostrze¿eñ 
 ¿yczliwych uwag. We wstêpie do In 
memoriam ...  Ewa napisa³a; 
przemijanie i wiecznoœæ nie koñcz¹ 
siê tu i teraz – jak ta ksi¹¿ka – ale 
trwaj¹ bez koñca… Pragniemy 
naszymi s³owami o niej w jakiœ 
sposób choæ w czêœci wype³niæ tê jej 
myœl.

      Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Robi siê coraz cieplej. Zimê mamy szczêœliwie za sob¹. Ograniczenia 
zwi¹zane z epidemi¹ ca³y czas obowi¹zuj¹. Trzeba ich przestrzegaæ dla 
naszego wspólnego dobra. Pomimo tych ograniczeñ ludzie chc¹ i staraj¹ 
siê prowadziæ normalne ¿ycie. Dotyczy to tak¿e ¿ycia koœcielnego. 
Wielu mia³o okazjê s³yszeæ kiedy mówi³em, ¿e k³óci siê z moim 
sumieniem powiedzieæ komuœ: ty nie mo¿esz wejœæ do koœcio³a by 
uczestniczyæ we Mszy œw. 

Nasza œwi¹tynia ma powierzchniê 238 m kw. Wejœæ do niej mo¿e tak jak 
wszêdzie 1 osoba na 20 m kw. Przeliczaj¹c to na metro – osoby daje 
liczbê 12 ludzi mog¹cych wed³ug stanu na dziœ uczestniczyæ we Mszy 
œw. Musz¹ oni te¿ zachowaæ dystans 1,5 m jeden od drugiego. 
Oczywiœcie, kiedy bêdziecie czytaæ te s³owa, sytuacja mo¿e byæ ju¿ 
inna. Zarz¹dzenia stale siê zmieniaj¹. Nie s¹dzê jednak by na 
epidemicznym polu tak siê poprawi³o, ¿e zniesione bêd¹ wszystkie 

Do odwo³ania: 
Msza œw. o 11:30 pod wiat¹ na terenie przed koœcio³em
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limity. Msza œw. odprawiana pod wiat¹ o 11:30 jest prób¹ radzenia sobie 
w trudnej sytuacji. Nikt nie chce ³amaæ przepisów. Nawet je¿eli ktoœ 
sobie myœli nad ich sensownoœci¹, to przejmuje siê, ¿e s¹ one 
wprowadzane w dobrej wierze, z dobr¹, a nie z³¹ intencj¹.

Otwarta przestrzeñ wokó³ koœcio³a daje szansê zachowania 
bezpiecznego dystansu spo³ecznego i zarazem zdejmuje z nas limity 
osobowe. Ka¿dy mo¿e tak stan¹æ b¹dŸ usi¹œæ by byæ trochê z dala od 
innych. Jednoczeœnie mo¿e dobrze wszystko widzieæ i uczestniczyæ na 
¿ywo w liturgii. Mo¿na zabraæ ze sob¹ swoje foteliki i krzese³ka, 
koniecznie trzeba siê ubieraæ stosownie do pogody w danym dniu. 
Dobrze wszystko wypad³o w Niedzielê Wielkanocn¹. Naprawdê radowa³ 
mnie widok tych wszystkich ludzi uczestnicz¹cych we Mszy œw. 
Zmartwychwstania Pañskiego.

Tego pomys³u nie mia³em w g³owie tydzieñ wczeœniej. Nie og³asza³em 
wiêc niczego na ten temat w Niedzielê Palmow¹. Przyszed³ mi on do 
g³owy (œwiate³ko Ducha Œwiêtego?) dopiero w po³owie tygodnia.
 W Wielki Czwartek i Pi¹tek zd¹¿y³em o tym powiedzieæ w koœciele na 
zakoñczenie liturgii. Wielu us³ysza³o to œledz¹c transmisje internetow¹. 
W sobotê podczas objazdu miejscowoœci przy œwiêceniu potraw 
wielkanocnych (16 razy w 13 punktach, w tym 4 razy w koœciele 
w Wierzenicy) mia³em okazjê te¿ to zapowiedzieæ. W œwi¹teczn¹ 
niedzielê by³o lekko ch³odno ale w miarê s³onecznie, to te¿ zapewne 
wp³ynê³o pozytywnie na frekwencjê.

Oczywiœcie trzeba te¿ za³o¿yæ, ¿e mo¿e siê zdarzyæ, i¿ pogoda bêdzie 
tak brzydka jak w Poniedzia³ek Wielkanocny i wtedy jasne, Mszy œw. na 
dworze byæ nie mo¿e. Ka¿dy jednak u siebie widzi co siê dzieje za 
oknem.

Jak d³ugo to mo¿e potrwaæ tego nikt nie wie. Chcia³oby siê szybkiego 
powrotu do normalnoœci. Od pocz¹tku maja nie bêdzie Mszy œw. 
dodatkowej o 15:00. Bêdzie ona przesuniêta na 13:00 i rezerwujê j¹ 
przez okres maj czerwiec dla dzieci pierwszokomunijnych z tego
i jeszcze ubieg³ego roku i ich najbli¿szych.

 x Przemys³aw Kompf

Scena pe³na 
niesamowitoœci 
i niezwyk³ej wymowy.
W Wielki Pi¹tek tu¿ po 
zakoñczeniu w koœciele 
Nabo¿eñstwa Drogi 
Krzy¿owej odprawianej 
o 15:00 pod probostwo 
podjecha³ samochód pana 
Marka Krygiera 
konserwatora naszych 
koœcielnych zabytków. 
Kilka tygodni wczeœniej 
zawioz³em do jego 
pracowni 
konserwatorskiej krzy¿, 
który znajdowa³ siê 
w schowku na strychu 
probostwa i nie mia³ 
swojego miejsca przez 
dziesi¹tki lat. Kiedy 
stan¹³ pomys³ zrobienia kaplicy domowej od razu pomyœla³em ¿eby ten 
krzy¿ zosta³ w niej umieszczony. Konieczna by³a jednak jego 
renowacja. Z niema³ym trudem z pomoc¹ kilku osób uda³o mi siê go 
za³adowaæ do mojego samochodu i zawieœæ do Poznania. Pasyjka 
wykonana z ¿eliwa ma spore rozmiary i wa¿y dobrych kilkadziesi¹t 
kilogramów. 

W³aœnie w Wielki Pi¹tek, specjalnie tak siê umówiliœmy, odnowiony 
krzy¿ wróci³ na probostwo i mia³ zostaæ powieszony na œcianie 
w pokoju kaplicy. Trzy dni wczeœniej zosta³y przygotowane 
umocowania w œcianie. Krzy¿ trzeba by³o przenieœæ do w³aœciwego 
pomieszczenia i dŸwign¹æ wysoko do góry aby tam go przymocowaæ. 
Z moj¹ pomoc¹ pan Marek Krygier by tego nie zrobi³. Dlatego 
poprosi³em o wsparcie panów Darka Nolberczaka, Karola Dymitra 
i Janusza Janowskiego. Oni to w³aœnie chwycili ten krzy¿ i czuj¹c jego 

 W Wielki Pi¹tek dŸwigali krzy¿ 
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ciê¿ar podnieœli do góry. Zanim zosta³ on w³aœciwie osadzony
i przymocowany musieli d³u¿sz¹ chwilê go przytrzymaæ. Mój udzia³ 
w tej operacji by³ symboliczny: sta³ i patrzy³. Przypomnia³a mi siê scena 
jak Jezus gromi³ uczonych w Piœmie co to na innych ciê¿ary nak³adaj¹, 
a sami nie chc¹ ich nosiæ (por. Mateusza 23,4). Trochê tak to wygl¹da³o.

Renowacja kosztowa³a 4500 z³. Dla niezorientowanych to wydaæ siê 
mo¿e drogo ale osobiœcie cieszê siê, ¿e ten zabytkowy krzy¿ wreszcie 
znalaz³ swoje miejsc i ¿e po latach zapomnienia i pewnej poniewierki 
staje siê znowu czytelnym znakiem. „Ka¿de spojrzenie na krzy¿, niech 
niepokojem zagoœci....”, przypomnia³y mi siê s³owa pewnej starej trochê 
ju¿ zapomnianej koœcielnej piosenki.

Kiedy piszê te s³owa w sobotê  czekamy 
jeszcze na ³awki i o³tarz który ma 
wykonaæ i dostarczyæ pan stolarz Jacek 
Pieczyñski. Tu mamy trochê poœlizgu 
w czasie, bowiem w pierwotnej wersji 
by³o, ¿e do Wielkiego Pi¹tku wszystko 
bêdzie gotowe. Liczê jednak, ¿e do 
czwartej niedzieli wielkanocnej 
25 kwietnia, Niedzieli Dobrego Pasterza, 
wszystko bêdzie gotowe i zaplanowane 
poœwiêcenie siê odbêdzie. 
 

x Przemys³aw Kompf

Kiedy w sierpniu 1999 roku przyjecha³em do Wierzenicy mia³em za 
sob¹ 13 lat kap³añstwa. Pamiêtam rozmowê z Gra¿yn¹ Dominikowsk¹ 
publikowan¹ w „Wierzeniczeniach”przy okazji mojego piêtnastolecia. 
Dwudziestolecie minê³o mi prawie chyba niezauwa¿enie. Natomiast 
25-lecie obchodzone by³o hucznie. Prz tej okazji powsta³y moje 
wspomnieniowe zapiski ze wszystkich lat kap³añstwa i jeszcze siêgaj¹ce 
czasów seminaryjnych. Zatytu³owane by³y one „25 odpowiedzi”. Przy 
okazji trzydziestej rocznicy zrobi³em w „Wierzeniczeniach” 
podsumowanie kolejnego piêciolecia.

Teraz wiêc wypada zrobiæ kolejny krok pisz¹c o ostatnim piêcioleciu 
obejmuj¹cym lata 2016 – 2021.

Prze¿yciem jesieni 2016 roku by³o otwarcie w niedzielê 2 paŸdziernika 
Drogi Ró¿añcowej z Wierzenicy do Kicina. Oczywiœcie, pamiêtamy, ¿e 
droga do urzeczywistnienia tego zamys³u by³a d³uga. We wrzeœniu 
wszystko siê finalizowa³o, trwa³y prace monta¿owe. P³askorzeŸby 
i same kapliczki powstawa³y etapami. Piêknym prze¿yciem by³ moment 
otwarcia drogi. Z naszej parafii i z Kicina przy piêknej pogodzie 
równoczeœnie wysz³y dwie liczne grupy osób. Rozwa¿ania ró¿añcowe 
dla naszej wierzenickiej spo³ecznoœci prowadzi³ muzyk Jan Budziaszek, 
niezwykle Bo¿y cz³owiek, który specjalnie na t¹ uroczystoœæ przyby³ 
z Krakowa. W po³owie drogi obie grupy siê spotka³y. By³y 
okolicznoœciowe s³owa i poœwiêcenie. Przewodniczy³ ks. biskup 
Grzegorzy Balcerek. Obecny by³ Pan Burmistrz ze Swarzêdza i Pan 
Wójt z Czerwonaka. Potem odby³a siê radosna agapa na skrzy¿owaniu 
dróg. Pamiêtam, ¿e na drugi dzieñ w poniedzia³ek zrobi³o siê zimno i 
deszczowo. Przy takiej pogodzie nie by³oby tak przyjemnie siê spotkaæ. 

Od pocz¹tku, jak tylko w 2015 roku wziêliœmy siê na serio za realizacjê 
tego zadania, czu³em b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Uda³o siê skupiæ wokó³ 
tego pomys³u wspania³ych ludzi. My wskazaliœmy jako rzeŸbiarza Pana 
Piotra Woliñskiego, który wykona³ przepiêkne p³askorzeŸby wszystkich 
20 czêœci ró¿añca. Kicin wskaza³ Pana Jacka Napi¹tka jako stolarza 
wykonawcê kapliczek. 
¯artobliwie 
powiedzia³em o Panu 
Jacku nawi¹zuj¹c do jego 
nazwiska: Jacek na 
szóstkê z plusem. Oba 
wskazania by³y 
niezwykle trafne. Do tego 
jeszcze dosz³o w 
koñcówce zwi¹zane 
z monta¿em wielkie 
zaanga¿owanie dobrze 
znanego w Wierzenicy 
pana Leszka Lesiczki 
z Kicina.

Przegl¹d zdarzeñ kolejnego piêciolecia
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x Przemys³aw Kompf

Kiedy w sierpniu 1999 roku przyjecha³em do Wierzenicy mia³em za 
sob¹ 13 lat kap³añstwa. Pamiêtam rozmowê z Gra¿yn¹ Dominikowsk¹ 
publikowan¹ w „Wierzeniczeniach”przy okazji mojego piêtnastolecia. 
Dwudziestolecie minê³o mi prawie chyba niezauwa¿enie. Natomiast 
25-lecie obchodzone by³o hucznie. Prz tej okazji powsta³y moje 
wspomnieniowe zapiski ze wszystkich lat kap³añstwa i jeszcze siêgaj¹ce 
czasów seminaryjnych. Zatytu³owane by³y one „25 odpowiedzi”. Przy 
okazji trzydziestej rocznicy zrobi³em w „Wierzeniczeniach” 
podsumowanie kolejnego piêciolecia.

Teraz wiêc wypada zrobiæ kolejny krok pisz¹c o ostatnim piêcioleciu 
obejmuj¹cym lata 2016 – 2021.

Prze¿yciem jesieni 2016 roku by³o otwarcie w niedzielê 2 paŸdziernika 
Drogi Ró¿añcowej z Wierzenicy do Kicina. Oczywiœcie, pamiêtamy, ¿e 
droga do urzeczywistnienia tego zamys³u by³a d³uga. We wrzeœniu 
wszystko siê finalizowa³o, trwa³y prace monta¿owe. P³askorzeŸby 
i same kapliczki powstawa³y etapami. Piêknym prze¿yciem by³ moment 
otwarcia drogi. Z naszej parafii i z Kicina przy piêknej pogodzie 
równoczeœnie wysz³y dwie liczne grupy osób. Rozwa¿ania ró¿añcowe 
dla naszej wierzenickiej spo³ecznoœci prowadzi³ muzyk Jan Budziaszek, 
niezwykle Bo¿y cz³owiek, który specjalnie na t¹ uroczystoœæ przyby³ 
z Krakowa. W po³owie drogi obie grupy siê spotka³y. By³y 
okolicznoœciowe s³owa i poœwiêcenie. Przewodniczy³ ks. biskup 
Grzegorzy Balcerek. Obecny by³ Pan Burmistrz ze Swarzêdza i Pan 
Wójt z Czerwonaka. Potem odby³a siê radosna agapa na skrzy¿owaniu 
dróg. Pamiêtam, ¿e na drugi dzieñ w poniedzia³ek zrobi³o siê zimno i 
deszczowo. Przy takiej pogodzie nie by³oby tak przyjemnie siê spotkaæ. 

Od pocz¹tku, jak tylko w 2015 roku wziêliœmy siê na serio za realizacjê 
tego zadania, czu³em b³ogos³awieñstwo Bo¿e. Uda³o siê skupiæ wokó³ 
tego pomys³u wspania³ych ludzi. My wskazaliœmy jako rzeŸbiarza Pana 
Piotra Woliñskiego, który wykona³ przepiêkne p³askorzeŸby wszystkich 
20 czêœci ró¿añca. Kicin wskaza³ Pana Jacka Napi¹tka jako stolarza 
wykonawcê kapliczek. 
¯artobliwie 
powiedzia³em o Panu 
Jacku nawi¹zuj¹c do jego 
nazwiska: Jacek na 
szóstkê z plusem. Oba 
wskazania by³y 
niezwykle trafne. Do tego 
jeszcze dosz³o w 
koñcówce zwi¹zane 
z monta¿em wielkie 
zaanga¿owanie dobrze 
znanego w Wierzenicy 
pana Leszka Lesiczki 
z Kicina.

Przegl¹d zdarzeñ kolejnego piêciolecia



12 133 [166] 2021

Wiele razy goœciom, turystom t³umaczy³em i opowiada³em przez 
ostatnie lata, sk¹d siê wzi¹³ pomys³ tej drogi. Radoœci¹ moj¹ by³o 
widzieæ z ró¿añcem w rêku ludzi id¹cych od Wierzenicy do Kicina albo 
odwrotnie. Cieszê siê, ¿e to miejsce duchowo i turystycznie ¿yje. Mam 
te¿ osobist¹ satysfakcjê, ¿e Droga Ró¿añcowa jest piêknym 
niesztampowym, z niczym nie do porównania, znakiem naszej pamiêci 
o jubileuszu 1050 lecia chrzeœcijañstwa w Polsce. Potwierdzaj¹ to 
zapisane na kapliczkach daty: 966 i 2016.

W tym samym miesi¹cu finalizowa³a siê wa¿na inwestycja parafialna. 
W koœciele ustawione zosta³y nowe ³awki. Pamiêtam jak z panem 
koœcielnym jechaliœmy do pana stolarza by sprawdziæ jak siê siedzi na 
pierwszej zrobionej ³awce. Nie raz ludzie mówili, ¿e trzeba coœ zrobiæ 
z tymi naszymi ³awkami. By³y rzeczywiœcie ju¿ wys³u¿one. Wreszcie siê 
to uda³o. Cieszy³em siê, ¿e wygodnie siê w nich siedzi i ¿e bêd¹ one 
s³u¿yæ ludziom przez pokolenia. Ze starych ³awek prosi³em by przenieœæ 
na nowe tabliczki z imionami i nazwiskami osób, które kiedyœ w starych 
czasach rezerwowa³y sobie miejsce. Ka¿dego roku ok. 3 Maja 
dok³adamy nowe tych, których wydaje mi siê, ¿e warto upamiêtniæ.

Latem nastêpnego roku przysz³o 
mi po¿egnaæ moj¹ kochan¹ 
psinê Bestiê. Zakoñczy³a swój 
¿ywot le¿¹c ko³o mnie w biurze 
parafialnym w sobotê 
wieczorem 8 lipca. Mia³a ju¿ 
swoje psie lata, chorowa³a, do 
tego jeszcze w maju mia³a 
kolizje z samochodem. D³ugo 
odchorowywa³em jej odejœcie. 
Trzy lata póŸniej pochowa³em 
czarnego kotka, wielkiego 
przyjaciela Bestii, z którym tworzy³a œwietny duet. Razem le¿eli 
w przedsionku koœcio³a, na schodach lub na chodniku. Powtarzam z ca³¹ 
moc¹: wierzê w psie i kocie niebo i wielki zwierzêcy raj.

W tamtym okresie prze¿y³em w koœciele chyba najbardziej wzruszaj¹c¹ 
chwilê ca³ego piêciolecia. Mia³o to zwi¹zek ze œlubem pary, któr¹ 
b³ogos³awi³em. Z uroczystoœci prowadzona by³a transmisja do szpitala, 
w którym przebywa³ umieraj¹cy ojciec pana m³odego. Koniecznie 

pragn¹³ on doczekaæ œlubu swojego syna. Kiedy po przysiêdze 
pob³ogos³awi³em nowo¿eñców, poprosi³em by to samo uczyni³ 
w szpitalu ojciec. Poniewa¿ przekaz obrazu by³ przygotowany w obie 
strony, para m³oda mog³a zobaczyæ g³owê chorego i uniesion¹ do góry 
b³ogos³awi¹c¹ d³oñ. Widz¹c to trudno by³o wtedy opanowaæ 
wzruszenie. Dwa tygodnie póŸniej tato zmar³.

Rok 2017 by³ rokiem 
oczekiwania kiedy rozpoczn¹ 
siê prace nad uporz¹dkowaniem 
wzgórza na placu przed 
koœcio³em. Gmina Swarzêdz 
wziê³a to zadanie na siebie, 
wszak to jest ich teren. W tym 
czasie by³o widaæ, ¿e trwaj¹ 
intensywne przygotowania do 
realizacji zadania. Ustalone 
zosta³o, ¿e otwarcie wzgórza 
nast¹pi 3 Maja 2018 roku. 
Bêdzie to czêœæ uroczystoœci 
zwi¹zanych z 380-leciem 
Swarzêdza, do których my 
dorzuciliœmy 865-lecie wsi 
Wierzenica.

Kiedy podpisano umowê 
wykonawcz¹ okaza³o siê, ¿e 
inwestycja bêdzie kosztowaæ 
gminê 2,2 mln z³otych.. 
W³aœnie wtedy, w koñcówce 2017 roku mogliœmy zrozumieæ, dlaczego 
dwa lata wczeœniej musieliœmy przegraæ w Bud¿ecie Obywatelskim grê 
o milion. Ka¿dy móg³ zobaczyæ czym jest prowadzenie Bo¿e. 
B³ogos³awi¹c to miejsce Pan Bóg chcia³ nam daæ du¿o wiêcej ni¿ my siê 
staraliœmy. Taka jest hojnoœæ Bo¿a. 

Przed rozpoczêciem prac dosta³em jeszcze drugi znak 
b³ogos³awieñstwa. Któregoœ przedpo³udnia na probostwo przyszed³ 
m³ody cz³owiek i zapyta³ mnie, czy go poznajê. Uczciwie powiedzia-
³em, ¿e nie za bardzo. „Jestem Jakub, przez lata by³em ministrantem w 
parafii w Naramowicach w Poznaniu. W³aœnie moja firma wygra³a 



12 133 [166] 2021

Wiele razy goœciom, turystom t³umaczy³em i opowiada³em przez 
ostatnie lata, sk¹d siê wzi¹³ pomys³ tej drogi. Radoœci¹ moj¹ by³o 
widzieæ z ró¿añcem w rêku ludzi id¹cych od Wierzenicy do Kicina albo 
odwrotnie. Cieszê siê, ¿e to miejsce duchowo i turystycznie ¿yje. Mam 
te¿ osobist¹ satysfakcjê, ¿e Droga Ró¿añcowa jest piêknym 
niesztampowym, z niczym nie do porównania, znakiem naszej pamiêci 
o jubileuszu 1050 lecia chrzeœcijañstwa w Polsce. Potwierdzaj¹ to 
zapisane na kapliczkach daty: 966 i 2016.

W tym samym miesi¹cu finalizowa³a siê wa¿na inwestycja parafialna. 
W koœciele ustawione zosta³y nowe ³awki. Pamiêtam jak z panem 
koœcielnym jechaliœmy do pana stolarza by sprawdziæ jak siê siedzi na 
pierwszej zrobionej ³awce. Nie raz ludzie mówili, ¿e trzeba coœ zrobiæ 
z tymi naszymi ³awkami. By³y rzeczywiœcie ju¿ wys³u¿one. Wreszcie siê 
to uda³o. Cieszy³em siê, ¿e wygodnie siê w nich siedzi i ¿e bêd¹ one 
s³u¿yæ ludziom przez pokolenia. Ze starych ³awek prosi³em by przenieœæ 
na nowe tabliczki z imionami i nazwiskami osób, które kiedyœ w starych 
czasach rezerwowa³y sobie miejsce. Ka¿dego roku ok. 3 Maja 
dok³adamy nowe tych, których wydaje mi siê, ¿e warto upamiêtniæ.

Latem nastêpnego roku przysz³o 
mi po¿egnaæ moj¹ kochan¹ 
psinê Bestiê. Zakoñczy³a swój 
¿ywot le¿¹c ko³o mnie w biurze 
parafialnym w sobotê 
wieczorem 8 lipca. Mia³a ju¿ 
swoje psie lata, chorowa³a, do 
tego jeszcze w maju mia³a 
kolizje z samochodem. D³ugo 
odchorowywa³em jej odejœcie. 
Trzy lata póŸniej pochowa³em 
czarnego kotka, wielkiego 
przyjaciela Bestii, z którym tworzy³a œwietny duet. Razem le¿eli 
w przedsionku koœcio³a, na schodach lub na chodniku. Powtarzam z ca³¹ 
moc¹: wierzê w psie i kocie niebo i wielki zwierzêcy raj.

W tamtym okresie prze¿y³em w koœciele chyba najbardziej wzruszaj¹c¹ 
chwilê ca³ego piêciolecia. Mia³o to zwi¹zek ze œlubem pary, któr¹ 
b³ogos³awi³em. Z uroczystoœci prowadzona by³a transmisja do szpitala, 
w którym przebywa³ umieraj¹cy ojciec pana m³odego. Koniecznie 

pragn¹³ on doczekaæ œlubu swojego syna. Kiedy po przysiêdze 
pob³ogos³awi³em nowo¿eñców, poprosi³em by to samo uczyni³ 
w szpitalu ojciec. Poniewa¿ przekaz obrazu by³ przygotowany w obie 
strony, para m³oda mog³a zobaczyæ g³owê chorego i uniesion¹ do góry 
b³ogos³awi¹c¹ d³oñ. Widz¹c to trudno by³o wtedy opanowaæ 
wzruszenie. Dwa tygodnie póŸniej tato zmar³.

Rok 2017 by³ rokiem 
oczekiwania kiedy rozpoczn¹ 
siê prace nad uporz¹dkowaniem 
wzgórza na placu przed 
koœcio³em. Gmina Swarzêdz 
wziê³a to zadanie na siebie, 
wszak to jest ich teren. W tym 
czasie by³o widaæ, ¿e trwaj¹ 
intensywne przygotowania do 
realizacji zadania. Ustalone 
zosta³o, ¿e otwarcie wzgórza 
nast¹pi 3 Maja 2018 roku. 
Bêdzie to czêœæ uroczystoœci 
zwi¹zanych z 380-leciem 
Swarzêdza, do których my 
dorzuciliœmy 865-lecie wsi 
Wierzenica.

Kiedy podpisano umowê 
wykonawcz¹ okaza³o siê, ¿e 
inwestycja bêdzie kosztowaæ 
gminê 2,2 mln z³otych.. 
W³aœnie wtedy, w koñcówce 2017 roku mogliœmy zrozumieæ, dlaczego 
dwa lata wczeœniej musieliœmy przegraæ w Bud¿ecie Obywatelskim grê 
o milion. Ka¿dy móg³ zobaczyæ czym jest prowadzenie Bo¿e. 
B³ogos³awi¹c to miejsce Pan Bóg chcia³ nam daæ du¿o wiêcej ni¿ my siê 
staraliœmy. Taka jest hojnoœæ Bo¿a. 

Przed rozpoczêciem prac dosta³em jeszcze drugi znak 
b³ogos³awieñstwa. Któregoœ przedpo³udnia na probostwo przyszed³ 
m³ody cz³owiek i zapyta³ mnie, czy go poznajê. Uczciwie powiedzia-
³em, ¿e nie za bardzo. „Jestem Jakub, przez lata by³em ministrantem w 
parafii w Naramowicach w Poznaniu. W³aœnie moja firma wygra³a 



14 153 [166] 2021

przetarg na przebudowê wzgórza. Kiedy tylko dowiedzia³em siê o tej 
inwestycji, powiedzia³em sobie, ¿e muszê dostaæ tê robotê”. 
Rzeczywiœcie firma pracowa³a szybko i solidnie. Pomimo zimy nie by³o 
¿adnych opóŸnieñ. Jakuba, co by³o dla mnie dobrym i piêknym znakiem 
mogliœmy czêsto w niedzielê rano widzieæ na Mszy œw., chocia¿ 
przecie¿ nie mieszka on tu na naszym terenie. 

Otwarcie wzgórza i jego poœwiêcenie odby³o siê zgodnie z planem 
3 Maja po Mszy œw. o 11:00. Znowu by³a piêkna pogoda i t³um ludzi, 
poœród których widaæ by³o wielu specjalnie przyby³ych na t¹ 
okolicznoœæ. Wzd³u¿ alei spacerowej w podcieniu lip zosta³y ustawione 
dodatkowe sto³y by wszyscy mogli siê pomieœciæ. Pod wiat¹ by³o za 
ma³o miejsca. Wolontariusze Caritas przygotowali solidny poczêstunek. 

W czasie liturgii panu burmistrzowi Marianowi Szkudlarkowi 
wrêczyliœmy wyró¿nienie „Przyjaciela Wierzenicy”. Pan Burmistrz nie 
tylko z³o¿y³ obietnice odnoœnie inwestycji w Wierzenicy ale s³owa 
dotrzyma³. Wierzenica doczeka³a siê wreszcie kanalizacji, zrobione 
zosta³o oœwietlenie wzd³u¿ drogi prowadz¹cej do cmentarza, 
przebudowano wzgórze i na placu przed koœcio³em zrobi³o siê piêknie. 
Czu³em potrzebê jednoznacznego wyra¿enia wdziêcznoœci, bo przecie¿ 
w 2015 roku w³aœnie w tych sprawach zwraca³em siê do niego 
publicznie. 

Miesi¹c póŸniej 17 czerwca na odnowionym placu ustawiona zosta³a 
scena muzyczna i specjalne nag³oœnienie dla Braci Kaczmarek i ca³ej ich 
Œpiewaj¹cej Rodziny. Koncert dedykowany by³ wszystkim, którzy w 
2015 roku i potem póŸniej przyczynili siê do powstania odnowionego 
wzgórza, tak¿e wszystkim Przyjacio³om Wierzenicy. Bajeczna pogoda, 
t³um ludzi siedz¹cy w cieniu alei lipowej i pod wiat¹. Wszystko zosta³o 
zarejestrowane filmowo. Zosta³a z tego wydarzenia przepiêkna 
pami¹tka. Cudowny koncert, który chcia³oby siê by trwa³ i siê nie 
koñczy³.

Braci Kaczmarek odkry³em przypadkowo rok wczeœniej w internecie. 
Któregoœ dnia pod koniec lata 2017 roku pisa³em akurat coœ do gazetki 
i na podk³adzie lecia³a mi jakaœ przyjemna muzyka. Bardzo czêsto tak 
robiê. Nie mam obrazu, leci tylko dŸwiêk. Adaœ Kaczmarek wówczas 
14 letni ch³opak wyskoczy³ mi na Youtube œpiewaj¹c na jakimœ 
koncercie z profesjonaln¹ orkiestr¹ dobrze mi znany utwór „Granada”. 

Pierwsze moje skojarzenie by³o: to¿ to œpiewa m³ody Kiepura. Nie 
mog³em uwierzyæ, kiedy klikn¹³em w obraz i zobaczy³em, twarz 
dziecka, m³odziutkiego ch³opaka, do tego jeszcze jest to Polak 
o swojskim nazwisku (œpiewa³ po hiszpañsku). Oczywiœcie szybko 
odkry³em, ¿e ma on na swoim koncie wiele innych piêknych wykonañ 
koncertowych, ¿e jest jeszcze jego starszy brat i rodzice. Fantastyczna 
œpiewaj¹ca 
rodzina. Gdy 
zobaczy³em jak 
œpiewaj¹ 
w koœciele 
w £owiczu
i b³ogos³awi ich 
tamtejszy biskup, 
odezwa³y siê we 
mnie od razu naraz 
dwie cnoty 
chrzeœcijañskie: 
zazdroœæ i zawiœæ. 
On móg³, a ja nie, 
tam byli, a u nas 
nie. Postanowi³em 
zadzwoniæ i zapytaæ, czy jest mo¿liwy ich przyjazd do Wierzenicy. 
Szybko ustaliœmy termin. W koñcu stycznia 2018 roku odwiedzi³em 
œpiewaj¹c¹ rodzinê w ich domu w Koluszkach aby ustaliæ wszystkie 
szczegó³y koncertu i siê zapoznaæ. W koñcu lutego 2021 roku uda³em 
siê drugi raz do Koluszek aby Adamowi w okazji jego 18 urodzin z³o¿yæ 
¿yczenia i go specjalnie pob³ogos³awiæ. 

We wrzeœniu 2018 roku Wierzenica prze¿y³a jeszcze jeden fantastyczny 
koncert. W ramach Nocy Koœcio³ów Drewnianych goœci³a u nas Eleni. 
Organizatorem tego koncertu by³ Zwi¹zek Miêdzygminny Puszcza 
Zielonka, parafia nie ponosi³a wiêc ¿adnych kosztów. Œwi¹tynia nasza 
wype³niona by³a szczelnie, wiele osób musia³o zostaæ na dworze. Eleni 
jest mistrzyni¹ nie tylko piêknego œpiewu ale i m¹drego, niezwykle 
buduj¹cego s³owa. Te¿ chcia³o siê by ta godzina trwa³a i trwa³a.

W roku 2019 œwiêtowaæ mieliœmy potrójny jubileusz 20-lecia. 
W sierpniu przypada³a 20. rocznica mojego przyjœcia do parafii, 
(dziadu, aleœ ty siê tu zasiedzia³), w paŸdzierniku powstania 
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Parafialnego Zespo³u Caritas, w grudniu ukaza³ siê pierwszy numer 
„Wierzeniczeñ”. Obok ró¿nych mniejszych rang¹ wydarzeñ jeden akcent 
mia³ byæ znacz¹cy. Po g³owie chodzi³ mi pomys³ kolejnego koncertu. 
Postanowi³em zaprosiæ do parafii pana Damiana M., bêd¹cego w tym 
czasie moim kolejnym odkryciem muzycznym. Ustalenie terminu 
i wstêpnych warunków posz³o ³atwo. Dzia³o siê to na prze³omie 2017
i 2018 roku. 

Pan Damian M. bardzo nalega³ na szybkie podpisanie umowy. Kiedy j¹ 
przys³a³, oczywiœcie zacz¹³em uwa¿nie czytaæ i w kilku punktach 
mia³em pewne w¹tpliwoœci. W czasie drugiej rozmowy telefonicznej. 
wypowiedzia³ on jedno zdanie, które sprawi³o, ¿e wiedzia³em ju¿, ¿e tej 
umowy nie chcê podpisaæ. Powiadomi³em go o tym przez pocztê, 
wskazuj¹c na zbyt wysokie koszty pozakoncertowe, których w obliczu 
innych wa¿nych wydatków, parafia nie mo¿e braæ na siebie. By³o to jak 
najbardziej zgodne z prawd¹. Podziêkowa³em i przeprosi³em. 

Kilka miesiêcy póŸniej, oko³o maja zobaczy³em, ¿e by³a to wyraŸna 
ingerencja Ducha Œwiêtego. Na portalu informacyjnym „W polityce” 
przypadkowo odkry³em jakiego rodzaju dzia³alnoœci¹ zajmuje siê pan 
Damian M. Z ciekawoœci sprawdzi³em, czy rzeczywiœcie jest to ta sama 
osoba, czy te¿ tylko zbie¿noœæ imienia i nazwiska. Potwierdzi³o siê: jest 
to sama osoba. Oczywiœcie ka¿dy mo¿e anga¿owaæ siê w to co chce ale 
ja te¿ mam wybór kogo chcê widzieæ u siebie. Wtedy dziêkowa³em 
Duchowi Œwiêtemu za tê uprzedzaj¹c¹ ³askê. Popisa³em siê, tak to 
okreœlê, internetow¹ naiwnoœci¹. Niejeden ksi¹dz jest ³atwowierny, 
wszak powo³aniem naszym jest to, ¿e mamy ludziom ufaæ.

Osob¹ drugiego wyboru by³a pani Antonina Krzysztoñ. Tutaj wszystkie 
ustalenia zosta³y zrobione bardzo sprawnie. Z niczym nie by³o ¿adnych 
komplikacji. Sceneria koncertu by³a identyczna jak tego rok wczeœniej 
Braci Kaczmarek. Niedziela 1 wrzesieñ, s³oñce cieplutko, wielka rzesza 
ludzi, cudowny nastrój. Znowu to samo co z Eleni, piêkny œpiew i m¹dre 
Bo¿e s³owa. Po g³owie chodzi³o mi przes³anie Listu do Hebrajczyków: 
anio³owi dajê goœcinê (por. Hebr. 13,2). Po koncercie mia³em ten 
przywilej, ¿e do nastêpnego dnia rano pani Antonina Krzysztoñ 
zostawa³a w Wierzenicy. By³o sporo czasu by porozmawiaæ. PóŸnym 
popo³udniem zaprosi³em na probostwo m³odzie¿ z oœrodka. Byli na 
koncercie. Podoba³o im siê, chocia¿ pewno oni nie s³uchali przedtem 
tego typu muzyki. Rozmowa uk³ada³a siê tak œwietnie, ¿e wieczorem 
byliœmy jeszcze u nich z rewizyt¹.

Rok ubieg³y zaznaczy³ siê dla wszystkich jako rok wybuchu i trwania 
epidemii, u nas tak¿e zamkniêcia oœrodka Caritas dla m³odzie¿y.
W Wierzenicy w pocz¹tku marca mia³o miejsce tragiczne wydarzenie 
spali³a siê czêœæ mieszkania niezamo¿nej rodziny. Na szczêœcie ludzie 
ocaleli. Trzeba by³o szybko myœleæ o pomocy, bowiem ka¿dy dzieñ 
zw³oki pog³êbia³ poczucie ich rozpaczy i bezradnoœci w obliczu 
nieszczêœcia. Pomys³ dodatkowej zbiórki przyszed³ spontanicznie. 
Dziêkowa³em póŸniej Bogu za to przynaglenie Ducha Œwiêtego by siê 
spieszyæ. Tydzieñ póŸniej wesz³y w ¿ycie pierwsze ograniczenia co do 
iloœci osób mog¹cych byæ w koœciele. Na Mszach œw. zrobi³o siê 
pustawo. Nie mia³by kto pomóc tragicznie dotkniêtym.

Nastrój mój czasów epidemii oddawa³y zapiski, które poczyni³em 
z myœl¹ o wielkanocnym wydaniu „Wierzeniczeñ” . Przytaczam jeden. 
który uwa¿am, ¿e dziœ jest te¿ szczególnie aktualny.

„Wiem kogo mo¿e cieszyæ widok prawie pustych koœcio³ów. Wiem kto 
bêdzie robiæ wszystko by ten stan podtrzymaæ i by trwa³ on jak najd³u¿ej, 
wiem czyje marzenia siê spe³niaj¹. Pana Boga teraz proszê by da³ mi 
teraz tak¹ wiarê jak¹ mia³ kiedyœ Abraham, który uwierzy³ w Bo¿e 

obietnice wbrew nadziei jak¹ 
móg³by mieæ stary cz³owiek, 
¿e zostanie ojcem licznego, 
podkreœlam to s³owo 
„licznego” ludu. Lekko siê 
bojê, by przy wspó³czesnym 
rozchwianiu ludzkich postaw, 
pomys³ powszechnej dyspensy 
nie okaza³ siê najbardziej 
zaraŸliwy w sercach ludzi. 
Przymnó¿ mi Bo¿e wiary bym 
uwierzy³ wbrew nadziei 
i trochê „zaradŸ memu 
niedowiarstwu” (Marka 
9,24). 

„PrzyjdŸcie do Mnie wszyscy, 
który utrudzeni i obci¹¿eni 
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê” 
(Mateusza 11,28). Szczególnie 
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wa¿ne wydaje mi siê to pierwsze s³owo „przyjdŸcie”. Nie „uciekajcie”, 
nie „chowajcie siê”. Na pewno b¹dŸcie ostro¿ni, uwa¿aj¹cy na siebie 
i innych ale jednak „przyjdŸcie”. Teraz nie mo¿emy. Teraz siê boimy.” 

Latem wydawa³o siê, ¿e ma³ymi krokami zaczynamy wracaæ do 
normalnoœci, a¿ tu nagle w paŸdzierniku przysz³a druga i potem jeszcze 
trzecia fala zachorowañ. Tysi¹ce nowych chorych ka¿dego dnia. 
W 2021 roku w parafii mia³y miejsce pierwsze zgony osób zwi¹zane 
z epidemi¹ koronawirusa. Dosta³em mnóstwo próœb o modlitwê 
w intencji choruj¹cych. Zna³em ludzi, nie zna³em. Nasilaj¹ce siê 
wo³anie. Odprawia³em dodatkowe Msze œw. w intencji konkretnych 
osób. Znaczy siê, ksi¹dz jest jeszcze komuœ potrzebny. 

W koñcu czerwca przysz³a wiadomoœæ, ¿e nasz oœrodek Caritas dla 
m³odzie¿y zostaje z koñcem miesi¹ca po 12 latach pracy zamkniêty. 
Wiadomoœæ ta wstrz¹snê³a mn¹ do ¿ywego. W rzeczy samej nie 
dziwi³em siê tej decyzji. Do pracy oœrodka z powodu ubywaj¹cej liczby 
pacjentów trzeba by³o sporo dop³acaæ i nie by³o ju¿ z czego braæ. 
Epidemia uniemo¿liwi³a robienie kolejnych przyjêæ do oœrodka. Latem 
trochê opisa³em jak kadra przyczyni³a siê do powstania tego pustostanu. 
Doœæ d³ugo pi³owali ga³¹Ÿ na której sami siedzieli. Nie che mi siê tego 
raz jeszcze opisywaæ. We wrzeœniu któregoœ dnia pod oœrodkiem 
zobaczy³em jak sta³ oparty o bramê jeden z by³ych wychowanków. 
Patrzy³ na to puste podwórze i p³aka³. Trudno mi go by³o pocieszyæ. 

Lata 2018 i 2019 zwi¹zane by³y 
z wa¿nymi rocznicami: 
100-lecia niepodleg³oœci Polski 
i 80-lecia wybuchu II wojny 
œwiatowej. Z tej okazji jako 
numery specjalne chcieliœmy 
wydaæ w listopadzie raz jeszcze 
w jednym zeszycie 
wspomnienia osób, które 
walczy³y dla wolnoœci 
Ojczyzny w pierwszej wojnie 
œwiatowej i potem w Powstaniu 
Wielkopolskim. W nastêpnym 
roku opisaliœmy wojenne losy 
naszych mieszkañców z lat 
1939 – 1945. 

Mocno osobiœcie 
zaanga¿owa³em siê pracê 
redakcyjn¹ obu tych wydañ. 
Za ka¿dym razem czu³em 
niesamowit¹ bliskoœæ losów 
osób, które wspominaliœmy. 
Jeszcze bardziej zwi¹za³o mnie 
to emocjonalnie z naszym 
cmentarzem parafialnym, na 
którym wielu z tych ludzi 
spoczywa. W³aœnie w 
kontekœcie tego podj¹³em jedn¹ 
osobist¹ decyzjê, wa¿n¹ dla 
mnie. Tu w Wierznicy na tym 
cmentarzu pragnê byæ 
pochowany poœród ludzi, 
którym s³u¿y³em, których 
odprowadza³em na miejsce 
wiecznego spoczynku, 
o których s³ysza³em, o których 
czyta³em, za których siê 
modli³em. Poniewa¿ dziad siê 
starzeje, wyra¿am to publicznie.
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Z tych wojennych wspomnieñ w mojej pamiêci utrwali³a siê Msza Œw. 
odprawiana potajemnie na leœniczówce w Mechowie, pospieszna 
I Komunia Œw. dzieci, SpowiedŸ Œw. i Komunia w jednym z mieszkañ 
w Wierzenicy, pogrzeby bez ksiêdza i pieœñ starca „W krzy¿u 
cierpienie”, a wiêc to wszystko co dotyczy³o kap³añskiej pos³ugi. Tamto 
doœwiadczenie pokazywa³o mi dziœ czym jest moja kap³añska pos³uga 
w tym miejscu. 
 x Przemys³aw Kompf

Do Kaszczoru udajê siê w poniedzia³ek 17 maja. Dwa dni wczeœniej 
przypada 35 rocznica naszych œwiêceñ kap³añskich. Zjazdy staramy siê 
robiæ w sam¹ rocznicê, ale kiedy wypada ona w sobotê lub niedzielê, 
przenosimy spotkanie na jakiœ inny dzieñ tygodnia, gdy¿ ka¿dy musi byæ 
w tym czasie u siebie. Na razie nie wiem co poza jubileuszow¹ Msz¹ œw. 
mo¿e byæ w programie naszego spotkania. Dot¹d przez tyle lat nie 
opuœci³em ¿adnego naszego zjazdu kursowego. Poza mn¹ nie ma ju¿ 
nikogo, kto móg³by to samo powiedzieæ. Ks. Eugeniusz Kiszka, obecny 
proboszcz w Rogalinku, opuœci³ tylko jeden zjazd, kiedy le¿a³ w domu, 
albo mo¿e jeszcze w szpitalu, po ciê¿kim pobiciu jakie prze¿y³ podczas 
napadu rabunkowego na probostwo w Poznaniu na Junikowie. 

Ju¿ w zesz³ym roku w Borku Wlkp. obowi¹zywa³y nas ograniczenia. 
Du¿¹ czêœæ kolegów kursowych na zjazd wtedy wcale nie dotar³a. Ten 
rok te¿ zapowiada siê nieciekawie, aczkolwiek do tego czasu, wiêkszoœæ 
z nas, patrz¹c wed³ug naszych roczników urodzenia, jako seniorzy plus, 
powinna ju¿ byæ zaszczepiona przynajmniej jedn¹ dawk¹. 

Organizatorem zjazdu w piêknym zabytkowym kaszczorskim 
sanktuarium jest ks. Marian Szymañski, rezyduj¹cy w tym miejscu od 
2011 roku. Marian zjazd bêdzie organizowa³ po raz czwarty, a w 
Kaszczorze po raz drugi. W zesz³ym roku swoim tubalnym g³osem nie 
da³ siê nikomu wyprzedziæ, chocia¿ jeden, czy drugi kolega te¿ mia³ 
ochotê organizowaæ jubileuszowe spotkanie. Wczeœniej byliœmy u niego 
w Ruchocicach, w jego pierwszej proboszczowskiej parafii, a jeszcze 
wczeœniej w czasach wikariuszowskich w Kêb³owie w 1989 roku. 

Spotkanie w Kêb³owie wspominam najbardziej, by³ to schy³ek komuny 
i czas kartkowych deficytów. U Mariana na zjeŸdzie, w sensie 
dos³ownym, sto³y siê ugina³y. Kiedy ju¿ nikt nie móg³ na nic patrzeæ 
z jedzenia, wnoszono co raz to nowe nastêpne potrawy, po to by je za 
chwilê zabraæ. Mo¿na by³o wtedy umrzeæ z przejedzenia. Pamiêtam, 
¿e wszystko odbywa³o siê na probostwie z udzia³em jego ksiêdza 
proboszcza.

Wielk¹ goœcinê naszego kolegi poznaliœmy jeszcze w czasach 
kleryckich. Oko³o 4 roku, w latach 1983 – 1984, byliœmy na jakimœ 
kursowym wyjeŸdzie w pobli¿u jego stron rodzinnych. Marian zaprosi³ 
nas wtedy wszystkich do swojej miejscowoœci i tam po kilku, tak to 
sobie przypominam byliœmy w goœcinnie w rozmaitych domach na 
poczêstunku. Dodaæ trzeba, ¿e nie by³o nas ma³o. Kurs nasz liczy³ 
wtedy ponad 35 osób. Wszyscy byli dobrze najedzeni. W tamtych 
czasach, wobec wszelkich niedoborów ¿ywnoœci i skromnego jedzenia 
seminaryjnego, taka goœcina to by³a spora atrakcja.

Z czasów seminaryjnych pamiêtam te¿, ¿e Marian lubi³ sobie podjadaæ 
s³odkie. Najbardziej rzuca³o mi siê to w oczy w Antoninku gdzie 
w domu Ksiê¿y Emerytów przygotowywaliœmy siê ju¿ jako diakoni na 
6 roku do œwiêceñ kap³añskich. Prowadz¹ce kuchnie Siostry Albertynki 
lubi³y nam dogadzaæ przy ró¿nych okazjach. Nie brakowa³o ich 
smacznych wypieków. Marian bardzo lubi³ kolegów, którzy rezygnowali 
ze swojej porcji. Czasami udawa³o mu siê uzbieraæ dodatkowe 3– 4 
kawa³ki. Nabijaliœmy siê wtedy z niego mocno. 

W Antoninku pods³uchiwaliœmy te¿ naszego kolegê stoj¹c pod jego 
drzwiami, jak on przygotowywa³ siê do niedzielnych kazañ, które ju¿ 
wtedy musieliœmy g³osiæ w parafiach naszych praktyk diakoñskich. 
Chichotaliœmy kiedy on patetycznym g³osem w pustym pokoju wo³a³ 
„i wy matki” i „wy ojcowie”. Podejrzewam, ¿e w stylu kaznodziejstwa 
niewiele u niego siê zmieni³o ale w parafiach gdzie pracowa³ by³ on 
bardzo lubiany i obecnie jest tak samo. Chocia¿ z ka¿dym rokiem 
stajemy siê coraz powa¿niejsi, na pewno tegoroczny gospodarz zjazdu 
us³yszy trochê naszych wspomnieniowych ¿artów. Ze mnie te¿ nie raz 
przy takich okazjach siê nabijano. 

Od jesieni ubieg³ego roku zosta³em najstarszym koleg¹ kursowym. 
W listopadzie zmar³ w wieku 70 lat nasz kolega ks. Grzegorz 

 Zjazd kursowy w Kaszczorze 
 w 35 rocznicê moich œwieceñ
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Koralewski. Koronawirus do³o¿y³ mu siê do jego innych wczeœniejszych 
chorób. Pochowany zosta³ w Kicinie, gdzie mieszka³a kiedyœ jego 
rodzina. Ciekawe, ¿e na niego nie wo³ali koledzy kursowi „dziadek”. To 
przezwisko przylgnê³o do mnie, który by³em drugi pod wzglêdem wieku 
na naszym roku. W ubieg³ym roku, wspomina³em o tym, jeszcze dwóch 
innych kolegów moich zmar³o. W Borku tydzieñ po naszym poprzednim 
zjeŸdzie odebra³ sobie ¿ycie zmagaj¹cy siê z ciê¿k¹ chorob¹ psychiczna 
ks. Antoni Adamski, w paŸdzierniku zmar³ przebywaj¹cy od 2012 roku 
w Antoninku jako koœcielny emeryt i rencista ZUS-u ks. Zbigniew 
Uramowski (trzeci na liœcie wiekowej). Z powodu cukrzycy 
amputowano mu nogê. Ca³e lata zmaga³ siê te¿ z nadciœnieniem 
i nadwag¹. (niestety, lubi³ sobie podjadaæ). W jego przypadku 
koronawirusa nie by³o.
. 
We wtorek 18 maja, czyli dzieñ po zjeŸdzie, w rocznicê swoich 
prymicji odprawiê o 17:30 Mszê œw. dziêkczynn¹ w naszej parafii. 
Sytuacja epidemiczna wyklucza zorganizowanie czegoœ 
dodatkowego poza Msz¹ œw. 
 x Przemys³aw Kompf

10 stycznia br. odby³a siê pierwsza transmisja internetowa Mszy œw. 
z Wierzenicy. Poma³u tworzyæ siê zaczyna historia tych transmisji, bo 
przecie¿ dziêki zapisowi do starych obrazów mo¿na wróciæ, coœ 
pos³uchaæ. To s³owo i ten obraz nie ginie, zostaje i mo¿e pracowaæ dalej. 
Od nie jednej osoby s³ysza³em jak mówi³y, ¿e nie ogl¹da³y naszej 
transmisji na ¿ywo albo póŸniej ods³uchiwa³y sobie nauczanie. 
Niektórzy porównywali to co mówi³em w Wierzenicy z tym co us³yszeli 
w innym miejscu. Ktoœ da³ mi wiadomoœæ, ¿e mieszka daleko ale 
pamiêta mnie z czasów wczeœniejszych i chêtnie zagl¹da na stronê 
wierzenick¹ by trochê pos³uchaæ nauczañ.

Muszê siê przyznaæ, ¿e sam zacz¹³em podgl¹daæ co dzieje siê 
w rozmaitych miejscach. Znalaz³em obrazy z koœcio³ów, gdzie pracuj¹ 
moi koledzy, czy inni znajomi ksiê¿a. Trafi³em te¿ na inne nieznane mi 
zupe³nie osoby i miejsca. W wielu wypadkach by³em niezwykle 
zbudowany piêknem i dba³oœci¹ o liturgiê, tu na pewno wiele mi 
brakuje. S³ucha³em m¹drych nauczañ i rzeczywiœcie w niejednym 

 Cztery miesi¹ce transmisji internetowej z Wierzenicy

wypadku chciwie wystawia³em uszy by to co s³yszê zapamiêtaæ. 
W jednym czy drugim momencie poszczególne fragmenty odtwarza³em 
sobie dwa, a nawet trzy razy. Ale, jak to bywa w ¿yciu, paru wybitnych 
ciupasów, którzy chyba sami nie wiedzieli o czym mówi¹ te¿ spotka³em, 
bawi³y mnie rozmaite og³oszenia. Wyobra¿am sobie, ¿e ze mnie te¿ 
mo¿na siê poœmiaæ.

Zanotowaliœmy kilka wpadek. Raz zapowiedzia³em transmisjê, której 
potem jak siê okaza³o nie by³o, bo to nie jest tak, ¿e wystarczy w³¹czyæ 
przycisk. Raz zdarzy³o siê, ¿e na strychu koœcio³a kuna przegryz³a nam 
kabel w jednym miejscu i nie by³o obrazu. Ostatnio przy pod³¹czaniu 
g³oœnika, który mia³ dawaæ g³os na zewn¹trz koœcio³a, od³¹czona zosta³a 
wtyczka, która przekazywa³a g³os do transmisji. Obraz by³ wiêc niemy 
jak w starym kinie. 

Wpadka (moja) s³owna nagra³a siê w Wielki Pi¹tek. Powiedzia³em 
w trakcie liturgii po cichu coœ do pana koœcielnego, nie zdaj¹c sobie 
sprawy, zapomniawszy, ¿e to mo¿e byæ s³ychaæ. Nagra³o siê wyraŸnie, 
sam mia³em z tego ubaw. Wykasowaliœmy na wszelki wypadek tê 
transmisjê. Uzna³em, ¿e uwaga wielkopi¹tkowa odbiorców nie powinna 
siê na tym koncentrowaæ, a tak niestety, mog³o siê staæ.

Oko kamery sprawia, ¿e o 15-stej jestem mo¿e ciut powa¿niejszy ni¿ 
o innych godzinach. W internecie kr¹¿y trochê filmików nagranych 
z moimi wyg³upami (nie mówiæ „z wystêpami”) i zupe³nie tym siê nie 
przejmujê. Coœ jednak odczu³em. Po Mszy œw. o 11:30 dzieñ po 
pogrzebie œp. Krzysztofa Krawczyka pod wiat¹ mia³em wielk¹ ochotê 
zaœpiewaæ ze wszystkimi i to zrobi³em, jeden z jego wczesnych 
przebojów, który nagra³ z „Trubadurami” „Znamy siê tylko z widzenia, 
a jednak lubimy siê trochê”. To zreszt¹ akurat pamiêta³em najlepiej 
i wcale nie musia³em sobie wiele przypominaæ s³ów. PóŸniej na koniec 
Mszy œw. o 15:00 nie mia³em ju¿ tego jakoœ w g³owie. A mo¿e 
s³ysza³em „Co te¿ ksi¹dz robi w tym koœciele?”

W trakcie sprawowania Mszy œw. nie pamiêtam, ¿e obraz z koœcio³a jest 
przekazywany na zewn¹trz, i ¿e s¹ jacyœ ludzie, którzy œledz¹ liturgiê 
siedz¹c w domach. Staram siê skupiæ na tym co jest w œrodku, w 
œwi¹tyni, uwagê kierujê w stronê ludzi, których mogê widzieæ przed 
sob¹. Nie raz o tych „drugich” przypomina³o mi siê dopiero w ostatniej 
chwili na zakoñczenie Mszy œw. 
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Czêsto podczas Mszy œw. zwracam siê bardziej bezpoœrednio do osób, 
które w jakiœ szczególny sposób zwi¹zane s¹ z dan¹ liturgi¹. Wielkim 
prze¿yciem dla mnie by³o odprawiaæ jubileusz 50-lecia ma³¿eñstwa. 
W koœciele sta³y ustawione przygotowane puste krzes³a i klêczniki. 
Z racji choroby covidowej jubilatki ma³¿onkowie i ich bliscy nie mogli 
sami przybyæ na Mszê œw ale zapewne ogl¹dali transmisjê. Mówi³em do 
nich na odleg³oœæ i zupe³nie wyraziœcie ca³y czas mia³em ich przed 
oczami. W domu odnawiali swoje przyrzeczenia ma³¿eñskie odpowiada-
j¹c sobie na zadawane przeze mnie w imieniu Koœcio³a pytania.

Tego dnia, w niedziele Bo¿ego Mi³osierdzia, poleca³em jeszcze po cichu 
w sposób szczególny dwie inne osoby. Modli³em siê za dwóch m³odych 
ch³opaków których dopad³ koronawirus. To w³aœnie dziêki ich œwietnej 
pracy i zaanga¿owaniu mo¿emy korzystaæ z dobrodziejstwa, którym jest 
internetowa transmisja. 

Zamykaj¹c temat informujê, ¿e od maja zmieni siê godzina transmisji 
Mszy œw. z naszego koœcio³a. Do kalendarza liturgicznego wchodz¹ 
o 13:00 indywidualne uroczystoœci I Komunii Œwiêtej naszych dzieci. 
Nie bêdzie wiêc Mszy œw. dodatkowej o 15:00. Poniewa¿ liturgia 
o 11:30 sprawowana jest do odwo³ania na razie pod wiat¹, dlatego te¿ 
jedyna mo¿liwa godzina transmisji to 8:30. Tak pozostanie dopóki bêd¹ 
obostrzenia co do mo¿liwej iloœci osób w koœciele. 

 x Przemys³aw Kompf

Wszystkie znane nam medale z wizerunkiem Augusta Cieszkowskiego 
powsta³y po jego œmieci. Natomiast na medalionach, tu przypomnimy, 
¿e szersze zainteresowanie mini datuje siê od pierwszej po³owy 
XIX wieku, zosta³ uwieczniony ju¿ za ¿ycia.
Najbardziej znany i najczêœciej spotykany medalion z Augustem 
Cieszkowskim pochodzi w warszawskiej fabryki Minterów. Powsta³a 
ona w 1828 roku. Obok innych wyrobów wytwarza³a ciesz¹ce siê 
ogromn¹ popularnoœci¹ medale, medaliony, plakietki i statuetki 
wybitnych polskich postaci historycznych i ¿yj¹cych znanych Polaków. 
Wspó³pracowali z ni¹ wybitni artyœci tamtych czasów w tym; Wojciech 

Œwiêcicki, Jakub Tatarkiewicz, W³adys³aw Oleszczyñski. To w³aœnie 
pierwszemu z wymienionych przypisywany jest medalion 
przedstawiaj¹cy Augusta Cieszkowskiego. Wykonany z br¹zu, 
o œrednicy 12,7 cm, z uszkiem. Datowany jest na okres ok. 1850 r. lub 
po 1857 r. G³owa z lewego 
profilu, jak na innych 
wizerunkach Augusta z brod¹ 
i w¹sem, ale ods³oniêtym 
podbródkiem. Trochê 
przypomina wizerunek na 
jednym z rysunków Cypriana 
Kamila Norwida, który powsta³ 
po 1841 roku. W prawym otoku 
napis AUG: CIESZKOWSKI, u 
do³u napis z g³¹b ODLEW 
FABRYKI. MINTERA. Taki 
napis z nazw¹ firmy 
odlewniczej by³ wykonywany z 
zastosowaniem technik 
grawerskich, zapewne przy 
u¿yciu gotowej puncy (narzêdzia do wybijania sygnatury), któr¹ 
wytwórnia znakowa³a swe wyroby. Najczêœciej podawanym rokiem 
narodzin Œwiêcickiego jest 1823, od pocz¹tku lat 50. XIX wieku zosta³ 
na niwie artystycznej g³ównym 
wspó³pracownikiem odlewni 
Mintera. W latach 1860-1861 
przebywa³ w Pary¿u, potem 
wróci³ do Warszawy, któr¹ (a 
tym samym ziemie polskie) w 
1862 r. opuœci³ na sta³e. Wydaje 
siê pewne, ¿e zmar³y w 1960 r. 
twórca medali  Jan Wysocki nie 
spotka³ Augusta Cieszkow-
skiego. Œwiêcicki móg³ mieæ 
okazjê do spotkania  
A. Cieszkowskiego
 w Warszawie, 

Medale i medaliony z Augustem Cieszkowskim
cz. 2 medaliony
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udokumentowany jest jego pobyt w tym mieœcie w 1861 roku. 
Nie sposób okreœliæ ile medalionów z Cieszkowskim  wyprodukowa³a 
fabryka Minterów.

Z kolei na miano zupe³nie nieznanego zas³uguje wspomniany ju¿ przy 
medalach, medalion o œrednicy 116 mm w Muzeum w Chorzowie. 
W tym miejscu s³owa podziêkowania dla Józefa Dembinioka z tego¿ 
muzeum, któremu kolekcje swoich prac przekaza³ J. Wysocki, za 
wspomagaj¹ce nas wnikliwe poszukiwania w zbiorach i literaturze. 

Co jakiœ czas przegl¹damy w internecie zbiory polskich instytucji 
kultury on-line na stronie fbc.pionier.net.pl. I co jakiœ czas zdarza siê 
nam znaleŸæ coœ dot¹d nieznanego, tak te¿ by³o w pierwszej dekadzie 
paŸdziernika 2019 r., kiedy natrafiliœmy na francusk¹ fotografiê 
medalionów W³adys³awa Oleszczyñskiego, datowan¹ na oko³o 1862 r. 
Pierwszy z szeœciu, s¹dz¹c po barwie, gipsowych odlewów przedstawia 
Augusta Cieszkowskiego. Popiersie, pod nim 1844, w prawym otoku 

napis AUGUSTE 
CIESZKOWSKI, lewym 
OYCZE NASZ ! Poni¿ej 
monogram autora, u góry O,
 u do³u W. O ile medal 
Wysockiego pojawia siê na 
aukcjach, medalion 
Œwiêcickiego ma kilka muzeów 
to nigdzie nie uda³o siê nam 
natrafiæ na ten Oleszczyñskiego. 
Porównanie wymiarów na 
fotografii z istniej¹cymi 
medalionami przestawiaj¹cymi 
Zaleskiego i Sowiñskiego
 (160 i 155 mm), pozwala, 

przyj¹æ, ¿e przedstawiaj¹cy Cieszkowskiego mia³ ok. 19 cm œrednicy. 
Ten medalion pod wieloma wzglêdami jest najbardziej interesuj¹cy. Po 
pierwsze to rysunek twarzy. G³owa zwrócona w lewo czyli widzimy 
prawy profil m³odego mê¿czyzny z brod¹, krótk¹ bujn¹ fryzur¹, z mocno 
zarysowanym podbródkiem, ma³ym nosem i g³êboko osadzonymi 

oczami. Druga – czas powstania, czyli 1844 rok, skoro tak jest to byæ 
mo¿e mamy najstarszy wizerunek doros³ego Augusta Cieszkowskiego. 
Wreszcie napis OYCZE NASZ ! Na pierwszy rzut oka wszystko siê 
zgadza, wszak Ojcze nasz  to najwiêksze dzie³o filozoficzne 
Cieszkowskiego. Jednak rzecz w tym, ¿e jego pierwsze wydanie, tom 
pierwszy Wstêp ukaza³o siê w Pary¿u w 1848 roku i by³o anonimowe. 
Z ró¿nych wzglêdów, za namow¹ Zygmunta Krasiñskiego (wzmianki 
o powstawaniu dzie³a Augusta pojawiaj¹ siê w korespondencji 
Krasiñskiego, wkrótce po odnowieniu ich przyjaŸni jesieni¹ 1839 r.), 
August zdecydowa³ siê na ten krok. Czy wobec tego ten napis to 
przypadek? Chyba jednak nie. Urodzony w 1807 r. w Koñskowoli 
Oleszczyñski, od roku 1825 studiuje w Pary¿u pod kierunkiem Dawida 
d’Angers i praktykuje w królewskiej mennicy. W roku 1830 wraca do 
Warszawy, jako stypendysta by³ obowi¹zanym do objêcia posady 
medaliera w mennicy Królestwa Polskiego, ale wkrótce powraca do 
Pary¿a. W; Album biograficzne zas³u¿onych Polaków i Polek wieku XIX 
tak napisano o nim. Uznanie talentu i du¿e materyalne powodzenie stale 
mu sprzyjaj¹ na obczyŸnie, dochodz¹ jednak do wiêkszych znacznie 
rozmiarów w roku 1850, kiedy Napoleon III mianuje Alfreda 
Niuweskerke dyrektorem Muzeum Sztuk Piêknych, a rodak nasz na 
zamówienie jego wykonywa wielkie konne pos¹gi Napoleona I, 
przeznaczone do miast po³udniowej Francyi, i pracuje nad figurami 
grobowca pierwszego cesarza do koœcio³a Inwalidów. Niektóre pos¹gi 
w Luwrze s¹ dzie³em jego i ustalaj¹ s³awê Oleszczyñskiego nad 
Sekwan¹. Po studiach w Berlinie i doktoracie w Heidelbergu w 1838 r., 
August do 1844 roku kilkakrotnie przebywa³ w Pary¿u. Choæ nie mamy 
bezpoœredniego dowodu pisanego na znajomoœæ autora i portretowanego 
to jest ona niemal pewna. Wynika z jednej strony z pozycji 
Oleszczyñskiego w Pary¿u – o jego dzie³ach z uznaniem i w zachwycie 
wypowiadali siê: Mickiewicz, S³owacki, Norwid, Zaleski. Na co dzieñ 
artysta nie stroni³ od ludzi i dzia³alnoœci publicznej. Z drugiej strony 
powi¹zaniem z krêgiem przyjació³ Augusta, wœród nich przywo³any ju¿ 
Norwid. W 1844 r. Oleszczyñski wykona³ medalion w br¹zie 
przedstawiaj¹cy Konstantego Gaszyñskiego, z którym August blisko 
wspó³pracowa³. Zarazem Gaszyñski by³ te¿ jednym z najbli¿szych 
przyjació³ Z. Krasiñskiego. Oleszczyñski i Gaszyñski zaprzyjaŸnili siê 
w Warszawie, a ich kontakty pog³êbi³y siê przez wspólny udzia³ 
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w powstaniu listopadowym i trudy emigracji. Gaszyñski zna³ rêkopis 
Ojcze nasz, zapewne te¿ przepisywa³ go. Jeœli nawet nie ujawniono 
Oleszczyñskiemu zamiaru publikacji Ojcze nasz to spotykaj¹c siê 
z Cieszkowskim i krêgiem jego przyjació³ musia³ s³yszeæ coœ na temat 
ogromnej fascynacji Augusta modlitw¹ pañsk¹. 

W ksi¹¿ce Franciszka Jaworskiego z 1910 r., Medaliony polskie Zbiór 
rodziny Przybys³awskich ze Lwowa s¹ ujête opisy trzech medalionów 
przedstawiaj¹cych Cieszkowskiego, ¿adnego z nich nie ma na ilustracji. 
Pozycja 120, G³owa w prawo, w³osy rozrzucone, w¹s suty i broda za 
g³ow¹: AUG: CIESZKOWSKI. Poni¿ej LADISLAS  OLESZCZYÑSKI  
PARIS 1844. U samego do³u napis w g³¹b ODLEW FABR. MINTERA.  
Med. okr. bronz. lany 190 mm. To odlana, inna w stosunku do gipsowej 
wersja, tak samo mia³o to miejsce w przypadku Adolfa Cichowskiego – 
medalion gipsowy z 1841, a z br¹zu na pomniku z 1848 r. Rozmiar 
zgodny z szacunkowo okreœlonym dla gipsowego odlewu z fotografii. 
Nie uda³o siê natrafiæ na ¿aden inny œlad tego medalionu. Poz. 121, 
G³owa w lewo, w³osy rozrzucone, w¹s krótki i bokobrody. Za g³ow¹:  
AUG. CIESZKOWSKI.U do³u: ODLEW FABRYKI MINTERA. Med. okr. 
bronz. lany 128 mm. Ten opis niew¹tpliwie odnosi siê do opisanego na 
wstêpie medalionu znajduj¹cego siê w muzeach w: Warszawie, 
Chorzowie, Lublinie i kolekcji prywatnej – by³ w 2019 roku na aukcji 

Allegro. Poz. 122, Popiersie, 
w starszym wieku, wprost z d³ug¹ 
brod¹ i w¹sami, brwi krzaczyste, 
po obu bokach d³ugie w³osy 
spadaj¹ce. U góry w otoku:  
AUGUST HR. CIESZKOWSKI. 
1814 – 1893. U do³u STEFAN 
BELOW POZNAÑ. Med. okr. 
bronzowany, 240 mm. Wed³ug 
MNW ten medalion, z uszkiem, 
wykonany zosta³ na blasze 
mosiê¿nej. W inwentarzach 
okreœlenie: odcisk w blasze. MNP 
ma ten medalion, jako odlany 
w pracowni Stefana Belowa 

w Poznaniu wg projektu W³adys³awa Marcinkowskiego, 1894, o³ów 
miedziowany galwanicznie. Stefan Jakub Below, rzeŸbiarz i rytownik, 
syn Fryderyka Wilhelma, by³ mniej zdolny od ojca. Od urodzenia 
w 1857 r., do œmierci w 1903 r. mieszka³ w Poznaniu. Mia³ szansê 
spotykaæ A. Cieszkowskiego za ¿ycia. W³adys³aw Marcinkowski 
urodzony w 1858 r. w Mieszkowie, wielkopolski rzeŸbiarz 
o europejskiej s³awie, w m³odoœci uczy³ siê w Poznaniu, studiowa³ w 
Berlinie i Pary¿u, od ok. 1905 r. osiad³ w Sowiñcu, a od 1914 r. (spotyka 
siê te¿ wczeœniejszy rok) mieszka³ i tworzy³ w Poznaniu. Szanse 
Marcinkowskiego na spotkanie sêdziwego Cieszkowskiego nie by³y 
zbyt du¿e, ale spotkania czy spotkañ nie mo¿na wykluczyæ zwa¿ywszy 
choæby na zainteresowanie Augusta sztuk¹. Z medalionu spogl¹da twarz 
starca z bujn¹ brod¹, w¹sem, wysokim pomarszczonym czo³em, 
krzaczastymi brwiami i doœæ d³ugimi w³osami czyli zgodnie z opisem 
Jaworskiego i obrazem Krajewskiego oraz innymi wizerunkami. Nie 
wg³êbiamy siê w ró¿nice, co do materia³u i techniki wykonania, te s¹ 
w stanie rozstrzygn¹æ fachowcy, chocia¿ zdjêcia i opis ks. 
Majkowskiego (poni¿ej) zdaj¹ siê jednoznacznie przemawiaæ za 
o³owiem miedziowanym. Teraz kwestia autorstwa tego medalionu, 
Below czy Marcinkowski? Ks. Edmund Majkowski pisz¹c w „Kronice 
Miasta Poznania” nr 3 z 1936 r. o Fryderyku Wilhelmie Belowie, ojcu 
Stefana odniós³ siê te¿ do interesuj¹cego nas medalionu. Napisa³: Nie 
jest jego dzie³em plakieta portretowa hr. Augusta Cieszkowskiego, 
sygnowana: STEFAN BELOW. POZNAN. (sic!). Autorem tej plakiety, 
bardzo zreszt¹ rozpowszechnionej — by³a bowiem premjum 
cz³onkowskiem Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych w Poznaniu — 
jest W³adys³aw Marcinkowski. Znakomity ten rzeŸbiarz nie umieœci³ 
swego signum na plakiecie, da³ go natomiast Stefan Below, w którego 
zak³adzie wykonane by³y masowo egzemplarze plakiety (w o³owiu 
pokrytym galwanicznie miedzi¹). Firma Stefana Belowa, umieszczona 
na plakiecie, wywo³uje, wobec braku sygnatury W³adys³awa 
Marcinkowskiego, wra¿enie, i¿ autorem medaljonu by³ Below. 
Sprostowania tego udzieli³ mi 
p. Marcinkowski. Nie s¹dzê zreszt¹, i¿ Stefan Below chcia³ w b³¹d 
wprowadziæ spo³eczeñstwo wielkopolskie. Firma jego na plakiecie nie 
nosi wcale charakteru podpisu autorskiego, niemniej ka¿e jednak 
przypuszczaæ, ¿e Below wymodelowa³ portret. Opisana jest plakieta 
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u Jaworskiego (Medaljony polskie etc., str. 74 n 122), który oczywiœcie 
autorstwo jej przypisa³ Stefanowi Belowowi. Ten zapis zda siê 
rozstrzygaæ sposób wykonania. Uwiarygodnia te¿ autorstwo 
Marcinkowskiego. Poœrednim tego dowodem jest medal dr. Karola 
Marcinkowskiego, wspólne dzie³o W³adys³awa Marcinkowskiego 
i Stefana Belowa. Pod popiersiem doktora Karola jest napis 

MARCINKOWSKI FCT. a u do³u 
wzd³u¿ brzegu: STEFAN BELOW. 
Otwart¹ pozostaje data powstania 
tego medalionu. Podane na medalu 
Wysockiego daty roczne to lata 
narodzin i œmierci, i tego rodzaju 
zapis jest zwykle spotykany. Tu 
mamy rok 1893, jeœli jest to data 
œmieci to b³êdnie podana – August 
Cieszkowski zmar³ w 1894 r. Druga 
mo¿liwoœæ, powsta³ na obchodzony 
w 1893 r. jubileusz 50-lecia pracy 
naukowej Cieszkowskiego. 
Przejrzeliœmy opisy jubileuszu 

w gazetach codziennych oraz „Roczniku TPNP” i nie natrafiliœmy na 
¿aden jego œlad. Medalion ten by³ doœæ powszechny skoro funkcjonowa³ 
te¿ jako nagroda cz³onkowska Towarzystwa Przyjació³ Sztuk Piêknych 
w Poznaniu (pocz¹tkowo, od 1888 r. stanowi³o  filiê krakowskiego 
TPSP). Nie sposób okreœliæ w jakiej liczbie egzemplarzy zosta³ 
wykonany, choæ zapewne sporej.
Autorstwo Marcinkowskiego w przypadku kolejnego medalionu nie 
budzi ju¿ ¿adnych w¹tpliwoœci. Powsta³ w 1898 r., byæ mo¿e na 
zamówienie synów. To br¹zowy medalion o œrednicy 45 cm. Jest 
umieszczony na tablicy obok medalionu Zygmunta Krasiñskiego, te¿ 
dzie³o Marcinkowskiego, na œcianie na wysokoœci piêtra w obrêbie 
dziedziñcu gmachu Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk. Tablica 
zawis³a z okazji setnej rocznicy urodzin Krasiñskiego w 1912 r. Nad 
medalionami wyryte s¹ daty narodzin i œmierci, ta pierwsza w przypadku 
Augusta jest b³êdna 14 zamiast 12 wrzeœnia, czternastego zosta³y 
zg³oszone jego narodziny w parafii Kopcie. Porównuj¹c wizerunek 
Augusta na obu medalionach autorstwa W. Marcinkowskiego widaæ 

sporo podobieñstw, ale i ró¿nice. Medalion sygnowany nazwiskiem 
Belowa powsta³ w lub po 1893 r., (nie natrafiliœmy na jak¹kolwiek datê) 
na pewno przed 1903 rokiem (œmieræ Belowa). Nawet jeœli by³ to rok 
1893 to jest ma³o prawdopodobne by Cieszkowski pozowa³ 
W. Marcinkowskiemu. Jeœli Marcinkowski tworzy³ medalion z PTPN
 w 1898 r. to tym bardziej nie portretowa³ ¿yj¹cego Augusta. Musia³ 
posi³kowaæ siê obrazem Krajewskiego, w grê wchodzi³y te¿ fotografie 
z koñcowego okresu ¿ycia Augusta. Dopiero na koñcu wchodzi³a w grê 
pamiêæ po ewentualnych spotkaniach.

          Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W ubieg³ym roku z Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci do parafii 
w Wierzenicy przywieŸliœmy ponad 36 ton ¿ywnoœci o ³¹cznej wartoœci 
rynkowej 287 tysiêcy z³. Jest to znacznie wiêcej ni¿ w poprzednich 
latach. Œrednio wychodzi, ¿e dociera do nas oko³o 3 ton na miesi¹c. 
Jednorazowo z pomocy korzysta, licz¹c ca³e rodziny, od 220 do 280 
osób. Cieszê siê, ¿e t¹ form¹ regularnej pomocy jako Caritas mo¿emy 
s³u¿yæ wielu rodzinom naszej parafii i nie tylko. Staram siê pamiêtaæ by 
przekazaæ informacje kiedy towar bêdzie nastêpny raz, tak by wszyscy 
to wiedzieli z wyprzedzeniem. Wielkie dziêki za wysi³ek wolontariuszy 
obs³uguj¹cych osoby korzystaj¹ce z pomocy.

Pracownikom Banku ¯ywnoœci s³owa wdziêcznoœci za 21 lat bardzo 
¿yczliwej wspó³pracy. 

xpk

Sporo ton z Banku ¯ywnoœci
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Bardzo dziêkujê wszystkim za udzia³ 
w XIX Czuwaniu z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy 

od 1 do 3 maja AD 2021.
Niech ³aska Bo¿a towarzyszy wszystkim modl¹cym siê.

Od œrody 2 czerwca do soboty 5 czerwca 
bêdziemy prze¿ywaæ kolejne 

XVI Wierzenickie Czytanie S³owa. 
Zapraszam wszystkich do osobistego spotkania z Bibli¹.

ks. Przemek
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