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Wielki Post

W ka¿d¹ Œrodê Popielcow¹, kiedy zaczyna siê Wielki Post, s³yszymy 
w koœciele s³owa wypowiadane przez kap³ana: „Nawracajcie siê 
i wierzcie w Ewangeliê”.  Ludzie wiary i pobo¿noœci te s³owa rozumiej¹. 
Wiedz¹, ¿e ze wzglêdu na mi³oœæ Boga nale¿y przyj¹æ s³owo zapisane 
w Ewangelii i staraæ siê nim ¿yæ. Bêd¹ te¿ pracowaæ nad sob¹ by to co 
jest u³omnoœci¹ ¿ycia rugowaæ z niego. 

Gorzej jest z tymi, którzy w swoim ¿yciu ziarno wiary zagubili, ¿yj¹ 
powierzchownoœci¹ nie wnikaj¹c w g³¹b. Powierzchownoœæ prowadzi 
czêsto wrêcz do zatracenia siê. Kiedy ludzie zapominaj¹ o tym co 
istotne, ¿yj¹ swoimi, jak¿e czêsto fa³szywymi wyobra¿eniami, 
prowadz¹cymi nie raz wrêcz do ¿yciowej katastrofy. Koœció³ ma 
obowi¹zek przypominania o potrzebie nawrócenia, odwracania siê od 
z³a, od tego co pozornie dobre. Im prêdzej cz³owiek zejdzie z drogi 
folgowania sobie i wejdzie na œcie¿kê pracy nad sob¹, tym dla niego 
lepiej. Oszczêdzi sobie niejednego rozczarowania, niepotrzebnych 
g³upich zdarzeñ, nie raz te¿ i chorób. 

¯ycie ludzkie nie jest nie³adem, bez³adem, bezwstydem. Jest budowa-
niem na prawie i to nie ludzkim, bo cz³owiek jest zbyt u³omny  
i egoistyczny ale na prawie Bo¿ym, uniwersalnym, niezmiennym,   
takim samym dla wszystkich. Bóg nie ma wzglêdu na osoby. 
Nawrócenie cz³owiek ma czyniæ nie kiedyœ tam ale dzisiaj, teraz,         
od zaraz. Patrz¹c na rozmaite postawy przychodzi siê nam zastanowiæ, 
jak mocno trzeba upaœæ ¿eby wreszcie coœ ³ykn¹æ z tego dla siebie... 

Dzisiaj wielkim problemem jest ludzka obojêtnoœæ. Sfer¹ sacrum 
niejednej osoby sta³ siê komputer, telefon poch³aniaj¹cy mnóstwo czasu. 
Wydaje siê to tak atrakcyjne, ¿e wrêcz nie do porzucenia. Niejeden 
w niedzielê w Dzieñ Pañski dyspensuj¹c siê pod byle pozorem od Mszy 
Œw., pochyla swoj¹ g³owê przed szklanym o³tarzem i wpatruje siê 
w niego i jeszcze tego uczy swoje dzieci. Na pewno du¿o nauczy. 

Patrzê na siebie i mówiê: „jestem grzesznikiem”. Nie patrzê na innych 
i nie mówiê: „to jest grzesznik”. Patrzê na siebie i widzê siebie.  Cz³o-
wiek przez swoja niewiarê zamyka sobie drogê do tego by zobaczyæ cud 
swojego ¿ycia. Ci¹gle muszê wo³aæ: „Panie, przymnó¿ mi wiary”! 

Jezus, ukrzy¿owany i zmartwychwsta³y Zbawiciel, chce i mo¿e zrobiæ 
niejeden cud w naszym ¿yciu. Mam schowaæ swoj¹ m¹droœæ, 
„logicznoœæ” swojego myœlenia i powiedzieæ: 

„Jezu Ty zdzia³a³eœ tyle znaków i cudów w ¿yciu tak wielu ludzi, 
proszê byœ tak¿e przemieni³ i mnie. 
Otwieram dla Ciebie moje serce i mówiê wejdŸ do mego ¿ycia 
z ca³ym bogactwem swej przebaczaj¹cej, przemieniaj¹cej 
i uzdrawiaj¹cej ³aski. 
Jezu ufam Tobie”.
                                                    x  Przemys³aw Kompf

Coœ warto zapamiêtaæ, coœ warto rozwa¿yæ. Kiedy w pierwsz¹ 
niedzielê czytamy jak to diablisko kusi³o Jezusa, nieod³¹cznie 
przychodzi mi zawsze przestroga Piotra: „B¹dŸcie trzeŸwi! Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz diabe³, jak lew rycz¹cy kr¹¿y szukaj¹ kogo by po¿reæ. 
Wy zaœ mocni w wierze sprzeciwiajcie siê jemu” (1 list Piotra 5,8-9). 
¯eby w tym zmaganiu duchowym nie polec, muszê byæ mocny w 
wierze. W drug¹ niedzielê czytamy opis jak to uczniowie na górze 
zobaczyli chwa³ê Bo¿¹ przemieniaj¹cego siê Jezusa. Jêzyk ludzki tego 
nie opisze. Uczniowie mieli poczucie: „dobrze, ¿e tu jesteœmy”. Choæ 
czasami nie wszystko rozumiem, dobrze, ¿e tu jestem teraz w koœciele. 
W trzeci¹ niedzielê s³yszymy o wie¿y w Siloe, która siê zawali³a 
i zginê³o sporo ludzi. Upomnienie Jezusa:  „Jeœli siê nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie”.  Mam pamiêtaæ o doœwiadczeniu nag³ego 
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wypadku, którego chocia¿ nie chcê z mojego ¿ycia wykluczyæ nie mogê. 
Swojego nawrócenia nie mam odk³adaæ na kiedyœ tam. Czwarta 
niedziela daje nam opis przypowieœci o synu marnotrawnym, który 
roztrwoniwszy maj¹tek otrzymany od Ojca, wraca do niego. 
Niesamowita jest mi³oœæ Ojca” „trzeba...weseliæ siê i cieszyæ z tego, ¿e 
brat ten twój by³ umar³y, a znów o¿y³, zagin¹³ a siê odnalaz³.”  Chocia¿ 
jestem daleko, Bóg nie przesta³ mnie kochaæ. Mogê wracaæ, mam 
wracaæ. Tak jest  mi³oœæ Boga. W pi¹t¹ niedzielê zobaczymy ludzi, 
którzy przyprowadzili do Jezusa kobietê pochwycon¹ na cudzo³óstwie. 
Pe³ni œwiêtego oburzenia wykrzykiwali pod jej adresem s³owa 
potêpienia. Spokój Jezusa przywraca im równowagê myœlenia: „kto 
z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w ni¹ kamieniem”  
Ze wstydem stwierdzam, nie jestem bez grzechu. Nie mogê potêpiaæ. 
S³owo Jezusa „i ja ciebie nie potêpiam, idŸ i odt¹d ju¿ nie grzesz”.      
W Niedzielê Palmow¹ us³yszymy o skruszonym ³otrze, który w sensie 
dos³ownym, jednym zdaniem wypowiedzianym w odniesieniu do Jezusa  
otworzy³ sobie drogê zbawienia. Upominaj¹c swojego kompana 
powiedzieæ mia³: „Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ tê sam¹ karê 

ponosisz. My przecie¿... s³uszn¹ 
karê odbieramy za nasze 
uczynki ale On nic z³ego nie 
uczyni³... Jezu wspomnij na 
mnie gdy przyjdziesz do swego 
królestwa”. Uzna³ swój grzech, 
wyzna³ wiarê w bóstwo Jezusa    
i w Jego rêce z³o¿y³ swój los. 
Katecheza o zbawieniu 
w pigu³ce.

xpk

Na œmieræ skazany.

Za który  z tych dobrych 
czynów chcecie skazaæ? 
O przewrotnoœci! 
Dobro nazywacie z³em, 
a z³o dobrem.

Bierze krzy¿ na ramiona. 

Dobroæ zapisana jest 
w trudach codziennoœci,                           
w najzwyklejszych 
zmaganiach. Ka¿dego dnia 
uczê siê odró¿niaæ dobro 
od z³a i wybieraæ dobro.

Tegoroczna kolêda podobnie jak w roku poprzednim odbywa³a siê tylko 
na zaproszenie rodzin. W naszej parafii mieszka mniej ni¿ 400 rodzin.  
Zaproszenie dosta³em od 104, w tym 4 z poza naszego miejsca. 
W zesz³ym roku tych rodzin by³o 67. Odwiedzi³em wiêc  ok. 25% 
rodzin naszej parafii, w zesz³ym roku by³o to 18%. Bardzo wszystkim 
dziêkujê. 

W wielu miejscach spotkania kolêdowe z rodzinami mia³y miejsce 
w koœciele. Zapraszano ludzi wed³ug ulic, czy miejscowoœci. Osobiœcie 
ten pomys³ mnie nie przekonuje. Tych, którzy przychodz¹ w niedzielê, 
nie potrzeba dodatkowo zapraszaæ jeszcze we wtorek, czy w czwartek. 
Ci zaœ, którzy lekcewa¿¹ niedzielê i nie przychodz¹ do koœcio³a, 
zapewne nie przyjd¹ tak¿e w œrodku tygodnia. Si³¹ rzeczy te¿ spotkanie 
w którym bierze udzia³ kilkanaœcie albo nawet kilkadziesi¹t osób, nie 
jest spotkaniem 
indywidualnym, tylko kolejnym 
zbiorowym. Kolêda jest 
spotkaniem z konkretn¹ 
rodzin¹. 

Oczywiœcie, bez ¿alu do 
kogokolwiek i w pokorze 
przyjmujê do wiadomoœci fakt, 
¿e wiele osób, rodzin nie 
zaprasza.  Nie dochodzê 

Po kolêdzie
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Pierwszy raz upada. 

Czy to dobre, ¿e cieszê siê
i czerpiê satysfakcjê 
z cudzych upadków?

Spotyka swoj¹ matkê. 

Jeœli matka, ojciec nie 
nauczy dobra, 
to kto to uczyni ?

dlaczego. Rozumiem wszystkie lêki rzeczywiste i czasem trochê na 
wyrost, wszystkie zapomnienia. Do nikogo siê nie wpraszam ale nie 
ukrywam, zaproszenia które dostawa³em, dawa³y mi radoœæ.

Kiedyœ mówi³em, ¿e lubiê odwiedzaæ domy. Nie raz mia³em ¿al do 
siebie, ¿e muszê trochê pospieszaæ i iœæ dalej. W czasie tegorocznej
i ubieg³orocznej kolêdy nie musia³em siê nigdzie spieszyæ. Wszêdzie 
mia³em zarezerwowan¹ du¿o wiêksz¹ pulê czasow¹ i prawie wszêdzie 
dociera³em punktualnie, niemal co do minuty. By³em w dwóch 
rodzinach, które niedawno siê wprowadzi³y i dla nich by³y to moje 
pierwsze odwiedziny.  Wszystkim bardzo dziêkujê za wszelkie 
poczêstunki, paczuszki z jedzeniem na póŸniej. Przepraszam, ¿e czasami 
broni³em siê przed nadmiarem s³odkoœci.  Dziêkujê tak¿e za wszelkie 
ofiary kolêdowe. Zebra³o siê ich razem 13 600 z³. 

Jedn¹ stron¹ wp³ynê³y, drug¹ wyp³ynê³y. Od razu jeszcze w styczniu 
zap³aci³em ca³oœæ zobowi¹zañ wobec diecezjalnego Koœcio³a: tacê 
z pierwszych niedziel miesi¹ca, liczon¹ od  1/3 iloœci mieszkañców 

parafii 6800 z³ (575 x 12), 
daninê diecezjaln¹ od 
wszystkich mieszkañców 
parafii: na rzecz Kurii  1242 z³, 
Seminarium i Caritas po 552 z³, 
na fundusz pomocy ksiê¿om 
emerytom 1385 z³, (po po³owie 
od wielkoœci parafii i ode mnie), 
za materia³y duszpasterskie
i obowi¹zkowe prenumeraty 
547 z³, ubezpieczenie koœcio³a 
455 z³ (I pó³rocze) Razem daje 
to kwotê 11535 z³. Dokona³em 
te¿, tradycyjnie przy tej samej 

okazji pobytu na Ostrowie Tumskim, zakupu na ca³y rok 
komunikantów, hostii, wina i oleju do œwiec na kwotê ³¹czn¹ 760 z³. 
Pozosta³¹ kwotê 1200 z³ zapisa³em w rubryce rezerwa opa³ 2022/2023. 
Na pokrycie tylu wydatków starczy³o. Wczeœniej by³em w stanie 
do³o¿yæ jeszcze coœ do pr¹du i wywozu œmieci, zap³aciæ swoje 
ubezpieczenie itp. Bogu miech bêd¹ dziêki za to co jest, ¿e parafia 
w trudnych czasach pandemii œwietnie daje sobie radê.    

Poza tematami osobistymi, œciœle rodzinnymi,  rozmowy zbli¿one by³y 
do ubieg³orocznych,  a wiêc szczepionka i problem epidemii, 
poszerzenie cmentarza, kiedy ju¿ bêdzie to ogrodzenie, niektórzy 
dzielili siê swoimi prze¿yciami z czasu nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego, opowiadali o œledzeniu transmisji internetowych. 
Czasem te¿ kogoœ interesowa³o jak bêdzie wygl¹da³a renowacja 
koœcio³a. Pytano te¿ o pusty dom oœrodka Caritas. Widzia³em du¿o 
¿yczliwego zainteresowania sprawami naszego miejsca. Niezmiennie 
powtarzam, jeœli ktoœ chcia³by spotkaæ siê z ksiêdzem 
i porozmawiaæ zawsze mo¿e w ci¹gu ca³ego roku przyjœæ albo 
zadzwoniæ i siê umówiæ. Tak¿e 
mo¿na w tej sprawie napisaæ 
na moj¹ pocztê. Znajdê na 
pewno czas dla ka¿dego. 
Zawsze cieszê siê tymi, którzy 
tego w³aœnie pragnêli dla siebie 
i z tej propozycji skorzystali. 
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo 
spoczywa na wszystkich.
                                               

|               x Przemys³aw Kompf
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Kiedyœ mówi³em, ¿e lubiê odwiedzaæ domy. Nie raz mia³em ¿al do 
siebie, ¿e muszê trochê pospieszaæ i iœæ dalej. W czasie tegorocznej
i ubieg³orocznej kolêdy nie musia³em siê nigdzie spieszyæ. Wszêdzie 
mia³em zarezerwowan¹ du¿o wiêksz¹ pulê czasow¹ i prawie wszêdzie 
dociera³em punktualnie, niemal co do minuty. By³em w dwóch 
rodzinach, które niedawno siê wprowadzi³y i dla nich by³y to moje 
pierwsze odwiedziny.  Wszystkim bardzo dziêkujê za wszelkie 
poczêstunki, paczuszki z jedzeniem na póŸniej. Przepraszam, ¿e czasami 
broni³em siê przed nadmiarem s³odkoœci.  Dziêkujê tak¿e za wszelkie 
ofiary kolêdowe. Zebra³o siê ich razem 13 600 z³. 

Jedn¹ stron¹ wp³ynê³y, drug¹ wyp³ynê³y. Od razu jeszcze w styczniu 
zap³aci³em ca³oœæ zobowi¹zañ wobec diecezjalnego Koœcio³a: tacê 
z pierwszych niedziel miesi¹ca, liczon¹ od  1/3 iloœci mieszkañców 

parafii 6800 z³ (575 x 12), 
daninê diecezjaln¹ od 
wszystkich mieszkañców 
parafii: na rzecz Kurii  1242 z³, 
Seminarium i Caritas po 552 z³, 
na fundusz pomocy ksiê¿om 
emerytom 1385 z³, (po po³owie 
od wielkoœci parafii i ode mnie), 
za materia³y duszpasterskie
i obowi¹zkowe prenumeraty 
547 z³, ubezpieczenie koœcio³a 
455 z³ (I pó³rocze) Razem daje 
to kwotê 11535 z³. Dokona³em 
te¿, tradycyjnie przy tej samej 

okazji pobytu na Ostrowie Tumskim, zakupu na ca³y rok 
komunikantów, hostii, wina i oleju do œwiec na kwotê ³¹czn¹ 760 z³. 
Pozosta³¹ kwotê 1200 z³ zapisa³em w rubryce rezerwa opa³ 2022/2023. 
Na pokrycie tylu wydatków starczy³o. Wczeœniej by³em w stanie 
do³o¿yæ jeszcze coœ do pr¹du i wywozu œmieci, zap³aciæ swoje 
ubezpieczenie itp. Bogu miech bêd¹ dziêki za to co jest, ¿e parafia 
w trudnych czasach pandemii œwietnie daje sobie radê.    

Poza tematami osobistymi, œciœle rodzinnymi,  rozmowy zbli¿one by³y 
do ubieg³orocznych,  a wiêc szczepionka i problem epidemii, 
poszerzenie cmentarza, kiedy ju¿ bêdzie to ogrodzenie, niektórzy 
dzielili siê swoimi prze¿yciami z czasu nawiedzenia Obrazu 
Jasnogórskiego, opowiadali o œledzeniu transmisji internetowych. 
Czasem te¿ kogoœ interesowa³o jak bêdzie wygl¹da³a renowacja 
koœcio³a. Pytano te¿ o pusty dom oœrodka Caritas. Widzia³em du¿o 
¿yczliwego zainteresowania sprawami naszego miejsca. Niezmiennie 
powtarzam, jeœli ktoœ chcia³by spotkaæ siê z ksiêdzem 
i porozmawiaæ zawsze mo¿e w ci¹gu ca³ego roku przyjœæ albo 
zadzwoniæ i siê umówiæ. Tak¿e 
mo¿na w tej sprawie napisaæ 
na moj¹ pocztê. Znajdê na 
pewno czas dla ka¿dego. 
Zawsze cieszê siê tymi, którzy 
tego w³aœnie pragnêli dla siebie 
i z tej propozycji skorzystali. 
Niech Bo¿e b³ogos³awieñstwo 
spoczywa na wszystkich.
                                               

|               x Przemys³aw Kompf
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Pomaga nieœæ krzy¿. 

To dobrze, ¿e widzê nie 
tylko swoje sprawy 
ale te¿ i innych, ¿e umiem 
pomagaæ i to bez ¿adnych 
korzyœci dla siebie.

Wyciera twarz. 

Ludzkie dobro 
zapisuje siê w czynach 
odwa¿nych i rozwa¿nych.

We wszystkich minionych latach chodz¹c po kolêdzie stara³em siê 
wychwyciæ osoby starsze, które z racji wieku i choroby przesta³y 
wychodziæ z domu. Proponowa³em za ka¿dym razem tym ludziom, ¿e 
bêdê do nich przychodzi³ z Komuni¹ œw. w pierwszy pi¹tek albo w 
sobotê w zale¿noœci od miejsca zamieszkania. Wiele osób ucieszy³o siê 
z tej propozycji, niektórych trzeba by³o trochê przekonywaæ, bo przecie¿ 
nawet je¿eli od czasu do czasu ktoœ wyjdzie z domu, to i tak jest ju¿ 
osob¹ niepe³nosprawn¹ kwalifikuj¹c¹ siê do takich odwiedzin. W ten 
sposób regularnie lista osób siê uzupe³nia³a. Ka¿dego roku ktoœ z listy 
odwiedzanych umiera³. 

Od szeregu lat liczba odwiedzanych kszta³tuje siê mniej wiêcej na tym 
samy poziomie oko³o 30 osób, przy czym odwiedziny roz³o¿one s¹ na 
dwa dni. W zwi¹zku z epidemi¹ kolêda w 2021 i 2022 roku mia³a 

wymiar tylko cz¹stkowy. W tym 
roku uda³o mi siê dotrzeæ tylko 
do trzech osób, którym 
zaproponowa³em regularne 
odwiedziny. W lutym ju¿ by³em 
u nich po raz pierwszy. Byæ 
mo¿e, mam tego pewnoœæ, ¿e s¹ 
jeszcze inne osoby, które 
powinienem odwiedzaæ. 
Powinny siê one zg³osiæ. 
Rodzina, mo¿e w tym pomóc, 
s¹siedzi tak¿e. Odrobina 
serdecznego zainteresowania 

bliŸnim nikomu w niczym nie przeszkodzi, a mo¿e okazaæ siê dla tych 
osób wa¿nym gestem. Liczê na pomoc w tym wzglêdzie, bo naprawdê 
nie rejestruje wszystkiego i nie wiem kto i co robi i co siê z kim dzieje. 
Niekiedy z du¿ym opóŸnieniem siê dowiaduje, czasem przez przypadek, 
¿e ktoœ od dawna choruje. Parafia nie jest biurem œledczym ¿eby 
wœcibiaæ siê co tam z kim siê dzieje. To mo¿e byæ taki ³adny 
wielkopostny uczynek mi³osierdzia.

Ka¿dego roku w pierwszy pi¹tek i sobotê po Wielkanocy, w tym roku 
bêdzie to 6 i 7 maja, u¿ywaj¹c nowo poœwiêconego w Wielki Czwartek 
w katedrze oleju, udzielam wszystkim Sakramentu Chorych. Wielu 
przyjmie ten sakrament po raz kolejny. Mo¿e ktoœ jeszcze tego 
potrzebuje. Jak¹kolwiek sobie wygodn¹ drog¹ mo¿na siê zg³aszaæ 
i mo¿na kogoœ zg³aszaæ. 

Na 21 osób zmar³ych w ubieg³ym roku a¿ 5 osób by³o takich, przy 
których nie by³o kap³ana. Choroba  nie by³a nag³a, trwa³a doœæ d³ugo, 
czasem kilka tygodni, czasem ileœ miesiêcy nawet. Beztroska, niewiara, 
obojêtnoœæ rodziny, s¹siadów jest a¿ nadto widoczna.
S³owo uczy:

„Choruje ktoœ wœród was? 
Niech sprowadzi kap³anów 
Koœcio³a, by siê modlili nad 
nim i namaœcili go olejem w 
imiê Pana A modlitwa pe³na 
wiary bêdzie dla chorego 
ratunkiem i Pan go 
podŸwignie, a jeœliby pope³ni³ 
grzechy, bêd¹ mu 
odpuszczone.” 
                       (Jakuba 5,14 -15)                                     

                                              
                                         xpk

Odwiedziny chorych
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Drugi raz upada. 

Czy to dobre, ¿e opowiadam 
o cudzych upadkach, a nie 
widzê swoich?

Pociesza niewiasty p³acz¹ce.

Dobre s³owo ma moc 
umocnienia dla drugich. 
Poprze z³e, 
nieodpowiedzialne s³owa 
mo¿na zraniæ 
tak jak no¿em.

Rok transmisji internetowych

Akurat w dniu pierwszej rocznicy pogoda by³a dosyæ ch³odna. Nie chc¹c 
przed³u¿aæ swoim gadaniem czasu liturgii, nawi¹zuj¹c do rocznicy 
powiedzia³em w koœciele: „kto tylko ma dostêp do internetu, niech 
ods³ucha to co mówi³em w niedzielê Chrztu Pañskiego rok temu. 
Wszystko mo¿na powtórzyæ.” Po mojej g³owie biega³ ¿art, ¿e jak minie 
ca³y cykl liturgiczny czytañ  i jeszcze trochê siê posunê w latach, to bêdê 
tylko zapowiada³, co z którego dnia jest do ods³uchania i nie bêdê ju¿ 
musia³ siê trudziæ na bie¿¹co. Bardzo mi siê to podoba³o. Przypomnia³ 
mi siê jeden ze znanych mi ksiê¿y œp. Wenancjusz B., który mówi³ 
(w czasie naszych koœcielnych nasiadówek), ¿e on ju¿ wszystko ludziom 
w parafii powiedzia³ i nie ma potrzeby ¿eby co tydzieñ wyg³asza³ 
w koœciele kazania.

W³aœnie w tym dniu 
odprawia³em o 11:30 Mszê œw. 
w I rocznicê ma³¿onków, 
œlubuj¹cych w równo rok temu 
w Wierzenicy. Zapamiêta³em 
dobrze tê parê ze wzglêdu na 
pana m³odego, który w swojej 
rodzinnej parafii by³ 
wieloletnim ministrantem, do 
tego ceremoniarzem 
liturgicznym. Zapewne 
przygotowywa³ oprawê 
liturgiczn¹ do niejednej 
uroczystoœci. Tak¿e by³ 

obcykany w temacie „ceremonie œlubne”. To by³o widaæ w czasie 
ostatnich przygotowañ przed uroczystoœci¹. Wszystko mia³ rozpisane, 
gdzie kto stoi, jak podchodzi itd. Bardzo piêknie zwraca³ siê do 
nowo¿eñców w czasie ich œlubu proboszcz parafii, w której m³odzieniec 
s³u¿y³.  Na koñcu Mszy œw. sk³adaj¹c im ¿yczenia, pozwoli³em sobie na 
¿art, co wiecie lubiê robiæ i spyta³em ch³opaka, czy zna piosenkê 
o Natalii. Kiedy powiedzia³, ¿e nawet o niej nie s³ysza³,  mówiê mu, ¿e 
ona powinna byæ hymnem jego ¿ycia. Codziennie wstaj¹c powinieneœ 
œpiewaæ  
„O Natalii, masz  przed sob¹ œwiat  piêkniejszy, lepsze dni”. 
Powiedzia³em: „przyje¿d¿asz za rok i tu w koœciele œpiewasz swojej 
wybrance”. Wkrótce potem zarezerwowali Mszê œw. rocznicow¹. Pod 
koniec roku napisa³ mi na pocztê, ¿e piosenki siê nauczy³ i ¿e on j¹ 
zaœpiewa ¿onie w domu po francusku, a wiêc w jêzyku orygina³u. 
£atwo siê domyœleæ, ¿e mu nie odpuœci³em i ¿e ch³opak œpiewa³ tak¿e 
w koœciele po zakoñczonej Mszy œw. Potem ja te¿ jeszcze im coœ 
zaœpiewa³em. 

Wszystko siê piêknie nagra³o i jest do odtworzenia.  W³aœnie w tamtym 
momencie zesz³o mi  z g³owy 
poczucie by nie robiæ przed 
kamer¹ ¿adnych g³upot. Dot¹d 
trochê siê pilnowa³em. 
Myœla³em: trzeba uwa¿aæ, bo 
oko Wielkiego Brata widzi „co 
te¿ ksi¹dz robi w tym koœciele”. 
Teraz wszystko puœci³o  
i przesta³em a¿ tak siê tym 
przejmowaæ.
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Trzeci raz upada. 

Nie jest dobre, ¿e sam 
sta³em siê przyczyn¹ 
cudzych upadków.

Z szat obna¿ony. 

Dobro upatruj¹ w tym 
czego powinni siê wstydziæ.

Przez ten miniony rok nazbiera³o siê kilka wa¿nych transmisji. Cieszê 
siê, ¿e one tworz¹ nasze nowe parafialne archiwum filmowe. 
Najwa¿niejsz¹ by³ transmisja z nawiedzenia kopii Obrazu 
Jasnogórskiego w Wierzenicy w listopadzie 2021 roku. Œledzona ona 
by³a przez du¿¹ grupê osób na ¿ywo. Potem jeszcze  d³ugo po jej 
zakoñczeniu by³o sporo wejœæ kolejnych ludzi, którzy chcieli w ca³oœci, 
czy w jakimœ fragmencie zobaczyæ t¹ uroczystoœæ. Na dziœ tych ods³on 
by³o ponad 2700. Jak na nasze skromne warunki ma³ej wierzenickiej 
parafii to dosyæ sporo. Do tego po czasie dochodzi³o do mnie gdzie kto 
ogl¹da³ transmisjê: w kraju i za granic¹, nawet dalek¹ zagranic¹. 
W domu i w szpitalu.

Mojego kolegê, naszego rekolekcjonistê ks. Maksymiliana Kamzê dwa 
razy sprowokowa³em by w³aœnie w zakoñczeniu tych Mszy œw. o 11:30  
21 i 28 listopada opowiedzia³ coœ jako œwiadectwo o swojej niezwyk³ej 
rodzinie.  Te¿ ka¿da z tych Mszy œw. mia³a po kilkaset ods³on, a wiêc 
du¿o, du¿o wiêcej ni¿ zwykle. 

Mi³ym dla mnie by³o jak ludzie 
mówili, ¿e nie byli u nas 
w koœciele ale potem ods³uchali 
sobie co mówi³em w czasie 
nauczania w Wierzenicy. Od 
starszych, którzy ma³o co ju¿ 
wychodz¹ z domu s³ysza³em i¿ 
siê ciesz¹, ¿e mog¹ zobaczyæ 
nasz koœció³ek. Tak¿e osoby 
 z poza naszego miejsca 
ogl¹daj¹ chêtnie nasze 
transmisje, niektórzy nawet doœæ 
regularnie.   

Myœlê, ¿e najwiêksz¹ wartoœci¹ tego przekazu jest to, ¿e wypowiedziane 
s³owo mo¿e byæ dowoln¹ iloœæ razy powtórzone i przypomniane, ¿e tak 
po prostu nie ginie i nie idzie w niepamiêæ. Zostaje jakiœ œlad naszej 
lokalnej aktywnoœci, w tym tak¿e mój jako gospodarza tego miejsca. 
Lubiê ogl¹daæ stare filmy pokazuj¹ce ¿ycie dawnych pokoleñ. Ludzie 
poruszaj¹cy siê na filmie, dziœ s¹ wszyscy czêœci¹ wiecznoœci. W takiej 
perspektywie te¿ mo¿na to wszystko uchwyciæ.

Obok transmisji Mszy œw. niedzielnych i œwi¹tecznych na ¿yczenie 
niektórych osób prowadziliœmy tak¿e transmisje w Mszy œw. œlubnych 
i pogrzebowych. Poniewa¿ s¹ to uroczystoœci œciœle rodzinne nie 
zostawiamy ich w naszym archiwum do ogl¹dania przez wszystkich.

W ci¹gu tego roku 4 transmisje poruszy³y mnie szczególnie. Pierwsza 
dotyczy³a ma³¿onków œwiêtuj¹cych swoje 50 lecie.  Z racji epidemii 
i zaka¿enia nie mogli siê stawiæ osobiœcie w koœciele. Ich obecnoœæ 
przypomina³y puste krzes³a i ustawione klêczniki na œrodku koœcio³a.  
Mówi³em do nich maj¹c œwiadomoœæ, ¿e s³ysz¹ mnie i widz¹ w swoim 
domu i ¿e tam odpowiadaj¹ na 
zadawane przeze mnie pytania 
z obrzêdu odnowienia 
przyrzeczeñ ma³¿eñskich.  

Druga transmisja dotyczy³a 
œlubu Chinki pochodz¹cej 
z Kanady i Polaka. Nikt z jej 
rodziny nie móg³ z racji 
ograniczeñ covidowych 
przylecieæ do Polski. Byli 
bardzo szczêœliwi, kiedy im 
powiedzia³em, ¿e mo¿emy dla 
nich specjalnie transmitowaæ 
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Przybity do krzy¿a. 

Niegodziwoœæ ludzka 
unicestwi³a niejedno dobro 
ale lepiej cierpieæ dobrze 
czyni¹c, ani¿eli Ÿle.

Umiera na krzy¿u.

Nie ma wiêkszej mi³oœci, 
nie ma wiêkszego dobra, 
gdy ktoœ ¿ycie swoje 
oddaje za przyjació³ 
swoich.

z koœcio³a  uroczystoœæ i  ¿e jej bliscy bêd¹ mogli na ¿ywo w Kanadzie 
j¹ œledziæ. 

Trzeci¹ mszê œw. odprawia³em w grudniu w œrodku tygodnia w niemal 
w pustym koœciele za osoby mieszkaj¹ce we Francji i za dzie³o, które 
prowadz¹. Tam mogli  œledziæ obraz z Mszy œw. zamówionej dla nich 
specjalnie w Wierzenicy przez blisk¹ im osob¹, która w³aœnie w tym celu 
mnie odwiedzi³a. 

Wreszcie ostatnia poruszaj¹ca transmisja dotyczy³a pogrzebu m³odego 
ch³opaka, kiedy mia³em œwiadomoœæ, ¿e ten obraz  widzieæ bêdzie wielu 
m³odych ludzi i ¿e dla nich, to co us³ysz¹, mo¿e byæ szczególnie wa¿ne.

Bogu jest za co dziêkowaæ, ludziom jest za co dziêkowaæ. Raz jeszcze 
wyra¿am wdziêcznoœæ tym, dziêki którym to dzie³o zosta³o zrealizowane 
i na bie¿¹co jest prowadzone. Dziœ widzê, ¿e szkoda tylko, i¿ ten pomys³ 
nie urzeczywistni³ siê kilka lat wczeœniej. Niestety, dziad zwany 
„proboszczem” nale¿y do grupy ciê¿ko myœl¹cych, z trudem 

nad¹¿aj¹cym za biegiem 
wspó³czesnoœci.  St¹d te¿ to 
niejedno niepotrzebne 
spowolnienie.
Ograniczenie z powodu 
epidemii aktywnoœci  sprawi³o, 
¿e ¿ycie duchowe przenios³o siê 
w czêœci do internetu, który 
rzeczywiœcie mo¿e byæ i jest 
piêkn¹ drog¹ docierania do ludzi 
siedz¹cych w domach.

                 x Przemys³aw Kompf

Od czasu przybycia mojego do Wierzenicy w1999 roku, po raz pi¹ty 
prze¿ywaæ mam wizytacjê biskupi¹ w parafii. Pierwsza mia³a miejsce 
w 2001 roku. Wtedy odwiedza³ nas ks. bp Grzegorz Balcerek. Druga, 
tak¿e z jego udzia³em by³a w 2006 roku. W  2011 parafiê wizytowa³ 
ks. abp Stanis³aw G¹decki. Czwarta by³a w 2016 roku. Do Wierzenicy 
przyjecha³ ks. bp. Zdzis³aw Fortuniak. Jak ³atwo zauwa¿yæ wizytacja 
ma miejsce co 5 lat. Obecna by³a wyznaczona na rok 2021. 
Z racji epidemii i dwukrotnego zawieszenia na kilka miesiêcy 
nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego, jej termin by³ odk³adany. 
Wreszcie ju¿ wiem, bêdzie mia³a ona miejsce w V niedzielê Wielkiego 
Postu 3 kwietnia. Po raz trzeci goœciæ bêdziemy ks. bpa Grzegorza 
Balcerka.

Przedtem jako tzw. „szperacze” 
zjawi¹ siê delegaci kurialni, 
jeden od spraw ekonomicznych, 
drugi od spraw duszpasterskich, 
trzeci od spraw 
katechetycznych. Ka¿dy z nich 
coœ posprawdza, napisze jakieœ 
zalecenia. Z czasów minionych 
pamiêtam szereg mi³ych 
i sympatycznych osób i 
jednego, drugiego upierdliwego.

3 kwietnia wizytacja
 biskupia w Wierzenicy
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Zdjêty z krzy¿a. 

Bogu dziêki, ¿e obok tych 
z³ych, zadaj¹cych 
ból i cierpienie, 
s¹ jeszcze inni pe³ni 
szlachetnego dobra, gotowi 
do najwy¿szych poœwiêceñ. 

Z³o¿ony do grobu. 

Z tego co cz³owiek ma, 
zostaje jako dobro to co ma 
przed Bogiem, wszystko 
inne, przychodzi taka 
chwila,  przestaje siê liczyæ.

Si³¹ rzeczy najbardziej prze¿ywa³em pierwsz¹ wizytacjê w 2001. Nie 
chcia³em wypaœæ Ÿle i dlatego stara³em siê do tego dnia zrealizowaæ 
rozmaite szczególne zadania. By³a to dla mnie dobra mobilizacja.  Do 
wszystkich póŸniejszych podchodzi³em ju¿ spokojniej.  Jako niezwykle 
przyjemn¹ wspominam  ostatni¹ wizytacjê ks. bpa Zdzis³awa 
Fortuniaka, kiedy to na w pe³nym luzie wozi³em go po parafii razem 
z moim pieskiem œp. „Besti¹”. W czasie kolacji po uroczystoœci 
nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w Wierzenicy biskup te¿ 
przypomnia³ sobie t¹ chwilê i pyta³ mnie o moj¹ ukochan¹ psinê.

Na kolejn¹ pi¹t¹ wizytacjê czekam z umiarkowanym spokojem. Wiem 
co mam w porz¹dku i z czym zalegam. Mam nadziejê, ¿e uda mi siê 
zrobiæ trochê porz¹dku w biurze i pouk³adaæ papiery, które niejeden to 
widzia³, zalegaj¹ ca³e moje biurko i okolice.

W niedzielê 3 kwietnia w godzinach popo³udniowych grupa m³odzie¿y
z  naszej parafii, bior¹ca udzia³ w spotkaniach i uczêszczaj¹ca na 

katechezê szkoln¹, przyst¹pi do 
sakramentu bierzmowania. 
                                                                               
                                                 

xpk

W roku 2022 przypada szereg mniej czy bardziej „okr¹g³ych” rocznic 
zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Augusta Cieszkowskiego. 
Niew¹tpliwie najwa¿niejsza z nich to 180. rocznica zakupu 
Wierzenicy. Naby³ j¹ 2 lipca 1842 roku od Aleksandra Brause-
Brudzewskiego (uprzednio – 28 czerwca 1842 r. sprzedawszy Debrzno 
Wieœ i Trudn¹ – swoje pierwsze dobra w granicach dzisiejszej 
Wielkopolski rodzinie Goetzendorf-Grabowskich) i osiad³ w niej na 
sta³e. Wierzenica od tego czasu by³a jego najwa¿niejsz¹ siedzib¹ jako, 
¿e mia³ ich kilka. Sta³a siê jego Tusculum, czyli wiejskim schronieniem 
nadaj¹cym siê do spokojnej pracy. August Cieszkowski przywêdrowa³ 
do Wierzenicy – na Ziemiê Swarzêdzk¹ jako Polak, obywatel rosyjski, 
uznany pisarz i naukowiec, Europejczyk w najlepszym znaczeniu tego 
s³owa. Nabywaj¹c j¹, rozpocz¹³ swoj¹ drogê do tego, by staæ siê 
Wielkopolaninem z wyboru i zas³ug. One sprawi³y, ¿e znalaz³ siê 
w panteonie wybitnych 
Wielkopolan XIX wieku 
zapisanych w dziejach regionu 
i kraju, z takimi postaciami jak 
doktor Karol Marcinkowski, 
Hipolit Cegielski, genera³ 
Dezydery Ch³apowski, Karol 
Libelt. Przy kolejnych 
wydarzeniach podajemy  rok 
i w nawiasie ile lat temu mia³o 
ono miejsce.

180 lat temu August Cieszkowski osiad³ w Wierzenicy
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W tym samym 1842 r. (180) 
wyda³ w Berlinie, po 
niemiecku; Gott und 
Palingenesie (Bóg 
i Palingeneza). Na ³amach 
pisma „Biblioteka 
Warszawska” opublikowa³ 
artyku³y: O ochronach 
wiejskich, Uwagi nad obecnym 
stanem finansów angielskich, 
Kilka wra¿eñ z Rzymu, Uwagi 
na temat mowy Schellinga.

Dekadê przed nabyciem 
Wierzenicy w 1832 r. (190) 
po zdaniu 10 lutego matury w 
krakowskim liceum œw. 
Barbary, ju¿ 16 lutego 
rozpocz¹³ studia na 
Uniwersytecie Jagielloñskim. 
Na liœcie studentów by³ do 

7 kwietnia. Dlaczego tak krótko? Podawane s¹ dwie przyczyny. 
Pierwsza – dosiêgn¹³ go zakaz studiowania na UJ przez poddanych cara 
rosyjskiego, druga – choroba oczu. W ¿yciorysie dla uniwersytetu w 
Heidelbergu gdzie uzyska³ doktorat napisa³, ¿e w Krakowie studiowa³ 

przez dwa semestry, byæ mo¿e chodzi³o o to by oficjalnie nie figurowa³ 
na liœcie studentów.

Przed 175 laty uczestniczy³ w kongresie rolniczym w Pary¿u. Wyg³osi³ 
referat o organizacji kredytu hipotecznego we Francji. W tamtym roku 
w Pary¿u ukaza³y siê jego autorstwa lub wspó³autorstwa artyku³y: 
Rapport sur l’organisation du crédit foncier, Du crédit agricole mobilier 
et immobilier (z J. Duvalem). Tak¿e II wydanie obszernej ksi¹¿ki Du 
credit et de la circulation (O kredycie i obiegu) – prace te sprawi³y, ¿e 
by³ wówczas w Europie, a tym samym na œwiecie równie znany jako 
ekonomista i filozof. Do tego II wydanie De la pairie et de l'aristocratie 
moderne. Prace po francusku 
nie by³y przypadkiem, by³ to 
jêzyk œwiatowy tamtych lat. 
Angielski swojej dominuj¹cej 
pozycji doczeka³ siê dopiero 
w drugiej po³owie  XX wieku. 
Kiedy w grudniu pojecha³ do 
Warszawy na œwiêta do ojca, 
zosta³ kolejny raz aresztowany 
i na krótko osadzony w Cytadeli 
Warszawskiej. W szybkim 
uwolnieniu pomog³o te¿ 
obywatelstwo pruskie, które 
uzyska³ w tym¿e 1847 roku.

Obywatelstwo pruskie 
umo¿liwi³o mu kandydowanie 
do parlamentu. Jego kariera 
polityczna trwa³a od 1848 do 
1866 roku, z przerw¹ w latach 
1855-1859. W 1851 roku w 
sejmie pruskim po raz pierwszy 
wyst¹pi³ z wnioskiem 
w sprawie powiêkszenia liczby 
szkó³ œrednich dla Polaków 
i za³o¿enia w Poznaniu uniwersytetu z polskim jêzykiem wyk³adowym. 
Ponowi³ go w nastêpnym – 1852 roku (170) – Wniosek o za³o¿eniu 
Szko³y G³ównej (Uniwersytetu) w Poznaniu Augusta hr. Cieszkowskiego 
pos³a z Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego na Sejmie w Berlinie. Mimo 
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znakomitego uzasadnienia wniosku, opublikowania jego treœci po 
niemiecku – Zwei Anträge des Abgeordneten Grafen August Cieszkowski 
die Posener Universitäts und Unterrichts-Frage betreffend  wszak 
adresowany by³ do pos³ów w parlamecie gdzie obowi¹zywa³ jêzyk 
niemiecki, nie przyniós³ on skutku. Do koñca swojej pracy 
parlamentarnej przy ka¿dej nadarzaj¹cej siê sposobnoœci, w latach: 1853, 
1854, 1855, 1861 ponawia³ swój wniosek.

13 lutego 1857 r. (165) powsta³o Towarzystwo Przyjació³ Nauk 
Poznañskie  obecnie Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk. Pozycja 
naukowa i wczeœniejsze dzia³ania zwi¹zane z powstawaniem tej 
organizacji, w tym opublikowanie w 1843 r. artyku³u – O skojarzeniu 
d¹¿eñ i prac umys³owych w W.[Wielkim] Ksiêstwie Poznañskiem  
i sprawi³y, ¿e zosta³ wybrany pierwszym jego prezesem. Jako jedyny 
w  dziejach  PTPN pe³ni³ tê funkcjê jeszcze dwukrotnie, 1861-1868, 
1885-1894 (do œmierci). 19 kwietnia 1957 r., w koœciele w Jeruzalu 
(Wilkowyje z serialu Ranczo) poœlubi³ swoj¹ stryjeczn¹ siostrê Helenê, 
Na co dzieñ u¿ywane by³o inne imiê wybranki serca Augusta – Halina.

26 marca 1862 r. (160)
w Berlinie zmar³ Pawe³ 
Cieszkowski – ojciec 
Augusta, pose³ na sejmy 
Królestwa Polskiego. 
Zosta³ pochowany w 
koœciele œw. Jadwigi (od 
1927 r. katedra). W latach 
trzydziestych XX wieku 
trumna zosta³a 
przeniesiona z Berlina do 
koœcio³a w Wierzenicy. 

W niedzielê 26 maja 
1867 r. (155) w jego 
wierzenickim dworze 
zawi¹za³o siê Kó³ko 

Rolniczo-W³oœciañskie Wierzenica – Kicin. Powsta³o ono jako 
dziewi¹te, rok po pierwszych w Wielkopolsce kó³kach rolniczych 
w Mi³os³awiu i Dolsku. Do Kó³ka zapisa³o siê 16 osób z obu parafii. 
Zosta³ zaocznie wybrany jego prezesem, funkcjê tê sprawowa³ przez 
25 lat. Bez jego zaanga¿owania i wsparcia nie dosz³o by do powo³ania 

Kó³ka maj¹cego na celu zatrzymanie ziemi w rêkach polskich 
i prowadzenie nowoczesnego gospodarowania.

Na jego zlecenie 
w 1872 r. (150)  poeta
i rzeŸbiarz Teofil 
Lenartowicz wykona³ 
drzwi do  pomnika 
nagrobnego matki – Zofii 
z Kickich Cieszkowskiej 
w bazylice Santa Croce 
we Florencji. Odlew 
wys³any na wystawê 
œwiatow¹ do Wiednia 
w 1873 r. zagin¹³. 
Lenartowicz wykona³ 
drugi – z dat¹ 1873, 
i ostatecznie to on zosta³ 
umieszczony we 
florenckiej œwi¹tyni. Ten 
pierwszy, lepiej 
dopracowany trafi³ do 
Wierzenicy i po ponad 
pó³wieczu zosta³ 
zamontowany w pomniku 
nagrobnym samego 
Augusta. Jest okreœlany 
mianem najcenniejszego dzie³a polskiej romantycznej sztuki nagrobnej.

Uniwersytet Jagielloñski w 1887 r. (135) przyzna³ Cieszkowskiemu 
tytu³ doktora honoris causa z zakresu prawa. Bior¹c pod uwagê jego 
dokonania mo¿na by spodziewaæ siê go z zakresu filozofii lub 
ekonomii. W „Roczniki Towarzystwa Przyjació³ Nauk Poznañskiego” 
opublikowa³ pierwsz¹ czeœæ; Materya³y do historii Jagiellonów z 
archiwów weneckich.

W 1892 r. (130) po 25 latach zakoñczy³ prezesurê w za³o¿onym przez 
siebie kó³ku rolniczym. Opublikowa³ trzeci¹, ostatni¹ czeœæ; Materya³y 
do historii Jagiellonów z archiwów weneckich.  

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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10 stycznia – pierwsza transmisja internetowa mszy œwiêtej 
z wierzenickiego koœcio³a. 

14 marca – przed msz¹ w 127. rocznicê œmierci Augusta 
Cieszkowskiego delegacja Uniwersytetu Przyrodniczego z³o¿y³a 
wi¹zankê kwiatów i zapali³a znicz przy pomniku nagrobnym patrona 
uczelni.

marzec – w zwi¹zku z pandemi¹ po raz kolejny przesuniêto 
nawiedzenie obrazu MB Czêstochowskiej w parafii wierzenickiej 
planowane na 22 i 23 marca.

4 kwietnia – od niedzieli wielkanocnej niedzielne msze o 11:30 
odprawiane pod wiat¹.

1 maja – kiciñska piesza pielgrzymka drog¹ ró¿añcow¹ z Kicina 
do Wierzenicy, poœwiêcenie domowej kaplicy na probostwie przez 
ks. Mariana Sikorê.

od 1 do 3 maja – XIX Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy.
3 maja – Tytu³ Przyjaciela Wierzenicy przyznany poœmiertnie 
Ewie Stryckiej, redaktor naczelnej "Wieœci Akademickich" 
Uniwersytetu Przyrodniczego.

18 maja – Msza Œwiêta Jubileuszowa na 35 lat kap³añstwa 
ks. Przemka.

od 2 do 5 czerwca – XVI Wierzenickie Czytanie S³owa. Czytali 
duzi i mali, po polsku, a dwie osoby po angielsku.

3 czerwca – po mszy œw. o 11:30 przed koœcio³em, na placu 
Augusta Cieszkowskiego odby³a siê procesja celebransa z asyst¹ 
do 4 o³tarzy. Pozosta³e osoby by³y na miejscu, które zajê³y 
w czasie mszy.

4 czerwca – msza œw. na Maruszce.

24 czerwca – przetarg na zakup terenu na poszerzenie cmentarza.
11-18 lipca – wyjazd m³odzie¿y na wakacje do Sandomierza.

Kalendarium 2021
27 sierpnia –Jacek Wojciechowski Przyjaciel Wierzenicy z 2008 r. 
zosta³ uhonorowany tytu³em Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy 
Swarzêdz.

4 wrzeœnia – Szko³a Podstawowa w Wierzonce by³a 
wspó³organizatorem  IV Biegu im. hr. Augusta Cieszkowskiego 
w Wierzenicy.

5 wrzeœnia – festyn charytatywny w Kar³owicach dla Helenki 
Kulczyk.

6 -10 wrzeœnia – doroœli na ZamojszczyŸnie.

16 wrzeœnia – podpisanie umowy  na zakup ziemi pod 
powiêkszenie cmentarza.

18 wrzeœnia – w Szkole Podstawowej w Wierzonce odby³ siê 
Festyn Rodzinny ( pieni¹dze z wpisowego na rajd zosta³y 
przeznaczone na leczenie i rehabilitacjê Helenki).

18 wrzeœnia – Forum Publicystów Krajoznawczych w Wierzenicy.

3 paŸdziernika – spacer ró¿añcowy Wierzenica-Kicin.

29 paŸdziernika – najm³odsi uczniowie Szko³y Podstawowej 
w Wierzonce na cmentarzu w Wierzenicy stawiali znicze na 
grobach powstañców wielkopolskich i pracowników szko³y.

listopad – ukaza³ siê nr specjalny „Wierzeniczeñ” na nawiedzenie 
kopii obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej.
od 20 do 24 listopada rekolekcje parafialne przed nawiedzeniem obrazu 
- prowadzi³ ks. Maksymilian Kamza. 
od 27 do 28 listopada – nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej 
Czêstochowskiej w parafii œw. Miko³aja  w Wierzenicy.

5 grudnia – kiermasz ciast dla Helenki Kulczyk.

6 grudnia – odpust parafialny.

grudzieñ – dopisanie trzynastego nazwiska powstañca – Franciszka 
Adamskiego na tablicy upamiêtniaj¹cej powstañców 
wielkopolskich znajduj¹cej siê na wierzenickim cmentarzu.  

Ewa J. Buczyñska
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Rok 2021 by³ zdecydowanie ubo¿szy jeœli 
chodzi o interesuj¹ce nas publikacje. 
Natrafiliœmy tylko na jedn¹ ksi¹¿kê zwi¹zan¹ 
z postaci¹ Augusta Cieszkowskiego – Poza 
substancj¹ dziejów. O wczesnej myœli Augusta 
Cieszkowskiego autorstwa Krystiana 
Pawlaczyka. Jest w ca³oœci poœwiêcona 
kwestiom filozoficznym.

Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia 
Rolniczego w Siennicy Ró¿anej wyda³ folder 
Edukacja i rozwój perspektywa zawodowego 
sukcesu. W nim przypomnienie nadania 
w 2014 r. szko³om wchodz¹cym w jego sk³ad 
imienia Augusta Cieszkowskiego, informacje 
o  Dniu Patrona czyli „Siennickich 
Augustynkach”.

Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów 
Ludowych. „Polski Uniwersytet Ludowy. 
m³odzie¿-kultura-wieœ” nr 1-2/111/2021 
zawiera artyku³ Miko³aja Kwiatkowskiego 
Patriotyzm w ujêciu Augusta Cieszkowskiego 
(1814-1894). Koncentruje siê w nim na 

dokonaniach Augusta, Sam jego patriotyzm 
okreœla jako chrzeœcijañski 
i uniwersalistyczny, bez egoizmu 
narodowego i szowinizmu.

Na ³amach „Wieœci Akademickich” 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
(UPP), obecnie kwartalnika, w numerze 
czerwiec 2021/2 (262) artyku³ naszego 
autorstwa; O Auguœcie Cieszkowskim 
medale i medaliony. W numerze specjalnym 

XXVIII 2021 zatytu³owanym Pro memoria wspominaj¹cym zmar³ych 
pracowników UPP nasze wspomnienia o Ewie Stryckiej, która od 2008 
r. a¿ do swoje œmierci kierowa³a „Wieœciami”, a ukierunkowane na to co 
wi¹za³o J¹ z Cieszkowskimi i Wierzenic¹.  

W czasopiœmie Artystycznym „Nestor” 
ukazuj¹cym siê w Krasnymstawie 
w numerze 2 (56) artyku³ Moniki 
Nagowskiej Rêkopis znaleziony w… 
Poznaniu. Nowe tropy w ¿yciorysie Augusta 
Cieszkowskiego - czêœæ I1. Tym razem 
autorka siêgnê³a do lakonicznych zapisków 
Augusta jego o  udziale w ¿yciu 
towarzyskim w warszawskich salonach. 
Pisze te¿, ¿e w karnawale 1838 roku 
planowa³ on swoj¹ europejsk¹ podró¿. Tak¿e 
o bliskich jego zwi¹zkach z Woronieckimi 
i podobieñstwie ich pa³acu w Huszlewie do 
surhowskiego. W kolejnym numerze – 3(57) 
ta sama autorka przedstawia Podsumowanie 
III Konkursu Fotograficznego im. Augusta Cieszkowskiego „Leœny 
album”. Jest on ilustrowany barwnymi fotografiami wykonanymi przez 
laureatów.  

Na ³amach Czasopisma Spo³eczno-
Kulturalnego „Ziarno” ukazuj¹cego siê 
w gminie Siennica Ró¿ana, Monika 
Nagowska kontynuowa³a w numerze 1(49) 
Spacerek z Augustem, cz. 8. Przybli¿a w nim 
kwestie w³asnoœci dóbr surhowskich, które 
stanowi³y posag Zofii z Kickich – matki 
Augusta Cieszkowskiego po jej œmierci 
w 1818 r., a nastêpnie po œmierci Gabrieli – 
siostry Augusta w 1820 r. Zamiary Augusta 
zwi¹zane pomys³ami ich rozbudowy 
o cukrowniê czy hodowlê jedwabników  po 
tym jak w 1836 r. jako osoba pe³noletnia i po 
ukoñczeniu studiów w Berlinie samodzielnie 
zaj¹³ siê gospodarowaniem w Surhowie. W tym numerze odnotowany 
szereg wydarzeñ w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego 
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w Siennicy Ró¿anej nosz¹cych imiê Augusta Cieszkowskiego. W tym 
trzecia edycja wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 
im. A. Cieszkowskiego, udzia³ M. Nagowskiej w konferencji z okazji 
150. rocznicy powstania Szko³y im. Haliny w ¯abikowie.

Ukaza³y siê te¿ dwa   teksty internetowe. Micha³a Dachtery; 
Wierzenickie spotkania, opublikowany 28 stycznia przedstawia goœci 
wierzenickiego dworu w czasach Augusta Adolfa „Gugi”. Przypomina 
ich opisy wsi i samego dworu. Na stronie wydawnictwa Moc Media 
2 maja Urszula Chraba³owska zamieœci³a artyku³; Historiozofia 
Cieszkowskiego, czyli o wy¿szoœci ewolucji nad rewolucj¹ odnosz¹cy siê 
do jego polemiki z Georgiem Hegelem i przypominaj¹cy 
zaproponowany przez Augusta podzia³ dziejów trzy epoki: przesz³oœæ, 
teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ.

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. W 2020 roku by³o ich kilka.

Dzieje wierzenickiech i florenckich drzwi 
w pomnikach nagrobnych Augusta 
Cieszkowskiego i Zofii z Kickich 
Cieszkowskiej przedstawi³a Magdalena 
Bartnikowska-Biernat w ksi¹¿ce; Teka 
florencka Teofila Lenartowicza.

W kwartalniku „Kronika Wielkopolski”, 
nr 3-4 (174) ukaza³ siê artyku³ Zbigniewa 
Pilarczyka; 100 lat szkolnictwa wy¿szego 
w Poznaniu (czêœæ 2) w nim rozdzia³ 
Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta 
Cieszkowskiego. Wielka szkoda, ¿e druga 
czêœæ tytu³u tego rozdzia³u mija siê ze stanem 
faktycznym. Micha³ Boksa napisa³ artyku³; 

Kolebka wielkopolskich studiów rolniczych W 150-lecie utworzenia 
Wy¿szej Szko³y Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie  tytu³ dobrze oddaj¹cy 
jego treœæ, choæ nie pozbawiony potkniêæ. Swarzêdzanin Antoni Kobza 
w tym samym numerze zamieœci³ artyku³; Karczmy 
w okolicach Swarzêdza. Wœród opisanych tego rodzaju obiektów dawna 

karczma na (niestety zanik³ym) Paw³ówku, 
w Wierzenicy, ober¿a w Wierzonce. 

Przywo³ane periodyki, z wyj¹tkiem „Kroniki 
Wielkopolski” s¹ dostêpne w wersji 
elektronicznej. 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. 

Dziêkujemy Monice Nagowskiej za pomoc 
w naszych poszukiwaniach. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 
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Fotografia na ok³adce „Wierzeniczeñ”.
Lviv / Lwów   foto: Vitaliy Hrabar
D³ugo szuka³em odpowiedniego zdjêcia z wojny na Ukrainie na 
ok³adkê. By³ to przejmuj¹co smutny czas. P³on¹ce i zrujnowane domy, 
twarze matek i dzieci ukrywaj¹cych siê przed bombami w piwnicach, 
wreszcie m³odych ¿o³nierek i ¿o³nierzy, którzy mogliby byæ moimi 
dzieæmi, walcz¹cych za swoj¹ ojczyznê. 
I w koñcu ta fotografia przedstawiaj¹ca ewakuacjê rzeŸby Jezusa 
z Ormiañskiej Katedry we Lwowie. Ktoœ napisa³ w komentarzu: 
z³o¿enie Jezusa do grobu. Druga osoba odpowiedzia³a: ale po trzech 
dniach Zmartwychwsta³. I dlatego trzeba mieæ nadziejê. Mi³oœæ 
silniejsza jest ni¿ œmieræ. Zwyciêstwo poch³onê³o œmieræ. Gdzie¿ jest, 
o œmierci twoje zwyciêstwo? Gdzie¿ jest, o œmierci, twój oœcieñ? 
/1Kor 15/           md
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Inaczej w akcje pomocy anga¿uj¹ siê w³adze Rzeczypospolitej, krêgi 
wojskowe, ogólnopolskie instytucje, samorz¹dy, i stowarzyszenia, 
inaczej zwykli ludzie. Nikt jednak nie mo¿e byæ obojêtny. Nikt nie 
mo¿e powiedzieæ, ¿e mnie to nie obchodzi. To co dziœ dziejê siê tam, 
jutro mo¿e zdarzyæ siê tu.  

W 2014 roku Naród Ukraiñski by³ nieprzygotowany i ca³kowicie 
zaskoczony agresj¹ przeciwnika. £atwo da³ siê ograbiæ z czêœci swego 
terytorium. W tym roku historia siê nie powtórzy³a. Stanêli 
z  nieprawdopodobn¹ odwag¹ i poœwiêceniem w obronie swej Ojczyzny. 
Ponosz¹ koszty i straty, stali siê sumieniem wolnego œwiata. 
Na szczêœcie wydaje siê, ¿e tym razem œwiat zareagowa³. Napadniêci nie 
zostali sami. Rozmaitymi kana³ami idzie pomoc. Z nieprawdopodobn¹ 
ofiarnoœci¹ ludzie w Polsce i Europie organizuj¹ pomoc dla uciekaj¹cych 
przed wojn¹ uchodŸców (bez cudzys³owu).

Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy z³o¿yli swoje ofiary na rzecz 
poszkodowanych przez wojnê. T¹ zbiórkê prowadzi Caritas Polska na 
terenie ca³ego kraju. W naszej parafii wed³ug stanu na dzieñ 7 marca 
zebraliœmy 9570 z³.  Ca³y czas nap³ywaj¹ kolejne wp³aty. Jest to 
oczywiœcie kropla w morzu potrzeb. 

Dziêkujê za obecnoœæ w poniedzia³ek 28 lutego na Mszy œw. w intencji 
Ukrainy, dziêkujê za obecnoœæ na marszu ró¿añcowym w niedzielê 
6 marca. Dwie bardzo wa¿ne sprawy: modlitwa i czyn. 

W wielkanocnym numerze 
napiszê coœ wiêcej 
w zwi¹zku z tematem 
tocz¹cej siê wojny. Kiedy 
rozpoczê³y siê walki na 
Ukrainie „Wierzeniczenia” 
by³y ju¿ gotowe do 
z³o¿enia.
                                                      

       xPK

      Mobilizacja powszechna w Polsce
                   Na pomoc bohaterskiej Ukrainie
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