
IS
S

N
 1

6
4

1
-0

0
1

7

http://www.przemet.pl   http://www.wielen.archpoznan.org.pl

INFORMATOR   SAMORZADU  GMINY  PRZEMET

Cena: 2 z³



GMINA PRZEMEt

Gmina Przemêt zaprasza!

ó G r³a aaiB    

G kie óñsl ree yiW           

aróG£ say  

L. Olejnica

Przemêcki

Park

Krajobrazowy

PRZEMÊTMOCHY

KASZCZOR

RADOMIERZ

BUCZ

STARKOWO

B£OTNICA

OLEJNICA

OS£ONIN

WIELEÑ

NOWA WIEŒ

PERKOWO

TRZEBIDZA

BISKUPICE

POŒWIÊTNO

POPOWO STARE

BARCHLIN

BOREK
KLUCZEWO

SIEKOWO

SIEKÓWKO

GÓRSKO

SOLEC

SOLEC NOWY

J. Wieleñskie

J. Trzytoniowe

J. Os³oniñskie

J. Bia³e
J. Mia³kowskie

J. Górskie

J. Olejnickie

J. Radomskie

J. Przemêckie

J. B³otnickie

J. Boszkowskie

J. Domninickie

78

96

a ó G rzc ayB                   

BUCZ
NOWY

SOKO£OWICE

DÊBINA

85

par aK yy tróG                 

Wyspa
 Konwaliowa

u nilb aaB             

J. Mochyñskie

oabR w y eró

G             

S¥CZKOWO

Rez.

Wyspa

Konwaliowa

Rez.

Torfowisko

nad J. Œwiêtym

Rez.
J. Trzebidzkie

L. Przemêt

L. Œwiête Jezioro

L. Wroniawy

L. Soko³owice

POZNAÑ
ŒMIGIEL

LESZNO

WSCHOWA

ŒWIÊTNO

WOLSZTYN

Wiêcej informacji o gminie Przemêt
znajdziesz na naszych stronach 
internetowych:
http://www.przemet.pl
http://www.gok.przemet.pl

Gmina Przemêt po³o¿ona jest na Nizinie Wielkopolskiej. 
Stanowi jedn¹ z trzech gmin tworz¹cych powiat wolsztyñski. 
Zajmuje obszar 22 531 ha, który zamieszkuje oko³o 13 600 
osób. Gminê tworzy 25 so³ectw. Do najwiêkszych miejscowo-
œci gminy, obok Przemêtu, zaliczyæ mo¿na Mochy, Kaszczor        
i Bucz.

Przemêt jest gmin¹ typowo rolnicz¹ - a¿ 63,6% gruntów 
stanowi¹ ziemie wykorzystywane w rolnictwie. Jest tu tak¿e 
bardzo du¿o lasów (24,9% powierzchni) oraz jezior (4,5% 
powierzchni). Te w³aœnie elementy, bêd¹ce najwiêkszym ka-
pita³em gminy, zadecydowa³y o rozwoju turystyki i agro-
turystyki na naszym terenie.

Nie bez znaczenia pozostaje fakt, i¿ prawie po³owa obszaru 
gminy le¿y na terenie Przemêckiego Parku Krajobrazowego. 
Wœród piêknych lasów i malowniczych jezior ka¿dy, kto 
zdecyduje siê tu zatrzymaæ, odnajdzie wakacyjn¹ atmosferê. 
Centrum turystycznym gminy jest miejscowoœæ Wieleñ. Do tej, 
po³o¿onej nad jeziorem osady, œci¹ga co roku wiele osób. 
Wieleñ to tak¿e wspania³e miejsce na wypady do innych, 
pobliskich miejscowoœci, spoœród których niemal ka¿da 
oferuje piêkne zabytki sztuki sakralnej i œwieckiej.

Nie tylko w Wieleniu turyœci mog¹ mi³o spêdziæ czas. Gmina 
Przemêt to tak¿e bogata oferta agroturystyczna. Spoœród 
wielu gospodarstw agroturystycznych na pewno ka¿dy 
znajdzie coœ dla siebie.

Wyspa Konwaliowa, po³o¿ona na Jeziorze Radomierskim, 
zajmuje obszar 20,15 ha, Wyspê porasta ponad 100-letni drze-
wostan - dêby, klony, jesiony, olchy, lipy. Poszycie tego „magi-
cznego" skrawka lasu tworz¹ m.in.: szaktak i dereñ. Runo nato-
miast stanowi¹: marzanna wonna, ¿onkil zwyczajny, ¿ywiec cebul-
kowy, czosnek niedŸwiedzi,szczawik zajêczy, majownik dwulistny.

Do szczególnych osobliwoœci wyspy nale¿y masowe wystêpo-
wanie konwalii majowej o delikatnym ró¿owym ¿y³kowaniu i o ró¿
owych nasadach prêcików. Kwiaty te stanowi¹ du¿¹ atrakcjê w 
okresie kwitnienia. Nie dziwi wiêc fakt, ¿e to w³aœnie konwalia sta³a 
siê symbolem tego zak¹tka. Na wyspie gnieŸdzi siê wiele rzadkich 
gatunków ptaków: kania czarna i kania rdzawa, kolonia czapli 
siwej, kilka gatunków dziêcio³ów, szpaków i go³êbia siniaka. Wyspa 
Konwaliowa jest œcis³ym rezerwatem przyrody i nie ma na ni¹ 
wstêpu.

Torfowisko nad Jeziorem Œwiêtym
Rezerwat ten zajmuje obszar 7,59 ha. Jako jedno z nielicznyc 

dobrze zachowanych torfowisk w Wielkopolsce od 1959 r. Objêty 
jest ochron¹. Zachowa³o siê tu torfowisko przejœciowe, z typow¹ dla 
niego roœlinnoœci¹. Jezioro otoczone jest wa³ami piaszczystymi, po-
ros³ymi drzewostanami sosnowymi. Czêœæ pó³nocna jeziora jest         
w fazie daleko posuniêtego procesu zarastania.

Torfowce otoczone s¹ kêpami we³nianki pochwowatej i drobno-
listnej. Poza tym wystêpuj¹ tu m.in,: turzyca pospolita, turzyca 
zaostrzona, ¿urawina b³otna, bobrek trójlistkowy, bagnica torfowa, 
Najciekawsz¹ roœlin¹ rezerwatu jest jednak owado¿erna rosiczka 
Okr¹g³olistna.Jezioro Trzebidzkie

Rezerwat ten utworzono w roku 2000. Po³o¿ony jest we 
wschodniej czêœci gminy, pomiêdzy miejscowoœciami 
Trzebidza, Charbielin i Dêbina. Jego powierzchnia w wyniku 
zarastania nieustannie zmniejsza siê i obecnie wynosi oko³o 
26 ha. Cel ochrony stanowi tu zeutrofizowany zbiornik 
wodny z roœlinnoœci¹ wodn¹ i szuwarow¹. Wœród traw kryj¹ 
siê gêsi gêgowatê, ¿urawie, b³otni¹ki zbo¿owe, w¹satki, 
kaczki, perkozy, ³yski i b¹ki. Trudno dostêpne po³o¿enie 
jeziora powoduje, ze wystêpuj¹ tutaj równie¿ rzadkie gatunki 
ssa-ków: wydry i rodzina bobrów.
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Wieœ Wieleñ po³o¿ona jest w regio-

nie œrodkowego Nadobrza, w zachodniej 

czêœci Pojezierza Wielkopolsko-Kujaw-

skiego, nad Jeziorem Mariackim (obe-

cnie nazywanym Jeziorem Wieleñskim) 

- w po³owie drogi miêdzy Wolsztynem    

a Wschow¹. Wioskê przedziela Kana³ 

Kaszczorski nazywany tak¿e M³ynówk¹ 

Kaszczorsk¹. Przez wieœ przebiega 

szosa asfaltowa Wolsztyn-Wschowa. 

We wschodniej czêœci miejscowoœci 

znajduje siê koœció³ parafii pw. œw. Woj-

ciecha. Otoczenie koœcio³a ozdabiaj¹ 

stare lipy. Usytuowany przed koœcio³em 

trójk¹tny plac jest prawdopodobnie 

pozosta³oœci¹ po dawnej osadzie tar-

gowej. Administracyjnie Wieleñ jest 

obecnie wiosk¹ so³eck¹ gminy Przemêt. 

 

Odwiedzaj¹c Wieleñskie Sanktuarium nie sposób nie zwróciæ uwagi na 
charakterystyczn¹ osobê kustosza œwi¹tyni - ksiêdza kanonika W³adys³awa P³ó-
ciennika, proboszcza parafii Kaszczor.

Kim jest, a w³aœciwie jaki jest ksi¹dz W³adys³aw? Wystarczy przeczytaæ napis na 
obrazku prymicyjnym ksi¹dza W³adys³aw. Widniej¹ tam s³owa z Ewangelii œw. Jana:  

Nie wyœcie mnie wybrali, ale ja was wybra³em na to abyœcie szli i owoc 
przynosili i by trwa³ wasz owoc. 

(J 15.16)

Œwiêcenia kap³añskie ksi¹dz W³adys³aw przyj¹³ 28 maja 1959 r. przyj¹³ z r¹k 
arcybiskupa Antoniego Baraniaka Metropolity Poznañskiego. W latach 1959-1974 
pe³ni³ funkcjê wikariusza w parafiach w Modrzu i Poznaniu. W dniu 1 marca 1974 
roku obj¹³ parafiê œw. Wojciecha w Kaszczorze i tym samym zosta³ kustoszem 
Sanktuarium Matki Bo¿ej Ucieczki Grzeszników. Przez trzydzieœci lat swego paste-
rzowania kontynuuj¹c i rozwijaj¹c dzie³o swoich po-przedników ksiê¿y Mieczys³awa 
Ratajskiego i Zbigniewa Gmerka dokonywa³, wielu zmian w œwi¹tyni parafialnej,          
a w Sanktuarium renowacji o³tarza g³ównego, figury Matki Bo¿ej (1990-1991), 
o³tarzy bocznych (2000-2003). Pragnie przywróciæ obiektom sakralnym ich dawny 
wygl¹d. Wokó³ przykoœcielnego placu powstaj¹ podcienia, szczególnie ulubione 
przez licznych pielgrzymów. W roku 1989 zbudowano o³tarz polowy. Jest wielkim 
orêdownikiem dokonania koronacji cudownej figury Matki Bo¿ej. Po wielu 
staraniach metropolita poznañski ks. arcybiskup Jerzy Stroba spe³nia proœbê czcicieli i 
kustosza - dokonuj¹c wrzeœnia 1993 roku aktu koronacji figury Matki Bo¿ej na prawie 
diecezjalnym. Po koronacji na jeszcze wiêksz¹ skalê rozwija siê kult Maryjny w Wie-
leniu. Co miesi¹c w pierwsz¹ sobotê gromadz¹ siê u stóp Ucieczki Grzeszników 
pielgrzymi z ró¿nych regionów, by trwaæ przy Maryi.
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Cudowna figura 
i koj¹cy ból krzy¿

Zapraszam do krótkiej wêdrówki po 

wnêtrzu wieleñskiego koœcio³a. A napra-

wdê warto w spokoju przyjrzeæ siê wnê-

trzu tego jednego z cenniejszych i piê-

kniejszych zabytków. 

Styl architektoniczny koœcio³a okre-

œla siê na póŸnobarokowy. Œwi¹tynia jest 

murowana z ceg³y - nietynkowana, co 

dodaje jej niew¹tpliwie uroku, szczegó-

lnie w œwietle zachodz¹cego s³oñca. 

Koœció³ zbudowano na planie krzy¿a 

³aciñskiego, z prezbiterium zwróconym 

na po³udnie.  Do prezbiterium przylegaj¹ 

dwie niskie przybudówki. Od po³udnia 

jest to kaplica Mêki Pañskiej, zbudowa-

na na planie owalu, natomiast od wscho-

du prostok¹tna zakrystia. Przy nawie od 

frontu kwadratowa, niedokoñczona wie-

¿a z krucht¹ w przyziemiu.   

Do najcenniejszych i najstarszych za-

bytków koœcio³a wieleñskiego nale¿y 

s³yn¹ca z cudów figura Madonny z Dzie-

ci¹tkiem. Ta gotycka fiura o wysokoœci 

120 cm wykonana zosta³a z drewna lipo-

wego w drugiej po³owie XV wieku. Na 

prawym rêku Matka Bo¿a trzyma Dzie-

ci¹tko, natomiast w lewej d³oni jab³ko. 

G³owa Madonny jest lekko pochylona   

w stronê Dzieci¹tka. Twarz Madonny 

jest uœmiechniêta. Ubrana jest w jedwa-

bn¹ sukienkê. Madonna i Dzieci¹tko ma-

j¹ na g³owach korony barokowe z XVII 

wieku. 

Po bokach figury, w górnej czêœci 

znajduj¹ siê dwa barokowe anio³ki. 

Obok, na czterech  tablicach zawieszono 

liczne wota. Niektóre z nich pochodz¹ 

nawet z pierwszej po³owy XVIII wieku. 

Cudowna figura znajduje siê w g³ównym 

o³tarzu i jest ods³aniana tylko podczas 

nabo¿eñstw.

W centralnym miejscu 

kaplicy znajduje siê krzy¿ z po-

³owy XVIII wieku, przez wielu 

pielgrzymów uznawany za cu-

downy. Ka¿dy chce dostaæ siê 

przed oblicze cierpi¹cego Zba-

wiciela, obj¹æ Go, siêgn¹æ jak 

tylko wysoko mo¿na, aby 

przej¹æ tajemnicz¹ si³ê sp³ywa-

j¹c¹ z krzy¿a. Nastêpnie doty-

kaj¹ wszystkich swoich bol¹-

cych miejsc z g³êbokim przekonaniem, 

¿e doznaj¹ ulgi. 

W najmniejszym z bocznych o³tarzy, 

ale zarazem najstarszym, umieszczony 

jest obraz Najœwiêtszej Maryi Panny ze 

œw. Joachimem i œw. Ann¹. Byæ mo¿e, ¿e 

pochodzi on z poprzedniego, drewniane-

go koœcio³a i datuje siê na pierwsz¹ po³o-

wê XVII wieku, podobnie jak ma³y 

krucyfiks z zakrystii. Dwa inne o³tarze 

oraz ambona to elementy barokowe,  

pochodz¹ce z XVIII wieku.

(Red.)
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Korony poœwiêcona przez Jana Paw³a II

Koronacja niczym 
testament Jana Paw³a II

Uroczystoœæ koronacji Matki Bo¿ej 

Wieleñskiej ma wyj¹tkowe znaczenie. 

Choæ w tym roku Koœció³ w Polsce prze-

¿ywaæ bêdzie kilka uroczystoœci korona-

cyjnych to jednak tylko w Wieleniu 

dokonane zostanie to koronami pob³ogo-

s³awionymi i poœwiêconymi przez Jana 

Paw³a II.

Korony pob³ogos³awione zosta³y 

przez Ojca Œwiêtego podczas pielgrzym-

ki, jak¹ delegacja kaszczorskiej parafii 

odby³a pod koniec paŸdziernika 2004 r. 

Wówczas, na œrodowej audiencji 27. pa-

Ÿdziernika Jan Pawe³ II pob³ogos³awi³ 

korony dla Matki Bo¿ej Wieleñskiej. De-

legacja w podziêkowaniu ofiarowa³a Pa-

pie¿owi obraz przedstawiaj¹cy wize-

runek Matki Bo¿ej Wieleñskiej namalo-

wany przez p. Krzysztofa Rollê. 

Fakt, i¿ niestety Jana Paw³a II nie ma 

ju¿ wœród nas, nadaje uroczystoœci        

w Wieleniu wyj¹tkowego charakteru. 

Oto bowiem realizowana jest wola Pa-

pie¿a Polaka, aby na skronie Wieleñskiej 

Pani powróci³y korony. Nie sposób nie 

traktowaæ wiêc koronacji jak wype³-

nienia testamentu Ojca Œwiêtego, nie te-

go spisanego, lecz tworzonego przez 

jego czyny i znaki.

Arcybiskup Matropolita Poznañski 

Stanis³aw G¹decki w swoim liœcie dusz-

pasterskim z 8 czerwca 2005 r. pisze 

m.in.: „Obrzêd koronacyjny jest tak¿e 

aktem spo³ecznym. Dziêki niemu wkorze-

niamy siê w prastar¹ tradycjê Koœcio³a, 

która - pocz¹wszy od papie¿a Grzegorza 

III (732 r.) przekazuj¹cego z³oty diadem 

dla obrazu Matki Bo¿ej w Rzymie - ci¹gle 

przybiera na sile. Jest jakby uwieñcze-

niem d³ugotrwa³ej duchowej wiêzi ludu 

Bo¿ego z tym oto wizerunkiem Matki 

Najœwiêtszej. Z tym, za którego przyczy-

n¹ doznaliœmy szczególnych ³ask: na-

wróceñ, uzdrowieñ, pomocy i pociechy. 

Tak w³aœnie jest w Wieleniu Zaobrzañ-

skim, któremu od XV wieku patronuje 

"Ucieczka Grzeszników". Lista otrzyma-

nych w tym miejscu ³ask jest wyj¹tkowo 

d³uga. Korona jest zatem wyrazem na-

szej wdziêcznoœci za opiekê, której do-

znaliœmy od Matki Najœwiêtszej oraz 

znakiem ufnoœci, ¿e bêdzie Ona nadal 

roztaczaæ swoj¹ macierzyñsk¹ obecnoœæ 

poœród ludu.”

A to ju¿ teraz wiem!
Podczas pielgrzymki w 1999 r. ksi¹dz kustosz W³adys³aw 

P³óciennik zamieni³ z Janem Paw³em II kilka zdañ. Dzisiaj 
wspomina ten czas: - Postanowi³em, ¿e nie bêdê szuka³ 
osobistego kontaktu z Janem Paw³em II, niech przywitaj¹ siê i 
przedstawi¹ swoje proœby œwieccy. Tak siê jednak sta³o, ¿e w 
t³umie papie¿ znalaz³ siê blisko mnie. Przeprasza³em za swój 
strój. Ojciec Œwiêty popatrzy³ mi w oczy i zapyta³, sk¹d jestem. 
Odpowiedzia³em, ¿e pracujê w Sanktuarium Matki Boskiej w 
Wieleniu. Gdzie to jest? - zapyta³.  Czterdzieœci piêæ kilometrów 
od Leszna. -  A to ju¿ teraz wiem - odrzek³ Ojciec Œwiêty i udzieli³ 
b³ogos³awieñstwa dla ca³ej parafian I sanktuarium. 

WypowiedŸ dla G³osu Wolsztyñskiego Nr 7/2005
Jan Pawe³ II Ks. Proboszcz

W³adys³aw P³óciennik
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Komu z was mi³e cudne baœni kwiaty, 
Niech Wielkopolskie zwiedza sielskie chaty. 
Chocia¿ wrzeciono dziœ w nich ju¿ nie przêdzie, 
Jednak baœñ star¹ znajdziesz jeszcze wszêdzie. 
I dziœ, jak niegdyœ po œwiêtym Nieszporze, 
Czy to w niedzielê, lub te¿ œwiêto Bo¿e - 
M³odzie¿, co lepsza w chacie stó³ obsiada. 
I wdziêcznie s³ucha opowiadañ dziada. 
Oj, i ja mia³em dziadka-powieœciarza, 
Co baœnie barwniej odda³ od malarza. 
Dzieñ i noc s³uchaæ ci go mo¿na by³o 
Choæ lata ca³e, a ciê nie znu¿y³o. 
Jedn¹ z tych licznych powtórzê wam baœniê - 
Ciekaw¹, piêkn¹, o Wieleniu w³aœnie: 
Tysi¹c lat temu, nim przed œwiat³em Wiary 
Perun, Œwiatowid usun¹³ siê stary, 
Na wzgórzu ponad Marzanny jeziorem 
Ognie niecone bywa³y wieczorem, 
By do gontyny Belboha dobrego 
Ka¿dy móg³ trafiæ, chc¹c pomocy jego. 
S³ug¹ Belboha by³ kap³an Welony, 
Który a¿ z Rugii przyszed³ w lackie strony 
I strzeg³ gontyny i s³u¿bê sprawowa³ 
Tak szczerze, ¿e go wszystek lud mi³owa³ 
I ¿y³ Welony dla Belboha sprawy, 
I dla jedynej córy swojej - S³awy, 
Co i w gontynie pos³ugi pe³ni³a, 
Czem jeno mog³a ¿ycie mu s³odzi³a - 
Piêkn¹ zaœ by³a, jak lilijka polna. 
Nieraz bywa³o, jaskó³ka swawolna - 
Wokó³ niej tañcem j¹ adorowa³a, 
Nad S³aw¹ dziwy wyszczebiotywa³a. 
Cieszy³ siê ojciec z córy urodziwej, 
Zdawa³o siê te¿, ¿e bardziej szczêœliwej 
Istoty nie masz nad niê ju¿ na œwiecie. 
Jednak w tym razie mylili siê przecie 
Ojciec jak ludzie, bo i S³awa mia³a 
Sw¹ troskê, z której siê wydaæ nie chcia³a, 
Raczej nie mog³a, znaj¹c ojca swego, 
Jako na Boga Ukrzy¿owanego 
Strasznie zawziêtym by³, ¿e bez litoœci - 
Przekl¹³by mimo swej wielkiej mi³oœci 
Jedyn¹ córkê, gdyby mu wyzna³a, 
¯e Bogu Chrzeœcian serce swe odda³a. 
Jej aposto³em by³ niejaki Beli. 
Nie wiele o nim ludzie co wiedzieli 
Prócz, ¿e nie dawno ojców bogi stare 
Porzuci³, w Niemczech bior¹c now¹ wiarê, 
Tam te¿ rycerzem zosta³ pasowany; 
Po co zaœ przyszed³ pomiêdzy Polany, 
To rozmaicie sobie t³umaczono 
I jak na ogó³, go nienawidzono... 
Dziwne te¿ by³o jego zachowanie: 
Jakieœ szczególne mia³ upodobanie 
Do starej lipy, co pod wzgórkiem sta³a; 
Przed ni¹ to jego rêka zapala³a 
Nieraz ³uczywo, lub œwiecê woskow¹, 

I wtedy przed ni¹ sta³ z okryt¹ g³ow¹, 
Nieraz i klêcza³, co wszystkich dziwi³o, 

Bo przecie¿ prawo chrzeœciañskie broni³o 
K³aniaæ siê drzewu, on je zaœ szanowa³. 
Ale, ¿e pod niem chatkê sw¹ zbudowa³, 

Welony wykl¹³ miejsce to od bogów; 
Zdala wiêc ono jak i chaty progów 
Omija³ ka¿dy, bogom ojców sta³y. 

Nikt wiêc nie wiedzia³, jak sprawy siê mia³y, 
¯e nie lipinê czci³ Beli pogañsko, 

Lecz modli³ siê przed S³u¿ebnic¹ Pañsk¹. 
Jak ta figura tutaj siê dosta³a, 

Beli nie wiedzia³; doœæ, ¿e ju¿ tu sta³a 
Przy pniu, na jednem z ramion rosochatych: 
Marya, jak dzieciê, w sukienkach bogatych, 

G³owy - korony z³ociste zdobi³y, 
Oczu Maryi wyraz by³ tak mi³y, 

¯e ju¿ nie odbieg³ od miejsca onego, 
Przez Pannê Œwiêt¹ tutaj obranego... 

Tu ile mog³a, S³awa przychodzi³a 
I do Panienki swe mod³y wznosi³a. 
Przy boku Beli, swego przyjaciela, 
Prosi³a szczerze Matkê Zbawiciela, 

By conajprêdzej Polsce œwiat³o da³a, 
Wiara Chrystusa, by wnet zawita³a... 

W Dziewanny by³o uroczyste œwi¹tki: 
Prawie, co koñczyæ maj¹ siê obrz¹dki, 

Tylko Marzanna ma byæ utopiona; 
Ale gdzie S³awa? Pierwsz¹ zwykle ona - 

Marzannie wst¹¿kê w pas przewi¹zywa³a, 
Ona w pochodzie dziewom przodowa³a. 

Kiedy tak z myœl¹ biedzi siê Welony, 
Bie¿y ktoœ k?niemu z starej lipy strony - 

To Znosek stary, przyjaciel jedyny: 
Bracie! Ty darmo wygl¹dasz dziewczyny, 

Zagabnie popa, - dla nas ju¿ stracona! 
IdŸno pod drzewo, a ujrzysz, jak ona 

Z niewiernym k³ania siê lipie przeklêtej!... 
Jêkno³ Welony, bólem strasznym zdjêty, 

Rozdziera szatê i - ku m³odzi bie¿y, 
Kopnie Marzannê, co niestrojna le¿y: 
Za mn¹ tu¿ dzieci!... Inn¹ dostaniecie 

Dzisiaj Marzannê!... Moje w³asne dzieciê, 
Co siw¹ g³owê ojca pohañbi³o 

I przodków Bogi przes³awne zdradzi³o!... 
¯yw¹ Marzannê!... S³awê utopimy!... 

Chce byæ ochrzcon¹? my j¹ dziœ ochrzcimy!... 
Bie¿y ju¿ rzesza z pieœni¹ o Marzannie. 

S³awa pieœñ s³yszy, wiêc Najœwiêtszej Pannie 
Duszê poleca, bo wie, co j¹ czeka: 

Zamiast Marzanny, j¹ dziœ przyjmie rzeka... 
Rycerza chroniæ zaleca pop stary, 

Boæ zawsze goœciem on, choæ wrogiej wiary... 
S³awa pos³uszna na zew rodziciela, 

Uœciskiem rêki ¿egna przyjaciela, 
Z g³owy swój welon z wianeczkiem zdejmuje: 

Tobie Panienko dziœ go ofiarujê!... 
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I posz³a, wiedz¹c, ¿e œmieræ na ni¹ czeka... 
Chwil kilka, Beli s³yszy plusk z daleka - 
Ani nie jêk³a owieczka ofiarna. 
Ognie pogas³y, noc jak Ereb czarna 
Zaleg³a ca³¹ gontyny osadê, 
Bo zaniechano tañcy i biesiadê -
Szanuj¹c rozpacz i smutek kap³ana. 
A S³awa?... Ta ju¿ z rêki Niebios Pana 
Palmê nagrody wiecznej odbiera³a, 
I z Matk¹ Jego ju¿ siê radowa³a... 
Noc ca³¹ spêdzi³ rycerz przy jeziorze... 
A kiedy ranne zaœwita³y zorze, 
Rzecz dziwna, w³aœnie tam, gdzie stan¹³ Beli, 
Z kryszta³owego jeziora topieli - 
Dziewicy zw³oki na brzeg wyp³ynê³y, 
I wnet na jego rêkach te¿ spoczê³y. 
Pochowa³ rycerz zw³oki Mêczennicy - 
W bliskiej Polanom Slezanów dzielnicy, 
Sam chcia³ byæ stró¿em grobu tak drogiego, 
Wiêc zrzek³ siê wygód i szczêœcia ziemskiego... 
Obok pustelni - osada powsta³a, 
Od S³awy grobu nazwê swa przybra³a. 
Dziœ na jej miejscu miasteczko znajdziemy, 
Lecz gdzie grób S³awy? - ju¿ siê nie dowiemy.. 
Po stracie córki, rozpacz¹ trawiony, 
Spokoju nie mia³ ju¿ stary Welony. 
Chodzi³ jak b³êdny, sam do siebie prawi³ 
Wreszcie gontynê na ³asce zostawi³ 
I tak siê tu³a³, a¿ razu pewnego, 
Znaleziono go w gaju wisz¹cego 
Gaj to by³ œwiêty, £adzie poœwiêcony, 
A zwa³ siê "Czarem"; lecz, ¿e by³ ska¿ony 
Œmierci¹ gwa³town¹ popa, wiêc "KaŸczarem" 
Przezwano go. Dziœ zwie siê ju¿ "Kaszczorem" - 
Wioska du¿a, gdzie w miejscu £ady gaju, 
Wedle praprzodków zbo¿nego zwyczaju - 

Wzniesiono koœció³ Bogu prawdziwemu... 
Z czasem gontyna te¿ temu samemu 
Leg³a losowi. Miejsce zaœ po onym - 

Popie pogañskim, nazwano "Welonem". 
Inni znów twierdz¹, ¿e od dziewiczego - 

S³awy welona, wysz³o dzisiejszego 
"Wielenia" miano. Jezioro marzanny, 

Œwiêci dziœ s³odkie Imiê Maryi Panny... 
Od œmierci S³awy wieki zesz³y ca³e: 
Niejednê Wieleñ przeby³ ju¿ nawa³ê, 

I jak niejedno w gruzy podczas wojny, 
Drugie w niepamiêæ posz³o w czas spokojny. 

I lip¹ nikt siê ju¿ nie opiekowa³, 
Bo któ¿by - drzewskiem starym siê zajmowa³?... 

Ludzie z wyciêciem jej siê nie kwapili: 
Zdrowa, niech pachnie i nadal - mówili... 

Razu pewnego pastereczka ma³a, 
Gdy g¹ski swoje z ³¹ki ju¿ zgania³a, 

By pójœæ do domu, patrzy - lipa w blasku! 
Na niej - w promieniach - niczem na obrazku - 

Tak œliczna Pani z Dzieci¹tkiem na rêku, 
Z wyrazem tak s³odkim, ¿e dziewczê bez lêku 

Klêka pod drzewem, i jak umie, szczerze 
Pozdrawia Maryê, odmawia pacierze. 
Gdy siê raz trzeci widzenie powtarza, 

Marya ¿¹da dla Syna o³tarza... 
Stawa w Wieleniu wiêc przybytek Bo¿y, 

Na który hojnie Wojewoda ³o¿y. 
O³tarz zdobi³ wizerunek œwiêty - 

Bogarodzicy z starej lipy zdjêty... 
Przezeñ Marya wielkiej czci doznaje, 

Bo ka¿dy, kto siê z wiar¹ tu udaje - 
B¹dŸ to nieszczêœciem, smutkiem przyciœniony, 

Czy to schorza³y, kaleka, strapiony, 
¯aden nie wraca³ st¹d niepocieszony...

Wieleñskie Sanktuarium Matki 
Bo¿ej Ucieczki Grzeszników, w sobotnie 
przedpo³udnie 28 maja 2005 r. odwie-
dzili laureaci i uczestnicy Ogólnopol-
skiego Konkursu na Wiersz Maryjny. 
Uroczystoœci przewodniczy³, w imieniu 
ksiêdza arcybiskupa Stanis³awa G¹-
deckiego metropolity poznañskiego  
który sprawowa³ honorowy patronat nad 
konkursem, ksi¹dz biskup prof. dr hab. 
Marek Jêdraszewski.

 Po uroczystej Liturgii Eucharysty-
cznej, jurorzy w osobach Ryszard Biber-
stajn, Maria Stasiewicz, Zbigniew Gor-
dziej og³osili wyniki konkursu. 

Nagrody g³ówne w trzech katego-
riach przypad³y Zuzannie Lewando-
wskiej (kategoria do lat 12), Paw³owi 
Giersz (kategoria do lat 16) oraz Era-
zmowi Stefanowskiemu (kategoria po-
wy¿ej 20 lat)

Poezj¹ s³awiona Maryja
Dziêkuj¹c wszystkim uczestnikom    

i organizatorom tego konkursu ks. bi-
skup Marek Jêdraszewski mówi³ o wiel-
kiej czci do Matki Bo¿ej, jak i obowi¹zku 
rozwijania danych nam przez Stwórcê 
talentów. Podziwia³ m³odych twórców, 
¿yczy³ im jeszcze wielu osi¹gniêæ zau-
wa¿aj¹c przy tym, i¿ dobrze wystarto-
wali.

Owocem tego konkursu jest wydany 
przez Ksiêgarniê œw. Wojciecha w Po-
znaniu tomik wybranych wierszy pt. Od 
serca na grzech chorego... Matce Bo¿ej 
Wieleñskiej. Tomik ten pozostanie za-
pewne trwa³ym i widocznym œladem 
lipcowej koronacji Figury Matki Bo¿ej 
Wieleñskiej. 

Wiersze zwyciêzców konkursu pu-
blikujemy na 15 stronie.
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Na Szlaku Cysterskim - Przemêt- Kaszczor - Wieleñ

Sanktuarium Matki Boskiej
Ucieczki Grzeszników w Wieleniu

Koœció³ p.w. œw. Wojciecha
w Kaszczorze

Historia Ziemi Przemêckiej zwi¹zana jest œciœle z histori¹ zakonu cystersów. 

Szczególne miejsce w historii tej zajmuje Wieleñ i tutejsze Sanktuarium. Na tutejsze 

tereny pogranicza wielkopolsko-œl¹skiego Cystersi przybyli w 1278 roku, kiedy to 

Boles³aw Pobo¿ny i Przemys³aw II wystawili dokument fundacyjny na rêce opata       

z Parady¿u-Goœcikowie - za³o¿yciela nowego klasztoru. Cystersi otrzymali wówczas 

potwierdzenie darowizny 8 wsi uczynionej przez Beniamina Zarembê, kilka lat 

wczeœniej. Zakon otrzyma³ wówczas takie wsie jak Plove, Wieleñ, £upice, Obrzycko, 

Przysieka, Pyrzyce (dziœ nie znane), Ciosaniec, Os³onin.

Cystersi przybywaj¹c w okolice Przemêtu nowy klasztor za³o¿yli na terenie 

dzisiejszego Kaszczoru. By³ rok 1278. Wkrótce zakonnicy przenieœli siê do 

pobliskiego Wielenia, a nastêpnie w 1418 roku do Przemêtu. Jednoczeœnie zakon 

powiêksza³ swój maj¹tek ziemski - w 1290 r. zyska³ Mochy, w 1298 r. Przysiekê 

Niemieck¹, w 1305 r. Starkowo i Poladowo.

Warto tu zaznaczyæ, i¿ próby zlokalizowania opactwa w Przemcie podjêto ju¿      

w 1210 roku, a wiêc bardzo wczeœnie. Dokument fundacyjny wyda³ wówczas W³a-

dys³aw Odonic. Przyczyn niezrealizowania fundacji szukaæ nale¿y po stronie 

zakonników z klasztoru z Porty, który fundacjê otrzyma³. Wartoœæ fundacji by³a je-

dnak niewielka a zakonnicy z Porty zajêci byli prac¹ misyjn¹ w Inflantach. 

Rezygnacja z darowizny W³. Odonica podyktowane by³o wiêc faktem, i¿ nowa fun-

dacja w okolicach Przemêtu nie dawa³a ¿adnych mo¿liwoœci do dzia³alnoœci misyjnej. 

Z drugiej strony na niezrealizowanie fundacji wp³yw mia³y zapewne przeszkody 

czynione ze strony ksi¹¿¹t polskich. Wkrótce - w latach 30-tych XIII wieku cystersi 

za³o¿yli opactwo w niedalekim Parady¿u, a nieco póŸniej (1237-49) w Obrze. 

Ostatecznie translokacja klasztoru wieleñskiego do Przemêtu mog³a rozpocz¹æ siê 

dopiero na pocz¹tku XV wieku. 

Translokacje, a wiêc zmiany lokalizacji klasztorów, wynika³y zazwyczaj z nie-

dogodnoœci miejsca pierwotnej lokacji. Ow¹ niedogodnoœæ stanowi³y zazwyczaj 

czynniki topograficzno-hydrograficzne, gospodarcze, organizacyjne, polityczne        

i prawne. W przyadku “przeniesienia” klasztoru z Wielenia do Przemetu mo¿emy 

mówiæ o jego konkretnych przycznach. Tanslokacja spowodowana by³a, jak wynika     

z dokumentu wydanego w Krakowie w 1409 r. przez króla W³a-

dys³awa Jagie³³ê, by³a chêæ osiedlenia siê w bardziej bezpie-

cznym miejscu.  Wieleniu bowiem cystersi byli nara¿eni na czê-

ste rabunki i grabie¿e ze strony Brandenburczyków. Wielu bada-

czy tego tematu stwierdza, i¿ podstawow¹ przyczyn¹ zmiany sie-

dziby cystersów by³y wzglêdy ekonomiczne. Cystersi posiadali 

wyspecjalizowan¹ grupê zakonników zwanych “mercatores”, 

którzy zajmowali siê handlem zakonnym. Œw¹tynia w Wieleniu 

znajdowa³a siê w pobli¿u drugorzêdnego szlaku handlwego, tym-

czasem przez Przemêt przebiega³a g³ówny szlak Krosno-Sule-

chów-Wolsztyn-Koœcian.

Koœció³ p.w. œw. Jana Chrzciciela 
w Przemêcie
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Cystersi nie zapominaj¹ o wieleñskiej siedzibie

Wieleñscy cystersi mimo, ¿e na pocz¹tku XV wieku przenieœli siê do Przemêtu, nie 

zapomnieli o swojej dotychczasowej siedzibie w Wieleniu. Kiedy stary drewniany 

koœció³, siêgaj¹cy jeszcze czasów wojewody Beniamina Zaremby, zosta³ zniszczony 

przez po¿ar, cystersi, zanim na dobre przenieœli siê do Przemêtu, wybudowali nowy 

koœció³. A kiedy i ten koœció³ w po³owie XVII wieku spali³ siê, cystersi przemêccy 

wybudowali kolejny koœció³ - tak¿e drewniany. Now¹ œwi¹tyniê w roku 1664 po-

œwiêci³ sufragan poznañski, Marian Kurski. 

Ju¿ wkrótce koœció³ ten nie móg³ pomieœciæ wszystkich pielgrzymów, t³umnie 

przybywaj¹cych z odleg³ych okolic. Wzniesiono wiêc nowy, obszerniejszy koœció³, 

tym razem murowany z kamieni i ceg³y. Kamieñ wêgielny pod nowy koœció³ po³o¿y³ 

16 maja 1731 r. ksi¹dz Bu³akowski - opat przemêcki. Œwi¹tyniê poœwiêci³ 28 stycznia 

1742 r. ksi¹dz Hieronim Turno. Do nowego koœcio³a przeniesiono uroczyœcie ³askami 

s³yn¹c¹ figurê Matki Bo¿ej. Nowa œwi¹tynia, istniej¹ca do dzisiaj, sta³a siê 

Sanktuarium Matki Bo¿ej Wieleñskiej. Papie¿ Pius VI pismem z dnia 4 wrzeœnia 1783 

roku udzieli³ odpustu zupe³nego wszystkim p¹tnikom, którzy w Œwiêto Nawiedzenia 

lub w oktawie odwiedz¹ koœció³ wieleñski.

Cystersi (³ac. Cistercenses) - pe³na 
³aciñska nazwa Ordo Cisterciensis 
(OCist) - zakon katolicki, wywodz¹cy 
siê z benedyktynów i pos³uguj¹cy siê 
regu³¹ benedyktyñsk¹. Za³o¿ony      
w 1098 przez œw. Roberta z Moles-
me, pierwszego opata z Citeaux we 
Francji. 
Zakonnicy nosz¹ bia³y habit z czar-nym 
szkaplerzem przepasanym p³ó-
ciennym pasem. 
Opactwa i klasztory cysterskie by³y  
w œredniowieczu wa¿nymi oœrodka-mi 
kultywuj¹cymi kulturê, nauki, me-
dycynê, wprowadzaj¹cymi postêp         
w rzemioœle i rolnictwie.
Do Polski cystersi zostali sprowa-
dzeni w po³owie XII wieku. Do dzisiaj 
czynne s¹ opactwa w Krakowie 
(Mogi³a), Jêdrzejowie, Sulejowie, 
Szczyrzycu, W¹chocku oraz parafia 
w Oliwie zarz¹dzana przez Cyster-
sów.
Cystersi powracali do ewangelicznej 
prostoty i praktyki ubóstwa, wszystko 
to mia³o prowadziæ do naœladowania 
Chrystusa. Mnisi musieli wyrzec siê 
wszelkiego bogactwa. Du¿y nacisk 
by³ po³o¿ony na surowoœæ obycza-
jów. Cysters mia³ byæ pokutnikiem, 
który odsuwa siê od œwiata docze-
snego, ¿yje w samotnoœci i ciszy. 
Mnisi osiedlali siê przewa¿nie na pu-
stkowiach, w lasach lub w bagnistych 
dolinach, w miejscach bardzo odda-
lonych od osad, dlatego te¿ musieli 
byæ samowystarczalni. Prowadzili 
w³asne gospodarstwa, uprawiali zie-
mie.

Herb Zakonu Cystersów

Klasztory cysterskie
na ziemiach polskich
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Kult Matki Bo¿ej Wieleñskiej

Jak pielgrzymowano
do Wielenia?

Dok³adny czas pocz¹tków kultu Ma-
tki Bo¿ej Wieleñskiej nie jest znany. 
Dawne ustne przekazy wskazuj¹, i¿ kult 
ten trwa³ ju¿ d³ugo przed przybyciem na 
te tereny cystersów. Matka Bo¿a mia³a 
objawiæ siê na pniu lipy w Wieleniu 
ubogiej pasterce. Z czêœci lipy wyrze-
Ÿbiono figurê Matki Bo¿ej i ustawiono  
w miejscu objawienia. I tu - pod nie-
wielk¹ kapliczk¹ gromadzili siê pierwsi 
pielgrzymi.

W XIII wieku figura przeniesiona 
zosta³a do wybudowanego w Wieleniu 
przez cystersów koœcio³a. Kult Matki 
Bo¿ej Wieleñskiej móg³ wiêc rozwijaæ 
siê na coraz wiêksz¹ skalê. Na ca³otygo-
dniowe modlitwy œci¹ga³y tu co roku t³u-
my pielgrzymów. Wkrótce jednak przy-
sz³y z³e czasy dla Sanktuarium i piel-
grzymuj¹cych do niego.

W czasie rozbiorów dla Wielenia 
nadszed³ czas zastoju i zaniedbania piel-
grzymek. Odpust ograniczono dla jedne-
go dnia. Zreszt¹ czas wojen napoleoñ-
skich nie sprzyja³ spokojnej atmosferze 
do organizowania pielgrzymek. Sytuacja 

ta trwa³a a¿ do 1862 r., kiedy to w Wie-
leniu zaczê³y zjawiaæ siê wiêksze piel-
grzymki. Œwi¹tynia odzyska³a swój da-
wny blask.

Podczas II wojny œwiatowej Sanktu-
arium zosta³o zamkniête, a koœció³ prze-
znaczono do rozbiórki. Uda³o siê jednak 
tego unikn¹æ. Po wojnie powrócono do 
tradycji wieleñskich odpustów.  Ksi¹dz 
arcybiskup Walenty Dymek, metropolita 
poznañski, zatroskany o ¿ycie religijne 
w diecezji, 17 kwietnia 1948 roku 

zwróci³ siê z ape-
lem o o¿ywienie  
i pog³êbienie kul-
tu Matki Bo¿ej  w 
Sank tua r i ach .  
Dlatego wysy³a-
no zaproszenia 
na odpust wie-
leñski do pobli-
skich dekanatów. 
Odpust zapla-
nowano od 1 do  
4 lipca. Przyby³o 
du¿o pielgrzy-
mów wraz ze 
swoimi duszpa-
sterzami. Nie wsmak by³o to w³adzy 
pañstwowej. W efekcie przez nastêpne 
dwa lata odpust odbywa³ siê praktycznie 
tylko 2 lipca.Dopiero w roku 1951 
przywrócono odpusty oœmiodniowe. 

 Nadal jednak sporym utrudnieniem 
by³y dzia³ania podejmowane przez w³a-
dze pañstwowe. Wydawano m.in. zarz¹-
dzenie o koniecznoœci uzyskiwania ze-

zwoleñ na odby-
cie pielgrzymki.

Nie obywa³o 
siê jednak bez 
zgrzytów, trwaj¹-
cych przez szereg 
lat. W czasie dro-
gi, a zw³aszcza 
tu¿ przed Wiele-
niem pielgrzymi 
bywali karani li-
cznymi manda-
tami za rzekome 
przestêpstwa dro-
gowe. To jednak 
nie zahamowa³o 
nap³ywu piel-

grzymów.
W 1961 roku w³adze pañstwowe 

wprowadzi³y przepis wymagaj¹cy od or-
ganizuj¹cych pielgrzymkê do Wielenia 
imiennego wykazu osób w niej ucze-
stnicz¹cych, wraz z podaniem miejsca 
ich pracy i zamieszkania oraz osób odpo-
wiedzialnych za porz¹dek i opiekê sani-
tarn¹.  

Z pewnoœci¹ takie zarz¹dzenie wp³y-
nê³o na rezygnacjê z udzia³u w piel-
grzymce przez wiele osób, które oba-
wiali siê, i¿ mog¹ ich spotkaæ za to jakieœ 

szykany. Ludzie silni charakterem i wia-
r¹ nic sobie z tego jednak nie robili. 

Nastêpne lata up³ynê³y w Wieleniu 
na przygotowaniu siê do radosnych 
obchodów milenijnych Chrztu Polski.     
2 lipca 1966 roku Wieleñ z³¹czy³ siê du-
chowo z ca³¹ Polsk¹ i swoim Arcybi-
skupem.

W roku 1967 odpust organizowa³ 
nowy kustosz i proboszcz kaszczorski, 
ksi¹dz Zbigniew Gmerek. W czasie spra-
wowania pos³ugi kap³añskiej podj¹³ sta-
rania o urzêdowe potwierdzenie kultu 
Matki Bo¿ej w Wieleniu. Na jego proœbê 
Penitencjaria Apostolska dekretem z            
6 paŸdziernika 1971 roku potwierdzi³a 
uzyskanie odpustu zupe³nego w San-
ktuarium Matki Bo¿ej w Wieleniu Zao-
brzañskimn zarówno w Œwiêto Matki 
Bo¿ej Wieleñskiej, jak i w oktawê.

Pod koniec 1974 roku ksi¹dz pro-
boszcz Zbigniew Gmerek zosta³ powo-
³any do Poznania i obj¹³ rozleg³¹, wielo-
tysiêczn¹ parafiê œw. Rocha. Nowym 
proboszczem kaszczorskim i kustoszem 
wieleñskim zosta³ ksi¹dz W³adys³aw 
P³óciennik.

Jednym z najbardziej udanych od-
pustów pod wzglêdem frekwencji i ro-
zdanych Komunii œwiêtych by³ rok 1978. 
Wówczas w okolicy przypad³o nawie-
dzenie Matki Bo¿ej w Jej jasnogórskim 
wizerunku.

Po zmianie systemu politycznego    
w Polsce, zdaj¹c sobie sprawê, jak wielki 
wp³yw wywiera Wieleñ na ¿ycie ducho-
we wiernych, ks. abp Jerzy Stroba podj¹³ 
decyzjê o koronacji figury Matki Bo¿ej 
Wieleñskiej na prawie diecezjalnym. 
Dokona³ tego dnia 5 wrzeœnia 1993 roku. 
Niestety, radoœæ z coraz wiêkszej czci, 
zosta³a zm¹cona kradzie¿¹, jakiej doko-
nano w nocy z 17 na 18 czerwca 2003 
roku. Nieznani sprawcy w³amali siê 
wówczas do koœcio³a i skradli korony ze 
skroni Matki Bo¿ej i Dzieci¹tka.

Red.
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Odpustowe refleksje
czyli jak to na odpuœcie bywa³o

Wspomnienia p. Emilii Walkowiak 
z Kaszczoru

W okresie miêdzywojennym i w pier-
wszych latach po drugiej wojnie œwia-
towej uroczystoœci odpustowe w Wiele-
niu trwa³y tylko dwa dni - 1 i 2 lipca. 
Rozpoczyna³y siê wczesnym wieczorem 
1 lipca uroczystymi nieszporami, z kaza-
niem i procesj¹. Mszy œwiêtej wieczornej 
nie by³o. Potem poszczególne parafie 
mia³y swoj¹ adoracjê. Ludzie siê modlili 
przez ca³¹ noc. Ju¿ od po³udnia przy-
chodzi³y piesze pielgrzymki od strony 
Wolsztyna. Zatrzymywa³y siê w Ka-
szczorze. Ludzie wchodzili do rzeki, a¿e-
by siê obmyæ. Wielu sz³o na bosaka i do-
piero w Kaszczorze wk³adali sanda³y czy 
tenisówki. 

Ka¿da pielgrzymka, gdy wkracza³a 
do Kaszczoru, witana by³a biciem dzwo-
nów. Na wie¿y koœcio³a ch³opy mieli s³u-
¿bê. Kiedy us³yszeli œpiew, by³o wiado-
mo, ¿e pielgrzymka wkracza do wsi          
i  mo¿na by³o ju¿ dzwoniæ. Poprzez ³¹ki 
echo nios³o œpiew do wioski. G³os dzwo-
nów i œpiew nastraja³ ludzi do pobo¿nego 
prze¿ywania Wielkiego Odpustu. Jako 
dzieciaki liczyliœmy, ile to ju¿ parafii 
przesz³o: osiem, dziesiêæ dwanaœcie        
i czasem nawet wiêcej. Ale to nie by³y 
jeszcze wszystkie pielgrzymki, bo od 
Brenna i W³oszakowic te¿ przychodzi³y 
grupy, ale tam wita³ je dzwon z Wielenia. 
Chor¹gwie, feretrony i starsi ludzie je-
chali wozami. Po wojnie ju¿ tych wozów 
by³o mniej. Zast¹pi³y je samochody. Gdy 
te uroczystoœci trwa³y 24 godziny, to 
oczywiœcie œcisk by³ du¿y. Nabo¿eñstwa 
zaœ odbywa³y siê tylko w koœciele. Na 
zewn¹trz koœcio³a pod lip¹ ustanowiono 
prowizoryczn¹ ambonê, sk¹d by³o g³o-
szone kazanie. Mikrofonów nie by³o. Tej 
starej lipy te¿ ju¿ nie ma. Jako ostatnia 
pielgrzymka do Wielenia sz³a parafia 
Kaszczor. By³a ona chyba najwiêksza, 
bo szli w niej ludzie Kaszczoru i z Moch, 
Polacy i Niemcy. Na przedzie szed³ 
organista W³adys³aw Weiss i prowadzi³ 
œpiew. W tych pierwszych latach po 
pierwszej wojnie œwiatowej, gdy jeszcze 
by³o du¿o Niemców, œpiewano raz po 
polsku, raz po niemiecku. W zwi¹zku     
z tym kilkanaœcie lat temu w gazecie 
leszczyñskiej ktoœ napisa³ wspomnienia 
z tamtych lat. By³ to z³oœliwy paszkwil, 
¿e jedni œpiewali polskie pieœni, a drudzy 
niemieckie, rywalizuj¹c miêdzy sob¹, 

chc¹c siê przekrzyczeæ. To nie jest pra-
wda. Przy tak du¿ej grupie ludzi zdarza³o 
siê, ¿e gdy na przedzie zaczêli inn¹ pieœñ, 
to koñcówka procesji nie s³ysza³a, ¿e ju¿ 
œpiewaj¹ w innym jêzyku. Nie by³o tu je-
dnak ¿adnej z³oœliwoœci. A co dzia³o siê 
w poszczególnych domach? Piek³o siê 
placki z myœl¹ o krewnych, którzy przy-
jad¹. Dawniej placek piek³o siê na wiel-
kie œwiêta. Z tego widaæ, ¿e Wielki Od-
pust zaliczany by³ do wielkich œwi¹t      
w parafii i okolicy. Nie do pomyœlenia 
by³o, a¿eby ktoœ w te dni zamiast do  
Wielenia jecha³ w pole czy do sianoko-
sów, ale to pokolenie kierowa³o siê m¹-
drym powiedzeniem: “Bez Boga ani do 
proga”.

Wspomnienia p. Stefanii Skorupiñ-
skiej z Kaszczoru

Kiedy zbli¿a³ siê 
czas Wielkiego od-
pustu w Wieleniu   
w latach szeœædzie-
si¹tych i póŸniej sie-
demdz ies i¹ tych ,  
wykonanie dekora-
cji na te uroczysto-
œci nale¿a³o do nas, 
to znaczy do mnie  
Stefanii Skorupiñ-
skiej i Stanis³awy 
Kajetanek. We wnê-
t r z u  k o œ c i o ³ a ,           
z przodu na bo-
cznych filarach, 
zwisa³y od górnych krawêdzi niebieskie 
materia³y, na których by³y umieszczone 
napisy maryjne. T³o o³tarza polowego 
stanowi³o wielkie ko³o, opiête niebie-
skim p³ótnem, spiêtym poœrodku, co 
tworzy³o jakby rozchodz¹ce siê promie-
nie. W poœrodku by³ umieszczony krzy¿ 
obci¹gniêty bia³ym p³ótnem.

W nastêpnych latach t³o o³tarza polo-
wego stanowi³ obraz matki Bo¿ej Wie-
leñskiej, wielkich rozmiarów (ponad 3 m 

wysokoœci). Brzegi tego obrazu by³y 
obramowane upiêtym niebieskim p³ó-
tnem. PóŸniej wykonano z³ocone ramki. 
Odpust trwa³ przez ca³y tydzieñ. Nie 
tylko z pobliskich parafii, lecz i z bardzo 
daleka przychodzi³y pielgrzymki. Najli-
czniejsze by³y zawsze 2 lipca i na zakoñ-
czenie odpustu. Czu³o siê, ze ludzie bar-
dzo pragn¹ oddaæ siê w opiekê Matce 
Bo¿ej, prosz¹ i dziêkuj¹ za otrzymane ³a-
ski. 

Chodziliœmy do Wielenia codzien-
nie, a najczêœciej dwa razy, to jest rano     
i wieczorem na nieszpory, bo ¿al by³o 
opuszczaæ te wspania³e nabo¿eñstwa      
i kazania, które tak wiele wiary, nadziei    
i mi³oœci do matki Bo¿ej wlewa³y w na-
sze serca.

Wiele ³ask uzyska³a moja rodzina 
dziêki wstawiennictwu Maryi  Ucieczki 
Grzeszników. Przez ca³e ¿ycie by³a dla 
mnie ³askawa.

Obecnie w Sanktuarium Matki Bo¿ej 
du¿o siê zmieni³o. Dziêki staraniom na-
szego ks. proboszcza W³adys³awa P³ó-
ciennika œwi¹tynia wypiêknia³a. Kolejno 
zosta³y odnowione wszystkie o³tarze.   
W Wieleniu nabo¿eñstawa odprawia siê 
czêœciej. Teren wokó³ koœcio³a jest za-
dbany i rozbudowany, przygotowany na 
przyjêcie wiêkszej liczby pielgrzymów. 
Tak te¿ siê dzieje. Matka Bo¿a  Ucieczki 
Grzeszników przyci¹ga coraz wiêksze 
rzesze pielgrzymów z coraz dalszych 
okolic. Dziêki temu chwa³a Maryi wci¹¿ 
roœnie.

Wspomnienia p. Felicji Nowak 
z Poznania

W naszym jêzyku nie mówi³o siê 
pielgrzymka do Sanktuarium, tylko 
kompania do Wielenia. Przypominam 
sobie, jak przez nasza wioskê prze-
chodzi³y kompanie. Z dala s³ychaæ by³o 
œpiew pieœni religijnych, wtedy odzywa³ 
siê g³os dzwonu z naszego koœcio³a na 
powitanie. Œpiewy przybli¿a³y siê, ode-
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zwa³y siê dzwoneczki ministrantów. My, 
dzieci, biegliœmy wtenczas w stronê ko-
œcio³a i ch³onêliœmy oczami niezwyk³e 
zjawisko. P¹tnicy wstêpowali do ko-
œcio³a i po krótkim odpoczynku ruszyli  
w dalsz¹ drogê.

To dzia³o siê w przeddzieñ odpustu -  
1 lipca. Nastêpnego dnia, 2 lipca, o go-
dzinie pi¹tej rano, wyruszy³a kompania   
z naszej wioski. Za ni¹ jecha³ wóz z fere-
tronem czy feretronami i innym sprzê-
tem. Nastêpnie wyrusza³y pe³ne wozy     
z gospodarzami i innymi ludŸmi. Wieœ 
pustosza³a, cich³a, a w powietrzu unosi³a 
siê dziwna, b³oga atmosfera, pogodna, 
s³oneczna. Pamiêtam, jak moja mama za-
bra³a siê z s¹siadami wozem do Wielenia. 
Po po³udniu pobieg³am za wioskê, a¿ na 
skraj lasu, oczekiwaæ jej powrotu. Widzê 
j¹ dziœ w wyobraŸni, w czarnej spódni-
czce i ³adnej , bia³ej bluzce, jak jedzie na 
wozie zbli¿aj¹cym siê leœn¹ drog¹. Mama 
opowiada³a mi, jak Matka Bo¿a ciekawie 
patrzy na wszystkich wchodz¹cych do 
koœcio³a.   

Gdy by³am starsz¹ dziew-
czyn¹, uda³am siê z mam¹ do 
Wielenia po raz pierwszy. Drugi 
raz wybra³yœmy siê z kole¿anka 
na noc. Spêdzi³yœmy j¹ w koœcie-
le, u stóp Matki Bo¿ej. Mog³am 
mieæ wówczas 14 lat. Trzeci raz, 
mo¿e w 17 roku ¿ycia, sz³am pie-
szo z nasz¹ kompani¹. Mieliœmy 
ambicjê, aby nasza kompania 
wypad³a wœród innych naj-
³adniej, najokazalej. Dziewczêta 
nios¹ce feretrony by³y przed 
wojn¹ ubrane po krakowsku, za 
czasów mojej babci  w bia³ych 
czepkach na g³owach, a wiêc w strojach 
regionalnych.  

I tak przesuwa³a siê przez Wieleñ       i 
przesuwa po dziœ dzieñ historia pokoleñ. 
W te historiê wpisa³ siê równie¿ ksi¹dz 
Robert Marcinkowski, którego pamiêtam 
jako kleryka.

Id¹c w kompanii, œpiewaliœmy pieœñ 
p¹tnicz¹: Matko Wieleñska, prosim Ciê 
w potrzebie mo¿e ostatni raz idziemy do 
Ciebie...

Refleksje p. Kazimierza Wolniczaka
z Brenna (1999 r.)

Min¹³ Wielki odpust ku czci Matki 
Boskiej Wieleñskiej. Szybko mija³y od-
pustowe dni tygodnia, bo ka¿dy by³ po-
œwiêcony innej intencji. Uroczystoœci 
rozpoczê³y siê nieszporami w sobotni 
wieczór - 30 czerwca. Niedziela poœwiê-
cona by³a rolnikom i rzemieœlnikom, 
którzy przybyli tu z ró¿nych stron. Nato-
miast g³ówna uroczystoœæ odpustowa 
przypad³a 2 lipca. Sumê odpustow¹ cele-

browa³ ks. Grzegorz Balcerek z Pozna-
nia. We wtorek u stóp Matki Boskiej na 
modlitwê zgromadzili siê rodzice ze 
swoimi dzieæmi. Niemowlêtom i dzie-
ciom kap³ani udzielili specjalnego b³o-
gos³awieñstwa. W œrodê do Wielenia 
zjechali kierowcy, bo by³ to dzieñ modli-
tw w ich intencji. Po nabo¿eñstwach 
poœwiêcono blisko 1000 pojazdów me-
chanicznych. By³a to wielka parada 
przeró¿nych aut przed Wieleñska Pann¹ 
Maryj¹. Wielki by³ dzieñ czwartkowy, 
poœwiêcony do po³udnia kap³anom, kle-
rykom i siostrom zakonnym oraz mini-
strantom i s³u¿bie liturgicznej. Nato-
miast wieczór nale¿a³ do stra¿aków. Od 
szeœciu ju¿ lat gromadz¹ siê wtedy wo-
kó³ polowego o³tarza stra¿acy ze swymi 
pocztami sztandarowymi i przedstawi-
ciele w³adz stra¿ackich z Wolsztyna, Le-
szna oraz samorz¹dowych w³adz powia-
towych i gminnych. Wieczorn¹ Mszê 
œwiêt¹ równie¿ celebrowa³ ks. Biskup 
Grzegorz Balcerek. S³oñce kry³o siê ju¿ 

za lasami, kiedy dobiega³a koñca wielka 
gala stra¿acka. A w pi¹tek przed Wieleñ-
ska Pann¹ Maryj¹ zgromadzili siê eme-
ryci i renciœci, którzy w Jej opiekuñcze 
d³onie powierzyli swoje troski i k³opoty 
dnia codziennego. Podobna by³a sobota, 
poœwiêcona ludziom chorym. Na wspól-
n¹ modlitwê do Niepokalanego serca 
Maryi przywiod³y ich niedomagania      
i ufnoœæ w ³askê Bo¿¹. Chorym udziela-
no b³ogos³awieñstwa Najœwiêtszym Sa-
kramentem i sakramentu namaszczenia.

Kolejna niedziela by³a dniem wdziê-
cznoœci za opiekê Matki Boskiej i zakoñ-
czeniem odpustu, któremu przyœwieca³o 
has³o: “Z Maryj¹ w XXI wiek”. Nad 
ca³oœci¹ odpustu czuwa³ kustosz San-
ktuarium ks. Kanonik W³adys³aw P³ó-
ciennik, proboszcz kaszczorski. Co-
dzienn¹ pos³ug¹ duszpasterska wspie-
ra³o go wielu ksiê¿y, od lat zaprzyja-
Ÿnionych z Matk¹ Bo¿¹ Wieleñsk¹. By³o 
te¿ wielu m³odych ksiê¿y, którzy przed 
laty krz¹tali siê wokó³ o³tarza jako kle-
rycy. Odpustowa dusz¹ jest te¿ ojciec 
B³a¿ej z klasztoru Ojców Franci-

szkanów ze Wschowy, który blisko od 30 
lat pielgrzymuje do Wielenia i prowadzi 
tu pokomunijne modlitewne dziêkczy-
nienie.

Do Wielenia od wieków zd¹¿aj¹ piesi 
pielgrzymi z bliska i z daleka. Najstarsi   
z nich to piechurzy z Grodziska Wielko-
polskiego, Wilichowa, Zb¹szynia, Wol-
sztyna i inni. Ma³o jest rowerzystów,      
a zupe³nie brakuje konnych bryczek. 
Wielki Odpust w Sanktuarium Wie-
leñskim to dni wyciszenia i modlitwy. To 
szczególne miejsce spokoju i skupienia, 
okolone wiekowymi i m³odymi lipami 
oraz piêknymi podcieniami tu¿ przy 
Jeziorze Mariackim. Lud gromadzi siê 
wokó³ stylowego o³tarza polowego, 
gdzie odprawiaj¹ siê Msze Œw. Pe³ne po-
bo¿noœci i uroku s¹ codzienne procesje 
eucharystyczne wokó³ koœcio³a, czêsto   
z udzia³em chórowi orkiestr dêtych. Od-
pustowanie granie i œpiewanie zadba³o 
muzycznie uzdolnione rodzeñstwo: 

Barbara, Ryszard i organista Adam 
Nowakowie z Kaszczoru.

Przepiêknie jest wnêtrze wieleñ-
skiej œwi¹tyni, gdzie z g³ównego o³-
tarza króluje cudownej figurze Ma-
tka Boska Ucieczka Grzeszników 
Sklepienia zdobi¹ wspania³e malo-
wid³a sakralne o tematyce maryjnej. 
Pielgrzymów urzeka ³ad i porz¹dek 
oraz czystoœæ na ka¿dym kroku. 
Parafianie z Wielenia, Kaszczoru     i 
Os³onina ze swoim duszpasterzem 
troszcz¹ siê o œwi¹tynie jak o swój 
dom. P¹tnicze ofiary tu sk³adane s¹ 
celowo i m¹drze wydawane. Coro-

cznie przybywa tu coœ nowego: kostka 
brukowa wokó³ koœcio³a, odnowione 
o³tarze i wiele innych przedsiêwziêæ.

Z wieleñskiego odpustu korzystaj¹ 
te¿ wczasowicze z pobliskich oœrodków 
wczasowych. Trzeba te¿ wspomnieæ      
o “odpustowym handelku”, który roz³o-
¿ony jest na straganach i “budach” na 
placu Pielgrzyma. Czegó¿ tam nie ma? 
Jest wszystko, pocz¹wszy od wiatraczka, 
a skoñczywszy na s³omkowych kapelu-
szach.

I tak mijaj¹ odpustowe dni. Ka¿dy 
dzieñ chyli siê ku zachodowi, a piel-
grzymi - lud Bo¿y chwali Boga przez 
Maryjê pieœni¹: Kto tu raz by³, wraca ze 
s³owami powitania: O Maryjo, witam 
Ciê, o Maryjo, kocham Ciê, o Maryjo, 
proszê Ciê... 
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Wieleñskie
cuda

13 lipca 1962 roku uleg³em wy-
padkowi - jad¹c motorem uderzy-
³em w drzewo. By³o to w Widzimiu 
Starym. Dozna³em powa¿nego 
uszkodzenia cia³a. W trzech miej-
scach mia³em z³amany krêgos³up, 
pêkniêcie podstawy czaszki, stra-
ci³em lewe oko, lewa rêka sta³a siê 
bezw³adna.
Po wypadku ca³a rodzina zebra³a 
siê przed cudownym Obliczem 
Matki Bo¿ej Wieleñskiej z proœb¹  
o ocalenie mojego ¿ycia. Zosta³a 
odprawiona Msza œw. w tej inten-
cji. Dziêki temu zosta³em cudo-
wnie uzdrowiony. ¯yjê i cieszê siê 
¿yciem. Pragnê jeszcze raz podziê-
kowaæ za to Matce Bo¿ej.

Franciszek
Solec, 9 lipca 2003

Uzdrowienie

Wielebny Ksiê¿e Proboszczu!
Mój list jest odpowiedzi¹ na og³o-
szony podczas niedzielnej Mszy œw. 
apel o zg³oszenie œwiadectw cudo-
wnego dzia³ania Najœwiêtszej Ma-
ryi Panny Wieleñskiej.
Mój m¹¿ od wielu lat ¿y³ z dala od 
koœcio³a. Sama chodzi³am na Msze 
œw., sama siê modli³am. Przed piê-
ciu laty, podczas naszego pier-
wszego pobytu na odpoczynku      w 
Wieleniu, jak zwykle, zawióz³ mnie 
na niedzieln¹ Mszê. Sam zaœ, te¿ 
jak zwykle, mia³ czekaæ na mnie 
przed bram¹ koœcieln¹. Wesz³am 
do Sanktuarium na piêtnaœcie mi-
nut przed rozpoczêciem Mszy œw.      
i bardzo, bardzo gor¹co modli³am 
siê do Maki Bo¿ej o nawrócenie 
mojego mê¿a stoj¹cego tu¿ za mn¹.
Mój m¹¿ zosta³ ze mn¹ do koñca 
Mszy œw. Od tego czasu razem u-
czestniczymy w niedzielnej liturgii. 
Teraz modlê siê o pog³êbienie jego 
wiary i mi³oœæ do Boga Ojca.

Bo¿ena
Wroc³aw, 22 lipca 2003

Nawrócenie

Pragnê opisaæ moje uzdrowienie, 
które mia³o miejsce w Wieleniu 
podczas odpustu. By³a to sobota,      
6 lipca 1995 roku. Tego dnia nie 
planowalismy z rodzin¹ wyjazdu do 
Wielenia, gdy¿ jeŸdziliœmy tam pra-
wie we wszystkie pozosta³e dni. 
Akurat w tê sobotê mia³am rann¹ 
zmianê, a w domu wiele zaplano-
wanej pracy. Gdy wróci³am z pracy, 
pad³a rodzinna propozycja. M¹¿ 
zapyta³, czy byœmy pojechali do 
Wielenia. By³am zdziwiona, chwilê 
pomyœla³am i po krótkim namyœle 
machnê³am rêk¹ na wszystkie do-
mowe prace. Z radoœci¹ odpowie-
dzia³am: „jadê”.
W tym dniu by³a piêkna, s³oneczna 
pogoda. Msza œw. odprawiono na 
dworze. W og³oszeniach mszalnych 
kap³an poinformowa³ o mo¿liwoœci 
przyst¹pienia do sakramentu cho-
rych. W tym momencie nie dostrze-
g³am w sobie ¿adnej choroby, któr¹ 
musia³abym powierzyæ Panu Jezu-
sowi. Pomyœla³am, ¿e nie ma powo-
du, by przyst¹piæ do tego sakra-
mentu. Nagle us³ysza³am stano-
wczy, mêski, pytaj¹cy mnie g³os:   
„A nogi?” Ten g³os spowodowa³, ¿e 
przyst¹pi³am do sakramentu cho-
rych. Dziœ mam 47 lat. Od pamiê-
tnego lipca 1995 roku nie odczu-
wam ¿adnych mêcz¹cych boleœci 
nóg, na które cierpia³am od dzie-
ciñstwa. Uwa¿am to za cudowne 
uzdrowienie. W rozmowie ze znajo-
mymi dzielê siê tym wydarzeniem, 
które z pewnoœci¹ przynosi chwa³ê 
Bogu, a mi radoœæ uzdrowienia. 
Czêsto w swoich modlitwach dziê-
kujê za to uzdrowienie.

Halina 
27 lipca 2003

Uzdrowienie

Gdy straszne klêski na œwiat siê wal¹

Gdy na nieszczêœcia wszyscy siê ¿al¹,

Gdy serce z bólu i cierpieñ kona,

W Sercu Maryi nasza obrona!

Gdy krwawe wojny œwiat ten pustosz¹,

Gdy tyle biedy ludziom przynosz¹,

Gdy widmo œmierci wszystkich 

przestrasza,

W Sercu Maryi nadzieja nasza!

Gdy g³ów I nedza zaglada w oczxy,

A ciê¿ki smutek duszê zamroczy,

Gdy niedostatek panuje wszêdzie,

Serce Maryi wspieraæ nas bêdzie!

Gdy siê choroba wœród nas rozwija,

A œmieræ okrutna ludzi zabija,

Niech do Maryi ka¿dy z nas spieszy

Serce Maryi wszystkich pocieszy!

A wiêc wœród nieszczêœæ nie 

rozpaczamy,

Sercu Maryi siê polecamy.

Gdy ca³a ludzkoœæ do niej siê zwróci,

Ona wnet nasze cierpienia skróci!

W Sercu Maryi
nadzieja nasza...

Szanowni Pielgrzymi!

Ka¿dy z nas inaczej prze¿ywa o-
becnoœæ w Sanktuarium w Wiele-
niu i uroczystoœæ koronacji Matki 
Bo¿ej Ucieczki Grzeszników. 
Czêsto nasze prze¿ycia s¹ nie-
zwyk³e, nawet jeœli dla nas sa-
mych wydaj¹ siê zwyczajne. War-
to podzieliæ siê nimi z innymi. 
Zachêcamy wiêc do siêgniêcia po 
pióra, napisania swojego w³asne-
go wspomnienia i przes³ania go 
do Redakcji. Wasze wspomnienia 
przeka¿emy ksiêdzu kustoszowi   
i na pewno opublikujemy je jako 
dowód niezwyk³oœci wieleñskiego 
Sanktuarium. 

Kurier Przemêcki
ul. Jagielloñska 8
64-234 Przemêt

lub na adres poczty e-mail: 
przemet@przemet.pl
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1 lipca - Pi¹tek

19.00 rozpoczêcie odpustu: przywitanie 
pielgrzymów, nieszpory, procesja i Msza œw.
21.00-24.00 czuwanie z Maryj¹, modlitwy 
m³odzie¿y
21.30 koncert zespo³u "Gitary Niepokalanej" z 
Obry
24.00 Pasterka maryjna

2 lipca - Sobota

Modlitwy rolników, rzemieœlników i ich rodzin

3 lipca - Niedziela

Uroczystoœæ koronacji figury Matki Bo¿ej Wieleñskiej 
Ucieczki Grzeszników
6.30 - Godzinki do Najœwiêtszej Maryi Panny
7.00 - Msza œw.
8.30 - procesja z figur¹ Matki Bo¿ej 
          na plac koronacyjny
9.00 - czuwanie modlitewne
11.00 - uroczysta Msza œw. Koronacyjna 
            i procesja z figur¹ Matki Bo¿ej 
           do œwi¹tyni

4 lipca - Poniedzia³ek

Modlitwy rodziców i dzieci

5 lipca - Wtorek

Modlitwy emerytów i rencistów

6 lipca - Œroda

O godz. 11.15 i po Mszy œw. o godz. 19.30 
modlitwy kierowców i poœwiêcenie pojazdów 
mechanicznych

7 lipca - Czwartek

Modlitwy o powo³ania do s³u¿by Bo¿ej w 
Koœciele
Po po³udniu - modlitwy stra¿y po¿arnej
17.00 Ró¿aniec
18.00 nieszpory

19.00 Msza œw.
8 lipca - Pi¹tek

Modlitwy wynagradzaj¹ce za grzechy 
przeciwko ¿yciu

9 lipca - Sobota

Modlitwy w intencji chorych
B³ogos³awieñstwo i udzielenie sakramentu 
namaszczenia chorych

10 lipca - Niedziela

Dzieñ wszystkich czcicieli Matki Bo¿ej
Modlitwy Pomocników Maryi
Zakoñczenie odpustu
16.30 Ró¿aniec
17.00 nieszpory, procesja, Msza œw.
19.30 ostatnia Msza œw. odpustowa

11 lipca - Poniedzia³ek

19.30 Msza œw. na cmentarzu grzebalnym w 
Kaszczorze. Modlitwy za zmar³ych

W czasie trwania odpustu codziennie:

Godzinki do Najœwiêtszej Maryi Panny o 6.30
Msze œw. - 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (procesja 
i uroczysta Suma), 19.30
Dodatkowo w dni œwi¹teczne o 12.30
Droga krzy¿owa o 9.30
Ró¿aniec o 18.00 (czytanie próœb 
i podziêkowañ)
Nieszpory i procesja o 19.00
Sta³a okazja do spowiedzi œwiêtej

Program Odpustu
1-11 lipca 2005 r. 

w Sanktuarium Maryjnym w Wieleniu (Zaobrzañskim)



Zuzanna Lewandowska

Maryja

Skrzypi¹ drewniane drzwi tej kaplicy,
Kropla œwiêconej wody cicho dŸwiêczy.
Ciszej! Nie przerywajcie czuwania!
Tu w ciszy matka Maria klêczy.
Najcichsza z cichych, dobra królowa,
Ró¿a, co nigdy kolców nie mia³a.
Matka Jezusa, ale i nasza,
Co staæ bêdzie przy nas, jak stoi i sta³a.
Modli siê ci¹gle, klêczy i patrzy
Na nas  z mi³oœci¹ i zrozumieniem.
Jej oczy pe³ne spokoju, dobra,
Lœni¹ ³z¹ gor¹c¹, lœni¹ cierpieniem.
Niepokalana, œwiêta, ³askawa,
Roztropna, wierna, pocieszycielka.
Pani wyznawców, œwiêtych, grzeszników, 
Polska królowa, wspomo¿ycielka.
Nadziejê zawsze wszystkim rozdaje,
Ma³ym i wielkim, wszystkim wspó³czuje.
Lekarstwem jest serc i dusz grzesznych,
Bo wszystkich ³ask¹ sw¹ obdarowuje.
Nigdy jej strach nie przybi³ do ziemi,
Nigdy z drogi swej nie zboczy³a,
Ta, okry³a siankiem Jezusa,
I ta, co Go potem w grobie z³o¿y³a.
Zawsze ta sama  ciep³a, ³askawa,
Duchem Najœwiêtszym wci¹¿ przepe³niona.
Matula Bo¿a  Matka tej Mi³oœci,
Co wysz³a w ¿³obie biednym z jej ³ona.
Pani Ró¿añca, Mateñko S³owa,
Chocia¿ my grzeszni, chocia¿ my niewierni,
Nigdy nas nie odrzuæ, nie przestañ mi³owaæ.

Pawe³ Giersz

Maryjo Wieleñska - 
Ucieczko Grzeszników

Rozwijasz p¹k rzeŸbionych ust,
By uœmiechn¹æ siê do nas,
Którzy z woli Boga stoimy przed Tob¹,
Adoruj¹c toñ nieba
W Twoich b³êkitnych oczach,
Twoje stopy odciœniête na kamieniach Golgoty,
B³ogos³awi¹ce nam d³onie o smuk³ych palcach
I matczyn¹ mi³oœæ...
Zamkniêt¹ w zemdlonych bólem ramionach.

Wyci¹gasz rêce,
By chwytaæ w locie nasze westchnienia
I uk³adaæ z nich najpiêkniejszy bukiet.
Strumieñ ³ez p³yn¹cy z naszych oczu
Kierujesz pod stopy Jezusa,
By jak kiedyœ jawnogrzesznica
Uzyska³y przebaczenie grzechów.

Na p³atkach Twoich rzeŸbionych ust
Przysiad³ nieœmia³y promieñ s³oñca
I zacz¹³ spijaæ z nich ambrozjê,
Napój twojej przychylnoœci,
Kieruj¹c wolniutko swój blask
W nasz¹ stronê,
Byœmy kontemplowali ³askê
P³yn¹c¹ z modlitwy ró¿añcowej.

Zachwyceni tym zjawiskiem,
Oczarowani twoj¹ obecnoœci¹ wœród nas
Z ufnoœci¹ zag³êbiamy siê
W twoje Maryjo ramiona,
Aby czerpaæ z nich s³odycz doznañ niesfornego dziecka
Wspieranego Twoim œwiêtym uczuciem.

Kiedy królewska korona
Ozdobi Twoje skronie,
Zanucimy cichutko na polsk¹ nutê:
- Matko grzeszników, nie zapomnij o nas!
I w³o¿ymy do rêki, miêdzy ró¿añca paciorki,
Bukiet niezapominajek.

Mokry od ³ez pokory.

Matce Bo¿ej WieleñskiejMatce Bo¿ej Wieleñskiej

Adrianna Karaœ

Czeœæ i chwa³a Maryi

Widzia³am obraz w niszy koœcio³a.
Bu³ blask od niego, jakby mnie wo³a³.
Wiêc przystanê³am - to Panna Œwiêta
Wita swe dzieci tak uœmiechniêta.
Witaj Maryjo ma Przewodniczko,
Pocieszycielko i Poœredniczko.
Czuwaj nade mn¹ i w dzieñ i w nocy,
Wci¹¿ potrzebujê Twojej pomocy 
Czeœæ Ci Maryjo!
Czeœæ Ci I chwa³a
Za to co wszystkim ludziom da³aœ.
Jesteœ jak wiosna, jak piêkny kwiat 
Z Tob¹ radoœnie iœæ przez œwiat.
Zabiorê blask Twój do serca mego
I bardzo bêdê dba³a o niego
By mi rozœwietla³ drogê do Niego - 
Drogê do Syna, Syna Bo¿ego.
Widzia³am obraz w niszy koœcio³a
Bi³ blask od niego
- To do mnie wo³a!



PAMI¥TKA KORONACJI
MATKI BO¯EJ UCIECZKI GRZESZNIKÓW

WIELEÑ, 3 LIPCA 2005 ROKU

PAMI¥TKA KORONACJI
MATKI BO¯EJ UCIECZKI GRZESZNIKÓW

WIELEÑ, 3 LIPCA 2005 ROKU

Erazm Stefanowski

Matka Cz³owieka

Mamo
tak nieludzko ludzka
jak ze snu Gabriela
dojrza³ego brzuchem Golgoty

tylko Ty
z uœmiechem Rafaela
rzuci³aœ w Magdalenê
chlebem
sparzonym wargami Judasza
jak pustynia
która bieg³aœ do Egiptu

tylko Ty
z³apa³aœ chustê Weroniki
na oczepinach w Kanie
i da³aœ klapsa Chrystusowi
gdy w Getsemani
p³aka³
nad mieczem Symeona 

tylko Ty
na gor¹cym czole
teœciowej Piotra
czterdzieœci dni i nocy
piek³aœ paschalne podp³omyki
i tylko Ty pamiêta³aœ
o przeciws³onecznych okularach
dla œlepca znad Siloe

dziœ Buonarotti
konsekruje
Twe zmarszczki
Piet¹
milcz¹c¹
jak brakuj¹cy paciorek ró¿añca
nabrzmia³y
d³oni¹ Pi³ata 
niczym g³az u grobu

i wiatr
z oczu Barabasza
gêsi¹ skórk¹
skrada siê w Twe w³osy
szorstkie 
jak rzemieñ Abenadara

a Ty Mamo
zbierasz srebrniki 
z pola garncarza

do serca

które ju¿ dawno
pêk³o

dla Boga
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