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   „Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” to dobrze znane 
słowa poety. Wyróżnienie „Przyjaciel Wierzenicy” w tym roku 
przyznajemy po raz piąty. Pierwszy raz  otrzyma je ten, którego nie 
ma już pośród żyjących.  W jego imieniu statuetkę św.  Mikołaja 
odbierze  najbliższa rodzina.  W poprzednich latach zawsze 
staraliśmy się o dochowanie tajemnicy by nikt poza gronem 
redakcyjnym nie znał nazwiska laureata. Zapraszając wyróżnione osoby 
na dzień 3 Maja do Wierzenicy też nigdy nie informowaliśmy w jakim 
celu mają do nas przyjechać. W tej szczególnej sytuacji wcześniej 
poinformowaliśmy najbliższych  o przyznanym wyróżnieniu. 
   9 listopada ubiegłego roku ks. Przemek w wierzenickim kościele, w 
otoczeniu dużego tłumu ludzi, odprawiał Mszę św. pogrzebową za śp. 
Kazimierza Okupnika. W czasie liturgii powiedział: „przychodzi mi 
dzisiaj  odprowadzać na miejsce wiecznego spoczynku  jednego z 
najpiękniejszych ludzi, jakich dane mi było poznać w czasie mojego 
pobytu w Wierzenicy”.
   Zmarły w wieku 68 lat  Kazimierz Okupnik w Bogucinie prowadził 
warsztat samochodowy.  Mieszkał razem z rodziną w odległości 2 km od 
miejsca swojej pracy. Niemal do ostatnich tygodni starał się być 
czynnym w życiu zawodowym. Na pewno można było o nim 
powiedzieć:  wzorowy mąż i wzorowy ojciec. 
   Ks. Przemek opowiada: „ Kazia poznałem w 2001 roku przy okazji 
zakupu  samochodu Volkswagen Passat. Polecił mi go mój znajomy, też 
kiedyś często bywający w Wierzenicy,  Krzysztof Leśniewski. 
Powiedział, że jest to niezwykle prawy i uczciwy człowiek. To 
przesądziło, że właśnie jego poprosiłem o sprowadzenie dla mnie 
samochodu z Niemiec.  Wtedy akurat byłem po kilkumiesięcznej 
przerwie związanej z leczeniem powypadkowej kontuzji. Od samego 
początku Kazia polubiłem i chyba ze wzajemnością. 
   Któregoś dnia w 2002 roku Kaziu odwiedził mnie w Wierzenicy z 
jednym panem.  Przedstawił mi go jako swojego dobrego znajomego. 
Ów człowiek -  pan Artur Kaczmarek zaczął wypytywać mnie o 
kościelne organy. Gdy się dowiedział, że są od 20 lat nieczynne, 
zaoferował, że może je odremontować i że zrobi to po kosztach 
materiałowych, robociznę ofiarowując za darmo jako swój dar z okazji 
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przygotowań do  
uroczystości  850 – lecia 
Wierzenicy i Wierzonki. Pan 
Artur powoływał się na 
swoją znajomość z ks. 
Ogrodnikiem ze Swarzędza. 
Przy okazji spytałem ks. 
Henia o niego. 
Wypowiedział się o nim w 
jak najlepszych słowach. To 
przesądziło, że kilka tygodni 
później rozpoczęły się prace 
przy organach. Mało kto 
wie, że kiedy organy 
zostały rozebrane na 
części, duża ich część 
składowana i 
przechowywana była przez 
kilka miesięcy u Kazia  w 
jednym z pomieszczeń w jego warsztacie samochodowym. 
Oczywiście ograniczało to możliwości korzystania  przez właściciela z 
tego pomieszczenia.”
   Przyjaciół poznaje się w biedzie. Ks. Przemo dalej opowiada:  „1 
czerwca 2003 roku skradziony został w Tucznie razem z dokumentami 
mój Passat. Nagle wyskoczyło całe mnóstwo kłopotów. Do tego w 
przygotowywaniu był wyjazd młodzieży do Łeby. Jak organizować 
wszystko bez samochodu,  zwłaszcza jak był on przewidziany jako 
środek transportu żywności? Oczywiście, Kaziu pospieszył z pomocą: 
„człowieku, przecież ty nie możesz być bez auta, musimy coś 
zrobić.” Te słowa słyszałem z jego ust nie raz. Kaziu miał świetne 
wyczucie, że trudno jest wypełniać bez samochodu  obowiązki w  
parafii obejmującej kilka wiosek. Wiedział także że mam kilku 
podopiecznych,  zresztą też bardzo ich lubił i stale z nimi trzeba 
gdzieś jechać.   Przed  wspomnianym  wyjazdem do Łeby pomógł nam 
w uruchomieniu auta zastępczego. W przeddzień i w dzień wyjazdu 
osobiście testował, czy pojazd jest sprawny do dalekiej podróży.”

   Gdy ma się środki kupuje się nowe dobre auto i w miarę bezawaryjnie  
się nim jeździ. Gdy  takich możliwości nie ma, kupuje się pojazd 
używany,  co przy dużej eksploatacji  prowadzi do tego, że od czasu do 
czasu  coś w nim wysiada i trzeba korzystać z pomocy warsztatu. 

+Kazimierz Okupnik
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Najboleśniejsze są te momenty kiedy awaria przydarzy się w drodze.  
Ks. Przemo znowu mówi: „Nie jestem w stanie policzyć ile razy przez 
te wszystkie lata Kaziu ratował mi skórę kiedy miałem problemy z 
pojazdami.” Pośród różnych zdarzeń szczególnie  przykra była awaria 
Mitsubishi latem 2009 roku.  Opowiada ks. Przemek: „Samochód został 
załadowany po brzegi żywnością, którą zabieraliśmy na kolonie do 
Szydłowca. Autobus z dzieciakami i wychowawcami odjechał. Ja 
ruszałem po chwili zabierając jeszcze Małgosię Jułgową i Irenę Prokop. 
Dojechałem do Swarzędza i... auto się popsuło. Bogu dziękowałem, że 
awaria nastąpiła w tym miejscu, a nie w połowie drogi do Szydłowca. 
Na lawecie samochód został przewieziony do Bogucina do warsztatu. 
Kaziu ze synem  Stefanem od razu zaproponowali, że pożyczą swojego 
busa, który mają w przygotowaniu dla jakiegoś klienta. Wszystkie osoby 
akurat obecne w warsztacie zostały  prze nich wciągnięte w przeładunek 
towaru z jednego auta do drugiego: „Chodźcie, księdzu trzeba szybko 
pomóc”. Wszyscy się dziwili, co my wieziemy tym autem - kapustę, 
buraki, ziemniaki, cebule, pomidory, ogórki, jajka, mleko, mięso, 
wędliny, sery itd.  Było co przekładać. Z dwugodzinnym opóźnieniem 
ruszyliśmy do Szydłowca. Łatwo jest sobie wyobrazić organizacyjne 
kłopoty gdybyśmy tej podmiany samochodu nie mogli zrobić. W 
aucie mieliśmy przecież całą aprowizację dla wszystkich 
uczestników kolonii.”
   W podsumowaniu z okresu wierzenickiego swojej pracy, 
wspominając  Kazia proboszcz pisał: „Mógłbym opowiedzieć sporo 
niemal anegdotycznych historii, na czele z tą kiedy przewoził – 
dodam – z własnej dobrej woli, swoją lawetą samochodową towar 
„unijny” z Banku Żywności
 do Wierzenicy, Przeciążył ją ponad miarę doprowadzając do 
uszkodzenia. Po drodze trzeba było część towaru przeładowywać. 
Bardzo chciał mi pomóc („Wierzeniczenia” 2/2011).     

   Kaziu lubił przyjeżdżać do Wierzenicy  od czasu do czasu na 
niedzielną Mszę św. Chętnie uczestniczył też w rozmaitych  naszych 
uroczystościach. Wielu na pewno zapamiętało jego obecność w 
Wierzenicy w  czasie festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 4 czerwca 
2006 roku. W reportażu z tej imprezy „Wierzeniczenia” (nr 3/2006) 
pisały: „Rekordowym powodzeniem, któremu towarzyszyła zacięta 
rywalizacja o miejsce, cieszyły się przejażdżki starym samochodem. 
Wyremontowany od podstaw przez Kazimierza, Michała i  Stefana 
Okupników z Bogucina  CHEVROLET  SIPXT  z 1931 r. cieszył oko 
swym idealnym stanem. Dzieci zadowalała sama jazda. Dorośli pytali o 

wiek auta, ile pali – 
około 15 litrów na 100 
km -  i jaką szybkość 
może osiągnąć – 80 
km/h.” Kaziu chciał 
wtedy zrobić 
przyjemność naszym 
dzieciakom.   

   Kiedy rozważaliśmy 
komu przyznać 
tegoroczne honorowe 
wyróżnienie 
„Przyjaciela 
Wierzenicy” ks. 
Przemek  powiedział:  
„Wiele razy Kaziowi 
osobiście 
dziękowałem za jego 
życzliwość wobec 
mnie i za jego pomoc, 
także za jego 
przyjaźń. Ale przecież 
poprzez mnie to jego  
dobro miało często 
wymiar pomocy 

parafii i jej mieszkańcom  i to jest 
wystarczający tytuł do tego byśmy mu 
teraz wszyscy podziękowali. Kaziu był 
nie tylko moim przyjacielem ale też 
przyjacielem Wierzenicy”.  

   Jest to zdanie nas wszystkich: całego 
zespołu redakcyjnego  „Wierzeniczeń” i 
zarządu Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego  we 
Wierzonce.                            

w imieniu zespołu redakcyjnego
Maciej Dominikowski

Kazimierz Okupnik z Żoną Teresą
Wierzenica - 3 maj 2009
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O Ojcu można powiedzieć jedno: z całą pewnością nie był człowiekiem 
pospolitym. Urodził się i wychował w niezwykle trudnych czasach. 
Przyszedł na świat 15 stycznia 1942 roku, w samym środku wojny. 
Bardzo wcześnie stracił Ojca. Miał wtedy zaledwie 8 lat. Jego ojciec, 
Stefan, był dentystą. Zawód ten miał tradycję rodzinną  dentystami byli 
także Fabian Okupnik, mój Dziadek, i jego starszy syn Michał. Do 1950 
roku rodzinie powodziło się nieźle. Przedwczesna śmierć Dziadka 
zmieniła wszystko. Babcia musiała podjąć pracę, by utrzymać pięcioro 
dzieci. Ojciec bardzo szybko się usamodzielnił. Uważał za swój 
obowiązek wspieranie Babci i młodszego rodzeństwa. Mamę poznał 
jesienią w 1970 roku. Rodzice pobrali się 29 maja 1971 roku. Doczekali 
się czworga dzieci: synów  Stefana i Michała oraz córek  Małgorzaty i 
Katarzyny. 

Rodzice stanowili piękną parę, wzajemnie się uzupełniali i wspierali. 

Ojciec był pomysłodawcą, mózgiem wielu przedsięwzięć (także 

charytatywnych), a Mama ich główną realizatorką. To na Nią spadała ta 

bardziej niewdzięczna część pracy: załatwianie spraw urzędowych, 

prowadzenie korespondencji, rachunkowość, rozmowy i spotkania 

wymagające dyplomacji, ale też stanowczości. 

Od 1973 roku Ojciec prowadził warsztat samochodowy w Bogucinie. 

Najpierw zajmował się lakiernictwem, później mechaniką. Życie 

rodzinne nieco cierpiało, bo dojazdy do pracy pochłaniały Ojcu 

mnóstwo czasu. Zdecydował, że wybuduje dom w Bogucinie, żeby być 

więcej z nami i bliżej warsztatu. Przeprowadziliśmy się na początku 

1989 roku. Ojciec zawsze chciał, żeby Jego dom był domem otwartym. 

Nie jestem w stanie policzyć, ile razy Rodzice udzielali noclegu i 

gościny krewnym, znajomym, potrzebującym (przez 3 miesiące 

mieszkał u nas chłopiec z okolic Czarnobyla). Nie wspominam o 

pożyczkach i usługach motoryzacyjno-transportowych oraz 

magazynowych, bo były na porządku dziennym. W 1996 i 1997 roku 

Mama gotowała obiady dla 10 osób  domowników, naszych ówczesnych 

„rezydentów” i współpracowników Ojca. W tym czasie Rodzice podjęli 

się obowiązku stałej opieki nad chorą siostrą Ojca. Uznali, że to ich 

powinność, nigdy nie 

słyszałam z ich ust 

utyskiwań, chociaż z 

wielu rzeczy musieli 

zrezygnować. Wielkim 

poświęceniem ze strony 

Ojca była pomoc 

samarytańska, jakiej 

udzielał swojemu 

przyjacielowi lekarzowi. 

W 2003 i 2004 roku woził 

go do szpitala na 

chemioterapię i transfuzje 

krwi, a potem razem z 

Michałem wnosił na 

pierwsze piętro do jego 

domu. Nie było im za 

ciężko. 

Dla Rodziców i naszej 

rodziny Wierzenica była 

miejscem wyjątkowym. 

Ojciec poznał Księdza 

Przemysława Kompfa w 

2001 roku. Ksiądz 

przyjechał kiedyś do 

Niego do warsztatu. Po 

pierwszym spotkaniu 

Ojciec powiedział coś, co 

mocno zapadło mi w 

pamięć: „To nie jest zwykły ksiądz. To jest ksiądz wielkiego formatu”. 

Ta znajomość przerodziła się później w piękną, niezwykle symetryczną, 

męską przyjaźń. Ojciec należał do ludzi łatwo nawiązujących kontakty. 

Wśród jego znajomych byli też inni księża, m.in. ksiądz Tadeusz Olek z 

Ostrowa Kościelnego, niedaleko Strzałkowa, gdzie mieszkała siostra 

mojej Babci. Z dzieciństwa pamiętam, że w trudnych latach 

osiemdziesiątych, w czasie kryzysu Ojciec pomógł zakupić dwa 

Ojciec

na procesji Bożego Ciała
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efektowne żyrandole i parkiet do ułożenia w prezbiterium w tamtejszym 

zabytkowym drewnianym kościele. Do dzisiaj są elementem 

wyposażenia świątyni. 

Bardzo szybko okazało się, że ksiądz Przemek i Ojciec znaleźli wspólny 

język. Zaczęło się od samochodów. Ojciec sprowadził Księdzu trzy 

samochody. Naprawiał je i serwisował. Jeśli zachodziła taka potrzeba, 

pożyczał własny samochód, żeby ksiądz Przemek mógł dojechać na czas 

na ważne spotkania czy do chorych. Były też akcje nadzwyczajne. 

Myślę tu o wyjeździe letnim nad morze w 2009 roku. Księdzu 

Przemkowi zepsuł się samochód załadowany po brzegi prowiantem dla 

50-osobowej grupy. Ojciec bez chwili namysłu udostępnił swój 

samochód, z moimi braćmi pomógł przepakować towar. Z perspektywy 

czasu trzeba powiedzieć, że uratował ten wyjazd. Ja o tej historii 

dowiedziałam się od Księdza kilka miesięcy później. Dla Ojca nie było 

to nic nadzwyczajnego ani wartego wzmianki w domu. Ojciec 

angażował się też w prace wierzenickiego „Caritasu”. Przez pewien czas 

przewoził z Banku Żywności produkty dla najbiedniejszych.  Raz 

przeładował lawetę, powodując jej pęknięcie. W 2006 roku na festynie z 

okazji Dnia Dziecka Ojciec zapewnił największą chyba atrakcję  

przejażdżki zabytkowym samochodem Chevroletem (z 1930 roku). 

Warsztat był dla Ojca miejscem szczególnym. To nie było tylko miejsce 

pracy, ale też biuro, w którym załatwiał wiele trudnych, czasem nawet 

beznadziejnych spraw. Nie zliczę osób, którym Ojciec pomógł w 

znalezieniu pracy.  Przez wiele lat Ojciec uczył zawodu młodych ludzi. 

Wielu z nich zostało później cenionymi, rzetelnymi i dobrze 

zarabiającymi fachowcami. Ojciec miał do nich dobre podejście, potrafił 

ich odpowiednio motywować i nagradzać.  Dawał też wielu osobom 

pracę, zatrudniając na stałe bądź sezonowo. Ojciec mawiał: „Przemo 

zajmuje się u siebie na probostwie chłopakami, a ja mam w warsztacie 

swój przytułek Brata Alberta”. Miał na myśli bezdomnego człowieka, 

którego przygarnął w 2001 roku, dał mu mieszkanie i pracę. Ksiądz 

Przemek otoczył go opieką duszpasterską i pomagał mu na różne 

sposoby.

 W 2002 i 2003 roku jedno z pomieszczeń warsztatowych służyło 

innym, zbożnym celom. Zostało przekształcone w pracownię 

organistowską. Ojciec namówił jednego ze swoich znajomych, Artura 

Kaczmarka, żeby podjął się naprawy zabytkowych organów w kościele 

w Wierzenicy. Instrument wymagał kapitalnego remontu. W maju 2003 

roku odbył się uroczysty koncert, mieszkańcy i goście mogli po 30 

latach milczenia usłyszeć brzmienie organów. Zasługa Ojca była 

dwojaka: zadbał o przywrócenie świetności instrumentu i  równie ważna  

ośmielił pana Kaczmarka do zajęcia się profesjonalnie naprawą organów 

kościelnych. Do końca żywo był zainteresowany jego pracą i cieszył się 

z każdej renowacji. 

Myślę, że przestrzeń warsztatu w jakiś sposób musiała być ważna dla 

Księdza i Jego podopiecznych. Kiedy telewizja poznańska 

przygotowywała film dokumentalny o Księdzu Przemku, część zdjęć 

była kręcona właśnie tam, w warsztacie. Wiem, że chłopacy pojawiali 

się tam dość często, Ojciec udostępniał im pomieszczenia i narzędzia, 

żeby mogli naprawić swoje „wynalazki”, udzielał wskazówek i pomagał 

im. Niektórzy mogli sobie u Niego dorobić. Chłopacy bywali też u nas 

w domu. Mama częstowała ich, czym mogła. Czuli się u nas swobodnie. 

W lecie 2008 roku Michał wiózł do ślubu jednego z podopiecznych 

Księdza. 

Ojciec upodobał sobie zabytkowy drewniany kościółek pw. Św. 

Mikołaja w Wierzenicy. Bardzo chętnie przyjeżdżał tu na msze św. w 

niedziele i w różne święta. Do kalendarza naszych uroczystości 

ostatni jubileusz 23 maj 2010 r.
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rodzinnych wpisały się na stałe święto 3 Maja, a jednocześnie odpust 

Matki Bożej Wierzenickiej, Boże Ciało i absolutnie wyjątkowa pasterka 

noworoczna. Ojciec z uwagą słuchał homilii, kazań i barwnych anegdot 

opowiadanych tuż po ogłoszeniach duszpasterskich (niektóre dotyczyły 

bezpośrednio Jego). W kościele wierzenickim została też odprawiona 

msza św. z okazji  35. rocznicy małżeństwa moich Rodziców, niezwykle 

radosna, bo akurat tego dnia urodził się ich drugi wnuk - Tymek. 10 

września 2006 roku został tam ochrzczony. Tutaj też modliliśmy się za 

Rodziców 23 maja 2010 roku, kiedy obchodzili ostatni swój jubileusz, 

39. rocznicę ślubu.

Dla mnie szczególnego charakteru nabrała pasterka noworoczna w 2010 

roku. Ksiądz Przemek powiedział wtedy do niewielu zgromadzonych w 

kościele: „Wy, którzy dzisiaj tutaj przyszliście, rezygnując z zabawy, 

zostaliście napełnieni łaską”. Dotknięcia tej łaski doświadczaliśmy po 

wielokroć w trudnym 2010 roku, w czasie choroby Ojca. Ksiądz 

Przemek wspierał nas przez cały czas: od momentu postawienia 

diagnozy, poprzez operację, pobyty w szpitalach, krytyczną zapaść we 

wrześniu, aż do śmierci i pogrzebu. Często  przyjeżdżał z Eucharystią i 

przyjacielską wizytą. Ojciec w czasie choroby, która sukcesywnie 

odbierała mu siły, nie skarżył się na swój los. Z godnością i pokorą 

znosił swoje cierpienie. Nawet na łożu śmierci nie zapominał o innych. 

Ojciec całe życie uczył nas, że należy innym pomagać, bez względu na 

to, kim są i czy na tę pomoc zasługują. Wiedział, że wiara bez uczynków 

jest martwa.

Ojciec zmarł 3 listopada 2010 roku o godzinie 21.37 (godzinie śmierci 

błogosławionego papieża Jana Pawła II). Odszedł w domu, w obecności 

najbliższych, otoczony modlitwą naszą i księdza Przemka. W nekrologu 

umieściliśmy fragment z Apokalipsy św. Jana (14,13):

„Błogosławieni, którzy w Panu umierają  już teraz.

Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów,

bo idą wraz z nimi ich czyny”.

Słowa te bardzo pasowały do Ojca. 9 listopada ksiądz Przemek odprawił 

w Wierzenicy mszę żałobną i odprowadził Ojca na miejsce wiecznego 

spoczynku na cmentarzu na Miłostowie. To był piękny dzień, 

niespotykanie słoneczny jak na listopad. W książce „Adieu” Jana 

Grzegorczyka znalazłam mądre i pocieszające zdanie, że „Pan Bóg 

zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie na niebo”. Tego 

dnia czułam, że Niebo otworzyło się na przyjęcie Ojca. Zasłużył sobie 

na nie swoim pracowitym życiem, którym jak rzadko kto umiał się 

cieszyć (był duszą towarzystwa, słynął z poczucia humoru), niezwykłą 

uczynnością i otwarciem na innych  aż do końca.

Małgorzata Okupnik

Czas biegnie. Mamy mały jubileusz  początek tradycji. To już piąta 
rzeźba świętego Mikołaja wyszła spod dłuta Piotra Wolińskiego z 
Pałuk. To już po raz piąty przyznajemy tytuł Przyjaciela Wierzenicy. 
Od 2007 roku jest nagrodą, którą honorujemy osoby spoza parafii w 
podzięce za serce i pomoc okazywaną tej społeczności i temu 
miejscu. Jest wręczana corocznie podczas Mszy św. w święto 
Królowej Polski i Matki Wierzenicy w dniu 3 maja. Pierwszym jej 
laureatem był Stanisław Witecki, właściciel Drukarni Swarzędzkiej, 
drugim Jacek Wojciechowski, prezes firmy Utal z Gruszczyna, 
trzecim Jacek Kowalski z Kórnika, autor przewodnika i pieśni o 
Szlaku Kościołów Drewnianych wokół „Puszczy Zielonka”, 
czwartym Marek Krygier z Kobylnicy, konserwator wierzenickiego 
kościoła. W tym roku otrzymała ją osoba, która odeszła do 
wieczności  Kazimierz Okupnik. 
Co roku w połowie kwietnia listonosz przynosi paczkę, z której 
zawsze z niecierpliwością i radością wyciągam pachnąca drewnem 
figurę św. Mikołaja. Jaka jest w tym roku? I wciąż jestem pod jej 
wielkim urokiem. Cieszę się, że jest nagrodą naszej społeczności, że 
jest naszym podziękowaniem. Mam głębokie przekonanie, że nawet 
po wielu, wielu latach drewniany św. Mikołaj będzie przypominał 
swą obecnością dobre chwile spędzone na Wierzenickiej Ziemi. 
Często powstają jednorazowe akcje, pomysły nie przechodzą próby 
czasu. Nasze majowe dni dojrzewają i trwają. Co więcej są 
oczekiwane, wzbudzają dobre emocje. Kto zostanie Przyjacielem, 
czy uda się zapisać na ulubioną godzinę czuwania, jaką zupą tym 
razem zostaniemy uraczeni?
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   Opowiadając o 
swoim duszpasterzowaniu 
w Środzie Wielkopolskiej 
umknął mi wątek trzeciej 
pielgrzymki Jana Pawła 
II do Polski w1987 roku. 
Miałem wtedy za sobą 
rok kapłaństwa.   Jako 
parafia organizowaliśmy wyjazd koleją do Gdańska. Miałem okazję 
uczestniczyć w tej wspaniałej liturgii na Zaspie, którą papież sprawował 
przy ołtarzu wykonanym w kształcie łodzi. Mieliśmy bardzo dobre 
miejsca stojąc w takiej odległości, że wszystko było pięknie widać.  
Pamiętam tą piękną katechezę kiedy Jan Paweł uczył czym jest 
solidarność: tzn. jeden za drugiego, jeden przy drugim, jeden obok 
drugiego nigdy jeden przeciw drugiemu.  
   Podczas tamtej pielgrzymki coś innego jednak wywarło na mnie 
wrażenie.  Mam tego  trwały ślad w książce będącej opisem  tej podróży. 
Cały fragment tekstu pomalowany na żółto, podczas gdy inne znaczące 
podkreślałem  zwykłym  ołówkiem lub długopisem. Papież zwracał się 
do kapłanów w czasie święceń w Lublinie i potem jeszcze raz do 
kleryków jako przyszłych księży.
   Kapłanem dopiero uczyłem się być, a klerykiem dopiero co 
przestałem być. Może dlatego właśnie wtedy  papieskie słowa 
brzmiały dla mnie tak wyraziście. Pozwólcie, że wobec  Was te słowa 
w dniach poprzedzających mój jubileusz sobie przypomnę, tymi 
słowami się napomnę. Raz jeszcze na głos odczytuję na żółto 
naznaczone wtedy w 1987 roku papieskie słowa.  Na pierwszej 
stronie tej książki zrobiłem odręczny napis: „Przypatrzcie się bracia 
powołaniu waszemu” (1 Kor 1,26). 

 1.   „Aby być wychowawcą sumień, aby prowadzić innych, aby 
pomagać im dźwigać się z grzechów i nałogów, aby dźwigać lud 
upadający, sami musimy być zawsze gotowi stanąć w obliczu Boga i 
wobec osądu sumienia każdego człowieka. Kapłaństwo jest 

Wierzenicka Ziemia ma 5 
uhonorowanych Przyjaciół. Ilu 
ma naprawdę można się 
przekonać przyjeżdżając 
c h o ć b y  3  m a j a  d o  
wierzenickiego kościółka. A że 
jesteśmy gościnni i życzliwi 
cieszymy się wszystkimi, 
którzy do nas przybywają. 
Zapach pieczonych ciast unosi 
się w powietrzu. 

Maciej Dominikowski
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wymagające. Jest wymagające. Wymaga  - i przez to wyzwala.”

 2.   „Przychodzą do was, do polskich kapłanów... ludzie, wielu ludzi, 
niektórzy z bardzo daleka. Przychodzą jakby z innego, aniżeli ten, z 
którym spotykacie się na co dzień, świata – ze świata, który zdaje się 
żyć bez Boga; przychodzą tacy, którzy dawno opuścili Dom Ojca. 

Być może, że ich 
pojęcia o Bogu, o 
wierze, o Kościele, 
o kapłanach i 
zakonach nie 
zawsze są 
dojrzałe; być 
może , że sami 
nawet nie zawsze 
potrafią 
powiedzieć, 
dlaczego przyszli. 
Przychodzą do 
was  ludzie 
udręczeni, 
poniżeni, 
zagrożeni w 
swoim 
człowieczeństwie. 
Szukają świadków 
przemienienia. 
Niech ich 

znajdują w was. Niech nigdy ten, kto szuka świadka przemienienia, 
nie trafi na nieufność, czy obojętność. Lepiej zaufać temu, kto może 
na zaufanie nie zasłużył, aniżeli odtrącić jednego, kto owej ufności 
jest spragniony i głodny.”
3.   „Chrystus był ubogi. Nie można autentycznie głosić Ewangelii 
ubogim, nie zachowując właściwego dla swego powołania ubóstwa. 
Dzisiaj się wiele mówi o kategoriach „być” i „mieć”. Od was 
wszystkich, kapłanów Jezusa Chrystusa, oczekuje się, abyśmy 
„byli” - wierni wobec wzoru jaki nam zostawił. Abyśmy byli! 
Abyśmy więc byli dla drugich.  A jeśli „mamy”, żebyśmy także mieli 
dla drugich. Tym bardziej, że jeśli „mamy” - to mamy od drugich...”
4.   „Pamiętajcie przeto: jesteście „z ludzi wzięci i dla ludzi 
ustanowieni” (por. Hbr 5,1). To niesie ze sobą ogromne 

Post Scriptum
Powyższe słowa Jana Pawła II zostały odczytane w wierzenickim 
kościele przez ks. Przemka w Wielki Czwartek - dzień będący pamiątką 
ustanowienia kapłaństwa. Połączone z osobistym świadectwem wywarły 
duże wrażenie. Słuchałem z przejęciem tej interpretacji i tak 
pomyślałem, że doświadczenie aktorskie ks. Przemka wycisnęło 
niezatarty ślad. Słowa Papieża zabrzmiały szczerze,  autentycznie 
i przejmująco. Jak w oryginale. P młody księżyk 
słuchał i przyjął do serca te słowa. Powtórzył je z przekonaniem dojrzały 
kapłan.                                                                                                  m.

rawie 25 lat temu 

zobowiązanie. Zobowiązanie wobec Boga samego, wobec Kościoła, 
który wypracował ten kredyt zaufania do polskiego kapłana ofiarną 
służbą, nie raz przepłacona nawet śmiercią męczeńską.  
Zobowiązanie wobec ludu, zwłaszcza wobec najuboższych. Musicie 
być wierni. Musicie być solidarni  z narodem. Stylem życia bliscy 
przeciętnej, owszem, owszem, raczej uboższej rodziny.” 

                              Błogosławiony Janie Pawle II,  módl się za nami!

Jubileusz skansenu i coś z Wierzenicy

W Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach będącym 
Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, potocznie zwanym 
„dużym skansenem”, znajdują się eksponaty związane z życiem i 
działalnością mieszkańców wsi i miasteczek z obszaru historycznej 
Wielkopolski. Wśród nich możemy zobaczyć rekonstrukcję 
wierzenickiego młyna wodnego. Został on zlokalizowany w sąsiedztwie 
stojących na wysokiej skarpie nad jeziorem Lednica trzech wiatraków  
młynów wiatrowych. W  zabytkowym lamusie z Mikołajewic stojącym  w 
pobliżu kopi dworu ze Studzieńca, drugiego czerwca 2010 r. została 

Dzień 3 maja  w szczególny sposób kieruje nasze myśli ku Ojczyźnie
 i jej historii. Od poczatku istnienia "Wierzeniczeń" staramy się 
opisywać i przybliżać dzieje Wierzenickiej Ziemi. Tym razem 
zapraszamy na wędrówkę z Wierzenicy do Dziekanowic nad jeziorem 
Lednickim. 

Wierzenicki młyn w Dziekanowicach
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otwarta wystawa jubileuszowa 35 lat Wielkopolskiego Parku  
Etnograficznego w Dziekanowicach. Jest ona związana z jubileuszem 35-
lecia zatwierdzenia w dniu 29 września 1975 roku decyzji o realizacji 
Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (WPE) w Dziekanowicach. 
Wśród uwiecznionych na planszach wydarzeń z historii WPE znajdują się 
też te związane z wierzenickim młynem. 

Młyny w Wierzenicy

Młyn w Wierzenicy istniał od dawna i podobnie jak wieś często 
zmieniał właścicieli. Należał do właściciela wsi bądź do młynarza. 
Młynarzem a zarazem właścicielem był Karol Breykrayc, który kupił młyn 
23 kwietnia 1771 roku od Teodora Józefa Koźmińskiego, do którego w tym 
czasie należała wieś. Młyn jako drewniany obiekt produkcyjny był 
bardziej narażony na zużycie niż kościół czy dom mieszkalny, stąd  na 
przestrzeni dziejów musiało być kilka budowli młyńskich. W 1854 roku A. 
Cieszkowski zdecydował się na budowę, zapewne w obrębie folwarku, 
młyna a chyba raczej śrutownika siłą konia pedzonego i sieczkarni. 
Budowa miała kosztować 900 talarów. Głównym budowniczym był 
Hebanowski mistrz budowlany, prace murarskie wykonał Fryderyk 
Peschel, a malarskie Knappe i Makowski. W XX wieku młyn wodny w 
Wierzenicy miał już inną konkurencję. Księga adresowa Polski (wraz z w. 
m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa z 1928  i 1930 
roku w Wierzenicy obok młyna wodnego uwzględnia młyn motorowy i 
fabrykę łańcuchów należące do Jana Bielawskiego.

Ostatni młyn wodny

Ostatni wierzenicki młyn 
powstał w XIX wieku, według 
d z i s i e j s z y c h  k r y t e r i ó w  
adresowych przy, tak jak przez 
wieki gruntowej, ul. Lisiej 4. 
Funkcjonował do trzeciej 
ćwierci XX stulecia.  Pracował 
w ograniczonym zakresie 
najprawdopodobniej do 1966 
roku. Pani Iwona Walent 
pamięta jego funkcjonowanie 
w roku 1962  i  k i lku  
n a s t ę p n y c h  l a t a c h .  P o  
zakończeniu działalności 
produkcyjnej jak większość 
jemu podobnych niszczał. Ostatnim pracującym młynarzem i właścicielem 
był Kazimierz Chmielarz (foto. poniżej w oficerkach).  Przejął on młyn po 
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swoim ojcu Janie Chmielarzu, któremu jego nabycie miał umożliwić w 
uznaniu dobrej pracy hrabia August „Guga” Cieszkowski.  Podczas II 
wojny młyn przestał funkcjonować, Niemcy najpierw zabronili przemiału 
na mąkę a później także śrutowania. Po wojnie, był zdewastowany. 
Prawdopodobnie udało się uruchomić go w 1946 r., przypuszczalnie nie 
było już wtedy części urządzeń. Nie mielił wówczas zboża na mąkę tylko 
śrutował. Przez jakiś czas świadczył tę usługę także dla gospodarstw 
państwowych w Wierzenicy, Wierzonce i Karłowicach. Później pracował 
tylko dla okolicznych rolników i na potrzeby własne. Konkurencja 
nowocześniejszych młynów oznaczała jego powolny koniec. W 
nieodległym Bogucinie we młynie działała znacznie nowocześniejsza 
turbina Francisa, pracował on pełną mocą. Do tego doszło 
upowszechnianie się elektrycznych śrutowników. W tej sytuacji właściciel 
utrzymywał się głównie z uprawy swojej ziemi, hodował też krowy. Na 
rysunku Andrzeja Kandziory z lat 50-tych widać, że we młynie mieli sporo 

kaczek i gęsi. Był też w 
gospodarstwie inny drób 
w tym perliczki. Przez 
jakiś czas Kazimierz 
Chmielarz pracował w 
Stacji Selekcji (Hodowli) 
Roślin w Wierzonce. 
Zmarł 12 czerwca 1969 r. i 
został pochowany na 
wierzenickim cmentarzu. 
Z a p i s  o k r e ś l a j ą c y  
zmarłego jako rolnika też 
potwierdza, że młyn w tym 
czasie już nie działał. Po 

jego śmierci młyn pozostawał własnością rodziny jeszcze przez dwa lata. 
W czerwcu 1971 roku jego żona Marianna sprzedała młyn z budynkiem 
mieszkalnym i ziemią Krystynie i Janowi Rajewiczom. Bracia Kazimierza 
mieli swoje gospodarstwa lub małe zakłady w innych miejscowościach. 
Wdowa wraz z jedyną córką nie były w stanie prowadzić gospodarstwa i 
utrzymywać młyna.  Przed II wojną i w latach powojennych we młynie 
pracowała niewielka turbina elektryczna prąd z niej wieczorami zasilał 
gospodarstwo i szkołę. Jego niewielka ilość wystarczała tylko na 
oświetlenie, był to prąd o napięciu 110 wolt (V). Cała wieś została 
zelektryfikowana 15 stycznia 1955 roku. Turbina była chyba 
najnowocześniejszym urządzeniem we młynie. Do końca tak jak młyn 
napędzana była przez chronione daszkiem krytym strzechą drugie, 

mniejsze koło wodne 
(młyńskie). Znajdowało 
się on bliżej ściany 
podpiwniczenia młynicy 
(młyna właściwego). W 
piwnicy młyna, od strony 
podwórza na poziomie 
terenu było wejście do 
niej, zamontowany był wał 
przekładniowy i pasy 
transmisyjne. Jeden z nich 
służył do poruszania sieczkarni  urządzenia do cięcia słomy na paszę dla 
zwierząt domowych. Oba koła od strony, z której spływała z nich woda 
miały okresowo osłonę z desek.

Sukcesywne przenosiny do WPE

Dla powstającego WPE jednym z najważniejszych wydarzeń, w 
sierpniu 1975 roku, był demontaż i przeniesienie do Dziekanowic 
nasiębiernych (woda spadała na nie z góry) kół młyńskich (dużego i 
małego) z młyna w Wierzenicy przekazanych przez K. i J. Rajewiczów. 
Koło duże przez szereg lat było eksponowane pod zadaszeniem między 

rozbiórka wierzenickiego młyna 1997 r. 



Wierzeniczenia 4 [80] 2011

swoim ojcu Janie Chmielarzu, któremu jego nabycie miał umożliwić w 
uznaniu dobrej pracy hrabia August „Guga” Cieszkowski.  Podczas II 
wojny młyn przestał funkcjonować, Niemcy najpierw zabronili przemiału 
na mąkę a później także śrutowania. Po wojnie, był zdewastowany. 
Prawdopodobnie udało się uruchomić go w 1946 r., przypuszczalnie nie 
było już wtedy części urządzeń. Nie mielił wówczas zboża na mąkę tylko 
śrutował. Przez jakiś czas świadczył tę usługę także dla gospodarstw 
państwowych w Wierzenicy, Wierzonce i Karłowicach. Później pracował 
tylko dla okolicznych rolników i na potrzeby własne. Konkurencja 
nowocześniejszych młynów oznaczała jego powolny koniec. W 
nieodległym Bogucinie we młynie działała znacznie nowocześniejsza 
turbina Francisa, pracował on pełną mocą. Do tego doszło 
upowszechnianie się elektrycznych śrutowników. W tej sytuacji właściciel 
utrzymywał się głównie z uprawy swojej ziemi, hodował też krowy. Na 
rysunku Andrzeja Kandziory z lat 50-tych widać, że we młynie mieli sporo 

kaczek i gęsi. Był też w 
gospodarstwie inny drób 
w tym perliczki. Przez 
jakiś czas Kazimierz 
Chmielarz pracował w 
Stacji Selekcji (Hodowli) 
Roślin w Wierzonce. 
Zmarł 12 czerwca 1969 r. i 
został pochowany na 
wierzenickim cmentarzu. 
Z a p i s  o k r e ś l a j ą c y  
zmarłego jako rolnika też 
potwierdza, że młyn w tym 
czasie już nie działał. Po 

jego śmierci młyn pozostawał własnością rodziny jeszcze przez dwa lata. 
W czerwcu 1971 roku jego żona Marianna sprzedała młyn z budynkiem 
mieszkalnym i ziemią Krystynie i Janowi Rajewiczom. Bracia Kazimierza 
mieli swoje gospodarstwa lub małe zakłady w innych miejscowościach. 
Wdowa wraz z jedyną córką nie były w stanie prowadzić gospodarstwa i 
utrzymywać młyna.  Przed II wojną i w latach powojennych we młynie 
pracowała niewielka turbina elektryczna prąd z niej wieczorami zasilał 
gospodarstwo i szkołę. Jego niewielka ilość wystarczała tylko na 
oświetlenie, był to prąd o napięciu 110 wolt (V). Cała wieś została 
zelektryfikowana 15 stycznia 1955 roku. Turbina była chyba 
najnowocześniejszym urządzeniem we młynie. Do końca tak jak młyn 
napędzana była przez chronione daszkiem krytym strzechą drugie, 

mniejsze koło wodne 
(młyńskie). Znajdowało 
się on bliżej ściany 
podpiwniczenia młynicy 
(młyna właściwego). W 
piwnicy młyna, od strony 
podwórza na poziomie 
terenu było wejście do 
niej, zamontowany był wał 
przekładniowy i pasy 
transmisyjne. Jeden z nich 
służył do poruszania sieczkarni  urządzenia do cięcia słomy na paszę dla 
zwierząt domowych. Oba koła od strony, z której spływała z nich woda 
miały okresowo osłonę z desek.

Sukcesywne przenosiny do WPE

Dla powstającego WPE jednym z najważniejszych wydarzeń, w 
sierpniu 1975 roku, był demontaż i przeniesienie do Dziekanowic 
nasiębiernych (woda spadała na nie z góry) kół młyńskich (dużego i 
małego) z młyna w Wierzenicy przekazanych przez K. i J. Rajewiczów. 
Koło duże przez szereg lat było eksponowane pod zadaszeniem między 

rozbiórka wierzenickiego młyna 1997 r. 



Wierzeniczenia 4 [80] 2011

krzyżem a strumieniem,  vis a vis  zagrody olęderskiej z rejonu Nowego 
Tomyśla. W 1997 roku nastąpiła rozbiórka zrujnowanej drewnianej 
młynicy w Wierzenicy. Pozostały po niej murowane fundamenty. 
Następnie rozpoczęto budować jego kopię w Dziekanowicach. Jesienią 
1998 roku stała już część mieszkalna  młynarzówka (mieszkanie 
młynarza) i szkielet młynicy. Murowana młynarzówka została wzniesiona 
od podstaw z inicjatywy Urzędu Gminy Łubowo, z przeznaczeniem na 
wiejską oczyszczalnię ścieków, na działce gminnej przylegającej do terenu 
WPE. W jej bezpośrednim sąsiedztwie, tak jak to było w oryginale,  
usytuowano (już w obrębie WPE) młyn. Przy jego budowie zostały 

wykorzystane pojedynczo zachowane oryginalne belki. W efekcie 
wspólnych działań UG Łubowo i WPE młyn z Wierzenicy i młynarzówka, 
choć robią wrażenie jednego zespołu architektoniczno-funkcjonalnego, 
stanowią dwie autonomiczne i niezależne od siebie jednostki stojące na 
dwóch parcelach. Bryłę młyna odtworzono bez charakterystycznej 
nadbudówki na dachu, od strony stawu młyńskiego, znanej ze zdjęć z 1957 
r. i lat 70-tych XX wieku. Według wiedzy córki ostatniego młynarza 
nadbudówka była zawsze odkąd istniał młyn i w tym zakresie nie było 
przebudowy. Kiedy trwała rekonstrukcja młyna w Dziekanowicach i 
odnalazła ona materiały na jej temat była z nimi u ówczesnego dyrektora 
Andrzeja Kaszubkiewicza. Jednak prace przy budowie młyna, bez 
nadbudówki, były zbyt daleko zaawansowane i zrezygnował on ze zmian. 

Przewiezione z Wierzenicy kamienie 
młyńskie, betonowe (francuzy) i 
piaskowcowe (ślązaki) nie zostały użyte 
do odbudowy urządzeń mielących, leżą 
na zewnątrz przy młynicy. Jeden z 
betonowych pochodzi z firmy Neuman 
& Scholtz Breslau (Wrocław). 
Prawdopodobnie brak konserwacji pod 
koniec życia i po śmierci  Kazimierza 
Chmielarza sprawił, że w czasie 
rozbiórki nie było już nadających się do 
przeniesienia bądź odtworzenia 
u r z ą d z e ń  m ł y ń s k i c h .  W  
zrekonstruowanym obiekcie znalazły 
się sala wystawowa w młynicy i 
działająca od jesieni 1999 r. w 
m ł y n a r z ó w c e  n o w o c z e s n a  
oczyszczalnia ścieków obsługująca 
m.in.: Dziekanowice (w tym WPE). W 

sali wystawowej  od 12 czerwca 2003 r. funkcjonowała ekspozycja 
Człowiek i przyroda 
w dziejach Ostrowa 
Lednickiego.  Po 
kolejnych 5 latach, 
w 2004 r.,  młyn 
odzyskał też swoje 
k o ł o  w o d n e  i  
podjęto próbę jego 
u r u c h o m i e n i a  
poprzez budowę 
grobli z jazem oraz 
górnego i dolnego 
stawku. Od 2005 r. było ono okresowo wprowadzane w ruch. Ścieki po 
spłynięciu do dolnego stawku przepompowywano do górnego i gdy 
nazbierała się w nim odpowiednia ilość „wody” napływającej na koło 
wykonywało ono obrót. Jej ilość nie była na tyle duża by zapewnić stały 
ruch koła i tym samym pełne jego uruchomienia. Taki widok można było 
jeszcze oglądać podczas Pożegnania Lata w Skansenie we wrześniu 2009 
r. Odwiedzając młyn na początku lipca podczas ubiegłorocznej edycji 
imprezy Żywy Skansen widać było świeżo zasypany ziemią górny stawek i 
zastygłe w bezruchu koło młyńskie. To efekt podjętej w 2009 roku decyzji 
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o przebudowie systemu 
u r z ą d z e ń  w o d n y c h  
n a p ę d z a j ą c y c h  k o ł o  
m ł y ń s k i e .  W ł a ś n i e  
zasypanie górnego stawku 
było pierwszym krokiem 
w  t y m  k i e r u n k u .  
Wykorzystanie części 
z r e k o n s t r u o w a n e g o  
o b i e k t u  n a  c e l e  
oczyszczalni ścieków 
skutkuje też tym, że zwiedzający mają dostęp tylko do młynicy. 
Młynarzówka, ze względów bezpieczeństwa, jest oddzielona od niej 
drewnianym płotem, jakiego nie było w Wierzenicy.

Mielił nie tylko zboże na chleb

 Zanim wierzenicki młyn stał się stał się obiektem muzealnym w 
swoich dziejach miał ciekawy okres, niestety nie wiemy jak długi. U 

schyłku XIX i być może na 
p o c z ą t k u  X X  w i e k u  
funkcjonowała w nim fabryka 
musztardy A. Pawlaka, zapewne 
b y ł  o n  j e j  k o l e j n y m  
właścicielom. Jego nazwisko jest 
doklejone na zachowanej  
p o c z t ó w c e  r e k l a m o w o -
zamówieniowej.  Produkowała 
musztardy winne; wyborną i 

stołową. Podstawowy składnik musztardy to gorczyca, którą też trzeba 
było zmielić. Tak więc ten młyn nie zawsze był młynem zbożowym.

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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„Nie nam, Panie nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę”

(Psalm 115,1)  

Wdzięczny Bogu i ludziom za dar powołania kapłańskiego

z okazji 25 – lecia moich święceń

w sobotę 21 maja  o godz. 11.00  

w kościele parafialnym w Wierzenicy

odprawię dziękczynną Mszę Świętą.

Wszystkich życzliwych zapraszam 

do udziału w tej uroczystości.

Każdego zapraszam także na poczęstunek,

który będzie przygotowany  na terenie obok Ośrodka.

x Przemysław Kompf

Nigdzie nie wysyłam żadnych indywidualnych zaproszeń.
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