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          Skończył się miesiąc maj. Był to czas znaczących uroczystości. 
Po raz dziewiąty weszliśmy w ten miesiąc trzydniowym czuwaniem 
razem z Maryją Matką Wierzenicy.  We dnie i w nocy przybywali co 
godzinę inni ludzie by się modlić z różańcem w ręku w intencji 
Ojczyzny, Kościoła, Parafii i w własnych sprawach. W tym roku 
mieliśmy też szczególną intencje dziękczynienia za dar beatyfikacji 
Jana Pawła II. Bardzo dziękuje wszystkim, którzy oddali swój czas na 
chwałę Bożą i pożytek ludzi i godzinę trwali na modlitwie. 
Zwieńczeniem tego czuwania była piękna uroczystość odpustowa ku 
czci Maryi Królowej Polski i Matki Wierzenicy. 
          W czasie tej uroczystej liturgii po raz piąty redakcja 
„Wierzeniczeń” i zarząd Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego wręczył honorowe wyróżnienie „Przyjaciela 
Wierzenicy”. W tym roku figurę Św. Mikołaja wyrzeźbioną przez 
ludowego artystę z Pałuk otrzymał śp. Kazimierz Okupnik, do 
niedawna właściciel warsztatu samochodowego w Bogucinie.

„Nie nam,  Panie,  nie nam, 

lecz Twemu imieniu daj chwałę”
(Ps. 115,1 )
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 W poprzednim wydaniu bliżej 
przedstawialiśmy postać tego niezwykle 
dobrego człowieka, pisząc o jego 
związkach z Wierzenicą i żałując że 
tego wyróżnienia nie może odebrać 
osobiście. W czasie końcowej agapy 
przed kościołem zgromadziło się sto 
kilkadziesiąt osób. Chociaż nie 
mogliśmy się cieszyć dobrą pogodą, 
przeżyliśmy parafialną radość bycia 
razem. Zresztą w ubiegłym roku z 
pogodą było podobnie. Bardzo mnie 
raduje piękna trzeciomajowa 
tradycja takiego świętowania w 
Wierzenicy.

   Tegoroczny maj także dla mnie 
osobiście miał wymiar szczególny.  
Przyszło mi składać Bogu i ludziom 
dziękczynienie za 25 lat posługi 
kapłańskiej. W kilku kolejnych 
wydaniach „Wierzeniczeń”, jak 
umiałem, starałem się odtworzyć rys 
pewnych działań i przeżyć. 

W środę 11 maja razem z moimi kolegami z roku uczestniczyliśmy w 
katedrze w Poznaniu w jubileuszowej Mszy św., którą odprawialiśmy 
pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Potem 
braliśmy udział w okolicznościowym obiedzie.
   Pamiątką tego spotkania jest świeca, która każdy otrzymał z wypisaną 
datą swoich urodzin, chrztu i święceń kapłańskich. Postawiłem ją na 
ołtarzu  i chcę by tam pozostała do ważnego dla całego Kościoła i także 
dla  mnie dnia Zesłania Ducha Świętego. Patrząc na tą świece modlę 
się o powołanie kapłańskie z tej parafii.  Przy okazji jubileuszu 
pytano mnie o jakieś marzenia. Powiem głośno: niespełnionym 
moim kapłańskim marzeniem tu w Wierzenicy jest powołanie do 
służby Bożej w Kościele.  
    W sobotę 21 maja o godz. 11.00 odprawiałem w obecności sporej 
grupy parafian, osób z Naramowic i rodziny  Mszę św. jubileuszową.  
Nigdzie nie wysyłałem żadnych zaproszeń. Było mi jednak miło 
widzieć tyle życzliwych osób. Wspominając 
dzień święceń pisałem, że jest to taka chwila 
kiedy młody ksiądz doświadcza wręcz 
ukołysania od ludzi. W tę sobotę poczułem 
także takie miłe ukołysanie. Raz jeszcze 
składam podziękowanie dla wszystkich, 
którzy włączyli się w przygotowanie tej 
uroczystości. Wiem, że wiele osób w 
rozmaity sposób  włożyło sporo wysiłku i 
pracy swoich rąk. Sporo też zaangażowało  
się materialnie.  Dziękuję za życzenia, 
kwiaty i upominki.
   Osobiście staram się żyć skromnie, nie bawi 
mnie nabywanie kosztownych cudów techniki, 
strojenie się i perfumowanie. Radość sprawiły 

wzruszający moment  
odebrania nagrody 
Przyjaciela Wierzenicy dla
ś.p. Kazimierza Okupnika
przez żonę Teresę

3 majowa agapa, ciepła zupa znikała błyskawicznie
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mi  wszelkie dary, które zostały wykonane na rzecz parafii. To długo 
pozostanie śladem po tej uroczystości (m.in. ładny wpis do 
ofiarowanego mszału rzymskiego  zrobiony przez wspólnotę naszego 
ośrodka terapii). W każdym miejscu jest wiele rzeczy do zrobienia, a 
których nie robi się bo brakuje środków.  Przykładowo,  ministrantom w 
naszej parafii do służenia latami musiały wystarczyć skromne komże. 

Kilka miesięcy temu, 
dzięki  czyjemuś 
gestowi,  mogliśmy 
ich porządnie ubrać 
w stroje liturgiczne. 
Teraz można było 
ubogacić strój 
starszych 
ministrantów. Do 
koncelebrowanej 
Mszy Św. dotąd 
każdy ksiądz 
zakładał inny ornat 
(jeśli dla niego 
starczyło), teraz 
wreszcie został 
uszyty komplet 4 
takich samych 
ornatów. Nikt  przez lata tego nie zmieniał bo nie było to najpilniejszą 
sprawą dla parafii. Ale dla chwały Bożej, ludzie pobożni to czują,  dla 
podkreślenia rangi uroczystości, powinno się zakładać  porządne 
szaty. Zamykając tą część powiem, że czuje się jeszcze bardziej 
dłużnikiem parafii. Jest to dla mnie jeszcze większe zobowiązanie. 

       W ostatnią niedzielę maja w naszej parafii zawsze przeżywamy 
piękną uroczystość pierwszej  Komunii świętej naszych dzieci. W 
tym roku było tych dzieci 19. Wszystkie w dostojnej bieli, na pewno 
mocno przejęte. Lubię patrzeć na te dzieci w tym ważnym dla nich 
dniu. Za każdym razem w czasie takiej uroczystości  zawierzam 
Bożemu prowadzeniu kolejne roczniki maluchów.  Podoba mi się to, 
że zawsze ochotnie włączają się rodzice, że wszyscy, niezależnie od 
tego czy znają się osobiście,  angażują się w przygotowanie świątyni 
do uroczystości. Niezmiennie powtarzam dorosłym:  podprowadzisz 
swoje dziecko do świadomego przyjęcia Jezusa - dasz swojemu 
dziecku wszystko, będziesz się tym dzieckiem cieszył. Zaniedbasz to, 
uznasz, że Jezus jest nieważny, będziesz zbierał niebawem owoce 
takiego lekceważenia. Radują mnie ci wszyscy rodzice, którzy na 
szczęście to rozumieją. Każdego roku są jednak i tacy, na których 
patrzy się ze szczególna troską, bo koniec białego tygodnia jest 
końcem ich „pobożności”. Maryjo, Matko Wierzenicy, módl się za 
nami.

anegdotę dlaczego ks. Mariusz Pohl nie obchodzi 25-lecia 
kapłaństwa z szerokimi uśmiechami wysłuchała młodzież

dlaczego Basia krawcowa uszyła ornaty w różnych wymiarach - 
przy salwach śmiechu objaśniał ks. Przemek
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         Czerwiec także 
przedstawia się bogato w 
wydarzenia duchowe. W 
dzisiejszą pierwszą niedzielę 
gościć będziemy na Mszy św. o 
11.00 członków klubu 
profesorów „Wierzenica”.
Inicjatorem działania tej 
grupy jest  związany latami 
życia z Wierzenicą prof. Józef 
Banaszak. Po Mszy św. 
będziemy mieli okazję 
posłuchać krótkich 
prezentacji kilku artykułów 
na interesujące dla nas tematy 
z przygotowywanej przez klub 
książki.

         Także dzisiaj 
przedstawiamy do obejrzenia 
kolejny tom ręcznie 
przepisanej  Biblii 
Wierzenickiej.  Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy 
włączyli się w przepisywanie 
poszczególnych rozdziałów. W 
sumie było około 250 – 300 
przepisujących z parafii i z 

innych miejsc, najczęściej jednak przyjaciół Wierzenicy. Możemy 
powiedzieć, że w chwili obecnej najtrudniejsze zadanie mamy za 
sobą. Nie było wcale łatwym przepisywanie ksiąg historycznych 
Starego Testamentu, w których aż roiło się od obco brzmiących i 
trudnych dla nas nazw geograficznych i imion. Jesienią podejmiemy 
ostatnie wyzwanie i zaczniemy przepisywać księgi dydaktyczne i 
prorockie Starego Testamentu. Wierzę, że starczy nam wszystkim 
zapału by dokończyć rozpoczętego dzieła. Wagę tego 
przedsięwzięcia docenią zapewne następne pokolenia. 
 Ze wzruszeniem odnajdywać będą imiona i nazwiska swoich przodków, 
którzy zapisali się w tej niezwykłej księdze jako skrybowie.  W czasie 
tegorocznej procesji Bożego Ciała obok monstrancji z Ciałem Chrystusa 
poniesiemy także ten ręcznie przepisany tom Biblii Wierzenickiej. Jezus 

przychodzi do nas z bogactwem Bożego Słowa.
   Przepisywanie Biblii na razie mamy za sobą. Przed nami jest  
natomiast VI Wierzenickie Czytanie Słowa. W weekend Bożego 
Ciała głośno czytać będziemy Pismo Św.  Początek w środę 22 
czerwca  o godz. 18.00, a więc zaraz po Mszy św. wieczornej, 
zakończenie w piątek w godzinach przedpołudniowych. Czytać 
będziemy w tym roku księgi dydaktyczne i prorockie Starego 
Testamentu, a więc te które jesienią będziemy przepisywać.  Potrzeba 
ok. 140 osób. W tym roku fragmenty do czytania będą trochę dłuższe. 
Średnio czytanie zajmie 8 – 10 minut. Każdego, który zgłosi się do 
udziału proszę o przybycie 15 minut przed wyznaczoną godziną. Mam 
nadzieję, że uda nam się uniknąć 
poważniejszych opóźnień.  Zapisywać 
się można, jak zawsze, w czasie 
każdej Mszy św. Wśród uczestników 
VI Wierzenickiego Czytania Słowa  
na końcu rozlosowane zostaną 
upominki książkowe.      
 
     Na koniec dwie ważne zapowiedzi 
tego tygodnia. W najbliższy wtorek 7 
czerwca gościć będziemy Księdza 
Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego, który przybywa do 
parafii na wizytację. Już wcześniej 
parafię wizytowali przedstawiciele 
kurii, którzy sprawdzali sprawy 
katechetyczne, duszpasterskie, 
administracyjne, biurowe, finansowe,  
remontowe i techniczne.  Z tych 
odwiedzin przekazali swoje 
spostrzeżenia księdzu biskupowi. 
Niektóre z tych uwag staną się 
zapewne powizytacyjnymi 
zaleceniami. Kanoniczna wizytacja 
biskupa w parafii odbywa się co 5 lat. 
Za „moich” czasów będzie to trzecia 
wizytacja. Poprzednie miały miejsce 

odnowiony Krzyż procesyjny
będący darem ołtarza

darem ołtarza były także odnowione lampy procesyjne
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przychodzi do nas z bogactwem Bożego Słowa.
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odnowiony Krzyż procesyjny
będący darem ołtarza

darem ołtarza były także odnowione lampy procesyjne
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w 2001 i 2006 roku. Dwukrotnie gościliśmy wtedy  w naszej parafii Ks. 
Bpa Grzegorza Balcerka. Oficjalnie Ks. Arcybiskup przybywa  do 
naszej parafii po raz pierwszy. Kilka razy doglądał budowy ośrodka 
Caritas dla młodzieży. Wstępował wtedy też do naszego kościoła. 
Dwukrotnie przy okazji Świąt Bożego Narodzenia odwiedzał z 
życzeniami młodzież przebywającą w ośrodku. 

           Każde odwiedziny 
biskupa są dla nas 
przypomnieniem, że jesteśmy 
cząstką kościoła diecezjalnego, 
a patrząc jeszcze szerzej 
kościoła powszechnego. Z 
oczywistych powodów sprawy 
naszego środowiska  wydają się 
nam najbliższe, nie wolno 
jednak zatracić perspektywy 
całości życia Kościoła. Niezbyt 
często biskup – głowa 
diecezjalnego Kościoła 
przybywa do nas. Tym 
bardziej warto tą obecność 
zauważyć i docenić. 
Zapraszam wszystkich do 
udziału we Mszy św. 
sprawowanej w naszym 
kościele pod przewodnictwem 
Ks. Arcybiskupa o 10.00 i 
18.00.

          W piątek 10 czerwca przeżywać mamy w Wierzenicy Noc 
Drewnianych Kościołów. Z tej okazji odbędzie się o 20.00 muzyczny 
koncert zespołu  „Siewcy Lednicy”. Jest to grupa obsługująca od lat 
wielotysięczne spotkania młodzieży na Lednicy. Mają dobrą renomę, 
często też koncertują w różnych miejscach Polski. Potem będzie można 
obejrzeć 30 minutowy film opowiadający o całym Szlaku Drewnianych 
Kościołów. Wreszcie będzie oprowadzanie turystów i pielgrzymów po 
kościele. W nocy z piątku  na sobotę świątynia nasza pozostanie do rana 
otwarta dla zwiedzających. Organizatorzy – Związek Międzygminny 
„Puszcza Zielonka” spodziewają się przybycia kilkuset, a może i jeszcze 
więcej ludzi. Czy osób miejscowych może zabraknąć? Zapraszam 
wszystkich do udziału w koncercie.  Jedną z atrakcji będzie też 

Pastorał Dobrego Paterza
używany przez Abp. Gądeckiego

możliwość nabycia albumu  ze Szlaku Drewnianych Kościołów, który 
przed trzema laty stał się nieosiągalnym bestsellerem.
                  Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
                                                                  x Przemysław Kompf
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I ja tam z gośćmi byłem, miód i wino piłem, a com widział i słyszał w 
księgi umieściłem  takie tradycyjnie było zakończenie baśni. Dodajmy  
dobre zakończenie. Ja tak zacznę opowieść o pewnym niezwykłym dniu. 
25 lat to szmat czasu. Wystarczy spojrzeć na fotografie jak wyglądaliśmy 
gdy byliśmy dwudziestolatkami i jak gdy pięćdziesiątka się kłania. Ale 
jedna rzecz się nie zmienia  duch. I takie właśnie miałem wrażenie na 
zakończenie sobotniego dnia 25-lecia kapłaństwa ks. Przemka. Duch 
Boży unosił się nad Wierzenicą  wszyscy tego dnia czuliśmy się młodzi. 
„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” - 
takie mogłoby być motto tego święta. Ten duchowy aspekt, był obecny w 
każdej chwili dnia.
Zaczęło się od Mszy św. Szczelnie wypełniony kościół, uśmiechy na 

twarzach, bo przecież przyszliśmy składać 
dziękczynienie za dar człowieka, dar 
kapłaństwa.
W homilii wygłaszanej przez przyjaciela z 
seminarium ks. Mariusza Pohla padają 
ważne słowa. Ksiądz Przemysław uczy nas, 
że trzeba iść do ludzi najpierw jako 
człowiek, dopiero na drugim miejscu jako 
ksiądz, a jeśli jako ksiądz, to tylko jako ten, 
który ma okazać kim jest Bóg, czym jest 
Ojcostwo i miłosierdzie Boga.  Żeby ta 
dzisiejsza uroczystość nie zamieniła się w 
akademie ku czci, to musimy wszyscy mieć 
świadomość, że tym który nas dzisiaj tu 
gromadzi nie jest ksiądz Przemysław ile sam 
Jezus Chrystus. (…) Bądźmy gotowi dzisiaj 
nie tyle czcić ks. Przemysława, bo on sam tego by nie chciał, ale wielbić i 
dziękować Bogu. 
W myśl słów „Nie nam Panie, nie nam, lecz Twemu imieniu daj chwałę” 
prosiłeś ks. Przemku o prezenty nie dla siebie, ale dary dla Kościoła. 
Procesja z darami ołtarza. Osobiście był to dla mnie najbardziej 
wzruszającym moment. Głos lektora wymieniający kolejne dary przenikał 
jak słowa modlitwy. 
Dziękujemy, niech Bóg będzie uwielbiony w odnowionym Krzyżu 
procesyjnym. 
Dziękujemy, niech Bóg będzie uwielbiony w odnowionych lampach 
procesyjnych
Dziękujemy, niech Bóg będzie uwielbiony w odnowionych kielichach 
ołtarzowych
Dziękujemy, niech Bóg będzie uwielbiony w odnowionej puszce 
eucharystycznej
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Dziękujemy, niech Bóg będzie uwielbiony w nowych ornatach, stułach, 
sutannach
Dziękujemy, niech Bóg będzie uwielbiony w Mszałach
Podziękowanie dla Księdza stało się podziękowaniem dla Boga.
Na koniec nastąpiły, krótkie przemowy, ponieważ ks. Przemo nie lubi 
„picowania”.(Nadeszły też życzenia, które publikujemy).
Wpierw zabrał głos poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dariusz 
Lipiński. 
Jesteś wybranym uczniem Jezusa, a wiemy jak w dzisiejszych czasach 
trudno być wybranym i posłanym. Ciężkie to brzemię. Patrzeć tymi 
samymi oczami, ale widzieć głębiej, kochać goręcej, być mądrzejszym 

mądrością Ewangelii. Troszczyć się o ludzi ich troskami i martwić ich 
zmartwieniami. 
W imieniu parafian kilka serdecznych słów powiedziała Maria Maciorek.
Twoja miłość do Boga i ludzi, którą widzimy i o której tak prosto i 
serdecznie mówisz sprawia, że każdy człowiek, którego spotykasz na 
swojej drodze, w twoich oczach staje się piękny, dobry, kochany i 
kochający, o wielu nawet mówisz aniołowie. Dziękujemy za świadectwo 
twojego życia, za ewangeliczny radykalizm, także w umiłowaniu ubóstwa 
i za franciszkańskie umiłowanie zwierząt. 

Natomiast ks. Eugeniusz 
Guździoł, nasz sąsiad ze 
Swarzędza jak zwykle 
ciepło: 
Przemku, bardzo, bardzo 
dziękujemy za twoje 
kapłaństwo i 
promieniowanie ojcostwa, 
za to wszystko co się 
składa na zwykły gest, 
zwykłe bycie, zwykłą 
codzienność. 

Po mszy długa kolejka do 
ks. Przemka. Kwiaty, 
prezenty, uściski  ale 
przede wszystkim 
spotkanie, dobre słowa. Ile 
modlitw, spowiedzi, 
rozmów, za które ludzie 
dziękowali  wie sam Bóg, 
bo po ludzku rzecz biorąc nie jest w stanie się ogarnąć. Za dużo 
wspomnień, za dużo uczuć.

Agapa nabrała swojego pierwotnego sensu. To nie był poczęstunek 
zorganizowany przez firmę cateringową, to nie było spotkanie 

towarzyskie. To 
było przedłużenie 
Eucharystii. 
Agapa ma na celu 
stworzenie jedności 
wśród członków 
wspólnoty, poprzez 
okazywanie radości 
wynikającej z daru 
przyjętego 
sakramentu. Aby 
ubogacić to 
spotkanie i uczynić 
je bardziej 
uroczystym, szykuje 
się smaczne 
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potrawy, aby w czasie ich spożywania (tak jak w wieczerniku Jezus z 
apostołami) wierni namacalnie dostrzegali jedność i miłość w swojej 
wspólnocie - tyle definicja. 

Potrawy z pewnością były 
przygotowywane z 
sercem. Nie bo wypadało, 
bo tak było trzeba. Nie. 
Takiego bigosu, 
strogonowa, kremu 
szparagowego, 
pomidorowej, takich ciast 
i tortów  nie je się 
codziennie. Takie potrawy 
spożywa się na 
domowych 
uroczystościach. Bo 
osoby, które je 

przygotowywały, robiły je dla naszego ks. Przemka. Dla wielu z nas jest 
przecież ojcem. Nieraz traktowany jest też jak syn, któremu trzeba 
pomóc, o którego trzeba zatroszczyć się. Jak w rodzinie. 
Bardzo znaczące 
było miejsce agapy  
podwórze domu 
Caritas dla 
młodzieży 
uzależnionej. Owoc 
25-lecia 
kapłaństwa, 
osobistego życia i 
świadectwa ks. 
Przemka. Kiedyś 
Ksiądz przyjmował 
młodych pod swój 
dach, dziś oni Go 
przyjęli. 
Mieszkańcy domu 
byli wspaniałymi gospodarzami. Pomagali w obsłudze, wydawali 
potrawy. Ale najważniejsze zaprosili, opowiadali i oprowadzali po 
„chacie” wszystkich chętnych. Choć jestem ich najbliższym sąsiadem i 
mogę obserwować na co dzień ich poczynania, z ciekawością wziąłem 
udział w oprowadzaniu. Był to strzał w dziesiątkę. Co innego czytać, czy 
słuchać, co innego naocznie obejrzeć jak toczy się codzienność. Ile trudu, 

determinacji trzeba by odmienić swoje życie, by porzucić starego 
człowieka, by zacząć od nowa. Gdy słuchaliśmy bardzo dojrzałych słów 
młodego człowieka, który opowiadał o swoim życiu i terapii, byliśmy pod 
wielkim wrażeniem. Praca jaką się wykonuje w ośrodku jest ogromna. 
Dzięki temu można prawdziwie docenić dotychczasową działalność ks. 
Przemka. To nie są żarty, tu chodzi o życie. Więcej, tu chodzi o 
wieczność. Pomysł poznania przez uczestników agapy domu „Caritas” 
był dobrym prezentem.
Ale chciałbym wspomnieć jeszcze o jednym prezencie, który wszystkim 
przysporzył dużo radości, a Księdzu pewnie najwięcej. To obecność 
„młodzieżowego” zespołu z Naramowic. „Dziękuję młodzieży z zespołu” 
- powiedział ks. Przemo. „Dziękujemy za młodzież” - odpowiedział 
zespół, wokół którego kręciły się ich pociechy. Ale jak wspomniałem na 
wstępie Duch Boży nie liczy lat. Ksiądz jako „Piękny Amorozo” (film na 
stronie parafii) pląsał z lekkością motyla, a później były kolejne piosenki, 
już bardziej pobożne,  a nawet korowód. 
Każda osoba, która włączyła się w organizację, czy wspomogła 
materialnie (nieraz były to piękne gesty) lub ofiarowała swoją pracę może 
czuć satysfakcję, że przyczyniła się do tego aby to była tak piękna 
uroczystość. Niech to zostanie tajemnicą wielu serc, a Bóg wynagrodzi 
wielokrotnie. 
Tak, to był radosny, piękny i dobry dzień.

Maciej Dominikowski
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Pierwszej Komunii mojej najstarszej siostry 
Hali nie pamiętam. Nic w tym dziwnego, 
miałam wtedy zaledwie sześć lat. Pierwszą 
Komunię drugiej mojej siostry Mili 
pamiętam, bo odbyła się dwa lata później 
udziałem wielu gości i nawet pewnym 
przepychem domowego przyjęcia. Milusia 
jechała do kościoła w Wierzenicy 
samochodem państwa Langnerów, którzy 
byli również gośćmi na jej przyjęciu, również ciocie i dwóch księży. 
(…) Moja pierwsza Komunia wyglądała zupełnie inaczej. Nic dziwnego. 
Obie moje starsze siostry szły do I Komunii jeszcze przed wojną, a moja 
uroczystość przypadła na czas wojny, a raczej okupacji. Kiedy Niemcy 
weszli do Polski, choć był to wrzesień, nie otwarto żadnej polskiej szkoły, 
więc po prostu do szkoły nie chodziliśmy, ale księża wznowili w 
kościołach naukę religii, więc chodziliśmy tylko na religię. Ja chodziłam 
najpierw do Wierzenicy, a kiedy Niemcy zaczęli zamykać kościoły, do 
Uzarzewa. I tu i tam były trzy lub cztery kilometry drogi, ale naszą kaplicę 
w „Stelli” zamknęli jako pierwszą. U nas też, jako pierwszą, zburzyli 
figurę Matki Boskiej stojącej przy drodze w pięknym ogrodzie 
Chełkowskich i zrzucili oba krzyże; ten przy skrzyżowaniu drogi i ten w 

parku „Stelli”. Do Wierzenicy chodziłam chętnie, bo znałam tę drogę oraz 
drewniany kościółek z urzekającym mnie obrazem Matki Boskiej z 
dzieciątkiem i wspaniałą rzeźbioną tablicą z brązu nad wejściem do 
grobowca Cieszkowskich, właścicieli całego majątku. Kiedyś nawet 
byłam w tym grobowcu, a raczej w krypcie, ale nie weszłam drogą 
normalną, tylko chłopcy włażący tam przez okienko wciągnęli nas tam tą 
samą drogą. W dwóch trumnach leżeli obaj Cieszkowscy, ojciec i syn. 
Wieko jednej trumny było zsunięte i chyba się rozpadało, a drugie, chłopcy 
unieśli specjalnie. Kątem oka zobaczyłam, że jedna czaszka miała jeszcze 
włosy. Uciekłam, a oni za to uciekli mi w drodze powrotnej do domu. 
Wskazali mi inną drogę i pobłądziłam. Dopiero po kilku godzinach 
zdołałam wrócić do domu pachnącego dobrą kawą i karbówką do włosów 
cioci Józi, która właśnie tego dnia do nas przyjechała. Do kościoła w 
Wierzenicy nie chodziliśmy zbyt często, mieliśmy przecież swoją kaplicę 
na miejscu. Ale wszystkie wielkie uroczystości odbywały się właśnie tam. 
Były to przede wszystkim I Komunie i procesje Bożego Ciała, które były 
szczególnie uroczyste, z dzwonami, dzwonkami, śpiewami i złocistą 
monstrancją w rękach księdza pod baldachimem i dziećmi w białych 
sukienkach sypiącymi kwiaty. Ale to wszystko było jeszcze przed wojną. 
Ja też sypałam tam kiedyś kwiatki chociaż nie byłam jeszcze u I Komunii, 
ale to dobrze, bo po mojej Komunii nie było to już możliwe, bo kościoły 
zostały zamknięte I nigdy już nie zaznałabym tego uczucia szczęścia. A 
było ono przepiękne. Tak rzucać kwiaty prosto pod stopy Jezusa?
Miałam wtedy białą sukienkę po Hali, troszkę za długą, więc przewiązaną 
białą wstążką i zbluzowaną na niej, a włosy przewianie białą kokardą. Mój 

siostra autorki Hala w drugim rzędzie, druga od lewej sypanie kwiatów w środku ks. Franciszek Wawrzyniak

Dzieciństwo w kraju Warty
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koszyczek miał różowy brzeżek i różową wstążeczkę, a kwiatki były w 
przeróżnych kolorach. Szczęśliwa, tak hojnie je sypałam że wnet mi się 
skończyły, a panna Stasia, która miała mi koszyczek dopełniać, gdzieś się 
zapodziała. Stanęłam bezradna, ale to przeszkadzało innym. Jakaś pani 
trąciła mnie mówiąc, że mam iść. Powiedziałam ze łzami, że nie mam już 
kwiatków. Wtedy ona. „Idź i udawaj, że rzucasz”. Byłam oburzona. 
Udawać u stóp Jezusa? Nigdy! Wybiegłam z szeregu, przecisnęłam się 
przez mrowie ludzi i stanęłam na boku smutna i rozżalona. Wtedy podszedł 
do mnie jakiś pan. Porozmawiał ze mną i zaprosił do swego pałacu. 
Obiecał mi książki i to, że będę mogła u niego bywać bo miło mu się ze mną 
rozmawiało. Ale ja nie chciałam. Powiedziałam, że gdzieś tutaj czekają na 
mnie moi rodzice. Wkrótce spotkałam tatusia. Widziałam, że był dumny z 
tego, że zostałam zaproszona do pałacu, ale pana hrabiego już nie 
spotkaliśmy. 
Od początku okupacji nasze lekcje religii wyglądały zupełnie inaczej. 
Odbywały się jakby w przyśpieszonym tempie. Nic dziwnego, Niemcy po 
krótkim czasie zaczęli zamykać kościoły. Kiedy zamknęli również kościół 
w Wierzenicy (bo naszą kaplicę zamknęli jako pierwszą) zaczęliśmy 
chodzić na naukę religii do czynnego jeszcze kościoła w Uzarzewie, gdzie 
uczył nas bardzo surowy ksiądz Beisert. Księży już zaczęli Niemcy gdzieś 
wywozić. Całe nasze życie było teraz bardziej nerwowe i niespokojne. Co 
rusz Niemcy kogoś zabierali, nie wiadomo za co ani dokąd. Tych, którzy 
rozprowadzali ulotki i gazetki i siali antyniemiecką propagandę zamykali 
do więzień i podczas przesłuchań strasznie męczyli. A nasz ojciec i Hala też 
to robili i Elżunia D., której ojca zamęczyli podczas tortur, żeby wydał 
innych, ale on zmarł i nie wydał nikogo.
Po krótkim okresie lekcji religii, ksiądz zadecydował o naszym 
wcześniejszym przystąpieniu do I Komunii, bo i ten kościół został 
zagrożony zamknięciem. Bardzo szybko przygotowano nas i którejś 
niedzieli, dość niespodziewanie dla wszystkich, przystępowałyśmy do 
pierwszej Komunii św. Jakże inna była od przedwojennych, uroczystych 
Komunii moich sióstr. Ja miałam białą sukienkę po moich siostrach, ale 
wiele dziewczynek takich sukienek nie miało. Nie jechałyśmy 
samochodami ani bryczkami, jak dawniej, (choć i takie się zdarzyły) tylko 
szłyśmy z pochowanymi świecami, cztery kilometry pieszo. A intencje? Ja 
moją I Komunię św. oddałam w intencji, bym nigdy nikogo nie wydala, nie 
zdradziła, nawet gdybym została przez Niemców poddana torturom, 
których tak bardzo się bałam, wciąż o nich słysząc.
Na pamiątkę otrzymałam obrazek z fosforyzującym Krzyżem, 
poświęconym jeszcze przez Ojca św. Takie obrazki były tylko trzy, dla 
najlepszych uczennic, do których należałam, a inni dostali obrazki ze 

świętymi. Ja też wolałabym tamten, bo bardzo chciałam mieć swój 
obrazek, jak ten z aniołem stróżem, którego kochałam, ale stało się inaczej.
Oprócz białej sukienki, którą tego dnia cały dzień nosiłam, oprócz 
doniosłego nastroju w kościele, który stworzyli tłumnie przybyli ludzie, 
jeszcze coś wprawiło mnie w dobry odświętny nastrój.
Mama zaprosiła na kawę państwa M., którzy mieszkali u nas na piętrze, 
odkąd Niemcy zabrali im ich dom. Miał być z nimi ich syn Zbigniew, 
dojrzały już pan, urzekający mnie inteligencją i piękną postawą, o którym 
po cichu marzyłam, że może mnie kiedyś dostrzeże i wychowa sobie na 
żonę. Dziś miałam szansę, jak nigdy. Chociaż nie byłam dość ładna, to w tej 
białej sukience i lekko sfalowanych włosach, zawiniętych przez mamę, 
wyglądałam prawie ślicznie. Do tego dochodziło uczucie szczęścia, że 
będę siedzieć z nim przy jednym stole, bo to przecież mój dzień. Może dziś 
mnie zauważy?
Kiedy państwo M. zeszli na kawę, musieli się zmieścić przy jednym małym 
stole w pokoju sypialnym, bo wszystkie pokoje Niemcy zdążyli nam już 
odebrać (ale ojciec zdążył polokować w nich Polaków wypędzanych z ich 
domów).
Gdy goście i ojciec już zasiedli, a mama podała kawę, czekałam na 
zaproszenie do stołu drżąc z emocji. Za chwilę będę przy nim albo gdzieś 
naprzeciwko niego.
l nagle, co to? Mama zaprasza do stołu Milusię, śliczną swoją ulubienicę, z 
której była taka dumna, a mi podaje kawę i ciasto gdzieś na boczku przy 
umywalce. Szok. Tłumione łzy i ścisk gardła. A przecież to miał być mój 
dzień, moja uroczystość i... moja szansa. Wszystko na nic. Sukienka, loki, 
radosny uśmiech. Pani Mysia i oponuje - „Wandzia powinna być z nami”. 
Za mało miejsca - mówi mama - jej tam dobrze, to jej wystarcza.
Nie. Nie! nie! nie! Czy ona tego nie rozumie? Widocznie nie rozumiała, bo 
na pewno nie chciała mi zrobić takiej przykrości. Była przecież taka 
kochana.
Miał rację nasz ksiądz przyspieszając nasze przyjęcie I Komunii, bo w 
krótkim czasie i Uzarzewski kościół zamknięto, a księdza gdzieś zabrano 
czy odesłano.
Tak więc lekcje religii skończyły się, ale... zaczęły się dla nas całkiem 
nowe lekcje, bo otwarto u nas „Niemiecką szkołę dla polskich dzieci”. 
Mieściła się w letnim domu rodziny Chełkowskich. Naszą szkołę 
przeznaczono dla dzieci niemieckich.
Wprawdzie krótko tam chodziliśmy, bo tak naprawdę to była jedna wielka 
wędrówka ludów; od domu Chełkowskich przez dawną szkołę, potem 
szkołę w Uzarzewie, wreszcie w Swarzędzu.
Zresztą nie była to wielka edukacja, czytanie i pisanie po niemiecku i 
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radosny uśmiech. Pani Mysia i oponuje - „Wandzia powinna być z nami”. 
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troszkę rachunków do 100, też po niemiecku. Myślę, że nie chodziło o to 
żeby nas czegoś nauczyć, tylko żeby nas czymś zająć, ale ja 
skorzystałam dużo z tej szkoły, bo nauczyłam się troszkę niemieckiego, 
który później nieraz miał mi się przydać. Obcego języka uczyłam się z 
przyjemnością, tylko ta codzienna daleka droga do szkoły, 5 km w jedną 
stronę, to znaczy 10 km w obie zupełnie mnie wykańczało.
A może o to Niemcom też chodziło? Nie wiadomo.
Oprócz nauki języka niemieckiego, z tych moich dalekich wędrówek 
do szkoły wynikała jeszcze jedna korzyść, którą mama ceniła ponad 
inne - węgiel.
Było to tylko wtedy, kiedy chodziliśmy do szkoły do Uzarzewa, bo 
wtedy nasza droga wiodła wzdłuż torów kolejowych, po których 
jeździły pociągi z lokomotywami parowymi - parowozami, 
pracującymi na węgiel. Zatrzymywaliśmy się wtedy na wąskiej 
ścieżynce w głębokim parowie, tuż przy torach i wołaliśmy do 
maszynisty „Panie węgla, Panie węgla” i czasem zdarzał się cud - 
maszynista machnął pełną szuflą pięknego węgla, albo okrągłych 
węglowych jajeczek, na które rzucaliśmy się z krzykiem i radością 
wielką. Dalej, gdzie maszynistę mogli zobaczyć jacyś ludzie, już tego 
nie robili; ale czasem, jakby ukradkiem „gubili” troszkę węgla. Ten 
„gubiony” przez lokomotywy węgiel zbieraliśmy w drodze powrotnej, 
idąc torami, do specjalnie w tym celu zabranych torb. Moja mama 
przyjmowała ten węgiel jak „dar nieba”, co napawało mnie wielkim 
szczęściem, że to właśnie ja jej przynosiłam.
Jednak, kiedy zginął na torach garbaty brat Irenki, mama nie pozwoliła 
mi już chodzić za węglem, a gdy ja i tak go przynosiłam, przyjmowała 
to bez dawnej radości.
Los sam rozwiązał ten problem, a raczej Niemcy, którzy po pewnym 
czasie zamknęli i tę szkołę.

Nastał dla nas krótki 
czas wakacji przed 
otwarciem jakiejś 
innej szkoły dla 
polskich dzieci.

        Wanda Wasik

przedwojenne 
Boże Ciało

Natalia 

Pytel

Dominik

Gruszka
Gerard

Polaczyk

Grzegorz

Staszewski

Jacek

Pastwa

Wierzenica

I Komunia Święta

29 V A.D. 2011
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Jubileusz turystów z Wierzenicą w tle

Sobotnie przedpołudnie, 17 kwietnia 2011 r. było czasem obchodów 
niezwykle sympatycznego jubileuszu. Czterdziestolecie istnienia 
obchodził Oddział PTTK Poznań  Nowe Miasto im. Franciszka 
Jaśkowiaka. W obchodach tych były liczne akcenty związane z Ziemią 
Wierzenicką i Puszczą Zielonka. Od początku swojego istnienia Koło 
PTTK „Łaziki” powstałe w 1984 r. przy Spółdzielni Mieszkaniowej w 
Swarzędzu funkcjonuje w ramach Oddziału PTTK Poznań  Nowe Miasto. 
Eugeniusz Jacek  założyciel „Łazików” i od początku ich prezes, od 2001 r. 
szefuje również nowomiejskiemu oddziałowi tej zasłużonej dla turystyki 
organizacji. W poznańskim gimnazjum nr 24 im. Unii Europejskiej gdzie 
mieści się siedziba Oddziału, spotkali się jego członkowie, przyjaciele i 
sympatycy. Mieli oni okazję zapoznania się, słuchając wystąpienia a 
następnie oglądając wystawę materiałów, w tym znaczków rajdowych i 
kronik z dokonaniami tych 40 lat. Wśród imprez wymieniony był 
organizowany od 1994 r. rajd „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” 
i oczywiście znaczki z tej imprezy. Tak szacowny jubileusz był okazją do 
uhonorowania osób i instytucji współpracujących z Oddziałem. Wśród 
nich był kiedyś wojewoda i senator, a zawsze turysta Włodzimierz Łęcki. 
Tomasz Łęcki, zbieżność nazwisk wywołała pewną konsternację u gości 
spoza regionu, odbierał wyróżnienia dla Związku Międzygminnego 
„Puszcza Zielonka” (ZMPZ) i gminy Murowana Goślina. Spośród osób 
związanych z naszą ziemią zostali wyróżnieni. Eugeniusz Jacek  medalem 
„Za zasługi dla turystyki” przyznanym przez Ministra Sportu i Turystyki. 
Odznaką „25 lat w PTTK”: Mirosław  Andrzejewski, Jolanta  Jacek, Anna 
Pawłowska. Wszyscy oni mają swój wkład w rajd „Witamy jesień ...” i 
inne. Nie zabrakło też wśród nich osób i instytucji z Ziemi 
Wierzenickiej. Honorowe Odznaki Oddziału otrzymali ks. 
Przemysław Kompf  oraz Ewa J. Buczyńska. Dyplomy z okazji 40-
lecia Oddziału; Włodzimierz Buczyński i Irena Prokop oraz 
Parafialny Zespół Caritas w Wierzenicy. W gronie wyróżnionych 
znaleźli się także promujący Ziemię Wierzenicką w ramach ZMPZ 
Arkadiusz Bednarek („Honorowa Odznaka Oddziału”) i Patrycja 
Owczarzak (dyplom z okazji 40-lecia Oddziału, za wspieranie, 
współpracę oraz działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa). Dyplom 
trafił też do znanego uczestnikom parafialnych wyjazdów Leszka 
Dąbrowskiego.

Włodzimierz Buczyński

NOC DREWNIANYCH KOŚCIOŁÓW

10 Czerwca

godz. 20:00 koncert zespołu 

SIEWCY LEDNICY

do 1-szej w nocy 

możliwość zwiedzania z przewodnikiem

projekcja filmu o Szlaku 

Drewnianych Kościołów /30 min./

świątynia otwarta będzie do rana
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