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Po Bozym Ciele...
Po Bożym Ciele nie ma księdza
w kościele. Kilkakrotnie żartem
przypominałem to powiedzenie.
W tym roku słowa te stały się
dosłownością. W poniedziałek po
Bożym Ciele
27 czerwca grupa dzieci i
młodzieży udała się na wakacje
do Warszawy. Towarzyszyłem tej
grupie i w parafii byłem obecny
tylko w sobotę i niedzielę 2 i 3
lipca. W parafii nie
przeżywaliśmy więc w tym roku
oktawy Bożego Ciała. Natomiast
obchód liturgiczny uroczystości
ku czci Serca Jezusowego....
przyspieszyłem o tydzień.
Ponieważ czerwiec był
miesiącem znaczących wydarzeń
w naszej parafii, to wydanie
„Wierzeniczeń” jest ich
dokumentacją i przypomnieniem.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim,
którzy włączyli się w
przygotowanie w Karłowicach
postoju maratończyków
biegnących na Lednicę, festynu
rodzinnego z okazji Dnia
Dziecka we Wierzonce. Dziękuję
za pomoc w prowadzeniu stoiska
gastronomicznego w czasie Nocy
Drewnianych Kościołów w
Wierzenicy.
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Dziękuję także za udział w
Mszy św. i spotkaniach z
Ks. Arcybiskupem
Stanisławem Gądeckim w
czasie jego wizytacji parafii.
Swoją drogą myślałem, że
tych osób będzie więcej,
szczególnie podczas Mszy św.
wieczornej. Obok
zamieszczamy w całości do
przeczytania dekret
powizytacyjny. Pięknym
przeżyciem był koncert
zespoły „Siewcy Lednicy” w
czasie Nocy Drewnianych
Kościołów. Cieszyłem się
tymi osobami z parafii, które
przyszły go posłuchać i znowu
mam pewien niedosyt, że tych
ludzi mogło, a nawet powinno
być dużo więcej.
Oczywiście, dziękuję jak co
roku, osobom angażującym
się w przygotowanie i
przebieg procesji Bożego
Ciała zarówno w Wierzenicy
jak i Karłowicach. Dziękuję
wszystkim, którzy czytali w te
dni głośno w kościele Pismo
Św. Wierzenickie Czytanie
Słowa stało się już piękną
tradycją tego miejsca. Całość
ksiąg Pisma Św. podzieliliśmy
na trzy części. Kiedy w tym
roku stanęliśmy do czytania
po raz szósty, oznacza to, że
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wspólnym wysiłkiem przeczytaliśmy Pismo w całości po raz drugi.
Cieszę się, że nie zabrakło chętnych i tym razem mam satysfakcję,
bo wiem, iż w niejednej dużo liczniejszej parafii w Poznaniu były
kłopoty ze znalezieniem większej liczby czytających. Wyrażam raz
jeszcze wdzięczność wszystkim tym, którzy stworzyli
niepowtarzalne dzieło Biblii Wierzenickiej ręcznie przepisanej.
Pokazanie jej komukolwiek wywołuje odruch niezwykłego
zainteresowania. To dopiero początek. Z upływem każdego roku
wartość tej księgi będzie rosła. Już dzisiaj wiem też, że zaczynamy
mieć naśladowców. To jest potwierdzenie, iż w dobrym dziele
uczestniczyliśmy.
x Przemysław Kompf

gościmy Lednicki Maraton

koncert Siewców Lednicy
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Arcybiskup w Wierzenicy
We wtorek 7 czerwca 2001 r. w ramach wizytacji parafię
wierzenicką odwiedził ks. arcybiskup Stanisław Gądecki. Został
powitany przed kościołem i uroczyście wprowadzony do świątyni.
Podczas mszy o godz. 10.00 udzielił sakramentu bierzmowania
młodzieży przebywającej w Katolickim Ośrodku Wychowania i
Terapii Uzależnień „Wierzenica” i kilku młodym ludziom z parafii
łącznie 15 osobom. Z prośbą o udzielenie sakramentu bierzmowania
zwrócili się do ks. arcybiskupa Wioletta i Mariusz Sawiccy. O to
samo prosił następnie ks. proboszcz Przemysław Kompf. W swoich
słowach do kandydatów do bierzmowania ks. arcybiskup S.
Gądecki mówił o
duchowej dojrzałości.
W r a z z k s .
arcybiskupem i ks.
proboszczem mszę
koncelebrowali księża
Błażej Stróżycki
dziekan dekanatu
czerwonackiego,
Tomasz Ren Zastępca
Dyrektora Caritas
Archidiecezji Poznańskiej i kierujący ośrodkiem „Wierzenica”
Waldemar Twardowski. Po mszy jej uczestnicy przeszli pod
odnowioną w ubiegłym roku przy udziale młodzieży z Ośrodka
figurę Chrystusa, którą na prośbę ks. P. Kompfa, ks. arcybiskup
poświęcił. Następnie nawiedził on kaplicę Jezusa Dobrego
Nauczyciela w Karłowicach gdzie odmówił litanię, obejrzał kaplicę
i świetlicę. Odwiedził również szkołę w Wierzonce i świetlicę w tej
wsi gdzie spotkał się z przedszkolakami. Po obiedzie w ośrodku
„Wierzenica” był na cmentarzu parafialnym. Wieczorem spotkał się
z przedstawicielami grup duszpasterskich funkcjonujących w
parafii. Zakończył ten dzień pobytu w niej, mszą o godzinie 18:00.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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Doniosly/ krok w strone pieknego jubileuszu
Z bieżących zdarzeń tegorocznego lata koniecznie trzeba
zauważyć rozpoczęcie prac mających na celu odnowienie krypty
grobowej rodziny Cieszkowskich. Jest to w całości bardzo kosztowne
przedsięwzięcie zamykające się kwotą w przybliżeniu 86 tys zł.
Dotychczas udało się nam pozyskać środki z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Starostwa
Powiatowego w Poznaniu, z Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu i z Fundacji Zakłady Kórrnickie. Także od prywatnego
sponsora (rodziny z naszej parafii). Oczywiście także parafia w
Wierzenicy angażuje się materialnie w to przedsięwzięcie. Czas
pokaże, czy uda się zrobić wszystko w ciągu tego roku. Czy nie
wyskoczy coś nieprzewidzianego? Niestety, jest prawdopodobne, że
pojawią się jakieś dodatkowe koszta, których się nie uwzględniło. Póki
co dobry początek już został zrobiony. Jestem przekonany, że
doświadczymy w tym Bożego błogosławieństwa.
Kiedy we wrześniu 2010 roku powołaliśmy do życia społeczny
komitet przygotowujący jubileusz 200 – lecia urodzin Augusta
Cieszkowskiego (przypada to w roku 2014), nakreśliliśmy sobie ramowy
plan działań i zamierzeń jakie chcielibyśmy podjąć dla uczczenia tej
rocznicy. Cieszę się, że szybko przeszliśmy od słów do czynów, że
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pokonaliśmy biurokratyczną drogę wszystkich pozwoleń. Na
przełomie roku miałem poważne obawy, czy uda się nam sforsować tą
barierę. Dobrze, że teraz możemy działać w spokoju z dużym
wyprzedzeniem czasowym. Piękne jest iż, nasze działanie spotkało
się z tak dobrym odzewem ważnych instytucji zewnętrznych.
Pozwala to mieć nadzieję, że wspólnie godnie
i pięknie przeżyjemy podniosły jubileusz.
xPK

Klub Profesorów
„Wierzenica” skupia
ludzi nauki i kultury
wokół idei Augusta
Cieszkowskiego. Są to
głównie osoby związane
ze środowiskiem
bydgoskim, a zwłaszcza
obecnego Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego
(UKW). Kronikarze jego
początki, jeszcze bez
Wierzenicy w nazwie,
odnotowali w 2002 roku.
Był wtedy powiązany z
Akademią Bydgoską im.
Kazimierza Wielkiego.
Przejęcie w następnym
roku jego kierownictwa
przez prof. Józefa Banaszaka zaowocowało miłym dla nas nowym
członem nazwy „Wierzenica”. W tym samym 2003 roku, Klub 1 czerwca
zorganizował w Wierzenicy mini-sesję naukową. Przedstawione podczas
niej w skrótowej formie referaty zostały opublikowane w wydanej w 2004
roku książce „Spacer Aleją Filozofów”. Prof. J. Banaszak w 2004 roku
prowadził obrady odbytej w Swarzędzu i Wierzenicy konferencji
związanej ze 190 rocznicą urodzin i 110 śmierci Augusta Cieszkowskiego.
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Nosiła temat „August Cieszkowski jego intelektualna i materialna
spuścizna”. 12 czerwca 2005 r. miała miejsce kolejna wizyta Klubu
Profesorów „Wierzenica” w Wierzenicy. Krótki referat wygłosił wtedy
prof. Janusz Kutta. Po tych wizytach pozostał też inny ślad na papierze
wykonany ołówkiem rysunek kościoła autorstwa. Mariana Danielewicza.
Mimo zamiarów w kolejnych latach nie udało się prof. J. Banaszakowi
zorganizować następnego spotkania Klubu w Wierzenicy. W międzyczasie

obchodził on jubileusz 5 lat istnienia. Zaowocował on wydaniem ksiązki
„Z Augustem Cieszkowskim w tle”. Zbliżający się jubileusz 10-lecia
istnienia Klubu będzie okazją do przygotowania kolejnej publikacji. pod
roboczym tytułem „Co po Auguście Cieszkowskim?” (August
Cieszkowski i nowe czasy). Zgodnie z deklaracjami członków Klubu mają
oni opracować 12 zagadnień. W niedzielę 5 czerwca 2011 r., po mszy,
która rozpoczęła się o godz. 11:00, tezy swoich artykułów przedstawili
filozofowie, prof. Marek Szulakiewicz z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika (UMK) w Toruniu i dr Andrzej Wawrzynowicz z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu. Przed ich wystąpieniami
prof. J. Banaszak, któremu towarzyszyła żona Anna, przedstawił liczne
grono obecnych w Wierzenicy członków Klubu. Powiedział; Z radości
serce drży, zawsze tak się czuję, kiedy przekraczam próg tego wspaniałego
kościoła i mam nadzieję, że podobnie czują się moi koledzy z Klubu,
których zrażam Wierzenicą i tą ziemią. Piękny czas sprawił, że jest duża
grupa kolegów; profesorostwo Teresa i Adam Bezwińscy z UKW w
Bydgoszczy, profesorostwo. Władysława i Marek Szulakiewiczowie z
UMK, rektorowa Barbara Dembińska z rodziną z Torunia, Małgorzata i
Michał Kubiakowie (dr M. Kubiak jest autorem statuetki A.
Cieszkowskiego), Mariola i Michał Canderowie małżeńska para artystów
z Bydgoszczy, Anna i Andrzej Wawrzynowiczowie z Poznania, dr Marcin
Lisiecki z UMK. Następnie przypomniał o wręczonej autorom w ubiegłym
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roku statuetce Augusta Cieszkowskiego i zapytał obecnych w świątyni, kto
tym razem powinien otrzymać ten dowód uznania dla kolejnego
zasłużonego propagatora wielkiego filozofa. Ksiądz proboszcz usłyszał
od zgromadzonych w odpowiedzi. Po krótkim uzasadnieniu; w 25-lecie
kapłaństwa za wieloletnią posługę i nadzwyczajną dbałość o kościół św.
Mikołaja w Wierzenicy a także upowszechnianie postaci oraz idei AC oraz
wartości chrześcijańskich i historycznych Ziemi Wierzenickiej, wręczył
figurkę ks. Przemysławowi Kompfowi. Całkowicie zaskoczony ks.
Przemek bardzo gorąco podziękował mówiąc, że to kolejne zobowiązanie
wobec Augusta Cieszkowskiego wspaniałej postaci Wierzenickiej Ziemi.
Przedstawiając zagadnienie „August hrabia Cieszkowski i problem czasu”
prof. M. Szulakiewicz rozpoczął i zakończył nawiązaniem do rocznicy 25lecia małżeństwa/ślubu Marii i Andrzeja Maciołków. Nawiązał też do słów
czytanej podczas mszy ewangelii św. Mateusza, mówiąc o czasie ostatnim
biegnącym zbyt
szybko. Odczuciu
tempa upływu
czasu, jeśli czas
mija ci zbyt szybko
to jesteś szczęśliwy
i odwrotnie.
Cieszkowski był
filozofem czasu i
historii. Pomagał
odkryć i zrozumieć
czas. Współczesna
kultura wraca do
tych problemów.
„Nie mam czasu” to najczęściej wypowiadane zdanie współczesnego
człowieka. Mimo wielu technologii oszczędzania czasu, zdaniu temu
nadajemy wielką moc. Kiedyś mieliśmy czas na wszystko, dziś nie mamy
go bo myślimy tylko o sobie, o swoich sprawach. Odzyskać czas to znaczy
dostrzec drugiego człowieka, przestać myśleć tylko o sobie, dostrzec cały
świat. Hrabia A. Cieszkowski to przedstawiciel myślenia i działania o
innych i dla innych. Tracimy czas kiedy tracimy nadzieję na przyszłość
„Człowiek nie przetrwa bez nadziei”. Cieszkowski to filozof, który chciał
zbudować przyszłość, chciał zbudować nowy świat, nową przyszłość.
Epokę Ducha świętego świat ducha, otwartości z człowiekiem, który
odzyska tak bardzo potrzebną nadzieję, przez Cieszkowskiego trafia ona
do naszej kultury. Dr Andrzej Wawrzynowicz (Instytut Filozofii UAM),
autor wydanej w ubiegłam roku książki Filozoficzne przesłanki holizmu
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historiozoficznego w myśli Augusta Cieszkowskiego (pisaliśmy o niej w 1
numerze „Wierzeniczeń” z 2011 r.) zasygnalizował zagadnienie „August
Cieszkowski a dylematy współczesnej filozofii historii”. Przypomniał, że
wielka synteza polskiej myśli filozoficzno-religijnej okresu romantyzmu,
wielotomowe Ojcze nasz to dzieło jego życia. Jego polemikę, czołowego
polskiego myśliciela tamtego czasu, z systemem Hegla czołowego
przedstawiciela klasycznej filozofii niemieckiej, Szczególne miejsce jakie
w dorobku naukowym A. Cieszkowskiego zajmuje refleksja nad
problemem dziejów ludzkich. Zaznaczył, że ugruntowane postrzeganie A.
Cieszkowskiego jako pomniejszego ogniwa w ewolucji myśli zachodniej,
łączącego Hegla z Marksem powoduje jego marginalizację prowadzącą ku
zapomnieniu. Prezentowanie systemu filozoficznego Cieszkowskiego
jako integralnego podejścia do całokształtu rozwoju kultury duchowej
pewnej formy „holizmu” daje szansę na ponowne, nowe spojrzenie na
propozycje zawarte w jego filozofii. Choć czas ich świeżości bezpowrotnie
minął, to nadal myśli autora Ojcze nasz mają chyba jeszcze niemałe zapasy
niewykorzystanego potencjału teoretycznego. Mogą tym samym stanowić
aktualną alternatywę dla utrwalonych ram refleksji nad historią w
europejskiej filozofii. Z perspektywy naszych, w parafii, poczynań
związanych z jego Cieszkowskiego postacią oba te wystąpienia to dobre
sygnały wskazujące, że nie zmierza on ku mrokom zapomnienia na niwie
nauki. Po mszy członkowie Klubu zwiedzili kościół, pokłonili się prochom
Cieszkowskich. Odwiedzili też oprowadzani przez rodzinę właścicieli
odradzający się dwór Cieszkowskich. Jak można było usłyszeć z ich ust, to
widok radujący serce.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

W sobotę, 26 kwietnia 2008 r. został oficjalnie otwarty Szlak Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy Zielonka (SKD). Powstał on z inicjatywy
Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” (ZMPZ), który cały czas
dba o promowanie swojego „dziecka”. Dotąd były to głównie cieszące się
ogromnym powodzeniem weekendowe, bezpłatne wycieczki z
przewodnikiem w ramach programu „Lato z przewodnikiem w Puszczy
Zielonka” (są też planowane na ten rok). Każda nowość po czasie przestaje
nią być. Osoby kreujące turystę w ZMPZ ciągle „łamią sobie głowę” jak
zachęcić kolejne grupy turystów do wybrania się na SKD. Tegoroczny
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pomysł to Noc Kościołów Drewnianych. Zrealizowany przez ZPMZ przy
współpracy UMiG Swarzędz, pod patronatem medialnym radia Emaus.
Imprezy „Nocy” odbyły się 10 czerwca 2011 r. w trzech kościołach,
Wierzenica i Uzarzewo w gminie Swarzędz i Kicin w gminie Czerwonak,
znajdujących się „pod nosem” Poznania na obszarze Archidiecezji
Poznańskiej. Hasłem przewodnim zorganizowanych tego dnia na
pograniczu wieczora i nocy koncertów były największe wartości
chrześcijańskie - WIARA, NADZIEJA i MIŁOŚĆ. W Wierzenicy miało
ono szczególny wymiar zważywszy, że przywołane personifikacje boskich
cnót Wiara z krzyżem, Nadzieja z kotwicą, Miłość wskazująca serce, są
ujęte w strefie nieba (u góry) na prawym skrzydle drzwi w pomniku
nagrobnym Augusta Cieszkowskiego. Świątynia wierzenicka, jak zawsze
witała turystów szeroko otwartymi drzwiami. Czekały na nich materiały
informacyjne ZMPZ zachęcające do odwiedzania samej Wierzenicy i
innych kościołów na SKD. Cieszyły się dużym powodzeniem i częstokroć
był natychmiast używane. Prawie do północy funkcjonowało stoisko
parafialnego zespołu Caritas, na którym turyści mogli nabyć po bardzo
niewygórowanych cenach coś dla ciała. Na
sąsiednim stoisku z
wydawnictwami, gdzie obok tych sygnowanych przez parafię można było
nabywać książki autorstwa Jacka Kowalskiego, w tym Na szlaku kościołów
drewnianych wokół Puszczy Zielonka. To albumowy przewodnik po SKD
wydany przez Fundację św. Benedykta będący uaktualnioną, w
zmniejszonym formacie, wersją niekomercyjnego wydawnictwa ZMPZ.
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Tamto było praktycznie niedostępne dla
szerokiego grona turystów, to nowe
mające debiut tego wieczora mogli
nabywać i wielu skorzystało z tej
możliwości. Znaczna część turystów
przybyła samochodami, byli też
rowerzyści i piesi. O porządek wśród
zmotoryzowanych podjeżdżających w
sąsiedztwo kościoła dbali strażacy z OSP
Kobylnica. Wierzenicki kościół czekał na
gości, tak jak pozostałe, od godziny
17:00. Po tej godzinie pojawiali się
pierwsi turyści, którzy często pytali od
drogę do Kicina lub Uzarzewa. W
pełnym wymiarze „Noc” rozpoczęła się o
godzinie 20.00 koncertem zespołu
„Siewcy Lednicy”. Gości w świątyni
powitali i zapowiedzieli zespół Patrycja Owczarzak z ZMPZ wraz z ks.
Przemysławem Kompfem. Kiedy rozpoczynał się ich koncert w świątyni
było niemal 100 osób a kilkanaście słuchało ich występu siedząc na
zewnątrz. Jednak wkrótce chęć łączenia fonii i wizji czyli słyszenia i
widzenia „Siewców” sprawiła, że niemal wszyscy przenieśli się do środka.
Ponieważ przez cały czas prawie półtoragodzinnego występu ludzi
przybywało pod koniec było ich prawie dwa razy więcej. Znakomity
kontakt zespołu z publicznością
sprawił, że w środku było dosłownie i
w przenośni gorąco, czuło się
atmosferę jedności panującą
corocznie na Polach Lednickich.
Zachęcanie do wspólnego śpiewania,
tych na zewnątrz też do tańczenia, a
wszystkich do radowania się robiło
swoje a planowany czas koncertu
wydłużył się o połowę. Słuchacze
owacją podziękowali zespołowi za
występ. Od 22:00 można było
posłuchać w roli przewodnika ks.
Przemysława Kompfa. Nie
omieszkał on podkreślić, że
wierzenicki kościół jest na SKD
n a j s t a r s z y i n a j p i ę k n i e j s z y.
Wcześniej wiele osób zwracało
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uwagę na jego koszulkę promującą SKD, a zwłaszcza na napis na plecach
„chodząca promocja”. Z szansy zwiedzania kościoła o niecodziennej a
dokładniej nieconocnej porze skorzystało blisko 70 osób. Szczególnym
powodzeniem cieszyła się krypta Cieszkowskich, zwłaszcza wobec
zapowiedzi, że z powodu remontu będzie przez jakiś czas niedostępna.
Później, można było zobaczyć film promujący SKD, który obejrzało
kilkanaście Nie wynikało to z braku zainteresowania czy dość już późnej
pory a z tego, że była to ostatnia z trzech projekcji tego wieczora i wielu
turystów, jak mówiło, obejrzało wcześniej ten film w Kicinie czy
Uzarzewie. Ci, zarówno parafianie jak i turyści, którym nieobce są podróże
duchowe, mieli wyjątkową okazję do przeżycia wydarzenia łączącego w
sobie kulturę, historię i sztukę, w tym podziwiania „żyjącego” kościoła
wtopionego w krajobraz nocy. Szkoda, że żadna z dwóch drewnianych
świątyń w gminie Swarzędz nie ma tak jak kościoły w Węglewie czy Kicinie
(tua inauguracja w wieczór „Nocy”) podświetlenia. Taka iluminacja jest „o
niebo” bardziej atrakcyjna zwłaszcza dla turystów a i oku parafian miła.
Pozostawało tylko zadowolić się widokiem jaśniejących blaskiem okien
świątyni na tle rozgwieżdżonego nieba. Do północy z oferty organizatorów
łącznie skorzystało nie mniej niż 250 osób. Byli to turyści z Poznania,
Swarzędza i gmin nie tylko ościennych. Trochę szkoda, że nie było więcej
osób z terenu parafii, choć muzyka i śpiew dobrze słyszalne dzięki
głośnikom na zewnątrz „wyciągnęły' z domów pod kościół kilkoro
mieszkańców Wierzenicy. Po pierwszej edycji „Nocy” widać, że tak
impreza wychodzi na przeciw zapotrzebowaniu turystów i nie powinna być
jednorazową.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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W habicie i mundurze… czyli Maraton Lednicki 2011
Od ubiegłego roku uczestnicy Maratonu Lednickiego biegną zmienioną,
wydłużona do 46 km trasą. W następstwie tego po raz drugi biegli przez
należące do wierzenickiej parafii Mielno. Siódmy raz zmierzali na
Ogólnopolskie Spotkania Młodych spod Poznańskich Krzyży pod „Rybę”
na Polach Lednicy. Tak jak
wszystkim uczestnikom
lednickiego spotkania
maratończykom
towarzyszyło hasło „Jan
Paweł II - liczy się
świętość” W Karłowicach
przy kaplicy Jezusa
Dobrego Nauczyciela
biegnący odpoczywali i
posilali się po pokonaniu
ponad 11 km z Koziegłów.
Dyrektor Maratonu,
Krzysztof Buszkiewicz
tradycyjnie zapytany o to
skąd są zawodnicy odpowiedział, że jak zwykle z całej Polski i, że
podobnie jak w roku ubiegłym nie ma żadnego zawodnika z zagranicy.
Tym razem nie było żadnego zawodnika z gminy Swarzędz, za to w ekipie
technicznej tradycyjne był Tadeusz Kozłowski ze swarzędzkiego
Aquanetu. K. Buszkiewicz powiedział też, że maraton nosi mię
Błogosławionego Jana Pawła II, któremu w ten sposób jego uczestnicy
dziękują za cały pontyfikat. Na trasę tegorocznej jego edycji powrócił,
startował czwarty raz, będący ikoną poprzednich - kapitana Mieczysława
Łyczakowskiego ostatnio z 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.
Biegł jak zawsze w mundurze i wojskowych butach ale tym razem jako
rezerwista, samotnie, nie towarzyszyli mu inni żołnierze. Jednak to nie
jego mundur najbardziej przyciągał wzrok w liczącej 107 osób grupie
biegaczy. Wśród kilku biegnących kobiet była siostra zakonna, która
biegła w normalnym, habicie i to jej osoba budziła niemałe
zainteresowanie zarówno samych biegaczy jak i tych z obserwatorów,
którzy zauważyli jej postać. Była to siostra Ewa Wieczorek ze
Zgromadzeniem Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, zwanych
potocznie siostrami katarzynkami w Braniewie. Towarzyszyła jej
podopieczna Katolickiego Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży
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prowadzonego przez Zgromadzenie. Witając biegaczy przy
przygotowanych dla nich stołach z napojami i, kanapkami i ciastem K.
Buszkiewicz powiedział; Koziegłowy mnogą troszeczkę być zawstydzone,
co wywołało gromki pomruk wśród biegaczy. Zobaczywszy to co jest tutaj
w Karłowicach, to jest po prostu weselisko, to jest Kana Galilejska.
Tradycyjnie podziękujemy Wam na Polach. On i biegacze zauważyli i z
uznaniem mówili o kostce brukowej przy kaplicy. Jedno z pierwszych
pytań przy stołach, czy jest chleb ze smalcem i żal, że go nie ma. Większość
tych, z którymi udało się porozmawiać mały staż biegacki. Edyta
Sobkowiak z Poznania biegła trzeci raz i była zadowolona z fajnej
atmosfery. Wzdychała do odrobiny chmur i wiaterku, to piękne słońce było
jednak męczące. Swój dziesiąty a pierwszy lednicki zaliczał Mariusz
Kompanowski z Lubiszyna w woj. lubuskim. Tomasz Tęcza technik
mechanik z Częstochowy, ma 52 lata, biega od 10 lat i to jego
jubileuszowy dziesiąty maraton. Stwierdził, fajnie się złożyło, że ten
„okrągły” to właśnie lednicki. Robert Wardak prywatny przedsiębiorca i
działacz sportowy
w klubie siatkówki
z Wrześni biegł
pierwszy raz w tym
maratonie a był to
jego trzeci maraton
w ogóle. Sławek
Budziszewski z
zawodu elektryk,
który lubi biegać,
członek Klubu
Biegacza w
Luboniu zapraszał
mieszkańców
Karłowic na bieg,
na 10 km do
Lubonia 18
czerwca. Emerytowany nauczyciel Hieronim Wardęga z Czarnkowa biegł
swój siódmy a trzeci lednicki maraton. Kolejny nauczyciel Krzysztof
Krawenda z Nagradowic, pracuje w zespole szkół w Tulcach w gminie
Kleszczewo, na Lednicę biegł drugi raz, w sumie piaty raz. Też narzekał na
doskwierający upał. Anita Domaradzka audytor z Poznania debiutowała w
maratonie, dotąd biegała w półmaratonach, z planem wsiąść do autobusu
jeśli zabraknie sił. Piotr Organiściak z Rogalinka ma gospodarstwo rolne,
dużo pracy fizycznej a mimo to chce mu się biegać, w tym piąty raz na

6 [82] 2011

Lednicę. Z uznaniem wyrażał się o coraz doskonalszej organizacji biegu.
Tomasz Furman nauczyciel matematyki z Inowrocławia, był trzeci raz na
maratonie lednickim i był to jego trzydziesty tego rodzaju bieg. Na pytanie
jak mu się widzi w Karłowicach odpowiedział, zawsze jest tu wspaniała
pogoda i mimo niebiegowych temperatur nawet w takim słońcu w tym
przyjacielskim tempie dobrze się biegnie. Zrządzeniem przypadku w tym
roku aż trójka zapytanych koło kaplicy Dobrego Nauczyciela okazała się
nauczycielami a siostrze zakonnej towarzyszyła podopieczna instytucji w
jakiś sposób pokrewnej ośrodkowi w Wierzenicy. Na zakończenie
biegacze gromkimi oklaskami podziękowali „najlepszej parafii na
świecie” za poczęstunek napoje, ciasto, kanapki i kiszone ogórki. Któryś z
nich powiedział „bogata parafia” i usłyszał, „nie, ale ma bogate serce”.
Poproszony o dwa słówka ks. Przemysław Kompf powiedział;
błogosławię Was na dalszą drogę i nie zazdroszczę Wam, co wywołało
salwy śmiechu. To już piąty raz maratończycy odpoczywali w
Karłowicach. Tym razem swój wkład pracy w ich przyjęcie włożyli;
Agnieszka Chruścicka, Wanda Staciwa, Barbarze Kominkiewicz,
Ewelina Widerowska, Irena Borska, Ewa J. Buczyńska, Roman Chruścicki
Henryk Borski. Odpoczynek w Karłowicach stał się wśród organizatorów
biegu i jego wielokrotnych uczestników dobrym znakiem firmowym
parafii co cieszy
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

Skauci czyli o pewnych odwiedzinach na Wierzenickiej Ziemi
`

Chwila zadumy na Mszy sw.

Kiedy w niedzielę 10 lipca
przyjechałem na 9.15 do Karłowic na
Mszę św. byłem zaskoczony
obecnością dużej ilości harcerzy w
mundurach – chłopców w wieku
kilkunastu lat, którzy jak się okazało,
przebywają wraz z opiekunami na
terenie naszej parafii w Ludwikowie
na wakacyjnym obozie. Część z nich
wraz diakonem stworzyła piękną asystę do Mszy św. Stojąc na ambonie
w kilku zdaniach nawiązałem też do tych odwiedzin.
Kilka dni wcześniej nasze dzieci i młodzież miała okazje być w
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Warszawie w
Muzeum Powstania
Warszawskiego. Na
wielu osobach
zrobiło wrażenie to
co zobaczyli.
Patrząc na buzie
stojących i
siedzących przede
mną harcerzy
uświadomiłem
sobie naocznie, że
bohaterami tamtego
powstania w 1944
roku byli tacy sami
chłopcy, także harcerze. Rzędy ich mogił znaczone brzozowymi
krzyżami można oglądać na warszawskim cmentarzu na Powązkach.
Czułem w sercu jak budzi się we mnie żarliwa modlitwa o
błogosławieństwo pokoju.
Pochodzących z Górnego i Dolnego Śląska harcerzy zaprosiłem na
lekcję historii do Wierzenicy.
xPK

Od 5 do 23 lipca w lesie koło Ludwikowa obozowali skauci. Byli to Skauci
Europy ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” należącego
do Federacji Skautingu Europejskiego. Jest ich 55 tysięcy w kilkunastu
krajach Europy a także Kanadzie, z tego 2 tysiące w Polsce. Budują na swój
sposób jedną Europę. Uroki Puszczy Zielonka poznawała PuSZcza
Dolnośląska - drużyna skupiająca 7 zastępów z Dolnego i Górnego Śląska.
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Łączy ona samodzielne zastępy z miejsc gdzie nie może istnieć
pełnoprawna drużyna ze względu na brak pełnoletniego drużynowego.
Należą do niej harcerze ze Zgorzelca, Gliwic, Polanicy Zdroju, Rybnika,
Wrocławia i innych miejscowości. Liczy około 35 osób, kieruje nią druh
Michał Kuczaj, harcerz orli z Wrocławia. Do Ludwikowa trafili dzięki bratu
Mirkowi Myszce poznańskiemu Pallotynowi i Leszkowi Lesiczce z Kicina.
Było to dla nich urokliwe miejsce, do którego dało się z jednej strony
wjechać busem co umożliwiało transport sprzętu, z drugiej oddalone od
cywilizacji. Teren cieszył oko, czasami tylko przeszkadzały motory i quady.
Kiedy odwiedziliśmy ich w niedzielę 10 lipca byli z nimi brat Mirek i ks.
diakon Dawid Sładek z Rydułtów, na szóstym roku seminarium
duchownego w Katowicach. Ks. Dawid koncelebrował z ks. Przemysławem
Kompfem niedzielną mszę w kaplicy Jezusa Dobrego Nauczyciela w
Karłowicach, w której uczestniczyła drużyna. Ich obóz stanowiły
oczywiście namioty, a sprzęty były wykonane z drewna, bez użycia gwoździ
czy śrub, wszystko mocowane drewnianymi kołkami bądź sznurkami. Do
obozu przygotowywali się przez cały rok. W jego trakcie obok praktycznego
sprawdzianu przetrwania poznawali okolice stąd przekazane im mapy i
materiały informacyjne o Puszczy Zielonka wydane przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka” ucieszyły ich, podobnie jak
„Wierzeniczenia”.
Ewa J i Włodzimierz Buczyńscy

Naszym Dzieciom
W ubiegłym roku w Karłowicach przy
kaplicy Jezusa Dobrego Nauczyciela w
tym roku w Wierzonce, odbył się
parafialny festyn z okazji Dnia Dziecka.
Na boisku sportowym w niedzielę 5
czerwca 2011 r. licznie pojawiły się
dzieci wraz z rodzicami. Ogromny upał
powodował, że najbardziej
„okupowanymi” były miejsca w cieniu
pod nielicznymi drzewami. Tradycyjnie
festyn uświetniły OSP Kobylnica i
Swarzędz dzięki, którym można było się
ochłodzić kurtyna wodna i polewanie.
Chęć zapewnienia sprawdzonych
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atrakcji jakimi były
karuzela i zjeżdżalnia
spowodowała przesunięcie
terminu imprezy. Mimo
tego karuzela nie dotarła,
natomiast do zjeżdżalni od
pierwszej do ostatniej
chwili jej działania stała
kolejka chętnych. Równie
dużym powodzeniem
cieszyła się przejażdżka
bryczką. Mniej odważnych
było na to by pojeździć na
grzbiecie konia. Dużym
zainteresowaniem mniejszych dzieci wspieranych i dopingowanych przez
rodziców cieszyły się liczne związane z muzyką zabawy i konkursy z
nagrodami prowadzone przez zespół „Sapart”. Maluchom frajdę sprawiał
kołyszący się samochodzik. Starsze dzieci chętnie grały w piłkarzyki i
korzystały z automatu siłowego typu bokxer. Teatr szczudlarzy „Z głową w
chmurach” nie tylko prezentował swoje umiejętności ale też zachęcał do
samodzielnych prób chodzenia na niskich przyborach. Dźwięki muzyki
towarzyszące bawiącym się
dzieciom to także zespół
„ A f e r a ” . Tr a d y c y j n i e
ogromnym powodzeniem
cieszyła się loteria fantowa.
Na koniec na dzieci czekały
upominki. Kolejny raz na
imprezie pojawił się poseł
Dariusz Lipiński z małżonką.
Kilka godzin zabawy
wzmagało pragnienie i
apetyt, i o tę stronę spotkania
z a d b a l i o rg a n i z a t o r z y ;
parafialny zespół Caritas,
sołectwa; Karłowice,
Wierzenica, Wierzonka oraz
Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. Upał czynił wysiłek dorosłych
dbających o przyjemność dzieci jeszcze większym.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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