Z pewnym opóźnieniem ukazuje się pierwszy tegoroczny
numer „Wierzeniczeń”. Myślałem, że powstanie on już w styczniu.
Wiele materiałów było gotowych. Niestety,muszę uderzyć się w
piersi, sam nie miałem wielkiego zapału do pisania. Jedynie udało
mi się spisać dane z ksiąg parafialnych za rok 2011. Jak co roku
na początku przedstawiamy także kalendarium zdarzeń roku
minionego, a także to wszystko co ukazało się w rozmaitych
publikacjach i odnosi się do naszego miejsca.
Styczeń upłynął mi na odwiedzinach kolędowych. Jeszcze raz
dziękuję za życzliwość. Cieszę się, że w niejednym domu udało
się nawiązać jakąś poważniejszą rozmowę. Każdorazowo
podkreślam,że zawsze jestem gotów do dodatkowych rozmów
i spotkań. Kolęda może być punktem wyjścia do wielu jeszcze
innych rozmów. Czas znajdzie się dla każdego. Wiele osób, to też
jest miłe, częstowało mnie różnymi łakociami, które specjalnie
przygotowali wiedząc, że coś lubię. Pogoda z wyjątkiem dwóch
dni była sprzyjająca. Dwukrotnie towarzyszył mi deszcz. Także
i tym razem nie obyło się bez drobnych przygód. Dwa razy
wjechałem na grząski teren i trzeba było pomocy by się z niego
wydostać. W Karłowicach wystarczyło pchnięcie dwóch
mężczyzn, w Dębogórze potrzeba było pomocy traktora. Tak się
skończyła jazda z podmarzniętą szybą. Wjechałem w zaorane pole.
Raz też w Barcinku nie wyłączyłem świateł i nie mogłem już
odjechać dalej. Mili gospodarze mieli jednak na stanie
gospodarstwa także prostownik i mnie poratowali.
Kolęda pokazuje systematyczny wzrost liczby mieszkańców
naszej parafii. Podaje dane za dwa ostatnie lata: Wierzonka 390 i
406, Karłowice 319 i 312 (jedyny spadek), Mielno 227 i 240 ,
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Dębogóra 178 i 209, Wierzenica 204 i 207, Bugaj 55 i 57,
Barcinek 28 i 35, Ludwikowo 9 i 10 osób. Razem 1406 i 1475
ludzi. Dane, którymi dysponuje gmina są różne od
przedstawionych powyżej. Parafia rejestruje mieszkających, a
urzędy gminy zameldowanych. Wielu ludzi mieszka jednak
w innym miejscu niż miejsce zameldowania. Dane parafii są
aktualniejsze.
Pozdrawiam i błogosławię wszystkich, którzy od
niedawna mieszkają na tym terenie. Wierze, że jako ludzie
wiary i pobożności odnajdziecie szybko drogę do nowego
parafialnego kościoła, że w tym miejscu czuć się będziecie
dobrze. Ten kościół, ta świątynia jest także Waszym domem.
Zaskoczeniem dla mnie było to, że sporo osób wiedziało o
terminie kolędy zaglądając na stronę internetową parafii. Liczba
osób, które w całym okresie odwiedzały stronę parafii ogromnie
mnie zaskoczyła. Nigdy nie podałbym takiej wielkości jaką
wskazuje licznik strony. Moje wyczucie było wielokrotnie
skromniejsze, może 200 – 300 odwiedzin na stronie?
Sprawdźcie sami ile było tych wejść. Nieznającym jeszcze tej
strony przypominam nazwę: parafia-wierzenica.pl. Dla mnie jest
to przynaglenie żeby jeszcze staranniej przykładać się do jej
aktualizacji. Mówiliśmy zresztą o tym wszyscy w gronie
redakcyjnym w czasie spotkania zespołu 28 stycznia. Strona
internetowa parafii to w całości praca redakcyjnego zespołu
„Wierzeniczeń”.
Wypada mi także podziękować za wszelką ofiarność na rzecz
parafii w czasie kolędy. Zebrałem łącznie 16 550 zł. Jest to
wielkość porównywalna z rokiem ubiegłym. Ponieważ w styczniu
i lutym parafia nie prowadzi żadnych prac inwestycyjnych,
pieniądze z kolędy każdego roku przeznaczam na uregulowanie
całorocznych opłat, które parafia ponosi. Później, kiedy
podejmuje się takie czy inne prace, o tych opłatach już nie trzeba
myśleć. Łatwiej jest coś wtedy odłożyć na realizację
zaplanowanych zadań. Na rzecz diecezji zapłaciłem składkę
z góry za cały rok z 12 pierwszych niedziel miesiąca - razem 5544
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zł, za całoroczne ubezpieczenie kościoła w Wierzenicy i
Karłowicach 800 zł, za materiały duszpasterskie 490 zł, za czynsz
butli z gazem w Karłowicach 420 zł, abonament rtv 190 zł. Na
konto daniny diecezjalnej, której jeszcze nigdy w Wielkim Poście
nie udało się zebrać w całości wpłaciłem zaliczkowo 1000 zł.
Opłaciłem także swój ZUS i podatek skarbowy razem 4500 zł.
Zarezerwowałem także 1000 zł na wywóz śmieci z cmentarza po
zimie i 900 zł na prąd, który będzie do zapłacenia w lutym.
W końcowej części pragnę w imieniu rodziny podziękować
wszystkim, którzy w parafii i poza nią modlili się o zdrowie dla
chorego 8 letniego Józia. Kilka razy nawiązywałem do tego w
kościele. Z dużym podziwem patrzę na modlitewne
zaangażowanie rodziców, rodzeństwa i wielu innych bliskich,
którzy nie zaniedbując żadnych kroków medycznych cały czas
trwali z wiarą przy Jezusie, który jest Pierwszym Lekarzem,
Uzdrowicielem i Zbawicielem. Wierzę,że ta Wasza i wszystkich
wspólna modlitwa da Józiowi błogosławiony owoc zdrowia i
dobrego życia.
Z rodzicami, rodzeństwem i rodziną trwam na modlitwie
prosząc także o powrót do zdrowia 14 letniej Elizy. W lutym po
raz piąty w pierwszą sobotę miesiąca (dzień poświęcony Maryi)
odprawiać będę specjalną Mszę św. (ze względu na zimno, w
prywatnym domu rodziny chorej). Znowu składam Bogu
dziękczynienie za wszystkich, który wspierają rodzinę w tym
modlitewnym trwaniu.
Choroba dla każdego jest trudnym doświadczeniem.
Choroba dziecka, które dopiero wchodzi w życie jest
szczególnie przejmująca i dlatego potrzeba szczególnego
wsparcia. Dobrze, że tego nie zabrakło.
O ludzkim wsparciu pięknie mówiła mi też w pierwszy
piątek lutego w Wierzonce Jolanta, kobieta wielkiego bólu i
trudnego doświadczenia życiowego znoszonego ze
zdumiewającym wprost hartem ducha. Nikt z nas nie chciałby
doświadczyć tego co dane było przeżyć siostrze w ciągu tego
ostatniego roku. Tego nie wybralibyśmy sobie na swoje życie. Jolu
kochana, w czasie kolędy kilka, przeważnie we Wierzonce, osób
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pytało o Ciebie, wyrażało podziw dla Twojej postawy. Pewno
tego nie wiesz ale stałaś się znakiem umocnienia i nadziei dla
innych chorych. Proszę Jezusa Zbawiciela o szczególną opiekę
nad Tobą.
x Przemysław Kompf

W roku 2012 przy wsparciu
gminy parafia realizować będzie
dwa zadania. Pierwsze to
prowadzenie zajęć przedszkolnych
w ramach programu
wyrównywania edukacyjnych szans dzieci wiejskich. Na ten cel
do września br. otrzymaliśmy wsparcie 30 000 zł. Pozwoli to w
dużej części opłacić etaty pracowników punktu przedszkolnego.
W tym roku w maju mamy obchodzić piątą rocznicę podjęcia
prowadzenia tego zadania wspólnie z Fundacją Familijny Poznań.
Wierzę, że przed nami jest jeszcze wiele dalszych rocznic. Wierzę,
że wielu rodziców docenia znaczenie istnienia tego punktu i że
jest to dobre i ważne przedsięwzięcie
dla naszych dzieci, które warto i trzeba kontynuować.
Przy wsparciu swarzędzkiej gminy robione będzie w tym
roku nowe wejście do krypty grobowej Rodziny Cieszkowskich.
Na ten cel parafia pozyskała 16 000 zł. Za dwa lata we wrześniu
przeżywać będziemy 200 lecie urodzin Augusta Cieszkowskiego.
Należy on do tych Polaków, którzy dobrze przysłużyli się
Ojczyźnie. Wierzenica jest dumna, że ten człowiek tak pięknie
zrósł się z naszą ziemią. Uczczenie tej rocznicy to nie tylko
obowiązek tutejszej społeczności, to także moralna powinność
wszystkich Wielkopolan. W 2011 r. przy wsparciu Urzędu
Marszałkowskiego w Poznaniu, Starostwa Powiatu Poznańskiego,
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Fundacji Zakłady
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Kórnickie w Kórniku, prywatnych sponsorów, z dużym
finansowym zaangażowaniem środków parafii udało się pięknie
odnowić niemal w całości wnętrze krypty grobowej. Nawet w
czasach gdy krypta powstawała nie wyglądała tak okazale jak
obecnie. Pomoc władz Miasta i Gminy Swarzędz pozwoli
dokończyć w bieżącym roku to zadanie. Dzięki temu wspólnemu
wysiłkowi w Wierzenicy przy okazji odwiedzin tutejszego
kościoła będzie można przeżyć jeszcze ciekawszą lekcję polskiej
historii poznając postać znakomitego Polaka i Wierzeniczanina
Augusta Cieszkowskiego, którym słusznie chlubi się też Swarzędz
nadając jego imieniem nazwę głównej ulicy miasta.
x Przemysław Kompf
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Kościół naszym domem
Na marginesie hasła nowego roku duszpasterskiego Kościoła
Powyższe słowa są hasłem
tegorocznego roku
duszpasterskiego Kościoła w
Polsce. Dla mnie te słowa znaczą
tyle: człowieku (albo dobrotliwiej
księżyku) staraj się by ludzie w
miejscu które jest powierzone
twej opiece i odpowiedzialności
czuli się dobrze.
Byś pokazał, że cieszysz się ich obecnością, że ich znasz i
zauważasz, ze masz dla nich szacunek i dobre słowo, że starasz
się zrozumieć ich problemy. O sprawach trudnych potrafisz
mówić szczególnie rozważnie ważąc słowo (bo
nieodpowiedzialnym i złym słowem można zranić tak jak
nożem). Ty nie masz ranić, masz budować. Przy tobie każdy
ma chcieć stawać się lepszym (jeśli ci się nie uda - to
przynajmniej nie gorszym). Zauważ i doceń, że wielu potrafi i
chce zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie ale i innych. Umiej
za to podziękować i ciesz się, że w swoim wysiłku nie jesteś
sam. Umiej zgodnie współpracować z różnorodnymi ludźmi.
Nawet kiedy jesteś zmęczony staraj się być pogodnym, miej
dystans do siebie samego i poczucie humoru i pamiętaj, że
parafii w której jesteś masz status duszpasterza a nie świętej
krowy.
Najważniejsze księżyku zostawiam na koniec: pamiętaj
chociaż tu jesteś proboszczem, Gospodarzem miejsca ,
Gospodarzem Domu jest Ktoś inny. Nie skupiaj więc uwagi na
sobie ale pokazuj drogę do Niego i tak żyj by ludzie patrząc na
ciebie chcieli błogosławić Jego.
xPK
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15 stycznia zabawa w szkole w Wierzonce zorganizowana przez
Parafialny Zespół Caritas.
13 lutego zmarł ksiądz kanonik Stefan Rudowicz długoletni
proboszcz Uzarzewa.
11 marca wybory sołtysa i rady sołeckiej w Karłowicach.
Sołtysem zostaje Henryk Borski, w skład rady sołeckiej weszli:
Przemysław Bagrowski, Tomasz Drozdowski, Milena Kopeć,
Anita Kujawa, Maciej Pytel.
13 marca podczas mszy św. w intencji Augusta Cieszkowskiego
oraz zmarłych z rodziny spoczywających w krypcie poznański aktor
Andrzej Lajborek odczytał mowę żałobną wygłoszoną nad
zwłokami A. Cieszkowskiego podczas uroczystości żałobnych w
gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przez
Stanisława Mottego. Wysłuchali jej także reprezentujący
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu prorektorzy; prof. Monika
Kozłowska i prof. Czesław Szafrański, profesorostwo Lidia i
Andrzej Dubasowie oraz Ewa Strycka z uczelnianego czasopisma
„Wieści Akademickie”.
16 marca wybory sołtysa i rady sołeckiej w Wierzonce. Sołtysem
zostaje Irena Prokop, w skład rady sołeckiej weszli: Władysław
Miękina, Dariusz Nolberczak, Józef Nolberczak, Szymon Stefaniak,
Magdalena Szcześniak, Grzegorz Zamelczyk
23 marca rozpoczęły się prace remontowe przy wierzenickim
dworze Cieszkowskich.
28 marca wybory sołtysa i rady sołeckiej w Wierzenicy. Sołtysem
zostaje Maciej Dominikowski, w skład rady sołeckiej weszli: Jacek
Czerwiński, Marek Giec, Barbara Jasińska, Paweł Rajewicz,
Wojciech Springer, Joanna Wala, Joanna Wasielak.
od 30 kwietnia do 3 maja IX czuwanie z Maryją Matką Wierzenicy.
1 maja Niedziela Święto Miłosierdzia Bożego, beatyfikacja
Papieża Jana Pawła II.
3 maja uroczystość ku czci Maryi Królowej Polski i Matki
Wierzenicy, ogłoszenie wyboru V Przyjaciela Wierzenicy został
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nim Kazimierz Okupnik.
21 maja ksiądz Przemek obchodzi 25 lecie swojego kapłaństwa,
homilia ks. Mariusza Pohla.
29 maja I Komunia Święta.
4 czerwca po raz piąty Maraton Lednicki powitany przez grupę
mieszkańców przy kaplicy w Karłowicach.
5 czerwca
Klub Profesorów Wierzenica z Bydgoszczy w
Wierzenicy, przyznaje księdzu Przemkowi statuetkę Augusta
Cieszkowskiego …za nadzwyczajną dbałość o kościół św.
Mikołajka w Wierzenicy a także upowszechnianie postaci oraz idei
Augusta Cieszkowskiego oraz wartości chrześcijańskich i
historycznych Ziemi Wierzenickiej. Krótkie referaty wygłaszają
prof. Marek Szulakiewicz i dr Andrzej Wawrzynowicz. Następnie
zwiedzanie przez klubowiczów odbudowującego się dworu
Cieszkowskich, oprowadzali jego właściciele.
5 czerwca Dzień Dziecka w Wierzonce zorganizowany przez
sołectwa: Karłowice, Wierzenica, Wierzonka oraz parafialny zespół
Caritas i Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego.
7 czerwca w ramach wizytacji parafię wierzenicką odwiedził ks.
arcybiskup Stanisław Gądecki. Bierzmowanie udzielone 15
osobom, głównie z Ośrodka „Wierzenica”.
10 czerwca po raz pierwszy zorganizowana zostaje przez
Międzygminny Związek „Puszcza Zielonka” Noc Kościołów
Drewnianych. W Wierzenicy występuje zespół Siewcy Lednicy
kościół pełen ludzi, wspaniałe przeżycie.
12 czerwca w kościele w Wierzenicy, Andrzej Lajborek śpiewa w
ballady Okudżawy i Wysockiego
23 czerwca Boże Ciało, Po raz szósty Wierzenickie Czytanie
Słowa.
czerwiec (pod koniec miesiąca) rozpoczyna się remont krypty
Cieszkowskich realizowany według projektu autorstwa Magdaleny
i Jacka Gorczyców z pomocą i czujnym okiem konserwatora Marka
Krygiera. Końcowy jego akcent w 2011 roku, to instalacja pod
koniec grudnia lamp pomiędzy trumnami.
27 czerwca wyjazd dzieci na kolonie do Warszawy.
5-23 lipca w Ludwikowie wakacyjny obóz skautów z Górnego i
Dolnego Śląska Skauci Europy ze Stowarzyszenia Harcerstwa
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Katolickiego „Zawisza” należącego do Federacji Skautingu
Europejskiego
23 lipca po parafii śladami swojego dzieciństwa wędrowała
protestancka zakonnica siostra Renate Peetz.
30 lipca festyn w Karłowicach z okazji oddanego nowego placu
zabaw zorganizowany przez radę sołecką.
sierpień wyjazd na tygodniowy wypoczynek do Warszawy osób
starszych.
sierpień rozpoczyna się remont kaplicy w Karłowicach obejmujący
wymianę całego dachu, remont i pomalowanie wnętrza świątyni.
3 września chórek parafialny z parafii św. Józefa Rzemieślnika w
Swarzędzu z ks. dr Wiesławem Garczarkiem przyjechał rowerami do
Wierzenicy.
11 września tradycyjnie na Maruszce powitanie przez mieszkańców
parafii wierzenickiej i spoza niej (z Mielna i Klin, członków
parafialnego zespołu Caritas, Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im.
A. Cieszkowskiego) grup pielgrzymkowych powracających z
Dąbrówki Kościelnej.
10-11 września przed kościołem w Wierzenicy wystawa prac
dziecięcych i młodzieżowych wykonanych w ramach projektu
warsztatów ceramicznych zorganizowanych z inicjatywy
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w
sierpniu w świetlicy w Wierzonce. Warsztaty prowadzone były przez
Ewę Wanat a współfinansowane z funduszy gminnych.
24 września XVIII rajd im. Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy
oraz „Potyczki Rodzinne” festyn w Karłowicach organizowany
wspólnie przez radę sołecką i Ośrodek Pomocy Społecznej.
8 października Studencki rajd do Augusta Cieszkowskiego
Po rajdzie „Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego” w sobotę 8
października 2011 r. na rajd „Śladami Augusta Cieszkowskiego” do
Wierzenicy wybrali się studenci Uniwersytetu Przyrodniczego (UP)
z Poznania. W ten sposób studenci reprezentujący uczelniany
samorząd po raz drugi odwiedzali siedzibę i miejsce wiecznego
spoczynku patrona swojej uczelni. Tak jak ich poprzednicy najpierw
z pomocą autorów poznali wierzenicki kościół, a zwłaszcza to co
jest w nim związane z Cieszkowskimi a potem próbowali sił w
konkursie wiedzy o A. Cieszkowskim i okolicach Wierzenicy,
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najlepsi zostali nagrodzeni. Turyści, którzy byli na rajdzie 24
września z powodu trwającego remontu nie oglądali dworu
Cieszkowskich i ich krypty w wierzenickim kościele. W dwa
tygodnie później studenci wspólnie z władzami uczelni w osobach
rektora prof. Grzegorza Skrzypczaka i prorektor prof. Moniki
Kozłowskiej oraz władz dziekańskich zeszli do odnowionej krypty
grobowej rodu Cieszkowskich. Byli pierwszymi, którzy trafili do
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niej po głównej części remontu. Tam ks. Przemysław Kompf
zaprezentował wykonane dotąd prace renowacyjne i przedstawił
przewidywany dalszy ich zakres, przypomniał o finansowy udziale
UP w tym dziele. Następnie skropieni po drodze deszczem udali się
do remontowanego dworu Cieszkowskich. We wnętrzu, które już
chroniło przed deszczem w imieniu rodziny właścicieli z zakresem
wykonanych i planowanych prac zapoznał ich prof. Zbigniew
Kundzewicz. Zakończenie studenckiej imprezy miało miejsce na
probostwie gdzie studenci i ich nauczyciele wspólnie usiedli przy
stole racząc się przygotowaną przez ks. P. Kompfa zupą. Po
dociekaniach jaka to zupa rektor G. Skrzypczak ochrzcił ja mianem
„starocieszkowska”. Władze UP z uznaniem wyrażały się na temat
działań wokół swojego patrona w Wierzenicy. Tym sposobem postać
Augusta Cieszkowskiego najwybitniejszego mieszkańca Ziemi
Wierzenickiej staje się osnową nowej rajdowej tradycji.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
14 października Odpust w Karłowicach
W piątkowy wieczór 14 października 2011 r. w dopiero co
odnowionej, aż tchnącej świeżością kaplicy Jezusa Dobrego
Nauczyciela w Karłowicach mszę odpustową koncelebrowali ks.
Aleksander Brzeziński z parafii św. Marcina w Swarzędzu jej nowy
proboszcz i ks. Przemysław Kompf. Na wstępie wyraźnie
zadowolony ks. proboszcz zwracając się do osób z innych części
parafii zapytał czy się im podoba w Karłowicach, usłyszał tak. Ks.
A. Brzeziński wspominał spektakle przygotowywane przez ks.
Przemka w seminarium skomentowane przez naszego proboszcza
słowami o picerze i tapicerze. Mówiąc o roli nauczyciela ks.
Aleksander powiedział, że powinien on umieć grać na nerwach
swoich uczniów. Jezus nie był nauczycielem kierującym łodzią
swoich uczniów z brzegu, był na tej łodzi. Pan Jezusa widzimy jako
jednego z nauczycieli. Do Jezusa zwracano się słowem „dobry”,
dlatego, że to dobro wynikało z jego osobistego przykładu. Można
też w tym słowie dopatrywać się ze strony wypowiadającego je
zwątpienia czy obrazy, bo dobry może być tylko Bóg. W przypadku
Jezusa być nauczycielem to poświęcać się, poświadczyć to swoim
życiem. Celebrans śpiewał i grał na gitarze co ks. Przemek później
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skomentował,
przypominając swoje
słowa o kupowaniu kota
w worku wiem dobrze
śpiewa, umie dobrze
śpiewać i mówić. W
końcowej części
uroczystości ks. A.
Brzeziński poświęcił
obraz przedstawiający
św. Piotra trzymającego
klucze do Królestwa
Bożego, dar dla kaplicy
w Karłowicach Jacka
Wo j c i e c h o w s k i e g o
Przyjaciela Wierzenicy,
prezesa firmy Utal w
Gruszczynie. Jak
podkreślił to ks.
Przemek karłowicka
msza odpustowa była
dziękczynieniem Bogu i
ludziom za dar odnowionej kaplicy, a także przypomnieniem, że
mamy w naszej codzienności uczyć się od Jezusa Dobrego
Nauczyciela i sami wobec siebie być Dobrymi, Najlepszymi
Nauczycielami.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
15 października Biblijne zmagania w Karłowicach
Po raz ósmy Karłowice były miejscem rywalizacji w konkursie
biblijnym „Biblia dla Ciebie”. Tegoroczna edycja odbyła się nie w
salce przy kaplicy czy jej podziemiach ale w pięknie odnowionej
nawie. Startowało siedmioro zawodników: Izabela PawlaczykHuziuk z Bugaja, Maria Dominikowska z Wierzenicy, Remigiusz
Chiluta z Wierzonki i dwa małżeństwa Ewa i Andrzej Jaremko z
Dębogóry oraz Joanna i Maciej Kachel ze Swarzędza. Dla R.
Chiluty był to pierwszy udział w konkursie, dla M. Dominikowskiej
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drugi a pięciorga pozostałych
trzeci. Reguły konkursowe
były takie same jak przed
rokiem, czyli uczestnicy
wcześniej znali treść pytań, ale
nie ich kolejność. Dobra
odpowiedź oznaczała
zdobycie 1 lub 2 punktów w
zależności od trudności
pytania. Każdy punkt wart był
5 złotych, które trafiały na
konto drużyny gdy
odpowiedziała poprawnie,
albo do skarbonki gdy jury nie
uznało odpowiedzi. Jako
pierwsze ze 184 (na stronie
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parafii było ich 190, ks. Przemek 6 wycofał) pytań z dwóch Ksiąg
Samuela i dwóch Królewskich zostały wybrane te o numerach 100 i
1. Po zaliczeniu pierwszego z pytań za 2 punkty z ust I. PawlaczykHuziuk można było usłyszeć radosne „jest”. Niekiedy był problem z
dosłyszeniem odpowiedzi, stąd prośby prowadzącego konkurs ks.
Przemka i jury o głośne odpowiedzi. Po pierwszej turze odpadła
zawodniczka startująca samodzielnie i jedno z małżeństw a po
kolejnej debiutujący zawodnik. W finale zmierzyli się Izabela
Pawlaczyk-Huziuk z Ewą i Andrzejem Jaremko. Był on bardzo
wyrównany, więcej szczęścia do pytań za 2 punkty miała Izabela
Pawlaczyk-Huziuk), i to ona została zwyciężczynią. Jury konkursu
tworzyli; Kuka (Elżbieta) Wiewiórowska, Genowefa Springer i
ponownie w podwójnej roli jurorki i skarbniczki Iwona Walent
(trzykrotna zwyciężczyni poprzednich edycji). Musiało ono
wielokrotnie rozstrzygać o poprawności odpowiedzi. Gro
publiczności stanowili kandydaci do bierzmowania. Tradycja
zobowiązuje, wobec czego poziom konkursu był bardzo wysoki i
wyrównany, a uczestnikom nie brakowało poczucia humoru i
rycerskiej postawy względem siebie. Po zakończeniu konkursu na
jego uczestników czekała agapa w salce przy kaplicy.
Włodzimierz Buczyński
6 grudnia mszę odpustową w Wierzenicy celebruje ks. Tadeusz
Peliński
proboszcz parafii Świętego Krzyża w Kobylnicy.
Specjalne wydanie „Wierzeniczeń”
25 odpowiedzi czyli
wspomnienia ks. Przemysława Kompfa. Tradycyjnie dla
najmłodszych upominki miał Mikołaj.
16 grudnia Wierzenicę odwiedza Barbara Wachowicz Wachowicz
autorka szeregu książek, wystaw, spektakli i innych form
popularyzacji wielkich Polaków.
22 grudnia spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych.
23 grudnia po raz 20 mieszkańcy naszej parafii przyjęli do swoich
domów ogień betlejemski.
grudzień to też zakończenie ręcznego przepisywanie Biblii.
z 31 grudnia na 1 stycznia, o północy msza noworoczna.
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1. Helena Korcz * Paulina i Paweł * Dębogóra * 22 V 2010 * 6 I
2. Andrzej Motkowski * Joanna i Andrzej * Dębogóra * 20 IX 2009 * 16 I
3. Maria Tarnowska * Karolina i Marcin * Wierzonka * 25 I 2011 * 12 III
4. Mikołaj Durowicz * Katarzyna i Wojciech * Irlandia * 9 X 2010 * 20 III
5. Wojciech Framski * Monika i Tomasz * Dębogóra * 4 I 2011 * 27 III
6. Wojciech Tchórzewski * Monika i Patryk * Mielno * 12 IX 2010 * 9 IV
7. Michalina Jażdżewska * Agnieszka i Michał * Poznań * 5 I 2011 * 17 IV
8. Jeremi Zwierzycki * Renata i Maciej * Poznań * 31 X 2010 * 25 IV
9. Adam Marciniak * Marta i Dan Jorg * Niemcy * 6 XI 2010 * 25 IV
10. Julia Biniak * Agnieszka i Łukasz * Bogucin * 25 IX 2010 * 30 IV
11. Wojciech Czerwiński * Agnieszka i Grzegorz * Bugaj * 2 XI 2010 * 30 IV
12. Krzysztof Wizner * Ludmiły i Ernesta * Wierzenica 12 III 2011 * 25 IV
13. Liam Kopiński * Gillespie Anna i John * Australia * 29 III 2010 * 26 IV
14. Adam Szlachciak * Maria i Daniel * Dębogóra * 23 I 2011 * 8 V
15. Oliwier Paszkiewicz * Anna i Błażej * Wierzonka * 13 I 2011 * 8 V
16. Fryderyk Wojciech * Emilia i Bartosz * Bugaj * 30 I 2011 * 4 VI
17. Maciej Czekański * Aneta i Mirosław * Bugaj * 15 IX 2009 * 20 VIII
18. Mateusz Robak * Anna i Paweł * Dębogóra * 20 XII 2010 * 21 V
19. Filip Ratajczak * Justyna i Tomasz * Poznań * 21 II 2011 * 22 V
20. Zofia Banachowicz * Katarzyna i Tomasz * Mielno * 3 II 2011 * 11 VI
21. Antoni Fiedler * Paulina i Rafał Kobylnica * 2 VI 2011 * 3 VII
22. Maja Skrzypiec * Monika i Piotr * Irlandia * 17 XI 2010 * 10 VII
23. Mateusz Koszuta * Joanna i Grzegorz * Bugaj * 21 IX 2010 * 16 VII
24. Aleksandra Trajgis * Agnieszka i Maciej * Gruszczyn * 3 VII 2010 * 10 VII
25. Michał Stefaniak * Anna i Piotr * Swarzędz * 15 VII 2010 * 17 VII
26. Antoni Konieczka * Paulina i Andrzej * Bugaj * 7 VI 2011 * 23VII
27. Michał Mikito * Monika i Jacek * Swarzędz * 14 V 2011 * 30 VII
28. Julia Jasik * Beata i Łukasz * Karłowice * 1 VII 2011 * 6 VIII
29 Wiktoria Wietrzyńska *Emilia i Tomasz *Pobiedziska * 8 VII 2011 * 12 VIII
30.Kinga Mielczarek * Marzena i Grzegorz *Wierzenica * 18 IV 2011 * 27 VIII
31.Emilia Zwierzyńska * Joanna i Paweł * Kicin * 4 IV 2011 * 4 IX
32.Kacper Kowgier * Izabela i Gerard * Kicin * 12 II 2011 * 4 IX
33.Emilia Rybarczyk * Małgorzata i Tomasz * Dębogóra * 14 VI 2011 * 18 IX
34. Tobiasz Stępniak * Katarzyna i Sebastian * Poznań * 5 VII 2011 * 3 IX
35. Magdalena Marciniak * Maria i Jakub * Wiry * 9 VI 2011 * 11 IX
36. Lena Majchrzak * Joanna i Marek * Swarzędz * 19 II 2011 * 11 IX
37. Antoni Szczesiak * Katarzyna i Artur * Swarzędz * 19 IV 2011 * 25 IX
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Łukasz Jasik 1986 Kołatka * 5 II
Beata Bagrowska 1989 Karłowice
.
Paweł Gonczyński 1977 Swarzędz * 19 III
Beata Sobolewska 1977 Swarzędz
Jacek Andrzejewski 1986 Swarzędz * 29 IV
Alicja Sikorska 1986 Swarzędz
.
Ireneusz Repeła 1978 Swarzędz * 2 V
Zuzanna Nowacka 1983 Swarzędz
Rafał Sienkowski 1989 Mielno * 3 VI
Sandra Kulczyk 1991 Karłowice
.
Karol Kowalczewski 1979 Gniezno * 10 VI
Joanna Wachońska 1978 Poznań
Michał Walkowiak 1984 Janikowo * 11 VI
Joanna Mantaj 1986 Janikowo
.
Marcin Witaszak 1981 Kostrzyn * 24 VI
Karolina Bienert 1982 Koziegłowy
Waldemar Zawada 1976 Swarzędz * 2 VII
Monika Koperska 1975 Karłowice
Krzysztof Lempka 1987 Poznań * 9 VII
Monika Trzpis 1987 Poznań
Jacek Mikito 1977 Swarzędz * 31 VII
Monika Zamiara 1984 Swarzędz
Robert Kośka 1983 Koszalin * 13 VIII
Katarzyna Budek 1983 Gorzów Wlkp.
Marcin Spychaj 1982 Wierzenica * 19 VIII
Ewelina Mąka 1985 Wierzenica
.
Bartosz Zielony 1984 Poznań * 20 VIII
Martyna Lenarczyk 1985 Warszawa
Grzegorz Mielczarek 1981 Wierzenica * 27 VIII
Marzena Zarębczan 1976 Wierzenica
.
Paweł Ruskowski 1985 Bądkowo * 3 IX
Alicja Brzykcy 1985 Poznań
Marcin Swenderski 1979 Luboń * 10 IX
Aleksandra Krajewska 1978 Luboń
Henryk Ratajczak 1981 Poznań * 17 IX
Dorota Bartkowiak 1980 Koziegłowy
Radosław Milewski 1982 Poznań * 24 IX
Zofia Kolanowska 1983 Poznań
Marcin Springer 1985 Karłowice * 8 X
Agnieszka Nowaczyk 1984 Karłowice
Marcin Woźniak 1981 Rybnik * 30 XII
Justyna Rowińska 1980 Poznań
imię i nazwisko rok urodzenia miejscowość * data ślubu
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1. Hieronim Ciemny * Wierzonka * 1946 * 15 I
2. Zenon Maciejewski * Karłowice * 1950 * 16 I
3. Jan Wierucki * Mielno * 1920 * 26 I
4. Zygmunt Wolniewiński * Wierzonka * 1929 * 17 II
5. Grzegorz Paczyński * Karłowice * 1989 * 11 VI
6. Zygmunt Piechowiak * Karłowice * 1952 * 20 VI
7. Jadwiga Segiet * Wierzonka * 1937 * 9 VII
8. Ewa Siemionkowska * Wierzonka * 1958 * 29 IX
9. Stanisław Krakowiak * Wierzenica * 1948 * 3 XI
imię i nazwisko * miejscowość * rok urodzenia * data śmierci

1. Sylwester Bukowski Karłowice
2. Marcin Glaser Mielno
3. Krzysztof Grajek Wierzonka
4. Dominik Gruszka Karłowice
5. Jakub Kelma Mielno
6. Dominik Krakowiak Wierzenica
7. Kacper Magdziński Karłowice
8. Marta Maćkowiak Wierzonka
9. Zuzanna Mikołajczak Karłowice
10. Jacek Pastwa Wierzenica
11. Mikołaj Piotrowski Mielno
12. Gerard Polaczyk Barcinek
13. Natalia Pytel Karłowice
14. Mateusz Rais Wierzonka
15. Kacper Skrzydlak Tuczno
16. Grzegorz Staszewski Wierzonka
17. Oliwier Szcześniak Wierzonka
18. Tomasz Sobański Barcinek
19. Patryk Sobański Barcinek
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Sakrament bierzmowania
we wtorek 7 czerwca w 2011 roku w Wierzenicy przyjęli:
1. Łukasz Gromatka Ośrodek „Wierzenica”
2. Piotr Graczyk jw.
3. Dawid Klimek jw.
4. Kajetan Lipiński jw.
5. Paweł Maluga jw.
6. Michał Mamys jw.
7. Robert Pluta jw.
8. Bartosz Sobecki jw.
9. Jan Gruszka Dębogóra
10. Tomasz Jankowski jw.
11. Jan Malewski jw.
12. Piotr Malewski jw.
13. Wiktor Sawicki jw.
14. Jan Wolszczak jw.
15. Jakub Rychczyński Czerwonak

Caritas i Stowarzyszenie im. Cieszkowskiego
Parafialny Zespół Caritas Wierzenica przy współpracy Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie w Wierzonce prowadzi w roku 2012 następujące zadania na które pozyskał
środki w postaci dotacji:
I . Realizacja zadania przy wsparciu Gminy Swarzędz zakresu „Nauki, edukacji,
oświaty i wychowania”. Jest to zadanie cało oczne. Prowadzenia alternatywnej
formy wychowawczo edukacyjnej dla dzieci z rejonów wiejskich” punkt czynny
jest w godz. od 8:00 do 14:00 od poniedziałku do piątku. Punkt funkcjonuje od
2007 r.
Głównymi celami prowadzonego punktu przedszkolnego jest:
1. Wpieranie procesów edukacyjnych poprzez prowadzenie tz. punktu wychowawczo
przed szkolnego. 1. Wyrównywanie szans edukacyjno wychowawczych dla dzieci z
rejonów wiejskich
Celem projektu jest:
Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i
możliwościami rozwojowymi
2. Zajęcia pozalekcyjne skierowane do dzieci w wieku od 6 do uczącej się w szkołach
ponadgimnazjalnych” funkcjonowanie dwóch świetlic w Wierzonce
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- W okresie ferii prowadzenie zajęć ceramicznych przy współpracy Fundacji ART. FAKT
reprezentowaną przez Ewę Wanat. Od godz. 16:00 19:00
- zajęcia doskonalenie gry w szachy i warcaby
- Pomoc w odrabiane lekcji z matematyki, fizyki, chemii
- w ramach „Animatora kultury” prowadzone zajęcia plastyczne w każde środy i piątki od
godz. 16:00 do 18:00
- Zajęcia sportowe gry w siatkówkę w ramach programu „Animatora sportu” w każde
czwartki od godz. 17:00 d0 20:00
- zajęcia integracyjne- resocjalizacyjna prowadzone przez animatorów z Ośrodka Opieki
Społecznej
3. W każde poniedziałki od godz. 16:00 do 19:00
- Działa klub Seniora „Młodzi Duchem” prowadzony przez animatorów z Ośrodka Opieki
Spolecznej
Członkowie klubu spotykają się w każde czwartki w godz. 16:30 do 19:00 prowadzone
są zajęcia”
- plastyczne
- ćwiczenie pamięci
- - edukacyjne
II Realizujemy drugi projekt na który otrzymaliśmy wsparcie ze Starostwa
Powiatowego w Poznaniu
Zadanie całoroczne.
Na realizacje zadania pt. „ Przywracanie nadziei na dobre jutro udział seniorów z
powiatu poznańskiego w zajęciach artystycznych i sprawnościowych”
Skierowany jest do osób starszych, niepełnosprawnych.
Tematem zadania jest
1. Aktywizacja środowiska seniorów poprzez organizowanie zajęć koronkarskich z
przygotowaniem prezentacji
2. Spotkanie z dietetykiem skierowane do osób narażonych na otyłość, nadciśnienie,
cukrzycę z wydaniem broszurki na temat „Zdrowie na talerzu”
3. Wyjazd wakacyjno- integracyjny do Karpacza
Celem projektu jest:
- Kreowanie pozytywnego wizerunku człowieka starszego w lokalnym środowisku
- Ukierunkowanie zmierzające do poprawy funkcjonowania osób starszych,
niepełnosprawnych w grupie , poznanie zasad zwalczania dolegliwości wieku starszego .
III. Realizacja projektu ochrona dóbr kultury „ Wykonanie włazu tzw. wejścia w
formie ruchomej podłogi w ramach programu prac konserwatorskich przy krypcie
Rodziny Cieszkowskich znajdujących się w kościele Św. Mikołaja Wierzenicy”
projekt jest realizowany przy wsparciu formie dotacji z Gminy Swarzędz.
Program obejmuje:
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1. Wykonanie ruchomej podłogi w formie wejścia
2. Montaż mechanizmu otwierającego formie elektrycznej lub mechanicznej
Projekt renowacji realizowany wg projektu przez konserwatora reprezentowanego
przez mgr. Marka Krygier, wg projektantów autorstwa Jacka i Magdalenę Gorczyców. .
Irena Prokop

Podobnie jak w poprzednich latach
w 2011 roku udało się nam natrafić
na różnego rodzaju publikacje
zawierające treści związane z
Ziemią Wierzenicką.
Przedstawiamy je w miarę
możności w kolejności w jakiej
ukazywały się.
Dziełem kilku autorów jest
drugie wydanie Puszcza Zielonka i
okolice ścieżki dydaktyczne. Na
ścieżce przyrodniczo-leśnej
„Dziewcza Góra” wytyczonej na
Dziewiczej Górze i w jej
sąsiedztwie przy leśniczówce
Annowo znajduje się leśna klasa
im. Augusta Cieszkowskiego.
Biogram hrabiego w jej opisie jest
dość obszerny co cieszy, nie cieszą
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błędy w nim. Nie zmarł w
Wierzenicy a w Poznaniu, z
Wierzenicą był związany od 1842 a
nie 1843 r. Akademia Rolnicza w
Poznaniu im. A. Cieszkowskiego to
już historia, na jej początku był
Wydział Rolniczo-Leśny a nie
rolniczy Uniwersytetu
Poznańskiego obecnie (od 2008 r.)
uczelnia ta to Uniwersytet
Przyrodniczy.
W 2009 r. pisaliśmy: Na
miano najpiękniejszej
ubiegłorocznej publikacji związanej
z Wierzenicą bez wątpienia
zasługuje albumowy przewodnik
Podróż do dwunastu drewnianych
kościołów autorstwa Jacka
Kowalskiego ilustrowany zdjęciami
Mikołaja Potockiego. Wówczas
było wydanie praktycznie
niedostępne dla szerokiego grona
turystów. Podczas Nocy Kościołów
Drewnianych 10 czerwca 2011 r.
można było nabyć ten znakomity
przewodnik po Szlaku Kościołów
Drewnianych wokół Puszczy
Zielonka. Został on wydany przez
Fundację św. Benedykta z
Dębogóry. Jest uaktualnioną, w
zmniejszonym formacie, wersją
tamtego niekomercyjnego
wydawnictwa Związku
Międzygminnego „Puszcza
Zielonka”. Wśród uaktualnień
znalazła się informacja o
przeniesieniu do kruchty
wierzenickiego kościoła tablicy
wiedeńskiej, czy udziale Juliana
Kupidury, dziś mieszkańca
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Wierzonki, w odnawianiu kościołów w
Jabłkowie i Raczkowie. Zmniejszenie
formatu sprawiło, że trudniej odczytać opisy
niektórych ilustracji.
Polonia Christiana to czasopismo
(dwumiesięcznik) wydawane przez
Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im.
Ks. Piotra Skargi w Krakowie. W numerze
21 lipiec-sierpień ukazał się artykuł
Wiesławy Sajdek We władzy Ojca.
Przedstawia najważniejsze wydarzenia z
życia Augusta Cieszkowskiego i jego
filozofię. W części poświęconej życiorysowi
pojawia się przy Pawle ojcu Augusta błędna
informacja o posiadaniu przez niego
miejscowości Surowiec i zakupie Surhowa.
Jako praktyczny wymiar jego trzeciej epoki
Ducha Świętego poznajemy działania A.
Cieszkowskiego na rzecz dzieci wiejskich.
Ich pomysł zawarty był w O ochronach
wiejskich, które zostały opublikowane w
1842 r. (w tekście błędny rok 1841), a
realizowany od 1850 r. przez
błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i
Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie
Poczętej. Część końcowa to przez pryzmat
Ojcze nasz Cieszkowskiego wskazanie
rozumienia przez niego władzy Ojca jako
władzy Boga opartej bardziej na miłości niż
na strachu.
IKS - Poznański Informator
Kulturalny, Sportowy i Turystyczny nr 7
(239) lipiec-sierpień opublikował artykuł
Dainy Kolbuszewskiej z cyklu Na Trakcie.
Przybliża on czytelnikom postać A.
Cieszkowskiego głównie poprzez pracę w
ramach i na rzecz Poznańskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Przypomina
też o jego działalności w parlamencie
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pruskim, Lidze Polskiej, staraniach o polską
wyższą uczelnię w Poznaniu i szkole
żabikowskiej. Z Wierzenicą niestety łączy go
błędnie dopiero od 1843 zamiast 1842 roku.
O swoich osobistych, naukowych i
klubowych (Klub Profesorów „Wierzenica”)
związkach z Wierzenicą ponownie
przypomniał prof. Józef Banaszak, obecnie z
Bydgoszczy. W obszernej, blisko 800 stron,
książce Wybrałem Bydgoszcz Dziennik
1989-2009. Zgodnie z tytułem są to mniej
czy bardziej obszerne zapiski z dni, w
których zaszły jakieś warte utrwalenia,
zdaniem autora, wydarzenia.
Uniwersytet Przyrodniczy w
Poznaniu pamięta o swoim patronie. W
uczelnianym czasopiśmie Wieści
Akademickie ukazało się, najczęściej w
ramach działu WIEŚCI O NASZYM
PATRONIE szereg artykułów. W numerze 12 (styczeń-luty) Nowe wyróżnienie
Statuetka Augusta Cieszkowskiego. Klub
Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy
honoruje osoby upowszechniające postać i
idee Augusta Cieszkowskiego Anny
Lewandowskiej-Banaszak i Wyższa Szkoła
Rolnicza imienia Haliny miała powstać w
Wierzenicy Ewy J. i Włodzimierza
Buczyńskich. W numerze specjalnym na
Drzwi Otwarte 2011 August Cieszkowski
(1814-1894) mecenas edukacji rolniczej
Ewy Stryckiej. W następnym numerze 3-4
(marze-kwiecień) tej samej autorki Rocznica
śmierci patrona Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Wierzenica, 13
marca 2011 roku i Dwie rocznice (cz. 1)
(Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy), część
druga w następnym numerze, 5-6 (majczerwiec). W kolejnym numerze, 7-8 (lipiecsierpień) naszym tekstem Z Augustem
Cieszkowskim w tle. Publikacje związane z
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patronem naszej uczelni, które ukazały się
na rynku wydawniczym w roku 2010
społeczność akademicka została
zaznajomiona z wydawnictwami
książkowymi. Kolejny ubiegłoroczny numer
specjalny na Dzień Patrona oraz jubileusz 60lecia autonomii Uczelni to Laboremus! List
Augusta Cieszkowskiego do Teodora
Dembińskiego w opracowaniu Joanny
Pietrowicz. Jego treść dotyczy udziału T.
Dembińskiego, w imieniu A.
Cieszkowskiego, w planowanym otwarciu
szkoły im. Haliny w Żabikowie. Więcej na
ten tema w naszym artykule Sześćdziesiąt lat
poznańskiej uczelni rolniczej z Wierzenicą i
Dembińskimi w tle. Również w kilku innych
artykułach są wspominani Cieszkowscy lub
Felicjan Cieszkowski-Dembiński. Wieści 910 (wrzesień-październik) naszym artykułem
Druga Statuetka Augusta Cieszkowskiego
przyznana odnotowały wręczenie tej nagrody
ks. P. Kompfowi.
Zwykle z Ziemią Wierzenicką książki
czy artykuły łączą Cieszkowscy albo
Wierzenica. W minionym roku wyjątkiem
potwierdzającym regułę była obszerna,
prawie 170 stron, publikacja Tomasza
Helbina Historia Wioski i jej majątku w:
Grodziskie Zeszyty Historyczne nr 18. Autor
obszernie przedstawia historię swojej wsi
noszącej nazwę Wioska. W latach 1873-1945
należała ona do von Schlieffenów. Sophie
Charlotte (Heidi) von Schlieffen poślubiła
Magnusa Schack von Wittenau, którego
matką była Maria Magdalena Emma von
Treskow z Wierzonki. Stąd w bogato
ilustrowanej publikacji zdjęcia z Karłowic,
gdzie mieszkał Magnus Schack von
Wittenau z rodziną i z Wierzonki.
Dwory na co dzień w naszej i nie
tylko naszej okolicy określane mianem
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„pałac” w: Karłowicach, Wierzenicy i Wierzonce przedstawili w Dwory i
folwarki ziemi swarzędzkiej Antoni Kobza i Andrzej Przychodzki. O
każdej z miejscowości, w której znajduje się dwór są podane informacje
historyczne, także o wybranych innych obiektach z tych wsi.
Merytoryczną wartość tej cennej publikacji, w przypadku Karłowic
obniżają nieprecyzyjne informacje odnośnie ich funkcjonowania w
ramach Kombinatu Owińska, województwa poznańskiego do 2000 roku,
czy pisownia nazwiska Schliffen zamiast Schlieffen. Odnośnie dworu w
Wierzenicy autorzy przyjmują jako prawdopodobną tezę, że istniał on
przed 1842 r. czyli zakupem wsi dla A. Cieszkowskiego. W wierzenickiej
świątyni fotel celebransa nie jest jak napisano jedynym meblem
prawdopodobnie pochodzącym z dworu Cieszkowskich. Informacje o
Wierzonce tracą, przez niezgodne z faktycznymi kierunki: podjazdu pod
schody głównego wejścia, położenia rządcówki w stosunku do kuźni. W
przypadku tej ostatniej na widocznej sprzed bramy chorągiewce jest rok
1849 a nie 1900.
Zupełnie inna, narracyjna i liryczna jest książeczka mieszkanki
Kobylnicy Wandy A. Wasik Między łąką a ogrodem Mała Wandzia
opowiada. Podobnie jak Dzieciństwo w Kraju Warty z 2008 r.
przedstawia obraz Kobylnicy i okolic z lat dzieciństwa autorki. Obok
opisów krajobrazów, miejsc i osób znajdujemy w niej obraz
ekonomicznej rzeczywistości Wierzenicy z lat trzydziestych XX wieku
mający wartość historyczną. Bezlitosny czas sprawił, że Mechowo
znalazło się nad Cybiną a łacińskie słowa z tablicy przy pomniku
nagrobnym A. Cieszkowskiego pochodzące z Listu św. Pawła zmieniły
się w wersy jego (Cieszkowskiego) Ojcze nasz. Autorka twierdzi, że taka
tablica musiała być za je dziecinnych lat. Może to kolejny trop wart
podjęcia ?
W drugiej edycji rocznika Kronika Powiatu Poznańskiego
znalazły się artykuły: Wierzenickie pobyty Zygmunta Krasińskiego
Jerzego Sobczaka, Wierzenica oraz August Cieszkowski w Wierzenicy
naszego autorstwa. Także w innych tekstach są informacje bądź ilustracje
związane z Ziemią Wierzenicką.
Przewodnik Puszcza Zielonka i okolice, to już jego trzecie
wydanie będące dziełem wielu autorów wydanym przez Związek
Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Nie mógł on nie objąć informacjami
i ilustracjami wierzenickiej parafii. Osoby znające wnętrze kościoła w
Wierzenicy pewnie zdziwią się widząc na zdjęciu pomnik nagrobny A.
Cieszkowskiego po prawej stronie, patrząc w kierunku ołtarza.
Na łamach wydawnictwa Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz
Zeszyty Swarzędzkie. Rocznik regionalny. Nr 3 i tym razem nie zabrakło
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Ziemi Wierzenickiej. Antoni Kobza i Agnieszka Kranz przedstawili
Pochodzenie nazw miejscowości w gminie Swarzędz. Z Ziemi
Wierzenickiej zostały uwzględnione: Karłowice, Mechowo, Wierzonka,
Wierzenica, zabrakło Augustówki i Pawłówka. Przy każdej z opisanych
miejscowości podana geneza jej nazwy, nierzadko najważniejsze daty
związane z aktualnym w danym czasie brzmieniem. W przypadku
Karłowic interesująca, acz wydająca się wątpliwą teza o założeniu
folwarku przez dzierżawcę tej części ziem von Treskowów z Wierzonki.
Zupełnie nietrafionym jest sugerowanie powiązania okupacyjnej nazwy
Wittenau z dzielnicą Berlina zamiast z hrabią Magnusem Schack von
Wittenau z Karłowic zmarłym 2 II 1937 w następstwie wypadku
samochodowego pod Swarzędzem. Brak też informacji, że wieś do
1.01.2009 r. miała formalny status osady. Mechowo ma pecha jest
przypisane do sołectwa Janikowo Dolne, faktycznie jest w sołectwie
Janikowo Górne a administracyjnie, czego nie dowiadujemy się z tekstu,
jest częścią wsi Wierzenica. Sama Wierzonka znalazła się na wschód
zamiast na północny wschód od Wierzenicy. Natomiast my na łamach
tego wydawnictwa zmierzyliśmy się z tematem O Cieszkowskich i
Wierzenicy błędne zapisy.
O inicjatywie utworzenia przez Augusta Cieszkowskiego Ligi
Polskiej określonej jako organizacja polityczna, usiłująca ratować resztki
miniautonomii środowisk polskich i artykułowaniu przez niego idei
organicznikowskich, można przeczytać w książce Marka Rezlera
Wielkopolanie pod bronią 1768-1921. Jej autor docenia wkład A.
Cieszkowskiego w pracę organiczną, która legła u podstaw zwycięskiego
zrywu powstańczego zapoczątkowanego 27 grudnia 1918 r.
Wieści Akademickie są dostępne na stronie www.puls.edu.pl w
zakładce Wieści Akademickie a Zeszyty Swarzędzkie www.swarzedz.pl
w zakładce Nasze wydawnictwa (poprzez Aktualności).
Jak zawsze mamy świadomość, że mogliśmy nie natrafić na
wszystkie ubiegłoroczne publikacje w różnym stopniu związane z
Ziemią Wierzenicką. Tradycyjnie nie przedstawiamy artykułów
opublikowanych na łamach dość powszechnie dostępnych periodyków
ukazujących się w gminie Swarzędz: Prosto z Ratusza, Tygodnik
Swarzędzki, Informator Swarzędzki, Magazyn Swarzędzki, Informator
Spółdzielczy oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl w
zakładce Aktualności jak też codziennych gazetach regionalnych i
ogólnopolskich.
Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy
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