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Październik z różańcem w ręku w intencji naszych rodzin

Wierzê, ¿e to nie
przekracza naszych
mo¿liwoœci. Wierzê, ¿e
dostrzegamy piln¹ potrzebê
modlitwy za naszych bliskich, za
siebie nawzajem. Kiedy z rozmaitych
powodów zwi¹zanych z dniem pracy i
codziennymi obowi¹zkami nie mo¿emy
przyjœæ do koœcio³a na wspóln¹ modlitwê, mo¿emy to uczyniæ w
naszych domach, w miejscu gdzie przebywamy. Proszê skromnie o
jeden dziesi¹tek.
B³ogos³awiê wszystkich czcicieli ró¿añca skupionych we
Wierzenicy i w Kar³owicach, którzy codziennie odmawiaj¹ go w
rozmaitych intencjach Koœcio³a. Po cichu podmawiam siê, czy w
Wierzonce nie znalaz³oby siê 20 sprawiedliwych i pobo¿nych, którzy
tak¿e wziêliby na siebie odmawianie codziennie jednego dziesi¹tka?
A mo¿e w Mielnie i Dêbogórze tak¿e?
W Koœciele Powszechnym tegoroczny paŸdziernik po³¹czony jest
z rozpoczêciem Roku Wiary. Panie „ przymnó¿ nam wiary” (£k 17,5).
W naszej parafii podejmiemy dzie³o Roku Wiary w czasie Mszy œw.
w Kar³owicach w sobotê 13 paŸdziernika o 19.00. Wtedy w³aœnie
obchodziæ bêdziemy odpustow¹ uroczystoœæ ku czci Jezusa Dobrego
Nauczyciela. Zapraszam do licznego udzia³u wszystkich
mieszkañców naszych miejscowoœci. Goœciem uroczystoœci bêdzie ks.
Jan Stanis³awski.

x Przemys³aw Kompf
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Jezus Dobry Nauczyciel
Od d³u¿szego czasu czujê spory
d³ug wobec mieszkañców Kar³owic i
wszystkich uczêszczaj¹cych do
tamtejszej kaplicy. Ju¿ kilka lat temu
uzyska³a ona piêkny, jedyny,
niepowtarzalny w Polsce tytu³
Jezusa Dobrego Nauczyciela.
Obiecywa³em sobie kilka razy, ¿e
chcia³bym z tym tytu³em i tym
miejscem z³¹czyæ specjaln¹ modlitwê
do Jezusa Dobrego Nauczyciela.
Nigdy jednak nie zmobilizowa³em siê
na tyle by zamys³ ten urzeczywistniæ.
Jedynie namówi³em kogoœ do
przygotowania dwóch pieœni
nawi¹zuj¹cych do tego tytu³u. Cieszê
siê, ¿e one piêknie przyjê³y siê w
Kar³owicach, a jedna z nich
trzykrotnie by³a wykonywana w
Wierzenicy w czasie liturgii udzielania
sakramentu bierzmowania m³odzie¿y.
W jedn¹ z wrzeœniowych niedziel
dosta³em przynaglenie aby zamys³
specjalnej modlitwy wreszcie
zrealizowaæ. To by³a taka chwila
kiedy rzeczywiœcie modli³em siê do
Jezusa Dobrego Nauczyciela. PóŸniej
spróbowa³em to przelaæ na papier. Troszkê wszystko
wyg³adzi³em. Chcia³bym t¹ modlitwê ofiarowaæ jako mój
duchowy dar dla Zgromadzenia Koœcio³a w Kar³owicach w dniu
odpustu ku czci Jezusa Dobrego Nauczyciela 14 paŸdziernika.
x Przemys³aw Kompf
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Bo¿e, Ojcze nasz, dziêkujê Tobie za dar ¿ycia, wszelkie inne
dary i zdolnoœci. Za Twoj¹ mi³oœæ, za Twoje s³owa jak ¿yæ.
Wielokrotnie i na ró¿ne sposoby przemawia³eœ do ludzi: przez
piêkno stworzeñ, znaki i cuda, przez proroków. W ostatecznych
dniach przemówi³eœ do nas przez swojego Syna.
Jezu - zosta³eœ poznany jako wspania³y cz³owiek, uzdrowiciel
i cudotwórca. Pytano: kim jesteœ, ¿e nawet wicher i morze s¹ ci
pos³uszne? Kim jesteœ, ¿e grzechy odpuszczasz. Zaczêto mówiæ:
Mesjasz, Syn Bo¿y, Zbawiciel i wreszcie: Pan mój i Bóg mój.
Jezu - naucza³eœ t³umy. Wiele naucza³eœ. Pytano Ciebie:
Dobry Nauczycielu, co czyniæ aby osi¹gn¹æ ¿ycie wieczne, aby
m¹drze ¿yæ. Równie¿ dzisiaj potrzeba Twojego s³owa, Twojego
umocnienia, Twojej m¹droœci. Potrzebuje tego ca³y Koœció³, ca³a
ludzkoœæ, Ojczyzna nasza, to miejsce, ci ludzie, potrzebujê tego
osobiœcie.
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Jezu, Nauczycielu Dobry, zeœlij na nas Ducha Œwiêtego, oœwieæ nasze
umys³y abyœmy pojêli i przyjêli na swoje ¿ycie Twe s³owa.
-Bêdziesz mi³owaæ Pana Boga swego ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹
dusz¹, ca³¹ swoj¹ moc¹ i ca³ym swoim umys³em, a swego bliŸniego jak
siebie samego...
(Wszyscy: Abym by³ œwiadkiem Twojej mi³oœci,
Dobry Nauczycielu)
- Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was
przeœladuj¹...
(Wszyscy: Abym umia³ to zrozumieæ,
Dobry Nauczycielu)
- Jesteœcie œwiat³em dla œwiata...Tak niech œwieci wasze œwiat³o przed
ludŸmi...
(Wszyscy: Abym chcia³ byæ dobrym przyk³adem
dla innych, Dobry Nauczycielu).
- Wszystko...co byœcie chcieli ¿eby ludzie wam czynili i wy im
czyñcie...
(Wszyscy: Abym tym ¿y³, Dobry Nauczycielu)
- WchodŸcie przez ciasn¹ bramê, bo szeroka jest brama i przestronna ta
droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy na ni¹
wchodz¹...
(Wszyscy: Abym umia³ pod¹¿aæ w¹sk¹ drog¹ pracy
nad sob¹, Dobry Nauczycielu).
- Strze¿cie siê , ¿ebyœcie uczynków pobo¿nych nie wykonywali przed
ludŸmi po to aby was widzieli...
(Wszyscy: Abym umia³ byæ pokornym, Dobry Nauczycielu)
- Proœcie a bêdzie wam dane, szukajcie a znajdziecie, ko³aczcie a
otworz¹ wam...
(Wszyscy: Abym by³ wytrwa³y, Dobry Nauczycielu)
- Odwagi, Ja jestem, nie bójcie siê...
(Wszyscy: Abym nigdy nie zw¹tpi³, przymnó¿ mi wiary,
Dobry Nauczycielu)
- Ja jestem chlebem ¿ycia, kto do Mnie przychodzi nie bêdzie ³akn¹³...
(Wszyscy: Abym zawsze pragn¹³ tego chleba,
Dobry Nauczycielu)
Jezu, jak cudownie przemieni³eœ chleb w œwiête swoje Cia³o, tak
przemieñ i nas moc¹ Twego s³owa, uczyñ nas pojêtymi uczniami w
szkole Twojej mi³oœci. Który ¿yjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Rusza budowa wiaty turystycznej
Wed³ug zapowiedzi w tym tygodniu rozpoczê³a siê budowa
wiaty turystycznej w s¹siedztwie probostwa. Parafia ju¿ wczeœniej
uzyska³a wszystkie stosowne zgody i pozwolenia.
Prace przygotowawcze rozpoczêliœmy ponad pó³tora roku
temu. Poch³onê³y one niema³o wysi³ku. Opracowana zosta³a ca³a
dokumentacja. Najpierw trzeba by³o uzyskaæ warunki zabudowy.
Taki dokument wystawia Urz¹d Miasta i Gminy. Na bazie tego
powsta³ szczegó³owy projekt architektoniczny i budowlany.
Wczeœniej opracowany by³ w formie wyjœciowej, koncepcyjnej.
Tutaj znowu pospieszyli parafii z pomoc¹ Pañstwo Magdalena i
Jacek Gorczycowie, którzy opracowali swój projekt autorski.
Oczywiœcie jestem im za to bardzo wdziêczny. Dok³adnie wpisuje
siê on w moj¹ wyobraŸniê na ten temat. Dodam jeszcze coœ: jest to
projekt sercem przygotowany.
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Nie mieliœmy ¿adnych problemów z uzyskaniem zgody
budowlanej w Starostwie Powiatowym w Poznaniu. Nie mia³
¿adnych przeciwwskazañ Pan Konserwator Zabytków. To jest
znak i potwierdzenie, ¿e wszystko zosta³o przygotowane dobrze.
Od kwietnia mo¿na by³o rozpoczynaæ prace. Z tym nie
spieszyliœmy siê. Nie chcia³em dwóch prac prowadziæ
równoczeœnie, wiosn¹ przecie¿ zaczyna³y siê finalizowaæ sprawy
zwi¹zane z krypt¹ grobow¹ Rodziny Cieszkowskich.
Zamkn¹wszy finansowo jedno, mo¿na by³o myœleæ o rozpoczêciu
drugiego.
Kiedy prowadzi siê prace trzeba liczyæ siê ze sporymi
wydatkami. Trzeba mieæ dla nich jakieœ realne pokrycie. Nale¿y
siê wiêc przygotowaæ i trochê od³o¿yæ pieniêdzy. Stara³em siê to
uczyniæ przez lato. Dodatkowe uroczystoœci: œluby, chrzty itd.
trochê dopomog³y. Wykluczam opcjê, ¿e coœ zamawiam, a nie
mam na to pieniêdzy i komuœ nie p³acê. Odrzucam te¿ wariant, ¿e
zaci¹gam kredyt bankowy, który bêdê sp³aca³ razem z du¿ymi
odsetkami. Dziêkujê za wsparcie firmie UTAL z Gruszczyna,
która w osobie Pana Prezesa Jacka Wojciechowskiego,
„Przyjaciela Wierzenicy” AD 2008, pierwsza zadeklarowa³a
pomoc w naszych wysi³kach.
W stosunku do wyobra¿eñ jakie mia³em na pocz¹tku roku
wiem, ¿e w tym roku zrobimy mniej ni¿ wydawa³o mi siê, ¿e
bêdzie mo¿na zrobiæ. W styczniu jednak nie dysponowa³em
koñcowym kosztorysem. Teraz patrz¹c bardziej realnie widzê, ¿e
wykonamy wszystkie prace murarskie i inne konstrukcyjne,
niezbêdne dla tego typu przedsiêwziêcia. Wiata bêdzie
obejmowaæ tak¿e kiosk i sanitariaty. W³aœnie ta czêœæ bêdzie
wewn¹trz murowana. W tym roku wydatki nie powinny
przekroczyæ kwoty 30 tysiêcy z³otych.
Patrz¹c na koszty warto zwróciæ uwagê na jeszcze jedno.
Obiekt, który stawiamy ma zdobiæ miejsce. Nie mo¿emy sobie
pozwoliæ na to, wystawimy tani¹ szpetn¹ tandetê np. jakiœ
blaszak. Mo¿e nawet by³oby to funkcjonalne, ale niestety
brzydkie. Piêkno koœcio³a zas³uguje, wrêcz wymusza, o
zadbanie byœmy myœleli nad ³adnym otoczeniem.
W ostatni¹ sobotê w Wierzenicy zameldowali siê po raz
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kolejny uczestnicy rajdu „Witamy jesieñ u Augusta
Cieszkowskiego”. Przyby³o (na moje oko) ok. 250 – 300 osób.
Wyobrazi³em ju¿ sobie, ¿e podejmujemy ich piêknie pod wiat¹
turystyczn¹ przy sto³ach, wokó³ których mo¿na swobodnie usi¹œæ.
Wiata ma byæ zbudowana dla potrzeb turystów. Wierzenica
jest tak piêkna, ¿e chcia³bym by by³o ich jak najwiêcej.
Chcia³bym ¿eby tu czuli siê dobrze i przyjemnie, by zauwa¿yli,
¿e ktoœ troszczy siê o nich. Jednak turysta w to miejsce
przyjedzie raz, mo¿e dwa, natomiast mieszkañcy parafii s¹ stale
na miejscu. Czasami obserwujê po Mszy œw. jak ludzie stoj¹
przed koœcio³em i rozmawiaj¹ ze sob¹. Czy nie mogliby usi¹œæ w
cieniu wiaty i sobie piêknie powierzeniczyæ? Wyobra¿am sobie,
¿e tak w³aœnie bêdzie. Chcia³bym tak¿e aby agapy przykoœcielne
by³y znacznie czêstsze ani¿eli raz w roku Trzeciego Maja.
Jako duszpasterz prowadz¹cy parafiê staram pokazywaæ
ludziom drogê do Chrystusa.
To jest na pierwszym miejscu i to jest oczywiste ale przecie¿ w
Chrystusie mamy jako ludzie odkrywaæ drogê do siebie
nawzajem, tak¿e jako wspólnota miejsca. Trzeba stworzyæ ku
temu duchowe i tak¿e materialne warunki by coœ takiego
mog³o siê dokonywaæ.
x Przemys³aw Kompf

Kiedy us³yszeliœmy o koncepcji stworzenia wiaty turystycznej
pomys³ ten od razu nam siê spodoba³, poniewa¿ wielokrotnie
zastanawialiœmy siê jak sama miejscowoœæ mog³aby korzystaæ ze
swoich zasobów architektonicznych- koœció³, dwór
Cieszkowskich, chata podcieniowa. W jaki sposób mog³aby
zatrzymaæ na chwilê d³u¿ej turystów, zw³aszcza rowerowych,
których pe³no na szlakach wokó³ Puszczy Zielonki. Teraz kiedy
miejscowoœæ ma niespotykan¹ atrakcjê w postaci odnowionej
krypty, wiata zyskuje kolejne silne uzasadnienie, aby j¹ postawiæ.
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Intencja budowy zadaszanego miejsca z zapleczem jest zasadna
równie¿ dla lokalnej spo³ecznoœci, jako miejsce spotkañ
umo¿liwiaj¹ce integracjê mieszkañców.
Mimo tak oczywistych potrzeb i prostej funkcji zaplanowaæ tê
wiatê nie by³o wcale ³atwo: z jednej strony koœció³ z przebogat¹
histori¹ i funkcj¹ sakraln¹ a z drugiej obiekt po czêœci rekreacyjny,
z zapleczem socjalnym. Staraliœmy siê zaprojektowaæ j¹ z pe³n¹
pokor¹ do miejsca, w którym najwa¿niejszym obiektem jest
koœció³. G³ówn¹ ide¹ przyœwiecaj¹c¹ nam przy projektowaniu by³o
stworzenie wspó³czesnej zabudowy podporz¹dkowuj¹cej siê
zabudowie istniej¹cej a jednoczeœnie o charakterystycznej i
rozpoznawalnej formie. Projekt zlokalizowany zosta³ w
bezpoœrednim s¹siedztwie koœcio³a i plebanii co mia³o wa¿ny
wp³yw na jego kszta³t i estetykê. Motyw projektowanej ok³adziny
elewacyjnej, zaczerpniêty zosta³ ze œcian zewnêtrznych koœcio³a.
Uk³ad elewacji pojawia siê nie tylko jako ok³adzina œcian wiaty, ale
równie¿ jako pokrycie dachu, dziêki czemu wiata zyskuje mimo
tradycyjnego motywu nowoczesny charakter. Z koœcio³a
zaczerpniêta zosta³a równie¿ monochromatyczna kolorystyka i
materia³ drewno modrzewiowe w kolorze ciemnego br¹zu. Wiata
zaprojektowana zosta³a jako uk³ad dwóch bry³ wzajemnie
prostopad³ych, z których g³ówna zlokalizowana wzd³u¿ ul.
Wierzenickiej nawi¹zuje skal¹ i uk³adem dachu do istniej¹cej
plebanii i wraz z ni¹ tworzy p³aszczyznê prowadz¹c¹ w kierunku
koœcio³a. W tej czêœci obiektu od strony istniej¹cej plebanii
zaprojektowano funkcje uzupe³niaj¹ce dla zadaszenia - kiosk do
sprzeda¿y dewocjonaliów, rêkodzie³a lokalnego, w³asnego
czasopisma, aneks socjalny oraz toaletê przystosowan¹ dla osób
niepe³nosprawnych. Uzupe³nieniem programu funkcjonalnego
obiektu jest ogród, który ze wzglêdu na otwarty charakter
zabudowy przenika siê z jej wnêtrzem. Ciekawym elementem
za³o¿enia przestrzennego jest zachowane drzewo znajduj¹ce siê w
centralnej czêœci terenu przeznaczonego pod wiatê. Idea
funkcjonalna obiektu podporz¹dkowana jest za³o¿eniu stworzenia
wnêtrza jednoprzestrzennego w czêœci ogólnodostêpnej i
wydzielonej przestrzeni pomieszczeñ uzupe³niaj¹cych funkcjê
podstawow¹.
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Mamy nadziejê, ¿e obiekt po wybudowaniu spe³ni swoje zadanie i
przyczyni siê do zacieœniania relacji miêdzy mieszkañcami jak i
przyjezdnymi.
M.J.G

Pisz¹c na temat budowy wiaty turystycznej ks. Przemek u¿y³ s³ów:
Jednak turysta w to miejsce przyjedzie raz, mo¿e dwa. Z w³asnego
doœwiadczenia, tak¿e niedawnego rajdu „Witamy jesieñ u Augusta
Cieszkowskiego” wiem, ¿e nie do koñca tak jest. S¹ osoby, które
wielokrotnie powracaj¹ do Wierzenicy. Takim by³ tragicznie zmar³y
Rysiu Walerych, jest Ryszard Purcha dwukrotny zwyciêzca
rajdowego konkursu wiedzy o Cieszkowskim i naprawdê wielu
innych. Bywa, ¿e nawet ktoœ kto raz przybêdzie do Wierzenicy staje
siê jej piewc¹ i ambasadorem. Zajrzyjmy na owsikowe gawêdy
bloog.pl (bakhitaa.bloog.pl). Znajdziemy tam wpis: „Ma³y,
drewniany, gontem kryty… prawdziwa wyspa skarbów! Kto nie
wierzy, niech jedzie do Wierzenicy”. Widzimy kapitalne zdjêcia
po³¹czone ze znakomitym opisem. Choæby tym: „Wchodz¹c do
œrodka przez niziuchne drzwi boczne, mimowolnie sk³aniamy
g³owê. Naprawdê jest przed czym. Trywialnie mówi¹c - „szczêka
opada” i to ca³kiem dos³ownie. Wnêtrze ³¹czy w sobie w sposób
doskona³y ludow¹ prostotê z „pañskim” zmys³em smaku Augusta
Cieszkowskiego. Mamy tu dzie³a klasy europejskiej jak choæby
marmurowy nagrobek hrabiego i s³ynne Drzwi Lenartowicza oraz
sprowadzon¹ z W³och, wzorowan¹ na pracach Correggia Madonnê
przewijaj¹c¹ Dzieci¹tko (XVII w.)”
A dalej czytamy w komentarzach, ka¿dy cytat od innego autora:
„Znowu coœ cudownego odkry³aœ i nas zaskakujesz. Pokaza³aœ
prawdziw¹ pere³kê.”,
„Jak piêknie opisa³aœ Lenartowicza artystê, ja tez nie wiedzia³am o
jego artystycznych dzia³aniach.”,
„Koœció³ek- prawdziwe cudeñko”,
„Piêkny koœció³, dawno tak piêknego nie widzia³am...:”
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„Marysiu, wczoraj by³am w Komañczy, dziœ z Tob¹ We Wierzenicy.”
„£a³ ale to jest prawdziwe cudo, takie wnêtrza to szukaæ ze œwiec¹.
Muszê tam kiedyœ zboczyæ.”
„Cudo, prawdziwe cudo, warte zapisania do skarbów UNESCO. A
wiersz I³³akowiczówny o Wierzenicy - zupe³ne odkrycie dla mnie.”
Ten kto zajrza³ na tê stronê chyba ju¿ przy mo¿liwoœci odwiedzenia
Wierzenicy „nie odpuœci”. Czy mieszkañcy Wierzenickiej Ziemi i
Gminy Swarzêdz, której czêœci¹ jest czêstokroæ nie s¹ w tym
przypadku jak przys³owiowy szewc bez butów? Do niektórych
przemawiaj¹ liczby. Proszê bardzo, 287 turystów na wspomnianym
powy¿ej rajdzie, dzieñ wczeœniej 130 uczestników Wielkopolskich
Obchodów Œwiatowego Dnia Turystyki z tuzami wielkopolskiego
krajoznawstwa od W³odzimierza £êckiego poczynaj¹c. Oko³o
æwieræ tysi¹ca osób na ubieg³orocznej „Nocy Koœcio³ów
Drewnianych”. I te¿ z ubieg³ego roku statystyka odwiedzin na
Szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka, od maja
do paŸdziernika w Wierzenicy 18 grup zorganizowanych (najwiêcej
ze wszystkich 12 koœcio³ów), turyœci indywidualni, w sumie 2106
osób, a z pewnoœci¹ nie ka¿dego uda³o siê ks. Przemkowi uchwyciæ.
Tak wiêc chyba bezdyskusyjne jest, ¿e Wierzenica oferuje turystom
niema³o walorów kulturowych. Mniej licznych mo¿na te¿ spotkaæ w
lasach, na polach i ³¹kach. Oni doceniaj¹ jej walory przyrodnicze.
Niebawem zacznie funkcjonowaæ w podwójnej roli, atrakcji
i zaplecza turystycznego, wierzenicki dwór. Gdy pojawi siê wiata
bêd¹ oni mieli gdzie odpocz¹æ, skorzystaæ z zaplecza sanitarnego i
mo¿e coœ kupiæ.
Tu przechodzimy do tego co mog¹ daæ Wierzenicy turyœci. W
zakresie tego co niewymierne materialnie mog¹ rozs³awiaæ j¹,
swoimi wra¿eniami zachêcaæ kolejnych do jej odwiedzenia. Mog¹
te¿, i za tym kryje siê ju¿ wymierna wartoœæ ekonomiczna siêgn¹æ do
kieszeni. Nie jest ³atwo siêgn¹æ do kieszeni turysty, ale kiedy bêdzie
mia³:
- co zwiedzaæ (a ma),
- ofertê materia³ów informacyjnych i pami¹tkarskich,
- nie odstraszaj¹c¹ brakiem porz¹dku czy zapachem wieœ,
- mo¿liwoœæ odpoczynku i ewentualnie posilenia siê,
bêdzie zdecydowanie bardziej sk³onny zatrzymaæ siê na nieco d³u¿ej
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i zostawiæ „kasê”. Kiedy jeszcze bêdzie napotyka³ ¿yczliwych mu
mieszkañców wzroœnie jego sk³onnoœæ do powrotów (ju¿
Krasiñskiemu têskno by³o do Wierzenicy) i to nie tylko samemu.
Osobiœcie jako turysta mam kilku takich swoich miejsc w Polsce.
Gdyby dzia³ania skupione wokó³ parafii, samych mieszkañców
dziêki którym wieœ piêknieje, zyska³y jeszcze bardziej przychylne
spojrzenie w³adzy gminnej wówczas powinno to nieœæ po¿ytek
mieszkañcom, turystom, gminie. Na turystycznej mapie gminy pod
wzglêdem wagi atrakcji turystycznych Wierzenica jest
bezkonkurencyjna, w zakresie tego co potrzebne turystom a i w
szeregu przypadków mieszkañcom pozostaje daleko w tyle. Czêœci
spraw z tym zwi¹zanych nie da siê rozwi¹zaæ bez udzia³u w³adz
gminy. Zbli¿aj¹ca siê 2014 rok 200 rocznica urodzin Augusta
Cieszkowskiego zdaje siê byæ dobrym punktem wyjœcia do tych
wspólnych dzia³añ.
W³odzimierz Buczyñski

W pi¹tek 28 wrzeœnia 2012 r. w Murowanej Goœlinie odby³y siê, pod
auspicjami Marka WoŸniaka
Marsza³ka Województwa
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Wielkopolskiego i Tomasza £êckiego Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Zwi¹zku Miêdzygminnego „Puszcza Zielonka”, Wielkopolskie
Obchody Œwiatowego Dnia Turystyki. Po czêœci oficjalnej ich
uczestnikom podró¿uj¹cym trzema autokarami zaprezentowano
wybrane atrakcje turystyczne Puszczy Zielonka i okolic. W
Owiñskach by³ to pierwszy w Europie Park Orientacji Przestrzennej
i koœció³ pocysterski. Szlak Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy
Zielonka
poznali na przyk³adzie koœcio³a œw. Miko³aja w
Wierzenicy. Widzieli oni góruj¹c¹ nad wsi¹, drewnian¹,
orientowan¹, kryt¹ gontem œwi¹tyniê. Wewn¹trz ogl¹dali to co
najcenniejsze:
- unikatowy w skali regionu za spraw¹ napisu zawieraj¹cego
informacjê o koszcie jego wykonania para byd³ka (te¿ namalowana)
obraz Matki Bo¿ej Wierzenickiej,
- pomnik nagrobny Augusta Cieszkowskiego popiersie i drzwi
imituj¹ce wejœcie do krypty grobowej rodu najcenniejsze dzie³o
polskiej romantycznej sztuki nagrobnej,
- tablicê upamiêtniaj¹ca 200 rocznicê bitwy pod Wiedniem,
- oraz œwie¿o odrestaurowan¹ kryptê z trumnami: Paw³a, Augusta,
Haliny (Heleny), Krzysztofa i Augusta juniora Cieszkowskich.
Na Ziemi Wierzenickiej w trakcie przejazdu widzieli te¿
„Betlejmkê” czyli kryt¹ strzech¹ cha³upê podcieniow¹ w
Wierzenicy, „¯alik” i dawn¹ kuŸniê w Wierzonce.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Jesieni¹ 1994 r. odby³ siê pierwszy rajd „Witamy jesieñ u Augusta
Cieszkowskiego”. W sobotê 29 wrzeœnia 2012 r. by³a to ju¿ XIX
edycja. Do Wierzenicy dotar³o 287 osób z: Murowanej Goœliny,
Owiñsk, Bolechowa, Czerwonaka, Kozieg³ów, Lubonia, Mosiny,
Poznania, Wierzonki, Swarzêdza, Zalasewa. Turyœci mieli do
wyboru trasy:
- autokarowo-piesz¹ z Poznania, od Uzarzewa szli prowadzeni
przez Romualda Szuka³ê,
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- piesz¹ z Owiñsk, na niej tak¿e dzieci niewidome wêdrowa³y ze
Zbys³awem Kaczmarkiem,
- rowerow¹ z Kozieg³ów, któr¹ prowadzi³ Romuald Królak i z
poznañskiej Malty, kierownikiem by³ Jerzy Baranowski,
- oraz dowoln¹.
Na mecie czeka³o coœ dla cia³a i dla ducha. Dla cia³a by³a tradycyjna
rajdowa grochówka. Wszyscy uczestnicy mieli zapewnion¹
mo¿liwoœæ zwiedzenia (z przewodnikiem) wierzenickiej œwi¹tyni.
Dla oprowadzaj¹cych trudnym ale sympatycznym wyzwaniem
by³o przybli¿enie koœcio³a niewidomym dzieciom. Osoby
zainteresowane mia³y do wyboru indywidualnie nagradzany
konkurs wiedzy przyrodniczej i tradycyjn¹ rywalizacjê w zakresie
wiedzy o Cieszkowskich i okolicach Wierzenicy. Po raz pierwszy
do tego konkursu stanêli osobno doroœli oraz dzieci i m³odzie¿
szkolna. Spoœród uczniów z jednakow¹ iloœci¹ punktów
zwyciêzcami zostali: Marcin Jaremko, Micha³ Chruœcicki, Kuba
Michalczak, Micha³ Chodorowski, Hubert Cichewicz. Wœród
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doros³ych pierwsze miejsce zaj¹³ Ryszard Purcha a na kolejnych
znaleŸli siê: Krystyna Kasprzyk, Jacek Lis, Anna Mandziak.
Zgodnie z tradycj¹ tego rajdu zosta³y równie¿ nagrodzone
najliczniejsze dru¿yny: Szko³y Podstawowej z Kozieg³ów,
Szkolnego Ko³a PTTK „W zasiêgu rêki” przy Specjalnym Oœrodku
Szkolno Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Owiñskach,
Szko³y Podstawowej w Wierzonce. Zwyciêzcy odbierali nagrody z
r¹k organizatorów oraz Piotra Cichewicza radnego Rady Miejskiej w
Swarzêdzu. Wespó³ z prowadz¹c¹ konkurs wiedzy (te¿ radn¹) Ew¹ J.
Buczyñsk¹ reprezentowali oni
Gminê Swarzêdz, która wraz z
Powiatem Poznañskim i
M i a s t e m P o z n a ñ
wspó³finansowa³a rajd. Zosta³
on zorganizowany przez Ko³o
PTTK „£aziki” ze Swarzêdza i
Oddzia³ PTTK Poznañ Nowe
Miasto im. Franciszka
Jaœkowiaka, oba kierowane
przez Eugeniusza Jacka, przy
wsparciu parafii Wierzenica.
W³odzimierz Buczyñski
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W weekend 15-16 wrzeœnia 2012 r. w
Wielkopolskim Parku Etnograficznym
w Dziekanowicach, pod has³em „Do
chleba i nieba, sto cnót cz³eku trzeba”
odby³y siê Europejskie Dni
Dziedzictwa. W ich ramach
udostêpniono wejœcie do na co dzieñ
zamkniêtego m³yna z Wierzenicy. W
nim mo¿na by³o zapoznaæ siê dziêki
planszom i filmowi z prac¹ m³ynarza.
Prowadzono te¿ zajêcia dla dzieci, w
tym zwi¹zane z tematyk¹ „Dni”.
EJB

W pogodny przedwieczorny niedzielny czas, 9 wrzeœnia 2012 roku
pielgrzymów powracaj¹cych z odpustu Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny w D¹brówce Koœcielnej, witali na Maruszce mieszkañcy Mielna i
Klin wsparci b³ogos³awieñstwem ksiêdza proboszcza Przemys³awa
Kompfa. Wêdruj¹ce przez Puszczê Zielonka grupy pielgrzymów z:
Poznania (parafia na G³ównej), Czerwonaka, Wierzenicy, Kicina najpierw
modli³y siê przy figurze Matki Boskiej D¹browieckiej. Potem wita³ je w
„Rzeczpospolitej Wierzenickiej” ks. Przemek i zaprasza³ na przeciwleg³¹
stronê skrzy¿owania. Tam na miejscu odpoczynku ze sto³ami i ³awami,
powsta³ym w ramach zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonka
przez Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”, mogli posiliæ siê i
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odpocz¹æ. Tradycyjnie ju¿ czeka³y na nich:
grochówka, bigos, kawa i ciasto, s³odycze oraz
napoje ch³odz¹ce. Przed wyruszeniem w dalsza
drogê pielgrzymi dziêkowali s³owami b¹dŸ
pieœniami tym, którzy ich ugoœcili. Mieszkañcy
Klin to parafia kiciñska a Mielno i Maruszka s¹
w parafii wierzenickiej, ale dochodz¹ ju¿
sygna³y o zamiarze w³¹czenia siê w to dzie³o
tak¿e osób z parafii w Czerwonaku. Tak jak
przed rokiem równie¿ czêœæ pielgrzymów i
turystów jad¹cych rowerami czy samochodami
równie¿ skorzysta³a z zaproszenia do
wspólnego posi³ku. Maruszka by³a nie tylko
miejscem posilenia i odpoczynku ale i wielu
sympatycznych spotkañ. Warto te¿ wiedzieæ, ¿e
najstarsza pielgrzymkowym sta¿em osoba
(pani) wêdrowa³a tym szlakiem do i z D¹brówki
Koœcielnej ju¿ 63 raz.
W³odzimierz Buczyñski
<< m³ode pokolenie roœnie, nie trzeba baæ siê
o przysz³oœæ
kucharz to ma "klawe ¿ycie"
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Dziêkujemy naszemu ksiêdzu Przemkowi za rokroczne wspólne
witanie i modlitwê z pielgrzymami przy figurze Mateczki Leœnej na
Maruszce. Jak do tej pory przy piêknej pogodzie wspiera nas, umacnia
i jednoczy w tym dziele. Z Twoj¹ pomoc¹ i wsparciem uda³o siê nam
powróciæ do tradycji witania pielgrzymów wêdruj¹cych ku czci
Mateczki Bo¿ej D¹browieckiej. Cieszymy siê, ¿e dziêki temu Maruszka
sta³a siê miejscem spotkañ modlitewnych, rodzinnych i towarzyskich.
S³owa podziêkowania kierujemy te¿ do p. Macieja Dominikowskiego,
który pamiêta³ o nas i przyniós³ nam odpustowe pierniczki. Sprawi³ nie
tylko dzieciom, ale i nam doros³ym wiele radoœci, odœwie¿y³ nimi nasze
odpustowe wspomnienia. Tak¿e panu W³odkowi Buczyñskiemu za
dokumentowanie tego wydarzenia, aby pozosta³o dla przysz³ych
pokoleñ. W imieniu mieszkañców Mielna i Klin
Ela
Rok temu pierniki odpustowe obieca³em i cieszê siê, ¿e mog³em je
przynieœæ. Równie dobrze Maruszka mog³a byæ pusta i cicha, a ja i wielu
innych pielgrzymów sta³bym g³odny, wspominaj¹c jak to dobrze by³o. Na
szczêœcie mieszkañcy Mielna i Klin nie zawiedli. To rzeczywiœcie dobre
dzie³o. W tym roku by³em œwiadkiem przypadkowego rodzinnego
spotkania od lat niewidz¹cych siê osób. Lubiê te¿ przekomarzaæ siê z
pewnym ¿ar³okiem z Kicina, cieszê siê ze spotkania fana Luxtorpedy z
ulicy G³ównej. Ka¿dy pewnie móg³by napisaæ podobnie. Bo Maruszka to
przestrzeñ g³êboko ludzka. Ma racjê pani Ela pisz¹c „Maruszka sta³a siê
miejscem spotkañ modlitewnych, rodzinnych i towarzyskich”. Ten wymiar
modlitewny by³ obecny w tym roku niezwykle. W szczególny sposób
polecaliœmy chore osoby. Widocznym znakiem by³ ma³y, ciê¿ko chory
ch³opiec. Nieœliœmy go dos³ownie do stóp D¹browieckiej Matki.
Towarzyszy³a nam liczna grupa przyjació³ jego rodziny. W dwa dni póŸniej
mia³ ciê¿k¹ operacjê. Kilkanaœcie dni póŸniej okaza³o siê, ¿e guz nie by³
z³oœliwy. Bogu dziêki. Gdy pewnej osobie, która równie¿ prze¿ywa³a
cierpienie choroby dziecka, a równoczeœnie organizowa³a poczêstunek
opowiedzia³em, ¿e tegoroczna pielgrzymka sz³a w intencji cierpi¹cych i
chorych to zobaczy³em ³zê w k¹ciku oka. I ta ³za jest dla wszystkich
najwiêkszym podziêkowaniem.
md
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W tym roku przedmiotem pytañ konkursowych jest
Ksiêga Jeremiasza i Ksiêga Koheleta. Pytania dla
uczestników s¹ udostêpnione od soboty
6 paŸdziernika na stronie internetowej parafii
wierzenickiej w zak³adce Konkurs „Biblia dla
Ciebie”. Mo¿na je te¿ odebraæ w formie drukowanej
na probostwie lub w zakrystii. Sam konkurs
rozegrany bêdzie w sobotê
20 paŸdziernika o godz. 10.00 w Kar³owicach.
Przedtem trzeba zg³osiæ swój udzia³. Zapraszam do
udzia³u i tak¿e do kibicowania.
Obok pami¹tkowych dyplomów tradycyjnie do
podzia³u wœród uczestników jest nagroda pieniê¿na w
wysokoœci 1000 z³.
Szukamy sponsora dla tego konkursu.
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