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Rozpocz¹³ siê kolejny rok liturgiczny koœcio³a. Adwent jest przypomnieniem, ¿e oczekujemy przyjœcia w chwale dnia ostatniego Jezusa
Chrystusa. Wyrazem tych dni s¹ roraty czyli Msza œw. o œwicie. Wczesne
przebudzenie jest znakiem czuwania.„ZbudŸ siê o œpi¹cy i powstañ
z martwych, a zajaœnieje ci Chrystus” (Efezjan 5,14). Nam wszystkim
potrzeba duchowego przebudzenia.
Zwieñczeniem adwentowych dni jest prze¿ycie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, a wiêc wspomnienie pierwszego przyjœcia Jezusa na ziemiê.
Jedno z najstarszych œwi¹t œwiata chrzeœcijañskiego, do tego
najbardziej uroczyœcie obchodzone.
Jezus jest darem Boga Ojca dla ziemi. Jest darem mi³oœci wobec ludzi.
Z tego Bo¿ego daru p³ynie nasz ludzki zwyczaj obdarowywania bliskich
upominkami. Cz¹stk¹ œwi¹tecznej radoœci, która w nas jest chcemy dzieliæ
siê z innymi. Dobrze jest kiedy potrafimy to zrobiæ. Warto jednak
pamiêtaæ, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym darem jaki mamy wobec
bliskich to jest nasza mi³oœæ. ¯aden, nawet naj³adniejszy upominek, nie
przys³oni braku mi³oœci. W³aœnie tym w pierwszym rzêdzie mamy siê
obdarzaæ i to nie tylko w œwiêta ale przez ca³y rok. To jest wymagaj¹ce.
Myœlê, ¿e tym, którzy przyjêli dar Jezusa na swoje ¿ycie pod tym
wzglêdem jest ³atwiej. Jezus, najwiêkszy dar mi³oœci Ojca, przynagla nas
i wrêcz wymusza, byœmy chcieli siê stawaæ œwiadkami Jego mi³oœci. „Po
tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ
bêdziecie” (Jana 13,35).
W Roku pog³êbiania Wiary wo³amy: Panie, przymnó¿ nam wiary
i dodajemy: przymnó¿ nam mi³oœci!
x Przemys³aw Kompf
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informator świąteczny i noworoczny
Chocia¿ bardzo mi³y jest œwi¹teczny stó³, urokliwie wygl¹da drzewko
choinkowe i piêknie jest kiedy najbli¿si gromadz¹ siê w domu wokó³
tych miejsc, chrzeœcijanie w te dni zbli¿aj¹ siê przede wszystkim do
betlejemskiego ¿³obka ustawionego w œwi¹tyni. We wspólnym œpiewie
radosnych kolêd oddaj¹ chwa³ê Bogu dziêkuj¹c za dar narodzin Jezusa.
W te dni koniecznie trzeba przyjœæ do koœcio³a.
Wiêkszoœæ z nas takiego napomnienia nie potrzebuje. Niektórym ono
jest jednak potrzebne. Do koœcio³a przychodzimy trzeŸwo. Smutnym
jest, je¿eli dla kogoœ te dni s¹ okazj¹ do urz¹dzania rodzinnej popijawy
i potem podpici ruszaj¹ ( a jak¿e!) na pasterkê. Szanuj cz³owieku siebie
i szanuj innych ludzi, którym takie zachowanie nie odpowiada.
Chorych odwiedzê
w pi¹tek 21 XII od 9.00 w Kar³owicach, Dêbogorze i Mielnie
w sobotê 22 XII od 9.00 we Wierzonce w Barcinku i Wierzenicy.
SpowiedŸ œw. œwi¹teczna niedziela 23 grudnia
Wierzenica 17:00 18:00 oraz Kar³owice 18:45 19:15
W naszej parafii odprawiamy dwie Pasterki:
w wigiliê 24 grudnia o 22.00 w Kar³owicach
i o pó³nocy w Bo¿e Narodzenie w Wierzenicy.
W I œwiêto w ci¹gu dnia jak w ka¿d¹ niedzielê:
o 7.30 i 11.00 w Wierzenicy i o 9.15 w Kar³owicach.
Tak samo w drugi dzieñ œwi¹t.
Taca zbierana w czasie Pasterek i w I œwiêto bêdzie w ca³oœci
przeznaczona na zakup drewna pod wiatê. Zakupu tego dokonamy na
prze³omie zimy i wiosny. W II dzieñ œwi¹t ofiarami tradycyjnie
wspieramy Katolicki Uniwersytet Lubelski i Wydzia³ Teologiczny
poznañskiego Uniwersytetu.
W niedzielê 30 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na zakoñczenie
liturgii b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny. Zapraszam do wspólnego
udzia³u. W ostatni dzieñ starego roku w poniedzia³ek 31 grudnia o 17.30
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Msza œw. w Wierzenicy i o 19.00 w Kar³owicach. Od 22.30 do pó³nocy
w Wierzenicy adoracja w ciszy Najœwiêtszego Sakramentu.
W Nowy Rok 1 stycznia o pó³nocy odprawiaæ bêdê Pasterkê
Noworoczn¹. Pierwsze chwile Nowego Roku oddajemy na chwa³ê
Bogu. W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ o 12.30 i 17.30 w Wierzenicy
i o 15.00 w Kar³owicach. W tym wyj¹tkowym dniu nie ma porz¹dku
niedzielnego. Datki zebrane w Sylwestra i Nowy Rok tak¿e
przeznaczamy na zakup drewna.

Odwiedziny kolędowe:
W czwartek 27 grudnia od 8.30 w Wierzenicy u osób niepracuj¹cych (tak
jak w latach ubieg³ych i na zg³oszenie). Od 17.00 w Mechowie na
leœniczówce i obok, ul. Wierzenicka 23, 21, 19 i Dêbowa.
W pi¹tek 28 grudnia od 17.00 Wierzenica przy dworku, ul. Podjazd,
Wierzenicka 17, 24 i 22.
W sobotê 29 grudnia od 9.00 Wierzenica, ul Wierzenicka 20, 18, 16, 14 i
Œliwkowa i od 14.30 ul. Lisia.
W niedzielê 30 grudnia od 13.00 Wierzonka, ul. Gajowa, Gminna 1, 3, 5, 6,
Dzia³kowa stara czêœæ.
W poniedzia³ek 31 grudnia od 8.30 w blokach we Wierzonce u
niepracuj¹cych (tak jak w latach ubieg³ych i na zg³oszenie).
We œrodê 2 stycznia od 17.00 Wierzonka, u pozosta³ych ul. Gminna 9, 11,
13.
W czwartek 3 stycznia od 17.00 Wierzonka, u pozosta³ych ul. Gminna 15,
17 i 19.
W pi¹tek 4 stycznia od 17.00 Wierzonka, ul. Gminna 38, Mielno, ul. Sarnia
9, Poznañska 37, 35, 33, 32, 31.30 i 24.
W sobotê 5 stycznia od 9.00 Dêbogóra, ul. Wi¹zowa, G³ogowa, Kalinowa,
Jaworowa i Klonowa.
W niedzielê 6 stycznia od 13.00 Ludwikowo i Dêbogóra, ul. Dêbowa i
D¹brówki (do starej czêœci wsi)
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W poniedzia³ek 7 stycznia od 17.00 Dêbogóra (stara czêœæ wsi), ul. Leœna,
Kasztanowa i Wierzbowa.
We wtorek 8 stycznia od 17.00 Dêbogóra, ul. Brzozowa.
W œrodê 9 stycznia od 17.00 Wierzonka, ul. Dzia³kowa nowa czêœæ
i Leœników.
W czwartek 10 stycznia od 17.00 Mielno, ul. Poznañska 14 i 12, Polna.
W pi¹tek 11 stycznia od 17.00 Barcinek od 8.30 na zg³oszenie i od 17.00
Barcinek u pozosta³ych.
W sobotê 12 stycznia od 9.00 Bugaj od koñca i Wierzonka, ul. Ostatnia
i Barciñska.
W niedzielê 13 stycznia od 13.00 Mielno, ul. Akacjowa, Brzozowa,
Poznañska od 1 do 11 i Grzybowa.
W poniedzia³ek 14 stycznia od 17.00 Mielno, ul. £¹kowa
i Poznañska 15.
We wtorek 15 stycznia od 17.00 Mielno, ul. Leœna i Poznañska 13.
W œrodê 16 styczni od 8.30 Kar³owice u nie pracuj¹cych (tak jak w
ubieg³ych latach i na zg³oszenie) od 17. 00 Kar³owice, ul. Topolowa 14,
Kasztanowa 3 i 1, 12, Dêbogóra, ul. Kar³owicka i Wierzonka przy szkole.
W czwartek 17 stycznia od 17.00 Kar³owice, ul. Kasztanowa 2 i 4.
W pi¹tek 18 stycznia od 17.00 Kar³owice, ul. Kasztanowa 10, 8 , 6 wejœcie
1.
W sobotê 19 stycznia od 9.00 Kar³owice, ul. Topolowa 2, 8, 10, 12.
W niedzielê 20 stycznia od 13.00 Kar³owice, ul. Kasztanowa 6 wejœcie 2
i 3.
Osoby z poza parafii, które chcia³yby ¿ebym je odwiedzi³ proszê o
indywidualne zg³oszenie celem umówienia siê w tygodniu po 20 stycznia.
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Święta noc
Od wieków ludzie opowiadaj¹ ró¿ne
legendy, po to ¿eby przekazywaæ sobie cenne
prawdy. Dziœ, gdy coraz czêœciej dochodz¹ do
nas informacje, ¿e w œwiêta Bo¿ego
Narodzenia nie wolno, nie wypada
eksponowaæ chrzeœcijañskich znaków,
symboli przytaczamy legendê sprzed stu lat
noblistki Salmy Lagerlof, o tym co
rzeczywiœcie jest wa¿ne w te nadchodz¹ce
œwiêta. Przeczytajmy dzieciom, przeczytajmy sami.
By³ to pierwszy dzieñ œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Wszyscy pojechali
do koœcio³a prócz babci i mnie. By³yœmy chyba same w ca³ym domu. Nie
zabrano nas, poniewa¿ jedna z nas by³a za ma³a, a druga za stara. Obie te¿
by³yœmy zmartwione tym, ¿e nie bêdziemy na jutrzni i nie zobaczymy
œwi¹tecznych œwiate³.
Ale kiedyœmy tak siedzia³y w samotnoœci, babcia zaczê³a opowiadaæ.
- By³ raz cz³owiek - powiedzia³a - który wyszed³ w ciemn¹ noc, aby
po¿yczyæ ognia. Chodzi³ od chaty do chaty i puka³ do drzwi. „Pomó¿cie
mi, dobrzy ludzie! - mówi³. - Moja ¿ona powi³a w³aœnie dziecko, muszê
roznieciæ ogieñ, by rozgrzaæ j¹ i ma³ego.” Ale noc ju¿ by³a g³êboka, tak ¿e
wszyscy ludzie spali. Nikt mu wiêc nie odpowiada³. Cz³owiek szed³
i szed³. Wreszcie ujrza³ w oddali b³ysk ognia. Powêdrowa³ wiêc w tamt¹
stronê i zobaczy³, ¿e na otwartym polu pali³o siê ognisko. Stado bia³ych
owiec le¿a³o œpi¹c wokó³ ognia, a stary pasterz siedzia³ czuwaj¹c nad
trzod¹. Gdy cz³owiek zbli¿y³ siê do owiec, zobaczy³ u nóg pasterza œpi¹ce
trzy wielkie psy. Obudzi³y siê wszystkie trzy, gdy podszed³, rozwar³y
szeroko swe pyski, jakby chcia³y zaszczekaæ, ale g³osu nie by³o s³ychaæ.
Cz³owiek ujrza³, jak sierœæ zje¿y³a siê im na grzbietach, jak ich ostre zêby
b³ysnê³y w œwietle ognia, jak rzuci³y siê na niego. Poczu³, ¿e jeden szarpie
go zêbami za rêkê, drugi za nogê, a trzeci chwyta go za gard³o. Ale szczêki
i zêby, którymi psy mia³y gryŸæ, nie chcia³y ich s³uchaæ i cz³owiek nie
odniós³ ¿adnej rany. Chcia³ wiêc iœæ dalej, by zdobyæ to, czego
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potrzebowa³, ale owce le¿a³y ciasno st³oczone, grzbiet przy grzbiecie, tak
¿e nie móg³ pójœæ naprzód. Wtedy wst¹pi³ na grzbiety zwierz¹t i po nich
podszed³ do ognia. Ani jedna z owiec nie obudzi³a siê, ani nie poruszy³a.
Dot¹d opowiada³a babcia bez przeszkody, ale teraz nie mog³am siê
powstrzymaæ, ¿eby jej nie przerwaæ.
- Dlaczego nie poruszy³y siê, babciu? - zapyta³am.
- Dowiesz siê za chwilê - powiedzia³a babcia i ci¹gnê³a dalej sw¹
opowieœæ.
- Kiedy mê¿czyzna by³ ju¿ blisko ogniska, pasterz spojrza³ na niego.
Pasterz by³ starym i opryskliwym cz³owiekiem, nie¿yczliwym i twardym
dla ludzi. Ujrzawszy, ¿e zbli¿a siê ktoœ obcy, siêgn¹³ po sw¹ d³ug¹, ostro
zakoñczon¹ laskê, któr¹ zwykle trzyma³ w rêce pas¹c stado, i rzuci³ ni¹
w obcego. Laska polecia³a ze œwistem prosto na niego, ale kiedy ju¿ go
mia³a uderzyæ, odchyli³a siê w bok, minê³a go œwiszcz¹c i wypad³a na pole.
Tyle babcia zd¹¿y³a opowiedzieæ, gdy przerwa³am jej znowu.
- Babciu, dlaczego kij nie chcia³ uderzyæ tego cz³owieka? - Ale babcia
nie mia³a mi zamiaru odpowiadaæ, tylko ci¹gnê³a dalej.
- Wtedy ów cz³owiek podszed³ do pasterza i odezwa³ siê do niego:
„Dobry cz³owieku, pomó¿ mi i po¿ycz trochê ognia. Moja ¿ona powi³a
w³aœnie dziecko, muszê roznieciæ ogieñ, aby ogrzaæ j¹ i ma³ego”. Pasterz
chcia³ od razu powiedzieæ nie, ale kiedy pomyœla³, ¿e psy nie zrobi³y nic
z³ego temu cz³owiekowi, ¿e owce nie rozbieg³y siê przed nim, a jego
w³asna laska nie chcia³a go powaliæ, zl¹k³ siê trochê i nie œmia³ mu
odmówiæ. „WeŸ, ile ci potrzeba!” - powiedzia³ do niego. Ale ognisko ju¿
siê prawie dopala³o. Polan ani ga³êzi ju¿ w nim nie by³o, zosta³ tylko wielki
stos ¿aru, a przybysz nie mia³ ³opaty ani wiadra, ¿eby nim nabraæ
¿arz¹cych siê wêgli. Widz¹c to pasterz powiedzia³ znowu: „WeŸ, ile ci
potrzeba!” i by³ zadowolony z tego, ¿e cz³owiek nie bêdzie móg³ wzi¹æ
z sob¹ ognia. Ale ten schyli³ siê, wybra³ z popio³u ¿arz¹ce siê wêgle go³ymi
rêkami i w³o¿y³ je sobie w po³ê p³aszcza. I wêgle nie parzy³y mu r¹k, kiedy
je nabiera³, ani nie pali³y jego p³aszcza. Poniós³ je, jakby to by³y orzechy
lub jab³ka.
Tu przerwano opowiadaj¹cej po raz trzeci.
- Babciu, dlaczego wêgle nie chcia³y poparzyæ tego cz³owieka?
- Zobaczysz! - rzek³a babcia i opowiada³a w dalszym ci¹gu.
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- Wtedy pasterz, który by³ takim z³ym i opryskliwym cz³owiekiem,
widz¹c to wszystko pocz¹³ siê dziwiæ: „Có¿ to jest za noc, ¿e psy nie gryz¹,
owce siê nie p³osz¹, oszczep nie zabija, a ogieñ nie pali?” Przywo³a³
obcego z powrotem i zapyta³ go: „Có¿ to jest za noc? I sk¹d siê to bierze, ¿e
wszystko stworzenie okazuje ci litoœæ?” Wtedy ów cz³owiek
odpowiedzia³: „Nie mogê ci tego powiedzieæ, jeœli ty sam tego nie
widzisz.” I chcia³ odejœæ w swoj¹ drogê, ¿eby jak najszybciej rozpaliæ
ogieñ i ogrzaæ ¿onê i dziecko. Ale pasterz pomyœla³, ¿e nie powinien
ca³kiem traciæ z oczu tego cz³owieka, zanim siê nie dowie, co to wszystko
znaczy. Podniós³ siê i poszed³ za nim. Zobaczy³ wtedy, ¿e cz³owiek ten nie
mia³ nawet chaty na mieszkanie, a ¿ona jego i dziecko le¿a³y w grocie
skalnej, gdzie by³y tylko nagie, zimne œciany z kamienia. Pasterz
pomyœla³, ¿e przecie¿ biedne, niewinne dziecko mo¿e zamarzn¹æ na
œmieræ w tej grocie i chocia¿ by³ twardym cz³owiekiem, wzruszy³ siê
i postanowi³ pomóc dziecku. Zdj¹³ z pleców tobo³ek, doby³ z niego bia³a,
miêkk¹ barani¹ skórê, poda³ j¹ obcemu cz³owiekowi i powiedzia³, aby ten
u³o¿y³ na niej dziecko do snu. W tej chwili, w której okaza³, ¿e i on potrafi
byæ mi³osierny, otworzy³y mu siê oczy i ujrza³ to, czego przedtem nie
dostrzega³, i us³ysza³, czego przedtem nie potrafi³ us³yszeæ. Zobaczy³
wokó³ siebie stoj¹cy zwarty kr¹g srebrnoskrzyd³ych anio³ów. Ka¿dy
z nich trzyma³ w rêku lutniê, a wszyscy œpiewali g³oœno o tym, ¿e tej nocy
narodzi³ siê Zbawiciel, który odkupi œwiat z jego grzechów. Wtedy
zrozumia³, i¿ wszelkie stworzenie tak jest rozradowane tej nocy, ¿e nie
mo¿e wyrz¹dziæ nikomu nic z³ego. Anio³owie byli nie tylko doko³a niego,
widzia³ ich wszêdzie: siedzieli wewn¹trz groty, na górze, wzlatywali pod
niebiosa, przechodzili gromadnie drog¹, a mijaj¹c grotê zatrzymywali siê,
aby popatrzeæ na dzieci¹tko. By³a taka radoœæ, takie wesele, œpiewy
i zabawy, a wszystko to widzia³ pasterz w ciemnej nocy, w której przedtem
niczego nie umia³ dostrzec. Uradowany tym, ¿e przejrza³ na oczy, pad³ na
kolana i dziêkowa³ Bogu.
Doszed³szy do tego miejsca, babcia westchnê³a i rzek³a:
- Lecz to, co pasterz zobaczy³, my tak¿e mo¿emy widzieæ, poniewa¿
anio³owie wzlatuj¹ pod niebiosa w ka¿d¹ noc Bo¿ego Narodzenia.
Musimy ich tylko rozpoznaæ.
Potem po³o¿y³a mi rêkê na g³owie i powiedzia³a:
- Zapamiêtaj to sobie, poniewa¿ to jest tak samo prawdziwe, jak to, ¿e
ja widzê ciebie, a ty mnie. To nie polega na œwieczkach i lampach, które siê
zapala, ani nie zale¿y od ksiê¿yca i s³oñca, trzeba tylko, abyœmy mieli takie
oczy, które potrafi¹ widzieæ wspania³oœæ Boga.

8

Wierzeniczenia

Odwiedziny byłego proboszcza
Goœciem tegorocznego odpustu 6 grudnia ku czci œw. Miko³aja jest
ks. Jan Iwanowski, by³y proboszcz tutejszej parafii. Zaprosi³em go do
Wierzenicy odwiedzaj¹c w miejscu gdzie obecnie rezyduje w Œrodzie
Wlkp w maju br., gdy wraca³em z kolejnego zjazdu kursowego z okazji
rocznicy œwiêceñ jaki mieliœmy w Zaniemyœlu.
Parafia, któr¹ ksi¹dz zarz¹dza nie jest jego w³asnoœci¹. Przez jakiœ czas
(krótszy lub d³u¿szy) kap³an administruje parafi¹ i jej przewodzi
w wymiarze duchowym. Potem odchodzi (czasem umiera) i przychodzi
nastêpny. Zastaje coœ zrobione i zostawia coœ do zrobienia. Warto siebie
zobaczyæ w sztafecie ludzkich pokoleñ. ¯ycie nie zaczê³o siê od nas i na
nas zapewne siê nie skoñczy. Coœ otrzymaliœmy od tych, którzy byli
przed nami i coœ mamy przekazaæ tym, którzy przyjd¹ po nas. Mamy
umieæ cieszyæ siê ka¿dym dobrem, który otrzymaliœmy od innych.
Cz¹stkê swojego dobra mamy zostawiæ dla innych.
W duchu tych s³ów witam po bratersku ks. Jana w naszej parafii,
prosz¹c o dar b³ogos³awieñstwa Bo¿ego dla pracy, któr¹ teraz spe³nia.
x Przemys³aw Kompf

Jubileusz Przyjaciół Wierzenicy
W czerwcu br. Drukarnia Swarzêdzka Stanis³aw i Marcin Witeccy
obchodzi³a swoje 25 – lecie istnienia. By³oby bardzo niedobrze gdyby
redakcja „Wierzeniczeñ” nie zauwa¿y³a tego faktu. Do wspólnego
œwiêtowania zaprosiliœmy Pana Stanis³awa i Pana Marcina oraz
wszystkich pracowników na dzieñ 6 grudnia. W tym dniu wypada
œwiêto patronalne naszej parafii, odpust œw. Miko³aja.
W 1999 roku tego dnia ukaza³ siê pierwszy numer „Wierzeniczeñ”.
Po wydaniu kilku zeszytów w 2000 roku zespo³owi redakcyjnemu uda³o
siê nawi¹zaæ kontakt z Panem Stanis³awem Witeckim, który
zaoferowa³ pomoc w druku kolejnych numerów. W zawarciu tej
znajomoœci pomog³a nam Pani Irena Prokop. Od tego czasu trwa
nieprzerwanie nasza dwunastoletnia wspó³praca.
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Panu Stanis³awowi,
Jego synowi Marcinowi i
wszystkim pracownikom
tej wyj¹tkowej drukarni
sk³adamy s³owa wielkiej
wdziêcznoœci za wszelk¹
pomoc i ¿yczliwoœæ w
ukazywaniu siê
„Wierzeniczeñ”.
Jako
zespó³ redakcyjny, jako
wspólnota miejsca, któr¹
jest parafia, czujemy siê
wrêcz przynagleni do tego
by Bogu dziêkowaæ za
dzie³o tej drukarni i prosiæ
o b³ogos³awieñstwo w dalszych latach pracy.
W duchu wdziêcznoœci w 2007 roku przyznaliœmy Panu Stanis³awowi
Witeckiemu pierwsze honorowe wyró¿nienie „Przyjaciela Wierzenicy”
wraz ze statuetk¹ œw. Miko³aja. By³ to nasz wyraz uznania dla
serdecznej ¿yczliwoœci, której tylekroæ mogliœmy doœwiadczyæ nie
tylko jako zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” ale tak¿e jako Zespó³
Caritas naszej parafii i ostatnio tak¿e jako Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego.
Z okazji dzisiejszej uroczystoœci redakcja zaprosi³a Pana Stanis³awa na
wspomnieniow¹ rozmowê: poprosiliœmy by nam opowiedzia³ trochê o
sobie, o swojej rodzinie, o drukarni, któr¹ z synem prowadzi.
Przedstawiamy zapis tej rozmowy. Odby³a siê ona w pi¹tek 9 listopada po
po³udniu na probostwie w Wierzenicy.
Zacznê od dzieciñstwa. Urodzi³em siê w Swarzêdzu w 1944 roku.
Ochrzczony by³em w Tulcach. Tamtejszy koœció³ jako jeden z nielicznych
by³ otwarty w czasie wojny. Niemiec katolik, w³aœciciel maj¹tku w
Tulcach i Kruszewni pilnowa³ aby nie zamkniêto koœcio³a i aby nie ruszono
ówczesnego proboszcza ks. Hipolita Ga³dyñskiego. Pozosta³e sakramenty
przyjmowa³em w koœciele œw. Marcina w Swarzêdzu. Moi rodzice to Jan i
Pelagia z domu Majchrzak Witeccy. Mam jeszcze dwójkê rodzeñstwa:
siostrê Ewê i brata Jana. W 1969 roku wst¹pi³em w zwi¹zek ma³¿eñski z
Aniel¹ Regulsk¹. Znaliœmy siê od dzieciñstwa. Mieszkaliœmy niedaleko
od siebie przy Rynku w Swarzêdzu. Bli¿ej sprzyjaliœmy trzy lata przed
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œlubem. By³em wtedy ju¿ po wojsku. Aniela by³a pierwsz¹ i jedyn¹
sympati¹ mojego ¿ycia. Ja dla niej by³em tak¿e pierwszym i jedynym.
Prze¿yliœmy ze sob¹ zgodnie i szczêœliwie ponad 40 lat. Mamy dwójkê
doros³ych ju¿ dzieci: syna Marcina, z którym razem prowadzê drukarniê i
córkê Justynê, która jest nauczycielk¹. Mam troje wnucz¹t. Piêæ lat po
œlubie przeprowadziliœmy siê do nowo wybudowanego domu.
Do podjêcia nauki w szkole poligraficznej namówi³ mnie w 1960 roku
mój starszy kuzyn. Przedtem nic na ten temat nie wiedzia³em. By³o to
technikum dla pracuj¹cych. Praktykê zawodu mia³em w zak³adach
graficznych im. Marcina Kasprzaka w Poznaniu przy ul. Wawrzyniaka.
Pracowa³em tam do 1964 roku. Potem odbywa³em przez 13 miesiêcy
zasadnicz¹ s³u¿bê wojskow¹ w Dar³owie. Po jej zakoñczeniu w 1965 roku
podj¹³em pracê w drukarni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu przy Fredy. Tam pracowa³em a¿ do 1987 roku jako zecer i
sk³adacz na maszynach monotypowych. Na pewno mogê powiedzieæ, ¿e
polubi³em swój zawód i nawet zapali³em do niego swojego brata.
W latach osiemdziesi¹tych zaœwieci³o zielone œwiat³o dla poligrafii.

ｃｙｆｒｏｗａ ｍａｓｚｙｎａ ｎａ ｋｔ ｅｊ ｐｏｗｉｅｌａｎｅ ｓ ｍ． ｉｎ． Ｗｉｅｒｚｅｎｉｃｚｅｎｉａ
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Maj¹c spore doœwiadczenie pracy w tej bran¿y postanowi³em spróbowaæ
swoich si³. Aby prowadziæ tak¹ dzia³alnoœæ trzeba by³o uzyskaæ stosowne
pozwolenie. Zgoda z Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie (!)
przysz³a akurat w 18 rocznicê naszego œlubu. Uzyska³em mo¿liwoœæ
otwarcia zak³adu ma³ej poligrafii. Pierwszy zak³ad mieœci³ siê w
pomieszczeniach piwnicznych naszego domu mieszkalnego. By³ to
zak³ad œciœle rodzinny. Po kilku latach ju¿ w latach dziewiêædziesi¹tych
nast¹pi³a rozbudowa zak³adu. Wtedy znik³a sprawa ministerialnych
pozwoleñ na prowadzenie druku. Mo¿na by³o maj¹c w³asn¹ dzia³alnoœæ
gospodarcz¹ przejœæ na druk offsetowy. Postêp techniczny dzisiaj
ca³kowicie wypar³ czcionkê z u¿ycia. Niestety, nie umiem podj¹æ siê
dzisiaj pracy na nowych maszynach.
To, ¿e trzeba pomagaæ ludziom wynios³em z domu. Moi rodzice wiele
pomagali innym w czasie wojny. Tak¿e i póŸniej. Ojciec jako piekarz
przemyca³ chleb do rozmaitych miejsc, by wspomóc potrzebuj¹cych.
Bywa³ tak¿e z chlebem w Wierzenicy. Mama jako krawcowa czêsto
obszywa³a po s¹siedzku rozmaite osoby. Postawa moich rodziców w tym
wzglêdzie nauczy³a tak¿e mnie wra¿liwoœci na biedy innych ludzi Moja
¿ona Aniela pochodzi z domu o podobnych tradycjach. Jak teraz widzê to
siê przenosi pokoleniowo na nastawienie moich dzieci .
Z domu wynios³em tak¿e wychowanie religijne. Zawsze chodziliœmy
regularnie do koœcio³a. W domu odmawialiœmy z rodzicami pacierz. Ojciec
mój by³ zaanga¿owany w sprawy parafii. Ja natomiast do osiemnastego
roku ¿ycia by³em ministrantem. Z tego czasu bra³y siê moje dobre
kontakty z ksiê¿mi, szczególnie z tymi, którzy pracowali w naszej parafii.
W Swarzêdzu by³a wtedy tylko jedna parafia. Ks. Marian Jankowski,
ówczesny proboszcz mia³ do pomocy m³odych ksiê¿y, którzy siê co jakiœ
czas zmieniali. Wtedy pozna³em min. ks. Aleksandra Raweckiego
(póŸniejszego proboszcza w kolegiacie w Œrodzie Wlkp, mojego
pierwszego proboszcza na wikariacie – dop. xPK), ks. Tadeusza
Neumanna (póŸniejszego proboszcza w Naramowicach w Poznaniu,
mojego ostatniego proboszcza na wikariacie – dop. xPK) i wielu innych.
Odwiedzali oni nasz dom przy Rynku G³ównym. Jakoœ tak pozosta³o, ¿e
nadal lubiê utrzymywaæ kontakty z ksiê¿mi.
W drukarni wykonujemy rozmaite us³ugi tak¿e na potrzeby ró¿nych
parafii. Od wielu lat wspó³pracujemy te¿ ze sklepem Paramentum w
Poznaniu przy katedrze, który s³u¿y zaopatrzeniem osób duchownych i
instytucji koœcielnych.
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„Wierzeniczenia” s¹ jedynym tytu³em, który systematycznie
drukujemy od 12 lat. Czasami drukowaliœmy tak¿e inne koœcielne gazetki
ale przestawa³y one doœæ szybko siê ukazywaæ. Jestem pierwszym
czytelnikiem „Wierzeniczeñ”. Lubie je czytaæ bo rzeczywiœcie jest wiele
ciekawych artyku³ów. Odkrywam wtedy g³êbiej piêkn¹ historiê
Wierzenickiej Ziemi. Bardzo lubiê przyje¿d¿aæ do Wierzenicy. W
Wierzenicy odby³ siê œlub naszej córki. Tak¿e tu odby³ siê chrzest jej
dziecka. Przyje¿d¿amy z ¿on¹ i z rodzin¹ na ró¿ne uroczystoœci np. w Bo¿e
Cia³o, 3 Maja i o œwicie w Wielki Pi¹tek na drogê Krzy¿ow¹. Tymi
przyjazdami zarazi³em siostrê, ona jeszcze innych.
Wprowadzenie i opracowanie x Przemys³aw
Kompf

„Wierzenica” pod dachem Cieszkowskich w Wierzenicy
i kolejna statuetka
W dziesi¹t¹ rocznicê powstania Klub Profesorów „Wierzenica”
z Bydgoszczy, po raz pierwszy odby³ swoje spotkanie w murach
wierzenckiego dworu Cieszkowskich. Sta³o siê to w 170 lat po osiedleniu
siê w Wierzenicy (1842 r.) Augusta filozofa i w 80 lat (1932 r.) po œmierci
Augusta „Gugi”. Wieczorem, w sobotê 24 listopada 2012 r. zawitali do
dworu: prof. Józef Banaszak Prezes Klubu, W³adys³awa (Jagoda) i Marek
Szulakiewiczowie, Ma³gorzata i Micha³ Kubiakowie, Gra¿yna i Marek
Bieliñscy, Anna Zieliñska-Krybus z mê¿em Piotrem, Ewa J. i W³odzimierz
Buczyñscy. Goœci podejmowa³a rodzina obecnych w³aœcicieli dworu
Lucyna, Zbigniew i Witold Kundzewiczowie. W trakcie spotkania
do³¹czyli ks. Przemys³aw Kompf i córka w³aœcicieli Marta z narzeczonym.
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Wieczór rozpocz¹³ powitaniem i przedstawieniem obecnych prof.
J. Banaszak. Kieruj¹ca Wydawnictwem Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu (UP) A. Zieliñska-Krybus przekaza³a na jego rêce pierwsze,
jak siê to zwyczajowo okreœla „jeszcze gor¹ce” egzemplarze ksi¹¿ki
powsta³ej na dziesiêciolecie Klubu „Wierzenica” Co po Auguœcie
Cieszkowskim? Spojrzenie po 120. latach. Historia uratowania dworu od
ruiny, rocznicowa ksi¹¿ka wydana przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu i wydarzenia zwi¹zane z Cieszkowskimi by³y przedmiotem
o¿ywionych, a zarazem bardzo owocnych, rozmów tego wieczoru. Jego
oprawê artystyczn¹ stanowi³y wiersze recytowane przez G. Bieliñsk¹ oraz
piosenki œpiewane wspólnie z mê¿em (Prorektor Uniwersytetu
Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jêdrzeja Œniadeckich
w Bydgoszczy), który akompaniowa³ jej na gitarze. Umiejêtnoœciami
wokalnymi wykaza³ siê te¿ ks. Przemek. Nie tylko materialn¹ pami¹tk¹ po
tym wieczorze s¹ ksi¹¿ki autorstwa lub redagowane przez prof. M. Szulakiewicza i J. Banaszaka, które wzbogaci³y bibliotekê dworu. Nastêpnego
dnia w niedzielê, na mszy rozpoczynaj¹cej siê o godzinie 11.00 do grona
uczestników wieczornego spotkania do³¹czyli kolejni naukowcy zwi¹zani
z Klubem: Andrzej Dubas (z ¿ona Lidi¹), Grzegorz Kubski, Andrzej
Wawrzynowicz (z ¿on¹ Ann¹). By³a te¿ obecna Ewa Strycka redaguj¹ca
„Wieœci Akademickie” UP i jubileuszow¹ ksi¹¿kê oraz Zbigniew Zieliñski
ze Stowarzyszenia Absolwentów UP. Wszystkie te osoby wraz z jak
zawsze licznym gronem wiernych by³y uczestnikami uroczystego
wrêczenia trzeciej Statuetki Augusta Cieszkowskiego. Goœci powita³
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ks. Przemek. Nastêpnie odda³ g³os prof. J. Banaszakowi, który przypomnia³, ¿e cz³onkowie Klubu pojawiaj¹ siê w Wierzenicy od 10 lat. Spotkanie
w sobotni wieczór odby³o siê w odbudowanym staraniem, zachodem
i ciê¿k¹ prac¹ rodziny Kundzewiczów dworze Cieszkowskich. Lucyna,
Zbigniew, Witold i Marta Kundzewiczowie tym swoim dzia³aniem
zapewnili trwanie pamiêci o Auguœcie Cieszkowskim w materialnej,
a zarazem u¿ytecznej postaci. To w³aœnie oni zostali laureatami Statuetki,
któr¹ wrêczyli J. Banaszak i M.
Kubiak rzeŸbiarz jej autor. Prof.
Z. Kundzewicz dziêkuj¹c za
wyró¿nienie opowiedzia³
o drodze rodziny, wspomagaj¹cej Witka formalnie w³aœciciela dworu, do jego zakupu
i odrodzenia. Zapowiedzia³ te¿,
¿e we wrzeœniu, w okolicy dnia
urodzin Augusta Cieszkowskiego bêdzie mo¿na go zwiedzaæ dwór otwarty. Mówi³ równie¿ o tym, ¿e musi on na siebie
zarabiaæ, bo to wymóg zwi¹zany
z uzyskanym dofinansowaniem.
Witek dopowiedzia³; kochamy to
miejsce, wybraliœmy to miejsce,
dobrze siê tu czujemy, to jest
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pocz¹tek naszej drogi w Wierzenicy. Po wrêczeniu statuetki prof. J. Banaszak zaprezentowa³ rocznicow¹ ksi¹¿kê Klubu wydan¹ przez Uniwersytet
Przyrodniczy (mo¿na by³o nabyæ j¹ po mszy). W dalszej czêœci mszy prof.
M. Szulakiewicz z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu mówi³,
w nawi¹zaniu do niedzielnego œwiêta, o Chrystusie Królu. Kolejny ju¿ raz
ten znakomity uczony (filozof) udowodni³, ¿e z pozycji filozofii mo¿na
mówiæ o sytuacji (rzeczywistoœci) kiedy cz³owiek wyma¿e Boga ze
swojego bytowania, ale zrozumia³ym jêzykiem. Tym, ¿e kapliczka przy
polnej drodze by³a znakiem, ¿e jest jakieœ dalej, coœ innego. Dziœ kapliczek
nie buduje siê a krzy¿e zdejmuje, ale zosta³ nam Chrystus Król ktoœ kto
stwarza now¹ rzeczywistoœæ wyprowadzaj¹c¹ z niewoli tego œwiata.
Dziêkuj¹c za te s³owa ks. Przemek powiedzia³ o poœwiêceniu
w paŸdzierniku jednej kapliczki w Dêbogorze i ¿e dziœ bêdzie œwiêci³
nastêpn¹, s¹ zapowiedziane kolejne. Tutaj znaków bo¿ych siê nie
wstydzimy. Prosi³ o modlitwê tak¿e za Klub Profesorów.
W czasie uwielbienia po komunii œw. G. Bieliñska recytowa³a swoje
wiersze: Zapytaj mnie, Czym by³byœ Panie bez nas, W œwi¹tyni pó³mrok. Na
zakoñczenie celebrans po¿egna³ goœci jako œwiadków wiary z bogatym
dorobkiem intelektualnym, podziêkowa³ te¿ czytaj¹cemu aktorowi
Andrzejowi Lajborkowi. Po mszy zwiedzano odnowion¹ kryptê
Cieszkowskich. Z satysfakcj¹ odnotowujemy te¿ s³owa Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. Grzegorza Skrzypczka
dotycz¹ce naszego pisma: Popularyzacji Augusta Cieszkowskiego i jego
pracy s³u¿y tak¿e wychodz¹ca od lat gazeta parafialna „Wierzeniczenia”
zawarte w jubileuszowej publikacji Klubu.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Byliśmy w Bydgoszczy

W sobotê 6 paŸdziernika 2012 r. grono osób zwi¹zanych z parafi¹ uda³o siê
autokarem na krótk¹ wycieczkê do Bydgoszczy. Po centrum miasta
oprowadza³ nasz¹ grupê prof. Józef Banaszak, „Przyjaciel Wierzenicy AD
2012”. Rozpoczêliœmy od Dzielnicy Muzycznej z gmachem Opera Nova.
Na starówce widzieliœmy ratusz oraz Pomnik Walki i Mêczeñstwa Ziemi
Bydgoskiej. Bulwary nad Brd¹ przyci¹ga³y oko architektur¹ zespo³u
zabytkowych spichrzy i figur¹ „Przechodz¹cego przez rzekê” potocznie
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okreœlanego mianem linoskoczka. W katedrze œwiêtych Marcina i Miko³aja urzekaj¹cej swoim kolorytem ks. Przemek odprawi³ mszê. Tutaj te¿ na
spotkanie z nami przyby³ Grzegorz Kaczmarek Prezes Stowarzyszenia
Mieszkañców ulicy Augusta Cieszkowskiego w Bydgoszczy. Po mszy
mimo padaj¹cego deszczu udaliœmy siê na piêknie odrestaurowan¹ Wyspê
M³yñsk¹ i dalej na tê w³aœnie ulicê. Po drodze podziwialiœmy liczne rzeŸby,
w tym autorstwa cz³onka Klubu Profesorów „Wierzenica” Micha³a
Kubiaka, wœród nich pomnik Andrzeja Szwalbego przy Filharmonii
Pomorskiej. Ulica Cieszkowskiego oczarowa³a piêknem secesyjnej
architektury a pierogarnia smakiem swoich potraw.
Ewa J. Buczyñska

Konkurs „Biblia dla Ciebie”
po raz dziewiąty w Karłowicach
Tradycja konkursowych zmagañ siêga
2004 roku. W Kar³owicach piêknie ona po³¹czy³a siê z dniem odpustu Jezusa Dobrego
Nauczyciela 14 paŸdziernika i Dniem
Papieskim obchodzonym przez Koœció³
w Polsce w okolicy rocznicy wyboru Jana
Paw³a II na Stolicê Piotrow¹.
Dewiz¹ zmagañ jest powiedzenie by
„bawi¹c siê uczyæ i ucz¹c siê bawiæ”.
Poznawanie S³owa ma byæ niew¹tpliwie
form¹ nauki ale tak¿e i duchowej zabawy. W
minionych latach uczestnicy poznawali:
cztery Ewangelie, Pisma Janowe, Pisma £ukoszowe, Listy Paw³owe,
Ksiêgê Rodzaju i Wyjœcia. W ubieg³ym roku dwie Ksiêgi Samuela i dwie
Ksiêgi Królewskie Starego Testamentu. Oczywiœcie, najwiêcej skorzystaj¹
ci, którzy bior¹ bezpoœredni udzia³ w konkursie. Myœlê jednak,
¿e po¿yteczne to jest tak¿e dla wszystkich tych, którzy przys³uchuj¹ siê
konkursowym zmaganiom, szczególnie
dla kandydatów do
bierzmowania.
W tym roku do konkursu rozegranego w sobotê 20 paŸdziernika
zg³osi³o siê piêæ zespo³ów. Trzy by³y dwuosobowe i dwa jednoosobowe.
Pytania konkursowe dotyczy³y dwóch ksi¹g Starego Testamentu:
Ksiêgi Koheleta i Jeremiasza. Tegorocznym laureatem zosta³
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startuj¹cy samodzielnie po raz drugi w konkursie Remigiusz Chiluta, siedemnastoletni
ch³opak z Wierzonki. W zesz³ym roku da³ siê
wyprzedziæ doros³ym rywalom. W tym roku by³
bezkonkurencyjny. Redakcja „Wierzeniczeñ”
sk³ada serdeczne gratulacje. Gratulacje nale¿¹
siê tak¿e pozosta³ym uczestnikom
konkursowych zmagañ. Nie by³o nikogo o kim
mo¿na by³oby powiedzieæ, ¿e by³ s³abo
przygotowany. Podziêkowania nale¿¹ siê
wspomagaj¹cym przygotowanie konkursu:
Wydawnictwu Ksiêgarni œw. Wojciecha,
które ufundowa³o upominki ksi¹¿kowe,
Iwonie i Aleksandrowi Kompf, sponsorom
nagrody pieniê¿nej i Mariuszowi Sawickiemu, który przygotowa³ piêkne dyplomy
pami¹tkowe .
Red.
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W listopadowych „Wierzeniczeniach” przedstawiliœmy tragiczn¹
historiê Schacka von Wittenau z Kar³owic. Teraz ona widziana
z perspektywy literackiej. Za uprzejm¹ zgod¹ Wandy A. Wasik
przedstawiamy fragment jej najnowszej ksi¹¿ki Dojrzewanie w s³oñcu.
Przez pierwsze miesi¹ce, tu¿ po zakoñczeniu wojny, nasze ¿ycie bez
przerwy ociera³o siê o tamten miniony czas, albo tylko o pamiêæ o nim.
Teraz ju¿ powoli bierze górê DZIŒ. Ja zaczê³am nowe od pójœcia do szko³y.
Ale znowu od szko³y w Swarzêdzu, gdzie chodzi³am kilka lat temu do
szko³y Niemieckiej. Jestem wdziêczna Adeli, ¿e choæ ju¿ u nas nie
mieszka³a, ale ju¿ na ich przedwojennym mieszkaniu w Gruszczynie,
przysz³a po mnie, kiedy zapisa³a siê do szko³y w Swarzêdzu na kurs klasy
pi¹tej i szóstej i posz³am razem z ni¹. Szko³a w Kobylnicy by³a ju¿ poza
moim wiekiem I tak zaczê³y siê moje, jak kiedyœ, codzienne wêdrówki, do
szko³y w Swarzêdzu.
Mo¿e to dopiero teraz polubi³am t¹ drogê, przez piêkn¹ dolinê rzeki
Cybiny, z widokiem na rozleg³e jezioro, ujête w karby przez dwa wysokie
wzgórza, zupe³nie jakby troskliw¹ rêk¹ ojca i matki, ¿eby siê zbytnio nie
rozhasa³o. Wtedy, wiosn¹, ³¹ki pokrywa³y siê przeró¿nymi kwiatami, a
jezioro wtula³o siê w m³ode zielone trzciny. By³y urocze Wprawdzie nie
biega³yœmy ju¿ po ³¹kach, jak kiedyœ, po ³¹kach w Kobylnicy, tylko
patrzy³yœmy na nie z góry, ale by³o równie piêknie. Mo¿e tylko troszkê
inaczej, bardziej romantycznie. By³yœmy ju¿ troszkê starsze, Ja mia³am
prawie piêtnaœcie lat, a Adela prawie siedemnaœcie.
Wyspa na jeziorze zdawa³a siê nam kryæ inne ni¿ w dzieciñstwie
tajemnice, a ten znak wyciêty w korze, na wielkim drzewie przy szosie, co
dzieñ od nowa pobudza³ nasz¹ wyobraŸniê. Podobno na tym drzewie,
jeszcze przed wojna, rozbi³ siê samochodem , we mgle, bo dolinê letnimi
wieczorami zalewaj¹ gêste mg³y, jakiœ m³ody hrabia i zgin¹³. Tylko nikt nie
wiedzia³, kim on by³.
Snu³yœmy z Adel¹ dalsze w¹tki tej historii, zgadywa³yœmy,dlaczego
m³ody, bogaty i zapewne piêkny hrabia, znalaz³ siê na tej drodze , ze
Swarzêdza do naszej Kobylnicy, ¿eby tutaj ponieœæ œmieræ? Do kogo tak
siê œpieszy³, ¿e jecha³ tak nieuwa¿nie? Kto na niego czeka³? Kto za nim
p³aka³, albo kto siê nigdy o tej jego œmierci nie dowiedzia³?
Jako dzieci, zatrzymywaliœmy siê przy tym drzewie, z uczuciem lêku
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i ¿alu i czasem nawet mówiliœmy w myœlach modlitwê. Teraz dotyka³yœmy
kory tego drzewa i wspomina³yœmy rzewn¹ historiê mi³oœci Waldemara
i Stefci, z „Trêdowatej” a potem Lusi i „Ordynata Michorowskiego”Te
ksi¹¿ki i jeszcze „Znachor” i „Profesor Wilczór”przewêdrowa³y w czasie
okupacji ca³¹ Kobylnicê, bo ktoœ nie schowa³ ich przed Niemcami tylko
puœci³ je w obieg. Nie ominê³y te¿ naszego domu i Adeli, czyta³a nawet
nasza mama. Ale to dobrze, ¿e ludzie chocia¿ coœ polskiego czytali i, ¿e
chcia³o je czytaæ tak wielu ludzi na wsi. Sam fakt czytania, by³ ju¿ wielkim
po¿ytkiem, jak s¹dzê.
Skoñczy³y siê na zawsze tamte dawne wêdrówki do niemieckiej
szko³y, jak równie¿, te, raz w tygodniu, po tygodniowy przydzia³ miêsa na
kartki.
Teraz, skoñczy³y siê te¿, te nasze z Adel¹, ju¿ powojenne wêdrówki do
szko³y w Swarzêdzu, dziêki którym jestem ju¿ dziœ w Gimnazjum
w Poznaniu. Mój zwi¹zek ze Swarzêdzem, powoli zrywa siê.
Ale...
Œni mi siê po nocach dolina Cybiny i to drzewo i...zburzony mostek.
Wydawnictwo BONAMI z Poznania oraz Hotel i Restauracja Ossowski
w Kobylnicy zapraszaj¹ w niedzielê 9 grudnia o godz. 16.00 na spotkanie
z p. Wand¹ Wasik i promocjê jej najnowszej ksi¹¿ki „Dojrzewanie w s³oñcu”.
Uczestnicy spotkania przy kawie i ciasteczkach, które odbêdzie siê w Hotelu
Ossowski w Kobylnicy, ul. D¹brówki 1, bêd¹ mogli tak¿e zapoznaæ siê
z malarstwem pani Wandy Wasik.

O rowerach i bitwie pod Wiedniem
W dniach 11-13 paŸdziernika 2012 r. w Zielonce „stolicy” Puszczy
Zielonka odby³a siê miêdzynarodowa konferencja popularno-naukowa
„Turystyka rowerowa w zjednoczonej Europie”. Zorganizowana zosta³a
przez Zarz¹d G³ówny PTTK, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” przy wsparciu Samorz¹du
Województwa Wielkopolskiego. Brali w niej udzia³ naukowcy,
przewodnicy, regionaliœci, leœnicy, ludzie z bran¿y turystycznorowerowej. Popo³udniowy program pi¹tku 12 paŸdziernika obejmowa³
warsztaty terenowe Prezentacja Puszczy Zielonka i okolic. Uczestnicy,
w wiêkszoœci by³y to osoby spoza Wielkopolski a tak¿e Czesi i Ukraiñcy,
mieli do wyboru dwie trasy rowerowe i trasê autokarow¹. Ci, którzy
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wybrali wiêcej ni¿ dwa kó³ka zobaczyli Park Orientacji Przestrzennej
i koœció³ pocysterski w Owiñskach, wie¿ê na Dziewiczej Górze (tu spotkali
siê z rowerzystami), koœció³ w Wierzenicy i Gród Pobiedziska. Koœció³ œw.
Miko³aja reprezentowa³ Szlak Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy
Zielonka. Zobaczyli w nim, ¿e Wielkopolanie w 1883 roku znakomicie
wyeksponowali tablicami wiedeñskimi dwusetn¹ rocznicê wydarzenia
niedawno przeniesionego na ekrany kinowe film „Bitwa pod Wiedniem”.
Odlane w metalu s³owa o proœbach Ojca Œwiêtego i pokornym b³aganiu
rzymskiego cesarza Niemiec a na koñcu ratowaniu Niemiec
i chrzeœcijañstwa wywar³y ogromne wra¿enie. Tym bardziej gdy zosta³o
przypomniane, ¿e kiedy August Cieszkowski ods³ania³ tê tablicê, Polski
nie by³o na mapie i trwa³a intensywna germanizacja.
W³odzimierz Buczyñski

Swarzędzanie o Krasińskim, Cieszkowskim i Wierzenicy
Zygmunt Krasiñski szeœciokrotnie goœci³ u Augusta Cieszkowskiego
w wierzenickim dworze. I czu³ siê w nim znakomicie. D³ugoletnia
przyjaŸñ miêdzy wybitnymi Polakami - wieszczem i filozofem znalaz³a
tak¿e odzwierciedlenie w bogatej wzajemnej korespondencji.
Mowa o tym by³a na jednym z ostatnich cyklicznych spotkañ
cz³onków Towarzystwa Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej. Podczas
wieczornicy (przygotowanej pod kierunkiem pani Justyny Laskowskiej)
m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej przedstawi³a prezentacjê
upamiêtniaj¹ca 200 rocznicê urodzin Zygmunta Krasiñskiego. M³odzi
ludzie przybli¿yli zebranym sylwetkê romantyka, przypomnieli
fragmenty jego twórczoœci i wspominali tak¿e o wizytach romantyka u
przyjaciela Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy. W opracowaniu
materia³u dotycz¹cego w¹tków wierzenickich m³odzie¿ korzysta³a
z publikacji - pañstwa Ewy i W³odzimierza Buczyñskich.
Swarzêdzcy regionaliœci dyskutowali o Krasiñskim ale tak¿e
o Cieszkowskim i o 200 rocznicy jego urodzin przypadaj¹cej w roku 2014.
Wyrazili te¿ chêæ czynnego udzia³u w przygotowaniach do uroczystoœci
rocznicowych. Tak¿e w tych poczynionych ju¿ przez zespó³ pod
kierunkiem gospodarza parafii wierzenickiej ks. Przemys³awa Kompfa.
Pad³a te¿ propozycja uhonorowania Augusta Cieszkowskiego jakimœ
popiersiem albo nawet pomnikiem. Wszak hrabia August Cieszkowski to
chyba najs³ynniejsza osoba, która kiedykolwiek zamieszkiwa³a na terenie
dzisiejszej gminy Swarzêdz.
Halina Staniewska
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Zamknięcie pierwszego etapu budowy wiaty
Z realizacj¹ dalszych zamierzeñ bêdziemy czekaæ do przysz³ego roku.
Przez okres zimowy myœleæ trzeba o zgromadzeniu œrodków na zakup
drewna. To bêdzie pierwsze zadanie przysz³ego roku. PóŸniej, mam
nadziejê, ¿e jeszcze przed latem, rozpoczniemy stawiaæ sam¹ wiatê. Prace
ci¹gn¹æ bêdziemy tak d³ugo ile bêdzie to mo¿liwe. S¹dzê jednak, ¿e sprawy
wykoñczeniowe wewn¹trz kiosku, uruchomienie sanitariatu, tak¿e sto³y
i ³awy pod wiat¹, to bêdzie zadanie roku 2014. Nie wyobra¿am sobie, ¿e
przez t¹ inwestycjê parafia siê zad³u¿y. Do przodu bêdziemy postêpowaæ
spokojnymi krokami..
. Póki co, cieszê siê, ¿e pierwszy etap prac przebieg³ pomyœlnie. Nie by³o
opóŸnieñ ani komplikacji. Mogê te¿ z satysfakcj¹ pochwaliæ solidnego
wykonawcê, który nie pierwszy raz pracowa³ w Wierzenicy. W zesz³ym
roku ten sam zespó³ wzi¹³ na siebie ciê¿kie zadanie przeprowadzenia
wszystkich skomplikowanych prac murarskich w krypcie grobowej
Rodziny Cieszkowskich.
Tegoroczne wydatki przy budowie wiaty zamknê³y siê kwot¹
35 tysiêcy z³otych. W to wliczone zosta³y te¿ wszystkie koszta
przygotowawcze. Dziêkujê firmie „Utal” z Gruszczyna i „Sparta”
z Bogucina za wsparcie naszych dzia³añ.
x PK
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