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   Na rynku wydawniczym „Wierzenicze-
nia” s¹ przys³owiowym Kopciuszkiem. 
Sk³adamy je w formie zeszytu szkolnego, 
drukujemy na zwyk³ym papierze, z czarno 
bia³ymi zdjêciami. Daleko im do innych 
czasopism, tak¿e tych drukowanych 
lokalnie, w tym i parafialnych. Pierwszy 
numer wyszed³ z dat¹ 6 grudnia 1999 roku. 
Od tego czasu ukaza³o siê 95 zeszytów. 
Ostatnie lata œrednio w roku wychodzi 9 - 
10 numerów. W czerwcu przygotowywaæ 
bêdziemy 100 wydanie.
„Wierzeniczenia” od kilku lat maj¹ swoj¹ 
sta³¹ winietê. Jednorazowy nak³ad wynosi 
300 egzemplarzy. Poszczególne wydania 
licz¹ od 16 do 36 stron. 

   Tytu³ „Wierzeniczenia”nawi¹zuje do 
wielkiego Polaka Zygmunta Krasiñskie-
go, który odwiedza³ Wierzenicê jako goœæ 
hrabiego Augusta Cieszkowskiego. Pano-
wie przechadzaj¹c siê po leœnych dró¿kach 
albo siedz¹c w salonie dworku prowadzili 
ciekawe buduj¹ce dysputy. Wspominaj¹c 
po latach  Krasiñski nazwa³ je „wierze-
niczeniami”. Przyjmuj¹c to s³owo w tytule 
naszego wydawnictwa od pocz¹tku 
chcieliœmy by s³u¿y³o ono buduj¹cym 
rozmowom i spotkaniom. 

   „Wierzeniczenia” jako pismo wy-
chodz¹ce przy parafii opisuj¹ to co dzieje 
siê ciekawego w ¿yciu tej¿e parafii. 
Prezentujemy historiê Ziemi Wierze-
nickiej. Opisujemy nasz region pod 
wzglêdem krajobrazowym, turystycznym 
i pielgrzymkowym. Czytelnikami  naszy-
mi s¹ mieszkañcy parafii wierzenickiej 
i pobliskich miejsc. Wielu z nich, nie tylko 
tych nowych, nie zna ¿adnych szczegó³ów 
zwi¹zanych ze swoj¹ „Ma³¹ Ojczyzn¹”. 
Staramy siê wszystkim to przybli¿aæ, 
uczyæ szacunku, bo przecie¿ wyrastamy z 
historii pokoleñ, które ¿y³y tu przed nami, 
coœ od nich przejêliœmy, odziedziczyliœmy 
i coœ mamy przekazaæ innym. Staramy siê 
te¿ wspieraæ lokalne inicjatywy 
spo³eczne, wspó³dzia³amy z Parafialnym 
Zespo³em Caritas. Propagujemy to 
wszystko co s³u¿y integracji lokalnej 
spo³ecznoœci i j¹ aktywizuje.

    Ka¿dego roku piszemy sporo o wielkim 
Polaku, mieszkañcu Wierzenicy, filozofie 
i uczonym Auguœcie Cieszkowskim. 
W ten sposób przygotowujemy lokaln¹ 
spo³ecznoœæ do jubileuszu 200 lecia jego 
urodzin przypadaj¹cego we wrzeœniu 
2014 roku. Niedawno w liœcie promocyj-
nym ksi¹¿ki „Co po Auguœcie Cieszkow-
skim? Spojrzenie po 120 latach”, nasze 
starania doceni³ Pan Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu Prof. Grze-
gorz Skrzypczak.  
 
   Wspominamy nie tylko Augusta Ciesz-
kowskiego. Ka¿dego roku listopadowe 
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wydanie poœwiêcamy pamiêci zmar³ych 
mieszkañców Wierzenickiej Ziemi. Ich 
sylwetki przedstawiamy wspó³czeœnie 
¿yj¹cym. Niekiedy s¹ to wspomnienia o 
ludziach, którzy zmarli niedawno, 
siêgamy jednak te¿ daleko bardziej 
wstecz. Relacje zbieramy od mieszkañ-
ców i innych osób zwi¹zanych z naszym 
terenem, którzy wspominaj¹ swoich 
przodków i znajomych. Dostarczaj¹ nam 
czasami wprost unikatowe zdjêcia i do-
kumenty. Dziêki temu mogliœmy 
publikowaæ mnóstwo wspomnieñ 
zwi¹zanych z bohaterami walk 
o wolnoœæ Ojczyzny w latach 1914 – 
1920 i 1939 – 1945. 

   Jesteœmy wra¿liwi i wdziêczni za dobro 
okazywane naszemu miejscu. Od 2007 
roku  nasza redakcja przyznaje wraz ze 
statuetk¹ œw. Miko³aja  honorowy tytu³ 
„Przyjaciela Wierzenicy” osobom z poza 
naszego terenu, które okaza³y nam 
pomoc i dobro. Cieszymy siê, ¿e jeden z 
nich Pan Stanis³aw Witecki, w³aœciciel 
D r u k a r n i  S w a r z ê d z k i e j ,  k t ó r a  
bezinteresownie drukuje dla nas 
„Wierzeniczenia” jest dzisiaj tutaj 
obecny i mo¿emy wspólnie dzieliæ nasz¹ 
radoœæ.

   Centrum duchowym naszej ziemi jest 
piêkny zabytkowy drewniany koœció³ w 
Wierzenicy. Przez wszystkie lata 
dokumentowaliœmy kolejne  etapy jego 
odnowy.  Ktokolwiek mieszka w 
Poznaniu lub okolicy, a nie zna tego 

koœcio³a ten pope³nia grzech ciê¿ki. Jest 
to grzech, nie wahamy siê powiedzieæ, 
zaniechania wielkiego dobra. Nie tylko 
przy najbli¿szej spowiedzi nale¿y go 
wyznaæ ale te¿ jak najrychlej szkodê 
sobie uczynion¹ naprawiæ, odwiedzaj¹c 
Wierzenicê. Serdecznie wszystkich jako 
zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ”
                                          zapraszamy.   
           

Drewniana rzeŸba œw. Miko³aja jest nagrod¹ 
redakcji „Wierzeniczeñ” dla Przyjaciela 
Wierzenicy. Autorem jest rzeŸbiarz ludowy 
Piotr Woliñski z Pa³uk.
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- coroczny patronat nad Duchow¹ Adopcj¹ Dziecka Poczêtego po³¹czony z 
rozpowszechnianiem specjalnie przygotowywanych dla ogó³u materia³ów 
informacyjnych (do 2012 roku 13 razy),
- patronat i wspó³organizacja uroczystoœci 3 Maja ku czci Maryi Królowej 
Polski i Matki Wierzenicy, pol¹czonej w wrêczeniem wyró¿nienia "Przyjaciel 
Wierzenicy"  i festynem przed koœcio³em (do 2012 roku 6 razy).
- patronat nad corocznym Wierzenickim Czytaniem S³owa w weekend 
uroczystoœci Bo¿ego Cia³a (do 2012 roku 7 razy),
- patronat nad corocznym konkursem "Biblia dla Ciebie" organizowanym z 
okazji Dni Papieskich i Swiêta Patrona koœcio³a filialnego w Kar³owicach 
Jezusa Dobrego Nauczyciela do 2012 roku 9 razy)
- wspó³organizacja rajdu do Wierzenicy pod has³em „Witamy jesieñ u Augusta 
Cieszkowskiego”
- msze w rocznicê urodzin i œmierci A. Cieszkowskiego 
- nadbitki ze starych gazet  zwi¹zane z tematyk¹ Cieszkowskich i Wierzenicy 
- wspó³organizacja w wierzenickiej œwi¹tyni wyjazdowych czêœci dwóch 
konferencji naukowych. W 2000 roku Miêdzynarodowej Konferencji Naukowej 
poœwiêconej 140 rocznicy œmierci Zygmunta Krasiñskiego. Po niej zosta³a 
wydana, w 2003 r., ksi¹¿ka Wydalony z Parnasu.  Cztery lata póŸniej, w 2004 r 
konferencji naukowej z okazji 190 rocznicy urodzin i 110 rocznicy œmierci A. 
Cieszkowskiego. Jej dorobek znalaz³ siê w ksi¹¿ce Duch wielki serce z³ote. 
August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuœcizna.

- wspó³praca z Towarzystwem Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej - wydanie 
Têskno mi do Wierzenicy ...., 
- wspó³praca z Klubem Profesorów „Wierzenica” w Bydgoszczy, 
wspó³organizacja minisesji naukowych w koœciele
- propagowanie tematyki Cieszkowskich i Wierzenicy na ³amach „Wieœci 
Akademickie” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
- wspó³praca ze Stowarzyszenia Kulturalno-Oœwiatowym Forum Luboñskie 
- wspó³praca ze Zwi¹zkiem Miêdzygminnym „Puszcza Zielonka” w zakresie 
wyznaczania, opisu i oznakowania szlaków turystycznych - Ziemia 
Wierzenicka i sama Wierzenica znalaz³y siê na Cysterskim Szlaku 
Rowerowym w Pó³nocnej Wielkopolsce  2007 r., Szlaku Koœcio³ów 
Drewnianych wokó³ „Puszczy Zielonka” (SKD)  2008 r., ³¹cznikowym szlaku 
rowerowym R-1 im. Ryszarda Walerycha
- w³¹czenie Wierzenicy w 2008 r. do wielkopolskiego odcinka Drogi œw. 
Jakuba 
- udostêpnianie materia³ów o opracowañ w tym Jackowi Kowalskiemu 
autorowi przewodnika po SKD  Podró¿ do dwunastu drewnianych koœcio³ów, 
Aleksandrowi Jankowskiemu autorowi Koœcio³y drewniane o zdwojonej 
konstrukcji œcian w Wielkopolsce
- obchody 850-lecia Wierzenicy i Wierzonki przypadaj¹cych w 2003 roku 
- dzia³ania na rzecz odnowy zabytków ruchomych wierzenickiej œwi¹tyni 
- inicjatywa obchodów 100-lecia szko³y w Wierzonce i zwi¹zana z nimi sfera 
informacyjna 
- przybli¿anie ró¿ny sposób Cieszkowskich i Wierzenicy naukowcom, 
regionalistom, mediom, turoperatorom i szerokim rzeszom turystów
- wespó³ z parafialnym Caritas organizacja odbytych w Wierzenicy, Wierzonce 
i Kar³owicach gminnych do¿ynek w 2008 r. 
- wspó³organizacja „Nocy Koœcio³ów Drewnianych”
- podejmowanie w Kar³owicach uczestników Maratonu Lednickiego
- nawi¹zanie kontaktu z mieszkañcami ul. Cieszkowskiego w Bydgoszczy, 
udzia³ w obchodach „U-rodziny ulicy Augusta Cieszkowskiego”

projekt wiaty turystycznej przy wierzenickim koœciele
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