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Na  tegoroczny Wielki Post wierzenickim parafianom i wszystkim 
przyjacio³om naszego miejsca przygotowa³em duchow¹ lekturê
 w postaci „Katechez domowych”. Wierzê, ¿e nie bêdzie ona zbyt trudna 
i zbyt nudna do czytania. W sumieniu wszystkich doros³ych, m³odzie¿ 
i dzieci od 13 roku ¿ycia zobowi¹zuje (!) do przeczytania  tej lektury. 

Nie jest to oczywiœcie ¿aden ca³oœciowy wyk³ad nauki 
chrzeœcijañskiej. Jest to tylko rys podstawowy, jakby wprowadzenie 
w temat. Wielu w¹tków nawet nie ruszy³em. W „Katechezach” nie 
odwo³ywa³em siê do ¿adnych dokumentów koœcielnych. Jest ma³o 
prawdopodobne ¿eby ktokolwiek z czytaj¹cych móg³ (zechcia³) samemu 
do nich zajrzeæ. Natomiast wiele osób ma Pismo Œwiête. Jest to pierwsza i 
najwa¿niejsza ksiêga chrzeœcijanina. Maj¹c wiek dojrza³y trzeba trochê 
znaæ i umieæ czytaæ S³owo. Jest to te¿ zaczerpniêcie z duchowego 
Ÿród³a, najbli¿sza droga do Jezusa. Mam nadziejê, ¿e czytaj¹c „Kate-
chezy” mo¿na zobaczyæ, ¿e w³aœnie On jest i ma byæ najwa¿niejszy.  
Polecam w modlitwie i b³ogos³awiê wszystkich czytaj¹cych. Wierzê, ¿e 
niejedna osoba pomyœli o potrzebie pog³êbiania swojej wiary i pobo¿noœci. 

„Katechezy domowe” ukaza³y siê na tegoroczny Wielki Post jako 
numer specjalny „Wierzeniczeñ” (2/97/2013). Pierwotnie myœla³em by 
w kolejnych wydaniach drukowaæ je po jednej czêœci. We wrzeœniu 
ubieg³ego roku ukaza³ siê nawet pierwszy odcinek. Szybko jednak 
uœwiadomi³em sobie, ¿e w takim uk³adzie ma³o kto bêdzie dysponowa³ 
kompletem. Zebrane w jedn¹ czêœæ nauczania ³atwiej jest przechowaæ. Do 
tego wszyscy maj¹ ca³oœæ. Mo¿na te¿ ³atwo (o pycho!) dodrukowywaæ.

Specjalnym wydaniem „Wierzeniczeñ”, jako ¿ywa cz¹stka 
lokalnego Koœcio³a, chcemy wpisaæ siê te¿ w prze¿ywanie w bie¿¹cym 
roku w ca³ym Koœciele Powszechnym Roku Wiary. Razem ze wszystkimi 
chcemy nie tylko zawo³aæ: „Panie przymnó¿ nam wiary” (£k 17,5) ale te¿ 
i doœwiadczyæ tego co znacz¹ s³owa: „twoja wiara ciê ocali³a, idŸ 
w pokoju” (£k 7,50) .
                                                                                x Przemys³aw Kompf

 Na Wielki Post 
2013 roku  

„Katechezy domowe”
Zaskakuj¹cy i nietypowy dla nas jest pocz¹tek tego roku. W pierw-

szych dniach stycznia dowiedzieliœmy siê, ¿e redakcja „Wierzeniczeñ” 
zosta³a wyró¿niona nagrod¹ dziennikarsk¹ im. Romy Brzeziñskiej 
„Znak Dobra”. Jest to uznanie dla dziennikarzy, którzy realizuj¹ w swo-
im lokalnym œrodowisku jak¹œ misjê spo³eczn¹.

Przy okazji prób tworzenia radia katolickiego w Poznaniu na po-
cz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych mia³em okazjê poznaæ dziennikarkê 
Romê Brzeziñsk¹. Maj¹c spore doœwiadczenie radiowe zg³osi³a siê ona 
do zespo³u przygotowuj¹cego rozruch tego radia. W moich jubileuszo-
wych wspomnieniach napisa³em o niej, i¿ by³ to cz³owiek niezwyk³ej 
prawoœci i uczciwoœci (s.23) . Przez ca³e lata, choæ tematem radia 
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przesta³em siê dawno interesowaæ, znajomoœæ z Rom¹ pozosta³a. 
Niestety, przedwczeœnie zmar³a w 2005 roku przegrywaj¹c walkê z cho-
rob¹ nowotworow¹. Kim jako osoba by³a Roma Brzeziñska doceniali te¿ 
jej koledzy ze œrodowiska, którzy ufundowali pocz¹wszy od 2006 roku 
nagrodê dziennikarsk¹ jej imienia. Piêknie j¹ nazwali: „Znak Dobra”. 

Byliœmy zaskoczeni, ¿e ktoœ w Poznaniu zauwa¿y³ nasze dzia³ania, 
¿e chcia³ je nagrodziæ i wyró¿niæ. Przecie¿ nigdy i nigdzie nie zabiega-
liœmy o jakiekolwiek zaszczyty. Staramy siê na miarê swoich umie-
jêtnoœci tworzyæ wydawnictwo, które ma s³u¿yæ lokalnej wierzenickiej 
spo³ecznoœci. Opisuje historiê miejsca, dokumentuje przemiany, akty-
wizuje dzia³ania. Cieszymy siê i to jest dla nas najwa¿niejsze, ¿e w na-
szym œrodowisku „Wierzeniczenia” s¹ czytane, a nawet w licznych 
domach w wiêkszych kompletach przechowywane. 

Z okazji wrêczenia wyró¿nienia przygotowaliœmy na 26 stycznia 
jako materia³ promocyjny numer okazjonalny. Rozdaliœmy go wœród 
zaproszonych goœci uroczystoœci. Oznaczyliœmy go jako nr 1 tego roku. 
Nastêpnego dnia w niedzielê wydanie to zosta³o rozprowadzone tak¿e 
w parafii. Odbieraj¹c wyró¿nienie „Znak Dobra” czujemy zobowi¹zanie  
by jeszcze lepiej naszymi  „Wierzeniczeniami” s³u¿yæ mieszkañcom 
Wierzenickiej Ziemi. Myœlê, ¿e s¹ to s³owa nie tylko moje ale ca³ego 
zespo³u redakcyjnego.
                                                                              x Przemys³aw Kompf

Relacja z wrêczenia 
nagrody na str. 20-24

 1. Gabriela Spychaj * Marcin i Ewelina * Wierzenica 2 XI 2011 * 7 I * 
2. Maja Sienkowska * Rafa³ i Sandra * Kar³owice 16 X 2011 * 21 I * 
3. Bartosz Nolberczak * Hubert i Agnieszka * Wierzonka 21 VI 2011 * 
21 I* 4. Gabriela Sobieska * Maciej i Marta * Poznañ 17 II 2011 * 25 
II* 5. Aleks Dymiter * Karol i Lucyna * Wierzonka 8 IX 2011 * 8 IV* 
6. Jan Waœniowski * Aleksander i Magdalena * Murowana Goœlina 7 
XII 2011 * 31 III* 7. Kornelia Andrzejewska * Jacek i Alicja * Wielka 
Brytania 30 X 2011 * 31 III* 8. Amelia Bogucka * Wojciech i Krystyna 
* Tuczno 3 XI 2011 * 8 IV* 9. Oskar Skrzypczak * Karol i Aldona * 
Kar³owice 15 XII 2011 * 8 IV * 10. Lidia Andrzejewska * Marcin 
i Paulina * Poznañ 23 I 2012 * 21 IV * 11. Roma Iwiñska * Zbyszko 
i Ewa * Dêbogóra 7 XI 2011 * 21 IV* 12. Micha³ Maækowiak * 
Jaros³aw i Monika * Wierzonka 6 XII 2011 * 28 IV * 13. Antoni 
Kowalski * Przemys³aw i Barbara * Dêbogóra 6 VIII 2011 * 27 V * 
14. Antoni Hen * Micha³ i Magdalena * Mielno 19 III 2011 * 27 V* 15. 
Nikodem Springer * Marcin i Agnieszka * Kar³owice 19 XI 2011 * 26 
V* 16. Antoni Pleszewski * W³adys³aw 
i Karolina * Poznañ 15 I 2012 * 5 VI* 
17. Wiktor Sawicki * Tomasz i 
Katiuska * D¹brówka 26 I 2012 * 17 
VI* 18. Zuzanna Godek * Bart³omiej 
i Natalia * Wierzonka 30 XII 2011 * 14 
VII* 19. Julia Remi * Przemys³aw i 
Aleksandra * D¹brówka 10 IV 2012 * 
14 VII* 20. Tymon Rochowiak * 

liczba porz¹dkowa * imiê i nazwisko dziecka * rodzice * 
miejsce zamieszkania * data urodzenia * data chrztu
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Eugeniusz i Dobrohna * Barcinek 1 I 2012 * 1 VII* 21. Emilia Kryœ * 
Micha³ i Anna * Jasin 21 V 2012 * 28 VII* 22. Julia Skrzypiec * Piotr 
i Monika * Irlandia 9 IV 2012 * 22 VII* 23. Oliwier Wala * Krystian 
i Joanna * Wierzenica 30 VI 2012 * 11 VIII* 24. Jagoda Szymkowiak * 
£ukasz i Iwona * Mieleszyn 18 VI 2012 * 4 VIII* 25. Zofia 
Cwojdziñska * Bartosz i Maria * Poznañ 8 III 2012 * 4 VIII* 26. Maja 
Bednarska * Andrzej i Katarzyna * Mielno 3 VII 2012 * 6 X* 27. Maria 
Bil * Artur i Lukrecja * Francja 29 II 2012 * 4 VIII* 28. Karol Majewski 
* Dawid i Emilia * Mielno 16 VI 2012 * 11 VIII* 29. Julia Szymkowiak 
* Tomasz i Marta * Poznañ * 17 III 2012 * 11 VIII* 30.Nadia B¹k * 
Lukasz i Katarzyna * Wierzenica 13 IV 2012 * 18 VIII* 31. Jakub 
Pawlak * Marek i Aneta * Wierzonka 29 V 2012 * 1 IX* 32. Kornelia 
Mocna * Remigiusz i Kamila * Mielno 25 VI 2012 * 18 VIII* 33. 
Zuzanna Wilkosz * Przemys³aw i Agnieszka * Czerwonak 20 VII 2012 * 
19 VIII * 34. Antonina Cibicka * Maciej i Weronika * Luboñ 15 IX 2011 
* 19 VIII* 35. Maja Pa³gan * Maciej i Marta * Mielno 13 VII 2012 * 26 
VIII * 36. Krzysztof Repe³a * Ireneusz i Zuzanna * Swarzêdz 20 VIII 
2011 * 26 VIII* 37. Micha³ Pomin * Piotr i Weronika * Kar³owice 22 
VII 2012 * 26 VIII* 38. Filip Surdyk * Tomasz i Renata * Poznañ 14 
VII 2012 * 8 IX* 39. Kacper Antczak * Pawe³ i Izabela * Swarzêdz 4 
VII 2012 * 29 IX* 40. Maja Kamiñska * Maciej i Joanna * Swarzêdz 4 
VII 2012 * 29 IX * 41. Oskar Hadyñski * Dionizy i Angelika * 
Wierzonka 2012 * 13 X* 42. Borys KaŸmierczak * Marcin i Karolina * 

Gortatowo 25 IV 2012 * 28 X* 43. 
Ró¿a Grzybowska * Pawe³ i Joanna * 
Dêbogóra 28 VI 2012 * 28 X * 44. 
Stanis³aw Czajka * Micha³ i Magdalena 
* Dêbogóra 17 V 2012 * 11 XI* 45. 
Piotr Framski * Tomasz i Monika * 
Dêbogóra 11 VII 2012 * 18 XI * 46. 
Sebastian Piekarski * Pawe³ i Anna * 

Szczecin 26 III 2012 * 25 XI* 47. Wiktoria Witkowska * Marek i 
Liliana * Swarzêdz 14 VI 2012 * 15 XII* 48. Karol Stojczyk * Tomasz 
i Ewa * Dêbogóra 12 VIII 2012 * 22 XII* 49. Zofia Szewczuk * Marcin 
i Anna * Poznañ 21 X 2012 * 26 XII

 25 chrztów by³o z terenu naszej parafii, 24 z innych, w tym 3 z 
zagranicy. Wszystkie chrzty z poza naszego miejsca odbywa³y siê za 
zgod¹ proboszcza miejsca zamieszkania dziecka. 6 chrztów by³o
 z Dêbogóry, 6 z Wierzonki, 5 z Mielna, 4 z Kar³owic, 3 z Wierzenicy 
i 1 z Barcinka.

1. Bartosz Piotrowski Poznañ 27 * Agnieszka Solecka Poznañ 27 * 28 
IV * 2. Adam Nowak Mielno 25 * Justyna Szwajkowska Mielno 24 * 28 
IV * 3. Sebastian Garczyñski Poznañ 28 * Katarzyna Walkowiak 
Poznañ * 27 1 V * 4. Krystian Kupidura Wierzonka 30 * Ma³gorzata 
Thiel Poznañ 29 * 12 V * . Tomasz Grzemski Poznañ 25 * Joanna 
Gruszka Dêbogóra 25 * 26 V * 6. Bartosz Wnuk Gruszczyn 28 * Izabela 
Warszawska Gruszczyn 28 * 26 V * 7. 
Maurycy Michalak Tarnowo Podgórne 
25 * Joanna Wiœniewska Poznañ 29 * 
26 V * 8. Maciej Jankowski Poznañ 30 
* Anna Koœla Poznañ 27 * 16 VI * 9. 
Robert Paluszczak Kar³owice 26 * 
Agnieszka Jajus Kar³owice 22 * 16 VI 
* 10. Adam Toja Kozieg³owy 33 * 
Karolina Piechowicz Kozieg³owy 31 * 
30 VI * 11. Jakub Stañczak D¹brówka 

liczna porz¹dkowa * imiê i nazwisko miejsce zamieszkania 
wiek *data œlubu
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Poznañ * 27 1 V * 4. Krystian Kupidura Wierzonka 30 * Ma³gorzata 
Thiel Poznañ 29 * 12 V * . Tomasz Grzemski Poznañ 25 * Joanna 
Gruszka Dêbogóra 25 * 26 V * 6. Bartosz Wnuk Gruszczyn 28 * Izabela 
Warszawska Gruszczyn 28 * 26 V * 7. 
Maurycy Michalak Tarnowo Podgórne 
25 * Joanna Wiœniewska Poznañ 29 * 
26 V * 8. Maciej Jankowski Poznañ 30 
* Anna Koœla Poznañ 27 * 16 VI * 9. 
Robert Paluszczak Kar³owice 26 * 
Agnieszka Jajus Kar³owice 22 * 16 VI 
* 10. Adam Toja Kozieg³owy 33 * 
Karolina Piechowicz Kozieg³owy 31 * 
30 VI * 11. Jakub Stañczak D¹brówka 

liczna porz¹dkowa * imiê i nazwisko miejsce zamieszkania 
wiek *data œlubu
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28 * Anna Sobisz D¹brówka 31 * 14 VII * 12. Jaros³aw Nowacki 
Szwecja 40 * Anna Radomska Szwecja 40 * 21 VII * 13. Manuel 
Guerrero USA 24 * Emilia Florek Poznañ 28 * 28 VII * 14. Tomasz 
Szymkowiak Poznañ 26 * Marta Paszkiewicz Poznañ 20 * 11 VIII * 15. 
Leszek Kowalski Gruszczyn 21 * Paulina Kubiak Gruszczyn 20 * 11 
VIII * 16. Krzysztof Jakubowski Poznañ 37 * Emilia Ka³ek Kuœlin 33 * 
11 VIII * 17. Krzysztof Malinowski Poznañ 37 * Magdalena 
Dybys³awska Swarzêdz 30 * 15 VIII * 18. Marek Nicklaus Kiekrz 27 * 
Dorota Hupiñska Poznañ 32 * 24 VIII * 19. S³awomir Janczewski 
Poznañ 27 * Monika Kroll Kozieg³owy 28 * 25 VIII * 20. Micha³ 
Suszek Swarzêdz 28 * Anna Kupiec Swarzêdz 24 * 25 VIII * 21. 
Stanis³aw Kandulski Poznañ 28 * Agnieszka Ciencia³a Poznañ 34 * 30 
VIII * 22. Daniele Falco W³ochy 33 * Agnieszka Bejger W³ochy 28 * 
1 IX * 23. Maciej Pytlik Laskowice 29 * Karolina Karczewska 
Laskowice 29 * 8 IX * 24. Piotr Kalewski Gi¿ycko 25 * Maria Kolbusz 
Gi¿ycko 26 * 8 IX * 25. Maciej Krzy¿oszczak Swarzêdz 32 * Anna 
Paszkiewicz Swarzêdz 28 * 21 IX * 26. Tomasz Marsza³ek Irlandia 31 * 
Anna Kolañczyk Irlandia 31 * 22 IX * 27. Jêdrzej Schmeidel Tuczno 31 
* El¿bieta Mielcarek Tuczno 31 * 23 IX * 28. Zdzis³aw Studziñski 
Dêbogóra 32 * Monika Doliñska Dêbogóra 21 * 6 X

liczba porz¹dkowa * imiê i nazwisko * 
miejsce zamieszkania * wiek * data 
zgonu

1. Czes³aw Kaczmarek * Wierzonka * 
75 * 25 I * 2. Cecylia Kowalska zd. 
Zaradkiewicz * Mielno * 66 * 21 II * 
3. Jerzy Majewski * Kar³owice * 76 * 
1 IV * 4. Maria Mocna zd. Kopeæ * 

Mielno * 53 * 8 IV * 5. Leszek Kubiszewski * Wierzonka * 43 * 17 IV 
* 6. Ryszard Piasecki * Wierzonka * 65 * 6 V * 7. Irena Staszewska zd. 
Majchrzak * Wierzonka * 66 * 7 V * 8. Zygmunt Czajka * Barcinek * 
78 * 9 V * 9. Piotr Miko³ajczak * Kar³owice * 47 * 16 VII * 10. Cezary 
Pawliñski * Wierzonka * 82 * 27X * 11. Henryk Kelma * Mielno * 58 * 
14 XI * 12. Marianna Kosmala zd. Grzeœkowiak * Dêbogóra * 84 * 18 
XI * 13. Eugeniusz Sienkowski * Mielno * 81 * 23 XI

* 22 stycznia  Swarzêdzka Orkiestra Dêta pod dyrekcj¹ £ukasza 
Gowarzewskiego gra kolêdy w  koœciele w Wierzenicy 
* 7 marca  12 osobowa grupa m³odzie¿y ze stanu Teksas w USA 
odwiedza Oœrodek Wierzenica  
* Poznaniu reprezentuj¹ prof. Andrzej Dubas wraz z ma³¿onk¹ 
* 26 marca  150 rocznica œmierci Paw³a Cieszkowskiego  ojca 
Augusta Cieszkowskiego
14 kwietnia  mieszkañcy Kar³owic przy placu zabaw w ramach akcji 
pod has³em „Moje drzewko” sadz¹ „swoje” drzewka na wykonanej 
przez siebie skarpie
* 17 kwietnia  punkt przedszkolny w 
Wierzonce odwiedza iluzjonista Jakub 
Walkowiak
kwiecieñ  parafianie koñcz¹ rêczne 
przepisywanie Biblii
* Od 28 kwietnia do 3 maja  rekolekcje 
parafialne prowadzi ks. Eugeniusz 
GuŸdzio³   proboszcz parafii MB 
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Mi³osierdzia w Swarzêdzu. X czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy 
* 3 maja  uroczystoœæ ku czci Maryi Królowej Polski i Matki 
Wierzenicy, og³oszenie wyboru VI Przyjaciela Wierzenicy. Przyjacielem 
Wierzenicy  A.D. 2012 zostaje prof. Józef Banaszak z Bydgoszczy.
 Z okazji 10-lecia Klubu Profesorów „Wierzenica” zespó³ redakcyjny 
„Wierzeniczeñ” sk³ada ¿yczenia na rêce prezesa prof. Józefa Banaszaka 
* 6 maja  w Wierzenicy goœci zespó³ muzyczny wspólnoty modlitewnej 
Odnowy w Duchu Œw. z Naramowic w Poznaniu 
* 18 maja  w pi¹tkowe przedpo³udnie, firma „Kowart” z Gruszczyna, 
rozpoczyna w koœciele w Wierzenicy monta¿ instalacji otwieraj¹cej 
wejœcie do krypty 
* 23 maja  œroda, pocz¹tek prac wykoñczeniowych przy œcianach 
w krypcie grobowej rodziny Cieszkowskich
* 23 maja  80 rocznica œmierci Augusta Adolfa „Gugi” Cieszkowskiego
* 27 maja   I Komunia Œw.  przystêpuje do niej 25 dzieci
* 27 maja   rajd „Puszcza Wpuszcza”, ponad 260 turystów przybywa na 
metê rajdu do Wierzenicy
* 30 maja  obchody 5-lecia punktu przedszkolnego w Wierzonce 
prowadzonego  przez Parafialny Zespó³ Caritas, dla dzieci z parafii 
Wierzenica
* 2 czerwca  Dzieñ Dziecka w Kar³owicach zorganizowany przez 
so³ectwa Kar³owice, Wierzenica i Wierzonka, Stowarzyszenie Pomocy 
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego oraz Parafialny Zespó³ Caritas

* 2 czerwca   Sztafeta Maratoñska 
z Braniewa biegnie na Lednicê, 
inicjatorami kapitan Mieczys³aw 
£yczakowski i siostra Ewa Wieczorek
* 4 czerwca  zakoñczenie monta¿u 
w³azu do krypty Cieszkowskich
* 6-8 czerwca  VII Wierzenickie 
Czytanie S³owa

* 7 czerwca  Bo¿e Cia³o
* 11 czerwca   po raz pierwszy msza œwiêta na Maruszce. Mimo 
koñcówki meczu Polska-Grecja na Euro 2012 w Polsce, uczestniczy 
w niej ponad 50 osób 
* 2 lipca  170 rocznica nabycia Wierzenicy przez Augusta 
Cieszkowskiego (1842 r.)
* lipiec  wyjazdy wakacyjne dzieci i m³odzie¿y oraz doros³ych 
do Karpacza
* 3 sierpnia  parafialna wycieczka do Lichenia
* 14 sierpnia  o godzinie 22.00 wspólna modlitwa za zmar³ych na 
wierzenickim cmentarzu w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia 
Najœwiêtszej Maryi Panny 
* 18 sierpnia   poœwiêcenie odbudowanego wierzenickiego dworu 
* 26 sierpnia  ks. Przemek rozpoczyna czternasty rok duszpasterzowania 
w Wierzenicy
* 1 wrzeœnia   nowym dyrektorem Szko³y Podstawowej w Wierzonce 
zostaje Ewa Idziak, zastêpuj¹c na tym stanowisku Ludmi³ê Knopik
* 6 wrzeœnia odbiór w³azu wejœciowego do krypty grobowej rodziny 
Cieszkowskich przez powiatowego konserwatora zabytków
* 9 wrzeœnia  piesza pielgrzymka z parafii do D¹brówki Koœcielnej 
wyrusza sprzed figury Matki Bo¿ej w Dêbogórze
* wrzesieñ  w s¹siedztwie probostwa, parafia rozpoczyna budowê wiaty 
wraz z kioskiem i sanitariatami
* 28 wrzeœnia  turyœci nie tylko 
z Wielkopolski  w ramach 
Wielkopolskich Obchodów 
Œwiatowego Dnia Turystyki odwiedzaj¹ 
Wierzenicê
* 29 wrzeœnia  ponad 280 turystów 
przybywa do Wierzenicy podczas  XIX 
rajdu „Witamy jesieñ u Augusta 
Cieszkowskiego”
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* 6 paŸdziernika  wycieczka do Bydgoszczy, przewodnikiem jest prof. 
Józef Banaszak 
* 13 paŸdziernika  w Kar³owicach odpustowa uroczystoœæ ku czci Jezusa 
Dobrego Nauczyciela, rozpoczêcie Roku Wiary, goœciem jest ks. Jan 
Stanis³awski
* 20 paŸdziernika  o godz. 10.00 w Kar³owicach Konkurs Biblia dla 
Ciebie  przedmiotem pytañ konkursowych s¹ Ksiêga Jeremiasza i Ksiêga 
Koheleta  zwyciêzc¹ zostaje Remigiusz Chiluta z Wierzonki
* 24 listopada   sobota, Klub Profesorów Wierzenica z Bydgoszczy 
odbywa swoje spotkanie w  wierzenickim dworze
* 25 listopada  niedziela, w czasie mszy uroczyste wrêczenie 
ustanowionej przez Klub Profesorów „Wierzenica” Statuetki Augusta 
Cieszkowskiego rodzinie Kundzewiczów za odbudowanie dworu 
Cieszkowskiego. Promocja ksi¹¿ki powsta³ej na dziesiêciolecie Klubu 
Co po Auguœcie Cieszkowskim? Spojrzenie po 120 latach  wydanej 
przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
* 6 grudnia  13 lat minê³o od wydania pierwszego numeru 
„Wierzeniczeñ”, od 12 lat s¹ one drukowanych w Drukarni Swarzêdzkiej 
Stanis³awa a obecnie Stanis³awa i Marcina Witeckich. Firma ta w 2012 
roku obchodzi³a 25-lecie istnienia. Parafia Wierzenica sk³ada tej 
wyj¹tkowej drukarni s³owa wielkiej wdziêcznoœci za wszelk¹ pomoc
i ¿yczliwoœæ w ukazywaniu siê „Wierzeniczeñ”
* 6 grudnia  goœciem tegorocznego odpustu ku czci œw. Miko³aja jest ks. 

Jan Iwanowski, by³y proboszcz naszej 
parafii. Do najm³odszych przybywa 
z podarunkami Miko³aj
* 21 grudnia  spotkanie op³atkowe 
wspólnot parafialnych
* grudzieñ  ogieñ betlejemski po raz 21 
przybywa do parafii

                                  Ewa J. Buczyñska

„ChodŸ za mn¹”  tym wezwaniem Chrystus zwraca siê do ka¿dego z ludzi, 
do ka¿dego z ma³¿eñstw, zapraszaj¹c do szerszego otwierania siê na Jego 
mi³oœæ, aby œwiadczyli o Nim tam, gdzie wyznaczy³ im miejsce.

Ju¿ od jakiegoœ czasu zastana-
wialiœmy siê nad w³¹czeniem siê w dzia-
³alnoœæ duszpasterstwa rodzin/ma³-
¿eñstw. Brakowa³o nam spotkañ z kap³a-
nem i innymi ma³¿eñstwami, gdzie 
poœwiêcalibyœmy czas na czytanie S³owa 
i odnoszenie go do naszego ma³¿eñ-
skiego ¿ycia, wspieranie siê nawzajem w 
codziennych problemach, na rozmowy 
dotycz¹ce wyzwañ stoj¹cych przed 
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katolickimi ma³¿eñstwami. Dzisiaj, to jest w czasach postêpuj¹cej 
laicyzacji, problemów z przyznawaniem siê do wiary, problemów z po-
œwiêcaniem czasu na modlitwê, tym bardziej trzeba siê wzajemnie 
wspieraæ. I motywowaæ  do rozwoju, do wspólnej modlitwy, do zmian. 

Jak to jednak czêsto bywa, przynajmniej w naszym przypadku, 
koñczy³o siê na myœleniu o takiej grupie. W koñcu zaczêliœmy chodziæ na 
spotkania krêgu Domowego Koœcio³a w Swarzêdzu, ale, niestety, 
doœwiadczenia i problemy pozosta³ych par bêd¹cych w wieku naszych 
rodziców by³y tak ró¿ne od naszych, ¿e postanowiliœmy szukaæ dalej, tzn.  
ma³¿eñstw z ma³ym sta¿em, które by³yby gdzieœ na pocz¹tku formacyjnej 
drogi. I wtedy zwróciliœmy siê do ks. Przemka (nadal nie wiem, dlaczego 
nie poszliœmy do niego od razu!). Postanowi³ pomóc nam w 
zorganizowaniu spotkañ dla m³odych ma³¿eñstw w naszej parafii.

Dlatego proponujemy Wam udzia³ w spotkaniu, podczas którego:
- by³aby okazja do wspólnej modlitwy za siebie nawzajem
- rozwa¿alibyœmy S³owo Bo¿e i próbowali na jego temat dyskutowaæ
- rozmawialibyœmy o aktualnych problemach ma³¿eñstw katolickich, jak 
równie¿, z czasem, naszych w³asnych
- dzielilibyœmy siê codziennoœci¹ ¿ycia i wychowywania dzieci
- zyskalibyœmy przyjació³ z domu… niedaleko, o podobnych pogl¹dach i 
systemie wartoœci

Jeœli jesteœcie pewni, ¿e ,,tak”, chcecie spróbowaæ lub nawet jeœli nie 
jesteœcie pewni, ale nie mówicie „nie”  zapraszamy Was do nas 17 

marca, w sobotê na godzinê 17.00  na 
ul. Topolow¹ 12/1 w Kar³owicach. 
Spotkamy siê razem z ks. Proboszczem i 
spróbujemy ustaliæ, czego nam potrzeba 

Proszê potwierdŸcie mailowo 
swoj¹ obecnoœæ.

Weronika i Piotr Pominowie
weronika.pomin@gmail.com

Przedstawiamy publikacje zwi¹zane swoimi treœciami z Ziemi¹ 
Wierzenick¹ na, które uda³o siê nam natrafiæ w 2012 roku. Jak zawsze 
mamy œwiadomoœæ, ¿e mogliœmy nie dotrzeæ do wszystkich w ró¿nym 
stopniu zwi¹zanych z nasz¹ ziemi¹. Nie sygnalizujemy te¿ artyku³ów, 
które ukaza³y siê na ³amach doœæ powszechnie dostêpnych periodyków 
ukazuj¹cych siê w gminie Swarzêdz jak te¿ codziennych gazetach 
regionalnych.

Tygodnik Uwa¿am Rze nr 17/18 (64/65) 2012, 23 kwietnia  6 maja 
przedstawi³ trzy fragmenty ksi¹¿ki Jaros³awa Marka Rymarkiwicza Adam 
Mickiewicz odje¿d¿a na ¿ó³tym rowerze. Pierwszy z nich to £ojówka 
Cieszkowskiego z sarkazmem opowiadaj¹cy o aresztowaniu Augusta 
Cieszkowskiego w Warszawie przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia 1847 
roku.

Nasz Dziennik 24 sierpnia opublikowa³ obszerny artyku³ Barbary 
Wachowicz Sucha Augusta Cieszkow-
skiego i Marka Kwiatkowskiego. 
Niemal w ca³oœci poœwiêcony Augus-
towi, to znakomita prezentacja jego 
¿yciorysu i dokonañ. Zarazem zapo-
wiedŸ wydania albumowego, w którym 
jak mniemamy zostan¹ uwzglêdnione 
najbardziej aktualne informacje jakie 
przekazaliœmy autorce.
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Najobszerniejsz¹ ubieg³oroczn¹ publikacj¹ o interesuj¹cej nas tematyce 
jest Co po Auguœcie Cieszkowskim? Spojrzenie po 120. latach pod 
redakcj¹ Józefa Banaszaka. To ksi¹¿ka wydana przez Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu w zwi¹zku z dziesiêcioleciem maj¹cego swoj¹ 
siedzibê w Bydgoszczy Klubu Profesorów „Wierzenica”. Zawiera 
nastêpuj¹ce teksty: Józefa Banaszaka O Auguœcie Cieszkowskim, filozofii 
i Wierzenicy zachêta do lektury, Marka Szulakiewicza  Ucieczka do 
przysz³oœci. Wspó³czesny temporalizm a poszukiwania dobrej przysz³oœci 
w filozofii Augusta Cieszkowskiego, Grzegorza Kubskiego  Co egzegetom 
po Cieszkowskim?, Andrzeja Wawrzynowicza  August Cieszkowski a 
dylematy wspó³czesnej filozofii historii, Andrzeja Dubasa  August 
Cieszkowski  mecenas nauki i edukacji rolniczej w Wielkopolsce, Piotra 
Siemaszko Cztery popiersia Augusta Cieszkowskiego (apokryf), J. Bana-
szaka August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w oczach przyrodnika, 
Zbigniewa W. Kundzewicza  Dwór Cieszkowskich  na nowej drodze ¿ycia,  
Ewy J. i W³odzimierza Buczyñskich  Wokó³ Cieszkowskich i Wierzenicy. 
Sprawcze „Wierzeniczenia”, Anny Lewandowskiej-Banaszak  Bydgoski 
Klub Profesorów „Wierzenica”  w dziesi¹ta rocznicê powstania. Szkoda, 
¿e i w tej publikacji znalaz³o siê trochê b³êdnych informacji poczynaj¹c od 
nieœmiertelnego chyba ³¹czenia Augusta z Wierzenic¹ od 1843 zamiast 
1842 roku. Ods³oniête w 2009 r. popiersie A. Cieszkowskiego w siedzibie 

w³adz poznañskiego Uniwersytetu 
Przyrodniczego nie jest z br¹zu, a z two-
rzywa syntetycznego. Ko³o m³yñskie z 
Wierzenicy by³o eksponowane w 
Wielkopolskim Parku Etnograficznym w 
Dziekanowicach na d³ugo przed 1997 r. 
(od 1975 r.), a w zrekonstruowanym 
m³ynie  s¹ obecnie tylko ekspozycje 
okazjonalne o czym zreszt¹ pisaliœmy na 
³amach naszego pisma. 

Uczelniane czasopismo Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu - Wieœci 
Akademickie opublikowa³o

, najczêœciej w ramach 
dzia³u 

 z 2011 roku ubieg³y przyniós³ 
Dojrzewanie w s³oñcu 

 numerze 1-2 
(styczeñ-luty) artyku³ Ma³gorzaty  
Szumacher-Strabel Seminaria Wydzia³u 
Hodowli i Biologii Zwierz¹t Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (lutowe 
d o t y c z y ³ o  p o s t a c i  A u g u s t a  
Cieszkowskiego  patrona uczelni). 
Kolejne edycje

Wieœci o naszym patronie, 
przynosi³y artyku³y nawi¹zuj¹ce do 
przesz³oœci i wspó³czesnoœci Ziemi 
Wierzenickiej. W numerze specjalnym  na 
Drzwi Otwarte 2012 artyku³ Ewy Stryckiej 
August Cieszkowski (1814-1894) 
mecenas edukacji rolniczej. Numer 3-4 (marze-kwiecieñ) to W krêgu 
dworu Cieszkowskich i Wierzenicy, a w nastêpnym „Guga” Cieszkowski 
oczyma poetki widziany (tak jak poprzedni naszego autorstwa) i 
Ma³gorzaty Mañka 9 lipca 1919  upamiêtniaj¹cy przekazanie przez 
„Gugê” folwarku ¿abikowskiego Wszechnicy Piastowskiej. W numerze, 
7-8 (lipiec-sierpieñ) tekst E.J. Buczyñskiej Profesor Józef Banaszak - 
Przyjaciel Wierzenicy Anno Domini 2012. Wieœci 9-10 (wrzesieñ-
paŸdziernik) to: Petycja pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu w sprawie przywrócenia 
Uczelni imienia Augusta Cieszkowskiego, 
Joanny Pietrowicz August Cieszkowski o 
gospodarce leœnej (list do synów, 
opracowanie) i nasz artyku³ Poœwiêcenie 
wierzenickiego  dworu Cieszkowskich. 
Koñcz¹cy rok numer 11-12 (listopad-
grudzieñ) zawiera artyku³ Joanny 
Pietrowicz Listy Augusta Cieszkowskiego 
do Józefa Morawskiego.

Po Dzieciñstwo w Kraju Warty z 2008 r. 
Miêdzy ³¹k¹ a ogrodem Ma³a Wandzia 
opowiada

Wandy A. Wasik. 
Pisarka z  Kobylnicy i tym razem ukazuje 
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w¹tki zwi¹zane z Ziemi¹ Wierzenick¹. Jest 
ich mniej ni¿ w poprzednich ksi¹¿kach, 
nieco obszerniejszy dotyczy tragicznej 
œmierci hrabiego Schacka von Wittenau z 
Kar³owic (w przypisie podano  rok jego 
œmierci  1934 zamiast 1937).

Natalia Drabek, Micha³ Unolt, Micha³ 
Franaszek s¹ autorami Poznañ i okolice 
Wycieczki i trasy rowerowe. Na trasie 9 - 
Dwa koœcio³y. Kobylnica - Wierzenica - 
Uzarzewo  Kobylnica obok wierzenickiej 
œwi¹tyni jest te¿ ujêta Maruszka z figur¹ na 
zdjêciu.

S³awomir Bartosik, Mi³osz Bogdañski, Robert Senkowski napisali 
Katastrofy, awarie, uszkodzenia w polskim lotnictwie wojskowym 1971  
1980. Jedna z nich zwi¹zana jest z Kar³owicami. 25 wrzeœnia 1974 r. o 
godzinie 13.05 do „Szneki” (stawu)  kilkanaœcie metrów przed 
najbli¿szym domem po lewej stronie drogi patrz¹c w kierunku Tuczna 
spad³ kad³ub wojskowego samolotu. By³ to Lim-5 pilotowany przez 

podporucznika in¿yniera Stanis³awa 
Bilskiego, pilot zgin¹³. Katastrofa nast¹pi³a 
po oderwania siê w powietrzu lewego 
skrzyd³a. 

Znawca tematyki dawnych dworów 
szlacheckich  Maciej Rydel w Dwór  
polska to¿samoœæ napisa³ o Wy¿szej Szkole 
Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie i 
wczeœniejszym zamiarze utworzenia jej 
przez Augusta Cieszkowskiego w 
Wierzenicy. Przedstawi³ te¿ dwór z epoki 
stanis³awowskiej w Suchej (obecnie Nowa 
Sucha)  miejsce narodzin Augusta.

W trzeciej edycji rocznika Kronika 
Powiatu Poznañskiego w artykule Paw³a 

Andersa i Krzysztofa Borkowskiego  Okaza³e drzewa w powiecie 
poznañskim s¹ ujête dêby i sosny w rejonie Wierzenicy. W przegl¹dzie 

nowoœci wydawniczych o powiecie  s¹: 
Miêdzy ³¹k¹ o ogrodem i „Zeszyty 
Swarzêdzkie”.

Ukaza³a siê te¿ ksi¹¿ka Marka 
Szulakiewicza  O cz³owieku w czasach 
trudnych. Urywki filozoficzne. Jej 
czwarty rozdzia³ (co wiemy z 
zapowiedzi) nosi tytu³ Cz³owiek i 
miejsca: Heidelberg, Wierzenica i August 
Cieszkowski.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 



18 19Wierzeniczenia 3 [98] 2013

w¹tki zwi¹zane z Ziemi¹ Wierzenick¹. Jest 
ich mniej ni¿ w poprzednich ksi¹¿kach, 
nieco obszerniejszy dotyczy tragicznej 
œmierci hrabiego Schacka von Wittenau z 
Kar³owic (w przypisie podano  rok jego 
œmierci  1934 zamiast 1937).

Natalia Drabek, Micha³ Unolt, Micha³ 
Franaszek s¹ autorami Poznañ i okolice 
Wycieczki i trasy rowerowe. Na trasie 9 - 
Dwa koœcio³y. Kobylnica - Wierzenica - 
Uzarzewo  Kobylnica obok wierzenickiej 
œwi¹tyni jest te¿ ujêta Maruszka z figur¹ na 
zdjêciu.

S³awomir Bartosik, Mi³osz Bogdañski, Robert Senkowski napisali 
Katastrofy, awarie, uszkodzenia w polskim lotnictwie wojskowym 1971  
1980. Jedna z nich zwi¹zana jest z Kar³owicami. 25 wrzeœnia 1974 r. o 
godzinie 13.05 do „Szneki” (stawu)  kilkanaœcie metrów przed 
najbli¿szym domem po lewej stronie drogi patrz¹c w kierunku Tuczna 
spad³ kad³ub wojskowego samolotu. By³ to Lim-5 pilotowany przez 

podporucznika in¿yniera Stanis³awa 
Bilskiego, pilot zgin¹³. Katastrofa nast¹pi³a 
po oderwania siê w powietrzu lewego 
skrzyd³a. 

Znawca tematyki dawnych dworów 
szlacheckich  Maciej Rydel w Dwór  
polska to¿samoœæ napisa³ o Wy¿szej Szkole 
Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie i 
wczeœniejszym zamiarze utworzenia jej 
przez Augusta Cieszkowskiego w 
Wierzenicy. Przedstawi³ te¿ dwór z epoki 
stanis³awowskiej w Suchej (obecnie Nowa 
Sucha)  miejsce narodzin Augusta.

W trzeciej edycji rocznika Kronika 
Powiatu Poznañskiego w artykule Paw³a 

Andersa i Krzysztofa Borkowskiego  Okaza³e drzewa w powiecie 
poznañskim s¹ ujête dêby i sosny w rejonie Wierzenicy. W przegl¹dzie 

nowoœci wydawniczych o powiecie  s¹: 
Miêdzy ³¹k¹ o ogrodem i „Zeszyty 
Swarzêdzkie”.

Ukaza³a siê te¿ ksi¹¿ka Marka 
Szulakiewicza  O cz³owieku w czasach 
trudnych. Urywki filozoficzne. Jej 
czwarty rozdzia³ (co wiemy z 
zapowiedzi) nosi tytu³ Cz³owiek i 
miejsca: Heidelberg, Wierzenica i August 
Cieszkowski.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 



20 21Wierzeniczenia 3 [98] 2013

Kiedy w pocz¹tkach stycznia na Facebooku, przeczytaliœmy wiadomoœæ o 
nagrodzie „Znak Dobra” dla „Wierzeniczeñ” by³a ona dla nas zupe³nym 
zaskoczeniem. Zostaliœmy wraz z Danut¹ Bartosz i Ad¹ Jadwig¹ Matusiak 
(zwi¹zane z gazet¹ parafialn¹ „Chrystus Król” z Poznania) laureatami 
dwóch równorzêdnych nagród za 2012 rok. Szybko doczytaliœmy, ¿e od 
2006 r. organizowany jest konkurs dziennikarski „Znak Dobra” im. Romy 
Brzeziñskiej. Jego patronk¹ jest Romana Brzeziñska-Lajborek  zmar³a 13 
maja 2005 r. poznañska dziennikarka. By³a za³o¿ycielk¹ Katolickiego 
Stowarzyszenia Dziennikarzy, inicjatork¹ zbiórki pieniêdzy na 
odnowienie nagrobków na wileñskiej Rossie. Redagowa³a sobotni dodatek 
„Samo ¯ycie” do „Gazety Poznañskiej”. Napisa³a ksi¹¿kê o Prymasie 
Hlondzie, propagowa³a twórczoœæ Romana Brandstaettera. Obecnie 
organizatorem konkursu jej imienia jest Katolickie Stowarzyszenie 
Dziennikarzy i redakcja „G³osu Wielkopolskiego”. Celem jego jest 
nagradzanie publikacji, b¹dŸ akcji spo³ecznych, promuj¹cych dobro i 
przysparzaj¹cych je spo³eczeñstwu, na ³amach wielkopolskiej prasy 
regionalnej, lokalnej, samorz¹dowej, zak³adowej, studenckiej i parafialnej. 
Nagrodzi³a nas kapitu³a, w której sk³ad wchodzili przedstawiciele 
poznañskich mediów: Aleksandra Wyganowska, Gra¿yna Wroñska, Stefan 
Drajewski, Renata Krzyszkowska, a przewodniczy³a Katarzyna Lajborek-
Jarysz, córka patronki. Zostaliœmy laureatami VII edycji konkursu. 
Nagrodê odbieraliœmy w sobotê 26 stycznia 2013 r. w auli Wy¿szej Szko³y 
Umiejêtnoœci Spo³ecznych w Poznaniu. Przyby³ych na tê uroczystoœæ, w 
tym laureatów z poprzednich lat, znajomych patronki konkursu, cz³onków 
kapitu³y, dziennikarzy, sympatyków nagrody, ks. Macieja K. Kubiaka 
(dyrektor i redaktora naczelny Radia Emaus) reprezentuj¹cego patrona 
honorowego ks. arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego przywita³ z w³aœciw¹ 
sobie swad¹ mistrz s³owa Andrzej Lajborek. Po nim w zastêpstwie 
gospodarza miejsca  rektora WSUS prof. Micha³a Iwaszkiewicza uczyni³a 
to prorektor dr Agnieszka Woch-Juchacz. W gronie naszych  
„Wierzeniczeñ” goœci by³a pose³ Bo¿ena Szyd³owska, Stanis³aw Witecki 
(za wspieranie pisma uhonorowany przez nas jako pierwszy tytu³em 
Przyjaciela Wierzenicy) z ¿on¹ Aniel¹, Lucyna, Marta i Zbigniew 
Kundzewiczowie, Ewa Strycka z „Wieœci Akademickich” Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, Halina Staniewska zaprzyjaŸniona z 
Wierzenic¹ swarzêdzanka, Iwona i Aleksander Kompfowie, 
reprezentuj¹ce Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A. Cieszkowskiego i 

Parafialny Zespó³ Caritas: Irena Prokop, Ma³gorzata Ju³ga, Bogdana 
Cywiñska, El¿bieta O¿arowska z córk¹. Uroczystoœæ przeplatana by³a 
wystêpami zespo³u Shalom, za³o¿onego 2000 roku przy Towarzystwie 
PrzyjaŸni Polsko-Izraelskiej w Poznaniu a kierowanego przez Bogus³awa 
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£owiñskiego. A. Lajborek 
powiedzia³, ¿e dwa miesi¹ce po 
œmierci Romy zadzwoni³ do 
niego Piotr Frydryszek [wtedy 
kierowa³ Radiem Merkury w 
Poznaniu] i zapyta³ co s¹dzi o 
takiej nagrodzie imienia Romy, 
od akceptacji tego pomys³u 
zaczê³o siê to co owocuje t¹ ju¿ 
siódma edycj¹. Ma³gorzata 
Jañczak s³owem i fragmentami 
nagrania przypomnia³a patronkê 
konkursu, która mia³a trzy pasje: 
rodzina i dzieci, R. Brandstaetter, 
oddzia³ Katolickiego Stowarzy-
szenia Dziennikarzy. Pamiêta³a o 
dobru na co dzieñ, ludziach, 
którym jest ono potrzebne. 
Laureaci zostali przedstawieni 
przez Gra¿ynê Wroñsk¹ a 
nagrody odbierali z r¹k Kata-

rzyny Lajborek-Jarysz. Oto co o naszym piœmie napisano w „G³osie 
Wielkopolskim” i przypomniano w tracie uroczystoœci. „Wierzeniczenia” 
to miesiêcznik [to nieco na wyrost, od 1999 r. wysz³o 95 zeszytów] robiony 
bardzo prostym, domowym sposobem. Ale w prostocie si³a. Redaktorzy s¹ 
jednoczeœnie cz³onkami wspólnoty wiejskiej i parafialnej. Wspólnie tworz¹ 
dzie³a, które s³u¿¹ wszystkim. W minionym roku dokoñczyli odnawiaæ 
kryptê grobowa rodziny Cieszkowskich i rozpoczêli budowê  w s¹siedztwie 
probostwa - wiaty z kioskiem i sanitariatami [„Wierzeniczenia” opisywa³y, 
dokumentowa³y, wspiera³y te dzia³ania, nie mo¿na tych s³ów odczytywaæ 
jako wy³¹cznie zas³ugi pisma]. Ma to byæ miejsce spotkañ zarówno 
p¹tników, którzy przybywaj¹ do sanktuarium, turystów jak i mieszkañców. 
Inwestycja ma byæ ukoñczona w 2014 roku na dwustulecie urodzin 
najbardziej znanego mieszkañca Wierzenicy  Augusta Cieszkowkiego, 
filozofa i pisarza doby romantyzmu. Po wrêczeniu nagród w imieniu 
naszego zespo³u Ewa J. Buczyñska odczyta³a fragmenty tekstu o naszym 
piœmie  „Wierzeniczenia” Znakiem Dobra. By s³owa nie umknê³y w 
niepamiêæ obecni na tej uroczystoœci dostali je w formie okazjonalnego 
wydania pisma. Nastêpnie wespó³ z ks. Przemys³awem Kompfem 
odpowiadali na pytania G. Wroñskiej zwi¹zane z ludŸmi, których losy 
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przedstawiamy, upamiêtnieniem Augusta Cieszkowskiego, budow¹ wiaty 
jako miejsca spotkañ. Rektor WSUS M. Iwaszkiewicz swoj¹ nagrodê 
przyzna³ „Wierzeniczeniom”, by³o to dla naszej pi¹tki (Gra¿yna 
Dominikowska i Weronika Pomin nie mog³y byæ obecne) bardzo, bardzo 
sympatyczne zaskoczenie. Ks. M. Kubiak w imieniu ks. arcybiskupa S. 
G¹deckiego odczyta³ listy gratulacyjne. Swoje prywatne nagrody w 
postaci ksi¹¿ki „Gdynia ¿eglarska stolica Polski” (dla nas z dedykacj¹ dla 
Wierzeniczeñ”) wrêczy³a Mira Urbaniak dawna radiowa kole¿anka Romy 

Brzeziñskiej, jej przyjació³ka od 
zawsze, jak powiedzia³a o sobie. Po 
tym A. Lajborek zaprosi³ Janusza 
Tycnera, przyjaciela poetów, który 
recytowa³ wiersze dedykowane 
laureatkom. LuŸne spotkania przy 
kawie i herbacie by³y okazj¹ do wielu 
sympatycznych spotkañ. Wœród nich 
to z odebranymi przez Macieja 

gratulacjami od Barbary  Prezes Oddzia³u Poznañskiego Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Prasy Parafialnej (OSPP) i Jacka  Wiceprezes Zarz¹du 
OSPP, Niedzielskich. Dyplom „Znak Dobra” dla naszego zespo³u 
redakcyjnego (tworz¹ go, to informacja dla czytelników z zewn¹trz: ks. 
Przemys³aw Kompf, Gra¿yna i Maciej Dominikowscy,  Ewa J. i 
W³odzimierz Buczyñscy, w 2010 r. do³¹czyli Weronika i Piotr Pominowie 
odpowiedzialni za stronê internetow¹) jest jak¿e sympatycznym znakiem 
uznania ze strony fachowców  dziennikarzy, osób z zewn¹trz.

Pani Iwonie Kompf dziêkujemy za wykonanie czêœci zdjêæ z uroczystoœci.

w imieniu redakcji  Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Z okazji dnia „Babci i Dziadka” dzieci przedszkolne przygotowa³y 
uroczyste przyjêcie wraz z artystycznymi wystêpami. Do œwietlicy 
w Wierzonce przyby³a liczna grupa dziadków i babæ. Oprawê 
artystyczn¹ przygotowano pod kierunkiem Pani Oli 
wychowawczyni. Dzieci przedstawi³y spektakl sk³adaj¹cy siê z 
humorystycznych scenek, wierszyków, piosenek. Po uroczystych 
wystêpach dzieci sk³ada³y ¿yczenia i wrêcza³y samodzielnie 
przygotowane upominki. W mi³ej i serdecznej atmosferze 
przebiega³a dalsza czêœæ spotkania przy kawie i placku. By³a okazja 
do wspólnych rozmów i wspomnieñ, a tak¿e spotkania dziadków
i babæ które na co dzieñ nie maj¹ okazji pogadaæ. Dziêkujemy 
serdecznie w imieniu wszystkich uczestników spotkania za jego 
przygotowanie.

Irena Prokop
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Wed³ug ustaleñ £ukasza Bieleckiego  genealoga, twórcy bazy poznan-
project.psnc.pl, z danymi o ponad 900 tys. ma³¿eñstw, zawartych w XIX 
wieku na terenie ówczesnego Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego (Provinz 
Posen wed³ug nazewnictwa pruskiego) pradziadek sekretarza obrony 
USA Chucka Hagela urodzi³ siê w Wierzonce. By³ to Tomasz 
K¹kolewski, który póŸnej mieszka³ w Turostowie w (dzisiejszej) gminie  
Kiszkowo. Pracowa³ tam jako parobek dworski. W 1882 r. poœlubi³ 
Katarzynê Budnikowsk¹ (w Ÿród³ach wystêpuje ona te¿ pod nazwiskiem 
Budziñska) urodzon¹ w 1861 r. w Lednogórze, a wtedy mieszkaj¹c¹ w 
Gniewkowie niedaleko Kiszkowa. Pradziadek Tomasz by³ niepiœmienny, 
na akcie œlubu zawartego w (wówczas jeszcze drewnianym) koœciele w 
D¹brówce Koœcielnej  podpisa³ siê na dokumencie trzema krzy¿ykami. 
Jego ¿ona pracuj¹ca jako s³u¿¹ca dworska podpisa³a siê ³adnie imieniem i 
nazwiskiem. Do USA zwi¹zany miejscem urodzenia z nasz¹ parafi¹, 
pradziadek senatora Hagela wyemigrowa³ w 1888 r. W spisie mieszkañców 

parafii Wierzenica z 1900 roku sporz¹dzonym przez ks. Wincentego 
Studniarskiego z Kicina (Wierzenica nie mia³a wtedy swojego 
proboszcza) nazwisko K¹kolewski ju¿ nie figuruje.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
za gazeta.pl

Przyznanie nagrody „Znak Dobra” naszemu pismu przyj¹³em z pewnym 
zak³opotaniem. Na szczêœcie uzasadnienie „za budowanie wspólnoty 
mieszkañców” trochê mnie uspokoi³o. Bo tak naprawdê to nagroda jest 
w³aœciwie dla ludzi zamieszkuj¹cych Wierzenick¹ Ziemiê. Wiele 
inicjatyw nie zaistnia³oby, gdyby nie spotka³o siê z oddŸwiêkiem. 
Mo¿na wymyœlaæ wiele rzeczy, ale co z realizacj¹? Za wszystkim stoj¹ 
konkretne osoby. Ktoœ upiecze, ktoœ przywiezie, ktoœ napisze pismo, 
ktoœ… Gdyby nie te „ktosie” nasza praca redaktorów by³aby 
bezowocna, bezcelowa i smutna. O czym mielibyœmy pisaæ? Wa¿na jest  
rola „Wierzeniczeñ” tylko o tyle, ¿e mo¿na to dobro opisaæ i pokazaæ 
innym. I bardzo mnie cieszy, ¿e ci¹gle od tylu lat mo¿emy to robiæ.

Wiele znaków dobra jest cichych, codziennych, nieopisanych i niedoce-
nianych. Przyk³ad z ostatnich dni. W tragiczny sposób umiera w pracy 
27-letni Damian z Wierzenicy. Ginie ratuj¹c kolegê. Chcia³ pomóc, tak 
jak wiele razy pomaga³. Znak dobra. Dramat, ból, pustka. Na szczêœcie 
dobrzy ludzie wspieraj¹ rodzinê. S¹ pierwsi przed policj¹, psycholo-
gami, zak³adem pracy. Prze¿ywaj¹ nieszczêœcie w rozmowach czy po 
prostu byciu razem z najbli¿szymi Damiana. Ofiarowuj¹ pomoc w tych 
trudnych chwilach, tyle rzeczy jest przecie¿ do za³atwienia. 
Przygotowuj¹ uroczystoœci pogrzebowe i modl¹ siê co dzieñ na ró¿añcu 
w koœciele. Znakiem pamiêci s¹ pal¹ce siê znicze. Znak dobra. 

I jeszcze jedno. Chcia³bym podziêkowaæ ludziom zwi¹zanym z t¹ 
nagrod¹. Za to, ¿e jest i tak piêknie siê nazywa. Za to, ¿e jest pamiêci¹ 
o dobrym cz³owieku. Za to, ¿e promuje dobro. Za to, ¿e s³owo dobro tak 
czêsto jest u¿ywane. Znak Dobra jest znakiem dobra.

Maciej Dominikowski
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Katarzynê Budnikowsk¹ (w Ÿród³ach wystêpuje ona te¿ pod nazwiskiem 
Budziñska) urodzon¹ w 1861 r. w Lednogórze, a wtedy mieszkaj¹c¹ w 
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Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
za gazeta.pl
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