www.parafia-wierzenica.pl

5 [100] 2013

Niedawno odwiedzi³ mnie na probostwie w Wierzenicy pan Jan
JóŸwiak. Przedstawi³ mi siê jako osoba nadzoruj¹ca prace budowlane
w Kar³owicach w pocz¹tkowym okresie budowy. Uœwiadomi³ on mi, ¿e
w kwietniu obchodziæ bêdziemy 25 lecie od rozpoczêcia budowy
kaplicy w Kar³owicach. Tego nie wiedzia³em. Oczywiœcie temat od
razu podj¹³em. Jako data stosowna do œwiêtowania tego jubileuszu
nasunê³a mi siê œroda 1 Maja, dzieñ wolny od pracy dla wszystkich.
Tego dnia o 11.30 chcia³bym odprawiæ dziêkczynn¹ Mszê œw., na
któr¹ zapraszam nie tylko mieszkañców Kar³owic ale ca³ej
wspólnoty parafialnej.
Oczywiœcie, jest to stosowna chwila by przypomnieæ sobie i innym to
wszystko co wi¹¿e siê z t¹ budow¹. Odcinek pierwszy jest mi nieznany
w szczegó³ach. Nie bêdê wiêc opisywa³ co kto zrobi³ albo tym bardziej
czego nie zrobi³. Kiedy obj¹³em w sierpniu 1999 roku parafiê, kaplica
w Kar³owicach sta³a skoñczona w stanie surowym bez jakiegokolwiek
wyposa¿enia. Zauwa¿y³em, ¿e w niektórych wypowiedziach przewija³o
siê pow¹tpiewanie, czy t¹ budowê uda siê skoñczyæ. Nie jednej osobie
wydawa³o siê, ¿e wszystko idzie zbyt wolno. Wyzwanie, które stanê³o
przede mn¹ trzeba by³o podj¹æ. Nie sposób przecie¿ uciec od problemu.
K³opoty by³y oczywiste. Kar³owice licz¹ trzysta kilkadziesi¹t
mieszkañców. Ludzie s¹ kochani ale niestety niezbyt zamo¿ni. Trudno
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liczyæ na jakieœ powa¿niejsze datki. W tamtym czasie by³o wiêcej osób
bezrobotnych ni¿ dzisiaj. Do tego nie mia³em specjalnej wiedzy na
temat prowadzenia spraw remontowych i budowlanych. Mimo wszystko
by³em przekonany, ¿e jakoœ sprawê popchniemy do przodu. Od
pocz¹tku kierowa³em siê zasad¹ ma³ych kroków. Zrobiæ tyle ile mo¿na
bez zad³u¿ania parafii. Z perspektywy lat powiem, ¿e cieszê siê, ¿e coœ
uda³o siê zrobiæ. Dziêkujê mieszkañcom za ofiarnoœæ na rzecz
kaplicy. Dziêkujê za wszystkie prace spo³eczne wykonane w ró¿nych
okresach. Dziêkujê rozmaitym fundatorom i dobrodziejom, których
wsparcie na niektórych etapach pozwala³o istotnie popchn¹æ
sprawê budowy do przodu. Najbardziej dziêkujê Bogu za b³ogos³awieñstwo. Ka¿dego roku Bo¿emu prowadzeniu powierzam tak¿e
wszystkie sprawy materialne parafii. Dotyczy to zarówno Wierzenicy
jak i Kar³owic. Ka¿dego roku dziêkujê gdy¿ hojnoœæ Bo¿a jest zawsze
wiêksza.
Napiszê teraz z czego cieszê siê najbardziej. Zmieni³o siê nie do
poznania otoczenie kaplicy. Wtedy krajobraz by³ iœcie ksiê¿ycowy.
Teraz teren jest w miarê uporz¹dkowany z wytyczonymi drogami i
chodnikiem dooko³a. W ³adnym miejscu usytuowany zosta³ Krzy¿.
W tym roku w zwi¹zku z tym jubileuszem zostanie zamontowany
nowy. Kaplica zosta³a wytynkowana w 2005 roku i prze³o¿ona
blacho dachówk¹ w 2011. Szczególnie ta ostatnia inwestycja by³a
wa¿na. Cudem
Bo¿ym jest to jak
dosz³a ona do
skutku. To wprost
niesamowite jak
Pan Bóg dzia³a
przez ludzi, jak
stawia ich na
naszej drodze w
odpowiednim
czasie i miejscu.
Dziêki prze³o¿eniu
dachu zakoñczy³y
siê sprawy
zacieków
pojawiaj¹cych siê
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wewn¹trz w coraz to nowych miejscach. Nie by³o przyjemnie pokazywaæ Ks. Arcybiskupowi w czasie wizytacji kaplicê z ubrudzonymi od
zacieków œcianami. Dziœ jej wnêtrze jest piêknie odmalowane.
Zrobiony zosta³ chór i schody prowadz¹ce do góry. W dzwonnicy
pojawi³ siê dzwon. Zamontowane zosta³y dwa witra¿e. Od stanu
surowego do stanu u¿ytkowania doprowadzone zosta³y te¿ dwie
salki. (Dodajmy jedyne salki parafialne. Wierzenica nie ma swoich).
Przy ró¿nych okazjach s³u¿¹ one mieszkañcom.
Istnienie kaplicy sta³o siê faktem. Od lat normalnie funkcjonuje i
spe³nia swoje zadanie. Wiadomo, jeszcze to i owo jest do zrobienia,
zreszt¹ w tego typu obiektach zawsze jest coœ do zrobienia. Myœlê, ¿e
mieszkañcy Kar³owic s¹ zadowoleni, i¿ w ich miejscowoœci stoi kaplica.
W czasie gdy zaczyna³y siê przy niej prace niewiele rodzin mia³o w³asny
samochód. Zdecydowanie gorsza by³a komunikacja autobusowa. Nie ma
co siê dziwiæ, ¿e tylko nieliczni docierali na Mszê œw. do koœcio³a w
Wierzenicy, czy gdzie indziej. W odniesieniu do wielu trzeba powiedzieæ, ¿e bliskoœæ œwi¹tyni nie przek³ada siê na zwiêkszenie gorliwoœci.
Wielu jest obojêtnych ale pod tym wzglêdem pewnie dzisiaj i tak jest
lepiej ni¿ kiedyœ. Do Kar³owic natomiast zaczêli przyje¿d¿aæ mieszkañcy Dêbogóry, których liczba w ostatnich latach wzros³a niepomiernie.
Niedzielna Msza œw. o 9.15 sta³a siê te¿ równorzêdnym wyborem dla
wielu mieszkañców Wierzonki, którzy w tej samej odleg³oœci s¹ od
Wierzenicy i Kar³owic. Pojawili siê tak¿e s¹siedzi z okolicy, szczególnie
z Tuczna. Kaplica dosta³a tytu³: Jezusa Dobrego Nauczyciela.
Przyznam szczerze, chocia¿ mo¿e to pró¿ne, jestem z tego tytu³u
dumny. Jedyny w Polsce, do tego taki piêkny. W swoich
wspomnieniach z 25 lat kap³añstwa napisa³em na ten temat: „Pamiêtam
jak szuka³em natchnienia dla tytu³u kaplicy modl¹c siê w jednym z
szacownych koœcio³ów poznañskich, jak czu³em pustkê i
niezadowolenie, ¿e biskup nie wyrazi³ zgody na ¿adn¹ z trzech
wczeœniejszych propozycji. Œwiate³ko Ducha Œwiêtego przysz³o w
samych Kar³owicach w czasie piêknego nawiedzenia kopii figury Maryi
Wieleñskiej. Prze¿ycie to by³o dla mnie najpiêkniejszym
doœwiadczeniem duchowym jakiego dozna³em w Kar³owicach”.
(Wierzeniczenia, 9/85/2011, 25 odpowiedzi, s. 60 – 61). Dzisiaj zdanie
to mogê tylko powtórzyæ dziêkuj¹c Bogu i ludziom za wiele jeszcze
innych piêknych spotkañ i prze¿yæ, których by nie by³o gdyby nie
istnia³a kaplica. Stworzywszy koœció³ murowany tym gorliwiej trzeba
budowaæ koœció³ duchowy. Doœwiadczenie mówi: nie wiadomo co jest
³atwiejszym a co trudniejszym zadaniem.
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Zamykaj¹c te krótkie rocznicowe refleksje wspomnieæ muszê z
¿yczliwoœci¹ i wielkim szacunkiem moich dwóch poprzedników na
stanowisku proboszcza parafii w Wierzenicy: ksiêdza Jana
Pieczonkê (1984 - 1994), który dzie³o budowy w 1988 roku
rozpocz¹³, przygotowa³ projekt, za³atwi³ wszystkie stosowne zgody,
wykona³ pierwszy etap prac budowlanych oraz ksiêdza Jana
Iwanowskiego (1994 - 1999), który poci¹gn¹³ dalej stawianie murów
zamykaj¹c kaplicê w stanie surowym. Obaj dzia³ali w o wiele
skromniejszych warunkach materialnych ni¿ dzisiaj. Nie od dziœ
wiadomo, ¿e szybko mo¿na coœ zrobiæ gdy ma siê ma to œrodki. Kiedy
ich brakuje trzeba wszystko robiæ wolniejszymi krokami. Dziêkujê im
za ich zapa³ i zaanga¿owanie. Cieszmy siê wspólnie, ¿e trud, który
wtedy zosta³ w³o¿ony, nie zosta³ zmarnowany.
Jezu Dobry Nauczycielu, Dobry Pasterzu, Zmartwychwsta³y
Zbawicielu, to miejsce, t¹ spo³ecznoœæ i swoj¹ pos³ugê tutaj
zawierzam Twojemu prowadzeniu.
x Przemys³aw Kompf
historia kaplicy s. 10
wspomnienie ks. Jana Pieczonki s. 15
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Trzeci Maja
Przyjaciele Wierzenicy AD 2013
Magdalena i Jacek Gorczyca
Niezwykle solidni i prawi architekci
Magdê i Jacka pozna³em przed kilku
laty przy okazji Wierzenickiego Czytania
S³owa, kiedy zapisali siê na g³oœne
czytanie Biblii. Powiedzieli mi, ¿e nie s¹
naszymi parafianami. Mieszkaj¹ od
niedawna w pobliskiej Kobylnicy i ¿e
lubi¹ zagl¹daæ do Wierzenicy.
Kiedy w 2010 roku stan¹³ temat
remontu krypty grobowej Rodziny
Cieszkowskich, Marek Krygier,
konserwator naszego koœcio³a,
powiedzia³, ¿e zna dobrych architektów,
którzy mogliby przygotowaæ plan
odnowienia wnêtrza tej¿e krypty. Doda³:
mieszkaj¹ w Kobylnicy, dziêki czemu
bêdzie z nimi ³atwy kontakt. Prosi³em go
aby umówi³ nas na pierwsze spotkanie.
Moje zdziwienie by³o wielkie, kiedy zobaczy³em dobrze znanych mi z
widzenia ma³¿onków. Przedtem nie wypytywa³em ich czym siê zajmuj¹.
Nie wiedzia³em, ¿e z zawodu s¹ architektami. Po krótkiej rozmowie
podjêli siê zadania, które zosta³o im przedstawione. Niebawem
opracowali projekt renowacji krypty. Wykonali kawa³ œwietnej roboty.
Pokazali siê jako dobrzy fachowcy, solidni i terminowi. Kiedy prace w
krypcie siê rozpoczê³y przez ca³y czas interesowali siê tym co siê dzieje
i s³u¿yli m¹drym doradztwem.
Odnowion¹ kryptê grobow¹ podziwia dziœ wiele zwiedzaj¹cych
osób. Jest to owoc wysi³ku i zaanga¿owania szeregu ludzi. Poœród
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nich wyjœciowo wiod¹c¹ rolê odegrali Magdalena i Jacek
Gorczycowie, którzy wszystkie swoje prace wykonali
bezinteresownie.
Gdy w sferze projektu prace przy krypcie siê zakoñczy³y, Magda z
Jackiem podjêli siê nowego zadania. Przygotowali projekt budowy
wiaty turystycznej wraz z kioskiem i sanitariatem. S¹siedztwo
zabytkowego koœcio³a wymusza by obiekt, który ma powstaæ piêknie
harmonizowa³ z ca³oœci¹ i nie szpeci³ otoczenia. Z satysfakcj¹ trzeba
powiedzieæ, ¿e przedstawiony przez Jacka i Magdê projekt te wymogi
spe³ni³. Nie mia³ ¿adnych zastrze¿eñ powiatowy konserwator zabytków
i nadzór budowlany. Jesieni¹ ubieg³ego roku prace ruszy³y. Potrwaj¹
jeszcze przez szereg miesiêcy. Mo¿emy byæ jednak pewni, ¿e Magda z
Jackiem bêd¹ nam ¿yczliwie pomagaæ s³u¿¹c fachow¹ konsultacj¹.
Wierzenica, ma wielu przyjació³, których dobroæ i zaanga¿owanie
trzeba doceniæ. W najbli¿szych latach nie ma obawy kogo
uhonorowaæ wyró¿nieniem „Przyjaciel Wierzenicy”. Nawet mamy
inn¹ obawê, ¿e niektórzy bêd¹ musieli zbyt d³ugo czekaæ.
Dzisiaj dziêkujemy i w Œwiêto Królowej Polski i Matki
Wierzenicy wrêczamy nasze wyró¿nienie tym, którzy maj¹ wielki
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wk³ad w przygotowanie parafii i miejsca na obchód 200 lecia
urodzin Augusta Cieszkowskiego. To przecie¿ w ramach tych
przygotowañ zrodzi³ siê pomys³ odnawiania krypty grobowej Rodziny
Cieszkowskich i budowy wiaty dla obs³ugi przybywaj¹cych goœci:
turystów i pielgrzymów. Solidnoœæ naszych architektów pozwoli³a
p³ynnie przejœæ od jednego zadania do drugiego.
Magdo i Jacku: w Wierzenicy d³ugo pozostan¹ piêkne œlady
Waszych architektonicznych pomys³ów i projektów, które uda³o siê
zamieniæ w rzeczywistoœæ.
W imieniu redakcji „Wierzeniczeñ”i Zarz¹du Stowarzyszenia Pomocy
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego
x Przemys³aw Kompf

Rok temu w majowych „Wierzeniczeniach” pod takim tytu³em ukaza³y
siê moje przemyœlenia na temat relacji Pañstwo - Koœció³. S¹dz¹c po
g³osach, które do mnie dotar³y, tak¿e spoza naszego terenu, tekst zosta³
raczej dobrze przyjêty. Stara³em siê spokojnie z perspektywy cz³owieka
wiary daæ chrzeœcijañsk¹ odpowiedŸ wobec wyzwañ naszego czasu.
OdpowiedŸ (podpowiedŸ) t¹ kierowa³em w pierwszym rzêdzie do ludzi,
których jest mi dane spotykaæ, za których duchowe dobro muszê czuæ siê
odpowiedzialny.
Te s³owa sformu³owa³em tak¿e dla siebie. Z perspektywy roku, który
up³yn¹³ muszê powiedzieæ, ¿e mam pokój w sercu i dzisiaj ka¿de z tych
s³ów mogê powtórzyæ tak samo. S¹ one dla mnie takim samym
umocnieniem jak wtedy. Pisz¹c swoje uwagi stara³em siê odwo³aæ do
ewangelicznego przekazu. Prosi³em te¿ by upomnieæ mnie, jeœli któreœ ze
zdañ wyra¿onych przeze mnie k³óci siê z tym przekazem. We w³asnym
sercu doœwiadczam jak¹ wartoœæ dla cz³owieka niesie przes³anie S³owa,
które mamy poznawaæ, z Niego czerpaæ i siê uczyæ.
Pozwolê sobie, choæ mo¿e to i pyszne, poprosiæ Was kochani byœcie przy
okazji piêknego œwiêta 3 Maja, œwiêta Koœcio³a i Ojczyzny, raz jeszcze ten
tekst przeczytali i chwilkê nad nim podumali. To jest tak¿e zachêta dla tych,
którzy nie mieli okazji rok temu go przeczytaæ. Dzisiaj jest on do
znalezienia na stronie internetowej parafii wierzenickiej w „Zak¹tku
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wiejskiego proboszcza”. Tekst udostêpniony jest w dwóch wersjach:
pisanej i mówionej, nagranej dla radia Emaus w Poznaniu. B³ogos³awiê
wszystkich czytaj¹cych. B³ogos³awiê umi³owan¹ Ojczyznê i Koœció³ w
OjczyŸnie naszej.
x Przemys³aw Kompf

W œrodê 15 maja przypada kolejna rocznica przyjêcia przeze
mnie œwiêceñ kap³añskich. Ka¿dego roku w ten dzieñ lub pobliski
spotykamy siê jako kurs na braterskim spotkaniu. Wspólnie Bogu
sk³adamy dziêkczynienie za dar powo³ania i modlimy siê w intencji
wspólnot, poœród których przychodzi nam pos³ugiwaæ. Za ka¿dym
razem ktoœ inny jest organizatorem spotkania. W tym roku, nie waham
siê u¿yæ tego s³owa, ten zaszczyt wzi¹³em na siebie. Czyniê to po raz
drugi. W 1988 roku, a wiêc 25 lat temu, organizowa³em zjazd kursowy
bêd¹c wikariuszem parafii kolegiackiej w Œrodzie Wielkopolskiej.
Ka¿dego roku uczestniczê w naszych zjazdach. Mogê siê pochwaliæ, ¿e
dot¹d nie opuœci³em przez te 27 lat ¿adnego spotkania. Ci którzy mnie
znaj¹ wiedz¹, ¿e raczej jestem typem domatora i nie lubiê jeŸdziæ w
rozmaite odwiedziny. Moich kolegów kursowych nie spotykam zbyt
czêsto. W³aœciwie prawie wcale. Bardzo ich jednak lubiê i chêtnie
widzê. £¹czy nas wiele wspólnych seminaryjnych prze¿yæ. Niektóre z
nich opisa³em w swoich wspomnieniach
powsta³ych przy okazji jubileuszu 25 lecia kap³añstwa. .Mo¿emy nie
widzieæ siê na co dzieñ ale jesteœmy sobie bliscy. Z radoœci¹ chce ich
przyj¹æ w naszej ukochanej Wierzenicy, chcê im pokazaæ nasz piêkny
koœció³ i oœrodek
.
Choæ jest to œrodek tygodnia i godziny przedpo³udniowe, tych
którzy mog¹ przyjœæ do koœcio³a na 11.30 zapraszam na Mszê œw.,
któr¹ jak co roku bêdziemy wspólnie sprawowaæ dziêkuj¹c Bogu i
ludziom za dar kap³añskiego powo³ania.
x Przemys³aw Kompf
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Kar³owice s¹ wsi¹ powsta³¹ jako folwark w pierwszej po³owie XIX wieku
w obrêbie dawnych dóbr zakonu cysterek z Owiñsk, które w 1797 r.
przesz³y w rêce Otto Sigismunda von Treskowa z Owiñsk. Za³o¿yli j¹
Treskowowie nadaj¹c nazwê Carlowitz (Karlowitz) od popularnego w ich
rodzinie imienia Carl (Karl). Dokumenty parafialne parafii Wierzenica:
Stan Szko³y Elementarnej w Wierzenicy za rok 1820, nie wymieniaj¹
jeszcze Kar³owic. Projekt do Etatu Kasy Koœció³a w Wierzenicy ... na lata
1840-1842, zawiera spis wsi: Wierzenica, Kobylnica, Karzemka
Wierzenicka, Wierzonka, Skorzencin, Barcinek, Kar³owice, Milno,
Dêbogóra, Maruszka, Stare Legi. W latach II wojny œwiatowej nosi³y
nazwê Wittenau. W dokumentach z drugiej po³owy XX wieku niekiedy
wystêpuj¹ jako czêœci wsi Dêbogóra b¹dŸ osada. Zabudowa wsi (formalnie
s¹ wsi¹ od 1 stycznia 2009 r.) sk³ada siê z dawnego folwarku w centralnej
czêœci zabudowania gospodarcze i pó³nocnej mieszkalne oraz nowszych
bloków. Stara zabudowa mieszkalna, w znacznej czêœci z lat 1907 1912
rozlokowana jest w s¹siedztwie dwóch stawów nazywanych „Szneka”.
Dziœ s¹ one przedzielone drog¹ asfaltow¹, pierwotna droga biegnie po ich
wschodniej stronie. Po³udniow¹ czêœæ wsi tworz¹ bloki powsta³e w latach
70-tych i 80-tych XX w. W s¹siedztwie zabudowy gospodarczej znajduje
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siê dwór z drugiej po³owy XIX w. Przylega do niego od wschodu park o
powierzchni 2,5 ha powsta³y przypuszczalnie w latach 1860-80. Z
zabudowañ gospodarczych zwracaj¹ uwagê spichrz z 1881 r. i kuŸnia z
1878 r. Charakter Kar³owic jako jednostki osadniczej, jej wielkoœæ,
peryferyjne po³o¿enie w obrêbie parafii sprawia³y, ¿e mimo historycznej
przewagi ludnoœci wyznania katolickiego przez ponad pó³tora wieku
jedynym miejscem kultu móg³ byæ lub by³ krzy¿. Nie by³o mowy o jakiejœ
budowli sakralnej. Ta sytuacja zaczê³a zmieniaæ siê u schy³ku XX wieku.
W œrodê, 10 kwietnia 2013 r. miê³o dok³adnie 25 lat od chwili
poœwiêcania miejsca pod budowê kaplicy w Kar³owicach. W niedzielne
popo³udnie, æwieræ wieku temu tego donios³ego dla mieszkañców
Kar³owic aktu dokonali wspólnie ks. Jana Pieczonka (proboszcz
wierzenicki w latach 1984 1994) i ówczesny proboszcz (do 1996 r.) w
Kobylnicy ks. kanonik Wojciech Pawelczak. Obok mieszkañców
Kar³owic i Dêbogóry obecni byli projektantami przysz³ej budowli,
architekci, absolwenci Wydzia³u Architektury Politechniki Poznañskiej
Micha³ Ankiersztajn z ¿on¹ Maj¹ i Jaros³aw Wroñski. W tamtym dniu w
miejscu gdzie mia³a stan¹æ kaplica by³ tylko zarys jej murów u³o¿ony z
kamieni. W miejscu
prezbiterium sta³ o³tarz
polowy z g³azów gromadzonych dla maj¹cej siê
rozpocz¹æ budowy i
brzozowy krzy¿ przy,
których zosta³a odprawiona pierwsza w tym
miejscu msza œwiêta.
Szereg prac, poczynaj¹c
od wykopów pod fundamenty wykonywali
mieszkañcy obu wsi.
PóŸniej wspomagali oni
fachowców pracuj¹c jako
pomocnicy. Tak¿e ks. Jan Pieczonka nie szczêdzi³ osobistego trudu. Prace
te wówczas nadzorowa³ Jan JóŸwiak. Budowa finansowana by³a przez
mieszkañców parafii, g³ównie Kar³owic i Dêbogóry. Równowartoœæ
szacunkowego kosztu budowy mia³a zostaæ zebrana w formie
miesiêcznych rat wp³acanych przez rodziny na rzecz komitetu budowy.
Wspólny trud zaowocowa³ pierwsz¹ msz¹ odprawiona przez ks. J.
Pieczonkê pod dachem w salce bocznej w niedzielê 5 sierpnia 1990 roku.
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Obok salki powstawa³y zakrystia i czêœæ prezbiterium. By³ to czas
przemian ustrojowych, hiperinflacji siêgaj¹cej w 1989 r. 639,6% i planu
Balcerowicza a oprócz problemów finansowych tak¿e z materia³ami
budowlanymi. Zatrzyma³y one budowê na tym etapie na piêæ lat. To co
powsta³o do 22 czerwca 1992 r. ogl¹da³ a nastêpnie poœwiêci³ ks. biskup
Zdzis³aw Fortuniak. W 1995 r. nast¹pi³a zmiana proboszcza, zosta³ nim ks.
Jan Iwanowski. Powo³a³ nowy komitet, z którym kontynuowa³ prace

budowlane. Œrodki finansowe na ich prowadzenie ponownie zbierane by³y
wœród parafian, ale poszukiwano ich te¿ poza ni¹, choæby w sklepach w
Czerwonaku i Owiñskach. Do listopada 1998 roku ukoñczono budowê
nawy g³ównej z chórem i wie¿¹ oraz przykryto je dachem. Kolejny sk³ad
komitetu wy³oniony 30 listopada, postawi³ sobie za cel wykoñczenie nawy
g³ównej na tyle, aby mog³a odbyæ siê w niej nadchodz¹ca pasterka.
Ogromnym wysi³kiem uda³o siê to zrealizowaæ. W nastêpnym roku, do
lata, wykonano szereg dalszych prac wylewkê betonow¹ pod zadaszeniem
wie¿y i samo zadaszenie, uzupe³niono opierzenia, naprawiono pokrycie
dachowe na zakrystii, przebudowano schody wejœciowe do kaplicy,
wykonano zadaszenia nad drzwiami wejœciowymi i izolacjê fundamentów.
Schy³ek wakacji 1999 r. to kolejna zmiana proboszcza, zostaje nim ks.
Przemys³aw Kompf. Pocz¹tek jego duszpasterzowania to prace maj¹ce
podnieœæ standard praktyk religijnych w tym miejscu. W okresie jesiennozimowym wykonano betonow¹ wylewkê a na krótko przed pasterk¹
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zamontowano p³ytki. Nastêpne
lata to prace wykoñczeniowe i
wyposa¿anie kaplicy. W 2001
roku by³y to: monta¿ parapetów,
w y ³ o ¿ e n i e c o k o l i k ó w,
balustrada na chórze,
czyszczenie i malowanie ceg³y
klinkierowej na filarach, zakup
o³tarza i mebli do prezbiterium
oraz zakrystii, sprowadzenie
³awek dla wiernych. Œrodki na to
pochodzi³y w tym i kolejnych
latach w czêœci od mieszkañców
Kar³owic i Dêbogóry ale te¿ od
osób prywatnych z parafii i
spoza niej oraz firm i instytucji.
Rok 2003 to chodnik przed
kaplic¹, wykonanie podjazdu
do salki bocznej dla matek z
ma³ymi dzieæmi i osób
niepe³nosprawnych oraz wizyta biskupa Grzegorza Balcerka. PóŸniej
nasadzanie drzew i krzewów oraz instalacja ogrzewania pierwsza
pasterka w ciep³ej kaplicy. Nastêpny rok, w po³owie maja wzbogaci³
œwi¹tyniê o witra¿e autorstwa Michaliny Mendelewskiej, chodnik wokó³
kaplicy. Dekretem z 18 grudnia 2004 arcybiskup ks. Stanis³aw G¹decki
nada³ jej tytu³ (imiê) Jezusa Dobrego Nauczyciela i ustanowi³ odpust w
dniu 14 paŸdziernika Dniu Nauczyciela. By³o to znakomite zwieñczenie
„roku Kar³owic”. Rok 2005 to dla patrz¹cych na kaplicê wyraŸne jej
wypiêknienie
we wrzeœniu i paŸdzierniku zosta³a ocieplona i
otynkowana. Ks. pra³at Tadeusz Neuman 14 paŸdziernika sprawowa³
pierwsz¹ mszê odpustow¹. Podczas mszy odpustowej (13 paŸdziernika) w
nastêpnym 2006 roku ks. biskup Grzegorz Balcerek poœwiêci³ obraz
Jezusa Dobrego Nauczyciela autorstwa Marka Krygiera. Podczas tej mszy
Anna Staœkowiak œpiewa³a pieœñ o Dobrym Nauczycielu. 5 grudnia 2007 r.
mo¿na by³o wejœæ na chór po eleganckich drewnianych schodach. W
odpustowy wtorek 14 paŸdziernika 2008 do kaplicy swoim dŸwiêkiem
zaprasza³ dzwon o imieniu Dobry Nauczyciel wykonany w odlewni Braci
Kruszewskch z Wêgrowa rodzinnych stron Augusta Cieszkowskiego a
poœwiêcony 9 dni wczeœniej przez ks. P. Kompfa. Ka¿dy nastêpny rok niós³
z sob¹ kolejne mo¿e mniej widoczne ale konieczne prace, coraz czêœciej
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mia³y one charakter remontowy.
Czas budowy kaplicy zarówno w
rozumieniu iloœci up³ywaj¹cych lat
jak te¿ etapowego jej charakteru,
nie zawsze rzetelni wykonawcy i
jakoœæ materia³ów sprawia³y, ¿e
coraz czêœciej coœ wymaga³o
n a p r a w y. W z a l e c e n i u k s .
arcybiskupa S. G¹deckiego z 9
czerwca 2011 r. by³o pomalowanie
kaplicy, zacieki nie dodawa³y jej
uroku. Jednak samo malowanie
by³oby tylko pó³œrodkiem a zacieki
za jakiœ czas znów sta³y by siê
„ozdob¹” kaplicy. St¹d najpierw,
od sierpnia, dach zosta³ pokryty
blachodachówk¹ a nastêpnie
wewn¹trz filary i okna z witra¿ami
zosta³y ob³o¿one p³ytkami
klinkierowymi a œciany i sufit
odmalowane. Tak odrestaurowane
wnêtrze ubogaci³ obraz œw. Piotra
trzymaj¹cego klucze do Królestwa
Bo¿ego, dar Jacka Wojciechowskiego
Przyjaciela Wierzenicy
poœwiêcony podczas mszy odpustowej 14 paŸdziernika 2011 r. W roku
2012 mieszkañcy Kar³owic otrzymali u³o¿on¹ przez ks. Przemka
modlitwê do Jezusa Dobrego Nauczyciela. Ten miniony rok to tak¿e
powstanie zadaszenia nad wejœciem g³ównym i renowacja prowadz¹cych
do niego schodów oraz salki œwietlicy.
Kaplica i jej otoczenie s³u¿¹ nie tylko parafianom z Kar³owic i
Dêbogóry. Tutaj odbywaj¹ siê takie imprezy jak parafialny dzieñ dziecka,
konkurs biblijny. W niej (salka boczna) odby³y siê konsultacje
mieszkañców nad statusem Kar³owic osada czy wieœ (18 stycznia 2007 r.).
Jest te¿ miejscem wystêpów artystycznych; jase³ka, recytacja wierszy
przez poetkê Iwonê Gr¹ck¹, koncert holenderskiego zespo³u Sound of
Glory z Verienzen. Znakomicie te¿ zapisa³a siê w pamiêci
odpoczywaj¹cych przy niej i podejmowanych posi³kiem uczestników
Maratonu Lednickiego, pierwszy raz 2 czerwca 2007 roku. Wydzielono z
niej (w podziemiu) pomieszczenie na
œwietlicê, która zaczê³a
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funkcjonowaæ w paŸdzierniku 2007 r. tak¿e jako miejsce spotkañ
mieszkañców.
Nie wymieniamy nazwisk osób zaanga¿owanych w prace
poszczególnych edycji komitetu budowy czy realizuj¹cych konkretne
zadania niekiedy z u¿yciem w³asnego sprzêtu (choæby przywóz w³asnym
ci¹gnikiem ceg³y z Mœciszewa) lub narzêdzi. Przez te lata by³o to pewnie
kilkaset osób, w tym tak¿e m³odzie¿. Nazwiska kilkudziesiêciu z nich
mo¿na ustaliæ (przynajmniej w niektórych okresach by³y odnotowywane),
niestety nie wszystkich i nie chc¹c nikogo uraziæ zrezygnowaliœmy z tego.
Podobnie ma siê sprawa z osobami, firmami i instytucjami
wspomagaj¹cymi dzie³o kar³owickiej œwi¹tyni, czêœæ z nich wnosz¹c swój
wk³ad bardzo wyraŸnie zastrzeg³a sobie pozostanie anonimowym.
Wszystkie te osoby, firmy i instytucje zas³uguj¹ na wdziêcznoœæ tych,
którym dziœ s³u¿y i s³u¿yæ bêdzie kar³owicka kaplica. Za pomoc w
zbieraniu informacji o jej dziejach dziêkujemy pañstwu: Józefowi
P³awskiemu, Janowi JóŸwiakowi, Gabrieli i Ryszardowi Nowakom,
Barbarze Miko³ajewskiej. Dziêkujemy równie¿ za u¿yczone zdjêcia z
okresu budowy kaplicy.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Zamierzaliœmy spotkaæ siê z ks. Janem i poprosiæ
aby opowiedzia³ o powstawaniu kaplicy w
Kar³owicach. Spotkanie to nie dosz³o do skutku, ale
przeprowadziliœmy rozmowê telefoniczn¹. Pe³nym
wzruszenia g³osem ks. Jan opowiada³.
Te czasy, Bo¿e Œwiêty, ile wspomnieñ
zwi¹zanych z Wierzenic¹ przywo³uj¹. W Wierzenicy by³em od 1 grudnia
1984 r. do 30 grudnia 1994 r. Kiedy tu przyszed³em nauka religii w
Kar³owicach odbywa³a siê w kolejnych domach u ludzi. Pierwszy raz
spotka³em siê z tym. Ludzie, którzy mnie i dzieci przyjmowali byli
autentyczni, szczerzy, wk³adali w to niema³o wysi³ku. Przychodzi³y tam
te¿ wtedy dzieci z Milna. A¿ siê wierzyæ nie chce jak to wygl¹da³o. Nie
by³o podrêczników, dzieci najczêœciej robi³y notatki na kolanie, tylko dla
czêœci starcza³o miejsca przy stole. Lekcja religii w którymœ domu w
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Kar³owicach i opowiadam o œwiêtach, choince w domach. Pytam gdzie
jeszcze by³a choinka, i w pewnym momencie mówiê, w koœciele. Kilka
dzieciaków zaczyna mi siê œmiaæ, zastanawiam siê co siê dzieje, dlaczego
choinka w koœciele to jest takie œmieszne. Potem okaza³o siê, ¿e dzieci z
Kar³owic w koœciele choinki nie widzia³y, bo po prostu nie by³y w nim. Ta

odleg³oœæ, nie by³o drogi miêdzy Wierzenic¹ i Wierzonk¹. O komunikacji
autobusowej z Kar³owic do Wierzenicy nikomu jeszcze nawet siê nie œni³o.
Kto to dzisiaj pamiêta ? By³o b³oto, przez „Babicê” nie by³o mo¿na
przejechaæ. A jad¹c do Wierzenicy od strony Kobylnicy wiosn¹ i jesieni¹
bez traktora ma³o kto mia³ szansê podjechaæ samochodem osobowym z
doliny G³ównej na górê. Z Kar³owic w koœciele zwykle pojawia³y siê tylko
dwie rodziny, jedni przyje¿d¿ali syrenk¹ a drudzy chyba trabantem.
Zacz¹³em myœleæ jak te po³o¿one gdzieœ na koñcu parafii Kar³owice
zwi¹zaæ z koœcio³em. Co zrobiæ skoro dróg nie ma? Có¿, trzeba sprawiæ by
tam powsta³o jakieœ miejsce kultu dla tych kochanych ludzi. St¹d myœlenie
jak to zrobiæ, ¿eby tam wybudowaæ kaplicê. Wtedy ludzie jeszcze umierali
w domach, a nie tylko w szpitalach. Myœla³em, ¿e bêdzie te¿ mo¿e
potrzebne takie miejsce, ¿eby trumnê po œmierci przechowaæ, taka ma³a
kostnica i oczywiœcie salka do nauki religii. Po dwóch trzech latach
zacz¹³em starania, ¿eby taki obiekt stworzyæ. Potrzebny by³ teren pod
budowê. Zwraca³em siê do biskupa i naczelnik gminy o pomoc. Bieda by³a
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wtedy, a z drugiej strony Kar³owice jako gospodarstwo wówczas
prezentowa³y siê ca³kiem dobrze. Przy gospodarstwie by³ taki skrawek
ziemi. Teren by³ skarbu pañstwa i w jakimœ stopniu mog³a nim
dysponowaæ gmina. St¹d chyba od gminy otrzymaliœmy go w wieczyst¹
dzier¿awê. Po paru latach mojego pobytu by³ ju¿ projekt œwi¹tyni
zatwierdzony przez biskupa. Mia³em takie szczêœcie, ¿e spotyka³em ludzi,
którzy w konkretnej sytuacji byli bardzo ¿yczliwi i pomocni.
Podpowiadali oni ró¿ne rozwi¹zania, dziêki temu wszystko to zaczyna³o
dzia³aæ. Pod koniec okresu socjalistycznego by³y projekty i zgoda na
budowê. Taka anegdota, z albertynk¹ siostr¹ El¿biet¹ i Janem JóŸwiakiem
przyjechaliœmy na plac przysz³ej budowy, chyba w niedzielê po po³udniu.
Siostra, z któr¹ niedawno rozmawia³em pamiêta, ¿e jakaœ starsza pani
odbiera³a mleko z obory gospodarstwa i widz¹c nas rzek³a; O ksi¹dz tutaj u
nas i siostra zakonna, co wy tutaj bêdziecie robiæ ? Jak us³ysza³a, ¿e bêdzie
budowana kaplica powiedzia³a: Mój Bo¿e a ja ju¿ nie mam si³y, ¿eby do ty
Wierzenicy dojechaæ, jak tu bêdzie ta kaplica, jaka to bêdzie moja radoœæ.
Zaczê³o siê gromadzenie materia³u, zamówi³em ceg³ê, któr¹ traktorami ze
stacji w Kobylnicy zwieŸli pracownicy gospodarstwa i rolnicy z
Dêbogóry. Na wiosnê 1989 roku zaczê³a siê budowa, wykopy

fundamentowe, doprowadzenie pr¹du. Wspomagali mnie parafianie, by³a
ogromna ¿yczliwoœæ ludzi. Funkcjê kierownika pe³ni³ Jan JóŸwiak z
poznañskiej Hydrobudowy. Projekt kaplicy by³ darowizn¹ m³odych
architektów. W tamtym czasie Kar³owice by³ finansowane ze œrodków
parafii bie¿¹ce sk³adki i ofiary kolêdowe, nie by³o ¿adnych zewnêtrznych,
ani od kurii czy sponsorów. Na pocz¹tku budowa³ m³ody murarz z
pomocnikiem wspomagani przez mieszkañców Kar³owic. Ludzie chêtnie
w³¹czali siê w ró¿ne prace. Jak ju¿ stanê³a czêœæ po prawej stronie
oficjancie salka katechetyczna to ju¿ zaczê³y odbywaæ siê msze. By³o
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tylko kilka krzese³ek pod œcian¹ dla najstarszych. Czêsto ludzie opierali siê
jeden o drugiego, byliœmy blisko siebie. Z pocz¹tku zdarza³y siê te¿
przewiewy, bo niektóre otwory by³y tylko zastawione ceg³ami. Kiedyœ
podczas ró¿añca w paŸdzierniku, zaczynali go najstarsi uczniowie, z ósmej
klasy i potem m³odsi niektórym babciom lecia³y ³ezki z oczu. Przy jakiejœ
okazji zapyta³em któr¹œ z nich co siê wtedy sta³o, a ona odpowiedzia³a, ja
nie myœla³am, ¿e ta moja prawnuczka tak ³adnie siê modli. To takie mi³e,
niesamowite wspomnienie. W tej ma³ej salce by³y najfajniejsze spotkania.
Oczywiœcie do pewnego czasu s³u¿y³a ona te¿ swojemu zak³adanemu
przeznaczeniu, czyli prowadzeniu lekcji religii. Potem kiedy jeszcze nie
by³o oficjalnie religii w szkole, ja ju¿ w niej by³em w szkole w Wierzonce,
o pó³ roku wyprzedziliœmy zmiany. Parafia podpisa³a umowê ze szko³¹, ¿e
ta udostêpnia nieodp³atnie pomieszczenia na katechezê. I pamiêtam chyba
by³o to 1 czerwca graliœmy my nauczyciele z ósm¹ klas¹ w siatkówkê.
Zaczêliœmy dzielnie walczyæ jak lwy, byliœmy m³odzi nie wiem czy
pierwszego seta nie wygraliœmy, nastêpne na pewno przegraliœmy.
Ks. Jan Kar³owice odwiedzi³ dopiero w 2005 roku, kiedy w szkole
odbywa³a siê uroczystoœæ z okazji 100-lecia jej istnienia, a w Kar³owicach
by³a msza œw. Opowiedzia³ nam te¿ o tym co robi³ w wierzenickiej
œwi¹tyni, ale o tym przy innej okazji.
Ks. Jana wys³uchali Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Naszemu Proboszczowi podczas kolêdy przychodzi do g³owy wiele
ciekawych pomys³ów, które swoim parafianom niezw³ocznie
przekazuje. Tym razem jednak historia siê odwróci³a pomys³, a
w³aœciwie interesuj¹cy materia³, zosta³ dostarczony Ksiêdzu.
Mia³o to miejsce w Bugaju, u pana Mariana Matuszaka. Ciekawy materia³,
autorstwa harcmistrza Henryka Œniegockiego, w którego posiadaniu by³
wspomniany parafianin, dotyczy³ historii harcerstwa, a w³aœciwie jego
pocz¹tków na ziemi wielkopolskiej. Powsta³ w latach 70., jako czêœæ
dokumentów szkoleniowych dla Komendy Chor¹gwi Wielkopolskiego
ZHP. Idealnym do niego uzupe³nieniem s¹ zdjêcia podarowane przez
Wawrzyñca Wierzejewskiego, potomka jednego z za³o¿ycieli skautingu
czyli przodka dzisiejszego harcerstwa na naszych ziemiach.
Co ten materia³ ma wspólnego z nami, parafianami? Otó¿ mówi o
Wierzenicy!

Pocz¹tki raczej nigdy nie s¹ proste i tak te¿ by³o w wypadku skautingu harcerstwa. Czasy zaboru pruskiego i usilnych starañ okupantów, aby
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zniemczyæ Polaków nie sprzyja³y rozwojowi organizacji o charakterze
patriotycznym. A jednak harcerzom siê uda³o dzia³ali czêœciowo
konspiracyjnie, organizuj¹c spotkania dla m³odych i odwa¿nych Polaków.
Jak zaznacza Ksi¹dz Proboszcz, przekazuj¹c nam te materia³y: „Czy
trzeba dodawaæ, ¿e w³aœnie z tych grup aktywnych Polaków, w tym
skautów rekrutowa³o siê póŸniej wielu Powstañców Wielkopolskich?
W trzeciomajowe Œwiêto Ojczyzny warto o tym wspomnieæ. Warto
tym ludziom oddaæ szacunek. Ucieszmy siê te¿ tym, ¿e tak¿e tamto
pokolenie Polaków zna³o i odkrywa³o zalety Wierzenicy.”
Warto teraz oddaæ g³os w³aœnie Henrykowi Œniegockiemu, twórcy tego
opracowania. Zachêcamy do lektury tego fragmentu jego wspomnieñ:

„M³odzie¿y pracuj¹cej nie przys³ugiwa³y wówczas ¿adne urlopy. Na
æwiczenia polowe i wycieczki m³odzie¿ mog³a wyruszaæ tylko w sobotê
wieczorem i poœwiêcaæ na nie ca³¹ niedzielê. Tote¿ co roku
wykorzystywano na nie dwa dni œwi¹teczne z okazji Zielonych Œwi¹t. I tak
w roku 1916 M.K.S. Zorganizowa³a wielki zlot dru¿yn nie tylko z
Poznania ale i przyby³ych z innych miejscowoœci. Zlot ten, w którym
bra³o udzia³ przesz³o 400 skautów, odby³ siê w Wierzenicy, 13 km za
Poznaniem. Tutaj dru¿yny wykazywa³y sw¹ sprawnoœæ w budowaniu
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obozów, w pionierce i sygnalizacji. Zdobywano stopnie organizacyjne
wywiadowcy, æwika lub sprawnoœci pioniera, sygnalisty, sanitariusza itd.
G³ównym zajêciem na zlocie by³y wielkie æwiczenia terenowe na mod³ê
wojskow¹ oraz wieczorem gawêda przy ognisku ze œpiewem pieœni,
przewa¿nie bojowych i patriotycznych. Na gawêdê i ognisko zapraszano
okoliczn¹ ludnoœæ wiejsk¹, która w patriotycznym nastroju wraca³a
zadowolona do swych domów.”

„Na Zielone Œwi¹tki roku 1918 postanowi³a G³ówna Kwatera
Skautowa znowu zwo³aæ tradycyjny ju¿ zlot wszystkich dru¿yn
wielkopolskich tym razem do Wierzenicy. Jak na czasy wojenne by³o to
bardzo odwa¿ne posuniêcie. Wiedzieliœmy te¿, ¿e w³adze pruskie s¹
nastawione wrogo wobec skautingu. Jednak¿e niepowodzenia wojsk
niemieckich na froncie zachodnim uczyni³y nas tak odwa¿nymi, ¿e
wyst¹pi³em z wnioskiem do landrata (starosty) powiatu poznañskiego o
zezwolenie na urz¹dzenie obozu w Wierzenicy w dniach 19 i 20 maja 1918
roku. W sobotê 18 maja skaut pracuj¹cy w starostwie jako pos³aniec
zawiadomi³ mnie, ¿e jest zakaz urz¹dzania obozu i w tej sprawie mam
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przyjœæ natychmiast do urzêdu. Zamiast pójœæ do starostwa,
natychmiast wyjecha³em do Wierzenicy. Czêœæ bowiem skautów by³a
ju¿ tam od pi¹tku i budowa³a i urz¹dza³a obóz. W sobotê 18 maja po
po³udniu zaczêli do obozu zje¿d¿aæ siê skauci z ca³ej Wielkopolski.

Skauci inowroc³awscy mieli du¿e trudnoœci w drodze ze strony
niemieckich w³adz kolejowych. Odmówiono im prawa przejazdu , gdy¿
jechali w pe³nym umundurowaniu skautowym. Dopiero gdy siê przebrali
w normalne ubrania cywilne, a mundury mieli zapakowane, dojechali do
stacji Kobylnica pod Poznaniem. Tutaj pokazali mnie jako
komendantowi obozu urzêdow¹ gazetê niemieck¹ tzw. „Amtsblatt”
dla regencji poznañskiej z dnia 16 maja, w której og³oszono, ¿e w dniu
15 maja 1918 centralne w³adze niemieckie rozwi¹za³y polski skauting
na terenie Rzeszy Niemieckiej. Harcerzom, którzy przywieŸli t¹
wiadomoœæ surowo zabroni³em rozg³aszaæ j¹ w obozie. Wieczorem, kiedy
dru¿yny ju¿ prawie ukoñczy³y budowê swych obozów na wielkiej
przestrzeni terenu zlotowego, a tu i ówdzie pali³y siê ju¿ ogniska
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wewnêtrzne , zjawi³o siê dwóch ¿andarmów. Ale na szczêœcie nie zgorszyli
siê naszym obozem ani nie zakazywali obozowania, tylko w grzeczny
sposób zwrócili nam uwagê na zachowanie ostro¿noœci przy ogniskach i
przestrzeganie przepisów przeciwpo¿arowych. Kilka minut póŸniej
wartownik skaut z pó³nocnego krañca obozu melduje mi, ¿e jakiœ trzeci,
inny ¿andarm wyzywa, krzyczy i grozi oraz natychmiast nakazuje zwijaæ
obozy i wynosiæ siê do domów. Zaraz tam pobieg³em. ¯andarmowi, który
tak siê rzuca³, powiedzia³em, ¿e przed chwil¹ „Oberwachtmeister” , który
z nami rozmawia³ i nic nie mia³ przeciwko obozowaniu, zgodzi³ siê na nie.
Wtedy ten ¿andarm umilk³ natychmiast i to wystarczy³o aby móc uspokoiæ
jego zuchwa³oœæ . Ale do póŸna w noc ko³o obozu krêci³o siê i strzeg³o nas
z dala trzech ¿andarmów i trzech tajnych policjantów. W koñcu znudzi³o
siê i to nocne pilnowanie nas i niepostrze¿enie zniknêli z naszych oczu.
Mimo tych niespodziewanych przeszkód wykonaliœmy ca³kowicie
program naszego zlotu. Nazajutrz, jako ¿e to by³o pierwsze œwiêto
Zielonych Œwi¹t i niedziela, udaliœmy siê w imponuj¹cym pochodzie
na nabo¿eñstwo polowe do Kobylnicy. Tutaj po odprawieniu
nabo¿eñstwa przyby³y z Poznania ks. Kanonik Józef Pr¹dzyñski, w czasie
okolicznoœciowego kazania, powiadomi³ zebranych o oficjalnym
rozwi¹zaniu skautingu polskiego przez w³adze niemieckie. Wiadomoœæ ta
spad³a na wszystkich niespodziewanie i wywo³a³a naturalnie powszechne
wielkie oburzenie. Wtedy wszed³em na krzes³o i w gor¹cych s³owach
zaprotestowa³em przeciwko takiemu zarz¹dzeniu ze strony w³adz, a
swoje wyst¹pienie zakoñczy³em okrzykiem „Niech ¿yje Polska”. Po
odœpiewaniu hymnu narodowego - „Jeszcze Polska nie zginê³a” - w
bojowym nastroju wróciliœmy do obozu. W czasie ciszy poobiedniej
zawo³a³em wszystkich dru¿ynowych na poufn¹ odprawê. Na niej
omówiliœmy zasady i metody dalszej pracy w œcis³ej konspiracji. By³o to
prze³omowe wydarzenie w naszym ¿yciu skautowym. Zlot tak wielki,
zorganizowany w tak wa¿nej chwili da³ wytyczne do dalszej pracy w
nowych trudnych konspiracyjnych warunkach i zmobilizowa³ si³y
wszystkich do wytrwania i kontynuowania dzia³alnoœci skautowej.”
Cytowany fragment wspomnieñ pokazuje, ¿e o harcerstwie warto mówiæ i
warto pamiêtaæ. Jest to organizacja o tradycjach patriotycznych z której
wywodz¹ siê nie tylko Powstañcy Wielkopolscy, ale i miêdzy innymi,
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kilkanaœcie lat póŸniej, pokolenie Szarych Szeregów. Cieszy fakt, ¿e kilka
wa¿nych dla ówczesnego skautingu (harcerstwa) wydarzeñ mia³o
miejsce w³aœnie w Wierzenicy.
Równie¿ dzisiaj, co prawda nie tak imponuj¹cej wielkoœci, ale spotykamy
obozy na naszym terenie ostatnio Zawiszacy robili swój obóz w
Ludwikowie, czasem na Mszê Œwiêt¹ przybêd¹ harcerze z okolicznych
biwaków i stoj¹c na bacznoœæ odœpiewaj¹ Modlitwê harcersk¹. To
pokazuje, ¿e ta organizacja nie jest przesz³oœci¹, ale dzia³a nadal. I dzia³a
prê¿nie.
Zapraszamy do harcerstwa wszystkich w wieku od 6 do 18 lat wiêcej
informacji mo¿na uzyskaæ u nas osobiœcie (od wielu lat jesteœmy
aktywnymi instruktorami harcerstwa), jak równie¿ na stronach
chor¹gwi wielkopolskiej ZHR
Wielkopolanki.zhr.pl oraz
Wielkopolanie.zhr.pl
Weronika i Piotr Pominowie

Sto zeszytów „Wierzeniczeñ” i 14 lat istnienia tyle liczy pismo
wychodz¹ce przy Parafii p.w. œw. Miko³aja w Wierzenicy. Przez ten
czas, znaczny ju¿ czas, trafia pod przys³owiowe strzechy przynajmniej
czterokrotnie w roku gazeta, która bezpoœrednio dotyczy mieszkañców
wsi i jej najbli¿szych okolic. Czytelnicy „Wierzeniczeñ” poznaj¹ t¹
drog¹ wartoœci najwa¿niejsze, które zawarto w has³ach programowych
pisma: Ludzie Religia Kultura Rodzina. Poznaj¹ historiê swojego
miejsca na ziemi i œledz¹ na bie¿¹co ¿ycie swojej parafialnej rodziny.
Poznaj¹ uroki krajobrazu i dowiaduj¹ siê o walorach przyrodniczych tej
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ziemi, naprawdê cennych. Okolice
Wierzenicy stanowi¹ rolnicz¹ enklawê z wartoœciowymi z ekologicznego punktu widzenia
wyspami œrodowiskowymi zadrzewieniami i
alejami przydro¿nymi. A wszystko to zamkniête, jakby oprawione w lasy Puszcza
Zielonka od pó³nocnego-wschodu i lasy
kobylnickie (wierzenickie kiedyœ) od po³udniowego-zachodu. I ten wspania³y krajobraz
przecina rzeczka G³ówna, p³yn¹ca niezwykle
urokliw¹ dolin¹.
Drodzy mieszkañcy i czytelnicy „Wierzeniczeñ”, jako przyrodnik mogê zaœwiadczyæ,
¿e to niezwyk³e miejsce na ziemi, chocia¿
ogl¹dane na co dzieñ wydaje siê takie zwyczajne. Otaczaj¹ca Was przyroda nie jest
zwyczajna z dobrze zachowanym krajobrazem. A do tego tradycja ¿ycia kulturalnego i
naukowego, jakie roztacza³ niegdyœ dwór
siedziba Augusta Cieszkowskiego wielkiego
filozofa i Polaka, zarazem Europejczyka.
Dziêki Panu Bogu i ludziom dobrej woli, i
ciê¿kiej pracy, ten dwór powsta³ z ruin i ¿yje
nowym ¿yciem, œwiadcz¹c zarazem o
œwietnej przesz³oœci i znakomitym
mieszkañcu Wierzenicy.
O tym wszystkim mówi¹ nam
„Wierzeniczenia”! Ucz¹ mieszkañców
kochaæ swoj¹ najbli¿sz¹ ojczyznê. A zawdziêczamy istnienie i trwanie pisma grupce
ludzi, którym siê chce chcieæ. Przewodnikiem Redakcji, jak ca³ej parafii, jest
cz³owiek niezwyk³y i duszpasterz niezwyk³y
ksi¹dz proboszcz Przemys³aw Kompf. I
dodajmy jeszcze, ¿e do jego grona nale¿¹ i
dla nas czytelników pracuj¹ równie¿ Pañstwo
Ewa i W³odzimierz Buczyñscy, Gra¿yna i
Maciej Dominikowscy, z grupk¹ wspó³pracowników jeszcze.
Jako by³y mieszkaniec Wierzenicy
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z ogromn¹ niecierpliwoœci¹ oczekujê
ka¿dego kolejnego zeszytu. A mam komplet,
tj. od grudnia 1999 roku. „Wierzeniczenia”
mówi¹ mi o ¿yciu wsi i jej mieszkañcach, s¹
kronik¹ mieszkañców parafii, w jakimœ ju¿
sensie s¹ te¿ kronik¹ mojego ¿ycia.
¯yczê Redakcji wytrwa³oœci,
Czytelnikom, w tym sobie, by
„Wierzeniczenia” d³ugo nas cieszy³y, niech
trwaj¹!
Przyjaciel Wierzenicy
Prof. dr hab. Józef Banaszak

W drodze z „Wierzeniczeniami”
Ks. Przemek:„Przypominam, ¿e Ty masz
napisaæ o 100 numerach Wierzeniczeñ”.
Czternasty rok wydawania, sto zeszytów przyznam, ¿e sam niedowierzam jak to siê
sta³o. Nie jest to ³atwe zadanie, pisanie o tym
co siê robi. Opowiem wiêc czym dla mnie s¹
Wierzeniczenia.
Przede wszystkim wieloletni¹ przygod¹,
któr¹ porówna³bym do drogi. Tak jak
w wêdrówce s¹ momenty trudne i nu¿¹ce,
a osi¹gniêty cel nie zawsze
satysfakcjonuj¹cy. Przecie¿ nie jest tak, ¿e
jestem zachwycony ka¿dym numerem. Nie
raz, nie dwa widzê, ¿e s¹ b³êdy, ¿e mo¿na
by³o siê lepiej przy³o¿yæ, ciekawiej opisaæ.
Ile jest zreszt¹ rzeczy nieopisanych, zdarzeñ,
które umknê³y?
Ale s¹ oczywiœcie piêkne chwile, które
mo¿na z kolei porównaæ do wejœcia na szczyt
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i ogl¹dania widoków. Od czasu do czasu
lubiê przerzuciæ sobie stertê archiwalnych
numerów. Jest to trochê tak jak przegl¹danie
rodzinnego albumu. Przypominaj¹ siê dobre
wydarzenia, które dane nam by³o prze¿yæ.
Myœlê, ¿e z „Wierzeniczeniami” jest jak ze
starym winem. Wiele tekstów, które w
momencie ukazania wydaj¹ siê
nieatrakcyjne, okazuj¹ siê prawdziwymi
skarbami po latach. Sam siê o tym
przekona³em.
W czasie drogi mo¿na czasem przystan¹æ,
przysi¹œæ i porozmawiaæ z napotkanym
cz³owiekiem. „Wierzeniczenia” daj¹ ku temu
okazjê. Najlepszym przyk³adem s¹ dwa
materia³y (o Kar³owicach i skautach)
z bie¿¹cego numeru. Zainicjowane przez
ludzi niezwi¹zanych z redakcj¹ mog³y ujrzeæ
œwiat³o dzienne tylko dziêki temu, ¿e jest
takie miejsce jak ³amy pisma. Tak, te
wszystkie historie wys³uchane i spisane
przez redakcjê s¹ dla mnie zdecydowanie
dobrymi momentami. Wspomnienia ks. Jana
Pieczonki bardzo mnie urzek³y, takie
opowieœci móg³bym czytaæ bez koñca. Dla
mnie przestrzeñ Wierzenickiej Ziemi bez
„Wierzeniczeñ” by³aby ubo¿sza o te
wszystkie spotkania z rzeczywistymi ludŸmi
i ich nieraz radosnymi, a innym razem
dramatycznymi historiami. Jestem bardzo
ciekaw gdzie ta droga poprowadzi, kogo na
niej spotkam i co us³yszê. I dlatego
chcia³bym, aby „Wierzeniczenia” siê
ukazywa³y. Je¿eli ktoœ podziela moje zdanie
to bardzo siê cieszê.
uwa¿ny czytelnik
Maciej Dominikowski

5 [100] 2013

27

Przy wierzenickim koœciele ruszy³ II etap budowy wiaty turystycznej.
Bêdzie s³u¿y³a wszystkim, którzy w celach duchowych i rekreacyjnych
pragn¹ odwiedziæ Wierzenicê i jej okolicê. Inwestycja wymaga sporych
nak³adów finansowych, dlatego zwracamy siê z gor¹ca proœb¹ do
wszystkich osób, którym drogie jest to miejsce o wsparcie modlitewne
i materialne. Przewidywane otwarcie i poœwiêcenie 3 Maja 2014.

Jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ pomoc finansow¹.
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