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   W lipcu prze¿ywaæ bêdziemy pi¹t¹ rocznicê od momentu 
uruchomienia oœrodka pomocy dla m³odzie¿y uzale¿nionej.  Z tej okazji 
poprosi³em Ksiêdza Waldemara Twardowskiego by przygotowa³ 
okolicznoœciowe s³owo podsumowuj¹ce  ten czas, by trochê nam 
opowiedzia³  o codziennym ¿yciu tego domu. Cieszê siê zapowiedzi¹, 
¿e w dniu jubileuszowej uroczystoœci po Mszy œw. o 11.00, w sobotê 
20 lipca,  bêdzie specjalna okazja dla wszystkich chêtnych 
zwiedzenia oœrodka i pos³uchania jak wygl¹da praca terapeutyczna.  

   Na pewno cieszê siê tym domem.  £ask¹ Bo¿¹ jest dla mnie, ¿e mogê z 
bliska patrzeæ jak to dzie³o powoli siê rozwija. Stoj¹c z boku prze¿ywam 
wszystkie radoœci i k³opoty tej wspólnoty. Oczywiœcie stale noszê 
wszystkich w swoim sercu. Raduje mnie ka¿da osoba, która  koñczy 
pomyœlnie swój pobyt w oœrodku. Ciesz¹ mnie póŸniej odwiedziny, 
telefony, zaproszenia od tych, którzy powrócili do normalnego ¿ycia 
 i widaæ, ¿e danej im przez Opatrznoœæ szansy nie zmarnowali.
 
   To jest szczególna ³aska z martwych wstania. Wszyscy, którzy 
mo¿emy na to patrzeæ jesteœmy œwiadkami tego w³aœnie cudu 
z martwych powstania. 

   Wierzenicki dom jest spe³nieniem  moich kap³añskich marzeñ o 
miejscu, które s³u¿y³oby  pomoc¹ uzale¿nionej od narkotyków, czêsto 
bezdomnej m³odzie¿y. Nie pomo¿e  siê wszystkim. Mo¿na pomóc 
jednak chocia¿ niektórym. Patrz¹c na sposób prowadzenia tego domu 
zauwa¿am, ¿e jest wprost przepastna ró¿nica w stosunku np. do 

pañstwowego zak³adu poprawczego (mia³em okazjê pracowaæ tam jako 
kapelan przez ponad 5 lat). Podobne problemy ale zupe³nie inny sposób 
dzia³ania wychowawczego. Myœlê, ¿e s¹ te¿ zupe³nie inne rezultaty. 
Poznacie ich po owocach  (Por. Mateusza 7.20).

   

Przez te lata dom piêknie wrós³ w wierzenicki krajobraz. Nie wiem, czy 
wszystkie osoby  miejscowe zauwa¿y³y, ¿e oœrodek nosi dumn¹ nazwê 
„Wierzenica” . S¹dzê, ¿e jest to niezwykle piêkna i wartoœciowa  
promocja dla miejscowoœci. M³odzie¿ zyska³a sympatiê otoczenia. 
Dziœ wszyscy wiedz¹, ¿e takiego miejsca  nie trzeba siê baæ. Nie nale¿y 
siê baæ oœrodka terapeutycznego. Dla m³odych groŸniejsze jest 
czêsto  otoczenie szkó³. Niebezpieczne s¹ puby, dyskoteki, miejsca 
koncertowe, si³ownie itp. Warto dbaæ o swoje dzieci by nie mia³y 
ci¹got do tego typu miejsc. Kiedyœ wspomina³em: „Czasami osoby z 
zewn¹trz pytaj¹ mnie: jak ludzie ze wsi reaguj¹ na ten oœrodek. 
Nauczy³em siê im odpowiadaæ tak: w samym s³owie „Wierzenica”, 
które trzeba uczyæ siê wymawiaæ z namaszczeniem, zapisane jest 
dobro. Ludzie w tym miejscu nie s¹ zamo¿ni, wielu wrêcz ¿yje biednie, 
dlatego dostrzegaj¹ biedy innych..., tak¿e m³odzie¿y. Ludzie tu 
rozumiej¹, ¿e w biedzie trzeba sobie pomagaæ. Oczywiœcie, rol¹ ksiêdza 
jest te¿ mówiæ  o w³aœciwych postawach ze wzglêdu na mi³oœæ 
Chrystusa.... Myœlê, ¿e wielu mieszkañców naszych miejscowoœci 
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obecnych w koœciele w czasie  zakoñczeñ terapii by³o mile 
zaskoczonych i te¿ wzruszonych kiedy s³yszeli pod swoim adresem 
skierowane s³owa podziêkowañ wyra¿ane przez rodziców”  
(Wierzeniczenia, 10/2011, s 5-6).
   W podnios³ej jubileuszowej chwili raz jeszcze powtórzê:
     „Tak jakoœ wysz³o, ¿e z wysi³ku i starañ wielu osób i zrozumienia 
innych, w niezamo¿nej Wierzenicy powsta³, tak jasno to zupe³nie 
widzê, najpiêkniejszy pomnik ku czci papie¿a Jana Paw³a II. 
Pomnik zbudowany z ¿ywych serc ludzi tworz¹cych konkretne 
Dzie³a Mi³osierdzia, o których mówi³ i o które prosi³ papie¿”  
(Wierzeniczenia, 9/2011, 25 odpowiedzi, s. 55 – 56). 
        
   Problemem wychowania dzieci interesowa³ siê te¿ mieszkaj¹cy w 
Wierzenicy  w XIX wieku August Cieszkowski. Zostawi³ po sobie nawet 
pracê zatytu³owan¹ „O ochronkach wiejskich”. Myœlê, choæ to mo¿e 
nieskromne, ¿e ten m¹dry, œwiat³y i pobo¿ny cz³owiek, by³by 
z wierzenickiego domu dla m³odzie¿y uzale¿nionej tak samo dumny 
jak my.
                                                             x Przemys³aw Kompf

    wywiady z okazji rocznicy czytaj na stronach 14 - 23

   Znowu min¹³ rok i Wierzenicy przybyli kolejni przyjaciele. Na pocz¹tku  
trzeciomajowej mszy ks. Przemek przypomnia³, ¿e to forma wdziêcznoœci i 
szacunku dla osób spoza parafii. Potem ich laudacjê  przedstawi³a 
zebranym w imieniu redakcji „Wierzeniczeñ” i Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie im. A. Cieszkowskiego Ewa J. Buczyñska.

(...) Tegoroczni laureaci jak sami przyznaj¹ lubi¹ zagl¹daæ do 
Wierzenicy. Podziwiali i zachwycali siê nasz¹ œwi¹tyni¹.  Jednak na 
samym zagl¹daniu  nie skoñczy³o siê. (...) W 2010 roku kiedy tematem na 
czasie sta³ siê remont krypty grobowej rodziny Cieszkowskich kogoœ 
wskaza³ Marek Krygier  Przyjaciel Wierzenicy, konserwator naszego 
koœcio³a. Powiedzia³, ¿e zna dobrych architektów, którzy mogliby 
przygotowaæ plan odnowienia wnêtrza krypty. Doda³, mieszkaj¹ w 
Kobylnicy dziêki czemu bêdzie z nimi ³atwy kontakt. To on te¿ umówi³ 
pierwsze ich spotkanie z ks. Przemkiem. I jak  wspomina ks. proboszcz: 

(...) Po krótkiej rozmowie 
podjêli siê zadania, które 
zosta³o im przedstawione. 
Niebawem opracowali plan 
renowacji krypty. Wykonali 
kawa³ œwietnej roboty. 
Pokazali siê jako dobrzy 
f a c h o w c y ,  s o l i d n i  i  
terminowi. Kiedy prace w 
krypcie siê rozpoczê³y przez 
ca³y czas interesowali siê tym 
co siê dzieje i s³u¿yli m¹drym 
doradztwem. 

S¹ równolatkami, 
architektami, absolwentami 
Politechniki Poznañskiej z 
1995 roku. Byli studentami 
n a g r a d z a n y m i  b ¹ d Ÿ  
wyró¿nianymi w konkursie 
i m .  a r c h i t e k t a  p r o f .  
W³adys³awa Czarneckiego na najlepszy projekt studencki Instytutu 
Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznañskiej. 
Pracuj¹c zawodowo w ramach projektów zespo³owych czy samodzielnych 
spotykali siê z ró¿nymi aspektami pracy architekta. Od koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego przez projekty domówi, ich wnêtrz 
oraz kolorystyki zewnêtrznej, ogrodów po ³ó¿ko stalowe, sztuæce i zastawê 
czy mebel multimedialny. Pomijamy tu problematykê obiektów 
przemys³owych. Ich  droga do Wierzenicy, gdzie z w³asnej woli zrobili tyle 
dobrego to po trosze historia s¹siedzka. Trafili do niej dziêki swojemu 
s¹siadowi Markowi Krygierowi. Ale to nie koniec tej s¹siedzkiej sagi, w 
dzia³aniach dla Wierzenicy nasi laureaci mogli liczyæ na wsparcie 
Andrzeja i Iwony Stachowskich  przyjació³, s¹siadów i architektów w 
jednym. Dodajmy te¿, ¿e nie stroni¹ od prasy nie tylko czytaj¹c j¹ ale i 
pisali do Inwestor & Dekorator czy Architektura Murator. Ich droga 
zawodowa sprawi³a, ¿e  maj¹ szerokie spojrzenie na to co tworz¹.  Dla 
wierzenickiej parafii stworzyli to co s³u¿y ¿ywym a zarazem po czêœci jest 
pomostem miêdzy nimi a pamiêci¹ o zmar³ych z rodziny Cieszkowskich. 
Odnowion¹ kryptê grobow¹ podziwia dziœ wiele zwiedzaj¹cych ja osób.

 Nie by³ to jednak koniec ich zaanga¿owania w sprawy 
Wierzenicy. (...) Bo gdy prace przy krypcie siê zakoñczy³y, podjêli siê 
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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 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 
bêd¹ nam ¿yczliwie pomagaæ s³u¿¹c fachow¹ konsultacj¹. Oba projekty 
bezinteresownie i z sercem wykonali nasi tegoroczni laureaci Magdalena i 
Jacek Gorczycowie. Drodzy Przyjaciele Wierzenicy AD 2013, tutaj w 
Wierzenicy d³ugo pozostan¹ piêkne œlady waszych architektonicznych 
pomys³ów i projektów, które zamieniaj¹ siê w rzeczywistoœæ. 

Laureaci odebrali drewnian¹ statuetkê œw. Miko³aja, kwiaty i 
100 numer „Wierzeniczeñ” z r¹k E.J. Buczyñskiej i Macieja 
Dominikowskiego. Wzruszeni i zaskoczeni laureaci  (tradycyjnie nie 
byli uprzedzeni) dziêkowali mówi¹c. Jesteœmy bardzo wzruszeni, bardzo 
dziêkujemy. Wierzenicê ukochaliœmy od drugiej niedzieli kiedy 
zaczêliœmy mieszkaæ w Kobylnicy. Na pierwsz¹ msz¹ trafiliœmy 
przypadkowo jad¹c do Kicina, po drodze  zobaczyliœmy mnóstwo 
samochodów przed tym koœcio³em. Postanowiliœmy na drug¹ niedzielê 
sprawdziæ co to za miejsce i tak zostaliœmy tutaj.  Kochamy j¹ od samego 
pocz¹tku. Z kolei Jacek Gorczyca powiedzia³. Zastanawiam siê czy mam 
siê cieszyæ z tej nagrody czy nie, poniewa¿ w Piœmie jest napisane, ¿e  
nie wie lewa rêka co czyni prawa i czy czasami nie odebraliœmy nagrody, 
która mia³a czekaæ na nas w niebie (œmiech). A tak powa¿nie, bardzo 
dziêkujemy i s³u¿ymy jeszcze swoj¹ pomoc¹ je¿eli bêdzie coœ jeszcze w 
czym moglibyœmy pomóc to bardzo chêtnie to uczynimy (oklaski). Ks. 
Przemek jak ka¿e tradycja pob³ogos³awi³ laureatów.

Tê koncelebrowan¹ mszê ks. Waldemar Twardowski sprawowa³ za 
œ. p. Mariê Jaœniewicz, a ks. Przemek w intencji  Przyjació³ Wierzenicy. 
Mówi¹c o tym opowiedzia³ o zmianie terminu mszy zamówionej przez 
laureatów za zmar³¹ babciê, któr¹ siê we dwójkê opiekowali. Chcieli oni 
zaprosiæ swoj¹ rodzinê, najlepiej w jak¹œ niedzielê lub œwiêto. Z 
niedzielami to krucho intencje pozajmowane, wobec tego wstêpnie 
umówi³ siê z nimi na 2 maja. Kiedy uœwiadomi³ sobie, ¿e maj¹ byæ 
zaproszeni i nie wiedzieæ w jakim celu ustali³ z nimi zmianê daty na 3 maja. 
Korzystaj¹c z obecnoœci rodziny laureatów powiedzia³. Bardzo Wam 
dziêkujê przy ca³ej waszej rodzinie mówiê, ¿e daliœcie siê tu poznaæ jako 
super kochani ludzie. Mszê kolejny raz ubogaci³ swoim talentem 
poznañski aktor Andrzej Lajborek.

Mówi¹c o przygotowanym przez Parafialny Zespó³ Caritas we 
wspó³pracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego i z pomoc¹ podopiecznych Oœrodka „Wierzenica”, 
agapie po mszy ks. Przemek powiedzia³. Chyba czas na moja dymisjê, nie 
wymodli³em pogody na dzisiejszy dzieñ (pomruk rozbawienia). Festyn jest 

przygotowany i ja wierzê, ¿e 
on siê uda. W trakcie festynu 
krypta bêdzie otwarta i bêdzie 
mo¿na zobaczyæ dzie³o 
wed³ug koncepcji Magdy i 
Jacka. Teraz mo¿emy ogl¹daæ 
projekt wiaty, któr¹ za rok 3 
maja bêdziemy otwierali. 
Bêdzie ona d³ugo i piêknie 
s³u¿y³a parafinom i wszystkim 
goœciom. Chcemy to zrobiæ 
solidnie, a to musi kosztowaæ. 

Jednak niebiosa by³y ³askawe i agapa uda³a siê mimo, ¿e trzeba by³o 
zmieniaæ zmoczone deszczem nakrycia sto³ów. By³a zupa ogórkowa, 
ciasta i napoje.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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W œrodê 1 maja 2013 r. mszê 
z racji  jubileuszu odprawi³ 
kap³an, który rozpoczyna³ 
budowê  ks. Jan Pieczonka 
wespó³ z obecnym gospodarzem 
œwi¹tyni ks. Przemkiem. Przed 
msz¹ zgodnie z zapowiedzi¹ ks. 
Jan poœwiêci³ nowy krzy¿ przy 
kaplicy Jezusa Dobrego 
Nauczyciela. Jest na nim 
tabliczka z napisem; W 25. 
Rocznicê rozpoczêcia budowy 
Kaplicy w Kar³owicach 1988-
2013. W trakcie mszy ks. Jan z 
rozrzewnieniem wspomina³ czas 
budowy. Powiedzia³ czym 
kierowa³ siê podejmuj¹c to 
dzie³o, bardzo ciep³o mówi³ 
o wsparciu ze strony Jana 

JóŸwiaka
i ogromnym 
zaanga¿owaniu 
mieszkañców 
Kar³owic i Dêbogóry. 
Mówi¹c o 10 latach 
swojego pobytu w 
wierzenickiej parafii 
podkreœli³, ¿e by³a to 
wówczas inna 
rzeczywistoœæ. Sporo 
miejsca poœwiêci³ 
wczeœniejszemu od 
urzêdowego 
powrotowi religii do 
szko³y na zasadzie 

porozumienia z ówczesnym dyrektorem (W³odzimierz). Wspomnia³ 
o swoim pobycie 8 kwietnia z dzieæmi i m³odzie¿¹ z obecnej parafii  
Sêdziny, w Wierzenicy. Wyjaœni³ dlaczego nie dosz³o do spotkania z 
nami, a jego wspomnieñ wys³uchaliœmy przez telefon. Podziêkowa³  
tym osobom z wierzenickiej parafii, które uczestniczy³y w pogrzebie 
jego mamy. Msza, co w Kar³owicach rzadkie, by³a okraszona muzyk¹ 
organow¹ i odœpiewaniem pieœni Jezus Dobry Nauczyciel. Na jej 
zakoñczenie w imieniu wspólnoty tego miejsca  ks. Janowi za pomys³ 
budowy kaplicy podziêkowali Genowefa Springer i so³tys Henryk 
Borski. ¯yczyli te¿ obfitych ³ask bo¿ych w dalszej pracy 
duszpasterskiej. Ks. Przemek obieca³ zaprosiæ do Kar³owic ks. Jana 
Iwanowskiego by i on podzieli³ siê swoimi wspomnieniami zwi¹zanymi 
z tym miejscem. Nie chcia³bym byœmy wszystko zamknêli w tej jednej 
mszy, to jest rok jubileuszowy. Wczeœniej dziêkowa³ J. JóŸwiakowi za 
przypomnienie o jubileuszu dziêki czemu nie przeszed³ on bez echa. 

Podkreœli³ te¿, ¿e pó³ te¿ 
jubileuszowego  setnego 
numeru „Wierzeniczeñ” 
poœwiêcone jest Kar³owicom. 
Po zakoñczeniu mszy ks. Jan 
spotka³ siê w salce œwietlicy na 
skromnym poczêstunku z 
gronem parafian. By³o ogl¹dnie 
zdjêæ i przyniesionego przez 
W³adys³awa Jurka zeszytu z 
zapisami z pierwszych lat 
budowy. Dziêki niemu 
wyjaœni³o siê na 100%, ¿e 
jednak fundamenty zaczêto 
kopaæ ju¿ w 1988 r., a nie jak 
podpowiada pamiêæ ks. Jana 
i niemal wszystkich pytanych
 w 1989 r. Wœród przegl¹da-
j¹cych ten zeszyt furorê robi³y 
zapisy kosztów w milionach 
z³otych.

        Ewa J. i W³odzimierz      
                             Buczyñscy
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Na Maruszce rodzi 
siê nowa tradycja. 
Podczas uroczystoœci 
Bo¿ego Cia³a w 
Wierzenicy w 2012 r. 
ks. Przemys³aw 
Kompf zapowiadaj¹c 
mszê na Maruszce 
wyrazi³ nadziejê, ¿e 
nie bêdzie tam sam, 
tak te¿ by³o. Wtedy 
mimo koñcówki 
meczu Polska-Grecja 
przyby³o ponad 50 
osób, g³ównie z 

najbli¿ej le¿¹cego Mielna, w tym wielopokoleniowe rodziny. Zwracaj¹c 
siê do uczestników tamtego nabo¿eñstwa ks. Przemek powiedzia³.  
Maruszka jest piêkniejszym i bezpieczniejszym miejscem ni¿ to przy 
krzy¿u w Mielnie. Warto je o¿ywiæ swoj¹ obecnoœci¹ i modlitw¹. Wyrazi³ 
wolê, by takie modlitewne spotkanie w tym miejscu, w pi¹tek po Bo¿ym 

Ciele, sta³o siê 
tradycj¹. Po 
mszy, na 
miejscu 
odpoczynku 
odby³a siê 
niezwykle 
sympatyczna 
agapa. Tym 
samym, to 
miejsce 
odpoczynku 
powsta³e dziêki 
Zwi¹zkowi 
Miêdzygminne

mu „Puszcza Zielonka”, kolejny raz s³u¿y³o tym, którzy przybyli tu 
kierowani wiar¹. Wtedy ten pi¹tkowy wieczór na Maruszce by³ 

podwójnie wyj¹tkowy  
msz¹ i spokojem. Mimo 
dobrej pogody przez 
dwie godziny pobytu 
grupy wiernych 
przejecha³ jeden 
rowerzysta i jeden 
samochód, rzecz na co 
dzieñ niespotykana. Po 
roku przy figurze Matki 
Bo¿ej D¹browieckiej 
spotka³o siê ju¿ oko³o 70 
osób z Mielna, Klin, 
Dêbogóry, Wierzenicy, 
Wierzonki a tak¿e 
innych miejscowoœci. Rowerami z Tuczna przyjechali pañstwo El¿bieta 
i Jerzy. Wœród uczestników tego spotkania nie brakowa³o dzieci, 
najm³odszym z nich by³ dwumiesiêczny Stanis³aw, syn Justyny. Ks. 
Przemek tym razem mówi³ o ¿yciu w braterstwie, tu na Maruszcze 
chcemy spotykaæ siê, razem modliæ siê a potem pobyæ ze sob¹. 
Nawi¹za³ te¿ do budowy wiaty w Wierzenicy jako miejsca z jednej 
strony skupienia, a z drugiej œwiêtowania spotkañ. W cichoœci wiele 
osób modli³o siê o powrót do zdrowia mieszkaj¹cego w Mielnie Jana na 
co dzieñ zwanego Jasiem. Ks. Przemek pob³ogos³awi³ mieszkañców 
Mielna i wszystkich odwiedzaj¹cych to miejsce, w szczególnoœci 
turystów i pielgrzymów. Tak jak przed rokiem podziêkowa³ tym 
osobom, które przyczyni³y siê do organizacji tego spotkania w 

wymiarze 
modlitewnym 
i agapy. Tylko 
spokój nie sta³ 
siê tradycj¹, 
przejecha³o 
sporo samo-
chodów, a 
w tym bardzo 
g³oœny pojazd 
terenowy.
                                                          

EWB
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Doroœli mieszkañcy naszej parafii od wielu 
ju¿ lat staraj¹ siê uatrakcyjniæ swoim 
dzieciom dzieñ ich œwiêta. W tym roku 
odby³y siê dwa festyny rodzinne z okazji 
Dnia Dziecka. W sobotê 1 czerwca 2013 r. 
w Kar³owicach na dzieci i ich rodziców 
czeka³y liczne atrakcje oraz  prowadz¹cy 
zabawy animatorzy. By³o malowanie 
twarzy, ró¿ne konkursy, bryczka, pokaz 
stra¿y po¿arnej, upominki dla ka¿dego 
dziecka. Dla wszystkich znakomita 
grochówka, ciasta i napoje. Organizatorami 
tego festynu by³o so³ectwo Kar³owice.
W niedzielê 2 czerwca  na boisko w 
Wierzonce mog³o przybyæ ka¿de dziecko z 
terenu parafii. Ten festyn zorganizowany 
przez parafiê Wierzenica, Parafialny Zespó³ 
Caritas, so³ectwa Wierzenica i Wierzonka 
oraz Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. 
Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce by³ 
si³¹ rzeczy wiêkszy i mia³ wiêcej atrakcji 
dla bohaterów dnia. Pogoda bardziej 
sprzyja³a zabawie ni¿ na przedniej imprezie 
w tym miejscu, w 2011 roku. By³y a¿ dwie 
du¿e zje¿d¿alnie i ma³a oraz tunel dla 
najm³odszych dzieci, trampolina, bryczka, 
ko³ysz¹cy siê samochodzik, automat si³owy 
typu bokxer, zabawy i konkursy z 
nagrodami. Nie tylko doroœli próbowali 
swoich si³ w turnieju warcabowym. Dla 
wszystkich by³o coœ dla cia³a, poczynaj¹c 
od zupy pomidorowej. Dla dzieci 
dodatkowo kie³basa, któr¹ mog³y upiec nad 
ogniskiem i upominek  na zakoñczenie. 

                              W³odzimierz Buczyñski

Po rocznej przerwie  przyczyny organizacyjne, 1 czerwca 2013 r. do 
Kar³owic zawitali, szósty ju¿ raz,  uczestnicy ósmej edycji tego biegu. 
Szkoda, ¿e w gronie jego 53 uczestników zabrak³o kapitana rezerwy 
Mieczys³awa £yczakowskiego z Braniewa. Rok temu wraz z siostr¹ Ew¹ 
Wieczorek i czterema podopiecznymi Katolickiego Oœrodka Wsparcia dla 
Dzieci i M³odzie¿y prowadzonego przez Siostry Katarzynki pokonali oni 
jego trasê w formie Sztafety Maratoñskiej Poznañ  Lednica. Wœród 
maratoñczyków spotkaliœmy Piotra Organiœciaka z Rogalinka, który 
szósty raz wyruszy³ na Lednicê. Pierwszy raz uda³o siê nam trafiæ w gronie 

biegaczy na ma³¿eñstwo, rodzeñstwo, ksiêdza  maratoñczyka a tak¿e 
osobê na wózku. Ma³¿onkowie Ewa i Grzegorz Ratajczakowie zawodowo 
zwi¹zani z policj¹ we Wrzeœni w tym biegu uczestniczyli pierwszy raz. 
¯ona biega krótkie dystanse, m¹¿ maratony. Biegnie siê super, atmosfera 
fantastyczna, ka¿dy biegnie w innej intencja, ale biegniemy razem jedn¹ 
grup¹, niepowtarzalne wra¿enia.  Równie¿ pierwszy raz na Lednicê, ale 
kolejny ju¿ w maratonie bieg³ ks. Piotr Popis z parafii œw. Barbary w 
Pionkach, miejscowoœci znanej niegdyœ z produkcji zbrojeniowej 
i czarnych p³yt gramofonowych. Jego zdaniem  impreza jest lajtowa  
luŸna, spokojna, Dobra. Bracia Marian i Roman Szymañscy z Buku, jeden 
z nich bieg³ na Lednicê po raz czwarty, dla drugiego by³ to debiut w tym 
maratonie. Na wózku w tym biegu uczestniczy³a, z pomoc¹ opiekunów 
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i zawodników, Marta z Bnina te¿ nale¿¹ca do Stowarzyszenia Biegowego 
„Brylant Kórnik” organizuj¹cego imprezê. Marta ma on za sob¹ dwa 
pó³maratony poznañskie i œremski. Adept rzemios³a stolarskiego Janusz 
Horbatowicz z Miedzichowa te¿ pierwszy raz wyruszy³ na Lednicê, w 
sumie to jego czwarty maraton.  Poznaniak, mistrz  paraolimpiady Andrzej 
Wróbel, biegnie siê cudnie, bo wolno, mo¿na pogadaæ, cz³owiek siê nie 
zmêczy. B³ogos³awi¹c biegaczy ks. Przemys³aw Kompf  powiedzia³ … nie 
pobiegniemy z Wami, co biegacze ze œmiechem skomentowali   w tym roku. 
Tym razem swój wk³ad pracy w przygotowanie posi³ku i napojów, w³o¿yli:  
Agnieszka Chruœcicka, Barbara Kominkiewicz, Ewa J. Buczyñska, Dorota 
Radomska, Beata Szkudlarek, Kamila Górecka, Barbara Miko³ajczak i 
Genowefa Springer. Ogólnopolskie Spotkanie M³odych na Lednicy 
odbywa³o siê po raz siedemnasty, tym razem pod has³em „W imiê Ojca”. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Zbli¿a siê piêciolecie pracy oœrodka w Wierzenicy. Jako szef tej 
placówki czujesz teraz wiêcej radoœci czy zmêczenia?
Zdecydowanie wiêcej radoœci, bardzo du¿o radoœci i satysfakcji ale temu 
te¿ towarzyszy zmêczenie.

Czy z perspektywy tych piêciu latach mo¿esz powiedzieæ, jak realizuj¹ 
siê za³o¿enia, które przyjêliœcie w momencie uruchomienia domu? 
Za³o¿eniem by³o leczenie m³odzie¿y uzale¿nionej od narkotyków i to siê 
dzieje w sposób profesjonalny. Nie myœla³em jednak kiedyœ, ¿e 
dopracujemy siê a¿ tylu ró¿nych form aktywnoœci: ¿e dorobimy siê 
boiska, ogrodu, pasieki ( i kozy – dop. xPK), ¿e bêdziemy mieli zajêcia 
taneczne, ¿e bêdziemy regularnie korzystaæ z lodowiska i p³ywalni. To 
w³aœnie daje du¿¹ szanse rozwoju naszych podopiecznych.  Maj¹ oni te¿ 
szansê nauki na poziomie gimnazjum i w liceum zaocznym.

Ile mniej wiêcej osób przewinê³o siê 
przez dom i ile skoñczy³o terapiê?
Przez oœrodek przewinê³o siê prawie 
dwieœcie osób. Niektóre by³y 
niestety tylko kilka godzin albo kilka  
dni. Terapiê skoñczy³o kilkadziesi¹t 
osób, w tym czêœæ w innych 
oœrodkach, w których  po odejœciu od 
nas kontynuowali leczenie. 

Co dalej dzieje siê z osobami, które 
koñcz¹ terapiê w Wierzenicy. 
Niektórych przy ró¿nych okazjach 
mieliœmy mo¿liwoœæ zobaczyæ, co z 
innymi, czy notowaliœcie nawroty do 
starego ¿ycia? 
Zazwyczaj wybieraj¹ hostel, które 
te¿ jest dzie³em Caritas. Tam ucz¹ siê 
zdrowego powrotu do 
spo³eczeñstwa: podejmuj¹ pracê, 
koñcz¹ naukê w szkole, nawi¹zuj¹ 
nowe relacje miêdzy ludzkie. 
Narkomania jest chorob¹, w któr¹ 
wpisane s¹ nawroty ale nawrót nie 
zawsze musi oznaczaæ powrót do 
starego ¿ycia. Niestety, wiemy o 

pojedynczych przypadkach osób, które nie dba³y o siebie i wróci³y do 
starego ¿ycia ale zdecydowana wiêkszoœæ naszych absolwentów jest 
trzeŸwa.

Czy utrzymujecie kontakty z innymi podobnymi placówkami w Polsce?
Najwiêksze kontakty mamy z oœrodkiem „Anastazis” w Strychach na 
Ziemi Lubuskiej. Z tego miejsca przejêliœmy program autorski pani 
El¿biety Kalmus dyrektora tej placówki. Tak¿e mamy ¿ywe kontakty z 
oœrodkiem w Czarnej Bia³ostockiej. Oba domy maj¹ charakter katolicki.

Czy móg³byœ w skrócie powiedzieæ na czym polega terapia osoby 
uzale¿nionej?
Po detoksykacji, czyli po odtruciu, na pierwszym etapie pracuje siê nad 
wyrobieniem motywacji u pacjenta do leczenia.  Drugi etap to 
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wyposa¿enie go w wiedzê i umiejêtnoœci radzenia sobie z uzale¿nieniem 
(chorob¹) i trzeci etap to rozwój osobisty tak aby m³ody nic niebior¹cy 
cz³owiek czu³ siê szczêœliwy. Terapia trwa 18 miesiêcy. Przez ca³y dzieñ 
prowadzone s¹ zorganizowane zajêcia. Nie ma ¿adnych 
niezagospodarowanych godzin. Zajêcia prowadz¹ indywidualnie i 
zespo³owo wykwalifikowani terapeuci i wychowawcy. Podopieczni 
musz¹ podejmowaæ ró¿ne funkcje za, które ucz¹ siê ponosiæ 
odpowiedzialnoœæ. Sami utrzymuj¹ porz¹dek w domu i dbaj¹ o jego 
otoczenie. Oczywiœcie, musz¹ te¿ zadbaæ o siebie. 

Jakie s³owa mia³byœ do rodziców, którzy podejrzewaj¹, ze ich syn czy 
córka mo¿e siêgaæ po narkotyki?

Drodzy rodzice, jeœli zauwa¿ycie problemy u swoich dzieci, nie 
ukrywajcie ich, szukajcie profesjonalnej pomocy. Kochajcie swoje dzieci 
ale b¹dŸcie bardzo stanowczy. 
 
Jak wiele osób pozna³eœ z parafii wierzenickiej? 

Pozna³em bardzo wielu ludzi. Sporo tak¿e z imienia i nazwiska. Z 
niejedn¹ osob¹ tutaj rozmawia³em.

Wiem, ¿e te¿ doœwiadczyliœcie mnóstwo dobra. Jakie by³y 
najsympatyczniejsze wyrazy ¿yczliwoœci mieszkañców? Czy by³y te¿ 
jakieœ oznaki niechêci?    

Szczycê siê i chlubiê, ¿e spo³ecznoœæ wierzenicka tak dobrze i 
otwarcie przyjê³a to dzie³o Caritas. Dziêkujê za wiele objawów 
¿yczliwoœci. Tu s¹ kochani ludzie, którzy modl¹ siê za nasz¹ 
m³odzie¿. Niektórzy podrzucaj¹ owoce, s³odkie, warzywa. Dziêkuje pani 
Basi za obszywanie naszych pacjentów, pani Geni za strzy¿enie w³osów, 
pani Krysi za wielk¹ ¿yczliwoœæ w sklepie 
i wielu, wielu innym. Wiem te¿, ¿e wielu odpisuje swój 1% z podatku na 
nasz oœrodek. Ca³a atmosfera jest  przyjazna. Nie mieliœmy ¿adnych 
incydentów œwiadcz¹cych o niechêci ludzkiej.
Najbardziej anegdotycznym zdarzeniem mo¿e byæ to jak przed laty 
osoby stoj¹ce ko³o naszego sklepu zawróci³y jednego z naszych 
pacjentów, który w kryzysie gotowy by³ ju¿ do ucieczki. Przekonali go 
skutecznie by wróci³ do oœrodka i nie robi³ g³upot.

 

Przedstawcie siê z imienia, z jakiej miejscowoœci pochodzicie, ile macie 
lat, jak d³ugo jesteœcie w Wierzenicy?

Jestem Dawid, mam lat 19, pochodzê z Gdañska, w Wierzenicy jestem 
15 miesiêcy.
Mam na imiê Damian, mam te¿ 19 lat, mieszkam w Turku, jestem 16 
miesiêcy w oœrodku.
Ja jestem Piotr, mam 18 lat, pochodzê z Grodziska Wlkp., w oœrodku 
jestem 11 miesiêcy.

Jak d³ugo ka¿dy z was bra³ narkotyki, co by³o jeszcze oprócz tego?

Dawid: Narkotyki bra³em trzy lata, piêæ lat natomiast  pi³em alkohol. Za 
handel narkotykami dosta³em wyrok szeœciu miesiêcy wiêzienia z 
zawieszeniem na trzy lata. Mam na koncie kradzie¿e i akty wandalizmu.
Damian: Narkotyki bra³em piêæ lat, rok d³u¿ej alkohol, w s¹dzie 
mia³em sprawê za posiadanie narkotyków, handlowa³em, krad³em.  
Piotr: Narkotyki bra³em 6 lat, mam w zawieszeniu na piêæ lat wyrok  
pó³tora roku  za handel narkotykami. Dopuszcza³em siê bójek, pobiæ, 
napadów, kradzie¿y.

Z jakim nastawieniem przyjechaliœcie do Wierzenicy?

Dawid: Przyjecha³em z nastawieniem negatywnym, grozi³ mi oœrodek 
wychowawczy. Wtedy nie czu³em, ¿e jestem osob¹ uzale¿nion¹. Nie 
mia³em ¿adnych chêci do leczenia. Uwa¿a³em, ¿e tu zabior¹ mi moj¹ 
indywidualnoœæ. Przyjecha³em tu jako punk z kolczykami i irokezem.
Damian: Ja przyjecha³em z w³asnej woli, nikt mnie nie zmusza³. 
Mia³em dosyæ patrzenia na co siê dzieje w moim domu. Mia³em ci¹gle 
pij¹c¹ matkê, sprawê w s¹dzie. Czu³em, ¿e mam problem z 
uzale¿nieniem od narkotyków ale nie umia³em wtedy tego okreœliæ. Nie 
chcia³em wyl¹dowaæ w wiêzieniu i dlatego szuka³em sposobu by coœ 
zmieniæ.
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zawieszeniem na trzy lata. Mam na koncie kradzie¿e i akty wandalizmu.
Damian: Narkotyki bra³em piêæ lat, rok d³u¿ej alkohol, w s¹dzie 
mia³em sprawê za posiadanie narkotyków, handlowa³em, krad³em.  
Piotr: Narkotyki bra³em 6 lat, mam w zawieszeniu na piêæ lat wyrok  
pó³tora roku  za handel narkotykami. Dopuszcza³em siê bójek, pobiæ, 
napadów, kradzie¿y.

Z jakim nastawieniem przyjechaliœcie do Wierzenicy?

Dawid: Przyjecha³em z nastawieniem negatywnym, grozi³ mi oœrodek 
wychowawczy. Wtedy nie czu³em, ¿e jestem osob¹ uzale¿nion¹. Nie 
mia³em ¿adnych chêci do leczenia. Uwa¿a³em, ¿e tu zabior¹ mi moj¹ 
indywidualnoœæ. Przyjecha³em tu jako punk z kolczykami i irokezem.
Damian: Ja przyjecha³em z w³asnej woli, nikt mnie nie zmusza³. 
Mia³em dosyæ patrzenia na co siê dzieje w moim domu. Mia³em ci¹gle 
pij¹c¹ matkê, sprawê w s¹dzie. Czu³em, ¿e mam problem z 
uzale¿nieniem od narkotyków ale nie umia³em wtedy tego okreœliæ. Nie 
chcia³em wyl¹dowaæ w wiêzieniu i dlatego szuka³em sposobu by coœ 
zmieniæ.
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Piotr: Ja przyjecha³em ze œwiadomoœci¹, ¿e wyjdê po 18 urodzinach, 
czyli za trzy miesi¹ce. Mia³em nastawienie, ¿e chc¹ mi tutaj wypraæ 
baniê. Myœla³em wtedy, ¿e nawet gdybym musia³ skoñczyæ tu pobyt  
i tak wrócê do starego trybu ¿ycia bo ono ci¹gle mnie krêci³o.

Co  oœrodek zmieni³ w waszym ¿yciu. Z jakim nastawieniem siedzicie 
tutaj teraz teraz?

Dawid: Do dziewiêciu miesiêcy trwa³a bardzo burzliwa terapia. Po tym 
czasie wzi¹³em wypis i pojecha³em do dziadków do Szczecina i w ci¹gu 
tych 18 godzin przebywania poza oœrodkiem skonfrontowa³em siê z 
rzeczywistoœci¹ i sam ze sob¹. W g³owie mia³em wyidealizowany obraz 
¿ycia poza oœrodkiem na tzw. „wolnoœci”. Na szczêœcie w trakcie tego 
wyjazdu nie z³ama³em ¿adnej abstynencji i dosta³em  od spo³ecznoœci 
szansê na powrót. Od tego momentu zmieni³o siê moje  nastawienie. 
Przesta³em wszystko negowaæ. Zacz¹³em wspó³pracowaæ. Teraz mogê 
powiedzieæ, ¿e oœrodek nauczy³ mnie szczeroœci, empatii wobec 
drugiego cz³owieka. Mam ju¿ wewnêtrzn¹ decyzjê co do trzeŸwego 
trybu ¿ycia.
Damian: Ze mn¹ by³o inaczej. Nigdy nie mia³em nastawienia na 
wyjœcie. Na pocz¹tku nie pokazywa³em jednak siebie prawdziwego. 
Ba³em siê jak ludzie bêd¹ mnie postrzegali. By³em zamkniêty w sobie. 
Mia³em problemy z otwieraniem siê na innych. Zobaczy³em tutaj ile 
naprawdê mam problemów ze sob¹,. Zobaczy³em, ¿e moje wczeœniejsze 
¿ycie by³o ci¹g³¹ ucieczk¹ od samego siebie. Teraz bardziej pokazujê 
siebie. Chcê mówiæ o tym co siê ze mn¹ dzieje. Zrozumia³em, ¿e bez 
trzeŸwoœci nie bêdê mia³ nic.
Piotr: Po trzech miesi¹cach rzeczywiœcie z oœrodka wyszed³em. 
Z³ama³em abstynencje i dopiero wtedy siê zastanowi³em, czy dobrze 
zrobi³em. Wystraszy³em siê, ¿e mogê pop³yn¹æ dalej z narkotykami. 
Wróci³em do oœrodka. Dosta³em od spo³ecznoœci szansê na powrót. Po 
raz pierwszy wtedy zobaczy³em, ¿e mogê mieæ z czymœ problem. Po 
pó³ roku przyzna³em, ¿e jestem uzale¿niony. Teraz mam decyzjê, ¿e chce 
byæ trzeŸwy. Widzê ile narkotyki zniszczy³y w moim ¿yciu. Widzê ilu 
ludzi skrzywdzi³em. Nie chcê do tego wracaæ.

Jak dalej widzicie swoj¹ przysz³oœæ? Czy wierzycie, ¿e wam siê uda? 

Dawid: Po zakoñczeniu terapii w Wierzenicy nie planujê powrotu do 
Gdañska. Myœlê o hostelu w Naramowicah. Tam bêdê kontynuowaæ 

dalej terapiê. Chcê 
rozpocz¹æ szkolê od 
wrzeœnia. Rozpocznê 
pierwsz¹ klasê liceum 
zaocznego. Tyle niestety 
zawali³em. Po roku 
ukoñczonym na hostelu 
pragnê siê usamodzielniæ 
w Poznaniu. Chcemy z 
przyjació³mi z terapii 
wspólnie coœ wynaj¹æ. 
Myœlê w przysz³oœci o 
szkole aktorskiej.
 Damian: Mam podobne 
plany jak Dawid. Chcê 
pójœæ na hostel. Tam bêdê 
kontynuowa³ naukê. Ju¿ teraz chodzê do pierwszej klasy liceum 
zaocznego. Pragnê znaleŸæ pracê i kontynuowaæ terapiê i rozwijaæ siê.
Piotr: Od wrzeœnia zaczynam szko³ê zaoczn¹. Terapiê skoñczê dopiero 
w lutym. Pójdê na hostel. i podobnie jak wszyscy bêdê kontynuowa³ 
terapie i naukê. Bêdê te¿ szuka³ pracy.

Jak dzisiaj wygl¹da wasza relacja z domem?

Dawid: Dopiero po szeœciu miesi¹cach  pobytu w Wierzenicy zacz¹³em 
rozmawiaæ z moimi rodzicami. Odk³ama³em siê przed nimi i mam teraz 
z nimi dobr¹ relacjê.
Damian: Moja relacja z dwoma du¿o starszymi siostrami posz³a bardzo 
do przodu. Nigdy nie czu³em od nich tyle wsparcia co teraz gdy tutaj 
jestem. Z ojcem moim nie mam kontaktu od 10 lat. On pi³ i matka go 
zostawi³a. Ona tak¿e pi³a  i ten problem jest do dzisiaj. W Wierzenicy 
przez 16 miesiêcy by³a 3 razy. Chcê ¿eby by³a pozytywna z ni¹ relacja. 
Ona potrzebuje tak¿e pomocy.
Piotr: Jak by³em w domu ojca unika³em. Bi³em siê z nim nawet parê 
razy. Stawia³em mu siê gdy by³em naæpany. Z mam¹ te¿ ma³o 
rozmawia³em. Ok³amywa³em j¹. W oœrodku od pocz¹tku czu³em, ¿e 
chc¹ mnie wspieraæ. Teraz jestem tego pewien i wyra¿am im za to 
wdziêcznoœæ. Cieszê siê tak¿e moim starszym bratem. Chocia¿ by³em 
m³odszy od niego, wci¹gn¹³em go w narkotyki, zarówno w branie jak
i w handel. Kiedy trafi³em do oœrodka,  po oœmiu miesi¹cach zacz¹³em 
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z nim na nowo budowaæ relacjê na trzeŸwo.  On zerwa³ ze wszystkim 
kiedy ja przyjecha³em do Wierzenicy. Cieszê siê moj¹ m³odsz¹ siostr¹, 
która widzia³a co wyrabia³em w domu i nie raz by³a wystraszona. Na 
pewno skrzywdzi³em j¹ psychicznie. Teraz ona cieszy siê, ¿e tu jestem 
i chocia¿ ma dopiero 10 lat, te¿ czujê jak mnie wspiera.

Czy nie czujecie, ze kiedyœ w przysz³oœci powinniœcie spotykaæ siê 
z m³odzie¿¹ i opowiadaæ im o swoim ¿yciu na zasadzie pewnego 
œwiadectwa?

Dawid: Ja chcia³bym pomagaæ innym i chêtnie bym to robi³. Tutaj 
pomagamy sobie nawzajem. Pomoc innym jest wiêc wpisana w nasz¹ 
terapiê.
Damian:  Na dziœ czujê, ¿e mia³bym opory stan¹æ przed innymi. 
Chcia³bym jednak komuœ s³u¿yæ swoim doœwiadczeniem. Na pocz¹tku 
³atwiej by mi by³o rozmawiaæ indywidualnie.
Piotr:  Gdy bêdê mia³ okazjê na pewno to zrobiê i nie bêdzie mi to 
sprawia³o ¿adnych trudnoœci. Wrêcz chcia³bym tego. Mam przekonanie, 
ze takie s³owa mog¹ trafiæ do ludzi m³odych bardziej ni¿ jakiekolwiek 
inne.

  
Jak siê czujesz kilka dni po zakoñczeniu terapii w oœrodku dla 
uzale¿nionych w Wierzenicy. Co teraz porabiasz?
Z oœrodka w Wierzenicy przenios³em siê na hostel do Poznania. 
Mieszkam tam z innymi osobami, które ju¿ wczeœniej skoñczy³y terapiê. 
Czujê trochê zmieszanie. W Wierzenicy wszystkie zajêcia by³y 
zorganizowane. Teraz wszystko muszê sam sobie organizowaæ. 
Zacz¹³em szukaæ pracy, zarejestrowa³em siê u lekarza, za³o¿y³em konto 
w banku. Dopóki nie bêdê mia³ sta³ej pracy bêdê wolontariuszem 
wspieraj¹cym ró¿ne prace Caritas. 

Jaki by³ pocz¹tek Twojej przygody z narkotykami?
Pierwszy raz spróbowa³em ze zwyk³ej ciekawoœci. Mia³em wówczas 
trochê wiêcej ni¿ 15 lat. Obraca³em siê wtedy w grupce kolegów, którzy 

ju¿ wczeœniej spróbowali narkotyków. Byli to moi rówieœnicy i trochê 
starsi. Pierwszy raz spróbowa³em w³aœnie w towarzystwie tych 
starszych.  Nie czu³em wtedy ¿adnego zagro¿enia. Od razu doszed³em 
do przekonania, ¿e skoro nic takiego siê nie dzieje, to od czasu do czasu 
mogê w siebie coœ wrzuciæ. To „od czasu do czasu” stawa³o siê coraz 
czêstsze. Stan po tym podoba³ mi siê coraz bardziej. Z czasem zacz¹³em 
próbowaæ innych narkotyków. Wszystko siê tak zagêœci³o, ¿e na koñcu 
bra³em ju¿ codziennie, chwytaj¹c co by³o pod rêk¹. Jak nie by³o 
narkotyków, siêga³em po alkohol i nim siê zaprawia³em. ¯eby czuæ siê 
„normalnie”, musia³em coœ za¿yæ.  Nie liczy³o siê jakim kosztem 
zdobêdê narkotyki, tylko to ¿eby je zdobyæ.

Co ostatecznie zawa¿y³o, ¿e podj¹³eœ decyzjê o leczeniu?
Zacz¹³em dostrzegaæ, ¿e wszystko straci³em: zaufanie rodziny, 
prawdziwych przyjació³, zawali³em szko³ê, zostawi³a mnie dziewczyna. 
Przesta³o mnie interesowaæ cokolwiek. Zobaczy³em, ¿e moim jedynym 
celem w ¿yciu jest tylko to ¿eby siê naæpaæ. Do tego mia³em spore d³ugi 
za narkotyki, które bra³em na krechê. Ba³em siê nawet wychodziæ z 
domu. Moi dealerzy ci¹gle domagali siê zwrotu pieniêdzy, których nie 
by³em w stanie oddaæ. Czu³em siê zagro¿ony, osamotniony i bezsilny. 
Mia³em wtedy 17 lat. Moi rodzice ca³y czas próbowali mi pomóc 
rozmawiaj¹c ze mn¹ i namawiaj¹c mnie na oœrodek. W koñcu ich s³owa 
dotar³y do mnie: zobaczy³em, ¿e w³aœciwie nie mam ¿adnego innego 
wyjœcia.  
 
Co byœ powiedzia³ dziœ m³odym ludziom, którzy beztrosko dla 
przyjemnoœci siêgaj¹ po narkotyki?
 G³upio siê bawicie. Bierzecie do rêki granat, który wybuchnie tak 
szybko, ¿e nawet siê nie spostrze¿ecie jak wszystko dooko³a was 
zamieni siê w gruz. Moje ¿ycie, kiedy wydawa³o mi siê, ¿e nic siê nie 
dzieje,  mo¿e byæ dla innych przestrog¹.

Jakie s³owa mia³byœ dla rodziców, którzy podejrzewaj¹, ¿e ich syn lub 
córka siêga po narkotyki?
Kiedy rodzice zauwa¿¹, ¿e coœ siê dzieje, nie powinni czekaæ zbyt 
d³ugo z dzia³aniem. Symptomy s¹ podobne: olewanie szko³y, 
wiêksza agresja, brak jakiejkolwiek cierpliwoœci, odpuszczanie 
swoich zainteresowañ, zwiêkszone wymagania finansowe, k³amstwa, 
traktowanie domu jak hotel. Moi rodzice szukali pomocy w 
rozmowach ze specjalistami. Namawiali mnie na terapiê dzienn¹. 
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Mimo mojego odrzucania ich,  starali siê rozmawiaæ ze mn¹. 
Rodzice nie powinni byæ naiwni, dawaæ pieni¹dze na sp³acenie 
d³ugów, pozwalaæ na rozmaite sprawy pod wp³ywem ró¿nych 
niespe³nionych póŸniej obietnic. 

Jak dziœ wygl¹da Twój kontakt z rodzin¹? Czy zamierzasz wróciæ 
w rodzinne strony do Gdyni?.
Przez ca³¹ terapie odbudowywa³em zaufanie rodziny i dalej to robiê. 
Staram siê im mówiæ o tym co ze mn¹ siê dzieje. Staram siê byæ szczery. 
S³ucham te¿ chêtniej tego co oni maj¹ mi do powiedzenia. Dzisiaj mam 
prawie 19 lat i wiem, muszê byæ i samodzielny i odpowiedzialny. Na ten 
moment do Gdyni, mojego rodzinnego miasta, nie zamierzam powracaæ. 
Bojê siê starego towarzystwa. Tutaj mam terapeutów, którzy nadal mi 
pomagaj¹. Tu mam osoby, które mnie rozumiej¹. Czujê siê bezpieczniej. 
Wiem, ¿e w trudnych sytuacjach s¹ osoby, które mog¹ mi pomóc.

Kajetan skoñczy³ terapiê pó³tora roku temu.  Pochodzi z Bydgoszczy. 
Kiedy w jesieni ubieg³ego roku byliœmy w tym mieœcie z parafialn¹ 
wycieczk¹ , mieliœmy okazjê w katedrze bydgoskiej spotkaæ siê z jego 
rodzicami. Opowiedzieli nam wtedy trochê o swojej walce jak¹ stoczyli 
o syna.  Z naszego koœcio³a mo¿emy przypomnieæ sobie mamê Kajetana 
gdy w dniu zakoñczenia jego terapii  recytowa³a zgromadzonym swoje 
„wierzenickie”wiersze, którymi towarzyszy³a synowi w czasie jego 
leczenia. Razem z Kajetanem odwiedzi³em jego dom rodzinny w 
Bydgoszczy. Pojechaliœmy tam moim samochodem w któreœ jesienne 
niedzielne popo³udnie.. Wiosn¹ tego roku zaprosi³em go do udzia³u 
w spotkaniu rekolekcyjnym, które mia³em w jednej ze szkó³ œrednich 
w Poznaniu. Kajetan towarzyszy³ mi tak¿e w czasie rekolekcji 
wielkopostnych  w parafii w Kozieg³owach. W oby wypadkach  pos³u¿y³ 
mi pomoc¹ w sposób znakomity (dop. x PK).

Teraz muszę się sam utrzymać        
Rozmowa z Kajetanem, absolwentem ośrodka  sprzed półtora roku

Co porabia³eœ od momentu wyjazdu z Wierzenicy?
Przez pierwszy rok mieszka³em na hostelu. Jest to kontynuacja leczenia. 
Mia³em siê skupiæ na szukaniu pracy i zdobyciu doœwiadczenia, 
poszukaniu nowych znajomoœci, zainteresowañ.  Uczy³em siê na nowo 
funkcjonowaæ w „normalnym œwiecie”.
  
Kiedy siê usamodzielni³eœ?
Po roku jak przewiduje program przeprowadzi³em siê na swoje 
mieszkanie. Tu odczu³em prawdziw¹ samodzielnoœæ. Na pocz¹tku by³o 
to ekscytuj¹ce. Nie obejmowa³y mnie ju¿ ¿adne regu³y. Jednak wraz z 
samodzielnoœci¹ pojawia siê odpowiedzialnoœæ. Mia³em œwiadomoœæ, ¿e 
teraz muszê siê sam utrzymaæ.

Czy masz dobry kontakt z domem?
Od kiedy wyszed³em z hostelu doskwiera³a mi trochê samotnoœæ. Wtedy 
zauwa¿y³em jak wielkimi przyjació³mi dla mnie s¹ moi rodzice i¿e 
mogê siê do nich zwróciæ ze wszystkim. Nigdy nie wierzy³em w to, ¿e 
kiedyœ tak bêdzie. Teraz wiêkszoœæ wa¿nych decyzji podejmujê 
rozwa¿aj¹c z nimi.

Czy kontynuujesz jeszcze jak¹œ pracê terapeutyczn¹?
Tak, chodzê na grupê wsparcia anonimowych narkomanów i na terapiê 
indywidualn¹.

Czy pozna³eœ nowych przyjació³? Je¿eli tak to kim s¹ ci ludzie?
Od momentu wyjœcia pozna³em wiele nowych osób. Mianem przyjació³ 
chyba bym ich jeszcze nie okreœla³. S¹ oni jednak dla mnie wa¿ni gdy¿ 
pomagali mi w tym czasie po usamodzielnieniu. G³ównie s¹ to osoby 
z duszpasterstwa OO Dominikanów, w które siê doœæ mocno 
zaanga¿owa³em. Mieli codzienne spotkania i to mi odpowiada³o. 
Wola³em iœæ tam ani¿eli samemu siedzieæ w domu. Tak¿e pozna³em 
parê osób na œcianie wspinaczkowej. To kolejne miejsce, które sta³o siê 
dla mnie wa¿ne. Bardzo mnie poch³on¹³ ten sport.

Jakie przes³anie mia³byœ dla osób, które rozpoczynaj¹ teraz pobyt w 
oœrodku w Wierzenicy?
¯ycie na trzeŸwo nie jest ³atwiejsze ani¿eli wtedy kiedy siê æpa³o. Jest 
to jednak ¿ywot godnyi odwa¿ny bo umie siê problemom spojrzeæ 
w twarz, a nie uciekaæ przed nimi, tak jak to siê robi³o podczas picia, 
czy æpania.  
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      Decyzjê o rozpoczêciu drugiego etapu prac przy wiacie turystycznej 
podj¹³em w poniedzia³ek 22 kwietnia w godzinach wieczornych. Na 
drugi dzieñ przed po³udniem pojecha³em jednoosobow¹ pielgrzymk¹ 
do Lichenia by wszystkie prace powierzyæ Bogu przez rêce Maryi 
Pani Rzeczy Niemo¿liwych. Szepn¹³em tam, ile to wszystko mo¿e 
kosztowaæ. Modli³em siê: 
Bo¿e, jeœli to dzie³o jest zgodne z Twoj¹ wol¹, wierzê, ¿e mu 
pob³ogos³awisz i postawisz na mej drodze ludzi, którzy w tym 
dopomog¹. 

      Od razu nawi¹za³em kontakt z wykonawc¹, tym samym co by³ 
jesieni¹, z którym umówi³em siê, ¿e rozpocznie prace po d³ugim 
majowym weekendzie. Tak te¿ siê sta³o. Roboty zaczê³y siê we wtorek 7 
maja. W pierwszym etapie wykonana zosta³a wylewka betonowa  na 
pod³ogê pod wiatê. Doprowadzona zosta³a  sieæ wodoci¹gowa i 
elektryczna. To umo¿liwi³o podjêcie prac wykoñczeniowych wewn¹trz 
budynku wiaty.. Od zewn¹trz ca³a powierzchnia zosta³a ocieplona. 
       Odnotowaæ te¿ trzeba, ¿e jeszcze w kwietniu, dok³adnie 25 w pi¹tek 
parafia zap³aci³a 20 000 z³ za drewno pod wiatê, które ju¿ prêdzej 

zosta³o sk³adowane w tartaku. Sta³o siê to przy okazji monta¿u nowego 
krzy¿a w Kar³owicach. Oczywiœcie nie by³o potrzeby by ca³e to drewno 
przywieŸæ zaraz do Wierzenicy. Nie by³oby gdzie je sk³adowaæ. Prace 
musz¹ iœæ w okreœlonym porz¹dku. Pierwsze elementy drewniane 
pojawi³y siê w Wierzenicy w czwartek 6 czerwca. Od nastêpnego 
poniedzia³ku podjête zosta³y prace ciesielskie, które potrwaj¹ przez 
kilka tygodni. Dotychczasowe tegoroczne wydatki, licz¹c materia³y i 
robociznê, wynios³y ju¿ 38 700z³ (stan  na dzieñ 16 VI 2013 roku). 
Wszystkim wspieraj¹cym to dzie³o bardzo dziêkujê. 

       Potwierdzam jednoczeœnie, ¿e oficjalne otwarcie wiaty i jej 
poœwiêcenie bêdzie mia³o miejscu w roku jubileuszowym 200 lecia 
urodzin Augusta Cieszkowskiego 3 Maja 2014, na zamkniêcie 
uroczystoœci w koœciele z okazji œwiêta Królowej Polski i Matki 
Wierzenicy. 
                                                              x  Przemys³aw Kompf

   Z inicjatywy Komitetowi obchodów 200 rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego z siedzib¹ w Wierzenicy odby³y siê dwa robocze 
spotkania na ten temat. Pierwsze mia³o miejsce w wierzenickim 
probostwie 15 kwietnia 2013 r. Uczestniczy³y w nim 22 osoby 
reprezentuj¹ce szereg instytucji i organizacji.Celem spotkania by³o 
zapoznanie siê z zamierzeniami zaproszonych œrodowisk i instytucji w 
zwi¹zku z 200 rocznic¹ urodzin A. Cieszkowskiego.
   Za³o¿enie  obchodów w Wierzenicy  w roku 2014 realizowane bêd¹ od 
marca (120 rocznica œmierci A. Cieszkowskiego) do wrzeœnia lub d³u¿ej. 
Kulminacja  okolicznoœciowa msza w sobotê 13 wrzeœnia godzina 11:00. 
   Drugie ze spotkañ odby³o siê 3 czerwca 2013 r. w  Oœrodku Kultury w 
Swarzêdzu gdzie zaprosi³a to grono burmistrz Anna Tomicka. Wziê³y w 
nim udzia³ osoby reprezentuj¹ce: Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz (Anna 
Tomicka, Agata Kubacka),  Parafiê Wierzenica (ks. Przemys³aw Kompf), 
zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” (Maciej Dominikowski, Ewa J. i 
W³odzimierz Buczyñscy), Dwór Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy 
(Witold Kundzewicz), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Anna 
Zieliñska_Krybus, Ewa Strycka, Cezary Beker), Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oœwiatowe Forum Luboñskie im. A. Cieszkowskiego 
(Krzysztof Moliñski), Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. A. Ciesz-
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kowskiego (Irena Prokop), Urz¹d i Radê Miasta Luboñ (Agnieszka Begier, 
Ma³gorzata Machalska). Tym razem nie uczestniczyli przedstawiciele 
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk i zarazem Wydzia³u 
Historycznego oraz Wydzia³u  Filologii Polskiej i Klasycznej UAM jak te¿ 
szkó³ podstawowych: im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu, im. 
Augusta Cieszkowskiego w Kicinie, w Wierzonce (przygotowuj¹ wspólny 
projekt, który ma byæ realizowany od wrzeœnia 2013 r). W trakcie obu 
spotkañ zosta³y przedstawione ju¿ zrealizowane dzia³ania w Wierzenicy. 
Podczas pierwszego mniej lub bardziej precyzyjnie przedstawiono 
zamierzone dzia³ania poszczególnych podmiotów uczestnicz¹cy 
bior¹cych udzia³ w nim. W trakcie drugiego doprecyzowano szereg 
wczeœniejszych propozycji i przedstawiono kolejne. Nastêpne spotkanie 
odbêdzie siê w paŸdzierniku we Dworze Wierzenica.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Nadleœnictwo Babki konsekwentnie realizuje dzia³ania pod k¹tem 
turystyki zgodnie z ustaleniami podjêtymi podczas wizyty jego  
kierownictwa w dniu 7 marca 2012 r. w Wierzonce i Wierzenicy. W 
Wierzenicy ju¿ w 2012 r. zosta³a wykonana wizura (przestrzeñ) widokowa 
w lesie na skarpie doliny G³ównej. Dziêki niej z Alei Filozofów widaæ dwór 
Cieszkowskich. Powsta³a te¿ wiata gdzie na turystê czekaj¹ dwa sto³y i 

³awy, a rower ma miejsce w stojaku z pnia grabu. Odpoczywaj¹c pod ni¹ 
mo¿e on delektowaæ siê widokiem fragmentu doliny rzeki G³ównej i 
odrodzonego dworu. Od kilku tygodni w s¹siedztwie wiaty stoi tablica 
informacyjna. Z niej turysta dowie siê sk¹d wziê³y siê nazwy alei i 
wzgórza. W ten sposób nadano temu miejscu charakter spacerowo-
rekreacyjny. W Wierzonce równie¿ w ubieg³ym roku zosta³y wykonane 
prace porz¹dkowe w s¹siedztwie cmentarza rodziny von Treskow, a przy 
grobach stanê³y nowe dêbowe krzy¿e. Przeprowadzone w tym roku w 
przyleg³ej do obu cmentarzy ewangelickich ciêcia pielêgnacyjne lasu 
nada³y mu charakter parkowy. 26 kwietnia 2013 r. na skraju lasu, przy 
dró¿ce wiod¹cej ku cmentarzom stanê³a tablica informuj¹ca o ich historii i 
pochowanych tam leœnikach. Mamy nadziejê, ¿e po zakoñczeniu prac 
porz¹dkowych po wycinkach zostanie te¿ oznaczony ogrodzeniem z 
¿erdzi cmentarz dla zwyk³ych mieszkañców.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Klub Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy ponownie goœci³ w 
Wierzenicy. W sobotnie popo³udnie, 11 maja 2013 r. do salonu Dworu 
Wierzenica na klubowe spotkanie przyby³o ponad 40 osób, w niema³ej 
czêœci reprezentuj¹cych krêgi naukowe i artystyczne Bydgoszczy, 
Poznania i Torunia. Oczywiœcie nie zabrak³o przedstawicieli  Ziemi 
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Wierzenickiej i osób z terenu gminy Swarzêdz. Prezes Klubu  prof. Józef 
Banaszak zaprosi³ przyby³ych na prezentacjê wierszy o Auguœcie 
Cieszkowskim i Wierzenicy. Spotkanie to zwi¹zane by³o z zamiarem 
wydania tych wierszy w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 200 rocznic¹ urodzin A. 
Cieszkowskiego. Pochodz¹ce z ró¿nych okresów wiersze o  Auguœcie i z 
nim zwi¹zane czytali: Ewa J. Buczyñska, J. Banaszak oraz obecni na 
spotkaniu autorzy: Danuta Bartosz, Gra¿yna Bieliñska, Anna Cybulska, 
Pawe³ Kuszczyñski (przeczyta³ tak¿e wiersze J. Banaszka), Dariusz 
Tomasz Lebioda  zaprezentowa³ swój wiersz powsta³y w pi¹tek. Spotkanie 
z poezj¹ zakoñczy³ Jan Janusz Tycner,  jednym z dwóch znanych wierszy 
samego A. Cieszkowskiego  ŒPIEW NA NUTÊ PIOSNKI O MAJU. 
Oprawê muzyczno-wokaln¹ spotkania zapewnili Barbara Kaszuba i 
Maciej Boberek.  Podczas niedzielnej mszy o 11.00 nast¹pi³o wrêczenie, 
tym razem a¿ dwóch  czwartej i pi¹tej Statuetek Augusta 
Cieszkowskiego. Otrzymali je dwaj prezesi oddzia³ów Zwi¹zku 
Literatów Polskich: Pawe³ Kuszczyñski  Oddzia³ w Poznani i Dariusz 
Tomasz Lebioda  Oddzia³  Bydgosko-Toruñski. Laureaci 
zaprezentowali te¿ swoje wiersze, a zakoñczy³a Danuta Bartosz 
wierszem Przytulia wonna rozpoczynaj¹cy siê od s³ów: 
Co takiego masz w sobie Wierzenico
 ¿e lgn¹ do ciebie pierwsi tego œwiata. 
Po mszy goœcie pok³onili siê prochom Cieszkowskich

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Minê³o trochê czasu, podczas którego wnikliwie analizowaliœmy 
ankiety na temat „Wierzeniczeñ” wype³nione przez Was, 
czytelników. Setny numer wydawa³ siê œwietn¹ okazj¹ do takiej 
refleksji. Czy wyniki nas zadowoli³y? Czy da³y do myœlenia? 

W ankiecie wziê³o udzia³ 160 osób, z czego 60% to kobiety. 
Zdecydowana wiêkszoœæ (74%) jest w przedziale wieku 41-60 lat i 
wiêcej, 12% to m³odzi w wieku 16-25 lat oraz 14% w wieku 26-
40. Wynika z tego, ¿e przeciêtny czytelnik naszej gazety jest 
kobiet¹ w kwiecie wieku (41-60 lat) 

Ku naszej radoœci 
okazuje siê, ¿e a¿ 39% 
odbiorców 
„Wierzeniczeñ” czyta 
je od deski do deski, a 
tylko 4% nie czyta ich 
nigdy. Cieszymy siê 
równie¿ tymi, którzy 
gazetê przegl¹daj¹ 
(24%) lub czasem 
przeczytaj¹ (32%). Na 
szczêœcie tylko 1% 
kupuje i odk³ada na 
pó³kê bez czytania. 
Zak³adamy, ¿e 
zakupion¹ przez 
jednego gazetê, czyta 
kilka innych osób, st¹d 
szacujemy, ¿e jeden 
numer „Wierzeniczeñ” 
ma oko³o 520 
czytelników. Dzieje siê 
tak dlatego, ¿e wiêkszoœæ z Was przekazuje go dalej  czy to w 
obrêbie rodziny, czy nawet po¿yczaj¹c znajomym.
Kolejnym wynikiem, za który bardzo dziêkujemy, jest opinia o 
piœmie. A¿ 92% ankietowanych s¹dzi, ¿e „Wierzeniczenia” s¹ 
dobrym lub bardzo dobrym pismem. 
¯eby nie spocz¹æ na laurach, prosiliœmy równie¿ o wskazówki, 
czy to poprzez odpowiedŸ na pytanie, czego Waszym zdaniem 
powinno byæ w gazecie wiêcej, jak równie¿ poprzez dopisanie 
w³asnych sugestii na koñcu ankiety. Wiêkszoœæ czytelników 
chcia³aby wiêc wiêcej aktualnoœci dotycz¹cych ¿ycia parafii, 
historii miejsca i tekstów duszpasterskich ks. Proboszcza. 
Pojawi³o siê równie¿ kilka sugestii dotycz¹cych dodatkowych 
treœci. I tak niektórzy widzieliby w „Wierzeniczeniach” k¹cik 
rozrywkowy z dowcipami, krzy¿ówkami, inni chêtnie poczytaliby 
przepisy kulinarne uzdolnionych parafianek  o talentach 
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niektórych z nich ks. Proboszcz wspomina podczas parafialnych 
uroczystoœci, czy te¿ wspominaj¹c kolêdê  st¹d pewnie chêæ ich 
poznania. Ciekaw¹ propozycj¹ by³y teksty dla dzieci i wiêcej 
wywiadów z ró¿nymi ludŸmi. Chcielibyœcie równie¿ wiêkszej 
iloœci zdjêæ i ³adniejszej grafiki pisma. 
Za wszystkie sugestie bardzo dziêkujemy. Zobaczymy, co da siê z 
tym zrobiæ. Jednoczeœnie bardzo dziêkujemy za udzia³ w ankiecie. 
Zachêcamy równie¿ do przesy³ania uwag na bie¿¹co, pod adres 
redakcji: wierzenica@wp.pl. 

Redakcja „Wierzeniczeñ”
oprac. Weronika Pomin

   Przez kilka niedziel 
zaprasza³em w koœciele do 
udzia³u najpierw w 
„czuwaniu” i potem w 
„czytaniu”. Za ka¿dym 
razem, jak natrêtny dziad 
powtarza³em: w wyd³u¿ony 
weekend mamy wiêcej 
czasu dla siebie, miejmy go 
trochê wiêcej te¿ dla Boga 
i Bo¿ych spraw. Bardzo 
dziêkujê tym wszystkim, 
którzy to zaproszenie 
przyjêli  i odpowiedzieli na 
nie swoim zaanga¿owaniem. 
   W jedno i drugie 
przedsiêwziêcie w³¹czy³o siê 

ka¿dorazowo ok. 150 osób. £atwo by³o policzyæ „czytaj¹cych”, 
tylu rzeczywiœcie wziê³o udzia³. Trudniej okreœliæ iloœæ 
„czuwaj¹cych” bo  na okreœlon¹ godzinê zapisywa³a siê jedna 
osoba odpowiedzialna ale przewa¿nie towarzyszyli jej jeszcze 
jacyœ inni ludzie, jeden, dwóch, trzech, czasem jeszcze wiêcej. 
Szacunkowe w tym wypadku ujêcie 150 osób „czuwaj¹cych” to 
liczba dolna, bardziej zani¿ona, zwa¿ywszy iloœæ 63 godzin  
czuwania.
   Wierzê, ¿e kiedy uczestniczymy w jakimœ duchowym 
przedsiêwziêciu jest to po¿yteczne dla nas. Tego typu 
zaanga¿owanie pomaga kszta³towaæ wnêtrze naszej 
osobowoœci. 
   Co roku modlimy siê przed œwiêtem 3 Maja w intencji 
Ojczyzny, Koœcio³a, parafii i we w³asnych sprawach. Trudno jest 
powiedzieæ, ¿e mnie to nie obchodzi. Wielu ludzi ma nawyk 
modlitwy. Innym trzeba o tym stale przypominaæ i do tego 
zachêcaæ. Dla chrzeœcijanina nie mo¿e te¿ byæ obojêtne czym siê 
karmiê jako cz³owiek. Ci¹gle musimy w sobie wypracowywaæ 
nawyk siêgania po S³owo.  Tego, który siê w Nim rozsmakowa³ 
nie trzeba ju¿ do niczego namawiaæ. Taki cz³owiek wie jak bardzo 
jest Ono po¿yteczne w codziennym ¿yciu. Cieszê siê je¿eli ktoœ 
poczu³ w te dni choæby jakieœ maleñkie dobro. Ka¿dego 
„czuwaj¹cego” i „czytaj¹cego” z serca b³ogos³awiê.

                                                                x Przemys³aw Kompf

Podziękowanie za udział
w  XI Czuwaniu z Maryją Matką Wierzenicy 
i  VIII Wierzenickim Czytaniu Słowa
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i materialne. Przewidywane otwarcie i poœwiêcenie 3 Maja 2014.
Jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ pomoc finansow¹.

Nr konta parafii: 38 1090 1362 0000 0000 3610 1152
tytu³ wp³aty: wiata
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