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Wyra¿am radoœæ, ¿e tegoroczne obchody œwiêta dziêkczynienia za
zbiory organizowane s¹ na terenie parafii wierzenickiej. Witam
wszystkich uczestników tej uroczystoœci i wszystkich te¿ b³ogos³awiê.
Czujemy potrzebê by dziêkowaæ Bogu i ludziom za tegoroczne ¿niwa,
które pozwol¹ zapewniæ wszystkim utrzymanie. Dziêkuj¹ ci, którzy
trudzili siê bezpoœrednio przy wszelkich pracach polowych, a tak¿e ci,
którzy s¹ tylko konsumentami. Z trudu rolniczego korzystaj¹ wszyscy,
dlatego te¿ podkreœlaæ zawsze trzeba wielki szacunek dla tej pracy tak
wa¿nej dla ludzi.
Dziêkujmy Bogu, ¿e nie brakuje nam chleba, ¿e mo¿emy go
spo¿ywaæ w pokoju, troszczmy siê o to by poœród nas nie by³o
g³odnych i niedo¿ywionych. Uwa¿ajmy by nie marnowaæ chleba, by
dzieliæ go sprawiedliwie. To dziêkczynienie jest niezwykle wa¿ne, bo
przecie¿ jeszcze nie a¿ tak odleg³e s¹ lata, kiedy w czasie zawieruchy
wojennej, niemieckiej i rosyjskiej okupacji, kromka chleba by³a
marzeniem niejednego wyg³odzonego cz³owieka. Tego nie wolno
zapomnieæ, bo przecie¿ tymi g³odnym byli nasi dziadkowie, nasze
matki i nasi ojcowie.
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We Wierzonce praktycznie wszyscy utrzymuj¹ siê z zatrudnienia poza
rolnictwem, ale ¿yje tu jeszcze wielu, którzy pracowali w maj¹tku
dawnego PGR i ten rolniczy trud podejmowany w skwarze lata znaj¹
doskonale. Dzisiejsze spotkanie to spojrzenie tak¿e na problemy
mieszkañców takich miejscowoœci jak Wierzonka, w których ¿yj¹
ludzie czêsto grubo poni¿ej œredniej krajowej. W takich miejscach
widaæ te¿ rozmaite zapóŸnienia inwestycyjne. Cieszy ka¿dy projekt
przynosz¹cy pozytywne zmiany w tym obszarze. Jest jeszcze wiele
do zrobienia , wierzê, ¿e te problemy bêd¹ tak jak dot¹d sta³¹ trosk¹
w³adz naszej gminy, która musi widzieæ nie tylko miasto ale
wszystkie najmniejsze nawet miejscowoœci. Dziêkujê za szeœcioletni¹
wspó³pracê gminy w realizacji zadania wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci przedszkolnych prowadzonego w³aœnie tu
w œwietlicy we Wierzonce przez zespó³ Caritas naszej parafii, za
wieloletnie wspieranie akcji wakacyjnego wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y z rejonów wiejskich. Nieodp³atne zaanga¿owanie
wolontariuszy, nie szukanie w takich przedsiêwziêciach zysku, sprawia,
¿e te zadania, tak wa¿ne dla ludzi, realizowane s¹ tu znacznie taniej ni¿
w innych miejscach.

W spokojnych czasach, w których dane jest nam ¿yæ, ³atwiej
mo¿emy pomyœleæ i zrozumieæ, kiedy Jezus mówi, ¿e nie samym
chlebem ¿yje cz³owiek ale ka¿dym S³owem, które pochodzi z ust
Bo¿ych. Cz³owiek ma nie tylko widzieæ siebie jako zjadacza chleba
ale tak¿e jako tego, który ma wydaæ duchowy plon dobra. Bóg, który
jest twórc¹ œwiata i dawc¹ ¿ycia nie jest niemow¹. Zwraca siê do
stworzenia ze swoim S³owem, które rozsiewa w sercu cz³owieka.
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Poznaæ, zrozumieæ i przyj¹æ to S³owo i wreszcie wydaæ jego owoce w
swoim ¿yciu to zadanie ka¿dego. Cieszmy siê ka¿dym dobrem, które jest
plonem naszego ¿ycia. Stawajmy siê znakiem dobra dla drugich
i nie poprzestawajmy na tym, ¿e nie jesteœmy tacy najgorsi. Niech
ka¿dy w swym sercu, ze swej wiary i mi³oœci, wyda obfity plon
b³ogos³awiony przez Boga i ludzi.
Przy dzisiejszej uroczystoœci nie sposób nie wspomnieæ, ¿e za kilka
dni prze¿ywaæ bêdziemy tutaj 199 rocznicê urodzin wielkiego Polaka
Augusta Cieszkowskiego. W s¹siedniej Wierzenicy mia³ on swój dom i
tam prowadzi³ du¿e gospodarstwo rolne. Na owe czasy by³o to poletko
nowoczesnego gospodarowania. W tym maj¹tku próbowane by³y
maszyny sprowadzane z zachodu Europy i produkowane w Fabryce
Maszyn Rolniczych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Dobra te
przynosi³y spory dochód. W³aœnie z nich, a tak¿e z innych posiad³oœci,
Cieszkowski finansowa³ rozmaite dzie³a, które uwa¿a³ za s³uszne i
wa¿ne dla sprawy narodowej, w tym Wy¿sz¹ Szkolê Rolnicz¹ w
¯abikowie, maj¹c¹ przygotowywaæ m³odych Polaków do m¹drego
nowoczesnego gospodarowania na roli. W rejonie Wierzenicy i Kicina
August Cieszkowski wspó³tworzy³ kó³ka w³oœciañskie, dla których by³
umocnieniem finansowym. Ko³a te uczy³y dobrego gospodarzenia
drobnych, czêsto niezamo¿nych rolników. Wspólne uprawy, wymiana
nasion, oœwiata rolnicza, tanie po¿yczki, w tym i zapomogi,
niedopuszczanie do wykupu ziemi przez Niemców – to tylko niektóre
has³owo ujête zadania, które takie ko³o pe³ni³o.
Rok nastêpny ma byæ rokiem pamiêci nie tylko w naszej gminie o
Auguœcie Cieszkowskim. Kulminacja obchodów nast¹piæ ma w
sobotê 13 wrzeœnia 2014 roku w dwusetn¹ rocznicê jego urodzin.
Jako wspólnota miejsca przygotowujemy siê ju¿ do œwiêtowania
tego jubileuszu. W ostatnich dwóch latach odnowiliœmy kryptê
grobow¹ Rodziny Cieszkowskich, w której spoczywaj¹ szcz¹tki
doczesne zmar³ego. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki pomocy rozmaitych
œrodowisk i instytucji: Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa
Wielkopolskiego, Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu, tak¿e naszej swarzêdzkiej gminy. Jest
okazja by publicznie równie¿ w tym obszarze dzia³añ wyraziæ s³owa
wdziêcznoœci. Odnowiony zosta³ rêkami osób prywatnych przy
wsparciu z funduszy europejskich dwór Rodziny Cieszkowskich, w
którym dziœ, tak jak kiedyœ w dawnych czasach, mo¿na piêknie i
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serdecznie porozmawiaæ, jak mówi³ Zygmunt
Krasiñski, „powierzeniczyæ”.
W chwili obecnej budujemy przy koœciele
wiatê dla mieszkañców i turystów, której
uroczyste otwarcie planujemy w dniu 3 Maja
2014 roku. Ma ona przyj¹æ wszystkich
jubileuszowych goœci. Ju¿ dziœ zapraszam
zebranych tutaj do wziêcia udzia³u w tych
rozmaitych obchodach.
Zakoñczmy modlitw¹ codziennego
pacierza: „chleba naszego powszedniego
daj nam dzisiaj”.
x Przemys³aw Kompf

Wierzonka - historia i współczesność
Wierzonka, wieœ so³ecka,
gmina Swarzêdz, powiat
poznañski, parafia Wierzenica,
415 sta³ych mieszkañców
(stan na 30.06.2013 r.)
Trochê historii
Wieœ jako czêœæ Wierzenicy znana
jest od 1153 r. Wówczas, zostaje
darowana przez Prandotê z rodu
Czewojów najstarszemu na
ziemiach polskich opactwu
cysterskiemu
klasztorowi w
£eknie ko³o W¹growca. W 1252 r.
ksi¹¿êta Przemys³ I i Boles³aw
Pobo¿ny wieœ odkupion¹ od
cystersów z £ekna nadaj¹
utworzonemu w Owiñskach
klasztorowi cysterek. W
dokumencie: Premisl dux Polonie
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1252 Apr. 26, Gnezne ... wieœ wystêpuje jeszcze pod nazw¹ Weregniza
(Wierzenica), przed upowszechnieniem siê nazwy Wierzonka nazywana
by³a Ma³¹ Wierzenic¹, potem Wierzeniczk¹. Nie wiadomo jak du¿¹ by³a
majêtnoœci¹ w tamtym czasie i co siê na ni¹ sk³ada³o. Zapewne obok
gruntów rolnych obejmowa³a ona las, we wspólny czy odrêbnym zarz¹dzie
z czêœci¹ rolnicz¹? Nie s¹ znane ¿adne przekazy mówi¹ce o rozplanowaniu
i wygl¹dzie w³oœci w obrêbie Wierzonki w okresie ich przynale¿noœci do
cysterek. Natomiast znana jest krescencja (dawniej plony uzyskane w
ci¹gu jednego roku w gospodarstwie rolnym) dla Wierzonki z 1720 roku,
obejmowa³a ona zestawione w kopy, mendle i snopy: pszenicê, ¿yto, jarkê
(zbo¿e jare siane wiosn¹), jêczmieñ, owies, groch, taterkê (gryka tatarka),
proso. Warto zwróciæ uwagê na brak ziemniaka, zapewne jego uprawa nie
rozpowszechni³a siê jeszcze w dobrach cysterek. W majêtnoœci by³ m³yn,
w aktach wizytacji wierzenickiej parafii z 1778 r. jest informacja, ¿e z
posiad³oœci Wierzonka koœció³ otrzymywa³ w tamtym czasie przedniej
m¹ki 12 korcy i tyle¿ owsa. W odniesieniu do m³yna przywo³any zapis nie
mówi o jego rodzaju. Mo¿na tylko domniemaæ, ¿e by³ to m³yn wodny za
czym przemawia obecnoœæ takiego m³yna na mapie Prus Po³udniowych
Davida Gilly z lat 1802-1803. Dopiero póŸniej, zapewne w czasach
pruskich pojawi³ siê wiatrak o czym œwiadczy nazwa wzniesienia
pomiêdzy wsi¹ a oddalon¹ o ok. kilometr od zwartej zabudowy szko³¹.
Miejsce to nazywane jest Milberg, ta spolszczona nazwa pochodzi od
dwóch niemieckich s³ów; Mühle m³yn i Berg góra. Za funkcjonowanie
folwarku w Wierzonce obejmuj¹cego zapewne obszar kilkuset hektarów,
jako taki w dobrach koœcielnych by³ wiêkszy od przeciêtnego folwarku
szlacheckiego, odpowiada³ zarz¹dca b¹dŸ dzier¿awca. Z „Kroniki
Reformatów Poznañskich” wiemy, ¿e w 1789 r. dzier¿awc¹ by³ wielmo¿ny
Tomasz Kosicki. Zmar³ on w 1797 r. i 16 lipca zosta³ pochowany u
Reformatów. T. Kosicki by³ zapewne ³¹cznikiem pomiêdzy
dotychczasowymi w³aœcicielkami Wierzonki czyli owiñskimi cysterkami
a nowym jej w³aœcicielem. Wierzonka nale¿a³a do cysterek a¿ do
rozbiorów kiedy to ich dobra zosta³y skonfiskowane przez rz¹d pruski i z
³aski króla Prus trafi³y w styczniu 1797 r. w rêce Sigismunda Otto Josepha
von Treskowa i jego ¿ony Anny Sary z domu George. Najm³odszy z
oœmiorga ich dzieci syn Ludwig August z ¿on¹ Melanie SchülerBaudesson (spotykany zapis nazwiska Baudecon) zmar³y 19 grudnia 1865
r. zapocz¹tkowali IV liniê rodziny von Treskow z siedzib¹ w Wierzonce.
Ich syn Hugo Ludwig zmar³y 4 sierpnia 1909 r. pruski major w stanie
spoczynku by³ kolejnym w³aœcicielem wsi, która po jego œmierci przesz³a
w rêce ¿ony Angelique Margarete z domu von Reiche zmar³ej 13
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paŸdziernika 1939 r., ju¿ po zajêciu Polski przez wojska niemieckie. W
rêkach ich potomków po k¹dzieli (córek) wieœ pozostawa³a do stycznia
1945 r. Radzieckie oddzia³y frontowe przesz³y przez Wierzonkê, b¹dŸ jej
najbli¿sze s¹siedztwo 22 stycznia 1945 r. To oznacza³o realny koniec
w³adania Wierzonk¹ przez von Tresków. Wed³ug ich rodzinnych
przekazów, od 26 stycznia przez trzy dni szeœædziesiêciu Rosjan
pustoszy³o dwór i maj¹tek, póŸniej by³a wzywana ludnoœæ wiejska, która
mia³a braæ resztê. Treskowowie byli dobrymi gospodarzami (mówili o tym
te¿ mieszkañcy Wierzonki niegdyœ pracuj¹cy u nich). W obrêbie klucza
zak³adali nowe folwarki: dzisiejsze Mielno, pierwotna polska nazwa Mi³o
potem Milno (powsta³o jako Milo, a ówczesna nazwa wywodzi³a siê od
Milow w Brandenburgii miejsca narodzin Sigismunda Otto) i Kar³owice.
W 1905 r. dobra w³aœcicieli Wierzonki liczy³y 2310 ha. Dopiero w latach
wielkiego kryzysu zaczêli mieæ trudnoœci, które zaowocowa³y w 1935 r.
sprzeda¿¹ nale¿¹cej do klucza wsi Kowalskie i póŸniejsz¹ parcelacj¹
Milna (obecnie Mielno). Podczas II wojny œwiatowej wieœ nosi³a nazwê
Waldhof. Po wojnie by³a tu Pañstwowa Nieruchomoœæ Ziemska (PNZ),
potem Pañstwowe Gospodarstwo Rolne (PGR) a 1 stycznia 1952 r. zosta³a

Wierzonka gorzelnia w latach 30-stych
XX w., z lewej lokomobila
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powo³ana Stacja Selekcyjna Roœlin (SSR), póŸniej by³a to Stacja Hodowli
Roœlin Wierzenica (SHR). SSR przejê³a dwa s¹siaduj¹ce PGR Wierzenicê
i Wierzonkê, w której znajdowa³a siê siedziba dyrekcji. Stacja
gospodarowa³a na areale do 1034 hektarów. Specjalnoœci¹ SHR by³y
³ubiny odmiany; Lima, San, ¿yta; Pancerne, Dañkowskie, pszen¿yto,
hodowa³a tak¿e kapustê Kamienna G³owa, rzodkiew oleist¹ Tetra
Poznañska. 1 lipca 1991 r. nast¹pi³o rozdzielenie gospodarstw Wierzonka i
Wierzenica, SHR pozosta³a w Wierzenicy. Od 28 lutego 1996 r.
gospodarstwo rolne Wierzonka przesz³o w rêce (pocz¹tkowo dzier¿awa a
nastêpnie w³asnoœæ) Czes³awa Fiedlera. Aktualnie gospodaruje on na 428
hektarach gruntów w³asnych i dzier¿awionych. Dzia³alnoœæ gospodarcza
nakierowana jest na produkcjê zwierzêca. W gospodarstwie hoduje siê
oko³o 300 zwierz¹t, to ponad 150 krów mlecznych oraz ja³ówki trzymane
od urodzenia (cielêta) do wieku rozrodczego. Produkcja zwierzêca
determinujê roœlinn¹, dominuj¹ w niej przeznaczone na paszê: kukurydza,
lucerna, trawy. W³aœciciel inwestuje w produkcjê zwierzêc¹ i w miarê
mo¿liwoœci w renowacjê budynków w obrêbie za³o¿enia folwarcznego.
Uk³ad przestrzenny i zabudowa
Wieœ tworzy 5 elementów sk³adowych, niekiedy doœæ odleg³ych od siebie.
Na po³udniowy zachód od zasadniczej czêœci wsi od 2000 r. powstaje
osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Leœników. Pozosta³e elementy
to po³o¿ona na pó³noc szko³a z 1905 r., na pó³nocny zachód teren po
jednostce wojskowej zwany £ysa Góra (pod koniec XIX wieku sta³ tam
pawilon von Treskowów) i odleg³a o ok. 2 km na po³udniowy wschód
zabudowa ulic Ostatniej i Barciñskiej przy granicy z Bugajem w gm.
Pobiedziska, potocznie „na Barcinku”. Zabudowa wsi, czêœæ zasadnicza,
rozci¹ga siê na linii pó³nocny zachód po³udniowy wschód. Gospodarcza i
mieszkalna s¹ rozdzielone drog¹. Mieszkalna jest na po³udnie od niej,
sk³adaj¹ siê na ni¹ z jednej strony stare budynki, najczêœciej czworaki z
prze³omu XIX i XX wieku, na niektórych zachowa³y siê daty budowy, a z
drugiej bloki. Starsze powsta³y w latach 70-tych a m³odsze 80-tych XX w.
W obrêbie gospodarstwa (teren aktualnie niedostêpny dla zwiedzaj¹cych)
widoczny z bramy budynek dawnej kuŸni z wie¿yczk¹ zwieñczon¹
metalow¹ chor¹giewk¹ z dat¹ budowy 1849. Ni¿ej, po prawej stronie
drogi wewnêtrznej gorzelnia, budynek widoczny przy wjeŸdzie do wsi od
strony Kobylnicy. Przed I wojn¹ œwiatow¹ produkowa³a rocznie 360 000
litrów alkoholu, by³a najwiêksz¹ w województwie poznañskim okresu
miêdzywojennego. Po przeciwnej stronie wybudowany w 1923 r. dom
dyrektora, nazywany „Rz¹dcówka”. Na kamiennej podmurówce werandy
wyryty napis „ A. von Treskow 1923”. Obok gorzelni w gospodarstwie
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by³y dwie suszarnie p³atków ziemniaczanych, tartak i m³yn (nie
zaznaczony na mapach z tamtego kresu, lata dwudzieste XX wieku).
Prowadzona by³a intensywna hodowla byd³a i koni. Majêtnoœæ mia³a 270
krów dojnych daj¹cych przeciêtnie 2000 l mleka dziennie. Zatrudnia³a
[Wierzonka z Milnem, Kar³owicami, Kowalskim, Ludwikowem] 160
rodzin pracowników,
16 rzemieœlników i 15
urzêdników. Nie by³a
zelektryfikowana ale
posiada³a telefon
Swarzêdz 39. Ze
œrodka folwarcznego
podwórza droga na
pó³noc, nad boczn¹
dolink¹, prowadzi do
po³o¿onego na
wzniesieniu dworu.
Od folwarku by³
odizolowany pasem
zadrzewieñ po prawej
i dworskim ogrodem
ze szklarni¹ po lewej
stronie. Budowla
eklektyczna powsta³a dla Ludwiga Augusta von Treskowa w pierwszej
po³owie XIX wieku. Drewniany, zabudowany i kryty, wsparty na s³upach
ganek ³¹czy dwór z oficyn¹. Od ty³u mo¿na doszukaæ siê w niej elementów
neogotyckich. Dwór by³ przebudowywany w 1908 r. i po 1945 r.
likwidacja wyjœcia w stronê parku. W latach 60-tych zosta³a rozebrana,
znajduj¹ca siê na poziomie piêtra po stronie wschodniej, wsparta na
s³upach przeszklona weranda. Alejka od frontu dawna droga w stronê
Owiñsk obsadzona jest okaza³ymi dêbami ponad 420 cm obwodu i
platanami ponad 320 cm obwodu. Za dworem park, do 1945 r. obejmuj¹cy
tereny po obu stronach doliny rzeki G³ównej p³yn¹cej tu z pó³nocy na
po³udnie. Mia³ 15,13 ha, po wojnie czeœæ le¿¹ca za rzek¹ (6,5 ha) przesz³a
we w³adanie lasów pañstwowych. Ta, która pozosta³a jako park (8,63 ha)
zosta³a w 1999 i 2000 r. czêœciowo uporz¹dkowana. S¹ w niej ³atwe do
zauwa¿enia m³ode cisy, a na skraju ³¹czki od strony stoku doliny dwa buki
czerwonolistne, pomniki przyrody o obwodach 350 i 370 cm. W parku von
Treskowowie mieli dwie altany z kory, jedn¹ bli¿ej dworu a drug¹ za
rzek¹. Obie jego czêœci po³¹czone by³y mostkiem spacerowym przez
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G³ówn¹. Za mostkiem, na lewym brzegu by³ kamienny stó³ i ³aweczki. Z tej
czêœci parku mo¿na by³ wróciæ do dworu mostem ko³o gorzelni. Na rzece
istnia³ pawilonik k¹pielowy po³¹czony z urz¹dzeniem do piêtrzenia wody.
Œlady przesz³oœci
Po prawo od bramy gospodarstwa, miêdzy stodo³¹, murem dawnego
ogrodu i betonowym p³otem od strony drogi trójk¹tny okólnik (miejsce
gdzie na swobodzie przebywa³y zwierzêta). Na nim, w piwnicach gorzelni
i ko³o tartaku jesieni¹ 1939 r. istnia³ za³o¿ony przez hitlerowców obóz
przejœciowy dla Polaków, filia obozu w Biedrusku (Flüchtlingskolnne).
Natomiast w znajduj¹cym siê ko³o gorzelni magazynie zbo¿owym, od
wiosny do jesieni 1945 r. funkcjonowa³ za³o¿ony przez Armiê Radzieck¹
obóz. By³o w nim 600 Niemców jeñców wojennych, którzy pracowali w
Wierzonce i s¹siednich maj¹tkach. Na wschód od wsi znajduje siê
kompleks stawów rybnych. Na pó³nocnym brzegu pierwszego z nich
znajduje siê grób Polaka z Bednar, który trafi³ do wspomnianego obozu i
zosta³ zamordowany tam nad stawami. Napis na tabliczce W. Koz³owski lat
20 zgin¹³ œmierci¹ tragiczn¹ rozstrzelany przez hitlerowców w Bednarach
b³êdnie podaje miejsce œmierci. W lesie ok. 100 m na pó³noc od jego grobu
znajduj¹ siê pozosta³oœci dwóch czêœci cmentarza ewangelickiego.
Mniejszy, lepiej zachowany to cmentarz rodziny von Treskow. Zwracaj¹
uwagê dwie mogi³y z ustawionymi na nich g³azami.
Na lewym napis:
Hugo von Treskow
geb. d. 22 September 1840
gest. d. 4 August 1909
Nad nazwiskiem wizerunek odznaczenia z koron¹ na górze krzy¿ rycerski
i dat¹ 1870 na dolnym ramieniu.
Na prawym:
Angelique v. Treskow
geb. v. Reiche
geb. d. 11 Juli 1847
gest. d. 13 Oktober 1939
Od 2006 r. stoi na nim ufundowany przez potomków g³az z napisem po
polsku i niemiecku.
FRIEDHOF
CMENTARZ
DER FAMILIE
RODZINY
VON TRESKOW
GUTSBESITZER W£AŒCICIELI
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WIERZONKI
1797 1945
FAMILIE RODZINA
VON GÖTZ
MIT POLNISCHEN FREUNDEN Z POLSKIMI PRZYJACIÓ£MI
2006
Wiêksza, przylegaj¹ca do drogi w kierunku Barcinka, przeznaczona by³a
dla zwyk³ych mieszkañców wsi i okolicy. Z zachowanych elementów
nagrobków z tej czêœci cmentarza w s¹siedztwie grobów von Treskowów
utworzono ma³e lapidarium. Miêdzy innymi mo¿na tam odczytaæ na
uszkodzonym elemencie nagrobka w formie otwartej ksi¹¿ki
Hier ruht im Gott
Mein geliebter Mann
Unser guter Fater
Fridrich Streich
geb. 22.2.1844
gest. 24.6.1897
Joh. 11.25
Na innym fragmencie nagrobka imiona zmar³ego rodzeñstwa
Albert Reinhold
Emil I Hormann
Na tym cmentarzu zostali te¿ pochowani niemieccy leœnicy. W 2012 r.
Nadleœnictwo Babki wykona³o prace porz¹dkowe w s¹siedztwie
cmentarza rodziny von Treskow, a przy grobach stanê³y nowe dêbowe
krzy¿e. Wiosn¹ 2013 r. przeprowadzone w przyleg³ej do obu cmentarzy
ewangelickich ciêcia pielêgnacyjne lasu, które nada³y mu charakter
parkowy. 26 kwietnia na skraju lasu, przy dró¿ce wiod¹cej ku tym
cmentarzom stanê³a tablica informuj¹ca o ich historii i pochowanych tam
leœnikach. Na skraju cmentarza dla zwyk³ych mieszkañców w
nieoznaczonym grobie by³o pochowanych 7 ¿o³nierzy niemieckich
poleg³ych w 1945 r., w 2002 r. zostali przeniesieni na przeznaczon¹ dla
nich kwaterê na cmentarzu mi³ostowskim w Poznaniu. We wsi jest te¿
cmentarzysko. Znajduje siê ono na polu miêdzy ul. Leœników, ogródkami i
domami przy ul. Dzia³kowej. Zosta³o odkryte we wrzeœniu 1985 r. przez
m³odzie¿ ze Szko³y Podstawowej w Wierzonce. Uczniowie odkryli koœci
ludzkie i fragmenty naczyñ glinianych. ZnaleŸli je w wykopie pod
budowane wówczas instalacje do nawadniania wierzonczanych pól.
Okaza³o siê, ¿e by³y to pozosta³oœci cmentarzyska z grobami cia³opalnymi
prawdopodobnie z okresu kultury pomorskiej znacznie m³odszego z
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grobami szkieletowymi z XIV w. lub m³odszymi. Znaleziono tam koœci
mê¿czyzny maj¹cego powy¿ej 25 lat, osoby doros³ej 20-25 lat, dziecka w
wieku 9-11 lat, trudnej do okreœlenia osoby doros³ej oraz naczynia rêcznie
robione. Niestety pomimo próœb wykop zosta³ zasypany przed przybyciem
powiadomionej ekipy pogotowia archeologicznego z poznañskiego
muzeum archeologicznego co uniemo¿liwi³o dalsze badania. W centrum
wsi, przy skrzy¿owaniu z drog¹ do Wierzenicy stoi krzy¿. Jego poprzednik,
najprawdopodobniej by³ pierwszym obiektem kultu na terenie parafii
Wierzenica zniszczonym przez hitlerowców. Dokonali tego stacjonuj¹cy
w maj¹tku ¿o³nierze niemieccy we wrzeœniu b¹dŸ paŸdzierniku 1939 r.
Dla turysty
Przez Wierzonkê przebiegaj¹ rowerowy szlak ³¹cznikowy R-1 im.
Ryszarda Walerycha z sytemu szlaków rowerowych Puszczy Zielonka.
Jad¹c nim na po³udnie, w kierunku Swarzêdza, w Gruszczynie uzyskujemy
mo¿liwoœæ wjazdu na ci¹g; Europejskich Dróg Rowerowych (EuroVelo) E
2 i E 9 oraz Piastowskiego Traktu Rowerowego. Jazda na pó³noc daje
mo¿liwoœæ poruszania siê po Du¿ym i Ma³ym Pierœcieniu Rowerowym
Puszczy Zielonka, Pierœcieniu dooko³a Poznania i po pozosta³ych 11
rowerowych szlakach ³¹cznikowych w obrêbie Puszczy Zielonka i okolic.
Cysterski Szlak Rowerowy na po³udnie doprowadza rowerzystê do
Poznania a na pó³noc do W¹growca. Szlak Koœcio³ów Drewnianych wokó³
Puszczy Zielonka, wariant dla autokarów miêdzy Wierzenic¹ a Kicinem,
³¹czy 12 drewnianych koœcio³ów po³o¿onych na obrze¿ach i w najbli¿szym
s¹siedztwie puszczy. W samej wsi mo¿na zobaczyæ elementy uk³adu
folwarcznego z czworakami, dawn¹ kuŸni¹, budynek przy ul. Dzia³kowej
4 nazywany „Stara Szko³a”, w którym do 1905 r. mieœci³a siê szko³a. Nowy
budynek szkolny z charakterystyczn¹ rozet¹ i dat¹ A.D. 1905 przy ul.
Kar³owickiej 3. Nad brzegiem stawu rybnego (dojazd ul. Gajow¹), po
przejechaniu grobli ok. 100 metrów w prawo grób Polaka ofiary II wojny.
Kolejne ok. 100 metrów dalej w lesie po prawej stronie pozosta³oœci
cmentarza rodziny von Treskow a za nim cmentarza ewangelickiego dla
zwyk³ych mieszkañców. Las na lewym brzegu rzeki G³ównej, na pó³noc od
drogi w kierunku Barcinka, nosi œlady za³o¿enia dawnego parkowego
dworskiego. W s¹siedztwie pêtli autobusowej tablica informacyjna z map¹
postawion¹ przez gminê Swarzêdz.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Wiata dla mieszkańców, turystów
i pielgrzymów została postawiona
Zamyka się drugi, najważniejszy i najkosztowniejszy, etap prac
Maryjo, Matko Licheńska, Pani Rzeczy Niemożliwych,
wspieraj nas nieustannie
Kiedy oddawaliœmy do druku poprzednie wydanie „Wierzeniczeñ”,
trwa³y prace ciesielskie przy stawianiu konstrukcji wiaty. Rozpocz¹³ siê
wtedy najbardziej wizualny etap prac. Ka¿dego dnia widaæ by³o ich
efekty. W œrodê rano 19 czerwca zrobione zosta³o zdjêcie jako ilustracja
do gazetki. W niedzielê 23 czerwca, kiedy czytelnicy wziêli j¹ do rêki,
zdjêcie by³o ju¿ mocno zdezaktualizowane. Pomimo wyjazdów
wakacyjnych prace trwa³y przez ca³e lato. Zakoñczy³o siê stawianie
konstrukcji wiaty. Dach dwukrotnie ob³o¿ono deskami. W œrodku
pomiêdzy warstwami desek przyklejono papê izolacyjn¹. Z kostki
brukowej u³o¿ona zosta³a pod³oga i dojœcie do wiaty. Na czêœæ pod wiat¹
rozci¹gniêto instalacjê elektryczn¹ i zainstalowano oœwietlenie.
Przywiezione zosta³y sto³y i ³awki. Po³¹czony z wiat¹ budyneczek uda³o
siê ob³o¿yæ deskami. Rozpoczêliœmy porz¹dkowanie terenu wokó³ wiaty.
Dziœ, po czterech miesi¹cach od rozpoczêcia drugiego etapu budowy,
mo¿na ju¿ powiedzieæ: wiata stoi, wykonane zosta³y wszystkie
najwa¿niejsze prace. Poma³u ca³oœæ zadañ bêdzie siê zamykaæ.
Znowu wejdziemy w etap prac, które s¹ konieczne, a których efektów,
przynajmniej z zewn¹trz nie bêdzie widaæ. Dotychczasowy koszt
tegorocznych prac wyniós³ ju¿ ponad 122 tysiêcy z³otych (stan na 1
wrzeœnia br). Z satysfakcj¹ muszê powiedzieæ: do poszczególnych prac
mieliœmy dobrych wykonawców.
W nadchodz¹cych dniach przewidziany jest jeszcze monta¿ drzwi i
okien, które zosta³y ju¿ zamówione. Kilka tygodni trzeba czekaæ na ich
wykonanie. Wtedy prace budowlane bêd¹ mog³y byæ uznane za
zakoñczone. Wczesn¹ jesieni¹ rozpocznie siê te¿ etap nasadzeñ krzewów
wokó³ wiaty. W zimie, gdy temperatura na to pozwoli, trwaæ bêd¹ prace
wykoñczeniowe w œrodku budyneczku. Dziœ jest ju¿ pewne, ¿e
zaplanowany termin otwarcia wiaty 3 maja 2014 roku
jest niezagro¿ony.
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Przez rêce Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych i Matki
Wierzenicy, Bogu dziêkujê za ludzi, którzy materialnie wsparli
tworzenie tego dzie³a. Tylko dziêki tej ¿yczliwoœci uda³o siê
wykonaæ tyle zadañ i jednoczeœnie parafia, op³acaj¹ca wszelkie inne
rachunki, nie jest zad³u¿ona. W intencji dziêkczynnej, powierzaj¹c
dalsze prace wykoñczeniowe, uda³em siê jednoosobowo do Lichenia
w pi¹tek 30 sierpnia. Z tym samym dziêkczynieniem , a tak¿e w
intencji wszystkich wiêkszych i mniejszych ofiarodawców odbêdzie
siê te¿ tegoroczna parafialna pielgrzymka do Lichenia w sobotê 9
listopada. Ju¿ teraz wszystkich serdecznie zapraszam do udzia³u.
x Przemys³aw Kompf

Jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ pomoc.
Nr konta parafii- tytu³ wp³aty: WIATA

38 1090 1362 0000 0000 3610 1152
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12 wrzeœnia 1683 roku dosz³o do jednej z najwiêkszych, wielce
wa¿¹cych o losie Europy bitew. Wielki wezyr Kara Mustafa na czele
blisko 100 tysiêcznej armii oblega³ Wiedeñ. Stolicê, któr¹ opuœci³ ju¿
Cesarz Leopold I, urzêdnicy i bogatsi mieszkañcy. Celem imperium
osmañskiego by³o zajêcie ca³ej Europy i zdobycie Rzymu. Na drodze do
realizacji tego celu sta³ s³abo umocniony, lecz dzielnie broniony Wiedeñ,
który bez pomocy z zewn¹trz nie móg³ siê d³u¿ej ostaæ. Polska na mocy
traktatu z 1 kwietnia winna udzieliæ w tej sytuacji Cesarstwu pomocy.
Zwi¹zany umow¹ i zdaj¹c sobie sprawê z zagro¿enia tureckiego Jan III
Sobieski na czele 60 tysiêcznej armii, forsownym marszem przez
Morawy, poœpieszy³ na pomoc obleganej twierdzy.
Zwyciêstwo w bitwie wiedeñskiej, do której dosz³o 12 wrzeœnia 1683
roku, to w równym stopniu doskona³y plan Jana III Sobieskiego
uderzenia na Turków od strony Lasu Wiedeñskiego, ogromna ofiarnoœæ
¿o³nierzy, którzy zrealizowali ten trudny plan, jak i wielki triumf
polskiej husarii. W³aœnie szar¿a 20 tys. ciê¿kiej jazdy zdecydowa³a
o losie bitwy i zmusi³a Turków do panicznej ucieczki. Po raz kolejny,
chocia¿ ju¿ niemal ostatni, mo¿na by³o z dum¹ powiedzieæ „Gdzie
husaria tam zwyciêstwo!”.
Bitwa pod Wiedniem by³a najwiêkszym to tego czasu zwyciêstwem
wojsk chrzeœcijañskich nad wojskami muzu³mañskimi. Doskonale
rozumia³ to Jan III Sobieski, który parafrazuj¹c Cezara, zaraz po bitwie
wys³a³ do papie¿a Innocentego XI s³ynny list zaczynaj¹cy siê od s³ów
„Venimus, vidimus et Deus vicit” (Przybyliœmy, Ujrzeliœmy a Bóg
zwyciê¿y³).
W 200 lat póŸniej, pod koniec XIX wieku, historia zatoczy³a wielkie
ko³o. Polska zniknê³a z mapy Europy, Austria i Prusy dokona³y rozbioru
naszego kraju, a Turcja pozosta³a jedynym pañstwem, które nigdy nie
uzna³o rozbiorów Polski i w którym Polacy szukali schronienia.
Jednak wœród Polaków pamiêæ o wielkim zwyciêstwie trwa³a, z okazji
200 letniej rocznicy Wiktorii wiedeñskiej, która przypad³a w roku 1883
powsta³ Komitet dla Uczczenia Odsieczy Wiedeñskiej. Postanowi³ on
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odlaæ stosowne tablice
pami¹tkowe i umieœciæ je
w koœcio³ach. Inicjatorem
wykonania ¿eliwnych
tablic by³ polityk,
prawnik, pose³ do sejmu,
a tak¿e powstaniec z
1863 roku, wiêzieñ
pruski dr W³adys³aw
Niegolewski (18191885). Tablice odlano w
dwóch rozmiarach w
fabryce narzêdzi
rolniczych Urbanowski,
Romocki i Sp. na
podpoznañskim wówczas
£azarzu. Treœæ tablicy
przypomina³a, ¿e przed
dwoma wiekami to
cesarz Niemiec
„pokornie b³aga³”
polskiego króla o pomoc, wymowa tych s³ów w drugiej po³owie XIX
wieku by³a dla Polaków bardzo czytelna. Pierwotnie zak³adano
umieszczenie tablic w ka¿dej parafii, a w ka¿dym domu ch³opskim
medalionu Jana III Sobieskiego, jednak wobec obaw o represje pruskie
plan zosta³ czêœciowo zaniechany.
W koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy tablicê, z fundacji Augusta hr.
Cieszkowskiego, umieszczono dok³adnie w rocznicê bitwy 12 wrzeœnia
1883 roku. Do dzisiaj podobne tablice zachowa³y siê miêdzy innymi w
Wójcinie pod Kruszwic¹, Buku, Pogrzybowie niedaleko Ostrowa
Wielkopolskiego, Jaraczewie i Gliwicach na Œl¹sku. Du¿¹ tablicê
wmurowano równie¿ w siedzibie Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³
Nauk, jednak zosta³a ona zniszczona przez okupantów hitlerowskich w
1939 roku, powróci³a na swoje miejsce 12 wrzeœnia 1983 roku w 300setn¹ rocznicê Wiktorii wiedeñskiej.
MP
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W lutym tego roku (2013) od Anny Horeckiej z Surhowa us³yszeliœmy o
zamiarze przyjêcia patrona przez Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia
Rolniczego w Siennicy Ró¿anej i tym, ¿e wœród kandydatów jest August
Cieszkowski. Niezw³ocznie nawi¹zaliœmy kontakt z siennick¹ szko³¹.
Znakomitym ambasadorem Augusta okaza³a siê tam Monika Nagowska
bibliotekarka w ZSCKR, autorka folderu prezentuj¹cego jego postaæ.
Wspomagaliœmy jej wysi³ki naszymi materia³ami. Przed samymi
wakacjami dostaliœmy informacjê, ¿e August Cieszkowski zwyciê¿y³,
spoœród szeœciu kandydatów spo³ecznoœæ szkolna wybra³a w³aœnie jego.
Teraz tê kandydaturê musi zatwierdziæ organ prowadz¹cy czyli Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siennica Ró¿ana le¿y w województwie
lubelskim, w powiecie krasnostawskim, oko³o 10 km na pó³noc od
Surhowa gdzie znajduje siê najokazalsza z siedzib Cieszkowskich.
Nasze wakacyjne plany w tym roku wi¹zaliœmy z Sudetami, jednak
ci¹gnie wilka do lasu i ostatecznie wybraliœmy siê na Podlasie, w tym,
jak¿e by inaczej tropami Cieszkowskich. Wiêkszoœæ odwiedzanych
miejsc znaliœmy. Okaza³o siê, ¿e zasz³o w nich sporo zmian. Wszêdzie

gdzie dotarliœmy propagowaliœmy przysz³oroczne obchody 200 rocznicy
urodzin A. Cieszkowskiego. Zostawa³ te¿ po nas œlad w postaci
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„Kuryera wierzenickiego” i
folderów zwi¹zanych z
Wierzenic¹ i Augustem
wydanych przez Zwi¹zek
Miêdzygminny „Puszcza
Zielonka”.
W Wêgrowie nosz¹ca imiê
Augusta Cieszkowskiego
Biblioteka i jej otoczenie
wypiêknia³y. Zainteresowanie
rocznic¹ by³o urzêdowe.
Ks. Andrzej Pop³awski obecny
duszpasterz parafii w Kopciach
(nale¿y do niej Nowa Sucha) z
zainteresowaniem i
zrozumieniem dla naszych pasji
s³ucha³ informacji o
rocznicowych obchodach.
Obieca³ zajrzeæ do parafialnego
archiwum pod k¹tem
interesuj¹cych nas informacji.
Waldemar Sawicki so³tys
Stawisk w gminie Grêbków
pokaza³ nam miejsce gdzie do
1945 r. sta³ dwór
Cieszkowskich, ten w którym
teoretycznie powinien urodziæ
siê August Cieszkowski.
Stawiska by³ rezydencj¹ jego
ojca Paw³a. Zadeklarowa³
poszukiwania informacji zwi¹zanych z t¹ budowl¹. By³ bardzo
zainteresowany mo¿liwoœci¹ otrzymania dalszych materia³ów, które
zamierza wykorzystaæ do zaprezentowania mieszkañcom swojej wsi A.
Cieszkowskiego.
Z nie mniejszym zainteresowaniem rocznic¹ spotkaliœmy siê ze strony
Ewy Trojanowskiej Sekretarz Gminy Grêbków, okaza³a siê bardzo
otwarta na nasze propozycje konkretnych dzia³añ. Obieca³a te¿
wspó³pracê w poszukiwaniach ikonografii (zdjêcia, rysunki) i informacji
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August odkry³ czym dla niego jest modlitwa Ojcze nasz i dworem w
Stawiskach.
Jolanta Radzikowska kustosz skansenu a tym samym i dworu w Suchej
miejsca narodzin Augusta Cieszkowskiego (chc¹c tam dojechaæ zgodnie
z dzisiejszym stanem administracyjnym jedziemy do Nowej Suchej w
gminie Grêbków) deklarowa³a przekazanie informacji prof. Markowi
Kwiatkowskiemu w³aœcicielowi obiektu. Na zewnêtrznych œcianach
dworu, w tym roku mija 25 lat od jego zakupu przez pañstwa
Kwiatkowskich i 20 lat od ponownego otwarcia po remoncie, widaæ
up³ywaj¹cy czas, na szczêœcie wewn¹trz zatrzyma³ siê on. W œrodku
ogl¹daliœmy obraz przedstawiaj¹cy Chrystusa syberyjskiego, o którym
tyle s³yszeliœmy od Barbary Wachowicz, a wœród wyeksponowanych
ksi¹¿ek o A. Cieszkowskim nasze oczy radowa³ Duch wielki… (wyd. w
2004 r. przez UMiG Swarzêdz). Bli¿ej przygl¹daliœmy siê popiersiu
Augusta, a kiedy J. Radzikowska wspomina o napisie wspólnie
ustalamy, ¿e na tym gipsowym jego wizerunku jest napis Ant. Madeyski
Rzym 1909.
Klasztor w Skórcu (tam dotarliœmy pierwszy raz) by³ akurat w remoncie,
obecna jego budowla powsta³a dziêki kasztelanowi Krzysztofowi
Cieszkowskiemu. Nie uda³o siê nam zastaæ ¿adnego z zakonników i
zapytaæ o obraz przedstawiaj¹cy fundatora, pisa³ o nim Wojciech
Jêdroszyk w swoim liœcie do Felicjana Cieszkowskiego-Dembiñskiego.
Podczas poprzedniego pobytu dwór w £ukówcu ogl¹daliœmy zza p³otu.
Tym razem trafiamy na El¿bietê Trojanowsk¹ i mo¿emy wejœæ do
œrodka. Pañstwo Trojanowscy, mieszkañcy Warszawy nabyli dwór w
2011 r., prowadz¹ zmierzaj¹cy do fina³u jego kapitalny remont.
W³aœcicielka ma ju¿ du¿o informacji o dworze, a nasze zwi¹zane z
rocznica i o Cieszkowskich budz¹ jej ¿ywe zainteresowanie. Niestety nie
mia³y szczêœcia pozosta³oœci pamiêtaj¹cego Cieszkowskich spichrza w
£ukówcu. Kiedy podje¿d¿amy widaæ, ¿e zniknê³a œciana frontowa.
Dowiadujemy siê, ¿e to za spraw¹ wichury w lecie 2012 r.
W samym koœciele w Jeruzalu nie zauwa¿yliœmy zmian. Stoj¹ce obok
œwi¹tyni mauzoleum Floriana Cieszkowskiego dziadka Augusta zosta³o
odnowione. Wy³adnia³ te¿ Jeruzalski rynek. Nie udaje siê nam spotkaæ z
ks. Leszkiem Bajurskim, akurat wyjecha³.
Podczas powrotu, ju¿ na Mazowszu, zahaczmy o Opinogórê. Uwagê
zwraca niedawno wybudowany, wed³ug projektu sprzed I wojny dla
Krasiñskich, dwór i inna lokalizacja pomnika Zygmunta Krasiñskiego.
Miejsca zawi¹zane z pobytem A. Cieszkowskiego w Opinogórze
romantyczny zameczek i grób baronowej de la Haye w widoczny sposób

20

Wierzeniczenia

s¹ doœwiadczone przez
up³ywaj¹cy czas.
Niektóre z zasygnalizowanych
tu zdarzeñ i spraw bêdziemy
chcieli szerzej opisaæ maj¹c
wiêcej czasu do wydania
kolejnego numeru
„Wierzeniczeñ”.
Ewa J. i W³odzimierz
Buczyñscy

W okresie wakacyjnym Wierzenica odwiedzana jest liczniej ni¿ zwykle
przez mniejsze i wiêksze grupy oraz turystów indywidualnych. Wœród
nich spotkaæ mo¿na by³o w czwartek 27 czerwca osoby zwi¹zane z
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Do koœcio³a zawitali cz³onkowie Zarz¹du WFOŒiGW:
Prezes Hanna Grunt, Zastêpcy Prezesa Marek Zieliñski i Marek
Baumgart. Radê Nadzorcz¹ reprezentowa³y Przewodnicz¹ca Gabriela
Szuba Dyrektor Departamentu Wspó³pracy z Zagranic¹ Ministerstwa
Œrodowiska i Jolanta Ratajczak Regionalny Dyrektor Ochrony
Œrodowiska. Wraz z nimi przybyli te¿: Magdalena ¯elichowska Biuro
Zarz¹du WFOŒiGW Poznañ i S³awomir Rajkowski. Grupa 40 turystów
dotar³a do wierzenickiego koœcio³a w sobotê 13 lipca zabytkowym
autobusem DAF. Podró¿owali oni po Szlaku Koœcio³ów Drewnianych
wokó³ Puszczy Zielonka (SKD) w ramach cyklu imprez Lato z
przewodnikiem organizowanego przez Zwi¹zek Miêdzygminny
„Puszcza Zielonka” (ten wyjazd wspólnie z Poznañsk¹ Lokaln¹
Organizacj¹ Turystyczn¹ oraz MPK Poznañ). Od Wierzenicy gdzie
ogl¹dali to co wi¹¿e siê z Augustem Cieszkowskim: unikalny za spraw¹
inskrypcji obraz Matki Bo¿ej, tablicê wiedeñsk¹, powstaj¹c¹ wiatê
turystyczn¹ przy koœciele rozpoczêli swoj¹ wêdrówkê po SKD. We
wtorek 16 lipca z warszawskiej centrali Radia Zet przyjecha³ redaktor
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Filip Kekusz by nagraæ materia³ o SKD. S³uchacze tej rozg³oœni w
sobotê i niedzielê 20 i 21 lipca mogli us³yszeæ podstawowe informacje o
SKD zachêcaj¹ce do odwiedzin puszczañskich koœcio³ów. W niedzielê
21 lipca a¿ 70 rowerzystów, znowu w ramach Lata z przewodnikiem,
poznawa³o teren gminy Swarzêdz. By³y to osoby skupione w Klubie
Turystyki Rowerowej Sigma z Poznania kierowanym przez Ryszarda
Rurkê oraz te, które skorzysta³y z jego zaproszenia, w tym przyby³e na
miejsce startu nad poznañsk¹ Malt¹ z Koœciana. Z Poznania przyjechali
do Uzarzewa gdzie ogl¹dali koœció³. Dalej upamiêtnione g³azem z
tablic¹, niestety zaniedbane, miejsce rozwi¹zania skautingu w zaborze
pruskim. Na skraju Wierzenicy przejechali Alej¹ Filozofów patrz¹c
spod wiaty turystycznej na odrodzony dwór Cieszkowskich. Poznawanie
gminy i wsi zakoñczyli w wierzenickiej œwi¹tyni, któr¹ sumiennie
obejrzeli. W ostatni dzieñ lipca od cmentarza w Wierzenicy rozpoczêli
swój pobyt w niej cz³onkowie rodziny Lucjana (£ucjana) Latosiñskiego.
Przy jego grobie stanêli Bogumi³a Latosiñska, Danuta i Stefan Górscy z
wnuczk¹ Ani¹ (przybyli z Poznania) oraz Jerzy Kukliñski ze Strzelna.
Reprezentowali oni dwie ga³êzie rodziny Lucjana Latosiñskiego
zwi¹zane z dwoma ma³¿eñstwami jego ojca. Po wizycie na cmentarzu
zwiedzili wierzenick¹ œwi¹tyniê, B. Latosiñska i J. Kukliñski byli w niej
pierwszy raz, a D. i S. Górscy kolejni dobrzy ambasadorzy tego
miejsca, nie kryli zadowolenia z tego, ¿e mog¹ zaprezentowaæ je
rodzinie.
W³odzimierz Buczyñski

cz³onkowie rodziny
Lucjana (£ucjana)
Latosiñskiego
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V-LECIE WIERZENICY W WIERZENICY
W dniu 20 lipca œwiêtowaliœmy 5 lecie naszego oœrodka. Ju¿ od rana
licznie zje¿d¿ali siê zaproszeni goœcie. Najpierw rodzice i rodziny
pacjentów, którzy jako wspó³gospodarze tego miejsca pomagali w
obs³udze ca³ego jubileuszu. W oczekiwaniu na oficjalne rozpoczêcie
mo¿na by³o obejrzeæ jubileuszow¹ wystawê zdjêæ. Z chwili na chwilê
robi³o siê coraz t³oczniej. Przyjechali pracownicy Caritas z ks.
Dyrektorem Waldemarem Hanasem na czele, nasi dobroczyñcy i
przyjaciele, a tak¿e przedstawiciele samorz¹dów i instytucji nas
wspieraj¹cych. Œwiêtowanie rozpoczêliœmy uroczyst¹ msz¹ œw.
koncelebrowan¹, której przewodniczy³ Ksi¹dz Dyrektor. Podczas
eucharystii dziêkowaliœmy Bogu za Jego Opatrznoœæ w tym miejscu, za
ca³e minione 5 lat i wszystkie osoby, które w tym czasie nam
towarzyszy³y. W przygotowanie liturgii w³¹czyli siê pacjenci, rodzice i
pracownicy oœrodka, a oprawê muzyczn¹ przygotowa³a Wspólnota œw.
Barnaby. Po wspólnej modlitwie nast¹pi³ czas podziêkowañ,
podsumowañ i refleksji. Ksi¹dz Dyrektor wraz z Ksiêdzem
Kierownikiem Waldemarem Twardowskim wrêczyli goœciom

pami¹tkowe suweniry. Œwiadectwa dotycz¹ce ¿ycia w trzeŸwoœci z³o¿y³
Damian pacjent, który obecnie koñczy leczenie w naszym oœrodku, a
tak¿e Adrian- by³y pacjent, przebywaj¹cy aktualnie na hotelu w
Poznaniu. Bardzo wzruszaj¹ce by³y œwiadectwa rodziców, którzy
dzielili siê swoim doœwiadczeniem zmagania z problemem
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wspó³uzale¿nienia
i troski o ¿ycie, i
przysz³oœæ swoich
dzieci. Czêœæ
oficjalna
zakoñczy³a siê
przedstawieniem
przygotowanym
przez pacjentów
oœrodka.
Inscenizacja by³a
pewnego rodzaju
refleksj¹ na temat
poszukiwania
przyjaŸni, a
przewodnikiem po
przyjaŸni by³ Ma³y Ksi¹¿e. Ca³oœæ spotkania rewelacyjnie poprowadzi³
przyjaciel domu kleryk Darek.
Po czêœci oficjalnej goœcie udali siê na posi³ek. Mo¿na by³o skosztowaæ
kie³basy z grilla, bigosu, a nawet swojskiego chleba ze smalcem
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i kiszonym ogórkiem. Pacjenci wraz z rodzicami czêstowali goœci
owocami z naszego ogrodu, a tak¿e upieczonym przez siebie ciastem.
Dzieci równie¿ znalaz³y coœ dla siebie. Pod okiem p. Iwonki i przy
pomocy pacjentek wziê³y udzia³ w ró¿nego rodzaju konkursach
i zabawach. Dzieñ pe³en wra¿eñ i spotkañ min¹³ nam szybciej ni¿ inne.
Jeszcze raz chcielibyœmy podziêkowaæ wszystkim, którzy byli z nami w
tym dniu i przyczynili siê do tak piêknego œwiêtowania.
/wierzenica.org/

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, So³tys oraz Rada So³ecka wsi
Kar³owice dnia 10 sierpnia 2013 w ramach dzia³añ œrodowiskowych
zaplanowanych w projekcie systemowym FABRYKA UMIEJÊTNOŒCI
wspó³finansowanym ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego, ju¿ po raz drugi zaprosili mieszkañców do wspólnej
zabawy podczas Potyczek Rodzinnych i Turnieju Koszykówki o puchar
Mieszkañców Wsi Kar³owice. Celem spotkania by³a integracja spo³ecznoœci
lokalnej. Spoœród przyby³ych mieszkañców do konkurencji sportowo-
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rekreacyjnych stanê³o 9 rodzin, oraz trzy dru¿yny w Turnieju Siatkówki !!!
Zwyciê¿y³a bezapelacyjnie rodzina mieszkaj¹ca w Kar³owicach, która osi¹gnê³a
najlepsze wyniki w konkurencjach sportowych (m.in. jazda na rowerze
przeciwskrêtnym, wyœcigi w potrójnych spodniach, wyœcigi ruroskoczków i
bungeerun, a tak¿e konkurs tañca). Natomiast w Turnieju Siatkówki puchar
powêdrowa³ do Dru¿yny Krystiana. Mieszkañcy Kar³owic wszystkim rodzinom
gor¹co dopingowali. Zmagania rodzin dostarczy³y wszystkim uczestnikom
Potyczek du¿o dobrej zabawy oraz niezapomnianych wra¿eñ. Ogromnym
powodzeniem oprócz konkurencji sportowych cieszy³y siê kie³baski z grilla i
pyszne placki upieczone przez mieszkanki Kar³owic. Dla ka¿dego coœ mi³ego i
smacznego :)
tekst i foto - OPS Swarzêdz

Tegoroczne lato wyjazdowe – Władysławowo
Ju¿ w sierpniu ubieg³ego roku by³o wiadome, ¿e tegoroczne wakacje
Caritas naszej parafii organizowaæ bêdzie we W³adys³awowie nad
morzem. Wtedy po raz pierwszy odwiedziliœmy pensjonat „Karol” w tej
miejscowoœci i z ¿yczliwymi w³aœcicielami domówiliœmy wszystkie
szczegó³y pobytu. Wiosn¹ ruszy³y zapisy i inne przygotowania do
wyjazdu. Kiedy jedzie siê nad morze, kluczow¹ spraw¹ jest dobra
pogoda. Sporo godzin jest przeznaczonych na pobyt na pla¿y. Trudno
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jest wyobraziæ sobie siedzenie na pla¿y w zimnie i w deszczu. W sumie
pogoda nie by³a zachwycaj¹ca ale te¿ nie by³o najgorzej. Dzieciaki
mia³y sporo okazji ¿eby siê pok¹paæ. Doroœli, bardziej zachowawczy,

nie ci¹gnêli a¿ tak bardzo do wody i poprzestawali na moczeniu stóp.
Obie grupy mia³y okazjê zwiedziæ niezwykle ciekawe akwarium
morskie w Gdyni i statek „Dar Pomorza” zacumowany w tamtejszym
porcie. Na Helu widzieliœmy p³ywaj¹ce w basenie foki. Dzieci, co by³o
dodatkow¹ atrakcj¹, ogl¹da³y je w porze karmienia. Obie grupy
zaliczy³y rejs stateczkiem po morzu. Podobnie jak trzy lata temu w
Ko³obrzegu doroœli p³ynêli przy piêknej bezwietrznej pogodzie. Kiedy
p³ynê³y dzieci by³o trochê wiatru i stateczek doœæ mocno siê ko³ysa³.
Dla tej grupy zapewne du¿ym prze¿yciem by³o wyp³yniêcie wieczorem
i podziwianie na morzu zachodu s³oñca. Obie grupy odwiedzi³y
sanktuarium maryjne ludzi morza w Swarzewie, gdzie min. mo¿na by³o
zobaczyæ urokliwie namalowan¹ Madonnê w kapeluszu.
W drodze powrotnej ka¿da z grup zatrzyma³a siê gdzieœ po drodze.
Doroœli zwiedziæ mogli przepiêkn¹, zabytkow¹ katedrê w Pelplinie.
Od razu przypomnia³em sobie jak równo 10 lat temu przy
podobnych odwiedzinach w tej szacownej œwi¹tyni zwali³em siê ze
schodów i potrzaska³em nogê. Przy okazji tej wizyty zajrza³em
ostro¿nie jak wygl¹daj¹ dzisiaj te schody. Ci¹gle s¹ takie same
niebezpiecznie wyœlizgane. Trzeba na nich uwa¿aæ. W katedrze pani
przewodnik min. pokazywa³a nam jeden z wizerunków Madonny
mówi¹c, ¿e jest on chyba naj³adniejszy w Europie. Pomyœla³em
wtedy: mo¿esz tak sobie kobieto myœleæ, skoro nie widzia³aœ naszej
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Wierzenickiej Madonny. Dzieci zajecha³y do Malborka i zwiedza³y
zamek krzy¿acki. O wojnach z Krzy¿akami ucz¹ siê na lekcjach
historii w szkole. Wstêp do muzeum jest niezwykle drogi, zbyt drogi
jak na nasz¹ kieszeñ. Bilet szkolny kosztuje 29 z³ od osoby + op³ata
od grupy za przewodnika. Uda³o siê za³atwiæ darmowe wejœcie,
p³ac¹c tylko za oprowadzanie, zreszt¹ niezwykle ciekawe, przez
przewodnika.
Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy wsparli nasze wyjazdy: Starostwu
Powiatowemu i Pañstwowemu Funduszowi Osób Niepe³nosprawnych w
Poznaniu za dofinansowanie wyjazdu doros³ych, Urzêdowi Miasta i
Gminy i Oœrodkowi Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu. za pomoc przy
wakacjach dzieci. Dziêkujê tak¿e za ¿yczliwoœæ Caritas naszej
Archidiecezji i sieci handlowej „Piotr i Pawe³”. Dziêkujê te¿ wszystkim
uczestnikom, którzy stworzyli mi³y i przyjemny nastrój obu wyjazdów.
x Przemys³aw Kompf

Krótkie zamyślenie na 26 sierpnia
Jestem Wierzeniczaninem
26 sierpnia w œwiêto Maryi Matki Czêstochowskiej minê³a 14
rocznica mojego przyjazdu do Wierzenicy. Ka¿dego roku wspominam
ten dzieñ. Zawsze Bogu dziêkujê za ¿yczliwe przyjêcie jakiego
doœwiadczy³em. Minione lata obfitowa³y w rozmaite zdarzenia.:
radosne, smutne, przyjemne, nieprzyjemne, niektóre trudne i nawet

28

Wierzeniczenia

dramatyczne. Na szczêœcie
nigdy nie zmêczy³em siê
Wierzenic¹, nie mia³em jej
doœæ. Pisa³em kiedyœ, ¿e
Wierzenica, w którymœ
momencie sta³a siê ziemi¹
mojego ukochania. Dziœ
chcia³bym dopowiedzieæ coœ
jeszcze, choæ mo¿e to trochê
zuchwa³e, szczególnie w
stosunku do tych co tu s¹ od
pokoleñ i do tego pracowali na
roli: jestem
Wierzeniczaninem.
x Przemys³aw Kompf

Ma³a Nikola pochodzi ze Swarzêdza i ma dopiero 5 lat, a ju¿ du¿¹ czêœæ
swojego ¿ycia spêdzi³a w szpitalu na oddziale onkologii. M³ode rodziny z
Wierzenicy, w geœcie solidarnoœci, chc¹c pomóc rodzicom dziewczynki, za
zgod¹ ks. Przemka zorganizowa³y kwestê na rzecz operacji. 2144,50 z³otych tyle uda³o siê uzbieraæ. Jest to jak na nasze warunki bardzo du¿a kwota.
Zarówno organizatorom jak i darczyñcom bardzo dziêkujemy. Po raz kolejny
ukaza³o siê, ¿e jest to ziemia dobrych ludzi. Informacje na temat pomocy
mo¿na znaleŸæ na stronie www.parafia-wierzenica.pl
md
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Wspomnienie dobrego człowieka
Wojciecha Dominikowskiego
W czasie mojego pobytu w Lipnicy Wielkiej w Beskidzie ¯ywieckim
w lipcu tego roku odebra³em smutny telefon od Macieja naszego
redaktora odpowiedzialnego, który powiadomi³ mnie o œmierci swojego
taty. Jest oczywiste, ¿e w takich momentach okazujemy sobie serdeczne
wspó³czucie, ¿e chcemy wesprzeæ tych, którym jest najtrudniej. Od razu
powiedzia³em,¿e bêdê uczestniczy³ w ceremonii pogrzebowej.
Na pamiêæ przysz³o mi od razu mnóstwo wspomnieñ z okresu mojej
m³odoœci, kiedy mia³em okazje poznaæ œp. Wojciecha Dominikowskiego.
Zanim rozpocz¹³em moje przygotowania do kap³añstwa jeden nieca³y
rok po studiach przepracowa³em w Antykwariacie Naukowym na
Starym Rynku w Poznaniu. By³o to od wrzeœnia 1978 do czerwca 1979
roku. Mia³em wtedy 23 lata. Szefem tej placówki (bêd¹cej wtedy
czêœci¹ „Domu Ksi¹¿ki”) by³ w³aœnie Wojciech Dominikowski, maj¹cy
wówczas trzydzieœci kilka lat. Kiedy rozpoczyna³em t¹ pracê myœla³em
¿eby siê na krótko gdzieœ zaczepiæ. Spodoba³o mi siê jednak to zajêcie.
Po kilku miesi¹cach czu³em, ¿e mogê z tym miejscem ³¹czyæ swoj¹
przysz³oœæ. Ostatecznie – jak wszyscy wiedz¹ – zmieni³em ca³y kierunek
swojego ¿ycia. Dobre wspomnienie jednak pozosta³o. Praca wœród
ksi¹¿ek jest zawsze bardzo ciekawa i kszta³c¹ca. Obrót star¹
antykwaryczn¹ ksi¹¿k¹ jest szczególnie atrakcyjny. Mia³em okazjê
widzieæ jak wygl¹da aukcja ksi¹¿ek, jak ludzie prywatni, instytucje
licytuj¹ siê ¿eby zdobyæ jakiœ tytu³. Pozna³em wtedy osoby, które by³y
wprost znawcami ksi¹¿ek: Wiktora KaŸmierczaka i Tadeusza
Skoczowskiego. Oboje ju¿ jako emeryci przychodzili na pó³ etatu
codziennie do Antykwariatu.
Wiele razy mia³em okazjê s³yszeæ narzekania ludzi na atmosferê w
miejscu pracy. W mojej pamiêci tkwi wspomnienie bardzo mi³e, wrêcz
rodzinne. Nie czu³o siê ¿adnych k³ótni, czy napiêæ. Poniewa¿ by³ to czas
zaopatrzeniowych niedoborów, czêsto wymienialiœmy siê tym co komuœ
uda³o siê za³atwiæ..Mnóstwo godzin przesiedzieliœmy razem po
zamkniêciu sklepu. Rozmawialiœmy swobodnie na rozmaite tematy,
tak¿e polityczne. Goœæmi Antykwariatu by³o mnóstwo ciekawych ludzi.
Toczy³o siê sporo interesuj¹cych dyskusji. Kiedy koñczy³em swoj¹ pracê
w Antykwariacie u kogoœ w domu odby³a siê uroczystoœæ mojego
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po¿egnania. W dniu moich prymicji wœród sk³adaj¹cych mi ¿yczenia
byli tak¿e koledzy z Antykwariatu.
Dobry nastrój zale¿a³ w du¿ej mierze od szefa. Wojciech Dominikowski
by³ nie tylko dobrym znawc¹ w temacie ksi¹¿ki, by³ te¿ dobrym
organizatorem i niezwykle mi³ym cz³owiekiem. pe³nym poczucia
humoru i ¿yczliwoœci. Przy okazji tamtej pracy pozna³em wtedy ca³¹
jego rodzinê, ¿onê i dzieci. Maciej mia³ wtedy 11, 12 lat, jego siostra
by³a maleñstwem. Raz, drugi mia³em sposobnoœæ byæ u Wojciecha w
domu na osiedlu Stare ¯egrze, (wtedy piêknie siê nazywa³o ZWM).
Z biegiem lat mój kontakt z Antykwariatem siê wygasa³. Przeprowadzki
placówki, moje prace w ró¿nych parafiach,obowi¹zki, które
wykonywa³em sprawia³y, ¿e nie by³o za wiele okazji by wracaæ do tego
miejsca. Pamiêæ o serdecznych ludziach w sercu jednak pozostaje.
Kiedy przyszed³em do Wierzenicy w 1999 roku i Maciej przedstawi³
mi siê jako syn Wojciecha Dominikowskiego z Antykwariatu, od razu
poczu³em w nim blisk¹ kochan¹ osobê. W³aœciwie wiêcej nie musia³
mówiæ ju¿ nic. Niew¹tpliwie wp³ynê³o to na nasz¹ wspó³pracê gdy
Maciej zaproponowa³ wydawanie „Wierzeniczeñ”.
x Przemys³aw Kompf
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