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       Miesi¹c paŸdziernik  jest tym miesi¹cem, kiedy (mam tak¹ nadzieje) 
nie tylko ludzie pobo¿ni chwytaj¹ za ró¿aniec i zaczynaj¹ siê modliæ. 
Rok temu w sposób szczególny dziêkowa³em wszystkim osobom, którzy 
w naszej parafii uczestnicz¹, niekiedy od lat,  w codziennej modlitwie 
Koœcio³a poprzez odmawianie jednego dziesi¹tka ró¿añca. Cieszê siê, ¿e 
obok ró¿añcowej grupy  modlitewnej w Wierzenicy i w Kar³owicach, 
zawi¹za³a siê trzecia we Wierzonce, w której tak¿e uczestnicz¹ osoby z 
Mielna. Wszystkich zachêcam do wytrwa³oœci i b³ogos³awiê.

       W ostatnich tygodniach wszyscy byliœmy œwiadkami wielu 
g³oœnych wydarzeñ w ¿yciu naszej Ojczyzny. Przede wszystkim ludzie 
w wielkiej liczbie wyszli na ulice by zaprotestowaæ przeciwko,ich 
zdaniem, nies³usznej polityce obecnego rz¹du. Jest to znak szerszego 
niepokoju spo³ecznego, którego,  mam tak¹ nadzieje, rz¹dz¹cy nie 
zlekcewa¿¹. W rozmaitych  rozmowach wiele osób lubi  podyskutowaæ 
na tematy polityczne.  Czasami tak¿e mnie niektórzy próbuj¹ wci¹gaæ w 
tego typu dyskusje. Staram siê tego unikaæ, gdy¿ widzê jak polityka 
ludzi sk³óca i dzieli. Nie chcia³bym mieæ akurat w tym swojego udzia³u. 
£aska Jezusa nakazuje nam byœmy zawsze jako ludzie, tym bardziej jako 
chrzeœcijanie,  szanowali innych. Oczywiœcie pogl¹dy pewnych ludzi s¹ 
zbli¿one do naszych i wtedy ³atwiej jest siê porozumieæ. Jednak miar¹ 
naszej powagi, wielkoœci i godnoœci jest zachowanie szacunku i 
szukanie dróg porozumienia z tymi, którzy myœl¹ zupe³nie inaczej.
Myœlê, ¿e w ¿yciu publicznym w³aœnie z tym nie jest dobrze. 
Poszczególne strony sporu próbuj¹ udowadniaæ przy ka¿dej okazji swoje 

racje, mieszaj¹c przy tym z przys³owiowym b³otem inne strony sporu.  
W ten sposób udowadnia siê, ¿e ktoœ jest lepszym Polakiem albo 
katolikiem, a ktoœ nim nie jest wcale. Ktoœ widzi siebie jako 
nowoczesnego i postêpowego podczas gdy wszyscy inni to zacofani 
ciemniacy.  To s¹ faszyœci, a to komuchy i 
lewacy. Niestety, t¹ drog¹ buduje siê 
mury, a nie mosty. Stwarza siê 
nowe problemy i  nie rozwi¹zuje  
¿adnych dotychczasowych. 
       Od pogan, w³aœnie 
dlatego, ¿e s¹ poganami nie 
mo¿emy oczekiwaæ zbyt 
wiele. Oni kieruj¹ siê 
pogañsk¹ w³asn¹ filozofi¹ 
¿ycia. Trzeba niestety byæ 
gotowym na wiele ich 
nieprzyjemnych zachowañ. Od 
chrzeœcijan trzeba wymagaæ 
wiêcej.  Postawy chrzeœcijañskie 
musz¹ byæ inne. Niestety w ¿yciu 
publicznym zbyt czêsto tego nie widaæ. 
Pokazuj¹ to rozmaite wyst¹pienia, 
rozmowy, komentarze, obrazy. 
        W czasie wrzeœniowej demonstracji 
przypomniane zosta³y s³owa œw. Paw³a: „Z³o 
dobrem zwyciê¿aj” (Rzymian  12,21).  By³y one 
wa¿ne dla bohatera naszych czasów ks. Jerzego 
Popie³uszki.  Ka¿dy cz³owiek musi przerobiæ to 
w sercu: „Nie daj siê zwyciê¿aæ z³u, ale z³o 
dobrem zwyciê¿aj”. Nie poddaæ siê fali nienawiœci, 
z³oœci,  przemocy to wyzwanie, któremu trzeba 
sprostaæ. Nie odpowiadaj¹c za sprawy wielkie, 
globalne, krajowe itd., odpowiadamy za siebie. 
Ojczyzny nie zbawi siê niegodziwoœci¹, jak¹kolwiek, 
sk¹dkolwiek by by³a. Przy okazji ka¿dy nienawistnik, 
niezale¿nie od opcji politycznej, zaszkodzi  te¿ sobie, bo jego serce 
zosta³o zatrute niegodziwym jadem, który wpuœci³ (dopuœci³) do swego 
wnêtrza. 
       Wierzê, ¿e niezale¿nie od takich, czy innych pogl¹dów na ¿ycie 
publiczne, wiele moich sióstr i braci, za których ludzkie i 
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chrzeœcijañskie dobro czuje siê odpowiedzialnym,  tu w tym miejscu 
to rozumie. Wielu trzeba to przypomnieæ, w tym napomnieæ, co te¿ 
niniejszym czyniê. Ojczyzna jest wspólnym dobrem Polek i Polaków. 
Chrzeœcijanie maja powinnoœæ modlitwy na intencjê pomyœlnoœci 
Ojczyzny.   Choæ bêdzie to g³upie i naiwne w oczach œwiata, na 
przekór wielu trzeba powiedzieæ: mo¿e warto od serdecznego 
dziesi¹tki ró¿añca rozpoczynaæ ka¿d¹ rozmowê i myœl o OjczyŸnie.
 
       W czasie rozmaitych rozmów kilka osób, tak¿e w naszej parafii, 
pyta³o mnie co s¹dzê o wystêpuj¹cym ostatnio czêsto w telewizji ksiêdzu 
L. Jak zwykle przy tego typu pytaniach odpowiadam, ¿e nie do mnie 
nale¿y s¹dzenie. Od s¹dzenia jest Pan Bóg. Nie znam osobiœcie tego 
cz³owieka  i dlatego wiem, ¿e w takiej sytuacji muszê byæ szczególnie 
odpowiedzialnym za s³owo. Gdyby by³ moim koleg¹ i mielibyœmy 
okazjê siê gdzieœ spotkaæ,  spróbowa³bym siê zapytaæ go, czy to 
naprawdê dobrze jest kiedy szukamy uznania dla swoich racji u 
ludzi, którzy s¹ mniej lub bardziej jawnymi wrogami Koœcio³a co 
demonstruj¹ niemal przy ka¿dej okazji? Czy uzna³bym za 
dopuszczalne by np. w czasie wojny, pok³óciwszy siê z s¹siadem, szukaæ 
dla siebie uznania w sporze w siedzibie gestapo?  Odwo³anie siê do 
przyk³adu z okresu wojny przypomina nam, ¿e ludzie wtedy pod 
wp³ywem  rozmaitych strasznych niekiedy prze¿yæ, mieli rzeczywiœcie 
ogromn¹ traumê, z któr¹ zmagali siê d³ugo po latach. Noszenie w sercu 
traumy (o czym mówi ks. L.) z powodu jakiegoœ mniej lub bardziej 
taktownego pytania zadanego przez kogoœ, nawet jeœli ten ktoœ jest 
biskupem, wydaje siê byæ mocno przesadzone (przy za³o¿eniu, ¿e to 
rzeczywiœcie jest prawda). Koncentrowanie uwagi na swoich prze¿yciach 
mocno nas ogranicza. Jako chrzeœcijanie mamy  skupiaæ uwagê nie a¿ 
tak bardzo  na sobie ale na Jezusie. Myœl¹c o Nim na pewno 
chcia³bym przebaczyæ nietakt wobec mojej osoby i nie czeka³bym z 
tym na to a¿ ktoœ mnie przeprosi. Królestwo Bo¿e, w które wierzê,  
przynagla byœmy teraz i w przysz³oœci, dla chwa³y Bo¿ej i dobra ludzi, 
chcieli zrobiæ jeszcze wiele dobrych rzeczy.  Nie skupia³bym siê, nawet 
jeœli to trochê boli, na tym co minê³o. Nie raz te¿ ktoœ zrobi³ mi 
przykroœæ. Nigdy nie lubi³em tego rozpamiêtywaæ. Pomaga³o mi wtedy 
przypomnienie sobie tych sytuacji w ¿yciu kiedy ze strony ludzi 
doœwiadcza³em dobra: dobrych s³ów, pomocy, serdecznej ¿yczliwoœci, 
czasami zupe³nie niezas³u¿onej. To warto pamiêtaæ i do tego  wracaæ. 
Ogl¹daj¹c w telewizorze postaæ ksiêdza L., nie wystawia³bym chciwie 
ucha by us³yszeæ co te¿ dzisiaj nam powie. Do rêki wzi¹³bym ró¿aniec 

(do tego zachêcam) i pomodli³bym siê za niego  by jako kap³an, s³uga 
Jezusa, móg³ doœwiadczyæ tak naprawdê, Jego uzdrawiaj¹cej 
mi³oœci. Tego samego pragnê oczywiœcie tak¿e dla siebie i dla 
ka¿dego, który tego potrzebuje. Jako wspólnota Koœcio³a jesteœmy 
sobie nawzajem potrzebni nie w s¹dzeniu siebie ale w modlitwie i 
wzajemnej mi³oœci. B³ogos³awiê serdecznie mojego brata w 
kap³añstwie.

       B³ogos³awiê te¿ wszystkich , którzy wziêli do rêki ró¿aniec i siê 
modl¹ w intencji  rozwi¹zania trudnych spraw naszej Ojczyzny i o 
dobro dla Koœcio³a.
                                                                          x Przemys³aw Kompf

            

      Mieszkañcy Wierzonki mog¹ czuæ satysfakcjê. Pokazali siê z 
dobrej strony bêd¹c gospodarzami tegorocznych gminnych 
do¿ynek. Mo¿na siê cieszyæ, ¿e lokalna spo³ecznoœæ potrafi³a siê tak 
znakomicie zorganizowaæ i piêknie otworzyæ na wszystkich 
przybywaj¹cych goœci. Tych zaœ by³o sporo: Pani Burmistrz Anna 
Tomicka wraz z ca³¹ Rad¹ Miasta i Gminy, pos³owie z rozmaitych 

Po dożynkach -  uznanie dla Wierzonki
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stronnictw z terenu Swarzêdza, Pan 
Starosta Powiatu, so³tysi z wiosek z 
terenu naszej gminy, rolnicy i wiele 
innych rozmaitych osób. Uroczystoœæ 
wypad³a godnie. Przygotowane zosta³y 
³adne dekoracje. Zobaczyliœmy 
tradycyjne obrzêdy i rozmaite wystêpy. 
Pos³uchaliœmy te¿ kilku 
okolicznoœciowych przemówieñ.  
Wszyscy dziêkowali Bogu i ludziom 
za dar dobrych tegorocznych ¿niw. 
Uczestnicy w znaku wzajemnej 
¿yczliwoœci podzielili siê miêdzy sob¹ 
(jak¿e smacznym) chlebem. Wielu 
goœci i tak¿e miejscowych wziê³o do 
rêki przygotowany na t¹ okazjê numer 
„Wierzeniczeñ”. Pan Bóg 
pob³ogos³awi³ wszystkim piêknym 
s³oñcem i ciep³ym a¿ do nocy 
powietrzem. 
        Tydzieñ póŸniej w tym samym 
miejscu odby³ siê festyn rodzinny na 

po¿egnanie lata. 
Znowu by³o trochê 
zabaw, spotkañ, 
wspólnego 
przygotowania i 
odpoczynku. Tylko siê 
mo¿na cieszyæ, ¿e s¹ 
poœród nas tacy, 
którym chce siê coœ 
zrobiæ nie tylko dla 
siebie ale dla innych.  
Uznanie dla 
wszystkich, którzy do 
realizacji tych 
dobrych dzie³ 
przy³o¿yli swoj¹ rêkê.  

                    Redakcja

   Pomys³ witania na Maruszce 
pielgrzymów wracaj¹cych z odpustu w 
D¹brówce Koœcielnej do domów 
po³o¿onych w pobliskich 
miejscowoœciach, wydaje mi siê przedni. 
Inicjatorom, przede wszystkim grupie  
mieszkañców Mielna i Klin,  mo¿na 
pogratulowaæ piêknego przedsiêwziêcia, 
które tak dobrze s³u¿y spotkaniom ludzi. 
Warto doceniæ ten  mi³y i znacz¹cy gest, 
tym bardziej, ¿e jest on bezinteresowny (a 
troszkê kosztowny). Dziêki temu od kilku 
lat przy ³adnej pogodzie mo¿emy siê 
spotkaæ z wieloma piêknymi osobami i jak 
³atwo zauwa¿yæ, wszyscy czuj¹ 
zadowolenie. 
      
                                                                             

xPK

W grochówce jest wszystko co być powinno
czyli spotkań z pielgrzymami  na Maruszce mały jubileusz

To ju¿ pi¹ty raz pielgrzymów powracaj¹cych z odpustu Narodzenia 
Najœwiêtszej Maryi Panny w D¹brówce Koœcielnej witano na Maruszce. 
Dzia³o siê to w niedzielne s³oneczne popo³udnie 8 wrzeœnia 2013. 
P¹tników witali i podejmowali liczni mieszkañcy Mielna i Klin oraz 
Zdrojów w Czerwonaku (Feliks Raczkowiak z rodzin¹). Czynili to 
wsparci b³ogos³awieñstwem ksiêdza proboszcza Przemys³awa Kompfa, 
który wczeœniej zaprasza³ parafian na spotkanie z pielgrzymami. Wœród 
tych, którzy z niego skorzystali by³ sêdziwe mieszkanki Mielna, znalaz³y 
siê te¿ osoby z Gruszczyna czêsto trafiaj¹ce na msze do Wierzenicy. W ten 
popo³udniowy czas chyba nikt nie pamiêta³, ¿e osoby z parafii 
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xPK
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wierzenickiej  Mielno i Maruszka s¹ w niej i kiciñskiej  Kliny, podejmuj¹c 
pielgrzymów czyni¹ to w³aœnie pi¹ty raz. Wobec wielowiekowej tradycji 
pielgrzymowania  do D¹brówki Koœcielnej  od czasów „potopu” to 

niewiele, ale dla uczestników 
tych spotkañ ju¿ du¿o. Swój 
osobisty, znacznie bardziej 
okaza³y jubileusz  wêdrowa³a 
do D¹brówki kolejny 65 raz  
obchodzi³a 

<<< Wies³awa Krugio³ka z 
Janikowa (parafia Kicin). 
Grupy pielgrzymów z 
Poznania (parafia na 
G³ównej), Kicina (do³¹czy³o 
do niej kilka z ponad 30 osób, 
które rano wyruszy³y w 
wierzenickiej pielgrzymce 
parafialnej z Dêbogóry), 
Czerwonaka najpierw modli³y 
siê przy figurze Matki Boskiej 
D¹browieckiej. Potem wita³ je 
ks. Przemek i zaprasza³ na 
przeciwleg³¹ stronê 
skrzy¿owania. Tam na 
miejscu odpoczynku za 
sto³ami i ³awami, powsta³ym 

w ramach zagospodarowania turystycznego Puszczy Zielonka przez 
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”, pielgrzymi mogli posiliæ 
siê i odpocz¹æ. Tradycyjnie ju¿ czeka³y na nich: grochówka, bigos, kawa 
i ciasto, s³odycze oraz napoje ch³odz¹ce. W pielgrzymce z G³ównej obok 
ksiêdza by³y dwie siostry zakonne. Jedna z nich, szczuplutka a z zawodu 
kucharka zapytana jak smakuje stwierdzi³a, ¿e w grochówce jest 
wszystko co byæ powinno. Bardzo liczna grupa z Kicina prowadzona 
osobiœcie przez ks. Andrzeja Magdziarza przy figurze przypomnia³a 
Jana O¿arowskiego. Jeszcze przed rokiem by³ w gronie witaj¹cych, teraz 
proszono o modlitwê za niego. Przed wyruszeniem w dalsz¹ drogê 
pielgrzymi te¿ ju¿ tradycyjnie dziêkowali s³owami b¹dŸ pieœniami tym, 
którzy ich ugoœcili. Grupa z G³ównej /foto. na s¹siedniej stronie/ gromko 
zaintonowa³a wrócimy tu, co ks. Przemek spuentowa³ s³owami 
wytrzymamy to. Tak jak poprzednimi laty równie¿ czêœæ pielgrzymów i 

turystów jad¹cych 
rowerami czy 
samochodami 
skorzysta³a z 
zaproszenia do 
wspólnego 
posi³ku. 
Maruszka, by³a 
nie tylko 
miejscem 
posilenia i 
odpoczynku ale i 
wielu 
sympatycznych 
spotkañ. Takim 
by³o  kole¿anek z 
szóstej klasy 
szko³y w 
Czerwonaku, 
które nie widzia³y 
siê przez 
naprawdê niema³o lat. Swoj¹ sta³¹ drog¹ przez Dêbogórê i te¿ kolejny 
ju¿ raz przez Wierzenicê pod¹¿a³a pielgrzymka swarzêdzka. 
Podejmowali j¹ poczêstunkiem w Dêbogórze pañstwo Sprada. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Tak jeszcze na marginesie dwa obrazki z tego roku. Poznaliœmy tam 
dwie Zakonnice - Siostry Mi³osierdzia. Weso³e i pogodne przedstawi³y 
siê jako te od  zwariowanej siostrzyczki z niezapomnianych filmów z 
Louis`em de Funes`em. Ju¿ powa¿niej okaza³o siê, ¿e z tego 
zgromadzenia wywodzi siê œw. Katarzyna Labouré. Wiele osób nosi 
tzw. Cudowny Medalik. Wed³ug s³ów Najœwiêtszej Maryi Panny 
wypowiedzianych do Katarzyny Labouré podczas objawienia z dnia 27 
listopada 1830, ci którzy nosz¹ Cudowny Medalik dost¹pi¹ wielkich 
³ask, szczególnie jeœli go bêd¹ nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufaj¹, 
wieloma ³askami obdarzê.
Siostry pielgrzymowa³y z podopiecznymi, którymi na co dzieñ opiekuj¹ 

Klauzula z krzeseł, małymi kroczkami, zaduma
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siê w Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym w Parafii na 
G³ównej. Trafiaj¹ tam dzieci i m³odzie¿ /bywaj¹ ca³e rodzeñstwa/ z 
rodzin dysfunkcyjnych, zaniedbanych spo³ecznie, z problemami 
alkoholowymi, z orzeczeniem ograniczonej sprawnoœci intelektualnej. 
Siostry zapewniaj¹ klimat ciep³a i poczucia bezpieczeñstwa, jakiego 
potrzebuj¹, a którego dot¹d nie dozna³y. Czêsto poranione duchowo 
dopiero tam od¿ywaj¹, rozwijaj¹ siê, ujawnia siê ich prawdziwe, piêkne 

oblicze, zdolnoœci, ucz¹ siê odpowiedzialnoœci, mi³oœci  zaczynaj¹ 
normalnie ¿yæ. Ale wszystko to dokonuje siê stopniowo, ma³ymi 
krokami. Patrz¹c na radosne twarze Sióstr, nie chce siê wierzyæ w 
historie, które opowiadaj¹. A czêsto jest bardzo ciê¿ko. I jeszcze 
ciekawostka zwi¹zana z pielgrzymk¹. Poniewa¿ trwa 2 dni i nocuj¹ w 
D¹brówce Koœcielnej, Siostry musia³y zrobiæ sobie klauzulê z krzese³. 
Niech dobry Bóg b³ogos³awi temu dzie³u.
Drugi obrazek to modlitwa za œ.p. Jana O¿arowskiego /foto. na 
s¹siedniej stronie/ zainicjowana przez pielgrzymów z Czerwonaka. Jako 
jeden z organizatorów, zawsze obecny na Maruszce, a¿ do tego roku. 
Dziesi¹tka ró¿añca wzbudzi³a wspomnienie o Nim. Chwila zadumy 
i refleksji w ten radosny dzieñ. Zapewne ka¿dy móg³by opisaæ jakiœ 
obrazek z tego dnia, bowiem jest to b³ogos³awione miejsce. 

md

Je¿eli, ktoœ zapyta³by mnie, jakie wydarzenie na Wierzenickiej Ziemi 
jest mi najbli¿sze to mia³bym powa¿ny problem. Bardzo lubiê majowy 
czas, gdy przez trzy dni i noce adorujemy oraz modlimy siê w 
wierzenickim drewnianym koœciele. Budz¹ca siê do ¿ycia przyroda, 
kwitn¹ce drzewa, œwie¿e wiosenne zapachy i nade wszystko Jezus w 
monstrancji. A na zakoñczenie poznajemy nowego Przyjaciela 
Wierzenicy i œwiêtujemy w gronie znajomych uœmiechniêtych twarzy 
przy sto³ach. Jest to bardzo dobry czas. 
Drugie wydarzenie ma miejsce wczesn¹ jesieni¹. Pola ju¿ posprz¹tane, 

Grochówka przeważyła
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pachnie œwie¿o zaorana 
ziemia, trawa rosi, a s³oñce 
po niebie ju¿ nisko wêdruje. 
O wschodzie zbieramy siê 
pod figur¹ Matki Bo¿ej w 
Dêbogórze, by w 
pielgrzymce pod¹¿aæ do 
œródleœnego sanktuarium w 
D¹brówce Koœcielne. 
Idziemy duktami przez 
przyjazny las Puszczy 
Zielonki. Niespiesznie 
p³ynie œpiew godzinek. Pod 
krzy¿em za Czernicami 
tradycyjne spotkanie z 
pielgrzymk¹ kiciñsk¹. 
Powitania, uœmiechy. Jak to 
dobrze, ¿e znów siê 
widzimy. To miejsce od 
zawsze jest przystankiem na 
drodze wszystkich 
pielgrzymek. Od kilku lat 
wisi tam tak¿e kapliczka 
Wierzenickiej Maryi. 
Siadamy na wygrzanych 
plamach s³oñca, szelest 
papieru odwijanych 
kanapek, zapach herbaty z 
termosu. Dzieci rzucaj¹ siê 

szyszkami, doroœli te¿ lubi¹ siê do³¹czyæ. Taka dobra atmosfera. Znów 
droga, tym razem odmierzana rytmem ró¿añca. Potem procesja z 
nieodzown¹ orkiestr¹ dêt¹ - nigdzie tak dobrze nie brzmi. Msza œw. na 
zboczu wzgórza, potê¿ne kolejki do konfesjona³ów ustawionych wokó³ 
koœcio³a. Odpust. Na koniec wyliczanka sk¹d pielgrzymi przybyli. 
Dobrze siê s³ucha. Potem obowi¹zkowe zakupy odpustowych 
przysmaków: rury, migda³ki, any¿ki, malinki i oczywiœcie pierniki. Te 
najwa¿niejsze bo nie mo¿na zapomnieæ o tych co na Maruszce. Trzeba 
dotrzymaæ s³owa i podtrzymywaæ rodz¹c¹ siê tradycjê. Zbiórka pod 
krzy¿em na wylocie ze wsi. Mijamy obojêtnie stoiska z pieczon¹ 
kie³bas¹, golonkami, bigosem. Ha, na nas czekaj¹ prawdziwe specja³y! 

O¿ywieni t¹ myœl¹ pod¹¿amy na Maruszkê. Idzie siê radoœnie ze 
œwiadomoœci¹, ¿e tam ktoœ czeka by nas ugoœciæ i pokrzepiæ. I nikt nie 
doznaje zawodu. Dym z kuchni polowej i bia³e czapy kucharz widaæ ju¿ 
z daleka. Grochówka  najlepsza na œwiecie, uczciwa, gêsta, miêsna, z 
aromatem drewna, na którym siê gotuje. Bli¿ej to ju¿ sama radoœæ dla 
oczu na widok s³odkoœci. Kolorowe ciasta, babeczki. Jest kawa, a w 
rogu placu jeszcze bigos z kie³bas¹! Wszystko pyszne, bo robione z 
sercem i podane z uœmiechem i ¿yczliwoœci¹. I to jest klucz tego 
miejsca. Fakt, ¿e mieszkañcy pobliskich miejscowoœci, przywrócili 

tradycjê 
poczêstunku 
pielgrzymów do 
¿ycia, jest 
niezmiernie 
wa¿ny i piêkny. 
Stworzyli dobre 
miejsce na 
spotkanie 
cz³owieka z 
cz³owiekiem, na 
rozmowy, na 
radoœæ bycia 
razem, na 
wspólne 
spo¿ywanie 
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posi³ku przy stole. Wszystkie pokolenia. Piêkne g³êboko chrzeœcijañskie 
œwiadectwo. Nikomu nie chce siê opuszczaæ tego miejsca. A dok³adka 
grochóweczki, choæ pasek uciska, a jeszcze ciasteczko, choæ nie 
powinnam, a mo¿e kawusia na drogê. Ech. Ten pielgrzymi trud, odpust i 
radoœæ agapy na Maruszce  to jest to najwa¿niejsze dla mnie wydarzenie. 
Grochówka przewa¿y³a.

                           Maciej Dominikowski

W poprzednimi numerze „Wierzeniczeñ” w tekœcie Z krêgu Augusta 
Cieszkowskiego obiecaliœmy powróciæ do niektórych z opisanych tam 
miejsc i spraw.

O Skórcu i Cieszkowskich

Pierwszym takim miejscem jest klasztor Zakonu Ojców Marianów 
Niepokalanego Poczêcia NMP w Skórcu. Zobaczyliœmy w nim pod 
nieobecnoœæ ksiê¿y niewiele, zadbane budynki klasztorne, zak³adane w 
koœciele ogrzewanie pod³ogowe i prace remontowe prowadzone na 
zewn¹trz œwi¹tyni. Chcieliœmy tam dowiedzieæ siê czegoœ o obrazie 
przedstawiaj¹cy kasztelana Krzysztofa Cieszkowskiego. Dziêki jego 
znacz¹cemu wsparciu, które by³o dowodem wdziêcznoœci za uzdrowienie 

z choroby oczu przed cudownym krzy¿em w Skórcu, po spaleniu siê w 
1789 r. poprzednich drewnianych zabudowañ, do 1794 r. powsta³y 
murowane, istniej¹ce do dziœ. O takim obrazie w Skórcu wiedzieliœmy 
dziêki korespondencji Felicjana Cieszkowskiego-Dembiñskiego i 
Wojciecha Jêdroszyka. W 33 numerze „Wierzeniczeñ” zamieœciliœmy list 
profesora Felicjana Dembiñskiego (nie u¿ywa³ wtedy na co dzieñ cz³onu 
nazwiska Cieszkowski) do Wojciecha Jêdroszyka. 

Prof. Dr F. Dembiñski                                                                         
Poznañ, dnia 18.II.1958 r.
Poznañ, ul.Matejki  66 m.8.

Ob. Wojciech Jêdroszyk
P.G.R. Wonieœæ

 poczta Bojanowo Stare
pow. Koœcian

Szanowny i kochany Panie Wojciechu,
Przesy³am odpis listu, który 17 dosta³em od p. Wysockiego. Pewnie Pana 
zainteresuje.
By³ u mnie Stasiek, je¿eli go jeszcze tak mogê nazywaæ, bo to powa¿ny 
dyrektor, no ale tak jest przyjemniej. Pokaza³em mu list i opowiada³ mi, ¿e 
by³ tam z œ. p. Hrabi¹. Czy Pan coœ wie o Skórcu albo o Krzysztofie 
Cieszkowskim, fundatora Koœcio³a. To nie jest Krzysztof z £ukowa, bo ten 
umar³ ju¿ w r. 1797 i ¿y³ mniej wiêcej przez 40-50 lat, mam jego portret z 
Florencji, który Pan zna, bo wisi u mnie w pokoju. Wysocki pyta o 
Kasztelana Krzysztofa, a wiêc Kasztelana na Liwiu, a je¿eli chodzi o czas, 
to by³o to oko³o 1700 r.
Mnie siê wydaje, ¿e portret Kasztelana wisia³ w Wierzenicy w jadalnym 
pokoju w galerii antenatów, Pan ich wszystkich pamiêta,  czy Pan móg³by 
mi o nich napisaæ i wszystko co Pan pamiêta o Kasztelanie i o Skórcu, bo 
chcia³bym Wysockiemu odpisaæ. Bêdê tu szuka³ w bibliotekach, mo¿e coœ 
znajdê.
Gdyby Pan by³ w Poznaniu, proszê mnie odwiedziæ, tymczasem przesy³am 
serdeczne wyrazy

Oto odnaleziona przez Halszkê Cieszkowsk¹  Dembiñsk¹ (zmar³a 
w 2008 r.), ¿onê zmar³ego w 1981 r. profesora, odpowiedŸ W. Jêdroszyka.

Śladami wakacyjnego wyjazdu
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Wonieœæ. dn. 20.II.58 r.

Wielce Szanowny Panie Doktorze !
Za odebrany list bardzo dziêkujê, jak za pamiêæ o mnie. O kasztelanie 
Krzysztofie Cieszkowskim nie wiele bêdê móg³ powiedzieæ. Owszem wisia³ 
portret kasztelana K. Cieszkowskiego w sali jadalnej na lewo pomiêdzy 
drzwiami wejœciowymi a bufetem  z wielkim krzy¿em na piersiach oraz 
lewym przymru¿onym oku. Z ty³u tego portretu znajdowa³ siê napis  
„Kasztelan Liwski Krzysztof Cieszkowski”, innego napisu nie by³o. Z 
opowiadañ œ. p. Hrabiego przypominam sobie, ¿e ten kasztelan ufundowa³ 
koœció³  klasztor w Skórcu, za co otrzyma³ tytu³ Hrabiowski przez Papie¿a 
(którego nie pamiêtam). Z portretu wygl¹da³ na doœæ korpulentnego i 
mi³em wejrzeniu. Portret jego oprawny by³ w doœæ prymitywn¹ ramê, 
robion¹ przez miejscowego stelmacha. Kiedykolwiek wspomina³em, ¿e 
trzeba temu portretowi nowe ramy zafundowaæ, zaraz mówi³ œ. p. Hrabia 
nie mo¿na, bo w takich ramach znajduje siê portret w koœciele w Skórcu. 
Tyle pamiêtam o kaszt. Cieszkowskim, które mogê Panu Doktorowi 
zapodaæ. Przy okazji gdy bêdê w Poznaniu nie omieszkam wpaœæ do Pana 
Doktora. £¹czê wyrazy prawdziwego szacunku i powa¿ania oddany.

                                                                                                                           
Wojciech J.

Skoro nie uda³o siê nic na miejscu trzeba by³a spróbowaæ dowiedzieæ siê 
czegoœ na odleg³oœæ. Kontakt z ks. Tadeuszem Mierzwiñskim okaza³ siê 
bardzo owocny i twórczy, przes³a³ nam te¿ wydany w 2011 r. folder z okazji 
300 rocznicy przybycia Marianów do Skórca (obecnie parafia Nawrócenia 
œw. Paw³a Aposto³a). Dowiedzieliœmy siê od niego, ¿e obraz istnieje i wisi 
na piêtrze klasztoru. Jest tam sucho w odró¿nieniu od koœcio³a i dziêki temu 
jest w dobrym stanie. Ma niema³e w porównaniu do obrazów z 
wierzenickiego koœcio³a i tym z dworu wymiary  wysokoœæ 245 cm, 
szerokoœæ 150 cm. Nie ma nawet prymitywnej ramy  jest tylko na 
blejtramie (kroœnie malarskim) czyli ramie, na której napiête jest p³ótno. 
Jego autorem jest ojciec Jana Niezabitowskiego (1744  13.04.1804), 
pochowany w Skórcu. By³ on w 1803 r., zarazem roku œmierci Krzysztofa 
Cieszkowskiego jego kapelanem, wielce prawdopodobne we dworze w 
Suchej. Ks. Roman Fr¹ckowiak na nasz¹ proœbê wykona³ i przes³a³ nam 
fotografiê tego obrazu. Jest na nim mê¿czyzna w zbroi okrytej p³aszczem, z 
licznymi orderami, trzymaj¹cy w lewej rêce szablê a w prawej paradny 
buzdygan  oznakê w³adzy oficerskiej. Widaæ te¿ zamkniête prawe i mocno 
przymru¿one lewe oko. Czy przedstawiony na nim bardzo dostojnie 
Krzysztof Cieszkowski jest pochowany w Skórcu, wszystko zda siê na to 

wskazywaæ. Ks. Tadeuszowi uda³o siê 
odszukaæ ksiêgê z roku 1803, nie jest w 
niej wymieniony, co mo¿na t³umaczyæ 
jego œmierci¹ poza parafi¹. Jednak w 
testamencie z 1802 r. prosi³ o 
pochowanie w Skórcu a kazanie na jego 
pogrzebie w Skórcu, wyg³osi³ 21 lipca 
1803 r.  ks. Floryan Buyno. Równie¿ 
wszystko przemawia za tym, ¿e jako 
dobrodziej klasztoru zosta³ pochowany 
w jego podziemiach. Niestety, w ¿aden 
sposób nie mo¿na tego tam sprawdziæ, 
groby by³y wielokrotnie pl¹drowane 
przez ¿o³nierzy rosyjskich, by³ czas 
kiedy zakonnicy z woli cara musieli 
opuœciæ klasztor i na koniec, dziœ 
wejœcie do tych podziemi jest 
zamurowane. W koœciele i klasztorze, 
co dziwi ks. Tadeusza nie ma ¿adnego 
innego materialnego œladu po 
Krzysztofie Cieszkowskim. Co 
wspólnego ma jego postaæ z „naszymi” Cieszkowskimi ? Zwi¹zany ze 
Skórcem  Krzysztof nosz¹cy imiê po dziadku by³ jednym z dwóch synów 
Ignacego i Franciszki z domu Suffczyñskiej. Sam nie za³o¿y³ rodziny 
natomiast jego brat Florian ¿onaty z Katarzyn¹ Bobrownick¹ byli 
rodzicami Paw³a  ojca „naszego” Augusta oraz Krzysztofa (i innych)  ojca 
Heleny (Haliny), która zosta³a ¿on¹ Augusta. Ich  Heleny (Haliny) i 
Augusta starszy syn dziœ spoczywaj¹cy w wierzenickiej krypcie znowu 
nosi³ imiê po przodkach  Krzysztof.

Opinogórskie w¹tpliwoœci

Drugim z tych miejsc jest Opinogóra. Nabyliœmy tam album Opinogóra 
Œladami Wielkiego Poety. Czytaj¹c informacjê we wstêpie zwróciliœmy 
uwagê na zapis o kamiennym foteliku Cieszkowskiego. Mia³ na nim 
siadywaæ podczas pobytów w Opinogórze. Bêd¹c tam poprzednio w 2002 
r. powiedziano nam o pobytach Augusta u Zygmunta Krasiñskiego w jego 
opinogórskiej siedzibie. Tak¹ te¿ informacjê zamieœciliœmy w 
„Wierzeniczeniach”  „kilkakrotnie w goœcinie u swego najwiêkszego 
przyjaciela przebywa³ August Cieszkowski”. Od tamtego czasu zakres 
naszej wiedzy w tej materii zdecydowanie powiêkszy³ siê i zaczêliœmy 
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mieæ w¹tpliwoœci. Wed³ug 
naszej wiedzy August by³ 
tam tylko raz  na festynie 
weselnym przyjaciela w 
1843 r. Konsultujemy siê z 
Muzeum Romantyzmu w 
O p i n o g ó r z e ,  A l i c j a  
Wodzyñska p.o. Kierownik 
Dzia³u Edukacji i Promocji 
wspólnie z pracuj¹c¹ w 
bib l io tece  Stanis ³aw¹ 
Maliszewsk¹ w pe³ni  

potwierdzaj¹ nasze w¹tpliwoœci. August Cieszkowski by³ w Opinogórze 
tylko raz w roku 1843, w dniach 20-22 sierpnia. Raczej nie mieszka³ we 
dworze rozebranym w 1913 r., byæ mo¿e w te¿ ju¿ nieistniej¹cym budynku 
w parku, ko³o cmentarza. Wtedy istotnie ulubionym miejscem jego 
odpoczynku móg³ byæ kamienny fotelik stoj¹cy pod potê¿nym 
modrzewiem przy jednej z alei w tej czêœci parku. Ju¿ wczeœniej, 
wyjaœnienie sprawy pobytu czy pobytów zabra³o S. Maliszewskiej kilka 
dni. Rozstrzygniêta zosta³a równie¿ inna nasza w¹tpliwoœæ, a dotycz¹c¹ 
pomnika Zygmunta Krasiñskiego. Poprzednio napisaliœmy o nim „W 
parku znajduje siê odlany z br¹zu pomnik przedstawiaj¹cy siedz¹cego i 
patrz¹cego w lustro? Zygmunta Krasiñskiego.” Przy lustro postawiliœmy 
znak zapytania, w tamtym 2002 r. jak widaæ nie byliœmy tego pewni. Bêd¹c 
ponownie w Opinogórze, po 11 latach  spojrzeliœmy na ten element 
pomnika z perspektywy poety. Sprawi³a to chyba inna jego lokalizacja, stoi 
on teraz w s¹siedztwie dworu wybudowanego a latach 2006-2008, wed³ug 
projektu z 1908 r. Okaza³o siê, ¿e Krasiñski trzyma podobiznê kobiety. 
Pytanie, kobiety jako takiej czy konkretnej, rozstrzygnêliœmy z pomoc¹ A. 
Wodzyñskej. To podobizna Delfiny z Komarów Potockiej romantycznej 
muzy Krasiñskiego. Bohaterki jednego z najbardziej znanych romansów 
epoki polskiego romantyzmu, tak deklarowa³ autor tego dzie³a Mieczys³aw 
Welter. Dla nas to wyjaœnienie by³o trochê dziwne w zestawieniu z zapisem 
na stronie Muzeum g³osz¹cym „Przedstawia poetê  hrabiego, który 
powraca zarówno do Opinogóry, jak i w³asnych wspomnieñ zwi¹zanych z 
t¹ miejscowoœci¹.” 

Czekamy na obiecane nam informacje, jeœli dostaniemy takowe 
bêdziemy chcieli przedstawiæ kolejne reminiscencje nawi¹zuj¹ce do 
tamtego wakacyjnego wyjazdu.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

       Od pewnego czasu na terenie naszej parafii prowadz¹ 
dzia³alnoœæ trzy obiekty agroturystyczne: Osada Leœna „Trzy Dêby” 
w Dêbogórze, „Eden” w Mielnie  i „Dwór Wierzenica”. Ten ostatni 
zd¹¿y³ siê ju¿ ciekawie zareklamowaæ wydaj¹c w kilku tysiêcznym 
nak³adzie okazjonalne pismo „Kuryer Wierzenicki”.  Oczywiœcie, 
tak¹ dzia³alnoœci¹ trzeba siê cieszyæ. W pobli¿u naszych domów 
powsta³y miejsca noclegowe i zaplecze do rozmaitych rodzinnych 
spotkañ i uroczystoœci, tak¿e do wypoczynku. Z w³aœcicielami tych 
obiektów rozmawia³em o ich dzia³alnoœci,  ofercie, któr¹ maj¹ dla 
odwiedzaj¹cych turystów i osób miejscowych.

Osada Leśna „Trzy Dęby”
        Osadê Leœn¹ „Trzy Dêby” w Dêbogórze przy ul. Dêbowej 26  
mia³em okazjê widzieæ w momencie, kiedy oœrodek rozpoczyna³ swoj¹ 
dzia³alnoœæ, póŸniej by³em te¿ goœciem kilku spotkañ towarzyskich i 
widzia³em mniej wiêcej jak funkcjonuje. Pani¹ Wioletê Sawick¹, 
odpowiedzialn¹ za ca³e przedsiêwziêcie, zaprosi³em do Wierzenicy w 
czwartkowe przedpo³udnie 19 wrzeœnia. Przyjecha³a wydawszy 
œniadanie goœciom „Agro show”. 

Jak d³ugo dzia³a Osada Leœna „Trzy Dêby” w Dêbogórze ?
Ponad dwa lata.

Jak¹ baz¹ dysponujecie? 
Mamy dwie sale: du¿a do konferencji, zebrañ, spotkañ towarzyskich i 
zabaw, druga, mniejsza, kominkowa s³u¿y g³ównie jako jadalnia i 
miejsce odpoczynku. Do dyspozycji s¹ pokoje noclegowe, ogród z 
miejscem ogniskowym  w formie zadaszonej altany. Jest te¿ staw z 
pla¿¹ i ³¹ka piknikowa, czêœæ obszaru jest zalesiona. Teren obejmuje 
prawie 3 hektary i jest ca³y ogrodzony, mamy wygodny parking. Myœlê, 
¿e jest to miejsce bardzo bezpieczne. Warto dodaæ, ¿e znajdujemy siê na 
skraju Puszczy Zielonka.

Ile miejsc noclegowych mo¿ecie zaoferowaæ?
Mamy siedem pokoi czteroosobowych z ³azienkami i w razie potrzeby 

Trzy Dęby, Eden i Dwór Wierzenica
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dziewiêæ 
dodatkowych ³ó¿ek. 
Razem 
maksymalnie 37 
miejsc.

Czy oferujecie 
pe³ne wy¿ywienie? 
Tak. 
Dostosowujemy siê 
do ¿yczeñ goœci.

Jakie grupy przyjmujecie? Na przyjêcie kogo nastawiacie siê w 
pierwszym rzêdzie?
Mamy ró¿norodne grupy: firmy, które robi¹ szkolenia, konferencje, 
zjazdy rodzinne, spotkania przyjació³, zielone szko³y, grupy 
wycieczkowe zwiedzaj¹ce Poznañ i okolice, Szlak Piastowski, 
Kopernikowski. Odbywa³y siê u nas te¿ rekolekcje. Przyjmowaliœmy 
grupy ministrantów.  Goœcie przybywali pieszo, rowerami, samochodami 
i autokarami. Staramy siê byæ otwarci na ró¿norodne osoby i na razie nie 
nastawiamy siê na konkretne grupy.

Czy macie okreœlony cennik, czy te¿ wszystko jest do 
indywidualnych negocjacji? 
Wszystko jest do indywidualnego uzgodnienia. Zg³aszaj¹cy siê maj¹ 
ró¿ne oczekiwania, st¹d  te¿ nie mo¿e byæ mowy o sztywnym cenniku.

Jak wygl¹da³o zainteresowanie oœrodkiem w bie¿¹cym roku? Czy 
jesteœcie choæ w miarê zadowoleni?
W sezonie wiosennym i letnim zainteresowanie by³o spore, Wiêksze ni¿ 
w ubieg³ym roku. Cieszy nas, ¿e niektórzy wracaj¹ po raz drugi i 
polecaj¹ nas innym. To jest dla nas najlepsza reklama.  

Czy macie goœci teraz w okresie jesiennym? Czy s¹ jakieœ rezerwacje 
na jesieñ i zimê?
W bran¿y turystycznej ten okres jest trudniejszy. W grudniu 
organizujemy spotkania wigilijne. W chwili obecnej pracujemy nad  
programem  andrzejkowym i historycznym w listopadzie oraz zimowym 
na ferie..

Czy z waszych us³ug korzystali te¿ mieszkañcy naszej parafii? 

W ubieg³ym tygodniu odby³o siê u nas w sali konferencyjnej zebranie 
naszego so³ectwa. W grudniu ostatniego roku so³tys zorganizowa³ 
spotkanie ze Œw. Miko³ajem dla dzieci. Rodziny z parafii organizowa³y 
u nas przyjêcia z okazji chrzcin, I Komunii Œw. Przy tej okazji ich 
goœcie korzystali z noclegów.  Mieszkañcy Dêbogóry urz¹dzali w 
ubieg³ym roku zabawê sylwestrow¹. W tym roku ma byæ podobnie. 
Osoby zainteresowane skorzystaniem z naszych us³ug zapraszamy do 
zagl¹dniêcia  na nasz¹ stronê internetow¹ www.trzydeby.eu. Podajê 
telefon: 501 793 195. Mo¿na siê kontaktowaæ te¿ poprzez pocztê 
elektroniczn¹: kontakt @ trzydeby.eu. 

Eden
         Pana Miros³awa Nowaka z Mielna odwiedzi³em w jego 
mieszkaniu przy ul. Poznañskiej 30 w œrodê 18 wrzeœnia. Pokaza³ mi 
wtedy bazê prowadzonego przez siebie oœrodka agroturystycznego. 
Bêd¹c kilkakrotnie  wczeœniej na kolêdzie nie mia³em okazji ogl¹daæ 
góry jego domu. Wszystko widzia³em wiêc po raz pierwszy. Na 
rozmowê o tej dzia³alnoœci Pana Miros³awa zaprosi³em do Wierzenicy, 
tak  by od razu móc notowaæ w komputerze jego wypowiedŸ. 

Jak d³ugo dzia³a oœrodek „Eden” w Mielnie?
Trzy lata.

Jakie by³y pocz¹tki tego przedsiêwziêcia?
Kilka lat temu dowiedzia³em siê o programie unijnym „Aby ¿y³o nam 
siê lepiej”. Jest on skierowany do rolników, którzy maj¹ gospodarstwo 
rolne. Uda³o mi siê w ramach tego programu zdobyæ œrodki na 
dokoñczenie rozpoczêtej budowy. W zamian zobowi¹za³em siê 
prowadzenia dzia³alnoœci agroturystycznej.
 
Jak wygl¹da sprawa bazy noclegowej?  
Dla goœci mamy przygotowane 10 miejsc noclegowych w trzech 
pokojach. S¹ dwie du¿e ³azienki i obszerny aneks kuchenny.  Do 
dyspozycji jest stó³ bilardowy i drugi do tenisa sto³owego. Teren jest 
bezpieczny, ogrodzony,  z porz¹dnym parkingiem.
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Czy oferujecie pe³ne wy¿ywienie? 
Dotychczas nie by³o takiej potrzeby. Wynajmuj¹cy ¿ywili siê sami we 
w³asnym zakresie. Nie nastawiamy siê na urz¹dzanie jakichkolwiek 
przyjêæ.

Du¿ych grup przyj¹æ nie mo¿ecie, na kogo wiêc liczycie?
Przyjmujemy raczej osoby indywidualne i rodziny. Jakiœ czas nocowali 
tak¿e pracownicy firm wykonuj¹cych pracê w okolicy.

Czy macie okreœlony 
cennik, czy te¿ 
wszystko jest do 
negocjacji? 
Cennik jest 
elastyczny z 
zale¿noœci od iloœci 
osób i dni 
noclegowych.

Jak wygl¹da³o 
zainteresowanie 
oœrodkiem w 
bie¿¹cym roku? 

W poprzednich latach by³o zainteresowanie trochê wiêksze ni¿ w tym 
roku. Jedn¹ z rzeczy, które w najbli¿szym czasie muszê zrobiæ, to 
zmiana nazwy. Okazuje siê, ¿e oœrodków „Eden” w Polsce jest doœæ 
sporo. To utrudnia rozeznanie o kogo chodzi i psuje reklamê.

Czy macie goœci teraz w okresie jesiennym? Czy s¹ jakieœ rezerwacje 
na jesieñ, zimê?
Pojawiaj¹ siê pojedyncze osoby. Specjalnych rezerwacji nie ma.

Czy z waszych us³ug korzystali te¿ mieszkañcy naszej parafii? 
Tak.  Przysy³ali oni swoich goœci rezerwuj¹c dla nich nocleg. By³o to 
najczêœciej zwi¹zane z jakimiœ rodzinnymi uroczystoœciami. Warunki 
lokalowe w wielu domach nie pozwalaj¹ na przyjmowanie liczniejszych 
goœci. W takiej sytuacji przydatne by³y nasze us³ugi. Z tej  mo¿liwoœci 
mo¿na skorzystaæ przez ca³y rok. 

Czy mo¿emy podaæ jakieœ namiary kontaktowe ?

Od niedawna mamy now¹ stronê internetow¹:  
www.noclegi – puszcza – zielonka. pl.
 Telefon: 507 025 360 i drugi prawie taki sam 507 025 361.

Dwór Wierzenica
      Obserwowa³em naocznie jak postêpuj¹ prace zwi¹zane z 
odbudow¹ dawnego dworku Cieszkowskich. Odnowione wnêtrze 
œwiêci³em i modli³em siê w nim. Czujê emocjonalne poruszenie na 
myœl, ¿e to piêkne historyczne miejsce znów ¿yje i mo¿e przyjmowaæ 
goœci.
 Do rozmowy na ten temat poprosi³em Pana Witolda Kundzewicza, 
nowego w³aœciciela dworku  i jego ojca  prof. Zbigniewa Kundzewicza. 
Rozmowa mia³a miejsce w sobotnie przedpo³udnie 
21 wrzeœnia.    

Min¹³ ju¿ rok jak jak czynny jest  „Dwór Wierzenica” ?  Mieliœcie 
du¿e zainteresowanie?
Nie mamy prawa narzekaæ. We dworze odby³o siê kilkanaœcie imprez i 
ponad 100 osób skorzysta³o z noclegu. Na przysz³y rok jest ju¿ ponad 
25 rezerwacji imprez okolicznoœciowych.  Wielu goœci zapowiedzia³o 
swój ponowny przyjazd.

Jak¹ baz¹ dysponujecie? Jak wygl¹da sprawa noclegu w dworku?
Mamy 5 apartamentów z ³azienkami. Z dostawkami mo¿emy ugoœciæ na 
raz do 16 osób. 
Na parterze jest du¿a sala balowa, biblioteka, salon muzyczny i jadalnia. 
W podziemiach, któr¹ s¹ najstarsz¹ czêœci¹ dworu, najprawdopodobniej 
pochodz¹c¹ jeszcze ze œredniowiecza,  mieœci siê sala bilardowa i 
kinowa. Do dworu  przylega 150 metrowy taras z widokiem na dolinê 
rzeki G³ównej, staw i park. Wszystko jest dyspozycji naszych goœci.  

Czy oferujecie goœciom pe³ne wy¿ywienie?
Nie prowadzimy restauracji, ale Sanepid da³ nam zgodê na 
przygotowywanie wszystkich posi³ków naszym goœciom noclegowym. 
Tak wiêc osoby nocuj¹ce mog¹ liczyæ na pe³ne wy¿ywienie. 
W przypadku imprez okolicznoœciowych, zgodnie z zaleceniem 
Sanepidu, wspó³pracujemy z firmami cateringowymi.
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 Maj¹c niedu¿o miejsc noclegowych nie mo¿ecie przyjmowaæ 
wiêkszych grup. Na kogo wiêc siê nastawiacie?

Mamy dwie grupy klientów. Pierwsza to klienci biznesowi,którzy nocuj¹ 
u nas podczas za³atwiania swoich interesów w Poznaniu. Oni bardzo 

chwal¹ sobie 
wierzenicki spokój, 
powietrze i ciszê 
spaceru. Druga 
grupa to uczestnicy 
imprez 
okolicznoœciowych. 
Oni doceniaj¹ 
wystrój dworu i 
urok koœció³ka, w 
którym wiele z tych 
spotkañ siê 
zaczyna. 

Czy trafili  do was ludzie, którzy przyjechali do dworku ze wzglêdu 
na sentyment i uznanie dla Cieszkowskiego? Czy takim goœciom 
macie coœ ciekawego do pokazania?
Takie osoby dot¹d przyprowadza³ do nas prof. Józef Banaszak oraz 
Pañstwo Buczyñscy. Wszystkim naszym goœciom staramy siê przybli¿yæ 
postaæ Cieszkowskiego poprzez „Kuryer Wierzenicki”, a tak¿e obrazy w 
bibliotece. Wiêkszoœci goœci on jest ju¿ choæ trochê znany.

Czy z waszych us³ug korzystali te¿ mieszkañcy naszej parafii? 
Mieliœmy przyjemnoœæ przyj¹æ goœci weselnych Natalii Mantaj i  
Mariusza Marchewki z Wierzenicy. By³o dla nas zaszczytem te¿ 
towarzyszyæ w trudnych chwilach rodzinie tragicznie zmar³ego Damiana 
Jasiñskiego.

Czy i jak  „Dwór Wierzenica” bêdzie w³¹cza³ siê w przysz³oroczne 
jubileuszowe uroczystoœci zwi¹zane z 200 leciem urodzin Augusta 
Cieszkowskiego?
Bêdziemy wspó³dzia³aæ z organizatorami g³ównych uroczystoœci. Na 
pewno udostêpnimy obiekt do zwiedzania w rocznicowe dni 13 i 14 
wrzeœnia. Uczestniczymy te¿ w pracach komitetu przygotowuj¹cego 
ca³oœæ tych obchodów. 

Czy „Kuryer Wierzenicki”, który wydaje siê byæ œwietnym znakiem 
reklamowym bêdzie mia³ w przysz³oœci swoje kontynuacje?
Faktycznie nasi goœcie chwal¹ sobie to wydawnictwo i mo¿liwoœæ 
zapoznania siê ujêt¹ w przystêpny sposób z piêkn¹ histori¹ naszej wsi. 
Nak³ad wyniós³ 10 tysiêcy egzemplarzy. Jeœli tylko siê rozejdzie, 
bêdziemy go wznawiaæ z dodatkowymi elementami.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronê internetow¹ 
www.dwór– wierzenica pl. Nasz numer telefonu  503 503 034.

x Przemys³aw Kompf

W sobotê, 28 wrzeœnia 2013 r. na metê rajdu „Do celu ró¿nymi 
drogami” znajduj¹c¹ siê w s¹siedztwie wierzenickiego koœcio³a 
rowerami, 
autokarami, pieszo 
dotar³y 373 osoby. 
Rajd 
zorganizowa³o 
PTTK Oddzia³ 
Poznañ  Nowe 
Miasto im. 
Franciszka 
Jaœkowiaka, a 
sfinansowany by³ z 
funduszy Powiatu 
Poznañskiego. W 
Wierzenicy  turyœci 
mogli zwiedziæ z 
przewodnikiem 
koœció³ œw. 
Miko³aja, 
spróbowaæ swych si³ w konkursie sprawnoœciowym. Pokrzepiæ siê 
rajdow¹ grochówk¹ pod powstaj¹c¹ w s¹siedztwie œwi¹tyni, z myœl¹ o 
turystach i pielgrzymach, wiat¹. Powiat mia³ na mecie stoisko z 
materia³ami promocyjnymi. By³o te¿ ciesz¹ce siê niema³ym 

Powiatowy rajd do Wierzenicy
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zainteresowaniem stanowisko I Samodzielnej Kompanii Commando. 
Najliczniejsze dru¿yny to: Ko³o PTTK „W zasiêgu rêki” dzia³aj¹ce przy 
Specjalny Specjalnym Oœrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci 
Niewidomych w Owiñskach, Szko³a Podstawowa nr 82 w Poznaniu, 
Szko³a Podstawowa w Kobylnicy i Zespó³ Szkó³ nr 102 w Poznaniu. 
Przyby³a te¿ dru¿yna ze Szko³y Podstawowej w Wierzonce.

W³odzimierz Buczyñski

      W budyneczku obok wiaty wstawione zosta³y drzwi i okna. 
Zamontowanie ostatnich desek zamyka ca³oœæ prac zewnêtrznych przy 
wiacie. Teraz jesieni¹ bêdzie jeszcze trochê nasadzeñ roœlinnoœci wokó³ 
wiaty. Wykoñczenie budyneczku w œrodku nast¹pi w okresie zimowym, 
przy za³o¿eniu oczywiœcie, ¿e pozwoli na to aura. Koszt budowy po 
zap³aceniu drzwi, okien, ³awek i sto³ów wzrós³ do 147 700  z³ (stan na 1 
paŸdziernika) Dziêkujê po raz kolejny wszystkim wspieraj¹cym to 
dzie³o. Aby zrobiæ ca³oœæ, zosta³o ju¿ niewiele. 

Wiata - ku szczęśliwemu finałowi

      Obecnoœæ setek ludzi: doros³ych i dzieci w sobotê 28 wrzeœnia na 
rajdzie organizowanym przez PTTK pokazuje jak bardzo potrzebna jest 
ta inwestycja. Na ³awkach przy sto³ach  pod wiat¹ usiedli ju¿ pierwsi 
goœcie.   
                                                                                                 xPK   

Wiata bêdzie s³u¿y³a wszystkim, którzy w celach duchowych 
i rekreacyjnych pragn¹ odwiedziæ Wierzenicê i jej okolicê. Inwestycja 
wymaga sporych nak³adów finansowych, dlatego zwracamy siê z gor¹ca 
proœb¹ do wszystkich osób, którym drogie jest to miejsce o wsparcie 
modlitewne i materialne. 
Jesteœmy wdziêczni za wszelk¹ pomoc finansow¹.
Nr konta parafii: 38 1090 1362 0000 0000 3610 1152
tytu³ wp³aty: wiata 

Pielgrzymka do Lichenia w sobotê 9 listopada 
o godz. 7:00. Koszt wyjazdu 25 z³.

Przez rêce Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych
dziêkujemy Bogu za b³ogos³awieñstwo przy budowie wiaty
polecamy intencje wszystkich wiêkszych i mniejszych 
ofiarodawców, którzy wsparli to maj¹ce s³u¿yæ ludziom dzie³o 
budowy. 
                        Zapraszamy do udzia³u, zapisy w zakrystii
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Weronika i Piotr Pomin

X Edycja Konkursu „Biblia dla Ciebie”
rozegrana zostanie w Karłowicach 

w sobotę 19 października o godz. 10.00.
W tym roku przedmiotem pytań konkursowych będą ewangelie synoptyczne

Mateusza, Marka i Łukasza. 
Pytania konkursowe dla zgłaszających się będą udostępnione 

od soboty 5 października.
Konkurs „Biblia dla Ciebie” 

jest organizowany z okazji obchodzonych 
w całym Kościele w Polsce „Dni Papieskich” 

i odpustu ku czci Jezusa Dobrego Nauczyciela

Młodzież i dorosłych, 
którzy doceniają wartość i znaczenie Słowa Bożego w życiu człowieka 

zapraszamy do udziału 
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