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Teraz nasze oczy
w stronę Karłowic - odpust
Jezusa Dobrego Nauczyciela
14 października o 18:30
Wrzesieñ i miesi¹ce go poprzedzaj¹ce ogniskowa³y w naszej parafii
wokó³ przygotowywanego w Wierzenicy jubileuszu 200 – lecia urodzin
Augusta Cieszkowskiego. W chwili obecnej mo¿emy powiedzieæ, ¿e
wszystkie jubileuszowe uroczystoœci maj¹ce siê odbyæ w Wierzenicy
mamy za sob¹. Wypad³y one godnie. Dziêkujê raz jeszcze tym, którzy
czynnie w³¹czyli siê w ich przygotowanie i przebieg. Myœlê, ¿e jako
wspólnota miejsca zaprezentowaliœmy siê z dobrej strony. Mam nadziejê
te¿, ¿e na d³u¿ej w naszych sercach pozostanie przes³anie s³u¿by na
rzecz bliŸniego i potrzeba zaanga¿owania w sprawy publiczne.
W paŸdzierniku chcia³bym by nasze oczy skierowa³y siê trochê w stronê
Kar³owic. We wtorek 14 tego miesi¹ca w tym miejscu obchodzony
bêdzie po raz dziesi¹ty odpust ku czci Jezusa Dobrego Nauczyciela.
W tym roku goœciem uroczystoœci bêdzie ks. Marian Lewandowski
emerytowany ju¿ dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu,
który dokona aktu poœwiêcenia nowego o³tarza w kaplicy. Zosta³ on
przygotowywany wed³ug autorskiego projektu przyjació³ Wierzenicy
architektów Magdaleny i Jacka Gorczyców. O³tarz jest zrobiony
z drzewa modrzewiowego z p³yt¹ kamienn¹. W chwili kiedy
„Wierzeniczenia” dotr¹ do czytelników powinien on ju¿ byæ na sta³e
przymocowany do pod³ogi w prezbiterium kaplicy. Zast¹pi on
dotychczasowy, tymczasowy, skromny, zrobiony z p³yty, który sta³ przez
ponad 13 lat. Architekci opracowali te¿ harmonizacjê pozosta³ych
elementów wystroju prezbiterium: now¹ ambonê do czytania S³owa,
pulpit przewodnicz¹cego liturgii, krzy¿, ³awki dla asysty, stolik. Koszt
prac zamknie siê kwota prawie 14 000 z³, z dywanami 18 300 z³.
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Konsultantem projektu by³ w³aœnie ks. Marian Lewandowski,
niezwykle kochany cz³owiek, dlatego te¿ jego poprosi³em by
przewodniczy³ w tym roku odpustowej uroczystoœci.
Uzupe³nieniem zmian w wystroju prezbiterium s¹ nowe dywany i urz¹dzenie multimedialne, podobne do tego, które funkcjonuje od lata w
Wierzenicy. To ostatnie, nie wiem czy bêdzie ju¿ zamontowane w dniu
odpustu. Sprawa trochê siê ci¹gnie, gdy¿ wyst¹pi³y k³opoty monta¿owe.
Trzeba by³o pomyœleæ nad nowym sposobem monta¿u i niestety zanim
to siê sta³o trochê czasu uciek³o. To oczywiœcie s¹ nastêpne koszty.
Wobec wspólnoty osób gromadz¹cych siê w Kar³owicach w ostatnim
czasie czu³em siê trochê winny. W zesz³ym roku, tak wa¿nym dla tego
miejsca z racji 25 - lecia od rozpoczêcia budowy kaplicy, poza nowym
krzy¿em misyjnym, z powodu kosztów budowy wiaty w Wierzenicy,
pod wzglêdem materialnym, nie zrobiliœmy nic innego. Nie chcia³bym
¿eby ktokolwiek pomyœla³, ¿e w sercu moim Kar³owice coœ mniej
znacz¹ ni¿ Wierzenica. Cieszê siê wiêc, ¿e mo¿emy coœ znowu
nadrobiæ. Miejsce chwa³y Jezusa Dobrego Nauczyciela musi byæ
piêkne. Krok po kroku idziemy w tym kierunku.
Nie tylko wnêtrze œwi¹tyni jest wa¿ne. Jeszcze wa¿niejszy jest
cz³owiek, którego te¿ porównuje siê do Bo¿ej œwi¹tyni. To wnêtrze
ludzkie ma byæ piêkne aby Jezus móg³ w nim doznaæ chwa³y. Jezus
Dobry Nauczyciel ma w moim sercu doznaæ chwa³y. Koœció³ duchowy
trudniej jest budowaæ, jest on jednak wa¿niejszy od murowanego. Od
dwóch lat w specjalnym nabo¿eñstwie do Jezusa Dobrego Nauczyciela
modlimy siê aby m¹droœæ Jego S³owa budowa³a nasze ¿ycie.
Z okazji odpustu i tak¿e Dni Papieskich prze¿ywanych w ca³ym
Koœciele w Polsce organizujemy po raz jedenasty konkurs „Biblia dla
Ciebie”. Rozegrany on zostanie w kaplicy w pi¹tek 24 paŸdziernika
o 18.30. Przedmiotem tegorocznych pytañ bêd¹ Pisma œw. Jana. Pytania
chc¹cym startowaæ w konkursie zostan¹ udostêpnione na stronie
internetowej parafii w pi¹tek 10 paŸdziernika. Zapraszam do udzia³u
i do kibicowania startuj¹cym zawodnikom. Mo¿na startowaæ
indywidualnie albo w z zespole dwóch osób. Dla uczestników
przewidziane s¹ nagrody pieniê¿ne i upominki.
x Przemys³aw Kompf
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Z OSTATNIEJ CHWILI:
W sobotni wieczór i w niedzielny
poranek mieszkañcy Kar³owic byli
zaskoczeni zmian¹ wystroju ich kaplicy.
Nowy o³tarz, ambonka do czytania
S³owa i pozosta³e elementy, w tym i
nowe dywany, zasadniczo zmieni³y
wygl¹d prezbiterium. Oczywiœcie,
zapowiada³em wczeœniej, ¿e to zrobimy
w tym tygodniu. Wa¿ne jest jednak
pierwsze wra¿enie. Myœlê, ¿e by³o ono
pozytywne bo kaplica w Kar³owicach
rzeczywiœcie wypiêknia³a.
x PK

x. Proboszcz sprawdza
czy z nowej ambonki jest dobre
po³¹czenie z Niebem
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Różańcowe spojrzenie
W paŸdzierniku ludzie wiary i pobo¿noœci bior¹ do rêki w sposób
szczególnie gorliwy ró¿aniec w³¹czaj¹c siê w powszechn¹ modlitwê
Koœcio³a we wszystkich wa¿nych dla nas intencjach.
W œrodê 22 paŸdziernika wspominaæ bêdziemy w kalendarzu
liturgicznym po raz pierwszy œw. Jana Paw³a II, cz³owieka, który nie
rozstawa³ siê z ró¿añcem i który nam pokaza³ jak wielka duchowa moc
kryje siê w tej modlitwie. W ci¹gu tygodnia wspólnie w œwi¹tyni
odmawiaæ bêdziemy ró¿aniec przed Msz¹ œw. Zapraszam do
liczniejszego ni¿ w latach ubieg³ych udzia³u. Zachêcam do odmawiania
ró¿añca w domach. Modlitwa to nasze uœwiêcenie. Zaanga¿owanie w
ni¹ daje wzrost duchowy .Brak tej modlitwy, to czêsto nasza bylejakoœæ.
Modlitwa, to otwarcie te¿ na sprawy ludzi i œwiata. W czasach
wiêkszych niepokojów na arenie miêdzynarodowej, potrzeba jest
¿arliwego wo³ania chrzeœcijan o zaprzestanie wszelkiej przemocy, o
respektowanie praw ludzkich. Widzimy wstrz¹saj¹ce obrazy nieszczêœæ,
których doœwiadczaj¹ mieszkañcy Syrii, Iraku, Nigerii, Ukrainy i
szeregu jeszcze innych miejsc na ziemi. Po ludzku czujemy bezsilnoœæ.
Nie od nas zale¿¹ kierunki wielkiej polityki. Nie znaczy to, ¿e mamy
byæ obojêtni. W wielu miejscach organizuje siê miêdzynarodow¹
pomoc. W tych akcjach uczestniczy tak¿e Caritas, której wysi³ki
wspiera siê rozmaitymi zbiórkami. Wa¿na jest jednak tak¿e modlitwa.
Duchowego zaanga¿owania chrzeœcijan potrzebuje tak¿e nasza
Ojczyzna, której dobro z oczywistych powodów jest nam najbli¿sze.
Obok nadziei i radoœci, których na szczêœcie nam nie brakuje, jest
tak¿e mnóstwo niepokojów, nierozwi¹zanych spraw. Pojawiaj¹ siê
pomys³y, które musz¹ wzbudzaæ sprzeciw œwiadomych chrzeœcijan.
Modlitwa to nasze wo³anie o b³ogos³awieñstwo ale te¿ o zdolnoœæ
powiedzenia „nie”, kiedy wielu g³oœno krzyczy „tak”, to rozeznawanie
co dobre i z³e, co prawda, a co k³amstwo. Dok³adnie tego te¿ potrzebuj¹
nasze rodziny, w których ma byæ dobrze, ma stawaæ siê lepiej.
W spokoju odmówiony ca³y ró¿aniec to wysi³ek 20 minut. Zachêcam do
tego wysi³ku. Wszystkich, którzy mówi¹, ¿e maj¹ trudnoœci ze
skupieniem w czasie tej modlitwy, proszê, podejmijcie wysi³ek chocia¿
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jednej dziesi¹tki. Pomyœlcie sobie wpierw o czymœ wa¿nym dla siebie
i startujcie. Trzy, mo¿e cztery minuty dla chwa³y Bo¿ej, to nie przerasta
niczyich mo¿liwoœci. Dobre owoce przychodz¹ z wytrwa³oœci. Maryjo,
Królowo Ró¿añca Œwiêtego, módl siê za nami.
x Przemys³aw Kompf

Z różańcem w ręku
część I radosna
1. Zwiastowanie NMP.
Trudno jest powiedzieæ, a jednak warto, a nawet trzeba: „Niech mi
siê stanie wed³ug Twego S³owa”.

2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
B³ogos³awiony, który uwierzy, ¿e spe³ni¹ mu siê s³owa
powiedziane przez Pana.

3. Narodzenie Jezusa.
Nareszcie dotar³o, i¿ chocia¿ raz siê ju¿ narodzi³em, mam stale
rodziæ siê na nawo.

4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
Moja ofiara to nie to co mi zbywa, co nic nie znaczy, co mi nie jest
potrzebne.

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni.
D³ugo szuka³em ale wreszcie odnalaz³em swoje miejsce w
œwi¹tyni, domu Bo¿ej chwa³y.
xPK
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15 lat działalności
Parafialnego Zespołu
Caritas w Wierzenicy
W paŸdzierniku 1999 roku, krótko po moim
przyjœciu do Wierzenicy zainaugurowa³
swoj¹ pracê Parafialny Zespó³ Caritas. Nie
znaczy to, ¿e przedtem nie by³y podejmowane ¿adne wysi³ki na rzecz
pomocy potrzebuj¹cym. Nie zosta³y one jednak ujête w okreœlone ramy
organizacyjne. Nasz zespó³ zosta³ zarejestrowany jako oddzia³
parafialny Caritas Archidiecezji Poznañskiej. Jest to wa¿ne bo nie
chcemy dzia³aæ w oderwaniu od ca³ego Koœcio³a ale w jednoœci z nim
jako jedna z jego ¿ywych cz¹stek. Nie sposób siê rozpisywaæ
o wszystkim czym zespó³ ten zajmowa³ siê w ci¹gu tych wszystkich lat.
Wymieniê kilka znacz¹cych.
Wakacyjny wypoczynek dzieci i m³odzie¿y. Piêtnaœcie razy
przygotowywane by³y wyjazdy w rozmaite czêœci Polski. W niektórych
latach, kiedy liczba dzieci i m³odzie¿y by³a wiêksza, robiliœmy osobno
12 turnusy wyjazdowe dla jednej i drugiej grupy. Mia³o to miejsce w
roku 2000 i w latach
2004 – 2009.
Jednorazowo ma ka¿dym
turnusie liczba
uczestników wynosi³a ok.
40 – 42 osób. Wymieniê
miejscowoœci, które
mogli zwiedziæ
uczestnicy naszych
wyjazdów: Szklarska
Porêba, £¹cko, £eba,
Gdañsk, Go³aczów, Ma³e
Ciche, Ojców, Milówka,
Karnice, Szyd³owiec,
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Stary Borek,Warszawa, Karpacz, W³adys³awowo, Prudnik.
Ka¿dy wyjazd to oczywiœcie zawsze du¿y wysi³ek organizacyjny.
Przygotowuj¹c wyjazd dla rodzin mniej zamo¿nych trzeba pozyskaæ
œrodki zewnêtrzne. Tutaj du¿ym wsparciem by³a wspó³praca z Urzêdem
Miasta i Gminy i Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu.
Pomaga³ te¿ Caritas Archidiecezji Poznañskiej i w poszczególnych
latach jeszcze inni. Zawsze wynajmowaliœmy autobus, który
towarzyszy³ nam przez ca³y czas trwania imprezy. Dla obni¿enia
kosztów organizowaliœmy ka¿dorazowo we w³asnym zakresie
wy¿ywienie, przy czym chyba nigdy nikt nie mia³ powodów do
narzekania na jakoœæ posi³ków. Zawsze staramy siê pokazaæ w danej
okolicy to wszystko co ciekawe, nie ograniczmy siê do siedzenia
w jednym miejscu. Kiedy jeden wyjazd siê koñczy i zostanie rozliczony
od razu rozpoczyna siê przygotowanie do akcji wakacyjnej w roku
nastêpnym. Nigdy nie wynajmowaliœmy ¿adnego obiektu, nie
zobaczywszy go wpierw i nie ustaliwszy wszystkich istotnych
szczegó³ów.
Wakacyjny wypoczynek osób doros³ych. Od 2002 roku zaczêliœmy
przygotowywaæ wyjazdy dla osób doros³ych. Pierwszy wyjazd mia³
miejsce do Pasterki w Kotlinie K³odzkiej, Potem w kolejnych latach
doroœli bywali w tych samych miejscach co dzieci i m³odzie¿. Raz

zamieniliœmy w 2008 roku dom w Karnicach na oœrodek w Niechorzu.
Wszystkie inne szczegó³y organizowania takiej imprezy s¹ podobne do
wyjazdu grupy dzieciêcej i m³odzie¿owej, z tym,¿e pobyt doros³ych jest
trochê krótszy. Przez wszystkie lata mieliœmy dwóch sta³ych partnerów
dla realizacji tego projektu: Starostwo Powiatu Poznañskiego
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i Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w Poznaniu. Jednorazowo z wyjazdu korzysta oko³o 50 osób.
Punkt przedszkolny i œwietlica. Od 2007 roku w partnerstwie najpierw
z Fundacj¹ Familijny Poznañ, a nastêpnie Urzêdem Miasta i Gminy
Swarzêdz nasz zespó³ Caritas podj¹³ siê prowadzenia punktu
przedszkolnego dla grupy 18 dzieci. Zapewnia on 6 godzinn¹ opiekê nad
dzieæmi i pe³ni funkcjê
przygotowawcz¹ do
edukacji szkolnej. Jest to
zadanie szczególnie wa¿ne
bowiem dotychczas nasze
dzieci nie korzysta³y z tej
formy edukacji. Najbli¿sze
przedszkole jest w
Kobylnicy. Ma³o kogo by³o
jednak staæ na du¿o wy¿sze
op³aty. Do tego doliczyæ
trzeba dowo¿enie. Tutaj
wszystko jest na miejscu.
Po po³udniu w œwietlicy
odbywaj¹ siê zajêcia dla
innych grup wiekowych.
Jako zespó³ wystaraliœmy
siê o przydzielenie do œwietlicy we Wierzonce i tak¿e w Kar³owicach
animatora kultury, który prowadzi zajêcia dla dzieci i m³odzie¿y.
W rozmaitych latach mia³y one ró¿ny charakter. Najczêœciej s¹ zajêcia
plastyczne, ceramiczne, taneczne, muzyczne itp. D³ugi czas
prowadziliœmy spotkania szachowe. Przy okazji prowadzenia
poszczególnych zadañ nawi¹zywaliœmy okazjonalnie wspó³pracê
z innymi organizacjami spo³ecznymi np. prowadzone by³y
w porozumieniu z jedn¹ fundacji swarzêdzkich warsztaty ceramiczne.
Prace œwietlicy wspiera te¿ Caritas Archidiecezji Poznañskiej.
Doroœli spotykaj¹ siê w ramach klubu seniora, który prowadzony jest
we wspó³pracy z Oœrodkiem Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu. Dziêki
temu mo¿liwe by³o tak¿e dla tej grupy pozyskanie odpowiedniego
animatora. Wizualnym efektem spotkañ s¹ przygotowane rozmaite prace
np. ozdoby œwi¹teczne, obrusy, ozdobne wazony, talerze itd,
prezentowane póŸniej na wystawach i pokazach. Dla doros³ych
prowadzone s¹ tak¿e zajêcia ruchowe,w tym i taneczne.
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Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
i 3 Maja. Festyn z okazji Dnia Dziecka
przygotowujemy od pocz¹tku istnienia
zespo³u. Odbywa³ siê on ró¿nych miejscach,
Organizowaliœmy go przez szereg lat we
wspó³pracy ze so³ectwami, ostatni rok tylko
z so³ectwem Wierzonka. Chcieliœmy zawsze
by mia³ on charakter rodzinny. Staraliœmy
zapewniæ dzieciakom rozmaite atrakcje:
karuzele, zje¿d¿alnie, powózki, ostatnio
hitem by³y kule wodne i skoki na bungee.
Robiliœmy ró¿nego rodzaju konkursy,
zawody, pokazy. Sta³ym punktem
wszystkich spotkañ by³a loteria, w której
ka¿dy los coœ wygrywa.
Festyn z okazji 3 Maja ma miejsce przed
koœcio³em w Wierzenicy. Po zakoñczeniu
Mszy Œw. wszyscy zatrzymuj¹ siê na
godzinnej agapie. Przygotowany jest na t¹
okazjê specjalny poczêstunek. Jako
wspólnota miejsca, po zakoñczeniu
modlitewnego czuwania i po og³oszeniu
nazwiska laureata kolejnego Przyjaciela
Wierzenicy, dzielimy siê radoœci¹ bycia
razem.
Rozprowadzanie ¿ywnoœci wœród rodzin potrzebuj¹cych. Ten punkt
realizowany jest we wspó³pracy od 2000 roku z Wielkopolskim Bankiem
¯ywnoœci w Poznaniu. Obejmuje on udzia³ w zbiórkach ¿ywnoœci,
kiedyœ czêœciej organizowaliœmy je te¿ sami, rozprowadzanie towaru
przekazywanego do dystrybucji przez bank, w³¹czenie siê w europejski
unijny program pomocy ¿ywnoœciowej PEAD. Dziêki tej wspó³pracy
przez te lata nap³ynê³o do nas dziesi¹tki ton produktów. Z tej formy
pomocy korzysta³o w naszej parafii od rocznie od 480 osób kiedyœ, do
ok. 250 dziœ. We wspó³pracy z jedn¹ z sieci handlowych ostatnio
mogliœmy przekazaæ rodzinom tak¿e paczki œwi¹teczne.
Wymieni³em najwa¿niejsze dzie³a, które organizowane by³y przez lata.
Do tego trzeba by dorzuciæ jeszcze szereg innych drobniejszych spraw
jak np. wyjazdy na p³ywalnie, do kina, na lodowisko, do teatru itd. Za
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ka¿dym razem jakaœ grupa
osób mo¿e korzystaæ
z okreœlonej formy wsparcia.
Wierzê, ¿e ta pomoc, chocia¿
nie dostateczna, jest przydatna i
korzystna dla ludzi. Dzie³a
Caritas tak jak i wszystkie inne
mog¹ siê rozwijaæ dlatego bo s¹
ludzie, którzy chc¹ siê
anga¿owaæ na rzecz pomocy
innym. Poœwiêcaj¹ swój czas.
W naszej parafii jest kilkunastu
wolontariuszy, którzy
w poszczególne prace siê
zaanga¿owali,. Zaanga¿owanie niektórych mierzone jest d³ugimi latami
i dziesi¹tkami godzin oddanymi na rzecz innych. Bardzo wszystkim
dziêkujê. Nie raz powtarza³em, ¿e razem zrobimy wiêcej. Ci¹gle na
nowo trzeba te¿ przypominaæ: nie ¿yjemy tylko dla siebie, mamy ¿yæ
tak¿e, chocia¿ trochê, dla innych. Na terenie naszej parafii jest wiele
wspania³ych ludzi, którzy jeszcze mogliby siê w³¹czyæ w rozmaite
dzie³a. Mo¿e dziêki temu uda siê zrobiæ jeszcze coœ wiêcej. Osoby
chêtne do pomocy proszê by szepnê³y mi s³ówko w tej sprawie.
x Przemys³aw Kompf
Przewodnicz¹cy PZC
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Jubileusz 200. rocznicy urodzin
Augusta Cieszkowskiego widziany i opisany
przez naszych gości
Jacek Jagie³³o dyrektor Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego
im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Ró¿anej kierowa³ lubelsk¹
delegacj¹, która uda³a siê na uroczyste obchody 200 rocznicy urodzin
patrona, zorganizowane w Wierzenicy pod Poznaniem. W sk³ad
delegacji wesz³y poza tym: Monika £ukasik (dyrektor Domu Pomocy
Spo³ecznej w Surhowie, mieszcz¹cego siê w dawnym pa³acu
Cieszkowskich) oraz Anna Horecka (g³ówna ksiêgowa DPS) i Monika
Nagowska (nauczyciel
bibliotekarz z siennickiej
szko³y). Z racji znacznej
odleg³oœci, delegaci ze
wschodniej Polski przybyli na
urodziny hrabiego ju¿ w pi¹tek
12 wrzeœnia. Zyskali tym
samym czas na poznanie miejsc
zwi¹zanych z Augustem
Cieszkowskim zaledwie przed
trzema miesi¹cami wybranym
na patrona ministerialnej szko³y
rolniczej w Siennicy Ró¿anej.
Obchody 200 rocznicy urodzin
hrabiego Augusta
Cieszkowskiego zaplanowano
na dzieñ póŸniej, czyli na 13
wrzeœnia 2014 roku. W sobotni
poranek mieszkañcy spotkali siê
na swarzêdzkim rynku z Ann¹
Tomick¹ (burmistrzem miasta
i gminy Swarzêdz) oraz z przedstawicielami samorz¹du
lokalnego. Dzieñ rozpocz¹³ siê bowiem od uroczystego ods³oniêcia
pos¹gu Augusta Cieszkowskiego. Ods³oniêcia dokona³ fundator dzie³a
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przedsiêbiorca Jacek Wojciechowski uhonorowany tytu³em Przyjaciela
Wierzenicy wspólnie z pani¹ burmistrz. Wykonawc¹ pomnika jest
Robert Sobociñski, nazwiska obu panów zosta³y uwiecznione na
marmurowym postumencie i u podstawy rzeŸby. Poœwiêcenia pos¹gu
dokona³ ks. Tadeusz Peliñski, delegowany na tê uroczystoœæ przez
arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego. Napis umieszczony od frontu
coko³u w kilku s³owach dobitnie wskazuje, ¿e wysoka postaæ góruj¹ca
nad rynkiem, to ktoœ na miarê europejsk¹ „August Cieszkowski
1814-1894 wybitny mieszkaniec ziemi swarzêdzkiej, Wielkopolanin,
Polak, Europejczyk”.
Po ceremonii ods³oniêcia pomnika Augusta Cieszkowskiego uczestnicy
obchodów spotkali siê w koœciele parafialnym œw. Miko³aja
w Wierzenicy. Ta œwi¹tynia za ¿ycia hrabiego tak bliska jego sercu
wybrana zosta³a przez niego tak¿e jako miejsce wiecznego spoczynku.
W gruntownie odnowionej krypcie Cieszkowskich oprócz szacownego
jubilata spoczywaj¹ równie¿ jego najbli¿si. Osoby obecne na

uroczystoœci mog³y oddaæ im ho³d, gdy¿ na tê okolicznoœæ otworzono
kryptê. Mszê œwiêt¹ zainaugurowa³ gospodarz parafii ks. Przemys³aw
Kompf, odtwarzaj¹c pokaz archiwalnych i wspó³czesnych fotografii
Wierzenicy oraz z wielk¹ ¿yczliwoœci¹ witaj¹c goœci licznie przyby³ych
na liturgiê. Oprócz niego mszê sprawowali: ks. Bogdan Reformat, ks. dr
Andrzej Magdziarz i ks. Waldemar Twardowski. W wyg³oszonej homilii
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ks. Bogdan Reformat odniós³ siê do licznych zas³ug hrabiego Augusta
Cieszkowskiego i do wp³ywu, jaki wywiera³ on na ¿ycie naukowe
i spo³eczne XIX wieku. W piêknym wierzenickim koœciele g³os zabra³
tak¿e JM prof. Grzegorz Skrzypczak rektor Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu. Z kolei treœæ mowy pogrzebowej,
wyg³oszonej po œmierci hrabiego Augusta Cieszkowskiego, odczyta³
w przejmuj¹cy sposób aktor Andrzej Lajborek. Wœród goœci
zgromadzonych w koœciele nie zabrak³o przedstawicieli Sejmu RP. Przy
o³tarzach stanê³y te¿ poczty sztandarowe gminy Swarzêdz i Szko³y
Podstawowej w Kicinie.
Po mszy prawdziw¹ niespodziank¹ dla goœci by³a uczta, zorganizowana
przy koœciele w niedawno oddanej do u¿ytku wiacie. Gdy uczestnicy
zasiedli za sto³ami lub spacerowali, delektuj¹c siê posi³kiem
serwowanym przez panie w uroczych œnie¿nobia³ych fartuszkach, na
dziedziniec zajecha³a bryczka z samym panem hrabi¹ Augustem
Cieszkowskim /w tej roli aktor Teatru Nowego Andrzej Lajborek/.

Wszed³ pewnie miêdzy wierzeniczan zagaduj¹c tubalnym g³osem,
dziwnie przypominaj¹cym ten zas³yszany ju¿ w koœciele. Ciekaw by³,
jak im siê ¿yje, a przyjezdnym zadawa³ podchwytliwe pytania.
Nastêpnie goœcie wraz z jubilatem udali siê do Dworu Wierzenica, gdzie
w niezwyk³ej atmosferze tego miejsca zaplanowano dalsz¹ czêœæ
obchodów. Przed wejœciem do dworu uczestnicy jubileuszu zastali prof.
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Tomasza Na³êcza przedstawiciela kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Wraz z prof. Zbigniewem Kundzewiczem
zd¹¿y³ obejrzeæ ju¿ wnêtrza i wyra¿a³ swoje uznanie dla determinacji
w³aœcicieli budynku, którzy z podziwu godn¹ konsekwencj¹ starali siê
przywróciæ dwór do dawnej œwietnoœci. Gdy wszyscy goœcie
zgromadzili siê ju¿ przed wejœciem, dokonano uroczystego ods³oniêcia
tablicy poœwiêconej Augustowi Cieszkowskiemu, umieszczonej na
froncie budynku. Pami¹tkow¹ tablicê ufundowa³ swojemu patronowi
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Ods³oniêcia dokona³ JM prof.
Grzegorz Skrzypczak w obecnoœci twórcy tablicy Stanis³awa Mystka
i pracowników uniwersytetu: prorektor prof. Moniki Koz³owskiej, prof.
Andrzeja Dubasa, prof. Stanis³awa Koz³owskiego, prof. Cezarego
Bekera oraz kieruj¹cej Wydawnictwem UP Anny Zieliñskiej-Krybus
i redaktor naczelnej „Wieœci Akademickich” Ewy Stryckiej.

Dalsza czêœæ uroczystoœci odbywa³a siê ju¿ we wnêtrzach dworu, gdzie
w sali konferencyjnej goœci powita³a Anna Tomicka (burmistrz miasta
i gminy Swarzêdz). Prof. Tomasz Na³êcz odczyta³ okolicznoœciowy
adres wystosowany przez Prezydenta RP, a Bo¿enia Szyd³owska (pose³
na Sejm RP) odczyta³a treœæ uchwa³y, przyjêtej przez Sejm 12 wrzeœnia
z okazji 200 rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego. Pani pose³
przekaza³a tak¿e powinszowania od by³ego ju¿ Marsza³ka Sejmu czyli
obecnego Premiera Ewy Kopacz oraz Iwony ŒledziñskiejKatarasiñskiej (przewodnicz¹cej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu).
Podczas spotkania mia³o miejsce omówienie dzia³alnoœci komitetu
organizacyjnego. Ogromna liczba przedsiêwziêæ zosta³a w sprawny
sposób zreferowana przez sekretarza komitetu W³odzimierza
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Buczyñskiego. Na spotkaniu g³os zabra³ prof. Witold Kundzewicz, który
zaprezentowa³ okolicznoœciowy album pt. „Hr. August Cieszkowski”
dzie³o doskona³e pod wzglêdem edytorskim opracowane przez Ewê
Jaros³awê Buczyñsk¹, W³odzimierza Buczyñskiego i Henryka B³achnio.
Publikacja jest bogato ilustrowana, stanowi kompendium wiedzy
o jubilacie, Wierzenicy oraz innych miejscach zwi¹zanych z zacnym
rodem Cieszkowskich. Wydawnictwo zosta³o sfinansowane w znacznej
mierze przez Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz, a tak¿e przez Powiat
Poznañski i Samorz¹d Województwa Wielkopolskiego. Egzemplarze
albumu otrzymali wszyscy goœcie obecni na spotkaniu.
Monika Nagowska
Od redakcji
Z ró¿nych wzglêdów tylko w uroczystoœci ods³oniêcia pomnika Augusta
Cieszkowskiego udzia³ wziêli: europose³ Krystyna £ybacka, prof.
Krzysztof Moliñski prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oœwiatowego
Forum Luboñskie im. A. Cieszkowskiego, Rafa³ Marek zastêpca
burmistrza Miasta Luboñ. Potem z niema³ymi trudnoœciami
komunikacyjnymi /trwaj¹cy maraton rowerowy/ wielu uczestników
swarzêdzkiej uroczystoœci dojecha³o do Wierzenicy. Nie uda³o siê to
luboñskiej Cieszkowiance bêd¹cej
w drodze na uroczystoœci ze swoim
pocztem sztandarowym i rêcznie
przepisanym Ojcze nasz. Delegacje
z Siennicy Ró¿anej i Surhowa jako
te, które przyby³y z
najodleglejszych miejsc zosta³y
w sposób szczególny powitane
przez ks. Przemka. W Wierzenicy
goœciliœmy: pos³ów Bo¿enê
Szyd³owsk¹, Stanis³awa Kalembê
i Rafa³a Grupiñskiego, burmistrz
Miasta i Gminy Swarzêdz Annê
Tomick¹, wiceprzewodnicz¹cego
Rady Powiatu w Poznaniu Marka
Lisa oraz radnych Barbarê
Antoniewicz i Paw³a Bociana,
wiceburmistrz Agatê Kuback¹,
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
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w Swarzêdzu Mariana Szkudlarka, wiceprzewodnicz¹cych Barbarê
Czachurê i Tadeusza Witkowskiego, radnych: Barbarê Kucharsk¹, Piotra
Ka³u¿nego, Piotra Budziñskiego i Ewê J. Buczyñsk¹ tym razem
wystêpuj¹c¹ w kilku rolach. Byli te¿ Grzegorz Kaczmarek kieruj¹cy
Stowarzyszeniem Mieszkañców Ulicy Augusta Cieszkowskiego w
Bydgoszczy, Mieczys³aw Kasprzyk nadleœniczy Nadleœnictwa Babki, dr
hab. Przemys³aw Matusik sekretarz generalny PTPN, Stanis³aw Witecki,
Jacek Wojciechowski, Magdalena i Jacek Gorczycowie oraz prof.
Zbigniew Kundzewicz Przyjaciele Wierzenicy, Leszek Lesiczka. Goœcie
ogl¹dali te¿ stoj¹c¹ przed koœcio³em wystawê powsta³¹ na jubileusz.
Osobami, które zadba³y o ich podniebienie, w tym „panie w uroczych
œnie¿nobia³ych fartuszkach” (ich pomys³ wyszed³ od El¿biety
O¿arowskiej) by³y: Irena Prokop, Bogdana Cywiñska, Magdalena
Filipiak, Henryka Wittlieb, Barbara
Jasiñska, Stefania Adamiak, Jadwiga
Wojtasiak, Barbara Ciemna
wspomagane przez panów: Dariusza
Nolberczaka, Romana Prokopa,
Damiana Kondrzyckiego. Zwróæmy
te¿ uwagê, ¿e odczytana przez pose³
Bo¿enê Szyd³owsk¹ okolicznoœciowa
uchwa³a zosta³ przyjêta przez Sejm
jednomyœlnie. Odczyta³a ona równie¿
list od prof. Ma³gorzaty
Omilanowskiej Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Na rêce
organizatorów wp³ynê³y listy od
Marka WoŸniaka Marsza³ka
Województwa Wielkopolskiego,
Jacka Jagie³³o dyrektora CKR w
Siennicy Ró¿anej, Moniki £ukasik
i Anny Horeckiej z DPS w Surhowie.
Spotkaniu pod dachem Cieszkowskich w Wierzenicy towarzyszy³a
oprawa muzyczna. Ogromy wk³ad w przygotowanie uroczystoœci na
swarzêdzkim rynku i w wierzenickim dworze mieli pracownicy
Referatu Promocji UMiG Swarzêdz. W niedzielê od rana do wieczora
t³umy chêtnych, zarówno z terenu parafii jak i osoby z dalszych stron,
skorzysta³y z mo¿liwoœci zwiedzenia dworu Cieszkowskich
doœwiadczaj¹c ogromnej goœcinnoœci rodziny Kundzewiczów.
Gospodarze dworu szacuj¹, ¿e by³o to w granicach 500 osób.
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Rekordowa Noc Kościołów Drewnianych

Zespó³ Trebudnie-Tutki swoim wystêpem w sobotni wieczór 6 wrzeœnia
2014 roku, w ramach specjalnej edycji tej imprezy poœwiêconej 200.
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego œci¹gn¹³ do Wierzenicy
rekordow¹ iloœæ uczestników. Pomys³ pracowników Referatu Promocji
Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz, by przy dobrej pogodzie zespó³
wystêpowa³ na scenie przed koœcio³em okaza³ przys³owiowym strza³em
w dziesi¹tkê. Dziêki temu nie mniej ni¿ 500 osób podziwia³o wystêp
artystów. Zainteresowani oprowadzani przez Ewê J. Buczyñsk¹,
W³odzimierza Buczyñskiego, ks. Przemys³awa Kompfa mogli zwiedzaæ
koœció³, schodziæ do krypty Cieszkowskich, obejrzeæ znakomicie
wyeksponowan¹ dziêki podœwietleniu rocznicow¹ wystawê, obejrzeæ
film o Szlaku Koœcio³ów
Drewnianych. Mieli te¿
mo¿liwoœæ zakupu w
kiosku pod wiat¹
wydawnictw zwi¹zanych
z Cieszkowskim i
Wierzenic¹ oraz czegoœ
do picia i pojedzenia.
Impreza by³a
zorganizowana wspólnie
przez UMiG Swarzêdz
i Zwi¹zek Miêdzygminny
„Puszcza Zielonka”.
Ewa J. i W³odzimierz
Buczyñscy
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Ścieżka im. Augusta Cieszkowskiego
Œcie¿ka, ³¹cz¹ca miejsca zwi¹zane z Augustem Cieszkowskim w Kicinie
i Wierzenicy to pomys³ Leszka Lesiczki mieszkaj¹cego w Kicinie
mi³oœnika Wierzenickiej Ziemi. Rozpoczyna siê przy kiciñskiej Szkole
Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego. Stoi tam tablica informuj¹ca
kim by³ August Cieszkowski. Jest te¿ na niej wyryty w drewnie herb
Do³êga. Ko³o dawnej karczmy w Wierzenicy mo¿na zobaczyæ wykonan¹
z drewna tablicê kierunkow¹. W godzinach przedpo³udniowych w pi¹tek
12 wrzeœnia 2014 roku funkcjonowanie œcie¿ki zainicjowa³a niema³a
grupa uczniów kiciñskiej podstawówki wêdruj¹ca pod wodz¹
pomys³odawcy.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Różańcowy spacer do Kicina
W pierwsz¹ niedzielê paŸdziernika po po³udniu o 14.00 grupa ponad 40
osób doros³ych i dzieci uczestniczy³a we wspólnym spacerze do Kicina.
Po drodze odmawialiœmy ró¿aniec w intencji naszych rodzin i o pokój na
œwiecie. Towarzyszy³a nam piêkna pogoda. Spacer zaj¹³ nam ok. 40 minut. Przed koœcio³em w Kicinie powita³ nas z grup¹ swoich parafian
ks. Andrzej Magdziarz. Panie dosta³y przy wejœciu do koœcio³a piêkne
s³oneczniki. W œwi¹tyni modliliœmy siê jeszcze odmawiaj¹c koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia w intencji naszych parafii. Potem spotkaliœmy siê
przy stole w domu parafialnym. Poczêstowano nas kaw¹ i ciastem. Przy
okazji tego spotkania mówiliœmy o ró¿añcowych kapliczkach, które
maj¹ stan¹æ w 2016 roku na trakcie miêdzy Kicinem a Wierzenic¹.
Bêdzie to nasze dziêkczynienie za 1050 lat chrzeœcijañstwa na ziemiach
polskich. Stosowny projekt w tej sprawie pilotuje parafia w Kicinie. My
jako parafia w³o¿ymy swój wk³ad finansowy w to przedsiêwziêcie.
Oczywiœcie, bêdziemy tak¿e uczestniczyæ w procesie przygotowawczym. Ogl¹daliœmy komputerowy projekt jednej z kapliczek. Myœlê, ¿e
zdoby³ on uznanie. Kapliczki bêdziemy œwiêciæ za dwa lata w pierwsz¹
niedzielê paŸdziernika. Mam nadziejê, ¿e odbêdzie siê wtedy piêkna
uroczystoœæ z du¿¹ iloœci¹ ludzi. By³oby piêknie gdyby wêdrowcy
miêdzy naszymi miejscowoœciami id¹c po drodze odmówili w wa¿nej
dla siebie intencji cz¹stkê ró¿añca.
x PK
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W niedzielê 7 wrzeœnia 32 osoby pod¹¿a³y z piesz¹ parafialn¹
pielgrzymk¹ na odpust do D¹browieckiej Madonny. Grupa p¹tników
wyruszy³a o 7:00 spod figury Matki Bo¿ej w Dêbogórze. Popo³udniem
pielgrzymów powracaj¹cych z odpustu po raz szósty witali na Maruszce
mieszkañcy Mielna i Klin. Tradycyjnie by³ pyszny poczêstunek, piêkna
pogoda i wiele uœmiechów. Znów by³y przyjacielskie spotkania i
rozmowy. Agapa na Maruszce na sta³e wpisa³a siê w serca
odwiedzaj¹cych j¹ osób. Nale¿y wspomnieæ, ¿e w Dêbogórze rodzina
pañstwa Spradów goœci pielgrzymów powracaj¹cych inn¹ tras¹.
Dziêkujemy!
red.

Jak dobrze mieæ s¹siada,
Jak dobrze mieæ s¹siada,
On wiosn¹ siê uœmiechnie,
Jesieni¹ zagada....
te s³owa przypominaj¹ siê gdy myœlê o wzajemnych kontaktach
pomiêdzy kiciñsk¹, a wierzenick¹ parafi¹. Pierwszym takim znakiem
jest Maruszka i agapa po odpuœcie w D¹brówce Koœcielnej, miejsce
dobrych spotkañ i rozmów. Drugim œródpolna droga pomiêdzy naszymi
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koœcio³ami. Przemierzaj¹ j¹ w obie strony wierni modl¹c siê na ró¿añcu,
ch³on¹c piêkno Boga w przyrodzie. Jest to kolejny œwietny pomys³,
który nas zbli¿a. A goœcinnoœæ, pyszne ciasta i kawa s¹ dope³nieniem.
Chyba po raz pierwszy ¿a³ujê, ¿e Wierzeniczenia nie s¹ drukowane w
kolorze, radosna barwa s³oneczników na fotografiach jest bezcenna.
Cieszy równie¿ inicjatywa budowy kapliczek ró¿añcowych na tym
trakcie. Projekt Jacka Napiontka skromny, wertykalny ³¹cz¹cy niebo
z ziemi¹, wpisuje siê znakomicie w atmosferê naszych drewnianych
œwi¹tyñ. Obyœmy jak najczêœciej na drodze tej siê spotykali.
md

Prezentacja wydawnictw o Cieszkowskim
Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu kierowana przez Boles³awê Nawrock¹
na czwartek 25 wrzeœnia 2014 roku zaprosi³a mieszkañców miasta i gminy
na prezentacjê trzech wydawnictw zwi¹zanych z Augustem
Cieszkowskim, które dot¹d ukaza³y siê w roku jego 200. rocznicy urodzin.
By³y to: album Hr. August Cieszkowski, „Na skrzyd³ach myœli… August
Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji” oraz „August hrabia
Cieszkowski z Wierzenicy” numer specjalny „Wierzeniczeñ” 6 [111]2014.

O albumie Hr. August Cieszkowski i jego powstawaniu opowiadali autorzy:
Henryk B³achnio, Ewa J. Buczyñska i W³odzimierz Buczyñski. Publikacjê
z wierszami samego Cieszkowskiego, z nim zwi¹zanymi i Wierzenic¹
zaprezentowa³a Anna Zieliñska-Krybus kieruj¹ca Wydawnictwem
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnia³a, ¿e ksi¹¿ka ta
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powsta³a z inicjatywy kieruj¹cego Klubem Profesorów „Wierzenica”
w Bydgoszczy prof. Józefa Banaszaka. A¿ pi¹tka autorów wspó³czesnych
wierszy zamieszczonych w tym wydaniu: Halina Dziszyñska-B³achnio,
Wanda Wasik, Ewa J. Buczyñska, oraz Joanna Zawada i Tomasz Œwi¹tek
z Gimnazjum nr 2 im. Królowej Jadwigi w Swarzêdzu odczyta³a swoje
utwory. Uczniowie otrzymali te¿ z r¹k A. Zieliñskiej-Krybus egzemplarze
ksi¹¿ki. „Wierzeniczenia” przedstawiliœmy jako opisowe uzupe³nienie
wiadomoœci zawartych w albumie, w tym o niekiedy odleg³ych
miejscach, zebrane podczas naszych wêdrówek œladami Cieszkowskich.
Ca³oœæ spotkania by³a przeplatana œpiewanymi przez Juliê Mê¿yñsk¹
i Martynê Manikowsk¹ z SP nr 4 piosenkami, wœród nich ze s³owami
m³odzieñczego wiersza Cieszkowskiego Œpiew na nutê piosnki o maju.
Obecna na spotkaniu wiceburmistrz Agata Kubacka pogratulowa³a
i podziêkowa³a autorom wydawnictw, œpiewaj¹cym uczennicom oraz
organizatorom spotkania. Wczeœniej autorzy dziêkowali wszystkim,
którzy przyczynili siê do powstania i promowania albumu. Szczególne
s³owa podziêkowania skierowali do Magdy Maliñskiej z Referatu
Promocji UMiG. „Wierzeniczenia” i wiersze mo¿na by³o zakupiæ, album
uczestnicy spotkania otrzymywali w upominku. Niezwykle sympatyczn¹
czêœci¹ spotkania by³o podpisywanie albumów przez autorów. Goœcie
przybyli na spotkanie z ksi¹¿kami oraz s³owem mówionym i œpiewanym
mieli te¿ mo¿liwoœæ obejrzenia rocznicowej wystawy.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Niespodziewane odwiedziny Jana Budziaszka w Wierzenicy
Ci którzy przyszli na Mszê œw. o 11.00 w niedzielê 28 wrzeœnia
na pewno byli zaskoczeni obecnoœci¹ muzyka Jana Budziaszka. Dotar³
on do nas dziêki staraniom naszych parafian Anny i Krzysztofa Lisów
z Dêbogóry, którzy tak siê sk³ada s¹ z nim w dobrych kontaktach. Mia³
on przyjechaæ ju¿ kiedyœ ale coœ wtedy wypad³o i spotkania nie by³o.
Teraz jecha³ z Krakowa do Jeleniej Góry po drodze zahaczaj¹c
o Wierzenicê. M³odszym to nazwisko mo¿e siê nie kojarzyæ, ale doroœli
i starsi maj¹ dobrze w pamiêci przeboje muzyczne zespo³u Skaldowie.
Wiele osób potrafi³oby zaœpiewaæ nie jedn¹ ich piosenkê, która sta³a
siê szlagierem.
Czas up³ywa, pojawiaj¹ siê nowi wykonawcy. O wczeœniejszych
zapominamy. Muzycy podejmuj¹ siê czasami te¿ nowych wyzwañ. Tak
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te¿ sta³o siê w ¿yciu Jana
Budziaszka. Przeszed³ on drogê
od muzyka zespo³u
m³odzie¿owego utaplanego jak to
bywa w tym œrodowisku w
marihuanê i wódkê, do muzyka,
który realizuje w chwili obecnej
najbardziej poruszaj¹ce koncerty
muzyczne, gromadz¹ce tysi¹ce
m³odzie¿y i nie tylko, ludzi,
którzy chc¹ uwielbiaæ imiê Jezusa.
Korzystaj¹c z mo¿liwoœci jakie
daje urz¹dzenie multimedialne
zamontowane w koœciele stara³em
siê ju¿ wczeœniej pokazaæ czym
jest ta niezwyk³a inicjatywa
muzyczna Jednego Serca, Jednego
Ducha. W t¹ niedzielê mieliœmy
te¿ okazjê na ¿ywo pos³uchaæ
cz³owieka, który jest nie tylko
znakomitym muzykiem ale tak¿e
dobrym poruszaj¹cym
kaznodziej¹. Jan Budziaszek od wielu lat wêdruje po Polsce z modlitw¹
i œwiadectwem swego ¿ycia. Przes³anie, które dostaliœmy jest proste, by
ka¿dy z nas dziêki ³asce Jezusa, na któr¹ mamy siê otworzyæ, odkry³
w sobie moc stawania siê dobrym cz³owiekiem poprzez codzienne
nawracanie siê.
x Przemys³aw Kompf

90 urodziny naszej mamy
Ostatnio obchodziliœmy 90-t¹ rocznicê urodzin naszej mamy. Piêkny
wiek i piêkna uroczystoœæ. Ksi¹dz Przemek odprawi³ mszê dziêkczynn¹,
a rodzina i s¹siedzi pospieszyli z ¿yczeniami zdrowia na dalsze lata
¿ycia.
Nasza mama Stanis³awa Gurbada urodzi³a siê 25 wrzeœnia 1924 roku
w Ko³acie, jako trzecie dziecko Antoniego i Florentyny Skrodzkich.
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Mama mia³a oœmioro rodzeñstwa; 4 braci
i 4 siostry. Dzieciñstwo spêdzi³a w Ko³acie, tam te¿ chodzi³a do 4-klasowej
Szko³y Podstawowej. Od 5-7 klasy naukê
kontynuowa³a w Szkole Podstawowej
w Pobiedziskach. Mama by³a bardzo
dobr¹ uczennic¹. Do dziœ powtarza nam,
¿e zawsze by³a najlepsza z matematyki
i po lekcjach chodzi³a uczyæ kole¿anki
z Pobiedzisk. Wiersze, których nauczy³a
siê w szkole jeszcze dzisiaj zna na
pamiêæ, a przys³owiami to sypie „ jak
z rêkawa”. Nieraz œmiejemy siê, ¿e mama
zna przys³owie na ka¿d¹ okolicznoœæ
i ka¿d¹ porê roku. Wczesna m³odoœæ
mamy przypad³a na czas wojny. Mama czêsto wspomina³a jak to
1 wrzeœnia 1939 r. od rana pojecha³a z bratem wozem konnym na pole
zbieraæ lucernê i ktoœ jad¹c drog¹ zawo³a³: „ Dzieci co wy robicie
przecie¿ jest wojna”. A oni na to: „tatuœ nam kaza³, bo trzeba nakarmiæ
zwierzêta w gospodarstwie”.
W 1943 roku ca³¹ rodzinê mamy Niemcy wywieŸli do pracy na tzw.
maj¹tek do Krzeœlic. I te¿ o tym okresie mama du¿o nam opowiada³a:
o pracy w polu, o startuj¹cych z pobliskiego lotniska w Bednarach
bombowcach niemieckich, o tym jak mówiono, ¿e lataj¹ bombardowaæ
Warszawê, o wejœciu Rosjan i innych historiach zwi¹zanych z tym
okresem. Po wojnie ca³a rodzina wróci³a do Ko³aty na gospodarstwo.
Dziêki Bogu wszyscy prze¿yli wojnê.
Po wojnie mama pracowa³a w gospodarstwie. Wstawa³a bardzo
wczeœnie rano,
aby wydoiæ
rêcznie kilka
krów, póŸniej sz³a
zazwyczaj na
pole, a po
przyjœciu z pola
czeka³y jeszcze
zajêcia domowe.
W 1953 roku
mama wysz³a za
m¹¿ za naszego
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tatê Edmunda i zamieszkali w rodzinnym domu w Barcinku. Tutaj
urodzi³a nas trójkê dzieci.
Mama by³a osob¹ pracowit¹ i bardzo energiczn¹. Trudno by³oby
wymieniæ wszystkie prace, które wykonywa³a, ale mo¿emy powiedzieæ,
¿e mama nie tylko zajmowa³a siê wspólnie z tat¹ gospodarstwem
i wychowaniem nas, ale te¿ szy³a, robi³a piêkne swetry i skarpety na
drutach , piek³a wspania³e p¹czki i placki, malowa³a mieszkanie i robi³a
wiele innych rzeczy. Potrafi³a te¿ zawalczyæ o s³uszne sprawy. Nas
równie¿ dyscyplinowa³a i motywowa³a do pracy. Co powiedzia³a
musia³o byæ zrobione. Mamusi trzeba by³o s³uchaæ i koniec.
Czêsto mówi³a, ¿e jej marzeniem by³a praca w sklepie miêsnym.
Niestety nie mia³a takiej szansy. Mo¿e namiastk¹ sprzedawczyni by³o to,
i¿ z nadwy¿kami zrobionych przez siebie produktów jak mas³o i ser
jeŸdzi³a rowerem na targ do Swarzêdza i tam je sprzedawa³a. Jesieni¹
zabiera³a te¿ na targ koszyki z grzybami, które ca³¹ rodzin¹ zbieraliœmy.
Bardzo cieszy³a siê, ¿e s¹ klientki, które specjalnie na ni¹ czekaj¹ i nie
mog¹ siê nachwaliæ jaki to dobry serek i dobre mase³ko przywozi Pani
Stasia.
Mama prawie do 80 roku ¿ycia by³a bardzo aktywna. Przez 10 lat ( do
emerytury) pracowa³a zawodowo, uczestniczy³a w ró¿nych kursach
i spotkaniach, jeŸdzi³a na wycieczki z ówczesnym ksiêdzem i ca³y czas
zajmowa³a siê domem. Doczeka³a siê 3 wnuków i 3 prawnuków.
W ostatnich latach mama, wiadomo z racji wieku trochê niedomaga, ale
cieszymy siê, ¿e jest ca³y czas z nami.
Córka i Synowie

Kącik Dębogórski
Dêbogóra jest jednym z tych miejsc, w których rzeczywiœcie chce siê
mieszkaæ, odpoczywaæ po ca³ym dniu pracy oraz spêdzaæ aktywnie czas.
Gdy wprowadziliœmy siê tutaj, niespe³na 6 lat temu, zakochaliœmy siê od
razu w tym magicznym miejscu i ca³y czas jesteœmy pod jego urokiem.
Podobnie jak w przypadku uczucia ³¹cz¹cego ludzi, nasz moment
zauroczenia ju¿ min¹³ i zaczêliœmy dostrzegaæ ró¿ne niedoskona³oœci, ale to
œwiadczy tylko o naszym prawdziwym przywi¹zaniu, a nie wy³¹cznie
o chwilowym zachwycie.
Co jest takiego wyj¹tkowego w tej wiosce? Walory przyrodnicze,
prawdopodobnie wszystkim Czytelnikom dobrze znane, to naprawdê nie
wszystko. To dopiero pocz¹tek i zapewne dziêki nim wiêkszoœæ
nap³ywowych mieszkañców siê tu znalaz³a. Jednak najwiêksz¹ wartoœæ
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Dêbogóry stanowi¹ ludzie, którzy tu ¿yj¹ to, jacy s¹ i co dla tego miejsca
robi¹.
Spo³ecznoœæ dêbogórska bardzo szybko zjednoczy³a siê nawi¹zuj¹c nie
tylko zwyk³e relacje s¹siedzkie œmiem twierdziæ, ¿e narodzi³y siê tu
prawdziwe przyjaŸnie. Tutaj mo¿na liczyæ na s¹siadów w ka¿dej kwestii
pocz¹wszy od po¿yczenia jajka, poprzez popilnowanie domu i zwierz¹t
podczas nieobecnoœci w³aœcicieli, pomoc w zakupach, wsparcie podczas
choroby, wspólne dowo¿enie dzieci do szko³y itp.
Poza tym równie¿ pojawi³o siê tu sporo inicjatyw s¹siedzkich: by³y i takie
zwi¹zane ze œrodowiskiem, jak grabienie liœci chorych kasztanowców,
sadzenie drzewek, jak równie¿ wiele spotkañ integracyjnych (zabawy, kulig,
wycieczki rowerowe, sp³ywy kajakowe), skoñczywszy na stworzeniu
dêbogórskiej strony internetowej oraz s¹siedzkiej biblioteczki. Na tê
ostatni¹ chcia³abym zwróciæ szczególn¹ uwagê i poleciæ j¹ w innych
wioskach. Przypuszczam, ¿e wielu z nas ma w domu ksi¹¿ki, do których ju¿
raczej nie siêgnie, a s¹ bardzo ciekawe. Dlaczego takiej ksi¹¿ki nie
po¿yczyæ komuœ do poczytania? Nie ka¿dego staæ na kupowanie ksi¹¿ek, a
czêsto mamy chotê siêgn¹æ po jak¹œ ciekaw¹ pozycjê. W Dêbogórze, dziêki
pomys³owi jednego z naszych s¹siadów, mamy biblioteczkê
„samoobs³ugow¹”. Jest to swego rodzaju szafka ogólnodostêpna, gdzie
ka¿dy mo¿e zostawiæ ksi¹¿ki i
umo¿liwiæ innym ich
przeczytanie. Z drugiej strony,
mo¿na tam zawsze zajrzeæ i
znaleŸæ coœ dla siebie, a po
przeczytaniu oddaæ. Jedna z
moich kole¿anek wspomnia³a, ¿e
nie ma w swoim mieszkaniu
miejsca na ksi¹¿ki, a ¿al jej
wyrzuciæ... Okazja spad³a jak
z nieba! Kolejnego dnia nasza
biblioteczka wzbogaci³a siê
o kilkanaœcie nowych ksi¹¿ek.
Mieszkañcy Dêbogóry maj¹
jeszcze jedn¹ zaletê: potrafi¹
zara¿aæ ciekawymi pomys³ami
i propagowaæ zdrowy tryb
¿ycia. Dziêki temu znaczna czêœæ naszych s¹siadów zmieni³a tryb ¿ycia na
zdrowszy. Ja sama zaliczam siê do osób, które nigdy nie lubi³y biegaæ,
a Dêbogóra tak podzia³a³a na mnie swoj¹ przyrod¹, ¿e teraz nie tylko ja, ale
wiêkszoœæ kobiet z mojej ulicy zaczê³a uprawiaæ jogging (szczerze
przyznam, ¿e one du¿o bardziej regularnie ni¿ ja!). Jedna z nich wziê³a
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nawet udzia³ w biegu „Poznañ Business Run”! Mê¿czyŸni graj¹ co tydzieñ
w koszykówkê, a po³owa wsi przynajmniej raz w roku spotyka siê na
kajakach! Wyliczaæ mog³abym jeszcze d³ugo nieobce s¹ te¿ takie
dyscypliny jak: narciarstwo biegowe po okolicznych lasach i ³¹kach, d³ugie
wycieczki rowerowe po Puszczy Zielonce oraz pêtli wokó³ Poznania,
ukoñczony maraton oraz mini triathlon! Uwa¿am, ¿e dziêki tym wszystkim
inicjatywom jakoœæ ¿ycia w naszej okolicy naprawdê roœnie z korzyœci¹ dla
wszystkich!
M. Sz.

Greckie wspomnienia
Nasza podró¿ do Grecji nie by³a planowanym od dawna wyjazdem z biurem
podró¿y. W³aœciwie to trafiliœmy tam przez przypadek. Otó¿ któregoœ dnia
dosta³am maila od Ksiêdza chrystusowca z Francji, Jerzego Chorzempy, ¿e
zosta³ przeniesiony do Nafplio w Grecji i zaprasza³ na wakacje. I tak od
s³owa do s³owa postanowiliœmy siê do niego wybraæ.
Wsiadaj¹c do samolotu wiedzieliœmy tylko, ¿e naszym miejscem
docelowym jest Naflplio na pó³wyspie Peloponeskim oraz ¿e Ksi¹dz,
którego nigdy nie widzieliœmy na ¿ywo (nasza znajomoœæ by³a wy³¹cznie
internetowa) ma 72 lata i ma na nas czekaæ gdzieœ na lotnisku w Atenach.
Po przylocie okaza³o siê, ¿e Ksi¹dz nie zabra³ telefonu, ale patroluj¹c
okolice lotniska znaleŸliœmy siwego Ksiêdza wyraŸnie kogoœ
poszukuj¹cego. Szczêœliwie okaza³o siê, ¿e to Ksi¹dz Jerzy.
Podró¿ do Nafplio up³ynê³a nam na zapoznawczej rozmowie, poszukiwaniu
wspólnych znajomych wœród chrystusowców i odmówieniu czêœci Ró¿añca.
Zatrzymaliœmy siê te¿ na chwilê w Koryncie, ¿eby obejrzeæ robi¹cy du¿e
wra¿enie Kana³ Koryncki.
Po dojechaniu na miejsce potwierdzi³o siê to, co wyczytaliœmy o Nafplio to
piêkne miejsce, z zabytkowym Starym Miastem, urokliwie po³o¿one nad
brzegiem Morza. Koœció³ katolicki, dom Ksiêdza Jerzego i pokoje dla goœci
mieœci³y siê w³aœnie na terenie Starego Miasta, sk¹d schodami w dó³ trafiæ
mo¿na by³o na rynek i do portu, a schodami w górê na wybrze¿e.
Bêd¹c u Ksiêdza Jerzego przez niespe³na 3 tygodnie poznaliœmy wiele
ciekawych osób Ksi¹dz jednoczeœnie mo¿e w pokojach przyj¹æ 20 goœci.
Czêœæ z nich by³a Polakami ze Œl¹ska, sk¹d Ksi¹dz pochodzi, czeœæ
Polakami mieszkaj¹cymi od lat w Atenach, a czêœæ Francuzami. Codziennie
rano o 6.00 Ksi¹dz Jerzy szed³ siê k¹paæ nad morze i zabiera³ z sob¹
chêtnych. Nastêpnie o 9.00 spotykaliœmy siê na Mszy Œwiêtej, aby póŸniej
rozejœæ siê do swoich zajêæ. Staraliœmy siê zjadaæ wspólny obiad, na który
zawsze zapraszaliœmy Ksiêdza. Po obiedzie rozmawialiœmy o Grecji
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i s³uchaliœmy opowieœci innych o Ksiêdzu Jerzym. Wieczorem, po kolacji,
koñczyliœmy dzieñ Apelem Jasnogórskim o 21.00 w Koœciele.
Ksi¹dz Jerzy okaza³ siê pogodnym duszpasterzem o ciekawej historii. Po
roku kap³añstwa w Polsce zosta³ wys³any na misje do Francji, gdzie
pracowa³ przez ponad 40 lat bêd¹c proboszczem kilku miejsc, kapelanem
Legii Cudzoziemskiej, bazy NATO we Francji i pos³uguj¹c aktywnie
w innych miejscach. W podesz³ym wieku, na proœbê prowincja³a
chrystusowców, zosta³ wys³any do Nafplio w Grecji, aby zaj¹æ siê
wspólnot¹ katolików. Mozoln¹ prac¹ udaje mu siê ich lokalizowaæ
i próbowaæ œci¹gaæ do Koœcio³a. Sporo podró¿uje i codziennie uczy siê
angielskiego
i greckiego, natomiast
p³ynnie mówi po
polsku i po francusku.
Okaza³o siê, ¿e TVP
Polska nakrêci³a o nim
materia³ pt.
„Poszukiwacz polskich
serc”, który piêknie
pokazuje jego drogê
duszpastersk¹. Ksi¹dz
Jerzy co miesi¹c
samodzielnie pisze
i wydaje biuletyn dla
Polaków w Grecji,
który rozsy³a drog¹ mailow¹ i rozdaje wydrukowany po Mszy Œwiêtej.
Codzienne oprowadza turystów po zabytkowym terenie Koœcio³a, ka¿dego
czêstuje szklank¹ zimnej wody (co przy 40 stopniach jest cennym
podarunkiem) i zawsze znajduje czas na chwilê rozmowy.
Nasze wakacje w Grecji nie by³y typowe. Bez w¹tpienia brakowa³o im
klimatyzacji w pokoju, porz¹dnej ³azienki i posi³ków All Inclusive ;)
Gotowaliœmy sobie sami, sprz¹taliœmy po sobie, podlewaliœmy kwiaty
w przykoœcielnym ogrodzie i jeŸdziliœmy z Ksiêdzem po wodê ze studni.
O Grecji dowiedzieliœmy siê jednak sporo g³ównie od Polaków od lat w
niej mieszkaj¹cych, a tak¿e od samego Ksiêdza Jerzego. Uda³o nam siê
zwiedziæ kilka miejsc i sporo czasu spêdziæ na s³onecznej pla¿y. Jednak
najpiêkniejszym wspomnieniem pozostanie atmosfera wspólnoty nie
mogliœmy uciec od wspólnej modlitwy, posi³ków i rozmów, o które Ksi¹dz
Jerzy dba³ ka¿dego dnia. Codzienne uczestnictwo we Mszy Œwiêtej da³o
nam wiele spokoju i dziêki temu naprawdê odpoczêliœmy. Serdecznie
polecamy wakacje z Bogiem
Weronika, Piotr i Michaœ Pominowie
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