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Poznañ. Chrystus i my.

968 - 2018
Jesteœmy czêœci¹ 

pierwszego, a wiêc
najstarszego biskupstwa 

w Polsce

Zamieszczamy program jubileuszowych obchodów 1050-lecia 
istnienia najstarszego biskupstwa w Poznaniu. Bardzo dziêkujê 
wszystkim, którzy w³¹cz¹ siê w prze¿ywanie poszczególnych punktów 
tych uroczystoœci. Tê rocznicê i te obchody w wymiarze centralnym 
diecezji trzeba zauwa¿yæ. Jako jedna ze starszych parafii, której tradycje 
siêgaj¹ XIII wieku, chcemy byæ ¿yw¹ cz¹stk¹ poznañskiego Koœcio³a. 
Bogu i ludziom dziêkujemy za 1050 lat pracy biskupów, kap³anów, 
sióstr, braci zakonnych i wielu osób œwieckich na rzecz budowania 
wiary, a tak¿e umacniania w niej wielkich rzesz mieszkañców 
zasiedlaj¹cych te tereny. Przez wieki zmieni³a siê cywilizacja, dynastie 
panuj¹ce, systemy polityczne, granice pañstwowe. Ludzie wiele razy 
doœwiadczali obcych najazdów i ucisków, brutalnej przemocy. Koœció³ 
g³osz¹cy niezmiennie zbawienie w Jezusie przetrwa³ te wszystkie 
zdarzenia i przemiany. Dziœ wspó³czesnemu pokoleniu  powtarza  
dok³adnie to samo: Jezus jest drog¹, prawd¹ i ¿yciem, ka¿dy cz³owiek na 
drodze swojego ¿ycia ma tê prawdê odkryæ dla siebie oraz to, ¿e 
cz³owiek sam siebie nie zrozumie bez Chrystusa. Trudno jest te¿ 
zrozumieæ dzieje tej ziemi bez Chrystusa.

Dwa lata po chrzcie œw. Mieszka I, a wiêc w roku 968,  na teren 
jego pañstwa przyby³ do Poznania z mandatu Stolicy Apostolskiej 
pierwszy biskup. Znany jest on nam z imienia jako Jordan. Nie znamy 
jego narodowoœci. Imiê jego wskazuje na po³udniowe, bardziej 
romañskie pochodzenie. Sprawowa³ on swój urz¹d do oko³o 
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roku 982/983. W pierwszym tegorocznym numerze „Wierzeniczeñ” 
pisa³em, ¿e nie wiemy  jaki zasiêg terytorialny obejmowa³o jego 
biskupstwo, prawdopodobne, ¿e by³o to ca³e ówczesne pañstwo 
Mieszka. Biskup poznañski podlega³ bezpoœrednio Stolicy Apostolskiej. 
Nie nale¿a³o ono do ¿adnej metropolii koœcielnej. W tym¿e 968 roku 
powsta³a na terenie Niemiec  metropolia (arcybiskupstwo) w 
Magdeburgu. Dokumenty koœcielne wylicza³y jakie diecezje podlega³y 
temu metropolicie. Wœród wymienionych nie ma biskupstwa 
poznañskiego. W roku 1000, w czasie s³ynnego zjazdu w GnieŸnie 
og³oszone zosta³o przy grobie Œwiêtego Mêczennika Wojciecha 
powstanie pierwszej polskiej metropolii. Arcybiskupstwu 
GnieŸnieñskiemu podlega³y biskupstwa utworzone równoczeœnie w 
Krakowie, Wroc³awiu i Ko³obrzegu. Poznañ zosta³ potwierdzony jako 
siedziba biskupstwa. Nie sta³ siê on jednak czêœci¹ tej metropolii i nadal 
podlega³ bezpoœrednio Stolicy Apostolskiej. Na status metropolii Poznañ 
musia³ czekaæ do 1821 roku.

W roku duszpasterskim 2017/2018 przypomniane zosta³o, i¿ 
wszyscy zostaliœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym. ¯yczeniem dla 
naszego Koœcio³a niech bêdzie to, by w³aœnie Duch Œwiêty kierowa³ 
wszelkimi jego poczynaniami dzisiaj i w przysz³oœci, dla wiêkszej 
chwa³y Bo¿ej i po¿ytku ludzi.
                                            x Przemys³aw Kompf

Od 2007 r. redakcja pisma „Wierzeniczenia”, a od kilku lat wraz z 

zarz¹dem Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta 

Cieszkowskiego w Wierzonce, przyznaj¹ tytu³ Przyjaciela Wierzenicy. 

Jest on podziêkowaniem dla osób spoza Wierzenickiej Ziemi za pomoc i 

¿yczliwoœæ okazywan¹ jej spo³ecznoœci. Przez szereg lat to w³aœnie ona  

podejmowa³a wiele inicjatyw s³u¿¹cych odnowieniu wnêtrza koœcio³a, 

renowacji krypty grobowej rodu Cieszkowskich. W 2015 roku 

mieszkañcy ca³ej gminy wsparli swoimi g³osami wysi³ki so³ectwa – 

projekt przebudowy wzgórza przed koœcio³em w ramach Bud¿etu 

Obywatelskiego. Nie zosta³ on zwyciêskim, ale Burmistrz Miasta 

i Gminy Swarzêdz Marian Szkudlarek dostrzeg³ niesamowity wysi³ek 

lokalnej spo³ecznoœci i obieca³, i¿ zadanie to zostanie zrealizowane z 

innych œrodków bud¿etu gminy. Dziêki jego zaanga¿owaniu zosta³o ono 

zaakceptowane przez Radê Miejsk¹ w Swarzêdzu. Wierzenica 

otrzyma³a bezprecedensow¹ w dotychczasowej historii miejscowoœci 

inwestycjê. Przebudowa zamieni³a wzgórze w miejsce dobrze s³u¿¹ce 

ludziom przybywaj¹cym do koœcio³a i wsi. Plac Augusta 

Cieszkowskiego wraz z piêkn¹ XVI wieczn¹ drewnian¹ œwi¹tyni¹, która 

wznosi siê na wzgórzu, sta³ siê 

dziêki temu wizytówk¹ 

Wierzenicy. Za to dzia³anie na 

rzecz obchodz¹cej jubileusz 

865-lecia Wierzenicy 3 maja 

2018 r. burmistrz Marian 

Szkudlarek zosta³ dwunastym 

Przyjacielem Wierzenicy. 

Przed rozpoczêciem mszy œw. 

w wierzenickiej œwi¹tyni 

laudacjê odczyta³a Ewa J. 

Buczyñska, a statuetkê œw. 

Miko³aja wrêczyli Maciej 

Dominikowski – redaktor 

prowadz¹cy pisma 

„Wierzeniczenia”, a zarazem 

so³tys Wierzenicy wraz z  

Przyjaciel Wierzenicy 2018 
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Jackiem Wojciechowskim – Przyjacielem Wierzenicy AD 2008. 

Dodatkowym wyró¿nieniem by³a tabliczka z nazwiskiem na ³awce. 

Dziêkuj¹c laureat nawi¹za³ do s³ów o tym, ¿e zakocha³ siê w Wierzenicy 

i powiedzia³, ¿e Wierzenica mu to odwzajemnia, a to miejsce i ta czêœæ 

gminy na to zas³uguj¹. Tabliczk¹ na ³awce oraz albumem Hr. August 

Cieszkowski  wrêczonym przez Stanis³awa Witeckiego - Przyjaciela 

Wierzenicy AD 2007 zosta³ uhonorowany Jakub Kozaczyk, w³aœciciel 

firmy Iveston z Obornik – wykonawca prac. Po mszy œw. koncelebruj¹cy 

j¹ ksiê¿a Jerzy Stachowiak i  Przemys³aw Kompf poœwiêcili Plac 

Augusta Cieszkowskiego. Nastêpnie laureat wraz z Przewodnicz¹c¹ 

Rady Miejskiej Barbar¹ Czachur¹,  zmagaj¹c¹ siê z ciê¿k¹ chorob¹ ma³¹ 

Nicol¹ Wala, Maciejem Dominikowskim oraz ks. Przemys³awem 

Kompfem dokonali jego 

oficjalnego otwarcia. 

Asystowali pozostali obecni 

przyjaciele Wierzenicy: 

Marek Krygier, rodzina 

Kazimierza Okupnika, 

Magdalena i Jacek 

Gorczyca, prof. Zbigniew 

Kundzewicz, Andrzej 

Lajborek, Piotr Woliñski. 

Oprawê tej czêœci 

uroczystoœci stanowi³y: piosenka „Wierzenica, Wierzenica” (Renata i 

Janury Zaradni, pierwszy raz wykonana przez duet „Czarne Koty” na 

850-lecie w 2003 roku), wiersz Marii Magdaleny Pocgaj „Wierzenica” 

wyrecytowany przez Juliê Panek ze Szko³y Podstawowej w Wierzonce 

oraz muzyka na ¿ywo w wykonaniu Swarzêdzkiej Orkiestry Dêtej. Na 

zakoñczanie by³a agapa dla 

parafian i goœci. Wœród nich byli 

pose³ Bo¿ena Szyd³owska (w 

2014 r. pilotowa³a podjêcie 

przez Sejm uchwa³y w sprawie 

200. rocznicy urodzin Augusta 

Cieszkowskiego), 

wspó³pracownicy laureata (m. 

in. Grzegorz Taterka, Tomasz 

Zwoliñski, Agata Kubacka), 

radni RM: Ryszard Wiczyñski, 

Rafa³ S³upiñski i Wojciech 

Kmieciak.

E.W.  Buczyñscy
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Tegoroczny Trzeci Maj zapisze 
siê piêknie w pamiêci wielu 
mieszkañców Wierzenickiej Ziemi. 
Tego dnia nast¹pi³o poœwiêcenie 
i oficjalne otwarcie  przebudowanego 
Placu Augusta Cieszkowskiego przed 
koœcio³em. Radowaliœmy siê wielk¹ 
rzesz¹ ludzi, którzy przyjechali 
specjalnie, by uczestniczyæ w tym 
wydarzeniu.  Wszyscy wyra¿ali siê z 
uznaniem dla tego, co zosta³o 
zrobione w Wierzenicy. 
Przebudowane miejsce prezentowa³o 
siê okazale. Pogoda dopisa³a 
znakomicie. Wœród zaproszonych 
goœci by³ Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz pan Marian Szkudlarek. 
Myœlê, ¿e uda³o nam siê (tak jak 
zawsze dot¹d) zachowaæ w tajemnicy, 
¿e to On bêdzie obdarowanym w 
2018 roku statuetk¹ Œw. Miko³aja 
jako dwunasty Przyjaciel Wierzenicy. 
Pan Burmistrz sprawia³ wra¿enie 

mocno zaskoczonego. Przyjecha³ przecie¿ nie po odbiór wyró¿nienia, 
ale aby przeci¹æ wstêgê na otwarcie przebudowanego placu. 
Zastanawia³em siê, kto jeœli nie On mia³by byæ uhonorowany w 2018 
roku tytu³em Przyjaciela Wierzenicy. Dziêki jego osobistemu 
zaanga¿owaniu i wsparciu Wierzenica doczeka³a siê realizacji 
bezprecedensowej inwestycji. Sta³o siê to pomimo, i¿ nie uda³o siê nam 
wygraæ rywalizacji o Bud¿et Obywatelski w 2015 roku. Doceniamy to i 
jesteœmy wdziêczni.

Przed samym momentem przeciêcia wstêgi s³ychaæ z g³oœników 
piosenkê, która sta³a siê w 2003 roku hymnem obchodów 850-lecia 
istnienia Wierzenicy. Po piêtnastu latach jeszcze wyraŸniej przemawiaj¹ 
s³owa: „Wierzenica, Wierzenica, ka¿dy tob¹ siê zachwyca”.  
Tak, Wierzenic¹ trzeba siê zachwyciæ. B³ogos³awiê wszystkich 
zachwyconych Wierzenic¹ i w niej zakochanych. 

Przed nami kolejny wa¿ny dzieñ œwi¹teczny dla parafii. To jest 
przed³u¿enie tego wszystkiego, co prze¿yliœmy 3 Maja.  Po Mszy œw. 
o 11.00 w niedzielê 17 czerwca odbêdzie siê koncert rewelacyjnych 
Braci Kaczmarek. Ka¿demu mówi³em: pos³uchaj w Internecie i zobacz 
na ¿ywo. Tym koncertem na chwa³ê Bo¿¹ i dla radoœci ludzi chcemy 
dziêkowaæ wszystkim, którzy przyczynili siê do powstania 
odnowionego wzgórza w Wierzenicy. Dedykujemy go te¿ dobrodziejom 
i  przyjacio³om Wierzenicy. Uczciæ nim chcemy równie¿ wszystkie 
tegoroczne rocznice wa¿ne dla Ojczyzny, Koœcio³a, Swarzêdza i 
Wierzenicy. Wspomina³em o tym szerzej w poprzednim numerze 
„Wierzeniczeñ”. Pisa³em tak¿e wtedy o Braciach i ca³ej œpiewaj¹cej 
Rodzinie Kaczmarek. Cieszê siê, ¿e naszej redakcyjnej kole¿ance 
Marysi uda³o siê przygotowaæ do tego wydania specjalny wywiad, 
w którym Adam i Wojtek opowiedzieli trochê o sobie. 

Jak piêknie wygl¹da to, co jest przed nami. Ju¿ dzisiaj 
zapraszam wszystkich do œwiêtowania w Wierzenicy 875-lecia. 
Przypadnie to równo za 10 lat.  

x Przemys³aw Kompf
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Przypadnie to równo za 10 lat.  

x Przemys³aw Kompf
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Wywiad z braæmi Kaczmarek – Wojtkiem i Adamem, którzy w czerwcu 
zagoszcz¹ w Wierzenicy daj¹c nam piêkny koncert, na który serdecznie 
zapraszamy! W imieniu „Wierzeniczeñ” pytania zada³a Marysia 
Szlachciak (MS).

MS: Przede wszystkim chcia³abym zapytaæ Was: sk¹d wziê³a siê Wasza 
pasja do œpiewania – od kiedy œpiewacie i czy ca³a Wasza rodzina jest 
rozœpiewana?

Wojtek i Adam: Pasje zaczerpnêliœmy od naszych rodziców. Œpiewamy 
od najm³odszych lat. Muzyka towarzyszy nam w ka¿dym aspekcie ¿ycia. 
Wszyscy w naszej rodzinie s¹ utalentowani muzycznie, ale nasza siostra 
postanowi³a byæ jedyn¹ „normaln¹” osob¹ w tej rodzinie i nie œpiewa 
razem z nami.

MS: Czy zdarza siê, ¿e wszyscy macie ochotê w domu œpiewaæ w tym 
samym czasie, ale ka¿dy ma ochotê na inny repertuar? Co wtedy? Jak 
to godzicie?

Wojtek i Adam: Oczywiœcie s¹ to doœæ czêste sytuacje, w domu jest 
wtedy bardzo g³oœno. Czasami ciê¿ko jest wytrzymaæ taki ha³as. Ale ju¿ 
siê przyzwyczailiœmy.

MS: W jednym z wywiadów, które ogl¹da³am, Wasza mama powiedzia³a, 
¿e rodzice nie dawali Wam lekcji œpiewu, nie kazali æwiczyæ gam, a ich 
rola ogranicza siê do tego, aby Wam nie przeszkadzaæ – co to oznacza? 
Jak wygl¹da Wasza edukacja muzyczna?

Adam: To prawda. Rodzice chcieli, ¿eby nasze œpiewanie by³o jak 
najbardziej naturalne. Moja edukacja muzyczna polega na tym, ¿eby po 
prostu œpiewaæ. 

MS: Czy zawsze mieliœcie ochotê œpiewaæ? Nie przechodziliœcie przez 
okres buntu, gdy np. rodzice, ciocie czy nauczyciele prosili „zaœpiewaj tê 
piosenkê”, a Wy absolutnie nie mieliœcie na to ochoty?

Wojtek: Chyba nigdy siê tak nie zdarzy³o, abyœmy nie mieli ochoty 
œpiewaæ jest to nasze ¿ycie i zawsze mamy ochotê to robiæ.
MS: Macie obaj niesamowity talent i cudowny g³os. Gdy s³ucham 

Waszego wykonania ró¿nych utworów, mam gêsi¹ skórkê. 
Zauroczyliœcie te¿ jurorki programu „Mam talent”. Czyj by³ pomys³, aby 
Was tam zg³osiæ? Jak¹ rolê w Waszym ¿yciu odegra³a ta przygoda?

Wojtek: Do programu bez naszej wiedzy zg³osi³a nas nasza siostra. Na 
pocz¹tku nie chcieliœmy tam jechaæ i byliœmy na ni¹ bardzo Ÿli, ale w 
koñcu uda³o jej siê nas przekonaæ.
Adam: Dzisiaj bardzo jej dziêkujemy za to, co zrobi³a, bo dziêki niej 
mamy mo¿liwoœæ œpiewania w ca³ej Polsce, a nawet za granic¹.

MS: Czy œpiewanie to Wasze g³ówne zajêcie, czy dodatkowe do 
„normalnego” ¿ycia? Chodzicie do szko³y? Gracie w pi³kê lub uprawiacie 
jakiœ sport? Macie czas na spotkania z kolegami? Zdarza³o Wam siê 
³obuzowaæ? (pytam o to, poniewa¿ zawsze jesteœcie tacy spokojni, 
eleganccy i wywa¿eni, ¿e nie jestem sobie w stanie Was wyobraziæ 
umorusanych i z dziurami na kolanach).

Wojtek: Poza scen¹ robimy wszystkie te rzeczy, które robi¹ ludzie w 
naszym wieku. Jesteœmy jak najbardziej normalnymi ch³opakami.

Adam: Zazwyczaj dziennikarze, z którymi rozmawiam pytaj¹ mnie o to. 

Tak, jestem „normalnym” ch³opakiem, który tak samo jak inni moi 

rówieœnicy troszkê „chuligani”, pope³nia b³êdy, nie zawsze jest 

przygotowany do lekcji i nie zawsze s³ucha swoich rodziców. Choæ nie 

wiem sam czy te „przymioty” mog¹ œwiadczyæ o mojej „normalnoœci”. 

Poza moj¹ ogromn¹ pasj¹ do œpiewania mam równie¿ i inne 

zainteresowania. Jednym z nich jest sport. Od trzeciego roku trenujê 

Wywiad z Braæmi Kaczmarek
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karate kyokushin. Mam nawet spore osi¹gniêcia. Zdoby³em ok. 50 

z³otych i srebrnych medali oraz pomarañczowy pas. Razem z tat¹ i 

bratem prowadzimy Koluszkowski Klub Karate dla dzieci i m³odzie¿y. 

MS: Jakiej muzyki lubicie s³uchaæ – wy³¹cznie powa¿nej, czy wrêcz 

przeciwnie?

Adam: Muzyki s³ucham ró¿nej, a mo¿na powiedzieæ, ¿e ka¿dej, w tym 

równie¿ rock i pop oraz disco polo. Choæ budzi to czasami du¿e 

zdziwienie wœród moich s³uchaczy.

MS: A jak radzisz sobie ze s³aw¹ w tak m³odym wieku?

Za „gwiazdê” siê nie uwa¿am. Daleko mi do tego. Bym powiedzia³, ¿e 

nawet nie bardzo wiem, jak siê mam zachowaæ, gdy prowadz¹cy koncert 

mówi o mnie, ¿e w³aœnie za chwilê wyst¹pi „gwiazda” czy „cudowne 

dziecko” - Adam Kaczmarek. Jak brat Wojtek chce mi bardzo dokuczyæ, 

to wtedy mówi do mnie „gwiazdka”. Ale to tylko brat.

Bardzo siê cieszê, jak widowni podoba siê mój wystêp. Przeciêtny widz 

nie bardzo orientuje siê jak bardzo du¿o czasu trzeba poœwiêciæ na 

próby, ¿eby dobrze zaœpiewaæ. Ile trzeba w³o¿yæ w³asnych emocji, jak 

bardzo trzeba prze³amaæ tremê wystêpuj¹c przed widowni¹. I to 

niewa¿ne czy jest na sali 100 osób czy parê tysiêcy. Otrzymane brawa, 

nierzadko na stoj¹co, bardzo mnie mobilizuj¹. Wtedy wiem, ¿e to co 

robiê na scenie jest ludziom i mnie potrzebne.

MS: Jak jesteœcie postrzegani przez rówieœników? Przypuszczam, ¿e 
s³uchaj¹ nieco innej muzyki ni¿ Wasz repertuar. Podobaj¹ im siê Wasze 
wystêpy? Kibicuj¹ Wam?

Adam: Myœlê, ¿e jesteœmy bardzo dobrze postrzegani przez naszych 
rówieœników. Zawsze jak przychodzê do szko³y po wa¿nym koncercie, 
to chc¹ wiedzieæ jak by³o mimo tego, ¿e nie s³uchaj¹ takiej muzyki.

MS: Czy wi¹¿ecie swoj¹ przysz³oœæ ze œpiewem? Wojtek to tegoroczny 
maturzysta, a Ty Adamie masz trochê wiêcej czasu na podjêcie decyzji 
co dalej. W dodatku Twój g³os mo¿e jeszcze siê nieco zmieniæ. Czy ca³¹ 
swoj¹ uwagê poœwiêcasz œpiewaniu, czy masz jak¹œ inn¹ pasjê, plan 
B?

Adam: Ja chcê zobaczyæ jak mój g³os bêdzie brzmia³ po mutacji. Jeœli 
wszystko bêdzie w porz¹dku, to bêdê dalej œpiewa³. Planu B na razie 
nie mam, ale mam nadziejê, ¿e coœ mnie jeszcze zainteresuje.

MS: Czy coœ jeszcze 
chcielibyœcie przekazaæ naszym 
czytelnikom?

Wojtek i Adam: Oczywiœcie. 
Gor¹co zapraszamy na nasz 
koncert w Wierzenicy. Bêdziemy 
wystêpowaæ z naszymi 
rodzicami, a towarzyszyæ nam 
bêdzie wspania³y pianista, 
aran¿er - profesor Adam Manijak. 
Bêd¹ mogli Pañstwo us³yszeæ 
najwiêksze przeboje muzyki 
klasycznej, ale tak¿e 
najpiêkniejsze standardy muzyki 
rozrywkowej.

MS: Dziêkujê bardzo za wywiad i czekam z niecierpliwoœci¹ na Wasz 
wystêp w Wierzenicy. Jestem pewna, ¿e pokochacie to miejsce tak jak 
my wszyscy i mo¿e bêdziecie mieli ochotê tutaj wróciæ. ¯yczê Wam  
powodzenia w realizacji wszystkich Waszych zamierzeñ i dziêkujê, ¿e 
dzielicie siê swoim talentem z innymi, wywo³uj¹c zarówno uœmiech, jak i 
wiele wzruszeñ. 

Maria Szlachciak
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W lipcu br. minie 10 lat, od 
kiedy do oœrodka Caritas dla m³odzie¿y 
uzale¿nionej trafi³y na leczenie pierwsze 
dwie osoby potrzebuj¹ce pomocy. Z 
czasem pojawiaæ siê zaczê³y kolejne. 
Dom wrós³ w pejza¿ wierzenickiego 
krajobrazu. Dzisiaj przychodzi nam 
prze¿ywaæ jubileusz 10-lecia istnienia 
placówki. Z tej okazji na sobotê 30 
czerwca godz. 11.00 zaplanowana 
zosta³a uroczystoœæ dziêkczynna. 
Przewodniczyæ jej bêdzie wed³ug 
zapowiedzi Metropolita Poznañski 
Ks. Arcybiskup Stanis³aw G¹decki. 
Potem zaplanowane jest otwarte 
spotkanie pod nasz¹ wiat¹ dla 
wszystkich, którzy bêdzie chcieli 
œwiêtowaæ ten jubileusz. Mi³o by³oby 
zobaczyæ wiêksz¹ grupê wierzenickich 

parafian i przyjació³ naszego miejsca bior¹cych udzia³ w tym spotkaniu. 
Obecnoœæ Ks. Arcybiskupa Stanis³awa G¹deckiego ma szczególne 
znaczenie. Jest on tym, który podj¹³ decyzjê dotycz¹c¹ budowy domu w 
Wierzenicy. Wiadomo, ¿e za tym musia³y pójœæ jakieœ konkretne œrodki 
finansowe ca³ego archidiecezjalnego Koœcio³a. Je¿eli taka decyzja 
zapad³a, to wyp³ywa³a ona ze zrozumienia potrzeby pomocy ludziom 
m³odym, którzy pogubili siê w ¿yciu.  

Koniecznie trzeba zauwa¿yæ, ¿e wierzenicka rocznica oœrodka 
œwiêtowana bêdzie tydzieñ po zakoñczeniu g³ównych uroczystoœci 
jubileuszowych zwi¹zanych z obchodami 1050-lecia powstania 
pierwszego na ziemiach polskich, a wiêc najstarszego biskupstwa 
w Poznaniu. Jako parafia, której pocz¹tki te¿ s¹ dawne i siêgaj¹ a¿ 
XIII wieku, mamy okazjê namacalnie poczuæ prze³o¿enie jak w³adza 
rz¹dcy diecezji, a wiêc biskupa, realizuje siê w konkretnych miejscach 
i w konkretnych wspólnotach ludzkich. 

Koœció³ w ka¿dym czasie i w ka¿dym miejscu g³osz¹c Jezusa 
stara siê tak¿e s³u¿yæ pomoc¹ w sprawach dnia codziennego. Dlatego 
te¿ w miarê mo¿liwoœci finansowych i prawnych rozwija ró¿nego 
rodzaju dzie³a mi³osierdzia, które wspieraj¹ rozmaite grupy ludzi 
potrzebuj¹cych. W dzisiejszych czasach ³atwiej jest to organizowaæ ni¿ 
kiedyœ, np. w czasach komuny. Wtedy jak tylko mo¿na by³o, odsuwano 
Koœció³ od wszelakiej pos³ugi, próbuj¹c j¹ zast¹piæ w sposób nieudolny, 
czêsto odgórn¹ dzia³alnoœci¹ pañstwow¹. Dobrze, ¿e to wszystko siê 
pozmienia³o i obecnie mo¿liwoœci dzia³ania spo³ecznego s¹ zupe³nie 
inne ni¿ kiedyœ. Dlatego te¿ mo¿liwe jest prowadzenie 
przez Caritas Archidiecezji w kooperacji z  Narodowym Funduszem 
Zdrowia placówki leczniczej s³u¿¹cej pomoc¹ m³odzie¿y uzale¿nionej.

10 lat wierzenickiego oœrodka Caritas
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Trasa o d³ugoœci 5 km 
rozpoczyna³a siê przy 
zabytkowym koœciele p.w. œw. 
Miko³aja w Wierzenicy. 
Nastêpnie wiod³a obok 
zabytkowej karczmy w 
kierunku Alei Filozofów. Po 
drodze biegacze i mi³oœnicy nordic walking mogli podziwiaæ miejsca, 
którymi przechadzali siê m. in. Zygmunt Krasiñski czy Kazimiera 
I³³akowiczówna. Na trasie biegu sportowcom towarzyszyli liczni kibice.

16 minut i 5 sekund - tyle czasu potrzebowa³ olimpijczyk z Londynu 
£ukasz Nowak na pokonanie trasy. Drugi na mecie zameldowa³ siê 
Rados³aw Pluciñski ze Swarzêdza (17:39) przed Jaros³awem Sajnajem – 
by³ym uczniem SP w Wierzonce (18:22). Potem biegacze przybiegali 
jeden po drugim. 

Pierwsz¹ z kobiet na mecie by³a Wioleta Franczyk z Biadolin (20:32), 
która wyprzedzi³a Sylwiê Roszak-Surków ze Swarzêdza (23:00) i 
Agnieszkê Ewertowsk¹ z Kobylnicy (24:38). Zwyciêzcy otrzymali 
pami¹tkowe puchary, a wszystkim, którzy znaleŸli siê na podium, 
wspó³organizator biegu Adam £uczak menad¿er Centrum Medycznego 

Jako wspólnota parafii mamy okazjê patrzeæ na sympatyczne 
twarze ch³opców i dziewcz¹t, którzy tutaj w Wierzenicy ucz¹ siê nowego 
¿ycia. Oczywiœcie, nie wszyscy wykorzystali czas dany im na w³aœciwe 
odnalezienie siebie. Nieraz zabrak³o motywacji albo moc z³ego na³ogu 
okaza³a siê silniejsza od chêci leczenia. Nie pomo¿e siê wszystkim. 
Bardzo by siê tego chcia³o, ale dobrze, ¿e mo¿na by³o pomóc chocia¿ 
niektórym. Bogu i ludziom trzeba dziêkowaæ za tych, którym w³aœnie tu 
uda³o siê wskoczyæ na w³aœciwe tory i dzisiaj s¹ zdrow¹ cz¹stk¹ 
lokalnych spo³ecznoœci, wœród których ¿yj¹. Niech Imiê Pañskie 
uwielbione bêdzie w ka¿dym z nich. Nieustannie Bo¿emu prowadzeniu 
polecam wszystkich, gdziekolwiek przysz³o im ¿yæ.

Przez lata jako proboszcz parafii, a wiêc stoj¹c z boku, mia³em 
okazjê prze¿yæ wiele piêknych historii zwi¹zanymi z ludŸmi z oœrodka. 
Wspomnê tylko jedn¹, ostatni¹. Na prze³omie kwietnia i maja, w któr¹œ 
z tych ciep³ych niedziel tu¿ przed 11.00 wychodz¹c g³ównym wyjœciem 
z koœcio³a, próbuj¹c zaprosiæ do œrodka wszystkich stoj¹cych na 
zewn¹trz (nieraz tak czyniê), natrafi³em na m³odego mê¿czyznê, który 
uœmiechaj¹c siê do mnie zapyta³, czy go poznajê. Spojrza³em 
i oczywiœcie pozna³em, to by³ Filip ze Szczecina, pierwszy absolwent 
oœrodka, który przesz³o osiem lat temu skoñczy³ terapiê. Przyjecha³ teraz 

do Wierzenicy razem ze swoj¹ ¿on¹ i dzieckiem w wózku, a tak¿e z 
mam¹, któr¹ te¿ doskonale pamiêta³em. Chcieli wspólnie rodzinnie po 
cichu podziêkowaæ za dobro, które w³aœnie tu w ¿yciu Filipa siê 
zaczê³o. Poprosi³em ich, ¿eby stanêli z przodu w koœciele. Przez tê 
godzinê kiedy trwa³a Msza œw. chcia³em siê na nich napatrzeæ. Na 
koñcu specjalnie ich pob³ogos³awi³em. 
                                                       
                                           x Przemys³aw Kompf

od redakcji: fotografie archiwalne z czasów budowy zosta³y 
zrobione przez W³odka 5 grudnia 2005 r. Na zdjêciach g³ówni 
twórcy wierzenickiego domu ks. abp Stanis³aw G¹decki, ówczes-
ny dyrektor Caritas ks. Mateusz ¯arnowiecki i nasz ks. Przemo.
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Diagnosis w Zalasewie 
wrêczy³ cenne 
vouchery. Najszybsz¹ 
chodziark¹ by³a Maria 
Janas z Czerwonaka 
(39:50), który 
przymaszerowa³a przed 
Ma³gorzat¹ Leœniewsk¹ 
z Kozieg³ów (44:31) i 
Monik¹ Pawlik z 
Kicina (45:55). Tê 
konkurencjê 
zdominowa³y panie. 
Tomasz Zwoliñski, II 
Zastêpca Burmistrza 
Swarzêdza, nie tylko 
wspiera³ bieg, ale sam 
wzi¹³ w nim udzia³. 

Na mecie czeka³y na 
uczestników domowe wypieki i napoje. Szko³a Podstawowa w 
Wierzonce, wspó³organizator wydarzenia, przygotowa³a te¿ zabawy 
plenerowe dla du¿ych i ma³ych. Mo¿na by³o zmierzyæ siê w Queœcie 
wiedzy o Auguœcie Cieszkowskim, sprawdziæ siê artystycznie maluj¹c 
przestrzenne obrazy oraz wzi¹æ udzia³ w „walce robotów”.  Dziêki 
uprzejmoœci ksiêdza proboszcza, Przemys³awa Kompfa, biegacze mogli 
zwiedziæ zabytkowy koœció³ w Wierzenicy a od Ewy i W³odzimierza 
Buczyñskich – badaczy ¿ycia i twórczoœci Augusta Cieszkowskiego - 
dowiedzieæ siê wiêcej o tej wybitnej postaci. 

Dla dzieci przygotowane zosta³y biegi na krótszych dystansach. Do 
zawodów zg³osi³o siê 38 najm³odszych amatorów biegania, których 
dopingowali najwierniejsi kibice - rodzice. Wszyscy uczestnicy, mali i 
duzi, otrzymali pami¹tkowe medale nawi¹zuj¹ce do 380-lecia 
Swarzêdza i 865 lat Wierzenicy oraz foldery „Wierzenica – œladami 
Augusta Cieszkowskiego”.

Ewa Madanowska
Przemek Walewski

Mieszkanka Wierzenicy  Marzena Szymañska 
bierze udzia³ za oceanem 

w niesamowitych zawodach kolarskich

W poniedzia³ek 28 maja odwiedzi³em z Komuni¹ œw.  pani¹ 
Ewê Szymañsk¹. Czyniê to w ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca. Tym 
razem ze wzglêdu na planowany pobyt w szpitalu poszed³em w trochê 
innym terminie. Kiedy skoñczy³a siê rozmowa z chor¹, do pokoju 
przysz³a jej córka Marzena, która poprosi³a mnie o specjalne 
b³ogos³awieñstwo. Powiedzia³a: „jutro wyje¿d¿am do Stanów 
Zjednoczonych i bêdê bra³a tam udzia³ w kilkutygodniowych zawodach 
kolarskich. O udziale w tym wyœcigu marzy³am od lat i przygotowywa-
³am siê do niego d³ugo. Do przejechania bêdzie oko³o 6745 km 
zaczynaj¹c w miejscowoœci Astoria na zachodnim, a koñcz¹c w 
Yorktown na wschodnim wybrze¿u Ameryki. Trasa wiedzie przez 10 
stanów.  Mam nadziejê, ¿e uda mi siê to zrobiæ w ci¹gu 2 miesiêcy. 
Wyœcig nazywa siê „Trans Am Bike Race 2018”. Zawodnicy jad¹ 
indywidualnie wyznaczon¹ drog¹. Ka¿dy sam  wyznacza sobie ile 
kilometrów przejedzie danego dnia. Sam te¿ organizuje sobie nocleg i 
zabezpiecza jedzenie.” 

Oczywiœcie Marzenê pob³ogos³awi³em, ¿ycz¹c nie tylko 
udanego startu, ale tak¿e szczêœliwego powrotu. Poniewa¿ wiedzia³em, 
¿e bêdzie utrzymywa³a kontakt z najbli¿szymi,  poprosi³em j¹, by tak¿e 
dla naszych czytelników przysy³a³a krótkie relacje z tej swojej ¿yciowej 
wyprawy. Za poœrednictwem jej siostry Beaty dotar³y do mnie pierwsze 
zapiski z tego wyjazdu. Zamieszczamy tekst bez poprawek. Pisane to 
by³o wszystko zapewne w ma³o komfortowych warunkach.

3.06.2018
Dziœ 263 km i 2554 m w pionie. Od samego pocz¹tku wspania³e widoki. 
Pacyfik zrobi³ na mnie ogromne wra¿enie. Na trasie spotyka³am siê z 
Alaina z Anglii. Oraz z Markiem, który pochodzi z tych stron. Raz po 
raz spotykam te¿ innych zawodników, ale nie znam ich jeszcze z imion. 
To by³ piêkny, s³oneczny dzieñ. Zimny wiatr sprawi³ jednak, ¿e ca³y 
dzieñ jecha³am w nogawkach i rêkawkach. To tyle na dziœ, œpiê w 
namiocie na granicy dwóch pól. S³ychaæ niestety ha³as z ulicy. 
Dobranoc
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4.06.2018
Spa³am na samiutkiej prze³êczy McKenzie, na wys. ponad 1600 m 
n.p.m. Na top dotar³am jak siê œciemni³o. Spotka³am tam jad¹cych jako 
duet ojca i syna. Oni polecieli w dó³, a ja siê zamelinowa³am.      Rano 
zimno, 5 stopni i gêsta mg³a. Teraz w kawiarence Sisters jem œniadanie.

05.06.2018
Mitchell. By³ du¿y podjazd, 500 m w pionie, poszed³. Od mniej wiêcej 
po³udnia nic mnie ju¿ nie boli. Prawie od startu mia³am problem z prawa 
kostk¹ (Achilles i jakiœ miêsieñ z boku). Regulowa³am bloki w butach 
wiele razy. Dziœ te¿ regulowa³am przerzutkê tyln¹. Do Mitchell by³ d³ugi 
zjazd, ponad 500 m w dó³. I gdy ju¿ myœla³am, ¿e w samym dole jest 
Mitchell, okaza³o siê, ¿e jeszcze trzeba trochê pojechaæ w górê. 
Krajobraz siê zmieni³. Nagle góry s¹ suche i spalone s³oñcem. Mitchell 
jak oaza z darmowym jedzeniem dla zawodników :)

06.06.2018
Baker City. Wreszcie! W nogach 3 ciê¿kie podjazdy. W nocy spa³am 
s³abo. A nocleg by³ w koœciele Adwentystów. Poza mn¹ 2 innych 
zawodników. Jeden chrapa³, wiêc musia³am wstawaæ i szukaæ stoperów 
do uszu. Za to by³o ciep³o. Obudzi³am siê nieprzytomna. A na zewn¹trz 
5 stopni zimna. Muszê mówiæ, ¿e by³o wrednie? Ubiera³am siê na raty, 
mia³am ochotê spaæ po rowach. Straci³am mnóstwo czasu. Potem 
pi³owanie podjazdów. D³ugie i wyczerpuj¹ce. Po drodze pusto. Nic. Raz 
po raz jakaœ farma, nawet nie wiem, czy czynna. Jak jakiœ koniec œwiata. 
Na stacji teraz jestem.      

Kolejny wpis:
Po 32 km dotar³am do Richland, czekam na œniadanie. Dziœ opuszczê 
stan Oregon i wjadê do Idaho. Wczoraj, aby zjeœæ œniadanie, musia³am 
przejechaæ 50 km. Przed œniadaniem, aby przetrwaæ jadam batoniki i... 
chipsy. Tak, Tak, stary na³óg chipsowy wróci³. I nie mam wyrzutów 
sumienia. :) Pogoda ca³y czas doskona³a.      

wpis z 7.06.

No wiêc mnie dopad³o. Burza w górach. Podjazd na prze³êcz White Bird 
bardzo sprawnie. Jednak im wy¿ej by³am, tym wiêcej widzia³am. Sine 
góry. To niczego dobrego nie wró¿y³o, wiêc dociska³am z nadziej¹, ¿e 
zd¹¿ê przed nawa³nic¹. Nie uda³o siê. Na 1250 m zaczê³o siê. Chwilê 
siedzia³am pod jakimœ iglakiem, do koñca podjazdu brakowa³o tylko 
80 m. Widz¹c, ¿e to siê rozkrêca, wsiada³am na rower i przed siebie. 
Szybko do góry i ostry zjazd. Kto robi³ coœ takiego, ten wie. Górska, 
krêta droga, deszcz, burza, ¿wir i asfalt. To trudne warunki a d³ugi zjazd. 
Grangeville osi¹gnê³am w ulewie. Niebo sine. Siedzê na du¿ej stacji 
paliw i dochodzê do siebie.

Relacja z 8.06.
Po wczorajszej nawa³nicy dosz³am do siebie na stacji i... ruszy³am dalej. 
Dojecha³am ju¿ w ciemnoœciach do Kooskia. Spotka³am tam Genevieve 
spaceruj¹c¹ ulic¹. Mówi³a, ¿e ona i jeszcze 2-ch³opaków maj¹ noc w 
hotelu. Zaprasza³a, jeœli nic nie znajdê. Szuka³am najpierw koœcio³a. 
By³o ko³o 22, gdy na stacji pyta³am o koœció³, byli w szoku, ¿e o takiej 
porze szukam koœcio³a :-) wszystkie by³y zamkniête, wiec posz³am spaæ 
na pocztê. Ciep³o, ale niestety jasno. W nocy ktoœ raz przyszed³ do 
skrzynki. Od rana podjazd. 167 km jazdy pod górê. Najpierw ³agodnie, 
a na koniec na ostro. Upa³ mnie zabi³. Spaæ bêdê w Lolo. Opuœci³am 
dziœ stan Idaho i wjecha³am do stanu Montana.
 10.06.

Wczoraj poœród burz i deszczu dotar³am do Jackson. Ma³a wioska, 
mia³a byæ poczta, by³y tylko skrzynki na listy :-). Koœció³ zamkniêty. 
Wioska w mroku, przez nawa³nicê wy³¹czyli pr¹d. Mrok i dŸwiêk 
dzwoneczków poœród szalej¹cej pogody. Na progu hoteliku dziewczyna 
z latark¹. Kto? Genevi?ve Arcand, wysz³a mi na powitanie, mówi¹c, ¿e 
poza skrzynkami nie ma poczty. W hotelu œwieczki, nastrojowo! 
Piêknie. Rano spa³am d³ugo. Wszyscy, poza ALaina jeszcze tu byli. Na 
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Za nami kolejne trzynaste ju¿ Wierzenickie Czytanie S³owa. 
Dziêkujê ponad 130 osobom, które zg³osi³y siê do udzia³u w tym 
czytaniu. Jak co roku czytamy ca³y Nowy Testament. Zaczynamy w 
œrodê wieczorem przed Bo¿ym Cia³em, koñczymy w pi¹tek oko³o 
po³udnia. Po po³udniu i wieczorem w pi¹tek, i w sobotê do po³udnia 
czytamy wybrane ksiêgi ze Starego Testamentu.  W tym roku z ksi¹g 
historycznych by³a Ksiêga Wyjœcia, ze zbioru ksi¹g dydaktycznych 
Koheleta i z ksi¹g prorockich Barucha i Daniela.

Wielu czytaj¹cych s³ucha siê z przyjemnoœci¹. Niektórzy wprost 
niesamowicie piêknie potrafi¹ wydobyæ myœl z czytanego tekstu. W tym 
roku i to akurat w czasie mojego dy¿uru w pi¹tek wieczorem czytali 
Pismo Œwiête goœcie ze Stanów Zjednoczonych. Nasz parafianin pan 
Pawe³ Kostrzewski zaprosi³ do czytania swoj¹ siostrê wraz z jej mê¿em 
(Amerykaninem) i trzema synami. Ksiêga Koheleta czytana by³a czêœæ 
po polsku i czêœæ po angielsku. Dwa dni wczeœniej odprowadza³em w 
Poznaniu  na miejsce wiecznego spoczynku  ich mamê i babciê œp. 
Teodozjê Kostrzewsk¹. 

Jak co roku losujemy  upominki ksi¹¿kowe, które wrêczamy 
uczestnikom. Przygotowuje je Wydawnictwo Ksiêgarni Œwiêtego 
Wojciecha, a zajmuje siê tym pracuj¹ca w wydawnictwie nasza 
parafianka Jolanta Wendland.  
                                   x Przemys³aw Kompf

Wielkie dziêki za udzia³ 
w XIII Wierznickim Czytaniu S³owa

zewn¹trz delikatnie pada³ œnieg... Dziœ dzieñ zimny i z bardzo silnym 
wiatrem. Teraz jestem w Ennis i jem. Zjazd tu mia³ prawie 20 km 
d³ugoœci. Trudny, bo z wiatrem bocznym. Widoki pora¿aj¹co piêkne. To 
wspania³e, ¿e mogê tu byæ.

Do wrzeœniowego numeru „Wierzeniczeñ” przygotujemy 
rozmowê z Marzen¹ Szymañsk¹. Poprosimy, by opowiedzia³a nam coœ 
wiêcej o tym niesamowitym zmaganiu.

Natomiast ju¿ dzisiaj proszê Braci Kaczmarek œpiewaj¹cych 
17 czerwca w Wierzenicy, o specjaln¹ dedykacjê dla Marzeny. 

x Przemys³aw Kompf

Rada So³ecka wraz z Zespo³em Caritas Wierzenica zorganizowa³a 
festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W ten szczególny dzieñ pogoda 
dopisa³a.
 Wszystkie przygotowane atrakcje cieszy³y siê bardzo du¿ym 
zainteresowaniem. 
Dzieci, które pojawi³y siê wraz z opiekunami bra³y udzia³ w licznych 
animacjach i konkursach. Do ich dyspozycji by³y: zje¿d¿alnia, zamek 
dmuchany, euro-bungee, wystêpy teatralne  pt. „Oj Dana Oj Dana”. 
Przygotowano stoiska: plastyczne do wykonywania kukie³ek – lalek,  
urody: do malowania twarzy i paznokci oraz do wykonywania z 
balonów ró¿nych kszta³tów np. psa, kota lub postaci z bajek. Us³uga 
gastronomiczna obejmowa³a  lody, gofry, popcorn, watê cukrow¹. 
Podczas imprezy mo¿na by³o siê posiliæ przygotowan¹ kie³bask¹, 
chlebem ze smalcem i ogórkiem, kaw¹ i herbat¹ oraz  ciastem. Na 
koniec ka¿de dziecko otrzyma³o s³odki upominek. Jak na prawdziwy 
piknik przysta³o, nie zabrak³o dobrej muzyki, któr¹ zapewni³a 
„Akademia Pomys³u” z Poznania. Imprezê sfinansowano ze œrodków:  
funduszu so³eckiego, Zespo³u Caritas Wierzenica, darczyñców 
indywidualnych. Podziêkowania nale¿¹ siê wolontariuszom Caritas, 
animatorom zatrudnionym w naszych œwietlicach za w³o¿ony wk³ad 
pracy w przygotowaniu i prowadzeniu imprezy.

Irena Prokop

„Kiedy œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat” 
Festyn Rodzinny 2018 r. 

W sobotnie popo³udnie 26 maja br. najm³odsi mieszkañcy Kar³owic 
uczcili swoje œwiêto, czyli Dzieñ Dziecka. Na festynie zorganizowanym z 
tej okazji by³o mnóstwo atrakcji, takich jak, np. dmuchane zamki i 
zje¿d¿alnie, ogromne bañki mydlane a tak¿e wata cukrowa i popcorn. 
Wspaniali animatorzy zadbali tak¿e oto, aby nie zabrak³o licznych zabaw i 
konkursów. Ka¿de dziecko mog³o otrzymaæ lody czy napoje, a tak¿e 
posiliæ siê pysznym ciastem oraz kie³baskami z grilla. 
Zarówno iloœæ wra¿eñ, jak i upalna pogoda sprawi³y, ¿e na zakoñczenie 
imprezy dzieci by³y wymêczone, ale tak¿e bardzo szczêœliwe. 

Dzieñ dziecka w Kar³owicach
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Uœmiechniête buŸki potwierdzaj¹, ¿e takie inicjatywy s¹ jak najbardziej 
potrzebne, poniewa¿ zachêcaj¹ do aktywnego spêdzania czasu ca³ych 
rodzin, a tak¿e s¹ okazj¹ do integracji lokalnej spo³ecznoœci. 
O œrodki finansowe potrzebne na zorganizowanie tej uroczystoœci zadba³a 
Rada So³ecka Kar³owic, za co serdecznie dziêkujemy. 

Ewelina Widerowska
 

Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka organizowany przez So³ectwo 
w Wierzenicy odby³ siê tradycyjnie w uroczym zak¹tku naszej wsi czyli 
na placu zabaw w „D¹bkach”. W tym roku organizacji podjê³y siê 
mamy, które najlepiej wiedz¹ czego potrzebuj¹ dzieci. Z pewnoœci¹ du¿¹ 
atrakcj¹ by³a foto budka. Mo¿na by³o siê przebieraæ w peruki, okulary, 
czapki, szale i zrobiæ sobie fotkê, która by³a od razu drukowana. Nie 
wiem tylko, kto mia³ wiêksz¹ radochê dzieci czy doroœli? Po raz 
pierwszy te¿ zawita³y do Wierzenicy „tajskie lody”. Ka¿de dziecko 

mog³o skomponowaæ swojego loda z ulubionych sk³adników, który 
nastêpnie na ich oczach by³ przygotowywany. Prawdê powiedziawszy 
dzieciaki wymyœla³y takie s³odkie bomby, ¿e na sam widok, a¿ s³abo siê 

robi³o. Pani przyrz¹dzaj¹ca lody przez bite trzy godziny mia³a pe³ne 
rêce roboty. Tym razem gry i zabawy zapewnia³y panie animatorki. By³y 
bañki mydlane, œpiewanie, mecze, ³owienie rybek, basen z pi³kami i 
wiele, wiele atrakcji. Dla pokrzepienia cia³a przyjecha³a pizza, a 
panowie przygotowali kie³baski z grilla. Tym razem czerwiec 
zaserwowa³ nam temperatury lipcowe. Na szczêœcie pojawi³y siê 
chmury, które nas os³oni³y. Trochê baliœmy siê burzy, ale ta cierpliwie 
czeka³a na zakoñczenie imprezy. Natomiast przyjecha³ deszcz w postaci 
stra¿aków z OSP Kobylnica. Wodna kurtyna wywo³a³a powszechny 
entuzjazm i kto ¿yw skaka³ przez ch³odny prysznic. Potem ju¿ by³o 
taplanie siê w ka³u¿ach. Okazuje siê, ¿e najprostsze rzeczy daj¹ 
najwiêcej radoœci. Gdy ju¿ posprz¹taliœmy, pozwoziliœmy sto³y o 20-stej 
zaczê³o grzmieæ. Zamiast niszcz¹cej ulewy zacz¹³ padaæ miarowo, tak 
potrzebny deszcz. I by³o to piêkne podsumowanie dnia. 

Maciej Dominikowski

Tajskie lody i taplanie siê w ka³u¿ach

XXII Spotkaniu M³odych Lednica 
2000 w tym roku, tak jak w 2012 r. 
nie towarzyszy³ biegn¹cy przez 
Ziemiê Wierzenick¹ barwny Maraton 
Lednicki. Jeszcze wczesnym 
popo³udniem 1 czerwca pytaliœmy ks. 
Przemka czy nie przeoczyliœmy 
informacji o nim. Wieczorem odzywa 
siê w telefonie g³os Mieczys³awa 
£yczakowskiego z Braniewa. 
Momentalnie przychodzi skojarzenie 
– znowu sami pobiegn¹. W 2012 r. 
kapitan (teraz rezerwy)  Mieczys³aw 
£yczakowski wraz z siostr¹ Ew¹ 
Wieczorek i czterema podopiecznymi 
Katolickiego Oœrodka Wsparcia dla 
Dzieci i M³odzie¿y prowadzonego 
przez Siostry Katarzynki postanowili 
w formie Sztafety Maratoñskiej 

Ci niesamowici Braniewiacy
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Poznañ – Lednica pokonaæ tradycyjn¹ trasê tego biegu. 
Nastêpnego dnia, czyli 2 czerwca, data taka jak przed szeœcioma 
laty, Mietek (zd¹¿yliœmy zaprzyjaŸniæ siê) i siostra Ewa srodze ju¿ 
zmêczeni upa³em na kilkanaœcie minut zatrzymali siê u nas. 
Uzupe³nili zapasy wody mineralnej, skosztowali koktajlu 
owocowego oraz truskawek ze œwie¿utkim miodem. 
Proponowaliœmy im nieco krótszy wariant trasy, ale zdecydowanie 
odmówili, chcieli pobiec  ubieg³oroczn¹, d³u¿sz¹ ni¿ klasycznego 
maratonu. Byliœmy pe³ni podziwu dla nich, dojechaæ ponad 300 
km i przebiec ca³y dystans. Biegn¹c w Maratonie Lednickim mieli 
mo¿liwoœæ pokonania jakiegoœ odcinka autobusem, tym razem 
zdani byli na w³asne nogi i do tego byli obci¹¿eni plecakami. Jak 
powiedzieli, wzajemnie siê zmotywowali, w pojedynkê nie 
zdecydowaliby siê na taki wyczyn.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Dziesi¹ta Jubileuszowa Gala Wolontariuszy 2018 r.
Tradycyjnie w siedzibie Starostwa Poznañskiego wrêczane s¹ 
wyró¿nienia dla wolontariuszy, którzy w sposób bezinteresowny i 
z du¿ym zaanga¿owaniem pomagaj¹ innym, dzia³aj¹c na rzecz 
lokalnej spo³ecznoœci.  
W tym roku takie wyró¿nienie z r¹k  Starosty Poznañskiego  Jana 
Grabkowskiego otrzymaj¹: 
 Barbara Ciemna,  mieszkanka  Wierzonki -  za wieloletni¹ pracê 
na rzecz potrzebuj¹cych: prowadzi magazyn ¿ywnoœci, pomoc 
przy organizacji zabaw i festynów oraz Roman Prokop za 
wieloletni¹ bezinteresown¹ pracê charytatywn¹ polegaj¹c¹ na 
naprawie mebli, drobnych naprawach urz¹dzeñ znajduj¹cych siê w 
œwietlicy, malowaniu, pracach porz¹dkowych, pomocy przy  
transporcie, organizacji  zabaw i festynów. 
W imieniu Zarz¹du Zespo³u Caritas  Wierzenica i Stowarzyszenia 
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego serdecznie 
gratulujemy i ¿yczymy, aby ich praca na rzecz lokalnego 
œrodowiska sta³a siê inspiracj¹ dla innych, bo tak naprawdê 
cz³owiek nie ¿yje tylko dla siebie.

Irena Prokop

Przy figurze na Maruszce w pi¹tek po Bo¿ym Ciele ju¿ ósmy raz 
zosta³a odprawiona msza. Tegoroczna, 1 czerwca 2018 r., by³a pod 
pewnymi wzglêdami wyj¹tkowa. Na wszelki wypadek jej 
organizatorzy rozstawili doœæ du¿y namiot, znalaz³o siê pod nim 
miejsce dla niemal wszystkich uczestnicz¹cych w liturgii, przyda³ 
siê, momentami kropi³ jak¿e potrzebny deszcz. Podobnie jak przed 
rokiem przyby³o oko³o  40 osób, g³ównie mieszkañców Mielna i 
Klin. By³y wœród nich dzieci, ale zabrak³o dwóch najstarszych 
mieszkanek Mielna. Jak zawsze przy tej okazji otoczenie figury by³o 
perfekcyjne wysprz¹tane. Ks. Przemek po mszy œw. podziêkowa³ 
wszystkim osobom, które wnios³y wk³ad w organizacjê tego 
spotkania modlitewnego i przygotowa³y agapê. 

W³odzimierz Buczyñski

Msza na Maruszce pod namiotem
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U Edy w Gu³towach 
zjazd kursowy w rocznicê œwiêceñ kap³añskich

We wtorek 15 maja przypada³a 32 rocznica przyjêcia przeze 
mnie œwiêceñ kap³añskich. Tego dnia rano pojecha³em na spotkanie 
kole¿eñskie do Gu³tów, gdzie proboszczem jest od 19 lat ks. Edward 
Jaworski znany przez wielu jako Eda. Tak zreszt¹ zawsze siê 
przedstawia. 

Tegoroczny zjazd rozpocz¹³ siê inaczej ni¿ wszystkie inne. O 
godzinie 11.00 wsiedliœmy do niedu¿ego autobusu, który zamówi³ 
gospodarz i udaliœmy siê do s¹siedniej parafii w Targowej Górce. 
Odwiedziliœmy tam cmentarz, gdzie zosta³ pochowany nasz pierwszy 
zmar³y z roku kolega ks. S³awomir Stronka. Miesi¹c temu by³em na jego 
pogrzebie, podobnie jak wiêkszoœæ pozosta³ych kolegów z roku. Mia³ 57 
lat. Chorowa³ krótko. Wspomina³em o tym u nas w koœciele. Teraz stoj¹c 
przy grobie odmówiliœmy w jego intencji ró¿aniec œwiêty.  Eda jako 
najbli¿szy s¹siad zmar³ego (dzieli³a ich granica diecezji) przypomnia³ 
krótko historiê choroby i ostatnie dni jego ¿ycia.  

Potem wróciliœmy do Gu³tów i odprawialiœmy w tamtejszym 
koœciele parafialnym Mszê œw. W ostatnich latach drewniana œwi¹tynia 
³adnie zosta³a odnowiona. Widaæ dobr¹ rêkê konserwatora. Intencja 
rocznicowej liturgii jest zawsze taka sama. Dziêkujemy za dar 
sakramentu kap³añstwa, modlimy siê za naszych profesorów i 
moderatorów seminaryjnych, poœród których wiêkszoœæ ju¿ nie ¿yje. 
Zawsze te¿ polecamy ludzi, poœród których przysz³o nam pracowaæ. 
Wspominamy te¿ kolegów, którzy nie wytrwali w powo³aniu i 
zrezygnowali z kap³añstwa.

Po zakoñczeniu Mszy œw. spacerkiem przeszliœmy do 
pobliskiego pa³acu, w którym zjedliœmy zamówiony przez gospodarza 
obiad. Przed wojn¹ pa³ac nale¿a³ do rodziny Bniñskich. W chwili 
obecnej jest piêknie odnowiony i s³u¿y jako Dom Pracy Twórczej UAM 
w Poznaniu. Jest udostêpniany dla ró¿nego rodzaju zjazdów, konferencji, 
uroczystoœci rodzinnych. S¹ w nim tak¿e pokoje noclegowe. Po obiedzie 
zaliczyliœmy spacer objazdowy po pobliskim terenie. Nastêpnie, ju¿ na 
probostwie, by³a kawa i s³odkie. Oko³o godziny 16.00 niektóre osoby 
¿egna³y siê i wraca³y do swoich parafii. Kiedy przychodzi dzieñ 
rocznicy œwiêceñ, rezerwujê go w ca³oœci na spotkanie kursowe i ju¿ 
niczego w tym dniu nie planujê. Dlatego mog³em siedzieæ do wieczora. 
Cztery osoby, korzystaj¹c z mo¿liwoœci noclegowych w pa³acu, zosta³y 

jeszcze w Gu³towach na noc do nastêpnego dnia. W drogê do 
Wierzenicy ruszy³em tak, by dojechaæ do domu jeszcze przy dziennym 
œwietle. Mocno ograniczy³em wszelkie jazdy po ciemku. Jad¹c z  
powrotem wst¹pi³em jeszcze na chwilê na tamtejszy cmentarz i 
pomodli³em siê za ks. Mariana Dominiczaka, by³ego wierzenickiego 
proboszcza, który akurat tam zosta³ pochowany.

Nastêpny zjazd bêdzie  u  ks. Henryka Sawiñskiego w 
Goœcieszynie, w diecezji gnieŸnieñskiej. Nale¿y on do tych kolegów, 
którzy czêsto nie pojawiaj¹ siê na zjeŸdzie. Przynajmniej tak by³o w 
ostatnich latach. W tym roku sam nas zaprosi³ do siebie. Ju¿ kiedyœ 
pisa³em, ¿e nie opuœci³em jeszcze ¿adnego spotkania kursowego. Mo¿e 
ju¿ jako jedyny, albo jeden z nielicznych by³em na wszystkich 32 
zjazdach. Czujê wielk¹ sympatiê dla moich kolegów kursowych. 
Poniewa¿ nie je¿d¿ê do nikogo na ¿adne imieniny i inne spotkania 
towarzyskie, obecnoœæ na zjeŸdzie traktujê jako obowi¹zkow¹. 

W czasie naszego spotkania Eda zapowiada³, ¿e spodziewa siê, 
i¿ to jest jego ostatni rok w Gu³towach. Rzeczywiœcie potwierdzi³o siê 
to po kilku dniach: po 19 latach odchodzi z Gu³tów do Przemêtu, do 
parafii œw. Jana Chrzciciela.

                                               x Przemys³aw Kompf  
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W tym roku uda³o siê nam skorzystaæ z zaproszenia do Siennicy 
Ró¿anej, gdzie 24 kwietnia 2018 roku Zespó³ Szkó³ Centrum 
Kszta³cenia Rolniczego odchodzi³ swoje œwiêto – Dzieñ Patrona, 
czyli Siennickie Augustynki. Dyrektor Jacek Jagie³³o powita³ goœci 
przyby³ych na uroczystoœæ, wœród nich nasze osoby (jako znawców 
¿ycia i dzia³alnoœci Cieszkowskiego oraz autorów wielu publikacji 
jemu poœwiêconych), Monikê £ukasik – dyrektora Domu Pomocy 
Spo³ecznej w Surhowie, który mieœci siê w pa³acu Cieszkowskich 
wraz z Ann¹ Horeck¹ – g³ówn¹ ksiêgow¹ DPS. W swoim 
wyst¹pienie odniós³ siê do ogromu dokonañ Augusta 
Cieszkowskiego. W³odek w naszym imieniu z³o¿y³ ¿yczenia i 
przekaza³ upominki. Potem by³a zaskakuj¹ca czêœæ artystyczna. Tu 
pos³u¿ymy siê tekstem Roberta Bobryka ze strony internetowej 
szko³y. Tegoroczne obchody mia³y nietypowy przebieg, bowiem 
prowadz¹cy uroczystoœæ poinformowali skonsternowan¹ 
publicznoœæ, ¿e organizatorzy nie zd¹¿yli z przygotowaniem 
akademii i mog¹ pokazaæ jedynie, jak przebiega³a próba. W ten 
przewrotny sposób zrealizowali scenariusz zatytu³owany 
„Malkontentom mówimy stanowcze NIE, czyli Siennickie 
Augustynki na próbê”. Uczniowie w trakcie wystêpu spierali siê ze 
sob¹, przedstawiali w³asne pomys³y i argumenty, a tak¿e 
przypomnieli sylwetkê Augusta Cieszkowskiego pos³uguj¹c siê przy 
tym… mow¹ wi¹zan¹, czyli wierszem. Scence towarzyszy³ wystêp 
zespo³u wokalnego. Ju¿ wieczorem w dniu naszego przyjazdu 
us³yszeliœmy od Moniki Nagowskiej i Asi Troæ, ¿e jutro bêdziemy 
zaskoczeni, a przed sam¹ uroczystoœci¹ podobnie wyrazi³a siê 
wicedyrektor Ania Kowalik. Byliœmy, ale jak¿e mile, tym ¿e mo¿na 
opowiedzieæ o Auguœcie w taki œwietny sposób.  Jeszcze tego 
samego dnia  odby³ siê Dzieñ Otwarty maj¹cy charakter pikniku 
edukacyjnego. Nam pozwoli³ on lepiej poznaæ siennick¹ szko³ê. 
Nastêpnego dnia skorzystaliœmy z zaproszenia gospodarzy i 
wziêliœmy udzia³ w zorganizowanej przez ZS CKR konferencji 
„ASF – edukacja i zwalczanie”. Zorientowaliœmy siê jak powa¿nym 
problemem ekonomicznym i spo³ecznym jest, na szczêœcie jeszcze 

egzotyczny na naszym terenie, afrykañski pomór œwiñ. Tablica, w 
czterech jêzykach na naszej Maruszce, (z boku mapy), z informacj¹ 
o zagro¿eniu mo¿e przez zapis, ¿e choroba nie jest groŸn¹ dla ludzi 
nie wzbudza jeszcze szczególnego zainteresowania.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W Siennicy Ró¿anej na Dniu Patrona

Podczas pobytu w Siennicy Ró¿anej uda³o siê nam dojechaæ do 
nieodleg³ego Surhowa. Najpierw do koœcio³a, mimo doœæ póŸnego 
wieczora ks. Edward £atka, kiedy W³odek przez domofon 
przedstawi³ siê, od razu zapyta³ – otworzyæ koœció³? Po kilku 
chwilach weszliœmy do piêknie odnowionego wnêtrza. Podczas 
naszych króciutkich odwiedzin w 2016 roku  niewiele mogliœmy 
zobaczyæ ze wzglêdu na trwaj¹ce wówczas prace. Teraz w ostatnich 
promieniach zachodz¹cego s³oñca wnêtrze prezentowa³o siê 
wspaniale – z³oto i ciemne br¹zy. Mogliœmy te¿ w koñcu zobaczyæ 
na ¿ywo obraz Nawrócenie œw. Paw³a autorstwa Nicolo Montiego, 
którego Pawe³ Cieszkowski w 1818 r. przywiód³ z W³och do 
Surhowa. Dot¹d znaliœmy go ze zdjêæ sprzed i po konserwacji. Ks. 
Edward opowiedzia³ nam o przebiegu prac remontowych i ich 
kosztach przyprawiaj¹cych o zawrót g³owy. Nastêpnego dnia 
wczeœnie rano pojechaliœmy do Domu Pomocy Spo³ecznej w 
Surhowie, mieszcz¹cego siê w pa³acu Cieszkowskich. Monika 
£ukasik i Ania Horecka powiedzia³y, ¿e ze wzglêdu na chêæ 
odzyskania pa³acu przez spadkobierców Jana Tyszkiewicza (dosta³ 
Surhów od Augusta „Gugi” Cieszkowskiego) niewiele mo¿na w nim 
zrobiæ. Jednak choæby sala zwana bia³¹, z malowid³em 
przedstawiaj¹cym narodziny Jowisza dziêki gustownym firankom 
prezentowa³a siê zdecydowanie lepiej ni¿ kiedy poprzednio tam 
byliœmy. Patrz¹c na polichromie Montiego i ich fragmenty widoczne 
w odkrywkach zadaliœmy sobie pytanie o pomieszczenia na 
parterze, gdzie ich nie ma. Z Ani¹, zagl¹daj¹c do ka¿dego z nich, 
ustaliliœmy, ¿e nie by³y w nich prowadzone poszukiwania. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wypady do Surhowa
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