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Bo¿e Narodzenie
Nowy Rok 2019
W mocy
Ducha Œwiêtego
z darem mi³oœci
Jest to zawo³anie nowego roku liturgicznego Koœcio³a. Cz³owiek jest
mocny kiedy prowadzi go Duch Bo¿y. Kiedy nie szuka tej mocy, jest
zamkniêty na ni¹, nie rozeznaje przed Bogiem, otwiera pole do
rozmaitego b³¹dzenia. Jest to doœwiadczenie wielu z nas. Kiedy
œwiêtujemy Bo¿e Narodzenie i przed nami nowy kalendarzowy rok,
sk³adamy sobie najlepsze ¿yczenia. W moje ¿yczenia dla ka¿dego
wpisane jest w³aœnie to byœmy dali siê prowadziæ natchnieniom Ducha
Œwiêtego, byœmy zawsze byli na niego otwarci i dziêki temu
zrealizowali wiele wspania³ych zamys³ów.
Piêkn¹ tradycj¹ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest wpatrywanie siê w
betlejemski ¿³óbek. Jest to spojrzenie na Œwiêt¹ Rodzinê. Patrz¹c na
Dzieci¹tko, Maryjê i Józefa nie ulegajmy jednak tylko ckliwej lulajce,
sk¹din¹d piêknej, ale pomyœlmy o swojej rodzinie, o swojej
odpowiedzialnoœci za ni¹. Niech w ka¿dym budzi siê pragnienie by moja
rodzina stawa³a siê coraz bardziej œwiêt¹, piêkn¹ rodzin¹.
Bogu dziêkujê za wiele wspania³ych rodzin, które dane mi by³o poznaæ,
zarówno u nas w parafii jak i w wielu innych miejscach. Cieszê siê, ¿e
wiele z nich dane mi bêdzie odwiedziæ w czasie tegorocznej kolêdy.
Narodzony Jezus jest darem Boga Ojca dla ziemi. Jest darem mi³oœci
wobec ludzi. Z tego Bo¿ego daru p³ynie nasz ludzki zwyczaj
obdarowywania bliskich upominkami. Cz¹stk¹ œwi¹tecznej radoœci,
która jest w nas chcemy dzieliæ siê z innymi. Dobrze jest kiedy
potrafimy to zrobiæ. Ale pierwszym i najwa¿niejszym darem jaki mamy
wobec bliŸnich jest nasza mi³oœæ. ¯aden, nawet naj³adniejszy upominek,
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nie przys³oni braku mi³oœci. W³aœnie tym w pierwszym rzêdzie mamy
siê obdarzaæ i to nie tylko w œwiêta ale przez ca³y rok. To jest
wymagaj¹ce.
Jezus, najwiêkszy dar mi³oœci Ojca, przynagla nas i wrêcz wymusza,
byœmy chcieli siê stawaæ œwiadkami Jego mi³oœci. bo „po tym wszyscy
poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ wzajemn¹ mieæ bêdziecie”
(Jana 13,35).
x Przemys³aw Kompf

Trochê finansowego i inwestycyjnego podsumowania,
tak¿e o planach na rok 2019
Przy koñcu roku jak zwykle piszê o wydatkach inwestycyjnych parafii.
W tym roku zaraz na pocz¹tku stycznia kosztem 16.000 z³ u³o¿ona
zosta³a droga dojazdowa do samego koœcio³a. Pod koniec lata parafia
podjê³a szereg dzia³añ zmierzaj¹cych do ocieplenia probostwa.
Wymieniony zosta³ piec centralnego ogrzewania. Dotychczasowy
tradycyjny „piec na wszystko” zast¹pi³ nowoczesny na eko-groszek.
W piwnicy zosta³y zamontowane otwieralne ma³e okna, których
dotychczas nie by³o. W zimie z piwnicy w górê sz³o zimne powietrze.
Stolarz przygotowa³ i wymieni³ drzwi wejœciowe z ty³u i z przodu
probostwa, w sumie trzy sztuki. Dotychczasowe by³y ju¿ mocno
nieszczelne. Przy okazji odnawiana by³a stolarka na werandzie
i korytarzu. Na wszystkie okna zosta³y za³o¿one ¿aluzje. Na
grzejnikach instalator zamontowa³ termostaty reguluj¹ce dop³yw ciep³a.
Koszt wszystkich tych inwestycji razem to 40.000 z³. Na szczêœcie nie
wszystko by³o p³acone za jednym razem.
Inne drobniejsze wydatki to naprawa i pog³êbianie studni na cmentarzu,
mapy geodezyjne, dodatkowe ubezpieczenie koœcio³a. Od lipca
Archidiecezja musia³a podpisaæ now¹ umowê z TU Allianz i zmieni³a
siê wysokoœæ sk³adki. Na probostwie po 18 latach u¿ytkowania wysiad³a
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mi lodówka i trzeba by³o j¹ wymieniæ na now¹. Wszystko razem
kosztowa³o 5.500 z³. Na pocz¹tku grudnia parafia wyda³a 4.000 z³ na
ekspertyzê po¿arow¹. Ma ona zwi¹zek z tworzeniem dokumentacji
renowacji zewnêtrznej œwi¹tyni. Za koncert Braci Kaczmarek parafia
zap³aci³a 14.000 z³. Na realizacjê tego zadania mieliœmy 10.000 z³
dofinansowania. Pozwoli³o ono sfinansowaæ wystêp wykonawców
i nag³oœnienie. Banery, plakaty zapraszaj¹ce na koncert i poczêstunek
goœci pokrywaliœmy ze œrodków w³asnych dop³acaj¹c 4.000 z³.
£¹cznie dochody inwestycyjne do grudnia br. (jeszcze nie w ca³ym roku
2018) wynios³y 95.000 z³, wydatki 79.500 z³. W kasie mam
zabezpieczenie na dalsze koszty przygotowania dokumentacji zwi¹zanej
z projektem prac architektonicznych i budowlanych. Prace nad
wspomnianym projektem ca³y czas trwaj¹, chocia¿ zupe³nie ich nie
widaæ, tak jak ich koñca nie widaæ. Wszystko opiera siê na dok³adnych
mozolnych wyliczeniach, które musz¹ byæ zrobione, jeœli ma byæ dobrze
przygotowany remont zewnêtrzny koœcio³a i chcemy siê ubiegaæ
w rozmaitych miejscach o dofinansowanie prac. Przypomnê, ¿e
w 2017 roku zrobiony zosta³ projekt prac konserwatorskich koœcio³a
i poprzedzi³y go badania stanu konstrukcji szkieletowej œwi¹tyni.
Ze œrodków nieinwestycyjnych parafia zap³aci³a w ca³ym roku 2018 za
pr¹d 9.800 z³, licz¹c razem probostwo, kaplicê w Kar³owicach
i koœció³, za zu¿ycie wody 1.000 z³, za œcieki 800 z³, za ogrzewanie
probostwa 3.800 z³, za wywóz œmieci z cmentarza i probostwa razem
10.700 z³, za op³aty telefoniczne 600 z³. Razem jest to kwota 26.700 z³.
W perspektywie roku nadchodz¹cego widzê potrzebê kontynuowania
prac na probostwie. Prace te nie bêd¹ chyba ju¿ tak kosztowne, bo
g³ównie trzeba pomalowaæ œciany. Dokoñczony zostanie remont
korytarza. Odnowiona bêdzie jadalnia i ma³y pokój za biurem
i za jadalni¹. Do tego ma³ego pokoju coœ pragnê wstawiæ. Na razie nie
mówiê co, tylko w tej intencji siê modlê i wierzê, ¿e hojnoœæ Bo¿a nam
pob³ogos³awi. £¹czê to z 20-leciem dzia³ania Parafialnego Zespo³u
Caritas i naszego pisma „Wierzeniczenia”.
Popychaæ bêdziemy sprawê poszerzenia cmentarza. Maj¹c w rêku
uchwa³ê Rady Miejskiej w Swarzêdzu o zmianie planu
zagospodarowania przestrzennego w Wierzenicy mo¿emy podejmowaæ
wysi³ki w sprawie nabycia od Krajowego Oœrodka Wspierania
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Rolnictwa w Warszawie kawa³ka ziemi. Ju¿ wiemy, ¿e cmentarz mo¿e
byæ poszerzony w górê i w stronê Wierzonki. Nie wiem jakie jeszcze po
drodze napotkamy przeszkody i jak d³ugo to potrwa. Z jednym czy
drugim wyjazdem w tej sprawie do Warszawy trzeba siê liczyæ. Tak
samo z mo¿liwymi trudno okreœlonymi wydatkami.
W okresie tegorocznej zimy albo na progu wiosny zrobiony bêdzie du¿y
porz¹dek z ga³êziami na cmentarzu. Oczywiœcie drzew nie bêdziemy
usuwaæ, ale trochê je przytniemy.
x Przemys³aw Kompf

Goœæ tegorocznego odpustu ks. Jerzy Stachowiak
Do odprawienia sumy odpustowej
zaprosi³em ks. Jerzego
Stachowiaka, który w chwili
obecnej jest ju¿ na emeryturze
i mieszka ze swoj¹ rodzin¹
w Czerwonaku. Poniewa¿ jest
w dobrej kondycji zdrowotnej,
doœæ du¿o pomaga w wielu
parafiach naszego dekanatu i nie
tylko. W Wierzenicy tak¿e pojawi³
siê kilka razy. Najbardziej
znacz¹cy by³ jego udzia³ w dniu
3 Maja w czasie uroczystoœci ku
czci Maryi Królowej Polski
i Matki Wierzenicy, po³¹czonej
z poœwiêceniem odnowionego
wzgórza. By³ tak¿e obecny na
Mszy œw. w dniu koncertu Braci
Kaczmarek 17 czerwca.
Moja sympatia dla ks. Jerzego bierze siê z czasów du¿o wczeœniejszych.
Przed szeregu laty dwa, mo¿e trzy razy zajecha³ do mnie do Wierzenicy
na rowerze. Spêdza³ wtedy urlop u swojej siostry w domu rodzinnym
i rekreacyjnie jeŸdzi³ sobie po terenie. W tamtym czasie ks. Jerzy by³
proboszczem w parafii we Wronkach, przy tej okazji te¿ kapelanem
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w zak³adzie karnym. Ojciec jednego z moich podopiecznych akurat
w tym wiêzieniu odsiadywa³ 8 letni wyrok. Prawie siedem lat (odliczyæ
trzeba okres po moim wypadku) jeŸdzi³em do niego niemal co miesi¹c
do Wronek w odwiedziny. Mniej wiêcej 9 - 10 razy w roku. Nieraz
potrzebowa³em pomocy kapelana, szczególnie wtedy, kiedy chcieliœmy
wnieœæ dodatkow¹ paczkê do wiêzienia, albo zale¿a³o mi na szybkim
wejœciu na widzenie, bo musia³em spiesznie wróciæ do domu. Raz, drugi
chodzi³o o dodatkow¹ godzinê widzenia. Aby sobie u³atwiæ i nie
prowadziæ przy wejœciu rozmów z nieciekawie zachowuj¹cymi siê
czasami ludŸmi z obs³ugi wiêziennej, dzwoni³em do kapelana prosz¹c
o interwencje u dyrektora. Niekiedy z tak¹ proœb¹ zaje¿d¿a³em do niego
na probostwo. Ks. Jerzy zawsze by³ ¿yczliwy i pomocny. W³aœnie z tego
czasu bierze siê moja wdziêcznoœæ i szacunek dla niego.
Kiedy pisa³em te s³owa pod koniec listopada nie wiedzia³em jeszcze, ¿e
w tym roku „Wierzeniczenia” œwi¹teczne nie uka¿¹ siê w dniu odpustu
6 grudnia. Có¿ jednak zrobiæ. Nasz naczelny ma wa¿ny wyjazd, a nikt za
niego nie z³o¿y numeru. (Takie my os³y.) Dlatego te¿ dobre s³owo
o odpustowym sumiœcie wypowiem wpierw w koœciele, a z pewnym
opóŸnieniem bêdzie ono do przeczytania w gazetce.
x Przemys³aw Kompf

Kolejny raz Rodzina Rodzinie
Po raz czwarty wystartowaliœmy z akcj¹ pomocy Rodzina Rodzinie.
Jesieni¹ tego roku wytypowaliœmy spoœród mieszkañców naszej parafii
kilka rodzin, tak¿e osób samotnych, którym bêdziemy starali siê pomóc.
Ró¿norodnoœæ i zakres tej pomocy jest du¿y. Od wsparcia w zakupie
produktów codziennego u¿ytku, które u¿ywa siê w ka¿dym domu,
poprzez wymianê zu¿ytych urz¹dzeñ a¿ do prac remontowych. Ten
ostatni punkt wymaga najwiêcej wysi³ku. Potrzebne s¹ nie tylko
materia³y, ale i wykonawcy prac. Nie wszystko bêdzie zrobione do
œwi¹t. Na pewno jednak w stosunkowo bliskim czasie poszczególne
zadania zostan¹ zrealizowane. Caritas parafii daje gwarancjê, ¿e
potrzeby wskazanych osób s¹ rzeczywiste. Wolontariusze zespo³u
w indywidualnych rozmowach ustalili najpilniejsze potrzeby. Potem
zaczyna siê szukanie chêtnych, którzy mog¹ i chcieliby pomóc. Kiedy
robi siê coœ za którymœ razem jest ju¿ ³atwiej, trochê ju¿ wiadomo na
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kogo mo¿na liczyæ. W tym roku uda³o nam siê rozszerzyæ kr¹g
wspomagaj¹cych na szersze grono spoza parafii. Dziêkujemy
wszystkim. Mo¿emy zrobiæ tyle, ile uzbiera siê pomocy. Kierujemy siê
zasad¹ anonimowoœci. Wspomagaj¹cy nie znaj¹ nazwiska ani adresu
osób, którym pomagaj¹. Tak¿e osoby obdarowane nie wiedz¹ nazwiska
ani adresu darczyñców. Oczywiœcie by³y czasem wyj¹tki od tej zasady
np. ktoœ zakupi³ jakieœ potrzebne materia³y i sam je bezpoœrednio
dostarczy³. Nie sposób prze³adowywaæ niektórych artyku³ów.
Z ramienia parafialnego zespo³u Caritas tê akcjê pomocy koordynuj¹
trzy wolontariuszki z Dêbogóry: Ania, Beata i Marysia, po latach
znajomoœci mogê powiedzieæ, s¹ to osoby najwy¿szego zaufania.
M³odsza generacja ma nowe pomys³y i dynamikê. Próbkê tego mo¿emy
znaleŸæ w tekœcie Marysi.
Zainteresowanym w³¹czeniem siê w to dzie³o podajê do kontaktu numer
telefonu i adres poczty elektronicznej.

Anna Lis tel. 502 257 229, liswalczuk@wp.pl
x Przemys³aw Kompf

Nadszed³ grudzieñ, a wraz z nim kolejna ju¿ nasza akcja pomocy
Rodzina – Rodzinie. Tym razem zdecydowaliœmy siê wesprzeæ
9 gospodarstw domowych, w tym 4 rodziny z dzieæmi i 5 osób
samotnych. W tym roku podjêliœmy siê nie lada wyzwania – w trzech
domach chcemy zrobiæ remont, a w jednym za³o¿yæ centralne
ogrzewanie. Jak siê mo¿na domyœleæ, koszty s¹ ogromne i pomimo
najszczerszych chêci, nie dalibyœmy rady po s¹siedzku takim wydatkom
podo³aæ. Dlatego po raz pierwszy zdecydowaliœmy siê w³¹czyæ spore
grono osób spoza naszej parafii do akcji. Jedna z naszych mieszkanek
przeprowadzi³a akcjê charytatywn¹ u siebie w pracy, porywaj¹c serca
kilkuset osób. Jej s¹siadki z Dêbogóry przez trzy dni piek³y pyszne
ciasta, a s¹siedzi chleby, które póŸnej sprzedawa³a pracownikom. Do
tego by³ kiermasz œwi¹teczny, na którym mo¿na by³o kupiæ dostarczone
przez pracowników oraz Dêbogórzan ksi¹¿ki, bi¿uteriê, rêkodzie³o –
ca³y dochód (niema³y!) zosta³ przeznaczony na wsparcie naszego
projektu. Dziêki temu uda siê przeprowadziæ wszystkie zaplanowane
remonty, a pracownicy firmy kupili równie¿ niezbêdne sprzêty – pralkê,
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lodówkê, piecyk, kaloryfery, eko-groszek, ko³dry, poduszki, poœciele,
rêczniki, ca³¹ masê artyku³ów spo¿ywczych i chemicznych. Dziêki ich
ogromnym sercom uda siê wywo³aæ uœmiech na twarzach naszych
Rodzin objêtych pomoc¹. Bardzo siê cieszymy mog¹c podzieliæ siê tym,
co mamy. Wkrótce zacznie siê drugi etap pomocy – remonty. Przy
zaanga¿owaniu s¹siadów
z Dêbogóry i pracowników
firmy Franklin Templeton
Investments Poland
Sp. z o.o., bez wydawania
pieniêdzy na fachowców
przeprowadzimy wszystkie
niezbêdne prace.
Za ca³¹ pomoc i okazane
serce gor¹co
dziêkujemy!!!
Marysia Szlachciak

Wolne miejsce dla Ewy
Tegoroczne listopadowe „Wierzeniczenia” by³y odmienne od
wczeœniejszych podobnych wydañ. Poœwiêciliœmy je w ca³oœci
wspominaj¹c uczestników walk o wolnoœæ Ojczyzny, w tym
Powstañców Wielkopolskich. Zabrak³o wiêc tych zwyczajnych
wspomnieñ, które dostarcza³o nam wiele osób opowiadaj¹c o swoich
bliskich. Kilka tygodni temu zwróci³ siê do mnie pan Leszek Ratajczak
z Barcinka mówi¹c, ¿e chcia³by coœ napisaæ o swojej zmar³ej niedawno
¿onie Ewie. Powiedzia³em mu, ¿eby coœ napisa³ o swojej ma³¿once w
kontekœcie œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i dnia imienin przypadaj¹cego
zawsze w wigiliê 24 grudnia. Bardzo dziêkujê za przekazane s³owa. Od
siebie te¿ coœ dopowiadam. Zmar³a w lipcu œp. Ewa Ratajczak by³a
córk¹ mieszkaj¹cych w Barcinku ma³¿onków Stanis³awy i Edmunda
Gurbadów. Odwiedzaj¹c z Komuni¹ œwiêt¹ starszych i schorowanych
rodziców mia³em dobr¹ okazjê do poznania ca³ej rodziny. W tamtych
latach ma³¿onkowie Ewa i Leszek Ratajczakowie mieszkali w Poznaniu,
a do Barcinka przybywali tylko na weekend do wybudowanego przez
siebie domu postawionego obok domu rodziców. Przy okazji rozmaitych
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spotkañ z ust œp. Ewy nieraz
s³ysza³em ciekawe opowieœci
o dawnych mieszkañcach
Barcinka. Poprosi³em j¹, by
napisa³a coœ o tym do
„Wierzeniczeñ”. Kilka razy
zamieszczaliœmy jej relacje.
Tak¿e w poprzednim
listopadowym wydaniu
przypomnieliœmy jej
wspomnienie o swoim dziadku
Szczepanie Gurbada, który
zgin¹³ we Francji w jesieni 1917
roku. Akurat koñcz¹c sk³adanie
na nowo tego tekstu do wydania
specjalnego „Wierzeniczeñ”
w dniu 2 lipca dosta³em
wiadomoœæ, ¿e jego autorka
przed chwil¹ zmar³a.
Jeszcze za ¿ycia mamy
Stanis³awy z Komuni¹ œwiêt¹
zacz¹³em te¿ przychodziæ tak¿e
do córki Ewy. W³aœnie wtedy
zaczê³o siê jej zmaganie z chorob¹ nowotworow¹. Po pierwszym
uderzeniu choroby powróci³a jeszcze do pracy w banku, w którym by³a
zatrudniona na wa¿nym stanowisku. Ceni³a sobie tê pracê, bardzo j¹
lubi³a, z trudem przyjmowa³a do wiadomoœci, ¿e musi ju¿ z niej
zrezygnowaæ, ¿e dalej nie mo¿e jej wykonywaæ. Chorobê prze¿ywa³a
bardzo œwiadomie. Wyczyta³a na jej temat wszystko, tak¿e na temat
mo¿liwoœci, a w³aœciwie braku mo¿liwoœci leczenia. Gas³a powoli do
koñca œwiadoma, do koñca próbuj¹ca byæ aktywn¹. Zdaj¹c sobie jasno
sprawê, ¿e nadchodz¹ce œwiêta (ubieg³oroczne Bo¿e Narodzenie
i tegoroczna Wielkanoc) mog¹ byæ jej ostatnimi w ¿yciu, chcia³a je
piêknie prze¿yæ. Opowiada³a o przygotowaniu do nich. Dla wielu
znajomych i przyjació³ Ewy zapamiêtanym dniem bêdzie poniedzia³ek
14 maja. Wtedy wszyscy zgromadzili siê w jej domu na spotkaniu.
Mia³em sposobnoœæ w nim uczestniczyæ prowadz¹c wspóln¹ modlitwê.
Ewa promieniuj¹ca pokojem i radoœci¹ chcia³a wszystkim przekazaæ
s³owa podziêkowania za ich ¿yczliwoœæ i po¿egnaæ.
Œp. Ewa, obok wielkiego rzucaj¹cego siê w oczy szacunku dla swoich
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przodków, mia³a te¿ g³êbok¹ wiarê i pobo¿noœæ. Gdy by³a zdrowa,
zawsze przybywa³a do koœcio³a, w chorobie du¿o rzadziej, w ostatnim
roku ju¿ tylko wyj¹tkowo. Modli³a siê w domu powierzaj¹c Bo¿emu
Mi³osierdziu siebie i swoich bliskich. Komunia œw., na któr¹ czeka³a
by³a dla niej czymœ bardzo wa¿nym.
Maj¹c tak¹ kochan¹ blisk¹ osobê obok siebie mo¿na zrozumieæ ¿al
najbli¿szych w³aœnie w te œwi¹teczne dni, ¿e jej nie bêdzie ju¿ w tym
roku przy œwi¹tecznym stole.
x Przemys³aw Kompf

Wspomnienie smaku i zapachu oraz atmosfery
Wigilii i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
poœwiêcone pamiêci Ewy Ratajczak
Dzieñ 24 grudnia nie jest dniem zwyczajnym, zwyk³ym. W przypadku
Ewy, mojej ¿ony, dodatkow¹ nadzwyczajnoœæ tego dnia stanowi³o to, ¿e
na ten dzieñ przypadaj¹ jej imieniny. Wigilia Œwi¹t i Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia to najpiêkniejsze œwiêta rodzinne.
Jak to w zwyczaju mojej Ewy, na kilka dni przed Wigili¹, zaczyna³a
przygotowania. Oczywiœcie stanowi³y one, jak ka¿dego roku, nie lada
wyzwanie dla pozosta³ych cz³onków rodziny (najlepiej dla nas, abyœmy
jak najmniej przebywali w pobli¿u kuchni). Wszystko lub prawie
wszystko musia³o sprawnie dzia³aæ. Ka¿dy z cz³onków rodziny mia³
przypisane zadania do wykonania.
Pierwszy zwiastun zbli¿aj¹cych siê Œwi¹t stanowi³a operacja „okna”.
Œwie¿y zapach wypranych firan i zas³on oraz zapach wymytych okien
zwiastowa³ dalsze zmiany. Kolejny zwiastun zmian stanowi³o przybycie
do domu ¿ywej choinki. „Ubieranie” jej stanowi³o zadanie zastrze¿one
wy³¹cznie dla Ewy. Operacja „ubierania” choinki koñczy³a siê zawsze
w przeddzieñ Wigilii. Od tego momentu mo¿na by³o sk³adaæ pod
choink¹ prezenty. Moim zadaniem by³o przygotowanie karpi.
Prawdziwa kanonada zapachów i smaków zaczyna³a siê na kilka dni
przed Wigili¹, a kulminacja w dniu Wigilii. Ewa zawsze przygotowa³a
co najmniej 12 ró¿nych specja³ów, pocz¹wszy od tradycyjnego barszczu
z uszkami, a koñcz¹c na makie³kach z makiem z orzechami w³oskimi
i p³atkami orzechów migda³owych, za którymi szczególnie przepadaj¹
syn i córka.

10

Nakrywaj¹c stó³ do Wigilii, zawsze stawiane by³o puste naczynie dla
niezapowiedzianego goœcia wieczerzy. Powoli przy stole Wigilijnym
zasiada³a ca³a rodzina. Wypatrywanie pierwszej gwiazdki, ³amanie siê
op³atkiem i sk³adanie ¿yczeñ. Ca³y dom nape³nia³ siê gwarem.
S³uchanie kolêd oraz obdarowywanie siê prezentami. Najwiêksz¹ radoœæ
przynosi³y nam ma³e drobne prezenty, najwa¿niejsze, bo stanowi³y
dowód pamiêci, szacunku i mi³oœci do drugiego cz³owieka. Wszystko
to tworzy³o i sk³ada³o siê na elementy niesamowitej atmosfery Œwiêta
Rodziny. Zwieñczenie tego cudownego dnia stanowi³a Pasterka.
Ewa zawsze uwa¿a³a, ¿e z tradycji nale¿y braæ oraz kontynuowaæ to,
co jest najlepsze. Dla niej Wigilia i Bo¿e Narodzenie by³y zawsze
Œwiêtami Rodziny. Rodzina, praca oraz wiara; to trzy filary jej filozofii
¿ycia. Zawsze mówi³a, ¿e bêdzie robiæ wszystko, aby przez ni¹ nikt nie
p³ata³. By³a nim wierna do koñca.
Mam nadziejê, ¿e mi, synowi i córce uda siê kontynuowaæ, chocia¿
w czêœci, magiê smaków i zapachów oraz tworzyæ niepowtarzaln¹
atmosferê Wigilii i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, jak¿e Rodzinnych Œwi¹t
wyczarowywanych przez Ewê.
M¹¿ z dzieæmi

10 lutego ods³oniêcie tablicy Powstañców Wielkopolskich
Na 10 lutego 2019 roku przewidziana jest uroczystoœæ ods³oniêcia na
naszym cmentarzu tablicy upamiêtniaj¹cej 12 Powstañców
Wielkopolskich pochowanych w Wierzenicy. Latem i jesieni¹
dopytywa³em siê w gminie, na jakim etapie przygotowañ jest ta sprawa.
W rozmowach, które toczy³y siê rok
temu sugerowa³em, by tablicê tak¹
zamontowaæ jeszcze przed 1 listopada.
Wtedy najwiêcej ludzi j¹ zobaczy.
Termin ten okaza³ siê nierealny. Tak¿e
na dzieñ rocznicy wybuchu Powstania
Wielkopolskiego tablicy jeszcze nie
bêdzie. Ca³oœæ przedsiêwziêcia nie jest
jednak taka prosta. Tablice maj¹ siê
pojawiæ na wszystkich cmentarzach w naszej gminie, gdzie wiemy, ¿e
spoczywaj¹ powstañcy. Dwie najwiêksze przygotowywane na
swarzêdzkie cmentarze obejmuj¹ dziesi¹tki nazwisk. Realizacjê zadania
finansuje gmina Swarzêdz, dokumentacjê na ten temat tworzy Ko³o
Swarzêdz Towarzystwa Pamiêci Powstañców Wielkopolskich. Tablice
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wykonuje zak³ad kamieniarski pana Tomasza Filipiaka ze Swarzêdza,
ten sam, który wykonywa³ tablicê pamiêci œp. Damiana Jasiñskiego,
zamontowan¹ równo rok temu 9 lutego w naszym koœciele.
Po Mszy œwiêtej o godz. 11.00 udamy siê na 10 minut na cmentarz i tam
zostanie ods³oniêta tablica pami¹tkowa i zapalony symboliczny znicz
pamiêci. Ze wzglêdu na zimn¹ porê nie przewiduje siê poza tym niczego
specjalnego. Stosowne s³owa mo¿na wypowiedzieæ w koœciele. Tak¿e
modlitwê, która jest najwa¿niejsza mo¿na poprowadziæ w œwi¹tyni.
x Przemys³aw Kompf

Mija kolejny niezwyk³y rok
Kiedy rozpoczyna³ siê rok 2018, dla Wierzenicy jubileuszowy rok
865-lecia istnienia miejscowoœci, na placu przed koœcio³em zobaczyæ
mo¿na by³o pierwsze œlady robót. Prace siê ju¿ rozpoczê³y, ale ¿adnych
efektów nie by³o jeszcze widaæ. ¯yliœmy wyobra¿eniem jak to bêdzie.
Tydzieñ po tygodniu zmienia³o siê wszystko. Robi³o siê coraz ³adniej.
Kiedy przysz³a wiosna, zaczê³y siê nasadzenia. Prace w terminie zosta³y
zakoñczone. Ludzie, którzy znali Wierzenicê z lat wczeœniejszych byli
zaskoczeni ogromem zmian.
Wszystkich mieszkañców
Wierzenicy i wierzenickich
parafian ogarnia³a radoœæ, ¿e
tak d³ugo oczekiwana
inwestycja, o któr¹ by³y takie
starania, wreszcie siê
materializuje.
3 Maja w dniu œwiêta Maryi
Królowej Polski i Matki
Wierzenicy odby³o siê
otwarcie i poœwiêcenie
przebudowanego placu przed
koœcio³em. Tego dnia
Wierzenica dziêkowa³a temu,
który nie tylko obieca³, ale
dotrzyma³ s³owa i zrealizowa³
inwestycjê Panu Burmistrzowi
Marianowi Szkudlarkowi,
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przyznaj¹c mu wyró¿nienie „Przyjaciela Wierzenicy” AD 2018. Przez
jego rêce dziêkowaliœmy ca³ej Radzie Miejskiej Swarzêdza za realizacjê
tego zadania. W koœciele i poza nim ludzi by³o bardzo du¿o, zarówno
osób miejscowych, jak i goœci. T³umnie wiêc œwiêtowaliœmy
rozpoczêcie obchodów 865-lecia istnienia Wierzenicy.
Potem by³y jeszcze dwa inne piêkne dni. Na pocz¹tku lata, w niedzielê
17 czerwca organizowaliœmy w ramach tych samych obchodów koncert
rewelacyjnych Braci Kaczmarek, którzy wraz ze swoimi rodzicami

oczarowali tutejsz¹ publicznoœæ. Tym koncertem dziêkowaliœmy
ludziom, którzy przyczynili siê do powstania odnowionego wzgórza.
Czciliœmy tak¿e wielkie i wa¿ne rocznice 1050-lecia istnienia naszej
diecezji, 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci i wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Znowu w Wierzenicy by³o t³umnie, kilkaset osób
piêknie wype³ni³o wszystkie zacienione zak¹tki przed koœcio³em.
Kolejny niezwyk³y dzieñ
zamykaj¹cy jubileuszowe
obchody mia³ miejsce na
koniec lata, 14 wrzeœnia.
Na koncercie Eleni
organizowanym przez
Zwi¹zek Miêdzygminny
"Puszcza Zielonka"
w ramach Nocy
Drewnianych Koœcio³ów
znowu by³o t³umnie, tym
razem w œrodku œwi¹tyni
i jeszcze na zewn¹trz, nie
wszystkim bowiem uda³o
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siê wejœæ do œrodka. Cieszymy siê, ¿e Wierzenica siê zmienia i krok po
kroku piêknieje. Cieszymy siê, ¿e tylu ludzi do niej zagl¹da i lubi tu
wracaæ, ¿e obok tych zwyk³ych chwil, powtarzaj¹cych siê œwi¹t mamy
te¿ swoje wa¿ne i piêkne niepowtarzalne uroczystoœci, które wielu
zapadn¹ w pamiêci. Za ka¿dym razem powtarzam i bêdê powtarzaæ:
Niech w tej naszej radoœci i dumie Imiê Pañskie bêdzie b³ogos³awione.
x Przemys³aw Kompf

Energetyczna przygoda z Ene¹
W ostatnich miesi¹cach prze¿y³em prawdziwie energetyczn¹ przygodê.
Zaczê³a siê ona w koñcówce sierpnia i na pocz¹tku wrzeœnia. Parafia nie
dosta³a do zap³acenia bie¿¹cego rachunku za pr¹d. Dla wyjaœnienia przy
okazji podam, ¿e co dwa miesi¹ce otrzymujê trzy faktury. Jedn¹ za
kaplicê w Kar³owicach, drug¹ za probostwo i trzeci¹ za zu¿ycie pr¹du
w koœciele. Tej ostatniej w³aœnie we wrzeœniu nie otrzyma³em.
Odczeka³em kilka dni i potem pojecha³em na ul. Poln¹ do Poznania,
gdzie mieœci siê siedziba firmy Enea, chc¹c dopytaæ co siê sta³o. By³em
przekonany, ¿e albo ju¿ wys³ali i mo¿e gdzieœ przesy³ka siê zawieruszy³a
albo, ¿e siê opóŸni³o jej wys³anie. Mi³y i grzeczny pan w punkcie
obs³ugi klienta d³ugo wyszukiwa³ w systemie parafiê w Wierzenicy.
W koñcu znalaz³ i powiedzia³ mi, ¿e tu by³y jakieœ nieprawid³owe
odczyty, to wszystko teraz jest sprawdzane i ¿e muszê czekaæ, bo
dostanê informacjê do domu. Rzeczywiœcie trzy dni póŸniej dosta³em
z Enei du¿¹ kopertê z wydrukiem oko³o 35 faktur (razem 70 kartek) i do
tego blankiet na wp³atê 8.330 z³ w terminie do 09.10.2018r. Dodam
jeszcze, ¿e to wszystko bez jednego s³owa wyjaœnienia o co chodzi
i sk¹d siê to wziê³o. By³em zdumiony, bo przecie¿ parafia wszystkie
wczeœniej wystawiane przez energetykê rachunki op³aca³a. Ich
pracownicy dokonywali odczytów, oni wystawiali faktury. Jeœli gdzieœ
powsta³y jakieœ b³êdy, to ca³kowicie z ich winy. Trudno jest zgodziæ siê
z tym, ¿e swoje b³êdy przerzucaj¹ na klienta. Kwota ponad 8.000 z³ do
zap³acenia to koszt ponad dwóch lat, bowiem dotychczasowo roczne
op³aty za pr¹d w koœciele wynosi³y w ostatnim czasie oko³o 4.000 z³.
Mocno by³em tym zmartwiony.
Postanowi³em, ¿e tego tak nie zostawiê. Poprosi³em o pomoc zacnych
parafian z Dêbogóry, o których wiedzia³em, ¿e maj¹ w zarz¹dzie Enei
jakiegoœ wysoko postawionego znajomego. Pokaza³em im te faktury
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i wype³niony na kwotê 8.330 z³ blankiet. Poprosi³em, ¿eby przedstawili
problem w moim imieniu. Po kilku dniach dosta³em drog¹ odwrotn¹
odpowiedŸ. Rzeczywiœcie by³y jakieœ przeliczenia, bo coœ by³o
niew³aœciwie pod³¹czone, ale w wyniku tych przeliczeñ okaza³o siê ¿e
parafia... ma nadwy¿kê 920 z³. Nie dosta³em wiêc faktury we
wrzeœniu, bo nie musia³em niczego p³aciæ. By³em tym zdumiony, ale
i te¿ ucieszony. Nie dosta³em jednak wyt³umaczenia, sk¹d ten przekaz
na 8.330 z³ do zap³acenia. Na drugi dzieñ pojecha³em znowu do biura
Enei na Poln¹ do Poznania i tam mi to potwierdzono. Poprosi³em, by
dali mi tak¹ informacjê na piœmie. Z³o¿y³em o to stosowny wniosek. Na
drugi dzieñ odebra³em ku mojemu zaskoczeniu jeszcze jedn¹ przesy³kê
z Enei. Przele¿a³a ona kilka dni na poczcie, bo zapomnia³em j¹ odebraæ
otrzymawszy z poczty powiadomienie, a nie wiedzia³em zupe³nie co to
za przesy³ka. By³a to druga du¿a koperta z wydrukiem kolejnych albo
mo¿e tych samych co poprzednio faktur z blankietem do zap³aty
2.460 z³ do 10.10.2018. Podobnie jak za pierwszym razem bez s³owa
wyjaœnienia o co chodzi. Maj¹c ju¿ informacjê z dnia poprzedniego
przesy³ka ta nie zrobi³a ju¿ na mnie ¿adnego wra¿enia, chocia¿ razem
8.330+2.460 daje kwotê 10.790 z³. Tyle bez ¿adnego wyjaœnienia
energetyka oczekiwa³a, ¿e zap³aci im parafia, podczas gdy tak naprawdê
mieliœmy wed³ug ich w³asnych wyliczeñ nadp³atê.
Wyjaœnienie na piœmie dotar³o do mnie po kilkunastu dniach razem
z rachunkiem na prze³omie paŸdziernika i listopada. Wyliczyli, ¿e
rzeczywiœcie parafia mia³a nadp³atê. Ca³y poprzedni rachunek oni sami
zrealizowali z tej nadwy¿ki. Koñcówkê jeszcze odliczyli mi od bie¿¹cej
faktury. Wszystko wiêc siê wyjaœni³o. Nie muszê niczego p³aciæ. Nie
dosta³em jednak wyt³umaczenia albo s³owa przeproszenia za te dwie
nie wiadomo dlaczego wystawione przelewy na kwotê prawie
10.800 z³ do zap³acenia.
Pomyœla³em sobie o zwyk³ym biednym cz³owieku, który dostaje taki
rachunek, ¿e ma zap³aciæ (bagatela) 12 razy wiêcej ni¿ zwykle.
Przecie¿ taka osoba mog³aby to przyp³aciæ zawa³em. Dobrze, ¿e
by³em trochê odporniejszy.
Pawe³ Aposto³ uczy: „B³ogos³awcie, a nie z³orzeczcie”
(List do Rzymian 12,4). B³ogos³awiê wiêc pracowników firmy Enea,
szczególnie tych, którzy obs³uguj¹ nasz region.
x Przemys³aw Kompf
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Informacje o Lucjanie Latosiñskim zbieraliœmy przez wiele lat. Wiêcej
miejsca jego postaci poœwiêciliœmy w 2010 r. w zwi¹zku z jego prac¹ na
Warmii. Napisaliœmy wówczas: Wœród pochowanych na wierzenickim
cmentarzu s¹ powstañcy wielkopolscy, ich wysi³ek zbrojny sprawi³, ¿e
niemal ca³a Wielkopolska po I wojnie œwiatowej wróci³a w granice pañstwa
polskiego. Inaczej by³o z Warmi¹, Mazurami i Powiœlem. Zgodnie z
postanowieniami traktatu wersalskiego koñcz¹cego I wojnê œwiatow¹, o ich
losie zadecydowa³ plebiscyt odbyty 11 lipca 1920 r. W plebiscycie ludnoœæ
zamieszkuj¹ca te tereny mia³a zdecydowaæ o przy³¹czeniu tych ziem do
nowopowsta³ego pañstwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach
Prus Wschodnich. Jego wynik by³ dla Polski bardzo niekorzystny. W ca³oœci
za przy³¹czeniem do Polski opowiedzia³y siê po cztery gminy mazurskie
i warmiñskie oraz piêæ le¿¹cych na Powiœlu. Przez ca³y okres
miêdzywojenny nasi rodacy, którzy nie znaleŸli siê w granicach macierzy,
starali siê o zachowanie jêzyka ojczystego. Pomagali w tym do 1939 r.
polscy nauczyciele. Zyskali oni wiêksz¹ mo¿liwoœæ dzia³ania po uchwaleniu
przez rz¹d pruski w dniu 31 grudnia 1928 r. Ordynacji dotycz¹cej
uregulowania szkolnictwa dla mniejszoœci polskiej. Szko³y polskie mog³y
powstawaæ, ale nie by³y finansowane z bud¿etu centralnego. Kosztami
zwi¹zanymi z za³o¿eniem i utrzymaniem tych szkó³, jak równie¿
zapewnieniem wykwalifikowanych nauczycieli obarczono ich
organizatorów. Wysi³kiem ca³ej spo³ecznoœci polskiej, a szczególnie
Zwi¹zku Polaków w Prusach Wschodnich, w ci¹gu kilku lat powo³ano
piêtnaœcie Polsko-Katolickich Szkó³ Prywatnych. Czêœæ spoœród
pracuj¹cych w nich nauczycieli by³a delegowana z Polski. Na fotografii
z 25 czerwca 1931 r. umieszczonej w ksi¹¿ce Gietrzwa³d dzieje polskoœci
autorstwa Marii Zientary-Malewskiej wydanej w 1976 r. w gronie polskich
nauczycieli z Warmii przy Ÿróde³ku w Gietrzwa³dzie jako czwarty od lewej
stoi Lucjan Latosiñski. Na Warmii pracowa³ w otwartej 1 wrzeœnia 1930
roku polskiej szkole w Stanclewie, Obecnie wieœ znajduje siê w
województwie warmiñsko-mazurskim, powiecie olsztyñskim, gminie
Biskupiec. W czasie plebiscytu w 1920 roku, za Prusami oddano tu 360
g³osów, za Polsk¹ 182 g³osy. Szko³a w Stanclewie powsta³a jako dwunasta,
a ósma w 1930 roku. Prowadzona by³a przez Zwi¹zek Polskich Towarzystw
Szkolnych z terytorium Prus Wschodnich. L. Latosiñski by³ drugim, po
W³adys³awie Stachowskim, z szeœciu nauczycieli pracuj¹cych w niej do
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1939 r. W szkole tej uczy³o siê od
10 do 16 uczniów ze Stanclewa
i Bredynek. Zaraz po jej otwarciu
zaczê³y siê szykany ze strony
Niemców. Dzieci, obawiaj¹c siê
napaœci ze strony uczniów szko³y
niemieckiej, zmuszone by³y
wracaæ do swoich domów
okrê¿n¹ drog¹ przez bagna.
W³adze niemieckie czyni³y
wszystko, by os³abiæ ruch polski.
O pracy jego na tamtym terenie
wiemy, ¿e nie trwa³a d³ugo,
bowiem zaanga¿owanych
nauczycieli, których postawa
i dzia³alnoœæ nie spodoba³y siê
w³adzom niemieckim usuwano.
Typow¹ sytuacj¹ by³o odebranie
polskiemu nauczycielowi prawa
nauczania i cofniêcie wizy na
pobyt w Rzeszy pod zarzutem
anga¿owania siê w pracê
polityczn¹. Wróci³ do Kobylnicy,
z któr¹ by³ zwi¹zany od 1920
roku. Wczeœniej od 1912 r.
pracowa³ w szkole w Wierzonce,
z przerw¹ w latach I wojny
œwiatowej (prawdopodobnie by³
w wojsku). Nastêpnie z dniem
1 kwietnia 1920 r. przej¹³ po
Józefie £ukomskim
kierownictwo powsta³ej w 1902 r. szko³y w Kobylnicy, która znajdowa³a
siê tam, gdzie dziœ jest przedszkole. Praca na Warmii mocno wry³a siê
w pamiêæ tego patrioty. W Kobylnicy, jak zapamiêta³ jego przedwojenny
uczeñ Zenon Bartosik, uczy³ dzieci hymnu Polaków na Warmii „O Warmio
moja mi³a, rodzinno ziemio ma”. Mia³ te¿ teczkê z rysunkami dzieci z
Warmii, w tym z piêknymi pejza¿ami. W pamiêci Z. Bartosika zachowa³ siê
te¿ apel przy maszcie ze sztandarem po œmierci marsza³ka Józefa
Pi³sudskiego, podczas którego jako jeden z najm³odszych uczniów
recytowa³ wiersz. By³ lubianym przez uczniów nauczycielem, podczas
lekcji œpiewu gra³ na skrzypcach. W 1939 r. zosta³ wyrzucony z kobylnickiej szko³y bêd¹cej zarazem jego domem. Po wojnie wróci³ do niej
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rozpoczynaj¹c zajêcia 12 marca 1945 r. w budynku uporz¹dkowanym przez
mieszkañców po pobycie w nim ¿o³nierzy radzieckich. Teresa Ksi¹¿kiewicz
tak wspomina pierwsze dni pobytu w szkole: Zaczê³am szko³ê po wojnie
w 1945 r., przywita³ nas przed szko³¹ doœæ postawny, starszy i bardzo
energiczny pan. Kaza³ siê pok³oniæ i pozdrowiæ Boga. Potem dopiero
pozwoli³ nam wejœæ do klasy. Naukê rozpoczê³o 64 uczniów. Pan Latosiñski
by³ bardzo surowym nauczycielem. Jeœli ktoœ ha³asowa³ lub nie by³
przygotowany do lekcji, to nauczyciel stosowa³ karê; œwie¿¹ rózg¹
dostawa³o siê tzw. „³apê”, a ch³opcy musieli siê wypi¹æ i dostawali przez
ty³ek. W ten sposób utrzymywa³ ³ad i porz¹dek. Mieszka³ nad szko³¹,
a poniewa¿ by³ osob¹ samotn¹, pani Kubiakowa sprz¹ta³a mu i gotowa³a
obiady. W latach 1947-48 razem z nim pracowa³a Aniela Zboralska,
wspólnie wystawiali jase³ka wed³ug tekstów przez ni¹ u³o¿onych. Szko³¹
kierowa³ do przejœcia na emeryturê 19 sierpnia 1948 r. Na œwiat przyszed³
19 grudnia 1885 roku, jego rodzicami byli Joanna z domu Gebel i W³adys³aw Latosiñscy. Zmar³ w Kobylnicy na zawa³ serca 7 czerwca 1958 r.
w wieku 72 lat. Jego grób znajduje siê na wierzenickim cmentarzu na
pocz¹tku górnego pola po lewej stronie g³ównej alejki. Powy¿szy tekst
powsta³ we wspó³pracy z nie¿yj¹c¹ ju¿ Halin¹ Bera z Kobylnicy. Ju¿ po
jego opublikowaniu natrafiœmy na informacjê, ¿e bêd¹c na Warmii pracowa³
te¿ w Jarotach. U schy³ku nastêpnego roku, w numerze 10 (86) jego postaæ
powróci³a w zwi¹zku z ksi¹¿k¹ Wandy Wasik Miêdzy ³¹k¹ a ogrodem. Na
teksty z tego numeru natrafi³ w internecie Przemys³aw Zieliñski,
bibliotekarz z Olsztyna przygotowuj¹cy s³ownik biograficzny
podolsztyñskiej parafii Bart¹g. Zamierza zamieœciæ w nim noty biograficzne
szeregu osób, w tym dzia³aj¹cych w parafii nauczycieli, a jednym z nich by³
Lucjan Latosiñski. Uda³o mu siê nawi¹zaæ kontakt z W. Wasik i za jej
poœrednictwem z nami. Zaowocowa³ on wymian¹ informacji miêdzy
Wierzonk¹ i Olsztynem. My otrzymaliœmy zeskanowane teksty, które
wydatnie powiêkszy³y nasz¹ wiedzê o L. Latosiñskim. Pochodzi³y one
z prac : Tadeusza Orackiego S³ownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiœla
XIXi XX wieku (do 1945 roku) i Tadeusza Filipkowskiego W obronie
polskiego trwania. Nauczyciele polscy na Warmii, Mazurach i Powiœlu
w latach miêdzywojennych. Dziêki pierwszej wiadomo, ¿e na ówczesnym
terenie Niemiec pracowa³ od pocz¹tku wrzeœnia 1930 r. do 30 wrzeœnia
1934 r. Kolejno w uruchomionej 12 wrzeœnia 1930 r. szkole w Jarotach
[niemieckie Jondorf] ko³o Olsztyna [niem. Allenstein], dziœ Jaroty s¹
czêœci¹ Olsztyna. Stanclewie [niem.Stanzlewen, a od 1931 r. Sternsee]
gdzie pracowa³ od pocz¹tku 1932 r. do wrzeœnia 1933 r. Stamt¹d trafi³ do
G³omska [niem. Glumen] na ówczesnym Pograniczu czyli dzisiejszym
powiecie z³otowskim, gminie Zakrzewo. W G³omsku pracowa³ do 30
wrzeœnia 1934 r., kiedy to zosta³ pozbawiony przez w³adze niemieckie
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prawa nauczania i wydalony
z Rzeszy. Dalsze losy L.
Latosiñskiego by³y T.
Orackiemu nieznane. Znacznie
obszerniejsze wiadomoœci o nim
zamieœci³ T. Filipkowski.
Wed³ug niego L. Latosiñski
urodzi³ siê w rodzinie
ch³opskiej w Murzynowie
w powiecie inowroc³awskim.
Uczy³ siê najpierw w szkole
ludowej, a potem w
preparandzie [szko³a
uzupe³niaj¹ca, przygotowywa³a
do nauki w seminarium
nauczycielskim]. Dyplom
nauczycielski uzyska³ w
Rawiczu w 1906 r. Potem po
rocznej s³u¿bie wojskowej
w armii niemieckiej otrzyma³
stopieñ oficerski, a w 1909 r.
zda³ drugi egzamin
nauczycielski, co dawa³o mu
pe³ne kwalifikacje zawodowe
do nauczania w szko³ach
ludowych. Podczas I wojny œwiatowej walczy³ w armii niemieckiej do
listopada 1918 r.? Nastêpnie wróci³ do Wierzonki, a potem pracowa³
w Kobylnicy. Z dniem 1 lipca 1930 r. otrzyma³ urlop s³u¿bowy, po czym
przyby³ do Olsztyna, gdzie zamieszka³ w Domu Polskim i oczekiwa³ na
otwarcie szko³y w Jarotach. Autor ten zawar³ te¿ informacje o cechach jego
charakteru. W kontaktach z ludŸmi by³ stanowczy i osch³y, rzetelnie
wype³nia³ przyjête obowi¹zki zawodowe. Z temperamentu by³ cholerykiem,
³atwo zapala³ siê i reagowa³ w sposób wybuchowy, tote¿ czêsto popada³ w
konflikty z w³adzami i miejscowym otoczeniem, z którym nie umia³ znaleŸæ
wspólnego jêzyka. Poza tym nic mia³ s³uchu, wiêc nie prowadzi³ chóru ani
zespo³u muzycznego we wsi. To one sprawi³y, ¿e w Stanclewie, gdzie
zast¹pi³ W³adys³awa Stachowskiego, nauczyciela spo³ecznika lubianego
przez polskich mieszkañców wsi, zosta³ przyjêty wrêcz wrogo. W tej
sytuacji ogranicza³ siê wy³¹cznie do pracy w szkole, stroni³ od ludzi. Ta
atmosfera mia³a spowodowaæ, ¿e chcia³ zrezygnowaæ z pracy w oœwiacie
polskiej w Niemczech. W marcu 1933 r. po piœmie Poselstwa Polskiego
w Berlinie zdecydowa³ siê pozostaæ. Wed³ug T. Filipkowskiego do
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ostatecznego zakoñczenia pracy w Niemczech przyczyni³ siê jego charakter.
Spotka³ siê z takimi oto zarzutami: Praktyczny i œcis³y metodyk, dba o
pozytywne wiadomoœci, pomija stronê wychowawcz¹. Z natury zaczepny,
bojowo nastawiony, ma ci¹g³e zatargi z miejscow¹ ludnoœci¹ i w³adzami.
Lekcewa¿y sobie pracê pozaszkoln¹ i nie bierze w niej ¿adnego udzia³u. Pod
ich wp³ywem mia³ poprosiæ polskie w³adze oœwiatowe o odwo³anie go
z urlopu s³u¿bowego. Podczas tego okresu pracy by³ skarbnikiem
powsta³ego styczniu 1931 r. warmiñskiego oddzia³u TNPwN [Towarzystwa
Nauczycieli Polskich w Niemczech]. Wspó³pracowa³ z redakcj¹ „Poradnika
Nauczycielskiego” w Berlinie, pracuj¹c w Jarotach opublikowa³ w nim
artyku³ z zakresu metodyki nauczania. Powróci³ do kraju na poprzednie
stanowisko kierownika szko³y w Kobylnicy dalszych jego losów nie uda³o siê
ustaliæ. T. Filipkowski poda³ tak¿e i takie informacje. Zwi¹zek rodziny
Latosiñskich z Warmi¹ nie zosta³ zerwany. Kiedy po wyzwoleniu zaczê³a siê
tworzyæ na Warmii i Mazurach polska administracja, przyby³ tu z ekip¹
pe³nomocnika Rz¹du RP na Okrêg Mazurski kapitan Bronis³aw Latosiñski,
bratanek Lucjana i zosta³ pierwszym komisarycznym prezydentem Olsztyna.
Na stanowisku tym pracowa³ do listopada 1945 r.
Jak widaæ losy L. Latosiñskiego po 1934 r. dla obu autorów by³y nieznane.
W 2012 i 2013 r. usi³owaliœmy iœæ tropem nowych dla nas informacji. Na
pierwszy ogieñ wziêliœmy miejsce urodzenia. Okaza³o siê, ¿e w powiecie
inowroc³awskim jest bêd¹ce siedzib¹ parafii œw. Mateusza Aposto³a
i Ewangelisty Murzynno [w czasach Latosiñskiego by³y to Murzynno Ma³e
i Murzynno Du¿e] a nie Murzynowo. Niestety ówczesny proboszcz
ks. Arkadiusz Wziêch powiedzia³ nam, ¿e ma ksiêgi metrykalne dopiero od
1945 r. O takiej rodzinie nie s³ysza³, nie pomóg³ te¿ mimo ogromnej
¿yczliwoœci ³añcuszek kilku osób w trakcie poszukiwañ telefonicznych.
Bardziej owocne okaza³y siê zwi¹zane ze stopniem oficerskim, ale polskim.
Uda³o siê ustaliæ, ¿e Lucjan Teodor (czyli poznaliœmy te¿ jego drugie imiê)
mia³ stopieñ podporucznika rezerwy piechoty ze starszeñstwem od 1923 r.
Oczywiœcie staraliœmy siê te¿ weryfikowaæ te nowe informacje na miejscu.
L. Latosiñski posiada³ stopieñ oficerski, potwierdzi³ wówczas Micha³
Stachowiak, jego uczeñ (rocznik 1922), mia³ on nawet w Kobylnicy
przyjmowaæ defilady: stra¿y, orkiestry i innych stoj¹c na jakimœ
podwy¿szeniu. Jego zmar³a ¿ona pracowa³a z Latosiñskim i mówi³a o jego
cholerycznym charakterze. Na nasz¹ proœbê Halina Bera popyta³a kilku
innych jego uczniów i oni zgodnie mówili, ¿e nie gra³ i nie œpiewa³. Pewnie
w ramach zajêæ musia³ uczyæ œpiewaæ [nauka œpiewu i gry na instrumencie
by³a obowi¹zkowa dla s³uchacza seminarium nauczycielskiego], a jeœli to
robi³ to na zasadzie uci¹¿liwej pañszczyzny.
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Po d³ugich poszukiwaniach uda³o siê nam nawi¹zaæ kontakt z dwoma
ga³êziami rodziny L. Latosiñskiego, wtedy niewiele o sobie wiedz¹cych.
Informacja od jednej z nich, z przekazu ustnego mojego mê¿a i jego siostry
Bernadety wiem, ze wuj Lucjan by³ nauczycielem w Westfalii, gdzieœ na
Warmii, a na emeryturze mieszka³ w Kobylnicy (Bogumi³a Latosiñska,
Poznañ). Rodzicami Lucjana byli W³adys³aw Latosiñski urodzony
8.07.1856 r. w Abani – P³n. Ameryka [nie uda³o siê odszukaæ miejscowoœci
o takiej nazwie], nauczyciel w Cieœlinie ko³o Inowroc³awia (w wiêc Lucjan
nie pochodzi³ z rodziny ch³opskiej) i Joanna Gebel ur. 6.08.1857 r. córka
Józefa i Marianny z domu Ciesielskiej. Ich œlub odby³ siê 9.02.1880 r.
w Pleszewie. Mieszkali w Murzynnie Wielkim, a ¿ona by³a równie¿
nauczycielk¹. Z tego zwi¹zku, wed³ug pierwszych uzyskanych informacji,
od Danuty Popiak-Górskiej z Poznania, na œwiat przysz³y dzieci, trzej
synowie: Alfons (18.01.1884 r. – 1902 r.), wst¹pi³ do klasztoru, £ucjan
i trzeci syn o nieznanym imieniu. Poszukiwania Jerzego i Bernadety
Kukliñskich ze Strzelna pozwoli³y ustaliæ, ¿e by³a te¿ córka Cecylia
urodzona w listopadzie 1888 r., zmar³a w 1889 r. Tak jak Alfons i Lucjan
przysz³a na œwiat w Murzynnie Wielkim. Byæ mo¿e trzeci syn nosi³ imiê
Julian i urodzi³ siê przed 1884 rokiem. Potwierdzi³y te¿ drugie imiê –
Teodor, urodzonego o trzeciej rano Lucjana. Tak¿e i to, ¿e jest urzêdowy
zapis, przy na nazwisku Wandy – siostry Joanny o zmianie jego pisowni
z Gäbel na Gebel. Matka Lucjana zmar³a 12.06.1890 r. Jeszcze w tym
samym 1890 roku W³adys³aw Latosiñski maj¹cy wtedy 34 lata o¿eni³ siê
z licz¹ca 28 lat Zofi¹ Ann¹ Rzepczyñsk¹ z domu Thierling, czyli wdowiec
poœlubi³ wdowê. Ten zwi¹zek zaowocowa³ trzem córkami: W³adys³aw¹
ur. 01.07.1891 r. w Murzynnie Wielkim, Helen¹ i Martyn¹ (12.10.1893 r. 12.10.1967 r., babcia D. Popiak-Górskiej). W³adys³awa i Martyna jako
sanitariuszki znakomicie zapisa³y siê podczas walk powstañczych 19181919 r. w okolicach Paw³owic ko³o Leszna. Za spraw¹ naszych poszukiwañ
postaæ Lucjana sta³a siê zwornikiem rodzinnych odkryæ i kontaktów –
niesamowitego poruszenia ska³y jak nam napisano. Zaowocowa³y one
spotkaniem przedstawicieli obu tych ga³êzi przy grobie Lucjana
w Wierzenicy 31 lipca 2013 r.
Wspó³praca z Jolant¹ Bierula z Oœrodka Badañ Naukowych im. Wojciecha
Kêtrzyñskiego w Olsztynie pozwoli³a ustaliæ, ¿e Bronis³aw Latosiñski
urodzi³ siê 14 czerwca 1898 r. w Warszawie. Tak wiêc pierwszy powojenny
prezydent Olsztyna nie móg³ byæ bratankiem Lucjana. PóŸniej potwierdzi³y
to tak¿e informacje od rodziny L. Latosiñskiego. Wiadomoœci z tego krêgu
ukazuj¹ zupe³nie inny obraz Lucjana poza prac¹. Jawi siê on jako osoba
otwarta, dusza towarzystwa. Kiedy przyje¿d¿a³ w latach powojennych do
Strzelna, to zaraz sz³y „wici” do naszego miejscowego proboszcza –
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zaciek³ego partnera do gry w karty z wujem przy swojskim wiejskim
jedzeniu (J. Kukliñski). Po przejœciu na emeryturê do œmierci mieszka³ sam
(nie za³o¿y³ rodziny) w Kobylnicy, w domu Mizerskich (na naro¿niku ulic
Dworcowej i Swarzêdzkiej). Podczas wojny, po wyrzuceniu ze szko³y
znalaz³ lokum w domu Rumiñskich (rodziców Wandy Wasik). B. Kukliñska,
która ze swoj¹ mam¹ Janin¹ by³a na pogrzebie Lucjana wspomina³y, ¿e
kondukt pogrzebowy szed³ bardzo d³ugo z Kobylnicy na cmentarz
w Wierzenicy. Jeszcze kwestia imienia. Jeœli jesteœmy na wierzenickim
cmentarzu, to na grobie przeczytamy imiê £ucian. W przywo³anych na
wstêpie publikacjach, czêœci dokumentów urzêdowych i wspomnieniach
osób spoza rodziny wystêpuje on jako Lucjan. Z kolei wszystkie znane nam
relacje rodzinne, akt zgonu i szereg innych dokumentów mówi¹ o £ucjanie.
W urzêdowych niemieckich dokumentach nie mog³o byæ litery „£”, nie ma
jej w tym jêzyku. Mo¿na te¿ znaleŸæ informacje mówi¹ce, ¿e Lucjan jest
forma oboczn¹ imienia £ucjan. £ucjan to rzadki przypadek kiedy mêska
forma imienia jest zdecydowanie mniej popularna od ¿eñskiej – £ucja.
Zwykle forma mêska jest popularniejsza b¹dŸ równorzêdna z ¿eñsk¹: Stefan
– Stefania, Aleksander – Aleksandra.
Czego nie uda³o siê nam jednoznacznie zweryfikowaæ, który z autorów,
T. Oracki czy T. Filipkowski mia³ racjê co do przyczyny zakoñczenia przez
L. Latosiñskiego pracy z polskimi dzieæmiw ówczesnych granicach
Niemiec. Jesteœmy sk³onni uwa¿aæ, ¿e raczej mimo trudnego charakteru
i braku uzdolnieñ zwi¹zanych z muzykowaniem sam nie zrezygnowa³
z pracy za granic¹. Jak napisa³a Jak napisa³a Maria Zientara-Malewska we
Wspomnieniach nauczycielki spod znau Rod³a o nauczycielach szkó³
polskich w powiecie z³otowskim (pracowa³a tam od 1933 r.):19 jest
obywatelami polskimi, a czêœciowo tak¿e polskimi oficerami rezerwy.
W piœmie b¹dŸ co b¹dŸ cywilnego Ministerstwa Wyznañ Religijnych
i Oœwiecenia Publicznego odnoœnie urlopu L. Latosiñskiego (z klauzul¹
"œciœle tajne")mówi siê o zatajeniu urzêdowego charakteru wyjazdu
(delegowania przez Rz¹d Polski). Jego decyzja o pozostaniu w 1933 r. (po
objêciu w³adzy w Niemczech przez Hitlera) sprawia, i¿ prawdopodobn¹
wydaje siê byæ sugestia Jolanty Bierula o jego wspó³pracy z polskim
wywiadem wojskowym. Zami³owanie do wêdrówek, opinia sk³óconego ze
œrodowiskiem i odludka w przypadku domniemanej pracy wywiadowczej
by³y przydatnym elementem. Jako taki by³ zapewne mniej obserwowany
przez w³adze niemieckie. Ktoœ nie bez powodu dba³ , ¿eby na
nauczycielskie placówki do Niemiec wysy³aæ oficerów rezerwy nawet jeœli
nie byli oni formalnymi wspó³pracownikami wywiadu, to mo¿na by³o od
nich uzyskaæ cenne informacje. Niemcy, zw³aszcza za czasów Hitlera, nie
byli naiwni (zreszt¹ sami stosowali podobne metody wywiadowcze bazuj¹c
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na niemieckiej mniejszoœci w Polsce), st¹d wielu polskich
nauczycielizosta³o przez w³adze niemieckie pozbawionych prawa
nauczania i wydalonych z III Rzeszy. Takim by³, po kolejnych drobnych
uzupe³nieniach ze strony rodziny, nasz stan wiedzy o L. Latosiñskim
w po³owie 2016 r. W listopadzie 2016 roku skontaktowa³ siê z nami Andrzej
Grafik, zbieraj¹cy wtedy materia³y do dziejów rawickiego seminarium
nauczycielskiego. W oparciu o nie powsta³a publikacja Rzecz o Rawickim
Seminarium Nauczycielskim, której jest wspó³autorem. Wymiana informacji
o Ÿród³ach i obustronne poszukiwania zaowocowa³y nastêpuj¹cymi
ustaleniami opartymi o analizê dokumentów. L. Latosiñski ukoñczy³
rawickiego seminarium w 1904 roku. Potem roczna s³u¿ba wojskowa
i stopieñ oficerski, byæ mo¿e to w Westfalii by³ w wojsku. Od 20.03.1906 r.
podj¹³ pracê w szkole powszechnej w Pomocnie (Pomocno) w pow.
rawickim, a nastêpnie od 5.11.1909 r. pracowa³ w szkole powszechnej
w Dubinie w tym samym powiecie. W Wierzonce, w szkole parytetycznej
(ucz¹ca dzieci katolickie i ewangelickie, w praktyce oznacza³o to polskie
i niemieckie) pracowa³ od 20.10.1912 r. W 1914 r. najpewniej zosta³
zmobilizowany i walczy³, ale ju¿ od 20.11.1916 r. podj¹³ pracê w szkole
powszechnej w Paw³owicach ko³o Leszna. Ponownie szko³a w Wierzonce
by³a jego miejscem pracy od marca (?) 1919 r. Jest coœ zastanawiaj¹cego
w œwietle zebranych przez nas informacji, co uœwiadomiliœmy sobie w roku
100-lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Rodzina nie ma ¿adnych
informacji o udziale w powstaniu czy walkach na wschodzie (w tych
drugich udzia³ wydaje siê mniej prawdopodobny). Nie figuruje na listach
¿o³nierzy na froncie powstañczym ani w spisach cz³onków towarzystw
powstañczych. Jego przyrodnie siostry W³adys³awa i Maryna walczy³y jako
sanitariuszki w okolicach Paw³owic, a on oficer i nic. Chyba by³ sprawny
fizycznie, bo W³odek pamiêta go jak pieszo przychodzi³ z Kobylnicy do
jego rodziców w Wierzonce, na marginesie jedyn¹ inn¹ opcj¹ by³ rower.
Kolejna dziwna sprawa, poszed³ na emeryturê 18 sierpnia 1948 r. czyli
w wieku 63 lat i raczej nie ze wzglêdu na stan zdrowia, przynajmniej nikt
o tym nie mówi³.
Jad¹c 17 listopada 2017 roku do Szko³y Podstawowej im. Janusza Korczaka
we wsi £¹kie (gmina Lipka, powiat z³otowski), na pó³nocy Wielkopolski na
spotkanie poœwiêcone Augustowi Cieszkowskiemu zajechaliœmy do
G³omska. OdnaleŸliœmy tam zadbany budynek dawnej szko³y polskiej,
w którym L. Latosiñski pracowa³ jako drugi nauczyciel.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Znalezione w archiwalnej prasie

16 grudnia 1921 r. zosta³a uchwalona ustawa o poborze nadzwyczajnej
daniny pañstwowej, celem przywrócenia równowagi bud¿etowej. Osoby
wymienione w „Orêdowniku” z³o¿y³y j¹ dobrowolnie, w poczuciu
odpowiedzialnoœci za swoje niedawno odrodzone pañstwo.
Ofiarodawcy zas³u¿yli na szacunek wspó³czesnych i potomnych.
Z innych Ÿróde³ wiemy, ¿e motywowa³ ich do tego ówczesny w³aœciciel`
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Wierzenicy August Adolf Cieszkowski zwany „Guga”. Zebrana kwota
wynosi³a prawie 120 000 marek polskich (mkp). Niestety inflacja
szybko zniweczy³a ich wysi³ek. Na pocz¹tku 1923 r. nabra³a ogromnego
rozpêdu, kurs marki polskiej szybko spada³. W 1918 r. za 1 dolara
amerykañskiego p³acono 9 mkp, a 30 grudnia 1920 r. ju¿ 600 mkp, po
roku 3 000 mkp. W 1922 r., 30 czerwca, 4 550 mkp, a trzy miesi¹ce
póŸniej 10 000 mkp. Pod koniec 1923 r. trzeba by³o zap³aciæ za niego
6 375 000 marek polskich. Drugim dziwactwem p. Gugi jest jego
sk¹pstwo. Choæ posiada 40 tys. mórg, uwa¿a siê za zrujnowanego. Nie
u¿ywa zapa³ek, dlatego, ¿e mu Wojciech wyt³umaczy³, ¿e ka¿da kosztuje
1000 mk. Pisa³ do p. Stanis³awa Platera, ¿e nie mo¿e z nim czêsto
korespondowaæ, bo go nie staæ na papier listowy. Ten ostatni przera¿ony
tym wyznaniem, przez powracaj¹cego z Riviery Dembiñskiego, przes³a³
mu paczkê papieru i dwie tabliczki czekolady. Tak napisa³a w 1924 r.
Janina z Puttkamerów ¯ó³towska w: Dziennik. Fragmenty wielkopolskie
1919-1933, cena 1 zapa³ki znakomicie odzwierciedla³a ówczesn¹
wartoœæ marki polskiej. Pieni¹dz traci³ wartoœæ, ale nie dobra
materialne. Ostatni z wierzenickich Cieszkowskich nadal dzia³a³ na
rzecz dobra wspólnego. Pan Guga dokonuje zawsze spo³ecznych cudów
wœród swojej s³u¿by folwarcznej. Zebra³ pomiêdzy nimi wagon kartofli
na g³odnych, obecnie zaœ, z jego namowy, kupili jedn¹ akcjê Banku
Polskiego i prawdopodobnie kupi¹ drug¹. Te¿ z tego¿ Dziennika,
18 marca 1924 r.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wiejski proboszcz w Seminarium
We wtorkowy wieczór 11 grudnia, a wiêc w œrodku Adwentu, rozpocz¹³
siê dla mnie niezwyk³y czas. W kaplicy naszego poznañskiego
Seminarium Duchownego przysz³o mi wyg³osiæ pierwsz¹ naukê
rekolekcyjn¹ dla tamtejszych kleryków. Z propozycj¹ podjêcia siê
prowadzenia rekolekcji zwróci³ siê do mnie kilka miesiêcy temu
ks. rektor Szymon Stu³kowski, mój kolega kursowy, z którym razem
w 1986 roku przyjmowaliœmy œwiêcenia kap³añskie. W czasie rozmowy
upiera³ siê, ¿e moja kandydatura jest odpowiednia. Stan¹³em wiêc
w pokorze i z dr¿eniem. Wszak jest to, co tu ukrywaæ, grono
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przeœmiewców. Przypomnia³em zaraz sobie jak za swoich czasów
seminaryjnych sam nale¿a³em do tych co obœmiewali ró¿nych ksiê¿y
goœci i oczywiœcie moderatorów oraz profesorów. Teraz, powiedzia³em,
przyszed³ czas byœcie poœmiali siê ze mnie. Daje na to przyzwolenie
i biorê to za pokutê za wszystkie swoje kleryckie œmichy chichy.
W kolejne dni do soboty wieczór codziennie trzykrotnie podejmowa³em
nauczanie, w tym raz w czasie Mszy œwiêtej.

Gdyby skrótowo uj¹æ o czym mówi³em w czasie kolejnych spotkañ to
da³oby siê to streœciæ w kilku zdaniach. Wielu chrzeœcijan zna Jezusa
jako postaæ z historii. Stale o nim s³ysz¹ w koœciele, coœ tam nawet
o nim wiedz¹. Nie traktuje jednak Jezusa jako swojego zbawiciela, który
ma moc, ³askê by przemieniæ ich ¿ycie. W ¿yciu aposto³ów by³o
podobnie chodzili za Jezusem, patrzyli na znaki, s³uchali Jego
nauczania, podziwiali. W godzinie Jego zatrzymania jednak ca³kowicie
zawiedli. Ze strachu o w³asne ¿ycie pochowali siê i pozamykali w sensie
dos³ownym na trzy spusty. Nie mogli potem uwierzyæ, ¿e widz¹ Jezusa
Zmartwychwsta³ego. Gdy jednak w koñcu to do nich dotar³o, zmieni³o
siê wszystko. Z ludzi zalêknionych przeobrazili siê w nieugiêtych
g³osicieli tylko tego jednego: zmartwychwsta³y Jezus jest jedynym
Zbawicielem. Z zapa³em bêd¹ to og³aszaæ wszem i wobec. Za t¹
prawdê mêczeñsko oddadz¹ swoje ¿ycie, choæ jeszcze nie tak dawno,
bardzo siê bali o w³asn¹ skórê. Pyta³em, czy mieli odwagê powiedzieæ:
Jezu Zmartwychwsta³y uznajê Ciebie za mojego jedynego Pana
i Zbawiciela.
Tego, który uznaje Jezusa jako swojego Zbawiciela ³atwo odró¿niæ od
tego który tego nie uczyni³. Uczeñ Jezusa i to widaæ, otwiera siê na moc
oraz dzia³anie Ducha Œwiêtego. Daje siê prowadziæ Jego natchnieniom.
Nape³nia siê Jego darami, przypomnia³em im te dary. Opowiada³em jak
to Duch Œwiêty kierowa³ poczynaniami aposto³ów: czasami coœ
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nakazywa³, a czasami zabrania³ im coœ robiæ. Mówi³em o rozeznawaniu
w ¿yciu cz³owieka. Uczeñ Jezusa chce poznaæ Jego s³owo, czyta je,
rozwa¿a, zapamiêtuje, ¿yje nim i siê nim dzieli. Mówi³em, ¿e nie ma
¿ycia duchowego bez rozwa¿ania tego s³owa. Biblia jest pierwsz¹ ksiêg¹
ka¿dego chrzeœcijanina, tym bardziej kap³ana i kleryka. Dopiero
poznawszy s³owo Jezusa i pouczenie aposto³ów mo¿na siêgaæ po inne
lektury Koœcio³a w tym rozmaite dokumenty i nauczanie papie¿y
i soborów. £atwo siê domyœleæ, ¿e zachêca³em do modlitwy do Ducha
Œwiêtego i do czytania S³owa Bo¿ego, szczególnie Nowego Testamentu.
Ci, którzy maj¹ zdolnoœæ s³uchania nauczañ w koœciele ca³y ten zestaw
moich katechez znaj¹. Tutaj ³adnie one dzieli³y siê na czêœci i potem
zestawia³y w pewn¹ ca³oœæ.
W drugiej czêœci mówi³em o Koœciele, który jest œwiêty œwiêtoœci¹
Chrystusa i grzeszny grzechami ludzi. Koœció³ jest trudn¹ mi³oœci¹,
szczególnie czujemy to wtedy kiedy zderza siê spojrzenie jak jest z tym
jak powinno byæ. Kiedy oczekujê od innych sam wymagam od siebie
i od siebie zaczynam. Przypomnia³y mi siê s³owa z moich kleryckich
rekolekcji., które prze¿y³em jako diakon w Wielkim Poœcie 1986 roku.
Prowadz¹cy je powiedzia³ wtedy do nas: ju¿ ksi¹dz, a jeszcze nie
chrzeœcijanin, a jeszcze nie cz³owiek. Mocno zapamiêta³em te s³owa
i sobie nie raz je przypomina³em. Na bazie tych s³ów mówi³em dosyæ
szeroko o dojrza³ych i niedojrza³ych postawach kap³añskich, kleryckich.
Jak to gubimy postawy ewangeliczne i powielamy wzory œwiata. Jak
tracimy wra¿liwoœæ na trudne problemy ludzi, jak zamiast pocieszaæ
próbujemy czasem rozliczaæ. Opowiada³em te¿ o znanych mi osobiœcie
wielu dobrych, piêknych i buduj¹cych sytuacjach, których na szczêœcie
w Koœciele nie brakuje.
W czasie ostatniej konferencji odpowiada³em na pytania zadane mi
przez kleryków miêdzy innymi: co by³o moim najbardziej poruszaj¹cym
oraz wstrz¹saj¹cym prze¿yciem w kap³añstwie i tak¿e pytano mnie o
chwile najradoœniejsz¹, ciekawi³o ich co bym powiedzia³ sobie jako
neoprezbiterowi gdybym dzisiaj móg³ cofn¹æ czas. Na to ostatnie
pytanie odpowiedzia³em, ¿e powiedzia³bym: Przemo, dasz radê. Za
moment najradoœniejszy zawsze uznawa³em chwilê œwiêceñ kap³añskich
i czas tu¿ po tej uroczystoœci. Ze wzruszaj¹cych prze¿yæ wskaza³em na
chwilê, kiedy jeden z moich by³ych podopiecznych zapyta³ mnie kiedyœ,
czy mo¿e mi mówiæ tato. Zdarzeñ wstrz¹saj¹cych by³o wiele. Dwa im
wskaza³em, oba z czasów pobytu w Naramowicach w Poznaniu.
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Pierwszy jak mój uczeñ przyszed³ do mnie i w rozmowie, któr¹
zastrzeg³ jako poufn¹ tak jak w konfesjonale powiedzia³ mi, ¿e zamierza
odebraæ sobie ¿ycie. Rozmawia³em z nim póŸniej jeszcze z dwa razy.
Kilkanaœcie dni póŸniej zrobi³ to co zamierza³. Drugie zdarzenie
zwi¹zane by³o z pewnym grudniowym wieczorem(noc¹), akurat teraz
mija 25 lat od tamtej chwili, kiedy w ci¹gu dwóch godzin dowiedzia³em
siê telefonicznie o dwóch tragicznych wypadkach: samochodowym
naszego m³odego wówczas parafianina i o utopieniu siê w wannie
dziewczynki, któr¹ w maju tamtego roku przygotowa³em do I Komunii
Œwiêtej. Przez szereg dni z rodzinami tymi tkwiliœmy na modlitwie.
Odprawia³em im codziennie Mszê œwiêt¹. W dzieñ wigilii Bo¿ego
Narodzenia chowa³em dziewczynkê i w dzieñ wigilii ch³opak otworzy³
oczy i powiedzia³ „mamo”. Mówi³em o dos³ownym prze¿ywaniu
prawdy S³owa Bo¿ego: „weselcie siê z tymi którzy siê wesel¹ i p³aczcie
z tymi którzy p³acz¹” (Rzymian 12,15).
Nie potrafiê powiedzieæ, czy to co powiedzia³em by³o dobre dla
kleryków. Nie pyta³em seminaryjnych prze³o¿onych, czy s¹ zadowoleni,
tak¿e seminarzystów nie pyta³em, co mieli by zreszt¹ odpowiedzieæ?
Sprawiali wra¿enie osób dobrze wychowanych. Jedyne co mi pozosta³o
jako sygna³ to fakt, ¿e od pierwszego dnia by³y osoby, które chcia³y
opowiadaæ o sobie, które siê spowiada³y, zadawa³y osobiste pytania.
Uzbiera³o siê ich na pewno kilkanaœcie.
W ostatnim dniu niesamowitym wzruszeniem by³o dla mnie zobaczyæ
mojego ksiêdza proboszcza z rodzinnej parafii. Dziœ ju¿ jest na
emeryturze. Akurat wszed³ do kaplicy kiedy mia³em nauczanie. Od lat
pe³ni rolê spowiednika seminaryjnego i w³aœnie przyszed³ na godzinê
spowiedzi. W zakoñczeniu nauki zwróci³em siê do niego
i podziêkowa³em mu za wiele piêknych gestów uczynionych w stosunku
do mnie. Podszed³em potem do niego i uca³owa³em jego kap³añskie
d³onie.
Wiele razy stawa³em na ambonie podejmuj¹c siê roli rekolekcjonisty. Ze
wzglêdu na mnóstwo osobistych odniesieñ te pozostan¹ mi w pamiêci
jako szczególne. Myœlê, ¿e nie muszê dodawaæ, i¿ pob³ogos³awiwszy
na zakoñczenie rekolekcji indywidualnie wszystkich kleryków,
zaprosi³em ca³e poznañskie seminarium do najpiêkniejszego koœcio³a
diecezji w Wierzenicy .
x Przemys³aw Kompf
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Odwiedziny kolêdowe
Czwartek, 27 grudnia:
od 9.00 Kar³owice u niepracuj¹cych i na zamówienie,
od 17.00 Kar³owice: Kasztanowa 10, 8, 6 od ostatniego wejœcia.
Pi¹tek, 28 grudnia:
od 9.00 Wierzenica u niepracuj¹cych i na zg³oszenie.
od 17.00 Kar³owice: Kasztanowa 2 i 4 od ostatniego wejœcia.
Sobota, 29 grudnia
od 9.00 Kar³owice: Kasztanowa 1,3, Topolowa od koñca, do
Kasztanowa 12.
od 13.00 Dêbogóra: Kar³owicka przy szkole, Wierzonka obok szko³y.
Niedziela, 30 grudnia
od 13.00 Wierzenica na stawem, leœniczówka, Wierzenicka 23, 21,
19,24, 22, 20, 17, Dêbowa, Podjazd, dworek i przy dworku.
Poniedzia³ek, 31 grudnia
od 9.00 Wierzonka wszystkie bloki u niepracuj¹cych i na zamówienie,
Œroda, 2 stycznia:
od 9.00 Dêbogóra u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00 Wierzonka: Gminna 38
od 18.00 Dêbogóra: Brzozowa.
Czwartek, 3 stycznia
od 17.00 Wierzonka: Leœników i Dzia³kowa nowa czêœæ.
Pi¹tek, 4 stycznia
od 9.30 Ludwikowo (razem z obejœciem chorych)
od 17 00 Mielno: Akacjowa i Brzozowa, Sarnia.
Sobota, 5 stycznia
od 9.00 Dêbogóra: Dêbowa, D¹brówki, Leœna, Kasztanowa, Wierzbowa
przy Kasztanowej.
Niedziela, 6 stycznia
od 13.00 Dêbogóra: Kalinowa, Wi¹zowa, G³ogowa, Klonowa,
Jaworowa, Czeremchowa, Wierzbowa (przy Jaworowej)
od 19.00 Wierzenica: Lisia od stawu.
Poniedzia³ek, 7 stycznia
od 9.00 Wierzonka: Gminna 1,3,5,6 i Dzia³kowa stara czêœæ u
niepracuj¹cych, od 17.00 u pozosta³ych.
Wtorek, 8 stycznia
od 9.00 Mielno u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00 Mielno: Leœna od koñca i Poznañska 13,
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Œroda, 9 stycznia
od 17.00 Mielno: £¹kowa, Poznañska 15.
Czwartek, 10 stycznia
od 17.00 Mielno: Grzybowa, Poznañska od pocz¹tku, Polna,
Pi¹tek, 11 stycznia
od 9.00 Barcinek i Bugaj u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00 Bugaj: Swarzêdzka.
Sobota, 12 stycznia
od 9.00 Bugaj: Zachodnia i Wierzonka, Ostatnia
od 14.00 Wierzenica: Wierzenicka 18,16,14, Œliwkowa.
Niedziela, 13 stycznia
od 12.30 Wierzonka: Gajowa, Gminna 9,11,13,15,17,19.
Poniedzia³ek, 14 stycznia
od 17.00 Poznañska 12 i 14 i od 24 do koñca wraz z Lisi¹.
Wtorek, 15 stycznia
od 17.00 Barcinek i Wierzonka, Barciñska.
Na niedzielê 27 stycznia mog¹ siê zg³aszaæ osoby spoza parafii, które
chcia³yby, ¿ebym je odwiedzi³ na indywidualne zaproszenie.
Pocz¹tek od 13.00. Trzeba siê umówiæ w zakrystii, telefonicznie
510 71 71 76 albo xpk@vp.pl
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SpowiedŸ œwi¹teczna z udzia³em kap³anów z dekanatu
czerwonackiego, niedziela 23 grudnia:
od 15.00 do 15.30 w Wierzenicy
od 16.30 do 17.00 w Kar³owicach.
Pasterka poniedzia³ek 24 grudnia:
22.00 Kar³owice i 24.00 Wierzenica.
W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia Msze œw. w ci¹gu dnia jak
w ka¿d¹ niedzielê: o 7.30 i 11.00 w Wierzenicy i 9.15 w Kar³owicach.
W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 17.30.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w naszej diecezji Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego.
W niedzielê 30 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na
zakoñczenie ka¿dej Mszy œw. b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny.
W poniedzia³ek 31 grudnia Msza œw. na zakoñczenie roku
o 17.30 w Wierzenicy i o 19.00 w Kar³owicach.
Od 23.00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu.
W Nowy Rok we wtorek 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej
Rodzicielki w Wierzenicy zostanie odprawiona o pó³nocy pasterka
noworoczna.
W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione
o 12.30 i 17.30 w Wierzenicy i o 15.00 w Kar³owicach.
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zawsze zwracam uwagê,
porz¹dku niedzielnego.
W czwartek 3 stycznia od 8.00 obejœcie chorych w Wierzonce,
Barcinku i Wierzenicy.
W pi¹tek 4 stycznia od 8.00 obejœcie chorych
w Kar³owicach, Ludwikowie (+kolêda), Mielnie,
W niedzielê 6 stycznia Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego
Prze koœcio³em odbêdzie siê zbiórka na dzie³a misyjne.

