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W mocy Ducha Œwiêtego
Nawracajcie siê
i wierzcie w Ewangeliê
Rozpoczynamy kolejny Wielki Post. Jest to czas, w którym Koœció³
mówi byœmy zrezygnowali z zabaw i innych rozrywkowych atrakcji,
byœmy przystanêli i zastanowili siê nad swoim ¿yciem. Potrzebujemy
takiego zastanowienia. Nie powinniœmy ca³e ¿ycie mówiæ, ¿e nie mamy
czasu i ci¹gle byæ bezmyœlnymi. Nie mamy wp³ywu na to co robi¹ inni,
nawet nasi bliscy. Mamy jednak przemo¿ny wp³yw na siebie i to w³aœnie
nale¿y wykorzystaæ w dobrym.
Jezus, Zbawiciel œwiata, tym którzy uwierzyli w Imiê Jego powie: uczcie
siê ode Mnie, naœladujcie Mnie. Nie przyszed³em na ten œwiat aby mi
s³u¿ono ale aby s³u¿yæ. ¯yciem swoim uprawomocni³ te s³owa. Nie ma
wiêkszej mi³oœci gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za swoich przyjació³.
Jezus by³ pos³uszny woli Ojcu a¿ do œmierci, a by³a to œmieræ krzy¿owa.
¯ycie chrzeœcijañskie to ci¹g³e przypominanie sobie: b¹dŸ wola Twoja,
nie moja. Jezu naucz mnie byæ pos³usznym woli Ojca. Wiem,¿e Ojciec
chce mojego dobra i mi b³ogos³awi. Spogl¹danie na krzy¿ umacnia w
trwaniu w wiernoœci a¿ do koñca.
W bie¿¹cym roku podobnie jak w roku ubieg³ym Koœció³ przypomina
te¿, ¿e wszyscy z ³aski Jezusa jesteœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym, ¿e
jesteœmy w mocy Ducha Œwiêtego. To w³aœnie Duch Œwiêty sprawia,
¿e wszystkie nasze dobre postanowienia mo¿emy zrealizowaæ. Stale
widzê potrzebê ci¹g³ego nawracania siê i ustawicznego pog³êbiania
wiary w Ewangeliê.
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Ewangelia to dobra nowina o Jezusie, to dobre i m¹dre s³owo Jezusa. To
nauka, ¿e jestem promotorem dobrych czynów p³yn¹cych z wiary
i pobo¿noœci, a tak¿e aposto³em dobrego s³owa. Wiele zaczyna siê
w³aœnie od dobrego s³owa. £otrowi z krzy¿a wystarczy³o kilka s³ów.
Rzeczywiœcie tak niewiele potrzeba. Tak blisko ale zarazem jak daleko.
Niech tegoroczny Wielki Post bêdzie czasem kiedy zrobimy choæ jeden
ma³y krok w dobrym, Bo¿ym kierunku.
x Przemys³aw Kompf

Dziêkujê za wszelk¹ kolêdow¹ ¿yczliwoœæ
Kiedy mijaj¹ Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w ka¿dej parafii rozpoczyna
siê czas odwiedzin kolêdowych. W zale¿noœci od wielkoœci parafii
kolêda trwa kilka tygodni i na ogó³ koñczy siê przed dniem drugiego
lutego, czyli przed œwiêtem Ofiarowania Pañskiego. W Wierzenicy
kolêda w tym roku trwa³a do wtorku 15 stycznia.
PóŸniej to ju¿ by³y tylko miejsca, w których odwiedziny zosta³y
prze³o¿one i tak¿e u kilku przyjació³ Wierzenicy poza parafi¹. W tym
roku niektóre domy odwiedza³em po raz dwudziesty. Trasy mam
doskonale opanowane, wiem co w jakim czasie jestem w stanie obejœæ.
Wiem te¿ kogo mo¿na odwiedziæ przed po³udniem. To bardzo pomaga
i przyspiesza. Aby za bardzo siê nie forsowaæ w czasie trwania kolêdy
staram siê nie robiæ nic dodatkowego.
>>>

Z dobrym s³owem
na drodze krzy¿owej Jezusa
„przyjmijcie w duchu ³agodnoœci
zaszczepione w was s³owo”
(Jakuba 1,21)
1. Jezus skazany na œmieræ.
S³owo wypowiedziane jest czêsto s³owem
nies³usznego oskar¿enia. Z ust wyp³ywa ³atwo, a
skutki czêsto s¹ powa¿ne. Niesprawiedliwe os¹dy.
Nie s¹dŸcie abyœcie nie byli s¹dzeni.
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Osobom, które chcia³yby porozmawiaæ sobie d³u¿ej nieodmiennie
powtarzam. Taka mo¿liwoœæ istnieje. Wystarczy tylko siê umówiæ.
Niektórzy wiedz¹, ¿e mam zwyczaj odwiedzin niedzielnych,
ewentualnie w sobotê od rana. Wtedy na ogó³ wszyscy maj¹ wiêcej
spokojnego czasu. Ceniê sobie wszystkie twego typu spotkania.
Pod wzglêdem iloœci mieszkañców wiele siê w parafii nie zmienia.
Uby³o trochê osób w Kar³owicach i Wierzonce. Najczêœciej s¹ to
wyprowadzki poza parafie osób, które wesz³y w wiek dojrza³y i opuœci³y
dom rodzinny. Przyby³o kilka rodzin: dwie w Wierzonce, dwie w
Mielnie i dwie w Dêbogórze. Tych, którzy tu s¹ od niedawna i maj¹
teraz okazje czytaæ te s³owa, pozdrawiam w sposób szczególny
i zapraszam do parafii.
Ka¿dego roku dziêkujê za wszelk¹ ¿yczliwoœæ okazywan¹ parafii i tak¿e
mnie osobiœcie. Za modlitwê, za wszystkie poczêstunki i ofiary z³o¿one
w czasie kolêdy. W tym roku zebra³em na rzecz parafii dok³adnie
26070.To wiêcej o przesz³o dwa i pó³ tysi¹ca w stosunku do roku 2018
i o ponad tysi¹c wiêcej ni¿ w rekordowym dot¹d roku 2017. Czujê siê
w obowi¹zku poinformowaæ o rozdysponowaniu tych pieniêdzy, bo
przecie¿, trzeba to podkreœlaæ, nie s¹ to prywatne pieni¹dze ksiêdza.
Dziêki tym ofiarom parafia mog³a zap³aciæ wszystkie swoje
zobowi¹zania wobec koœcio³a diecezjalnego (tacê z pierwszych niedziel
miesi¹ca , daninê diecezjaln¹ w czêœci przypadaj¹cej na kuriê, bratersk¹
pomoc kap³añsk¹, materia³y duszpasterskie, biuletyn KAI) 9900 z³.
Ubezpieczenie koœcio³a wynios³o du¿o dro¿ej ni¿ rok temu 1400. Na
ca³y rok zakupi³em hostie, komunikanty, olej do œwiec i wino mszalne.
Trochê wiêcej ni¿ rok temu. Kosztowa³o to 900 z³. W ubieg³ym roku
wszystkiego starczy³o na styku, przed niedziel¹ 6 stycznia musia³em
pospiesznie jechaæ na zakupy. Brakowa³o hostii, komunikantów i wina.
Do œwiec wla³em resztki oleju. Za wywóz œmieci
z probostwa zap³aci³em na ca³y rok 240 z³., tyle

2. Jezus bierze krzy¿ na swoje ramiona.
Codziennie jestem odpowiedzialny za s³owo, które
wychodzi z moich ust. Nie mówiê co wiem, tylko
wiem co mówiê. Im trudniejsza sprawa tym
bardziej wa¿ê s³owa.
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samo za abonament rtv. Mój ZUS i podatek skarbowy na rok
2019 wyniós³ razem 5000 z³. Wydatki te daj¹ kwotê 17680. W koñcu
stycznia parafia zakupi³a nowe organy elektroniczne dla koœcio³a
w Wierzenicy. Do tego wydatku do³o¿y³em 1500 z ofiar z kolêdy. Przy
okazji powiem ¿e ca³y ten zakup (pierwsza tegoroczna, trochê
nieplanowana ale konieczna inwestycja) kosztowa³ parafie 11500.
Z 6700 z³ które zosta³y do³o¿y³em 1000 do pr¹du, który bêdzie do
zap³acenia w marcu, 3000 do wywozu œmieci z cmentarza, koszta
podro¿a³y znacznie od nowego roku, na koszty ogrzewania probostwa
zabezpieczy³em 2000 z³. Ogrzewanie domu ekogroszkiem jest dro¿sze
ni¿ palenie drewnem. Po pierwszym sezonie bêdê wiedzia³ dok³adniej
jaka jest ró¿nica. 700 z³ zabezpieczy³em te¿ na obs³ugê domowej
oczyszczalni. Dot¹d w ramach gwarancji zajmowa³a siê tym gmina,
u¿ytkownik rozlicza³ siê z Zak³adem Gospodarki Komunalnej, teraz
spoczywa to na naszej g³owie.
Tylko dziêki ¿yczliwoœci ludzi parafia mo¿e wszystkie swoje
zobowi¹zania finansowe realizowaæ i nie ma ¿adnego zad³u¿enia.
Dlatego te¿ raz jeszcze dziêkujê. O innych wp³ywach i wydatkach
parafii pisa³em w ostatnim ubieg³orocznym numerze, teraz wiêc ju¿ do
tego w¹tku nie wracam.
x Przemys³aw Kompf

W sprawie poszerzenia cmentarza wizyta w Warszawie
W tej wa¿nej dla naszej spo³ecznoœci sprawie zosta³ zrobiony istotny
krok do przodu. Nic tak nie robi dobrze jak bezpoœrednie spotkania.
Zastanawia³em siê, czy to jest ju¿ ten moment ¿eby jechaæ do Warszawy
i tam rozmawiaæ osobiœcie z dyrektorem agencji
w sprawie mo¿liwoœci przejêcia na rzecz naszego
cmentarza kawa³ka ziemi do niej nale¿¹cej.

3. Jezus pierwszy raz upada.
Jak to jest, ¿e z tych samych ust wychodzi s³owo
b³ogos³awieñstwa i przekleñstwa. Jêzyk cz³owieka
to czêsto siedlisko nieprawoœci.
Chwalimy Boga i przeklinamy ludzi.
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W sumie zabiegamy o teren od 0,5 do 1 ha. przylegaj¹cy bezpoœrednio
do cmentarza. Tyle wystarczy ¿eby cmentarz móg³ funkcjonowaæ przez
nastêpne kilkadziesi¹t lat. Szkoda, ¿e nie mo¿emy za³atwiaæ tego na
miejscu w Poznaniu. Zupe³nie nie od nas zale¿y kto jest obecnie
w³aœcicielem ziemi..
Mój wyjazd do Warszawy mia³ miejsce we wtorek 12 lutego.
Towarzyszy³a mi w nim pani Irena Prokop. Przedtem ju¿ wczeœniej
wys³aliœmy wszystkie stosowne pisma wraz za³¹cznikami niezbêdnych
dokumentów. Najwa¿niejszym z nich by³a zgoda naszej gminy na
zmianê planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzenica
uwzglêdniaj¹ca potrzebê poszerzenia cmentarza. Staraliœmy siê o ni¹
dobrych kilka lat. W paŸdzierniku ubieg³ego roku wreszcie ja
uzyskaliœmy. Trochê siê obawia³em, ¿e w trakcie spotkania us³yszymy:
zobaczymy co siê da zrobiæ. Tymczasem od razu us³yszeliœmy, ¿e
agencja nie widzi ¿adnego problemu w sprzeda¿y nam tego kawa³ka
ziemi. W najbli¿szym czasie za zgod¹ agencji na nasze zlecenie
wykonany zostanie pomiar geodezyjny i na podstawie tego
rzeczoznawca ustali wartoœæ ziemi. Potem mo¿e ju¿ byæ sporz¹dzona
umowa notarialna. Nie wygl¹da to zbyt skomplikowanie. Liczê, ¿e
koszty nie bêd¹ przekraczaæ naszych mo¿liwoœci. Gdyby agencja chcia³a
zbyt du¿o bêdziemy siê zastanawiaæ jak z tego wybrn¹æ.
Na razie nie rozpatrujemy wariantu, ¿e teren przejmuje nieodp³atnie
gmina i po 10 latach nam przeka¿e. Taka mo¿liwoœæ istnieje. Nie wiem
jednak kto bêdzie w³odarzem gminy za 10 lat i wcale nie jestem pewien,
czy nie bêdzie to ktoœ komu bêdzie mi³a jakaœ lokalna wojenka z
koœcio³em i na z³oœæ nie bêdzie chcia³ nam daæ tej ziemi. Nie myœlê te¿
o wymianie ziemi bez kosztów miêdzy parafi¹ i agencj¹. To te¿ jest
mo¿liwe. Proboszcz jako administrator mo¿e nabyæ coœ dla parafii ale
nie mo¿e zbyæ maj¹tku trwa³ego bez zgody biskupa,
czyli rz¹dcy diecezji. To w³¹cza³oby do rozmów

4. Jezus spotyka swoj¹ Matkê.
Ile¿ zale¿y od m¹drych s³ów matki i ojca, od ich
dobrego przyk³adu, od ich s³ów modlitwy, a nawet
od ich milcz¹cej obecnoœci.
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kurie metropolitaln¹ w Poznaniu i jak s¹dzê znacznie by ca³¹ sprawê
opóŸni³o. Kuria, wiadomo, ma na g³owie ca³¹ diecezje, a nie tylko jedn¹
parafiê. Mam nadziejê, ¿e w kolejnych wydaniach bêdzie mo¿na pisaæ
o dalszym postêpie sprawy.
x Przemys³aw Kompf

Ods³oniêcie tablicy Powstañców Wielkopolskich

10 lutego po Mszy œw. o 11.00 na naszym cmentarzu, z inicjatywy
w³adz naszej gminy nast¹pi³o ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej
poœwiêconej pamiêci 12 Powstañców Wielkopolskich u nas
pochowanych. Zamys³ ten zapowiadany by³ ju¿ jesieni¹ 2017 roku.
Du¿¹ aktywnoœæ na tym polu wykazywa³o te¿ Ko³o Swarzêdz
Towarzystwa Pamiêci Powstañców Wielkopolskich. W moim
przekonaniu jest to niezwykle cenne przedsiêwziêcie. M³odszemu pokoleniu wychowuj¹cemu siê
w zupe³nie innej rzeczywistoœci nie wolno

5. Szymon z Cyreny pomaga

nieœæ krzy¿ Jezusowi.
Aby pomóc drugiemu czasami nie potrzeba wielkich czynów, wielkiego poœwiêcenia, czy zaanga¿owania, czêsto wystarcza dobre buduj¹ce s³owo.

1 [150] 2019

7

zapominaæ o przesz³oœci w czasie której trzeba by³o walczyæ
z nara¿eniem ¿ycia dla wolnoœci Ojczyzny. Do tej uroczystoœci
„Wierzeniczenia”, co podkreœlê nie bez satysfakcji, tak¿e wnios³y swój
wk³ad, przypominaj¹c w numerze specjalnym wydanym w listopadzie
ubieg³ego roku sylwetki wiêkszoœci w tych osób.
Kiedy konsultowano ze mn¹ projekt tej tablicy, zaproponowa³em dla niej
miejsce i napis bêd¹cy mottem przewodnim. Od razu do g³owy
wskoczy³y mi s³owa z Ksiêgi M¹droœci: „a dusze sprawiedliwych s¹
w rêku Boga” (3,1). Jest to zdanie, które oddaje i t³umaczy wszystko.
Prosi³em te¿ by na tablicy pozostawiono trochê wolnego miejsca, bo
przecie¿ wcale nie jest powiedziane, ¿e zidentyfikowaliœmy wszystkich
powstañców. Patrz¹c tylko na nasze skromne „Wierzeniczenia” sami
widzieliœmy jak liczba uczestników powstania
i wiedza o nich przez szereg ostatnich lat nam siê

6. Weronika ociera twarz Jezusowi.
W s³owie zapisana jest odwaga cz³owieka: umiem
powiedzieæ swoje zdanie patrz¹c gdzie dobro i
prawda, a nie by przypodobaæ siê komuœ.
Umiem byæ znakiem sprzeciwu.
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powiêkszy³a.
Pod koniec Mszy
œw. w koœciele
zabra³ g³os pan
burmistrz Marian
Szkudlarek. Po
nim wyst¹pi³
jeszcze pan
Arkadiusz
Ma³yszka
przewodnicz¹cy
Ko³a Swarzêdz
Towarzystwa
Pamiêci
Powstañców
Wielkopolskich.
Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp chóru Akord ze Swarzêdza. Cieszy³em
siê, ¿e cmentarzu przy ods³oniêciu tablicy zgromadzi³o siê sporo osób.
Obecni byli tak¿e potomkowie u nas pochowanych powstañców. Na ich
grobach zosta³y po³o¿one specjalne oznaczenia przygotowane przez
gminê.
Dla utrwalenia w pamiêci, dodatkowo jeszcze, w dniu 3 maja 2019 roku
ma³e tabliczki z imieniem i nazwiskiem pochowanych u nas
powstañców pojawi¹ siê na ³awkach w koœciele. Poniewa¿ mê¿czyŸni
lubi¹ siedzieæ z ty³u, zarezerwujemy dla nich miejsce w ostatnich
³awkach po lewej stronie od wejœcia g³ównego do œwi¹tyni.
x Przemys³aw Kompf
PS. Przy okazji tego spotkania pan Arkadiusz
Ma³yszka zostawi³ mi trochê wydawnictw
zwi¹zanych z rocznic¹ wybuchu Powstania
7. Jezus drugi raz upada.
£atwo jest przejœæ od s³ów mi³oœci
do s³ów nienawiœci, od czynów mi³oœci
do czynów nienawiœci.
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Wielkopolskiego. Poœród tych materia³ów najciekawsza by³a
czterostronicowa nadbitka z Kurjera Poznañskiego z dnia 28 grudnia
1918 roku z nag³ówkiem na pierwszej stronie „Przybycie
Paderewskiego” i potem dalej szczegó³owym emocjonalnym opisem
tego wydarzenia. Chocia¿ jakoœæ druku w stosunku do dzisiejszych
mo¿liwoœci nie by³a najlepsza, przeczyta³em ca³y numer od pocz¹tku do
koñca. By³a to pasjonuj¹ca lektura i jak¹ niesamowit¹ przyjemnoœæ
sprawia³o samo trzymanie w rêku tej gazety. Wszystkie wydania
ówczesnego Kurjera Poznañskiego mo¿na znaleŸæ na stronie
Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, nie raz tam zagl¹dam by zaczerpn¹æ
z rozmaitych zasobów. Jednak trzymaæ w rêku historyczny dokument
jest to coœ zupe³nie innego. Wra¿enia nie psuje pamiêæ o tym, ¿e to
tylko kopia.
xPK

Szko³a marzeñ
Po feriach zimowych dzieci wróci³y do szko³y. Dla szko³y w Wierzonce
poniedzia³ek 28 stycznia by³ dniem wyj¹tkowym. Tego dnia rozpoczê³y
siê lekcje w odnowionym gmachu, który przez kilka miesiêcy by³
nieczynny i prowadzono w nim kapitalny remont. Dzieci od wrzeœnia do
stycznia uczy³y siê w salkach umieszczonych w specjalnie
postawionych kontenerach. Nikt jednak z tego powodu nie narzeka³.
Wszyscy mieli œwiadomoœæ, ¿e jak skoñczy siê ten remont znacz¹co
zmieni siê wygl¹d szko³y. Tego pierwszego dnia nie tylko dzieci ale
i wszyscy doroœli, przede wszystkim rodzice, chcieli zobaczyæ jak
wygl¹da szko³a. Wyczuwa³o siê du¿e podekscytowanie i zadowolenie.
Szko³a po remoncie prezentuje siê ³adnie. Dziêki likwidacji dawnych
mieszkañ nauczycielskich zyska³a te¿ i to jest najwa¿niejsze, kilka
nowych sal lekcyjnych. To dopiero jest pocz¹tek
zmian. Budowa nowego skrzyd³a i sali

8. Jezus pociesza p³acz¹ce niewiasty.
Aby nasza mowa by³a zawsze buduj¹ca, by
zale¿nie od potrzeby, wyœwiadcza³a dobro
s³uchaj¹cym. Wa¿ne jest s³owo pocieszenia
i napomnienia, nie lekcewa¿ê tych s³ów.
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gimnastycznej
z prawdziwego
zdarzenia
rozpocznie siê
w roku 2020.
W Wierzonce
wtedy bêdzie
istnia³ obiekt, z
którego naprawdê
bêdziemy mogli
byæ dumni ale ju¿
dzisiaj jesteœmy
zadowoleni.
Cieszy³em siê
i mia³em wielk¹
radoœæ, ¿e w³aœnie w tym dniu mog³em na nowo poœwiêciæ
i pob³ogos³awiæ budynek szko³y, wszystkich jej uczniów, nauczycieli
oraz pozosta³ych pracowników.
x Przemys³aw Kompf

Kalendarium 2018
5 stycznia zmar³ Ryszard Widerowski, so³tys Kar³owic w latach
2003 – 2011.
21 stycznia - Zespó³ Pieœni i Tañca „Wiwaty” z Pobiedzisk wyst¹pi³
z koncertem kolêd i pastora³ek w koœciele.
11 lutego - ods³oniêcie i poœwiêcenie tablicy upamiêtniaj¹cej bohaterski
czyn Damiana Jasiñskiego, który odda³ swoje ¿ycie
ratuj¹c kolegê 9 lutego 2013 roku.

9. Jezus trzeci raz upada.
Z³e, nieodpowiedzialne s³owo by³o nie raz
przyczyn¹ nawet wielkich upadków, po których
trudno by³o siê podnieœæ.
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19 marca zosta³o uruchomione podœwietlenie naszego koœcio³a.
Wierzenica od 10 lat na Szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³
Puszczy Zielonki
Znacz¹c¹ atrakcj¹ turystyczn¹ w okolicach Poznania jest Szlak
Koœcio³ów Drewnianych (SKD) wokó³ Puszczy Zielonki. Jest na nim 12
drewnianych koœcio³ów. Oprócz Wierzenicy s¹ to: Kicin, Uzarzewo,
Wêglewo, S³awno, £agiewniki Koœcielne, Kiszkowo, Rejowiec, D³uga
Goœlina, Jab³kowo, Raczkowo, Skoki. Znajduj¹ siê one na terenie
szeœciu gmin: Czerwonak, Murowana Goœlina, Pobiedziska, Swarzêdz,
Kiszkowo, Skoki, w trzech powiatach: poznañskim, gnieŸnieñskim,
w¹growieckim oraz dwóch archidiecezjach – poznañskiej i gnieŸnieñskiej. Zosta³ utworzony z inicjatywy Zwi¹zku Miêdzygminnego
„Puszcza Zielonka”. ¯eby powsta³ SKD ktoœ musia³ wymyœleæ ideê tej
atrakcji turystycznej opartej o miejsca kultu, przekuæ j¹ w dzia³anie i
zdobyæ niezbêdne œrodki finansowe, a potem dbaæ o jego
funkcjonowanie i wzbogacanie oferty. Oczywiœcie nie by³oby SKD bez
¿yczliwego podejœcia i nierzadko wielkiego zaanga¿owania ksiê¿y
proboszczów (ks. Przemek od samego pocz¹tku jest oddany ca³ym
sercem temu dzie³u) i osób z nimi wspó³pracuj¹cych. Ich po³¹czone
dzia³ania sprawia³y i sprawiaj¹, ¿e na turystów i p¹tników czekaj¹ nie
tylko same œwi¹tynie, ale te¿ tablice informacyjne, mapy, foldery i inne
materia³y informacyjne, w tym internetowe. Zosta³y wydane: album
Podró¿ do dwunastu drewnianych koœcio³ów, pieœni na p³ycie CD,
powsta³ te¿ film. Jedenaœcie wiejskich plus jedna miejska drewniana
œwi¹tynia funkcjonuj¹ jako SKD od 26 kwietnia 2008 r. By³ to Dzieñ
Otwarty SKD. Turyœci mogli wejœæ do niemal wszystkich koœcio³ów,
wyj¹tek stanowi³ remontowany wówczas koœció³ w Skokach. Do
wierzenickiego zawita³o ich blisko 150, ogl¹dali œwi¹tyniê oprowadzani
przez nas b¹dŸ ksiêdza Przemka. Przed lub po zwiedzaniu mogli
obejrzeæ promuj¹cy SKD film „Poczuj natchnienie”.
Po po³udniu w koœciele Najœwiêtszego Serca Pana

10. Jezus z szat obna¿ony.
Wypowiadane s³owa, otwarte nasze usta pokazuj¹
kim jesteœmy: s³owa wulgarne wrêcz nas
obna¿aj¹. Nie potrzeba ich nawet du¿o.
Czasem wystarczy kilka s³ów.
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Jezusa w Rejowcu odby³y siê uroczystoœci otwarcia Szlaku z udzia³em
przedstawicieli samorz¹dów powiatowych i gminnych. Swoje pieœni o
koœcio³ach na SKD œpiewa³ bard Jacek Kowalski (to, ¿e o innych
œwi¹tyniach powsta³y po dwie pieœni, a o naszej trzy w albumie, te¿ jego
autorstwa, by³o najwiêcej o Wierzenicy, to nie by³ przypadek tak jak
potem tytu³ Przyjaciela Wierzenicy dla niego). Przy figurze nieopodal
koœcio³a symbolicznie otwarto Szlak roz³upuj¹c deskê, nastêpnie zosta³
on poœwiêcony. Od pocz¹tku du¿ym zainteresowaniem turystów
cieszy³y siê wycieczki autokarowe organizowane przez Zwi¹zek,
imprezy z cyklu „Lato z przewodnikiem w Puszczy Zielonka”.
Wierzenicki koœció³ nale¿a³ i nale¿y do najczêœciej i najliczniej
odwiedzanych. 10 czerwca 2011 r. w Uzarzewie, Wierzenicy i Kicinie
odby³a siê pierwsza edycja Nocy Koœcio³ów Drewnianych. Wierzenicka
we wrzeœniu 2014 r. powi¹zana z 200. rocznic¹ urodzin Augusta
Cieszkowskiego by³a rekordowa jeœli chodzi o iloœæ uczestników.
Koœcio³y na SKD odwiedzaj¹ te¿ p¹tnicy wêdruj¹cy Drog¹ œw. Jakuba i
ekumeniczna pielgrzymka Niemców i Polaków szlakiem Ottona III,
Gniezno – Magdeburg, lub w drug¹ stronê. W 2016 roku szerokim
echem roznios³a siê wieœæ o dziele nawi¹zuj¹cym do wspólnych dziejów
parafii w Wierzenicy i Kicinie –Drodze Tajemnic Ró¿añcowych ³¹cz¹cej
oba koœcio³y. Pomys³odawcy SKD zak³adali, ¿e ich dzie³o powinno
zaowocowaæ w œwiadomoœci turystów i mieszkañców docenieniem
wartoœci duchowych i materialnych zwi¹zanych z drewnianymi
koœcio³ami. Przyczyniæ siê do zwiêkszenia troski o zachowanie ich w
historycznej postaci zarówno je¿eli chodzi o bry³ê koœcio³a, wnêtrza, jak
i otaczaj¹cy krajobraz. Po dekadzie œwi¹tynie w D³ugiej Goœlinie,
Kicinie, £agiewnikach Koœcielnych, Skokach, Wêglewie i Wierzenicy
dziêki dzia³aniom zwi¹zanych z nimi wspólnot wspieranych przez
samorz¹dy s¹ znakomitymi przyk³adami s³usznoœci tych za³o¿eñ. Wiata
przy wierzenickim koœciele jest jedynym takim miejscem na ca³ym
Szlaku. Jest on trzecim na SKD maj¹cych
podœwietlenie, a po zakoñczeniu prac budowlanych

11. Jezus przybity do krzy¿a.
Ile bólu i cierpienia idzie razem z krzywdz¹cym
s³owem. S³owem z³ym mo¿na zabiæ tak jak no¿em.
Dobre krzepi¹ce s³owo jest jak plaster
na ciê¿kie zranienia.
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na Placu Augusta Cieszkowskiego pod wzglêdem zagospodarowania
otoczenia Wierzenica do³¹czy³a do czo³ówki.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Wierzenickie akcenty Œwiêta Patrona Miasta i Gminy Swarzêdz œw. Józefa.
Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Swarzêdzu 19 marca 2018
roku, burmistrz Marian Szkudlarek, kilkakrotnie odwo³ywa³ siê do 865lecia Wierzenicy. Starosta Poznañski Jan Grabkowski, równie¿ pamiêta³
o tej rocznicy i przekaza³ w³adzom Swarzêdza w osobach
przewodnicz¹cej RM Barbary Czachury i Mariana Szkudlarka rysunek
przedstawiaj¹cy wierzenicki koœció³.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
3 maja - œwiêto Maryi Królowej Polski Matki Wierzenicy odby³o siê
otwarcie i poœwiêcenie przebudowanego Placu Cieszkowskiego przed
koœcio³em. Przyjacielem Wierzenicy zosta³ Marian Szkudlarek Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz.
Samochodowy rajd Józefinkowy
Dla mieszkañców parafii i goœci 3 maja 2018 r. w Wierzenicy to
uroczystoœci ku czci Maryi, Matki Wierzenicy, uhonorowanie
dwunastego Przyjaciela Wierzenicy, poœwiêcenie i oficjalne otwarcie
Placu Augusta Cieszkowskiego oraz agapa. Tego samego dnia Plac
ponownie o¿y³ wieczorem. By³a tam meta IV Józefinkowego rajdu flagi
tym razem zorganizowanego w ramach jubileuszy 380-lecia nadania
praw miejskich Swarzêdzowi i 865-lecia Wierzenicy. Wziê³o w nim
udzia³ oko³o 50 za³óg, g³ównie z terenu gminy Swarzêdz.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Rekordowa iloœæ biegaczy
Kolejna polska edycja œwiatowego charytatywnego
(dochód z niego jest przekazywany na badania nad
12. Jezus umiera na krzy¿u.
Wielka si³a jest w s³owie przebaczenia, w s³owie
pojednania. £aska dobrej œmierci to odchodziæ
z tego œwiata pojednanym z Bogiem i ludŸmi.
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leczeniem urazów rdzenia krêgowego) biegu Wings for Life odby³a siê
6 maja 2018 r. Odwrócenie kierunku pokonywania trasy, z Kobylnicy
przez Wierzonkê i Kar³owice w stronê Kiszkowa sprawi³o, ¿e obie wsie
znalaz³y siê pomiêdzy 20 a 22 kilometrem trasy, a nie jak w
poprzednich edycjach na koñcowym jej odcinku, kiedy to dobiegali tu
tylko nieliczni zawodnicy. Spowodowa³o to, ¿e stoj¹c przy szkole w
Wierzonce mo¿na by³o na odcinku mniej ni¿ kilometra zobaczyæ po
kilkuset z 8 tysiêcy uczestników biegu. Wiêkszoœæ zawodników
stanowili biegacze soliœci, ale by³y te¿ osoby pchaj¹ce wózek z
niepe³nosprawnym dzieckiem czy na inwalidzkim wózku. Portal
epoznan.pl odnotowa³, ¿e wœród biegn¹cych by³ Krzysztof Gonciarz
polski youtuber, który na co dzieñ mieszka i pracuje w Japonii (w ci¹gu
ostatniego roku przebieg³ maraton w Nowym Jorku oraz Londynie). On
i jego wspólniczka Kasia Mecinski – Polka pochodz¹c¹ z USA dobiegli
w pobli¿e obory w Wierzonce, to miejsce pokazali na filmiku. Ko³o
szko³y jeden z biegn¹cych rozmawiaj¹cy przez telefon komórkowy
widz¹c nasze zainteresowanie powiedzia³ spowiadam siê ¿onie. Bieg
cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem wœród mieszkañców naszej okolicy
i nie tylko, wielu kibicuj¹cych jecha³o obok biegaczy na rowerach. Na
wspomnianym odcinku w s¹siedztwie szko³y samochód prowadzony
przez Adama Ma³ysza, czyli goni¹ca zawodników meta min¹³ kilkaset
osób, które tym samym skoñczy³y swój udzia³ w biegu. Mniej kolorow¹
stron¹ imprezy by³y utrudnienia komunikacyjne.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Rajd samochodów historycznych
W sobotni wieczór 12 maja 2018 r. Wierzenica by³a przystankiem na
trasie II Wielkopolskiego Rajdu Historycznego im. H. Ruciñskiego
zorganizowanego przez Automobilklub Wielkopolski we wspó³pracy z
gmin¹ Swarzêdz. Uczestniczy³y w nim samochody zabytkowe i
hybrydowe. Zadaniem za³óg by³o z³o¿enie ró¿y pod
tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ poleg³ych dla wolnoœci
Ojczyzny w latach 1914-1920 w po³udniowej
13. Jezus zdjêty z krzy¿a.
W ¿yciu potrzeba nie tylko dobrych s³ów
ale i czynów mi³oœci, odwagi, poœwiêcenia.
Potrzeba te¿ milczenia kiedy ¿adne s³owo nie
wydaje siê odpowiednie.
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kruchcie koœcio³a œw. Miko³aja. Wiêkszoœæ za³óg skorzysta³a z
mo¿liwoœci jego obejrzenia.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
30 maja do 2 czerwca - XIII Wierzenickie Czytanie S³owa.
maj/czerwiec odbywaj¹ siê festyny z okazji Dnia Dziecka w so³ectwach
Kar³owice, Wierzonka i Wierznica.
2 czerwca Maraton Lednicki na XXII Spotkanie M³odych Lednica 2000
mia³ kontynuacjê w dwóch osobach z Braniewa: siostry Ewy Wieczorek
i kapitana rezerwy Mieczys³awa £yczakowskiego.
9 czerwica - I Bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy
zorganizowany przez Szko³ê Podstawow¹ w Wierzonce, Centrum
Medyczne Diagnosis w Zalasewie.
17 czerwca - Koncert œpiewaj¹cej Rodziny Kaczmarek w Wierzenicy.
22-24 czerwca Centralne Obchody Jubileuszu 1050-ciu lat pierwszego
biskupstwa w Polsce w Poznaniu - Chrystus i my.
Dziesi¹t¹ Statuetkê Augusta Cieszkowskiego, od Klubu Profesorów
„Wierzenica”, otrzyma³ prof. Marek Szulakiewicz z Uniwersytetu
Miko³aja Kopernika w Toruniu.
lipiec - 10 lat wierzenickiego oœrodka Caritas.
lipiec - wakacyjne wyjazdy doros³ych i dzieci do £¹cka.
czerwiec – lipiec – Marzena Szymañska bra³a udzia³
w Trans Am Bike Rice 2018 – wyœcigu rowerowym.

14. Jezus z³o¿ony do grobu.
Dobre s³owa przenikaj¹ tajemnicê grobu.
S¹ nasz¹ duchow¹ pamiêci¹.
S¹ przeniesieniem z doczesnoœci w wiecznoœæ.
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Pokona³a 6735 km poczynaj¹c od miejscowoœci Astoria na zachodnim
wybrze¿u do Yorktown na wschodnim wybrze¿u USA
9 wrzeœnia - parafialna pielgrzymka do D¹brówki Koœcielnej i agapa na
Maruszce.
14 wrzeœnia Noc Koœcio³ów Drewnianych w Wierzenicy, œpiewa³a
ELENI.
17 wrzeœnia wizyta dr Gustawa Bekkera, ikony niemiecko-polskiego
pojednania.
29 wrzeœnia 2018 r. wokó³ A. Cieszkowskiego
Tego dnia wokó³ Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy i Kicinie
dzia³o siê niema³o. W godzinach przedpo³udniowych z jego postaci¹
zapoznawali siê harcerze uczestnicz¹cy w kobylnickim zlocie. W tym
samym czasie do Wierzenicy zawita³ XXV jesienny rajd jego imienia.
Po po³udniu w Kicinie odby³a siê czwarta ju¿ edycja Pikniku Czterech
Wielkich. Zwi¹zana by³a z tematyk¹ wiejsk¹ i kó³ek rolniczych w
nawi¹zaniu do powsta³ego w 1867 r. (na sztandarze jest b³êdnie podany
rok 1868) kó³ka Wierzenica-Kicin i st¹d w tym roku by³ on czo³ow¹
postaci¹ historyczn¹ tego wydarzenia.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Harcerze uczcili 100. rocznicê rozwi¹zania wielkopolskiego
skautingu
Od pi¹tku 28 do niedzieli 30 wrzeœnia 2018 r. w Kobylnicy przebywali
uczestnicy XXXII Zlotu Hufca ZHP Poznañ – Rejon. Zuchy i harcerze
tym zlotem czcili kilka rocznic stulecia. Jedna z nich to 100. rocznica
rozwi¹zania skautingu w zaborze pruskim. W pi¹tkowy wieczór przy
ognisku snuliœmy gawêdê o ruchu skautowym, z którego wywodzi siê
harcerstwo. Wierzenica i Kobylnica to miejsca zwi¹zane z
rozwi¹zaniem skautingu w zaborze pruskim. Podczas zlotu w Zielone
Œwi¹tki 1918 r. skauci us³yszeli o poleceniu w³adz zaborczych
rozwi¹zuj¹cym ich organizacjê. Przeszli do konspiracji, a ju¿ u schy³ku
tego roku walczyli w powstaniu wielkopolskim. W sobotê, spotkaliœmy
harcerzy na wierzenickim cmentarzu, gdzie szukali grobów powstañców
oraz przed koœcio³em, a potem wêdrowali oni przez Paw³ówko, gdzie w
1918 r. obozowali protoplaœci ich organizacji. Wieczorem wraz z
burmistrzem Marianem Szkudlarkiem i dyr. Szko³y Podstawowej w
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Kobylnicy Ann¹ Bestyñsk¹ otrzymaliœmy z r¹k komendantki Zlotu,
druhny harcmistrz Gra¿yny Orpiñskiej, bardzo sympatyczne dla nas
podziêkowanie za nasze dzia³ania zwi¹zane ze zlotem.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
rekolekcje jesienne od 2 paŸdziernika zakoñczone ró¿añcem na Drodze
Ró¿añcowej Wierzenica - Kicin 7 paŸdziernika ( niedziela).
Pamiêci patrona
Po wieczornej, 31 paŸdziernika 2018 r., mszy œw. delegacja
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu: prof. Ma³gorzata Mañka i
Ewa Strycka – redaktor naczelna „Wieœci Akademickich” z³o¿y³a
wi¹zankê kwiatów i zapali³a znicz przy pomniku nagrobnym Augusta hr.
Cieszkowskiego – patrona Uczelni.
11 listopada - uroczystoœci zwi¹zane z 100. rocznic¹ odzyskania
niepodleg³oœci przez Polskê.
Z Siennicy Ró¿anej do Wierzenicy
Od 30 listopada do 2 grudnia 2018 r. w Poznaniu odbywa³a siê w
ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodleg³oœci, Narodowa
Wystawa Rolnicza. Wêdruj¹c po niej nie sposób by³o pomin¹æ stoisko
Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej.
Niektóre ze szkó³ MRiRW te¿ mia³y wizerunki swoich patronów, jednak
August Cieszkowski by³ wyraŸnie widoczny i wita³ zwiedzaj¹cych.
Informacje o jego dzia³alnoœci rolniczej znalaz³y siê w przygotowanej na
tê okazjê broszurze. Szko³a promowa³a siebie i swoj¹ gminê tak¿e
poprzez inne wydawnictwa, w tym „Ziarno”. By³o równie¿ miejsce dla
„Wieœci Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W
jednym z pawilonów mo¿na by³o podziwiaæ lokomobilê z fabryki
Cegielskiego. Tak¹ lub podobn¹ mia³ w Wierzenicy August
Cieszkowski, który od 2014 r. jest patronem Siennickich szkó³. W sobotê
1 grudnia, do miejsc zwi¹zanych z jego osob¹ zawitali jej nauczyciele:
dyr. Stanis³aw Buk, wicedyrektor Ewa Dobrzañska-Mochniej, Krzysztof
Rêkas oraz uczniowie: Agata Jagni¹tkowska, Weronika Zakrzewska,
Dawid Tokarczyk (mieszkaniec Majdanu Surhowskiego wchodz¹cego w
sk³ad lubelskich dóbr Cieszkowskich). Pokazaliœmy im koœció³ i to co
jest w nim zwi¹zane z Cieszkowskimi, poczynaj¹c od krypty, w której
spoczywa patron ich szko³y. Dwór Cieszkowskich w Wierzenicy i
pomnik Augusta Cieszkowskiego na swarzêdzkim rynku.
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6 grudnia - msza odpustowa koncelebrowana przez ks. Jerzego
Stachowiaka, Miko³aj dla dzieci, urodziny ks. Przemka, agapa na
probostwie.
27 grudnia – 100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego.
od sierpnia do grudnia trwa³ remont i przebudowa wnêtrz starej czêœci
Szko³y Podstawowej w Wierzonce, lekcje odbywa³y siê w kontenerach.
Ewa J. Buczyñska

Z ksi¹g parafialnych
Przyjêli sakrament chrztu œw. w 2919 roku
w Parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nazwisko i imiê dziecka
Adamczyk Kuba
Adamska Alicja
Bednarek Agata
Bednarska Amelia
Dolata Ksawery
Dopiera³a Liwia
Gajewska Kornelia
Herman Laura
Iwiñska Antonina
Jarz¹bek Amelia
Kalinowska Malina
Kowalski Franciszek
Krzyœko Szymon
Martyniak Borys
Ograszko Marcel
Pawlak Konrad
Pawlak Marta
Pawlak Wojciech
Sewerniuk Olaf
Stefañski Jan
Waszkowiak Fabian
¯urkiewicz Kacper

Data chrztu
10 06
29 04
13 07
24 03
14 04
11 08
04 03
05 08
03 06
25 12
11 02
20 05
13 07
08 07
15 04
14 10
14 10
14 10
29 04
02 06
25 12
25 12

Zamieszkanie
Dêbogóra
Kar³owice
Mielno
Mielno
Wierzonka
Wierzenica
Wierzenica
Wierzonka
Wierzonka
Kar³owice
Mielno
Dêbogóra
Mielno
Kar³owice
Wierzonka
Dêbogóra
Dêbogóra
Dêbogóra
Wierzonka
Wierzonka
Wierzonka
Mielno

£¹cznie w ca³ym roku 2018 przyjê³o chrzest w naszej parafii 61 osób.
W spisie zamieszczamy imiona i nazwiska tylko tych dzieci, których
rodzice mieszkaj¹ w naszej parafii.
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W 2018 roku zawarli sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski
w Parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
lp.

Imiona i nazwiska
narzeczonych

Miejsce zamieszkania

Data œlubu

1

Andrzej Rink
Maria Smyczyñska

Wierzenica
Wierzenica

17 03

2

Witold Kundzewicz
Marta Grzybkowska

Wierzenica
Wierzenica

07 07

3

Marcin Dopiera³a
Ilona Krause

Wierzenica
Wierzenica

11 08

4

Hubert Nolberczak
Agnieszka Kamiñska

Wierzonka
Wierzonka

13 10

5

Eryk Budnik
Dorota Krukar

Dêbogóra
Poznañ

13 10

£¹cznie w ca³ym roku 2018 z naszej parafii wst¹pi³y w zwi¹zek
ma³¿eñski 44 pary W spisie zamieszczamy imiona i nazwiska tylko
tych par, z których przynajmniej jedna osoba mieszka³a w naszej
parafii.

Zmarli w 2018 roku mieszkañcy parafii Œw. Miko³aja w Wierzenicy
lp.

Nazwisko i imiê

Lat

Zamieszkanie

Data zgonu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Adamski Edmund
Bugajczyk Grzegorz
Buczyñska Wac³awa
Ciesielska Teresa
Jakielczyk Danuta
Koperski Hieronim
Kowalska Ewa
Kubiszewski Tadeusz
Langwiñski Stanis³aw
Majchrzak Edward
Ostajewska Urszula
Piêtka Kazimierz
Ratajczak Ewa

72
67
87
79
70
62
59
69
80
66
71
67
62

Kar³owice
Barcinek dzia³ki
Wierzonka
Bugaj dzia³ki
Dêbogóra
Kar³owice
Wierzenica
Wierzonka
Kar³owice
Wierzenica
Wierzonka
Wierzenica
Barcinek

14 12
08 12
22 03
11 08
06 11
08 03
28 02
10 08
06 04
20 05
26 09
09 09
02 07

20

14
15
16
17
18

Stefaniak Jolanta
Strojna Marianna
Tomicki Stefan
Urbaniak Stefan
W³odarczak Marek

65
86
88
68
65

Wierzonka
Wierzenica
Wierzonka
Dêbogóra
Barcinek dzia³ki

21 04
19 11
20 02
20 03
16 11

Przyjêli I Komuniê Œw. 27 V2018 r
w Parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Nazwisko
Brzeziñska
Czekañski
Dêbczyñska
Dymiter
Harendarz
Iwiñski
Jasnowski
Kamper
Kroker
Krzyszczyk
Krzyœko
Kulczyk
Majewska
Marciniak
Miko³ajewska
Mocna
Nolberczak
Nolberczak
Nowak
Pawlus
Wala
Wieczorek
Wendland
Wendland
Woœ
WoŸna
Zab³ocka
Zamelczyk
Zaremba

Imiê
Kornelia
Maciej
Berenika
Nadia
Nadia
Leon
Norbert
Martyna
Karol
Kamil
Roksana
Pawe³
Julia
Matylda
Wiktoria
Oliwia
Kamil
Rafa³
Eryk
Jakub
Nicola
Daria
Julia
Weronika
Jan
Janina
Gabriela
Zofia
Laura

Zamieszkanie
Poznañ *
Bugaj
Dêbogóra
Wierzonka
Kar³owice
Dêbogóra
Kar³owice
Wierzonka
Dêbogóra
Wierzenica
Mielno
Kar³owice
Tuczno
Wierzonka
Kar³owice
Mielno
Wierzonka
Wierzonka
Wierzonka
Kar³owice
Wierzenica
Wierzonka
Dêbogóra
Dêbogóra
Mielno
Dêbogóra
Dêbogóra
Wierzonka
Dêbogóra

£¹cznie w roku 2018 I Komuniê Œw. przyjê³y w naszej parafii 44
dzieci. W spisie zamieszczamy imiona i nazwiska tylko tych dzieci,
których rodzice mieszkaj¹ w naszej parafii.

1 [150] 2019

21

Ukaza³o siê w 2018 roku
Oto ubieg³oroczne publikacje, na które
natrafiliœmy, a zwi¹zane z Ziemi¹
Wierzenick¹ i postaci¹ Augusta
Cieszkowskiego.
Na odbywaj¹c¹ siê na prze³omie listopada
i grudnia w Poznaniu Narodow¹ Wystawê
Rolnicz¹ powsta³ parostronicowy folder
August Cieszkowski patronem Zespo³u Szkó³
Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy
Ró¿anej. Obok informacji biograficznych
s¹ w nim te o jego dzia³aniach zwi¹zanych
z rolnictwem i leœnictwem. Publikacja
opracowana przez Monikê Nagowsk¹
i Roberta Bobryka mia³a z racji miejsca
dystrybucji ogólnopolski odbiór.
Szko³a Podstawowa nr 1 w Swarzêdzu,
w ramach XIX edycji konkursu „Swarzêdz
– miasto, w którym mieszkam” wyda³a
opracowany przez El¿bietê Nawrock¹, Annê
Neumann i Klaudiê Szok plan miasta
z naniesionymi miejscami i obiektami
zwi¹zanymi z histori¹ miasta i gminy.
Jednym z nich jest pomnik Augusta
Cieszkowskiego – wspó³twórcy i realizatora
idei pracy organicznej.
Szko³a Podstawowa w Wierzonce,
w zwi¹zku z I Biegiem im. hr. Augusta
Cieszkowskiego wyda³a folder Wierzenica
œladami Augusta Cieszkowskiego naszego
autorstwa. S¹ w nim zwiêz³e informacje
biograficzne oraz pokazane ciekawe miejsca
we wsi i jej s¹siedztwie.
Wydawnictwo Naukowe PWN ponownie
wyda³o teksty hr. Augusta Cieszkowskiego
Prolegomena do historiozofii.
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Wszystkie wsie Ziemi Wierzenickiej
zosta³y obszernie przedstawione, od
najdawniejszych dziejów po czasy
wspó³czesne w ksi¹¿ce Antoniego Kobzy
Dzieje wsi okolic Swarzêdza. Wiele
niepublikowanych informacji pochodzi
z obszernego przegl¹du dziewiêtnasto
i dwudziestowiecznej prasy.
Wiersz "W Wierzenicy" znalaz³ siê
w tomiku Haliny Dziszyñskej- Strofy
swarzêdzkie. Zawirowania zwi¹zane
z niektórymi wierszami sprawi³y, ¿e tomik
ilustrowany zdjêciami œp. Henryka
B³achnio jest praktycznie niedostêpny.
Miejsca i fotografie z Ziemi Wierzenickiej
znajdziemy w przewodniku
Puszcza Zielonka i okolice,
który powsta³ z tekstów 11
autorów, pod redakcj¹ Bartosza
Kr¹kowskiego. Opisane s¹ w
nim wierzenickie: koœció³ i
dwór, "¯alik", "Betlejemka",
droga ró¿añcowa
Wierzenica – Kicin, postacie:
A. Cieszkowskiego, Zygmunta
Krasiñskiego, Józefa
Kostrzewskiego.
Dziewiêcioosobowy zespó³
redakcyjny przygotowa³
publikacjê Swarzêdz wczoraj
i dziœ. Album z okazji 380.
rocznicy lokacji miasta.
W czêœci informacyjnej
wydawnictwa s¹ wiadomoœci o
A. Cieszkowskim, Wierzenicy,
ks. Wincentym Studniarskim.
Dwie legendy zwi¹zane
z Ziemi¹ Wierzenick¹: Diabe³
we m³ynie (m³yn wodny
w Wierzonce) i Legenda
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o szwedzkim cmentarzu (¯alik) zosta³y
opublikowane w zbiorze Jak powsta³o
Jezioro Swarzêdzkie… Legendy i podania ze
Swarzêdza i okolic autorstwa Anny
Ma³yszki.
Augusta Cieszkowskiego, jak te¿ jego
rodziców, dziadka Augusta Kickiego –
starostê krasnostawskiego i jego ¿onê
Mariannê oraz Surhów znajdziemy na
kartach czwartego wydania obszernej
monografii Kazimierza Sto³eckiego
Krasnystaw rys historyczny.
W kwartalniku „Kronika Wielkopolski”
nr 1 (165) jest bogato ilustrowany artyku³
Antoniego Kobzy Skorzêcin – wieœ której
ju¿ nie ma.
Na ³amach „Kroniki Powiatu
Poznañskiego” w artykule Andrzeja
Ogórkiewicza, 100 naj powiatu
poznañskiego. Wczoraj, dziœ i jutro
znalaz³a siê Maruszka – Powiatowi
Romeo i Julia.
Tomasz Herbich w roczniku „Teologia
polityczna” zamieœci³ obszerny tekst
zatytu³owany Miêdzy Cieszkowskim
a Abramowskim. Odcienie polskiej
filozofii solidarnoœci
W czasopiœmie Artystycznym „Nestor”
ukazuj¹cym siê w Krasnymstawie nr 3 (45)
Kazimierz Sto³ecki zamieœci³ artyku³
Testament i legat Kajetana hr. Kickiego
1. Testament opisuj¹cy zamierzenia hr.
Kajetana w niema³ej czêœci wzorowane na
dzia³aniach na rzecz oœwiaty jego
siostrzeñca – Augusta Cieszkowskiego.
Na ³amach Czasopisma Spo³ecznoKulturalnego „Ziarno” ukazuj¹cego siê
w gminie Siennica Ró¿ana, Monika
Nagowska kontynuowa³a w numerze 1(45)
Spacerek z Augustem, cz. 5 przez
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cudowne miejsce w £ukaszówce wraca do
koœcio³a w Surhowie, a poprzez obraz
œw. Miko³aja nawi¹zuje do wierzenickiej
œwi¹tyni i nekropolii Cieszkowskich.
Jak od lat na ³amach „Wieœci
Akademickich” czasopisma Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu zosta³o
opublikowanych kilka artyku³ów
zwi¹zanych z Augustem Cieszkowskim
i Wierzenic¹. Joanny Pietrowicz: Ho³d
pruski. Listy Augusta Cieszkowskiego do
Józefa Morawskiego. Ze zbiorów
Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk (nr 7-8). August
Cieszkowski – Józef Ignacy Kraszewski.
Listy pisarza do filozofa. Ze zbiorów
Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa
Przyjació³ Nauk (nr 9-10). Moniki
Nagowskiej: Czwarty spacerek z
Augustem – szlakiem królów (nr 1-2),
Pi¹ty spacerek z Augustem – w murach
miejscowego koœcio³a (nr 3-4), Szósty
spacerek z Augustem – pod opiek¹
œwiêtych patronów (nr 5-6). Ma³gorzaty
Mañki: Kolejna rocznica œmierci Augusta
hr. Cieszkowskiego (nr 3-4), Czterdzieœci
piêæ lat od zakoñczenia studiów (nr 5-6).
Pierwszy „Bieg im. hr. Augusta
Cieszkowskiego opisali Przemek Walewski
i Ewa Madanowska (nr 7-8). Ewy Stryckej;
Kolejna statuetka Augusta
Cieszkowskiego wrêczona (nr 7-8).
Listopadowe wspomnienie (11-12). Ewy
J. i W³odzimierz Buczyñskich: Kolejny
nieznany portret Augusta
Cieszkowskiego (nr 1-2), Przyjaciel
Wierzenicy 2018 (nr 5-6). Ma³¿eñstwo z
filozofi¹ w tle (11-12).
Ukazuj¹ce siê w Kicinie „Wieœci
Kiciñskie” nr 3-4/2018 (28-29) zamieœci³y
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dwa artyku³y zwi¹zane z Wierzenic¹: Leszka Lesiczki Mi³oœæ do
Pi³sudskiego i poezji czyli I³³a w Wierzenicy i Delegat z Wierzenicy na
pierwszy Sejm odrodzonej Polski naszego autorstwa.
Periodyki: „Wieœci Akademickie”, „Nestor” oraz „Ziarno” s¹ dostêpne
w Internecie. Tradycyjnie przypominamy, ¿e mogliœmy nie natrafiæ na
wszystkie ubieg³oroczne publikacje zwi¹zane z Augustem
Cieszkowskim i Ziemi¹ Wierzenick¹. Tak by³o z artyku³em Mateusza
Binka „Realistyczny” romantyzm Augusta Cieszkowskiego w ksi¹¿ce
Miêdzy sercem a rozumem. Romantyzm i realizm w polskiej myœli
politycznej. Zdarza siê te¿, ¿e datowane na dany rok ukazuj¹ siê w
nastêpnym, ju¿ po naszych artyku³ach. Tradycyjnie nie przedstawiamy
tekstów opublikowanych na ³amach doœæ powszechnie dostêpnych
periodyków ukazuj¹cych siê w gminie Swarzêdz oraz w wersji
elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl, jak te¿ codziennych
gazetach regionalnych i ogólnopolskich.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Sk³adaj¹c bie¿¹cy numer ze zdziwieniem
zauwa¿y³em, ¿e to 150 zeszyt Wierzeniczeñ. Nikt nie
pomyœla³, ¿e trzeba uczciæ, œwiêtowaæ? Przecie¿ to
ju¿ naprawdê znacz¹ca liczba!
Oczywiœcie mo¿na obchodziæ kolejne daty i jubileusze,
ale znacznie wa¿niejsza jest œwiadomoœæ, ¿e po prostu
jesteœmy wœród naszych czytelników, s¹siadów, przyjació³. Tyle
czasu, tyle lat, tyle s³ów. Czasem wa¿ne i znacz¹ce numery,
czasem zwyczajne jak ten bie¿¹cy. Nie zdawa³em sobie sprawy
jak¿e wyczekiwany. Mamy ju¿ marzec wiêc z wielu stron pada³o
pytanie czy wyszed³ pierwszy numer z... kronikami parafialnymi.
No w³aœnie, kto ma pisaæ o nas? Kto ma opisywaæ wydarzenia
z naszych okolic, informowaæ o tym co jest dla nas wa¿ne,
upominaæ siê o to co istotne? Myœlê, ¿e w tym kontekœcie
„Wierzeniczenia” s¹ potrzebne, a nasza praca sensowna. Wiele
wydawnictw, dzie³, inicjatyw przeminê³o. Znalaz³y miejsce we
wdziêcznej pamiêci na kartkach naszego pisma. Mam nadziejê, ¿e
bêdzie nam dane wci¹¿ je opisywaæ i ¿e ci¹gle bêdziemy wierni
przyznanemu nam wyró¿nieniu „Znak Dobra”.
Maciej Dominikowski

26

W 2019 roku jubileusze 20-lecia
Parafialnego Zespo³u Caritas i „Wierzeniczeñ”
Z tej okazji fantastyczny muzyk
Damian Maliszewski
z zespo³em z koncertem w Wierzenicy
w niedzielê 9 czerwca 2019 o 11.00
W 2019 roku œwiêtowaæ bêdziemy
w Wierzenicy jubileusze
20-lecia dzia³alnoœci Parafialnego Zespo³u
Caritas i naszego wydawnictwa
„Wierzeniczenia”. Na pewno z tej okazji
przygotujemy jakieœ skromne parafialne
obchody.: W paŸdzierniku z rocznicê
rejestracji parafialnego zespo³u bêd¹
obchody caritasowe.
6 grudnia w dniu odpustu parafialnego,
w rocznicê ukazania siê pierwszego
zeszytu, jubileusz „Wierzeniczeñ”.
Honorowy patronat nad ca³oœci¹
obchodów obj¹³ pan burmistrz Miasta
i Gminy Swarzêdz Marian Szkudlarek.
Darczyñcom naszego zespo³u Caritas,
wolontariuszom i wszystkim
korzystaj¹cym z naszej pomocy, tak¿e
wszystkim czytelnikom „Wierzeniczeñ”
chcemy dedykowaæ, podobnie jak w roku minionym, koncert muzyczny.
Wykonawc¹ jego bêdzie wspominany ju¿ przeze mnie
w „Wierzeniczeniach” Damian Maliszewski, który w telefonicznej
rozmowie niedawno potwierdzi³ swój przyjazd do Wierzenicy. Koncert
bêdzie mia³ miejsce w niedzielê 9 czerwca po Mszy œw. o 11.00 na
placu przed koœcio³em. Myœlê, ¿e od strony organizacyjnej wszystko
bêdzie wygl¹da³o podobnie jak rok rok temu przy koncercie Braci
Kaczmarek. Na organizacjê tego przedsiêwziêcia parafia pozyska³a
z Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz dotacje w. wysokoœci 10000 z³.
Pokryje to du¿¹ czêœæ kosztów zwi¹zanych z tym
przedsiêwziêciem.
x Przemys³aw Kompf
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