
2 [151] 2019



2 32 [151] 2019

Jest to najwa¿niejsza katecheza Koœcio³a. Nie mo¿na jej nie znaæ, wrêcz 
trzeba j¹ znaæ na pamiêæ. Œwiêty Pawe³ powie, ¿e jeœli Chrystus nie 
zmartwychwsta³, pró¿na jest nasza wiara (por. I List do Koryntian 15,14). 
Wielu ludzi œwiêtuje Wielkanoc i nie wierzy w zmartwychwstanie. 
Traktuje to jako mit. 

W Ewangelii Mateusza (28,12 -13) czytamy, i¿ wœród ̄ ydów roznios³a siê 
pog³oska, ¿e to uczniowie ukradli z grobu cia³o Jezusa i pochowali je w 
innym miejscu, a potem rozpowiadali, ¿e On ¿yje. Zastanawiamy siê, 
dlaczego mieliby to zrobiæ i tak zmyœlaæ? Z³odziej, jeœli uda mu siê ukraœæ 
coœ z domu, do którego siê w³ama³, ma jakiœ zysk. Na jakiego rodzaju 
„zysk” mogli liczyæ uczniowie? Trudno czymœ logicznym to wyt³umaczyæ. 
Odwrotnie, musieli siê liczyæ, ¿e jeœli zaczn¹ opowiadaæ, i¿ Jezus ¿yje, to 
œci¹gn¹ na siebie tak¹ sam¹ z³oœæ, jaka spad³a na Niego. Realne by³o, ¿e 
takie opowieœci mog¹ przyp³aciæ ¿yciem, bo kto raz siêgn¹³ po zabójstwo 
jako metodê walki z przeciwnikiem, ten mo¿e to zrobiæ tak¿e i drugi raz. 
Nie mogli siê spodziewaæ ¿adnych zysków materialnych. Ludzkie uznanie 
te¿ wydaje siê w¹tpliwe.

W momencie zatrzymania Jezusa w Ogrodzie Oliwnym obecni byli jego 
uczniowie. W obronie swojego Nauczyciela nie zrobili nic. Opuœcili Go. 
Schowali siê. Ratowali swoj¹ skórê. Chocia¿ Jezusa kochali i szanowali, 
wiedzieli, ¿e nie s¹ w stanie Mu pomóc. Myœleli, co zupe³nie logiczne, 
tylko o sobie. Nie chcieli umieraæ. Warto zwróciæ uwagê, ¿e w ci¹gu 
nastêpnych godzin nocy i potem poranka, tak¿e nie uczynili nic. A przecie¿ 

mo¿na sobie wyobraziæ, ¿e rozbiegli siê i poszukali jakichœ zwolenników 
Jezusa, którzy ¿yli w Jerozolimie, ¿e wsparci ich si³¹ przyjd¹ w wiêkszej 
grupie i przed Wysok¹ Rad¹ ¯ydowsk¹ i Pi³atem zaœwiadcz¹ w obronie 
Jezusa. Nic takiego nie mia³o miejsca. W tamtym czasie w sercach 
uczniów na pewno rz¹dzi³ strach. Strach o w³asne ¿ycie.

Zaskakuj¹ce s¹ opisy biblijne po zmartwychwstaniu. Uczniowie nie 
wierz¹ kobietom, które przysz³y z nowin¹, ¿e zasta³y pusty grób i widzia³y 
Go ¿ywego. Boj¹ siê, ¿e to ̄ ydzi z zemsty po œmierci sprofanowali jeszcze 
cia³o Jezusa. Opowieœci kobiet traktuj¹ jako ich niedorzeczne gadanie. Nie 
uwierz¹ nawet kiedy sami zobacz¹ Jezusa: zjawa, duch – taka bêdzie ich 
pierwsza reakcja. Jezus karze im dotykaæ swojego cia³a, karze sobie daæ 
coœ do jedzenia aby przekonaæ ich, i¿ nie jest to ¿adna zjawa i nie jest to 
zbiorowa halucynacja. Do realnoœci zmartwychwstania uczniowie 
przekonuj¹ siê stopniowo. Kiedy jednak przekonaj¹ siê w pe³ni, wtedy 
zmieni siê wszystko.

Porzuc¹ wczeœniejszy strach. Przestan¹ myœleæ o tym, co mo¿e siê z nimi 
staæ, ¿e coœ im grozi. Doœwiadczywszy zbawienia w Chrystusie, 
zobaczywszy, ¿e jest On prawdziwym Zbawicielem bêd¹ wiedzieli, ¿e w 
Nim nie ma ju¿ lêku. Bêd¹ te¿ wiedzieæ, ¿e tego co sami prze¿yli nie mog¹ 
zatrzymywaæ dla siebie. Tym trzeba siê dzieliæ, o tym trzeba g³oœno 
wszêdzie mówiæ i to niezale¿nie od tego, czy siê to bêdzie podoba³o 
komuœ, czy te¿ nie. Pokonaj¹ wszelkie przeciwnoœci: ludzk¹ nienawiœæ 
i przeœladowania, wichury, burze na l¹dzie i morzu, niewygody podró¿y 
i wszelki niedostatek. 

W ka¿dym miejscu bêd¹ mówiæ o tym samym: Jezus zmartwychwsta³ i jest 
prawdziwym Zbawicielem. Nawracajcie siê w imiê Jego. Porzuæcie 
starego cz³owieka wraz w jego zepsuciem i przyobleczcie nowego w 
Jezusie Chrystusie (Por. List do Efezjan 4,22). Powiedz¹: nikt nie jest 
wy³¹czony z Jego mi³oœci. Nawet do tych, którzy skazali na œmieræ Jezusa 
powiedz¹: ta sama obietnica jest dla was i dla waszych dzieci. Za t¹ w³aœnie 
prawdê oddadz¹ mêczeñsko ¿ycie. Dos³ownie dadz¹ siê przybiæ do krzy¿a, 
po³amaæ ko³em, obedrzeæ ze skóry i przepi³owaæ na pó³. 

Trudno wyobraziæ sobie, ¿e to wszystko pozwolili ze sob¹ zrobiæ dla 
podtrzymania mitu. Doskonale wiedzieli jakiego rodzaju prawda stoi za 
nimi, ¿e nawet tak tragiczna œmieræ nie ma znaczenia. 

Zmartwychwsta³y 
Jezus 

jedynym 
Zbawicielem
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W ka¿d¹ Wielkanoc Koœció³ przypomina tamte zdarzenia i wzywa ludzi tak 
samo do nawrócenia. Jeœli Jezus zmartwychwsta³, Królestwo Bo¿e 
rzeczywiœcie przybli¿y³o siê do nas. Maj¹c za sob¹ 20, 30, 50, 70 lat 
powinniœmy to wreszcie us³yszeæ i w sercu swoim odpowiedzieæ: 

Jezu zmartwychwsta³y, mój Zbawicielu, wejdŸ do mojego ¿ycia. 
Tak jak zmieni³eœ swoich uczniów, zmieñ tak¿e i mnie. Im da³eœ moc, 
pokaza³eœ sens tego co robi¹. Tego samego pragnê dla siebie. Zabierz 
mój lêk i obawy, wlej w moje serce nadziejê na dobre ¿ycie. Dziêkujê 
Ci Jezu, ¿e moja obojêtnoœæ, mój grzech, moja pycha i g³upota nie 
od³¹czy³a mnie od Twej mi³oœci, ¿e ci¹gle jesteœ moim Zbawicielem. 
Amen. 

Œwiadectwo uczniów:
       „Nie ma w ¿adnym innym imieniu zbawienia, gdy¿ nie dano 
ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, przez które 
moglibyœmy byæ zbawieni.... nie mo¿emy nie mówiæ, coœmy widzieli i 
s³yszeli  (Dzieje Apostolskie 4,12 i 20).
 
                                    x Przemys³aw Kompf

Trudny kap³añski Wielki Czwartek
W  tegoroczny Wielki Czwartek przed oczami staje mi postaæ mojego 
stryja ks. Janusza Kompfa. We wspomnieniach z 25 lat  kap³añstwa 
wspomina³em o nim pisz¹c, ¿e brat mojego Taty by³ ksiêdzem i ¿e zgin¹³ w 
obozie koncentracyjnym w sierpniu 1940 roku. Zamordowany zosta³ 
krótko przed swoimi 30 urodzinami. 
W 1986 roku, maj¹c 30 lat, przyjmowa³em œwiêcenia kap³añskie. 
Przyznam szczerze, ¿e trochê czujê zawstydzenie, bo tak naprawdê 
niewiele wiem o moim stryju. By³ o 7 lat m³odszy od mojego Taty. Urodzi³ 
siê 28 sierpnia 1909 roku w Trzemesznie jako pi¹ty syn moich dziadków. 
Potem urodzi³ siê jeszcze jeden najm³odszy brat Zdzis³aw (mój ojciec 
chrzestny), który przeszed³ szlak bojowy z Armi¹ gen. Andersa z Rosji 
przez Iran, Bliski Wschód i W³ochy (Monte Cassino). W 1917 roku 
urodzi³a siê najm³odsza Halina, jedyna córka moich dziadków. Nie wiem 
kiedy moja rodzina przenios³a siê z Trzemeszna do Poznania. Mój stryj 

Janusz uczêszcza³ do Pañstwowego 
Gimnazjum Œw. Marii Magdaleny. 
Znalaz³em go w spisie uczniów tej 
szko³y w roczniku 1922/23. 
Uczêszcza³ wtedy do klasy drugiej. 
Do Seminarium Duchownego 
wst¹pi³ w roku 1930 i 15 czerwca 
1935 roku przyj¹³ œwiêcenia 
kap ³añsk ie .  Na  p robos twie  
p r z e c h o w u j ê  j e g o  o b r a z e k  
prymicyjny i dwie fotografie. Na 
jednym zdjêciu jest on sam, na 
drugim w otoczeniu dwóch 
nieznanych mi kolegów. Nie wiem, 
czy byli wtedy  ju¿ ksiê¿mi, czy 
jeszcze klerykami. Jako wikariusz 
stryj pracowa³ w dwóch miejscach: 
najpierw w parafii Œw. Trójcy w 
GnieŸnie, potem w koœciele farnym 
Œw. Miko³aja w Inowroc³awiu. Od 
pocz¹tku 1939 roku zosta³ dodatkowo kapelanem wojskowym 69 Pu³ku 
Piechoty 17 Dywizji Piechoty Armii Poznañ Wojska Polskiego. Razem z 
tym wojskiem bra³ udzia³ w kampanii wrzeœniowej. By³ obecny w czasie 
walk nad Bzur¹. Po zakoñczonych walkach wróci³ do parafii do 
Inowroc³awia.  Drugiego listopada zosta³ aresztowany. Na ten dzieñ 
krótko wczeœniej Niemcy og³osili spotkanie wszystkich ksiê¿y z miasta i 
okolic dla omówienia  pracy duszpasterskiej w nowej rzeczywistoœci. 
Wszystkich zatrzymano. Do 15 listopada przebywa³ w wiezieniu w 
Inowroc³awiu. Potem wywieziono go do Górnej Grupy. 5 lutego 
przetransportowano go obozu przejœciowego w Neufahrwasser w 
Gdañsku, a z tego miejsca do Stutthofu. 9 kwietnia 1940 roku trafi³ do 
obozu Sachsenhausen ko³o Oranienburga. Tu zosta³ zamordowany. 
Rodzina nie dowiedzia³a siê ¿adnych bli¿szych okolicznoœci zwi¹zanych z 
jego zgonem. Podawane s¹ dwie daty œmierci œmierci mojego stryja. Jedna 
mi dot¹d znana to13 sierpnia 1940 roku. Ta data widnieje na p³ycie naszego 
rodzinnego grobowca. Ale wyczyta³em te¿ datê jeszcze inn¹, trochê 
wczeœniejsz¹ 27 czerwca. Jak by³o naprawdê nie bêdê dochodzi³. W domu 
mam zdjêcie z 1940 roku, z pogrzebu stryja na cmentarzu na Górczynie w 
Poznaniu. Tato mój w rêce trzyma urnê z prochami swojego brata. Niemcy 
urnê przys³ali z obozu. Co ona zawiera³a w œrodku, tego nikt z rodziny 
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w³aœciwie nie wiedzia³. Ale z³o¿ono j¹ do grobu tak jakby naprawdê 
zawiera³a jego prochy. W katedrze w GnieŸnie jest du¿ych rozmiarów 
tablica z imionami i nazwiskami 138 kap³anów zamordowanych 
z Archidiecezji GnieŸnieñskiej. Poœród nich widnieje imiê i nazwisko  
mojego stryja Janusza.

S³yszy siê, ¿e w obecnie nasta³y trudne chwile dla Koœcio³a, ¿e przysz³o mu 
zmagaæ siê z ciê¿kimi problemami. Zastanawiam siê, czy by³y kiedyœ ³atwe 
czasy. Próbujê sobie wyobraziæ jakie myœli gromadzi³y siê w umys³ach 
kap³anów (jak równie¿ wszystkich innych) drêczonych w obozach, 
mordowanych w publicznych egzekucjach. Nie starcza mi si³, by o tym 
myœleæ. 

Rozwa¿am s³owa Piotra Aposto³a: 
„...b¹dŸcie wszyscy jednomyœlni, wspó³czuj¹cy, pe³ni braterskiej mi³oœci, 
mi³osierni, pokorni. Nie oddawajcie z³em za z³o ani z³orzeczeniem za 
z³orzeczenie! Przeciwnie zaœ, b³ogos³awcie! Do tego bowiem jesteœcie 
powo³ani, abyœcie odziedziczyli b³ogos³awieñstwo. Kto bowiem chce 
mi³owaæ ¿ycie i ogl¹daæ dni szczêœliwe, niech wstrzyma jêzyk od z³ego 
i wargi - aby nie mówiæ podstêpnie. Niech zaœ odst¹pi od z³ego, a czyni 
dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na 

sprawiedliwych s¹ zwrócone, a Jego uszy na ich proœby; oblicze zaœ Pana 
przeciwko tym, którzy Ÿle czyni¹. Kto zaœ bêdzie wam szkodzi³, je¿eli 
gorliwi bêdziecie w czynieniu dobra? Ale je¿elibyœcie nawet coœ 
wycierpieli dla sprawiedliwoœci, b³ogos³awieni jesteœcie. Nie obawiajcie 
siê zaœ ich gróŸb i nie dajcie siê zaniepokoiæ! Pana zaœ Chrystusa miejcie w 
sercach za Œwiêtego i b¹dŸcie zawsze gotowi do obrony wobec ka¿dego, 
kto domaga siê od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z 
³agodnoœci¹ i bojaŸni¹ Bo¿¹ zachowujcie czyste sumienie, a¿eby ci, którzy 
oczerniaj¹ wasze dobre postêpowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia 
w³aœnie przez to, co wam oszczerczo zarzucaj¹. Lepiej bowiem - je¿eli taka 
wola Bo¿a - cierpieæ dobrze czyni¹c, ani¿eli czyni¹c Ÿle. Chrystus bowiem 
równie¿ raz umar³ za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych...” 

(1 Piotra 3,8-18)

Czy czasy, w których przysz³o pos³ugiwaæ Piotrowi by³y spokojne 
i przyjazne dla Koœcio³a?  Czy poganie ówczesnych czasów u¿ywali 
przyjemniejszych s³ów, byli sprawiedliwsi w swych ocenach? Na pewno 
nie. Mimo to uczniowie zostawili po sobie œwiadectwo swojej wspania³ej 
pracy, trudu i poœwiêcenia. Wytrwale budowali Koœció³. Byli jednoczeœnie 
œwiadomi s³aboœci, a nawet niegodziwoœci wielu ludzi w Koœciele. 
Œwiadcz¹ o tym liczne napomnienia, które zostawili w swoich listach. 
Uczniowie pamiêtali z nauczañ Jezusa, ¿e obok k³osów pszenicznych na 
tym samym polu pojawiaj¹ siê i chwasty (por. Mateusza 13, 24-30). 
Niestety, ka¿dy czas ma swoje niegodziwoœci i zawsze s¹ one wstydem dla 
Koœcio³a, tym bardziej jeœli to jest grzech kap³ana, a wiêc jakiegoœ 
przewodnika w Koœciele. Ale tak samo w ka¿dym czasie objawia siê 
nienawiœæ pewnych grup osób wobec Koœcio³a. 
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Po latach spokojnych, kiedy bycie chrzeœcijaninem nic nie kosztowa³o, 
bycie ksiêdzem te¿ nie kosztowa³o, przychodzi czas bardziej wyrazistego 
stawania jako œwiadek Chrystusa. Wierzê, ¿e jest to dobry czas do 
sk³adania tego œwiadectwa. Pawe³ Aposto³ bêd¹c ju¿ w wiêzieniu piêknie 
napisa³ do swojego ucznia Tymoteusza: 

„...czuwaj we wszystkim, znoœ trudy, wykonaj dzie³o ewangelisty, spe³nij 
swoje pos³ugiwanie” (2 Tymoteusza 4,5).

ks. Przemys³aw Kompf

I. Jezus na œmieræ skazany. 
Z ka¿dego bezu¿ytecznego s³owa, 
które wypowiedz¹ ludzie, zdadz¹ 
sprawê w dzieñ s¹du. Bo na 
podstawie s³ów twoich bêdziesz 
uniewinniony i na podstawie s³ów 
twoich bêdziesz potêpiony.

II. Jezus bierze krzy¿ na swoje 
ramiona.
Jeœli kto chce iœæ za mn¹, niech siê 
zaprze samego siebie, niech co dnia 
bierze krzy¿ swój i niech Mnie 
naœladuje.

III. Jezus pierwszy raz upada.
Có¿ za korzyœæ ma cz³owiek, jeœli 
ca³y œwiat zyska, a siebie zatraci 
lub szkodê poniesie.

Dla uczniów Jezusa Jego s³owo jest wa¿ne. Nie lekcewa¿¹ go. 
Chc¹ je poznaæ, rozwa¿yæ i zapamiêtaæ. W Wielki Pi¹tek w dzieñ 
Mêki i œmierci krzy¿owej Zbawiciela modlimy siê tymi s³owami.

Modlitwa na Drodze Krzy¿owej ze s³owem Jezusa

IV. Jezus spotyka swoj¹ matkê. 
Moj¹ matk¹ i moimi braæmi s¹ ci, 
którzy s³uchaj¹ s³owa Bo¿ego i je 
wype³niaj¹.

V. Szymon z Cyreny pomaga 
nieœæ krzy¿ Jezusowi. Wszystko 
wiêc co byœcie chcieli, ¿eby wam 
ludzie czynili i wy im czyñcie.

VI Weronika ociera twarz 
Jezusowi. 
Do ka¿dego wiêc, który przyzna 
siê do nie przed ludŸmi,  

przyznam siê i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie.

VII. Jezus drugi raz upada.
Lecz kto by siê sta³ powodem 
grzechu dla jednego z tych 
ma³ych, którzy wierz¹ we Mnie, 
temu by³oby lepiej kamieñ 
m³yñski zawiesiæ u szyi i utopiæ 
go w g³êbi morza.

VIII. Jezus pociesza p³acz¹ce 
niewiasty. 
PrzyjdŸcie do mnie wszyscy,
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 którzy utrudzeni i obci¹¿eni 
jesteœcie, a Ja was pokrzepiê.

IX. Jezus trzeci raz upada.
ZejdŸ mi z oczu szatanie! Jesteœ mi 
zawad¹, bo myœlisz nie na sposób 
Bo¿y, ale na ludzki.

X. Jezus z szat obna¿ony. 
Z serca bowiem pochodz¹ z³e myœli, 
zabójstwa cudzo³óstwa, czyny 
nierz¹dne kradzie¿e, fa³szywe 
œwiadectwa, przekleñstwa. To 
w³aœnie czyni cz³owieka nieczystym.

XI. Jezus przybity do krzy¿a. 
Bo kto chce zachowaæ swoje ¿ycie, 
straci je, a kto straci swe ¿ycie z 
mego powodu, znajdzie je.

XII. Jezus umiera na krzy¿u.
 Ojcze przebacz im, bo nie wiedz¹ co 
czyni¹.

XIII. Cia³o Jezusa zdjête z krzy¿a. 
Wszystko, co uczyniliœcie jednemu w 
tych najmniejszych braci moich, 
Mnie ¿eœcie uczynili.

XIV. Cia³o Jezusa z³o¿one do grobu. 
Kto wytrwa do koñca ten bêdzie 
zbawiony. 

15 kwietnia, a wiêc nieca³y 
tydzieñ przed przypadaj¹c¹ 
w tym roku Wielkanoc¹, 
mija kolejna dziewi¹ta ju¿ 
rocznica œmierci ks. 
Zbigniewa Pawlaka, 
wieloletniego proboszcza 
w s¹siednim Kicinie. 
Wtedy by³ to czwartek 
w drugim tygodniu po 
Wielkanocy, kilka dni po 
katastrofie samolotu 
rz¹dowego w Smoleñsku. 
Postaæ zmar³ego przysz³a 
mi na pamiêæ w dniu 19 
marca, kiedy odwiedzi³em 
probostwo w Kicinie przy 
okazji odpustu œw. Józefa 
w tamtejszej parafii. 

Ks. Zbigniewa Pawlaka 
zna³em ju¿ wczeœniej, zanim przyszed³em do Wierzenicy. Nie by³a to 
jednak osobista znajomoœæ. Kiedy w 1999 r. przyjecha³em do 
Wierzenicy i rozpoczyna³em swoj¹ pracê w tej parafii, ks. Pawlak mia³ 
za sob¹ ju¿ 20 lat pobytu w Kicinie. By³ oczywiœcie du¿o starszy 
i powa¿niejszy ode mnie. Obie nasze parafie nale¿a³y wtedy do 
dekanatu swarzêdzkiego. Kicin by³ jedyn¹ parafi¹, która po³o¿ona by³a 
administracyjnie w gminie Czerwonak. W pierwszych latach nie 
mieliœmy ze sob¹ zbyt wielu kontaktów poza spotkaniami dekanalnymi. 
Ks. Pawlak nie zaprasza³ nas do siebie na spowiedŸ przed Bo¿ym 

Dobre s¹siedzkie wspomnienie
o ksiêdzu Zbigniewie Pawlaku

<<< tekst Drogi Krzy¿owej x. Przemys³aw Kompf
ilustracje: stacje Drogi Ró¿añcowej Wierzenica – Kicin 
p³askorzeŸby autorstwa Piotra Woliñskiego
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Narodzeniem i Wielkanoc¹. Do Wierzenicy na pewno z tej okazji te¿ 
w tym pierwszym okresie nie przyje¿d¿a³. 

Kilka razy by³ na odpuœcie 6 grudnia i pamiêtam, ¿e zawsze siedzia³ 
d³ugo rozmawiaj¹c na probostwie z innymi uczestnikami parafialnej 
uroczystoœci. Tym niew¹tpliwie wyró¿nia³ siê od niektórych innych 
ksiê¿y, którzy - co by³o nieraz widaæ - mieli k³opoty ze swobodnym 
byciem wœród wiêkszej liczby osób œwieckich. Co roku po odpuœcie 
6 grudnia na probostwo w Wierzenicy przychodzi du¿a liczba osób 
miejscowych, z którymi w dniu œwiêta parafii jest piêkna okazja, by siê 
spotkaæ. 

Du¿ym zaskoczeniem dla mnie by³o kiedy w którymœ roku ks. Zbigniew 
Pawlak zaprosi³ mnie do Kicina z rekolekcjami wielkopostnymi. Nie 
pamiêtam ju¿ który to by³ rok. Potem jeszcze wymieniliœmy siê 
kazaniami w czasie nabo¿eñstwa „Gorzkie ¿ale”. 
On na przemian w Wierzenicy i Kar³owicach, ja natomiast w Kicinie.

W 2004 roku nast¹pi³a zmiana granic dekanatów. W nowym podziale 
Kicin i Wierzenica znalaz³y siê w powsta³ym od nowa dekanacie 
Czerwonak. Ks. Zbigniew Pawlak pe³ni³ w nim rolê moderatora, czyli 
Ojca Duchownego. Mieliœmy mo¿noœæ przy ró¿nych okazjach s³uchaæ 
jego konferencji ascetycznych. Mówi³ zawsze ciekawie. Lubi³em go 
s³uchaæ. Funkcjê swoj¹ pe³ni³ jeszcze po przejœciu na emeryturê. 
W ostatnim czasie widaæ jednak by³o, ¿e ma ju¿ s³abszy g³os i z trudem 
mówi. 

Zawsze mi imponowa³ na wszelkich spotkaniach ksiê¿y, które siê 
odbywa³y zarówno w dekanacie swarzêdzkim, jak i czerwonackim. Jego 
punkt widzenia by³ wywa¿ony, tonuj¹cy. Umia³ rozwa¿aj¹c jakiœ 
problem dobrze dobieraæ s³owa i pokazywaæ rzeczywiste dobro Koœcio³a 
lub poszczególnych osób. W³aœciwie nie przypominam sobie, ¿ebym 
kiedyœ w jakiejœ kwestii duszpasterskiej nie zgadza³ siê z nim. 
Tymczasem z wywodami niektórych ksiê¿y, przy ca³ej sympatii 
i szacunku do nich, nieraz trudno by³o mi siê zgodziæ. W koñcówce jego 
urzêdowania na probostwie i potem, kiedy by³ na emeryturze mieliœmy 
ze sob¹ wiêcej kontaktów. Mo¿e w³aœnie to podobne podejœcie do wielu 
spraw duszpasterskich przybli¿y³o nas do siebie. Ca³y szereg razy 
korzysta³ z mojej pos³ugi w sakramencie pojednania. 

Kiedy ks. Zbigniew Pawlak by³ na emeryturze na polecenie Ksiêdza 
Arcybiskupa, robi³ wgl¹d w akta bezpieki zajmuj¹cej siê infiltracj¹ 
ksiê¿y. Mówi³ mi, ¿e wiele spraw, które mia³ okazjê czytaæ bardzo go 
poruszy³o. Nigdy jednak nie podzieli³ siê ¿adnym szczegó³owym 
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potrafi³ byæ dyskretnym. Mia³ tak¿e dobre rozeznanie jak trzeba umieæ 
czytaæ takie dokumenty.
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Narodzeniem i Wielkanoc¹. Do Wierzenicy na pewno z tej okazji te¿ 
w tym pierwszym okresie nie przyje¿d¿a³. 

Kilka razy by³ na odpuœcie 6 grudnia i pamiêtam, ¿e zawsze siedzia³ 
d³ugo rozmawiaj¹c na probostwie z innymi uczestnikami parafialnej 
uroczystoœci. Tym niew¹tpliwie wyró¿nia³ siê od niektórych innych 
ksiê¿y, którzy - co by³o nieraz widaæ - mieli k³opoty ze swobodnym 
byciem wœród wiêkszej liczby osób œwieckich. Co roku po odpuœcie 
6 grudnia na probostwo w Wierzenicy przychodzi du¿a liczba osób 
miejscowych, z którymi w dniu œwiêta parafii jest piêkna okazja, by siê 
spotkaæ. 

Du¿ym zaskoczeniem dla mnie by³o kiedy w którymœ roku ks. Zbigniew 
Pawlak zaprosi³ mnie do Kicina z rekolekcjami wielkopostnymi. Nie 
pamiêtam ju¿ który to by³ rok. Potem jeszcze wymieniliœmy siê 
kazaniami w czasie nabo¿eñstwa „Gorzkie ¿ale”. 
On na przemian w Wierzenicy i Kar³owicach, ja natomiast w Kicinie.

W 2004 roku nast¹pi³a zmiana granic dekanatów. W nowym podziale 
Kicin i Wierzenica znalaz³y siê w powsta³ym od nowa dekanacie 
Czerwonak. Ks. Zbigniew Pawlak pe³ni³ w nim rolê moderatora, czyli 
Ojca Duchownego. Mieliœmy mo¿noœæ przy ró¿nych okazjach s³uchaæ 
jego konferencji ascetycznych. Mówi³ zawsze ciekawie. Lubi³em go 
s³uchaæ. Funkcjê swoj¹ pe³ni³ jeszcze po przejœciu na emeryturê. 
W ostatnim czasie widaæ jednak by³o, ¿e ma ju¿ s³abszy g³os i z trudem 
mówi. 

Zawsze mi imponowa³ na wszelkich spotkaniach ksiê¿y, które siê 
odbywa³y zarówno w dekanacie swarzêdzkim, jak i czerwonackim. Jego 
punkt widzenia by³ wywa¿ony, tonuj¹cy. Umia³ rozwa¿aj¹c jakiœ 
problem dobrze dobieraæ s³owa i pokazywaæ rzeczywiste dobro Koœcio³a 
lub poszczególnych osób. W³aœciwie nie przypominam sobie, ¿ebym 
kiedyœ w jakiejœ kwestii duszpasterskiej nie zgadza³ siê z nim. 
Tymczasem z wywodami niektórych ksiê¿y, przy ca³ej sympatii 
i szacunku do nich, nieraz trudno by³o mi siê zgodziæ. W koñcówce jego 
urzêdowania na probostwie i potem, kiedy by³ na emeryturze mieliœmy 
ze sob¹ wiêcej kontaktów. Mo¿e w³aœnie to podobne podejœcie do wielu 
spraw duszpasterskich przybli¿y³o nas do siebie. Ca³y szereg razy 
korzysta³ z mojej pos³ugi w sakramencie pojednania. 

Kiedy ks. Zbigniew Pawlak by³ na emeryturze na polecenie Ksiêdza 
Arcybiskupa, robi³ wgl¹d w akta bezpieki zajmuj¹cej siê infiltracj¹ 
ksiê¿y. Mówi³ mi, ¿e wiele spraw, które mia³ okazjê czytaæ bardzo go 
poruszy³o. Nigdy jednak nie podzieli³ siê ¿adnym szczegó³owym 
opisem, zreszt¹ nie pyta³em go o takie informacje. Bardzo dobrze, ¿e 
potrafi³ byæ dyskretnym. Mia³ tak¿e dobre rozeznanie jak trzeba umieæ 
czytaæ takie dokumenty.

 x Przemys³aw Kompf

FOTO. PIROGOWSCY



14 152 [151] 2019

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu do œrody prowadzi³em 
rekolekcje wielkopostne w parafii œw. Brata Alberta w Kozieg³owach. 
Proboszczem w tej parafii jest od 1997 roku ks. Eugeniusz Raubo. 
Bardzo lubiê to miejsce. Œwi¹tynia, chocia¿ wybudowana skromnie, ma 
w sobie jakieœ ciep³o i to sprawia, ¿e czuje siê tam bardzo dobrze. Patron 
tej parafii jest mi osobiœcie bardzo bliski. Ci którzy mieli okazjê 
odwiedzaæ mnie na probostwie wiedz¹, ¿e w moim pokoju wisi obraz 
przedstawiaj¹cy postaæ œw. Brata Alberta. Zanim przyj¹³ on imiê 
zakonne znany by³ jako Adam Chmielowski. Z zawodu by³ artyst¹ 
malarzem. Jego artystycznym dzie³em by³ miêdzy innymi obraz 
Chrystusa w koronie cierniowej na g³owie zatytu³owany „Ecce Homo”.
Malarska kopia tego obrazu tak¿e zdobi œcianê mojego pokoju. Jako 
m³odzi klerycy na drugim roku w Seminarium wystawialiœmy sztukê 
„Brat naszego Boga” autorstwa ks. Karola Wojty³y. Mia³em okazjê 
w tym przedstawieniu graæ rolê g³ównego bohatera Adama 
Chmielowskiego, póŸniejszego Brata Alberta.  W³aœnie poprzez tê grê 
poczu³em niesamowit¹ osobist¹ bliskoœæ tej postaci. Ka¿de wspomnienie 
tego jest dla mnie bardzo pozytywnym prze¿yciem, przypomnieniem i 
upomnieniem, ¿e mamy stawaæ siê dobrym jak chleb.

Rekolekcje w tej parafii prowadzi³em po raz trzeci. Przedostatnio 
w 2013 roku. Pamiêtam, ¿e przy tamtej okazji rozprowadzi³em doœæ 
sporo napisanych przeze mnie „Katechez domowych”. By³y one jeszcze 
wtedy drukowane jako numer specjalny  „Wierzeniczeñ”. Oczywiœcie 
„Katechezy” zabra³em w tym roku tak¿e i te¿ prawie 170 sztuk posz³o. 
Mam nadziejê, ¿e zostan¹ one przeczytane. Za ka¿dym razem ¿artem 
mówiê, ¿e rêka osoby która je weŸmie  i nie przeczyta, dwa tygodnie po 
Wielkanocy uschnie. Proszê, by katechez nie brali ci, którzy wiedz¹, ¿e 
na pewno nie przeczytaj¹, przecie¿ ¿adnego przymusu zakupu nie ma. 
Cieszê siê, ¿e w ci¹gu tygodnia mia³em do kogo mówiæ. Œwi¹tynia by³a 
doœæ dobrze wype³niona. 

Nauczania stara³em siê oczywiœcie prowadziæ inaczej ani¿eli przy okazji 
wczeœniejszych spotkañ w tej parafii,  chocia¿ za ka¿dym razem staram 
siê pokazaæ, ¿e w ich centrum stoi Jezus. W pierwsz¹ wielkopostn¹ 
niedzielê M¹droœæ Koœcio³a rozwa¿a³a s³owa œw. Paw³a z listu do 
Rzymian:  

„A jest to s³owo wiary, któr¹ g³osimy. Je¿eli wiêc ustami swoimi 
wyznasz, ¿e JEZUS JEST PANEM i w sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg Go 
wskrzesi³ z martwych - osi¹gniesz zbawienie. Bo sercem przyjêta wiara 
prowadzi do sprawiedliwoœci, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia. 
Wszak mówi Pismo: ¿aden kto wierzy w Niego nie bêdzie zawstydzony”.
                                                                   (Rzymian10, 8 -11)

Ewangelia opowiada³a jak Jezus pe³en Ducha Œw. pokona³ wszelkie 
kuszenia diabelskie. Przes³anie z tego nauczania by³o takie: ten, który 
ma odwagê przyj¹æ Jezusa do swego ¿ycia, nie pozornie ale g³êboko w 
sercu i wyra¿a to publicznie, otrzymuje od Niego moc Ducha Œwiêtego i 
³atwiej pokonuje trudnoœci i pokusy ¿ycia. W kolejnych dniach 
wspomina³em na przed³u¿eniu tej myœli, odnosz¹c siê do innych 
wybranych fragmentów Pisma, ¿e ¿ycia naszego duchowego nie mamy 
budowaæ na cz³owieku, choæby najlepszym, ale na Jezusie. To tylko 
œw. Pawe³ móg³ powiedzieæ: naœladujcie mnie. Cz³owiek mo¿e zawieœæ. 
Niejeden by powiedzia³ jak zawiód³ siê na ma³¿onku, rodzeñstwie 
przyjacio³ach, s¹siadach itd. Zawieœæ mo¿e tak¿e ksi¹dz. Zanim 
os¹dzimy tych, którzy nas zawiedli, pomyœlmy ile razy sami myœmy 
zawiedli. To nas powinno uczyæ budowania ¿ycia z Jezusem i na Jezusie 
naszym Zbawicielu. Ten, który tego pragnie, chce poznaæ s³owa Jezusa, 
rozwa¿yæ je w sercu i zapamiêtaæ. Traktuje te¿ uwa¿nie pouczenia 
apostolskie Jego uczniów. Nie ma ¿ycia chrzeœcijañskiego bez osobistej 
lektury S³owa Bo¿ego. Przypomnia³em wskazówkê Paw³a skierowan¹ 
do jego ucznia Tymoteusza: 
„Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i po¿yteczne do 
przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwoœci – 
aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³y, przysposobiony do ka¿dego dobrego 
czynu.”.           (2 Tymoteusza 3, 16-17)

Postawy biblijne staj¹ czêsto w konfrontacji z obiegowym pojêciem 
dobra. Warto to zobaczyæ i z tym siê zmierzyæ. Ostatniego dnia 
odprawia³em dla uczestników rekolekcji Mszê œwiêt¹. W liturgii akurat 
czytaliœmy fragment z ksiêgi proroka Jonasza, jak to prorok szed³ przez 
ulicê Niniwy i wzywa³ mieszkañców do nawrócenia i ci go pos³uchali. 
Wielu proroków robi³o to samo i doœwiadcza³o odrzucenia: oskar¿ano 
ich o najgorsze rzeczy, wyœmiewano lekcewa¿ono, przeœladowano, 
a nawet mordowano. Czas Wielkiego Postu to okres, w którym 
szczególnie trzeba mówiæ o potrzebie nawrócenia. Te s³owa musz¹ paœæ 
i te s³owa ka¿dy powinien us³yszeæ jako skierowane do siebie. Nie ktoœ 
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tam ma siê nawróciæ, ale ja mam siê nawróciæ. W zakoñczeniu mówi³em 
pytaj¹c s³owami Paw³a z listu do Rzymian: 
„Któ¿ mo¿e nas od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej: Utrapienie, ucisk czy 
przeœladowanie, g³ód czy nagoœæ, niebezpieczeñstwo czy miecz”. 

(Rzymian 8,35) 

Dzisiaj szczêœliwie nie czujemy ani g³odu, ani ch³odu, ani miecza, ale 
ludzi wiele spraw od³¹cza od mi³oœci Chrystusa. Modliliœmy siê, by 
ka¿dy wejrzawszy w swoje serce zobaczy³ tak bardzo osobiœcie, co dziœ 
mnie oddziela od Chrystusa. Jedna, mo¿e wiele spraw. Pan Bóg daje 
nam czas, nie wiemy ile, na to byœmy ze swojego ¿ycia to usunêli, by 
ka¿dy móg³ powiedzieæ: nic mnie ju¿ nie oddziela od mi³oœci 
Chrystusowej. 

Dwa tygodnie póŸniej powtórzy³em to nauczanie w kontekœcie innych 
czytañ niedzielnych w parafii œw. Faustyny w Grodzisku, gdzie 
proboszczem jest pochodz¹cy z Naramowic w Poznaniu ks. Krzysztof 
Makosz. Kiedy tam pracowa³em jako wikariusz on jeszcze by³ 
ministrantem, potem w 1996 roku wst¹pi³ do Seminarium Duchownego. 
Œwiecenia przyj¹³ w 2002 roku. Znam go osobiœcie, tak¿e jego rodzinê 
bardzo dobrze. Parafia, któr¹ zarz¹dza jest nowa, istnieje od 2001 roku. 
Œwi¹tynia budowana by³a póŸniej. Ks. Krzysztof Makosz jest od 2017 
roku trzecim proboszczem tej wspólnoty. Liczy ona sobie oko³o 3,5 
tysi¹ca ludzi. Program rekolekcji by³ bogatszy od spotkañ w 
Kozieg³owach. Tam w tygodniu by³o tylko jedno spotkanie wieczorem. 
Tutaj dla ludzi by³y dwie mo¿liwoœci: jedna rano dla niepracuj¹cych 
i druga wieczorem. Dodatkowo by³y jeszcze dwa spotkania w filii 
w S³ocinie: pierwszego dnia wieczorem o 21.00 i drugiego po po³udniu 
o 16.00.  Dwa dni po nauczaniu g³ównym dla wszystkich by³y osobne 
spotkania dla m³odzie¿y, w œrodê w ostatni dzieñ dodatkowa Msza œw. 
dla chorych.

W niedzielê rano pierwsz¹ Mszê œw. odprawia³ ks. emeryt, by³y 
proboszcz parafii w Kamieñcu Poznañskim. Pomimo, ¿e ma 80 lat, jest 
w niez³ej formie i pomaga w ca³ej okolicy. Kiedy wszed³em do zakrystii 
siê przywitaæ od razu mi powiedzia³: Wierzenica to parafia pocz¹tków 
mojego kap³añstwa. Pracowa³em tam zaraz po œwiêceniach w 1962 roku 
i przez proboszcza by³em delegowany do sta³ej pos³ugi w Wierzenicy. 
(Wyjaœnienie dla m³odszych albo nowych mieszkañców: Wtedy ksiê¿a 
pracuj¹cy w parafii wierzenickiej mieszkali w Kobylnicy). Od pana 

koœcielnego dowiedzia³em siê, ¿e ten ksi¹dz nazywa siê Roman Bia³y. 
Potem jeszcze chwilê rozmawialiœmy przy œniadaniu. Dobrze 
wspomina³ Wierzenicê. Nazwisk ludzi ju¿ nie pamiêta³ poza jednym: 
W Wierzonce by³a taka rodzina Jachów, bardzo dobrzy ludzie. PóŸniej 
ks. Bia³y by³ wikariuszem w kolegiacie w Œrodzie Wielkopolskiej, gdzie 
proboszczem wtedy by³ wspominany przeze mnie ju¿ jako emeryt 
ks. Jan Krajewski. Próbowa³em ustaliæ, czy mieszkaliœmy w tym samym 
mieszkaniu. Wed³ug jego opisu wikariat musia³ wygl¹daæ nieco inaczej 
ani¿eli w czasie, kiedy ja tam przebywa³em. Uca³owa³em jego 
kap³añskie d³onie i podziêkowa³em mu za lata pracy w tych miejscach, 
które tak mi s¹ drogie. 

Koœció³ œw. Faustyny nie nale¿y do obiektów ciekawych 
architektonicznie. Go³ym okiem widaæ wadliwoœæ pewnych rozwi¹zañ. 
Za niski w czêœci, gdzie gromadz¹ siê wierni, zbyt wysoki w czêœci 
prezbiterialnej. Do tego nad prezbiterium jest p³aski dach. Gdyby 
w zimie tam zacz¹³ gromadziæ siê œnieg, a¿ strach pomyœleæ co mog³oby 
siê staæ. Zastanawia³em siê jak to mog³o siê staæ. Tê czêœæ koœcio³a 
budowano ju¿ po katastrofie w hali targowej w Katowicach. Zawodowy 
architekt zrobi³ projekt, kuria maj¹ca specjalistów go zatwierdzi³a, 
starostwo wyda³o zgodê budowlan¹. Obecny m³ody duszpasterz ma 
o czym myœleæ. Nie powinno go usypiaæ to, ¿e w tym roku i w zesz³ym 
nie by³o du¿o œniegu. Trudne i do tego kosztowne s¹ takie „poprawki”.

Z Kozieg³ów po ka¿dym wieczornym spotkaniu wraca³em do domu. 
W Grodzisku zakotwiczy³em siê w sobotê i by³em tam nieprzerwanie do 
œrody.  Nawet nie pomyœla³em, bym móg³ codziennie przemierzaæ drogê 
do Wierzenicy. Za daleko. Korzysta³em wiêc z mi³ej goœciny m³odego 
proboszcza i jego mamy. Oczywiœcie, tak¿e tu rozprowadzi³em ponad 
200 „Wierzenickich katechez domowych” i tak¿e doœæ du¿o numeru 
specjalnego „Wierzeniczeñ” przygotowanego jako przewodnik po 
naszym wierzenickim koœciele. Nie omieszka³em przecie¿ zauwa¿yæ (z 
wrodzon¹ skromnoœci¹), ¿e pracujê w naj³adniejszym koœciele diecezji.   

Kiedy w œrodê wieczorem oko³o 21.30 przyjecha³em do domu, w 
mieszkaniu czu³em przyjemne ciep³o. Dobre anio³y w postaci Marii 
i Andrzeja oraz Czesia zadba³y o to, bym nie czu³ ch³odu po 
kilkudniowym niegrzaniu w mieszkaniu. Wielkie Wam dziêki.   
                                   
                                                x Przemys³aw Kompf
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Marzec 2019 roku mile zapisze siê 
w pamiêci dwojga mieszkañców 
Wierzenicy. Oboje swoje wyró¿nienia 
odebrali w Swarzêdzkiej Sali Koncertowej 
w Zalasewie. Najpierw w czwartek 
7 marca podczas Swarzêdzkiej Gali Sportu 
Marzena Szymañska otrzyma³a Nagrodê 
Specjaln¹. We wniosku o jej uhonorowanie 
czytamy: Marzena Szymañska, mieszkanka 
Wierzenicy, w 2018 r. wziê³a udzia³, a co 
wiêcej - ukoñczy³a rowerowy wyœcig Trans 
Am Bike Race. Trans Am Bike Race jest 
samowystarczalnym wyœcigiem w poprzek 
Stanów Zjednoczonych - co oznacza, ¿e 
zawodnicy nie mog¹ korzystaæ ze 
zorganizowanej pomocy z zewn¹trz, sami 
musz¹ na trasie organizowaæ sobie 

noclegi, wy¿ywienie, a tak¿e radziæ sobie z awariami sprzêtu, czy 
problemami zdrowotnymi. Wyœcig rozpoczyna siê na zachodnim 
wybrze¿u, w Astorii a koñczy siê na wschodnim wybrze¿u, w Yorktown. 
Przebiega przez 10 Stanów: Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, 
Colorado, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Virginia. Marzena 
Szymañska w czasie: 34 dni, 12 godzin i 35 minut pokona³a 6735 km. 
Wyruszy³o 124 zawodników, w tym 6 kobiet, dojecha³o 66. Wystartowa³a 
w kategorii Solo czyli jecha³a samotnie. Wjecha³a  na wysokoœæ 3500 m 
n.p.m.[tu przymnijmy nasz najwy¿szy szczyt – Rysy siêgaj¹ 2499 m n. p. 
m.], zmaga³a siê zarówno z upa³em ponad 40 stopni, jak i z padaj¹cym   
œniegiem. Wioz³a na swoim rowerze podstawowy ekwipunek, spa³a 
najczêœciej na pocztach. Sama zorganizowa³a i sfinansowa³a swój 
wyjazd do USA. Od 2005 roku przejecha³a rowerem ponad 176 000 km. 
Ukoñczy³a kilkadziesi¹t wyœcigów szosowych. Zaczyna³a od zawodów, 
gdzie dostêpne by³y dystanse oko³o 200 kilometrowe.  Trzykrotnie 
ukoñczy³a wyœcig Ba³tyk - Bieszczady Tour (1008 km non stop), a w 2017 
roku Maraton Rowerowy Dooko³a Polski (3130 km). Nagrodê za swój 

najwiêkszy wyczyn, czyli wyœcig rowerowy przez USA odebra³a z r¹k 
burmistrza Mariana Szkudlarka. 

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 
z okazji obchodów Œwiêta Patrona 
Miasta i Gminy Swarzêdz œw. Józefa – 
19 marca Ryszard Nogacz zosta³ 
uhonorowany listem gratulacyjnym 
wrêczony przez przewodnicz¹c¹ RM 
Barbarê Czachurê i burmistrza M. 
Szkudlarka. Napisano w nim: Pañska 
czterdziestoletnia droga zawodowa to 
ciê¿ka praca, ale te¿ przygoda, zawsze 
w kontakcie z ludŸmi. Przed wielu laty, 
jako w³aœciciel restauracji Swaro¿yc, 
wspó³pracowa³ Pan z biurami 
turystycznymi w ca³ej Polsce. Goœcie 
realizowali zawsze specjalny program 
zwiedzania Swarzêdza. Dzia³aj¹c w 
Towarzystwie £¹cznoœci z Poloni¹ organizowa³ Pan Dzieñ Polski, 
pokazywa³ swarzêdzki Skansen Pszczelarstwa, Muzeum £owiectwa 
w Uzarzewie, intarsje u Floriana Fiedlera. Jednoczeœnie pe³ni³ Pan 
funkcjê wiceprezesa Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Us³ug, bêd¹c 
cz³onkiem prezydium przez 13 lat. Order Polonii przyznawany za 
³¹cznoœæ z macierz¹ to jeden z wielu dowodów uznania. Jest tak¿e 
Odznaka Honorowa za Zas³ugi w Rozwoju Województwa Wielkopol-
skiego, Odznaka Zas³u¿onego Obywatela Miasta Poznania, Odznaka 
Honorowa Miasta Poznania. Wspó³tworzy³ Pan ksi¹¿kê „Od Kruszwicy 
do Poznania. Rzecz o Szlaku Piastowskim”, której egzemplarz otrzyma³ 
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II. Od 1986 roku, jako w³aœciciel gospodar-
stwa rybackiego w Wierzenicy wspiera Pan charytatywnie ró¿ne 
organizacje: Fundacjê dla dzieci pokrzywdzonych losowo, Schronisko 
dla bezdomnych œw. Brata Alberta, Oœrodek dla bezdomnych oraz 
oœrodek MONAR w Ro¿nowicach, Szko³ê Podstawow¹ w Wierzonce.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Foto Aldona M³ynarczak

Wyró¿nienia dla mieszkañców Wierzenicy 
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Wyró¿nienia dla mieszkañców Wierzenicy 
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Swoim zasiêgiem terytorialnym parafia Wierzenica obejmuje 
miejscowoœci z trzech gmin; Swarzêdz, Czerwonak, Pobiedziska. 
Z gminy Swarzêdz s¹ to: Kar³owice, Wierzonka i Wierzenica. Pierwsze 
wybory, od tego roku na piêcioletni¹ kadencjê, w gminie Swarzêdz 
odby³y siê Kar³owicach. Dotychczasowy so³tys, by³ nim przez dwie 
kadencje – Henryk Borski nie kandydowa³. 29 stycznia nowym so³tysem 
zosta³a Kamila Górecka któr¹ bêdzie wspieraæ rada so³ecka w sk³adzie: 

Weronika Pomin, Agnieszka Chruœcicka, El¿bieta Paczyñska, Józef 
P³awski. Nowa so³tys jest mieszkank¹ Kar³owic od 7 lat. Przeprowadzi³a 
siê z Poznania. Jak mówi, wybra³am to miejsce swojego mieszkania, 
poniewa¿ naprawdê jest piêknie po³o¿one i sta³o siê bliskie mojemu 
sercu.  W radzie so³eckiej by³a przez 4 lata. Lubi robiæ coœ dla ludzi, 
okreœla to tak; od zawsze gna³o mnie do pomocy innym. Od wielu lat 
zwi¹zana jest z organizacj¹ Szlachetnej Paczki. Jak siê póŸniej okaza³o, 
takie paczki z jej zak³adu pracy trafi³y równie¿ do  Kar³owic. Ju¿ 
mieszkaj¹c w Kar³owicach uda³o siê jej za³atwiæ wiele spraw dla 
mieszkañców. I myœlê, ¿e oni to zauwa¿yli i dlatego namawiali mnie do 
kandydowania na so³tysa.  Posz³am na to zebranie, staram siê chodziæ 
na ka¿de, ¿eby wiedzieæ co siê wokó³ nas dzieje. Wiedzia³am, ¿e jest 
jeszcze jeden kandydat i myœla³am, ze wszyscy bêd¹ na niego g³osowaæ, 
bo on tu jest od zawsze.  Jak podkreœla, nie spodziewa³a siê, ¿e mo¿e 
wygraæ z t¹ osob¹, bardziej znan¹ we wsi. Bardzo j¹ to zaskoczy³o
 i jednoczeœnie ucieszy³o zaufanie jakim obdarzyli j¹ mieszkañcy. 
O swoich i rady so³eckiej zamiarach mówi. Mamy wiele spraw do  
zrobienia i mam nadziejê uda nam siê je zrealizowaæ. Miêdzy innymi 

moim najwiêkszym marzeniem jest doprowadzenie do powstania 
œwietlicy. Postawienia nowych gablot informacyjnych, wiêcej koszy na 
œmieci we wsi, doprowadzenie oœwietlenie w kierunku szko³y, 
uporz¹dkowanie sprawy z przystankami autobusowymi. Na razie 
musimy realizowaæ bud¿et uchwalony  za  mojego poprzednika, ale od 
nastêpnego roku mo¿emy ju¿ przeznaczyæ go na nasze pomys³y. 
Bêdziemy staraæ siê  organizowaæ ju¿ sprawdzone i nowe w formie 
imprezy integracyjne dla naszej wspólnoty. Plac zabaw, park, stawy te¿ 
nie umykaj¹ mojej uwadze. Chcia³abym, aby Kar³owice by³y ³adne, 
czyste a mieszkañcy byli dumni ze swojej wsi.

W Wierzonce 22 lutego ponownie so³tysem zosta³a wybrana Irena 
Prokop, a radê so³eck¹ tworz¹: Bogdana (Danuta) Cywiñska, Magdalena 
Szczeœniak, Dariusz Nolberczak, Jadwiga Wojtasiak, Eugeniusz 
Lisiecki. 

20 marca w Wierzenicy po 100% g³osów uzyskali so³tys Maciej 
Dominikowski i cz³onkowie rady so³eckiej: Ewelina Spychaj, Joanna 
Wala, Krzysztof Bia³as, Pawe³ Rajewicz, Marta Schulz.

So³tysi wsi wierzenickiej parafii 2019
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Oba te so³ectwa zapewne bêd¹ realizowa³y swoje dotychczasowe 
kierunki dzia³añ i te zwi¹zane z wygranym bud¿etem obywatelskim. 

Z gminy Czerwonak w granicach parafii s¹ 3 wsie: Dêbogóra, Mielno, 
Ludwikowo. Nominalnie wchodz¹ one w sk³ad so³ectwa Kliny. 
Nominalnie, bo jeœli wierzyæ wykazowi so³ectw i osiedli na stronie 
Urzêdu Gminy Czerwonak to Ludwikowo nie nale¿y do ¿adnego 
z so³ectw. Od 21 marca obowi¹zki so³tysa ponownie pe³ni Barbara 
Sokalska-Mocny. W radzie so³eckiej s¹ Piotr Rybarczyk z Dêbogóry 
oraz Karolina Urbaniak i Miros³aw Nowak z Mielna, a tak¿e Hanna 
Walczak-Luch z Klin. Najwa¿niejsze zadania jakie sobie stawiaj¹ to 

doprowadzenie gazu i internetu 
œwiat³owodowego, radiowy ze 
wzglêdu na konfiguracjê terenu 
nie wszêdzie siê sprawdza. 
W najbli¿szym czasie planowane 
jest wykonanie projektu chodnika 
przez star¹ czêœæ Kiln do 
ul. Grzybowej w Mielnie, czyli 
wzd³u¿ drogi powiatowej. Jako 
so³ectwo nadal zamierzaj¹ 
organizowaæ w czerwcu piknik 
rodzinny, zabawy i Miko³aja dla 
dzieci. Razem z so³ectwem Kicin 
przygotowuj¹ Œwiêto Chleba dla 
swoich mieszkañców. So³ectwo 
uczestniczy w Pikniku Czterech 
Wielkich od kilku lat 
odbywaj¹cym siê przy szkole 
w Kicinie, a tak¿e w Sprz¹taniu 
Œwiata. Prywatnie so³tys 
B. Sokalska-Mocny wita, razem 
z innymi mieszkañcami, 
pielgrzymów na Maruszce, gdzie 

jej pyry z gzikiem ciesz¹ siê wielkim powodzeniem. Nie jest rodowit¹ 
mieszkank¹ Klin. Trafi³a tutaj w 1993 r. z Poznania wstêpuj¹c w zwi¹zek 
ma³¿eñski. Przez te ponad æwieræ wieku wros³a w tê spo³ecznoœæ. Nie 

potrafi zamkn¹æ siê tylko w krêgu swoich spraw. Udziela siê w wielu  
akcjach charytatywnych m.in. szlachetna paczka, WOŒP, Klub Kobiet 
Aktywnych. Gotuje te¿ grochówkê w kuchni polowej na ró¿ne imprezy. 
Jej zaanga¿owanie znajduje uznanie w oczach mieszkañców so³ectwa i 
ca³ej gminy. To w³aœnie oni przed ponad 4 laty namawiali j¹ do 
kandydowania do Rady Gminy – zosta³a radn¹, a póŸniej so³tysem. Tak 
te¿ by³o w tym roku, znowu znajomi i przyjaciele mówili do niej; kto 
jeœli nie Ty. U progu tej kadencji mówi: chcia³abym, aby moje so³ectwo 
rozwija³o siê i piêknia³o, a jego mieszkañcy, ci od pokoleñ i osiadli 
w nim od niedawna, zintegrowali siê. Przyda³aby siê te¿ œwietlica 
w so³ectwie, by zebrañ wiejskich nie trzeba by³o organizowaæ w Kicinie, 
a mieszkañcy mieli blisko do miejsca gdzie mog¹ siê spotykaæ. Jednak ze 
wzglêdu na uwarunkowania prawne nie jest to takie proste. Je¿eli 
jednak pojawi siê tylko taka mo¿liwoœæ, to taki projekt bêdzie 
realizowany. 

Barcinek, Bugaj i niezamieszka³y 
obecnie Skorzêcin s¹ w dwóch 
so³ectwach gminy Pobiedziska. 
Barcinek wraz z Bugajem jest 
w so³ectwie Jerzykowo. So³tysem 
ponownie zosta³ Andrzej Gruszczyñski 
mieszkaj¹cy w Jerzykowie, a w sk³adzie 
rady so³eckiej jest Jacek Sobañski 
z Barcinka i Wies³aw Cieœlak z Bugaja. 
Ich plany to sprawdzone dotychczasowe 
dzia³ania a te zwi¹zane z komunikacj¹ 
uzale¿nione s¹ od nowej koncepcji jej 
organizacji w gminie. So³ectwo Ko³ata 
obejmuje: Ko³atê, Ko³atkê, Kowalskie, Skorzêcin. Jego nowym 
w³odarzem jest Monika Gliñska z Ko³aty. 
Na zakoñczenie jeszcze taka informacja, Wierzenica ul. Krêta czyli 
Mechowo nale¿y do parafii w Kobylnicy i so³ectwa Janikowo Górne, 
jego nowym so³tysem jest Norbert Zgrabczyñski. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Foto Mariusz Szrajbrowski, WB, archiwum UMiG Pobiedziska
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Wybory so³eckie s¹ zakoñczeniem wyborów samorz¹dowych czyli tych 
dla nas najbardziej czytelnych, najbli¿szych i w pewnym sensie 
najwa¿niejszych.  

Wybory do rady gminy podlegaj¹ w jakimœ stopniu kluczowi partyjnemu 
i s¹ podatne na kampaniê wyborcz¹, jednak ostatecznie podchodz¹c do 
urny ludzie czêsto g³osuj¹ na konkretne, znane im osoby. To co robi³y, 
jak s¹ postrzegane mo¿e mieæ wp³yw na ostateczny wynik. Najlepszym 
tego przyk³adem jest sukces naszego redakcyjnego kolegi W³odka 
Buczyñskiego. Startuj¹c z ostatniego miejsca na liœcie wygra³ i zosta³ 

radnym. Nie by³oby to 
mo¿liwe gdyby nie wieloletnia 
praca na rzecz nie tylko 
spo³ecznoœci Wierzenickiej 
Ziemi.  Setki artyku³ów 
w ró¿nych pismach, 
niestrudzone oprowadzanie po 
koœcio³ach Puszczy Zielonki 
na czele z naszym 
wierzenickim, prowadzenie 
rajdów turystycznych, 
dokumentowanie fotograficzne 
wydarzeñ religijnych 
i kulturalnych, publikacje 
ksi¹¿kowe. W zasadzie jest 
wszêdzie tam gdzie dzieje siê 
coœ istotnego. Ta niestrudzona 

praca wynikaj¹ca z pasji i mi³oœci do naszej ma³ej ojczyzny wydaje 
owoce. Zauwa¿my, ¿e nie tylko starowa³ z ostatniego miejsca, ale 
i bardzo trudnego okrêgu. Musia³ uzyskaæ szerokie poparcie nie tylko 
z naszych wsi. Walczy³ z takimi potentatami jak Zalasewo, Paczkowo 
czy Gruszczyn. Ilu mieszkañców maj¹ nasze wsie w starciu z nimi? 
A przecie¿ wiadomo, ¿e g³osuje siê tak, aby mieæ w³asnego radnego, 
wiadomo „koszula bli¿sza cia³u” jak mówi przys³owie.  Bardzo siê 
cieszymy i szczerze gratulujemy.

W rozmowach czêsto mówiê, ¿e wybory so³tysa s¹ najbardziej 
demokratyczne. Tu kandydat staje twarz¹ w twarz z wyborcami. Jest 
jednym z mieszkañców, zazwyczaj dobrze znanym. Efekty pracy albo s¹ 
widoczne, albo ich nie ma. Zaanga¿owanie na rzecz lokalnej 
spo³ecznoœci jest doskonale znane i bardzo ³atwo weryfikowalne.  
Ludzie swoje wiedz¹ i wedle tego g³osuj¹. So³tys spotyka siê przecie¿ 
ze swoimi wyborcami ka¿dego dnia w sklepie, na ulicy czy w autobusie. 
Wyniki wyborów zawsze daj¹ do myœlenia i wyci¹gniêcia wniosków 
z wykonanej, b¹dŸ nie pracy. Rol¹ so³tysa jest przede wszystkim s³u¿ba 
na rzecz wszystkich mieszkañców wsi, a wiêc pomoc, rozwi¹zywanie 
konfliktów, tworzenie dobrej atmosfery do wspó³dzia³ania i tworzenia 
dobrych dzie³. Staranie siê o inwestycje, branie udzia³u w programach 
pozyskiwania funduszy na rzecz rozwoju i polepszania standartu ¿ycia 
jest oczywiœcie konieczne i po¿yteczne. Jednak podstaw¹ jest 
budowania poczucia wspó³odpowiedzialnoœci. Nie jeden raz by³em pod 
du¿ym wra¿eniem jak s¹siedzi potrafi¹ sobie wzajemnie pomagaæ 
w trudnych chwilach ¿ycia. Jest to mo¿liwe tylko wtedy gdy tworzymy 
wspólnotê ludzi i miejsca. 

Nasz wp³yw na to co siê dzieje gdzieœ w Warszawie czy Brukseli jest 
ograniczony do wyborów, które s¹ zreszt¹ bardzo istotne. Natomiast tu 
gdzie toczy siê nasze ¿ycie  mo¿emy dzia³aæ codziennie. Szczególnie 
wa¿ne jest budowanie lokalnej spo³ecznoœci. Szko³a, koœció³, so³ectwo 
to najistotniejsze podmioty dzia³aj¹ce na terenie wsi. Dobra wspó³praca, 
wzajemny szacunek s¹ podstaw¹ do osi¹gania celów, które s³u¿¹ 
wszystkim. Doskona³ym przyk³adem mo¿e byæ zagospodarowanie 
Placu Augusta Cieszkowskiego, który jest wynikiem pracy wielu osób 
i podmiotów. Wspólnota buduje, niezgoda rujnuje przypomina siê 
dawna m¹droœæ. Ostatnie dwadzieœcia lat to by³o budowanie i w pewien 
sposób zbieramy teraz tego owoce. Jednak lokalna spo³ecznoœæ to 
bardzo wra¿liwy i kruchy organizm, o który nale¿y ci¹gle dbaæ i go 
pielêgnowaæ. Nie jest tak, ¿e nie ma problemów. Jednak u podstaw ich 
rozwi¹zywania zawsze powinno byæ dobro cz³owieka. �le siê dzieje, 
gdy jakieœ dzie³o, cel osi¹ga siê krzywdz¹c kogoœ lub dziel¹c 
mieszkañców. Dlatego potrzebna jest otwartoœæ, uszanowanie czyjegoœ 
odmiennego zdania, a nawet zrezygnowanie z pomys³u. Myœlê, ¿e 
rozmowa, szukanie wspólnych rozwi¹zañ, zasiêganie opinii jest 
potrzebne. Budowanie wspólnoty jest bardzo wa¿ne gdy¿ tylko wtedy 
nasze ¿ycie tu i teraz bêdzie dobre.

Maciej Dominikowski

Nasze wybory

2 [151] 2019
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Nie bêdzie koncertu 
Damiana Maliszewskiego w Wierzenicy

Zapowiadany na 9 czerwca br. koncert pana Damiana Maliszewskiego 
z zespo³em nie dojdzie do skutku. Kiedy wyliczone koszty tego 
przedsiêwziêcia przekroczy³y 20 tys. z³ stwierdzi³em, ¿e jest tu zbyt 
drogo i na to nie mo¿emy sobie pozwoliæ. Parafia musi byæ przyk³adem 
rozs¹dnego gospodarowania pieniêdzmi. To s¹ œrodki spo³eczne 
pochodz¹ce od ludzi, dlatego te¿ trzeba nimi sensownie zarz¹dzaæ. Nie 
powinno dochodziæ do jakiejkolwiek rozrzutnoœci. 
Mam wielkie uznanie dla talentu pana Maliszewskiego jako muzycznego 
wykonawcy. Kilka jego nagrañ zrobi³o na mnie niesamowite wra¿enie. 
Do tego dochodzi du¿a kultura zachowania w czasie koncertów. Pomimo 
tego czu³em, ¿e powinniœmy zrezygnowaæ z przyjemnoœci pos³uchania 
go na ¿ywo w Wierzenicy. 
Ubieg³oroczny koncert Braci Kaczmarek kosztowa³ 14 tys. z³. W to 
wliczony ju¿ by³ tak¿e koñcowy poczêstunek zaproszonych goœci.  
Uwzglêdniaj¹c partnerstwo gminy, kosztowa³o nas to 4 tys. z³. W tym 
roku uwzglêdniaj¹c podobne partnerstwo, wysz³oby znacznie wiêcej i to 
licz¹c nawet bez jakiegokolwiek poczêstunku goœci, a przecie¿ z okazji 
jubileuszu 20. lecia Parafialnego Zespo³u Caritas i „Wierzeniczeñ” 
chcielibyœmy podziêkowaæ kilku szczególnym dla nas osobom i siê 
z nimi specjalnie spotkaæ.  
Czy ¿adnego innego koncertu nie bêdzie, tego nie mogê powiedzieæ.  
Bêdzie trzeba o tym rzeczywiœcie intensywnie myœleæ. Jeden pomys³ 
chodzi mi po g³owie. Na razie nic jednak g³oœno nie mogê mówiæ. Na 
pewno jednak bêdzie on w innym terminie, ani¿eli 9 czerwca.

x Przemys³aw Kompf

Rozpoczê³y siê prace inwestycyjne na probostwie,
tak¿e porz¹dki na cmentarzu

W marcu rozpoczê³y siê zapowiadane prace porz¹dkowe na cmentarzu. 
Niestety, jednego dnia pogoda nie dopisa³a i trzeba by³o je przerwaæ. Na 
szczêœcie w koñcówce miesi¹ca uda³o siê do nich wróciæ i trochê 
poprzycinaæ ga³êzie. Na cmentarzu musi byæ bezpiecznie, trochê te¿ 
powinno byæ mniej liœci.

Na probostwie remont obj¹³ dwa pokoje plus biuro i korytarz. 
W biurze by³o najmniej roboty. Nale¿a³o tylko odmalowaæ œciany. W 
pokoju, który teraz stanie siê jadalni¹ dla goœci i w drugim za nim, który 
bêdzie pomieszczeniem naszej redakcji, tak¿e odmalowane zosta³y 
œciany. W tych pokojach nast¹pi³a te¿ zmiana pod³ogi. Dotychczasowe 
p³ytki przykry³y deski panelowe. Tutaj potrzebne bêd¹ jeszcze drobne 
prace elektryczne i dekoracyjne. Trzeba bêdzie powiesiæ nowe zas³ony.

U stolarza zamówi³em wyposa¿enie do tych pokoi. Potrzebne s¹: biurko 
i pó³ki do pokoju redakcyjnego oraz szafa kredensowa do jadalni. Sto³u 
i krzese³ nie potrzeba zamawiaæ. S¹ ju¿ od dawna na wyposa¿eniu 
probostwa. Korytarz probostwa trzeba te¿ odmalowaæ. Zanim to siê 
stanie, nale¿y w kilku miejscach, szczególnie pod schodami na piêtro 
ponaprawiaæ œciany. Ca³oœæ prac zakoñczy siê w koñcu kwietnia lub na 
pocz¹tku maja. Niestety, na razie nie potrafiê podaæ kwoty, ile to bêdzie 
kosztowa³o. Za meble zap³aciæ bêdzie trzeba 10 tysiêcy z³otych. Na 
razie wp³aci³em zaliczkê. Oko³o 2 tysi¹ce z³otych poch³onê³y materia³y 
budowlane, ale to jeszcze nie koniec zakupów. Myœlê, ¿e w nastêpnym 
numerze, kiedy pracê bêd¹ skoñczone, podam ostateczne koszta tego 
przedsiêwziêcia.
                                                x Przemys³aw Kompf

We wrzeœniu kolejny numer specjalny „Wierzeniczeñ”
Pierwszego wrzeœnia obchodziæ bêdziemy 80. rocznicê wybuchu 
II wojny œwiatowej. Dzieñ ten zmieni³ bieg ¿ycia wszystkich polskich 
rodzin. W „Wierzeniczeniach” wielokrotnie opisywaliœmy zdarzenia, 
które mia³y miejsce w czasie wojny na terenie naszych miejscowoœci. 
Publikowaliœmy te¿ teksty, które dotyczy³y losów poszczególnych osób. 
Z racji tej rocznicy wszystkie te materia³y chcemy zebraæ w ca³oœæ 
i jeszcze raz przypomnieæ w jednym numerze. Podobnie uczyniliœmy 
w ubieg³ym roku w listopadzie przygotowuj¹c numer o bohaterach 
polskiej niepodleg³oœci roku 1918. 

Jako redakcja mamy te¿ cich¹ nadziejê, ¿e uda nam siê nie tylko 
odtworzyæ ponownie to, co ju¿ publikowaliœmy, ale pojawi¹ siê te¿ 
materia³y nowe, ¿e nasi czytelnicy podziel¹ siê z nami kolejnymi  
ciekawymi przekazami, które bêdziemy mogli po raz pierwszy 
zaprezentowaæ innym. Aby uda³o nam siê z³o¿yæ numer na pocz¹tek 
wrzeœnia, musielibyœmy wszystko mieæ dostarczone do koñca lipca. 
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Mo¿na przekazaæ redakcji gotowy tekst wraz ze zdjêciami, jeœli ktoœ 
takowe ma albo opowiedzieæ komuœ z zespo³u znan¹ sobie historiê 
i wtedy my jako zespó³ zredagujemy albo pomo¿emy zredagowaæ 
stosowny tekst. 

x Przemys³aw Kompf

Kilka razy pisaliœmy o mrocznych 
wydarzeniach z powojennej historii, które 
mia³y miejsce w okolicach Wierzenicy. 
Wracamy do nich po tym, jak w nasze rêce 
trafi³ artyku³ Przemys³awa Zwiernika 
Przypadki ujawniania tajnych miejsc 
pochówku osób skazanych na karê œmierci 
zawarty w ksi¹¿ce: Konspiracja 
antykomunistyczna i podziemie zbrojne w 
Wielkopolsce 1945-1956, red. A. £uczak, A. 
Pietrowicz, II Wydanie uzupe³nione i 
poszerzone, Poznañ 2016 r. Przywo³any artyku³ 
zawiera te¿ informacjê o znalezieniu przez 
leœniczego Andrzeja Waœciñskiego w lutym 
1947 r. do³u o wymiarach 50-60 cm szerokoœci, 
180-200 cm d³ugoœci i 1,5 m g³êbokoœci, a nastêpnego dnia zasta³ dó³ 
zasypany i œlady krwi na œniegu. Po zawiadomieniu MO (Milicji 
Obywatelskiej) ekipa milicjantów ze Swarzêdza z pomoc¹ robotników 
leœnych odkopa³a dó³ i znalaz³a zupe³nie œwie¿e, jeszcze paruj¹ce zw³oki 
piêciu mê¿czyzn w wieku 22-25 lat u³o¿one jeden na drugim. Po kilku 
dniach cia³a zosta³y wydobyte i wywiezione. Niby jakiœ fragment tych 
ponurych spraw zosta³ wyjaœniony. Tym bardziej, ¿e podczas œledztwa w 
1957 r. Jan M³ynarek, by³y 

 poda³ nazwiska 
szeœciu skazanych. Autor artyku³u zauwa¿a, ¿e mowa jest o odnalezieniu 
piêciu cia³, a dokumenty o wykonaniu wyroku 19 lutego 1947 r. 
stwierdzaj¹ wykonanie o godz. 16.45 wyroku na szeœciu osobach. My 
zauwa¿yliœmy, ¿e w przypisie o aktach sprawy napisano: pochowania 
zw³ok czterech mê¿czyzn w lesie wierzenickim w roku 1947. Czyli nie ma 
jednoznacznego okreœlenia iloœci skazañców pochowanych ko³o czy 

naczelnik aresztu œledczego Wojewódzkiego 
Urzêdu Bezpieczeñstwa Publicznego w Poznaniu,

informacje, ¿e wykonanie wyroków w œrodê popielcow¹ mia³o 
uniemo¿liwiæ skazanym skorzystanie z ustawy amnestyjnej (uchwalona 
22 lutego). Znalezione przez P. Zwiernika dokumenty mog¹ wskazywaæ, 
¿e wyrok wykonano jednak 20 lutego w budynku UB przy ul. 
27 Grudnia w Poznaniu – zeznanie J. M³ynarka, ale inni œwiadkowie 
wskazuj¹ na prawdopodobne zastrzelenie ofiar w czasie konwojowania, 
w lesie nie s³yszano strza³ów. Strza³y bli¿ej m³yna, ale to ju¿ w innym 
czasie, s³ysza³, a potem widzia³ zabijanie ludzi Eugeniusz Pêdziñski, 
pisaliœmy o tym w 2006 r. Napisaliœmy te¿ wtedy o 11 równych 
krzy¿ach wykonanych z drewna dêbowego, po 40 cm wysokoœci
i ramionach o d³ugoœci 22 cm wisz¹cych w lesie przy drodze Wierzonka 
– Kobylnica w miejscu gdzie odchodzi leœna droga do ulicy Dolnej 
w Kobylnicy. Apelowaliœmy o informacje, sami pytaliœmy, wszystko 
bezskutecznie. Ks. Stefan Rudowicz z Uzarzewa mówi³ nam, ¿e byæ 
mo¿e jest ktoœ, kto wie. Niestety odszed³ z tego œwiata i nie zd¹¿y³ nic 
nam przekazaæ. Wracamy do sprawy krzy¿y po tym, jak przy kolejnej 
wizycie w tym miejscu zauwa¿yliœmy, ¿e ktoœ zapali³ tam znicze. Jeœli 
ktokolwiek z czytaj¹cych te s³owa coœ wie w tej sprawie, prosimy 
o informacje do nas, Piotra Rybarczyka – tel. 501 545 861 lub 
bezpoœrednio do Instytutu Pamiêci Narodowej w Poznaniu.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Tajemnica krzy¿y

w wierzenickiej Piaœnicy. Wœród œwiadków s¹ wymieni Jan Kijak 
i Micha³ S³abuszewski z Wierzenicy. Artyku³ potwierdza wczeœniejsze 

W niedzielê 7 kwietnia goœci³a w naszej parafii moja szkolna 
wychowawczyni z IV Liceum Ogólnokszta³c¹cego w Poznaniu Pani 
Janina Sajna. Pani Profesor w 1972 roku przysz³a do naszej szko³y 
i objê³a wychowawstwo klasy III d do której uczêszcza³em. Tak¿e Ania 
i Maciej Perzowie byli 10 lat póŸniej w tej samej szkole jej uczniami. 
Szanowan¹ przez nas nauczycielkê zaprosiliœmy wspólnie do 
Wierzenicy. Uczyniliœmy to miesi¹c wczeœniej w rozmowie 
telefonicznej. Przedtem musieliœmy siê postaraæ o numer telefonu do 
niej. Szczêœliwie wszystko siê uda³o. Maciej podjecha³ po Pani¹ 
Profesor do domu i potem j¹ odwióz³. 
Po Mszy œw., któr¹ mia³em okazjê odprawiaæ w jej intencji w domu Ani 
i Macieja Perzów prze¿yliœmy wszyscy chwile niezwykle piêknego 
popo³udnia. Oczywiœcie wróci³y szkolne wspomnienia. Ania 

Uca³owa³em d³onie swojej wychowawczyni z Liceum
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niej. Szczêœliwie wszystko siê uda³o. Maciej podjecha³ po Pani¹ 
Profesor do domu i potem j¹ odwióz³. 
Po Mszy œw., któr¹ mia³em okazjê odprawiaæ w jej intencji w domu Ani 
i Macieja Perzów prze¿yliœmy wszyscy chwile niezwykle piêknego 
popo³udnia. Oczywiœcie wróci³y szkolne wspomnienia. Ania 
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Niedziela Palmowa
Podczas wszystkich Mszy œwiêtych prowadzone bêd¹ zapisy chêtnych na 
poszczególne godziny czuwania modlitewnego w Wielki Czwartek, Pi¹tek 
i Sobotê. 
Sakrament pokuty z udzia³em ksiê¿y z dekanatu czerwonackiego 
od 17.00 do 17.30 w Wierzenicy i od 18.30 do 19.00 w Kar³owicach

Wielki Czwartek
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy o 18.30. Po liturgii do 20.30 okazja do 
spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie w koœciele mê¿czyzn w nocy z czwartku na pi¹tek 
od 20.00 do 4.45.

Wielki Pi¹tek
Droga Krzy¿owa o œwicie o 4.45.
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele w godzinach 
od 6.00 do 10.00 i od 14.00 do 18.00. 
Liturgia Mêki Pañskiej o 18.30.  Po zakoñczeniu liturgii do 20.30 okazja do 
spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie mê¿czyzn w koœciele w nocy z pi¹tku na sobotê od 
20.00 do 6.00

Wielka Sobota
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele od 6.00 do 11.00 
i od 13.00 do 21.00.
Œwiêcenie potraw: Kar³owice 9.30, Dêbogóra 9.45, Mielno 10.00, 
Wierzonka 10.15, Barcinek 10.30, Bugaj 10.45, Wierzenica 11.30 i 12.30. 
Miêdzy jednym i drugim œwiêceniem potraw w Wierzenicy, okazja do 
spowiedzi œw.
Liturgia Wigilii Paschalnej z procesj¹ rezurekcyjn¹ o 22.00

Niedziela Wielkanocna i Poniedzia³ek
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. W poniedzia³ek dodatkowo o 17.30. 
Taca zbierania w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na KUL i Wydzia³ 
Teologiczny UAM.
Odwiedziny chorych po³¹czone z przyjêciem sakramentu chorych
w czwartek 2 maja od 8.00 w Kar³owicach, Dêbogórze, Ludwikowie i 
Mielnie, w sobotê 4 maja od 8.00 w Wierzonce i Wierzenicy.

z Maciejem pokazali swoje szkolne zdjêcia. Przejmuj¹cy by³ moment 
kiedy wspominali tragiczne chwile z ¿ycia niektórych swoich kolegów. 
Ten z rodzin¹ zgin¹³ w wypadku, temu zmar³a ¿ona przy porodzie 
dziecka. Na szczêœcie by³o jeszcze wiele innych przyjemniejszych 
epizodów. Ka¿dy przypomina³ sobie jakieœ szkolne chwile.
O tym do czego chcia³em siê przyznaæ zapomnia³em powiedzieæ. Muszê 
to wiêc teraz nadrobiæ. W czasie balu maturalnego, kiedy Pani Profesor 
przysiad³a siê na chwilê do naszego stolika, chc¹c podkreœliæ, a jak¿e, 
swoj¹ doros³oœæ(!) i ¿e teraz nie mo¿e nam nic zrobiæ, dmuchn¹³em w jej 
stronê na twarz dym z papierosa, którym siê zaci¹gn¹³em. By³o to z 
mojej strony dziwne zachowanie, gdy¿ w szkole nie pali³em papierosów. 
Ju¿ w momencie kiedy to zrobi³em, czu³em, ¿e by³o to g³upie, tym 
bardziej, ¿e naprawdê lubiliœmy nasz¹ wychowawczyniê. Mo¿e w³aœnie 
dlatego zosta³o mi to w pamiêci.
Po up³ywie wielu lat od ukoñczenia szko³y. nie mogê powiedzieæ, ¿e 
lubiê matematykê. Ze wstydem musia³em wiêc przyznaæ, ¿e jak g³¹b 
by³em kiedyœ, to nadal nim jestem bowiem gdy dodaje ró¿ne s³upki i 
liczê trzy razy, to za ka¿dym razem mam inny wynik. Dobrze, ¿e s¹ 
kalkulatory. Bez nich by³aby wielka bieda. Ale szacunek dla 
nauczycielki matematyki, naszej wychowawczyni mia³em wtedy i 
zachowa³em go do dziœ. Z najwiêkszym szacunkiem uca³owa³em jej 
d³onie dziêkuj¹c za lata piêknej pracy. Tak¿e Ania z Maciejem  nie 
szczêdzili uœcisków i s³ów wdziêcznoœci. 
Pani Profesor, g³upki my byli ale jakoœ powyrastaliœmy i dziœ te¿ 
czasami narzekamy na zachowanie m³odzie¿y.

                                      x Przemys³aw Kompf
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Niedziela Palmowa
Podczas wszystkich Mszy œwiêtych prowadzone bêd¹ zapisy chêtnych na 
poszczególne godziny czuwania modlitewnego w Wielki Czwartek, Pi¹tek 
i Sobotê. 
Sakrament pokuty z udzia³em ksiê¿y z dekanatu czerwonackiego 
od 17.00 do 17.30 w Wierzenicy i od 18.30 do 19.00 w Kar³owicach

Wielki Czwartek
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy o 18.30. Po liturgii do 20.30 okazja do 
spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie w koœciele mê¿czyzn w nocy z czwartku na pi¹tek 
od 20.00 do 4.45.

Wielki Pi¹tek
Droga Krzy¿owa o œwicie o 4.45.
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele w godzinach 
od 6.00 do 10.00 i od 14.00 do 18.00. 
Liturgia Mêki Pañskiej o 18.30.  Po zakoñczeniu liturgii do 20.30 okazja do 
spowiedzi œw.
Modlitewne czuwanie mê¿czyzn w koœciele w nocy z pi¹tku na sobotê od 
20.00 do 6.00

Wielka Sobota
Modlitewne czuwanie kobiet w koœciele od 6.00 do 11.00 
i od 13.00 do 21.00.
Œwiêcenie potraw: Kar³owice 9.30, Dêbogóra 9.45, Mielno 10.00, 
Wierzonka 10.15, Barcinek 10.30, Bugaj 10.45, Wierzenica 11.30 i 12.30. 
Miêdzy jednym i drugim œwiêceniem potraw w Wierzenicy, okazja do 
spowiedzi œw.
Liturgia Wigilii Paschalnej z procesj¹ rezurekcyjn¹ o 22.00

Niedziela Wielkanocna i Poniedzia³ek
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. W poniedzia³ek dodatkowo o 17.30. 
Taca zbierania w drugi dzieñ œwi¹t jest przeznaczona na KUL i Wydzia³ 
Teologiczny UAM.
Odwiedziny chorych po³¹czone z przyjêciem sakramentu chorych
w czwartek 2 maja od 8.00 w Kar³owicach, Dêbogórze, Ludwikowie i 
Mielnie, w sobotê 4 maja od 8.00 w Wierzonce i Wierzenicy.

z Maciejem pokazali swoje szkolne zdjêcia. Przejmuj¹cy by³ moment 
kiedy wspominali tragiczne chwile z ¿ycia niektórych swoich kolegów. 
Ten z rodzin¹ zgin¹³ w wypadku, temu zmar³a ¿ona przy porodzie 
dziecka. Na szczêœcie by³o jeszcze wiele innych przyjemniejszych 
epizodów. Ka¿dy przypomina³ sobie jakieœ szkolne chwile.
O tym do czego chcia³em siê przyznaæ zapomnia³em powiedzieæ. Muszê 
to wiêc teraz nadrobiæ. W czasie balu maturalnego, kiedy Pani Profesor 
przysiad³a siê na chwilê do naszego stolika, chc¹c podkreœliæ, a jak¿e, 
swoj¹ doros³oœæ(!) i ¿e teraz nie mo¿e nam nic zrobiæ, dmuchn¹³em w jej 
stronê na twarz dym z papierosa, którym siê zaci¹gn¹³em. By³o to z 
mojej strony dziwne zachowanie, gdy¿ w szkole nie pali³em papierosów. 
Ju¿ w momencie kiedy to zrobi³em, czu³em, ¿e by³o to g³upie, tym 
bardziej, ¿e naprawdê lubiliœmy nasz¹ wychowawczyniê. Mo¿e w³aœnie 
dlatego zosta³o mi to w pamiêci.
Po up³ywie wielu lat od ukoñczenia szko³y. nie mogê powiedzieæ, ¿e 
lubiê matematykê. Ze wstydem musia³em wiêc przyznaæ, ¿e jak g³¹b 
by³em kiedyœ, to nadal nim jestem bowiem gdy dodaje ró¿ne s³upki i 
liczê trzy razy, to za ka¿dym razem mam inny wynik. Dobrze, ¿e s¹ 
kalkulatory. Bez nich by³aby wielka bieda. Ale szacunek dla 
nauczycielki matematyki, naszej wychowawczyni mia³em wtedy i 
zachowa³em go do dziœ. Z najwiêkszym szacunkiem uca³owa³em jej 
d³onie dziêkuj¹c za lata piêknej pracy. Tak¿e Ania z Maciejem  nie 
szczêdzili uœcisków i s³ów wdziêcznoœci. 
Pani Profesor, g³upki my byli ale jakoœ powyrastaliœmy i dziœ te¿ 
czasami narzekamy na zachowanie m³odzie¿y.

                                      x Przemys³aw Kompf
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