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Ten wybór postanowiony by³ ju¿ 
du¿o wczeœniej i w³aœciwie 
bezdyskusyjny. Gdy przed dwoma 
laty pojawi³a siê w naszych 
redakcyjnych rozmowach 
kandydatura „Przyjaciela 
Wierzenicy” Pana Profesora 
Grzegorza Skrzypczaka 
ówczesnego Rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu, od 
razu powi¹zaliœmy j¹ z rokiem 
2019, w którym uczelnia ta 
obchodziæ bêdzie 100-lecie swojej 
dzia³alnoœci. Kiedy jako redakcja i 
zarz¹d stowarzyszenia zebraliœmy 
siê w lutym br. by podj¹æ decyzje 
w tej sprawie, potwierdziliœmy 
tylko to co zosta³o powiedziane 
dwa lata temu i powtórzone rok 
temu. ¯adnej dyskusji, ¿adnej 
wymiany pogl¹dów w tej sprawie 
nie by³o. Byliœmy jednomyœlni.  
Zdradza³em ju¿, ¿e nie raz 

wczeœniej by³y doœæ o¿ywione dyskusje i nawet spory, tak ¿e g³osy nasze 
by³y podzielone, na szczêœcie zawsze honorowaliœmy werdykt 
wiêkszoœci. 

Wielu z nas by³ego ju¿ rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu (skoñczy³y siê jego 2 kadencje) Pana Profesora Grzegorza 
Skrzypczaka mog³o poznaæ w trakcie jego rozmaitych odwiedzin w 
Wierzenicy. Najbardziej w zwi¹zku jubileuszem 200-lecia urodzin 

patrona uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego. Dla mnie wa¿ne by³y dwie 
rozmowy jakie mia³em okazje podj¹æ z Panem Rektorem w roku 
2011 i 2012. Dotyczy³y one pomocy uczelni przy odnowieniu krypty 
grobowej Rodziny Cieszkowskich w podziemiach naszego koœcio³a. 

Przyjaciel Wierzenicy AD 2019
Pan Profesor Grzegorz Skrzypczak

Skala tego przedsiêwziêcia dla parafii by³a du¿a, znacznie 
przekraczaj¹ca nasze mo¿liwoœci. Dlatego te¿ trzeba by³o szukaæ osób 
i instytucji gotowych wesprzeæ nasze dzia³anie. W czasie tych rozmów 
Pan Rektor wykaza³ du¿e zainteresowanie i najwy¿sz¹ ¿yczliwoœæ. 
Kiedy wychodzi³em z pierwszego spotkania us³ysza³em: ja jeszcze 
jestem cz³onkiem zarz¹du Fundacji Kórnickiej. Z³ó¿cie tak¿e do nich 
pismo, spróbujê wam i tam coœ za³atwiæ. Jakiœ czas póŸniej wp³ynê³y 
pieni¹dze z Uniwersytetu Przyrodniczego i Fundacji Kórnickiej. 
W 2012 roku by³o podobnie. Pozwoli³o to wtedy pokryæ oko³o 25 % 
ca³oœci kosztów. Nie sposób nie przypomnieæ tego i za to nie dziêkowaæ. 

Osobiste zaanga¿owanie Pana Rektora w przygotowanie 
jubileuszowych obchodów 200-lecia urodzin Augusta hr. 
Cieszkowskiego w 2014 roku jest bezsporne. Dla nas najwa¿niejsze 
by³o to co mia³o siê dziaæ w samej Wierzenicy. Z inicjatywy Pana 

hr. August Cieszkowski ju¿ 5 lat temu wiedzia³
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Rektora przy drzwiach wejœciowych Dworku Cieszkowskich 
wmontowana zosta³a piêkna tablica pami¹tkowa ufundowana przez 
uczelniê poœwiêcona jej patronowi. W dniu kulminacji obchodów 
jubileuszu 13 wrzeœnia 2014 roku nast¹pi³o jej poœwiecenie i 
ods³oniêcie. Ka¿dy wchodz¹cy do dworku goœæ zwraca na ni¹ uwagê. 

Pan Rektor wielokrotnie wyra¿a³ radoœæ, ¿e parafia w Wierzenicy
i œrodowisko lokalne skupione wokó³ niej piêknie stara siê dbaæ 
o pamiêæ o Auguœcie Cieszkowskim patronie uczelni. Rzeczywiœcie, 
jako miejscowa spo³ecznoœæ zwi¹zana z t¹ ziemi¹, taki wysi³ek na miarê 
naszych mo¿liwoœci w sposób œwiadomy wk³adamy. Cieszy nas kiedy 
ktoœ to zauwa¿¹ i docenia. My równie¿ widzimy starania uczelni i w tym 
najbardziej jej Rektora który, jak ma³o kto, wiele uczyni³ by utrwaliæ 
w œwiadomoœci pracowników naukowych i tak¿e studentów wiedzê 
o patronie Uniwersytetu Przyrodniczego. W roku piêknego jubileuszu 
100-lecia dzia³ania uczelni jako redakcja pisma „Wierzeniczenia”, te¿ 
w tym roku dziêkuj¹ca Bogu i ludziom za 20 lat swojego istnienia oraz 
zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego, 
honorujemy tytu³em „Przyjaciela Wierzenicy” AD 2019 Pana Profesora 
Rektora Grzegorza Skrzypczaka.

x Przemys³aw Kompf

W 1975 r. ukoñczy³ studia na Akademii Rolniczej w Poznaniu, na tej 
samej uczelni doktoryzowa³ siê w 1981 r., w 1987 r. uzyska³ stopieñ 
doktora habilitowanego a w 1993 r. otrzyma³ tytu³ naukowy profesora. 
Od 1991 przez 25 pracowa³ w uczelnianej administracji, by³ 
prodziekanem a nastêpnie dziekanem Wydzia³u Rolniczego, przez 
2 kadencje prorektorem ds. nauki i wspó³pracy z zagranic¹ Akademii 
Rolniczej im Augusta Cieszkowskiego, a od 1 wrzeœnia 2008 roku przez 
dwie kadencje, czyli do 2016 r. rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu. Przez ten czas si³¹ rzeczy w jakimœ stopniu musia³ odejœæ 
od stricte naukowych zajêæ i przej¹æ inne obowi¹zki, ale wci¹¿ mia³ 
kontakt z praktyk¹ rolnicz¹. Zanim skupi³ siê na dzia³alnoœci 
administracyjnej swoje naukowe si³y koncentrowa³ na badaniu 
chwastów. Biologia i zwalczanie chwastów tzw. fitofarmacja to jego 
domena. Obecnie odchodzi siê od s³owa „zwalczanie”, mówi siê 
o regulacji zachwaszczenia, czyli doprowadzenia do takiego ich 
poziomu, by nie konkurowa³y z roœlinami uprawnymi o wodê, œwiat³o 
i sk³adniki pokarmowe. Nie ma potrzeby, by pozbywaæ siê wszystkich 
chwastów, czêœæ z nich to roœliny dolnego piêtra, które s¹ niewielk¹ 
konkurencj¹ dla upraw. Lata pracy zaowocowa³y cz³onkostwem w wielu 
organizacjach naukowych w tym: Polskie Towarzystwo Agronomiczne 
od 1983 r., Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk - Komisja Nauk 
Rolniczych od 1988 r., Leszczyñskie Towarzystwo Przyjació³ Nauk – 
cz³onek za³o¿yciel od 2005 r., Weed Science Society of America od 
1985 r., European Weed Research Society od 1994 r., przedstawiciel 
krajowy od 2008 r., Polskie Towarzystwo Ochrony Roœlin – cz³onek 
za³o¿yciel 2006 r. Tak¿e nagrodami i odznaczeniami takimi jak: Krzy¿ 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski w 2005 r.; Srebrny Krzy¿ Zas³ugi 
w 1995 r.; Medal Komisji Edukacji Narodowej w 2001 r.; Odznaka 
Honorowa „Zas³u¿ony Dla Rolnictwa w 2009 r.; Nagroda I stopnia 
Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej w 1993 r.; Odznaka 
Honorowa Miasta Poznania w 1989 r.; Srebrny Medal „Labor Omnia 
Vincit” Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego za krzewienie idei pracy 
organicznej w 2007 r. Tytu³ AGROPRZESIÊBIORCA RP 2016, w jego 
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uzasadnieniu napisano; Profesor Skrzypczak ma du¿y osobisty wk³ad 
zarówno w rozwój studiów rolniczych, jak i szerzej – w rozwój ¿ycia 
gospodarczego i kulturalnego œrodowisk wiejskich na terenie 
Wielkopolski.

Nie honorujemy go za osi¹gniêcia w zwalczaniu chwastów, czy jak kto 
woli regulacji zachwaszczenia, ale za jego dokonania jako rektora 
zwi¹zane z postaci¹ Augusta Cieszkowskiego i Wierzenic¹. Zosta³ 
rektorem Uczelni kiedy ta z Akademii Rolniczej im. Augusta 
Cieszkowskiego, jego imiê nosi³a latach 1996-2008 zosta³a 
Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, niestety bez patrona 
w nazwie. Patronem tej Uczelni jest w³aœnie hrabia August. W ci¹gu 
tych oœmiu lat Uczelnia kierowana przez rektora G. Skrzypczaka 
poœwiêci³a patronowi niema³o uwagi kontynuuj¹c i rozwijaj¹c dzia³ania 
poprzednich w³adz. 19 listopada 2009 roku w holu Collegium Maximum 
zosta³o ods³oniête i poœwiêcone przez arcybiskupa Stanis³awa 
G¹deckiego popiersie hrabiego Augusta. Na Dworze Cieszkowskich 
w Wierzenicy 13 wrzeœnia 2014 roku zosta³a ods³oniêta tablica 
upamiêtniaj¹ca fakt, ¿e patron UP w tym miejscu mieszka³ i pracowa³. 
Tydzieñ póŸniej po gruntownym remoncie uroczyœcie otwarto Kolegium 
Cieszkowskich, (stara jego czêœæ powsta³a dziêki œrodkom z parcelacji 
folwarku ¿abikowskiego – darowizny Augusta Adolfa – „Gugi” 
Cieszkowskiego dla Wydzia³u Rolniczo-Leœnego Wszechnicy 
Piastowskiej potem Uniwersytetu Poznañskiego). Zawis³a w nim tablica 
upamiêtniaj¹ca dwusetn¹ rocznicê urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego 
oraz 95-lecie studiów leœnych w Poznaniu. 21 listopada tamtego 
rocznicowego roku licznemu gronu osób dzia³aj¹cych na rzecz postaci 
Augusta Cieszkowskiego, tak¿e spoza uczelni a zaproszonych przez 
rektora, jego postaæ podczas wieczornicy „Natchnienie, wiedza i czyn” 
zaprezentowa³a Barbara Wachowicz, znana autorka biografii wielkich 
Polaków. Przedstawia³a go jako wzorow¹ postaæ czasu pracy 
organicznej, nie walcz¹c¹ orê¿em ale myœl¹ i s³owem. By³ to jeden z 
elementów kolejnej edycji Dni Patrona UP. Szeœciokrotnie zamyka³y je 
Koncerty Galowe, w ich trakcie zawsze eksponowana by³a przez rektora 
G. Skrzypczaka postaæ A. Cieszkowskiego. W gronie kilkunastu osób 
zaanga¿owanych w dzia³alnoœæ Komitetu Obchodów 200. lecia rocznicy 
urodzin Augusta Cieszkowskiego by³o kilkoro pracowników uczelni. 

Jedno ze spotkañ tego gremium odby³o siê na Jego zaproszenie w 
siedzibie UP. Podczas obu Jego kadencji ukaza³y siê poœwiêcone w 
ca³oœci lub znacz¹cej czêœci A. Cieszkowskiemu i Ziemi Wierzenickiej 
publikacje Wydawnictwa UP. Zapisane w pamiêci (2009), Co po 
Auguœcie Cieszkowskim? Spojrzenie po 120 latach (2012),  Nie tylko 
Wierzenica O Auguœcie Cieszkowskim w dwusetn¹ rocznicê urodzin 
(2014),  Na skrzyd³ach myœli... August Cieszkowski i ziemia wierzenicka 
w poezji (2014). Wiele cennych i ciekawych informacji o patronie 
i Ziemi Wierzenickiej od 2009 roku ukaza³o siê na ³amach wydawanego 
przez UP pisma "Wieœci Akademickie". Numer specjalny „Wieœci 
Akademickich” z 2014 roku poœwiêcony patronowi znalaz³ uznanie 
kapitu³y konkursu dziennikarskiego „Znak Dobra”. Uczelnia 
wzbogaci³a siê te¿ o kolejny portret A. Cieszkowskiego. Wspiera³a w 
2011 i 2012 roku remont krypty w wierzenickiej œwi¹tyni. W³adze lub 
przedstawiciele Uczelni uczestniczyli w rocznicowych mszach, sk³adali 
wi¹zanki kwiatów przy pomniku nagrobnym A. Cieszkowskiego b¹dŸ 
w krypcie w rocznice  urodzin, œmierci, przed dniem Wszystkich 
Œwiêtych. Sam rektor G. Skrzypczak po studenckim rajdzie do 
Wierzenicy „Œladami Augusta Cieszkowskiego”, w sobotê 
8 paŸdziernika 2011 roku kiedy na probostwie studenci i ich nauczyciele 
wspólnie usiedli przy stole racz¹c siê przygotowan¹ przez ks. 
Przemys³awa Kompfa zup¹ (receptura tajna) po dociekaniach jaka to 
zupa ochrzci³ ja mianem „starocieszkowska”. Uczestniczy³ w 2014 w 
roku inauguracji i kulminacji obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. 13 wrzeœnia by³ w gronie przepytywanych przez 
niczym ¿ywego hrabiego Augusta (Andrzej Lajborek). Po odpowiedzi 
na pytanie; A ty kim jesteœ ch³opcze  kiedy powiedzia³, ¿e kieruje 
uczelni¹ nawi¹zuj¹c¹ do wielkiej tradycji szko³y ¿abikowskiej omal nie 
zosta³ uca³owany w czo³o przez uradowanego „hrabiego”. Za dzia³ania 
na rzecz pamiêci o patronie, zw³aszcza wydawnicze rektor Grzegorz 
Skrzypczak zosta³ uhonorowany, 8 czerwca 2014 roku, przyznan¹ przez 
Klub Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy statuetk¹ Augusta 
Cieszkowskiego. Przedstawiaj¹c laureata Prezes Klubu prof. Józef 
Banaszak powiedzia³. August Cieszkowski by³ tak¿e znakomitym 
rolnikiem, który uwzglêdnia³ wszelkie nowoœci dotycz¹ce nauk 
rolniczych. Zna³ je z osobistych kontaktów z pionierem nowoczesnego 
rolnictwa gen. Dezyderym Ch³apowskim i w³asnych obserwacji 
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Piêkny ma³¿eñski jubileusz Przyjaciela Wierzenicy

8 czerwca w koœciele 
Chrystusa Jedynego 
Zbawiciela o godz. 
12.00 odprawiona 
bêdzie Msza œw. z 
okazji 50 rocznicy 
zawarcia ma³¿eñstwa 
przez Pañstwa Anielê i 
Stanis³awa  Witeckich. 
Czujemy wielkie 
przynaglenie by nie 
tylko o tym informowaæ 
ale przede wszystkim 
by jubilatom z³o¿yæ 
najlepsze ¿yczenia.  

Pan Stanis³aw,  wydawca naszych „Wierzeniczeñ” i jak o sobie mówi: 
pierwszy czytelnik „Wierzeniczeñ”, a my dodajemy jeszcze pierwszy 
„Przyjaciel Wierzenicy”, o swoim ma³¿eñstwie opowiada³ nam kiedyœ 
tak:

„W 1969 wst¹pi³em w zwi¹zek ma³¿eñski z Aniel¹ Regulsk¹. Znaliœmy 
siê od dzieciñstwa. Mieszkaliœmy niedaleko siebie przy Rynku w 
Swarzêdzu. Bli¿ej sprzyjaliœmy trzy lata przed œlubem. By³em wtedy ju¿ 
po wojsku. Aniela by³a pierwsz¹ i jedyn¹ sympati¹ mojego ¿ycia. 
Ja dla niej by³em tak¿e pierwszym i jedynym. Prze¿yliœmy ze sob¹ 
zgodnie i szczêœliwie ponad 40 lat” (Wierzeniczenia 9/95/2012).

Odwiedzaj¹c dom jubilatów zawsze czuje siê w nim naturalne rodzinne 
ciep³o. Rzeczywiœcie widaæ, ¿e ma³¿onkowie siê kochaj¹, szanuj¹, 
wzajemnie siê o siebie troszcz¹ i wspomagaj¹. Maj¹ dla siebie dobre 
s³owa. To wielkie dobro kiedy cz³owiek mo¿e ¿yæ w takiej rodzinie. 
Dziêkuj¹c za piêkne œwiadectwo ich ¿ycia wypraszaæ chcemy u Bo¿ej 
Mi³oœci wiele ³ask na jak najd³u¿sze lata. Niech dobry Bóg hojnie darzy 
darami Ducha Œwiêtego i wspiera w zdrowiu by ma³¿onkowie jak 
najd³u¿ej mogli siê cieszyæ sob¹ nawzajem i swoimi bliskimi, których 
kochaj¹. 

8 9

z bardzo licznych wyjazdów, choæby do Anglii czy Niemiec. Gdyby 
odwróciæ czas August Cieszkowski zapewne zaproponowa³ by prof. 
Skrzypczakowi wyk³ady w swojej nowoczesnej szkole rolniczej [im. 
Haliny w ¯abikowie]. Poza tym prof. Skrzypczak  aktywnie dzia³a na 
rzecz upowszechniania zas³ug naszego wielkiego filozofa i 
Europejczyka. Te s³owa stanowi¹ kwintesencjê tego za co zespó³ 
redakcyjny „Wierzeniczeñ” wraz z zarz¹dem Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w 2019 roku honoruj¹ tytu³em 
Przyjaciela Wierzenicy prof. Grzegorza Skrzypczaka. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Redakcja „Wierzeniczeñ” z okazji 100. rocznicy istnienia Uczelni sk³ada 
najlepsze ¿yczenia pomyœlnoœci i rozwoju dla ca³ej spo³ecznoœci 
akademickiej.
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Gdy myœlê o pani Anieli i panu Stasiu zawsze robi mi siê ciep³o na 
sercu. Jest to efektem promieniowania ich dobra, które roztaczaj¹ wokó³ 
siebie i w którym sam siê ogrzewam.

Gdy na ekranie telefonu wyœwietla siê po³¹czenie od pana Stasia, zawsze 
wiem, ¿e to wyraz troski o kolejny numer naszych Wierzeniczeñ czyli 
kiedy przeœlê materia³y do druku. Jest niezmiennie optymistyczny. Je¿eli 
ktokolwiek zapyta³by mnie o dobrego cz³owieka to pan Stasiu jest 
w œcis³ej czo³ówce.

Przed wielu laty w rozmowie z pani¹ Aniel¹ wyrazi³em wdziêcznoœæ za 
¿yczliwoœæ i zawsze bêdê pamiêta³ Jej odpowiedŸ Nam nie ubêdzie, a 
dla was to wa¿ne. Te s³owa by³y niezmiernie m¹dre, istotne i towarzysz¹ 
mi przy ka¿dym wysy³aniu naszego pisma do druku. Byæ mo¿e zabrzmi 

Sk³adaj¹c te ¿yczenia raz jeszcze dziêkujemy za dobroæ okazywan¹ 
„Wierzeniczeniom”, które w tym roku  te¿ obchodz¹ swój ma³y 
jubileusz 20 lecia istnienia  i niemal od pocz¹tku drukowane s¹ 
w Drukarni Swarzêdzkiej Stanis³awa i Marcina Witeckich.
                                        x Przemys³aw Kompf

to zbyt osobiœcie, ale tak jak widzia³em opiekê pani Anieli o Rodzinê, 
tak czu³em, ¿e otacza ni¹ te¿ nas. Mam wielk¹ nadziejê, ¿e gdy pani 
Aniela spogl¹da na rzeŸbê œw. Miko³aja czuje, ¿e to jest tak¿e jej 
nagroda. Bo fakt, ¿e jest cichym Przyjacielem Wierzenicy jest 
niezaprzeczalny. 

Wierzeniczenia to tylko cz¹stka dobra, która jest dzie³em pañstwa 
Witeckich. Ziarna rozsiewali i rozsiewaj¹ szczodrze i wierzê, ¿e to 
dobro, które siê dzieje wróci do nich stukrotnie. 

Maciej Dominikowski
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W sobotê 18 maja w naszej archidiecezji rozpoczyna siê nawiedzenie 
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. Potrwa ono do 26 wrzeœnia 
2020 roku. Zawo³aniem ca³ego nawiedzenia s¹ s³owa: 
„Z Maryj¹ w nowe czasy”. Uroczystoœæ powitania obrazu odbêdzie 
siê w koœciele parafialnym Nawiedzenia NMP w Poznaniu na 
Osiedlu Bohaterów II Wojny Œwiatowej. Pocz¹tek uroczystoœci 
bêdzie o godzinie 12.00. Ka¿dego dnia Obraz Jasnogórski bêdzie goœci³ 
w innej parafii. Kto tylko ma czas, mo¿e siê udaæ na t¹ uroczystoœæ.  

W naszej parafii uroczystoœci bêd¹ mia³y miejsce dopiero 
w roku nastêpnym ale za to w najpiêkniejszym momencie bo 
w samo œwiêto Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.  Pocz¹tek bêdzie 
25 sierpnia o godzinie 18.00. Zakoñczenie  o 16.30 dnia 26  sierpnia. 
O 17.30 obraz wyruszy w dalsz¹ drogê do Kozieg³ów. Wczeœniej 
w parafii bêdziemy siê przygotowaæ do prze¿ycia tych dni nawiedzenia. 
Wstêpnie zaplanowane s¹ na dni poprzedzaj¹ce Misje Parafialne. 
Poniewa¿ do tej daty jest jeszcze sporo czasu, wiele jeszcze mo¿e siê 
zmieniæ w szczegó³ach. 

Du¿o wczeœniej bo ju¿ w czerwcu br. nawiedzenie Obrazu Matki 
Bo¿ej Czêstochowskiej bêdzie mia³o w  dekanacie swarzêdzkim. 
13 czerwca obraz od 18.00 bêdzie w Tulcach, 14. w Swarzêdzu 
w Parafii Chrystusa Jedynego Zbawiciela, 15. w Parafii œw. Józefa 
przy ul. Staszica , 16. przy Poznañskiej w Parafii MB Wspomo¿y-
cielki Wiernych, 17. w Parafii Œw. Marcina. Potem obraz goœciæ 
bêdzie w domu Ksiê¿y Emerytów w Antoninku. 21 czerwca powróci do 
dekanatu i nawiedzi w Swarzêdzu Parafiê Matki Bo¿ej Mi³osierdzia 
na Osiedlu Koœciuszkowców, 22. bêdzie w Kobylnicy i 23. 
w Biskupicach i Uzarzewie. 

W ka¿dym miejscu pocz¹tek jest zawsze o 18.00 i zakoñczenie w 
dniu nastêpnym o 16.30. Obraz opuszcza parafie oko³o 17.30 i udaje 
siê do nastêpnego miejsca.

Chcia³bym zaproponowaæ nasz udzia³ w uroczystoœciach w jednej ze 
swarzêdzkich parafii, najpewniej bêdzie to parafia œw. Marcina.  
Udalibyœmy siê tam we wtorek 18 czerwca.

Kiedy rozwa¿amy drug¹ tajemnicê radosn¹ ró¿añca œwiêtego, scenê w  
której Maryja odwiedza dom swojej krewnej El¿biety, s³yszy Ona s³owa 
pozdrowieñ: „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do 
mnie”. El¿bieta cieszy³a siê z tych odwiedzin, korzysta³a z pomocy 
Maryi. Ze swoj¹ opiek¹ matka Jezusa przychodzi do nas. Wierzê, ¿e 
wielu z nas te¿ siê bêdzie cieszyæ tym nawiedzeniem. Wielu rozumie, ¿e 
s¹ miejsca œwiête, znaki œwiête i czas œwiêty i ¿e warto to zauwa¿aæ.  

Bogu dziêkujê za lata naszych majowych czuwañ z Maryj¹ Matk¹ 
Wierzenicy. Ko³odziej uwieczniony na naszym obrazie Maryi 
Wierzenickiej, trzymaj¹cy w rêku ró¿aniec, jest cichym znakiem tego  
miejsca. W tym roku czuwaliœmy po raz siedemnasty
Za ka¿dym razem z t¹ sam¹ intencj¹. Modlimy siê polecaj¹c to co 

wa¿ne dla Ojczyzny, 
Koœcio³a, parafii 
i we w³asnych Bogu 
wiadomych 
sprawach. Dziêkujê 
za ludzi, którzy w 
tym roku 
i wszystkich 
poprzednich latach 
zostawiali tu cz¹stkê 
swojej modlitwy.
                                    
                                           

x Przemys³aw 
Kompf

  

W Archidiecezji Poznañskiej od 18 maja 
rozpoczyna siê nawiedzenie 
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej
Wielkie dziêki wszystkim za nasze ju¿ siedemnaste
Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy
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sprawach. Dziêkujê 
za ludzi, którzy w 
tym roku 
i wszystkich 
poprzednich latach 
zostawiali tu cz¹stkê 
swojej modlitwy.
                                    
                                           

x Przemys³aw 
Kompf

  

W Archidiecezji Poznañskiej od 18 maja 
rozpoczyna siê nawiedzenie 
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej
Wielkie dziêki wszystkim za nasze ju¿ siedemnaste
Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy
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Rok odnowionego wzgórza 
Mija rok od czasu kiedy 3 maja 
2018 œwiêci³em odnowione 
i przebudowane wzgórze. 
Wygl¹d placu przed koœcio³em 
zmieni³ siê nie do poznania. 
W Wierzenicy w centralnym 
miejscu wsi zrobi³o siê piêknie. 
Myœlê, ¿e wszyscy z tego 
powodu odczuwamy satysfakcjê. 
Mieszkañcy Wierzenicy mo¿e 
najbardziej ale wszyscy inni tak 
samo bo zupe³nie inaczej 
wygl¹da teraz przyjazd do 
koœcio³a, parkowanie 
samochodów na wzgórzu. Cieszê 
siê, ¿e na razie nie by³o ¿adnych 
zniszczeñ, bezmyœlnego 
niszczenia. Mnie osobiœcie nowy 

krajobraz tak wrós³ siê w pamiêæ, ¿e ju¿ nawet nie pamiêtam jak by³o 
poprzednio. Wydaje mi siê, ¿e tak by³o zawsze ale kilka razy z³apa³em 
siê na tym jak chcia³em biec do naszego sklepu po jakiœ pilnie potrzebny 
zakup. Je¿eli czegokolwiek ¿al z tego starego krajobrazu, to w³aœnie ¿al, 
¿e nie ma  naszego wiejskiego sklepiku, miejsca zwyk³ych zakupów ale 
te¿ wielu piêknych spotkañ. 

Przy okazji tej rocznicy wypada raz jeszcze podziêkowaæ tym 
wszystkim, którzy przy³o¿yli swój palec do tego by przebudowa sta³a 
siê faktem. W³aœciwie mo¿emy dziêkowaæ sobie nawzajem bo to 
przecie¿ niesamowita determinacja mieszkañców ca³ej szeroko 
rozumianej lokalnej spo³ecznoœci sprawi³a, ¿e temat  sta³ siê aktualnym. 
Dziêkowaæ trzeba w³adzom naszej swarzêdzkiej gminy, ¿e t¹ potrzebê 
zauwa¿y³y, ¿e nie skoñczy³o siê na obietnicy ale oczekiwana inwestycja, 
niema³ym kosztem, w zapowiedzianym czasie zosta³a zrealizowana.
Rok temu, nie mog³o byæ inaczej, honorowaliœmy naszym 
wyró¿nieniem „Przyjaciel Wierzenicy” Pana Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzêdz Mariana Szkudlarka, dziêkuj¹c w ten sposób za s³ownoœæ 
i wielkie osobiste zaanga¿owanie przy realizacji tego zadania.
Jeden ze snów o piêknej Wierzenicy zosta³ spe³niony.

                                      x Przemys³aw Kompf
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Podobnie jak rok temu i dwa, w dniu trzeciomajowej uroczystoœci 
Królowej Polski i Matki Wierzenicy, na naszych nowych ³awkach 
w koœciele pojawi³y siê kolejne pami¹tkowe tabliczki. Tabliczk¹ 
z imieniem i nazwiskiem honorujemy wszystkich Przyjació³ Wierzenicy. 
Swoje miejsce w naszej œwi¹tyni otrzyma³ wiêc tak¿e tegoroczny laureat 
tego wyró¿nienia pan profesor Grzegorz Skrzypczak.

Oprócz tego zapowiada³em, ¿e uhonorujemy w ten sposób tak¿e 
Powstañców Wielkopolskich pochowanych na naszym cmentarzu. 
¯artem wspomnia³em w lutym, ¿e ch³opy lubi¹ siedzieæ z ty³u. Dlatego 
te¿ zarezerwujemy dla nich miejsce w dwóch ostatnich ³awkach 
w koœciele po lewej stronie. Niech tam siedz¹ razem. 

Z osób wspó³czesnych przygotowa³em tabliczkê dla ma³ego Józia 
Kiernickiego,  dziewiêcioletniego ch³opca z Dêbogóry, o którym mogê 
bez cienia w¹tpliwoœci powiedzieæ, ¿e umiera³ w opinii œwiêtoœci, który, 
mia³em wtedy tak¹ myœl, gdyby wyzdrowia³ móg³by siê tylko popsuæ. 
Bêdzie mia³ swoje miejsce obok m³odego bohatera Wierzenicy Damiana 
Jasiñskiego. Daty ich œmierci dzieli³o zaledwie kilka dni. 
W „Wierzeniczeniach” w 2013 roku wiosn¹ pisa³em: „Dwie drogi, dwa 
dotkniêcia, jedna pewnoœæ zbawienia” (4/99/2013, s.5). 

Z osób ¿yj¹cych tabliczkami z imieniem i nazwiskiem chcia³bym 
uhonorowaæ naszego by³ego pana organistê Krzysztofa Gromackiego 
i towarzysz¹cemu mu œpiewem pana Czes³awa Wasielaka. Przez 
wszystkie lata mojego pobytu w Wierzenicy i jeszcze wczeœniej 
towarzyszyli nam œpiewem i graniem podczas liturgii niedzielnej 
w koœciele. Trwa³oby to zapewne do dziœ gdyby nie choroba pana 
Krzysztofa. Jest wiêc za co dziêkowaæ, tym bardziej, ¿e ca³y czas na 
rzecz parafii pracowali spo³ecznie.

x Przemys³aw Kompf

 

Po d³ugich miesi¹cach prac skoñczy³ siê drugi (najwa¿niejszy 
i najmozolniejszy) etap prac zwi¹zany z tworzeniem dokumentacji 
renowacji zewnêtrznej koœcio³a. Gotowy jest projekt architektoniczny 
i budowlany okreœlaj¹cy zakres niezbêdnych dzia³añ. W œrodê 
10 kwietnia Pañstwo Magdalena i Jacek Gorczycowie wrêczyli mi na 
probostwie w kilku egzemplarzach grube tomisko dokumentów w tej 
sprawie. Kiedy zajrzy siê do œrodka to widaæ niesamowit¹ starannoœæ 
wykonania projektu, szczegó³owoœæ wszelkich obliczeñ. Oczywiœcie 
¿eby z tego cokolwiek zrozumieæ trzeba byæ fachowcem. Ja nim nie 
jestem.

Ju¿ zaczynam siê baæ na sam¹ myœl o tym co nas czeka ale 
z drugiej strony mam œwiadomoœæ, ¿e nie ma odwrotu. Mo¿na tylko 
zastanawiaæ siê w którym momencie przyst¹piæ do rozpoczêcia prac 
bo przecie¿ nie wszystko musi byæ robione na raz. Parafia, powtarza³em 
to ju¿ nie raz, musi byæ wzorem m¹drego zarz¹dzania. Ze wszystkim 
zwi¹zane s¹ okreœlone koszty. Tworzenie dokumentacji to te¿ niema³e 
koszty. Za przekazan¹ na moje rêce  teczkê parafia musia³a zap³aciæ 
27 tysiêcy z³. Przy tym Przyjaciele Wierzenicy architekci Magdalena 
i Jacek Gorczycowie pracowali przy tym projekcie nieodp³atnie.  
Wyra¿am im za to niesamowit¹ wdziêcznoœæ i szacunek. Op³acony 
zosta³ wk³ad innych osób wspó³pracuj¹cych przy powstawaniu tej 
dokumentacji. 

Razem z tym co zosta³o zap³acone w koñcówce ubieg³ego roku 
(ekspertyza po¿arowa) koszt dokumentacji siêgn¹³ bez kilkudziesiêciu 
z³otych  32000. Trzeba wspomnieæ, ¿e w roku 2017 prowadzone by³y 
badania architektoniczne i konserwatorskie. Teczka z tymi 
dokumentami kosztowa³a wtedy15 tysiêcy z³. Razem w ci¹gu trzech lat 
da³o to kwotê 47 tysiêcy z³. To s¹ tylko papiery. Na zewn¹trz na razie 
¿adnych efektów tego typu prac nie widaæ. Mo¿na by powiedzieæ: nic 
siê nie dzieje.

Nastêpny etap, który bêdzie przed nami to dokumentacja kosztorysowa. 
Jednoczeœnie ju¿ mo¿emy wystêpowaæ o zgodê do Powiatowego 
Konserwatora Zabytków. Z tym nie powinno byæ problemów bo ca³y 
czas w porozumieniu z nim ta dokumentacja siê tworzy³a.   

Tworzy siê dokumentacja 
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Nie mo¿na zapomnieæ, ¿e ci¹gle w obrêbie naszych starañ jest kwestia 
poszerzenia cmentarza. Wskazany przez nas geodeta uzyska³ od KOWR 
w Warszawie upowa¿nienie do przeprowadzenia stosownych pomiarów 
i rzeczywiœcie rozpocz¹³ swoje dzia³anie. Dokumentacja w tym zakresie 
ma byæ gotowa do Wielkanocy. Oczywiœcie za to te¿ trzeba bêdzie od 
razu zap³aciæ W chwili kiedy piszê te s³owa, jest pi¹tek 12 kwietnia, tej 
teczki jeszcze nie dosta³em
Etap nastêpny to wycena wydzielonych gruntów. Dokona tego 
wyznaczony przez KOWR rzeczoznawca.  

Chocia¿ o tym mówi³em wiele osób ci¹gle dopytuje, jak bêdzie 
wygl¹da³o poszerzenie cmentarza. Pójdzie ono w dwóch kierunkach: 
do góry i w stronê Wierzonki. Kierunek w stronê Wierzenicy ze wzglêdu 
na bliskoœæ zabudowy nie uzyska³ aprobaty.
                                                                                x Przemys³aw Kompf

Odnowione dwa pokoje, biuro i korytarz probostwa
W poprzednim wydaniu  „Wierzeniczeñ” wspomnia³em o trwaj¹cym na 
probostwie remoncie. Na tym etapie obj¹³ on korytarz i dwa pokoje, 
a tak¿e biuro. Dzisiaj mogê powiedzieæ, ¿e wszystkie prace zosta³y 
zakoñczone. W pokojach trzeba by³o  na œwie¿o pomalowaæ œciany 
i po³o¿yæ pod³ogê z desek panelowych. Uzupe³niæ nale¿a³o oœwietlenie, 
wymieniæ kontakty, w³¹czniki pr¹du itp. Pojawi³y siê nowe zas³ony. 
Wreszcie stolarz zamontowa³ meble. W pokoju, który stanie siê 
pomieszczeniem redakcyjnym pojawi³o biurko i podœwietlone pó³ki. 
W jadalni ustawiona zosta³a szafa kredensowa., tak by przechowywaæ 
w niej talerze szklanki itp. Ca³oœæ prac zamknê³a siê kwot¹ 16000. 
Z tego 10600 kosztowa³y prace stolarskie.

Na parterze probostwa do zrobienia s¹ jeszcze dwa nastêpne pokoje. Na 
razie pe³ni¹ one funkcje magazynowe. Gdy nie by³o wiadomo gdzie coœ 
po³o¿yæ to wk³ada³em do tych pomieszczeñ. Zrobi³a siê spora graciarnia. 
Teraz to wszystko nale¿y powynosiæ. Trzeba przejrzeæ co jest potrzebne, 
a co mo¿na wyrzuciæ. Oczywiœcie nikt takiej roboty nie lubi. W koñcu 
jednak mo¿e zrobiê porz¹dek. Odmalowaæ trzeba kuchniê. Trochê prac 
wymaga ³azienka. Zabiorê siê za to dopiero najwczeœniej jesieni¹, 
tegoroczny plan minimum wykona³em. Nie wszystko musi byæ zrobione 

od razu. Najwa¿niejsze mam za sob¹. Tegoroczna zima nie by³a zbyt 
ostra. Dziêki ubieg³orocznym inwestycjom, kiedy powymieniane 
zosta³y wszystkie drzwi probostwa, za³o¿one okienka w piwnicy, 
zamontowane ¿aluzje na oknach i wymieniony piec centralnego 
ogrzewania, mogê powiedzieæ, ¿e zima w domu by³a ciep³a i ani razu 
nie zmarz³em. Mog³em w praktyce doceniæ to co zosta³o zrobione. 
W perspektywie roku, najdalej dwóch widzê potrzebê odmalowania 
góry, gdzie odbywaj¹ siê zajêcia œwietlicowe i na œcianach pojawiaj¹ siê 
ró¿nego rodzaju plamy. 

                                  x Przemys³aw Kompf

Pierwszego wrzeœnia br., mam nadziejê, 
¿e tym razem nic ju¿ siê nie zmieni, 
goœciæ bêdziemy pani¹ Antoninê 
Krzysztoñ, która na scenie na placu przed 
koœcio³em wyst¹pi z recitalem autorskim. 
Myœlê, ¿e tej wokalistki nie trzeba 
nikomu specjalnie przedstawiaæ. Na 
rynku muzycznym utrzymuje siê od lat 
i prezentuje uznany poziom. Warunki tego 
koncertu s¹ dla nas znacznie 
korzystniejsze, jestem przekonany, ¿e 
¿adne dodatkowe przeszkody nie 
wyst¹pi¹. 

W stosunku do poprzedniej propozycji zmienia siê te¿ data koncertu. 
Spotkanie przenieœliœmy na pocz¹tek wrzeœnia. Bêdzie bli¿ej 
jubileuszowych dat 20-lecia istnienia Parafialnego Zespo³u Caritas 
w Wierzenicy (paŸdziernik) i naszego wydawnictwa „Wierzeniczenia” 
(grudzieñ). 26 sierpnia minie tak¿e 20 lat od kiedy przyszed³em jako 
proboszcz do parafii w Wierzenicy. Myœlê, ¿e s¹ to dobre okazje by 
spotkaæ siê z szerszym gronem osób, z którymi parafia wspó³pracuje.

x Przemys³aw Kompf
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Pisz¹c wspomnienie o moim stryju ks. Januszu Kompfie, szukaj¹c jego 
zdjêæ, natrafi³em na swoj¹ fotografie, która uwieczni³a mnie w dniu 
mojej pierwszej Komunii Œw. 6 czerwca 1965 roku. O ile dobrze siêgam 
pamiêci¹ kiedyœ chyba ju¿ to zdjêcie pokazywa³em. Obok mnie stoj¹ 
moi rodzice. Nie rozpoznajê miejsca gdzie ono zosta³o zrobione. Parafia 
moja znajdowa³a siê w Poznaniu przy ul. Fredry, my mieszkaliœmy przy 
Mickiewicza, zapewne by³o to gdzieœ na trasie z koœcio³a do domu.  
Moda doros³ych a¿ tak bardzo siê nie zmieni³a. Sukienki i garnitury by³y 
kiedyœ i s¹ dzisiaj.  Za to wygl¹d dzieci komunijnych  by³ wtedy i dzisiaj 
jest zupe³nie inny. Wszyscy ch³opcy szli w krótkich spodniach, czarnych 
butach  i obowi¹zkowo w bia³ych kolanówkach. Dziewczynki mia³y 
wszystkie d³ugie bia³e sukienki Pamiêtam, ¿e w ³awkach z lewej strony 
koœcio³a siedzia³y dziewczynki, ch³opcy byli po prawej stronie. Z przodu 
koœcio³a by³o wiêc bia³o czarno. Aby przyj¹æ I Komuniê œw. 
podchodziliœmy do znajduj¹cych siê przed o³tarzem przykrytych bia³ym 
obrusem balasek. Podprowadzano nas ³awkami na przemian raz 
dziewczynki raz ch³opcy.
 
Pierwsz¹ Komunie Œwiêt¹ przyj¹³em z r¹k ks. proboszcza Leona 
Rogalewskiego.  Poszed³ on na emeryturê w 1981 roku, kiedy ja by³em 
ju¿ po pierwszym roku pobytu w Seminarium. Zanim sta³em siê 
klerykiem musia³ wystawiæ mi opiniê. Ks. Leon Rogalewski by³ 
œwiêcony w 1935 roku razem z moim stryjem Januszem. Byli 
kursowymi kolegami. Kiedy przychodzi³ do nas z odwiedzinami 
kolêdowymi chêtnie do tego nawi¹zywa³ w rozmowach z moim Tat¹. 
Wtedy, muszê to przyznaæ, mnie jako dzieciaka a¿ tak bardzo to nie 
interesowa³o. Szkoda, bo mo¿e o moim stryju ksiêdzu bym wiedzia³ coœ 
wiêcej.

Dzieciom z tegorocznego rocznika komunijnego ¿yczyæ mo¿na by 
piêknie zapamiêta³y ten dzieñ, w którym Chrystus przyszed³ po raz 
pierwszy do nich, by z up³ywem lat temu Chrystusowi pozosta³y wierne 
i by stale doœwiadcza³y, tak¿e ju¿ jako doros³e osoby Jego  prowadzenia. 
Moja uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej wypad³a w Zes³anie Ducha 
Œwiêtego, a wiêc jako to popularnie mówi¹, w Zielone Œwi¹tki. 

Tegoroczna nasza uroczystoœæ parafialna przypada 26 maja, a wiêc 
w piêkny dzieñ, w którym ka¿dy z nas wspomina swoj¹ mamê. 

We wtorek poœwi¹teczny uczestniczy³em w uroczystoœci rodzinnej  
zwi¹zanej z I Komuni¹ Œw. syna mojej bratanicy. Do tej uroczystoœci 
przygotowywa³ siê on jako szeœciolatek. Starsi jego bracia te¿ 
przyjmowali Komuniê siê w takim trybie przygotowañ. Mam wielkie 
uznanie dla mojej bratanicy i jej mê¿a wk³adaj¹cych w to 
przygotowanie du¿y wysi³ek. Potrafi¹ daæ swoim dzieciom dobry 
przyk³ad  prawoœci i gorliwoœci. Bardzo mnie to raduje ale... mimo 
wszystko nie nale¿ê do entuzjastów pomys³u komunii dla szeœciolatków 
.

x Przemys³aw Kompf 

20 213 [152] 2019



Pisz¹c wspomnienie o moim stryju ks. Januszu Kompfie, szukaj¹c jego 
zdjêæ, natrafi³em na swoj¹ fotografie, która uwieczni³a mnie w dniu 
mojej pierwszej Komunii Œw. 6 czerwca 1965 roku. O ile dobrze siêgam 
pamiêci¹ kiedyœ chyba ju¿ to zdjêcie pokazywa³em. Obok mnie stoj¹ 
moi rodzice. Nie rozpoznajê miejsca gdzie ono zosta³o zrobione. Parafia 
moja znajdowa³a siê w Poznaniu przy ul. Fredry, my mieszkaliœmy przy 
Mickiewicza, zapewne by³o to gdzieœ na trasie z koœcio³a do domu.  
Moda doros³ych a¿ tak bardzo siê nie zmieni³a. Sukienki i garnitury by³y 
kiedyœ i s¹ dzisiaj.  Za to wygl¹d dzieci komunijnych  by³ wtedy i dzisiaj 
jest zupe³nie inny. Wszyscy ch³opcy szli w krótkich spodniach, czarnych 
butach  i obowi¹zkowo w bia³ych kolanówkach. Dziewczynki mia³y 
wszystkie d³ugie bia³e sukienki Pamiêtam, ¿e w ³awkach z lewej strony 
koœcio³a siedzia³y dziewczynki, ch³opcy byli po prawej stronie. Z przodu 
koœcio³a by³o wiêc bia³o czarno. Aby przyj¹æ I Komuniê œw. 
podchodziliœmy do znajduj¹cych siê przed o³tarzem przykrytych bia³ym 
obrusem balasek. Podprowadzano nas ³awkami na przemian raz 
dziewczynki raz ch³opcy.
 
Pierwsz¹ Komunie Œwiêt¹ przyj¹³em z r¹k ks. proboszcza Leona 
Rogalewskiego.  Poszed³ on na emeryturê w 1981 roku, kiedy ja by³em 
ju¿ po pierwszym roku pobytu w Seminarium. Zanim sta³em siê 
klerykiem musia³ wystawiæ mi opiniê. Ks. Leon Rogalewski by³ 
œwiêcony w 1935 roku razem z moim stryjem Januszem. Byli 
kursowymi kolegami. Kiedy przychodzi³ do nas z odwiedzinami 
kolêdowymi chêtnie do tego nawi¹zywa³ w rozmowach z moim Tat¹. 
Wtedy, muszê to przyznaæ, mnie jako dzieciaka a¿ tak bardzo to nie 
interesowa³o. Szkoda, bo mo¿e o moim stryju ksiêdzu bym wiedzia³ coœ 
wiêcej.

Dzieciom z tegorocznego rocznika komunijnego ¿yczyæ mo¿na by 
piêknie zapamiêta³y ten dzieñ, w którym Chrystus przyszed³ po raz 
pierwszy do nich, by z up³ywem lat temu Chrystusowi pozosta³y wierne 
i by stale doœwiadcza³y, tak¿e ju¿ jako doros³e osoby Jego  prowadzenia. 
Moja uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej wypad³a w Zes³anie Ducha 
Œwiêtego, a wiêc jako to popularnie mówi¹, w Zielone Œwi¹tki. 

Tegoroczna nasza uroczystoœæ parafialna przypada 26 maja, a wiêc 
w piêkny dzieñ, w którym ka¿dy z nas wspomina swoj¹ mamê. 

We wtorek poœwi¹teczny uczestniczy³em w uroczystoœci rodzinnej  
zwi¹zanej z I Komuni¹ Œw. syna mojej bratanicy. Do tej uroczystoœci 
przygotowywa³ siê on jako szeœciolatek. Starsi jego bracia te¿ 
przyjmowali Komuniê siê w takim trybie przygotowañ. Mam wielkie 
uznanie dla mojej bratanicy i jej mê¿a wk³adaj¹cych w to 
przygotowanie du¿y wysi³ek. Potrafi¹ daæ swoim dzieciom dobry 
przyk³ad  prawoœci i gorliwoœci. Bardzo mnie to raduje ale... mimo 
wszystko nie nale¿ê do entuzjastów pomys³u komunii dla szeœciolatków 
.

x Przemys³aw Kompf 

20 213 [152] 2019



W Goœcieszynie mój 33 kap³añski zjazd kursowy

W œrodê 15 maja udajê siê do parafii Nawiedzenia NMP 
w Goœcieszynie, gdzie odbywaæ siê bêdzie kolejny kap³añski zjazd 
kursowy organizowany w dniu rocznicy naszych œwiêceñ kap³añskich. 
W tym roku przypada 33 rocznica jak zostaliœmy wyœwieceni. Parafia 
w Goœcieszynie  po³o¿ona jest za Gnieznem w kierunku na ¯nin, Nie 
le¿y ona w granicach archidiecezji poznañskiej ale gnieŸnieñskiej. Mój 
kolega ks. Henryk Sawiñski pracowa³ kiedyœ w parafii, która po zmianie 
granic szeregu diecezji polskich w 2004 roku zosta³a wy³¹czona z parafii 
poznañskich  i znalaz³a siê w granicach archidiecezji gnieŸnieñskiej. Si³¹ 
rzeczy on  tak¿e rozpocz¹³ pracê na rzecz tej diecezji. Proboszczem
 w Goœcieszynie jest od 2007 roku.
W Goœcieszynie by³em ju¿ raz w sierpniu ub. roku. Mia³o to zwi¹zek 
z koncertem Rodziny Kaczmarek, który mia³ miejsce w³aœnie w 
tutejszym koœciele. Rok temu na zjeŸdzie w czasie naszego spotkania 
kursowego mówi³em o przyjeŸdzie do Wierzenicy Braci Kaczmarek. 
Mój kolega, który ju¿ ich s³ysza³,  ¿ywo siê tym zainteresowa³ i zaprosi³ 
ich tak¿e do swojej parafii. Na koncert do Goœcieszyna z Wierzenicy 
pojecha³o wtedy oko³o 20 osób. Chocia¿ dla widzów by³y bilety wstêpu 
ca³a nasza grupa wesz³a bez ¿adnych op³at. Do tego parafia dla nas 
specjalnie przygotowa³a jeszcze po zakoñczeniu koncertu s³odki 
poczêstunek. Zapis z tego koncertu mo¿na znaleŸæ w internecie. Wielka 
owacja w wype³nionym po brzegi wiêkszym od naszego koœciele. 
W czasach seminaryjnych nigdy razem nie mieszkaliœmy w pokoju za to 
wspólnie wystêpowaliœmy w zespole teatru seminaryjnego i razem 
braliœmy udzia³ w dziesi¹tkach przedstawieñ. Razem te¿ pracowaliœmy 
w latach 1988 – 1991 na wikariacie w parafii œw. Jerzego w Poznaniu 
przy ul. Swoboda. Bardzo dobrze siê dogadywaliœmy. 
Z ksiêdzem Henrykiem Sawiñskim ³¹czy mnie jeszcze jedno. Niemal 
w jednym czasie  przysz³o nam chowaæ naszych  rodziców. Kilka dni po 
œmierci mojego taty w paŸdzierniku 1980 roku, on chowa³ w Ryczywole 
sk¹d pochodzi³ swojego ojca. Byliœmy wtedy na pierwszym roku w 
Seminarium, a wiêc na samym pocz¹tku  naszej drogi przygotowañ do 
kap³añstwa. W czerwcu 2008 roku zmar³a jego mama. Moja mama 
zmar³a krótko potem na pocz¹tku lipca.

                                        x Przemys³aw Kompf

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 tez 
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. 
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. 
                                                      Red.

Po raz drugi powtarzamy:
 we wrzeœniu kolejny numer specjalny „Wierzeniczeñ”

Maj jest tradycyjnym miesi¹cem kiedy œpiewamy litaniê do NMP. 
Czynimy to w koœciele, wielu odmawia j¹ w swoich domach. Kiedyœ 
ludzie doœæ t³umnie gromadzili siê przy figurach Matki Bo¿ej albo przy 
krzy¿ach i œpiewali albo odmawiali litanie wspólnie. Zmiany 
cywilizacyjne sprawi³y, ¿e ten piêkny zwyczaj zacz¹³ coraz bardziej 
zanikaæ. Jakby wiêc trochê na przekór temu pêdowi ¿ycia, chcê 
zaproponowaæ byœmy jednak w tych miejscach naznaczonych znakiem 
figury albo krzy¿a w poszczególnych miejscowoœciach siê spotkali 
i wspólnie razem siê modlili o dobro dla naszych rodzin. 
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Podajê rozpiskê tych spotkañ. 
W tym rokuzawsze bêdzie to w niedzielê. 

05 maja o 19.00 w Kar³owicach i o 19.20 w Dêbogórze.
12 maja o 19.00 w Mielnie          i o 19 20 w Wierzonce.
19 maja o 19.00 w Barcinku       i o 19.30 w Wierzenicy
26 maja o 19.00 w Wierzenicy w Alei Filozofów przy figurze
                            MB ze szczyg³em. 

B³ogos³awiê te¿ wszystkie inicjatywy poszczególnych grup osób, które 
bêd¹ gromadziæ siê czêœciej.  Oczywiœcie, wszystkich do tego zachêcam.     
                                                         

xPK

1 listopada 2018 r. zamieœci³em na Facebooku zdjêcie pot³uczonej 
tablicy na zaniedbanym grobie rodziny Gramowskich, na którym ktoœ 
postawi³ znicz. Obok jest kolejny grób z czêœciowo czytelna, pot³uczon¹ 
tablic¹ z nazwiskiem. S¹siedni, id¹c w stronê krzy¿a by³ wówczas 
zupe³nie anonimowy. Le¿a³ na nim element nagrobka. Doœwiadczenie z 
odwiedzin na nieczynnych cmentarzach ewangelickich na obszarze 
Puszczy Zielonki podpowiada³o, ¿e w najlepszym przypadku  jest tam 
jakaœ sentencja. ¯eby jednak, jak mówi ks. Przemek, nie byæ ma³ej 
wiary na pocz¹tku kwietnia 2019 r. postanowi³em to sprawdziæ. 
Pierwsza próba podniesienia za pomoc¹ kawa³ka ga³êzi nie powiod³a 
siê. Dopiero solidna metalowa dŸwignia pozwoli³a na podniesienie i 
odwrócenie tego elementu. No i okaza³o siê, ¿e jest nazwisko 
pochowanej w nim osoby.

Emilja Sims

z Gramowskich

*12.11.1864 † 4.2.1935

Wieczny odpoczynek

racz daæ Jej Panie

a œwiat³oœæ wiekuista

niechaj Jej œwieci

na wieki wieków

Amen

O Simsie – kamerdynerze czy mo¿e nawet majordomusie  we dworze w 
Wierzonce u Angelique von Treskow opowiada³a nie¿yj¹ca ju¿ Rozalia 
Illmann, która pracowa³a u niej. Mówi³a, ¿e by³ Niemcem, ale 
katolikiem, dobrze go wspomina³a. Pamiêtaj¹ go te¿ dwaj ¿yj¹cy, 
sêdziwi ju¿, prawnukowie Angelique – Götz von Götz i Georg von 
Götz. W 15 numerze „Wierzeniczeñ” w 2001 r. napisa³em. Bêd¹c na 
cmentarzu warto popatrzeæ na groby naszych zmar³ych tak¿e jako na 
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œwiadectwo 
zmieniaj¹cych siê 
czasów. Tych 
grobów, w dniu 
16 paŸdziernika, 
doliczy³em siê 646. 
Spoœród nich oko³o 
20 to groby 
bezimienne, w 
wiêkszoœci s¹ to 
groby dzieci i oko³o 
10 opuszczonych. 
Piszê oko³o, gdy¿ 
nie zawsze mia³em 
pewnoœæ jakimi s¹, 
mam te¿ nadziejê, 
¿e do Œwiêta 
Zmar³ych 
przynajmniej kilka 
takimi byæ 
przestanie. A dalej; 
Na opuszczonym 
grobie da siê 

jeszcze przeczytaæ „Miejsce spoczynku Micha³a i Zofii Gramowskich 
oraz ich dzieci i wnuków”, ilu?  Po ubieg³orocznym pobycie w 
Wierzenicy Franziski Hahn z Berlina – potomkini Gramowskich 
(dziêkujê Paw³owi Springerowi leœniczemu z Mechowa za 
skontaktowanie jej ze mn¹) wiadomo, ¿e Gramowscy byli przez kilka 
pokoleñ leœnikami w lasach von Treskowów. Uda³o siê odszukaæ 
w aktach stanu cywilnego (Urz¹d Stanu Cywilnego Wierzonka wpis  
z 1887 r.), ¿e Johann Paul Sims urodzony w 1855 r. czyli maj¹cy 32 lata 
(rodzice Anton Sims i Veronika Weber) w kwietniu 1887 r. poœlubi³ o 9 
lat m³odsz¹ Emilie Sophie Gramowsk¹ (rodzice Matthias Gramowski i 
Eva Vigint). W lutym nastêpnego roku urodzi³ siê im syn Albert Victor, 
niestety zmar³ ju¿ w sierpniu. Córki – Klara Elisabeth, doczekali siê 
w 1890 r. Ta trójka figuruje w spisie mieszkañców parafii, który 
sporz¹dzi³ w 1900 roku ks. Wincenty Studniarski, proboszcz kiciñski 

administruj¹cy te¿ parafi¹ 
wierzenick¹. Simsowie zapisani 
s¹ w nim jako osoby narodowoœci 
niemieckiej. Spoœród 1113 ujêtych 
w nim osób przy 27, z 4 rodzin, 
zaznaczono, ¿e s¹ tej 
narodowoœci. 28 marca 1905 r. 
Simsom urodzi³ siê syn Eduard 
Leo jednak nie dane im by³o 
cieszyæ siê synkiem, nastêpnego 
dnia zmar³. Georg von Götz na 
pytanie o Simsa odpisa³: 
naprawdê dobry, sympatyczny 
stary d¿entelmen. Moja ciotka 
Eva i on (mia³ ju¿ 90 lat) 
w styczniu 1945 r. uciekli 
z Wierzonki saniami, spa³ 
w Bauchwitz. Niestety nie wiem, 
co siê z nim sta³o póŸniej. Skoro 
uciekaj¹c zabrano bardzo starego 
cz³owieka to znaczy, ¿e musia³ on 
byæ osob¹ nietuzinkow¹, znacz¹c¹ 
dla rodziny – by³ kimœ takim jak 
Wojciech Jêdroszyk u Augusta 
„Gugi” Cieszkowskiego w 
Wierzenicy. Ciotka Eva to 
najstarsza z córek Angelique 
urodzona  23.03.1869 r. 

w  Wierzonce, dwukrotnie zamê¿na – von Jagow z pierwszego 
ma³¿eñstwa i von Born-Fallois z drugiego, zmar³a  22.11.1945 r. 
w  Neustreliz w Meklemburgii. Bauchwitz to Bukowiec w powiecie 
miêdzyrzeckim, jego niemieccy w³aœciciel byli w krêgu rodzinnym. 
By³y to poniek¹d rodzinne strony Simsa, jego ojciec urodzi³ siê 
w Georgsdorf czyli dziœ Œwiêty Wojciech ko³o Miêdzyrzecza, obie 
miejscowoœci dzieli 17 km. 

W³odzimierz Buczyñski
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Kiedy dosta³em do przejrzenia majowe „Wierzeniczenia”, okaza³o siê, 
¿e jest jeszcze trochê miejsca by coœ dopisaæ. Maciej mi podpowiedzia³: 
co tydzieñ masz pary narzeczonych, napisz coœ o tym. Rzeczywiœcie 
ka¿dego roku w Wierzenicy zjawia siê mnóstwo narzeczonych, którzy 
chc¹ œlubowaæ w naszym koœciele. 
W 2015 roku tych par by³o 42, rok póŸniej rekordowo du¿o bo a¿ 51, 
w 2017 roku 43, a w ubieg³ym 44. S¹ to liczby zdecydowanie wiêksze 
od danych, które wykaza³oby wiele du¿ych parafii miejskich. 

S¹ takie miejsca, w których ludzie maj¹ upodobanie i takie, które a¿ tak 
bardzo swoim wygl¹dem nie przyci¹gaj¹, chocia¿ na szczêœcie, Jezus 
jest zawsze taki sam. Do rozmaitych koœcio³ów uczêszcza siê na co 
dzieñ. Jesteœmy mniej lub bardziej z nimi zwi¹zani.
Jednak w chwili wyj¹tkowej, a tak¹ jest zawarcie ma³¿eñstwa, m³odzi 
bardzo czêsto chc¹ by by³o to w jakimœ szczególnie urokliwym miejscu. 
£¹czy siê to z na ogó³ dobrze rozpoznanym poczuciem piêkna chwili, 
któr¹ bêdzie dane im prze¿ywaæ. 

Wierzenica jest jednym z tych urokliwych zak¹tków do których chêtnie 
przybywaj¹ narzeczeni i niech tak bêdzie. W darze jako wspó³czeœni 
dostaliœmy od naszych przodków piêkn¹ œwi¹tynie, która jest zawsze 
domem chwa³y Bo¿ej. Trzeba o ni¹ dbaæ, trzeba j¹ zabezpieczaæ. Ka¿de 
pokolenie ma coœ do zrobienia. Na przestrzeni wieków podejmowano 
ró¿nego rodzaju wysi³ki. W ostatnich latach odnawialiœmy wnêtrze 
koœcio³a, teraz przygotowujemy siê do renowacji zewnêtrznej. To jest 
i bêdzie œlad naszej wiary i naszego zaanga¿owania.  Piêkno tej œwi¹tyni 
chcemy zabezpieczaæ dla tych co przyjd¹ po nas, by tak¿e oni w tym 
miejscu mogli dalej oddawaæ Bogu chwa³ê.

Lubiê rozmawiaæ z narzeczonymi. Jest  to pewien przywilej, z którego 
korzystam: rozmawiam z ludŸmi szczêœliwymi. Rzadko kiedy siê zdarza, 
chocia¿ nie powiem ¿eby tego nie by³o, ¿e na twarzach narzeczonych nie 
ma poczucia wyj¹tkowoœci ich chwili. Na ogó³ s¹ w bardzo radosnym 
oczekiwaniu. Wielu i tym siê cieszê, bardzo powa¿nie podchodzi do 
uroczystoœci. Podejmuj¹ sami rozmaite kroki, które maj¹ ubogaciæ 
liturgiê. Pytaj¹, czy mog¹ wybraæ sobie czytania, czy ktoœ z rodziny albo 
znajomych mo¿e je dla nich czytaæ. Tak¿e przygotowuj¹ modlitwê 

wiernych nawi¹zuj¹c¹ do ich uroczystoœci..Oczywiœcie, nigdy nie mam 
nic przeciwko temu by ktoœ w³¹cza³ siê w liturgiê, wrêcz inspirujê do 
tego. Czêsto mówiê: ten dzieñ jest œwiêtem tak¿e ca³ych waszych 
rodzin. Niech trochê siê zaanga¿uj¹. Niech siê poka¿¹.

Prawie wszyscy myœl¹ o jakimœ przystrojeniu koœcio³a. Dla niektórych 
par jest to szczególnie wa¿ne. Du¿o o tym chc¹ mówiæ. Pytaj¹ czy mog¹ 
coœ tam zrobiæ. Przyznam szczerze, ¿e nie jestem entuzjast¹ wielu 
pomys³ów. Wolê to co skromne ale rozumiem, ¿e ktoœ myœli inaczej.  
Uwa¿am te¿, ¿e rzeczywiœcie w tak wyj¹tkowym dniu narzeczeni mog¹ 
trochê pofantazjowaæ i jak im coœ siê podoba i to akceptuj¹, to czemu im 
nie pozwoliæ. Staram siê byæ w tym wzglêdzie wyrozumia³y. Kiedy pary 
mówi³y o czymœ wczeœniej, to niektóre pomys³y udawa³o mi siê 
wyperswadowaæ. Ale raz drugi nikt nie mówi³ o niczym i nagle 
wchodzê do koœcio³a tu¿ przed uroczystoœci¹ i widzê zwiniêty dywan i 
rozrzucone na ca³ej pod³odze p³atki ró¿y albo  na œwiecznikach zapalone 
na raz kilkanaœcie œwiec. Innym razem para upiera³a siê o bia³y dywan, 
który potem, nawiasem mówi¹c, parafia przechowywa³a przez trzy lata. 

Wiele œlubów zapamiêta³em jako niezwyk³e. Dla mnie wielkim 
prze¿yciem by³o b³ogos³awiæ takie pary. Rozmaite okolicznoœci 
towarzyszy³y wielu nowo¿eñcom. Niektóre by³y przejmuj¹ce.
Najpierw wspomnê narzeczonych, których nie by³o mi dane 
pob³ogos³awiæ, bo narzeczony, krótko przed œlubem umar³. Umówieni 
byliœmy na tzw. szybk¹ œcie¿kê, czyli bez zbêdnych formalnoœci. Œlub 
mia³ siê odbyæ jak tylko pan m³ody wyjdzie ze szpitala. Nie wyszed³. 
Co roku przynajmniej dwa razy odprawiam Mszê œw. za Piotra i 
utrzymuje kontakt z jego rodzicami i by³¹ narzeczon¹. 

Pamiêtam parê, która te¿ chcia³a szybko zawrzeæ œlub, bo pani¹ m³od¹ 
czeka³a ciê¿ka operacja. Nie wiemy co bêdzie ale chcemy ju¿ byæ razem 
ma³¿eñstwem. Inni pragnêli szybko zawrzeæ œlub bo mieli ciê¿ko 
chorych rodziców. ¯eby jeszcze doczekali naszego œlubu. Jeden œlub by³ 
przek³adany bo mama ju¿ umiera. Dobrze ¿e prze³o¿yli. Mama zmar³a 
w dzieñ planowanego przez nich œlubu. Prawie dwa lata temu umiera³ 
w szpitalu ojciec pana m³odego. Z koœcio³a prowadzona by³a na ¿ywo 
transmisja do szpitala, tak ¿e tato móg³ na bie¿¹co ogl¹daæ m³od¹ parê 
i uczestniczyæ w uroczystoœci. Po przysiêdze kiedy pob³ogos³awi³em 
nowo¿eñców, poprosi³em go by on uczyni³ to samo. Para m³oda i ja 
mogliœmy zobaczyæ na ekranie jak wyci¹gniêt¹ d³oni¹ czyni znak 

Zakochani czekaj¹ na maj
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i uczestniczyæ w uroczystoœci. Po przysiêdze kiedy pob³ogos³awi³em 
nowo¿eñców, poprosi³em go by on uczyni³ to samo. Para m³oda i ja 
mogliœmy zobaczyæ na ekranie jak wyci¹gniêt¹ d³oni¹ czyni znak 

Zakochani czekaj¹ na maj



30 313 [152] 2019

krzy¿a.  Trudno by³o wtedy nie kryæ wzruszenia. Kiedy m³odzi 
przyjechali do Wierzenicy na swoj¹ pierwsz¹ rocznice modliliœmy siê 
razem za ich œp. tatê i teœcia.

Pamiêtam parê, której pragnieniem by³o by na ich uroczystoœci nie 
zjawi³ siê tatuœ pani m³odej. On ca³y czas pije. Tatuœ by³ obecny. Siedzia³ 
w pierwszej ³awce i rzeczywiœcie by³ podpity. Brzydko to wygl¹da³o. 
Czu³em wtedy  napiêcie m³odych. Kiedyœ mocno opóŸni³a siê 
uroczystoœæ zaœlubin bo rodzice pana m³odego jad¹c na œlub po drodze 
mieli wypadek samochodowy. By³a policja, spisywanie zeznañ i oczywi-
œcie zabezpieczanie uszkodzonych pojazdów. Na szczêœcie nikomu nic 
powa¿nego siê nie sta³o.  Dowiedzia³em siê o tym tu¿ przed 16.00, kiedy 
zakoñczy³ siê œlub innej pary. Rodzice ju¿ wtedy jechali z kimœ i mieli 
jeszcze trochê kilometrów.  Kiedy doje¿d¿ali rozpocz¹³em uroczystoœæ. 
Przebierali siê szybko na probostwie, które zostawi³em im otwarte. 
Wszyscy, to siê wyczuwa³o, patrzyli na rodziców, mniej na parê m³od¹. 

Z uroczystoœci innych wspomnê parê, która krótko przed ceremoni¹ 
odmawia³a z goœæmi koronkê do Bo¿ego Mi³osierdzia prowadz¹c t¹ 
modlitwê. Bardzo im zale¿a³o, ¿eby ich œlub odby³ siê o 15.15 a wiêc po 
zakoñczeniu koronki. Kiedyœ narzeczony zrobi³ niespodziankê swojej 
wybrance i piêknie dla niej w koœciele zaœpiewa³: Twoja twarz jest dla 
mnie uœmiechem Boga. Innym razem piêknie œpiewali rodzice swoim 
dzieciom. Inni rodzice mieli przygotowane do poœwiêcenia dary: Pismo 
œwiête i obraz Œwiêtej Rodziny. Wierzymy, ¿e bêd¹ œwiêt¹ rodzin¹. Tak 
ich staraliœmy siê wychowaæ.

Niektórym œlubom towarzyszy³a wielka liczba osób. Rzeczywiœcie nie 
mieœcili siê w koœciele. Na ogó³ jednak dla wszystkich starcza miejsca. 
By³o kilka uroczystoœci kiedy zaproszonych goœci nie by³o du¿o. Tylko 
najbli¿sza rodzina. Spokojnie i skromnie. Dziewczyny bez wielkich 
kreacji. Nie staæ nas na wesele ale chcemy byæ razem. Od innych 
us³ysza³em: Proszê ksiêdza, najwa¿niejszy jest sakrament.

Podczas jednego œlubu w koœciele razem ze mn¹ i par¹ m³od¹ by³o 
7 osób. Tylko  œwiadkowie, fotograf i skrzypaczka. O œlubie nie 
powiadomiliœmy nikogo.  Do Wierzenicy przyjechali z licencj¹ kilka dni 
przed œlubem. Nie zna³em ich zupe³nie. Zastanawia³em siê jak za³atwiali 
formalnoœci przedœlubne i jak odpowiadali na pytania z protoko³u: czy 
rodzice wiedz¹ o zamiarze ma³¿eñstwa, czy wyra¿aj¹ zgodê, czy rodziny 

narzeczonych wzajemnie siê znaj¹. Brak pozytywnych odpowiedzi 
stanowi jedn¹ z okolicznoœci, które mog¹ w przysz³oœci zak³óciæ 
funkcjonowanie wspólnoty ma³¿eñskiej. By³a to chwila kiedy czu³em 
chyba najwiêkszy dyskomfort b³ogos³awi¹c t¹ parê. Teraz rodzinie 
poka¿emy zdjêcia i powiemy o wszystkim.

Niekiedy narzeczeni mieli szczególne proœby: Niech ksi¹dz coœ powie 
takiego, co zapamiêtamy przez ca³e ¿ycie.  Inni: Niech ksi¹dz coœ tak 
powie, ¿eby to dotar³o do niektórych naszych bliskich.  Trudne zadania 
stawiali przede mn¹. Kiedyœ chwilê przed œlubem pan m³ody 
powiedzia³: niech ksi¹dz rozbawi naszych goœci. To mi siê chyba uda³o 
bo powiedzia³em o tym z ambony dodaj¹c, ¿e gdybym wiedzia³ o tym 
prêdzej to zamówi³bym ci na uroczystoœæ mojego kumpla Laskowika, 
który na pewno by was ubawi³. Lubiê patrzeæ na pogodn¹ i 
uœmiechniêt¹ twarz Pawe³ka, który mieszka na naszym terenie i doœæ 
regularnie zjawia siê w koœciele  ze swoja rodzin¹.

Kiedy narzeczeni  przychodz¹ na próbê przed œlubem ka¿dej parze 
powtarzam: Przysiêga, któr¹ macie sobie nawzajem z³o¿yæ jest  
najwa¿niejsz¹ czêœci¹ ca³ej uroczystoœci, tego co dzieje siê w koœciele
i potem na weselu. Wszyscy dlatego chc¹ gromadziæ siê wokó³ was, bo 
wy chcecie sobie nawzajem wypowiedzieæ te najwa¿niejsze dla was 
s³owa ¿ycia. Kiedy macie je wypowiedzieæ patrzcie mocno na siebie. 
Starajcie siê nie myœleæ, ¿e ktoœ poza wami jest w koœciele, tak¿e ¿e 
obok was stoi ksi¹dz. Nie myœlcie o tym kto przyszed³ a kogo nie 
widzicie, nie zastanawiajcie siê, czy was wszyscy dostatecznie 
podziwiaj¹ jak ³adnie wygl¹dacie. Nie raz zauwa¿a³em jak m³odzi lubili 
rozejrzeæ siê po koœciele, jak ustawiali siê pod fotografa. To jest ta 
chwila kiedy  trzeba widzieæ: jesteœ tylko Ty i ja i Pan Bóg. 

Bardzo lubiê i chyba mo¿na by³o to zauwa¿yæ nie raz w koœciele, kiedy 
ma³¿onkowie przyje¿d¿aj¹ do Wierzenicy na jak¹œ swoj¹ rocznicê albo 
w naszej parafii pragn¹ chrzciæ swoje dzieci. Jest to taki ma³y znak, ¿e 
chc¹ wracaæ do miejsca,które by³o dla nich znakiem dobra. 

Panie redaktorze Macieju, nasz naczelny. Móg³bym pisaæ jeszcze d³ugo 
Nie wiem czy sprosta³em oczekiwaniom. Stara³em siê jak umia³em. 
Pisa³em  w poœpiechu w niedzielê 28 kwietnia od œwitu i koñcz¹c w 
dniu nastêpnym te¿ siedz¹c od wczesnych godzin poranka.

x Przemys³aw Kompf
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