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W tym roku duszpasterskim Koœció³ przypomina nam, ¿e 
wszyscy zostaliœmy nape³nieni Duchem Œwiêtym. Najwiêksze postêpy w 
¿yciu robi¹ ludzie mocni duchem. Ludzie s³abego ducha czêsto drepcz¹ 
w miejscu bez wyraŸnego postêpu, czasami wrêcz prze¿ywaj¹ regres. 
Czas Wielkiego Postu  pokazuje nam, ¿e ¿ycie nasze jest ci¹g³ym 
nawracaniem siê i dawaniem sobie zachêty do pracy nad sob¹. 
Spogl¹daj¹c na krzy¿ Zbawiciela dostrzegamy, ¿e i nasze ¿ycie jest 
niesieniem krzy¿a. Tak jak Jezus w sensie dos³ownym zmierzy³ siê z 
krzy¿em, tak ka¿dy z nas odkrywa czym jest niesienie swojego krzy¿a. 
Jezus powiedzia³, ¿e nie zostawi nas sierotami w naszym dŸwiganiu. 
Ojciec da wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który was uœwiêci w 
prawdzie. Dlatego te¿ na naszej drodze, towarzysz¹c Jezusowi na Jego 
drodze, modl¹c siê s³owami pieœni  „Duchu Mi³oœci wylewaj siê na nas 
z przebitego serca Jezusa, Jezusa”, uczymy siê czym jest ¿ycie 
chrzeœcijañskie, czym jest wzrastanie, nawrócenie, dawanie samego 
siebie.
                                           x Przemys³aw Kompf

W roku 2016 œwiêtowaliœmy w ca³ej Polsce  piêkn¹ rocznicê 
1050-lecia chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich. Wspominaliœmy 
moment, kiedy pierwszy historyczny w³adca Polski Mieszko I przyj¹³ 
chrzest œw. Z udzia³em w³adz koœcielnych, a tak¿e pañstwowych 
odbywa³y siê w wielu miejscach podnios³e uroczystoœci. Tak¿e na naszej 

Wierzenickiej Ziemi zostawiliœmy trwa³y œlad tej rocznicy otwieraj¹c 
miêdzy Wierzenic¹ a Kicinem szlak drogi  ró¿añcowej bêd¹cej naszym 
dziêkczynieniem za wiarê naszych przodków i jednoczeœnie  
œwiadectwem naszej wiary oraz pobo¿noœci.

Na przed³u¿eniu tej rocznicy w bie¿¹cym roku wspominamy 
ustanowienie w Poznaniu w 968 roku pierwszego  biskupstwa. Mamy 
wiêc kolejn¹, 1050 rocznicê historycznego wa¿nego wydarzenia. 
Mo¿emy powiedzieæ, ¿e mieszkamy na terenie najstarszej polskiej 
diecezji. W³aœnie w tamtym roku za zgod¹ Stolicy Apostolskiej 
w nastêpstwie zabiegów Mieszka I przyby³ do Poznania pierwszy 
biskup imieniem Jordan. Diecezja obejmowa³a swoim zasiêgiem 
najprawdopodobniej ca³e ówczesne pañstwo Mieszka I. Dla 
niezale¿noœci powstaj¹cego polskiego Koœcio³a, jak i dla m³odego 
Pañstwa Polskiego wa¿n¹ spraw¹ by³o to, ¿e biskup Jordan podlega³ 
bezpoœrednio kontroli Stolicy Apostolskiej. Biskupstwo w Poznaniu nie 
podlega³o ¿adnej prowincji (metropolii) koœcielnej niemieckiej. 

W tegoroczny Wielki Post: 
Wszyscy jesteœmy 

nape³nieni 
Duchem Œwiêtym.

1050 lat biskupstwa w Poznaniu Skazany na œmieræ. Kiedy was 
ci¹gn¹æ bêd¹ do synagog, urzêdów 
i w³adz, nie martwcie siê w jaki 
sposób albo czym macie siê broniæ lub 
co mówiæ, bo Duch Œwiêty nauczy 
was w tej w³aœnie godzinie, co nale¿y 
powiedzieæ (Mt 12,11-12).
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Najbli¿sze naszych granic by³o powsta³e w tym samym 968 roku 
arcybiskupstwo w Magdeburgu. Dokumenty koœcielne wymieniaj¹ 
podleg³e metropolicie diecezje. W spisie tym nie ma biskupstwa 
poznañskiego. 

W roku 1000 w czasie s³ynnego zjazdu w GnieŸnie og³oszone 
zosta³o przy grobie Œw. Mêczennika Wojciecha powstanie pierwszej 
polskiej metropolii. Arcybiskupstwu GnieŸnieñskiemu podlega³y 
biskupstwa utworzone równoczeœnie w Krakowie, Wroc³awiu i 
Ko³obrzegu. Poznañ zosta³ potwierdzony  jako siedziba biskupstwa. Nie 
sta³ siê on czêœci¹ tej metropolii i nadal podlega³ bezpoœrednio Stolicy 
Apostolskiej.        

O pierwszym biskupie Jordanie nie mo¿emy zbyt wiele 
powiedzieæ. Nie wiemy jakiej by³ narodowoœci. Imiê jego wskazuje na 
po³udniowe, bardziej romañskie pochodzenie. Czy zjawi³ siê w Polsce 
razem z Dobraw¹ ksiê¿niczk¹ czesk¹, póŸniejsz¹ ¿on¹ Mieszka I, czy 
trochê póŸniej, tego dok³adnie nie wiemy. Jego rz¹dy skoñczy³y siê ok. 
982/983 roku. Na status metropolii Poznañ musia³ czekaæ do  1821 r.

W Koœciele ranga biskupa mia³a zawsze du¿e znaczenie. By³ on 
rz¹dc¹ na terenie swojej diecezji. Dysponowa³ zawsze szerokimi 
uprawnieniami. Poprzez swoich przedstawicieli (plebanów, 
proboszczów) sprawowa³ opiekê duszpastersk¹ nad powierzonym jego 
w³adzy terytorium. Chocia¿ Koœció³ ¿yje to¿samoœci¹ wiary, w czym 

Bierze krzy¿ na ramiona. Wszyscy ci, których prowadzi Duch Bo¿y s¹ 
synami Bo¿ymi. Nie otrzymaliœcie przecie¿ ducha niewoli, by siê znowu 

pogr¹¿yæ w bojaŸni, ale otrzymaliœcie ducha przybrania za synów, w 
którym mo¿emy wo³aæ Abba, Ojcze! 

Sam Duch wspiera swym 
œwiadectwem naszego ducha, ¿e 

jesteœmy dzieæmi Bo¿ymi. Je¿eli zaœ 
jesteœmy dzieæmi, to i dziedzicami: 

dziedzicami Boga, a wspó³dziedzicami 
Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 
cierpimy po to, te¿ wspólnie mieæ 

udzia³ w chwale (Rz. 8,14-17).

Pierwszy raz upada. A gdyby  komu 
przydarzy³ siê jaki upadek, wy którzy 
pozostajecie pod dzia³aniem Ducha, 
w duchu ³agodnoœci sprowadŸcie 
takiego na w³aœciw¹ drogê. Bacz 
jednak, abyœ i ty nie uleg³ pokusie 
(Gal. 6,1)

wyra¿a siê jego jednoœæ, to 
poszczególne jednostki koœcielne 
maj¹ spor¹ autonomiê, 
uwzglêdniaj¹c¹ specyfikê danego 
rejonu. 

W roku jubileuszowym 1050-
lecia istnienia biskupstwa 
w Poznaniu mamy okazjê dziêkowaæ 
za wszystkich pasterzy Koœcio³a, 
którzy pracowali na naszym terenie  
rozsiewaj¹c w sercach ludzi 
chrzeœcijañsk¹ wiarê, za wszystkich 
biskupów i kap³anów. Wierzenica jest 
ma³¹ cz¹stk¹ tej diecezji. W sensie 
historycznym jest star¹ miejscowoœci¹ 
licz¹c¹ sobie 865 lat. Nie dziwi, ¿e 
pierwsze wzmianki o naszej parafii 
siêgaj¹ XIII wieku. Istnienie w tym 
czasie sieci parafii pokazuje jak 
rozszerza³o i ugruntowywa³o siê ¿ycie 
chrzeœcijañskie na tych terenach.  
Obecna œwi¹tynia siêga czasów II 
po³owy XVI wieku. Przedtem na jej 
miejscu sta³a zapewne jeszcze inna. 
Wyrastamy z historii i jesteœmy jej 

czêœci¹. Poprzednie pokolenia zostawi³y nam znaki swojej wiary. Tak¿e  
my mamy dla nastêpnych pokoleñ zostawiæ swoje.
                                                 x Przemys³aw Kompf
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Spotyka swoj¹ matkê. Jemu Duch Œwiêty objawi³, ¿e nie ujrzy œmierci, 
a¿ zobaczy Mesjasza Pañskiego. Za natchnieniem wiêc Ducha przyszed³ 

do œwi¹tyni, a gdy Rodzice wnosili 
Dzieci¹tko Jezus... on wzi¹³ je 

w objêcia i mówi³ do Maryi Matki 
Jego. Oto ten przeznaczony jest na 

upadek i na powstanie wielu w Izraelu 
i na znak, któremu sprzeciwiaæ siê 

bêd¹. A Twoj¹ duszê miecz przeniknie, 
aby na jaw wysz³y zamys³y serc wielu 

(£k2,26-27 i 33-35).

Pomaga nieœæ krzy¿. Podobnie tak¿e Duch 
przychodzi z pomoc¹ naszej 
s³aboœci. Gdy bowiem nie umiemy 
siê modliæ tak jak trzeba, sam 
Duch przyczynia siê za nami w 
b³aganiach, których nie mo¿na 
wyraziæ s³owami. Ten zaœ, który 
przenika nasze serca, zna zamiar 
Ducha i wie, ¿e przyczynia siê za 
œwiêtymi zgodnie z wol¹ Bo¿¹ 
(Rz. 8,26-27).

Damian Jasiñski - pi¹ta rocznica œmierci
Ods³oniêta tablica pamiêci

Prosimy Ciê Bo¿e, ¿ebyœ poœwiêci³ i pob³ogos³awi³ tê tablicê. 
Jest ona wyrazem naszej pamiêci o cz³owieku, 
który ¿yj¹c poœród nas zrealizowa³ w sposób doskona³y 
przykazanie Twojej mi³oœci:
„Nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje 
oddaje za przyjació³ swoich” .
Poœwiêcamy j¹ Bo¿e na chwa³ê Twojego Imienia 
i nasz po¿ytek  ludzki,
 by nam uwieczni³a w pamiêci ten bohaterski  czyn 
i by nam przypomina³a o naszej postawie mi³oœci wobec bliŸniego.  
Przez Chrystusa Pana naszego.

                                           (modlitwa poœwiêcenia)

S¹ czyny i zdarzenia, które nie mog¹ byæ zapomniane. 
Z up³ywem lat niestety tak dzieje siê z wieloma sprawami. Czyn 
bohaterstwa mieszkañca Wierzenicy Damiana Jasiñskiego musi 
pozostaæ w pamiêci pokoleñ mieszkañców Wierzenickiej Ziemi.
9 lutego 2013 roku w dniu swoich 27 urodzin  w sobotê rano uda³ siê 
jak co dzieñ do pracy. Jad¹c nie myœla³ zapewne, ¿e tego dnia w miejscu 
pracy zdarzy siê wypadek i ¿e on pospieszy na ratunek koledze. A 
w³aœnie tak siê sta³o. ¯ycia kolegi Damian nie uratowa³, poœwiêci³ 
jednak swoje. Wielu z nas to zdarzenie naprawdê poruszy³o. W czasie 
uroczystoœci pogrzebowej, w wype³nionej po brzegi œwi¹tyni, 
w zakoñczeniu s³owa powiedzia³em, ¿e trzeba bêdzie pomyœleæ 
w przysz³oœci o utrwaleniu pamiêci o tym bohaterskim m³odym 
cz³owieku. Rok temu w 4 rocznicê zdarzenia zapowiedzia³em, 
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Ociera twarz. Gdzie jest Duch Pañski 
- tam wolnoœæ. My wszyscy z 

ods³oniêt¹ twarz¹ wpatrujemy siê w 
jasnoœæ Pañsk¹, jakby w zwierciadle, 

za spraw¹ Ducha Pañskiego, coraz 
bardziej jaœniej¹c upodabniamy siê do 

Jego obrazu (2 Kor. 3,18).

Drugi raz upada. Nie b¹dŸcie przeto nierozs¹dni, lecz usi³ujcie 
zrozumieæ, co jest wol¹ pana. 
A nie upijajcie siê winem, bo to jest 
przyczyn¹ rozwi¹z³oœci, ale nape³niajcie 
siê Duchem przemawiaj¹c do siebie 
wzajemnie w psalmach i hymnach 
i pieœniach pe³nych ducha, œpiewaj¹c 
i wys³awiaj¹c Pana w sercach waszych 
(Ef.5,18-19).

¿e parafia przygotuje na przysz³y rok  tablicê pami¹tkow¹. 
W listopadowych „Wierzeniczeniach” napisa³em, ¿e takow¹ tablicê 
zamówiliœmy i przedstawi³em jej treœæ. Oczywiœcie wszystko by³o 
uzgodnione z najbli¿szymi. Tablica gotowa do powieszenia dotar³a do 
Wierzenicy w pi¹tek 2 lutego. Kiedy na forum internetowym pojawi³a 
siê zapowiedŸ ods³oniêcia tablicy, jednego dnia czyta³o tê informacjê 
oko³o tysi¹ca osób. Dzisiaj tj. 11 lutego  o 11.00 w czasie kolejnej Mszy 
œw. sprawowanej w intencji œp. Damiana przysz³o nam tablicê poœwiêciæ 
i ods³oniæ. Tablicê ods³oni³ przyjaciel Damiana Sebastian Majchrzak 
wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ Katarzyn¹.  Asystê tworzy³a najbli¿sza rodzina 
i osoby, które znacz¹co pomog³y w realizacji tego dzie³a.

Kiedy zwróci³em siê do Zak³adu Kamieniarskiego pana 
Tomasza Filipiaka przy ul. Dzia³kowej w Swarzêdzu, nie wiedzia³em, 
¿e Damian Jasiñski przez jakiœ czas pracowa³ w tym zak³adzie. Tam 
siê wtedy tego dowiedzia³em. Pomyœla³em sobie: Panie Bo¿e jak Ty 
nas prowadzisz. Przecie¿ znam jeszcze kilku innych kamieniarzy, do 
których móg³bym pójœæ, jeden jest nawet bardzo blisko, po drodze, a 
nie poszed³em. Od razu us³ysza³em: dla Damiana zrobimy tak¹ tablicê 
nieodp³atnie.  Panu Tomaszowi Filipiakowi oraz jego pracownikom 
wypada mi podziêkowaæ za ich pracê i solidnoœæ.  Tak¿e Januszowi 
Janowskiemu, który ofiarowa³ p³ytê kamienn¹ na tablicê pami¹tkow¹. O 
tablicy rozmawia³em z nim w samochodzie, kiedy wieŸliœmy towar z 
Banku ¯ywnoœci i po drodze wje¿d¿aliœmy do kamieniarza. 

W najbli¿szym czasie pojawi¹ siê jeszcze dwie tabliczki 
z nazwiskiem Damiana Jasiñskiego. Pierwsza, ma³a, na jednej z naszych 
³awek koœcielnych. Druga, troszkê wiêksza, na jednej z ³awek, które 
maj¹ byæ ustawione na odnowionym placu przed koœcio³em. Mam 
nadziejê, ¿e w³adze gminy nie bêd¹ mia³y nic przeciwko temu. 

W zakoñczeniu przypominam s³owa Jezusa (Ewangelia. œw. 
Jana  15,13), które s¹ mottem na tej tablicy. Nawi¹zywa³em do nich w 
czasie uroczystoœci pogrzebowej i znalaz³y siê one tak¿e, czym by³em 
bardzo pozytywnie zaskoczony, na obrazku pami¹tkowym rozdawanym 
na cmentarzu po pogrzebie.

                    „Nie ma wiêkszej mi³oœci od tej, 
   gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich”  
                         
                                       x Przemys³aw Kompf
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Pociesza niewiasty p³acz¹ce. Jeœli wiêc jest jakieœ napomnienie w 
Chrystusie, jeœli jakaœ moc przekonuj¹ca Mi³oœci, jeœli - jakiœ udzia³ w 
Duchu, jeœli jakieœ serdeczne wspó³czucie – dope³nijcie mojej radoœci 

przez to, ¿e bêdziecie mieli te same d¹¿enia: t¹ sam¹ mi³oœæ i wspólnego 
ducha, pragn¹c tylko jednego, a 

niczego nie pragn¹c dla niew³aœciwego 
wspó³zawodnictwa, ani dla pró¿nej 

chwa³y, lecz w pokorze oceniaj¹c jedni 
drugich za wy¿ej stoj¹cych od siebie. 

Niech ka¿dy ma na oku  nie tylko 
swoje w³asne sprawy ale te¿ i drugich 

(Fil. 2,1-4).

Trzeci raz upada. W ka¿dym 
po³o¿eniu bierzcie wiarê jako tarcze, 
dziêki której zdo³acie zgasiæ wszystkie 
roz¿arzone pociski z³ego. WeŸcie te¿ 
he³m zbawienia i miecz Ducha, to jest 
s³owo Bo¿e wœród wszelakiej 
modlitwy i b³agania. Przy ka¿dej 
sposobnoœci módlcie siê w Duchu 
(Ef. 6,16-18).

Na progu nowego roku i po kolêdzie: 
trochê o wp³ywach i wydatkach parafii

Ka¿dego roku dziêkujê za wszelk¹ ¿yczliwoœæ okazywan¹ 
parafii i tak¿e mnie osobiœcie w czasie kolêdy. Cieszê siê, ¿e tak wiele 
osób z radoœci¹ patrzy na prace prowadzone na placu przy koœciele. Ju¿ 
kiedyœ pisa³em, ¿e lubiê chodziæ po kolêdzie. Na terenie parafii znam 
osobiœcie prawie wszystkich. Znana mi jest sytuacja rodzinna 
poszczególnych osób. To oczywiœcie u³atwia kontakty. W mieœcie jest 
wiêksza anonimowoœæ. Inna rzecz, ¿e w ¿adnym miejscu nie 
pracowa³em tak d³ugo jak w tu, w Wierzenicy. U niektórych by³em ju¿ 
po raz dziewiêtnasty. W Kar³owicach us³ysza³em: „ksiê¿ulek te¿ ju¿ siê 
zrobi³ leciwy, ale trzyma siê jeszcze dobrze”.

Znacz¹cego przyrostu osób na naszym terenie nie 
odnotowujemy. Jest raczej niedu¿y spadek. W ubieg³ym roku by³o 
wiêcej o 10 zgonów ni¿ chrztów w naszej parafii. Do tego kilka osób 
wchodz¹cych w doros³e ¿ycie wyprowadzi³o siê. Warto odnotowaæ, 
¿e w roku 2017  na naszym terenie osiad³y dwie rodziny, które po kilku 
latach wróci³y do Polski z zagranicy. Wczeœniej ma³¿onkowie 
wybudowali sobie tutaj dom.

Nie da siê ukryæ, ¿e kolêda jest te¿ znacz¹cym zastrzykiem 
finansowym dla parafii. Bardzo dziêkujê za wszelk¹ ofiarnoœæ.  W tym 

roku zebra³em 23,5 tys. z³, nieznacznie mniej ni¿ w zesz³ym. Dziêki tym 
ofiarom parafia mog³a zap³aciæ wszystkie swoje ca³oroczne 
zobowi¹zania wobec koœcio³a diecezjalnego (tacê z pierwszych niedziel 
miesi¹ca, daninê diecezjaln¹ w czêœci przypadaj¹cej na kuriê, bratersk¹ 
pomoc kap³añsk¹, materia³y duszpasterskie, biuletyn KAI)  9.500 z³. Za 
ubezpieczenie koœcio³a zap³aci³em 800 z³. Na ca³y rok zakupi³em 
komunikanty, hostie, wino i olej do œwiec. Kosztowa³o to 670 z³. Za  
wywóz œmieci z probostwa zap³aci³em za ca³y rok 240 z³, za œcieki 420 
z³. Mój ZUS i podatek skarbowy wyniós³ razem na 2018 rok 5.000 z³. 
Do tego jeszcze op³ata rtv na ca³y rok 245 z³. Razem ³¹cznie wydane 
zosta³o 16.875 z³. Resztê przeznaczy³em  na wywóz œmieci z cmentarza, 
op³aty za pr¹d (te wydatki zabezpieczy³em do lata), zrobi³em te¿ 
rezerwê na opa³ 1.000 z³ i do³o¿y³em do dalszych wydatków 
inwestycyjnych 1.300 z³. Dziêki takiemu ustawieniu wydatków 
wszystko to, co parafia zbiera na bie¿¹co mo¿e byæ odk³adane na 
planowane ka¿dego roku inwestycje. 

Przy okazji przypomnê, ¿e w zesz³ym roku zrealizowaliœmy ich 
za kwotê 72.000 z³, z tym, ¿e planowana budowa drogi przy koœciele 
przesunê³a siê na rok bie¿¹cy i w styczniu zap³aci³em za ni¹ z 
ubieg³orocznych funduszy 16 tysiêcy z³. Do wydatków inwestycyjnych 
dochodz¹ op³aty za pr¹d. W 2017 roku wynios³y one 11.200 z³ licz¹c 
razem koœció³ w Wierzenicy, probostwo oraz kaplicê w Kar³owicach. 
Wody zu¿yte zosta³o za 800 z³, œmieci z cmentarza kosztowa³y razem 
10.400 z³, opa³ na ogrzewanie probostwa 3.000 z³. Utrzymanie 
samochodu: paliwo, naprawy, ubezpieczenie razem 8.800 z³, telefon 
do³adowania 800 z³. To wszystko zapisuje siê po stronie wydatków. 
Uwzglêdniam te najistotniejsze i najbardziej znacz¹ce. Teraz po stronie 
wp³ywów: taca z niedzieli wynosi  ka¿dorazowo oko³o 1.000 z³. Da³o to 
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Z szat obna¿ony. Czy¿ nie wiecie, 
¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga i ¿e Duch Bo¿y 

mieszka w was? Je¿eli zaœ ktoœ 
zniszczy œwi¹tyniê Boga, tego 

zniszczy Bóg. Œwi¹tynia Boga jest 
œwiêta, wy ni¹ jesteœcie 

(1 Kor.3,16-17)

Przybity do krzy¿a. A ci którzy 
nale¿¹ do Chrystusa Jezusa, 
ukrzy¿owali cia³o swoje z jego 
namiêtnoœciami i po¿¹daniami. Maj¹c 
¿ycie od Ducha, do Ducha siê te¿ 
stosujmy (Gal. 5,24-25).

rocznie kwotê oko³o 70.000 z³ uwzglêdniaj¹c tak¿e dodatkowe œwiêta.  
Ofiary ze œlubów, chrztów i pogrzebów (w tym za stawiane pomniki) 
razem wynios³y oko³o 37.000 z³.  Darowizny od wiêkszych 
ofiarodawców wynios³y w ubieg³ym roku 20.000 z³. W tym zestawieniu 
nie ma uwzglêdnionych prac charytatywnych parafii. Chodzi o wyjazdy 
wakacyjne, punkt przedszkolny, œwietlice, festyny, akcja Rodzina 
Rodzinie, Bank ¯ywnoœci itd. Objête s¹ one osobnym rozliczeniem 
Zespo³u Caritas. 

Raz jeszcze wszystkim bardzo dziêkujê za wszelk¹ ofiarnoœæ na 
rzecz parafii. Dziêki tej ofiarnoœci parafia na bie¿¹co reguluje swoje 
zobowi¹zania finansowe i nie ma ¿adnych d³ugów. W chwili obecnej 
koñczy siê tworzenie dokumentacji  budowlanej, architektonicznej i 
konstrukcyjnej wraz z kosztorysem prac w zwi¹zku z 
przygotowywanym zewnêtrznym remontem œwi¹tyni. Trzeba bêdzie 
wiêc zap³aciæ za kolejn¹ teczkê dokumentów. Po wybudowaniu drogi 
dojazdowej do koœcio³a zamówi³em z jednej strony porêcz. Tego w 
planach nie przewidywa³em, ale wydaje mi siê ona konieczna. Na pewno 
bêdzie gotowa przed 3 Maja. Te¿ trochê bêdzie kosztowa³a, bo przecie¿ 
musi byæ porz¹dna. 

                                             x Przemys³aw Kompf

Spe³nia siê wierzenicki sen
Rozpoczê³a siê przebudowa placu przed koœcio³em 

w Wierzenicy. Prace posuwaj¹ siê w dobrym tempie pomimo trwaj¹cej 
zimy. Dot¹d zrobiono wiele. Ju¿ widaæ jak bêdzie niebawem wygl¹da³ 
ca³y teren, gdzie bêd¹ parkingi, gdzie droga dojazdowa, gdzie zieleñ. 
Sporo jest jeszcze do zrobienia, ale termin ukoñczenia ca³oœci robót na 
koniec kwietnia wydaje siê niezagro¿ony. Ka¿dego dnia, kiedy 

pracownicy rozpoczynaj¹ dzieñ, b³ogos³awiê ich wysi³ek. Oczami 
wyobraŸni widzê jak wszystko jest ju¿ gotowe i jak jest piêknie. 
Spe³niaj¹ siê nasze wieloletnie marzenia i sny, ¿eby teren przy naszej 
œwi¹tyni  by³ ³adnie zagospodarowany. 

Jak piêknie zapowiada siê tegoroczny Trzeci Maj, kiedy po 
Mszy œw. o 11.00 nast¹pi oficjalne otwarcie wzgórza. Niech Imiê 
Pañskie w tym miejscu bêdzie b³ogos³awione. Niech Bóg b³ogos³awi 
tym, dziêki którym to dzie³o powsta³o i siê realizuje.

                                         x Przemys³aw Kompf
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Umiera na krzy¿u. Twardego karku i opornych serc i uszu! Wy zawsze 
sprzeciwialiœcie siê Duchowi Œwiêtemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. 

Którego¿ z proroków nie przeœladowali 
wasi ojcowie? Pozabijali nawet tych, 

którzy przepowiadali przyjœcie 
Sprawiedliwego. A wyœcie go teraz 
zdradzili i zamordowali. Wy którzy 

otrzymaliœcie prawo za poœrednictwem 
anio³ów, lecz nie przestrzegaliœcie go 

(Dz. 7,51-53).

Zdjêty z krzy¿a. A wiêc kto to 
odrzuca, nie cz³owieka odrzuca lecz 
Boga, który przecie¿ daje wam swego 
Ducha Œwiêtego. Nie jest rzecz¹ 
konieczn¹, abyœmy wam przypominali 
o mi³oœci braterskiej, albowiem Bóg 
was samych naucza, abyœcie siê 
wzajemnie mi³owali (1 Tes. 4,8-9).

Ju¿ od piêciu lat mieszkañcy naszej parafii w okresie Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia anga¿uj¹ siê w akcjê Rodzina-Rodzinie. Na 
pocz¹tku pomoc¹ objêtych by³o piêæ rodzin, a w tym roku uda³o siê tê 
liczbê podwoiæ. Ale na czym ten projekt polega? Sk¹d wzi¹³ siê pomys³? 
Jak wszystko siê zaczê³o? O tym oraz o towarzysz¹cych temu emocjach 
rozmawia³am z Ani¹ Lis, koordynatork¹ akcji.

Otó¿ pomys³ wyp³yn¹³ z potrzeby serca. Wielu z nas pomaga 
ró¿nym instytucjom, organizacjom, indywidualnym osobom, ale czasem 
niestety nasze zaufanie wystawione jest na próbê – nie wiemy, kto 
znajduje siê po drugiej stronie: cz³owiek potrzebuj¹cy pomocy czy 
oszust. Przed takim dylematem sta³a osoba, dziêki której ten pomys³ 
powsta³ i która zwróci³a siê do Ani z pytaniem czy nie zna kogoœ, komu 
mog³aby przygotowaæ paczkê œwi¹teczn¹. Ania z tym pytaniem uda³a siê 
do ksiêdza Przemka, który zna tutaj niemal wszystkich. Nie zawiod³a siê 
– proboszcz wkrótce przedstawi³ jej sytuacjê osób, którym taka pomoc 
bardzo by siê przyda³a – tylko zamiast jednej rodziny, da³ jej listê piêciu! 
Có¿ by³o robiæ, ka¿da z tych rodzin zas³ugiwa³a na pomoc, wiêc trzeba 
by³o sprostaæ wyzwaniu i znaleŸæ darczyñców, w³¹czaj¹c w akcjê 
najbli¿sz¹ rodzinê i przyjació³. Wszyscy z ogromnym zapa³em zrobili 

œwi¹teczne zakupy – na tamten moment prezentem by³y artyku³y 
spo¿ywcze, chemia gospodarcza i ubrania.

Pomoc innym daje ogromn¹ radoœæ. Gdy coœ takiego zrobi siê raz, 
trudno sobie wyobraziæ, ¿e w kolejnym roku mog³oby tego zabrakn¹æ, 
wiêc tym sposobem akcja trwa ju¿ piêæ lat, a rodzin objêtych pomoc¹ 
przybywa. Z ka¿dym kolejnym rokiem poszerza siê równie¿ grono 
darczyñców. Tak naprawdê ich iloœæ w porównaniu do roku ubieg³ego 
nie wzros³a, poniewa¿ czêœæ osób siê wycofa³a, ale w ich miejsce 
do³¹czy³y inne. Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku by³o 48 darczyñców 
– gdzie przez darczyñcê rozumiemy jedn¹ rodzinê, osobê samotn¹ b¹dŸ 
grupê osób (np. uczniów jednej klasy), tak wiêc zaanga¿owanych osób 
by³o znacznie wiêcej.
A kto tê pomoc otrzymuje? S¹ to rodziny z naszej parafii. W tym roku 
by³y równie¿ dwie samotne starsze osoby. Wszystkich wskaza³ ksi¹dz 
Przemek wraz z lokalnym Zespo³em Caritas – poniewa¿ im sytuacja 
naszych parafian jest najlepiej znana i dziêki temu wiemy, ¿e nasza 
pomoc trafi w odpowiednie rêce.

Pomagaæ jest zdecydowanie ³atwiej ni¿ pomoc przyjmowaæ. Poniewa¿ 
zale¿y nam, aby trafiæ z pomoc¹ w realne potrzeby – musimy te 
potrzeby poznaæ i spisaæ, a mo¿emy to zrobiæ tylko poprzez rozmowy z 
obdarowywanymi.  Zwykle osobom obdarowywanym bardzo trudno jest 
mówiæ o swoich potrzebach. W tej sytuacji Ania czêsto sama 
podpowiada lub wyci¹ga informacje, dziêki czemu udaje siê stworzyæ 
listê przedmiotów, które s¹ potrzebne. Gdyby sami mieli tak¹ listê 
tworzyæ, by³aby najczêœciej bardzo krótka lub nie powsta³aby wcale. 
Tym bardziej chcia³ybyœmy podziêkowaæ za otwartoœæ, a jednoczeœnie 

"Wszystko, co uczyniliœcie jednemu z tych braci moich 
najmniejszych, Mnieœcie uczynili"
czyli s³ów kilka o naszej akcji pomocy Rodzina - Rodzinie
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Z³o¿ony do grobu. A je¿eli mieszka w 
was Duch Tego, który Jezusa wskrzesi³ 

z martwych, to ten, co wskrzesi³ 
Chrystusa Jezusa z martwych, 

przywróci do ¿ycia wasze œmiertelne 
cia³a moc¹ mieszkaj¹cego w was 

swego Ducha (Rz 8,11).

przeprosiæ ka¿dego, kto podczas tych rozmów poczu³ siê niezrêcznie.
Ca³a akcja jest anonimowa – poza bardzo w¹skim gronem, 
ograniczonym do organizatorów akcji, nikt nie wie, kto tê pomoc 
otrzyma³ ani kto podarowa³ prezent. Czasem zdarzaj¹ siê wyj¹tki - 
bywa, ¿e darczyñca osobiœcie przywozi podarunek (bo zale¿y mu na 
tym) do osoby obdarowywanej pod warunkiem, ¿e wyrazi ona na to 
zgodê we wczeœniejszej  rozmowie z Ani¹. Jednak co do zasady wszyscy 
zostaj¹ anonimowi – nikt nie wie kto, komu i ile przeznaczy³, i nikt 
nikogo nie ocenia.

Tak jak wspomnia³am, na pocz¹tku podarunki by³y typowymi paczkami 
œwi¹tecznymi. Teraz pomoc koncentruje siê na poprawie jakoœci ¿ycia – 
nierzadko s¹ to materia³y budowlane, centralne ogrzewanie, 
wyposa¿enie ³azienki, kaloryfery, meble, sprzêty AGD. Skala pomocy 
jest ogromna, ale najwa¿niejsze w tym wszystkim jest to, ¿e wiemy, i¿ 
trafia do osób, którym naprawdê siê przyda i pomo¿e w wyjœciu z 
nie³atwej czêsto sytuacji. Nie ma nic piêkniejszego ni¿ sprawiæ komuœ 
radoœæ. I nie chodzi tu o poklask czy uznanie. Wszyscy, którzy siê 
anga¿uj¹ robi¹ to, poniewa¿ chc¹. A jest nas coraz wiêcej. Wœród 
darczyñców znajduj¹ siê nasi parafianie, przyjaciele Wierzenicy, 
czytelnicy „Wierzeniczeñ”, s¹siedzi, rodzina i przyjaciele. Czasem 
pewne sprawy odbywaj¹ siê poza nami – np. wspominaj¹c o naszej akcji 
podczas zakupu w sklepie konkretnej rzeczy sprzedawca sta³ siê 
darczyñc¹ odmawiaj¹c przyjêcia zap³aty. Za  pieni¹dze przeznaczone na 
tê rzecz  mogliœmy kupiæ coœ innego z listy. Takich przyk³adów by³o 
kilka, bo dobro przyci¹ga dobro! 

W tym miejscu chcia³abym w imieniu organizatorów i Obdarowanych 
podziêkowaæ Ani za zainicjowanie oraz koordynacjê tej akcji, 
wszystkim Darczyñcom za najmniejsz¹ nawet pomoc – ka¿de 5 z³ siê 
liczy, poniewa¿ gdy zbierzemy kilka takich wp³at, damy radê dziêki 
temu kupiæ ca³y wózek artyku³ów spo¿ywczych! Tak wiêc jeœli w 
przysz³ym roku chcielibyœcie do³¹czyæ do naszej akcji, a wahacie siê 
czy wypada daæ kilka z³otych, znacie ju¿ odpowiedŸ. Równie¿ jeœli 
chcecie siê zaanga¿owaæ, ale nie czekaæ do kolejnej Gwiazdki, jest 
oczywiœcie taka mo¿liwoœæ. Wystarczy zg³osiæ siê do Ksiêdza 
Proboszcza. Pod koniec tego roku czeka nas nie lada wyzwanie – 
chcemy za³o¿yæ centralne ogrzewanie w dwóch domach, nie muszê 
wspominaæ, jaki to koszt… tak wiêc jeœli tylko masz ochotê do³o¿yæ 
cegie³kê, nie wahaj siê!

Bez Was, drodzy Darczyñcy, nie by³oby tej akcji! Za Wasz szlachetny 
gest i wszelkie podarunki z g³êbi serca dziêkujemy!

Maria Szlachciak

Rok 2018 jest szczególny, poniewa¿ mo¿emy odnaleŸæ w nim szereg 
wydarzeñ zwi¹zanych z Ziemi¹ Wierzenick¹ i Augustem Cieszkowskim. 
Najwa¿niejsze z nich to oczywiœcie 865-lecie Wierzenicy. Pierwszy zapis 
o Wierzenicy pojawia siê w 1153 roku w dokumencie lokacyjnym 
najstarszego na ziemiach polskich opactwa cysterskiego w £eknie ko³o 
W¹growca. Fundatorem klasztoru by³ Zbylut (Zbilut) z rodu Pa³uków. Do 
jego darowizny do³¹czyli swoje inni ówczeœni mo¿ni, w tym Prandota 
ofiaruj¹c Wierzenicê. Ksi¹dz kanonik Stanis³aw Kozierowski w: 
Sematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji 
poznañskiej pisze o darowaniu czêœci w³oœci nazywanej dziœ Wierzonk¹ 
klasztorowi w £eknie przez Prandotê z rodu Czewojów. To wskazuje, ¿e 
Wierzenica i Wierzonka maj¹ taki sam rodowód czasowy – 1153 rok. Tym 
samym obie wsie maj¹ najstarsz¹ udokumentowan¹ zapisem historiê 
spoœród wszystkich miejscowoœci gminy Swarzêdz i parafii Wierzenica. 
Na dokumencie lokacyjnym klasztoru ³eknieñskiego figuruje tylko rok 
1153. Z. Koz³owska-Budkowa w Repetorium polskich dokumentów doby 
piastowskiej, Kraków 1937 okreœla czas powstania tego dokumentu na 
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okres 25 marca 1152 – 24 marca 1153.
 Przy kolejnych wydarzeniach podajemy  rok i w nawiasie ile lat temu 
mia³o ono miejsce.
1238 (780) – pierwsza wzmianka pisana o Skorzêcinie, zanik³ po II wojnie 
œwiatowej.
1253 (765) – klasztor w £eknie zamieni³ Wierzenicê Ma³¹, czyli 
Wierzonkê na Kaliszany i Tomiszewo (dziœ Toniszewo) le¿¹ce miêdzy 
W¹growcem i Margoninem. 
1818 (200) – umiera we W³oszech Zofia z Kickich Cieszkowska, matka 
Augusta.
1838 (180) – August Cieszkowski doktoryzuje siê na Uniwersytecie w 
Heidelbergu prac¹ o filozofii joñskiej jako wstêpie do historii filozofii. W 
Berlinie ukazuje siê jego publikacja w jêzyku niemieckim, Prolegomena 
zur Historiosophie (Prolegomena do historiozofii).
1843 (175) – pierwszy i drugi pobyt przyjaciela Augusta, romantycznego 
poety – Zygmunta Krasiñskiego w Wierzenicy. Do dziœ po nich i 
nastêpnych, w sumie szeœciu, Aleja Filozofów i Wzgórze Krasiñskiego. 
August publikuje: Organizacya handlu drzewem i przemys³u leœnego oraz  
O skojarzeniu d¹¿eñ i prac umys³owych w W. Ksiêstwie Poznañskiem.
1848 (170) – August zostaje pierwszy raz wybrany pos³em do parlamentu 
pruskiego. W Pary¿u bezimiennie publikuje Ojcze nasz, tom I (Wstêp). 
Uczestniczy w zjeŸdzie miêdzydzielnicowym we Wroc³awiu, który 
uchwala odezwê do parlamentów œwiata jego autorstwa. Na wniosek i w 
myœl jego projektu zostaje utworzona Liga Polska walcz¹ca drog¹ 
pokojow¹ o interes narodowy Polaków z zborze pruskim. 
1853 (165) – w sejmie pruskim trzeci wniosek Augusta o polski 
uniwersytet w Poznaniu. Uczestniczy w Kongresie Statystyki w Brukseli.
1863 (155) – August po raz pierwszy zostaje wybrany prezesem Ko³a 
Polskiego w parlamencie pruskim. Publikuje O drogach ducha.
1868 (150) – koniec drugiej, trwaj¹cej od 1861 roku, prezesury Augusta w 
Poznañskim Towarzystwie Przyjació³ Nauk.
1873 (145) – August zosta³ wpisany w poczet cz³onków krakowskiej 
Akademii Umiejêtnoœci. Przes³ane na Wystawê Œwiatow¹ do Wiednia 
przez W³osk¹ Akademiê Sztuk Piêknych „Drzwi z pomnika 
Cieszkowskiej” autorstwa Teofila Lenartowicza najpierw gubi¹ siê, a 
potem odnajduj¹, w miêdzyczasie powstaje ich drugi odlew. Praca 
zdobywa medal i trafia do Wierzenicy, a drugi odlew na grób matki Augusta 
do bazyliki Santa Coce we Florencji. 
1893 (125) – w Poznaniu, spóŸnione o 5 lat, uroczystoœci 50-lecia pracy 
naukowej Augusta poprzedzaj¹ce Trzeci Zjazd Prawników i Ekonomistów 

Polskich (August kieruje jego przygotowaniem). Inicjuje powstanie 
Wydzia³u Prawno-Ekonomicznego w Towarzystwie Przyjació³ Nauk. 
1898 (120) – w Kobylnicy rozpoczêto budowê pierwszych obiektów 
„Stelli”, od  1900 roku Towarzystwo Kolonii Wakacyjnych i Stacji 
Sanitarnych „Stella”.
1903 (115) – w kobylnickiej „Stelli”  poœwiêcenie kaplicy Œw. Krzy¿a.
1913 (105) – pierwsze zbiórki skautowe (harcerskie) w rejonie 
Wierzenicy.
1918 (100) – podczas zlotu skautów z zaboru pruskiego (obozowali w 
rejonie Paw³ówka) w Zielone Œwi¹tki zaborca rozwi¹za³ polski skauting. 
Zabór pruski by³ jedynym, w którym patriotyczna dzia³alnoœæ skautów 
doprowadzi³a do rozwi¹zania organizacji przez zaborcê. Rozwi¹zanie 
wed³ug przekazów nast¹pi³o przy pamiêtaj¹cym czasy króla W³adys³awa 
Jagie³³y dêbie, wtedy jeszcze rosn¹cym, ko³o Kobylnicy. 
Wybitny archeolog Józef Kostrzewski prowadzi³ wykopaliska na „¯aliku” 
znajduj¹c groby cia³opalne i szkieletowe.
1923 (95) – zakoñczenie edycji z³o¿onego z trzech tomów poznañskiego 
wydania Ojcze nasz.
1958 (60) – umiera ks. Stefan Beisert, proboszcz z Uzarzewa 
administruj¹cy równie¿ parafi¹ Wierzenica. Po okresie prawie pó³tora 
wieku (od 1812 do 1947 roku parafi¹ wierzenick¹ zarz¹dzali 
proboszczowie z Kicina) parafia ma znowu swojego proboszcza - ks. 
Walenty Szymañski.
1988 (30) – poœwiêcanie miejsca pod budowê kaplicy w Kar³owicach (od 
2004 roku pod wezwaniem Jezusa Dobrego Nauczyciela). Zakup przez 
Mariê i Marka Kwiatkowskich zrujnowanego dworu – miejsca narodzin 
Augusta, w Nowej Suchej.
1993 (25) – otwarcie dworu w Nowej Suchej jako placówki muzealnej.
2008 (10) – Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 
staje siê Uniwersytetem Przyrodniczym, bez patrona w nazwie. Zostaje 
otwarty Szlak Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonki. 
Pierwszy w Wielkopolsce oficjalnie wytyczony i oznakowany szlak 
architektury drewnianej. Wierzenicki koœció³ jest na nim najstarsz¹, jako 
ca³oœæ, œwi¹tyni¹. Wierzenica znalaz³a siê w obrêbie Wielkopolskiej Drogi 
œw. Jakuba.
2013 (5) – „Wierzeniczenia” zosta³y uhonorowane nagrod¹ Znak Dobra w 
konkursie dziennikarskim im. Romy Brzeziñskiej.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Spoœród ubieg³orocznych publikacji, na które 
natrafiliœmy wiêkszoœæ zwi¹zana jest z 
Ziemi¹ Wierzenick¹, choæ nie brakuje tych z 
postaci¹ Augusta Cieszkowskiego.

W ca³oœci osobie najwybitniejszego 
mieszkañca naszej ziemi poœwiêcona jest 
ksi¹¿ka pod redakcj¹ Wies³awy Sajdek 
August Cieszkowski (1814 – 1894) – filozof 
wielu jêzyków. W publikacji interesuj¹cym 
novum jest tekst Paw³a Sajdka zatytu³owany: 
August Cieszkowski o Indiach – uwagi na 
marginesie Ojcze nasz.

Pierwszy numer kwartalnika 
„Kronika Miasta Poznania” zosta³ 
zatytu³owany PTPN 1857–2017 (redaktor 
prowadz¹cy Przemys³aw Matusik). Powsta³ 
na 160-lecie Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk. Rozpoczynaj¹cy publikacjê 
pierwszy rozdzia³: W XIX wieku. �ród³a i 
komentarze otwiera portret pierwszego, a w 
sumie trzykrotnego prezesa PTPN, czyli 
Augusta Cieszkowskiego. Dalej jego postaæ i 
Wierzenica pojawiaj¹ siê szereg razy. W 
artykule prof. Andrzeja Gulczyñskiego - 
obecnego prezesa: PTPN 2017 Potencja³ 
interdyscyplinarnoœci s¹ informacje o 
obchodach Roku Cieszkowskiego. 

S³owa i nuty utworów 
wykonywanych przez Swarzêdzk¹ Orkiestrê 
Fla¿oletow¹ z inicjatywy Wojciecha 
Wietrzyñskiego, jej za³o¿yciela i dyrygenta, 
zosta³y wzbogacone o informacje o Ziemi 
Swarzêdzkiej, w tym o Wierzenicy i 
Wierzonce. Ca³oœæ znalaz³a siê w 
przeznaczonej dla mi³oœników fla¿oletu w 

ca³ej Polsce ksi¹¿ce Swarzêdzka Orkiestra 
Fla¿oletowa Wybrany repertuar z lat 1996 – 
2016 oraz najciekawsze miejsca Ziemi 
Swarzêdzkiej. Jej autorami s¹ Ewa J. 
Buczyñska, W³odzimierz Buczyñski, 
Wojciech Wietrzyñski.

Maruszka i Babica to dwa miejsca na 
Ziemi Wierzenickiej przedstawione przez 
pryzmat legend w adresowanej g³ównie do 
dzieci  ksi¹¿eczce  Legendy Puszczy 
Zielonki. Jest ona efektem pracy szeregu 
autorów, koordynowanej przez Zespó³ ds. 
turystyki Zwi¹zku Miêdzygminnego 
„Puszcza Zielonka”.

Wierzenicki koœció³, Augusta 
Cieszkowskiego, Wierzonkê (obszerniej) 
oraz Maruszkê, Kar³owice i Mielno 
znajdziemy na stronach wydawnictwa 
Powiat Poznañski Rodzinie. Jego autorzy to: 
Anna Jaworska, Artur Krzysztofiak, Andrzej 
Ogórkiewicz, Hubert Wejman. Jakiœ bardzo 
z³oœliwy chochlik odebra³ Augustowi 
Cieszkowskiemu 20 lat ¿ycia ka¿¹c odejœæ ze 
œwiata ¿ywych w 1874 roku.

 W niewielkim albumie 
Nadleœnictwo Babki na zdjêciach Zbigniewa 
Jasielskiego jest cmentarz rodziny von 
Treskow w Wierzonce, Aleja Filozofów, 
znajduj¹ca siê na niej kapliczka MB ze 
szczyg³em, widziany z Alei Filozofów 
dworek Augusta Cieszkowskiego oraz 
spotkanie leœników z Eleni w wierzenickim 
koœciele.

Wierzenica jako miejsce rodzinnych 
spotkañ i sentymentalnych odwiedzin 
pojawia siê w ksi¹¿ce prof. Józefa Banaszaka 
Mój Poznañ. Dziennik 1975-1988. 

Zwi¹zki rodzinne z Wierzonk¹ i Wierzenic¹ 
znajduj¹ siê te¿ w ksi¹¿ce kobylnickiej 

Ukaza³o siê w 2017 roku z Ziemi¹ Wierzenick¹ 
i z Augustem Cieszkowskim w tle
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pisarki Wandy Anny Wasik W odcieniach 
b³êkitu.

J. Banaszak do trzeciego tomu 
swoich dzienników (wydanego na pocz¹tku 
roku) u jego schy³ku doda³ czwarty, 
zatytu³owany Dni zwyk³e dni niezwyk³e. 
Dzienniki 2013 – 2017.  Wierzenica to w nim 
g³ównie miejsce wrêczania kolejnych 
Statuetek Augusta Cieszkowskiego i 
odwiedzin domów, w których mieszka³. 
Pojawiaj¹ siê te¿ dwór, koœció³ i 
„Wierzeniczenia”. Wierzenick¹ œwi¹tyniê i 
ok³adkê numeru na 15-lecie znajdujemy 
wœród ilustracji. Wspomina o obchodach 200. 
rocznicy urodzin Augusta, odejœciu ojca 
W³odka.

Nadleœnictwo £opuchówko  wyda³o 
dwie ciekawe i cenne publikacje. Pracê 
zbiorow¹ pod  redakcj¹ Tomasza Sobalaka i 
Barosza Perza Nadleœnictwo £opuchówko 
Rys historyczny (wydanie II uzupe³nione i 
poprawione), w której znajduje siê 
informacja o istniej¹cym krótko po II wojnie 
Nadleœnictwie Wierzonka oraz leœnictwach: 
Dêbogóra, Wierzonka, Mechowo. Druga to 
album Przyroda okolic Poznania 
Nadleœnictwo £apuchówko. To zbiorowe 
dzie³o ukazuje piêkno przyrody i nieliczne, 
starannie wybrane, walory kulturowe, wœród 
nich jest figura MB Leœnej w uroczysku 
Maruszka. Obie wpisuj¹ siê w obchody 
(przypada³y w 2017 roku) 70 rocznicy 
powstania Nadleœnictwa £opuchówko i 200-
lecia funkcjonowania administracji leœnej w 
dzisiejszych jego granicach.

Poetyckie wizje Wierzenicy zawarte 
s¹ w wierszach Krasiñski, Wierzenica – 
¿ywy do umar³ej, Brama (ten ostatni ich 
autor – Jerzy Grupiñski zadedykowa³ nam). 
Ukaza³y siê one w zbiorze wierszy Album 

poznañski. Przechadzki poetyckie po 
mieœcie i bliskich sercu okolicach. 
Wœród ilustracji jest archiwalne zdjêcie 
wierzenickiego koœcio³a.

Wspólnota dziejów parafii 
wierzenickiej i kiciñskiej zosta³a 
przypomniana w artykule W³odzimierza 
Buczyñskiego Kicin na puszczañskim 
szlaku koœcio³ów zamieszczonym w 
piœmie kiciñskiej parafii „Nasz Patron” 
nr 89. 

Postaæ ks. Jana Pieczonki, 
wierzenickiego proboszcza w latach 
1984 - 1994 i sama wieœ pojawiaj¹ siê w 
ksi¹¿ce Przed 50. laty. Wyrwani z 
seminariów Alumni-¯o³nierze Brzeg n. 
Odr¹ 1967-1969. 

Ewa Strycka opracowa³a 
obszern¹ ksi¹¿kê In memoriam ... 
Pamiêci profesorów Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 
pochowanych na miejscowym 
cmentarzu parafii œw. Jana Marii 
Vianneya. Jest wœród nich postaæ Józefa 
Rivoli, który wyk³ada³ leœnictwo w 
za³o¿onej przez Augusta 
Cieszkowskiego Wy¿szej Szkole 
Rolniczej im. Haliny w ¯abikowie.

W roczniku „Kronika Powiatu 
Poznañskiego” nr 8 – 2017 w: Zdarzy³o 
siê Kronika wydarzeñ w powiecie 
poznañskim 1 lipca 2016 – 30 czerwca 
2017 odnotowano wspó³pracê parafii 
Wierzenica i zespo³u redakcyjnego 
„Wierzeniczeñ” w postawieniu przez 
Nadleœnictwo Babki kapliczki w Alei 
Filozofów oraz otrzymanie „Wawrzyna 
Pracy Organicznej” przez nasze osoby i 
wydanie Legend Puszczy Zielonki.
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Na ³amach „Wieœci 
Akademickich” czasopisma 
Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu zosta³o opublikowanych kilka 

Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk (nr 1-2). Moniki 
Nagowskiej: Tajemnica pewnego 
portretu czyli pochwa³a 
korespondencji  (nr 3-4), Pierwszy 
spacerek z Augustem – spotkanie pod 
joñskimi kolumnami (nr 7-8), Drugi 
spacerek z Augustem – szlakiem 
antycznych opowieœci (nr 9-10), Trzeci 
spacerek z Augustem – malowan¹ 
œcie¿k¹ przez epoki (nr 11-12). 
Andrzeja Dubasa: Czy nie nadszed³ ju¿ 
czas na ponowne wprowadzenie 
patrona Augusta Cieszkowskiego do 
nazwy naszego uniwersytetu (nr 3-4), 
„Szczegó³owcy” w Starej  Suchej na 
Podlasiu, chochlik znowu da³ znaæ o 
sobie, powinno byæ Nowej Suchej (nr 7-
8).  Z³o¿ony z dwóch czêœci; Opowieœæ 
Stanis³awa G³adysiaka i OdpowiedŸ 
Ewy J. i W³odzimierza Buczyñskich 
artyku³ Czy August Cieszkowski 
p³ywa³ do koœcio³a w Kopciach na 
Podlasiu ... gondol¹? (nr 5-6). Ewy J. i 
W³odzimierz Buczyñskich Kolejna 
Statuetka Augusta Cieszkowskiego (nr 
9-10).

Czasopismo Artystyczne 
„Nestor” ukazuj¹ce siê w 
Krasnymstawie nr 2 (40) zamieœci³o 
niepodpisany artyku³ Z Augustem 

artyku³ów zwi¹zanych z Augustem 
Cieszkowskim. Joanny Pietrowicz: Z 
korespondencji Augusta 
Cieszkowskiego. List do Stanis³awa 
Egberta KoŸmiana ze zbiorów 
Biblioteki 

Cieszkowskim na koniec Polski informuj¹cy o publikacjach 
zwi¹zanych z Augustem i Ziemi¹ Wierzenick¹ w 2016 roku na ³amach 
„Prosto z Ratusza” oraz naszego autorstwa August Cieszkowski i 
„Nestor”.

Na ³amach Czasopisma Spo³eczno-Kulturalnego „Ziarno” 
ukazuj¹cego siê w gminie Siennica Ró¿ana, Monika Nagowska 
kontynuowa³a w numerze 1(44) Spacerek z Augustem, cz. 4  tym 
razem zapoznaj¹c  czytelników z koœcio³em w Surhowie.
Periodyki: „Wieœci Akademickie”, „Nestor” oraz  „Ziarno” s¹ dostêpne 
w Internecie. 

Tradycyjnie przypominamy, ¿e mogliœmy nie natrafiæ na 
wszystkie ubieg³oroczne publikacje zwi¹zane z Augustem 
Cieszkowskim i Ziemi¹ Wierzenick¹. Zdarza siê te¿, ¿e datowane na 
dany rok ukazuj¹ siê w nastêpnym, ju¿ po naszych artyku³ach. Nie 
przedstawiamy artyku³ów opublikowanych na ³amach doœæ powszechnie 
dostêpnych periodyków ukazuj¹cych siê w gminie Swarzêdz oraz w 
wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl, jak te¿ codziennych 
gazetach regionalnych i ogólnopolskich. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 

22 stycznia - Swarzêdzka Orkiestra Dêta zagra³a koncert kolêd w 
wierzenickim koœciele

od stycznia do czerwca - w œwietlicy w Wierzonce kursy j. angielskiego 
dla osób 50+, œrodki zosta³y pozyskane z Unii Europejskiej w ramach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, powsta³y dwie 
grupy

1 kwietnia – spotkanie w sprawie remontu koœcio³a

19 kwietnia - Unia Wielkopolan, której jedn¹ z inicjatyw jest 
przywo³ywanie dorobku i postaci wybitnych Wielkopolan XIX wieku 
inauguruje w Wierzenicy VI Dni Pracy Organicznej, bohaterem roku 
2017 jest August Cieszkowski

kwiecieñ - rekolekcje wielkopostne prowadzi³ ks. Marian Sikora

Kalendarium 2017
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kwiecieñ - tablice z legendami staj¹ przy Babicy i na Maruszce

30.04 do 3.05 - czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy, modlitwa w 
intencji Ojczyzny, Koœcio³a, parafii i we w³asnych sprawach.  
Przyjacielem Wierzenicy zostaje Piotr Woliñski, rzeŸbiarz z Kcyni, 
wykonawca 20 p³askorzeŸb tajemnic ró¿añcowych oraz p³askorzeŸby 
Matki Bo¿ej ze szczyg³em  do kapliczki na Alei Filozofów. Premiera 
filmu Jaros³awa Murka o Wierzenicy - Têskno mi do Wierzenicy. 
Podczas agapy gra Swarzêdzka Orkiestra Dêta

1 maja - pielgrzymka z Kicina przybywa na czuwanie z Maryj¹ Matk¹ 
Wierzenicy

8 maja - spotkanie we dworze Cieszkowskich w sprawie przywrócenia 
drogi dwór - koœció³ 

maj - edukacja przedszkolna w Wierzonce koñczy 10 lat istnienia

1 czerwca - konserwator zabytkoznawca Jerzy Borwiñski przeprowadzi³ 
badania konstrukcji koœcio³a oraz pobra³ próbki do badañ 
dendrochronologicznych

3 czerwca - Zespó³ Caritas naszej parafii i so³ectwo w Wierzonce 
organizuj¹ festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Festyny z tej okazji 
odby³y siê równie¿ w so³ectwach Kar³owice i Wierzenica

3 czerwca - uczestnicy Maratonu Lednickiego odpoczywaj¹ i posilaj¹ siê 
w Wierzenicy i Kar³owicach.

14 do 17 - czerwca - XII Wierzenickie Czytanie S³owa, w wolne dni w 
okolicy Bo¿ego Cia³a, 16 czerwca msza œw. na Maruszce

18 czerwca - bierzmowania udziela ks. bp Damian Bryl

od 26 lipca - po raz 17 zosta³ zorganizowany wyjazd na wypoczynek 
letni dzieci i m³odzie¿y, a od 6 sierpnia dla doros³ych, tym razem do 
Nidzicy

2 wrzeœnia – Œwiêto Chleba w Mielnie, Ma³gorzata i Tomasz 
Rybarczykowie z Dêbogóry starostami 

10 wrzeœnia - parafialna piesza pielgrzymka do D¹brówki Koœcielnej, 
powitanie pielgrzymów na Maruszce

11 wrzeœnia - ks. Jan Pieczonka, proboszcz naszej parafii w latach 1984 
- 1994, zorganizowa³ zjazd swoich kolegów z wojska, z którymi 
rozpoczyna³ s³u¿bê w Brzegu równo przed 50 laty, w 1967 roku 

14 wrzeœnia - poœwiêcenie nowego krzy¿a w Wierzonce

26 wrzeœnia - Wielkopolski Bank ¯ywnoœci obchodzi jubileusz 20-lecia 
powstania

1 paŸdziernik - pierwsza rocznica otwarcia Drogi Ró¿añcowej 
Wierzenica – Kicin, spacer z ró¿añcem 

1 paŸdziernik - Klub Profesorów Wierzenica z Bydgoszczy wrêcza 
statuetkê Augusta Cieszkowskiego prof. Grzegorzowi Kubskiemu  z 
Wydzia³u Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu

7 paŸdziernika - ogólnopolska modlitwa o Pokój, mieszkañcy parafii 
Wierzenica spotkali siê przy krzy¿ach rozwa¿aj¹c poszczególne czêœci 
ró¿añca

paŸdziernik - mija 18 lat od powo³ania do ¿ycia Parafialnego Zespo³u 
Caritas w Wierzenicy

miêdzy 10 a 12 listopada – kolejna dewastacja na Alei Filozofów, 
pierwsza mia³a miejsce w po³owie maja

listopad - pocz¹tek akcji pomocy Rodzina Rodzinie

listopad - ruszaj¹ prace zwi¹zane z zagospodarowaniem wzgórza przed 
koœcio³em, wykonawca robót  to firma Investon z Obornik

6 grudnia – msza odpustowa koncelebrowana przez ks. Adriana 
Szafranka, mija osiemnaœcie lat od ukazania siê pierwszego numeru 
„Wierzeniczeñ”, urodziny ks. Przemka, agapa na probostwie

grudzieñ – nowe meble w kaplicy w Kar³owicach
Ewa J. Buczyñska
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14 wrzeœnia - poœwiêcenie nowego krzy¿a w Wierzonce

26 wrzeœnia - Wielkopolski Bank ¯ywnoœci obchodzi jubileusz 20-lecia 
powstania

1 paŸdziernik - pierwsza rocznica otwarcia Drogi Ró¿añcowej 
Wierzenica – Kicin, spacer z ró¿añcem 

1 paŸdziernik - Klub Profesorów Wierzenica z Bydgoszczy wrêcza 
statuetkê Augusta Cieszkowskiego prof. Grzegorzowi Kubskiemu  z 
Wydzia³u Pedagogiczno - Artystycznego UAM w Kaliszu

7 paŸdziernika - ogólnopolska modlitwa o Pokój, mieszkañcy parafii 
Wierzenica spotkali siê przy krzy¿ach rozwa¿aj¹c poszczególne czêœci 
ró¿añca

paŸdziernik - mija 18 lat od powo³ania do ¿ycia Parafialnego Zespo³u 
Caritas w Wierzenicy

miêdzy 10 a 12 listopada – kolejna dewastacja na Alei Filozofów, 
pierwsza mia³a miejsce w po³owie maja

listopad - pocz¹tek akcji pomocy Rodzina Rodzinie

listopad - ruszaj¹ prace zwi¹zane z zagospodarowaniem wzgórza przed 
koœcio³em, wykonawca robót  to firma Investon z Obornik

6 grudnia – msza odpustowa koncelebrowana przez ks. Adriana 
Szafranka, mija osiemnaœcie lat od ukazania siê pierwszego numeru 
„Wierzeniczeñ”, urodziny ks. Przemka, agapa na probostwie

grudzieñ – nowe meble w kaplicy w Kar³owicach
Ewa J. Buczyñska
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