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PaŸdziernik jest miesi¹cem modlitwy ró¿añcowej. Jak co roku 
w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca wyruszymy o 15.00 na pielgrzymi spacer 
z ró¿añcem w rêku do Kicina, zatrzymuj¹c siê przy poszczególnych 
stacjach Drogi Ró¿añcowej. Dziêkujê wszystkim, którzy uczestniczyli 
w naszych poprzednich marszach. Ka¿dego zapraszam ponownie. 
Szczególnie zapraszam tych, którzy jeszcze nigdy nie brali w nim 
udzia³u. 

Zachêcam, byœmy wspólnie razem modlili siê za nasze rodziny, nasze 
dzieci. Trzeba polecaæ te¿ wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, prosz¹c, 
by Polska by³a zawsze spokojnym domem ¿ycia dla wszystkich  
mieszkaj¹cych tu ludzi. Tak¿e za to wszystko, co stanowi nasz¹ Ma³¹ 
Ojczyznê. W³aœnie w paŸdzierniku tego roku spo³ecznoœci lokalne 
podejmuj¹ decyzje co do kszta³tu ich w³adz samorz¹dowych. W intencji 
m¹drych ludzkich wyborów te¿ trzeba siê modliæ.

Œw. Jan Pawe³ II napisa³ kiedyœ, ze ró¿aniec jest to skarb, który trzeba 
odkryæ. Rzeczywiœcie wielu ludzi modli siê regularnie z ró¿añcem w 
d³oni. Nie s¹ to tylko duchowni albo osoby starsze. Widzia³em wielu 
ludzi m³odych i  w sile wieku, zarówno kobiety jak i mê¿czyzn. 
Cz³owiek w którymœ momencie ¿ycia dochodzi do prze³omu. To jest 
taka chwila, kiedy zaczynam widzieæ, ¿e muszê siê zacz¹æ modliæ. 
Doœwiadczenie i duchowa m¹droœæ Koœcio³a podpowiada: pocz¹tek
 i koniec dobra w Twoim ¿yciu znajduje siê dok³adnie w tym samym 
miejscu. Kiedy zaczynasz siê modliæ, oznacza to pocz¹tek dobra, kiedy 
obojêtnie z jakiego powodu przestajesz siê modliæ, jest to pocz¹tek z³a.

Ró¿aniec jest modlitw¹ prostych s³ów, na ogó³ dobrze znanych 
ka¿demu. Spotka³em co prawda ludzi, którzy nawet nie znali Ojcze nasz 
i Zdrowaœ Maryjo, ale takich na szczêœcie jest niewielu. Zanim siê 
czegokolwiek naucz¹, proponowa³em im wtedy coœ jeszcze innego: 
powtarzaj w sercu i ustami trzy proste s³owa „Jezu ufam Tobie”.

Bo¿a Mi³oœæ nikomu niczego nie komplikuje. Do modlitwy, która jest 
znakiem otwartego serca wystarcz¹ proste s³owa, one s¹ w³aœnie 
zapisane w zawo³aniu: Ojcze nasz i Zdrowaœ Maryjo. Piêkno, a tak¿e 
wartoœæ tej modlitwy roœnie w miarê tego, jak cz³owiek w trakcie 
odmawiania poszczególnych cz¹stek ró¿añca pomyœli o ¿yciu Jezusa, 
Matki Jego Maryi i spróbuje to z³¹czyæ ze swoim ¿yciem. Osobom, 
które nie s¹ mistrzami ¿ycia duchowego, a maj¹ jednak dobr¹ wolê, 
proponujê nie tylko na paŸdziernik ma³e zadanie: jeden dziesi¹tek 
ró¿añca codziennie i w ka¿dym dniu niech to bêdzie inna jego cz¹stka. 
Tych czêœci razem jest dwadzieœcia, nie powinno wiêc byæ monotonii. 
Przy okazji dziêkujê tym, którzy w grupach ró¿añcowych podjêli siê 
tego zadania codziennie i trwaj¹ w tej modlitwie od lat. Niech Hojnoœæ 
Bo¿a wszystkich obficie darzy swoimi ³askami.

                                                     x Przemys³aw Kompf  

Tegoroczny pocz¹tek roku w szkole we Wierzonce by³ wyj¹tkowy. 
Wiele osób przez ca³e lato zadawa³o sobie pytanie: jak bêdzie wygl¹da³a 
praca uczniów w nowym roku? ZapowiedŸ rozbudowy szko³y, a wiêc 
remontu starego gmachu i budowy nowego skrzyd³a, spotka³a siê 
z powszechn¹ aprobat¹.  Jednak tak wielkiej inwestycji nie zrealizuje siê 
szybko. By³a zrozumia³a obawa, jak to bêdzie z tymi kontenerami?  Czy 
da siê tam prowadziæ lekcje?

Pierwszy dzieñ od razu rozwia³ wszelkie w¹tpliwoœci. Kontenery 
wygl¹daj¹ bardzo estetycznie. Jak na prowizorium prezentuj¹ siê 
w œrodku wrêcz okazale. Nic te¿ dziwnego, ¿e nikt  nie narzeka³, a 
wrêcz czu³o siê wielki optymizm. Dobrze, ¿e remont i przebudowa siê 
zaczê³a, teraz ju¿ tego nikt nie zatrzyma.  
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Na pewno utrzymanie ucznia w ma³ej szkole, takiej jak Wierzonka musi 
kosztowaæ trochê wiêcej ni¿ w szkole du¿ej. Licz¹c tylko pieni¹dze 
niejeden móg³by powiedzieæ, ¿e to nieop³acalne. Likwiduj¹c tak¹ 
placówkê zaoszczêdzi siê trochê. Ale takie myœlenie jest 
krótkowzroczne. Trzeba bowiem widzieæ kulturotwórcz¹ rolê szko³y 
w œrodowisku wiejskim, do tego jeszcze dŸwigaj¹cym spuœciznê 
PGR-ów. Dobrze, ¿e t¹ rolê zauwa¿yli ci, którzy te wszystkie wa¿ne 
decyzje podejmowali.

Tak wiêc szko³a nie tylko bêdzie istnia³a, ale zmieni siê jej oblicze tak, 
¿e w ca³ej okolicy bêd¹ trochê nam jej zazdroœciæ.  Mo¿e dlatego 
niejeden rodzic w³aœnie tu z dalszych okolic zechce pos³aæ swoje 
dziecko. Wszak nauka w ma³ych ekskluzywnych szko³ach kosztuje 
sporo, a tu ma³o liczne klasy zapewniaj¹ce edukacyjny komfort s¹ za 
darmo.

W poniedzia³ek 10 wrzeœnia odwiedzi³a mnie na probostwie Pani 
Dyrektor szko³y Ewa Madanowska. Poprosi³em j¹, by podzieli³a siê 
z nami informacj¹ jak min¹³ pierwszy tydzieñ zajêæ w nietypowych 
warunkach oraz jaki bêdzie efekt koñcowy prowadzonych prac.

„Pierwszy tydzieñ pracy szko³y w nowych warunkach by³ inny ni¿ rok 
temu. Musieliœmy siê przystosowaæ do tego, ¿e mamy dwa ró¿ne budynki 
i w zwi¹zku z tym trzeba by³o opracowaæ plan przechodzenia z jednego 
miejsca w drugie. Z ka¿dym dniem wszystko idzie sprawniej. Kontenery 
s¹ wewn¹trz dobrze wyt³umione, tak ¿e nie s³ychaæ tego, co dzieje siê 
w s¹siedniej klasie. Dzieci m³odsze nie maj¹ typowych lekcji 45 minuto-

wych. One zajêcia maj¹ prowadzone w bloku i wychowawca decyduje 
kiedy maj¹ przerwê i wtedy wychodz¹ na boisko lub plac zabaw. Zajêcia 
wf wszystkie odbywaj¹ siê na œwie¿ym powietrzu, gdy¿ obecna niewielka 
sala gimnastyczna te¿ sta³a siê sal¹ lekcyjn¹. Ten stan potrwa  ca³y 
I semestr nauki. Potem  po feriach wrócimy ju¿ do starego budynku, 
który ju¿ w ca³oœci bêdzie odremontowany. W tej czêœci bêdzie 7 sal 
lekcyjnych, biblioteka, pokój nauczycielski, sekretariat i gabinet 
dyrektora. Jedna z sal lekcyjnych bêdzie pracowni¹ fizyczn¹ i chemiczn¹ 
wraz z zapleczem. Kolejna klasa bêdzie jednoczeœnie pracowni¹ 
komputerow¹. 

Obecnie trwaj¹ te¿ prace dokumentacyjne i przygotowawcze do 
kolejnego etapu, czyli budowy nowego  bloku dydaktycznego i sali 
gimnastycznej. Wed³ug zapowiedzi prace budowlane bêd¹ prowadzone 
w nastêpnym roku szkolnym. Ich zakoñczenie przewidziane jest  na 
pocz¹tek kolejnego roku szkolnego 2020/21. W nowym budynku bêdzie 
piêæ du¿ych sal lekcyjnych.  Bêd¹ tam te¿ pomieszczenia kuchenne 
i szatnie. Do tej nowej czêœci przeniesie siê te¿ sekretariat i gabinet 
dyrektora szko³y. Najbli¿sze dwa lata bêd¹ dla nas wyzwaniem pod 
wzglêdem lokalowym, ale za to potem bêdzie bardzo piêknie 
i nowoczeœnie.  Cieszy, ¿e mo¿na liczyæ na dobr¹ wspó³pracê 
z rodzicami, którzy te¿ raduj¹ siê ze zmian, które nadchodz¹.

Mimo tych wszystkich wyzwañ lokalowych uda³o nam siê w tym roku 
podj¹æ ca³y zestaw zajêæ dodatkowych: ko³o szachowe, zajêcia 
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z teatru papierowego Kamishibai. W ramach zajêæ dodatkowych 
funkcjonuje  ko³o plastyczne z elementami artyterapii, ko³o teatralne, 
SKS, prowadzone s¹ zajêcia rozwijaj¹ce kreatywnoœæ, zajêcia 
z programowania, dodatkowe zajêcia z jêzyka niemieckiego 
i angielskiego.” 

Cieszê siê, ¿e dzieci z naszych kochanych miejscowoœci bêd¹ mog³y 
siê uczyæ w tak dobrych warunkach. Wyrównywanie szans 
edukacyjnych dzieci wiejskich i z miasta staje siê faktem. Koœció³ 
b³ogos³awi wszelkie dobro, które s³u¿y cz³owiekowi. W nowym roku 
b³ogos³awiê wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz 
wszystkich innych pracowników szko³y i tak¿e tych, którzy 
prowadz¹ prace remontowe i budowlane.
                                         
                                    x Przemys³aw Kompf

Ta wiadomoœæ powinna siê znaleŸæ na czo³ówce „Wierzeniczeñ”. Po 
szeregu latach starañ doczekaliœmy siê przygotowania uchwa³y Urzêdu 
Miasta i Gminy Swarzêdz w sprawie zmiany planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wierzenica. Nowy plan uwzglêdnia koniecznoœæ 
powiêkszenia dotychczasowego cmentarza parafialnego w Wierzenicy. 
Uchwa³a ta ma byæ przyjêta na najbli¿szej sesji Rady Miejskiej we 
wtorek 2 paŸdziernika. W ten sposób koñczy siê gminny etap starañ 
o mo¿liwoœæ zakupu kawa³ka ziemi od Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa. 
Sprawa toczy³a siê w urzêdzie ca³e 5 lat. Bogu i ludziom dziêkujê, ¿e 
wreszcie bêdzie to za³atwione. 

To jest naprawdê wielka sprawa. Teraz bêdziemy mogli ruszyæ wy¿ej na 
poziom warszawski. Ziemia, o której kawa³ek zabiegamy, jest 
w³asnoœci¹ Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa Oddzia³ w Warszawie. Na 
pewno zahaczy sprawa o Ministerstwo Rolnictwa i jakiœ urz¹d 
przekszta³ceñ w³asnoœciowych. Wszystko wiêc jeszcze trochê potrwa. 
Jednak nie bêdziemy z tym zwlekaæ, Mam nadziejê, ¿e determinacji mi 
starczy. W chwili obecnej obrót ziemi¹ jest prawnie mocno ograniczony, 

ale ustawodawca wy³¹czy³ z tych ograniczeñ wspólnoty wyznaniowe 
w sprawach dzia³ek o niewielkich obszarach. Mia³ na uwadze zapewne 
w³aœnie tego typu przypadki. Trzeba dzia³aæ sprawnie, bo nie wiadomo, 
od kogo w nastêpnych latach bêd¹ zale¿a³y wa¿ne decyzje.

Nie wiem w którym momencie stanie kwestia wykupu ziemi i ile to 
bêdzie kosztowaæ. Mo¿e oka¿e siê, ¿e trzeba to za³atwiæ na zasadzie 
wymiany kawa³ków gruntu. W takim wariancie w proces ten musia³aby 
w³¹czyæ siê poznañska Kuria Metropolitalna. Jako administrator parafii 
mogê nabyæ coœ dla parafii, ale gdybym chcia³ siê pozbyæ czegoœ, co 
stanowi maj¹tek trwa³y parafii,  w tym wypadku kawa³ka ziemi, 
potrzebna by³aby zgoda ks. biskupa. Z tym oczywiœcie nie powinno byæ 
problemu, ale kuria si³¹ rzeczy dzia³a na rzecz nie jednej parafii, ale 
ca³ej diecezji. To w³aœnie mo¿e sprawiæ, ¿e zapêtli siê coœ w czasie.

Najlepsze by by³o, gdyby agencja przekaza³a ziemiê nieodp³atnie albo 
za symboliczny grosz. W grê tutaj wchodzi wa¿ny interes spo³eczny. 
Nie potrafiê dziœ zawyrokowaæ co bêdzie najszybciej mo¿liwe do 
zrealizowania. Trzeba liczyæ siê jednak z tym, ¿e bêd¹ potrzebne 
pieni¹dze i ¿e trzeba je bêdzie szybko organizowaæ. 
W momencie pozytywnej decyzji  nie nale¿a³oby ani jednego dnia 
zwlekaæ z zap³aceniem, by komuœ coœ siê nie odwidzia³o.  

                                              x Przemys³aw Kompf

W sprawie powiêkszenia cmentarza w Wierzenicy
wielki krok do przodu 

W koñcówce maja br. tegoroczne wakacje dzieci i doros³ych stanê³y pod 
znakiem zapytania.  W jesieni ub. roku poczyniliœmy rezerwacjê 
oœrodka w K³odzku. Jak zwykle podpisaliœmy wstêpn¹ umowê. 
W³aœciciela obiektu reprezentowa³a upowa¿niona osoba. 
W maju okaza³o siê, ¿e ta pani ju¿ nie pracuje, a w³aœciciela 
reprezentuje ktoœ inny. Ta w³aœnie nowa przedstawicielka zaczê³a 
zg³aszaæ zastrze¿enia do tamtej umowy i za¿¹da³a dodatkowych 6 tys. 
z³. Na takie coœ nie mo¿na siê by³o zgodziæ, dlatego te¿ kiedy kilka 
rozmów telefonicznych nie przynios³o rezultatu, zrezygnowaliœmy 
z tego miejsca. Trudnoœæ w porozumieniu stron zanim siê impreza 
zaczê³a, rokowa³a nie najlepiej na ca³y póŸniejszy czas wakacji. To nie 
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jest przyjemne co chwilê z kimœ o czymœ dyskutowaæ. Prawie zawsze 
mieliœmy bardzo dobre relacje z w³aœcicielami oœrodków. 
Z niektórymi do dzisiaj utrzymujemy kontakt.  Zapewne  niejedni 
chcieliby, ¿ebyœmy powtórzyli swój przyjazd do nich.  Przyjemnie dla 
ka¿dego jest jak wszystko dobrze siê uk³ada.  

Jeden doœæ ju¿ odleg³y przypadek z roku 2008 nakazuje nam jednak byæ 
czujnym. Wtedy to w Karnicach trafiliœmy na okropn¹ kobietê. Teraz po 
latach ze spokojem mówiê: Bo¿e b³ogos³aw jej gdziekolwiek jest 
i cokolwiek robi.  Tamtego lata organizowaliœmy  do tej miejscowoœci 
trzy wyjazdy: dla dzieci, dla m³odzie¿y i ostatni dla doros³ych. W czasie 
trwania pobytu drugiej grupy pani da³a taki popis swojego zachowania, 
¿e na sam¹ myœl, ¿e mielibyœmy tu jeszcze raz przyjechaæ, do tego 
z osobami doros³ymi, robi³o mi siê gor¹co.  Chocia¿ trudno jest coœ 
znaleŸæ w ostatniej chwili nad morzem, uda³o nam siê zarezerwowaæ dla 
doros³ych w tym samym czasie ³adny oœrodek w Niechorzu.  Dziêki 
temu uniknêliœmy kolejnych nerwów i ...wstydu. 

Kiedy pojawi³y siê k³opoty z porozumieniem siê z now¹ pani¹ 
w K³odzku zaczêliœmy siê zastanawiaæ, czy mamy jak¹œ alternatywê. Od 
razu przyszed³ nam pomys³, ¿e mo¿na by spróbowaæ wyjazd przenieœæ 
do £¹cka  w Pieninach. Wiele lat temu byliœmy ju¿ tam. Byliœmy bardzo 
zadowoleni. Akurat w kwietniu tego roku  pani Irena Prokop by³a 
w swoich stronach rodzinnych na uroczystoœci weselnej i w sumie 
przypadkowo spotka³a siê z w³aœcicielem domu, który kiedyœ 
wynajmowaliœmy. Pan Andrzej Zbozieñ, cz³owiek niezwykle otwarty 
i serdeczny zaprasza³,  ¿ebyœmy kiedyœ znowu do niego przyjechali. 
W rozmowie napomkn¹³, ¿e w tym roku ca³e lato obiekt ma do 
dyspozycji, ¿e ma tylko kilka rezerwacji i to najczêœciej zwi¹zanych 
z weselami. Przypomniawszy sobie to, co w kwietniu mówi³ pani Irenie 
Prokop, od razu ¿eœmy siê z nim skontaktowali. Termin dla doros³ych 
pasowa³. Niestety musieliœmy zmieniæ datê wyjazdu dzieci. 
Dzwoniliœmy te¿ do kierowcy, pana Przemys³awa Stêpniaka, czy jemu 
te¿ bêdzie pasowa³a ta zmiana. W koñcu wszystko dopasowaliœmy. Po 
dwóch tygodniach nerwówki odetchnêliœmy z ulg¹. Okaza³o siê, ¿e 
prawie wszyscy potwierdzili chêæ wyjazdu dzieci w nowym terminie, a 
nawet zapisa³y siê kolejne.  Z dzieci i m³odzie¿y ¿adne z nich nie by³o 
w tym miejscu z nami. Z doros³ych zdecydowana wiêkszoœæ te¿ by³a 
tutaj pierwszy raz. Tylko stosunkowo nieliczni pamiêtali jeszcze nasz 
pierwszy wyjazd do £¹cka.

Pierwsi jechali doroœli. Autobus zacz¹³ zbieraæ zapisanych w niedzielê 
rano 15 lipca. Nie jecha³em razem z grup¹ w autokarze, tylko po 
zakoñczeniu Mszy œw. swoim samochodem oko³o 13.00 ruszy³em za 
nimi. Upa³ na dworze by³ du¿y. Pomimo w³¹czonej klimatyzacji, od 
razu dopad³o mnie zmêczenie. Ju¿ w Koœcianie, a wiêc daleko nie 
ujecha³em, musia³em prosiæ o zmianê towarzysz¹c¹ mi w podró¿y 
Agnieszkê Prokop. Potem ju¿ by³o trochê ³atwiej, zmienialiœmy siê za 
kierownic¹ dwa razy i jakoœ szczêœliwie bez ¿adnych przeszkód oko³o 
21.00 dotarliœmy do £¹cka. Autokar przyjecha³ krótko przed nami. 
Doroœli po drodze podjechali do Wadowic i tam weszli do koœcio³a, 
w którym chrzczony by³ papie¿ œw. Jan Pawe³ II. Oczywiœcie prawie 
wszyscy pokosztowali s³ynnych dziêki papie¿owi wadowickich 
kremówek.  

Poniedzia³ek by³ pierwszym dniem wycieczkowym i ostatnim, kiedy 
by³a jako taka pogoda. Kiedy wracaliœmy z pieszego spaceru po 
w¹wozie i ju¿ byliœmy w autokarze dopad³ nas  obfity deszcz, który jak 
potem siê okaza³o, sta³ siê zwiastunem zmiany pogody. Do koñca 
pobytu towarzyszy³a nam bardzo niestabilna pogoda: raz s³oñce, raz 
deszcz i chmury. Szczêœliwie uda³o nam siê zaliczyæ sp³yw Dunajcem. 
Tego dnia nie by³o zbyt wielu amatorów takiej wycieczki. Na bilety nie 
musieliœmy d³ugo czekaæ. Kiedy dop³ywaliœmy do Szczawnicy mocno 
pokropi³ nas deszcz. Niebo by³o bardzo zachmurzone. W tym momencie 
pieniñskie widoki nie by³y tak wyraziœcie piêkne, ale i tak wszyscy byli 
zadowoleni. 
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Na drugi dzieñ, w czwartek sp³yw by³ ju¿ nieczynny. Poziom wody 
podniós³ siê znacz¹co na rzece. Jad¹c przez Szczawnicê widzieliœmy 

miejsce na przystani, 
gdzie dzieñ wczeœniej 
wysiadaliœmy. By³o ono 
ca³e pod wod¹. Do 
po³owy zalana by³a te¿ 
budka, w której niektórzy 
odbierali zamówione 
przez siebie zdjêcia. 
S³yszeliœmy, ¿e wiele 
dróg w okolicy by³o 
uszkodzonych. W drodze 
powrotnej musieliœmy 
jechaæ trochê okrê¿n¹ 
drog¹ w³aœnie ze wzglêdu 

na uszkodzone mosty i wiadukty. Cieszy³em siê, ¿e mogê w tê stronê 
jechaæ ze wszystkimi, a mój samochód mo¿e zostaæ w £¹cku.

W okolicy Krakowa zjechaliœmy do klasztoru OO. Benedyktynów w 
Tyñcu. Mieliœmy okazjê zwiedzaæ to historyczne miejsce. Odprawia³em 
tam Mszê œw. dziêkczynn¹.  Po jej zakoñczeniu niektórzy w 
miejscowym sklepie zakupili trochê rozmaitych  kropelek, nalewek, 
maœci dobrych i polecanych na wszystko. Osobiœcie niczego nie 
nabywa³em. Nalewkê z kroplami benedyktyñskimi regularnie dostajê dla 
zdrowotnoœci od moich przyjació³ z apteki „Pod z³otym lwem” na 
Starym Rynku w Poznaniu. Po cichu zdradzê, ¿e do Wierzenicy 
przywioz³em w torbie, jak najwiêkszy pijak, 4 butelki ³¹ckiej œliwowicy, 
któr¹ ofiarowa³ mi w prezencie gospodarz obiektu, wspomniany ju¿ pan 
Andrzej Zbozieñ. Nie podejrzewajcie, ¿e je sam opró¿ni³em, czy bêdê 
opró¿niaæ. Wiedzia³em komu mogê je ofiarowaæ bez szkody dla jego 
kondycji. 

W poniedzia³ek 23 lipca od rana wyjecha³y do £¹cka dzieci. Jechaliœmy 
do celu trochê inn¹ drog¹ ni¿ z doros³ymi. Chcieliœmy po drodze 
pokazaæ dzieciom Czêstochowê: obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej 
i ca³y klasztor. Mam nadziejê, ¿e ka¿dy w czasie tej nied³ugiej chwili 
kiedy tam byliœmy, zd¹¿y³ wypowiedŸ swoje „Zdrowaœ Maryjo” i „Pod 
Twoj¹ obronê”. 

Dzieci trafi³y zdecydowanie na lepsz¹ pogodê. Nawet jeœli trochê 
popada³o, to by³ to deszcz bardziej przelotny. W wiêkszoœæ dni by³o 
bardzo ciep³o. Ka¿dego dnia razem z wychowawcami wszyscy gdzieœ 
wêdrowali. Dwa punkty 
szczególne to sp³yw 
Dunajcem przy piêknej 
s³onecznej pogodzie 
z mo¿liwoœci¹ 
podziwiania wspania³ych 
pieniñskich widoków i 
piesze wejœcie na Trzy 
Korony. Szczyt nie jest 
zbyt wysoki, ale 
podejœcie jest doœæ 
d³ugie, co by³o 
wyzwaniem dla ma³o 
wprawnych turystów. Nie s³ysza³em jednak, aby któreœ z dzieci czy 
m³odzie¿y ¿a³owa³o tej wycieczki. Do ciekawych prze¿yæ mo¿na tak¿e 
zaliczyæ odwiedziny w muzeum pszczelarstwa. Sam po raz pierwszy 
mia³em okazjê z bliska zobaczyæ pracê pszczó³. W sklepiku niektórzy na 
pami¹tkê pokupowali sobie rozmaite wyroby pszczelarskie.

M³odzie¿ i dzieci, wszyscy razem wziêci, zachowywali siê dobrze. Nie 
by³o ¿adnych  wybryków, oddalania siê, niszczenia, bicia siê, popisów 
s³ownych itp. Za to dwoje rodziców swoim wygadywaniem g³upot przez 
telefon da³o popaliæ wychowawcom. Zapuszczam nad tym teraz kurtynê 
milczenia. Jednak w perspektywie roku nastêpnego potwierdzam: ¿adne 
dziecko nie bêdzie mog³o mieæ dostêpu do telefonu komórkowego 
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miêdzy godzinami  22.00 a 7.30. Jest to czas ciszy nocnej, a nie 
prowadzenia telefonicznych rozmów.  W sprawach szczególnych 
wypadków losowych, które rzeczywiœcie mog¹ siê zdarzyæ, rodzic 
w porze póŸnego wieczoru i nocy kontaktuje siê z dzieckiem za 
poœrednictwem wychowawcy, którego numer jest wszystkim rodzicom 
znany.  

Przed kilkoma laty, kiedy w rêkach dzieci pojawi³y siê licznie telefony, 
mieliœmy sytuacje, ¿e uczestnicy kolonii w nocy wydzwaniali do siebie 
wzajemnie. Umawiali siê na odwiedziny albo wspólnie wychodzili do 
³azienki. G³oœny dzwonek telefonu jednego robi³ pobudkê pozosta³ym 
w pokoju. Trudno mieæ o to do dzieci pretensje. S¹ one przecie¿ jeszcze 
bardzo niedojrza³e. To doroœli poprzez m¹dre wychowanie maj¹ uczyæ 
odpowiednich postaw. Z tego te¿ wziê³o siê zdroworozs¹dkowe  
ograniczenie mo¿liwoœci korzystania z telefonu w czasie przeznaczonym 
na sen. Trudno poj¹æ, ¿e mog¹ byæ jacyœ doroœli, do tego rodzice, którzy 
tego nie rozumiej¹ i w nocy chc¹ wydzwaniaæ do swoich dzieci albo 
odbieraæ od nich telefony. Dodam, ¿e w jednym wypadku chodzi³o 
o dziecko oœmioletnie!

W drodze powrotnej musia³em samemu przemierzyæ odleg³oœæ ponad 
600 kilometrów. Jak na mnie to bardzo du¿o. Ba³em siê, czy starczy mi 
si³. Muszê jednak powiedzieæ, ¿e uda³o mi siê dobrze zmobilizowaæ 
i droga przesz³a mi nadspodziewanie szybko i ³atwo. By³em dobrze 
wyspany. Po drodze nie musia³em robiæ nawet zbyt wielu przystanków. 
Kiedy dwie godziny po mnie autokar dojecha³ szczêœliwie do 
Wierzenicy, jak co roku zrobi³em g³êbokie „ufff” i powiedzia³em: „Bogu 
niech bêd¹ dziêki”. Wszystko siê szczêœliwie uda³o. 

Na koniec, jak co roku stokrotne dziêki wszystkim, dziêki którym nasze 
wyjazdy mog³y dojœæ do skutku. Przy wyjeŸdzie doros³ych pomog³o  
nam Starostwo Powiatowe w Poznaniu i Pañstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych w Poznaniu. Przy wyjeŸdzie 
dzieci darczyñcami byli:  Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz, Oœrodek 
Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, Firma Consdata z Poznania i sieæ 
handlowa „Piotr i Pawe³”. Tak¿e Caritas naszej archidiecezji.

                                  x Przemys³aw Kompf.

Prze¿yliœmy naprawdê piêkne chwile. U progu lata, 17 czerwca 
goœciliœmy w Wierzenicy Braci Kaczmarek, którzy wraz ze swoimi 
rodzicami wykonali dla nas niezwykle piêkny koncert. Chcia³oby siê, 
¿eby on trwa³, trwa³ i siê nie koñczy³. 

Wystêp mia³ miejsce w ramach obchodów 865-lecia Wierzenicy. 
Organizatorem by³a parafia, ale wspar³ nas finansowo kwot¹ 10.000 z³ 
Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz. Cieszy³em siê, ¿e wszystko od strony 
organizacyjnej wypad³o nale¿ycie. Bardzo dobrze zosta³a ustawiona 
scena. Zgromadzona publicznoœæ mog³a piêknie wszystko ogl¹daæ 
siedz¹c w cieniu wiaty i alei lipowej. S³oñce by³o du¿e i gdyby ludzie 
musieli siedzieæ na otwartym placu, nie by³oby to dla zebranych 
komfortowe. Do tego nie by³o ¿adnego st³oczenia, miejsca nie 
brakowa³o. Nag³oœnienie by³o dobre. 

Staraliœmy siê rozmaitymi sposobami rozreklamowaæ ten koncert. 
Przypomina³ o nim wywieszony du¿o wczeœniej baner na wiacie przy 
koœciele, tak¿e plakaty, które rozwieszaliœmy w ró¿nych punktach 
gminy i innych okolic. Informacje by³y w swarzêdzkiej telewizji 
kablowej, na stronie urzêdu miasta, naszej parafii, a tak¿e na stronie 
Braci Kaczmarek.  Goœci na pewno by³o sporo, ale te¿ i tym siê wielce 
cieszê, nie brakowa³o naszych. Bracia wraz z rodzicami mieli dla kogo 
œpiewaæ. Mia³ ich kto oklaskiwaæ. Brawa by³y du¿e i oczywiœcie w pe³ni 
zas³u¿one. Wed³ug szacunków koncert obejrza³o od 500 do 600 osób.  

Wypowiadaj¹c s³owa podziêkowania pan Burmistrz Swarzêdza Marian 
Szkudlarek  zaprosi³ Rodzinê Kaczmarek na koncert do Swarzêdza. 
W sierpniu przy okazji prywatnych odwiedzin Rodziny Kaczmarek 

Koncertowy pocz¹tek i koniec lata w Wierzenicy
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w Wierzenicy dowiedzieliœmy siê, ¿e w styczniu przysz³ego roku odbêd¹ 
siê ich dwa koncerty: jeden w auli w Zalasewie i drugi kolêdowy 
w koœciele Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzêdzu.
Mam nadziejê, ¿e Adam z Wojtkiem wraz z rodzicami znowu zagl¹dn¹ 
prywatnie do Wierzenicy. Ich przyjazd sierpniowy do Wierzenicy mia³ 
zwi¹zek z koncertem w Goœcieszynie. Miejscowoœæ ta po³o¿ona jest 
kilkanaœcie kilometrów od Gniezna. Od nas wiêc jest niedaleko. 
W rozmowie telefonicznej zaproponowa³em, by w drodze do 
Goœcieszyna wst¹pili do Wierzenicy, najlepiej dzieñ prêdzej i by u nas 
przenocowali. Tak te¿ siê sta³o. 

Mój kolega proboszcz ks. Henryk Sawiñski tak¿e zaprosi³ œpiewaj¹c¹ 
Rodzinê Kaczmarek do swojej parafii. Z Wierzenicy pojecha³a do 
Goœcieszyna grupa przesz³o 20 osób. Koncert mia³ miejsce w t³umnie 
wype³nionym koœciele. Siedzia³em w pierwszej ³awce i wszystko 
œwietnie widzia³em. Dla mnie najlepsze by³o to, ¿e o nic nie musia³em 
siê martwiæ i mog³em spokojnie s³uchaæ. Dla tych, którzy udali siê do 
Goœcieszyna  koncert  ten by³ przypomnieniem wspania³ych chwil 
naszego wierzenickiego spotkania. 

Pod koniec lata, 14 wrzeœnia do Wierzenicy przyby³a dobrze niemal 
wszystkim znana piosenkarka Eleni. Jej wystêp pilotowa³ Zwi¹zek 
Miêdzygminny Puszczy Zielonka, która od szeregu lat organizuje Noc  
Koœcio³ów Drewnianych. Zwiedzanie koœcio³ów drewnianych 
i przekazywanie wiedzy o nich ³¹czy siê z wystêpami koncertowymi. 
Co roku takich wystêpów jest kilka i odbywaj¹ siê one w ró¿nych 
miejscach w terminie wiosennym i póŸno letnim.  W Wierzenicy taki 
koncert odby³ siê po raz czwarty.  

Przedtem koncertowali w 2011 roku „Siewcy Lednicy”, wystêp ich by³ 
w koœciele. Ludzi przyci¹gnêli sporo, ale nie by³o a¿ tak pe³no. 
W 2014 r., w roku jubileuszowym 200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego goœciliœmy góralski zespó³ „Trebunie tutki”, który 
skupi³ chyba najwiêksz¹ publicznoœæ. Plenerowy koncert odby³ siê na 
pobudowanej specjalnie na placu przed koœcio³em scenie. Ogl¹da³o go 
oko³o 800 do 1000 ludzi. W 2016 roku przy okazji otwarcia Drogi 
Ró¿añcowej goœciliœmy w wype³nionej szczelnie œwi¹tyni  Krzysztofa 
Antkowiaka. Widaæ by³o, ¿e ma on swoich gor¹cych sympatyków, ale 
osobiœcie ten akurat wystêp nie zrobi³ na mnie szczególnego wra¿enia.  

Wieczorem w dniu wystêpu Eleni œwi¹tynia nasza wype³ni³a siê po 
brzegi. Ludzie wciskali siê we wszystkie mo¿liwe miejsca. Siedzieli 

nawet w prezbiterium. 
Sporo jednak osób musia³o 
pozostaæ na dworze. 
W sumie mog³o byæ oko³o 
400 - 500 s³uchaczy. Eleni, 
podobnie zreszt¹ jak 
Rodzina Kaczmarek, 
potrafi³a stworzyæ nastrój 
serdecznego ciep³a. Mi³o 
siê jej s³ucha³o i z ni¹ 
œpiewa³o. Te¿ chcia³o siê, 
¿eby ta chwila trwa³a 
w nieskoñczonoœæ.
 

Na koniec wspomnê o 
moim nowym odkryciu muzycznym. Zachwyci³em siê wystêpami 
m³odego i jak¿e przyjemnie  zachowuj¹cego siê na scenie muzyka  
Damiana Maliszewskiego. Jego dwa utwory, z w³asn¹ muzyk¹ i 
s³owami zrobi³y na mnie du¿e wra¿enie. Mam nadziejê, ¿e przy 
najbli¿szej okazji puszczê w koœciele jego „Kochaj” i „Niewinni 
niedoskonali”. Tak sobie myœla³em, patrz¹c w perspektywie lat 
nastêpnych, ¿eby mo¿e pojawi³ siê w Wierzenicy. Na pewno jest 
godzien tego.   
                                        x Przemys³aw Kompf



14 156 [147] 2018

w Wierzenicy dowiedzieliœmy siê, ¿e w styczniu przysz³ego roku odbêd¹ 
siê ich dwa koncerty: jeden w auli w Zalasewie i drugi kolêdowy 
w koœciele Chrystusa Jedynego Zbawiciela w Swarzêdzu.
Mam nadziejê, ¿e Adam z Wojtkiem wraz z rodzicami znowu zagl¹dn¹ 
prywatnie do Wierzenicy. Ich przyjazd sierpniowy do Wierzenicy mia³ 
zwi¹zek z koncertem w Goœcieszynie. Miejscowoœæ ta po³o¿ona jest 
kilkanaœcie kilometrów od Gniezna. Od nas wiêc jest niedaleko. 
W rozmowie telefonicznej zaproponowa³em, by w drodze do 
Goœcieszyna wst¹pili do Wierzenicy, najlepiej dzieñ prêdzej i by u nas 
przenocowali. Tak te¿ siê sta³o. 

Mój kolega proboszcz ks. Henryk Sawiñski tak¿e zaprosi³ œpiewaj¹c¹ 
Rodzinê Kaczmarek do swojej parafii. Z Wierzenicy pojecha³a do 
Goœcieszyna grupa przesz³o 20 osób. Koncert mia³ miejsce w t³umnie 
wype³nionym koœciele. Siedzia³em w pierwszej ³awce i wszystko 
œwietnie widzia³em. Dla mnie najlepsze by³o to, ¿e o nic nie musia³em 
siê martwiæ i mog³em spokojnie s³uchaæ. Dla tych, którzy udali siê do 
Goœcieszyna  koncert  ten by³ przypomnieniem wspania³ych chwil 
naszego wierzenickiego spotkania. 

Pod koniec lata, 14 wrzeœnia do Wierzenicy przyby³a dobrze niemal 
wszystkim znana piosenkarka Eleni. Jej wystêp pilotowa³ Zwi¹zek 
Miêdzygminny Puszczy Zielonka, która od szeregu lat organizuje Noc  
Koœcio³ów Drewnianych. Zwiedzanie koœcio³ów drewnianych 
i przekazywanie wiedzy o nich ³¹czy siê z wystêpami koncertowymi. 
Co roku takich wystêpów jest kilka i odbywaj¹ siê one w ró¿nych 
miejscach w terminie wiosennym i póŸno letnim.  W Wierzenicy taki 
koncert odby³ siê po raz czwarty.  

Przedtem koncertowali w 2011 roku „Siewcy Lednicy”, wystêp ich by³ 
w koœciele. Ludzi przyci¹gnêli sporo, ale nie by³o a¿ tak pe³no. 
W 2014 r., w roku jubileuszowym 200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego goœciliœmy góralski zespó³ „Trebunie tutki”, który 
skupi³ chyba najwiêksz¹ publicznoœæ. Plenerowy koncert odby³ siê na 
pobudowanej specjalnie na placu przed koœcio³em scenie. Ogl¹da³o go 
oko³o 800 do 1000 ludzi. W 2016 roku przy okazji otwarcia Drogi 
Ró¿añcowej goœciliœmy w wype³nionej szczelnie œwi¹tyni  Krzysztofa 
Antkowiaka. Widaæ by³o, ¿e ma on swoich gor¹cych sympatyków, ale 
osobiœcie ten akurat wystêp nie zrobi³ na mnie szczególnego wra¿enia.  

Wieczorem w dniu wystêpu Eleni œwi¹tynia nasza wype³ni³a siê po 
brzegi. Ludzie wciskali siê we wszystkie mo¿liwe miejsca. Siedzieli 

nawet w prezbiterium. 
Sporo jednak osób musia³o 
pozostaæ na dworze. 
W sumie mog³o byæ oko³o 
400 - 500 s³uchaczy. Eleni, 
podobnie zreszt¹ jak 
Rodzina Kaczmarek, 
potrafi³a stworzyæ nastrój 
serdecznego ciep³a. Mi³o 
siê jej s³ucha³o i z ni¹ 
œpiewa³o. Te¿ chcia³o siê, 
¿eby ta chwila trwa³a 
w nieskoñczonoœæ.
 

Na koniec wspomnê o 
moim nowym odkryciu muzycznym. Zachwyci³em siê wystêpami 
m³odego i jak¿e przyjemnie  zachowuj¹cego siê na scenie muzyka  
Damiana Maliszewskiego. Jego dwa utwory, z w³asn¹ muzyk¹ i 
s³owami zrobi³y na mnie du¿e wra¿enie. Mam nadziejê, ¿e przy 
najbli¿szej okazji puszczê w koœciele jego „Kochaj” i „Niewinni 
niedoskonali”. Tak sobie myœla³em, patrz¹c w perspektywie lat 
nastêpnych, ¿eby mo¿e pojawi³ siê w Wierzenicy. Na pewno jest 
godzien tego.   
                                        x Przemys³aw Kompf



16 176 [147] 2018

10 czerwca 2011 r. w Uzarzewie, Wierzenicy i Kicinie odby³a siê 
pierwsza edycja Nocy Koœcio³ów Drewnianych. Sta³a siê ona imprez¹ 
cykliczn¹. Wierzenicka, we wrzeœniu 2014 r. powi¹zana z 200. rocznic¹ 

urodzin Augusta Cieszkowskiego by³a 
rekordowa jeœli chodzi o iloœæ 
uczestników. W tym roku podczas 
Nocy Koœcio³ów, w pi¹tek 14 wrzeœnia, 
w koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy 
wyst¹pi³a Eleni. Powróci³a tu po 
9 latach, te¿ w pi¹tek, 16 stycznia 
2009 r., œpiewa³a dla leœników 
z nadleœnictw Babki i £opuchówko, jak 
równie¿ wierzenickich parafian. I tym 
razem œpiewa³a piêknie, jak zawsze od 
dziesiêcioleci. Zachwyca³a i bawi³a 
licznie zgromadzon¹ publicznoœæ 
w œwi¹tyni i poza ni¹ oraz zachêca³a 
z du¿ym powodzeniem, do wspólnego 
œpiewania. Artystka okaza³a siê 
wspania³ym magnesem 
przyci¹gaj¹cym licznych s³uchaczy, 
jakieœ 350 osób, dla wielu po prostu 
musia³o zabrakn¹æ miejsca w œwi¹tyni. 
Niema³a ich czêœæ bêd¹ca na zewn¹trz, 

kiedy us³ysza³a s³owa piosenki mówi¹ce o deszczu poczu³a jego 
spadaj¹ce krople, na szczêœcie nieliczne. Wœród s³uchaj¹cych 
wypatrzyliœmy pose³ Bo¿enê Szyd³owsk¹, burmistrza Mariana 
Szkudlarka z ¿on¹ i radnego powiatu Zdzis³awa Kulczyñskiego. Bisy 
(Zorba na proœbê ks. Przemka) i owacje zakoñczy³y jej wystêp. Eleni 
podziêkowa³ burmistrz Marian Szkudlarek a liczne osoby podchodzi³y 
do niej z kwiatami. Na tegoroczne spotkanie w ramach Nocy Koœcio³ów 
na Szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonki zaprosi³y: 
Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”, Gmina Swarzêdz oraz 
Parafia œw. Miko³aja w Wierzenicy. Z tego zaproszenia skorzysta³a te¿ 
wspania³a grupa 50 Swarzêdzan wêdruj¹ca autokarem najpierw do 
Wêglewa na koncert Magdy Anio³ potem do Wierzenicy.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

O tych urodzinach nie mogê pisaæ 
bez wzruszenia. Mieszkanka 
Wierzenicy Iwona Walent w 
sierpniu br. obchodzi³a swoje 80-te 
urodziny. W czwartek 6 wrzeœnia, a 
wiêc trochê po dacie urodzin, 
odprawia³em Mszê œw. prosz¹c 
Mi³osierdzie Bo¿e dla Jubilatki 
o ³askê zdrowia i wszystkie inne 
³aski potrzebne w ¿yciu na jak 
najd³u¿sze lata. Poleca³em te¿ na 
wiecznoœæ zmar³ych rodziców  œp. 
Wandê i Jana Walentów.

Sprawuj¹c liturgiê uœwiadamia³em 
sobie przez ca³y czas ile parafia 
zawdziêcza gorliwoœci i zaanga¿o-
waniu siostry Iwony. Z najwy¿szym 
uznaniem trzeba podkreœliæ jej 
niesamowit¹ dba³oœæ o œwi¹tyniê 
i ca³e otoczenie wokó³ niej. Trwa³o 
to wiele lat, du¿o wiêcej ni¿ mój 
pobyt w Wierzenicy. 
Utrzymywa³oby siê to do dnia 
dzisiejszego, gdyby nie postêpuj¹cy 

Osiemdziesi¹te urodziny 
kochanej mieszkanki Wierzenicy

Iwony Walent

Noc Koœcio³ów 2018
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po trochu ubytek zdrowia. Du¿o wczeœniej myœla³em,  ¿eby spraw¹ 
utrzymania koœcio³a zaj¹³ siê ktoœ m³odszy. Wtedy us³ysza³em: „to jest 
ca³e moje ¿ycie”. Poprosi³em tylko, aby siostra Iwonka obieca³a mi, ¿e 
sama powie, kiedy nie bêdzie ju¿ dawa³a rady.  W ubieg³ym roku to 
rzeczywiœcie siê sta³o. Jednak niemal ka¿dego dnia nadal Jubilatka do 
koœcio³a zagl¹da i coœ tam jeszcze przy nim robi.

Po zakoñczonej Mszy œw. na probostwie odby³ siê ma³y poczêstunek, 
w którym wziê³o udzia³ kilka osób z Wierzenicy i Wierzonki.  W czasie 
tego spotkania zaczêliœmy jubilatkê wypytywaæ o ró¿ne obrazki z jej 
¿ycia. To w³aœnie sta³o siê punktem wyjœcia do póŸniejszej rozmowy, 
która mia³a miejsce tak¿e w biurze parafialnym siedz¹c przed 
komputerem.

„Urodzi³am siê rok przed wojn¹ w miejscowoœci Staro³êka Wielka, tu¿ 
pod Poznaniem. W listopadzie 1938 roku, a wiêc kilka tygodni  po moim 
przyjœciu na œwiat,  rodzina nasza wyprowadzi³a siê do nowego domu 
wybudowanego przez mojego ojca. Nie by³ on jeszcze w pe³ni 
wykoñczony. Ojciec mój z zawodu by³ kowalem i pracowa³ w Zak³adach 
Naprawczych Taboru Kolejowego w Poznaniu. Tak¿e w czasie wojny tam 
pracowa³. Mama skoñczy³a szko³ê podstawow¹ niemieck¹. Zawodowo 
nie pracowa³a. Urodzi³am siê jako ich pi¹te dziecko. Po mnie urodzi³a 
siê kilka lat powojnie jeszcze jedna moja siostra. By³ to prezent, jaki 
sobie sprawili na swoje 25 lecie ma³¿eñstwa.

Z czasów wojny pamiêtam tylko og³aszane syren¹ alarmy 
przeciwlotnicze. Schodziliœmy wtedy szybko do piwnicy i tam 
siedzieliœmy.  Moja mama ca³y czas siê modli³a powierzaj¹c nas opiece 
Matki Bo¿ej Niepokalanej, do której mia³a szczególne nabo¿eñstwo. 
Z prze¿yæ wojennych pamiêtam jeszcze, ¿e moja siostra 13 letnia musia³a 
chodziæ do pracy do fabryki amunicji. Tak¿e mój brat zosta³ wywieziony 
jako 15 latek na roboty przymusowe do Niemiec. Za nim têskni³am 
i wo³a³am w domu „Nie ma Olesia”. W czasie walk o Poznañ jeden 
z pocisków uderzy³ w naro¿nik naszego domu.  Nikomu nic siê nie sta³o. 
Zniszczeniu uleg³a moja ulubiona lalka „Rysiu”, która zosta³a czymœ 
przygnieciona. Bardzo jej ¿a³owa³am. Kiedy pojawili siê Rosjanie, 
mê¿czyzn gonili do prac wojskowych, a kobietom i dzieciom z naszego 
rejonu kazali iœæ piechot¹ w œniegu do Lubonia. Rzeczywiœcie dotarliœmy 
do tego miejsca i zamieszkaliœmy chwilowo u polskiej rodziny. Mama 
musia³a gotowaæ jedzenie dla ¿o³nierzy rosyjskich. Przy okazji myœmy siê 

te¿ najedli. Po kilku tygodniach wróciliœmy do siebie, gdzie ojciec ju¿ na 
nas czeka³.

Po wojnie do szko³y podstawowej chodzi³am na Dêbcu, nie mia³am do 
niej daleko, bo znajdowa³a siê ona na tej samej ulicy. By³a to szko³a 
¿eñska. Koedukacja wesz³a do szko³y póŸniej. Potem uczêszcza³am do 
liceum nr 5 im. Klaudyny Potockiej. Nie pamiêtam czy ona w tamtych 
czasach jeszcze by³a patronk¹ szko³y.   Szko³ê wspominam dobrze. 
Maturê zda³am w 1956 r. i od razu podjê³am studia w Wy¿szej Szkole 
Rolniczej na So³aczu w 
Poznaniu na Wydziale 
Rolnym. Ukoñczy³am go 
w 1961 roku. Przez rok 
by³am na sta¿u w 
województwie bydgoskim.
Do Wierzenicy trafi³am w 
1962 roku, maj¹c 24 lata. 
Wtedy na pewno nie 
myœla³am, ¿e zostanê tu 
do koñca ¿ycia. Od 
mojego brata wiedzia³am, 
¿e tutaj w Stacji Hodowli 
Roœlin potrzebuj¹ kogoœ 
do pracy w dziale 
hodowli roœlin. Kilka 
miesiêcy doje¿d¿a³am do 
pracy z Poznania. 
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Najpierw jecha³am tramwajem, potem kolej¹ i na koñcu 2,5 km piechot¹. 
O zmianie miejsca pracy nie myœla³am nigdy. Podoba³o mi siê ¿ycie 
wiejskie, kontakt z przyrod¹, tak¿e sama wieœ i jej mieszkañcy. Wszêdzie 
spotyka³am siê z ludŸmi ¿yczliwymi dla mnie, tak wœród 
wspó³pracowników, jak i innych mieszkañców. Znajomoœci moje nie 
ogranicza³y siê tylko do mieszkañców Wierzenicy, ale i s¹siednich 
miejscowoœci. £atwoœæ moja do nawi¹zywania kontaktów wynika³a 
trochê z mojego wychowania. Ojciec mój mówi³: zawsze patrz na tych, 
którzy maj¹ siê gorzej od ciebie i Bogu dziêkuj za to co masz. Z tego 
okresu z najwiêksz¹ wdziêcznoœci¹ wspominam œp. Jana Kijaka, który 
by³ brygadzist¹ w hodowli.

Po jakimœ czasie pracy, kiedy wybudowano budyneczek naprzeciw 
dworku, dosta³am tam  pokój z kuchni¹. Ojciec mój odwiedzi³ mnie raz 
w Wierzenicy i do tego mnie nie zasta³, nie by³o wtedy jeszcze tutaj 
telefonów, mama nie zd¹¿y³a dojechaæ do mnie nigdy. Ja w ka¿d¹ 
niedzielê stara³am siê odwiedzaæ rodziców w Poznaniu. Po œmierci 
mamy w 1965 roku w domu rodzinnym w niedzielê zawsze gotowa³am 
obiady.  
Mieszkanie, które otrzyma³am zajmowa³am przez oko³o 5 lat i potem 
przenios³am siê do nowo wybudowanego dwojaka  te¿ obok dworku. Tam 
mieszka³am chyba do 1996 roku i wtedy przenios³am siê do pustego 
wówczas mieszkania, które zajmujê do dzisiaj.  Sta³o siê to mo¿liwe 
dziêki pomocy dyrektora stacji Przemys³awa Ma³eckiego. Przez 

wszystkie te lata pracowa³am 
jako specjalista do spraw 
hodowli roœlin. 
Odpowiada³am materialnie za 
wszelkie dobra zgromadzone 
w magazynie. Pracuj¹c nigdy 
nie myœla³am o robieniu 
jakiejkolwiek kariery 
zawodowej. Nie chcia³am 
i obce mi by³y te¿ polityczne 
awanse. W roku 1993, maj¹c 
55 lat i odpowiedni sta¿ pracy 
przesz³am na emeryturê.

W pracê przy koœciele 
zaanga¿owa³am siê w 1992 
roku. Zast¹pi³am w tej roli 
œp. Mariê Stoiñsk¹, która 

anga¿owa³a siê w sprz¹tanie 
koœcio³a maj¹c jeszcze 82 lata. 
Ale po wypadku, który prze¿y³a 
obok koœcio³a ju¿ dalej nie 
mog³a tego robiæ. Wtedy ks. Jan 
Pieczonka og³osi³, czy ktoœ by 
nie pomóg³ i siê zg³osi³am. Tak 
zosta³o przez nastêpne 25 lat. 
Powoli przejmowa³am inne 
dodatkowe zajêcia: opieka nad 
kwiatami przed koœcio³em, 
pranie bielizny o³tarzowej.      
                                        
Nie wiem, czy w Wierzenicy 
albo w ca³ej parafii jest ktoœ kto 
powiedzia³by jakieœ niedobre 
s³owo o siostrze Iwonie. 
Osobiœcie mogê wyraziæ tylko 
te najlepsze, b³ogos³awi¹c na 
jak najd³u¿sze lata.                                        
        
               x Przemys³aw Kompf
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               x Przemys³aw Kompf
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Od 2003 r. dzia³a w Bydgosz-
czy, kierowany przez prof. 
Józefa Banaszaka, Klub 
Profesorów „Wierzenica”. 
Skupia on ludzi nauki 
i kultury wokó³ idei Augusta 
Cieszkowskiego. W 2010 r. 
mieliœmy zaszczyt byæ 
pierwszymi laureatami 
Statuetki Augusta 
Cieszkowskiego. Klub 
w tamtym roku ustanowi³ j¹ 
dla osób wyró¿niaj¹cych siê 
w upowszechnianiu idei tego 

wybitnego uczonego, polityka i dzia³acza spo³ecznego. Tegoroczn¹, 
dziesi¹t¹, 13 lipca 2018 r. z r¹k prof. Józefa Banaszaka otrzyma³; za 
bardzo bogaty dorobek naukowy stanowi¹cy zachêtê do filozofowania 
oraz upowszechnianie idei Augusta Cieszkowskiego prof. Marek 
Szulakiewicz z Uniwersytetu Miko³aja Kopernika w Toruniu. Zawsze 
wrêczana jest w Wierzenicy (raz w roku ale by³ taki, w którym 
równoczeœnie zosta³y przyznane dwie), najczêœciej w koœciele 
œw. Miko³aja, a niekiedy w  Dworze Wierzenica. Prof. Szulakiewicz tak 
jak August Cieszkowski jest filozofem z wykszta³cenia. Autorem 
szeregu ksi¹¿ek i setek artyku³ów. W wielu z nich znalaz³o siê miejsce 
dla Cieszkowskiego i lubianej przez laureata Wierzenicy. Odwiedza³ j¹ 
kilkakrotnie. Podczas wizyty Klubu 5 czerwca 2011 r., po niedzielnej 
mszy wyg³osi³ krótki referat „August hrabia Cieszkowski i problem 
czasu”. Mówi³ wtedy o zagadnieniach filozoficznych jêzykiem 
zrozumia³ym dla szerokiego grona osób nie maj¹cych na co dzieñ 
zwi¹zku z t¹ nauk¹. Tym razem po odebraniu Statuetki wyst¹pi³ 
z wyk³adem „Co siê dzieje we wspó³czesnej kulturze?”. Po nim 
wywi¹za³a siê o¿ywiona dyskusja. Spotkanie w Dworze Wierzenica, 
w którym uczestniczy³o kilkanaœcie osób z Bydgoszczy, Torunia, 
Poznania i gminy Swarzêdz okraszone by³o wystêpem muzyków.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Dziesi¹ta Statuetka Augusta Cieszkowskiego
W tym roku przy dêbogórskiej 
figurze pojawia siê 14 osób i tu 
rzecz ostatnimi laty niezwyk³a, 
ks. Przemek, który b³ogos³awi 
wyruszaj¹c¹ grupê pielgrzymów. 

Po po³udniu 9 wrzeœnia, od 
15.00 mieszkañcy Mielna i Klin 
tradycyjne czekaj¹ na 
pielgrzymów na miejscu 
odpoczynku ko³o figury na 
Maruszce. Tak jak przed 
rokiem schodz¹ siê wszystkie 
pielgrzymki. Wœród witanych 
na Maruszce pielgrzymów 
powracaj¹cych z tegorocznego 
odpustu w D¹brówce Koœcielnej 
by³a Wies³awa Krugio³ka 
z Janikowa (parafia Kicin), która 
pielgrzymkowy szlak 
przemierzy³a 70 raz. Otrzyma³a 
z tej okazji z r¹k El¿biety 
O¿arowskiej oraz ksiê¿y: 
Mariana Sikory, Marka 

Marcinkowskiego, Przemys³awa Kompfa p³askorzeŸbê o tematyce 
sakralnej. Wszyscy obecni zaœpiewali dla Niej ¿ycz¹c wiadomej iloœci 
lat. W tê pogodn¹ niedzielê na Maruszcze, tak jak od lat by³a te¿ 
ustrojona figura MB. Pojawi³y siê tak¿e dwie nowoœci. Na grobach ofiar 
tragicznie zakoñczonej mi³oœci zosta³y postawione nowe krzy¿e, 
metalowe, stylistyk¹ nawi¹zuj¹ce do brzozowych. Wykonali je Roman 
Krawiec i Miros³aw Nowak. Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza 
Zielonka” oznakowa³ szlak p¹tniczy do D¹brówki Koœcielnej. 
Organizatorzy spotkania na Maruszcze dziêkuj¹ Maciejowi 
Dominikowskiemu za pyszne odpustowe pierniczki, które co roku nam 
przynosi z D¹brówki.  

W³odzimierz Buczyñski
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Zaproszenie na rekolekcje do parafii œw. Józefa w Œrodzie Wlkp. dosta³em 
wiosn¹ od tamtejszego proboszcza ks. Jacka Stêpczaka., z którym doœæ 
dobrze znamy siê z czasów seminaryjnych. Dwa lata po mnie przyjmowa³ 
œwiêcenia. Rekolekcje ³¹czy³y siê z uroczystoœci¹ poœwiêcenia nowego 
koœcio³a. Mia³a ona miejsce dzieñ po zakoñczeniu rekolekcji. W niedzielê 
16 wrzeœnia zastêpowa³ mnie w Wierzenicy ks. wikariusz tej parafii  
Mateusz  Gierlich. Kiedy wróci³ po po³udniu do Œrody powiedzia³ przy 
stole: „gdybym kiedyœ dosta³ propozycjê probostwa w tej parafii ani chwili 
bym siê nie zawaha³, od razu bym przyj¹³”. Pomyœla³em sobie: kiedy ja 
dosta³em propozycjê objêcia parafii w Wierzenicy i te¿ bez wahania j¹ 
przyj¹³em, niektórzy moi koledzy ksiê¿a mi wspó³czuli. 

Zaproszenie do Œrody dosta³em w³aœnie dziêki temu m³odemu 
sympatycznemu ksiêdzu, który jest dopiero rok i trochê po œwiêceniach. 
Kiedy by³ na praktyce w parafii Wniebowst¹pienia Pañskiego w Poznaniu 
s³ysza³ mnie jak tam prowadzi³em rekolekcyjne nauczanie. Poza tym 
pamiêta³ mnie z dnia skupienia, który mia³em przed paru laty dla kleryków 
w naszym seminarium. Podobno ten dzieñ skupienia trudno by³o 
zapomnieæ. Kiedy proboszcz g³oœno siê zastanawia³ kogo by tu zaprosiæ,  
ks. Mateusz sobie przypomnia³, ¿e jest taki jeden, co by siê mo¿e nadawa³.  

Ju¿ kiedyœ wspomina³em, ¿e lubiê od czasu do czasu zostawiæ Wierzenicê i 
pojechaæ do innej parafii i spotkaæ siê z nowymi osobami. Ten wyjazd 
jednak mia³ dla mnie wymiar szczególny. Tu¿ po œwiêceniach przez 
pierwsze dwa lata przepracowa³em jako wikariusz w tamtejszej  parafii 
kolegiackiej. Bliskie jest mi  wiêc to miejsce. Oczywiœcie przez 30 lat wiele 
siê zmieni³o. Œroda piêknie siê rozbudowa³a. Widaæ, ¿e ma niez³ych 
gospodarzy. Wyros³o od tamtego czasu nowe pokolenie. Powsta³a te¿ nowa 
parafia, która przez te wszystkie lata siê budowa³a.

We wtorek po po³udniu zrobi³em sobie objazd po mieœcie. Zaprosi³ mnie na 
to organista tamtejszej parafii, który przy okazji pokaza³ mi swoje 
œwiadectwo z religii podpisane przeze mnie z ocen¹ bardzo dobr¹. Najpierw 
zajrzeliœmy do koœcio³a Serca Pana Jezusa. Ludzie w Œrodzie mówi¹: by³em 
na Mszy œw. w „ma³ym” koœciele albo idê do „ma³ego”. Rzeczywiœcie, ta 
œwi¹tynia nie jest du¿a. W czasach zaboru i byæ mo¿e jeszcze przed wojn¹ 
nale¿a³a ona do niemieckich protestantów. £adnie jest utrzymana, 
zauwa¿y³em kilka zmian w stosunku do tego co by³o przed laty. 

Przed  koœcio³em jest ³aweczka, na której siedzi by³y proboszcz tej parafii 
dobrze nam znany w Wierzenicy ks. Wojciech Raczkowski, mistrz m¹drego 
i pogodnego s³owa. Muszê powiedzieæ, ¿e pomnik prezentuje siê okazale. 
Postaæ ukochanego proboszcza Œrody mo¿na rozpoznaæ z daleka. Siadaj¹c 

na tej ³aweczce prze¿y³em naprawdê chwilê wielkiego wzruszenia. 
Przypomnia³em sobie jak¹ wielk¹ ¿yczliwoœci¹ darzy³ mnie osobiœcie. 
Uca³owa³em go serdecznie. Chwilê póŸniej odwiedziliœmy tutejszy 
cmentarz parafialny. Stan¹³em  przy grobach  po³o¿onych obok siebie  ks. 
Wojciecha Raczkowskiego  i mojego pierwszego proboszcza ks. Aleksandra 
Raweckiego.  Chwilê siê pomodli³em, zapali³em znicze.  Uœwiadomi³em 
sobie, ¿e doœæ du¿o  zawdziêczam w³aœnie tym dwóm  œredzkim kap³anom. 
Kiedy wchodzi siê na drogê kap³añstwa dobrze jest  mieæ obok Chrystusa 
dobre ludzkie przyk³ady, które ucz¹ mniej doœwiadczonych. 

Stan¹³em te¿ przy mogile ks. pra³ata Jana Krajewskiego. Mówiliœmy 
wówczas na niego „ksi¹dz emeryt”. On w³aœnie maj¹c wtedy 88 lat 
powiedzia³ mi, ¿e chocia¿ ma tyle lat chce jednak jeszcze byæ komuœ 
potrzebny i dlatego odwiedza chorych. Oni siê ciesz¹, ¿e do nich 
przychodzê i o nich pamiêtam. Spyta³em go o to znalaz³szy przypadkowo w 
jego biurku zeszyt, w którym mia³ rozpisane na ulice ca³e miasto i wpisane 
nazwiska chorych oraz daty ostatnich odwiedzin. Od ludzi nieraz 
s³yszeliœmy: ks. pra³at by³ tu u nas niedawno u naszego dziadka, u naszej 
mamy. Ludzie czasami bali siê jak on wróci do domu. Ci, którzy mieli 
samochody chêtnie go podwozili, ale wtedy tych pojazdów by³o znacznie 
mniej. Znowu zapalam œwiecê i myœlê sobie: tym chodzeniem po chorych 
wydepta³ sobie niebo.

Kolegiacki koœció³ by³ zamkniêty. Otwarta by³a natomiast kaplica sta³ej 
adoracji, do której siê wchodzi³o z boku œwi¹tyni. Kilka osób akurat trwa³o 
w modlitwie. Przez dobr¹ chwilê im potowarzyszy³em. Kaplica przesz³a 
³adny remont, od kiedy jest w niej adoracja nie wiem, za moich czasów 
tego nie by³o. Do kolegiaty zajrzeliœmy z ks. Jackiem Stêpczakiem 
nastêpnego dnia w godzinie Mszy œw. Mogliœmy wtedy wejœæ do œrodka. 
Ks. Rawecki zrobi³ wiele remontów, jego nastêpca to kontynuuje. 
Œwi¹tynia prezentuje siê wprost okazale. Popatrzy³em sobie na konfesjona³, 
w którym siedzia³em dwa lata i zdobywa³em szlify kap³añskiego 
doœwiadczenia. W kolegiacie spowiada³o siê wtedy ca³e miasto i okolica. 
Podobno tak jest do dziœ.

Jedna rzecz mnie zasmuci³a. Kaplica Mi³osierdzia Bo¿ego w Jaros³awcu. W 
grudniu 1986 roku odby³a siê tam pierwsza pasterka. Do Jaros³awca 
jeŸdzi³em dwa - trzy razy w tygodniu przez ca³y mój pobyt w Œrodzie.  Tam 
w³aœnie pozna³em po raz pierwszy w pracy duszpasterskiej osoby 
mieszkaj¹ce w PGR-owskiej wiosce. Czu³em siê tam dobrze. Ks. Rawecki 
czyni³ wysi³ki, aby ca³¹ budowê szybko wykoñczyæ. To mu siê uda³o 
zrobiæ. Szkoda, ¿e póŸniej chyba zaprzestano dbaæ o to miejsce. Kiedy 
przyjechaliœmy do tej miejscowoœci kaplica by³a oczywiœcie zamkniêta. Nie 
mog³em wiêc wejœæ do œrodka. Z zewn¹trz jednak wygl¹da ona smutno. 

Jest taki jeden, co by siê mo¿e nadawa³
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Widaæ, ¿e wszystko poma³u niszczeje, nie widaæ œladów jakiejkolwiek pracy 
wokó³ kaplicy.  Dowiedzia³em siê, ¿e do Jaros³awca w niedziele 
i œwiêta przyje¿d¿a teraz ks. z parafii w Koszutach. Sam Jaros³awiec jest 
ci¹gle jednak w granicach parafii kolegiackiej w Œrodzie. Go³ym okiem 
widaæ, ¿e nie jest to szczêœliwe rozwi¹zanie. Jeden nie dba, bo to nie jego, 
drugi nie dba, bo jak go tam nie ma, to tego nie widzi. Zaraz te¿ 
pomyœla³em sobie o naszych Kar³owicach. Nie chcia³bym, by jakikolwiek 
kolejny nastêpca o nich zapomnia³ i siê zbytnio nie interesowa³. 

Nowy koœció³ œw. Józefa w Œrodzie wygl¹da ³adnie. Jest przestronny, ma 
du¿o miejsc siedz¹cych. Dobrze dzia³a w nim nag³oœnienie. Wszystko 
zosta³o porz¹dnie zrobione. Ludzie, to siê czu³o, cieszyli siê czekaj¹c¹ ich 
uroczystoœci¹ poœwiêcenia œwi¹tyni. Zupe³nie szczerze gratulowa³em 
zakoñczenia tego wysi³ku. Jeszcze sporo jest do zrobienia, jak zreszt¹ 
zawsze, ale s¹ to ju¿ prace upiêkszaj¹ce. Moje mieszane odczucia  wzbudzi³ 
wystrój prezbiterium. Du¿y tryptyk wisz¹cy na œcianie w ramach zewnê-
trznych prezentowa³ siê ³adnie, dosyæ ciekawie. Jego wnêtrze wype³nia³y 
jednak nowoczesne obrazy, którym trudno jest przypisaæ jak¹œ sakralnoœæ. 
Nie gustujê w czymœ takim. ¯adnego podziwu dla tego nie mia³em. 

Budowê koœcio³a œw. Józefa w Œrodzie Wlkp. rozpocz¹³ w latach 
osiemdziesi¹tych ks. Andrzej Marciniak. By³ on kapelanem szpitala i te¿ 
wikariuszem parafii kolegiackiej. Mia³ on od ks. biskupa zlecenie budowy 
na osiedlu nowego koœcio³a. W tamtym czasie mia³em okazjê byæ w 
tymczasowej kaplicy, któr¹ zd¹¿y³ on wtedy ju¿ wybudowaæ. Tego ksiêdza 
wspominam osobiœcie jako bardzo mi ¿yczliwego cz³owieka. Nieraz 
wieczorem chodzi³em do niego do szpitala, gdzie mia³ s³u¿bowe lokum i 
tam d³ugo rozmawialiœmy omawiaj¹c rozmaite sprawy duszpasterskie. 
Najwiêcej pyta³em go o trudniejsze zagadnienia zwi¹zane z pos³ug¹ w 
konfesjonale. Omawialiœmy, oczywiœcie anonimowo, rozmaite przypadki. 
Wiele skorzysta³em z jego doœwiadczeñ i przemyœleñ. Nie omieszka³em 
tego powiedzieæ w trakcie rekolekcji ludziom zgromadzonym na Mszy œw. 
w koœciele.

Czy te rekolekcje by³y udane dla ludzi? Trudno mi to oceniaæ, Stara³em siê 
jak umia³em, sami jednak wiecie, ¿e za wiele nie umiem. W niedziele ludzie 
przychodz¹, bo to jest pewna powinnoœæ. Czy kaznodzieja ich 
zainteresowa³, to widaæ w tygodniu. Na szczêœcie by³o do kogo mówiæ 
zarówno przed po³udniem, jak i wieczorem. Bo¿emu prowadzeniu 
powierzam ca³¹ Œrodê Wlkp, parafiê w której by³em,  
jej sympatycznych kochanych duszpasterzy. Tak¿e tê, w której przed 
30 laty mia³em okazjê pracowaæ, a w niej ci¹gle drogi mojemu sercu 
Jaros³awiec.
                                      x Przemys³aw Kompf 

Sta³y siê udzia³em ks. Przemka i mojej osoby. W poniedzia³ek 17 wrzeœnia 
2018 r.  trafi³ do mnie do domu dr Gustaw Bekker wraz z ma³¿onk¹ Ing¹. 
Kiedy upewni³ siê, ¿e jestem poszukiwan¹ przez niego osob¹ powiedzia³, ¿e 
interesuje siê Augustem Cieszkowskim. Pochwali³ siê posiadaniem Vater 

unser czyli Ojcze nasz 
i zamiarem napisania 
czegoœ o Auguœcie. Po 
drodze byli w Wierzenicy, 
gdzie ks. Przemek pokaza³ 
im koœció³. Prawdziwy, acz 
niezwykle mi³y szok 
prze¿y³em gdy powiedzia³, 
¿e wêdrowali jego œladami 
(byli m. in. w Wêgrowie) 
kieruj¹c siê opisami 
naszych wêdrówek w 
„Wierzeniczeniach” na 
200-lecie urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Na 
pytanie sk¹d 

zainteresowanie Augustem powiedzia³, ¿e najpierw pozna³ postaæ 
Franciszki Krasiñskiej, póŸniej Zygmunta Krasiñskiego i przez niego 
doszed³ do Augusta. Po tym jak pad³o nazwisko Franciszki Krasiñskiej 
powiedzia³em - Stasia Maliszewska. W tym momencie na ich twarze 
rozjaœni³ uœmiech radoœci. Stasia pracowa³a w Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze i wiele razy wymienialiœmy siê informacjami o Auguœcie i 
Zygmuncie. Mówi³a te¿ z ogromnym uznaniem  o doktorze Bekkerze, ale w 
tym momencie ja jeszcze nie wiedzia³em, ¿e to z nim rozmawiam. Bardzo 
ograniczony czas jakim dysponowali (wracali z Nak³a nad Noteci¹ gdzie 
uczestniczyli w œwiêcie miast partnerskich) nie pozwoli³ na d³u¿sze 
rozmowy. Kiedy wrêczy³em im coœ z naszych materia³ów o Auguœcie byli 
niepocieszeni, ¿e nie ma w domu Jarki, któr¹ bardzo chcieli poznaæ jako ich 
wspó³autorkê. Oboje mówi¹ po polsku, choæ Inga Bekker jest rodowit¹ 
Niemk¹. Jej ma³¿onek pochodzi z Kujaw, po wojnie przez 3 lata by³ 
wiêŸniem funkcjonuj¹cego w latach 1945-1950 Centralnego Obozu Pracy 
dla Niemców w Potulicach, a póŸniej zosta³ przymusowo wysiedlony do 
by³ej NRD. Od lat jest ikon¹ niemiecko-polskiego pojednania. Ale o tym 
wiêcej dowiedzia³em siê ju¿ po ich odjeŸdzie z internetu.

W³odzimierz Buczyñski

Niezwyk³e spotkania
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Kochani!
7 paŸdziernika zapraszam 
na wspóln¹ modlitwê 
Drog¹ Tajemnic Ró¿añcowych. 
O 14:00 Msza œw. w naszym 
wierzenickim koœciele, 
a po niej ok. 15-stej wyruszamy 
na przepiêkny trzykilometrowy 
spacer z ró¿añcem w rêku 
do naszych Przyjació³ z Kicina.
                                   x. Przemek
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