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W Œrodê Popielcow¹, 10 lutego rozpoczynamy kolejny Wielki Post.
Jest to okres, kiedy patrz¹c na rany Jezusa Chrystusa, na Jego Krzy¿,
mamy zastanowiæ siê nad swoim ¿yciem. Mamy dostrzec nasze b³êdy
i wady oraz pomyœleæ co i jak czyniæ, by nasze ¿ycie by³o bardziej
godne. Ka¿dy, kto ma trochê pokory w patrzeniu na siebie, ³atwo
zobaczy jak jest i pomyœli jak mog³oby i jak powinno byæ. W tym
zmaganiu o dobro w sobie nie jesteœmy sami. Towarzyszy nam Bo¿a
Mi³oœæ, przebaczaj¹ce Bo¿e Mi³osierdzie. Na nie mamy siê otworzyæ,
z niego mamy zaczerpn¹æ. Niektórzy zadowol¹ siê tym, ¿e ledwie co
pokosztuj¹, spróbuj¹, inni bêd¹ nabieraæ ma³¹ ³y¿eczk¹, ktoœ
odwa¿niejszy weŸmie wiêksz¹ ³y¿kê albo nawet nabierkê. Ale tak
naprawdê trzeba czegoœ jeszcze wiêcej. Ca³ym trzeba wprost zanurzyæ
siê w Bo¿ym Mi³osierdziu.
Bardzo piêknie, ¿e papie¿ Franciszek og³aszaj¹c Rok Mi³osierdzia
w prostych s³owach w³aœnie o tym nam przypomina. Ciesz¹c siê ³ask¹
Bo¿¹, kolejny Wielki Post na to zwraca uwagê, mamy czas, by usuwaæ z
naszego ¿ycia to, co oddziela nas od mi³oœci Boga, od mi³oœci Chrystusa.
¯adne zewnêtrzne wydarzenia dziej¹ce siê woko³o nas nie powinny nam
w tym przeszkadzaæ. Przeczytajmy w skupieniu, pomódlmy siê za
siebie i innych s³owami, które chrzeœcijanom w Rzymie, a przez nich
i nam zostawi³ œw. Pawe³:
„Je¿eli Bóg z nami, któ¿ przeciwko nam? On, który nawet w³asnego
Syna nie oszczêdzi³ ale Go za nas wszystkich wyda³, jak¿e mia³by nam
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wraz z Nim wszystkiego nie darowaæ? Któ¿ mo¿e wyst¹piæ
z oskar¿eniem przeciw tym, których Bóg wybra³? Czy Bóg który
usprawiedliwia? Któ¿ mo¿e wydaæ wyrok potêpienia? Czy Chrystus
Jezus, który poniós³ za nas œmieræ, co wiêcej – zmartwychwsta³, siedzi
po prawicy Boga i przyczynia siê za nami?
Któ¿ nas mo¿e od³¹czyæ od mi³oœci Chrystusowej? Utrapienie, ucisk
czy przeœladowanie, g³ód czy nagoœæ, niebezpieczeñstwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy
pe³ne zwyciêstwo dziêki Temu,
który nas umi³owa³ i jestem
pewien, ¿e ani œmieræ, ani ¿ycie,
ani anio³owie, ani zwierzchnoœci,
ani rzeczy teraŸniejsze, ani
przysz³e, ani potêgi, ani co
wysokie, ani co g³êbokie, ani
jakiekolwiek inne stworzenie nie
zdo³a nas od³¹czyæ od mi³oœci
Boga, która jest w Jezusie
Chrystusie, naszym Panu”
(List do Rzymian 31 i n.)
x Przemys³aw Kompf

Obok corocznych wydarzeñ w roku bie¿¹cym prze¿ywaæ mamy, jako
wspólnota Koœcio³a i tak¿e parafii, kilka znacz¹cych wydarzeñ.
Pierwszym z nich bêdzie 1050 rocznica chrztu Polski. Centralne
obchody w Poznaniu z tej okazji bêd¹ mia³y miejsce w sobotê,
16 kwietnia. Mam nadziejê, ¿e nie zabraknie chêtnych do uczestniczenia
w tych uroczystoœciach, tak¿e z naszej parafii. Potem w niedzielê,
6 czerwca i w dniu nastêpnym goœciæ bêdziemy ks. biskupa Zdzis³awa
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Fortuniaka, który przyjedzie do
Wierzenicy na wizytacjê parafii.
W lipcu od 22. mamy goœciæ przez
trzy dni uczestników Œwiatowych
Dni M³odzie¿y, którzy zanim dotr¹ do
Krakowa , przebywaæ maj¹ w
rozmaitych parafiach w ca³ej Polsce
zwiedzaj¹c pobliski zak¹tek Polski
i uczestnicz¹c w przygotowanym dla
nich na danym terenie programie.
Wreszcie w niedzielê, 2 paŸdziernika
jako lokalny wk³ad w dzie³o
jubileuszowych obchodów 1050 lecia
chrzeœcijañstwa w Polsce, œwiêciæ
bêdziemy ró¿añcowe kapliczki na
trakcie z Wierzenicy do Kicina.

x Przemys³aw Kompf

Od kilku lat po ka¿dej zakoñczonej kolêdzie staram siê napisaæ kilka
s³ów podsumowania. Oczywiœcie w pierwszym rzêdzie dziêkujê za
wszelkie wyrazy goœcinnoœci i ¿yczliwoœci, tak¿e za przekazane
rozmaitego rodzaju spostrze¿enia. Bardzo siê cieszê, ¿e wiele osób
dosyæ ¿ywo interesuje siê sprawami parafii.
W tym roku nie mogê stwierdziæ, ¿e wzros³a iloœæ mieszkañców naszej
parafii. Jest ona na tym samym poziomie ok. 1550 osób.
W poszczególnych miejscowoœciach utrzymuje siê stan zbli¿ony do
ubieg³ego roku. Zauwa¿alny ubytek zanotowaæ mo¿na po raz kolejny
jedynie w Kar³owicach, gdzie liczba mieszkañców spad³a do 300.
O 8 osób (2 rodziny) do 67 wzros³a iloœæ mieszkaj¹cych w naszej czêœci
Bugaja.
Jak co roku wypada mi dziêkowaæ te¿ za wszystkie ofiary kolêdowe. Dla
parafii jest to rzeczywiœcie znacz¹cy zastrzyk finansowy, który bardzo
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pomaga w sprostaniu wszelkim niezbêdnym wydatkom. W tym roku
z ofiar kolêdowych uzbiera³o siê trochê ponad 22 tys. z³. Jest to
o prawie 10 % wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym i 2014.
Z tych pieniêdzy pokrywam w styczniu wszystkie ca³oroczne
zobowi¹zania parafii wobec Koœcio³a diecezjalnego. Na rzecz diecezji
ka¿da parafia wp³aca sk³adkê z jednej niedzieli w ka¿dym miesi¹cu,
licz¹c od 1/3 mieszkañców po 1,15z³.
Wp³aci³em te¿ czêœæ daniny diecezjalnej
przeznaczonej dla kurii, której na pewno
nie zebra³bym w Wielkim Poœcie.
Zap³aci³em sk³adkê na Bratersk¹ Opiekê
Kap³añsk¹. Uregulowa³em nale¿noœæ za
obowi¹zkowe materia³y duszpasterskie
wraz z biuletynem Katolickiej Agencji
Informacyjnej. Razem w kasie matki
kurii zostawi³em w tym roku 9300 z³.
Na pocz¹tku stycznia te¿ za
poœrednictwem kurii op³aci³em
obowi¹zkowe ubezpieczenie koœcio³a,
cmentarza i probostwa za ca³y rok 2016
w kwocie 900 z³. P³acê te¿ swój podatek
skarbowy i ca³oroczn¹ sk³adkê ZUS ok.
4500 z³. Zap³aci³em za 6. p³askorzeŸbê
ró¿añcow¹ 900 z³. Z kolei 600z³
do³o¿y³em do mebli w Kar³owicach, o
czym wspomnia³em pisz¹c osobno o tej
inwestycji. Pozosta³¹ czêœæ zostawi³em
na pr¹d w lutym - 1000 z³ (zawsze w
tym miesi¹cu jest najwiêkszy rachunek),
na wywóz œmieci z cmentarza 1500 z³.
Od³o¿y³em te¿ 900 z³ na kolejn¹
p³askorzeŸbê. Ok. 2000 z³ zostanie
przeznaczone na dzwony. Inwestycja ta
jest ju¿ w trakcie przygotowania.
Niektóre osoby by³y zainteresowane
pomoc¹ w realizacji dzie³a powstawania
kapliczek ró¿añcowych. Oczywiœcie
taka mo¿liwoœæ istnieje. Stosownych
wp³at mo¿na dokonywaæ na konto
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parafii z dopiskiem „kapliczka”. Gdyby by³y to jakieœ znacz¹ce wp³aty,
trzeba by pomyœleæ o uhonorowaniu tych ofiarodawców.
x Przemys³aw Kompf

Przewodnikiem na tej Drodze Krzy¿owej dzisiaj niech bêdzie œw. Piotr,
najwa¿niejszy z uczniów Jezusa. Niech jego apostolskie pouczenia
zostawione w listach stan¹ siê dla nas okazj¹ do zadumy i modlitwy.
1. Kto zaœ bêdzie wam szkodzi³, je¿eli gorliwi bêdziecie w czynieniu
dobra? Ale je¿elibyœcie coœ wycierpieli dla sprawiedliwoœci,
b³ogos³awieni jesteœcie. Nie obawiajcie siê zaœ ich gróŸb i nie dajcie siê
zaniepokoiæ.
2. Skoro wiêc Chrystus cierpia³ w ciele, wy równie¿ t¹ sam¹ myœl¹ siê
uzbrójcie, ¿e kto poniós³ mêkê na ciele, zerwa³ z grzechem, aby resztê
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czasu w ciele prze¿yæ ju¿ nie dla pe³nienia ludzkich ¿¹dz, ale woli
Bo¿ej.
3. B¹dŸcie trzeŸwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz diabe³, jak lew rycz¹cy
kr¹¿y szukaj¹c kogo by po¿reæ. Mocni w wierze przeciwstawcie siê
jemu.
4. Ich ozdob¹ niech bêdzie nie to co zewnêtrzne: uczesanie w³osów i
z³ote pierœcienie ani strojenie siê w suknie, ale wnêtrze serca cz³owieka
o nienaruszalnym spokoju i ³agodnoœci ducha , który jest tak cenny
wobec Boga.
5. Przede wszystkim miejcie wytrwa³¹ mi³oœæ jedni ku drugim, bo
mi³oœæ zakrywa wiele grzechów.
6. Kto bowiem chce mi³owaæ ¿ycie i ogl¹daæ dni szczêœliwe, niech
wstrzyma jêzyk od z³ego i wargi – aby nie mówiæ podstêpnie.
7. Umi³owani, proszê abyœcie jak obcy i przybysze powstrzymywali siê
od cielesnych po¿¹dañ które walcz¹ przeciwko duszy.
8. Na koniec zaœ b¹dŸcie wszyscy jednomyœlni, wspó³czuj¹cy pe³ni
braterskiej mi³oœci, mi³osierni, pokorni. Nie oddawajcie z³ym za z³e ani
z³orzeczeniem na z³orzeczenie. Przeciwnie zaœ, b³ogos³awcie. Do tego
bowiem jesteœcie powo³ani, abyœcie odziedziczyli b³ogos³awieñstwo.
9. Wystarczy bowiem, ¿eœcie w minionym czasie pe³nili wolê pogan i
postêpowali w rozwi¹z³oœciach, ¿¹dzach, nadu¿ywaniu wina,
ob¿arstwie, pijañstwie i w niegodziwym ba³wochwalstwie. Temu te¿ siê
dziwi¹, ¿e wy nie p³yniecie razem z nimi w tym samym pr¹dzie
rozpusty i Ÿle o was mówi¹.
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10. Odrzuciwszy wiêc wszelkie z³o, wszelki podstêp i udawanie,
zazdroœæ i jakiekolwiek z³e mowy, ja niedawno narodzone niemowlêta
pragnijcie duchowego, niesfa³szowanego mleka, abyœcie dziêki niemu
wzrastali ku zbawieniu, je¿eli tylko zasmakowaliœcie, ¿e s³odki jest Pan.
11. Nikt w was jednak niech nie cierpi jako zabójca albo z³odziej albo
z³oczyñca, albo jako niepowo³any nadzorca obcych dóbr. Je¿eli zaœ
cierpi jako chrzeœcijanin , niech siê nie wstydzi, ale niech wychwala
Boga w tym imieniu.
12. On sam w swoim ciele poniós³ nasze grzechy na drzewo, abyœmy
przestali byæ uczestnikami grzechów, a ¿yli dla sprawiedliwoœci - krwi¹
Jego ran zostaliœcie uzdrowieni.
13. Oczy bowiem Pana na sprawiedliwych s¹ zwrócone, a jego uszy na
ich proœby.
14. Chrystus bowiem równie¿ raz umar³ za grzechy, sprawiedliwy za
niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadziæ, zabity wprawdzie
na ciele, ale powo³any do ¿ycia duchem..
opr. xPK

Bardzo dziêkujê wszystkim osobom z naszej parafii i spoza niej, które
w³¹czy³y w akcjê œwi¹tecznej pomocy na rzecz kilku niezamo¿nych
rodzin. Zorganizowa³o j¹ nasze Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie we
wspó³pracy z parafialnym Zespo³em Caritas.
Cieszê siê tym udanym przedsiêwziêciem. Wiele osób nawi¹zywa³o
do tego w czasie kolêdy. Rodziny zadowolone by³y, ¿e mog³y w³¹czyæ
siê w jakieœ konkretne dobro na rzecz lokalnej spo³ecznoœci. To bardzo
znacz¹ce, jestem tym uradowany, ¿e w akcjê pomocy w³¹czy³o siê
kilkadziesi¹t rodzin, które na naszym terenie mieszkaj¹ zaledwie od
kilku lat.
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Wiele razy rozmaite osoby zg³aszaj¹ siê z ró¿nymi pomys³ami. Na
ogó³ jednak zawsze brakuje deklaracji kto to zrobi, albo sk¹d na to
weŸmiemy œrodki. Osoby, które ju¿ anga¿uj¹ siê w pewne
przedsiêwziêcia, nie mog¹ bez koñca braæ na siebie kolejnych zadañ.
St¹d te¿ pewna ograniczonoœæ dzia³añ. Nowych, którzy siê zaanga¿uj¹
nie ma zbyt wielu. Kosztuje to mnóstwo czasu i na ogó³ wszyscy siê
tego boj¹.
Tym razem by³o inaczej. Koordynowanie projektu pomocy
wytypowanym rodzinom wziê³a na siebie nasza parafianka psycholog
Anna Lis. Dobra³a sobie wspó³pracowników i od pocz¹tku do koñca
pilotowa³a zadanie . Dziêkujê jej i wszystkim innym za poœwiêcenie na
rzecz potrzebuj¹cych olbrzymiej iloœci czasu. Rola spo³ecznego
koordynatora polega³a na tym, by rozeznaæ jakie s¹ potrzeby rodzin.
Potem zrobiony zosta³ zbiorowy zestaw tych potrzeb. Nastêpnie
rozpoczê³o siê poprzez ró¿ne kana³y ³¹cznoœci poszukiwanie jak
najwiêkszej iloœci chêtnych do œwiadczenia pomocy. Akcja nabra³a
sporego rozmachu. Mo¿na by³o zadeklarowaæ pieni¹dze albo samemu
zakupiæ konkretn¹ potrzebn¹ rzecz. Kiedy wszystko zosta³o zebrane,
przekazane zosta³o odbiorcom. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego,
jak wielka by³a radoœæ tych, którzy tê pomoc otrzymali. Te¿ s³ysza³em o
tym w czasie kolêdy. Wszystkim raz jeszcze serdeczne dziêki!
x Przemys³aw Kompf

Zespó³ Caritas dzia³aj¹cy przy Parafii Œw. Miko³aja Wierzenicy sk³ada
serdeczne podziêkowania za mo¿liwoœæ uczestniczenia w projekcie
„Szlachetna Paczka”
W tym roku bra³o w niej udzia³ 48 dzieci ze œwietlic prowadzonych w
Wierzenicy, Wierzonce i Kar³owicach. £¹cznie prowadzone s¹ zajêcia
dla ok. 60 dzieci 3 razy w tygodniu. Od wrzeœnia br. zosta³a
uruchomiona œwietlica w Wierzenicy i dzieci po raz pierwszy mia³y
mo¿liwoœci pisania listów do Œw. Miko³aja.
Upominki by³y wrêczane w poszczególnych œwietlicach w dniu spotkañ
op³atkowych. Wzruszeñ i wra¿eñ by³o moc. Dzieci otrzyma³y prezenty
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o jakich marzy³y.
Ofiarodawcy
przygotowali mnóstwo
dodatkowych
upominków.
Dziewczynka, która
otrzyma³a spódniczkê,
rozmiar idealnie
pasowa³ dla niej, ca³y
wieczór prze¿ywa³a
„sk¹d wiedzia³ ten Œw.
Miko³aj ¿e to mój ulubiony kolor?”.
Wspomnê te¿ o ch³opcu, który zacz¹³ p³akaæ,
a my nie wiedzieliœmy dlaczego. Przez ³zy
powiedzia³, ¿e w³aœnie o takim robocie
marzy³. Serdecznie dziêkujemy za mi³e
chwile, wzruszenia, spe³nione dzieciêce
marzenia.
Dodatkowo œwietlice otrzyma³y upominki w
postaci materia³ów do zajêæ, gier
planszowych za co bardzo dziêkujemy.

Po raz trzeci dzieci ze œwietlicy Wierzonce
wykonuj¹ karty œwi¹teczne z ¿yczeniami.
Dziêki ofiarnoœci firmy „CONSDATA”
która w ten sposób przekazuje œrodki dla
dzieci z przeznaczeniem na wyjœcia na basen,
lodowisko, kino lub teatr . W tym roku
teatrzyk zaprosiliœmy do œwietlicy Wierzonce
, z której mo¿e skorzystaæ szersza grupa
dzieci.
Serdecznie dziêkujemy wszystkim ofiarodawcom którzy odpowiedzieli
na nasz¹ proœbê i przekazali odzie¿ na nasz parafialny kiermasz. Tym
sposobem uczymy siê nie marnowaæ odzie¿y, która mo¿e komuœ jeszcze
pos³u¿yæ. Z tej formy pomocy skorzysta³o ok. 20 rodzin.
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Zakoñczono realizacjê projektu pt. „Wiejski inkubator szans¹ na
rozwój” adresowany do dzieci w wieku od 3 – 4 lat. Z tej formy nauki i
wychowania korzysta 18 dzieci z naszego wiejskiego œrodowiska tj .
Wierzonki, Kar³owic, Wierzenicy. Przy tej okazji dziêkujemy Radzie
Soleckiej wsi Kar³owice za ofiarowany prezent dla dzieci z okazji
œwiêtego Miko³aja, w postaci zabawek i gier dydaktycznych. So³ectwu
Wierzonka za zorganizowanie wystêpu iluzjonisty. Na rok 2016
otrzymaliœmy wsparcie w postaci dotacji z Gminy Swarzêdz bez
którego nie by³o by szansy prowadziæ tego typu zajêæ dla dzieci.
W imieniu rodziców i dzieci dziêkujemy.
Irena Prokop

W czwartek 28 stycznia finalizowa³y siê prace w salce parafialnej
przylegaj¹cej do prezbiterium w Kar³owicach. Zgodnie z
wczeœniejszymi planami na pocz¹tku roku z³o¿one zosta³o u stolarza
zamówienie na wykonanie w modrzewiu syberyjskim nowych ³awek do
siedzenia. Stan dotychczasowych uleg³ w ostatnim czasie znacznemu
pogorszeniu. Zosta³y na nowo zrobione cztery ³awki dla doros³ych i
dwie dla dzieci. Wszystko stylem nawi¹zuje do wystroju prezbiterium.
Oprócz tego zrobiona zosta³a na nowo zabudowa szaf wnêkowych i
wieszaki na œcianie. Ca³oœæ inwestycji wynios³a 13600 z³. Na ten cel
posz³y pieni¹dze z nadwy¿ki bud¿etowej z roku 2015.
Z kolêdy do³o¿y³em jedynie 600 z³. Uzupe³nieniem tego wystroju bêd¹
wy³o¿one na pod³odze nowe chodniki. Krok po kroku realizujemy
zadanie, by miejsce chwa³y Jezusa Dobrego Nauczyciela by³o coraz
piêkniejsze.
Przy tej okazji przypomnê: w Wierzenicy pierwszym zadaniem
inwestycyjnym bêdzie naprawa dzwonów. To zadanie jest ju¿ w trakcie
zamówienia. Uruchomienie odnowionych dzwonów przewidziane jest
na po³owê kwietnia, akurat na 1050 rocznicê chrztu Polski.
Najwa¿niejszym, a zarazem najkosztowniejszym przedsiêwziêciem
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inwestycyjnym bêd¹ nowe dêbowe ³awki montowane w naszym
koœciele. To zadanie ma byæ zrealizowane do koñca paŸdziernika. Do
koñca lata bêdziemy te¿
przyjmowaæ kolejne
p³askorzeŸby tajemnic
ró¿añcowych. W ubieg³ym
roku zrobione zosta³y czêœci
radosne. W tym roku
mogliœmy zobaczyæ ju¿
dwie pierwsze tajemnice
œwiat³a: scenê chrztu Jezusa
w Jordanie i wesele w Kanie
Galilejskiej (koszt 1800 z³).
x Przemys³aw Kompf

Szerzej omówiono wydarzenia, które nie zosta³y umieszczone
w wydaniach bie¿¹cych.
*10 stycznia - Cieszkowski przyniós³ wyró¿nienie specjalne Nagrody
Dziennikarskiej „Znak Dobra” dla „Wieœci Akademickich”
Jednym z szerokiego wachlarza dzia³añ zwi¹zanych z obchodami 200.
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego w 2014 roku, by³o wydanie
specjalnego numeru „Wieœci Akademickich” poœwiêconego patronowi
Uniwersytetu Przyrodniczego. Ten znakomicie zredagowany i wydany
numer pisma znalaz³ uznanie kapitu³y konkursu „Znak Dobra”.
Postanowi³a ona wyró¿niæ redakcjê „Wieœci Akademickich” Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu „za wzorowy numer jubileuszowy
poœwiêcony patronowi uczelni, Augustowi Cieszkowskiemu”. To
ubieg³oroczny XXIV numer specjalny. Wrêczenie nagród odby³o siê
wieczorem 10 stycznia 2015 roku w Wy¿szej Szkole Umiejêtnoœci
Spo³ecznych w Poznaniu. Laureatów przedstawia³a przewodnicz¹ca
kapitu³y nagrody „Znak Dobra” im. Romy Brzeziñskiej, córka zmar³ej
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dziennikarki – Katarzyna Lajborek-Jarysz. Towarzysz¹ce rozdaniu nagród
rozmowy z laureatami przeprowadza³a redaktor Gra¿yna Wroñska z
„Radia Merkury”. Nagrodê dla redakcji „Wieœci Akademickich” odebra³a
Ewa Strycka, redaktor naczelna. Dziêkowa³a obecnym na uroczystoœci:
przewodnicz¹cemu Rady Programowej pisma prorektorowi prof. Janowi
Pikulowi, kieruj¹cej wydawnictwem uczelnianym Annie ZieliñskiejKrybus oraz osobom wspó³pracuj¹cych z redakcj¹ i sympatykom
„Wieœci”. W rozmowie z red. Wroñsk¹ bardzo ekspresyjnie, a zarazem
rzeczowo przedstawi³a ideê obchodów oraz nagrodzony numer.
Podkreœli³a trwaj¹c¹ od 2009 roku wspó³pracê z Ew¹ i W³odkiem
Buczyñskimi oraz „Wierzeniczeniami”, owocuj¹c¹ popularyzacj¹
Augusta Cieszkowskiego na UP. Uroczystoœæ prowadzi³ aktor Teatru
Nowego w Poznaniu Andrzej Lajborek. To on wcieli³ siê w postaæ
hrabiego Augusta tak znakomicie zapamiêtan¹ z kulminacji wierzenickich
obchodów 13 wrzeœnia ubieg³ego roku. Muzycznymi przerywnikami by³
piosenki z repertuaru Anny German œpiewane przez Martê Grabowska. W
rozmowach kuluarowych osoba Augusta Cieszkowskiego,
wierzenickiego myœliciela by³a postaci¹ pierwszoplanow¹.
Przypomnijmy, 26 stycznia 2013 roku zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ”
otrzyma³ jedn¹ z dwóch równorzêdnych nagród za 2012 rok w konkursie
dziennikarskim „Znak Dobra” im. Romy Brzeziñskiej. St¹d ta nagroda jest
nam tak bliska i cieszy nas sukces Ewy Stryckiej oraz „Wieœci
Akademickich”.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
* 18 stycznia - w koœciele koncert kolêd w wykonaniu Swarzêdzkiej
Orkiestry Dêtej.
* 23 stycznia - koncert noworoczny w Szkole Podstawowej w
Wierzonce, wystêp ks. Przemka.
* 27 lutego - wybory so³tysa rady so³eckiej w Kar³owicach. So³tysem
ponownie Henryk Borski.
* 27 luty-1 marca - rekolekcje wielkopostne w Morasku.
* 1 - 4 marca - rekolekcje wielkopostne w parafii prowadzi³ ks. prof.
Jacek Hadryœ prodziekan Wydzia³u Teologicznego UAM.
* 6 marca - wybory so³tysa i rady so³eckiej w Wierzenicy. Maciej
Dominikowski ponownie wybrany so³tysem.
* 15 marca - msza œw. w 121 rocznicê œmierci Augusta hr.
Cieszkowskiego.
* 25 marca - wybory so³tysa i rady so³eckiej w Wierzonce. So³tysem
ponownie zosta³a Irena Prokop.
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* 12 - 14 - rekolekcje w na Polach Lednickich.
* 30 kwietnia-3 maja - w koœciele w Wierzenicy po raz trzynasty
czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy.
* 3 maja - IX tytu³ Przyjaciel Wierzenicy A.D. 2015 otrzyma³
Mieczys³aw Kasprzyk nadleœniczy Nadleœnictwa Babki. Agapê przed
koœcio³em uœwietni³a swoim wystêpem Swarzêdzka Orkiestra Dêta.
* 12 maja – statuetki „Wolontariusz roku 2015” powiatu poznañskiego
otrzyma³y cztery osoby zwi¹zane z parafi¹.
* 14 maja - msza œw. na cmentarzu w intencji wszystkich zmar³ych.
* 16 maja - wyjazd do Czêstochowy na Kongres Odnowy w Duchu Œw.
* 17 maja - Prezydent Marian Król uhonorowany Statuetk¹ Augusta
Cieszkowskiego
Kiedy August Cieszkowski zjawi³ siê w Wielkopolsce, w³¹czy³ siê w nurt
dzia³añ poznañskich pozytywistów, którzy widzieli szansê dla odbudowy
Polski w pracy u podstaw. W „Prolegomenach do historiozofii i O
skojarzeniu d¹¿eñ i prac umys³owych w W.[ielkiem] Ksiêstwie
Poznañskiem stworzy³ podstawy ideologiczne i filozoficzne pracy
organicznej. Wieloma swoimi dzia³aniami przyczynia³ siê do ich realizacji,
s³u¿¹c w ten sposób sprawie narodowej w walce z pruskim zaborc¹. Hipolit
Cegielski by³ jedn¹ z osób, z którymi August Cieszkowski wspó³dzia³a³ na
tej niwie. im. Hipolita Cegielskiego piêknie nawi¹zuje do tego dziedzictwa
historii. Pierwszym jego celem jest upowszechnianie pozytywistycznych
tradycji pracy organicznej, realizowanym miêdzy innymi przez
nagradzanie medalami „Labor Omnia Vincit” oraz innymi wyró¿nieniami
za krzewienie idei pracy organicznej. Prezydent Towarzystwa dr Marian
Król w uznaniu tych zas³ug zosta³ uhonorowany przez Klub Profesorów
„Wierzenica” z Bydgoszczy. W niedzielê 17 maja 2015 roku w
wierzenickim koœciele, z r¹k Prezesa Klubu prof. Józefa Banaszaka, laureat
otrzyma³ ju¿ siódm¹ Statuetk¹ Augusta Cieszkowskiego. Podziêkowa³
prof. Banaszakowi oraz ks. Przemys³awowi Kompfowi za to, ¿e móg³
dostaæ to wyró¿nienie w miejscu, gdzie ¿y³ i tworzy³ August Cieszkowski.
List gratulacyjny pose³ Bo¿eny Szyd³owskiej skierowany do dr Mariana
Króla w jej imieniu odczyta³a Karolina S³abuszewska. Ks. Przemek
przypomnia³ zwi¹zki obu tych wybitnych Wielkopolan w kontekœcie
dba³oœci, tak¿e tu w parafii, o pamiêæ historyczn¹. Na pami¹tkê pobytu w
Wierzenicy wrêczy³ laureatowi album Hr. August Cieszkowski. Po mszy
dostojny goœæ w zszed³ do krypty Cieszkowskich, zwiedzi³ koœció³, a
nastêpnie uda³ siê do Swarzêdza, by obejrzeæ stoj¹cy na Rynku pomnik
Augusta Cieszkowskiego.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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* 22 maja – nowe meble w zakrystii.
* czerwiec - X Wierzenickie Czytanie S³owa Bo¿ego w weekend
Bo¿ego Cia³a.
* czerwiec - sukces pi³karzy z Kar³owic w Amatorskiej Lidze
Pi³karskiej powsta³ej w Pobiedziskach ( I miejsce na 14 zespo³ów).
* czerwiec - ukaza³ siê specjalny numer „Wierzeniczeñ” - Przewodnik
po koœciele autorstwa ks. Przemka.
* 5 czerwca - msza œw. na Maruszce.
* 6 czerwca - Maraton Lednicki po raz pierwszy zawita³ do Wierzenicy,
ósmy dotar³ do Kar³owic.
* 8 czerwca - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w Wierzonce.
* 29 czerwca - Nadleœnictwo Babki zamontowa³o na Alei Filozofów 6
tablic prezentuj¹cych znane osoby odwiedzaj¹ce Wierzenicê.
* 1 lipca - 18 wrzeœnia - g³osowanie nad Bud¿etem Obywatelskim
Miasta i Gminy Swarzêdz 2016, mobilizacja mieszkañców dla dwóch
projektów naszej parafii. Du¿y dla rewitalizacji Placu Cieszkowskiego
w Wierzenicy i dla Wierzonki z projektu ma³ego dokoñczenie
zagospodarowania boiska sportowego. Mimo olbrzymiego
zaanga¿owania spo³ecznoœci w zbieranie g³osów na oba projekty, nie
uda³o siê wywalczyæ Bud¿etu Obywatelskiego dla Wierzenicy. W
kategorii ma³ych projektów Wierzonka wygra³a bezapelacyjnie.
* 29 czerwca -7 lipca wyjazdy wakacyjne dzieci, a 9 - 14 lipca dla
doros³ych do K³êbowa na Warmii.
* 14 sierpnia – w wigiliê uroczystoœci Wniebowziêcia NMP na
cmentarzu msza œw. w intencji wszystkich naszych bliskich zmar³ych.
* 19 sierpnia - Komisja Œrodowiska i Rozwoju Rady Miejskiej w
Swarzêdzu goœci³a w Wierzenicy.
* sierpieñ - ruszy³y prace zwi¹zane z Drog¹ Ró¿añcow¹ pomiêdzy
Kicinem i Wierzenic¹, dotar³a pierwsza p³askorzeŸba wykonana przez
ludowego rzeŸbiarza Piotra Woliñskiego.
* wrzesieñ - uruchomienie zajêæ œwietlicowych na poddaszu plebanii.
* 1 wrzeœnia - Ewa Madanowska nowym dyrektorem Szko³y
Podstawowej w Wierzonce.
* 6 wrzeœnia - w parafii goœci wraz z zespo³em muzyk chrzeœcijañski z
Poznania Leopold Twardowski.
* 12 wrzesieñ - pielgrzymka ze Swarzêdza do D¹brówki Koœcielnej
zawiesi³a na krzy¿u dêbogórskim now¹ pasyjkê.
* 13 wrzesieñ - po raz siódmy agapa na Maruszce na powitanie
pielgrzymów powracaj¹cych z odpustu Narodzenia Najœwiêtszej Maryi
Panny w D¹brówce Koœcielnej.
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* 17 wrzeœnia - obraduj¹cy w Collegium Iuridicum Nowum w Poznaniu
filozofowie z Polski i z innych krajów póŸnym wieczorem odwiedzili
wierzenick¹ œwi¹tyniê pok³aniaj¹c siê Augustowi Cieszkowskiemu,
zwiedzili Alejê Filozofów oraz z³o¿yli kwiaty pod pomnikiem Augusta
Cieszkowskiego na Swarzêdzkim Rynku.
* 29 wrzeœnia - uchwa³¹ Rady Miejskiej w Swarzêdzu, ³¹cz¹ca
Wierzenicê i Janikowa na granicy z Kicinem otrzyma³a imiê ks.
Wincentego Studniarskiego.
* 3-7 paŸdziernika - rekolekcje z perkusist¹ Skaldów Janem
Budziaszkiem, 5. niedzielny spacer z ró¿añcem œródpoln¹ drog¹ z
Wierzenicy do Kicina.
* 14 paŸdziernika - odpust Jezusa Dobrego Nauczyciela i poœwiêcenie
organów w Kar³owicach. Mszê œw. celebrowa³ Ojciec Proboszcz z
parafii w Owiñskach Sercanin Leszek Gólczyñski.
* 27 listopada - uroczyste obchody 110-lecia powstania Szko³y
Podstawowej w Wierzonce. Specjalne wydanie „Wierzeniczeñ”
poœwiêcone szkole.
* 30 listopada - spotkanie absolwentów Szko³y w Wierzonce
* 6 grudzieñ - odpust ku czci œw. Miko³aja, patrona parafii w
Wierzenicy. Mszê odpustow¹ odprawili ksiê¿a Micha³ Mietliñski i
Waldemar Twardowski. Wieczorn¹ mszê œw. z okazji jubileuszu 60-tych
urodzin ksiêdza Przemys³awa Kompfa celebrowa³ ks. Eda Jaworski z
Gu³tów. Agapa na poddaszu plebanii.
* 12 grudnia - kiermasz œwi¹teczny w SP Wierzonka.
* 31 grudnia na 1 stycznia - msza œw. w pierwsz¹ godzinê Nowego
Roku.
opracowa³a Ewa J. Buczyñska

Podobnie jak w 2014 roku, wiêkszoœæ publikacji, na które natrafiliœmy,
zwi¹zana jest z postaci¹ Augusta Cieszkowskiego.
Ponownie zosta³a wydana ksi¹¿ka ze znakomit¹ gawêd¹ Barbary
Wachowicz Sucha Augusta Cieszkowskiego i Marka Kwiatkowskiego.
Tym razem jest to wydawnictwo jednotomowe o nieco zmienionym
tytule; Siedziby wielkich Polaków o W 2013 roku tom pierwszy
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zatytu³owany by³: Siedziby wielkich Polaków
od Reja do Kraszewskiego. Przypominamy,
¿e w rozdziale Opinogóra – romantyczna
siedziba Krasiñskich mo¿na przeczytaæ o
grobie pani de la Haye i kamiennym
„foteliku Cieszkowskiego”. Wœród pozycji
w bibliografii znajduj¹ siê „Wierzeniczenia”.
Artyku³ Ewy J. i W³odzimierza
Buczyñskich: Obchody 200-lecia urodzin
Augusta Cieszkowskiego w powiecie
poznañskim zosta³ zamieszczony w
„Kronice Powiatu Poznañskiego” nr 6 –
2015. Obok informacji o samym
Cieszkowskim s¹ w nim wzmianki o
wydarzeniach poprzedzaj¹cych rok
obchodów, rocznicowych uchwa³ach, tym co
dzia³o siê w zwi¹zku z obchodami w
powiecie poznañskim i poza nim. Natomiast
Piotr Œwi¹tkowski obszernie omawia
najwa¿niejsze publikacje wydane w 2014
roku przy wsparciu powiatu poznañskiego.
S¹ to: Wybitni Wielkopolanie b³. Edmund
Bojanowski i hr. August Cieszkowski w 200.
rocznicê urodzin (pod redakcj¹ Janusza
Karwata) oraz album Hr. August Cieszkowski
(autorzy: Henryk B³achnio, Ewa Jaros³awa
Buczyñska, W³odzimierz Buczyñski). O
albumie napisa³: Ksi¹¿ka prezentuje ¿ycie
bohatera w porz¹dku chronologicznym.
Lekko, przyjaŸnie, poprzez fotografie i
reprinty. Konkretnie i rzeczowo.
Przypomnijmy tu, ¿e najwiêksze wsparcie
tego wydawnictwa pochodzi³o z Gminy
Swarzêdz.

„Iks –Poznañski Informator Kulturalny,
Sportowy i Turystyczny” w numerze z maja
zawiera artyku³ Gra¿yny Wroñskiej (z cyklu:
Skarby poznañskich bibliotek): Zbiorowy
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patriotyczny obowi¹zek. Biblioteka
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.
Przypomina w nim o ksi¹¿kach i listach ze
zbiorów po Auguœcie Cieszkowskim, jednym
z organizatorów i prezesie PTPN.
W kwartalniku „Kronika Wielkopolski” nr 1
(153) W³odzimierz Buczyñski przedstawi³
wydarzenia zwi¹zane z rocznic¹ w artykule:
Obchody 200. rocznicy urodzin Augusta
Cieszkowskiego w Wielkopolsce. To zwiêz³y
opis tego, co wydarzy³o siê w regionie w
ramach jubileuszu.
Ma³gorzata Musierowicz w ksi¹¿ce Feblik
(21-sza z Je¿ycjada) kieruje swoich
bohaterów na 5 minut do Wierzenicy.
Spêdzili w wierzenickim koœciele du¿o
wiêcej czasu. Zauroczeni s¹ niezwyk³ym
spokojem i piêknem miejsca, cisz¹ w
otoczeniu ciep³ego, bursztynowego drewna.
Mimo z pozoru lekkiego tonu narracji
czytelnik dowie siê te¿ o stworzeniu przez
Augusta Cieszkowskiego podstaw ideowych
pracy organicznej, jak równie¿ o konkretnych
jego dzia³aniach – PTPN, szko³a ¿abikowska,
a tak¿e o drzwiach Teofila Lenartowicza w
marmurowej oprawie nagrobka. Artysta,
który dzia³aj¹c we Florencji zyskuje s³awê na
Zachodzie. W Polsce oczywiœcie nie. S³owa te
bardzo pasuj¹ te¿ do samego A.
Cieszkowskiego.
Poetycka percepcja dzie³a Lenartowicza
zawarta jest w wierszu zatytu³owanym:
Brama autorstwa poznañskiego poety
Jerzego Grupiñskiego. Zosta³ on
opublikowany na ³amach miesiêcznika
literackiego „Akant” nr 12 (233). To kolejny
po: Wierzenica – ¿ywy do umar³ej i Krasiñski
wiersz tego autora zwi¹zany z Ziemi¹
Wierzenick¹.
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Ewa Buczyñska, W³odzimierz Buczyñski na
³amach „Biuletynu Parków Krajobrazowych
Wielkopolski” zaprezentowali: Walory
otuliny po³udniowej czêœci Parku
Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”.
Przedstawili walory zarówno przyrodnicze,
jak i kulturowe, w tym rzecz jasna zwi¹zane
z Augustem Cieszkowskim. Granica otuliny
dzieli niewidoczn¹ lini¹ Ziemiê Wierzenick¹.
St¹d choæby, co te¿ zosta³o podkreœlone,
wspó³tworz¹ce spójny kulturowy wizerunek
Wierzenicy: Betlejemka, Dwór
Cieszkowskich, Aleja Filozofów i Akademia
nie mog¹ byæ zaliczone do walorów otuliny
PK „PZ” – s¹ poza jej granicami.

„Scientia et Fides” to redagowane w
kilku jêzykach, adresowane do
czytelnika polskiego i zagranicznego,
pismo 3 (1) 2015 zosta³y zamieszczone trzy
artyku³y odnosz¹ce siê do 200. rocznicy
urodzin Augusta Cieszkowskiego. Wiod¹cy,
po polsku: Oblicza religii Augusta
Cieszkowskiego. Temporalny i dziejowy
wymiar doœwiadczenia religijnego napisa³
Marek Szulakiewicz. Tak jak podczas kilku
swoich wyst¹pieñ w wierzenickim koœciele,
kiedy mówi³ o filozofii przystêpnym
jêzykiem, takim samym napisa³ ten artyku³.
Dwa pozosta³e, po angielsku, napisali jego wspó³pracownicy: Marcin
Lisiecki: Does the change have to be revolutionary? August
Cieszkowski’s philosophy of future i Daniel Roland Sobota:
Historiosophy of August Cieszkowski in the context of contemporary
consciousness.
W numerze 61 wiosn¹ 2015 kwartalnika „Wiadomoœci Ziemiañskich”
Maciej Rydel opublikowa³ artyku³: Podró¿ po lubelskich gniazdach.
Wœród tych gniazd nie mog³o zabrakn¹æ Surhowa i Cieszkowskich.
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Wies³aw Trzeciakowski w ksi¹¿ce Œpiew
odchodz¹cych (czyli o tym, ¿e literatura nie
jest z tego œwiata) zamieœci³ artyku³: Dwie
wizje nowej ludzkoœci: Przedœwit Zygmunta
Krasiñskiego i Hymny do Nocy Novalisa. S¹
w nim odwo³ania do korespondencji
Krasiñskiego i Cieszkowskiego, jest te¿
mowa o „kazania” jakie robi³ poecie w
zwi¹zku z jego romansem z zamê¿n¹ kobiet¹
(Joann¹ Bobrow¹). Tak¿e o s³uchaniu w
Wierzenicy przez Krasiñskiego jesieni¹ a
1843 roku fragmentów Ojcze nasz.
Staraniem Nadleœnictwa £opuchówko zosta³
wydany reprint niewielkiej ksi¹¿ki
Mieczys³awa Noskowicza zatytu³owanej:
Pami¹tka z D¹brówki Koœcielnej i podtytule:
Ku wiêkszej czci i chwale Najœw. Matuchny
Pocieszenia D¹browieckiej a pokrzepieniu
na duchu wiernych Jej P¹tników.
Pierwodruk zosta³ wydany w Poznaniu w
1916 roku. Jest w niej ilustracja zatytu³owana
Maruszka przedstawiaj¹ca p¹tników
wêdruj¹cych ko³o dwóch grobów. Kolejna:
Drzewo z krzy¿em przedstawia stoj¹cy
nieopodal d¹b z zawieszon¹ na nim
kapliczk¹.
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wyda³
dwustronny kalendarz. Strona na rok 2016
ilustrowana jest wizerunkiem Augusta
Cieszkowskiego z portretu Kazimierza
Pochwalskiego. Na rok 2017 szeregiem
ilustracji zwi¹zanych z Cieszkowskimi,
Wierzenic¹ i Uczelni¹. Po obu stronach s¹ te¿
informacje pisane.
Na ³amach „Wieœci Akademickie”
czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego,
pojawi³ siê szereg artyku³ów zwi¹zanych z
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Ziemi¹ Wierzenick¹ kilkorga autorów. Ewy Stryckiej: August
Cieszkowski (1814-1894) mecenas edukacji rolniczej (wersja
zaktualizowana, w numerze specjalnym), August Cieszkowski in
memoriam (nr 1-2). W tym samym numerze, Andrzeja Dubasa:
Refleksje jubileuszowe, Ewy J. i W³odzimierza Buczyñskich:
„Natchnienie, wiedza i czyn”. Wieczornica poœwiêcona pamiêci
patrona Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu, Augusta hr.
Cieszkowskiego, Poznañ 21 listopada 2014 roku. Równie¿ naszego
autorstwa: Dziewi¹ty „Przyjaciel Wierzenicy” (nr 5-6), Kapliczka w
Stawiskach (nr 7-8), S³ów kilka o Gabryeli – siostrze Augusta (nr 1112). Joanny Pietrowicz: Korespondencja Augusta Cieszkowskiego w
zbiorach Biblioteki Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk (nr 34), Nieznany portret dzieciêcy Augusta Cieszkowskiego (nr 5-6).
Krystyny i Ryszarda Liminowiczów: Œwiêto ulicy Augusta
Cieszkowskiego w S³awnie (nr 9-10).
Czasopismo Artystyczne „Nestor” ukazuj¹ce
siê w Krasnymstawie nr 1 (31) zamieœci³o
artyku³ Moniki Nagowskiej: 2014 - Rok
Augusta Cieszkowskiego. Podsumowania i
refleksje. Autorka przedstawia³a wszystkie
najistotniejsze wydarzenia tamtego roku
uwypuklaj¹c nadanie imienia Augusta
Cieszkowskiego szko³om tworz¹cym Zespó³
Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w
Siennicy Ró¿anej. W podsumowaniu zawar³a
s³owa: By³y to z pewnoœci¹ najd³u¿ej
œwiêtowane urodziny w ci¹gu tych dwustu
lat, jakie up³ynê³y od przyjœcia na œwiat
Augusta Cieszkowskiego. Wiêcej tekstów tej
autorki pojawi³o siê w Czasopiœmie
Spo³eczno-Kulturalnym „Ziarno” ukazuj¹cym siê w gminie Siennica
Ró¿ana. Nr 2 (40) zwiera obszerny artyku³: Pod niezwyk³ym patronem.
Mieszkañcom gminy przedstawia drogê do przyjêcia imienia
Cieszkowskiego przez Zespó³ Szkó³ CKR. Wydarzenia poza gmin¹, w
których uczestniczy³a wraz z dyr. Jackiem Jagie³³¹, a tak¿e dzia³ania na
rzecz patrona w ramach Siennickich Augustynek. W nastêpnym
numerze 3 (41) zapoznaje z Surhowem tekstem: Spacerek z Augustem.
Obok przywo³anych artyku³ów zamieœci³a kilka notatek zwi¹zanych z
tematyk¹ patrona swojej szko³y.

21

Wymienione publikacje s¹ niemal w ca³oœci poprawne merytorycznie.
Tym niemniej kolejny raz pojawi³a siê informacja wi¹¿¹ca Augusta
Cieszkowskiego z Wierzenic¹ od 1843 zamiast 1842 roku. Tradycyjnie
przypominamy, ¿e mogliœmy nie natrafiæ na wszystkie ubieg³oroczne
publikacje zwi¹zane z Augustem Cieszkowskim i Ziemi¹ Wierzenick¹.
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

Kolekcja ikonografii Biblioteki Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk sk³ada siê g³ównie
z obiektów dokumentuj¹cych historiê, ¿ycie
kulturalne, naukowe i spo³eczne Wielkopolski od
2. po³owy XIX do XXI w. Zbiór aktualnie liczy
1184 jednostki, w tym oko³o 9000 fotografii,
druków albumowych, oryginalnych grafik i prac
rysunkowych. W 2015 roku w postaci cyfrowej Biblioteka PTPN
udostêpni³a w domenie publicznej 4500 obiektów z kolekcji
ikonograficznej. S¹ to m.in. wizerunki s³awnych Polaków (np. Hipolita
Cegielskiego, Dezyderego Ch³apowskiego, Augusta Cieszkowskiego,
Zygmunta Krasiñskiego, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Karola Libelta),
powsta³e w ró¿nych okresach historycznych widoki budowli Poznania i
Wielkopolski oraz ró¿nych miejscowoœci w Polsce, a tak¿e kolekcja
pocztówek ze zbiorami dawnego Muzeum im. Miel¿yñskich, dzia³aj¹cego
w PTPN na prze³omie XIX i XX w. Materia³ ikonograficzny wybrany do
digitalizacji mo¿na przegl¹daæ za poœrednictwem strony internetowej
Biblioteki PTPN (zak³adka Cyfrowe kolekcje ikonograficzne).
Obok tego zosta³o zdigitalizowane czasopismo „Amtsblatt der
Königlichen Regierung zu Posen = Dziennik Urzêdowy Królewskiey
Regencyi w Poznaniu” z lat 1864-1903, 1905-1910. Z owych 46 roczników
z dodatkami pt. „Öffentlicher Anzeiger = Publiczny Donosiciel” mo¿na
by³o dotychczas korzystaæ jedynie w czytelni Biblioteki PTPN, obecnie –
poprzez stronê Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Zadanie
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„Digitalizacja obiektów z historycznych kolekcji w zbiorach Biblioteki
PTPN i ich udostêpnienie” zosta³o dofinansowane ze œrodków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Program Dziedzictwo kulturowe,
priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego).
Joanna Pietrowicz

Mi³ym zaskoczeniem tegorocznej kolêdy by³y odwiedziny w domu
Grzegorza Zamelczyka w Wierzonce. W czasie tego spotkania
gospodarz domu pokaza³ mi oprawione i u³o¿one wed³ug roczników
szereg tomów ze wszystkimi wydaniami „Wierzeniczeñ”. Ca³oœæ
prezentuje siê okazale.
Mówi¹c szczerze sam
kiedyœ myœla³em, aby
w parafii coœ takiego
by³o. Tak¿e redakcja
powinna mieæ tak
zgromadzone
wszystkie wydania.
W moim zbiorze jest
niestety kilka braków,
wystêpuj¹ one tak¿e
u Macieja
Dominikowskiego
Z naszego zespo³u
ca³oœæ wszystkich
wydañ ma Ewa i W³odek Buczyñski, przed którymi w tym momencie
chylê pokornie czo³a. Kiedyœ nawet siê wybiera³em do nich, aby
zobaczyæ co mi brakuje, ale do tego nie doszed³em.
W niejednym domu widzia³em u³o¿one w wiêkszej iloœci rozmaite
wydania „Wierzeniczeñ”. Niejedna osoba te¿ przy ró¿nych okazjach
mówi³a mi, ¿e zbiera poszczególne numery. S³ysza³em to nawet od ludzi
mieszkaj¹cych poza nasz¹ parafi¹. Grzegorz Zamelczyk zada³ sobie
trochê trudu, by pozbieraæ wszystkie zeszyty. Wymaga³o to trochê
wysi³ku, bo przecie¿ wydawnictwo nasze istnieje od 1999 roku, a on z
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rodzin¹ wprowadzi³ siê do Wierzonki oko³o 2006/7 roku. £atwo by³o
gromadziæ bie¿¹ce wydania. Wczeœniejsze zdobywa³ od ludzi, którzy
mieli je u siebie. Te, których nie znalaz³ u nikogo, zdoby³ kseruj¹c
egzemplarze po¿yczone w³aœnie od Ewy i W³odka Buczyñskich.
Gorliwy czytelnik zaskoczy³ nas wszystkich. Bardzo serdecznie jako
redakcja gratulujemy pomys³u i dziêkujemy za jego realizacjê.
Publicznie zobowi¹zujê siê, ¿e maj¹c taki dobry przyk³ad i wzór, w tym
roku w ten sam sposób przygotujê dla parafii zbiór wszystkich wydañ
„Wierzeniczeñ”.
x Przemys³aw Kompf

Lista ochrzczonych w 2015 roku w Parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
imiê nazwisko data ur. * chrztu zamieszkanie nr aktu
1. Jakub Bazylczuk 5 IV 2014 * 21XI Swarzêdz 44
2. Krzysztof Bednarski 12 II 2015 * 6 VI Mielno 17
3. Antonina Biniak 23 X 2014 * 28 VI Bogucin 19
4. Michalina Biniak 23 X 2014 * 28 VI Bogucin 20
5. Kajetan Borowski 6 II 2015 * 11 IV Poznañ 9
6. Franciszek Duszyñski 24 X 2015 * 26 XII Swarzêdz 47
7. Kinga Drozdowska 15 I 2015 * 21 II Kar³owice 6
8.Gustaw Grzemski 15 IX 2015 * 21 XI Poznañ 45
9. Patryk Jarczyñski 5 IX 2014 * 31 I Swarzêdz 4
10.Alicja Janowska 10 V 2015 * 15 VIII Wierzonka 27
11.Jagoda Jarz¹bek 13 XI 2014 * 31 V Kar³owice 15
12.Nataniel Jarz¹bek 29 VII 2014 * 29 VIII Kar³owice 29
13.Amelia Kolañczyk 20 VIII 2015 * 24 X Swarzêdz 41
14.Laura Kopeæ 24 IV 2015 * 29 VIII Irlandia 30
15.Ignacy Korcz 5 VI 2014 * 6 I Dêbogóra 2
16.Hubert Krzewina 27 V 2015 * 4 X Kozieg³owy 37
17.Tomasz Krzyœko 22 VII 2015 * 7 XI Mielno 43
18.Jerzy Kubiak 11 VIII 2015 * 18 X Poznañ 40
19.Aleksander Kuzemko 20 I 2015 * 6 VI Paczkowo 16
20.Sergiusz Leœniewski 27 III 2015 * 28 VIII Swarzêdz 31
21.Kamil Linow 24 IV 2014 * 30 V Poznañ 14
22.Eryk Luboñski 18 I 2015 * 31 X Gowarzewo 42
23.Agata £uczyñska 17 V 2015 * 30 IX Poznañ 35
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24.Damian Majchrzak 12 VII 2015 * 3 IX Wierzenica 36
25.Urszula Nowak 10 I 2015 * 12 IX Wierzonka 33
26.Maciej Ograszko 3 V 2015 * 19 VII Wierzonka 24
27.Nina Ombach 3 XI 2014 * 9 V Poznañ 12
28.Zuzanna Paluch 8 VIII 2014 * 18 X Barcinek 39
29.Agata Pasieka 18 XII 2014 * 19 VII Poznañ 22
30.Joanna Pluskota 21 VI 2015 * 16 VIII Swarzêdz 26
31.Alicja Pomin 22 III 2015 * 28 VI Kar³owice 23
32.Dominik Przybylak 24 III 2014 * 11 I Poznañ 1
33.Lena Ptak 24 VIII 2014 * 7 II Nekla 5
34.Hanna Radecka 1 XII 2014 * 21 VI Stêszewko 18
35.Adam Radzikowski 2 III 2015 * 23 VIII Poznañ 28
36.Piotr Ratajczak 26 IX 2014 * 26 VII Poznañ 25
37.Lena Sienkowska 18 XII 2014 * 14 III Gruszczyn 7
38.Liwia Sobusiak 17 IX 2014 * 31 I Mielno 3
39.Antoni Soœnierz 29 IV 2014 * 18 IV Wierzenica 10
40.Antoni Spychaj 11 III 2015 * 23 V Wierzenica 13
41.Aniela Stachowiak 20 V 2015 * 20 IX Kicin 34
42.Julianna Stajkowska 7 V 2015 * 19 XII W. Brytania 46
43.Samuel Stêpniak 1 IX 2015 * 10 X Poznañ 38
44.Maja Strojna 19 VI 2015 * 12 IX Swarzêdz 32
45.Maks Studziñski 7 III 2015 * 12 VII Dêbogóra 21
46.Adrian Urban 4 II 2015 * 9 V Mielno 11
47.Rozalia Zwierzycka 1 I 2015 * 6 IV Poznañ 8
Chrztów z poza parafii 31, w tym 2 z zagranicy, z parafii 16,
w tym 3 z Wierzonki, 3 z Mielna, 4 z Kar³owic, 3 z Wierzenicy,
2 z Dêbogóry i 1 z Barcinka..

Zawarli zwi¹zek ma³¿eñski w parafii w Wierzenicy w 2015 roku
imiê i nazwisko lat zamieszkanie * data
1. Patryk Sieroñ 32 Koñskie * Kinga Lange 32 Poznañ * 31 I
2. Mateusz Borowski 28 Poznañ * Marta Brzóstowicz 29 Poznañ * 11 IV
3. Marek Baczyñski 34 Poznañ * Albertyna S³odzinka 38 Poznañ * 18 IV
4. Grzegorz G³owacki 31 Janikowo * Marlena Ochowiak 29 Janikowo * 24 IV
5. Bartosz Mierzejewski 28 Poznañ * Paulina Czajkowska 30 Robakowo * 25 IV

6. Micha³ Moraczewski 33 Irlandia * Sylwia Cytryñska 33 Irlandia * 1 V
7. Artur Swi¹tek 40 Jerzykowo * Natalia Wilkosz 34 Jerzykowo * 8 V
8. Janusz £ejman 31 Borówiec * Linda Stró¿yñska 32 Borówiec * 9 V
9. Krzysztof Harasymowicz 32 Poznañ * Martyna Krutulska Krechowicz 29
Poznañ * 23 V
10.Damian Lekowski 26 Swarzêdz * Monika Chudzicka 29 Swarzêdz * 29 V
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11.Zbigniew Palacz 57 Poznañ * Alicja Kaczmarek 56 Poznañ * 30 V
12.Marcin Bodus 28 Poznañ * Anna Burzyñska 28 Poznañ * 4 VI
13.Artur Roguszczak 31 Stêszew * Julia Cykowiak 32 Plewiska * 5 VI
14.Sebastian Rymacki 26 Kobylnica * Anna Sobczak 26 Poznañ * 6 VI
15Jakub Wilczewski 27 Poznañ * Justyna Eckert 28 Poznañ * 13 VI
16.Marek Krobski 27 Jerzykowo * Paulina Lange 26 Jerzykowo * 20 VI
17.Filip Kamiñski 28 Bogucin * Hanna Strojna 26 Swarzêdz * 26 VI
18.Andrzej Bolewski 39 Poznañ * Sylwia Hubicka 33 Poznañ * 27 VI
19.£ukasz Tomkowiak 35 Swarzêdz * Agata Che³kowska 26 Swarzêdz * 3 VII
20.Mateusz Stêpczak 25 Poznañ * Joanna Sobieraj 26 Poznañ * 3 VII
21.Przemys³aw Jaszkowski 38 Borówiec * Joanna Kamiñska 31 Borówiec * 11 VII

22.Jan Tomaszewski 25 Poznañ * Justyna Grajewska 26 Poznañ * 18 VII
23.Jerzy Pogasz 30 Siedleczek * Paula Molska 24 Ro¿nowice * 25 VII
24.Micha³ Szablewski 27 Poznañ * Marta Bystrzycka 27 Skórzewo * 1 VIII
25.Jakub Idziak 27 Swarzêdz * Anna B³aszczyk 25 Wierzonka * 8 VIII
26.Norbert Duszyñski 26 Swarzêdz * Agnieszka Mantaj 25 Swarzêdz * 8 VIII
27.Bartosz Grefling 25 Poznañ * Anna Maria Kujath 25 Poznañ * 15 VIII
28. B³a¿ej Paszkiewicz 36 Wierzonka * Anna Szymkowiak 30 Wierzonka * 22 VIII
29.Mateusz Leœniewski 28 Swarzêdz * Katarzyna Cieœlewicz 31 Swarzêdz * 28 VIII

30.Tobias Thieme 36 Niemcy * Katarzyna S³owiñska 31 Niemcy * 29 VIII
31.Piotr Myszkowski 24 Poznañ * Marta Strzelecka 25 Biskupice * 5 IX
32.Damian Dolata 28 Wierzonka * Natalia Lisek 28 Wierzonka * 18 IX
33.Micha³ Janas 29 Paczkowo * Karolina Kacprzak 28 Gruszczyn * 26 IX
34.Wojciech Dobraszak 28 Luboñ * Agnieszka Ratajczyk 26 Poznañ * 2 X
35.Tomasz Kaptur 35 Poznañ * Paulina Michalak 31 Kozieg³owy * 3 X
36.Marcin Bartkowiak 30 Murowana Goœlina * Monika £ysikowska 27 Kawcze
* 10 X
37.Janusz Pajor 30 Turkowice * Honorata Kociach 26 Nawrocko * 10 X
38.Tomasz Springer 30 Poznañ * Katarzyna Gêbarowska 29 Poznañ * 10 X
39.Roger Schlaffke 39 Poznañ * Emilia Pietek 35 Wierzenica * 17 X
40.Witold £aniecki 27 Poznañ * Magdalena Smolibocka 28 Poznañ * 17X
41.Bart³omiej Kolañczyk 27 Poznañ * Alicja Matuszewska 29 Swarzêdz * 24 X
42.Krzysztof £azowski 28 Poznañ * Marta Wadzyñska 28 Poznañ * 24 X

Osoby zmar³e w parafii w Wierzenicy w 2015 roku
imiê nazwisko lat * zamieszkanie data zgonu * nr aktu
1. Jerzy Biniak 78 * Wierzenica 29 VIII * 10
2. Kazimierz Gala 91 * Kar³owice 27 II * 4
3. Stanis³awa Gurbada 91 * Barcinek 8 IX * 11
4. Czes³awa Kowalska 81 * Wierzenica 17 VI * 8
5. Józef Majchrzak 65 * Wierzenica 10 X * 13
6. Kazimiera Nasiadka 82 * Mielno 6 VII * 9
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7. Robert Pawlak 45 * Wierzenica 19 I * 1
8. Maria Rybarczyk 78 * Dêbogóra 2 IV * 5
9. Henryk Segiet 81 * Wierzonka 3 V * 6
10. Jan Skibiñski 68 * Wierzenica 28 IX * 12
11. Jadwiga Talar * 102 Barcinek 24 II * 3
12. Marianna Tarnowska 87 * Kar³owice 4 VI * 7
13. Stanis³aw Temp³owicz 80 * Wierzonka 31 I * 2
14. W³adys³aw Weyna 85 * Mielno 30 XII * 14
Lista dzieci przystêpuj¹cych do I Komunii œw. 31 maja 2015 roku
1. Mi³osz Chruœcicki Kar³owice
2. Ewelina Czapliñska Wierzonka
3. Antoni Dworaczyk D³uga Goslina
4. Stanis³aw Dziekañski
5. B³a¿ej Frysiak
6. Justyna Gruszka Kar³owice
7. Pawe³ Jarz¹bek Kar³owice
8. Patryk Jarzembowski Kar³owice
9. Oliwier Jasik Kar³owice
10. Daria Kalinowska Mielno
11. Kacper Krakowiak Wierzenica
12. Oliwia Kubiszewska Wierzonka
13. Zuzanna Kwiatkowska Dêbogóra
14. Ignacy Kwiatkowski Dêbogóra
15. Kacper Laskowski Wierzenica
16. Antonina Maciejewska
17. Urszula Micha³owska Czerwonak
18. Filip Mikosz Dêbogóra
19. Maciej Nowacki Miêkowo
20. Emilia O¿arowska Mielno
21. Julia Panek Dêbogóra
22. Oliwia Pawlaczyk
23. Adrian Pawlus Kar³owice
24. Maja Aleksandra Powiertowska
25. Piotr Ró¿czka Dêbogóra
26. Katarzyna Surma Wierzonka
27. Filip Tec³aw Stêszewko
28. Filip Wasielak Wierzenica
oprac. xPK
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