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Nie tylko w Wielkim Poście 
Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię
Zaproszenie na 

wielkopostne rekolekcje

W ka¿d¹ Œrodê Popielcow¹, kiedy zaczyna siê Wielki Post, s³yszymy 
w koœciele s³owa wypowiadane przez kap³ana: Nawracajcie siê 
i wierzcie w Ewangeliê. W tym roku te zawo³anie powinno wybrzmieæ 
szczególnie donioœle. Koœció³ uczyni³ je zawo³aniem ca³ego  swojego 
roku duszpasterskiego. 

Ludzie wiary i pobo¿noœci te s³owa rozumiej¹. Wiedz¹, ¿e ze wzglêdu na 
mi³oœæ Boga nale¿y przyj¹æ s³owo zapisane w Ewangelii i staraæ siê nim 
¿yæ. Bêd¹ te¿ pracowaæ nad sob¹ by to co jest u³omnoœci¹ ¿ycia rugowaæ 
z niego. Gorzej jest z tymi, którzy w swoim ¿yciu ziarno wiary zagubili, 
¿yj¹ powierzchownoœci¹ nie wnikaj¹c w g³¹b. Powierzchownoœæ 
prowadzi czêsto wrêcz do zatracenia siê. Kiedy ludzie zapominaj¹ o tym 
co istotne,  ¿yj¹ swoimi, jak¿e czêsto fa³szywymi wyobra¿eniami, 
prowadz¹cymi nie raz wrêcz do ¿yciowej katastrofy. 

Koœció³ ma obowi¹zek przypominania o potrzebie nawrócenia, 
odwracania siê od z³a, od tego co pozornie dobre. Im prêdzej cz³owiek 
zejdzie z drogi folgowania sobie i wejdzie na œcie¿kê pracy nad sob¹,  
tym dla niego lepiej. Oszczêdzi sobie nie jednego rozczarowania, 
niepotrzebnych g³upich zdarzeñ, nie raz te¿ i chorób. ¯ycie ludzkie nie 
jest nie³adem, bez³adem, bezwstydem.  Jest budowaniem na prawie i to 
nie ludzkim, bo cz³owiek jest zbyt u³omny i egoistyczny ale na prawie 
Bo¿ym, uniwersalnym, niezmiennym, takim samym dla wszystkich. Bóg 
nie ma wzglêdu na osoby. Nawrócenie cz³owiek ma czyniæ nie kiedyœ 
tam ale dzisiaj, teraz, od zaraz. Patrz¹c na rozmaite postawy przychodzi 
siê nam zastanowiæ, jak mocno trzeba upaœæ ¿eby wreszcie coœ ³ykn¹æ 
z tego dla siebie...

W ¿yciu ka¿dej wspólnoty duchowej wa¿nym wydarzeniem s¹ 
rekolekcje. Nie wiem jakich s³ów u¿yæ by dotar³o, ¿e te spotkania s¹ 
potrzebne dla wszystkich, nie tylko dla starszych, którzy si³¹ rzeczy 
maj¹ wiêcej czasu i poczucia obowi¹zku, czy tych najpobo¿niejszych.  
S¹ dla ka¿dego, który w poczuciu przyzwoitoœci powie o sobie: jestem 
grzesznikiem. 

      Jeden ze z³oczyñców, których tam powieszono, ur¹ga³ Mu: „Czy 
Ty nie jesteœ Mesjaszem? Wybaw wiêc siebie i nas.” Lecz drugi 
karc¹c go rzek³: „Ty nawet Boga siê nie boisz, chocia¿ 
tê sam¹ karê ponosisz? My przecie¿ sprawiedliwie odbieramy karê 
za nasze uczynki, ale On nic z³ego nie uczyni³.” I doda³ „Jezu, 
wspomnij na mnie gdy przyjdziesz do swego królestwa.” Jezus mu 
odpowiedzia³: „Zaprawdê powiadam ci: dziœ ze mn¹ bêdziesz 
w raju.”

(£k 23,39 – 43)

Do zbawienia wystarczy³o w³aœciwie jedno zdanie:
 m¹dre, szczere, prawdziwe, 
kilka s³ów, które objawi³y inne oblicze cz³owieka. 
Zd¹¿y³ je wypowiedzieæ, 
dobrze, ¿e wypowiedzia³. 
Nie zawsze tak jest. 
O niektórych mówi¹: ¿y³ podle i umar³ podle  
z przekleñstwem na ustach
 i niegodziwoœci¹ w sercu,    
Na drodze krzy¿owej Jezusa chcê Jemu 
towarzyszyæ nios¹c moje dobre s³owo.

Pan Jezus skazany na śmierć.
Złym słowem i nieodpowiedzialnym można 

zabić tak jak nożem.

x Przemysław Kompf
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W naszej parafii rekolekcje odbêd¹ siê 
pocz¹wszy od drugiej niedzieli Wielkiego 
Postu, a wiêc od  1 marca do œrody 
4 marca. Mam nadziejê, ¿e wiele osób 
us³yszy to zaproszenie i weŸmie w nich 
udzia³. Prowadziæ je dla nas bêdzie ks. 
prof. Jacek Hadryœ prodziekan Wydzia³u 
Teologicznego UAM, dyrektor Szko³y 
Katechistów Archidiecezji Poznañskiej. 
Mieliœmy okazjê razem pracowaæ jeden 
rok w Œrodzie Wielkopolskiej, w parafii 
kolegiackiej. Oboje tam trafiliœmy zaraz 
po œwiêceniach, ja w 1986, ks. Jacek 
w 1987 roku. W ci¹gu  tygodnia 

spotkania bêd¹ w Wierzenicy o 18.00 i w Kar³owicach o 19.30.
x Przemys³aw Kompf

Pan Jezus bierze krzyż na swe ramiona. 
Codziennie jestem odpowiedzialny za słowo, 
które wychodzi z moich ust.

Pierwszy upadek Pana Jezusa. 
Jak to jest, że z tych samych ust wychodzi 

błogosławieństwo i przekleństwo.

Bardzo gor¹co dziêkujê za wszelk¹ ¿yczliwoœæ okazywan¹ parafii
 w czasie kolêdy. Cieszê siê, ¿e mogê chocia¿ na chwilê odwiedziæ 
wszystkich. Ró¿nica miêdzy kolêd¹ w mieœcie a tutaj jest ogromna. 
Pracuj¹c w Naramowicach 6 lat mia³em okazjê w prawie wszystkich 

domach byæ dwa razy. Nie pozwala³o to, 
chocia¿ siê stara³em, zapamiêtaæ wszystkich 
spoœród oko³o 10 tysiêcy mieszkañców 
parafii. Przedtem w pozosta³ych miejscach 
pracowa³em krócej,  ze znajomoœci¹ ludzi 
by³o wiêc jeszcze gorzej. Zna³o siê 
stosunkowo  nielicznych. W parafii  
wierzenickiej w wielu domach by³em po raz 

szesnasty. Do tego jeszcze wszystkie inne sytuacje kiedy odwiedza³em 
rodziny. Przez  lata mo¿na sobie wyrobiæ obraz tego co dzieje siê 
w poszczególnych domach. Rol¹ kap³ana jest b³ogos³awiæ. Przypominaæ 
delikatnie o tym, o czym wielu na co dzieñ nie pamiêta, zachêcaæ do 
gorliwoœci przed Bogiem. Niektóre sprawy musz¹ martwiæ, inne raduj¹. 
Do niejednej rozmowy, jak co roku, bêdzie siê wraca³o póŸniej przy 
innych okazjach. Staram siê te¿ dziêkowaæ za wszelkie wyrazy pomocy 
okazywane parafii. Bo¿emu prowadzeniu powierzam ka¿dego z osobna 
i ca³e rodziny.

Jako wspólnota miejsca parafia nasza poma³u siê rozwija. W tym roku 
powiêkszy³a siê ona o kilkunastu mieszkañców. Daje to razem liczbê 
oko³o 1560 osób.  W poszczególnych miejscowoœciach powa¿niejszych 
zmian iloœci osób nie by³o. Jeden dom pojawi³ siê w Bugaju, jeden we 
Wierzonce i trzy w Dêbogórze, Ta ostatnia miejscowoœæ 
przekroczywszy liczbê ponad 270 osób sta³a siê trzeci¹ co do wielkoœci 
w naszej parafii.  Jak zwykle nowych parafian, przyby³ych tutaj 
niedawno, pozdrawiam szczególnie serdecznie. Jako duszpasterzowi 
bêdzie mi bardzo mi³o i chyba tak¿e wszystkim pozosta³ym 
mieszkañcom, je¿eli w naszej œwi¹tyni, w tym naszym miejscu, 
bêdziecie siê czuæ dobrze. Jak co roku odwiedzam te¿ poza parafi¹ 
kilkanaœcie osób, które s¹ przyjació³mi naszego miejsca. Nie sposób nie 
myœleæ o nich  jak o swoich.

Wypada wypowiedzieæ s³owa wdziêcznoœci za wszystkie ofiary 
kolêdowe. W tym roku,  podobnie jak w 
roku ubieg³ym, wielkoœæ wszystkich datków 
przekroczy³a nieznacznie sumê 20 000 
z³otych. Dziêki temu parafia mo¿e z góry 
pop³aciæ wszystkie swoje roczne 
zobowi¹zania wobec diecezji: tacê z 
dwunastu pierwszych niedziel miesi¹ca 5940 
z³ (liczona  od 1/3 mieszkañców  po 1,15 z³), 

Po tegorocznej kolędzie
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Pan Jezus spotyka swą Matkę.
Ile zależy od mądrych słów matki i ojca.

Szymon Cyrenejczyk pomaga 
nieść krzyż Jezusowi.

Aby pomóc czasami wystarczy dobre słowo.

czêœæ daniny diecezjalnej przeznaczonej na utrzymanie centralnych 
instytucji Koœcio³a 1900 z³ (kuria, muzeum, archiwum, dom ksiê¿y 
emerytów),  za materia³y duszpasterskie, w tym obowi¹zkow¹ 
prenumeratê diecezjalnego Miesiêcznika Koœcielnego, biuletynu 
Katolickiej Agencji Informacyjnej i polskiego wydania Osservatore 
Romano 800 z³. Ubezpieczenie obiektów koœcielnych parafii 800 z³. 
Wywóz œmieci z probostwa w ca³ym roku 480 z³. Roczny wynajem butli 
gazowej w Kar³owicach 420 z³. Abonament rtv 230 z³.  Mój ZUS
i podatek skarbowy 4500. Na pr¹d w lutym od³o¿y³em 1000 z³,  na 
wywóz œmieci z cmentarza w kolejnych miesi¹cach 2000 z³. (4000  
zebrane  1 listopada na cmentarzu  starczy³o na pokrycie kosztów 
wywozu œmieci w paŸdzierniku, listopadzie i grudniu 2014 roku
i w styczniu roku bie¿¹cego.) U stolarza w Kobylnicy zamówi³em meble 
kuchenne i do ³azienki w zwi¹zku z przygotowaniem na strychu 
probostwa sali parafialnej wraz z zapleczem. Mam nadziejê, ¿e jeszcze 
w lutym bêd¹ one gotowe.

x Przemys³aw Kompf

Tych prac zupe³nie nie widaæ. Niewiele osób pofatyguje siê by wejœæ na 
strych probostwa i zobaczyæ co siê tam dzieje. Wszystkim 
zainteresowanym chêtnie mogê to pokazaæ, bo przecie¿ nie ma nic 
tajnego. Zaczêliœmy je bardzo szybko na pocz¹tku roku. Zima w niczym 

nam nie przeszkadza. Strych jest ju¿ od 
dawna ogrzewany. Rok temu o tym czasie 
zamknê³y siê wszystkie prace przy wiacie. 
Wtedy zale¿a³o mi na czasie. Teraz nacisku 
czasowego nie ma. Przez grudzieñ uda³o mi 
siê ze œwi¹tecznych zbiórek od³o¿yæ trochê 
pieniêdzy i to przes¹dzi³o, ¿e mogliœmy 
rozpocz¹æ prace. Nie zwleka³em z decyzj¹, 
gdy¿ wiedzia³em, ¿e pracownicy firmy 
budowlanej nie maj¹ akurat zajêcia i chêtnie 
podejm¹ siê realizacji tego zadania. Pan 

Przemys³aw Orczykowski ze wspó³pracownikami kilka lat temu  dobrze 
wykonali trudne roboty przy renowacji krypty. Dwa lata temu pokazali  
siê œwietnie przy budowie wiaty. S¹ dobrymi fachowcami. Dobrze by 
by³o gdyby mogli dalej nasze  prace prowadziæ. 

Na strychu probostwa zaczê³y siê one od uk³adania paneli na pod³odze
i potem p³ytek w ³azience i kuchni. W zak³adzie w Kobylnicy 
zamówi³em te¿ szafki jako wyposa¿enie 
kuchni i ³azienki stanowi¹cych na górze 
zaplecze salki. Swoje prace wykona jeszcze 
elektryk oraz hydraulik, chcê te¿ 
zagospodarowaæ dwa pomieszczenia, które 
bêd¹ zapleczem magazynowym przy skosie 
dachu.  Potem na tym etapie bêdzie trzeba 
zrobiæ krótk¹ przerw¹ dla z³apania oddechu 
finansowego. Dotychczasowe wydatki 
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poch³onê³y 6,5 tysi¹ca z³otych (w tym zmywarka, umywalka, zlew ale 
bez wspomnianych mebli).

Wspomina³em ju¿, ¿e wiêkszoœæ najtrudniejszych prac poza schodami 
zosta³a wykonana w 2010 roku. Wtedy nie myœla³em, ¿e z t¹ koñcówk¹ 
robót trzeba bêdzie czekaæ pe³ne 4 lata. Przygotowania do roku 
Cieszkowskiego parafia potraktowa³a jednak bardzo serio. Tu nie mog³o 
byæ ¿adnych opóŸnieñ. Teraz obchody tego roku mamy za sob¹. Osoby 
zaanga¿owane w to przedsiêwziêcie na pewno mia³y niejedn¹ 
satysfakcjê. Wracamy do naszych pomniejszych ale jak¿e wa¿nych 
spraw. 

Tutejsza parafia dot¹d nie dysponowa³a ¿adn¹ salk¹, gdzie mogliby 
ludzie  gromadziæ siê na spotkaniach. Kilka lat temu uda³o siê tak¹ 
uruchomiæ w Kar³owicach i w miarê potrzeb s³u¿y ona mieszkañcom tej 
miejscowoœci. Tym bardziej potrzeba tego w Wierzenicy. 
Najwa¿niejszym i jednorazowo najkosztowniejszym przedsiêwziêciem 
bêdzie wymiana schodów prowadz¹cych na strych probostwa. Obecny 
ich stan jest z³y. Mog³yby one przy wiêkszym natê¿eniu ruchu nawet 
zagra¿aæ bezpieczeñstwu osób. Przymierzymy siê do tego zadania zaraz 
po Wielkanocy. Nie mo¿na zrobiæ tego po kawa³ku. Nie starczy na to
10 000 z³. Na szczêœcie w tym roku znowu dosta³em zaproszenie na 
prowadzenie dwóch serii rekolekcji w Wielkim Poœcie,  gdzie, mam 
nadziejê, uda  siê rozprowadziæ trochê egzemplarzy „Wierzenickich 
katechez domowych”. To nam trochê dopomo¿e.

Nie potrafiê powiedzieæ kiedy wszystko 
bêdzie gotowe. Na pewno przed latem. 
Terminu jednak nie chcê podawaæ ¿adnego. 
Bêdê siê stara³ skoñczyæ jak najwczeœniej, bo 
przecie¿ nie jest to jedyne tegoroczne zadanie 
materialne parafii. Trudno jest siê braæ za 
nastêpne zadanie nie skoñczywszy jednego.

x Przemys³aw Kompf

Przez kilka lat najpierw parafia, a potem nasze stowarzyszenie we 
wspó³pracy z Wielkopolskim Bankiem ¯ywnoœci rozprowadza³o 
¿ywnoœæ w ramach unijnego programu pomocy dla najbiedniejszej 
ludnoœci (PEAD). W roku 2013 program ten siê skoñczy³. Szczególnie 
du¿a pomoc by³a w latach 2010, 2011 i 2012, kiedy to rzeczywiœcie 
dziesi¹tki ton dotar³o do naszych potrzebuj¹cych. Chocia¿ wysi³ek by³ 
ogromny, wolontariusze chêtnie trud ten podejmowali. W nowym 
siedmioletnim rozliczeniu bud¿etowym Unii Europejskiej program 
PEAD zosta³ zast¹piony przez FEAD. Nie wiem jak to wygl¹da w 
innych krajach, ale w Polsce wprowadzono przy tej okazji nowe zasady 
korzystania z tego programu.

Przede wszystkim zmieniono kryterium korzystania z pomocy. Dot¹d 
organizacja bior¹ca udzia³ w programie mia³a sama mo¿liwoœæ 
zweryfikowania, kto mo¿e korzystaæ z unijnej pomocy. Kryterium 
ubóstwa zosta³o okreœlone doœæ szeroko: dochody poni¿ej minimum 
socjalnego, osoby niepe³nosprawne w rodzinie, rodziny osób 
uzale¿nionych,  zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym przez ¿yciow¹ 
niezaradnoœæ, osoby przewlekle chore, starsze, samotne, rodziny 
wielodzietne, itp. Teraz liczy siê tylko kryterium dochodowe, czyli 
poni¿ej minimum socjalnego na osobê i to bez wzglêdu na sytuacjê 
rodziny. Np. ojciec zarabia du¿o ale wiêkszoœæ przepija. Rodzina jego 
jest przez to w biedzie ale nie mo¿e 
korzystaæ z pomocy. Dalsze przyk³ady 
mo¿na mno¿yæ.  Do tego, ma³o kto wie, 
minimum socjalne jest utrzymywane na 
niskim poziomie. Wiele rodzin 
niezamo¿nych wypad³o z tego kryterium np. 
gdy ktoœ dosta³ podwy¿kê w zarobkach o 
50 z³ i dochód rodziny zwiêkszy³ siê o ca³e 
10 z³ na osobê! Ka¿dy kto chce korzystaæ 
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teraz z pomocy musi udokumentowaæ swoje dochody w Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej i to ostatecznie ta placówka wydaje zgodê na 
korzystanie z niej. 

Organizacje, które bêd¹ realizowaæ ten program maj¹ byæ poddane 
restrykcyjnym kontrolom. Za rozmaite nieprawid³owoœci gro¿¹ im kary. 
Nie ma co siê dziwiæ, ¿e w tej sytuacji znaczna ich czêœæ nie podjê³a siê 
tego zadania. Na nich musia³oby siê skupiaæ niezadowolenie 
odrzuconych. Nikt te¿ nie chce siê narobiæ spo³ecznie i potem zostaæ 
jeszcze pos¹dzonym, ¿e coœ zrobi³ nieprawid³owo i jest oszustem. 
W magazynach Caritas, co sygnalizowa³a prasa i Banku  ¯ywnoœci jest 
sporo towaru, którego nikt nie chce odbieraæ i nie ma komu przekazaæ. 
Na terenie gminy Swarzêdz to zadanie realizuje jedynie PKPS. Tam te¿ 
mo¿na siê w tej sprawie zwracaæ przedstawiaj¹c stosowne 
zaœwiadczenie o dochodach z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 

Dodaæ jeszcze trzeba, ¿e z programu wypad³y wszystkie œwietlice, 
jad³odajnie dla bezdomnych i ubogich, zak³ady opiekuñcze, 
wychowawcze i lecznicze prowadzone zarówno przez stowarzyszenia 
œwieckie jak i instytucje koœcielne. 
 
Oczywiœcie, w tym miejscu trzeba by przypomnieæ, które to partie 
sprawuj¹ w³adzê w Polsce i tak troszcz¹ siê o najbiedniejszych. Trzeba 
pogratulowaæ tym ludziom szczególnej wra¿liwoœci wobec 
potrzebuj¹cych. W rzeczy samej wszystko sprowadza siê do tego by 

ograniczyæ tê pomoc i poczyniæ 
oszczêdnoœci. Wiadomo nie od dziœ, ¿e 
najlepiej siê oszczêdza na biednych i 
niezorganizowanych. S¹ przecie¿ bezbronni. 

Te s³owa piszê jako odpowiedŸ na 
powtarzaj¹ce siê pytania, tak¿e w czasie 
kolêdy, kiedy bêdzie unijna pomoc, która do 
2013 roku by³a rzeczywistym wsparciem 
biedniejszych rodzin. Z programem ruszymy, 

jak wielu innych, wtedy gdy rz¹dz¹cy, nie wiem, czy to jeszcze w tym 
rozdaniu jest mo¿liwe, pójd¹ po rozum do g³owy i zlikwiduj¹ te 
absurdalne zarz¹dzenia i wytyczne.
                                                              x Przemys³aw Kompf 

·     19 stycznia - ju¿ tradycyjnie  Swarzêdzka Orkiestra Dêta daje koncert    
       kolêd w koœciele w Wierzenicy.
· 20 stycznia -  spotkanie cz³onków komitetu obchodów 200. rocznicy. 
· urodzin Augusta Cieszkowskiego na zaproszenie rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu  prof. Grzegorza Skrzypczaka.
· 24 luty - sejmik województwa wielkopolskie przyjmuje uchwalê w sprawie 

stanowiska Roku Cieszkowskiego w województwie wielkopolskim.
· 10 marca - rozpoczê³a funkcjonowanie strona 

www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl 
· 12 marca do obrotu pocztowego wesz³a okolicznoœciowa karta pocztowa 

z okazji 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.
· 16 marca  rozpoczêcie  Roku Augusta hr. Cieszkowskiego w 120 rocznicê 

œmierci. Msza  œwiêta sprawowana przez abp Stanis³awa G¹deckiego, 
Przewodnicz¹cego. Konferencji Episkopatu . Wyg³osi³ homiliê na temat 
Augusta Cieszkowskiego. Udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych powiatu poznañskiego, 
Swarzêdza, Lubonia, UP w Poznaniu, 
organizacji spo³ecznych.  Otwarcie wystawy 
poœwiêconej Augustowi Cieszkowskiemu 
(autorstwa W³odzimierza Buczyñskiego, 
Henryka B³achnio i Ewy Buczyñskiej). 
Nastêpnie prezentowanej w: Swarzêdzu, 
Kórniku-Bninie, Poznaniu, Wêgrowie, 
Grêbkowie i jeszcze dwukrotnie 
w Wierzenicy.

Wydarzenia o których wczeœniej nie pisaliœmy zosta³y krótko omówione.



10 11Wierzeniczenia 1 [116] 2015

Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty.
Aby mowa wasza była zawsze budująca.

Trzeci upadek Pana Jezusa.
Język człowieka to często siedlisko 

nieprawości.

teraz z pomocy musi udokumentowaæ swoje dochody w Oœrodku 
Pomocy Spo³ecznej i to ostatecznie ta placówka wydaje zgodê na 
korzystanie z niej. 

Organizacje, które bêd¹ realizowaæ ten program maj¹ byæ poddane 
restrykcyjnym kontrolom. Za rozmaite nieprawid³owoœci gro¿¹ im kary. 
Nie ma co siê dziwiæ, ¿e w tej sytuacji znaczna ich czêœæ nie podjê³a siê 
tego zadania. Na nich musia³oby siê skupiaæ niezadowolenie 
odrzuconych. Nikt te¿ nie chce siê narobiæ spo³ecznie i potem zostaæ 
jeszcze pos¹dzonym, ¿e coœ zrobi³ nieprawid³owo i jest oszustem. 
W magazynach Caritas, co sygnalizowa³a prasa i Banku  ¯ywnoœci jest 
sporo towaru, którego nikt nie chce odbieraæ i nie ma komu przekazaæ. 
Na terenie gminy Swarzêdz to zadanie realizuje jedynie PKPS. Tam te¿ 
mo¿na siê w tej sprawie zwracaæ przedstawiaj¹c stosowne 
zaœwiadczenie o dochodach z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. 

Dodaæ jeszcze trzeba, ¿e z programu wypad³y wszystkie œwietlice, 
jad³odajnie dla bezdomnych i ubogich, zak³ady opiekuñcze, 
wychowawcze i lecznicze prowadzone zarówno przez stowarzyszenia 
œwieckie jak i instytucje koœcielne. 
 
Oczywiœcie, w tym miejscu trzeba by przypomnieæ, które to partie 
sprawuj¹ w³adzê w Polsce i tak troszcz¹ siê o najbiedniejszych. Trzeba 
pogratulowaæ tym ludziom szczególnej wra¿liwoœci wobec 
potrzebuj¹cych. W rzeczy samej wszystko sprowadza siê do tego by 

ograniczyæ tê pomoc i poczyniæ 
oszczêdnoœci. Wiadomo nie od dziœ, ¿e 
najlepiej siê oszczêdza na biednych i 
niezorganizowanych. S¹ przecie¿ bezbronni. 

Te s³owa piszê jako odpowiedŸ na 
powtarzaj¹ce siê pytania, tak¿e w czasie 
kolêdy, kiedy bêdzie unijna pomoc, która do 
2013 roku by³a rzeczywistym wsparciem 
biedniejszych rodzin. Z programem ruszymy, 

jak wielu innych, wtedy gdy rz¹dz¹cy, nie wiem, czy to jeszcze w tym 
rozdaniu jest mo¿liwe, pójd¹ po rozum do g³owy i zlikwiduj¹ te 
absurdalne zarz¹dzenia i wytyczne.
                                                              x Przemys³aw Kompf 

·     19 stycznia - ju¿ tradycyjnie  Swarzêdzka Orkiestra Dêta daje koncert    
       kolêd w koœciele w Wierzenicy.
· 20 stycznia -  spotkanie cz³onków komitetu obchodów 200. rocznicy. 
· urodzin Augusta Cieszkowskiego na zaproszenie rektora Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu  prof. Grzegorza Skrzypczaka.
· 24 luty - sejmik województwa wielkopolskie przyjmuje uchwalê w sprawie 

stanowiska Roku Cieszkowskiego w województwie wielkopolskim.
· 10 marca - rozpoczê³a funkcjonowanie strona 

www.cieszkowski.parafia-wierzenica.pl 
· 12 marca do obrotu pocztowego wesz³a okolicznoœciowa karta pocztowa 

z okazji 200-lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego.
· 16 marca  rozpoczêcie  Roku Augusta hr. Cieszkowskiego w 120 rocznicê 

œmierci. Msza  œwiêta sprawowana przez abp Stanis³awa G¹deckiego, 
Przewodnicz¹cego. Konferencji Episkopatu . Wyg³osi³ homiliê na temat 
Augusta Cieszkowskiego. Udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz 
samorz¹dowych powiatu poznañskiego, 
Swarzêdza, Lubonia, UP w Poznaniu, 
organizacji spo³ecznych.  Otwarcie wystawy 
poœwiêconej Augustowi Cieszkowskiemu 
(autorstwa W³odzimierza Buczyñskiego, 
Henryka B³achnio i Ewy Buczyñskiej). 
Nastêpnie prezentowanej w: Swarzêdzu, 
Kórniku-Bninie, Poznaniu, Wêgrowie, 
Grêbkowie i jeszcze dwukrotnie 
w Wierzenicy.

Wydarzenia o których wczeœniej nie pisaliœmy zosta³y krótko omówione.



12 13Wierzeniczenia 1 [116] 2015

Pan Jezus z szat obnażony.
Wypowiadane słowa wręcz nas obnażają.

Pan Jezus przybity do krzyża.
Ile bólu i cierpienia idzie razem z 

krzywdzącym słowem?

· 18 marca   uchwa³ê w sprawie stanowiska Roku Cieszkowskiego 
w powiecie poznañskim  przyjmuje Rada Powiatu. 

· 23 marca - ca³ostronicowy artyku³ o obchodach Roku Cieszkowskiego
 w „Przewodniku Katolickim”.

· 25 marca - Rada Miejska w Swarzêdzu przyjmuje stanowisko w sprawie 
obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego na terenie miasta 
i gminy Swarzêdz.

· 26 marca - fina³ konkursów o Auguœcie Cieszkowskim og³oszonych przez 
SP w Wierzonce.

· 8 kwietnia - spotkanie cz³onków komitetu obchodów 200. rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego na zaproszenie Rafa³a Marka wiceburmistrza 
Lubonia.

· 5-9 kwietnia  rekolekcje wielkopostne na terenie parafii, prowadzone przez 
ks. Piotra Ostañskiego - biblistê.

· 17-19  kwietnia - czuwanie modlitewne w koœciele przy ciemnicy i przy 
grobie.

· 26 kwietnia - XXXVI wojewódzki rajd wiosenny  „Szukamy wiosny w 
lesie” œladami Augusta Cieszkowskiego do Wierzenicy. 

· 27 kwietnia -w parafii goœci³  Krzy¿ Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Msza œw. 
dziêkczynna za pontyfikat i kanonizacjê papie¿a Jana Paw³a II

· 28 kwietnia  wyk³ad prof. Stanis³awa Koz³owskiego z Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu „Augusta Cieszkowskiego promieniowanie 
myœli, czynu i serca” w Oœrodku Kultury w Swarzêdz.

· 28 kwietnia - Gminna Biblioteka Publiczna w Grêbkowie, powiat Wêgrów 
w³¹czaj¹c siê w obchody Roku Augusta Cieszkowskiego zorganizowa³a 

oprócz wczeœniejszych konkursów 
plastycznych, konkurs wiedzy o ¿yciu
 i twórczoœci filozofa adresowany do uczniów 
szkó³ podstawowych i gimnazjum.

·     29 kwietnia Rada Miejska w Swarzêdzu 
nada³a placowi przed koœcio³em w 
Wierzenicy imiê Augusta Cieszkowskiego. 

·      kwiecieñ - koncepcja o³tarzy w Kar³owicach. 

·     kwiecieñ/maj - przywrócenie Alei  Filozofów 
charakteru spacerowo- rekreacyjnego przez 
Nadleœnictwo Babki.

· 2 maja - Rodzinny Turystyczny Rajd Samochodowy „Jedziemy do Augusta 
Cieszkowskiego” zorganizowany przez Miasto i Gminê Swarzêdz 
w ramach obchodów Œwiêta Patrona Miasta.

· od 30 kwietnia do odpustu 3 maja nieustaj¹ca adoracja Najœwiêtszego 
Sakramentu, modlitwa za rodziny, parafiê, ojczyznê i za Ukrainê. W trakcie  
mszy 3 maja wrêczenie 8 statuetki Przyjaciel Wierzenicy prof. 
Zbigniewowi Kundzewiczowi. Po mszy przed koœcio³em  agapa i wystêpy 
artystyczne.

· 3 maja - majówka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hrabiego 
Cieszkowskiego w Luboniu. Prezentacja pierwszej czêœci rêcznie 
przepisywanego Ojcze nasz (z udzia³em wierzenickich parafian).

· 15 maja 2014 roku w Kolegium Rungego mini konferencja  poœwiêconej 
Augustowi Cieszkowskiemu na Uniwersytecie Przyrodniczym.

· 7 czerwca - Maraton Lednicki po raz dziewi¹ty w Kar³owicach.

· 8 czerwca - wrêczenie przyznanej przez Klub Profesorów  „Wierzenica”, 
szóstej statuetki Augusta Cieszkowskiego prof. Grzegorzowi 
Skrzypczakowi, rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
ZapowiedŸ ksi¹¿ki ...Na skrzyd³ach myœli... z wierszami o Auguœcie 
Cieszkowskim i Wierzenicy.

· 14 czerwca - delegacja z parafii uczestniczy w uroczystym nadaniu im. 
Augusta Cieszkowskiego , Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy 
Ró¿anej powiat krasnostawski.

· 18-21 czerwca - IX Wierzenickie Czytanie S³owa.

· 19 czerwca - Radio Emaus nadaje trzy 
czêœciow¹ audycjê poœwiêcon¹ Augustowi 
Cieszkowskiemu.

· 20 czerwca msza œw. przy figurze na 
Maruszce a po mszy agapa.

· Lipiec - wyjazd na wypoczynek letni dzieci, 
m³odzie¿y i doros³ych do Prudnika.

· 14 sierpnia - msza œw. w wigiliê uroczystoœci 
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Pan Jezus z szat obnażony.
Wypowiadane słowa wręcz nas obnażają.

Pan Jezus przybity do krzyża.
Ile bólu i cierpienia idzie razem z 

krzywdzącym słowem?
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Pan Jezus umiera na krzyżu.
Wielka siła jest w słowie przebaczenia.

Pan Jezus zostaje zdjęty z krzyża.
Potrzeba nie tylko dobrych słów 

ale i czynów miłości.

Wniebowziêcia NMP na cmentarzu w Wierzenicy.

· 26 sierpnia - 15 lecie pos³ugi w parafii ks. Przemka.

· 3 wrzeœnia - Stanowisko Rady Miasta Poznania w zwi¹zku z 200. rocznic¹ 
urodzin Augusta Cieszkowskiego.

· 6 wrzeœnia - w Wierzenicy zagra³y Trebunie -Tutki w trakcie  Nocy 
Koœcio³ów Drewnianych na bis, zorganizowanej wspólnie przez  Zwi¹zek 
Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” oraz gminy Swarzêdz i Czerwonak, 
w ramach obchodów 200-letniej rocznicy urodzin wybitnego 
Wielkopolanina Augusta Cieszkowskiego.

· 6 wrzeœnia -  Miejska Biblioteka Publiczna im A. Cieszkowskiego 
w Wêgrowie by³a organizatorem  Europejskich  Dni Dziedzictwa 
w Wêgrowie pod has³em „Dziedzictwo ziemi wêgrowskiej  Ÿród³a 
to¿samoœci Augusta Cieszkowskiego”. W programie by³y: wyjazd do 
skansenu w Suchej i zwiedzanie siedziby rodu Cieszkowskich, wystawa 
poœwiêcona A. Cieszkowskiemu, zwiedzanie krypty rodziny Cieszkowskich 
w wêgrowskim klasztorze.

· 7 wrzeœnia - 32 osoby pod¹¿a³y z parafialn¹ pielgrzymk¹ na odpust do 
D¹browieckiej Madonny. Mieszkañcy Mielna i Klin po raz szósty witali 
powracaj¹cych pielgrzymów na Maruszce.

· 12 wrzeœnia - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednog³oœnie przyj¹³ uchwa³ê 
w sprawie uczczenia pamiêci Augusta Cieszkowskiego w 200. rocznicê 
Jego urodzin. 

· 12 wrzeœnia  inauguracja  Œcie¿ki im. Augusta Cieszkowskiego ³¹cz¹cej 
Kicin z Wierzenic¹.

·   13 wrzeœnia  - g³ówne uroczystoœci 200-lecia 
urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego:

- w Swarzêdzu ods³oniêcie pomnika Augusta 
Cieszkowskiego ufundowanego przez Jacka 
Wojciechowskiego - Przyjaciela Wierzenicy.

- w Wierzenicy uroczysta msza œw. S³owo 
wyg³osi³ x. kanonik Bogdan Reformat proboszcz 
parafii œw. Jana Vianey`a na So³aczu, duszpasterz 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
którego patronem jest August Cieszkowski.

- po mszy agapa i spotkanie z Augustem, 

w którego wcieli³ siê aktor Andrzej Lajborek

-  ods³oniêcie tablicy poœwiêconej Augustowi Cieszkowskiemu  na Dworze 
Wierzenica fundowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy.

- spotkanie we dworze i pierwsza prezentacja album  Hr. August Cieszkowski  
autorstwa Henryka B³achnio, Ewy Jaros³awy Buczyñskiej i W³odzimierza 
Buczyñskiego wydanego przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im. Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzonce.

·   17 wrzeœnia  - Cieszkowskim podczas Europejskich Dni Dziedzictwa
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2014  „Dziedzictwo  Ÿród³o 
to¿samoœci” w Sali Czerwonej Pa³acu Dzia³yñskich w Poznaniu odby³ siê 
wyk³ad prof. Stanis³awa Koz³owskiego „Dom Augusta Cieszkowskiego”. Trzy 
jego czêœci zosta³y zatytu³owane: Przestrzeñ ¿ycia rodzinnego, Dom ojczysty, 
którego nie by³o, A kiedy rozpadnie siê dom doczesnej pielgrzymki … . Ka¿da 
sk³ada³a siê z kilku podrozdzia³ów. Ca³oœæ zakoñczy³o podsumowanie. W ten 
sposób Oddzia³ Terenowy Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu wraz 
z Bibliotek¹ Kórnick¹ PAN nawi¹za³y do  obchodów przypadaj¹cej w tym roku 
200. rocznicy urodzin tego wybitnego filozofa, dzia³acza spo³ecznego oraz 
przyrodnika. /EWB/

·   20 wrzeœnia - mieszkañcy i goœcie ulicy Cieszkowskiego w Bydgoszczy 
uczestniczyli w œwiêcie ulicy zwi¹zanym z 200. rocznic¹ urodzin jej patrona.

·   21 wrzeœnia  - Koncert dla Cieszkowskiego
Na niedzielny wieczór Dariusz Szmyt Burmistrz Miasta Luboñ zaprosi³ 
mieszkañców na koncert bêd¹cy uwieñczeniem obchodów 200. rocznicy 
urodzin Augusta hrabiego Cieszkowskiego. W koœciele œw. Jana Bosko 
wyst¹pi³ Chór Mêski Kompanii Druha 
Stuligrosza prezentuj¹c pieœni patriotyczne oraz 
religijne. Wystêp poprzedzony by³ laudacj¹ 
postaci Augusta Cieszkowskiego. Wyg³osi³ j¹ 
lubonianin, znany historyk  prof. Janusz Karwat. 
Koncert ten by³ kolejnym ogniwem 
rocznicowych obchodów w Luboniu. Nastêpnym 
bêdzie 14 paŸdziernika uroczyste ods³oniêcie, ju¿ 
stoj¹cego, kamienia z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹ 
jubileusz hrabiego Augusta w obrêbie dawnego 
folwarku ¿abikowskiego /EWB/
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Pan Jezus złożony do grobu.
Dobre słowa przenikają tajemnicę grobu.

·  24 wrzeœnia - Mi³oœnicy Poznania poznawali Cieszkowskiego
Towarzystwo Mi³oœników Miasta Poznania im. Cyryla Ratajskiego (TMMP) 
zaprosi³o swoich cz³onków na spotkanie w Sali Sesyjnej Urzêdu Miasta 
Poznania (Plac Kolegiacki 17). Jego tematem by³a Dwusetna rocznica urodzin 
Augusta Cieszkowskiego. Na zaproszenie prezesa TMMP prof. Antoniego 
Szczuciñskiego przedstawiliœmy ¿ycie i dokonania Augusta Cieszkowskiego. 
Obok widomoœci o charakterze ogólnym wyeksponowaliœmy mniej znane w¹tki 
zwi¹zane z podpoznañskim w XIX wieku (wieœ Wilda) i poznañskimi adresami 
Augusta Cieszkowskiego. To zagadnienie wywo³a³o du¿e zainteresowanie 
s³uchaczy. Pojawi³a siê nawet propozycja umieszczenia tablicy na 
odbudowanym domu na naro¿niku ul. M³yñskiej i placu Cyryla Ratajskiego, 
w miejscu gdzie mieszka³ Odpowiadaliœmy te¿ na pytania o szko³y nosz¹ce imiê 
Augusta Cieszkowskiego i dlaczego skoro jest patronem Uniwersytetu 
Przyrodniczego nie ma jego nazwiska w nazwie uczelni. Po naszym 
wyst¹pieniu prezes Antoni Szczuciñski, sam bêd¹cy filozofem, mówi³ w bardzo 
przystêpny sposób o Auguœcie Cieszkowskim jako filozofie europejskim. 
/EWB/

·  25 wrzeœnia - Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu zaprosi³a mieszkañców 
miasta i gminy na prezentacjê trzech wydawnictw zwi¹zanych z Augustem 
Cieszkowskim, które dot¹d ukaza³y siê w roku jego 200. rocznicy urodzin. By³y 
to: album Hr. August Cieszkowski, „Na skrzyd³ach myœli… August Cieszkowski i 
ziemia wierzenicka w poezji” oraz „August hrabia Cieszkowski z Wierzenicy”  
numer specjalny „Wierzeniczeñ” 6 [111]2014. 

·  27 wrzeœnia - XXI edycja rajdu  „Witamy jesieñ u Augusta Cieszkowskiego”. 

·  28 wrzeœnia na mszy œw. o godz. 11:00 muzyk Jan Budziaszek z³o¿y³ swoje 
œwiadectwo wiary w Jezusa.

·    wrzesieñ - specjalne wydanie „Wierzeniczeñ” 
poœwiêcone postaci Augusta Cieszkowskiego.

·     wrzesieñ - w kwartalniku „Nauka” ukaza³ siê 
artyku³ Mêdrzec z Wierzenicy W dwusetn¹ 
rocznicê urodzin Augusta Cieszkowskiego 
prof. Zbigniewa Kundzewicza.

·    1 paŸdziernika - rozpoczêcie w koœciele 
modlitwy ró¿añcowej.

·    2 paŸdziernika  - Swarzêdzka wieczornica
 o Cieszkowskim

Towarzystwo Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej oraz Zespó³ Szkó³ nr 1 im. 
Powstañców Wielkopolskich w Swarzêdzu wieczornic¹ przybli¿y³y postaæ 
Augusta hrabiego Cieszkowskiego mieszkañcom miasta, w tym uczniom jednej 
z klas. Swoje spostrze¿enia zwi¹zane z genealogi¹ rodu Cieszkowskich 
przedstawi³ dr Andrzej. Przychodzki. Fragmenty pamiêtnika panny Klary 
Dembiñskiej  Zamoyscy i Cieszkowscy we wspomnieniach Klary Dembiñskiej 
zaprezentowa³a Karolina Rumiñska uczennica klasy II Technikum Hotelar-
skiego ZS nr 1. Strój i aran¿acja miejsca znakomicie wprowadza³y w klimat 
epoki. Postaæ, wêdrówki i dokonania bohatera wieczoru przedstawi³a w formie 
prezentacji multimedialnej Sandra Bocian, uczennica klasy III Technikum 
Informatycznego. Po czêœci merytorycznej goœcie z pose³ Bo¿en¹ Szyd³owsk¹, 
burmistrz Ann¹ Tomick¹, oraz radnymi Powiatu i Rady Miejskiej zostali 
zaproszeni przez Przemys³awa Jankiewicza dyrektora Swarzêdzkiej Jedynki na 
poczêstunek, który przygotowa³y klasy Technikum Gastronomicznego 
i Hotelarskiego. /EWB/

·   5 paŸdziernika - z Wierzenicy do Kicina spacer ró¿añcowy (40osób).

·   14 paŸdziernika - w trakcie mszy odpustowej  poœwiêcenie nowego o³tarza 
w Kar³owicach ( autorami projektu s¹ Magdalena i Jacek Gorczycowi - 
Przyjaciele Wierzenicy).

· 16 paŸdziernika - O Cieszkowskim w Stalowej Woli
Wydzia³ Zamiejscowy Prawa i Nauk o Spo³eczeñstwie w Stalowej Woli 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II zorganizowa³ 
miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ na temat Aktualnoœæ myœli Augusta 
Cieszkowskiego (1814-1894) W dwusetn¹ rocznicê urodzin. Obrady 
konferencji toczy³y siê w budynku Auli im. Solidarnoœci. Bezpoœrednio kwestii 
socjalnej u Cieszkowskiego dotyczy³ referat: August Cieszkowski jako 
prekursor pracy socjalnej Anny Witkowskiej-Paleñ (KUL, Stalowa Wola). Ten 
temat ukazuje zupe³nie nowe widzenie jego postaci przedstawione w 
powi¹zaniu z funkcjonuj¹cym na KUL od 2010 roku kierunkiem praca socjalna 
Kwestie spo³eczne znalaz³ siê równie¿ w referatach: „Wolnoœæ, równoœæ, 
braterstwo” w „Ojcze nasz” Augusta Cieszkowskiego Wies³awy Sajdek 
i August Cieszkowski o ekonomii Marii Borowskiej, obie prelegentki z  KUL, 
Stalowa Wola. O szerszym aspekcie myœli Cieszkowskiego mówi³ Pawe³ 
Sajdek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków) 
w referacie: August Cieszkowski o Indiach. Jak wygl¹daj¹ aktualnoœæ myœli 
i dzia³ania wokó³ postaci Cieszkowskiego w œrodowisku lokalnym przedstawi³a 
i ilustrowa³a zdjêciami Ewa Jaros³awa Buczyñska  Wierzenica w dwusetn¹ 
rocznicê urodzin Augusta Cieszkowskiego. Z kolei bezpoœrednie dokonania 
samego bohatera konferencji dla regionu, w którym sta³ siê jedn¹ z czo³owych 
postaci w XIX wieku omówi³ W³odzimierz Buczyñski w równie¿ ilustrowanym 
zdjêciami, referacie: Dzia³alnoœæ organizacyjna Augusta Cieszkowskiego 
w Wielkopolsce. Szkoda, ¿e czêœæ wyst¹pieñ prelegentów z przyczyn 
niezale¿nych od organizatorek  dr Wies³awa Sajdek i dr Anna Witkowska-Paleñ 
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Pan Jezus złożony do grobu.
Dobre słowa przenikają tajemnicę grobu.
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zaprosi³o swoich cz³onków na spotkanie w Sali Sesyjnej Urzêdu Miasta 
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miasta i gminy na prezentacjê trzech wydawnictw zwi¹zanych z Augustem 
Cieszkowskim, które dot¹d ukaza³y siê w roku jego 200. rocznicy urodzin. By³y 
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zaproszeni przez Przemys³awa Jankiewicza dyrektora Swarzêdzkiej Jedynki na 
poczêstunek, który przygotowa³y klasy Technikum Gastronomicznego 
i Hotelarskiego. /EWB/

·   5 paŸdziernika - z Wierzenicy do Kicina spacer ró¿añcowy (40osób).

·   14 paŸdziernika - w trakcie mszy odpustowej  poœwiêcenie nowego o³tarza 
w Kar³owicach ( autorami projektu s¹ Magdalena i Jacek Gorczycowi - 
Przyjaciele Wierzenicy).

· 16 paŸdziernika - O Cieszkowskim w Stalowej Woli
Wydzia³ Zamiejscowy Prawa i Nauk o Spo³eczeñstwie w Stalowej Woli 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw³a II zorganizowa³ 
miêdzynarodow¹ konferencjê naukow¹ na temat Aktualnoœæ myœli Augusta 
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powi¹zaniu z funkcjonuj¹cym na KUL od 2010 roku kierunkiem praca socjalna 
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Sajdek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków) 
w referacie: August Cieszkowski o Indiach. Jak wygl¹daj¹ aktualnoœæ myœli 
i dzia³ania wokó³ postaci Cieszkowskiego w œrodowisku lokalnym przedstawi³a 
i ilustrowa³a zdjêciami Ewa Jaros³awa Buczyñska  Wierzenica w dwusetn¹ 
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nie dosz³a do skutku. Na konferencji goœcili Monika Nagowska i Jacek Jagie³³o 
z Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej. 
Przypomnijmy August Cieszkowski zosta³ patronem tej szko³y 14 czerwca 2014 
roku. /EWB/

·   24 paŸdziernik - rozegrany jedenasty  konkurs  „Biblia dla Ciebie” - pytania 
dotyczy³y Pism œw. Jana. Laureatem zosta³a Wioletta Sawicka startuj¹ca wraz z 
synem Micha³em. 

·   30 paŸdziernika - Cieszkowski na Cieszkowskiego
W Swarzêdzu przy ulicy Cieszkowskiego 38 dzia³a jeden z dwóch salonów 
optycznych prowadzonych przez Nataliê i Rados³awa Przybylskich. Na 
masztach przed salonem w³aœciciele zawiesili 3 flagi z podobizn¹ Augusta 
Cieszkowskiego (wed³ug litografii Maksymiliana Fajansa) i napisem August 
Cieszkowski Patron Ulicy. S¹dz¹c po pytaniach klientów (jak mówi¹ 
pomys³odawcy) to niew¹tpliwie ciekawa forma popularyzacji patrona ulicy a 
zarazem i firmy. Rozwa¿aj¹ te¿ postawienie przy zak³adzie popiersia Augusta 
Cieszkowskiego. /EWB/
·   paŸdziernik - 15 lat dzia³alnoœci Parafialnego Zespo³u Caritas w Wierzenicy.

·   paŸdziernik  w Luboniu ukaza³a siê ksi¹¿ka Wybitni Wielkopolanie b³. 
Edmund Bojanowski i hr. August Cieszkowski w 200. rocznicê urodzin.  

·   listopad - Obchody Jubileuszu 200-lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego

Gminna Biblioteka Publiczna w Grêbkowie w³¹czy³a siê czynnie  w obchody 
200 urodzin Augusta Cieszkowskiego. W ci¹gu bie¿¹cego roku w GBP 
zorganizowano gazetki, konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy o Auguœcie 
Cieszkowskim dla dzieci i m³odzie¿y z terenu gminy Grêbków. Konkursy 
cieszy³y siê ogromnym zainteresowaniem, wziê³o  w nich udzia³ ogó³em  100 
uczestników. Podsumowaniem obchodów by³a wystawa jubileuszowa autorstwa 
H. B³achnio, W. i E.J. Buczyñskich wystawiona  w œwietlicy OSP w Grêbkowie. 
Zorganizowanie wystawy zbieg³o siê z obchodami Œwiêta Niepodleg³oœci 11 
listopada, podczas których mieszkañcy gminy mogli obejrzeæ i wys³uchaæ 
prezentacji Ma³gorzaty Piórkowskiej i Miros³awa Roguskiego. Wystawê mogli 
równie¿ obejrzeæ uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza oraz Publicznego Gimnazjum im.  J. Paw³a II. Wystawê tê 
obejrza³o ponad 300 osób. Na pami¹tkê obchodów GBP dosta³a specjalne 
wydanie „Wierzeniczenia” poœwiêconego Augustowi Cieszkowskiemu oraz 
albumowe wydanie pt. „ Hr. August Cieszkowski” autorstwa H. B³achnio, E.J. 
Buczyñskiej oraz  W. Buczyñskiego za który bardzo serdecznie dziêkujemy 
autorom, a w szczególnoœci Panu W³odzimierzowi Buczyñskiemu./ Wanda 
Miszczak/

·   14 listopada  - Popo³udnie z dokumentem, popo³udnie z Cieszkowskimi

Do najpiêkniejszej z sal poznañskiego ratusza, renesansowej Sali Wielkiej 
zawita³o blisko 70 osób na ju¿ pi¹te spotkanie z cyklu „Popo³udnie  z 

dokumentem” zatytu³owane: August Cieszkowski - w 200 rocznicê urodzin. 
Zorganizowa³y je: Archiwum Pañstwowe w Poznaniu wraz z Muzeum Historii 
Miasta Poznania oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Wiêkszoœæ z 
oœmiu wyst¹pieñ, bardzo merytorycznych i ciekawie ilustrowanych dotyczy³a 
archiwaliów zwi¹zanych z Cieszkowskimi czy ich konserwacji. Tylko ks. 
Przemek opowiada³ o konserwacji spuœcizny materialnej  krypty 
Cieszkowskich. Niektóre z przedstawianych dokumentów mo¿na by³o obejrzeæ 
„na ¿ywo” na wystawie: August Cieszkowski (1814-1894) - ze zbiorów 
Archiwum Pañstwowego w Poznaniu. Podobnie jak okaza³ych rozmiarów  
blisko 2 metry wysokoœci projektu pami¹tkowego tableau (potocznie tablo) 
Augusta Cieszkowskiego, prezesa Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk 
ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania. By³y te¿ odczytane  Listy 
Cypriana Kamila Norwida, Karola Libelta i innych do Augusta 
Cieszkowskiego. /W³odzimierz Buczyñski/

·   listopad - Z Cieszkowskimi  Dni Patrona Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu
 Od 20 do 22 listopada 2014 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
obchodzi³ Dni Patrona, którym jest August Cieszkowski. Przypada³y one w 
144 rocznicê rozpoczêcia funkcjonowania Szko³y Rolniczej im. Haliny w 
¯abikowie. 20 listopada zosta³o uroczyœcie otwarte wyremontowane Kolegium 
Cieszkowskich. Natomiast dzieñ póŸniej  podczas wieczornicy poœwiêconej 
pamiêci patrona  Natchnienie, wiedza i czyn, o Auguœcie Cieszkowskim 
opowiada³a Barbara Wachowicz. Spotkaniu towarzyszy³y wystawy. Wœród  
wydawnictw obok ju¿ wydanych w tym roku by³y dwie nowoœci: Nie tylko 
Wierzenica O Auguœcie Cieszkowskim w dwusetn¹ rocznicê urodzin oraz 
Wybitni Wielkopolanie b³. Edmund Bojanowski i hr. August Cieszkowski W 200. 
rocznicê urodzin. Wierzenica, w pracach studentów architektury krajobrazu 
by³a zaprezentowana na planszach, którym towarzyszy³ portret hr. Augusta 
namalowany przez studentkê Lidiê Szuster (wzorowany na obrazie Kazimierza 
Pochwalskiego). Ogromnym zainteresowaniem cieszy³y siê: wystawa 
rysunków i komiksów powsta³ych na konkursy zorganizowane pod egid¹ 
Szko³y Podstawowej w Wierzonce oraz rêcznie przepisane Ojcze nasz z 
luboñskiej Cieszkowianki (SP nr 2). Zwieñczeniem ci¹gu wystawienniczego 
by³a wystawa jubileuszowa po raz pierwszy zaprezentowana 16 marca w 
Wierzenicy(autorstwa H. B³achnio, W i E.J. Buczyñskich). Ukaza³o siê 
specjalne wydanie uczelnianego pisma „Wieœci Akademickie”, które od 2009 r. 
systematycznie prezentuje patrona uczelni. Numer w ca³oœci jest poœwiêcony 
jego osobie. Przed po³udniem tego dnia podczas tradycyjnej uroczystoœci 
zwi¹zanej z uhonorowaniem pracowników i osób zas³u¿onych dla uczeni oraz 
awansami naukowymi, Fundacja Zak³ady Kórnickie przekaza³a kopiê, 
autorstwa Jerzego Winklera, portretu namalowanego przez Marcelego 
Krajewskiego na uroczystoœæ 50-lecia pracy naukowej Augusta 
Cieszkowskiego w 1893 roku. Na zakoñczenie uroczystych obchodów 22 
listopada, odby³ siê V Koncert Galowy z okazji 200-lecia urodzin Patrona 
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równie¿ obejrzeæ uczniowie z Publicznej Szko³y Podstawowej im. H. 
Sienkiewicza oraz Publicznego Gimnazjum im.  J. Paw³a II. Wystawê tê 
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Buczyñskiej oraz  W. Buczyñskiego za który bardzo serdecznie dziêkujemy 
autorom, a w szczególnoœci Panu W³odzimierzowi Buczyñskiemu./ Wanda 
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·   14 listopada  - Popo³udnie z dokumentem, popo³udnie z Cieszkowskimi

Do najpiêkniejszej z sal poznañskiego ratusza, renesansowej Sali Wielkiej 
zawita³o blisko 70 osób na ju¿ pi¹te spotkanie z cyklu „Popo³udnie  z 

dokumentem” zatytu³owane: August Cieszkowski - w 200 rocznicê urodzin. 
Zorganizowa³y je: Archiwum Pañstwowe w Poznaniu wraz z Muzeum Historii 
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Uczelni Augusta hr. Cieszkowskiego. Osnow¹ jego pierwszej czêœci by³ 
m³odzieñczy wiersz Augusta Cieszkowskiego  Œpiew na nutê piosnki o maju.
· listopad - wydanie specjalne „Wieœci Akademickich” poœwiêcone 

Augustowi Cieszkowskiemu. ( za które redakcja w styczniu 2015 r. 
odebra³a Znak Dobra)

· 6 grudnia - parafialny odpust . Mszê celebrowa³ ks. Jan Pieczonka by³y 
proboszcz parafii. Numerem 115 „Wierzeniczeñ” zamknê³y 15 rok 
istnienia.

· 18 grudnia  - Zakoñczenie obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego

Ostatni¹ uroczystoœci¹ w ramach obchodzonej w 2014 roku 200. rocznicy urodzin 
Augusta Cieszkowskiego by³o walne zebranie cz³onków Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk. Odby³o siê ono wieczorem w sali posiedzeñ PTPN. Natomiast 
przedpo³udniem odby³a siê konferencja naukowa  August Cieszkowski in memoria³, 
zorganizowanej przez PTPN wraz z Wydzia³em Filologii Polskiej i Klasycznej 
UAM. Wyg³oszono 6 referatów. Urzêduj¹cy prezes PTPN, prof. Andrzej Gulczyñski 
rozpoczynaj¹c uroczyste walne zebranie powita³ obecnych, wœród nich prof. 
Grzegorza Skrzypczaka - rektora Uniwersytetu Przyrodniczego, Annê Gruszeck¹ - 
dyrektor Biblioteki Raczyñskich, prof. Leona Kozackiego - by³ego prezesa PTPN. 
W sposób szczególny - kilkoro cz³onków Komitetu obchodów 200. rocznicy 
urodzin Augusta Cieszkowskiego zaproszonych na tê uroczystoœæ. Przedstawia³ 
najwa¿niejsze wydarzenia zwi¹zane z obchodami, rozpoczynaj¹c od inicjatywy 
zespo³u redakcyjnego „Wierzeniczeñ” w 2010 roku. Wœród przywo³anych znalaz³y 
siê remonty krypty i dworu Cieszkowskich, wydawnictwa zwi¹zane z jubileuszem, 
wystawa, uchwa³y gremiów samorz¹dowych i sejmowa (zosta³ przytoczony 
fragment), uroczystoœci marcowe i wrzeœniowe (w tym ods³oniêcie pomnika w 
Swarzêdzu i tablicy w Wierzenicy) oraz wydarzenia listopadowe w poznañskim 
ratuszu i na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zosta³y te¿ zaprezentowane instytucje i 
wybrane osoby zaanga¿owane w dzia³ania rocznicowe. Nastêpnie prof. Jerzy Fieæko 
wyst¹pi³ z wyk³adem Cieszkowski  Krasiñski  Mickiewicz: relacje i wp³ywy a Joanna 
Pietrowicz pokaza³a i omówi³a „Cieszkowiana” ze zbiorów Biblioteki PTPN. 
Przedstawione przez ni¹ fotografie i dokumenty oraz wiele innych mo¿na by³o 
obejrzeæ w gablotach znajduj¹cych siê w sali posiedzeñ PTPN. Walne zebranie 
PTPN by³o ostatni¹ uroczystoœci¹ ale nie ostatnim wydarzeniem zwi¹zanym z 
obchodami. 19 grudnia, w piwnicach Dworu Wierzenica zawis³y tablice tworz¹ce 
k¹cik z nazwami ulic  nazwiskami osób, które mieszka³y w wierzenickim dworze, 
odwiedza³y go b¹dŸ chcia³y to uczyniæ. 20 grudnia, w dodatku regionalnym 
„Gazety Wyborczej” ukaza³ siê ca³ostronicowy artyku³ prof. Zbigniewa W. 
Kundzewicza Myœliciel z Wierzenicy. Do 16 stycznia 2015 roku w Bibliotece 
Raczyñskich by³a wystawa S³owo i czyn. Edmund Bojanowski i August Cieszkowski 
w dwusetn¹ rocznicê urodzin. 

· grudzieñ - kolejny raz ogieñ betlejemski w parafii.

opracowa³a Ewa J. Buczyñska

 Imiê nazwisko data urodzenia * chrztu zamieszkanie * nr aktu

1. Julia Adamska 20 VII 2013 * 10 V Kar³owice * 4
2. Kazimierz Barteczka 20 X 2013 * 30 III Dêbogóra * 15
3. Ida Michalina Bartkowiak 1 XI 2013 * 28 IX Warszawa * 36 
4. Kornelia Beczer 28 II 2013 * 22 VI Kobylnica * 27
5. Alan Begier 26 V 2014 * 16 XI Barcinek * 42
6. Olga Stefania Bienkowska 2 IX 2014 * 9 XI Poznañ * 43
7. Pawe³ Antoine Tadeusz Bier³a Godin 25 IV 2014 * 
      27 XII Francja * 49 
8. Oskar Czerwiñski 20 XII 2013 * 21 VI Kar³owice * 25
9. Zuzanna Dembska 25 II 2014 * 12 X Poznañ * 38
10. Oliwier Ga³¹zka 14 VIII 2013 * 16 III Siekierki Wielkie * 11
11. Natalia Julia Giec 16 IV 2014 * 24 V Wierzenica * 22
12. Pola G³êbowska 9 V 2014 * 3 XII Czerwonak * 48
13. Aniela Joanna Grabowska 28 I 2014 * 24 V Mrowino * 23
14. Iwo Jan Jastrzêbski 3 I 2014 * 20 VII Kozieg³owy * 32 
15. Igor Kaczmarek 2 XII 2013 * 13 VII Mielno * 31
16. Marta Kaczmarek 18 XII 2012 * 5 I Dêbogóra * 1
17. Zofia Aleksandra Kaczmarek 5 VIII 2013 * 4 I Poznañ * 3
18. Grzegorz Jan Ko³odziejczak 10 X 2013 * 13 IX Swarzêdz * 35
19. Marianna £ucja Kowalska 25 XI 2013 * 21 IV Swarzêdz * 18
20. Adam £ukasz Kowalski 7 VIII 2014 * 15 XI Swarzêdz * 45
21. Jan Franciszek Kowalski 31 VII 2013 * 16 II Dêbogóra * 6
22. Marcel Krakowiak 14 VIII 2012 * 25 I Wierzenica * 5
23. Grzegorz Kryœ 10 X 2013 * 5 I Jasin * 2
24. Bartosz Marek Kulczyk 14 VI 2013 * 5 IV Kar³owice * 14 
25. £ukasz Kusz 27 IV 2013 * 23 XI Poznañ * 47
26. Antoni Lemke 3 VI 2013 * 22 II Zalasewo * 7
27. Stanis³aw Lemke 3 VI 2013 * 22 II Zalasewo * 8
28. Wojciech Lemke 3 VI 2013 * 22 II Zalasewo * 9
29. Hanna Franciszka £êska 30 VI 2014 * 12 X Swarzêdz * 37
30. Julia Anna Matuszewska 13 IV 2014 * 8 VI Poznañ * 21 
31. Ma³gorzata Honorata Micha³owicz 13 VI 2014 * 13 IX Kicin * 34 
32. Annabelle Sophie Mc Lean 5 XII 2013 * 
      22 VI Wielka Brytania * 29
33. Klara Eleonora Moraczewska 23 XII 2013 * 5 IV Irlandia * 16
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34. Bruno Niedzióka 12 X 2013 * 31 VIII Bugaj * 33
35. £ucja Maria Nowicka 18 VI 2012 * 28 VI Stêszewko * 30
36. Micha³ Zbigniew Pa³gan 22 VIII 2014 * 12 X Mielno * 40
37. Ada Agata Pluciñska 14 X 2013 * 26 IV Dêbogóra * 19
38. Marcel Robaszyñski 26 VIII 2014 * 23 XI Mielno * 46
39. Florencja Sebastyañczyk 21 II 2014 * 1 VI Irlandia * 24
40. Aniela Skrivanek 21 V 2013 * 2 III Dêbogóra * 12
41. Miko³aj Sosiñski 27 X 2013 * 13 IV Poznañ * 17
42. Szymon Suchorowski 8 XII 2013 * 1 III Kobylnica * 10
43. Franciszek Sulczewski 18 XII 2013 * 2 V Swarzêdz * 20
44. Dorota Julia Œmierzchalska 19 II 2014 * 6 VII Wierzonka 2* 6
45. Ignacy Tomasz Tomicki 18 VII 2014 * 18 X Gortatowo * 41
46. Nel Trajdos 19 III 2014 * 16 XI Jelonek * 44
47. Filip Urban 25 IV 2014 * 21VI Mielno * 28
48. Aleks Widerowski 26 II 2014 * 12 IV Kar³owice * 13
49. Milan Wojciak 22 XII 2013 * 11 X Zalasewo * 49

Razem 49 osób, z tego 18 z parafii (1 z Barcinka, 1 z Bugaja, 5 z Dêbo-
góry, 4 z Kar³owic, 1 z Wierzonki, 2 z Wierzenicy), 4 z zagranicy. 

1. £ukasz Lis Poznañ 3 V
Marta Mystkowska Poznañ

2. Micha³ Skowroñski Warszawa 16 V
Joanna Niedzia³kowska Warszawa

3. Roman Lemiesz Swarzêdz 30 V
Izabela Cwojdziñska Swarzêdz  

4. Marcin Romanowski Poznañ 31 V
Aneta Mager Poznañ

5. Jakub Stasikowwski Lusówko 6 VI 
¯aneta Miedzielska Lusówko  

6. Marcin Kaczmarek Poznañ 14 VI
Klaudia Karbowska Bogucin

7. Micha³ Pasterski Poznañ 19 VI
Maria Brzozowska Poznañ   

8. Tadeusz Podlasiñski Kielce 21 VI
Gra¿yna ¯ebruñ Kobylnica

9. Jakub Jarmuszkiewicz Poznañ 28 VI
Beata Ryszka Poznañ

10. Jan Goldman £ódŸ 5 VII
Agata Madaj Poznañ

11. Grzegorz Bartoszewicz Poznañ 12 VII
Emilia Biedziuk Poznañ

12. Jakub Olszewski Poznañ 19 VII
Natalia Kowalewska D¹browa

13. Wojciech Sobieralski Poznañ 26 VII
Natalia Zarzycka Poznañ

14. Cyprian £akomy Luboñ 26 VII
Magdalena Sza³ajko Luboñ 

15. Micha³ Nowacki Poznañ 2 VIII
Ró¿a Dziewa Poz nañ

16. Szymon Czopik Poznañ 9 VIII
Natalia Neyder Huby

17. Wojciech Szylin Poznañ 15 VIII
Marta Szymañska Poznañ

18. £ukasz Trusewicz Szczecinek 16 VIII
Agnieszka Szablikowska Poznañ

19. Micha³ Matuszewski Swarzêdz 16 VIII
El¿bieta Górniak Swarzêdz

20. Adam Wierzewski Kostrzyn Wlkp. 23 VIII
Marta Stanis³awska Tuczno

21. Piotr Dubiñski Wroc³aw 30 VIII
Anita Górecka Wroc³aw

22. Rafa³ Stasik Poznañ 6 IX
Alicja Go³czyñska Poznañ

23. £ukasz Kubiak Poznañ 6 IX
Agata Bilska Poznañ 

24. Bartosz Gajewski Wierzenica 27 IX
Karolina Kaczmarczyk Wierzenica

25. Krzysztof Kukawka Poznañ 27 IX
Magdalena Kiciñska Poznañ

26. Jan Wójciak Zalasewo 11 X
Natalia Rajewska Zalasewo

27. Rados³aw Tomicki Gortatowo 18 X
Natalia Knapik Gortatowo

28. Bart³omiej Podgórski Palêdzie 25 X
Marta Jaskulska Poznañ

29. Stanis³aw Kijowski Warszawa 27 XII
Marta Kociorska Warszawa
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Marta Stanis³awska Tuczno

21. Piotr Dubiñski Wroc³aw 30 VIII
Anita Górecka Wroc³aw

22. Rafa³ Stasik Poznañ 6 IX
Alicja Go³czyñska Poznañ

23. £ukasz Kubiak Poznañ 6 IX
Agata Bilska Poznañ 

24. Bartosz Gajewski Wierzenica 27 IX
Karolina Kaczmarczyk Wierzenica

25. Krzysztof Kukawka Poznañ 27 IX
Magdalena Kiciñska Poznañ

26. Jan Wójciak Zalasewo 11 X
Natalia Rajewska Zalasewo

27. Rados³aw Tomicki Gortatowo 18 X
Natalia Knapik Gortatowo

28. Bart³omiej Podgórski Palêdzie 25 X
Marta Jaskulska Poznañ

29. Stanis³aw Kijowski Warszawa 27 XII
Marta Kociorska Warszawa
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1. Ernest Biniak Wierzonka
2. Miko³aj Biniak Wierzenica
3. Julita Kraska Kar³owice
4. Lidia Kraska Kar³owice
5. Ró¿a Krysztofiak
6. Tymon Lewandowski Mielno
7. Micha³ Magdziñski Kar³owice
8. Alicja Makowiecka Kar³owice
9. £ukasz Makowiecki Kar³owice
10. Wiktoria Nowak Wierzonka
11. Martyna Opatowska Bugaj
12. Zofia Poliñska Bugaj
13. Jagoda Rajewicz Wierzenica
14. Maciej Solski Dêbogóra
15. Wojciech Solski Dêbogóra 
16. Julia Smurawa Mielno
17. Franciszek Trafas
18. Kacper Widerowski Kar³owice
19. B³a¿ej Wiœniewski Kar³owice
20. Mariusz Wiœniewski Kar³owice
21. Antonina Wolszczak Dêbogóra
22. Milan Wróbel Mielno
23. Alicja Zarêbska Dêbogóra
24. Maria Zarêbska Dêbogóra

1. Józef Bia³as 85 Wierzonka 8 XII 13
2. Zygmunt Janiak 60 Kar³owice 10 X 11 
3. Jan Jankowiak 69 Kar³owice 10 IV 3
4. Franciszek Jasik 63 Kar³owice 24 VII 6 
5. Helena Kulczyk 75 Kar³owice 9 VI 4
6. Joanna Ma³as 85 Wierzenica 31 X 12 
7. Jan Ma³yszka 76 Wierzonka 26 I 2
8. Jan Miko³ajewski 79 Dêbogóra 20 I 1

9. Eugeniusz Musia³kiewicz 73 Wierzonka 27 IX 10
10. Teresa Rybarczyk 77 Wierzonka 23 XII 14
11. Teresa Sitarz 77 Mielno 2 IX 8
12. Juliusz Soko³owski 65 Dêbogóra 12 IX 9
13. Józef Widerowski 74 Mielno 5 VIII 7 
14. Zofia Zamiara 87 Wierzenica 25 VI 5

Do Punktu Przedszkolnego w Wierzonce zawitali artyœci, tancerze 
wspó³pracuj¹cy z Filharmoni¹ Pomys³ów (osoby chc¹ce dowiedzieæ siê 
czegoœ wiêcej na ten temat odsy³am na stronê internetow¹: 
www.filpom.pl). Przedszkolaki poprzez odegrane przedstawienie 
muzyczne, które to nosi³o tytu³ : " DZWIÊKOKRÊCIO£", mia³y okazjê 
zobaczyæ i us³yszeæ nietypowe instrumenty muzyczne, takie jak np. : 
kahoon, guiro, guira czy te¿ klawesy. Poznawanie nowych dŸwiêków 
urozmaica³ dzieciom taniec prezentowany przez tancerzy. Przedszkolaki 
nie pozosta³y jednak tylko biernymi odbiorcami tego przedstawienia, 

Artyści w przedszkolu
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bowiem artyœci zachêcili je do wspólnego tañca i odkrycia w sobie 
"Duende"- duszy, w tym wypadku duszy, zami³owania do tañca
 i muzyki.
Tak zakoñczy³ siê pe³en wra¿eñ, wtorkowy dzieñ w przedszkolu. 
Najwiêksz¹ nagrod¹ dla artystów i dla nas pracowników przedszkola, 
by³a radoœæ dzieci, uœmiechy, które nie znika³y z ich twarzy.

 Wychowawca mgr Patrycja Babiarczyk

W Szkole Podstawowej w Wierzonce po raz trzeci zorganizowano 
koncert noworoczny. Odby³ siê on 23 stycznia, a patronowa³ mu 
Konstanty Ildefons Ga³czyñski i jego poezja. A to dlatego ¿e dok³adnie 
w tym dniu przypada³a 110. rocznica urodzin autora ,,Rozmowy 
lirycznej”. Licznie przybyli zaproszeni goœcie, a wœród nich rodzice 
i dziadkowie  uczniów, szczelnie wype³nili ,,koncertow¹” salê. 

Trzeci koncert, lecz  w programie znalaz³o siê wiele nowoœci. Przede 
wszystkim, zwa¿ywszy na ³amy czasopisma, w którym ukazuje siê ten 
artyku³, wystêp goœcia specjalnego. A by³ nim ksi¹dz Przemys³aw 
Kompf, proboszcz naszej parafii Wierzenica. W jego repertuarze 
znalaz³y siê ponadczasowe szlagiery ze s³ynnym ,,Gigi L`Amorozo” na 
czele;  tekst utworu autor wykonania dostosowa³  do swojej biografii, 
wykazuj¹c siê przy tym du¿ym poczuciem humoru.  Nie oby³o siê, 
oczywiœcie, bez bisów. Aplauz publicznoœci umiejêtnie prowadzonej 
przez showman`a udowodni³, zreszt¹ kolejny raz, estradowy talent 
naszego Proboszcza. 

Atrakcj¹ z innej sfery by³ mini koncert instrumentalny jakby ¿ywcem 
przeniesiony z wiedeñskich sal. A to za spraw¹ filharmoników 
poznañskich: pani Magdaleny Halczyñskiej , pani Katarzyny  Skurniak
i pana Bartosza Pi³ata. Wszyscy oni ucz¹ w szkole w Wierzonce. Pani 
Magdalena jest tam logoped¹, pani Katarzyna prowadzi zajêcia w kl. III, 
a pan Bartosz lekcje muzyki w klasach IV  VI.   I w³aœnie pan Bartosz 
Pi³at przepiêknie zagran¹ na skrzypcach kantat¹ J. S. Bacha wprowadzi³ 
obecnych w liryczny nastrój. Nastêpnie w pierwszej czêœci, jeszcze 
œwi¹tecznej, zobaczyliœmy jase³ka w wykonaniu uczniów II, III,IV i V 
klasy i us³yszeliœmy trzecioklasistkê, Juliê Panek w kolêdzie ,,O gwia-
zdo betlejemska”. W Bo¿onarodzeniowym klimacie utrzymali 

publicznoœæ fla¿oleciœci z kl. IV wykonuj¹cy kolêdy ,,Mizerna cicha”; 
,,Lulaj¿e Jezuniu” i ,,Jingle bells”, a tak¿e uczniowie kl. V i VI  ze  
,,Stern uber Bethleehem” i ,, Leise rieselt der Schnee”. Czêœæ pierwsz¹ 
zamknê³a dedykacja dla obchodz¹cych kolejne bardzo wa¿ne œwiêto  
Dzieñ Babci i Dzieñ Dziadka. Wszystkim Babciom i Dziadkom 
œpiewaj¹ce ¿yczenia z³o¿yli pierwszoklasiœci.

Druga czêœæ koncertu by³a uk³onem muzyki klasycznej z³o¿onym jej 
rozrywkowej siostrze. W magiczn¹  krainê dŸwiêków  wprowadzili 
publicznoœæ filharmonicy. W ich wykonaniu us³yszano Libertango Astor 
Piazzolli,  tango ,,Por Uno Cabeza” Carlosa Gardela z filmu ,,Zapach 
kobiety” i  ,,Yesterday” The Beatles . Czardasza Montiego solo na 
skrzypcach brawurowo zagra³ pan Bartosz. 

Po tym instrumentalnym unisono, nast¹pi³y wokalne popisy, do 
w³¹czenia siê w które zaproszono wszystkich obecnych, poniewa¿ ,,nie 
jesteœmy, by spo¿ywaæ urok œwiata, ale po to, by go tworzyæ”. Wspólny 
œpiew inicjowali kolejno: uczniowie kl. IV  piosenk¹ ,,Wiêc chodŸ 
pomaluj mój œwiat”, kl. V - ,,Czy ten pan i pani s¹ w sobie zakochani?”, 
kl. VI - ,,Bardzo smutna piosenka retro”. ,,Przetañczyæ z nami ca³¹ noc” 
chcieli  pracownicy szko³y, by potem filozoficznie stwierdziæ, ¿e  
,,wa¿ne s¹ tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. 

Po raz pierwszy odwa¿nie na scenie stanêli przedstawiciele rodziców. 
Pani Agnieszka Hajduk  Nowicka z dzieæmi  przypomnia³a tani sposób 
podró¿owania, czyli ,,Autostop” Karin Stanek, a El¿bieta Garczyk  

Koncert noworoczny i Gigi L`Amorozo
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,,Halleluja” Teksty wszystkich 
piosenek wyœwietlono na ekranie. 
Atrakcyjna animowana prezentacja 
i  klimatyczne dekoracje dope³ni³y 
ca³oœci.

,,Dusza œpiewa³a, pieœñ 
rozbrzmiewa³a”- tak parafrazuj¹c 
Ga³czyñskiego mo¿na by 
podsumowaæ trzeci noworoczny 
koncert w Szkole Podstawowej w 
Wierzonce.

,,Chcemy blask (tego koncertu) 

ocaliæ od zapomnienia”, st¹d ten 

artyku³.

Maria Macio³ek

Parafialny Zespó³ Caritas przy Parafii Œw. Miko³aja Wierzenicy otrzyma³ 
na rok 2015 z Gminy Swarzêdz dotacjê na:
„Wsparcie dzia³ania zakresu wychowania i edukacji dzieci 
pt. „Wiejski inkubator szans¹ na rozwój?”
Do przedszkola uczêszcza 18 dzieci z terenu parafii z so³ectwa 
Wierzenica, Wierzonki, Kar³owic w wieku 
od 3 do 4 lat w godz od 8:00 do 14:00
 
Parafialny Zespó³ Caritas przy Parafii Œw. Miko³aja  otrzyma³ wsparcie 
w postaci dotacji ze Starostwa Powiatu Poznañskiego na realizacjê 
zadania pt.
„Aktywni si³¹ wieku i pe³ni ¿ycia – mieszkañcy Powiatu 
Poznañskiego” od 16.02 – 10.12 2015 r. 

W ramach projektu organizujemy nastêpuj¹ce zajecia;
aerobik , spacery z kijkami, spotkania edukacyjno - zdrowotne, 
organizacja wyjazdu turystycznego skierowanego do osób 55+, 
niepe³nosprawnych do K³êbowa k/ Lidzbarska Warmiñskiego
 
Baw siê razem z nami, zapraszamy na biesiadê.
Klub Seniora „M³odzi Duchem” we Wierzonce organizuje spotkanie dla 
Pañ 55+ w dniu 7.03 2015 r. Planowane rozpoczêcie o godz. 16:00. 
Obowi¹zuje strój z lat 70. 
Zapisy w ka¿dy czwartek w godz od 15:30 lub pod tel. 510 031 939 
Ireny Prokop. 
 
Masz problem przyjdŸ umów siê na spotkanie z prawnikiem. 
W ka¿d¹ trzeci¹ sobotê m-ca w œwietlicy Wierzonce w godz od 10:00 do 
11:00 dy¿ur pe³ni Pani Prawnik. Mo¿na siê wczeœniej umówiæ tel. Irena 
Prokop 510 031 939 lub bezpoœrednio z Pani¹ tel. 784 686 556. 
 
Coœ dla ducha. Skorzystaj z rekolekcji wyjazdowych. 
Proponujemy: 
1. Wyjazd na rekolekcje do Morawska w terminie od 27.02 2015 do 
1.03 2015 
Wyjazd o godz. 15:00 z Wierzonki. Rekolekcje prze¿ywane siê
 w milczeniu. Polecamy!!! 
Koszt 140,00 z³ + przejazd. Kont. Irena Prokop tel 510 031 939 
2. Do Lednogóry w okresie od 12.04 do 14.04 2015 r.. Wyjazd dnia 
12.04 o godz. 14:00 
Koszt wyjazdu 110,00 z³. / zakwaterowanie, wy¿ywienie, dojazd/ 
 Rekolekcje prowadzone bêd¹ przez Ks. Proboszcza
A zachêt¹ do udzia³u w rekolekcjach niech bêdzie List do Rzymian 
rozdzia³ 5 werset 1-5
 

Zajêcia w Œwietlicy:
Spotkania biblijne poniedzia³ki  19:30 do 21:00
Arobik w ka¿dy wtorek 20:00 -21:00
Spacery z kijkami: czwartki, soboty . 
Zbiorka przy œwietlicy o godz. 16:00 
Zajecia dla dzieci i m³odzie¿y pi¹tki 14:00 – 16:00 , od 16:00 - 18:00
Zajecia filmowe w pi¹tki w godz. od 18:00 do 20:00
 

Wieści z Caritas
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Koszt wyjazdu 110,00 z³. / zakwaterowanie, wy¿ywienie, dojazd/ 
 Rekolekcje prowadzone bêd¹ przez Ks. Proboszcza
A zachêt¹ do udzia³u w rekolekcjach niech bêdzie List do Rzymian 
rozdzia³ 5 werset 1-5
 

Zajêcia w Œwietlicy:
Spotkania biblijne poniedzia³ki  19:30 do 21:00
Arobik w ka¿dy wtorek 20:00 -21:00
Spacery z kijkami: czwartki, soboty . 
Zbiorka przy œwietlicy o godz. 16:00 
Zajecia dla dzieci i m³odzie¿y pi¹tki 14:00 – 16:00 , od 16:00 - 18:00
Zajecia filmowe w pi¹tki w godz. od 18:00 do 20:00
 

Wieści z Caritas
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Parafialny Zespó³ Caritas organizuje kiermasz rzeczy – odzie¿y w dniu 
21.03 2015 w œwietlicy w godz. od 10 :00 do 12:00 .
 Zwracamy siê z apelem o wsparcie naszej inicjatywy
 Odzie¿ mo¿na dostarczaæ w godz. 8:00 do 14:00 lub w godz. 
popo³udniowych poniedzia³ki od 19:00 i pi¹tki od 14:00 do 18:00 tel 
kont. 510 031 939
Tradycyjne jak co roku Parafialny Zespó³ Caritas wykonuje palmy 
wielkanocne, które bêd¹ rozprowadzone w „Niedziele Palmow¹ „przed 
koœcio³em. Zachêcamy do nabycia. Ca³kowity dochód przeznaczamy na 
wsparcie prowadzonych zajêæ w œwietlicy.
                      Przygotowa³a Irena Prokop
 

Parafia św. Józefa w Kicinie 
zaprasza na

Misterium Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa 
godz. 15-sta
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Maria Szlachciak, Gra¿yna Dominikowska, Maciej Dominikowski /red. 

odpowiedzialny/ * fotografie jeœli nie zaznaczono inaczej W³odzimierz Buczyñski

sk³ad, ³amanie i opracowanie graficzne Maciej Dominikowski

adres: Wierzenica 46  * 62-006 Kobylnica  e-mail wierzenica@wp.pl

strona internetowa: 

Druk: "Drukarnia Swarzêdzka" 

www.drukarniaswarzedzka.pl
Stanis³aw i Marcin Witecki

Swarzêdz ul. Pogodna 24 a  tel. 061 817 27 64

Weronika i Piotr Pomin

Rekolekcje Wielkopostne w parafii od soboty 28 lutego do środy 4 marca. 
Spotkania w ciągu tygodnia o 18:00 w Wierzenicy i 19:30 w Karłowicach.  

Droga krzyżowa co piątek o 17:10 w Wierzenicy (oprócz Wielkiego Piątku) 
i w Karłowicach po Mszy św. w sobotę ok. 19:40.

Gorzkie żale na przemian w Karłowicach I, III i V niedziela Wielkiego Postu 
i w Wierzenicy II, IV i VI. Początek o 17:00. W Niedzielę Palmową o 16:00. 

Spowiedź świąteczna w naszej parafii z udziałem księży z naszego dekanatu będzie miała miejsce 
w Niedzielę Palmową 29 marca od 17:00 do 17:30 w Wierzenicy 
i od 18:45 do 19:15 w Karłowicach.
 Ks. Waldemar Twardowski będzie spowiadał w czasie 
Mszy św. o 7:30 i 11:00 w Wierzenicy i pół godziny przed 9.15 w Karłowicach.
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