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Kiedy majowy numer trafi do r¹k czytelników kolejne  czternaste 
ju¿ Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy bêdziemy mieæ za sob¹. 
Pozostaje mi dziêkowaæ wszystkim za trwanie w tych dniach 
majowego weekendu na modlitwie w koœciele w intencji Ojczyzny, 
Koœcio³a, Parafii i spraw w³asnych. Zachêcaj¹c do tego w koœciele 
mówi³em: pomyœlnoœæ Ojczyzny jest pomyœlnoœci¹ jej obywateli. 
Najbardziej za Ojczyznê powinni modliæ siê gorliwie ludzie m³odzi, 
gdy¿ oni najd³u¿ej z nas bêd¹ siê ni¹ cieszyæ. Koœció³ jest jednym z 
nielicznych miejsc gdzie cz³owiek jeszcze trochê mo¿e siê uœwiêciæ. 
Miejsc gdzie mo¿na siê zepsuæ jest znacznie wiêcej. Dlatego te¿ 
trzeba siê o Koœció³ troszczyæ. Moja modlitwa jest skromnym 
wk³adem w jego duchowy rozwój. Parafia jest usytuowaniem 
Koœcio³a w okreœlonym miejscu, bliskim mi z racji zamieszkania. 
Tutaj mam okazjê poczuæ wspólnotê ludzi. Tu mamy zobaczyæ 
potrzebê tworzenia wokó³ siebie znaków dobra. 

O sprawach osobistych nie trzeba mówiæ, ka¿dy wie w jakiej 
intencji powinien siê modliæ.  

Co roku powtarzam: maj¹c wiêcej czasu dla siebie,  mo¿emy 
wykrzesaæ go trochê wiêcej dla Bo¿ych spraw. Co roku cieszê siê 
rzesz¹ osób, które to przyjmuj¹ i w tej modlitwie uczestnicz¹ 
zarówno w ci¹gu dnia jak i w nocy. Niech Maryja, Matka 
Wierzenicy, Matka ubogich przed Bo¿y tron zaniesie b³agania nasze 
i pomyœlnoœæ da prosz¹cym

x Przemys³aw Kompf 

Trudno jest mi dziœ 
odtworzyæ, jak to siê sta³o, ¿e 
aktor Teatru Nowego w 
Poznaniu Andrzej Lajborek 
pierwszy raz zjawi³ siê w 
Wierzenicy. Na pewno sta³o siê 
to przy udziale naszej 
parafianki El¿biety 
O¿arowskiej z Mielna, która 
od dawna jest z nim zaprzyjaŸniona.  O ile dobrze pamiêtam, 
szukaliœmy kogoœ kto piêknie odtworzy dla nas toast „kochajmy siê” 
wyg³oszony przez szambelana Stefana Cegielskiego  przy okazji 
jubileuszu 50-lecia pracy naukowej Augusta Cieszkowskiego, 
obchodzonego w 1893 roku.  

Z tego zadania zaproszony goœæ wywi¹za³ siê znakomicie. Piêknie 
wybrzmia³y s³owa o spo³ecznej solidarnoœci, która jest koron¹, 
szczytem mi³oœci, „bo w niej ustêpstwo siebie dla drugich... kto j¹ 
³amie tam, gdzieœmy j¹ jako obowi¹zek ustanowili, ten nie kocha 
spo³eczeñstwa, ale kocha siebie, ten schlebia swojej ambicyj – a 
szkodzi dobrej sprawie”.

Te m¹dre s³owa Andrzej Lajborek przywo³a³ dla naszej pamiêci w 
naszym koœciele w niedzielê 5 wrzeœnia 2010 roku po Mszy œw. o 
11.00. Oœmieleni otwartoœci¹ i serdecznoœci¹ jeszcze kilka razy 
zapraszaliœmy Andrzeja Lajborka do Wierzenicy. Goœci³ u nas tak¿e 
na tej uroczystej Mszy œw. w dniu 3 Maja, kiedy tytu³em 
„Przyjaciela Wierzenicy” honorowaliœmy inne osoby. Wielu z nas 
pamiêta jak z gitar¹ w rêku œpiewa³ rozmaite patriotyczne pieœni. 
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Tak¿e wykonywa³ inne 
utwory. Wspania³ym dla 
wszystkich prze¿yciem by³ 
koncert   poœwiêcony 
pamiêci Bu³ata Okud¿awy 
i Piotra Wysockiego. 
Pamiêtamy te¿ jego 
znakomite recytacje 
tekstów.

Najbardziej jednak 
wszyscy zapamiêtali 
Andrzeja Lajborka gdy w 
dniu jubileuszu 200-lecia 
urodzin Augusta 
Cieszkowskiego wcieli³ siê 
w jego postaæ i powózk¹ 
przyjecha³ do naszego 
koœcio³a aby pod  wiat¹ 
spotkaæ siê z uczestnikami 
tej uroczystoœci. Piêknie 
przemówi³ do 
zgromadzonych, a potem 
¿artobliwie rozmawia³ z wieloma osobami

Za ka¿dym razem kiedy zwracaliœmy siê z zapytaniem, czy by³by 
mo¿liwy przyjazd do Wierzenicy s³yszeliœmy pozytywn¹ odpowiedŸ. 
Oczywiœcie, staraliœmy siê uwzglêdniaæ kiedy jest to mo¿liwe, bo 
przecie¿ wiemy jakie s¹ jego aktorskie obowi¹zki w teatrze. 
Cieszyliœmy siê, ¿e nasz goœæ dobrze siê czuje w Wierzenicy. My 
tak¿e wszyscy poczuliœmy wielk¹ sympatiê dla niego. Znakiem tego 
jest fakt, ¿e wcale nie ma³a grupa osób z naszej parafii uda³a siê 
niedawno do Teatru Nowego w Poznaniu na spektakl teatralny, w 
którym bra³ udzia³ Andrzej Lajborek.

Kiedy na pocz¹tku lutego bie¿¹cego roku zebraliœmy siê w gronie 
redakcji i zarz¹du Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie, nie by³o tak jak 
nie raz wczeœniej bywa³o, wielkiej dyskusji kogo wyró¿niæ. Andrzej 
Lajborek by³ kandydatem do tego wyró¿nienia od przynajmniej  2-3 

Przyjaciel Wierzenicy Andrzej 
Lajborek urodzi³ siê w 1949 
roku na Podlasiu w 
miejscowoœci Grajewo. 
Dzieciñstwo spêdzi³ w Toruniu. 
Tam uczêszcza³ do szko³y 
podstawowej, a nastêpnie do 
Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. 
Miko³aja Kopernika. Studia 
odby³ w Pañstwowej Wy¿szej 
Szkole Teatralnej w Krakowie. 
Pobyt w zabytkowym Toruniu i 
Krakowie wywar³ du¿y wp³yw 
na zami³owanie do przestrzeni 
sakralnych. Po studiach podj¹³ 
pracê zawodow¹ w Teatrze 
Dramatycznym w Szczecinie. 
Tam w³aœnie zaczê³o siê jego 
zainteresowanie rosyjskimi 
balladami i romansami, które 
lubi³ wykonywaæ.  Do Teatru 
Nowego Poznaniu trafi³ w roku 
1975 i pozosta³ w nim do dziœ. 
W ostatnich latach jest prezesem poznañskiego oddzia³u Zwi¹zku 
Artystów Scen Polskich. Od lat ¿ywo interesuje siê starszymi 
emerytowanymi aktorami, charytatywnie pomaga i spotyka siê z 
osobami dotkniêtymi schizofreni¹. Za swoj¹ pracê i dzia³alnoœæ 

lat.  Kiedyœ powiedzia³em publicznie i zapewne jest to gdzieœ 
utrwalone w „Wierzeniczeniach”: nie mamy obawy kogo w 
najbli¿szych latach bêdziemy mieli honorowaæ wyró¿nieniem 
„Przyjaciel Wierzenicy”, mamy natomiast takie poczucie, ¿e 
niektórzy nasi  Przyjaciele na wyró¿nienie musz¹ czekaæ zbyt d³ugo.     

x Przemys³aw Kompf
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otrzyma³ w 1979 roku nagrodê zatytu³owan¹ "Bia³y Bez" dla 
najpopularniejszego artysty scen  poznañskich. W 2013 roku Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego wrêczy³ Andrzejowi Lajborkowi 
odznaczenie "Zas³u¿ony Kulturze Gloria Artis".  Przez wszystkie lata 
bra³ oczywiœcie udzia³ w licznych przedstawieniach teatralnych. W 
chwili obecnej prezentowane jest jego autorskie przedstawienie 
muzyczne rosyjskich utworów pt. "Umówmy siê na dziœ".

El¿bieta O¿arowska

Andrzeja Lajborka w ostatniej æwierci poprzedniego tysi¹clecia 

ogl¹daliœmy w Teatrze Nowym w Poznaniu. Ze skruch¹ (to z perspektywy 

czasu) musimy przyznaæ siê, ¿e by³ wtedy jednym z aktorów widzianych na 

scenie. Z bliska  na wyci¹gniêcie rêki do powitania poznaliœmy siê, w tym 

wieku i tysi¹cleciu, gdzie¿by indziej jak nie w wierzenickim koœciele 

dok¹d trafi³ dziêki El¿biecie i Janowi O¿arowskim. Ju¿ od pierwszego 

spotkania nasze kontakty sta³y siê bardzo sympatyczne, a z czasem 

przyjacielskie. Andrzej da³ siê poznaæ jako znakomity mistrz s³owa i gestu. 

Ka¿dy tekst, archiwalny, czy wspó³czesny, prozê albo poezjê czyta³ z 

wielkim zaanga¿owaniem. Nie mia³o znaczenia to jak du¿o czasu mia³ na 

przygotowanie siê. Któregoœ razu Jarka ju¿ podczas mszy kiedy czekali na 

swoje wyst¹pienia poprosi³a go o przeczytanie wierszy prof. Józefa 

Banaszka. Zrobi³ to jak zwykle znakomicie. Nierzadko jednym gestem rêki 

kapitalnie, o wiele lepiej i dobitniej ni¿ dziesi¹tkami kolejnych s³ów, 

podkreœla³ i komentowa³ czytan¹ kwestiê. Ma te¿ du¿¹ podzielnoœæ uwagi i 

reagowa³ na gest fotografuj¹cego W³odka, choæby prosz¹cy o pozostanie 

jeszcze przez chwilê w danym miejscu. Swego czasu ze smutkiem 

przyjêliœmy wiadomoœæ o jego k³opotach zdrowotnych i jak¿e radosne by³o 

nasze kolejne spotkanie kiedy upora³ siê z nimi. Spotykaliœmy siê z nim w 

ró¿nych miejscach, obok wierzenickiej œwi¹tyni, by³o to choæby jak¿e mi³e 

dla ca³ej naszej redakcji uhonorowanie Znakiem Dobra, czy podczas 

ostatniego wrzeœniowego witania pielgrzymów na Maruszce, gdzie 

prawdê mówi¹c nie spodziewaliœmy siê go zastaæ. Niesamowicie czarowa³ 

i nie tylko nas 13 wrzeœnia 2014 roku. Wyst¹pi³ wówczas w dwu rolach. 

Najpierw czyta³ w koœ-

ciele, potem wspaniale 

ucharakteryzowany na 

bohatera tamtej uroczy-

stoœci hrabiego Augusta 

Cieszkowskiego pojawi³ 

siê pod wiat¹, a póŸniej 

przy dworze. By³ tak 

znakomity i sugestywny, 

¿e mo¿na by³o us³yszeæ  

jak ¿ywy. Wielu spoœród tych, którzy widzieli go w koœciele nie skojarzy³o, 

¿e to ta sama osoba. Pytano nas kto to jest. W anna³ach wielkopolskich i 

lubelskich odnotowano jego pe³ne swady rozmowy, a w zasadzie 

dowcipne, acz rzeczowe odpytywanie, goœci 200. rocznicy urodzin 

Augusta Cieszkowskiego.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

19 marca br. z okazji œwiêta œw. Józefa, patrona Miasta i Gminy 
Swarzêdz, Rada Miejska przyzna³a a Przewodnicz¹ca wraz z 
Burmistrzem wrêczyli wyró¿nienie honorowe  „Zas³u¿onych dla 
Miasta i  Gminy Swarzêdz” naszym redakcyjnym kolegom Ewie i 

Zas³u¿eni dla Miasta i Gminy Swarzêdz
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W³odzimierzowi Buczyñskim. We wtorek 12 kwietnia ma³¿onków 
odwiedzi³em w ich domu i po ma³ej kolacji porozmawialiœmy trochê 
o tym wyró¿nieniu. Powi¹zane ono by³o œciœle z zainteresowaniem  
Ewy i W³odka sprawami regionu.

Moje pierwsze pytanie dotyczy³o tego, kiedy zrodzi³o siê u nich to 
zainteresowanie.

Oboje byliœmy instruktorami harcerskimi. W³aœnie harcerstwo ma to 
do siebie, ¿e ono uczy nie tylko rozmaitych sprawnoœci i zasad, ale 
tak¿e rozwija zainteresowanie terenem, histori¹, pami¹tkami itd. Od 
m³odoœci oboje to mieliœmy wszczepione w nasz¹ œwiadomoœæ. 
Kiedy pracowaliœmy w szkole w Wierzonce, prowadziliœmy tutaj 
dru¿yny harcerskie, te zainteresowania i pasje próbowaliœmy 
zaszczepiæ naszym podopiecznym. Przygotowywaliœmy tak¿e 
naszych uczniów do udzia³u w konkursie „Poznajemy Ojcowiznê” 
i innych. Niektórzy spisali siê znakomicie.
W latach dziewiêædziesi¹tych rozpoczê³am studia magisterskie z 
historii. W ramach zajêæ dostaliœmy zadanie napisania pracy 
semestralnej. Trzeba by³o wybraæ temat. Zastanawia³am siê o czym 
tu pisaæ. Chcia³am pisaæ o czymœ, co nie bêdzie odfajkowaniem 
zadania, ale da mi przyjemnoœæ i mnie zainteresuje. Zaproponowa³am 
i dosta³am zgodê prowadz¹cego zajêcia  na temat zwi¹zany 
Augustem Cieszkowskim i Wierzenic¹. Praca ta zosta³a dobrze 
oceniona. PóŸniej sta³a siê ona punktem wyjœcia do mojej pracy 
magisterskiej, któr¹ te¿ pisa³am o Cieszkowskim daj¹c  jej tytu³: 
„August Cieszkowski w opinii wspó³czesnych sobie Polaków” 

Tak¿e w latach dziewiêædziesi¹tych powsta³o Towarzystwo 
Mi³oœników Ziemi Swarzêdzkiej. Szuka³o ono dla siebie jakiegoœ 
ciekawego punktu dzia³ania. Podsunêliœmy pomys³ rajdu „Witamy 
jesieñ u Augusta Cieszkowskiego”. Ten pierwszy rajd  mia³ du¿y 
rozmach organizacyjny. Po³¹czony by³ z ma³¹ sesj¹ naukow¹ 
poœwiêcon¹ Cieszkowskiemu w 110 rocznicê jego œmierci. Odbywa³a 
siê ona w budynku wierzenickiej karczmy. Przedtem by³ tam klub 
rolnika, ale od d³u¿szego czasu nic tam ju¿ siê nie dzia³o, budynek 
sta³ pusty, niszczej¹cy. Pamiêtam jak sprz¹taliœmy i ustawialiœmy 
sto³y i ³awki do siedzenia. Uczestnicz¹cy w tej sesji pose³ Stanis³aw 
Kalemba zapali³ siê do idei nadania Akademii Rolniczej w Poznaniu 
imienia Augusta Cieszkowskiego.

Kiedy zrobi siê jeden, drugi krok i coœ zaczyna wychodziæ to wci¹ga, 
chce siê robiæ nastêpne. Poznaje siê nowych ludzi, stale siê czegoœ 
dowiaduje i coœ siê uzupe³nia, chce siê tym podzieliæ, wchodzi siê 
wiêc na drogê publicystyki, pisania artyku³ów. Pierwsze nasze 
publikacje zwi¹zane by³y z „Tygodnikiem Swarzêdzkim”. Pamiêtam 
pierwsz¹ ksi¹¿kê „Têskno mi do Wierzenicy”.  Od 1999 roku 
publikujemy w „Wierzeniczeniach”. Z czasem zrobi³ siê z tego 
wszystkiego  pokaŸny zbiór kilkuset tekstów. Cenimy sobie bardzo 
wspó³pracê z Uniwersytetem Przyrodniczym, który w „Wieœciach 
Akademickich” przybli¿a postaæ Augusta Cieszkowskiego 
spo³ecznoœci akademickiej.

Spyta³em, które ze swoich prac uwa¿aj¹ za najbardziej wartoœciowe, 
które da³y im najwiêcej satysfakcji. W odpowiedzi us³ysza³em, ¿e za 
najbardziej wartoœciowy uwa¿aj¹ wydany w 2014 roku wspólnie z 
fotografikiem Henrykiem B³achnio album Hr. August Cieszkowski.
Na drugim miejscu stawiamy w 2004 roku opracowanie wspólnie z 
Andrzejem Kurowskim ksi¹¿ki Duch wielki Serce z³ote po 
konferencji w Swarzêdzu i Wierzenicy z okazji 190 rocznicy urodzin 
Cieszkowskiego i 110 rocznicy jego œmierci. Z artyku³ów najwiêcej 
satysfakcji sprawi³y nam  te, w których dzieliliœmy siê jakimiœ 
nowymi ustaleniami, nierzadko sprzecznymi z powszechnie 
obowi¹zuj¹cymi w literaturze.  Np. Cieszkowski zakupi³ maj¹tek w 
Wierzenicy w 1842, a nie jak powszechnie s¹dzono w 1843. Uda³o 
nam siê ustaliæ, ¿e drzwi Lenartowicza w koœciele wierzenickim s¹ 
tymi pierwszymi, które on przygotowa³ na zamówienie 
Cieszkowskiego dla koœcio³a we Florencji. Ró¿nice dat 
dostrzegliœmy na drzwiach w lewym dolnym naro¿niku: 1872 w 
Wierzenicy  i 1873 we Florencji. Odkryliœmy tak¿e, ¿e August 
Cieszkowski nie by³ jedynakiem, jak siê powszechnie uwa¿a³o, ale 
mia³ wczeœnie zmar³¹ siostrê.  Takich naszych ciekawych ustaleñ 
by³o wiêcej.  Opisanie tego sprawia³o nam zawsze najwiêcej 
zadowolenia. Trudno by³oby podaæ jeden konkretny tytu³.

Powiedzia³em, ¿e w „Wierzeniczeniach” du¿ym echem wœród 
czytelników odbi³ siê artyku³ co ma wspólnego Cieszkowski z 
serialem „Ranczo”.

To ustalenie dokona³o siê przypadkiem, kiedy ogl¹daliœmy ten film i 
przy koñcowych napisach zauwa¿yliœmy podziêkowanie dla OSP w 
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Jeruzalu, co natychmiast skojarzyliœmy z Cieszkowskim.  
Oczywiœcie temat zaczêliœmy dr¹¿yæ i ustaliliœmy, ¿e film by³ 
krêcony w koœciele, w którym Cieszkowski bra³ œlub, a jego dziadek 
opiekowa³ siê t¹ œwi¹tyni¹. 

Spyta³em, czy maj¹ jakieœ swoje ulubione miejsca, do których lubi¹ 
wracaæ, które s¹ ich ukochanymi

Poza Wierzenic¹, naszymi ukochanymi miejscami s¹ te na Podlasiu i 
LubelszczyŸnie, które wi¹¿¹ siê w³aœnie z Cieszkowskimi. Lubimy 
tam jeŸdziæ. Mamy tam wielu przyjació³ i dobrych znajomych. W 
ostatnich latach nieraz szykowaliœmy siê gdzieœ na wakacje choæby w 
Sudetach, a jak przychodzi³o co do czego to i tak udaliœmy siê 
tradycyjnie szlakiem Cieszkowskich. Wêdruj¹c na Lubelszczyznê 
lubimy zagl¹daæ do Sandomierza i tam gdzie pojedziecie na wakacje 
w tym roku, czyli do Kazimierza Dolnego.

Na koniec spyta³em o marzenia naszych regionalistów.

Niektóre ju¿ siê spe³ni³y. Odnowiony dworek, koœció³ z krypt¹. 
Wierzenica jest coraz piêkniejsza, jest bardziej znana, czêœciej 
odwiedzana.  Bardzo pragniemy, ¿eby wszystkie dalsze projekty 
zwi¹zane z Wierzenic¹ siê spe³ni³y: kanalizacja, droga z dworku do 
koœcio³a, zagospodarowane wzgórze, piêkna zieleñ. Trochê jeszcze 
tych marzeñ pozosta³o. Marzy nam siê te¿ jeszcze wiele ciekawych 
odkryæ zwi¹zanych z Cieszkowskimi i Ziemi¹ Wierzenick¹. Oboje 
lubimy dociekaæ.

Na koniec rozmowy poprosi³em o pomoc. Parafia ma posiadaæ 
dokumentacjê krzy¿y i kapliczek  stoj¹cych na jej terenie. Dosta³em 
w 20011 roku przy ostatniej wizytacji biskupa zalecenie, by coœ 
takiego stworzyæ. Wiem, ¿e w bogatym archiwum W³odka wszystko 
jest obfotografowane, a wiêc tak¿e wszystkie krzy¿e i kapliczki. 
Oczywiœcie siê nie myli³em, ale i tak wkrótce zobaczy³em  jego na 
rowerze jak obje¿d¿a teren i na nowo wszystko fotografuje. 
Dokumentacja bêdzie. Na poczcie elektronicznej zobaczy³em 
kawa³ki opisów. Wiedzia³em, ¿e nikt inny tego nie zrobi lepiej.

rozmawia³ ks. Przemys³aw Kompf
foto Aldona M³ynarczak

W sam¹ Wielkanoc 27 marca przypada³a 65 rocznica œlubu Bogus³awa i 
Genowefy Linkowskich z Kar³owic. Tego dnia o godz. 9.15 w 
tamtejszej kaplicy odprawia³em Mszê œw. dziêkczynn¹ polecaj¹c 
jubilatów na dalsze lata ich ¿ycia. W œwi¹tyni zgromadzi³a siê niemal w 
ca³oœci najbli¿sza rodzina. 

Pocz¹tek ich ma³¿eñskiej drogi przypad³ na rok 1951. By³a to pe³nia 
okresu stalinowskiego. Niekiedy warto te lata wspomnieæ, szczególnie 
gdy poœród nas s¹ jeszcze ¿ywi œwiadkowie tamtych czasów. Dzisiaj 
ludzie narzekaj¹ na trudnoœci i mówi¹ jak im jest ciê¿ko. Dobrze jest 
zobaczyæ z jakimi szansami wchodzili w doros³e ¿ycie nasi rodzice, 
dziadkowie, pradziadkowie. Pokoleniu urodzonemu w latach 
dwudziestych i trzydziestych XX wieku, wojna zabra³a najpiêkniejsze 
lata ¿ycia, w wielu wypadkach pozbawi³a szans na naukê. Przez prawie 
6 lat ¿yli w d³ugotrwa³ym strachu o w³asne ¿ycie, o ¿ycie swoich 
najbli¿szych. Nie by³o rodziny, która nie by³aby doœwiadczona strat¹ 
bliskich. Po wojnie, co zrozumia³e, ludzie szukali odprê¿enia. Mnóstwo 
osób zak³ada³o rodziny czekaj¹c na chwilê, kiedy wszystko siê skoñczy. 
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By³a jednak straszliwa powojenna bieda. Mnóstwo zniszczeñ, brak 
wszystkiego. Do tego nowy ustrój szyty na modlê sowieck¹, z 
wszechobecn¹ og³upiaj¹c¹ propagand¹.
Z takim doœwiadczeniem prze¿yæ m³odoœci pan Bogus³aw prowadzi³ w 
tamt¹ wielkanocn¹ niedzielê do o³tarza swoj¹ m³od¹ ma³¿onkê 
Genowefê. Patrzyli na siebie pogodnie i wierzyli, ¿e im w ¿yciu siê uda, 
¿e bêd¹ szczêœliwi. Oboje wspominaj¹: tamtego dnia, tak jak dziœ, by³a 
piêkna pogoda, nawet chyba by³o jeszcze cieplej. Trochê siê baliœmy co 
bêdzie, bo w Wielki Pi¹tek pada³ deszcz. Kilka dni po jubileuszu 
odwiedzi³em w domu ma³¿onków i poprosi³em ich, by dla nas trochê 
powspominali tamte czasy. 
W rozmowie towarzyszy³a nam córka Ewa Kopeæ, ale niewiele musia³a 
korygowaæ, czy uzupe³niaæ. Jubilaci zachowali bardzo dobr¹ pamiêæ. 
Popijaj¹c kawê i jedz¹c p¹czki s³ucha³em ich opowieœci.

Urodzi³am siê w 1933 roku w miejscowoœci Koble ko³o Ko³a w 
gospodarstwie wiejskim jako najstarsza z poœród 6 rodzeñstwa, przy 
czym dwójka najm³odszych przysz³a na œwiat ju¿ po moim wyjœciu za 
m¹¿. Wojnê rodzice spêdzili w Niemczech, dok¹d zostali wywiezieni na 
przymusowe roboty. Ja by³am z nimi. Mia³am zaledwie kilka lat. 
Rodzice musieli chodziæ do pracy, pozostawa³am bez opieki w domu. 
Spotyka³am siê z niektórymi niemieckimi dzieæmi, dziêki czemu szybko 
nauczy³am siê ich jêzyka. Pamiêtam, ¿e stale têskni³am za rodzicami i 
czêsto by³am g³odna. Wybieraliœmy do jedzenia nawet ³upiny od 
ziemniaków. Któregoœ dnia mama przerwa³a pracê i przysz³a chora do 
domu. Widzia³am jak Niemiec przyszed³ za ni¹ i j¹ bi³. Strasznie siê 
wtedy wystraszy³am i krzycza³am. W roku 1945, kiedy w kwietniu te¿ 
ju¿ by³o dosyæ ciep³o, Niemcy kazali nam siê ewakuowaæ przed 
nadchodz¹cym frontem i pêdzili wszystkich w stronê jakiegoœ 
miasteczka. Jako najstarsza z rodzeñstwa, mia³am wtedy 11 lat, 
opiekowa³am siê m³odszymi i pomaga³am rodzicom. Ludzie nie mieli 
ju¿ si³y iœæ dalej. Byli nawet tacy co mówili, ¿eby nas tutaj w tym 
miejscu zabili, tak wszyscy byli wyczerpani. Uratowa³y nas alianckie 
samoloty, które zbombardowa³y akurat to miejsce, do którego 
zd¹¿aliœmy i Niemcy nas zostawili. Kiedy wojna siê skoñczy³a Niemcy 
namawiali ojca, by zosta³ u nich. Rodzice wrócili jednak do Polski.

Ja z kolei, zacz¹³ swoj¹ opowieœæ jubilat, urodzi³em siê w 1927 roku we 
wsi Turostówko k. Kiszkowa. Rodzice nie mieli sta³ego zamieszkania. 
Mieszkali u gospodarzy, u których najmowali siê do pracy. Rodzeñstwa 

nas by³o siedmioro, z tego pi¹tka prze¿y³a. W czasie wojny jako 
kilkunastoletni ch³opak musia³em pracowaæ u Niemca.  Kiedyœ w czasie 
tej pracy zosta³em mocno pobity. Innym razem prze¿y³em 
niebezpieczny wypadek. W maszynê wkrêci³a siê odzie¿, któr¹ mia³em 
na sobie. W koñcówce wojny Niemcy zapêdzili wszystkich doros³ych 
do kopania rowów obronnych. Poniewa¿ by³a zima i nie mieliœmy 
¿adnej odzie¿y ochronnej, poodmra¿ane mieliœmy rêce i nogi. Przy tej 
okazji znowu zosta³em pobity, mogê powiedzieæ, ¿e ledwo uszed³em z 
¿yciem. W nastêpstwie kontuzji, które odnios³em, póŸniej mia³y ca³y 
czas k³opot z wykonywaniem rozmaitych prac. Zahamowany zosta³ mój 
rozwój fizyczny, straci³em zrêcznoœæ ruchow¹. W okresie powojennym 
mieszkaliœmy w Jankowie.

Jak siê poznaliœmy? Mój kuzyn pochodz¹cy z tych samych stron co ja, 
w poszukiwaniu pracy dotar³ do Jankowa. Tam on zapozna³ siê z 
Bogusiem, z którym razem pracowa³. Któregoœ dnia oboje przyjechali 
do Koble w odwiedziny i tak siê poznaliœmy. Mój kuzyn dawa³ o 
Bogusiu dobr¹ rekomendacjê: jest pracowity, spokojny, nie pije. Potem 
odwiedziny siê powtarza³y. Boguœ zacz¹³ przyje¿d¿aæ sam. Te wizyty 
nie by³y zbyt czêste, bo przecie¿ dzieli³a nas spora odleg³oœæ. Nie by³o 
czym dojechaæ. Trwa³o to oko³o roku. Mój ojciec powiedzia³, ¿e jak 
chcemy siê pobraæ to mo¿emy, bo po co on ma tak doje¿d¿aæ. Ja nie 
mia³am wtedy jeszcze 18 lat. Brakowa³o mi 5 miesiêcy. Rodzice musieli 
wiêc podpisaæ zgodê na to ma³¿eñstwo. Œlub nasz odby³ siê w 
Bia³kowie Koœcielnym. Wesele by³o niedu¿e na oko³o 30 osób. 
Bawiliœmy siê u mnie w domu. Mieliœmy zespó³ muzyczny sk³adaj¹cy 
siê z trzech osób, który przygrywa³ nam do tañca. W czasie œlubu i 
potem wesela nie by³o ¿adnego fotografa. Nie mamy wiêc ¿adnego 
zdjêcia. Do fotografa trzeba by³o jechaæ do Ko³a. Nikt o tym nie myœla³. 
Œlub cywilny w obecnoœci tylko dwóch œwiadków braliœmy w tym 
samym roku w sierpniu kiedy by³am ju¿ pe³noletnia (wtedy by³o to 
prawnie mo¿liwe, póŸniej ju¿ nie – dop. xPK) 

Dwa tygodnie po œlubie wyjechaliœmy z mojego domu w rodzinne 
strony mê¿a do Jankowa. Na now¹ drogê ¿ycia od rodziców dosta³am 2 
poduszki, 1 pierzynê, 2 ³y¿ki, 2 widelce i 2 talerze. Boguœ przygotowa³ 
dla nas skromne mieszkanko. Za³atwi³ jakieœ stare ³ó¿ko, które zawali³o 
siê jak ¿eœmy siê w pierwsz¹ noc po³o¿yli do niego. Spaliœmy wiêc na 
materacach na pod³odze. Wkrótce potem przenieœliœmy siê na dobre 2 
lata do Jankowskiego M³yna. Tam mieliœmy porz¹dny pokój z kuchni¹. 
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Potem kawa³ek dalej do Góry. M¹¿ mia³ bli¿ej do pracy. Te¿ mieliœmy 
podobnie ³adne mieszkanie. Do Kar³owic przyjechaliœmy w 1958 roku. 
M¹¿ dosta³ tutaj skierowanie do pracy i tu oferowano nam te¿ 
mieszkanie. Przyjechaliœmy z dwójk¹ dzieci, które urodzi³y siê nam w 
1955 i 56 roku. Nastêpne przychodzi³y na œwiat ju¿ tutaj. W 
Kar³owicach te¿ zmienialiœmy miejsce zamieszkania, krótki czas 
mieszkaliœmy na Paw³ówku i w Wierzenicy. Szybko jednak wróciliœmy 
do Kar³owic z powrotem.

Kiedy nasze dzieci dorasta³y, poma³u opuszcza³y dom.  Zanim wyszli, 
przyprowadzali swoje drugie po³ówki. Mieliœmy w domu ciasno. Do 
ostatnich lat mieszkaliœmy z synem i jego rodzin¹.. Trudne by³y warunki. 
Dopiero teraz mamy od kilku lat du¿o ciszy. Do tego mieszkanie zosta³o 
gruntownie odremontowane. Cieszymy siê odwiedzinami dzieci, 
wnuków, ale w tej naszej jesieni ¿ycia potrzebujemy najbardziej w³aœnie 
spokoju.

Córka Ewa Kopeæ doda³a, ¿e rodzice oboje pracowali w oborze. Ojciec 
by³ zatrudniony, mama chodzi³a bardzo d³ugo razem z nim do pracy i mu 
pomaga³a ale ona nie by³a zatrudniona. To by³ autentyczny wyzysk. 
Mocno siê napracowa³a, a nie mia³a z tego ¿adnego grosza. My czêsto 
jako dzieci byliœmy sami. Spyta³em czy byli kiedykolwiek na jakimœ 
wyjeŸdzie. W latach 60 – tych raz by³am na wycieczce w Krakowie. 
Razem nigdzie nie byliœmy. ¯adnego urlopu nie mieliœmy tak ¿eby 
gdziekolwiek pojechaæ na wakacje. Nikt o tym nie myœla³. Nie by³o nas 
na to staæ. Czasem jeŸdziliœmy tylko w odwiedziny do rodziców, czy 
rodzeñstwa. Raz, drugi uda³o nam siê wys³aæ niektóre dzieci na kolonie. 
Spyta³em, czy trochê siê bawili, czy chodzili na zabawy, które by³y 
organizowane w Kar³owicach. Rzadko, pojedyncze razy. Jak siê 
napracowaliœmy, nie chcia³o siê ju¿ iœæ na zabawê. W domu chcia³o siê 
trochê odpocz¹æ. 

W ka¿dy pierwszy pi¹tek odwiedzam dom Genowefy i Bogus³awa 
Linkowskich. Jubilat jeszcze w niedzielê sam przychodzi do koœcio³a na 
Mszê œw. Komuniê œw. przyjmuje jednak razem z ma³¿onk¹. Po 
jubileuszu umówiliœmy siê wspólnie na nastêpny z okazji ich 70-lecia. 
Wszelkiego dobra.   

oprac.  x Przemys³aw Kompf

Ka¿dego roku dzieñ 15 maja ma dla mnie wymiar szczególny. Tego 
dnia obchodzê rocznicê swoich œwiêceñ kap³añskich. W tym roku 
przypada kolejny okr¹g³y mój jubileusz: 30-lecie. W Wierzenicy 
obchodzi³em 15, 20  i 25-lecie. Pierwsze dwa cicho i skromnie, 
niezauwa¿enie. Dwudziestopiêciolecie obchodzone by³o hucznie z 
du¿¹ iloœci¹ osób, z 
obfitymi poczêstunkami, 
tak jak przysta³o na 
srebrny jubileusz. W tym 
roku ten dzieñ 
chcia³bym prze¿yæ w 
spokoju. Poniewa¿ 
jednak jest to niedziela, 
dlatego te¿ chcê 
odprawiæ w parafii o 
11.00 Mszê œw. 
dziêkczynn¹. 
Wszystkich ¿yczliwych 
zapraszam.

Ze wzglêdu na przypadaj¹c¹ 
akurat niedzielê i 
uroczystoœæ Zes³ania Ducha 
Œwiêtego doroczny 
kap³añski zjazd kursowy 
zosta³ przesuniêty na wtorek 
17 maja. Odbêdzie siê on w parafii Mi³osierdzia Bo¿ego w Ostrowie 
Wlkp. Proboszczem tam od ponad 20 lat jest ks. Andrzej Szudra. 
Organizowa³ on ju¿ raz spotkanie kap³añskie w 10. rocznicê naszych 
œwiêceñ, a wiêc równo 20 lat temu. Pamiêtam ten zjazd dlatego, bo nasz 
kolega w ramach atrakcji w trakcie tego spotkania zaproponowa³ przelot 
po kilka osób na raz samolotem nad Ostrowem. Wszyscy byli 
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zachwyceni t¹ propozycj¹ oprócz mnie i oczywiœcie wszyscy oprócz 
mnie skorzystali z tej przyjemnoœci. Pamiêtam jak mnie namawiano: 
Dziadek leæ, co siê boisz, wiesz jakie widoki ? Jakoœ wola³em trzymaæ 
siê ziemi, nie mia³em i do dzisiaj nie nabra³em ochoty na latanie, mogli 
wiêc sobie opowiadaæ. W 2013 roku, kiedy moi koledzy kursowi byli na 
zjeŸdzie w Wierzenicy nie zaproponowa³em im wycieczki na nasz 
Ligowiec. Mam nadziejê, ¿e nie bêdzie tego punktu w programie 
tegorocznych obchodów. Niektórzy jednak rok temu, jak wybieraliœmy 
miejsce zjazdu od razu mówili, ¿eby spotkanie by³o po³¹czone te¿ z 
przelotem.    

L¹dujê z powrotem na Wierzenickiej Ziemi. Uœwiadamiam sobie, ¿e 
wiêkszoœæ lat spêdzonych w kap³añstwie prze¿y³em w³aœnie tu w 
Wierzenicy: 17 spoœród  30  tu. Piêæ lat temu przy okazji 
dwudziestopiêciolecia zabra³em siê za pisanie wspomnieñ. Dzisiaj 
Wierzenica jest ci¹gle niezamkniêtym etapem mojego ¿ycia, ale kolejny 
rozdzia³ po tych piêciu latach mo¿na dopisaæ.

W sensie duchowym najwa¿niejszym i te¿ najtrudniejszym by³ rok 2013. 
W styczniu i w lutym tego roku przysz³o nam jako wspólnocie parafii i 
mi jako duszpasterzowi odprowadzaæ razem z rodzinami na miejsce 
wiecznego spoczynku dwie m³odziutkie, przedwczeœnie zmar³e osoby: 
9-letniego Józia Kiernickiego i 27-letniego Damiana Jasiñskiego.   

Przez szereg tygodni z najbli¿sz¹ 
rodzin¹ i wieloma innymi osobami 
patrzyliœmy na postêpuj¹c¹ chorobê i 
umieranie ma³ego ch³opca. Razem ze 
wszystkimi prze¿ywa³em swoiste 
rekolekcje. Niejeden mo¿e czyta³ jak¹œ 
hagiograficzn¹ ksi¹¿kê o m³odzieñcu, 
który tak jak np. Dominik Savio umiera³ 
w opinii œwiêtoœci w wieku kilkunastu 
lat. Tutaj taki obrazek mogliœmy 
zobaczyæ na ¿ywo. Chyba nigdy w ¿yciu 
nie widzia³em ¿adnego dziecka, które 
podobnie jak Józio dojrzale siê modli³o i 
rozumia³o wszystko. Pomyœla³em sobie i 
to wyrazi³em publicznie, gdyby Józio 
wyzdrowia³, móg³by siê tylko zepsuæ. 

Wiele razy by³em w domu rodzinnym Józia. Tam dzieñ przed œmierci¹ 
ch³opca prze¿y³em, jak tylko tu jestem, najwiêksze wzruszenie. 
Patrzy³em jak pi¹tka rodzeñstwa Józia ¿egna siê ze swoim braciszkiem. 
Wtedy nie sposób by³o powstrzymaæ ³ez. Nie potrafi³em siê w pe³ni 
opanowaæ, chocia¿ w trudnych momentach staram siê rzeczywiœcie byæ 
opanowany.  

Tak jak wszyscy prze¿ywa³em tragiczny wypadek Damiana, który 
próbuj¹c ratowaæ kolegê sam straci³ ¿ycie. To jest rzeczywiœcie taka 
chwila, kiedy jako cz³owiek ka¿dy z nas czuje brak s³ów pocieszenia, 
które chcia³oby siê wyraziæ wobec tych, którzy prze¿ywaj¹ dramat 
takiego wypadku. Kap³an staje przed zadaniem trudno wykonalnym i 
nie mo¿e od tego uciec: odpowiedzieæ na pytanie ludziom, w tym i 
wielu m³odym, dlaczego tak siê sta³o? To by³a taka chwila, kiedy w 
czasie liturgii pogrzebowej, jak 
nigdy, czu³em ciê¿ar i wagê 
wypowiadanego s³owa. Jedno z 
najtrudniejszych dla mnie nauczañ. 
Kiedy przygotowywaliœmy w 
ubieg³ym roku do listopadowych 
"Wierzeniczeñ" z mam¹ Damiana 
wspomnienie o nim, ods³ucha³em w 
internecie treœæ tego utrwalonego w 
czasie pogrzebu s³owa. Bogu 
dziêkowa³em, ¿e nie chcia³em tam 
niczego zmieniaæ. Nie mia³em 
poczucia, ¿e trzeba by³o mówiæ 
inaczej. W kwietniowym wydaniu 
"Wierzeniczeñ" w 2013 roku 
napisa³em i przypomnê to na 
zamkniêcie tej czêœci wspomnieñ, 
¿e jest dla nas znakiem nadziei, ¿e 
œwiêtoœci mo¿emy siê uczyæ nie 
tylko od starszych i rówieœników, 
ale tak¿e od m³odych. 

 Kiedy zacz¹³em wspominaæ zdarzenia trudne, na pamiêæ przysz³a mi 
jeszcze historia z koñca roku 2014. W sobotê wieczorem 27 grudnia 
odebra³em telefon i w s³uchawce us³ysza³em: "Czy ksi¹dz pochowa 
mojego syna?"  Do dzisiaj s³yszê w uszach ogrom bólu tej dotkniêtej 
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nieszczêœciem kobiety. Bogu dziêkujê, ¿e umia³em wykazaæ siê 
refleksem i od razu odpowiedzia³em niczego nie dopytuj¹c: tak, 
pochowam. Chwilê potem ktoœ inny przej¹³ telefon i siê umówiliœmy na 
spotkanie. Okaza³o siê, ¿e 19 letni ch³opak, nie z naszej parafii, w sam¹ 
noc wigilijn¹ odebra³ sobie ¿ycie. Nikt nie wiedzia³ dlaczego to zrobi³. 
Rodzina zwraca³a siê do dwóch parafii, z którymi przez zamieszkanie 
by³ zwi¹zany. W pierwszej us³yszeli: nie wiem czy on tutaj mieszka³, w 
drugiej: pochowamy po Nowym Roku. St¹d te¿ telefon do Wierzenicy. 
Dziwi³em siê, ¿e duszpasterz miejsca nie wyczu³ tego bólu zrozpaczonej 
matki. Te¿ myœla³em co powiedzieæ uczestnikom przyby³ym w dniu 
pogrzebu na Mszê do Wierzenicy, ¿e obok cierpi¹cej rodziny nie stoi ich 
duszpasterz miejsca, tylko jakiœ obcy, nie znaj¹cy nikogo, ksi¹dz. Boga 
nieraz prosi³em, by uchroni³ mnie od takiej niewra¿liwoœci. Bojê siê jako 
kap³an takiej sytuacji, w której ludzi móg³bym tak zawieœæ.  Ogarnia 
mnie strach na sam¹ myœl, ¿e kiedyœ coœ takiego siê sta³o, a ja nawet 
tego nie zarejestrowa³em w pamiêci.   

W 24 roku kap³añstwa oko³o lata 2010 roku Osio³ Osio³owski w koñcu 
nauczy³ siê pisaæ na komputerze. Przedtem praca przy komputerze mnie 
nie interesowa³a. Teraz poczu³em rzeczywiœcie radoœæ, ¿e uda³o mi siê 
z³o¿yæ jeden, drugi tekst. Zacz¹³em pisaæ regularnie. Ciekawym 
prze¿yciem by³o pisanie wspomnieñ z ca³ego mojego 25-lecia 
kap³añstwa. Wydaliœmy to w grudniu 2011 roku jako numer specjalny 
"Wierzeniczeñ". Mogê powiedzieæ uczciwie: przez nastêpne 5 lat do 
ka¿dego wydania naszej gazety sk³adam jakieœ teksty. Lubiê to robiæ. 
Nie brakuje mi czasu, by pisaæ w spokoju. Nie brakuje te¿ tematów. 
Czasem oczywiœcie robiê coœ na ostatni moment. Niektóre teksty 
wydawa³y mi siê wa¿ne. Nie wiem tylko, czy czytelnicy zauwa¿yli, ¿e 
one s¹ wa¿ne np. ten o OjczyŸnie opublikowany 3 maja 2012 roku. 
Cieszy³em siê razem z ca³ym naszym zespo³em redakcyjnym, ¿e w 
styczniu 2013 roku nasze skromne "Wierzeniczenia" zosta³y 
uhonorowane nagrod¹ dziennikarzy "Znak Dobra" za ca³okszta³t naszej 
pracy. 

W tym samym roku na Wielki Post uda³o mi siê przygotowaæ 
"Wierzenickie Katechezy Domowe". Jest to w moim opracowaniu zbiór 
podstawowych nauczañ. Cieszy³em siê, ¿e rozesz³y siê one szeroko w 
parafii, ¿e wiele osób je przeczyta³o i jeszcze poleca³o innym. Mia³em 
satysfakcjê, ¿e katechezy te dostrzeg³ ktoœ wa¿niejszy w Koœciele i 
zaproponowa³ wydanie tego w programie ogólnopolskim jako 

duszpasterska pomoc dla parafii. Od 
wydawcy w Szyd³ówku wiem, ¿e by³o 
dosyæ sporo zamówieñ na tê ksi¹¿eczkê. 
Oczywiœcie, nie by³a ona polecana w 
Archidiecezji Poznañskiej. Ten jednak brak 
nadrobi³em sam. Kiedy jecha³em na 
jakiekolwiek rekolekcje od grudnia 2013 
roku, zawsze mia³em ze sob¹ kilka paczek 
"Katechez Domowych". W sumie dot¹d 
rozprowadzi³em sam kilka tysiêcy 
egzemplarzy zarabiaj¹c przy okazji dla 
parafii ³adnych parê tysiêcy z³otych. 

W roku ubieg³ym cieszy³em siê, ¿e uda³o mi 
siê przygotowaæ przewodnik po naszym 
koœciele. W nawi¹zaniu do  listowych 
têsknot Zygmunta Krasiñskiego za 
Wierzenic¹, zatytu³owa³em go "Œni mi siê 
Wierzenica".  Rozprowadzamy go ca³y czas 
wœród turystów i goœci. Lubiê opowiadaæ o 
naszym koœciele, lubiê oprowadzaæ goœci. 
Robiê to bardzo chêtnie jak tylko mam czas. 
Nieraz pytano mnie, czy mamy jakiœ 
przewodnik. G³upio by³o odpowiadaæ, ¿e 
kiedyœ wydaliœmy takie opracowanie, ale 
teraz ju¿ siê nak³ad wyczerpa³. Zabra³em siê 
wiêc do roboty i jakoœ to posz³o. 

Budowa wiaty turystycznej by³a 
najwiêkszym przedsiêwziêciem, jakie 
przysz³o mi pilotowaæ tu w Wierzenicy 
By³o to zadanie jesieni 2012 i pocz¹wszy 
od maja ca³ego roku 2013. Nie wiem jak 
to wszystko siê uda³o. Przy tej inwestycji 
chyba najbardziej czu³em palec Bo¿y i 
Bo¿¹ pomoc. Gdyby nie wsparcie ludzi z 
parafii i tak¿e kilku hojnych, oczywiœcie 
nic by nie by³o. Cieszê siê tym 
przedsiêwziêciem. Wiata piêknie 
harmonizuje z otoczeniem koœcio³a. Teraz 
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wydaje siê, ¿e ona stoi w tym miejscu od dawna. Lubiê patrzeæ i cieszê 
siê ludŸmi siedz¹cymi i odpoczywaj¹cymi pod wiat¹.  Sam te¿, jak by³o 
ciep³o, nieraz tam siada³em i patrzy³em z zachwytem na nasz¹ œwi¹tyniê. 

Rok prêdzej w czerwcu 2012 finalizowaliœmy prace przy odnawianiu 
krypty Cieszkowskich. By³o to niezwykle ciekawe zadanie. Trzeba by³o 
siê przy nim sporo wysiliæ, bo przecie¿ osobiœcie nie mia³em o niczym 
pojêcia. G³ówne prace zosta³y zrobione jeszcze w 2011 roku. W³az 
wejœciowy i œciany robione by³y 
wiosn¹ 2012 roku.  Któregoœ 
dnia do osób pracuj¹cych 
powiedzia³em, ¿e musz¹ siê 
pospieszyæ, bo Tusk i Merkel 
przyje¿d¿aj¹ w czasie EURO do 
Wierzenicy na otwarcie krypty i 
¿e premier prosi³ mnie, by 
chocia¿ ta jedna inwestycja by³a 
skoñczona na czas. Oczywiœcie 
to by³ ¿art.  Ubaw mia³em du¿y, 
bo po kolei wszystkie ekipy siê 
na to nabiera³y. 

Pisz¹c o krypcie i wiacie nie 
sposób nie wspomnieæ o 
Przyjacio³ach Wierzenicy 
Magdzie i Jacku Gorczyca, >>> 
którzy jako architekci 
przygotowali dla nas piêkny 
projekt najpierw odnowy krypty 
grobowej Cieszkowskich i rok 
póŸniej wiaty turystycznej, 
potem zaœ ca³y czas wszystko 
konsultowali. Zawsze na pamiêæ 
przychodzi mi chwila, kiedy ich 
pierwszy raz spotka³em w czasie 
"Wierzenickiego Czytania 
S³owa", w którym brali udzia³ i 
dowiedzia³em siê, ¿e niedawno 
siê wprowadzili do Kobylnicy, ¿e lubi¹ do nas przyje¿d¿aæ bo tu im siê 
podoba. Potem by³em mocno zdziwiony, kiedy w³aœnie ich trochê 

póŸniej przedstawi³ mi jako architektów konserwator naszego koœcio³a 
te¿ Przyjaciel Wierzenicy Marek Krygier. Mam nadziejê, ¿e pomniki 
dobra, które zostawili w Wierzenicy i w Kar³owicach Magda z Jackiem 
prze¿yj¹ nas wszystkich. 3 maja 2013 roku, a wiêc w przeddzieñ 
rozpoczêcia budowy wiaty, Magda z Jackiem mieli odebraæ wyró¿nienie 
Przyjació³ Wierzenicy. Do mnie nale¿a³o zaprosiæ obojga na ten dzieñ 
do Wierzenicy. Akurat tak siê z³o¿y³o, ¿e poprosili mnie oni o Mszê œw. 
za swoj¹ babciê. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e doskonale sami siê 
pod³o¿yli, by wyznaczyæ im datê 3 maja.  Niestety, tego dnia moje 
receptory mózgowe nie pracowa³y i zapisa³em ich na... 2 maja. Dopiero 
kiedy poszli dotar³o do mnie co zrobi³em. Musia³em to odkrêciæ i 
oczywiœcie k³ama³em w ¿ywe oczy jak bardzo mi jednak nie pasuje 
dzieñ 2 maja. Wysz³o piêknie. Magda z Jackiem, nie wiedz¹c o niczym, 
zaprosili ca³¹ swoj¹ rodzinê na Mszê œw. za swoj¹ babciê.   

Du¿ym prze¿yciem zapewne dla wielu z nas by³o przygotowywanie i 
potem przebieg w 2014 roku jubileuszowych uroczystoœci 200-lecia 
Augusta Cieszkowskiego. W ró¿nych momentach lubi³em przypominaæ, 
¿e to w³aœnie tu w Wierzenicy w 2010 roku zrodzi³ siê pomys³ tych 
obchodów. Cieszê siê, ¿e w solidarnym dzia³aniu potrafiliœmy to 
skutecznie obroniæ, bo przecie¿ zawsze s¹ jacyœ wielcy i jacyœ wa¿ni. 
Czuliœmy wszyscy satysfakcjê, ja tak¿e, kiedy w s³owie Pana Rektora 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do ksi¹¿ki "Co po 
Cieszkowskim" wspomnia³ o sprawczych "Wierzeniczeniach". Patrz¹c 
na rok jubileuszowy 2014, porównywa³em go nieraz w pamiêci z 
rokiem 2003, kiedy œwiêtowaliœmy jubileusz 850-lecia Wierzenicy i 
Wierzonki. Z perspektywy lat mia³em takie wra¿enie, ¿e wtedy w 2002 i 
2003 roku nie mieliœmy wielkiej wyobraŸni, nasze pomys³y 
formu³owaliœmy bardzo skromnie, nawet nie przewidywaliœmy 
odnowienia wnêtrza koœcio³a. Teraz rzeczywiœcie nasza wyobraŸnia 
lepiej pracowa³a, ale i tak zasiêg uroczystoœci przerós³ nasze 
wyobra¿enie zarówno w Wierzenicy, jak i w innych miejscach.
  
Rok 2015 zaznaczy³ mi siê w pamiêci jak rok starañ w ramach 
programu "Bud¿et Obywatelski 2016". Oczywiœcie pozosta³ ¿al, ¿e nie 
wygraliœmy. Mam kilka znaków zapytania w zwi¹zku z t¹ spraw¹..  
Pisa³em o tym w paŸdziernikowych "Wierzeniczeniach". Patrz¹c z  
perspektywy kilku miesiêcy, które up³ynê³y powiem, ¿e wszystkie 
uwagi s¹ aktualne. Napisa³em te¿ wtedy tekst o kap³añskiej pos³udze, 
jeden z wa¿niejszych dla mnie artyku³ów, prosz¹c w tytule, by 
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przeczytaæ, bo to wa¿ne. Próbowa³em pokazaæ jakie jest miejsce kap³ana 
w spo³ecznoœci lokalnej, jak sam widzê swoje miejsce w tej¿e 
spo³ecznoœci. Natomiast za coœ piêknego uwa¿am wielk¹ mobilizacjê 
spo³ecznoœci, zaanga¿owanie wielkiej grupy osób. Pokazaliœmy siê z 
dobrej strony jako œrodowisko lokalne. Motorem dzia³añ by³a 
oczywiœcie niezmordowana Irena Prokop. Zanim ktokolwiek z nas 
pomyœla³ o czymkolwiek, ona ju¿ zrobiwszy pierwsz¹ mobilizacjê 
zebra³a kilkaset g³osów i tak by³o do koñca. 

Mówi¹, ¿e cz³owiek uczy siê przez ca³e ¿ycie. Latem ubieg³ego roku 
pierwszy raz w ¿yciu mia³em okazjê p³yn¹æ kajakiem. Chocia¿ nie by³a 
to ³atwa lekcja, to i tak by³em bardzo zadowolony, podobnie zreszt¹ jak 
wszyscy inni, którzy wypróbowali swoich si³. W³aœnie dziêki temu 
wypadowi wyjazd do K³êbowa bardziej zapamiêtam ni¿ wiele innych.

W koñcówce roku 2015, w dzieñ odpustu parafialnego wypad³y moje 60 
urodziny. Zupe³nie przez przypadek tu¿ przed t¹ dat¹ dotar³o do mnie, ¿e 
za moimi plecami przygotowywana jest jubileuszowa uroczystoœæ. W 
zwi¹zku z tym dniem nie planowa³em poza spotkaniem odpustowym 
robiæ czegokolwiek. Tymczasem ... kto by³ to widzia³ wszystko co by³o. 
Dziêkowa³em za wielkie wyrazy ¿yczliwoœci. By³o to oczywiœcie bardzo 

mi³e. Ale te¿ by³ jeden z tych 
(nielicznych) momentów, gdzie 
czu³em siê trochê zagubiony, 
zak³opotany, trudno mi dobraæ s³owo, 
jak to uj¹æ.  

Kiedy skoñczê pisanie zapewne 
przypomni mi siê jeszcze niejeden 
epizod, który uznam, ¿e mo¿e warto 
te¿ o tym wspomnieæ. Mo¿e coœ tam 
jeszcze zd¹¿ê wdusiæ w ostatniej 
chwili. Póki co koñczê i wysy³am do 
naszego naczelnego z pokorn¹ 
proœb¹, aby przejrza³ co napisa³em.   
                                                

x Przemys³aw Kompf
                                                 

Minê³y pierwsze cztery miesi¹ce roku. Za nami dwa wa¿ne zadania 
inwestycyjne. W salce parafialnej przylegaj¹cej do kaplicy w 
Kar³owicach zosta³y ustawione nowe porz¹dnie zrobione ³awki. 
Tak¿e wnêkowe szafy doczeka³y siê nowej estetycznej zabudowy. 
Wszystko ³adnie harmonizuje z wystrojem prezbiterium kaplicy. 
W Wierzenicy zosta³y zmodernizowane i na nowo uruchomione 
koœcielne dzwony. Mogliœmy je us³yszeæ w tegoroczn¹ Wielkanoc i 
odt¹d odzywaj¹ siê one codziennie przypominaj¹c o chwale Bo¿ej. 

Planowo posuwaj¹ siê prace zwi¹zane z kapliczkami. Do 20 kwietnia 
zosta³o wykonanych 13 p³askorzeŸb ró¿añcowych. Z tego 10 mogliœmy 
zobaczyæ. Trzy ostatnie pojecha³y na wystawê autorsk¹ i dotr¹ one do 
nas trochê z opóŸnieniem. RzeŸbiarz, p. Piotr Woliñski skoñczy swoje 
zadanie przed koñcem lata. Rol¹ naszej parafii jest zabezpieczenie 
œrodków na ten cel. Dotychczasowe wszystkie tegoroczne zadania 
inwestycyjne poch³onê³y kwotê 41 tysiêcy z³. W chwili obecnej parafia 
nie jest zad³u¿ona.

Kiedy jedno zadanie siê koñczy, trzeba myœleæ o nastêpnym. 
Najbardziej kosztownym tegorocznym przedsiêwziêciem jest wymiana 
³awek w koœciele. Wydatek ten wyniesie 62 tysi¹ce z³. 
W tej chwili mamy zabezpieczone drewno dêbowe, które przechodzi 
proces suszenia. Niebawem zostanie ono przekazane do warsztatu 
stolarskiego. Wtedy trzeba bêdzie za nie zap³aciæ ok. 20 tysiêcy z³. W 
trakcie przygotowania jest projekt ³awek. Jest on konsultowany z 
konserwatorem naszego koœcio³a Przyjacielem Wierzenicy AD 2010 p. 
Markiem Krygierem i Powiatowym Konserwatorem Zabytków w 
Poznaniu. 

W chwili obecnej trudno jest powiedzieæ kiedy konkretnie rozpoczn¹ siê 
prace stolarskie. Najprawdopodobniej bêdzie to w sierpniu. Wstêpnie 
prosi³em wykonawcê o zarezerwowanie tego w³aœnie terminu. Prace 
wykona zak³ad stolarski ze Sp³awia p. Jacka Pieczyñskiego, który 
zrealizowa³ dla nas wczeœniej ca³y szereg innych  zleceñ zarówno w 

Posuwaj¹ siê prace inwestycyjne.
Teraz czas na ³awki koœcielne.
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Wierzenicy jak i w Kar³owicach. Dzisiaj te¿ mogê powiedzieæ, ¿e ca³oœæ 
tego zadania zostanie zamkniêta w bie¿¹cym roku. W grudniowych 
"Wierzeniczeniach" ostro¿nie pisa³em, ¿e byæ mo¿e bêdzie to zadanie, 
które jeszcze bêdziemy koñczyli w przysz³ym roku.

Mam nadziejê, ¿e od jesieni bêdziemy czuli wiêkszy komfort siedzenia 
w koœcielnych ³awkach, ¿e nie zmniejszy siê iloœæ miejsc do siedzenia. 
Bêd¹ one troszeczkê inaczej ustawione. Poznikaj¹ te¿ w wiêkszoœci ma³e 
³aweczki. Ze starych ³awek na nowe przeniesione zostan¹ metalowe 
tabliczki z nazwiskami osób, które kiedyœ siedzia³y w okreœlonym 
miejscu. ¯artobliwie, ale i serio powiem: rezerwacja zostanie 
zachowana, bo pamiêæ o piêknych ludziach musi byæ zachowana. Przy 
okazji budowy ³awek do odnowienia pójdzie tak¿e konfesjona³. Jest on 
ju¿ mocno zniszczony, a po odnowieniu zostanie nieco inaczej 
ustawiony.       

Bardzo dziêkujê ka¿demu, który w realizacji rozmaitych zadañ wspiera³ 
parafiê. Móg³bym mieæ w g³owie wiele pomys³ów. Gdyby ludzie nie 
wsparli, nic by nie wysz³o i najwa¿niejsze, gdyby zabrak³o 
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego, niewiele by by³o. Dlatego zawsze powierzam 
Bogu przez rêce Maryi Matki Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych 
wszystkie wysi³ki, które podejmuje parafia.

x Przemys³aw Kompf 

Raz na 5 lat biskup diecezji ma 
obowi¹zek wizytowania ka¿dej 
parafii. Odk¹d jestem w Wierzenicy 
wizytacje takie by³y 
w 2001, 2006 i 2011 roku. Ostatnio 
parafiê wizytowa³ Ks. Arcybiskup 
Stanis³aw G¹decki, przedtem 
dwukrotnie ks. Biskup Grzegorz 
Balcerek. Na pewno Ks. Biskup 
odwiedzi kaplicê w Kar³owicach 
i bêdzie na Mszy œw. o 11.00. Pojawi 
siê na popo³udniowym festynie 

z okazji Dnia Dziecka, spotka siê z przedstawicielami grup 
duszpasterskich, w poniedzia³ek odwiedzi szko³ê. Na koniec pochwali 
albo zgani proboszcza za to co zrobi³ albo za to, czego nie zrobi³. Przed 
jego przyjazdem w parafii pojawiaj¹ siê tzw. szperacze, którzy 
sprawdzaj¹ wszystko: jeden od spraw katechetycznych, ten siê nie 
natrudzi, bo u nas jest tylko jedna niedu¿a szko³a, potem drugi od spraw 
duszpasterskich i trzeci od spraw ekonomicznych. Zagl¹daj¹ wszêdzie 
i wszystko sprawdzaj¹.       
Mam nadziejê, ¿e jakoœ to prze¿yjemy i ¿e bêdzie nienajgorzej.

xPK

Dobiega koñca druga, tym samym ostatnia czteroletnia kadencja prof. 
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im. Augusta Cieszkowskiego, 

jest w³aœnie hrabia August. W 

ci¹gu tych oœmiu lat Uczelnia 

kierowana przez rektora G. 

S k r z y p c z a k a  p o œ w i ê c i ³ a  
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Kolegium Cieszkowskich. Zawis³a w nim tablica upamiêtniaj¹ca dwusetn¹ 

rocznicê urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego oraz 95-lecie studiów 

leœnych w Poznaniu. 21 listopada tamtego rocznicowego roku licznemu 

gronu osób dzia³aj¹cych na rzecz postaci Augusta Cieszkowskiego, tak¿e 

spoza uczelni a zaproszonych przez rektora, jego postaæ podczas 

wieczornicy "Natchnienie, wiedza i czyn" zaprezentowa³a Barbara 

Wachowicz, znana autorka biografii wielkich Polaków. By³ to jeden z 

elementów kolejnej edycji Dni Patrona UP. Szeœciokrotnie zamyka³y je 

Koncerty Galowe, w ich trakcie zawsze eksponowana by³a przez rektora G. 

Skrzypczaka postaæ A. Cieszkowskiego. Podczas koncertu w 2015 roku 

pojawi³a siê uroczyœcie wykonana propozycja hymnu Uczelni, oczywiœcie 

ze s³owami o patronie. W gronie kilkunastu osób zaanga¿owanych w 

dzia³owoœæ Komitetu Obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta 

Cieszkowskiego by³o kilkoro pracowników Uczelni. Jedno ze spotkañ tego 

gremium odby³o siê na zaproszenie rektora w siedzibie UP. Podczas obu 

jego kadencji ukaza³y siê poœwiêcone w ca³oœci lub znacz¹cej czêœci A. 

Cieszkowskiemu i Ziemi Wierzenickiej (jej nazwê celowo piszemy z 

du¿ych liter) publikacje Wydawnictwa UP: Zapisane w pamiêci (2009), Co 

po Auguœcie Cieszkowskim? Spojrzenie po 120 latach ( 2012),  Nie tylko 

Wierzenica O Auguœcie Cieszkowskim w dwusetn¹ rocznicê urodzin 

(2014), Na skrzyd³ach myœli... August Cieszkowski i ziemia wierzenicka w 

poezji (2014). Wiele cennych i ciekawych informacji o patronie i Ziemi 

Wierzenickiej od 2009 roku ukaza³o siê na ³amach wydawanego przez UP 

pisma "Wieœci Akademickie". Numer specjalny „Wieœci Akademickich" z 

2014 roku poœwiêcony patronowi znalaz³ uznanie kapitu³y konkursu 

dziennikarskiego "Znak Dobra". Uczelnia wzbogaci³a siê te¿ o kolejny 

portret A. Cieszkowskiego. Wspiera³a w 2011 i 2012 roku remont jego (i 

rodu) krypty w wierzenickiej œwi¹tyni. W³adze lub przedstawiciele 

Uczelni uczestniczyli w rocznicowych mszach, sk³adali wi¹zanki kwiatów 

przy pomniku nagrobnym A. Cieszkowskiego b¹dŸ w krypcie w rocznice  

urodzin, œmierci, przed dniem Wszystkich Œwiêtych. Sam rektor G. 

Skrzypczak po studenckim rajdzie do Wierzenicy "Œladami Augusta 

Cieszkowskiego", w sobotê 8 paŸdziernika 2011 roku, kiedy na probostwie 

studenci i ich nauczyciele wspólnie usiedli przy stole racz¹c siê 

przygotowan¹ przez ks. Przemys³awa Kompfa zup¹ (receptura tajna) po 

dociekaniach jaka to zupa ochrzci³ j¹ mianem "starocieszkowska". 13 

wrzeœnia 2014 roku by³ w gronie ze swad¹ przepytywanych przez 

"hrabiego" Augusta (Andrzej Lajborek). Po odpowiedzi na pytanie: A ty 

kim jesteœ ch³opcze  kiedy powiedzia³, ¿e kieruje uczelni¹ nawi¹zuj¹c¹ do 

wielkiej tradycji szko³y ¿abikowskiej omal nie zosta³ uca³owany w czo³o 

przez uradowanego "hrabiego". Za dzia³ania na rzecz pamiêci o patronie, 

zw³aszcza wydawnicze rektor Grzegorz Skrzypczak zosta³ uhonorowany, 

8 czerwca 2014 roku, przyznan¹ przez Klub Profesorów „Wierzenica" z 

Bydgoszczy statuetk¹ Augusta Cieszkowskiego. Parafia i zespó³ 

redakcyjny "Wierzeniczeñ" szereg razy kierowa³y na jego rêce 

podziêkowania za kolejne dzia³ania zwi¹zane z Augustem Cieszkowskim. 

Osobiœcie pragniemy te¿ gor¹co podziêkowaæ rektorowi Grzegorzowi 

Skrzypczakowi za mi³¹ wspó³pracê przez te lata i ¿yczyæ sukcesów na 

niwie nauki.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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30-osobowa  grupa  parafian  wziê³a udzia³ w 
uroczystych obchodach Jubileuszu 1050  lecia 
Chrztu Polski na Stadionie Lecha w Poznaniu w 
dniu 16.04.2016 r. Motywem przewodnim by³o 
przes³anie: "Gdzie chrzest, tam nadzieja". 
Uroczystej Mszy Œw. przewodniczy³ legat Papie¿a 
Franciszka - Jego Eminencja Pietro kard. Parolina 
sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej w asyœcie 
Przewodnicz¹cego Konferencji Episkopatu Polski 
Ks. Biskupa Stanis³awa G¹deckiego, który 
wyg³osi³ s³owo Bo¿e do zebranych. Funkcje 
celebransa pe³ni³ znany mam Ks. Szymon 
Stu³kowski, który przewodniczy³ uroczystoœci 
odnowienia przyrzeczeñ chrztu Œw.  Eucharystia 
sprawowana by³a w obrz¹dku ³aciñskim, ale 
ka¿dy z nas otrzyma³ materia³y, w których 
odpowiedzi wiernych odby³y siê w jêzyku 
ojczystym. Podczas uroczystoœci odby³ siê chrzest 
osób  doros³ych. Pieœni i œpiewy  inicjowa³ chór 
sk³adaj¹cy siê z 1050 uczestników. Nie da siê 
opisaæ s³owami wykonania pieœni specjalnie wybranych na tê okolicznoœæ, 
jak np. "Bogurodzica", "Wyp³yñ na g³êbiê" albo "Czego chcesz od nas Panie" . 
Po zakoñczonej Eucharystii obejrzeliœmy musical „Jesus Christ Superstar" w 
wykonaniu solistów, zespo³u wokalno-tanecznego orkiestry  Teatru 
Muzycznego w Poznaniu. Musical przedstawia³ historiê ostatniego tygodnia z 
¿ycia Jezusa Chrystusa z perspektywy jego zwolenników i przeciwników. 
G³ównymi postaciami byli Jezus Chrystus, Judasz Iskariota, Maria 
Magdalena oraz Poncjusz Pi³at. Koncert trwa³ 3 godziny, ale wydawa³o siê 
jakby to by³a chwila, niezapomniana chwila. Wra¿enia z prze¿ytego koncertu 

Zespó³ Caritas wraz z Rad¹ So³eck¹ wsi Wierzonka organizuje festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka pt. „Kiedy siê œmieje dziecko, œmieje 
siê ca³y œwiat” w dniu 5.06.2016 r. w godz. od 14:00 do 18:00 na 
terenie boiska sportowego w Wierzonce.
Na ten dzieñ zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami,  dziadkami 
i ca³ymi rodzinami do wspólnej zabawy. Na pewno nie bêdziecie siê 
nudziæ! W dniu festynu z okazji 3-go Maja pragniemy zorganizowaæ 
loteriê fantow¹, z której dochód przeznaczymy na organizacjê festynu. 
Zespó³, który wykonywa³ palmy Wielkanoce przeznaczy³ uzyskany z 
tego tytu³u dochód w ca³oœci na organizacjê festynu dla dzieci.

Za poœrednictwem redakcji „Wierzeniczeñ” zwracamy siê z proœb¹ 
o wsparcie naszej lokalnej inicjatywy i wp³atê na konto Zespo³u Caritas 
przy Parafii Œw. Miko³aja Wierzenicy darowizny z dopiskiem „Festyn 
rodzinny”. Podajemy nr konta bankowego:

WBK O/Poznañ 38 1090 1362 0000 0000 3610 1152. Z góry 
dziêkujemy za wsparcie.  

Kiermasz odzie¿y
Po raz drugi w tym roku pragniemy zaprosiæ na kiermasz odzie¿y 
organizowany w œwietlicy w Wierzonce w dniu 14 maja w godz. od 
10:00  do 12:00. 
Osoby, które pragn¹ wesprzeæ akcjê proszone s¹ o dostarczanie odzie¿y 
do œwietlicy w Wierzonce od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. od 8:00 do 
14:00  lub w poniedzia³ek, czwartek, pi¹tek od 17:00 do 18:00 lub inne 
dni tygodnia – umawiaj¹c siê indywidualnie pod numerem telefonu  510 
031 939. Zachêcamy do udzia³u!   

pozostan¹ na zawsze w naszej pamiêci i sercach. Nie da siê tego wszystkiego 
streœciæ s³owami, a  atmosfery wieczoru nie odda ¿aden przekaz  telewizyjny 
czy radiowy. 
Grupa osób wybra³a siê równie¿ o godz. 24:00 na nocne czuwanie 
modlitewne w Poznañskiej Farze w obecnoœci Obrazu Nawiedzenia Matki 
Boskiej Czêstochowskiej. Eucharystiê sprawowa³ Ks. Archidiecezji 
£ódzkiej Biskup Jêdraszewski kieruj¹c do wiernych s³owo Bo¿e.    

Irena Prokop
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Kiermasz odzie¿y
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pozostan¹ na zawsze w naszej pamiêci i sercach. Nie da siê tego wszystkiego 
streœciæ s³owami, a  atmosfery wieczoru nie odda ¿aden przekaz  telewizyjny 
czy radiowy. 
Grupa osób wybra³a siê równie¿ o godz. 24:00 na nocne czuwanie 
modlitewne w Poznañskiej Farze w obecnoœci Obrazu Nawiedzenia Matki 
Boskiej Czêstochowskiej. Eucharystiê sprawowa³ Ks. Archidiecezji 
£ódzkiej Biskup Jêdraszewski kieruj¹c do wiernych s³owo Bo¿e.    

Irena Prokop
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Grupa 15 osób uczestniczy³a w spotkaniu rekolekcyjnym dla 
przedstawiciel wspólnot organizowanym w oœrodku na Lednicy. 
Uczestnicy zgromadzili siê po po³udniu w niedzielê 24 kwietnia. 
Spotkanie trwa³o do obiadu we wtorek  26 kwietnia. By³y to ju¿ trzecie 
tego typu rekolekcje. Rok temu tak¿e byliœmy na Lednicy, dwa lata temu 
w Zaniemyœlu.  

xPK

Spotkanie rekolekcyjne na Lednicy

Zapowiedzi miesi¹ca

Msza œw. na naszym cmentarzu za zmar³ych w dawne Œwiêto 
Wniebowst¹pienia Pañskiego w czwartek 5 maja o 18.30.

Z okazji dnia wolontariusza spotkanie naszych wolontariuszy
w sobotê 7 maja o 14.00 na ogródku dzia³kowym we Wierzonce

 W poszczególnych miejscowoœciach nabo¿eñstwa majowe:

w Kar³owicach, przy koœciele w pi¹tek, 6 maja o 19.00,
w Dêbogórze, w œrodê 11 maja o 19.30,
w Wierzenicy, w czwartek 19 maja o 19.00,
w Barcinku,  pi¹tek 20 maja o 19.00,  w Bugaju o 19.30,
w  Wierzonce, w poniedzia³ek 23 maja, o 19.00,
w  Mielnie, na Maruszce,w po³¹czeniu ze Msz¹ œw. i agap¹,
w pi¹tek 27 maja o 17.30. 

Msza œw dziêkczynna w 30 rocznicê œwiêceñ kap³añskich 
w niedzielê 15 maja o 11.00. 

XI Wierzenickie Czytanie S³owa, weekend Bo¿ego Cia³a 
od 25 do 28 maja, zapisy w koœciele na listê od niedzieli 8 maja.

Procesja Bo¿e Cia³a w czwartek 26 maja po Mszy œw. o 11.00. 
            
Uroczystoœæ I Komunii Œw. dzieci w niedzielê 29 maja o 12.30.

xPK

W zespole redakcyjnym pracujemy na w³asnych komputerach, z ró¿nym 

oprogramowaniem. Mimo przyjêtego formatu zapisu tekstu zdarzaj¹ siê 

przeró¿ne niespodzianki. Wspóln¹ ich cech¹ jest to, ¿e coœ "wysypuje siê" 

w ostatniej chwili. Szczêœliwi, ¿e rzutem na taœmê uda³o siê przezwyciê¿yæ 

problemy i na pierwszy rzut oka jest w porz¹dku, ma to miejsce z regu³y 

póŸnym wieczorem a rano numer idzie do druku, czegoœ nie zauwa¿amy. 

Ostatnio przytrafi³o siê to tekstom Ewy i W³odka o 110-leciu szko³y czy 

najwczeœniejszych podobiznach Augusta Cieszkowskiego. W tym 

ostatnim zgubi³ siê rok 1839 uznawany za datê wynalezienia fotografii, z 

nazwy "Gazeta Warszawska" zosta³ tylko drugi cz³on, tak¿e kilka innych 

wyrazów lub ich czêœci. W tej sytuacji niezak³adane pogrubienia czêœci 

tekstu albo na odwrót ich zanik, "zjedzone" spacje czy myœlniki to ju¿ 

przys³owiowy pikuœ. Usi³ujemy poprawiaæ siê jak widaæ nie zawsze 

skutecznie. 

red.
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