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Wierzenicki
piêkny
maj
Kiedy w dniu 3 Maja „Wierzeniczenia” docieraj¹ do czytelników,
zakoñczy³o siê ju¿ trzydniowe czuwanie w naszym koœciele w intencji
Ojczyzny, Koœcio³a, parafii i we w³asnych sprawach. Ka¿dego roku
gromadzi ono du¿¹ grupê osób. Wszystkim modl¹cym siê w tych
wa¿nych intencjach gor¹co dziêkujê. Po Mszy œw. ku czci Maryi
Królowej Polski i Matki Wierzenicy gromadzimy siê pod wiat¹ na
wspólnej agapie. Dziêkujê wszystkim, którzy ofiarowali na to spotkanie
upieczone przez siebie ciasto, którzy przygotowali tradycyjny ciep³y
posi³ek i potem go podawali zgromadzonym uczestnikom. Jest to piêkna
tradycja prze¿ywana ka¿dego roku. Cieszymy siê sob¹, dzielimy siê
radoœci¹. Patrzymy na kolejnego jedenastego ju¿ Przyjaciela Wierzenicy.
W tym roku to nasze wyró¿nienie otrzyma³ Pan Piotr Woliñski, który na
drodze z Wierzenicy do Kicina zostawi³ pomniki swojej piêknej pracy
w postaci 20 p³askorzeŸb ró¿añcowych. W sensie dos³ownym pozostanie
na zawsze w naszej pamiêci.
W maju zaczynamy odmawiaæ litaniê do Najœwiêtszej Maryi Panny.
Wierzenickim dopowiedzeniem do niej jest zawo³anie: Maryjo, Matko
Ubogich, módl siê za nami. Na naszym terenie jest jeszcze sporo
niezamo¿nych osób. Pamiêtajmy o nich i wo³ajmy za nimi. Bardzo
serdecznie zapraszam do licznego udzia³u w majowych nabo¿eñstwach
sprawowanych w poszczególnych miejscowoœciach. Daty i godziny
poszczególnych spotkañ podane s¹ w koñcu numeru.
x Przemys³aw Kompf
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Niezwykle uroczy, skromny
i pe³en serdecznoœci cz³owiek.
Takie by³o moje pierwsze wra¿enie
po spotkaniu z panem Piotrem
Woliñskim, kiedy w pocz¹tku lata
2015 roku w trzyosobowym gronie
odwiedziliœmy go w Kcyni w jego
pracowni rzeŸbiarskiej mieszcz¹cej
siê w piwnicy bloku, w którym
mieszka. Pojechaliœmy omówiæ
szczegó³y zwi¹zane z projektem
budowy kapliczek ró¿añcowych.
Nigdy wczeœniej nie mia³em
okazji poznaæ osobiœcie pana
Piotra, chocia¿ od lat
przygotowywa³ on dla nas na dzieñ
3 Maja rzeŸbê œw. Miko³aja, któr¹
potem wrêczaliœmy kolejnemu
Przyjacielowi Wierzenicy. To zamówienie zawsze sk³ada³ w imieniu
naszej redakcji nasz naczelny Maciej Dominikowski, który pozna³ go
wczeœniej.
Pan Piotr podj¹³ siê zrealizowaæ zadanie, które mu
zaproponowaliœmy. Powiedzia³ nam, ¿e przy wielkiej liczbie rozmaitych
prac o tematyce religijnej, jakie wykona³, kompletu 20 tajemnic
ró¿añcowych jeszcze nie rzeŸbi³. Poszczególne czêœci ró¿añcowe
nap³ywa³y do nas z Kcyni systematycznie pocz¹wszy od sierpnia 2015
roku do wrzeœnia roku nastêpnego. Za ka¿dym razem pokazywa³em je
w koœciele. Nie us³ysza³em ani jednego s³owa na temat tego, ¿e komuœ
siê to nie podoba. S³ychaæ natomiast by³o s³owa wielkiego uznania.
Nieraz osobom spoza naszej parafii odpowiada³em na pytanie kto
rzeŸbi³ te piêknie dzie³a. Oczywiœcie w sercu by³a obawa, czy wszystko
bêdzie zrobione na czas. Wszak drugi paŸdziernika zosta³ og³oszony
jako dzieñ poœwiêcenia drogi ró¿añcowej i nie chcielibyœmy ju¿ nic
przek³adaæ. Rozmaite czynniki mog³y jednak wp³yn¹æ na opóŸnienia.
Na szczêœcie nic takiego nie zasz³o. Nie tylko pan Piotr, ale i wszyscy
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pozostali zd¹¿yli przygotowaæ to,
czego siê podjêli.
W czasie moich drugich odwiedzin
w Kcyni poprosi³em pana Piotra, by
opowiedzia³ nam trochê o sobie, o
swojej pasji. Opis tej rozmowy zosta³
przedstawiony w paŸdziernikowym
wydaniu „Wierzeniczeñ” (numer
specjalny 6/2016). Wtedy, gdy
s³ucha³em jego opowiadania, a tak¿e
dopowiedzeñ ¿ony, zrozumia³em
dlaczego te prace s¹ takie piêkne. On
rzeŸbi nie tylko d³utem, ale przede
wszystkim sercem. By³o widaæ
wielk¹ radoœæ z tego, co robi. Tak¿e
osobist¹ wielk¹ wra¿liwoœæ duchow¹
i religijn¹. Piêkn¹ cz¹stkê tej radoœci i
duchowego nape³nienia przela³ na nas
i jesteœmy za to niezmiernie
wdziêczni. Nie wiem, czy ktokolwiek
inny by³by w stanie nam
zaproponowaæ coœ równie piêknego.
Kapliczki ró¿añcowe stawialiœmy
w zesz³ym roku we wspólnym
projekcie z parafi¹ Kicin jako nasze
wotum dziêkczynne za 1050 lat chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich.
Mia³o to byæ œwiadectwo naszej wiary i pobo¿noœci. Chcieliœmy, by to
by³o piêkne, bo na chwa³ê Bo¿¹ trzeba tworzyæ rzeczy piêkne. S¹dzê, ¿e
wysz³o jeszcze piêkniej ni¿ myœleliœmy, pan Piotr Woliñski pozostawi³
trwa³y materialny œlad w naszej ludzkiej pamiêci. Chcemy to
uzewnêtrzniæ przyznaj¹c w³aœnie jemu jedenaste wyró¿nienie
Przyjaciela Wierzenicy.
Kiedy Maciej Dominikowski dzwoni³ i zamawia³ kolejn¹ statuetkê
Miko³aja, wiedzieliœmy, ¿e tym razem Pan Piotr Woliñski bêdzie j¹
rzeŸbi³ dla siebie. Cieszymy siê serdecznie z Jego obecnoœci dzisiejszej
poœród nas i jeszcze raz dziêkujemy za te tajemnice ró¿añcowe d³utem,
sercem i wiar¹ wyrzeŸbione. Wyró¿nienie wrêczamy w imieniu ca³ego
zespo³u redakcyjnego „Wierzeniczeñ” i Zarz¹du Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce.
W imieniu redakcji i zarz¹du
x Przemys³aw Kompf
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Od lewej: Piotr Woliñski, Leszek Lesiczka i Jacek Napiontek
Na powy¿szej fotografii widzimy trzy osoby, które powinny otrzymaæ
tegoroczn¹ nagrodê Przyjaciela Wierzenicy. S¹ to g³ówni twórcy Drogi
Tajemnic Ró¿añcowych. Tradycja przyznawania nagrody Przyjaciela
Wierzenicy nie przewidzia³a takiej mo¿liwoœci i dlatego postanowiliœmy
uhonorowaæ pana Piotra, jako osobê najbli¿ej z nami wspó³pracuj¹c¹ i
której praca by³a najbardziej ¿mudn¹ i anga¿uj¹c¹. Naszego rzeŸbiarza
pozna³em 11 lat temu. Jego ¿yczliwoœæ, solidnoœæ bardzo mnie zawsze
ujmowa³y, a docieraj¹ca corocznie rzeŸba œwiêtego Miko³aja
nieodmiennie radowa³a. Natomiast dzie³o wyrzeŸbienia 20 p³askorzeŸb
przesz³o najœmielsze oczekiwania. Wielokrotnie przemierza³em drogê
Wierzenica – Kicin, ale teraz, gdy stoj¹ kapliczki sta³a siê ona moj¹
ukochan¹. Ale te¿ muszê przyznaæ, ¿e rzadko kiedy jestem sam. Iloœæ
osób spaceruj¹cych tym traktem zwiêkszy³a siê znacznie co w
po³¹czeniu z modlitw¹ czyni tê ziemiê œwiêt¹. Panie Piotrze za to
mno¿enie dobra i modlitwy, która sta³a siê Pana udzia³em dziêkujê.
Leszku i Jacku pewne rzeczy nie wymagaj¹ s³ów, ale wdziêcznoœæ moja
jest niezmierna za to co zrobiliœcie. Gdy idê polami i widzê z dala
lœni¹ce w s³oñcu daszki kapliczek dziêkujê za to, ¿e jesteœcie.
Maciej Dominikowski
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W ostatnich tygodniach mia³em okazjê dwukrotnie spotkaæ siê
z Burmistrzem Miasta i Gminy Swarzêdz Marianem Szkudlarkiem.
Pierwsze spotkanie mia³o miejsce przypadkowo na schodach w siedzibie
naszej gminy, drugie w dworku Cieszkowskich i póŸniej w naszym
koœciele przy okazji inauguracji VI Dni Pracy Organicznej w Dworku
Cieszkowskich organizowanych przez Uniê Wielkopolan. Notatkê
z tego wydarzenia zamieszczamy osobno. Dla nas istotne by³o to, ¿e
dwukrotnie us³ysza³em zapewnienie, ¿e wzgórze bêdzie zrobione, a
nawet pan Burmistrz zaproponowa³, by pomyœleæ o dacie oficjalnego
otwarcia. Powinna to byæ ³adna uroczystoœæ. Od razu powiedzia³em, ¿e
dla Wierzenicy wa¿n¹ dat¹ jest dzieñ 3 Maja, kiedy œwiêtujemy
uroczystoœæ Maryi Królowej Polski i Matki Wierzenicy, a tak¿e
wrêczamy w imieniu redakcji „Wierzeniczeñ” i naszego Stowarzyszenia
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego wyró¿nienie Przyjaciela
Wierzenicy. Termin ten zosta³ potwierdzony. Oczywiœcie, jest to data
umowna, bo przecie¿ wiadomo, ¿e coœ gdzieœ mo¿e siê opóŸniæ.
Pewnych spraw do koñca siê nie przewidzi. Natomiast starania pójd¹
w tym kierunku, ¿eby do tej daty skoñczyæ. Gminê obowi¹zuj¹
okreœlone procedury, których musi przestrzegaæ. Poniewa¿ zadanie
obejmuje kilka w¹tków dzia³añ, trzeba uzyskaæ wszystkie pozwolenia
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i w przetargu wybraæ wykonawców. Wszystko wskazuje na to, ¿e prace
rozpoczn¹ siê pod koniec lata i potrwaj¹ do koñca roku. Gdyby pogoda
uniemo¿liwi³a w koñcówce pracê, to przejd¹ one na rok nastêpny.
Jeszcze jedno, chyba najwa¿niejsze i na pewno najpiêkniejsze. Pan
Burmistrz powiedzia³: zakocha³em siê w Wierzenicy.
Co na to powiedzieæ? Chyba tylko jedno: Niech to trwa.
x Przemys³aw Kompf

W poniedzia³ek 8 maja 2017 roku ma siê odbyæ spotkanie w Dworku
Cieszkowskich w sprawie przywrócenia historycznej drogi ³¹cz¹cej
dworek z koœcio³em. Na zachowanych starych fotografiach widaæ, ¿e
by³a to ³adna aleja. Kiedy w obecnym czasie przygotowuje siê do
realizacji piêkny projekt zagospodarowania wzgórza przy koœciele,
mo¿na podj¹æ starania o przywrócenie tak¿e i tej drogi. Obok
oczywistych wzglêdów historycznych przemawia za tym tak¿e
i wspó³czesnoœæ. Wiele uroczystoœci œlubnych odbywa siê w naszym
koœciele i potem swoj¹ kontynuacjê ma w Dworku Cieszkowskich. Poza
tym dworek nie by³by tak izolowany od wsi jak jest obecnie. Sta³by siê
jej blisk¹ czêœci¹.
Agencja Rolna Skarbu Pañstwa przekaza³a na rzecz Caritas
Archidiecezji Poznañskiej niewykorzystywane ju¿ zabudowania
nale¿¹ce dotychczas do Stacji Hodowli Roœlin. Mo¿emy zauwa¿yæ, ¿e
rozpoczê³y siê pierwsze prace porz¹dkowe. To te¿ jest piêkna sprawa,
bo przecie¿ stan wielu tych zabudowañ okreœliæ mo¿na by³o jako
szpetna ruina. W punkcie wyjœcia, likwidacja tego jest bardzo korzystna
dla Wierzenicy. Oznacza bowiem uporz¹dkowanie zaniedbanego dot¹d
obszaru. Mam nadziejê, ¿e wkrótce poznamy jakie bêdzie przeznaczenie
tego terenu.
Mam nadziejê, ¿e zainteresowani tematem drogi w trakcie
wspomnianego spotkania poczyni¹ istotne ustalenia i ¿e ka¿dy bêdzie
mia³ poczucie wielkiej satysfakcji, ¿e uczestniczy³ w czymœ, co s³u¿y
dobru miejsca i wszystkich u¿ytkowników.
x Przemys³aw Kompf
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Kilka razy w Wierzenicy doœwiadczy³em, ¿e rzeczywistoœæ przekracza
nasze marzenia. Trzeba powiedzieæ wprost: ³aska Bo¿a jest hojniejsza
ni¿ nasze wyobra¿enia. Wiem, ¿e Bogu nale¿y zawierzyæ wszystko,
a samemu dzia³aæ tak jakby owo „wszytko" od nas zale¿a³o.
Tym staram siê w ¿yciu kierowaæ, o tym pamiêtam, czasami te¿
w nauczaniu przypominam. Nieraz trochê ¿artem mówi³em, ale przecie¿
zupe³nie serio, o drodze od Maryi Wierzenickiej, Matki Ubogich do
Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych. Ludzie niemaj¹cy wiary
b³ogos³awieñstwo Bo¿e lekcewa¿¹. Potem doœwiadczaj¹ jak odk³adaj¹
do przys³owiowego dziurawego mieszka. Mimo ca³ej ludzkiej u³omnoœci
s¹dzê, ¿e mam tyle wiary, ¿eby zawierzyæ Bo¿emu prowadzeniu
wszystkie nasze wysi³ki.
W 2003 roku Wierzenica obchodzi³a swój jubileusz 850-lecia. Pod
koniec lata tego roku zorganizowaliœmy okolicznoœciowe obchody.
Przedtem sformu³owaliœmy plan zamierzeñ, które wtedy stawialiœmy
sobie w najbli¿szym czasie do realizacji, aby podnieœæ atrakcyjnoœæ
Wierzenicy jako miejsca spotkañ ludzi. By³ to czas kiedy 3 - 4 lata
by³em ju¿ w Wierzenicy i coraz bardziej zaczyna³em wrastaæ korzeniami
w to miejsce. Pozna³em tutejsz¹ spo³ecznoœæ, problemy jej ¿ycia.
Lizn¹³em ju¿ trochê historii, zd¹¿y³em zachwyciæ siê hr. Augustem
Cieszkowskim.
Gdybym dzisiaj przypomnia³ tamte nasze pomys³y, ka¿dy by powiedzia³,
¿e albo nie mieliœmy wyobraŸni, albo ¿e byliœmy bardzo skromni. O
wielu w¹tkach nawet nie myœleliœmy. Ale wspólnym wysi³kiem wielu
wspania³ych i dobrych osób, dla których Wierzenicka Ziemia sta³a siê
ukochaniem, ka¿dego roku podejmowaliœmy okreœlone kroki. Ale tego,
co uda³o siê zrobiæ w dziele odnowienia naszej œwi¹tyni, ³¹cznie z
krypt¹, piêknego oœrodka Caritas s³u¿¹cego m³odzie¿y jako dom ¿ycia
i nadziei, pobudowanej wiaty turystycznej wraz z zapleczem i wreszcie
odbudowanego z ruiny Dworku Cieszkowskich, który znowu ¿yje i jest
pe³en piêknych goœci, w tamtym jubileuszowym 2003 roku nie
wyobra¿aliœmy sobie. Tak¿e drogi ró¿añcowej, która jest piêknym
oznakowaniem szlaku z Wierzenicy do Kicina.
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Dzisiaj oczami wyobraŸni widzê ca³e piêkne wzgórze przed koœcio³em
wraz z alej¹ i mówiê: Bo¿e dziêki, Bo¿e b³ogos³aw, Bo¿e prowadŸ.
Niech Imiê Twoje bêdzie uwielbione w ca³ej Wierzenickiej Ziemi.
x Przemys³aw Kompf

W sobotê 22 kwietnia o 14.00
odprawia³em dziêkczynn¹ Mszê œw.
w 60 urodziny Ireny Prokop. Od razu
dodam: jednej z najpiêkniejszych
osób, jakie dane mi by³o poznaæ tu w
Wierzenicy. Nasze miejscowoœci
zawdziêczaj¹ wiele jej
zaanga¿owaniu, nieustêpliwoœci
i spo³ecznej pasji. Wielu ludzi
powinno osobiœcie te¿ wyraziæ jej
s³owa wdziêcznoœci z tytu³u pomocy
w rozmaitych sprawach. Myœlê, ¿e
niejedna osoba to zrobi.
Takich ludzi jak Irena trzeba ceniæ.
Nie ma ich wielu. Wszyscy chêtnie
coœ zrobimy, w coœ siê
zaanga¿ujemy, ale wytyczamy sobie
te¿ granice: tyle i nie wiêcej, to ale
nie tamto. Irena - jak siê zdaje - te granice przesunê³a bardzo daleko.
Potrafi ¿yæ wieloma sprawami naraz, pilnowaæ kilku w¹tków
jednoczeœnie. Doskonale umie organizowaæ ludzi. Potrzeba dziesiêciu,
jest dziesiêciu, potrzeba dwudziestu piêciu, jest dwudziestu piêciu.
Wejdzie do ka¿dego urzêdu i nie da siê wypchn¹æ z niego tak szybko.
Niejedn¹ sprawê za³atwialiœmy razem. Wchodziliœmy do niejednej
instytucji. Maj¹c takie oparcie zawsze wchodzi³em odwa¿niej.
Irena ma jeszcze jedn¹ niezwykle wa¿n¹ cechê: jak w coœ siê anga¿uje,
to robi to do koñca. Z wieloma osobami jest tak, ¿e maj¹ œwietne
pomys³y. Realizowaæ je jednak ma ktoœ inny. Niektórzy z kolei coœ
dobrze rozpoczn¹, ale potem nagle zmieni¹ zdanie, coœ im siê nie
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spodoba, napotkaj¹ jakieœ
trudnoœci i siê wycofaj¹
zostawiaj¹c rozgrzebany
temat. Czasami komuœ coœ po
prostu siê znudzi³o, ju¿ szuka
innych atrakcji, czasem innego
uznania.
Irena jak czegoœ siê
podejmuje, to tego pilnuje od
pocz¹tku do koñca. Nigdy nie
by³o, ¿e np. projekt jakiœ nie
zosta³ przygotowany na czas
albo póŸniej nie rozliczony.
Od pocz¹tku do koñca zawsze
wszystko jest dok³adnie
zrobione. Wnioski
i rozliczenia przygotowane
przez Irenê s¹ zrobione prawie
bezb³êdnie. Poprawki, jakie
czasem musieliœmy zrobiæ
dotyczy³y spraw trzecioa nawet czwartorzêdnych. Na
marginesie dorzucê, ¿e nieraz widzia³em jak rozmaite organizacje maj¹
problemy z przygotowaniem wniosków, jak nie umiej¹ siê rozliczyæ, jak
pope³niaj¹ podstawowe b³êdy.
Zrobiæ coœ raz potrafi niejeden, ale pilotowaæ coœ latami to jest zadanie
trudniejsze. Dam jeden przyk³ad. Ileœ organizacji skorzysta³o z pomocy
Fundacji Familijny Poznañ przy tworzeniu punktu przedszkolnego.
Fundacja prowadzi³a zadanie przez rok. Po roku organizacja mia³a sama
dalej prowadziæ zadanie. Co siê okaza³o? Wiêkszoœæ punktów niemal od
razu siê zamknê³o. Nie umieli tego poprowadziæ i wykorzystaæ tego, co
zrobi³a dla nich fundacja. Upór i determinacja Ireny zapobieg³a temu
w naszym przypadku. Mam mocno w pamiêci, jak chêtnie wtedy
wspieraliœmy siebie w staraniach podejmowanych o partnerstwo z nasz¹
gmin¹, by dalej prowadziæ ten punkt.
Maj¹c lata doœwiadczeñ pewne sprawy jest ³atwiej prowadziæ.
Wydeptaliœmy ju¿ sobie niejedn¹ œcie¿kê Ale zaufanie zdobywa siê
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latami. Potrzeba do tego wielkiej solidnoœci. To, ¿e tyle siê uda³o, to
jest to w³aœnie du¿a zas³uga Ireny, która rzeczywiœcie jak nikt inny
potrafi byæ wytrwa³a i nieustêpliwa, i dok³adna i co jest takie wa¿ne,
uczciwa.
Zastanawia³em siê nieraz jak to Irena potrafi tyle spraw dopilnowywaæ
i jeszcze prowadziæ normalnie dom. Zawsze zd¹¿y ugotowaæ, zrobiæ
zakupy, dopilnowaæ szko³y i byæ w domu ¿on¹ i matk¹. Nadzwyczajna
³aska i zdolnoœæ. Dla bliskich czasem to i trudnoœæ, bo przecie¿ ona
ci¹gle gdzieœ biega i coœ za³atwia. Myœlê jednak, ¿e najbli¿si doceniaj¹
jak dobr¹ i kochan¹ osobê maj¹ ko³o siebie.
60 urodziny to czas kiedy wiele kobiet mo¿e myœleæ o zas³u¿onej
emeryturze. Koœcielne emerytury tego nie obejmuj¹. Matka Koœció³
ka¿e pracowaæ, jak zdrowie oczywiœcie pozwala, a przecie¿ w³aœnie o to
zdrowie siê modlimy, do 75 roku ¿ycia. Oznacza to, ¿e mój pobyt w
parafii skoñczy siê w 2030 roku, oczywiœcie jeœli Pan Bóg nie odwo³a
mnie wczeœniej na wieczn¹ s³u¿bê albo ludzie z tego miejsca nie
przegoni¹. Mam te¿ nadziejê, ¿e ks. biskup te¿ nie bêdzie mnie widzia³
w innym miejscu. Proszê Ciê Irena, byœ swoje si³y tak rozk³ada³a, by Ci
starczy³o ich na te wszystkie lata nastêpne, które jak ufamy, s¹ przed
nami. Dziêkuj¹c za wszystko, z serca b³ogos³awiê. Niech nie ustaje
Twoja modlitwa do Mi³osierdzia Bo¿ego, bo to w³aœnie ona jest Ÿród³em
si³y mocy cz³owieka.
x Przemys³aw Kompf
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Ten szczególny dla mnie co roku dzieñ wypada 15 maja. W tym roku
jest to poniedzia³ek. Tego dnia spotkamy siê jako rocznik w parafii
Wszystkich Œwiêtych w Poznaniu u mojego kolegi ks. Janusza
Grzeœkowiaka. Rezyduje on w tym miejscu, podobnie jak ja w
Wierzenicy, od 1999 roku. W po³udnie odprawimy wspólnie Mszê
Œwiêt¹, w czasie której Bogu i ludziom dziêkowaæ bêdziemy za dar
naszego powo³ania, za dar kap³añstwa. Przy takiej okazji modlimy siê
zawsze za naszych zmar³ych i ¿yj¹cych profesorów, za naszych
rodziców i rodzeñstwo, a tak¿e za ludzi poœród których pracujemy na co
dzieñ. Polecamy te¿ naszych by³ych kolegów, którzy przyjêli z nami
sakrament kap³añstwa, a potem po kilku latach zostawili kap³añstwo
i poszli inn¹ drog¹ ¿yciow¹. (Jeden z takich kolegów odwiedzi³ mnie
niedawno w Wierzenicy. Po 25 latach niewidzenia nie pozna³em go.
Ucieszy³em siê gdy powiedzia³ mi, ¿e wszystkie swoje osobiste sprawy
pouk³ada³ pomyœlnie, ¿e uzyska³ zwolnienie z w³adzy œwiêceñ i ¿e
zawar³ w koœciele zwi¹zek ma³¿eñski. Pob³ogos³awi³em go serdecznie.)
Po Mszy œw. bêdzie obiad, a nastêpnie spacer do Seminarium
Duchownego, gdzie podejmie nas ks. Szymon Stu³kowski, te¿ nasz
kolega kursowy, od wrzeœnia ubieg³ego roku nowy rektor tej placówki.
Posiedzimy tam, jak uczy doœwiadczenie, do niezbyt póŸnego wieczora.
Potem wszyscy po kolei zaczynaj¹ siê rozje¿d¿aæ. W tym roku nie
muszê daleko jeŸdziæ, o drogê wiêc nie muszê siê martwiæ.
Ju¿ kiedyœ pisa³em, ¿e jeszcze ¿adnego spotkania kursowego nie
opuœci³em. Poczytujê sobie wrêcz za obowi¹zek spotkaæ siê z kolegami
kursowymi. Z wieloma mocno siê przyjaŸni³em. Te wiêzy zostaj¹,
chocia¿ ka¿dy pracuje w innym, czêsto oddalonym o wiele kilometrów
miejscu. Na co dzieñ jestem typem domatora, który nie lubi za wiele
wêdrowaæ. Najlepiej czujê siê u siebie w domu. Nie odwiedzam wiêc
kolegów w dniu imienin, czy przy innych towarzyskich okazjach. Nie
odmawia³em jednak, gdy któryœ prosi³ mnie z jak¹œ pos³ug¹. Dlatego tak
bardzo wa¿ny jest dla mnie zjazd kursowy i dlatego tak chêtnie pojadê
na to spotkanie.
x PK
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W ostatnim czasie w
domu wiele uwagi
poœwiêcam mojej
ukochanej Bestii. Coraz
bardziej widzê jak staje
siê psi¹ starowink¹ i
oczywiœcie pragnê, by
¿y³a jak najd³u¿ej. Muszê
siê przyznaæ, ¿e ju¿ nieraz
modli³em siê o zdrowie
dla niej na jak najd³u¿sze lata. Mam œwiadomoœæ up³ywaj¹cego czasu.
Cieszê siê, ¿e lekarz weterynarii, pani Bogus³awa Wojciechowska ze
Swarzêdza powiedzia³a, ¿e jak na te lata, Bestia jest w nadzwyczajnej
formie. Pilnujê jej teraz, by nie jad³a niczego co mo¿e jej zaszkodziæ, by
siê za wiele nie mêczy³a. Patrzê stale czy jej coœ nie dolega.
W perspektywie Królestwa Bo¿ego proszê Ciê Panie Bo¿e, abym
kiedyœ móg³ widzieæ w niebie, obok wielu wspania³ych i bliskich mi
osób, moj¹ kochan¹ Bestiê. Tak¿e Bolusia, który towarzyszy³ mi w
pocz¹tkach mojego kap³añstwa.
xPK
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W ostatni¹ niedzielê maja grupa ponad 30 dzieci przyst¹pi do I Komunii
Œwiêtej. Ju¿ teraz b³ogos³awiê wszystkie dzieci, b³ogos³awiê rodziców i
rodzeñstwo. Ka¿dego roku uroczystoœæ komunijna wygl¹da piêknie. W
naszej parafii odmiennie wygl¹da jeden szczegó³. W sobotê po
zakoñczonej pierwszej spowiedzi œw. dzieci z pomoc¹ rodziców zak³adaj¹
alby. Potem nastêpuje moment zapalenia œwiec i odnowienie przyrzeczeñ
chrzcielnych. Dzieciom i doros³ym mówiê wtedy: tê biel, tê czystoœæ trzeba
chroniæ, o ni¹ trzeba dbaæ. W jaki sposób dbaæ? Poprzez osobisty przyk³ad,
w³asne gorliwe zaanga¿owanie i to nie tylko w dniach, miesi¹cach
poprzedzaj¹cych uroczystoœæ, ale póŸniej, po jej zakoñczeniu. Pierwsza
Komunia Œwiêta nie jest
zakoñczeniem, ale
pocz¹tkiem duchowej
drogi cz³owieka.
Koœció³ daje w tym
kierunku zachêtê, ale
dziecko prowadzi rodzic.
Na pocz¹tku okresu
przygotowañ proszê
rodziców by przyprowadzali swoje pociechy
do koœcio³a. Wierzê, ¿e
kiedy cz³owiek sk³ada
rêce do modlitwy i staje
przed Bogiem, jest to
dobre dla niego. Dla
ludzi wiary i pobo¿noœci
jest to oczywiste, dla
tych bardziej letnich nie
a¿ tak bardzo. W niektórych miejscach próbuje siê za pomoc¹ zbierania podpisów po ka¿dej
Mszy œw. zobligowaæ dzieci do chodzenia do koœcio³a. Nigdy nie
akceptowa³em takiego pomys³u. Nikogo w ten sposób siê nie wychowa i
niczego dobrego siê nie nauczy. Do Bo¿ej Mi³oœci trzeba przychodziæ z
potrzeby serca, a nie dla podpisu. Jeœli ktoœ tego nie rozumie, ¿adne
podpisy mu nie pomog¹, oœmieszaj¹ natomiast Koœció³. Wierzê w wielk¹
si³ê duchow¹ Koœcio³a, w to, ¿e jest on naszym domem. Nale¿y czyniæ
wszystko, by ka¿dy w tym miejscu czu³ siê dobrze, by czu³, ¿e jest
szanowany, potrzebny, zauwa¿ony Ka¿dego roku chcê wierzyæ w m¹droœæ
i dojrza³oœæ rodziców dzieci komunijnych, którzy rozumiej¹c gdzie s¹
prawdziwe wartoœci, potrafi¹ dalej troszczyæ siê o duchowe oblicze
swojego dziecka. Jezus jest darem na ca³e ¿ycie.
x Przemys³aw Kompf
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Legenda o Babicy
W³odka Buczyñskiego znam jako autora drobiazgowych dociekañ
historyczno-regionalnych dlatego ze zdumieniem zobaczy³em, ¿e
jest te¿ wspó³autorem ksi¹¿ki Legendy Puszczy Zielonki wydanej
przez "Zwi¹zek Miêdzygminny Puszcza Zielonka".
Z przyjemnoœci¹ zamieszczamy jedn¹ z nich.
Z dawien dawna ludzie
wêdruj¹cy do koœcio³a
w Wierzenicy od strony
Wierzonki mówili, ¿e w
Babicy straszy. Babica to
piêkny jar, dawniej przez ni¹
prowadzi³a bardzo w¹ska,
b³otnista droga. W³aœciwie na
Babicy od zawsze straszy³o i
kusi³o. S³ychaæ by³o p³acze,
jêki, zapala³o siê œwiate³ko.
Kobiety mieszkaj¹ce w
pobli¿u opowiada³y dzieciom,
¿e to wszystko sprawka b³¹dz¹cych i pokutuj¹cych dusz z
pobliskiego ¯alika i cmentarza parafialnego. W zaroœniêtym
drzewami jarze by³o du¿o ciemniej ni¿ na drodze przez pole, ju¿
przez to i straszniej. Odg³osy wiatru, p³yn¹cej wody czy
pochodz¹ce od maj¹cych tu ostojê zwierz¹t mog³y wzmagaæ
strach. Kawa³ki próchniej¹cego drewna widoczne w przeb³ysku
ksiê¿ycowej poœwiaty, œwiec¹ce w letnie noce œwietliki, a byæ
mo¿e i zapalanie siê gazu b³otnego dope³nia³y miary strachu.
Pewnie te¿ czasem lubi¹cy robiæ psoty ch³opacy z ukrycia
wydawali straszne odg³osy, stukali czy œwiecili ciesz¹c siê z
nastraszenia innych i w ten sposób umacniali babskie bajanie o
strachach. Do dziœ niektórzy ludzie wêdruj¹cy w ciemny wieczór
przez Babicê mówi¹, ¿e tam strach iœæ albo, ¿e straszy.
oprac. W³odzimierz Buczyñski
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Tytu³ nawi¹zuje do s³ów Ufajcie memu oku i szkie³ku z ballady
Romantycznoœci Adama
Mickiewicza. Kiedy rozpoczêliœmy
wspólne, ¿ony i moje, dzia³ania w ramach redakcji „Wierzeniczeñ”
zwracaliœmy siê do naszego duszpasterza przez proszê ksiêdza. Ten
jednako, ju¿ nie pamiêtam na pierwszym czy jednym z pierwszych
spotkañ stwierdzi³ tonem nie znosz¹cym sprzeciwu, ¿e mamy
zwracaæ siê do niego po imieniu. By³o to mi³e. Teraz o obrazie
szkie³kiem czyli soczewkami obiektywu i moim okiem tworzonym.
Przez te lata wielokrotnie fotografowa³em ca³y szereg wydarzeñ z
udzia³em Przemka. Do pierwszej po³owy 2005 roku, jak by to uj¹æ
doœæ oszczêdnie. Robi¹c zdjêcia technik¹ tradycyjn¹ na barwnym
negatywie trzeba by³o pamiêtaæ ile ma siê jeszcze klatek z 36
dostêpnych na rolce filmu. Potem jeszcze wywo³anie negatywu i
zdjêæ do najtañszych nienale¿¹ce (trzeba by³o zlecaæ to zak³adowi
fotograficznemu, wczeœniej czarno-bia³e wywo³ywa³em sam). le
chwycona ostroœæ (wtedy jeszcze obiektyw bez autofocusa),
zamkniête oczy, jakiœ odblask i zdjêcie do niczego. Od koñca
kwietnia 2005 roku s³u¿¹ mi cyfrowe lustrzanki Canon. Dziêki
aparatowi cyfrowemu mogê, jak jest czas, jakiœ motyw powtarzaæ i
wybieraæ najlepsze ujêcie. Jeœli jest czas, bo kiedy mamy wrêczaæ
nasze wyró¿nienie – Przyjaciel Wierzenicy – proszê Przemka i
Macieja Dominkowskiego nie spieszcie siê, dajcie mi szansê
pokazaæ twarze. Kiwaj¹ g³owami ze zrozumieniem ale kiedy ju¿
dochodzi do tego podnios³ego momentu udziela siê im radosne
podniecenie i zwykle muszê zdaæ siê na ³ut szczêœcia. Tym bardziej,
¿e choæ zwykle fotografujê z lamp¹ b³yskow¹ najczêœciej œwiat³o
zewnêtrzne i lampy wewn¹trz nie pomagaj¹. Aparat nie radzi sobie
tak dobrze jak oko z ostr¹ wi¹zk¹ œwiat³a s³onecznego i cieniem obok
czy œwiec¹c¹ w s¹siedztwie g³owy ¿arówk¹. Lepiej jest kiedy
Przemek stoi za pulpitem mównicy (ambony), wtedy czasami mam
szansê tak ustawiæ siê, by lampy obok jego g³owy nie by³y
dominuj¹cym motywem. Zostaje jeszcze drobny problem ¿eby nie
by³o za du¿o przestrzeni za nim bo t³o wyjdzie za ciemne. Jeszcze
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gorzej bywa³o kiedy obok niego sta³ inny ksi¹dz, jeden na bia³o a
drugi czarno. W takim przypadku nie da siê pogodziæ wody z ogniem
jak w machinie parowej (jak o tym C. K. Norwidowi powiedzia³
August Cieszkowski). Lubiê nacisn¹æ spust migawki gdy Przemek
swoimi s³owami wyzwala radoœæ w s³uchaczach a sam uœmiecha siê.
Kiedy oprowadza turystów po koœciele ma zwyczaj podkreœlania
jakiejœ kwestii ruchem rêki, zwykle lewej. Tym, którzy wêdruj¹ po

Szlaku Koœcio³ów Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka (SKD)
mówi, ¿e widz¹ najpiêkniejszy koœció³ i dalej nie maj¹ po co jechaæ.
W tej mierze od kilku lat ma konkurencjê, o swoim jako
najpiêkniejszym na SKD mówi ks. S³awek Brz¹ka³a z Wêglewa.
Czasami miewa na zdjêciach zafrasowan¹ minê,
tak by³o przy omawianiu spraw zwi¹zanych z
remontem krypty Cieszkowskich. Wypadek
samochodowy przed wielu laty ograniczy³ jego
ruchliwoœæ a mimo to potrafi³ wejœæ na
zje¿d¿alnie i zsun¹æ siê razem z dzieæmi czy
dosiadaæ mechanicznego byka. Przez te lata
„dorobi³ siê” siwizny, chyba dodaje mu ona
powagi. Z perspektywy widzenia zza obiektywu przez mniejszy
kontrast pomiêdzy g³ow¹ a jasnym strojem liturgicznym pozwala
ona lepiej oddaæ szczegó³y.
W³odzimierz Buczyñski
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Unia Wielkopolan to organizacja stawiaj¹ca na rozwijanie
samorz¹dowych zdolnoœci mieszkañców regionu. Swoje celce
realizuje przez wspieranie i promowanie i dzia³añ na rzecz lepszego
wykorzystania potencja³u naukowego, gospodarczego, kulturalnego
Wielkopolski. Jedn¹ z jej inicjatyw jest przywo³ywanie dorobku i
postaci wybitnych Wielkopolan XIX wieku poprzez Dni Pracy
Organicznej. Przypominaj¹ one nie tylko o wspania³ej historii ale i
promuj¹ spo³eczn¹ odpowiedzialnoœæ biznesu. W 2017 roku,
bohaterem jest August hr. Cieszkowski, a wydarzenia zwi¹zane z
jego postaci¹ zosta³y zaplanowane w Poznaniu, Luboniu i gminie
Swarzêdz. Obchody rozpoczê³y siê 19 kwietnia w Wierzenicy. Przed
po³udniem postaæ patrona poznawali uczniowie Szko³y
Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu,
którzy przybyli do Wierzenicy dwoma autokarami. Byli w koœciele,
przy dworze, przeszli Alej¹ Filozofów. Nie tylko ogl¹dali ale i
wykonywali zadania jako, ¿e ich wyprawa mia³a charakter pikniku
naukowego. Na nie tyle zmêczonych, co zmarzniêtych pod wiat¹
czeka³a gor¹ca grochówka. Wieczorem w Dworze Wierzenica
zosta³y oficjalnie zainaugurowane obchody VI Dni Pracy
Organicznej. Szacowne grono goœci powita³ Marian Szkudlarek –
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz. Nawi¹zuj¹c do 200. rocznicy
urodzin Augusta Cieszkowskiego, przypomnia³ o jego pomniku na
swarzêdzkim rynku i albumie Hr. August Cieszkowski. Powiedzia³ o
zamierzeniach zwi¹zanych z rewitalizacj¹ placu Augusta
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Cieszkowskiego przed wierzenickim koœcio³em, wi¹¿¹c to z
przypadaj¹cymi w 2018 roku 865-leciem najstarszego so³ectwa w
gminie i obchodami 380-lecia nadania praw miejskich
Swarzêdzowi. Oficjalnego otwarcia VI Dni pracy Organicznej
dokona³ Pawe³ Leszek Klepka – Prezydent Unii Wielkopolan.
Zapowiedzia³ te¿ kolejne wydarzenia w tym wrêczenie 26 kwietnia
Wawrzynów Pracy Organicznej w Sali Bia³ej Bazaru Poznañskiego.
Goœcie wys³uchali wyst¹pieñ Ewy J. i W³odzimierza Buczyñskich o
Auguœcie Cieszkowskim. Zosta³ przedstawiony przez pryzmat jego
drogi do Wielkopolski i dzia³añ, które zapisa³y go w panteonie
wybitnych Wielkopolan XIX wieku, a realizowanych tak¿e w
goszcz¹cych ich murach. Nastêpnie o historii Dworu Wierzenica
ocalonego od zag³ady wysi³kiem swojej rodziny opowiedzia³ prof.
Zbigniew Kundzewicz. Tê czêœæ uroczystoœci zakoñczy³ wystêp
harfisty Micha³a Zatora, potem by³o coœ dla cia³a. Po spotkaniu w
Dworze Wierzenica reprezentanci Unii Wielkopolan (Pawe³ L.
Klepka, Ryszard Ciesielski i Micha³ Walenciak) oraz czêœæ goœci
(burmistrz Marian Szkudlarek, Stanis³aw Witecki – Przyjaciel
Wierzenicy, prof. Waldemar Ratajczak – wiceprezes Poznañskiego
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Rafa³ Kamprowski – radny Rady
Miejskiej, Ewa Madanowska – dyr. Szko³y Podstawowej w
Wierzonce) uda³a siê do koœcio³a gdzie na trumnie Augusta
Cieszkowskiego zosta³a z³o¿ona wi¹zanka kwiatów od Unii
Wielkopolan. Wczeœnie w imieniu Lubonian wi¹zankê kwiatów
z³o¿y³a burmistrz Ma³gorzata Machalska wraz z Tadeuszem
Urbanem dyr. firmy Kom-Lub. Na zakoñczenie swoj¹ œwi¹tyniê i
pami¹tki po Cieszkowskich przedstawi³ ks. Przemys³aw Kompf.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
Wieczorem 26 kwietnia 2017 roku w Sali Bia³ej poznañskiego
hotelu Bazar mia³a miejsce kulminacja obchodów VI Dni Pracy
Organicznej organizowanych przez Uniê Wielkopolan. W ich
ramach s¹ wrêczane Wawrzyny Pracy Organicznej. S¹ one
przyznawane w szeœciu kategoriach. Otrzymuj¹ je osoby
i organizacje z ca³ego regionu, które swoj¹ dzia³alnoœci¹
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przyczyniaj¹ siê do kreowania etosu Wielkopolan. Na wniosek
Mariana Szkudlarka – burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz w tym
roku w kategorii dzia³alnoœæ edukacyjna otrzymali j¹ nasi
redakcyjni koledzy Ewa Jaros³awa i W³odek Buczyñscy. Swojego
Wawrzyna odebrali z r¹k Paw³a Leszka Klepki – Prezydenta Unii
Wielkopolan i Ryszarda Cesielskiego – Wiceprezydenta. W³odek
podziêkowa³ Unii Wielkopolan za to wyró¿nienie i powiedzia³.
Nie by³o by nas tutaj mimo naszych zainteresowañ gdyby nie coœ
o czym organicznicy znakomicie wiedzieli – wspó³praca, w
ramach zespo³u redakcyjnego pisma „Wierzeniczenia”, które
wymyœli³ Maciej Dominikowski, a ks. Przemek Kompf nas dzielnie
wspomaga. Ale te¿ wspó³praca z w³adzami naszej Gminy
Swarzêdz, którym przy tej okazji te¿ serdecznie dziêkujemy. A tak¿e
wszystkim, z którymi przysz³o nam wspó³pracowaæ w temacie
August Cieszkowski, i których nie zagadaliœmy. Miasto i Gminê
Swarzêdz reprezentowali wiceburmistrz Tomasz Zwoliñski i
sekretarz Agata Kubacka. Zabieraj¹c g³os T. Zwoliñski
podziêkowa³ Kapitule za uznanie. Powiedzia³, ¿e laureaci to osoby
wyró¿nione w ubieg³ym roku tytu³em Zas³u¿ony dla Miasta i
Gminy Swarzêdz. Zakoñczy³ s³owami: wszystkiego dobrego
Ewo i W³odku.
Dla redakcji Wierzeniczeñ jest to du¿a radoœæ i satysfakcja,
poniewa¿ idea pracy organicznej le¿y u podstaw myœlenia o
tworzeniu naszego pisma. Zatem Ewo i W³odku wszystkiego
najlepszego.
md
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Mamuty nad G³ówn¹
Ziemia kryje tajemnice. To stwierdzenie nie jest ani nowym
ani odkrywczym. Tak¿e nasza Ziemia Wierzenicka ma tajemnice i
tylko czêœæ z nich odkry³a. Obok znalezisk archeologicznych z jej
terenu, udokumentowane s¹ znaleziska paleozoologiczne –
pozosta³oœci wymar³ych ju¿ (kopalnych) zwierz¹t. Doœæ czêsto
znajdowane s¹ do dziœ pozosta³oœci belemnitów, z greckiego ich
nazwa belemnon oznacza tyle co pocisk, strza³a. St¹d nierzadko i w
naszych okolicach nazywane by³y strza³kami piorunowymi. Ludzie
d³ugo s¹dzili, ¿e powstaj¹ w miejscu gdzie w ziemiê uderzy³ piorun.
Jednak nie one, kilkucentymetrowej d³ugoœci, wywo³ywa³y
zainteresowanie i wzbudza³y emocje. Czyni³y to znajdowane
szcz¹tki du¿ych zwierz¹t kopalnych. W 1926 r. Dziennik Poznañski
z 17 czerwca na str. 11 podawa³: Wœród zbiorów paleontologicznych
Muzeum Przyrodniczego znajduj¹ siê koœci wieloryba
przedhistorycznego, które lud czci³ jako „koœci Adama i Ewy”,
zawieszaj¹c je w koœciele. Koœci Adama i Ewy w muz. poznañskim
pochodz¹ z koœcio³a w Szamotu³ach i do dzisiaj przymocowane jest
jeszcze kó³ko ¿elazne, na którym by³y zawieszone u stropu.
W przewodniku Puszcza Zielonka (Pawe³ Anders, Poznañ
1981) przy opisie Wierzenicy mo¿emy przeczytaæ: Na lewym brzegu
G³ównej w w. XIX znaleziono koœci mamuta. To niema³e zwierzê,
mamut w³ochaty zwany tak¿e mamutem w³aœciwym wielkoœci¹
nieco przewy¿sza³ dzisiejszego s³onia indyjskiego, oczywiœcie by³
ow³osiony. Na Syberii znajdowano zamro¿one osobniki z tkank¹
miêkk¹, u nas ze wzglêdów klimatycznych tylko koœci. W
Wielkopolsce najwiêcej znalezisk tego typu w odnotowano w XIX
wieku. Wi¹za³o siê to z jednej strony z rozwojem nauk
przyrodniczych i archeologii, a z drugiej wzrostem zapotrzebowania
na piasek i glinê dla budownictwa. Dodatkowo stosowane wówczas
technologie wydobycia sprzyja³y zauwa¿eniu i zachowaniu okazów,
a i ewentualna nagroda w postaci znaleŸnego dla pracowników nie
by³a bez znaczenia. W „Per³y z lamusa” – Archeologia w
dokumentach Archiwum Naukowego Muzeum Archeologicznego
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w Poznaniu, „Per³a 4 – Koœci zosta³y rzucone” obok przywo³anego
ju¿ opisu koœci Adama i Ewy odnoœnie tych znalezisk przeczytamy.
Wzmianki inne ni¿ pochodz¹ce z inwentarzy muzealnych (np.
notatki prasowe, czy informacje prof. E. Lubicz-Niezabitowskiego),
uwzglêdniono sporadycznie. […] Nazwy miejscowoœci podano w
brzmieniu polskim, nastêpnie aktualn¹ gminê, zaœ na koñcu - numer
katalogu w wypadku, gdy chodzi³o o muzea PM (Provinzialmuseum),
KFM (Kaiser Friedrich Museum) TPN (Muzeum Miel¿yñskich
TPN). Dla inwentarza HG (Historische Gesellschaft für die Provinz
Posen) podano te¿ numer strony inwentarza.
Co z tego katalogu dotyczy Ziemi Wierzenickiej b¹dŸ jej
najbli¿szego s¹siedztwa? Na pewno
28. Mechowo-Nowy Dwór, gm. Swarzêdz [pow. Poznañ-Wschód]
- ¿wirownie du¿y z¹b trzonowy mamuta oraz ró¿ne koœci i zêby
zwierz¹t przedpotopowych, dar kupca Goœliñskiego ze Swarzêdza
20 III 1890; inw. HG s. 7, 118;
wg E. Niezabitowskiego (1926, s. 22, 46), m. in. koœci nosoro¿ca
w³ochatego: fragment czaski, koœæ œródrêcza HG 323 i fragment
miednicy HG 3231
2 fragmenty zêba trzonowego mamuta, dar aptekarza Mielke ze
Swarzêdza 21 III 1890, inw. HG, s. 7, 118
1 z¹b mamuta, od³amek koœci, 1 panewka stawowa mamuta, dar
pastora Kaskel z Poznania 28 VI 1890, kat. HG 932-934, inw. HG,
s. 9, 86
¿wirownia 150 kroków na NE od Nowego Dworu, 1 du¿y z¹bsiekacz i 1 z¹b trzonowy mamuta oraz ró¿ne koœci zwierz¹t
przedpotopowych, równie¿ skamienia³oœci, dar w³aœciciela wsi
Handke 21 III 1890, kat. HG 3205-36, inw. HG, s. 7, 118;
wg E. Niezabitowskiego (1926, 31-33), wœród koœci by³y 2
fragmenty szczêki nosoro¿ca w³ochatego, HG 3208-3209
91. Wierzenica k. Mechowa, gm. Swarzêdz koœæ promieniowa
nosoro¿ca w³ochatego zbiory TPN (Niezabitowski 1926, s. 42)
Byæ mo¿e
20. Kobylnica, bez podanego powiatufragment czaszki nosoro¿ca
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w³ochatego (zbiory TPN), tak¿e z¹b trzonowy (Niezabitowski
1926, s. 22, 50
Jak widaæ, wœród tych znalezisk dominowa³y pod
wzglêdem iloœci szcz¹tki mamutów, st¹d ich pierwszoplanowe
miejsce przy informacjach paleozoologicznych o okolicach
Wierzenicy. Chcia³oby siê te¿ wiedzieæ czy osobniki, których
koœci znaleziono za swojego ¿ycia hasa³y po Ziemi Wierzenickiej,
a mo¿e ich szcz¹tki zosta³y sk¹dœ przemieszczone przez si³y
natury? Szanse na to s¹ mniej ni¿ ma³e. Pytaniem bez odpowiedzi
zostanie te¿ czy sêdziwy ju¿ w 1890 r., a maj¹cy rozleg³e
zainteresowania przyrodnicze hrabia August Cieszkowski obejrza³
te znaleziska w Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.
Niew¹tpliwie wiadomoœci o tego rodzaju znaleziskach, w dodatku
a¿ trzech w jednym roku, funkcjonowa³y w ustnym przekazie na
Ziemi Wierzenickiej i dotar³y do niego.
W³odzimierz Buczyñski

Msza œw. na na naszym cmentarzu w intencji zmar³ych w dawne œwiêto
Wniebowst¹pienia Pañskiego w czwartek 25 maja o 18.30
Msza œw. w intencji wszystkich naszych ¿yj¹cych i zmar³ych matek
26 maja o 17.30 przy figurze MB w Dêbogórze. Na zakoñczenie
œpiewamy litaniê do NMP.
Uroczystoœæ I Komunii Œw. dzieci w niedzielê 28 maja o 12.30
Nabo¿eñstwa majowe w poszczególnych miejscowoœciach:
W Kar³owicach, przy koœciele czwartek 4 maja o 18.30
w Wierzonce, w poniedzia³ek 8 maja o 19.00
w Mielnie, w œrodê 10 maja o 19.30
w Barcinku, w pi¹tek 12 maja o 18.30
w Bugaju w pi¹tek 12 maja o 19.00
w Wierzenicy, we wtorek 16 maja o 18.30
w Dêbogórze w pi¹tek 26 maja w po³¹czeniu z Msz¹ œw. o 17.30
(patrz wy¿ej)
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