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Znowu piękne majowe czuwanie 
z Maryją Matką Wierzenicy

Uwielbiam pocz¹tek maja w Wierzenicy, kiedy rozpoczyna siê w koœciele 
czuwanie. W tym roku bêdzie ono organizowane po raz trzynasty. To ju¿ 
niema³a tradycja. B³ogos³awiê, jak co roku, wszystkich w³¹czaj¹cych siê
 w tê modlitwê. Wszystkich proszê o udzia³ w niej. W intencji Ojczyzny, 
Koœcio³a, Parafii i we w³asnych sprawach warto siê modliæ. Za ka¿dym 
razem  przypominam te¿, ¿e wszelkie ludzkie dobro zaczyna siê od 
zgiêtych kolan. To dobro siê koñczy, kiedy o  tym zapominamy i z jakiegoœ 
powodu mówimy, ¿e nie warto tego robiæ.  

Jako patronkê tego naszego wspólnego wo³ania bierzemy Maryjê Matkê 
Wierzenicy, w któr¹ mo¿emy siê wpatrywaæ w jej piêknym wizerunku 
w o³tarzu g³ównym koœcio³a. Zwraca³em uwagê, ¿e Matka Wierzenicy jest 
Matk¹ Ubogich, co podkreœlamy  tak¿e przy odmawianiu Litanii do NMP 
dodaj¹c takie wezwanie. Przez Jej rêce mamy z³o¿yæ Bogu wszystkie nasze 
ludzkie biedy, które wcale nie musz¹ mieæ wymiaru wy³¹cznie 
materialnego.

Wspólnie ze wszystkimi zanoszê te¿ swoje modlitwy :

„Maryjo, Matko Wierzenickiej Ziemi,
przychodzimy dzisiaj do naszej œwi¹tyni 
z modlitw¹ uwielbienia
Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
Maryjo, Ty trwa³aœ w wieczerniku 
razem z aposto³ami na modlitwie
w oczekiwaniu na Zes³anie Ducha Œwiêtego, 

prosimy Ciê, byœ i z nami trwa³a w czasie naszej modlitwy.
Sama pozna³aœ ogrom bólu i cierpienia cz³owieka, 
wierzymy wiêc, ¿e jesteœ przed Bogiem 
wspomo¿ycielk¹ trudnych ludzkich spraw.
Jezu, Twoj¹ Matkê Maryjê  
b³ogos³awion¹ w wierzenickim wizerunku 
bierzemy jako patronkê naszego uwielbienia Ciebie. Amen 

Kilkuletni¹ tradycj¹ czuwania, od czego nie odstêpujemy, jest podjêcie 
dzie³a duchowej adopcji dziecka poczêtego, którego ¿ycie jest zagro¿one
i modlitwy za nie przez 9 miesiêcy. Przez szereg lat zawsze by³o sporo 
osób w³¹czaj¹cych siê w to wielkie duchowe dzie³o Koœcio³a. Mam 
nadziejê, ¿e w tym roku tak¿e nie zabraknie szlachetnych kobiet 
i mê¿czyzn, którzy w³aœnie w tej intencji bêd¹ chcieli siê modliæ. Ksiêga 
duchowej adopcji bêdzie wy³o¿ona, jako co roku, w tyle koœcio³a.
 
W dniu 3 Maja, po zakoñczeniu czuwania i po Mszy œwiêtej o 11.00,  
podczas której og³osimy nazwisko IX laureata wyró¿nienia „Przyjaciel 
Wierzenicy”, pod wiat¹ 
odbêdzie siê jak co roku 
wspólnotowa agapa, na 
k t ó r ¹  w s z y s t k i c h  
zapraszam. Tak jak 
wspieramy siê modlitw¹, 
tak te¿ chcemy dzieliæ siê 
radoœci¹ bycia razem. 
M a m  n a d z i e j ê ,  ¿ e  
wszyscy uczestnicy 
liturgii skorzystaj¹ z 
przygotowanego przez 
naszych wolontariuszy 
Caritas poczêstunku. 
Agapê uœwietni swoj¹ 
obecnoœci¹ orkiestra dêta 
ze Swarzêdza, która 
przyjedzie w pe³nym 
sk³adzie i wyst¹pi  przed 
koœcio³em daj¹c koncert.

x Przemys³aw Kompf
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Honorowe wyró¿nienia dla Przyjaciela 
Wierzenicy wrêczamy ju¿ po raz dziewi¹ty. 
Pierwszy raz mia³o to miejsce w 2007 roku. Od pocz¹tku czynimy to 
w dniu 3 Maja, który jest œwiêtem Ojczyzny i Koœcio³a. Wspominamy 
dzieñ uchwalenia I Konstytucji Rzeczypospolitej i czcimy Maryjê jako 
Królow¹ Polski, a w naszej parafii dodajemy jeszcze: Matkê Wierzenicy. 

W takim w³aœnie 
piêknym dniu chcemy 
dziêkowaæ za 
¿yczliwoœæ okazan¹ 
naszej Ma³ej 
OjczyŸnie, ukochanej 
Wierzenickiej Ziemi, 
tutejszej parafii przez 
ludzi, którzy tu nie 
mieszkaj¹, ale swoim 
zaanga¿owaniem i 
pomoc¹ przyczynili 
siê do pomno¿enia 
dobra tego miejsca. 
Ka¿dego roku chêtnie 
przypominamy te 
piêkne postaci, 
którym tyle jesteœmy 
wdziêczni, z których 
przyjaŸni tak jesteœmy 
dumni. 
W tym roku naszym 
wyró¿nieniem 

chcemy uhonorowaæ Pana Mieczys³awa Kasprzyka, nadleœniczego 
Nadleœnictwa Babki. Wierzenicka Ziemia jego serdecznemu 
zaanga¿owaniu zawdziêcza naprawdê bardzo wiele. Wspomnê o kilku 
sprawach. Najpierw o uporz¹dkowaniu i oznaczeniu tablicami 

cmentarzy ewangelickich w Wierzonce. Dziêki jego wysi³kom powsta³a 
trasa turystyczna w Alei Filozofów w Wierzenicy 
z piêknym miejscem widokowym na dworek Cieszkowskich. 

W czasie odnawiania przez parafiê krypty grobowej Rodziny 
Cieszkowskich w 2011 roku zaoferowa³ pomoc finansow¹. Chcia³ 
wesprzeæ prace prowadzone wokó³ miejsca pochówku patrona 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Augusta hr. Cieszkowskiego. 
Nadleœniczy Mieczys³aw Kasprzyk jest jednym z tych, którzy dobrze 
znaj¹ postaæ Cieszkowskiego, ¿ywi¹ do niego g³êboki szacunek 
i uwa¿aj¹, ¿e o takich ludziach trzeba upowszechniaæ pamiêæ. 

Dwa lata póŸniej dopomóg³ w przygotowaniu pozyskania 
drewna pod budowê wiaty turystycznej. Sam przypomina³ w styczniu 
2013 roku, ¿e to teraz ju¿ jest najlepszy czas na szykowanie tego 
drewna. W³aœnie dziêki tej ¿yczliwoœci mogliœmy nabyæ dobrej jakoœci 
drewno modrzewiowe. Niejedna osoba  mówi³a o tym z uznaniem. 
Niektórzy nawet dopytywali, gdzie zdoby³em takie dobre drewno. 
W odpowiednim czasie transporty przychodzi³y z tartaku, gdzie 
wszystko by³o wczeœniej sk³adowane i przygotowane. 

Dla parafii budowa wiaty by³a du¿ym wyzwaniem i to nie tylko 
finansowym. Jako proboszcz wchodzi³em w kr¹g spraw, na których siê 
absolutnie nie zna³em. To piêkne, ¿e w kluczowych momentach mog³em 
liczyæ na ¿yczliwoœæ wielu dobrych i m¹drych ludzi, takich w³aœnie jak 
nadleœniczy naszego Nadleœnictwa Babki Mieczys³aw Kasprzyk. 

Zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” wraz z Zarz¹dem 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego 
w Wierzonce, doceniaj¹c to zaanga¿owanie i serdeczn¹ ¿yczliwoœæ, 
w Roku Pañskim 2015 nadleœniczego Mieczys³awa Kasprzyka pragnie 
uhonorowaæ tytu³em Przyjaciela Wierzenicy wrêczaj¹c statuetkê 
œw. Miko³aja, patrona naszego koœcio³a.

W imieniu zespo³u redakcyjnego i zarz¹du stowarzyszenia 

x Przemys³aw Kompf

Mieczysław Kasprzyk
Przyjaciel Wierzenicy AD 2015
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Mieczys³aw Kasprzyk urodzi³ siê w Powidzu. To tu po raz pierwszy 
zachwyci³ siê przyrod¹ i postanowi³ j¹ poznaæ. Jako czternastoletni 
m³odzieniec opuœci³ dom rodzinny i wyjecha³ do szko³y - Technikum 
Leœnego w Goraju. Naukê kontynuowa³ na Akademii Rolniczej w 
Poznaniu, gdzie ukoñczy³ studia na kierunku Leœnictwo. Niezaspokojona 
ciekawoœæ i naukowe zaciêcie sprawi³y, ¿e zaj¹³ siê dzia³alnoœci¹ 
naukow¹. W 1983 roku uzyska³ tytu³ doktora nauk leœnych. Ukoñczy³ 
te¿ studia podyplomowe na innych uczelniach. 
Równoczeœnie, po ukoñczeniu studiów magisterskich pracowa³ 
w Nadleœnictwie Babki. Przez kilka lat swoj¹ karierê zawodow¹ 
kontynuowa³ w Nadleœnictwie Czerwonak. W 1998 roku powróci³ do 
Nadleœnictwa Babki, gdzie od siedemnastu lat, jako nadleœniczy 
wyznacza cele i kierunki dzia³añ tej instytucji. Czyni to zawsze 
pochylaj¹c siê nad tradycj¹, z szacunkiem dla dokonañ poprzednich 
pokoleñ. 
Mieczys³aw Kasprzyk to inicjator wielu akcji spo³ecznych maj¹cych na 
celu integracjê mieszkañców. Wspólne budowanie rodzi jednoœæ 
i poczucie przynale¿noœci, które stara siê kszta³towaæ na arenach swej 
dzia³alnoœci. 
Z zaanga¿owaniem podejmuje siê wszelkich zadañ. Ma wielki dar 
globalnego spostrzegania rzeczywistoœci. Ta cecha pozwala mu na 
dostrzeganie konsekwencji i kreowanie d³ugofalowych prac. Z tego 
powodu czêsto proszony jest o opiniowanie projektów i wskazywanie 
optymalnych rozwi¹zañ.
Jako cz³owiek dialogu i racjonalnego kompromisu jest autorytetem dla 
wielu m³odych i starszych. W dobie zmieniaj¹cej siê rzeczywistoœci 
poszukuje wci¹¿ nowych rozwi¹zañ pozwalaj¹cych mu na wytworzenie 
porozumienia z m³odszym pokoleniem. 
Z sympati¹ i zrozumieniem odnosi siê do najm³odszych. Wiele czasu
i energii poœwiêci³ powsta³ej w Odrzyko¿uchu œcie¿ce przyrodniczej 
„Kraina Modrej Przygody”. Jest pomys³odawc¹ zapraszania m³odzie¿y 
do lasu na „Rykowisko”. Wieczorne spacery z przewodnikiem-leœnikiem 
ciesz¹ siê ogromnym zainteresowaniem. Dziêki jego inicjatywie wzd³u¿ 

Alei Filozofów wykonano nowe nasadzenia i wizurê. Jest zwolennikiem 
œwiadomego chodzenia po lesie, krzewienia wiedzy przek³adaj¹cej siê 
na szacunek dla przyrody i zrozumienia dla pracy leœników. Zainicjowa³ 
powstanie „Lasu Nowo¿eñców i Drzew Okolicznoœciowych”. Ka¿dy 
kto chce upamiêtniæ jakieœ wa¿ne wydarzenie w swoim ¿yciu mo¿e 
posadziæ z tej okazji drzewo. Sadz¹cy otrzymuje certyfikat, a 'swoje 
drzewo' mo¿e ogl¹daæ na stronie internetowej nadleœnictwa. Jedna 
powierzchnia zosta³a wyznaczona w £êknie, druga powstanie 
w Wierzenicy, przy Alei Filozofów. 
Czas wolny spêdza najchêtniej … w lesie. Ceni te¿ teatr i literaturê 
historyczn¹. Najlepiej jednak czuje siê w otoczeniu przyrody, tu nabiera 
si³, regeneruje siê i opracowuje nowe inicjatywy, pomys³ów mu nie 
brakuje. Szczególnie upodoba³ sobie Wierzenicê. W czasie weekendów, 
œwi¹t chêtnie spaceruje z rodzin¹ Alej¹ Filozofów, po wierzenickich 
lasach. 
Mieczys³aw Kasprzyk opar³ swoje ¿ycie na wartoœciach wyp³ywaj¹cych 
z wiary chrzeœcijañskiej. Ponad wszystko ceni sobie prawdê 
i uczciwoœæ. Wymagaj¹cy, ale zawsze uczciwy i sprawiedliwy. Bardzo 
rodzinny, z ochot¹ ho³duj¹cy staropolskim obyczajom, takim jak 
'œmigus dyngus'. 
Pisz¹c o Mieczys³awie nie mo¿na pomin¹æ jego ¿ony Barbary, która 
wspiera go we wszystkich dzia³aniach. Jest nie tylko ozdob¹, ale 
wa¿nym filarem rodziny. 
Mieczys³aw to cz³owiek czynu i wielkiego serca, wêdruj¹cy przez ¿ycie 
z aparatem fotograficznym w d³oni….

Joanna Ziemkowska

Czas wolny spędza najchętnie … w lesie
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Nie potrafimy dziœ jednoznacznie stwierdziæ ile lat temu poznaliœmy 
Mieczys³awa Kasprzyka. By³o to niew¹tpliwie dawno, dawno temu. Tak 
siê sk³ada³o, ¿e prywatnie czy w zwi¹zku z prac¹ w szkole poznawaliœmy 
wielu leœników, a teraz za spraw¹ naszych pasji poznajemy kolejnych. 
Obecny nadleœniczy Nadleœnictwa Babki kojarzy³ siê nam wtedy 
z nieodleg³¹ Dziewicz¹ Gór¹. Zmiany organizacyjne w lasach 
pañstwowych, a tym samym jego praca po po³udniowej stronie Poznania 
sprawi³y, ¿e jak to w ¿yciu bywa, spotykaliœmy siê czêœciej lub rzadziej, 
jednak niezmiennie nasze kontakty by³y bardzo sympatyczne. 

Czêœciej zaczêliœmy spotykaæ siê po tym, kiedy zgodnie z Zarz¹dzeniem nr 
47 Dyrektora Generalnego Lasów Pañstwowych z dnia 22 sierpnia 2007 
roku oraz Zarz¹dzeniem Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Pañstwowych w Poznaniu nr 21/07 z dnia 28 sierpnia 2007 roku nast¹pi³o 
przekazanie z zasobów Nadleœnictwa £opuchówko  leœnictw Mechowo 
oraz Wierzonka do zasobów Nadleœnictwa Babki. Dziœ jest to jedno 
leœnictwo. Objêcie czêœci lasów w obrêbie naszej parafii przez 
Nadleœnictwo Babki sprawi³o, i¿ te nadleœnictwa zaczê³y ze sob¹ 
s¹siadowaæ i wspó³pracowaæ tak¿e na niwie kulturalnej. Ju¿ w 2008 roku 
ich pracownicy widywali siê w wierzenickim koœciele na spotkaniu 
noworocznym, mile widzianymi goœæmi tego i nastêpnych byli 
mieszkañcy parafii. Na kolejnym, 16 stycznia 2009 roku po mszy 
wystêpowa³a Eleni, a w nastêpnym roku Chór Kameralny „Musica Viva” 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. To odbyte 9 stycznia 2015 roku 
w Kobylnicy, z okazji obchodów 90-lecia Lasów Pañstwowych oraz 95-
lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu by³o ostatnim 
prowadzonym wspólnie przez Mieczys³awa Kasprzyka i Zbigniewa 
Szel¹ga kieruj¹cego Nadleœnictwem £opuchówko (zmar³ 23 lutego).  

Nasze kontakty zacieœni³y siê w 2012 roku. Kiedy umawialiœmy siê z dr 
in¿. Mieczys³awem Kasprzykiem na spotkanie 7 marca na cmentarzach 
ewangelickich w Wierzonce, nie spodziewaliœmy siê, ¿e bêdzie ono tak 
niezwykle owocne. Tamtego dnia do Wierzonki przybyli te¿: mgr in¿. 
W³odzimierz Wrzeszcz  zastêpca nadleœniczego, dr  in¿.  Ireneusz Niemiec  
in¿ynier nadzoru, mgr Joanna Ziemkowska  specjalista, in¿. Pawe³ 
Springer  leœniczy (Mechowo). Zaznajomiliœmy leœników z cmentarzami 
ewangelickimi, a oni okreœlili zakres prac porz¹dkowych na nich i w 

przyleg³ej czêœci lasu. Kiedy wydawa³o siê, ¿e to ju¿ koniec spotkania, 
czeka³a na nas mi³a niespodzianka. Zostaliœmy poproszeni o pojechanie do 
Wierzenicy na Alejê Filozofów i tam te¿ konsultowaliœmy zwi¹zane z ni¹ 
propozycje dzia³añ. To, o czym us³yszeliœmy z ust leœników niebawem 

zaczê³o materializowaæ siê. Najpierw na Alei Filozofów potem w 
Wierzonce. Po kolejnym spotkaniu, 10 grudnia 2013 roku, nadleœniczego 
Mieczys³awa Kasprzyka i leœniczego Paw³a Springera z Maciejem 
Dominikowskim i W³odzimierzem Buczyñskim poczynaniami leœników 
zosta³a objêta pó³nocno-wschodnia czêœæ drogi, któr¹ przemierzali August 
Cieszkowski i Zygmunt Krasiñski. Przywo³ane dzia³ania by³y now¹ 
jakoœci¹ w kontaktach z leœnikami. Kiedy wczeœniej prosiliœmy o podjêcie 
prac zwi¹zanych z teraz tak piêknie uporz¹dkowanymi i oznaczonymi 
miejscami w Wierzonce czy Wierzenicy nadleœniczego Leszka 
Baranowskiego z nieistniej¹cego ju¿ Nadleœnictwa Czerwonak czy 
Zbigniewa Szel¹ga z Nadleœnictwa £opuchówko, obaj pomagali. 
Natomiast w przypadku Nadleœnictwa Babki to kieruj¹cy nim Mieczys³aw 
Kasprzyk wyszed³ z inicjatyw¹, a my mieliœmy przyjemnoœæ 
wspó³dzia³ania, dzielenia siê nasz¹ wiedz¹ i materia³ami w tworzeniu tych 
dzie³. Pod koniec paŸdziernika  2013 roku do Wierzonki i Wierzenicy 
zawitali Götz von Götz z córk¹ Natalie (potomkowie po k¹dzieli von 
Treskowów z Wierzonki). Byliœmy wtedy œwiadkami tego, jak swoje 

Leśnicy dla dziedzictwa Ziemi Wierzenickiej
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wyrazy uznania za pamiêæ o historii ich rodzinnej i naszej polskiej 
osobiœcie przekazywali dr Mieczys³awowi Kasprzykowi. 

Spotykaj¹c turystów wêdruj¹cych po Ziemi Wierzenickiej czy 
opowiadaj¹c o Alei Filozofów i cmentarzach ewangelickich w Wierzonce 
bardzo czêsto spotykamy siê z pytaniami o osobê si³y sprawczej tak 
znakomitego ich zagospodarowania. Jeszcze bardziej mi³e naszemu uchu 
s¹ s³owa mieszkañców wyra¿aj¹ce uznanie dla zmian, które zasz³y w tych 
miejscach. 16 maja 2012 roku w s¹siedztwie leœniczówki Odrzyko¿uch 
zosta³a otwarta przez Nadleœnictwo Babki, poœwiêcona przez ks. 
Przemys³awa Kompfa, œcie¿ka dydaktyczna „Kraina Modrej Przygody”. 
Wtedy to jedno z nas by³o uczestnikiem rozmowy o planowanej budowie 
wiaty, podczas której ks. Przemek us³ysza³ od Mieczys³awa Kasprzyka 
wiele cennych rad zwi¹zanych z doborem odpowiedniego drewna na 
poszczególne elementy konstrukcyjne. Dziêkujemy nadleœniczemu 
Mieczys³awowi Kasprzykowi i jego wspó³pracownikom za podjêcie i 
realizacjê tych cennych dzia³añ s³u¿¹cych odkrywaniu i prezentowaniu 
dziedzictwa Ziemi Wierzenickiej.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Rok od oficjalnego otwarcia wiaty! 
Wkrótce przewodnik po kościele „Śni mi się Wierzenica”
i multimedialna prezentacja
Równo rok temu, 3 maja 2014 roku oficjalnie otwieraliœmy wiatê 
turystyczn¹. A¿ do póŸnej jesieni zatrzymywali siê przy niej 
przybywaj¹cy goœcie. By³o ich naprawdê du¿o: wycieczki autokarowe, 
przybysze indywidualni, uczestnicy rajdów. Niektóre grupy zg³aszaj¹c 
swój przyjazd do Wierzenicy wrêcz dopytywa³y siê, czy  bêd¹ mogli 
posiedzieæ i zrobiæ sobie posi³ek pod wiat¹. Wielu by³o zaskoczonych, 
¿e przy koœciele znajduje siê taki obiekt. Chêtnie z niego korzystali, 
polecali te¿ innym. Przy okazji pobytu tylu goœci, w kiosku 
rozprowadziliœmy sporo naszych wydawnictw, tak¿e innych, ale 
przewa¿nie zwi¹zanych z Wierzenick¹ Ziemi¹.
Cieszê siê, ¿e uda³o nam siê stworzyæ tak urokliwe miejsce dla 

odpoczynku. Do tego widzê jak wiata piêknie wpisa³a siê tutejszy 
krajobraz. W³aœciwie wydaje siê, ¿e ona tu stoi ju¿ bardzo d³ugo. Raz  
jeszcze dziêkujê wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierali 
dzie³o tej budowy. Dwa lata temu obawia³em siê jak to pójdzie. Dziœ, 
kiedy ca³e te prace mamy dawno za sob¹, pozosta³a tylko radoœæ, ¿e 
wszystko siê uda³o, ¿e Pan Bóg pob³ogos³awi³ i wspar³ nasze wysi³ki. 
Raz jeszcze wypowiadam s³owa modlitwy poœwiêcenia:

       Bo¿e Ojcze, dawco wszelkiego dobra,
       b³ogos³aw to miejsce, tê wiatê
       i wszystkie osoby, które bêd¹ siê tu kiedykolwiek gromadziæ.
       B³ogos³aw wszystkich dobrodziejów
       i tych, którzy zostawili tutaj trud swojej pracy.
       Niech to miejsce dobrze s³u¿y 
       duchowemu odpoczynkowi ludzi.
       Chroñ je od wszelkich z³ych doœwiadczeñ i niebezpieczeñstw.
       Bo¿e Ojcze, niech to miejsce s³u¿y Twojej chwale. Amen. 

W bie¿¹cym roku, gdy tylko zrobi³o siê trochê cieplej, od razu te¿ 
pojawili siê turyœci. Z myœl¹ o nich, a tak¿e o naszych mieszkañcach, na 
tegoroczny sezon przygotowujemy popularn¹ turystyczn¹ wersjê 
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przewodnika po koœciele, kolejny numer specjalny „Wierzeniczeñ”. 
Dosta³ on tytu³ „Œni mi siê Wierzenica”. Mam nadziejê, ¿e wkrótce 
bêdzie on szeroko dostêpny i tak szybko go nie zabraknie. Przed laty, w 
2003 i 2008 roku ukaza³y siê ju¿ dwa wydania przewodnikowe 
„Wierzeniczeñ”, autorstwa naszych redaktorów Ewy i W³odzimierza 
Buczyñskich. Po latach, chocia¿ wtedy te¿ nak³ad by³ dosyæ spory, oba 
wydania sta³y siê dawno nieosi¹galne. Oprowadzaj¹c goœci po naszym 
koœciele nieraz czu³em potrzebê stworzenia kolejnego popularnego 
zapisu, który by³by ³adn¹ opowieœci¹ o naszym miejscu. Cieszê siê, ¿e 
ten zamys³ uda³o siê zrealizowaæ. 

Lekturê przewodnika chcemy po³¹czyæ z multimedialn¹ prezentacj¹, 
która bêdzie do obejrzenia w koœciele. To te¿ jest teraz w 
przygotowaniu. U³atwi to zwiedzanie koœcio³a, szczególnie 
indywidualnym osobom, których nie sposób pojedynczo oprowadzaæ. W 
ten sposób chcemy harmonizowaæ wszystko, co dzieje siê w koœciele i 
wokó³ niego. Odpoczynek pod wiat¹ ma ³¹czyæ siê z duchowym 
nape³nieniem w koœciele.

x Przemys³aw Kompf

W marcu i kwietniu mogliœmy us³yszeæ informacje o tym, ¿e Caritas naszej 
archidiecezji obchodzi swoje 25 - lecie od momentu reaktywacji swojej 
dzia³alnoœci w 1990 roku. Bogu i ludziom jest za co dziêkowaæ. Przez te 
lata powsta³ ca³y szereg dzie³, które codziennie dobrze s³u¿¹ wielu 
potrzebuj¹cym ludziom. Nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, ile takich 
dzie³ na obszarze ca³ej archidiecezji jest prowadzonych.
  
Na jedno z takich dzie³ mo¿emy patrzeæ w Wierzenicy. Nasz oœrodek 
terapeutyczny dla m³odzie¿y uzale¿nionej dobrze s³u¿y tym wszystkim, 
którzy wpadli w narkomaniê. Wys³awiamy Boga w ka¿dym m³odym 
cz³owieku, który tu zakoñczy³ terapiê i wróci³ na drogê trzeŸwego ¿ycia. 
   

W pracê Caritas diecezji wpisuj¹ siê jako jej 
elementy sk³adowe tak¿e wszystkie parafialne 
zespo³y. Nasz zespó³ zosta³ utworzony w 
paŸdzierniku 1999 roku. W zesz³ym roku 
obchodziliœmy wiêc 15-t¹ rocznicê powstania. Z 
racji jubileuszu 200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego, rocznica powstania naszego 
zespo³u Caritas przesz³a prawie niezauwa¿enie. 
¯adnych obchodów nie by³o. Zaznaczyliœmy j¹ 
w jednym d³u¿szym podsumowuj¹cym artykule w 
paŸdziernikowych „Wierzeniczeniach”. 

Jako ¿ywa lokalna cz¹stka spo³ecznoœci Caritas w³¹czmy siê 
w jubileuszowe obchody maj¹c maleñk¹ satysfakcjê, ¿e do tego du¿ego 
dzie³a wk³adamy tak¿e swoj¹ ma³¹ cz¹steczkê. 

Dziêkujê raz jeszcze wszystkim naszym wolontariuszom Caritas 
zaanga¿owanym w rozmaite akcje naszego zespo³u. Cieszê siê, ¿e w 
naszej parafii powsta³a grupa Szkolnego Ko³a Caritas, ¿e od tego roku 
zaczê³y siê pojawiaæ w „Wierzeniczeniach” informacje o bie¿¹cej  pracy 
naszego zespo³u.

Doros³ym, m³odzie¿y i dzieciom trzeba przypominaæ, ¿e cz³owiek nie ¿yje 
tylko dla siebie, ¿e powinniœmy umieæ siê dzieliæ z tymi, którym jest 
w dzisiejszych czasach trudno. 

x Przemys³aw Kompf

25 lat działania Caritas Archidiecezji Poznańskiej   
Podziękowanie naszym wolontariuszom.
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Zapisy dzieci  do punktu wychowania przedszkolnego w Wierzonce 
bêd¹ mieæ miejsce od 11.05.2015 r.w godz. od 10:00 do 14:00  
Zg³oszenie i pobór kart kwalifikacyjnych w punkcie przedszkolnym 
u nauczycielki - pani Patrycji Babiaczyk. Wyniki zostan¹ og³oszone 
30.05.2015 r. 

Tradycyjne ju¿ zapraszamy na organizowany „Festyn Rodzinny” 
z okazji przypadaj¹cego œwiêta Dnia Dziecka w dniu 7.06.2015 r. 
w godz. od 16:00 do 19:00 na boisko sportowe w Wierzonce. 

Podsumowanie zbiórki z Niedzieli Palmowej
Rozprowadzano w ten dzieñ palmy wielkanocne przygotowane  przez 
klub seniora i woluntariuszy Caritas. Uzyskana kwota w wysokoœci 
462,00 z³ zosta³a przekazana na organizacjê Dnia Dziecka 7.06.2015r. 
Serdecznie dziêkujemy wszystkim za wsparcie naszej akcji. 

W okresie od 29.07 do 7.08.2015r. organizowany jest wakacyjny wyjazd 
dzieci i m³odzie¿y do K³êbowa k/ Lidzbarka Warmiñskiego. Lista 
chêtnych jest ju¿ zamkniêta. Kilka osób znajduje siê na liœcie 
rezerwowych. W zwi¹zku z tym proszê o dokonanie wp³aty 
zadeklarowanej sk³adki cz³onkowskiej do dnia 30.04.2015r. 
Wyjazd osób starszych 55+, niepe³nosprawnych wraz z opiekunami 
w okresie od  9.08 do 14.08.2015r. do K³êbowa k/ Lidzbarka 
Warmiñskiego. Lista jest zamkniêta, utworzono rezerwow¹. 
Przypominam o dokonaniu deklarowanych wp³at sk³adek do koñca 
kwietnia.

Zapraszamy na festyn z okazji 3. Maja na plac przykoœcielny pod wiatê, 
w niedzielê 3.05.2015 r. Zapewniamy poczêstunek: zupê, ciasto, kawê, 
niespodzianki. 

Zespó³ Caritas bêdzie rozprowadza³ portfeliki na ró¿añce wraz z 
obrazkami Matki Bo¿ej Wierzenickiej. Uzyskany z tego dochód zostanie 
równie¿ przekazany na organizowany festyn z okazji Dnia Dziecka. 
Liczymy na Pañstwa wsparcie naszej inicjatywy. 

Zachêcamy do przekazywania 1% na organizacjê pozarz¹dow¹, jak¹ jest 

nasze Caritas Archidiecezji Poznañskiej, z dopiskiem „Dom 
Wierzenica”.
Izba Skarbowa sama za nas zdecyduje jakiej organizacji przekazaæ nasz 
1% je¿eli sami tego nie zrobimy. Dobrze jest wiedzieæ komu dajemy 
nasze pieni¹dze i na co zostan¹ przeznaczone. Wybór nale¿y do Ciebie!

Caritas Archidiecezji Poznañskiej zaprasza na „Ogólnopolski Festyn z 
okazji Dnia Dziecka” w dniu 31.05.2015 r. od godz 12:15 na plac przy 
Katedrze w Poznaniu . 
W roku 2014 r. jako Zespó³ Caritas braliœmy udzia³ w programie 
pomocy „Tornister pe³en uœmiechów” organizowanym przez Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej. 
Z tego projektu skorzysta³o 22 dzieci z naszej parafii . W zwi¹zku   z 
tym proszê o dokonanie zg³oszenia rodzin pragn¹cych skorzystaæ z tej 
formy pomocy do 15.05.2015 r.  
Zg³oszenia mo¿na dokonywaæ u Ireny Prokop osobiœcie w ka¿dy 
poniedzia³ek od godz. 19:00 do 19:30 lub telefonicznie pod numerem 
510 031 939 lub u Ksiêdza Proboszcza. 

Kto nie za³apa³ siê na nasz wakacyjny wyjazd, mo¿e to uczyniæ  przez 
Caritas Archidiecezji Poznañskiej.
Podajê terminy i miejscowoœci:
1.Ko³obrzeg 20 - 27 lipiec, 
2. Lipnica 17 - 24 sierpnia
3. D¹bki   20 - 27 lipiec 
4. Zaniemyœl  5 - 12 lipiec

Rekolekcje dla Parafialnych Zespo³ów Caritas organizowane przez 
Caritas Archidiecezji Poznañskiej w Zaniemyœlu  terminy:
25.09-27.09, 28.09-30.09, 9.10-11.10, 6.11-8.11.2015. 
Zg³oszenia przyjmujemy do koñca maja.
Wstêpnie dla naszego Zespo³u Caritas rezerwujemy termin od 9.10 do 
11.10.2015 r. 

W dniu 16.05.2015 r. organizujemy wyjazd do Czêstochowy na 
„Kongres Odnowy w Duchu Œw.”. Koszt  wyjazdu to 60 z³ od osoby. 
Planowany wyjazd o  godz. 3:00 rano, tak aby dotrzeæ do Czêstochowy 
na godz. 9:30. Planowany wyjazd  z Czêstochowy oko³o godz. 19:00.

Przygotowa³a: Irena Prokop

Wydarzenia organizowane przez Zespół Caritas Wierzenica
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Przez lata duszpasterzowania 
ks. Przemys³awa Kompfa 
wierzenicki koœció³ uleg³ wielu 
zmianom. Parafianie, jak i 
odwiedzaj¹cy odnotowywali w 
swej pamiêci zmiany zwi¹zane z 
renowacj¹ zabytków 
ruchomych, zw³aszcza 
kolorystyki o³tarzy. Sama bry³a 
koœcio³a jawi siê im jako 
niezmienna, w ca³oœci 
drewniana. Tak¹ widz¹ j¹ osoby, 
które osiedli³y siê na terenie 
parafii po przemianach 
ustrojowych, jak te¿ ci z jej 
mieszkañców, którzy nie 
przekroczyli plus minus 
czterdziestego roku ¿ycia. Starsi 
mieszkañcy czy goœcie 
odwiedzaj¹cy œwi¹tyniê byæ 
mo¿e maj¹ w pamiêci zmiany 
zwi¹zane z jej wygl¹dem. Warto 
mieæ œwiadomoœæ, ¿e ogl¹dana 
w 2015 roku bry³a koœcio³a jest 
wynikiem kilkuwiekowych 
przemian. Mo¿na spotkaæ siê z 
zapisem mówi¹cym, ¿e koœció³ 
w Wierzenicy jest budowl¹ 

addytywn¹, czyli powsta³¹ w wyniku sumowania sk³adników od 
³aciñskiego addere, additum  dodawaæ, do³¹czaæ. Addytywnoœæ dla 
architekta oznacza te¿ typ struktury obiektu, w którym poszczególne 
elementy sk³adowe s¹ wyraŸnie rozpoznawalne. W Wierzenicy bez 
wiêkszego trudu da siê rozpoznaæ prezbiterium, w którym kap³an 
odprawia nabo¿eñstwo i przeznaczon¹ dla wiernych nawê, zakrystiê, 
wie¿ê, kryptê grobow¹ Cieszkowskich i kruchty. Dociekania zmian 
zwi¹zanych ze struktur¹, a mówi¹c proœciej poszczególnymi 
elementami sk³adowymi wierzenickiego koœcio³a, zacznijmy w³aœnie od 
krucht. Kruchta to przedsionek koœcio³a usytuowany przed g³ównym 
wejœciem, niekiedy równie¿ przed bocznym. Spotyka siê informacje 
mówi¹ce, ¿e dawniej kruchta nazywana by³a babiñcem, obowi¹zywa³a 
zasada, i¿ nieochrzczeni i ludzie odbywaj¹cy pokutê mieli wstêp tylko 
do tej czêœci œwi¹tyni. Wierzenicki koœció³ jest jak ka¿dy stary koœció³ 
budowl¹ orientowan¹, czyli usytuowan¹ na linii wschód-zachód. Po 
stronie wschodniej jest prezbiterium, a g³ówne wejœcie po zachodniej. 
Obecny koœció³ w najstarszej swojej czêœci, czyli prezbiterium i szersza 
czêœæ nawy powsta³ na pocz¹tku drugiej po³owy XVI wieku. 
Najprawdopodobniej nie by³o wtedy krucht. Kruchta po³udniowa 
(mniejsza, na wprost schodów) powsta³a przed rokiem 1778. W aktach 
wizytacji biskupiej z 10 kwietnia tamtego roku jest zapis: dwoje drzwi: 
jedne wiêksze, drugie mniejsze z przedsionkiem. Nie wiadomo czy 
kruchta ta by³a wykonana tak jak prezbiterium i szersza czêœæ nawy 
(nazwijmy ja naw¹ pierwotn¹) z drewna. Aleksander Jankowski w 
ksi¹¿ce Koœcio³y drewniane o zdwojonej konstrukcji œcian w 
Wielkopolsce stawia tezê, ¿e przed 1798 rokiem wykonano te¿ now¹ 
konstrukcjê szkieletow¹ kruchty po³udniowej z wype³nieniem 
ceglanym. Zast¹pi³a ona tê wzmiankowan¹ w wizytacji z 1778 roku. 
Jeœli jej konstrukcja nie uleg³a zmianie przez nastêpne niemal dwa 
stulecia, to by³ to mur pruski czyli drewniany szkielet wype³niony 
murem z ceg³y lub szachulec, wówczas wype³nienie stanowi glina z 
sieczk¹ albo trocinami lub wiórami. W tym drugim przypadku budowla 
jest zwykle otynkowana, a przez tynk niekiedy przeœwituj¹ ciemne 
smugi w miejscu belek. Ongiœ by³y one smarowane dziegciem jako 
substancj¹ konserwuj¹c¹. Sk¹d w¹tpliwoœæ czy to pruski mur czy 
szachulec. Jankowski u¿ywa s³owa „przypuszczalnie”. Kiedy w 2006 
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roku wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ Katarzyn¹ prowadzili badanie terenowe i 
wykonywali pomiary w Wierzenicy, nie mieli dostêpu do konstrukcji 
œcian tej kruchty. Patrz¹c uwa¿nie przy wychodzeniu ze œwi¹tyni mo¿na 
zauwa¿yæ przy lewym górnym naro¿niku drzwi, drobne fragmenty muru 
w miejscu po starych elementach elektrycznych. Na komunijnym zdjêciu 
z lat szeœædziesi¹tych  ubieg³ego wieku widaæ front kruchty po³udniowej 
otynkowany i pomalowany na bia³o, z dwuskrzyd³owymi drzwiami. Z 
kolei na zdjêciu z oko³o 1960 roku widoczna jest wschodnia (prawa 
patrz¹c od strony schodów) œciana tej kruchty te¿ otynkowana i 
pomalowana. Tak jak dziœ mia³a ona wtedy dwuspadowy dach kryty 
gontem. Ks. Antoni Œpikowski, który administrowa³ parafi¹ w latach 
1963  1971 w swoich odrêcznych notatkach z 1963 roku w czêœci Co jest 
do zrobienia zapisa³: Przybudówka, kruchta, tynk odpada, deskami 
przykryæ. W piœmie z 4 lipca 1967 roku skierowanym do Wydzia³u 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu ks. 
Œpikowski napisa³:

Zabytkowy koœció³ w Wierzenicy jest jednym z piêkniejszych 
obiektów w powiecie poznañskim. Z ca³oœci¹ œwi¹tyni jedynie boczne 
wejœcie nie harmonizuje. Jest to przybudówka licha, murowana (pruski 
mur), otynkowana i pomalowana na bia³o.

Uprzejmie proszê Wydzia³ Kultury o wyra¿enie zgody na obicie 
przybudówki deskami i zakonserwowanie ich Xylamitem.
Do prac koniecznych przy koœciele nale¿y zrobienie fundamentu pod 
wie¿¹, wstawienie nowych drzwi wejœciowych (g³ównych) i za³o¿enie 
dren odprowadzaj¹cych wodê deszczow¹.

Ogl¹daj¹c kruchtê po³udniow¹ na zewn¹trz widzimy deski 
kolorystyk¹ dostosowane do ca³oœci budowli. Sporo osób pamiêta 
pewnie, ¿e na wschodniej œcianie do 2008 roku wisia³a jasna, 
marmurowa tablica upamiêtniaj¹ca poleg³ych dla wolnoœci Ojczyzny w 
latach 1914  1920. W zwi¹zku z dziewiêædziesi¹t¹ rocznic¹ zakoñczenia 
I wojny œwiatowej po odnowieniu zosta³a ona przeniesiona do wnêtrza 
kruchy na œcianê zachodni¹. Wewnêtrzne œciany kruchty s¹ te¿ 
oszalowane deskami. Tu z kolei kolor desek jest taki sam jak w niemal 
ca³ej œwi¹tyni. Jest tak po remoncie wnêtrza koœcio³a przeprowadzonym 
przez ks. Mariana Dominiczaka, proboszcza w latach 1975  1984. 

Najistotniejsze prace zosta³y wykonane w latach 1976  1978. Temu 
duchownemu œwi¹tynia zawdziêcza kruchtê zachodni¹. Czy malutki 
koœció³ z drugiej po³owy XVI wieku mia³ choæby daszek nad g³ównymi 
drzwiami lub kruchtê - nie 
wiadomo, nie ma na ten temat 
zachowanych informacji. Obecna 
konstrukcja wie¿y pochodzi z 
1772 roku.  Z zapisu wizytacji 
przeprowadzonej w 1778 roku 
jasno wynika, ¿e przy drzwiach 
wiêkszych nie ma przedsionka. 
Taki stan rzeczy utrzyma³ siê 
przez ponad dwa stulecia. Jeszcze 
po 205 latach na zdjêciach z 
Nawiedzenia Matki Bo¿ej 31 
maja 1977 roku w naszej parafii 
widaæ, ¿e po zachodniej stronie wie¿y niczego nie ma. Pismem z 21 
stycznia 1983 roku, na wniosek z 15  stycznia, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Poznaniu zezwoli³ na dokoñczenie prac 
remontowo-konserwatorskich, 
w tym na zmodernizowanie 
wiatro³apu od strony zachodniej 
wie¿y. Troszkê to dziwne, skoro 
niczego takiego nie by³o. Z 
maja tamtego roku pochodzi 
ogólny szkic i zapewne z tego 
samego czasu rysunek 
przedstawiaj¹cy maj¹c¹ powstaæ 
budowlê. Byæ mo¿e autorstwa 
ks. Dominiczaka, jak mówi 
koœcielny Wojciech Springer, 
kszta³t kruchty by³ jego 
pomys³em. Ma ona 
dwuskrzyd³owe drzwi po 
stronie zachodniej i pojedyncze 
od po³udnia.  Kryta jest 



20 21Wierzeniczenia 3 [118] 2015

roku wraz ze swoj¹ ma³¿onk¹ Katarzyn¹ prowadzili badanie terenowe i 
wykonywali pomiary w Wierzenicy, nie mieli dostêpu do konstrukcji 
œcian tej kruchty. Patrz¹c uwa¿nie przy wychodzeniu ze œwi¹tyni mo¿na 
zauwa¿yæ przy lewym górnym naro¿niku drzwi, drobne fragmenty muru 
w miejscu po starych elementach elektrycznych. Na komunijnym zdjêciu 
z lat szeœædziesi¹tych  ubieg³ego wieku widaæ front kruchty po³udniowej 
otynkowany i pomalowany na bia³o, z dwuskrzyd³owymi drzwiami. Z 
kolei na zdjêciu z oko³o 1960 roku widoczna jest wschodnia (prawa 
patrz¹c od strony schodów) œciana tej kruchty te¿ otynkowana i 
pomalowana. Tak jak dziœ mia³a ona wtedy dwuspadowy dach kryty 
gontem. Ks. Antoni Œpikowski, który administrowa³ parafi¹ w latach 
1963  1971 w swoich odrêcznych notatkach z 1963 roku w czêœci Co jest 
do zrobienia zapisa³: Przybudówka, kruchta, tynk odpada, deskami 
przykryæ. W piœmie z 4 lipca 1967 roku skierowanym do Wydzia³u 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu ks. 
Œpikowski napisa³:

Zabytkowy koœció³ w Wierzenicy jest jednym z piêkniejszych 
obiektów w powiecie poznañskim. Z ca³oœci¹ œwi¹tyni jedynie boczne 
wejœcie nie harmonizuje. Jest to przybudówka licha, murowana (pruski 
mur), otynkowana i pomalowana na bia³o.

Uprzejmie proszê Wydzia³ Kultury o wyra¿enie zgody na obicie 
przybudówki deskami i zakonserwowanie ich Xylamitem.
Do prac koniecznych przy koœciele nale¿y zrobienie fundamentu pod 
wie¿¹, wstawienie nowych drzwi wejœciowych (g³ównych) i za³o¿enie 
dren odprowadzaj¹cych wodê deszczow¹.

Ogl¹daj¹c kruchtê po³udniow¹ na zewn¹trz widzimy deski 
kolorystyk¹ dostosowane do ca³oœci budowli. Sporo osób pamiêta 
pewnie, ¿e na wschodniej œcianie do 2008 roku wisia³a jasna, 
marmurowa tablica upamiêtniaj¹ca poleg³ych dla wolnoœci Ojczyzny w 
latach 1914  1920. W zwi¹zku z dziewiêædziesi¹t¹ rocznic¹ zakoñczenia 
I wojny œwiatowej po odnowieniu zosta³a ona przeniesiona do wnêtrza 
kruchy na œcianê zachodni¹. Wewnêtrzne œciany kruchty s¹ te¿ 
oszalowane deskami. Tu z kolei kolor desek jest taki sam jak w niemal 
ca³ej œwi¹tyni. Jest tak po remoncie wnêtrza koœcio³a przeprowadzonym 
przez ks. Mariana Dominiczaka, proboszcza w latach 1975  1984. 

Najistotniejsze prace zosta³y wykonane w latach 1976  1978. Temu 
duchownemu œwi¹tynia zawdziêcza kruchtê zachodni¹. Czy malutki 
koœció³ z drugiej po³owy XVI wieku mia³ choæby daszek nad g³ównymi 
drzwiami lub kruchtê - nie 
wiadomo, nie ma na ten temat 
zachowanych informacji. Obecna 
konstrukcja wie¿y pochodzi z 
1772 roku.  Z zapisu wizytacji 
przeprowadzonej w 1778 roku 
jasno wynika, ¿e przy drzwiach 
wiêkszych nie ma przedsionka. 
Taki stan rzeczy utrzyma³ siê 
przez ponad dwa stulecia. Jeszcze 
po 205 latach na zdjêciach z 
Nawiedzenia Matki Bo¿ej 31 
maja 1977 roku w naszej parafii 
widaæ, ¿e po zachodniej stronie wie¿y niczego nie ma. Pismem z 21 
stycznia 1983 roku, na wniosek z 15  stycznia, Wojewódzki 
Konserwator Zabytków w Poznaniu zezwoli³ na dokoñczenie prac 
remontowo-konserwatorskich, 
w tym na zmodernizowanie 
wiatro³apu od strony zachodniej 
wie¿y. Troszkê to dziwne, skoro 
niczego takiego nie by³o. Z 
maja tamtego roku pochodzi 
ogólny szkic i zapewne z tego 
samego czasu rysunek 
przedstawiaj¹cy maj¹c¹ powstaæ 
budowlê. Byæ mo¿e autorstwa 
ks. Dominiczaka, jak mówi 
koœcielny Wojciech Springer, 
kszta³t kruchty by³ jego 
pomys³em. Ma ona 
dwuskrzyd³owe drzwi po 
stronie zachodniej i pojedyncze 
od po³udnia.  Kryta jest 



22 23Wierzeniczenia 3 [118] 2015

dwupoziomowym gontowym dachem o trzech po³aciach, dolne lekko 
wklês³e. Marian Godziejewski wed³ug wskazówek ks. Dominiczaka 
wycina³ i docina³ elementy drewniane. PóŸniej sk³adali je miêdzy 
innymi Józef Strojny i Wojciech Springer. Ten drugi jako wówczas 

najm³odszy wszed³ do góry i mocowa³ 
powstaj¹c¹ konstrukcjê, nastêpnie 
obijali j¹ deskami i zak³adali gonty. Jej 
budowa wymaga³a likwidacji okna na 
wysokoœci chóru, widocznego na 
zdjêciu z 1936 roku przedstawiaj¹cym 
nowo zakupione dzwony, we wnêtrzu 
œwi¹tyni, przed zamontowaniem ich na 
wie¿y. Stoj¹c twarz¹ do kruchty przy 
œrodkowej po³aci dachu, patrz¹c na 
praw¹ stronê mo¿na zauwa¿yæ poziom¹ 
i pionow¹ szparê w deskach obicia 
wie¿y, to tam by³o wspomniane okno. 
Ten najm³odszy element w strukturze 
wierzenickiej œwi¹tyni znakomicie 
harmonizuje z ca³oœci¹ bry³y. 
Wielokrotnie pytaliœmy ludzi 

ogl¹daj¹cych koœció³ z zewn¹trz ile lat ma kruchta zachodnia i nawet po 
uprzedzeniu, ¿e to najm³odsza czêœæ, nikt nie domyœla³ siê, ¿e jest a¿ tak 
m³oda.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Ta wiadomoœæ przysz³a nagle. W poniedzia³ek 13 kwietnia 
zadzwoni³em zgodnie z wczeœniejsz¹ umow¹ do stolarza, by daæ mu 
sygna³, ¿e mo¿e przygotowywaæ nastêpn¹ zamówion¹ pracê. Z zadania 
monta¿u schodów prowadz¹cych na strych probostwa wywi¹za³ siê 
znakomicie dwa tygodnie przed œwiêtami. Podobnie jak z innych prac, 
których podejmowa³ siê wczeœniej. Szczególn¹ wdziêcznoœæ mia³em, 
kiedy zobaczy³em piêknie wykonany o³tarz do kaplicy w Kar³owicach 

wraz z pozosta³ymi elementami 
wyposa¿enia prezbiterium. Reguluj¹c 
n a l e ¿ n o œ æ  z a  o s t a t n i e  p r a c e ,  
powiedzia³em, ¿e zanim przyst¹pimy do 
dalszych zadañ, potrzebujê chwilê 
oddechu... finansowego.  

W telefonie us³ysza³em g³os 
innej osoby: nasz tato wczoraj nagle 
zmar³. Wyszed³ po po³udniu na spacer z 
psem i ju¿ do domu nie wróci³. Mia³ 63 
lata. Tak jak wielu w tym wieku trochê 
chorowa³, ale kto przypuszcza³, ¿e to tak 
szybko siê skoñczy.
  

Oczywiœcie wszystko zmienia 
siê w obliczu œmierci. W czwartek 16 
kwietnia pojecha³em do koœcio³a do 
Tulec, by w³¹czyæ siê w modlitwê na 

ostatniej drodze œp. Zbigniewa Pieczyñskiego. Dzieñ prêdzej by³em w 
parafii Sp³awie na dniu skupienia dla ksiê¿y. Akurat w tej parafii 
zamieszkiwa³ zmar³y. Spyta³em o niego tutejszego proboszcza. 
Powiedzia³, ¿e chocia¿ jest w tym miejscu dopiero kilka miesiêcy, 
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zmar³ego zd¹¿y³ poznaæ jako 
gorliwego parafianina. Razem 
stanêliœmy przy o³tarzu w 
koœciele w Tulcach. Rodzinê 
zaprosi³em na Mszê œw. do   
Wierzenicy i do Kar³owic. 
Pragnê im przy okazji modlitwy 
za zmar³ego pokazaæ znaki 
dobra, jakie pozostawi³ po sobie 
w naszej parafii œp. Zbigniew 
Pieczyñski. Prace, które zosta³y 
p r ê d z e j  u s t a l o n e  b ê d ¹  
kontynuowane przez syna. 
Wyra¿am przekonanie, ¿e z tak¹ 
sam¹ rzetelnoœci¹.

Raz jeszcze popatrzy³em 
na nowe schody prowadz¹ce na 
piêtro probostwa i pomyœla³em... 
o schodach do nieba.  

x Przemys³aw Kompf

W dawne œwiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego przypadaj¹ce w tym roku 
w czwartek 14 maja zapraszam na cmentarz parafialny na  wspóln¹ 
modlitwê we Mszy œw. o 18.30 odprawianej w intencji wszystkich naszych 
drogich zmar³ych. Czynimy to od szeregu lat wiedz¹c, ¿e s¹ takie dni w 
kalendarzu, kiedy nasza duchowa pamiêæ o tych, którzy przed nami ¿yli, 
powinna byæ szczególnie ¿ywa.     

 x PK

Zapraszam do udzia³u w nabo¿eñstwach majowych odprawianych 
w poszczególnych miejscowoœciach. 

W Kar³owicach przy koœciele w poniedzia³ek, 4 maja o 19.00
W Barcinku w pi¹tek, 8 maja o 19.00, w Bugaju o 19.30
W Wierzonce w poniedzia³ek, 11 maja o 19.00
W Wierzenicy w poniedzia³ek, 18 maja o 19.00
W Mielnie w czwartek, 21 maja o 19.00
W Dêbogórze we wtorek, 26 maja o 19.00 w po³¹czeniu ze  Msz¹  œw. 
w intencji wszystkich naszych ¿yj¹cych i zmar³ych matek.

x PK
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piêtro probostwa i pomyœla³em... 
o schodach do nieba.  

x Przemys³aw Kompf

W dawne œwiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego przypadaj¹ce w tym roku 
w czwartek 14 maja zapraszam na cmentarz parafialny na  wspóln¹ 
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 x PK

Zapraszam do udzia³u w nabo¿eñstwach majowych odprawianych 
w poszczególnych miejscowoœciach. 

W Kar³owicach przy koœciele w poniedzia³ek, 4 maja o 19.00
W Barcinku w pi¹tek, 8 maja o 19.00, w Bugaju o 19.30
W Wierzonce w poniedzia³ek, 11 maja o 19.00
W Wierzenicy w poniedzia³ek, 18 maja o 19.00
W Mielnie w czwartek, 21 maja o 19.00
W Dêbogórze we wtorek, 26 maja o 19.00 w po³¹czeniu ze  Msz¹  œw. 
w intencji wszystkich naszych ¿yj¹cych i zmar³ych matek.

x PK
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Nie by³o nas, by³ las.
Nie bêdzie nas, bêdzie las.

Poniewa¿, zosta³o troszkê miejsca, pozwolê podzieliæ siê swoj¹ krótk¹ refleksj¹ 
o pomnikach w Wierzenicy. Jakie pomniki, zapyta ktoœ? Wiadomo s¹ ró¿ne: 
z br¹zu, betonu i tym podobnych materia³ów. Ale w Wierzenicy s¹ inne: 
niecodzienne, piêkne i duchowe.  
O domu „Caritas” dla uzale¿nionej m³odzie¿y, bêd¹cym realizacj¹ wyobraŸni 
mi³osierdzia, jako najpiêkniejszym pomniku dla papie¿a Jana Paw³a II, 
x. Przemek wielokrotnie wspomina³. 
W zesz³ym roku powsta³ natomiast najpiêkniejszy pomnik dla Augusta 
Cieszkowskiego. Jest to Aleja Filozofów. Pamiêtam s³owa, które pad³y 
z ust pana Mieczys³awa Kasprzyka, ¿e jako Lasy Pañstwowe „musimy w³o¿yæ 
swój wk³ad w 200-lecie urodzin Cieszkowskiego”. I zosta³o to zrobione w 
wielkim stylu. Z zapomnianego, zaroœniêtego miejsca powsta³a spacerowa aleja 
z wiat¹ do odpoczynku. Lecz co najwa¿niejsze pojawi³y siê nowe nasadzenia - 
szpaler drzew. Ten pomnik bêdzie rós³ wolno, tak naprawdê ciesz¹c nastêpne 
pokolenia. Pamiêæ o Auguœcie Cieszkowskim i jego trosce o Ojczyznê bêdzie 
trwa³a w tych drzewach. Jaki¿ mo¿na postawiæ piêkniejszy pomnik 
cz³owiekowi, który kocha³ i troszczy³ siê o swoje lasy? Szkó³ka sadzonek, 
testowanie wraz z Cegielskim maszyn dla leœnictwa  czy wreszcie surowe 
i szczegó³owe kontrakty reguluj¹ce gospodarkê leœn¹ w wierzenickich dobrach 
- to przyk³ady. Tak myœlê, ¿e sam Cieszkowski nie móg³by sobie wyobraziæ 
lepszego pomnika. 

Maciej Dominikowski

Pomniki w Wierzenicy
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