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 Przez ostatnie szeœæ tygodni nie myœla³em wcale o kolejnym 
wydaniu „Wierzeniczeñ”. Mówi³em sobie, ¿e zabiorê siê za pisanie po 
wizytacji. Teraz w³aœnie nadszed³ ten czas. Spostrzeg³em jednak, ¿e 
czasu do ukazania siê nastêpnego wydania nie zosta³o du¿o, a szuflada 
moja jest pusta. W czwartek 9 czerwca zabieram siê wiêc intensywnie do 
pracy. 
 
 Za nami jest pracowity maj: czuwanie, czytanie S³owa,  uroczystoœæ 
Bo¿ego Cia³a,  przygotowanie dzieci i rodziców do I Komunii œw., 
przygotowanie do wizytacji, festyn z okazji Dnia Dziecka, to wszystko 
zajê³o trochê czasu i wymaga³o pewnego wysi³ku. Cieszê siê, ¿e teraz 
mo¿na ju¿ spokojnie myœleæ o wakacyjnym wyjeŸdzie dzieci, m³odzie¿y 
i doros³ych.
 
 W czuwaniu wziê³o udzia³ sporo osób, ale nie potrafiê powiedzieæ 
dok³adnie ile. Kiedyœ przed laty zostawialiœmy w koœciele listê i wszyscy 
czuwaj¹cy siê na ni¹ wpisywali. W którymœ momencie ten pomys³ mi 
uciek³ i dlatego teraz nie ma dok³adnych danych. Wszystkie godziny 
czuwania by³y obsadzone. W niektórych godzinach w ci¹gu dnia by³o 
sporo osób. Zmobilizowa³a siê ca³a rodzina, a czasem widaæ by³o i inne 
osoby. Wszystkim bardzo dziêkujê. W centrum czuwania jest Maryja 
Matka Wierzenicy. Matka Ubogich. Przez rêce Tej, która czuwa³a z 
uczniami na modlitwie w oczekiwaniu na zes³anie Ducha Œwiêtego, 
oddajemy Bogu wszystkie sprawy Koœcio³a, Ojczyzny, Parafii i w³asne, 
nasze ludzkie biedy. Pragniemy, aby w tym co dla nas dobre i konieczne 
Bóg nam b³ogos³awi³. 

  Do czytania S³owa  w weekend Bo¿ego Cia³a zg³osi³o siê 136 osób. 
Kilka z nich czyta³o nawet wiêcej ni¿ jeden raz. Tak¿e im bardzo 
dziêkujê. W czasie tych dni w centrum naszego zaanga¿owania 
stawiamy Pismo Œw., pierwsz¹ ksiêgê chrzeœcijan. Poprzez to czytanie 
(na chwa³ê Bo¿¹ i po¿ytek ludzki) staramy siê odkrywaæ dla siebie 
wartoœæ tej duchowej lektury. Od siódmego razu ka¿dego roku czytamy 
w ca³oœci Nowy Testament. Potem dok³adamy tak¿e wybrane ksiêgi ze 
Starego Testamentu. Tym razem by³y to 2 Ksiêgi Machabejskie, Ksiêga 
Przys³ów, Barucha, Zachariasza i Malachiasza. 
 
 Co roku w oba weekendy mam okazjê rozmawiaæ z goœæmi 
odwiedzaj¹cymi w te dni Wierzenicê. Trochê s¹ rozczarowani, ¿e nie 
mog¹ zwiedzaæ swobodnie œwi¹tyni. Niektórym opowiadam o koœciele 
na zewn¹trz albo w przedsionku. Na ogó³ jednak wszyscy pozytywnie 
odbieraj¹ jak im t³umaczê co my tu dzisiaj robimy.  Maj¹ te¿ uznanie, ¿e 
tak u nas jest od wielu lat, co roku. Czuwanie by³o przecie¿ po raz 
czternasty, a czytanie po raz jedenasty. Te dwa wydarzenia s¹ piêknym 
duchowym znakiem 
naszego miejsca.
  
 Bardzo wzrusza-
j¹co wypad³ moment 
wrêczenia dziesi¹tego 
wyró¿nienia „Przyja-
ciela Wierzenicy”.
W dniu 3 maja 
statuetkê œw. Miko³a-
ja odebra³ z r¹k 
pierwszego z wyró¿-
nionych, Stanis³awa 
Witeckiego, aktor 
Andrzej Lajborek. 
Zaprosiliœmy go 
wczeœniej na Mszê 
œw. Kilka razy bywa³ 
on u nas przy ró¿nych 
okazjach. Nie spo-
dziewa³ siê, ¿e to 
zaproszenie ma 
trochê inny charakter, 
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¿e chcemy poprzez  nie  podziêkowaæ jemu za piêkn¹ obecnoœæ w naszej 
spo³ecznoœci, kiedy swoimi recytacjami, œpiewami, improwizacjami nas 

ubogaca³ i pomaga³ odkrywaæ piêkno oraz 
m¹droœæ historycznego albo poetyckiego 
przekazu.Widaæ by³o jego niesamowite 
wzruszenie i zaskoczenie. To w³aœnie by³o 
takie piêkne. W tym roku Andrzej Lajborek 
by³ bezdyskusyjnym laureatem.
 
 Po uroczystoœci w koœciele odby³a siê 
tradycyjna parafialna agapa, ju¿ trzecia pod 
wiat¹, a uœwietni³a j¹ obecnoœæ orkiestry 
dêtej ze Swarzêdza. Wiata tak siê wpisa³a 
w krajobraz miejsca, ¿e wydaje siê, ¿e ona 
stoi tu od 
zawsze. 
Mi³o siê 
siedzi przy 
sto³ach, 
miejsca jest 
dosyæ dla 

dziesi¹tków osób. Dobrze dzia³a te¿ 
zaplecze. W takich chwilach zawsze 
Bogu dziêkujê, ¿e w tym nie³atwym 
przedsiêwziêciu tak nam pob³ogos³awi³, 
¿e posz³o wszystko ³atwiej i sprawniej 
ni¿ mog³em sobie wyobraziæ.
  

 Teraz o wizytacji. Przygotowanie siê do niej obejmuje napisanie 
sprawozdania z tego, co dzia³o siê w parafii w ci¹gu ostatnich 5 lat. To 
tak¿e nakreœlenie pewnych planów i zamierzeñ na przysz³oœæ. Jest  to 
te¿ sprawdzenie, czy parafia wywi¹zuje siê ze swoich œwiadczeñ na 
rzecz Koœcio³a Diecezjalnego, Powszechnego, wobec innych instytucji. 
Z tym wierzenicka parafia nie ma problemu. Mam dobrze zapamiêtane, 
co gdzie komu trzeba p³aciæ i staram siê na bie¿¹co albo nawet z 
pewnym wyprzedzeniem byæ do tego  przygotowany. Za ka¿dym razem 
wizytatorzy (szperacze) s¹ zdziwieni, ¿e w tak niedu¿ej parafii 
podejmowaliœmy siê tylu zamierzeñ inwestycyjnych, ¿e to nam siê 
uda³o zrealizowaæ i ¿e nie mamy d³ugów. ¯artem wyjaœnia³em: nie mam 
kochanki, ani kochanka, nie p³acê alimentów, nie sp³acam kredytów, nie 
pijê i nie palê, nie urz¹dzam kosztownych przyjêæ, nie kupujê 
markowych ciuchów, ani innych luksusowych towarów. Udaje mi siê 
wiêc trochê od³o¿yæ z tego, co ludzie daj¹. Poza tym jestem wierz¹cym 
ksiêdzem i wszystko zawierzam Bo¿ej Opatrznoœci. Mówiê o 
wstawiennictwie Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych, do 
której lubiê pielgrzymowaæ (ostatnio z dzieæmi komunijnymi).

  Poza obecnoœci¹ na Mszy œw. o godz. 9.15 w Kar³owicach i o godz. 
11.00 w Wierzenicy, Ks. Biskup spotka³ siê z przedstawicielami grup 
duszpasterskich dzia³aj¹cych w naszej parafii, po po³udniu by³ goœciem 
na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. By³a to dla niego okazja, 
by swobodnie porozmawiaæ choæby z niektórymi osobami przyby³ymi 
na zabawê. Ks. Biskupa obwioz³em po ca³ej naszej parafii zagl¹daj¹c do 
wszystkich miejscowoœci. Wszêdzie Ks. Biskup b³ogos³awi³. Z 
ciekawszych miejsc pokaza³em  jemu Dworek Cieszkowskich, na 
chwilê weszliœmy do œrodka, byliœmy na Maruszce w Mielnie, tu 



4 5

¿e chcemy poprzez  nie  podziêkowaæ jemu za piêkn¹ obecnoœæ w naszej 
spo³ecznoœci, kiedy swoimi recytacjami, œpiewami, improwizacjami nas 

ubogaca³ i pomaga³ odkrywaæ piêkno oraz 
m¹droœæ historycznego albo poetyckiego 
przekazu.Widaæ by³o jego niesamowite 
wzruszenie i zaskoczenie. To w³aœnie by³o 
takie piêkne. W tym roku Andrzej Lajborek 
by³ bezdyskusyjnym laureatem.
 
 Po uroczystoœci w koœciele odby³a siê 
tradycyjna parafialna agapa, ju¿ trzecia pod 
wiat¹, a uœwietni³a j¹ obecnoœæ orkiestry 
dêtej ze Swarzêdza. Wiata tak siê wpisa³a 
w krajobraz miejsca, ¿e wydaje siê, ¿e ona 
stoi tu od 
zawsze. 
Mi³o siê 
siedzi przy 
sto³ach, 
miejsca jest 
dosyæ dla 

dziesi¹tków osób. Dobrze dzia³a te¿ 
zaplecze. W takich chwilach zawsze 
Bogu dziêkujê, ¿e w tym nie³atwym 
przedsiêwziêciu tak nam pob³ogos³awi³, 
¿e posz³o wszystko ³atwiej i sprawniej 
ni¿ mog³em sobie wyobraziæ.
  

 Teraz o wizytacji. Przygotowanie siê do niej obejmuje napisanie 
sprawozdania z tego, co dzia³o siê w parafii w ci¹gu ostatnich 5 lat. To 
tak¿e nakreœlenie pewnych planów i zamierzeñ na przysz³oœæ. Jest  to 
te¿ sprawdzenie, czy parafia wywi¹zuje siê ze swoich œwiadczeñ na 
rzecz Koœcio³a Diecezjalnego, Powszechnego, wobec innych instytucji. 
Z tym wierzenicka parafia nie ma problemu. Mam dobrze zapamiêtane, 
co gdzie komu trzeba p³aciæ i staram siê na bie¿¹co albo nawet z 
pewnym wyprzedzeniem byæ do tego  przygotowany. Za ka¿dym razem 
wizytatorzy (szperacze) s¹ zdziwieni, ¿e w tak niedu¿ej parafii 
podejmowaliœmy siê tylu zamierzeñ inwestycyjnych, ¿e to nam siê 
uda³o zrealizowaæ i ¿e nie mamy d³ugów. ¯artem wyjaœnia³em: nie mam 
kochanki, ani kochanka, nie p³acê alimentów, nie sp³acam kredytów, nie 
pijê i nie palê, nie urz¹dzam kosztownych przyjêæ, nie kupujê 
markowych ciuchów, ani innych luksusowych towarów. Udaje mi siê 
wiêc trochê od³o¿yæ z tego, co ludzie daj¹. Poza tym jestem wierz¹cym 
ksiêdzem i wszystko zawierzam Bo¿ej Opatrznoœci. Mówiê o 
wstawiennictwie Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych, do 
której lubiê pielgrzymowaæ (ostatnio z dzieæmi komunijnymi).

  Poza obecnoœci¹ na Mszy œw. o godz. 9.15 w Kar³owicach i o godz. 
11.00 w Wierzenicy, Ks. Biskup spotka³ siê z przedstawicielami grup 
duszpasterskich dzia³aj¹cych w naszej parafii, po po³udniu by³ goœciem 
na festynie rodzinnym z okazji Dnia Dziecka. By³a to dla niego okazja, 
by swobodnie porozmawiaæ choæby z niektórymi osobami przyby³ymi 
na zabawê. Ks. Biskupa obwioz³em po ca³ej naszej parafii zagl¹daj¹c do 
wszystkich miejscowoœci. Wszêdzie Ks. Biskup b³ogos³awi³. Z 
ciekawszych miejsc pokaza³em  jemu Dworek Cieszkowskich, na 
chwilê weszliœmy do œrodka, byliœmy na Maruszce w Mielnie, tu 



6 7

modliliœmy siê przy figurze, nastêpnie w Dêbogórze przy kapliczce 
Matki Bo¿ej spotkaliœmy siê z w³aœcicielami oœrodka „Trzy Dêby”. W 
Kar³owicach Ks. Biskup z b³ogos³awieñstwem wszed³ do domu 
jubilatów Genowefy i Bogus³awa Linkowskich, którzy niedawno 
obchodzili swoje 65-lecie ma³¿eñstwa. W poniedzia³ek by³y odwiedziny 
w szkole w Wierzonce. Dzieci zosta³y piêknie przygotowane do 
krótkiego wystêpu nawi¹zuj¹cego do 1050-lecia chrztu Mieszka I. W 
luŸnej rozmowie przy kawie  kierownictwo szko³y, nauczyciele i rodzice 
œwietnie zaprezentowali swoj¹ pracê na rzecz dzieci i szko³y. Po wyjœciu 
ze szko³y Ks. Biskup spotka³ siê na chwilê z naszymi regionalistami 
Ew¹ i W³odzimierzem Buczyñskimi, od których otrzyma³ szereg ich 
publikacji. 
 
 Ciekawe by³o spotkanie z m³odzie¿¹ w oœrodku. W swojej pos³udze 
biskup nie ma zbyt wielu okazji porozmawiaæ na luzie z m³odzie¿¹. 
Tutaj taka chwila by³a. Ch³opcy i dziewczyny chêtnie opowiadali o 
sobie, o swojej drodze ¿yciowej, o swoim upadku i próbie powstawania. 
Myœlê, ¿e ka¿dy uczestnik tej rozmowy móg³ z niej skorzystaæ. 
M³odzie¿ na ogó³ widzi biskupa tylko przy bierzmowaniu. Wydaje siê 
taki daleki, tu by³ bardzo blisko i naprawdê zainteresowany ich 
sprawami.
 
 PóŸniej, w czasie spotkania w gronie rady duszpasterskiej i 
ekonomicznej z Ksiêdzem Biskupem, przed koœcio³em zjawi³a siê 
niezapowiedziana wycieczka autokarowa . Mia³em k³opot co zrobiæ, 
bowiem turyœci przybyli razem z proboszczem z parafii katedralnej w 
Poznaniu, gdzie niedawno mia³em rekolekcje i zachêca³em ich, by 
odwiedzili w Wierzenicy najpiêkniejszy koœció³ w diecezji. Wycieczkê 
oprowadzi³em, co zreszt¹ wynagrodzili sowitymi datkami. Zakupili te¿ 
sporo naszych wierzenickich hitów wydawniczych.  
 
 W czasie wszystkich przejazdów, na tylnym siedzeniu towarzyszy³a 
nam Bestia. Myœlê, ¿e ¿aden z moich kolegów dekanalnych i gdzie 
indziej te¿, nie wpad³ na taki pomys³, by woziæ Ks. Biskupa w 
towarzystwie swojego psa. Ale wiecie doskonale, pies towarzyszy mi 
prawie w czasie wszystkich jazd. Nie widzia³em powodu, by to 
zmieniaæ.   
 
 W poniedzia³ek 20 czerwca przewidziane jest spotkanie 
podsumowuj¹ce wizytacjê w ca³ym dekanacie Czerwonak. Wtedy 

wszyscy proboszczowie otrzymaj¹ dekrety powizytacyjne z zaleceniami 
co zrobiæ, mog¹ byæ pochwa³y albo te¿ napomnienia. Mam nadziejê, ¿e 
zd¹¿ymy w bie¿¹cym numerze ca³oœæ opublikowaæ. 
 x Przemys³aw Kompf

 
 By³o to du¿e zaskoczenie, bo wszyscy siê spodziewali, ¿e tego dnia 
otrzymaj¹ dekrety powizytacyjne. Ca³y dekanat czerwonacki zjawi³ siê 
w domu ks. bpa Zdzis³awa Fortuniaka w poniedzia³ek 20 czerwca o 
10.00. Najpierw by³a modlitwa w jego domowej  kaplicy, nastêpnie w 
jadalni przy kawie i pieczywie odby³o siê wspólne podsumowanie 
przebiegu wizytacji. Ka¿dy z referentów dekanalnych  np. od spraw 
katechizacji, duszpasterstwa rodzin, liturgii, misji dzieli³ siê swoimi 
spostrze¿eniami i przedstawia³ jak na terenie dekanatu realizuj¹ siê 
poszczególne zadania. Mi jako moderatorowi dekanalnemu przypad³a 
rola powiedzenia jak kap³ani uczestnicz¹ w sta³ej formacji duchowej: w 
dniach skupienia, rekolekcjach. Rol¹ moderatora jest te¿ 
przygotowywanie konferencji dla kap³anów.
 
 Wk³adaj¹c trochê kij w mrowisko zada³em Ks. Biskupowi pytanie, 
jak widzi sprawê dawania ksi¹¿eczek dzieciom przystêpuj¹cym do I 
Komunii œw. i kandydatom do bierzmowania, w których to maj¹ zbieraæ 
podpisy po ka¿dej Mszy œw. niedzielnej. Jest to doœæ powszechny 
pomys³ duszpasterski.  Wydawnictwo Œw. Wojciecha wydrukowa³o 
nawet takie ksi¹¿eczki. Czêsto rozmaite osoby przychodz¹ do mnie po 
taki podpis. OdpowiedŸ Ks. Biskupa bardzo mnie usatysfakcjonowa³a. 
Powiedzia³, ¿e jest próba administracyjnego nacisku i ¿e nie  wydaje mu 
siê by by³ to odpowiedni sposób zachêcania ludzi do udzia³u w ¿yciu 
Koœcio³a. Dok³adnie tak samo uwa¿am i nigdy nie oœmieli³bym siê 
ludziom coœ takiego rozdaæ. Kiedyœ entuzjastów tego pomys³u w czasie 
konferencji kap³añskiej pyta³em, czy macie chocia¿ jeden przyk³ad 
kogoœ kto przyszed³ do was i powiedzia³, ¿e dziêki kartkom, czy 
ksi¹¿eczkom zmieni³ swój stosunek do  kwestii udzia³u we Mszy œw. 
Wiem natomiast jak wielu te kartki bulwersuj¹. Nie doœæ, ¿e 
nieskuteczne to do tego oœmieszaj¹ Koœció³ pokazuj¹c jego niemoc. Dla 
mnie najzabawniejsze by³o jak po podpis przychodziæ kiedyœ zaczê³y 
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dzieci  z naszej parafii, które chodz¹ szkó³ na innym terenie i tam 
dosta³y takie ksi¹¿eczki od swoich katechetów. Dzieciom towarzysz¹ 
doroœli i teraz t³umacz im, ¿e nic takiego nie musz¹ robiæ.  Proszê by nie 
dla podpisu ale przez mi³oœæ do Boga, który kocha i b³ogos³awi 
przybywali na Mszê œw. Czy liczba ksi¹¿eczek do podpisu w nowym 
roku szkolnym w naszej okolicy po tej wypowiedzi Ks. Biskupa 
zmaleje, bêdzie wiadomo za kilka miesiêcy. 
 
 Podsumowuj¹ce spotkanie  zakoñczy³o siê po 12 tej wspóln¹ 
modlitw¹. Na dekrety powizytacyjne  musimy jeszcze poczekaæ i to 
nawet przez ca³y lipiec.  Chocia¿ jestem na emeryturze, powiedzia³ Ks. 
Biskup, wci¹¿ du¿o mam zajêæ i nie nad¹¿am ze wszystkim. Na 
szczêœcie parafie mog¹ pracowaæ i dobrze funkcjonowaæ bez wskazówek 
biskupa. Dlatego na pewno ten miesi¹c oczekiwania wytrzymamy i jak 
dekret powizytacyjny opublikujemy po wakacjach, te¿ bêdzie dobrze.
 

x Przemys³aw Kompf

To jest zawsze piêkna uroczystoœæ. Jej przygotowanie wymaga 
pewnego wysi³ku organizacyjnego. Po latach nabiera siê jednak trochê 
wprawy. Staram siê nie zmêczyæ rodziców i dzieci zbyt d³ugimi 
przygotowaniami, wielokrotnymi próbami. Trzeba liczyæ siê z tym, ¿e 
nasz koœció³ jest dla takich uroczystoœci zbyt ciasny, trzeba liczyæ siê z 
pogod¹, mo¿e byæ deszczowo, mo¿e byæ bardzo ciep³o, wreszcie 
percepcja dzieci 9 letnich jest naprawdê ograniczona. 
 
 Uroczystoœæ komunijna w naszej parafii zaczyna siê ju¿ w sobotê,  
kiedy dzieci przystêpuj¹ do I Spowiedzi œw. Ka¿de dziecko po przyjêciu 
sakramentu pojednania zak³ada³o z pomoc¹ rodziców bia³¹ szatê. By³ to 
wymowny znak tego, ¿e ono ju¿ jest czyste.  Jeszcze w zesz³ym roku 
wszyscy wspólnie zak³adali alby kiedy zakoñczy³a siê spowiedŸ. 
Poniewa¿ grupa liczy³a 28 osób, to by³a chwila zamieszania. Teraz 
mo¿na by³o tego unikn¹æ, ubieranie jednej osoby nie czyni³o ¿adnego 
zamieszania. Ojcowie pomagali dzieciom w zapaleniu œwiecy 
chrzcielnej i nastêpowa³o pierwsze w ich  ¿yciu odnowienie przyrzeczeñ 
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chrzcielnych. To spotkanie skoñczy³o siê b³ogos³awieñstwem na 
dalsze prze¿ywanie uroczystoœci.
  W sam dzieñ I Komunii œw. mocno prze¿ywam fakt, ¿e wielka 
rzesza ludzi musi staæ przed koœcio³em i nie mo¿e byæ w œrodku z 
powodu ciasnoty. Zdajê sobie sprawê , ¿e ich obecnoœæ na 
niedzielnej Mszy œw. jest bardzo iluzoryczna. Trochê pomaga 
zewnêtrzne nag³oœnienie, ale sam wiem po sobie z przesz³oœci, 
rozproszenie jest zbyt du¿e, trudno jest siê skupiæ. W tym roku 
musia³em prosiæ, by przyjezdne dzieci (za przyzwoleniem 
rodziców) nie jeŸdzi³y w czasie Mszy œw. kolejk¹ linow¹. 
 Kiedy zaczyna siê Msza œw. przestajê o tym myœleæ i patrzê na 
dzieci. Staram siê je ogarn¹æ modlitw¹ zawierzaj¹c Bo¿emu 
prowadzeniu na ca³e ¿ycie. Piêkny jest moment na pocz¹tku, kiedy 
rodzice b³ogos³awi¹ swoje dzieci. Zawsze przy tej okazji 
przypominam: kochani rodzice, macie przywilej i obowi¹zek 
b³ogos³awienia swoich dzieci. Czêsto o tym pamiêtajcie.
 Trudno jest wyt³umaczyæ dzieciom, ¿e w Komunii œw. obecny 
jest Jezus. Staram siê to czyniæ w najprostszy i obrazowy sposób. 
Tak jak s³oñce przenika swoimi niewidzialnymi dla oka ludzkiego 
promieniami i zmienia np. kolor skóry cz³owieka, tak samo  Jezus  
niewidzialn¹ ³ask¹ swoj¹ przenika ka¿d¹ cz¹stkê poœwiêconego na 
o³tarzu chleba. Nie jest to wiêc ju¿ zwyk³y chleb, czy jakiœ op³atek, 
ale Chleb Œwiêty naznaczony obecnoœci¹ Chrystusa. Dzieje siê to za 
ka¿dym razem kiedy kap³an ofiaruje ten chleb w czasie Mszy œw.
 Na koñcu Mszy œw. b³ogos³awiê ka¿de dziecko indywidualnie i 
zapraszam do œwiêtowania tzw. bia³ego tygodnia. 
 W czwartek po uroczystoœci byliœmy jak co roku z pielgrzymk¹ 
dziêkczynn¹ w Licheniu. W tym roku zapisy przebieg³y bardzo 
sprawnie. Pojecha³o du¿o dzieci, chocia¿ nie wszystkie. Wraz  z 
opiekunami zape³nili ca³y autokar i praktycznie tylko kilka 
dodatkowych osób z rodziny mog³o z nami jechaæ. W poprzednich 
latach, z wyj¹tkiem ubieg³ego roku, by³o o kilkoro dzieci mniej. 
Dodatkowych chêtnych trzeba by³o szukaæ. 
 
 Bia³y tydzieñ siê skoñczy³. ¯ycie z Jezusem siê rozpoczê³o. Czy 
rodzice bêd¹ dalej o tym pamiêtaæ i czy bêd¹ pomagaæ swoim 
dzieciom? B³ogos³awiê wszystkich, którzy odkrywaj¹ razem z 
dzieckiem swoj¹ drogê do Boga.                                    
  x Przemys³aw Kompf
 

 W ostatnim 
czasie na polu 
inwestycyjnym nic 
siê nie dzia³o. Do 
czternastu wzros³a 
liczba p³askorzeŸb 
ró¿añcowych, które 
zosta³y przekazane 
nam przez 
wykonawcê pana 
Piotra Woliñskiego. 
W temacie kapliczek 
pojawi³ siê pewien 
niepokój zwi¹zany ze 
zmian¹ proboszcza w 
Kicinie. Tego plan 
nasz nie 
przewidywa³. Nowo 
przyby³emu 
proboszczowi ks. 
Marianowi Sikorze 
oczywiœcie trzeba 
daæ czas na 
ogarniêcie siê w tym 
miejscu i w funkcji 
proboszcza. Dot¹d 
by³ on przez d³ugie 
lata ojcem 
duchownym naszego 
seminarium i o ile mi 
dobrze wiadomo nie 
zarz¹dza³ jeszcze 
¿adn¹ parafi¹.  Mam 
nadziejê, ¿e ks. 
Andrzej Magdziarz 
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przeka¿e mu informacjê o naszym wspólnym projekcie, ¿e on bêdzie 
dalej wszystko kontynuowa³ i ¿e obmyœlanie jakiegoœ innego wariantu 
nie bêdzie potrzebne. W lipcu to siê wszystko wyjaœni. 
 
 Tymczasem „Wierzeniczenia”,w zwi¹zku z planowanym otwarciem 
drogi ró¿añcowej z Wierzenicy do Kicina przygotowywaæ bêd¹ kolejny 
6 ju¿ numer specjalny, który uka¿e siê na prze³omie wrzeœnia i 
paŸdziernika. Bêdzie on poœwiêcony w ca³oœci temu przedsiêwziêciu. 
Mam nadziejê, ¿e przez lato uda siê nam zebraæ trochê ciekawych 
materia³ów.
 
 Sprawa ³awek koœcielnych jest na etapie zbierania œrodków na 
realizacjê tego przedsiêwziêcia. Niebawem nabêdziemy drewno z 
tartaku. Powêdruje ono jednak nie do Wierzenicy, ale do stolarza do 
Sp³awia i tam bêdzie ono do sierpnia przechowywane. Wtedy maj¹ 
rozpocz¹æ siê prace.  Na zap³acenie za drewno jesteœmy finansowo 
prawie przygotowani. Na dalsz¹ czêœæ zadania trzeba dalej zbieraæ. 
Liczê, ¿e przez lato to siê uda, bowiem bie¿¹cy rok znowu zapowiada siê 
rekordowo pod wzglêdem œlubów. W zesz³ym roku 42 pary sk³ada³y 
sobie ma³¿eñskie przyrzeczenie przed o³tarzem w naszym koœciele. W 
tym roku liczba ta jest jeszcze wiêksza i powinna przekroczyæ 50, jeœli 
jakaœ znacz¹ca iloœæ par nie odwo³a swojej uroczystoœci. Zachodzi³em 
nieraz w g³owê, sk¹d te wszystkie pary siê bior¹, przecie¿ ja nikogo nie 
namawiam. Niezmiennie jednak powtarzam: œw. Walenty z 
wierzenickiego koœcio³a, rozrabiaj. B³ogos³awiê z radoœci¹ ka¿d¹ parê 
nowo¿eñców. Ufam, ¿e uczestniczê w ich najszczêœliwszej chwili ¿ycia. 
 
 Bogu dziêkujê, bo jest to niema³y zastrzyk do kasy parafialnej. Kiedy 
narzeczeni siê pytaj¹ ile siê nale¿y, czasami ¿artuj¹c odpowiadam, kto 
g³upio pyta, mo¿e dostaæ g³upi¹ odpowiedŸ. Co zrobisz jak ci powiem, 
tyle ile sobie cenisz swojego narzeczonego, albo narzeczon¹?  
Oczywiœcie wszystko jest zawsze dobrowoln¹ ofiar¹ i ¿adnej ceremonii 
w koœciele nigdy nie uzale¿nia³em od jakichkolwiek ofiar. Zdajê sobie 
sprawê, ¿e niejeden jest w trudnej sytuacji, ¿e ktoœ zapomni. Nie mam 
ochoty robiæ sobie wrogów, Koœcio³owi lub co gorsza Panu Bogu z 
powodu stu czy dwustu z³otych. ¯yczliwoœæ, hojnoœæ ludzi w tym 
wzglêdzie jest du¿a i za ni¹ dziêkujê. To w³aœnie dziêki tej ¿yczliwoœci i 
hojnoœci mo¿emy popychaæ do przodu nasze przedsiêwziêcia, które jak 
ufam, s³u¿¹ dobrze wszystkim.
 x Przemys³aw Kompf

 Maleñkimi krokami posuwaj¹ siê do przodu sprawy zwi¹zane z 
poszerzeniem cmentarza, monta¿em oœwietlenia wzd³u¿ drogi do 
cmentarza  i ze Wzgórzem Cieszkowskiego. 
 
 Wed³ug osobistego zapewnienia Pana Burmistrza prace przy 
monta¿u lamp oœwietleniowych na drodze do cmentarza maj¹ siê 
rozpocz¹æ latem. Jest ju¿ wy³oniony wykonawca robót. Termin 
ukoñczenia prac ma do wrzeœnia. Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie i nic siê 
nie opóŸni, ¿e latarnie zaœwiec¹ jeszcze przed 1 listopada, kiedy 
naprawdê wczeœnie robi siê ciemno i jest nieprzyjemnie. 

 

Gmina natomiast, w myœl naszego wniosku o powiêkszenie 
cmentarza, og³osi³a projekt zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego w Wierzenicy Procedura trwa kilka miesiêcy. Mo¿na 
zg³aszaæ swoje uwagi. W tej sprawie parafia wystêpowa³a ju¿ dwa lata 
temu i w koñcu doczekaliœmy siê podjêcia tego tematu. Zgoda gminy na 
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poszerzenie cmentarza pozwala parafii wyst¹piæ do Agencji Rolnej 
Skarbu Pañstwa o przekazanie nam odpowiedniego kawa³ka ziemi. 
Bêdziemy chcieli kupiæ bezpoœrednio od agencji kawa³ek pola o 
wielkoœci od 0,5 do 1 ha bezpoœrednio przylegaj¹cy do cmentarza od 
strony Wierzenicy. Oczywiœcie przedtem sprawdzimy, czy nie istniej¹ 
mo¿liwoœci jakiegoœ nieodp³atnego przekazania parafii na ten cel ziemi. 
 
 Wykluczam jednak wariant, ¿e agencja przekazuje gminie ziemiê, a 
ta po 10 latach mog³aby przekazaæ j¹ dalej parafii. Maj¹c tyle lat ile 
mam, nie mogê ju¿ planowaæ w perspektywie 10 lat. Powtarzam po raz 
kolejny, bo jeden albo drugi mówi, po co kupowaæ ziemiê skoro 
moglibyœmy kiedyœ dostaæ j¹ za darmo,  nie wiemy, czy nie zmieni¹ siê 
w tym wzglêdzie przepisy pañstwowe. Dziœ one na taki ruch pozwalaj¹, 
czy bêdzie to mo¿liwe za 10 lat, gwarancji nie ma. Nie wiadomo te¿ jaka 
bêdzie w³adza w gminie. Dziœ Pan Burmistrz jest przychylny naszym 
przedsiêwziêciom, czy kiedyœ mieszkañcy nie wybior¹ kogoœ innego, 
komu mi³a bêdzie jakaœ lokalna wojenka z koœcio³em i na z³oœæ nie 
bêdzie chcia³ przekazaæ ziemi, tego te¿ wykluczyæ nie mo¿na. 
 
 Odrzuciæ tak¿e trzeba pomys³ wymiany ziemi miedzy parafi¹ a 
agencj¹, gdy¿ wymaga³oby to udzia³u w pertraktacjach jeszcze trzeciej 
strony, w tym wypadku kurii biskupiej. Bez zgody ksiêdza biskupa 
parafia mo¿e nabyæ ziemiê, nie mo¿e jej jednak komukolwiek oddaæ 
albo sprzedaæ. Skomplikowa³oby to ca³¹ procedurê i dodatkowo j¹ 
znacz¹co wyd³u¿y³o. Do celu trzeba iœæ najkrótsz¹ i zarazem najprostsz¹ 
drog¹. Chcemy nabyæ kawa³ek ziemi i jak bêdzie trzeba, za ni¹ 
zap³acimy. Mieszkañcy parafii powinni to rozumieæ i przy ka¿dej okazji 
popieraæ. Nikt poza parafi¹ na naszym terenie nie bêdzie chcia³ 
utrzymywaæ cmentarza. Dla gminy by³yby to tylko dodatkowe niema³e 
koszty, do tego gminny cmentarz jest na Gortatowie. Sami musimy 
zadbaæ o siebie. Parafia, jest wspólnot¹ terytorialn¹ mocno zwi¹zan¹ z 
ludŸmi, dlatego te¿ w ich interesie mo¿e wystêpowaæ. Robi to nie dla 
spodziewanych zysków, to raczej s¹ dodatkowe koszty, ale dla dobra 
mieszkañców, którzy chc¹ mieæ bliskich swoich zmar³ych pochowanych 
niedaleko od miejsca zamieszkania.
 
 W czwartek 16 czerwca  rano odby³o siê pod wiat¹ spotkanie z 
w³adzami gminy i z architektem w sprawie zagospodarowania Wzgórza 
Cieszkowskiego. Cieszê siê, ¿e i w tym temacie coœ siê rusza, ¿e Pan 
Burmistrz swoje przyrzeczenie traktuje powa¿nie. Konsultowany by³ 

wstêpny projekt zagospodarowania wzgórza. Okazuje siê, ¿e 
najpilniejszym zadaniem jest doprowadzenie do tego, by energetyka 
usunê³a wszystkie s³upy i zastosowa³a tutaj inne rozwi¹zania. Ca³oœæ 
projektu wygl¹da ³adnie. Szczegó³y bêd¹ doprecyzowane.  Rok bie¿¹cy 
jest przeznaczony na przygotowanie ca³oœci projektu i uzyskanie 
pozwoleñ. Prace g³ówne maj¹ ruszyæ za rok i fina³ ma byæ w roku 2018.   
 
 Powtarzam - i to jest inspiracj¹ naszego dzia³ania. Iloœæ osób 
przybywaj¹cych co roku do Wierzenicy jest znaczna. Zabytkowy 
koœció³ jest per³¹, któr¹ wielu chce zobaczyæ. Tu odbywaj¹ siê liczne 
uroczystoœci, choæby wspomniane wczeœniej œluby. Nie tylko trzeba 
dbaæ o œwi¹tyniê, ale tak¿e o jej otoczenie. Parafia w obszarze swojej 
w³asnoœci zrobi³a sporo dla ³adnego zagospodarowania  terenu. 
Cieszymy siê, ¿e tak¿e gmina chce siê do tego przy³¹czyæ i po swojej 
stronie podejmie prace. Niech to bêdzie satysfakcja dla wszystkich, 
którzy w 2015 roku tak zaanga¿owali siê w akcjê „Bud¿et 
Obywatelski”. Piêknie mo¿e byæ nie tylko w Swarzêdzu. Inne miejsca, 
szczególnie te zabytkowe, te¿ na to zas³uguj¹.  
 x Przemys³aw Kompf

 W niedzielê 12 czerwca jako wspólnota parafii zbieraliœmy œrodki na 
pomoc w leczeniu chorej 6 letniej Nikoli z Wierzenicy. 
 W dniu nastêpnym w obecnoœci wolontariuszy naszego Parafialnego 
Zespo³u Caritas, Barbary Jasiñskiej i Marii Krakowiak,  zebrane 
pieni¹dze w kwocie 7.030 z³ zosta³y przekazane rodzicom Nikoli. 
Oprócz tego przekazaliœmy dwie siatki ze œrodkami czystoœci, które 
tak¿e zosta³y ofiarowane dla rodziny przez jednego z dobroczyñców.
 
 Bardzo gor¹co dziêkujê wszystkim, którzy w³¹czyli siê w akcjê i tak 
¿ywo wsparli nasze dzia³anie. Dziêkujê parafianom i wszystkim 
goœciom, którzy akurat w tym dniu licznie odwiedzili Wierzenicê. Jak 
na nasze warunki zebrana zosta³a olbrzymia kwota. ¯adna ze zbiórek 
koœcielnych nie by³a po³¹czona z tak¹ ofiarnoœci¹. Dla rozeznania 
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podam, ¿e taca z niedzieli waha siê w 
przedziale od 700 do 1000 z³, zbiórki 
do puszki przed koœcio³em od 200  do 
1100 z³. Najwiêcej zbiera zawsze 
kleryk, dobrze wypadaj¹ zbiórki na 
dzie³a Caritas, wszystkie pozosta³e 
trochê s³abiej. Jak siêgam pamiêci¹ 
szereg lat wstecz,  du¿o by³o zebrane 
jako pomoc dla ofiar tsunami, 
powodzi, dla chorych dzieci, ale 
spoza parafii. Wszystko to by³y 
kwoty w granicach 20 – 25 % tego, 
co zosta³o zebrane w minion¹ 
niedzielê. Wspomnia³em o tym, by 
pokazaæ ró¿nicê i zarazem doceniæ 
wielkoœæ zaanga¿owania ludzi. Na 
pewno chêtniej siê pomaga komuœ, 
kogo siê zna. Joannê Wala z d. 
Krzyszczyk znaj¹ wszyscy 
mieszkañcy Wierzenicy i prawie 
wszyscy z Wierzonki i Kar³owic. 
Œwi¹teczna mobilizacja 
kilkudziesiêciu nowych rodzin, by 

pomóc mniej zamo¿nym rodzinom z parafii (dzie³o Rodzina Rodzinie) 
pokaza³a, ¿e i ci nowi od niedawna mieszkañcy widz¹ problemy 
œrodowiska i te¿ chêtnie w³¹czaj¹ siê w dzia³ania prospo³eczne. Razem z 
rodzin¹ Nikoli wyra¿am wszystkim wdziêcznoœæ i szacunek.
 Ju¿ po napisaniu tego tekstu dosta³em zapytanie, czy mo¿na jeszcze 
pomóc. Oczywiœcie - zawsze mo¿na. Parafia mo¿e w tym poœredniczyæ. 
Mo¿na swoj¹ ofiarê wp³aciæ na konto parafii, koniecznie z dopiskiem 
„Nikola”, mo¿na tak¿e przynieœæ do zakrystii. 
 W czasie odwiedzin w domu Nikoli mama opowiada³a nam o 
przebiegu leczenia, o kolejnych krokach medycznych, które maj¹ byæ 
podejmowane dla ratowania jej ¿ycia. S³ucha siê tego wszystkiego z 
przejmuj¹cym bólem. Po ludzku czujemy bezsilnoœæ, ale jest te¿ 
nadzieja, któr¹ wzmacniamy nasz¹ modlitw¹. Bardzo dziêkujê 
wszystkim, którzy modl¹ siê w intencji Nikoli i jej rodziców. W 
trudnych chwilach dobrze jest czuæ ¿yczliwoœæ i pomoc innych.      
 
 x Przemys³aw Kompf

Nasza ma³a wiejska spo³ecznoœæ zosta³a dotkniêta chorob¹ 
nowotworow¹ ma³ej dziewczynki. 

Czwartek 19 maja
6-letnia Nikola przyje¿d¿a na pierwsz¹ weekendow¹ przepustkê ze 
szpitala w Warszawie, po kilkutygodniowym pobycie i ciê¿kim 
leczeniu.

Pi¹tek 20 maja
Zebranie wiejskie, na którym ustaliliœmy wspólnie z mam¹, ¿e 
marzeniem Nikoli jest tablet i chcemy to sprezentowaæ.

Sobota 21 maja
Od rana rusza zbiórka pieniêdzy /pod egid¹ Parafii œw. Miko³aja/ wœród 
mieszkañców Wierzenicy. Po 4!godzinach dziêki pani Krystynie i Kasi 
zosta³a uzbierana kwota 1050 z³otych!!!
O 16-stej rusza samochód do Poznania. W firmie Komputronik w 
Starym Browarze kierownik sklepu po przedstawieniu tematu, pomaga 
wybraæ, ubezpieczyæ i doposa¿yæ sprzêt, tak by ma³a u¿ytkowniczka 
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 x Przemys³aw Kompf

Nasza ma³a wiejska spo³ecznoœæ zosta³a dotkniêta chorob¹ 
nowotworow¹ ma³ej dziewczynki. 

Czwartek 19 maja
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leczeniu.

Pi¹tek 20 maja
Zebranie wiejskie, na którym ustaliliœmy wspólnie z mam¹, ¿e 
marzeniem Nikoli jest tablet i chcemy to sprezentowaæ.

Sobota 21 maja
Od rana rusza zbiórka pieniêdzy /pod egid¹ Parafii œw. Miko³aja/ wœród 
mieszkañców Wierzenicy. Po 4!godzinach dziêki pani Krystynie i Kasi 
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wybraæ, ubezpieczyæ i doposa¿yæ sprzêt, tak by ma³a u¿ytkowniczka 
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mog³a siê cieszyæ tabletem. Dziêkujemy!
O 20-stej prezent przyje¿d¿a do Wierzenicy

Niedziela 22 maja
Wgrywamy filmy, dokupujemy karty sim LTE i o 18-stej spotykamy siê 
pod wiat¹ ko³o koœcio³a.
Robimy tabletem zdjêcia dzieci, ¿eby Nikola mia³a je pod rêk¹ gdy 
bêdzie trochê smutno.
Zd¹¿yliœmy, jutro dziewczynka przecie¿ wyje¿d¿a znów do szpitala!
Kole¿anki i koledzy wrêczaj¹ Nikoli wymarzony prezent. ¿yczenia 
zdrowia. Du¿o œmiechu, ale i ³ez.
NIKOLA wracaj szybko do nas. Wierzymy, ¿e pokonasz chorobê. 
Jeszcze pami¹tkowe fotki.
Jaki cud ktoœ spyta? Cud ludzkich serc - odpowiadamy. Ma³a, 
raczej skromnie ¿yj¹ca spo³ecznoœæ Wierzenicy w ci¹gu tak 

naprawdê 48 godzin pokaza³a, ¿e staæ j¹ na solidarnoœæ. Po cichu 
marzyliœmy o 400-500 z³otych. To co siê sta³o przeros³o 
najœmielsze oczekiwania. Wszystkim mieszkañcom wielkie 
podziêkowania.

md

Powy¿szy tekst ukaza³ siê na facebooku i uzyska³ rekordow¹ iloœæ 
czytaj¹cych.          www.facebook.com/Wierzeniczenia

Ostatnia wizytacja Ks. Biskupa  w parafiach naszego dekanatu mia³a 
miejsce w Owiñskach w niedzielê 12 czerwca. Na wieczorne spotkanie 
ksiê¿y z dekanatu zaproszony zosta³ redaktor naczelny Przewodnika 
Katolickiego, który mówi³ o pracach redakcji, pomys³ach zespo³u, 
problemach dystrybucji itd. PóŸniej wywi¹za³a siê wokó³ tego dyskusja. 
W pewnym momencie zahaczy³a ona tak¿e o temat gazet parafialnych. 
W czasie tej wymiany myœli prze¿y³em ma³¹ satysfakcjê. Okaza³o siê, 
¿e w Wierzenicy, w stosunku do liczby mieszkañców rozprowadzamy 
zdecydowanie najwiêcej „Przewodników” i mamy najlepszy sposób 
kolporta¿u poprzez sta³ych prenumeratorów. Tak¿e „Wierzeniczenia” s¹ 
najlepiej rozchodz¹cym siê pismem parafialnym. Jeden z kolegów 
chwali³ siê, ¿e rozprowadza 200 egzemplarzy swojej parafialnej gazety. 
W naszej trzy, a mo¿e i czterokrotnie mniejszej parafii rozprowadzamy 
tyle samo sztuk „Wierzeniczeñ”, ka¿dorazowo od 200 do 240. 
Oczywiœcie, w ludziach trzeba wypracowywaæ nawyk czytania prasy 
katolickiej, z tym nie jest niestety dobrze, ale wa¿ne jest te¿ to, co my 
oferujemy naszemu odbiorcy, czy potrafimy trafiæ w jego oczekiwania i 
mo¿liwoœci. W czasie tej kap³añskiej rozmowy przy stole dziêkowa³em 
Bogu za wszystkich naszych sta³ych odbiorców „Przewodnika”, za 
gorliwych czytelników „Wierzeniczêñ”. 
 
  x Przemys³aw Kompf      
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W koñcówce maja odwiedzi³ mnie w domu, po wczeœniejszej wizycie w 
koœciele, jeden z dawniejszych wychowanków wierzenickiego domu dla 
osób uzale¿nionych, Bartek K. pochodz¹cy ze S³upska. Spêdzi³ on u nas 
na leczeniu 18 miesiêcy i w marcu 2011 roku skoñczy³ terapiê. Kiedy 
odchodzi³, zarówno on, jak i jego mama zostawili w „Wierzeniczeniach” 
swoje œwiadectwo podsumowuj¹ce ten pobyt. Drukowaliœmy te teksty w 
3. numerze z roku 2011. Dziêkowa³em wtedy te¿ Bartkowi za jego 
wielomiesiêczn¹ s³u¿bê ministranck¹ przy o³tarzu, za piêknie 
sprawowana pos³ugê lektora. Dzisiaj Bartek ma 25 lat, mieszka w 
Bydgoszczy, skoñczy³ studia, podj¹³ pracê, zrobi³ prawo jazdy, powa¿nie 
myœli o za³o¿eniu rodziny. Do Poznania przyjecha³ na jakiœ kurs. By³a 
wiêc okazja, by wybraæ siê do Wierzenicy. Kiedy wszed³ na probostwo i 
siê przywita³, powiedzia³: tu, w tym miejscu wszystko siê zaczê³o. 
Powiedzia³ dok³adnie tymi samymi s³owami jak papie¿ Jan Pawe³ II, gdy 
sta³ przy chrzcielnicy w Wadowicach. Rodzice Bartka kiedy przywieŸli 
syna pomylili siê i weszli na probostwo,  myœl¹c, ¿e tu jest oœrodek. 
Oczywiœcie, skierowa³em ich w odpowiednie miejsce, ale zanim poszli 
chwilê porozmawialiœmy i tak pozna³em Bartka.
W zesz³ym roku latem po raz drugi zjecha³o siê do Wierzenicy kilka 
mam wczeœniejszych wychowanków. Miêdzy nimi by³a mama Bartka. 
Przyjecha³y siê spotkaæ, powspominaæ, umocniæ nawzajem. 
Sprawowa³em dla nich Mszê œw. w ich intencji i ich dzieci. Wtedy mama 
mówi³a: akurat dziœ Bartek zdaje koñcowy egzamin na studiach. Potem 
ju¿ wiedzieliœmy, ¿e siê uda³o. Mama prosi³a, by w naszym koœciele 
odprawiona by³a specjalnie Msza œw. dziêkczynna za dar jego nowego 
¿ycia i z proœb¹ o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ nad nim. 

Odwiedziny Bartka bardzo mnie ucieszy³y. To jeden z tych, którzy swoj¹ 
szansê na nowe ¿ycie wykorzystali. Niestety, choæ bardzo by siê chcia³o, 
nie pomo¿e siê wszystkim, dobrze, ¿e mo¿na chocia¿ niektórym. W 
„Wierzeniczeniach” Bartek po wyjeŸdzie z oœrodka napisa³ „z paso¿yta 
spo³ecznego, na którego nie mogli patrzeæ rodzice, nauczyciele, s¹siedzi, 
a w ostatecznym rozrachunku ja sam, przemieni³em siê w cz³owieka 
poszukuj¹cego, wartoœciowego i d¹¿¹cego do celów, a tak naprawdê 
normalnego ¿ycia”. Na tej drodze niech go Pan dalej prowadzi.  

Te s³owa zamieszczam w przeddzieñ ósmej rocznicy uruchomienia 
naszego wierzenickiego domu dla uzale¿nionych. Dziêkujê za ka¿de 
dobro, które przez te lata siê tam dokona³o. B³ogos³awiê wszystkich, 
którzy przewinêli siê przez to miejsce, którzy wczeœniej ukoñczyli 
terapiê. B³ogos³awiê m³odzie¿ na ich zmaganie siê ze sob¹ i wszystkich, 
którzy tutaj pracuj¹, b³ogos³awiê kap³añsk¹ pos³ugê ks. Waldemara 
Twardowskiego, wreszcie b³ogos³awiê mieszkañców Wierzenicy, którzy 
przyjêli obok siebie, wydawa³oby siê, tak k³opotliwe s¹siedztwo.
         
                                           x Przemys³aw Kompf

W chwili obecnej nie ma jeszcze pewnych informacji. Najpierw 
dostaliœmy wiadomoœæ, ¿e nasz dekanat ma przyj¹æ grupê kilkuset osób 
z Kolumbii. Tydzieñ póŸniej to odwo³ano. Teraz mówi siê, ¿e 
najprawdopodobniej do nas nikt nie dotrze. Wszystko przez to, ¿e 
poszczególne kraje rezerwowa³y sobie sporo miejsc ale jak przychodzi 
co do czego, liczba chêtnych poniesienia niema³ych kosztów przejazdu 
gwa³townie maleje. Z Kolumbii dotrze niewielka grupa. Podobnie jest z 
innych dalszych krajów. W tej sytuacji okazuje siê, ¿e wszyscy od razu 
maj¹ byæ skierowani do Poznania, gdzie przez dwa dni w sobotê 23 i w 
niedzielê 24 lipca bêd¹ siê odbywaæ wspólne spotkania. Oczywiœcie dla 
goœci i tym siê kierowano, jest to u³atwienie z dojazdem. Tak¿e 
goszcz¹cy z poza Poznania nie musz¹ siê ju¿ martwiæ jak zapewniæ 
przybyszom dotarcie na miejsce spotkañ. Pielgrzymi, którzy do nas 
docieraj¹, przyje¿d¿aj¹ w grupach zorganizowanych i ju¿ w chwili 
obecnej wiadomo ile ich bêdzie. Zapewne teraz ju¿ siê wiele nie zmieni.  
Ale na wszelki wypadek, proszê b¹dŸmy gotowi bo mo¿e jeszcze bêd¹ 
coœ szukaæ w ostatniej chwili. Trochê ¿a³ujê bo by³a okazja prze¿ycia w 
Wierzenicy ciekawych dni, które na d³ugo mog³y siê utrwaliæ w pamiêci 
mieszkañców.
 

x Przemys³aw Kompf   
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We wtorek 21 czerwca odby³o siê w Alei Filozofów w Wierzenicy 
spotkanie pracowników nadleœnictwa. Dyrektor Marian Kasprzyk usilnie 
prosi³ bym tak¿e w tym spotkaniu wzi¹³ udzia³. Potem przejechaliœmy 
wszyscy na cmentarz ewangelicki do Wierzonki i po modlitwie za 

zmar³ych udaliœmy siê do Tuczna na zwiedzanie szkó³ki leœnej.  
Tam mnie i obecnego tak¿e W³odka Buczyñskiego spotka³a mi³a 
niespodzianka. Zostaliœmy oboje uhonorowani przez Regionaln¹ 
Dyrekcjê Lasów Pañstwowych w Poznaniu za szczególne zas³ugi dla 
leœnictwa. Wrêczono nam Kordelas Leœnika Polskiego. Wypada nam 
obojgu podziêkowaæ. Uczyniliœmy to w trakcie spotkania,  ale chcemy 
te¿ to zrobiæ publicznie we „Wierzeniczeniach”. 
  x Przemys³aw Kompf

W czasie XI Wierzenickiego Czytania S³owa natrafi³em na 
rozmawiaj¹cych (jak us³ysza³em, znalaz³em siê w sam¹ porê) ks. 
Przemka i nadleœniczego Mieczys³awa Kasprzyka. Zaprosi³ on nas na 
spotkanie pracowników Nadleœnictwa Babki z okazji Dnia Leœnika, ¿eby 
coœ powiedzieæ o Alei Filozofów i cmentarzach ewangelickich w 
Wierzonce. We wtorek 21 czerwca pojawiliœmy siê przy wiacie na Alei 
Filozofów. Na marginesie, zosta³a zrealizowana sugestia Ewy J. 

Buczyñskiej o tabliczkach 
maj¹cych wêdruj¹cym przez to 
miejsce poznanie wybranych 
gatunków drzew. Potem by³a 
wizyta na cmentarzach w 
Wierzonce. Na obu – rodziny von 
Treskow i dla zwyk³ych 
mieszkañców leœnicy zapalili 
znicze, a ks. Przemek odmówi³ 
modlitwê za zmar³ych. W domku 
gryfickim na terenie szkó³ki ko³o 
leœniczówki najwy¿sze odznaczenie 
jakim nagradza siê pracowników 
Lasów Pañstwowych za wybitne 
osi¹gniêcia i sumienn¹ s³u¿bê. 
Kordelas mo¿e byæ nadany tak¿e osobom i instytucjom spoza struktur 
Lasów Pañstwowych, które poprzez swoj¹ dzia³alnoœæ wspieraj¹ idee 
polskiego leœnictwa. Odznaczenie to przyznawane jest od 1996 roku 
przez dyrektora generalnego lasów pañstwowych i dyrektorów 
regionalnych dyrekcji. Wnioski o nadanie opiniowane s¹ przez Kapitu³ê 
Honorow¹. Sam kordelas to paradna i honorowa broñ pracowników 
S³u¿by Leœnej, nawi¹zuj¹ca bezpoœrednio do tradycji okresu 
miêdzywojennego. Obecny wzór obowi¹zuje od 1 marca 1930 roku. 
Nam kordelasy wrêczali Tomasz Markiewicz – urzêduj¹cy dyrektor 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Pañstwowych w Poznaniu i Piotr Grygier – 
jego poprzednik. Dziêkuj¹c zaznaczyliœmy, ¿e dzia³amy w zespole. 
Podkreœliliœmy dokonania nadleœniczego M. Kasprzyka (jak pamiêtamy 
uhonorowanego tytu³em Przyjaciel Wierzenicy) i jego 
wspó³pracowników na rzecz Ziemi Wierzenickiej.

W³odzimierz Buczyñski
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Muszê przyznaæ, ¿e od kiedy zosta³am oficjalnie w³¹czona do zacnego 
grona Redakcji „Wierzeniczeñ”, przesta³am pisaæ artyku³y do gazetki, a 
zajê³am siê wy³¹cznie korekt¹. Z wykszta³cenia jestem finansistk¹, ale 
odziedziczy³am te¿ zdolnoœæ wychwytywania b³êdów w ró¿nych 
tekstach i  nieraz oferowa³am sw¹ pomoc Ksiêdzu Przemkowi. By³ doœæ 
oporny na moje proœby, ale w koñcu po paru latach takich starañ uda³o 
siê Ksiêdza przekonaæ i tak ju¿ od pewnego czasu mam ten przywilej, ¿e 
wiêkszoœæ tekstów przechodzi najpierw przez moje rêce i dziêki temu 
znam treœæ ka¿dego numeru przed reszt¹ Parafian! Uda³o siê te¿ kilka 
„kwiatków” wychwyciæ zanim numery posz³y do druku, ale jestem 
œwiadoma i tego, ¿e niejedno równie¿ sama przegapi³am – nie jestem w 
koñcu polonistk¹ i z pokor¹ siê do tego przyznajê...

Ostatnio Ksi¹dz Przemek, któremu niewiele osób (jeœli w ogóle ktoœ) 
potrafi odmówiæ, poprosi³ mnie o napisanie notatki o tym, w jaki sposób 
robi³am korektê ostatniego numeru „Wierzeniczeñ”. Nie wiem, czy ten 
tekst zas³uguje na publikacjê, ale obieca³am, ¿e coœ napiszê - a z obietnic 
staram siê zawsze wywi¹zaæ. No i przecie¿ Ksiêdzu siê nie odmawia...

Pod koniec kwietnia odwiedza³am swoj¹ przyjació³kê w Anglii. 
Spêdzi³am u niej kilka dni, a póŸniej wspólnie uda³yœmy siê do Irlandii. 
Ju¿ pierwszego dnia mojego pobytu na obczyŸnie dosta³am mailem 
teksty do sprawdzenia. Mia³am ze sob¹ niestety tylko komórkê, a 
wiadomo, ¿e w ten sposób korekty nie zrobiê. Maj¹c œwiadomoœæ, ¿e do 
Polski wrócê dopiero za 5-6 dni, nie mog³am te¿ pozwoliæ na to, by do 
druku posz³y niesprawdzone teksty. Zaczê³am wiêc intensywnie myœleæ, 
co w tej sytuacji mo¿na zrobiæ. Naj³atwiej by³o skorzystaæ z komputera 
przyjació³ki, ale niestety jeden potrzebny by³ jej do pracy, a ³adowarkê 
do drugiego zostawi³a w innym mieœcie. Na korektê mia³am jeden dzieñ 
– by³am sama w jej domu i jedynym moim zadaniem by³ odbiór dzieci 
ze szko³y i podanie im obiadu – czyli ca³e przedpo³udnie wolne. 
Idealnie! Tylko... komputera brak. Znalaz³o siê rozwi¹zanie – jej brat 
po¿yczy³ mi swojego, dawno nie u¿ywanego laptopa. Super! Tylko 
laptop roz³adowany. Ale uff, ³adowarka by³a. Tylko niestety z polsk¹ 
wtyczk¹, a tam s¹ akurat inne – z trzema dziurkami. Przejœciówki 
oczywiœcie nie by³o... Uda³oby siê tê polsk¹ wtyczkê wcisn¹æ, ale aby to 
zrobiæ, trzeba by w³o¿yæ coœ cienkiego do jednej z dziurek, aby 
odblokowaæ pozosta³e dwie. Tylko co tam w³o¿yæ i czy pr¹d mnie nie 

kopnie? Szuka³am czegoœ cienkiego, co nie przewodzi pr¹du. Niestety – 
niczego takiego nie znalaz³am. Do dyspozycji ze znalezionych sprzêtów 
by³ tylko widelec i korkoci¹g. Próbowa³am zdobyæ informacjê czy 
w³o¿enie przewodz¹cego pr¹d metalu nie spowoduje, ¿e pr¹d mnie 
kopnie. Google nie spodziewa³ siê takich pytañ... no tak, pyta 
blondynka... Pewnoœci nadal nie mia³am. Decyzjê jednak trzeba by³o 
podj¹æ i jak to siê mówi: ryzyk-fizyk. Korektê trza zrobiæ. Ksi¹dz 
czeka... No i siê uda³o! Laptop pod³¹czony, na³adowany – tylko podane 
has³o nie dzia³a i odblokowaæ nie mo¿na. Przyjació³ka i jej brat 
zarzekaj¹ siê, ¿e jest prawid³owe, ale nie dzia³a i ju¿. PóŸniej okaza³o 
siê, ¿e brat zmieni³ i nie pamiêta na jakie, bo tego laptopa ju¿ dwa lata 
nie u¿ywa³. I z korekty nici... Kole¿anka wróci³a z pracy póŸnym 
wieczorem, ale zbyt póŸno, abym siada³a do sprawdzania, bo nie 
wiadomo co by z tego wysz³o...
Kolejnego dnia czeka³a nas podró¿ do South Hampton, do jednego z 
biur, w których pracuje i w którym by³a ³adowarka do prywatnego 
komputera mojej przyjació³ki. Wyjecha³yœmy o œwicie, bo podró¿ 
daleka. Na miejscu ona prowadzi³a szkolenie dla swoich pracowników, 
a ja w tym czasie w k¹ciku sali sprawdza³am w koñcu artyku³y! 
Wszystko by³oby super, gdyby nie fakt, ¿e klawiatura angielska, brak 
polskich znaków, niby je ustawi³am, ale coœ siê poprzestawia³o i tak 
naprawdê gdy potrzebowa³am jakiegoœ ¹, ê, ¿ czy æ, musia³am szukaæ w 
tekœcie s³owa, które ma tak¹ literkê i j¹ kopiowaæ w miejsce, gdzie by³a 
potrzebna. Przestawiaæ niczego w komputerze nie mog³am, a 
przeszkadzaæ i poprosiæ o pomoc te¿ nie. Korekta zajê³a mi dwa razy 
wiêcej czasu ni¿ zwykle, ale za to mia³am ogromn¹ satysfakcjê i 
poczucie wykonanej misji – nie zawiod³am! Skoñczy³am równo z 
koñcem szkolenia i naciskaj¹c „Enter” po raz ostatni odetchnê³am z ulg¹ 
jakbym zda³a w³aœnie ca³kiem trudny egzamin... I to prawda, czytaj¹c 
gazetkê wcale tego wysi³ku nie widaæ. Mo¿e jednak wrócê do pisania...?

Marysia Szlachciak

W dniu 6.06.2016 r. Rada So³ecka wraz z Parafialnym Zespo³em Caritas 
zorganizowa³a poœwiêcony rodzinie festyn z okazji Dnia Dziecka na 
terenie boiska sportowego w Wierzonce. Temat przewodni brzmia³: 
„Kiedy œmieje siê dziecko, œmieje siê ca³y œwiat”.
Tego dnia licznie przyby³y dzieci, wraz z opiekunami oraz dziadkami w 
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liczbie ok 500 osób. Przygotowano wiele atrakcji: zje¿d¿alniê, 
dmuchanego byka, pakiet strzelecki, ró¿ne zabawy i animacje, zawody, 
k¹cik kosmetyczny, pi³karzyki, boksera, gry w szachy i warcaby, bañki 
mydlane, pieczenie kie³basek na ognisku oraz poczêstunek w postaci 
ciep³ej zupy pomidorowej.  Atrakcj¹ by³y pokazy gaœnicze przy u¿yciu 
wody w wykonaniu  Stra¿y Po¿arnej  z Kobylnicy.
 Furorê robi³a wœród dzieci maskotka „Swarzêdzki SENKUŒ”.
 Ka¿de dziecko otrzyma³o  s³odki upominek w postaci czekolady i 
zabawki niespodzianki.
Wszystko odbywa³o siê przy znakomitej oprawie muzycznej zespo³u 
„AFERA”. Na koniec imprezy dzieci wypuœci³y do nieba balony ze 
swoimi ¿yczeniami. 
Dodatkowo pod okiem instruktora mo¿na by³o zapoznaæ siê z 
zamontowanymi urz¹dzeniami si³owi zewnêtrznej. 
 W tym roku z powodu awarii pr¹du nie mog³y w pe³ni funkcjonowaæ 
wszystkie urz¹dzenia.
 Mamy nadziejê, ¿e taka sytuacja mia³a miejsce po raz ostatni i w roku 
2017 bêdzie zainstalowana skrzynka energetyczna.
 Mimo wszystko ten dzieñ mo¿na zaliczyæ do udanych z kilku powodów. 
By³a piêkna pogoda, licznie przyby³y dzieci, imprezê zaszczyci³ Ks. 
Biskup Zdzis³aw Fortuniak, Radny Gminy Swarzêdz, pan Rafa³ 
S³upiñski, a wolontariusze dali z siebie wszystko, by impreza wypad³a 
jak najlepiej. 
Na ten szczególny dzieñ przygotowano poczêstunek: kie³baski (ok. 20 
kg), ciep³¹ zupê pomidorow¹ (50 l),  placek (10 blach), zimne napoje 
(100 l). Dziêkujemy sponsorom za wsparcie naszej lokalnej inicjatywy. 
Dziêkujemy w imieniu dzieci: Rada So³ecka wsi Wierzonka i Zarz¹d 
Zespo³u Caritas Wierzenica.

Irena Prokop

Wierzenicki festyn w okolicach dnia 
dziecka ma charakter rodzinny. Zapraszamy 
nie tylko dzieci, ale tak¿e rodziców, babcie, 
dziadków i osoby samotne. Chcemy 
wspólnie siê bawiæ i byæ ze sob¹. 
Animatorem i wodzirejem jest Leszek 
Lesiczka z Kicina, nauczyciel, krajoznawca 
i wierzeniczanin. Pozostali wolontariusze to 
mieszkañcy wsi: mamy, ojcowie, m³odzie¿, 
organiœci, rada so³ecka. Wspiera nas sklep 
pani Krysi. Bardzo kameralne spotkanie, 
pe³ne radoœci i zabawy w starym stylu. 
Startuj¹ rodziny, starsi i m³odsi. Kobiety 
zwyciê¿aj¹ mê¿czyzn w przeci¹ganiu liny! 
Grill dymi i pracuje pe³n¹ par¹ /dziêki 
panowie/, dzieciaki wcinaj¹ hot-dogi, 

wszyscy smakuj¹ pyszne ciasta /dziêki mamy/. Wymalowane buzie dzieci s¹ 
szczêœliwe - tygrysy, piraci, koty /dziêki dziewczyny!/ Wszyscy czuj¹ siê 
dobrze. Bo wszyscy jesteœmy gospodarzami i uczestnikami. Jak w rodzinie. Jest 
z nami duchowo obecna Nikola, która leczy siê w Warszawie i dla której 
zwariowany zespó³ œpiewa przebój wszech czasów „myde³ko fa”. 
Impreza w wysokoœci 900 z³otych zosta³ sfinansowana z funduszu 
so³eckiego wsi Wierzenica.

md
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jak najlepiej. 
Na ten szczególny dzieñ przygotowano poczêstunek: kie³baski (ok. 20 
kg), ciep³¹ zupê pomidorow¹ (50 l),  placek (10 blach), zimne napoje 
(100 l). Dziêkujemy sponsorom za wsparcie naszej lokalnej inicjatywy. 
Dziêkujemy w imieniu dzieci: Rada So³ecka wsi Wierzonka i Zarz¹d 
Zespo³u Caritas Wierzenica.

Irena Prokop

Wierzenicki festyn w okolicach dnia 
dziecka ma charakter rodzinny. Zapraszamy 
nie tylko dzieci, ale tak¿e rodziców, babcie, 
dziadków i osoby samotne. Chcemy 
wspólnie siê bawiæ i byæ ze sob¹. 
Animatorem i wodzirejem jest Leszek 
Lesiczka z Kicina, nauczyciel, krajoznawca 
i wierzeniczanin. Pozostali wolontariusze to 
mieszkañcy wsi: mamy, ojcowie, m³odzie¿, 
organiœci, rada so³ecka. Wspiera nas sklep 
pani Krysi. Bardzo kameralne spotkanie, 
pe³ne radoœci i zabawy w starym stylu. 
Startuj¹ rodziny, starsi i m³odsi. Kobiety 
zwyciê¿aj¹ mê¿czyzn w przeci¹ganiu liny! 
Grill dymi i pracuje pe³n¹ par¹ /dziêki 
panowie/, dzieciaki wcinaj¹ hot-dogi, 

wszyscy smakuj¹ pyszne ciasta /dziêki mamy/. Wymalowane buzie dzieci s¹ 
szczêœliwe - tygrysy, piraci, koty /dziêki dziewczyny!/ Wszyscy czuj¹ siê 
dobrze. Bo wszyscy jesteœmy gospodarzami i uczestnikami. Jak w rodzinie. Jest 
z nami duchowo obecna Nikola, która leczy siê w Warszawie i dla której 
zwariowany zespó³ œpiewa przebój wszech czasów „myde³ko fa”. 
Impreza w wysokoœci 900 z³otych zosta³ sfinansowana z funduszu 
so³eckiego wsi Wierzenica.

md
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Czeœæ.Mam na imiê Nicole. Urodzi³am siê 01.09.2009.r 
By³am zdrow¹, radosn¹ dziewczynk¹,która rozwija³a siê bez ¿adnego problemu 
do czasu….
Gdy skoñczy³am 6 lat zaczê³y siê czêste problemy z bólem g³owy, dziwnymi 
napadami oraz problemy z poruszaniem siê. Udaliœmy siê z rodzicami do 
neurologa, który po kilku wizytach skierowa³ nas do szpitala na badania.
W grudniu 2015.r. trafi³am do szpitala w Poznaniu gdzie zosta³ wykonany 
rezonans magnetyczny i EEG mózgu,które wykry³o u mnie EPILEPSJÊ!
Wdro¿ono leczenie lekiem Dephakine Chronosphere, które do dziœ kontynuujê.
Leczê siê równie¿ w poradni nefrologicznej gdy¿ mam problem z nie do koñca 
rozwiniêtym pêcherzem moczowym co powoduje bardzo czêste oddawanie 
moczu, a w nocy moczenie nocne. W miêdzy czasie próbowaliœmy dowiedzieæ 
siê co powoduje moje problemy z chodzeniem i po konsultacji z lekarzem, 
licznych badaniach i wynikach do niczego nie doszliœmy. Dziêki determinacji 
moich rodziców,porobiliœmy kolejne badania(na w³asny koszt) i niestety 
us³yszeliœmy diagnozê, która brzmia³a jak wyrok…GUZ KOŒCI UDOWEJ 
LEWEJ (EWING SARCOMA/PNET;IV)z licznymi przerzutami miêdzy innymi 
do g³owy, krêgos³upa,biodra i lewej nogi.
Obecnie jestem pacjentk¹ Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, gdzie 
leczona jestem bardzo agresywn¹ chemi¹,a przede mn¹  jeszcze kilkanaœcie 
cykli chemioterapii i radioterapii oraz liczne operacje i bolesna rehabilitacja.
Czeka mnie bardzo d³ugie,wyczerpuj¹ce i kosztowne leczenie, na które nie staæ 
moich rodziców. Dlatego bardzo proszê o wsparcie finansowe ludzi o dobrych i 
czu³ych sercach,którzy pozwol¹ mi na nowo poczuæ SMAK DZIECIÑSTWA.!!!  
Z góry dziêkujemy…

Nicole z rodzicami
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