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Za nami maj i czerwiec, przed nami lipiec i sierpieñ, dwa 
miesi¹ce polskiego lata. Na ogó³ wszyscy ciesz¹ siê z tych 
nadchodz¹cych ciep³ych dni. Ka¿dy liczy, ¿e trochê uda mu siê 
odpocz¹æ. Najbardziej zadowoleni s¹ ci, którzy uczêszczaj¹ jeszcze do 
szko³y. Dla nich przerwa w obowi¹zkowych lekcjach jest najd³u¿sza. 
Rok szkolny wype³nia rytm ¿ycia rodzin. Dzieciaki i m³odzie¿ zaliczaj¹ 
kolejne klasy, od wrzeœnia bêd¹ ju¿ rok wy¿ej. Zajêcia domowe i tak¿e 
w koœciele obracaj¹ siê wokó³ roku szkolnego. Kiedy wiêc jesteœmy na 
jego koñcu mo¿na podziêkowaæ wszystkim, którzy w minionym czasie 
anga¿owali siê w ¿ycie religijne i w tym tak¿e w ¿ycie parafii. Je¿eli 
ktokolwiek prze¿y³ w tym czasie coœ dobrego na p³aszczyŸnie wiary 
i pobo¿noœci, wyra¿am z tego powodu radoœæ. Niezmiennie powtarzam: 
ma³ymi krokami do przodu. 

Wielu z nas w tegoroczne lato uda siê na jakiœ wypoczynek. 
Wszystkim ¿yczê piêknych prze¿yæ, dobrego odpoczynku, wspania³ego 
zwiedzania. Wierzê, ¿e potrafimy, niezale¿nie od tego gdzie jesteœmy 
byæ znakiem dobra w œwiecie. Chrzeœcijaninem jest siê zawsze, nie tylko 
w koœciele, nie tylko w domu ale w ka¿dym innym miejscu gdzie 
przyjdzie nam stan¹æ. Cz³owiek jest niepisan¹ pi¹t¹ ewangeli¹. O tym 
kim jesteœmy œwiadczy nasze zachowanie, postawa ludzka, nasz jêzyk. 
Tak jak my patrzymy na innych i czêsto jesteœmy czymœ zbulwersowani, 
tak inni patrz¹ na nas i te¿ mog¹ siê gorszyæ. Nie patrzmy a¿ tak bardzo 
na innych, nie wymagajmy od innych wiele. Wymagajmy od siebie 
i chciejmy sob¹ byæ zbudowaniem dla innych.

                                           x Przemys³aw Kompf 

Na pocz¹tek lata: 
idŸcie i g³oœcie

Przyjaciel Wierzenicy 2017 i film

W œrodê 3 maja zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” i Zarz¹d 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego 
w Wierzonce uhonorowa³y Piotra Woliñskiego tytu³em Przyjaciel 
Wierzenicy. Zosta³ jedenastym Przyjacielem Wierzenicy i tym samym 
rozpocz¹³ drug¹ dziesi¹tkê wyró¿nionych. Laureat jest mieszkañcem 
Kcyni, od 1968 roku rzeŸbi¹cym w drewnie. To co rzeŸbi, zawsze ma 
zwi¹zek z tematyk¹ ludow¹. Nawet figurki typowo religijne, sakralne s¹ 
upodabniane w swoim wygl¹dzie i sposobie wykonania, do typowych 
figurek ludowych. Od 2007 roku wykonuje figurki œw. Miko³aja dla 
kolejnych laureatów wierzenickiego wyró¿nienia. Na pocz¹tku lata 2015 
roku podj¹³ siê wykonania kompletu 20 p³askorzeŸb tajemnic 
ró¿añcowych. Kapliczki z jego p³askorzeŸbami miêdzy œwi¹tyniami w 
Wierzenicy i Kicinie stanê³y w zesz³ym roku we wspólnym projekcie z 
parafi¹ Kicin, jako wotum dziêkczynne za 1050 lat chrzeœcijañstwa na 
ziemiach polskich. PóŸniej wykona³ jeszcze jedn¹ p³askorzeŸbê Matki 
Bo¿ej ze szczyg³em do kapliczki na Alei Filozofów. Wystawia³ swoje 
dzie³a w wielu krajach œwiata, ale na Ziemi Wierzenickiej, ma chyba 
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najd³u¿sz¹ ze swoich wystaw. Najd³u¿sz¹ bo na przestrzeni prawie 4 
kilometrów, stoi ju¿ kilka miesiêcy i staæ bêdzie. Po laudacji 
wyg³oszonej przez Ewê J. Buczyñsk¹ zaskoczonemu laureatowi figurkê 
œw. Miko³aja i egzemplarze „Wierzeniczeñ” wrêczyli Stanis³aw Witecki 
(pierwszy Przyjaciel Wierzenicy), Maciej Dominikowski oraz ks. 
Przemys³aw Kompf. Dziêkuj¹c zadeklarowa³ chêæ pozostawienia figurki 
w wierzenickim koœciele. Ks. Przemek zdecydowanie odmówi³ i 
powiedzia³, ¿e ma zabraæ ze sob¹ a jeœli zechce to wyrzeŸbi coœ innego 
dla naszej œwi¹tyni.  Za swoje dokonania artystyczne zosta³ nagrodzony 
m. in. Medalem im. Oskara 
Kolberga, odznak¹ 
"Zas³u¿ony dla Kultury 
Polskiej", a do jego 
uhonorowañ dochodzi teraz 
to otrzymane w 
Wierzenicy. S¹dz¹c po 
reakcji artysty wyró¿nienie 
wrêczone w wierzenickim 
koœciele bêdzie dla niego 
równie cenne. Kiedy 
Maciej Dominikowski – 
redaktor odpowiedzialny 

4 5

„Wierzeniczeñ” dzwoni³ i zamawia³ kolejn¹ figurkê œw. Miko³aja, 
wiedzieliœmy, ¿e tym razem laureat bêdzie j¹ rzeŸbi³ dla siebie, 
zrz¹dzeniem losu dzie³o jako nagroda wróci³o do swojego twórcy. Na 
zakoñczenie tej uroczystej mszy odby³a siê premiera fantastycznego 
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Kiedy wrêczaliœmy wyró¿nienie „Przyjaciela Wierzenicy” 
rzeŸbiarzowi kapliczek ró¿añcowych panu Piotrowi Woliñskiemu,
w trakcie tej uroczystoœci do g³owy przysz³a mi pewna myœl. Pan Piotr 
móg³by dla nas coœ jeszcze wyrzeŸbiæ. Nad bocznymi drzwiami 
wejœciowymi do koœcio³a zawieszony jest obraz Jezusa Mi³osiernego. 
Po jego lewej i prawej stronie jest miejsce aby zamontowaæ obok niego 
dwie figury, oczywiœcie odpowiedniej  wielkoœci, przedstawiaj¹ce dwie 
postacie znacz¹ce dla kultu Bo¿ego Mi³osierdzia: Œw siostrê Faustynê 
Kowalsk¹ i papie¿a Jana Paw³a II. Osobom, którym przedstawi³em ten 
pomys³ wydawa³ siê on dobry. Ka¿dy mia³ oczywiœcie jakieœ swoje 
spostrze¿enia ale uwa¿ano, ¿e mo¿na coœ takiego zrobiæ. Pytano jak 
by³yby one zamontowane, w jakich kolorach, jakiej wielkoœci, czy 
by³yby to p³askorzeŸby, czy te¿ ca³e postacie. To wszystko jest 
oczywiœcie do doprecyzowania i skonsultowania. Na pewno chcia³bym 
na ten temat porozmawiaæ z samym wykonawc¹ panem Piotrem 
Woliñskim. Przy okazji, niejako za jednym zamówieniem,  myœla³em 
¿eby wyrzeŸbi³ tak¿e niedu¿¹ figurê œw. Antoniego, o której ustawienie 
w koœciele wraz ze skarbon¹ prosi³a mnie ju¿ nie jedna osoba. Niektórzy 
mówili, ¿e przez ten brak figury œw. Antoniego w Wierzenicy, patrona 
osób i rzeczy zaginionych, musieli siê najeŸdziæ do innych koœcio³ów.

                                     x Przemys³aw Kompf            

Ka¿da z prze¿ywanych uroczystoœci jest inna i wszystkie 
podobne. Wyró¿nienie „Przyjaciela Wierzenicy” otrzymali bardzo 
ró¿norodni ludzie. Zawsze jednak czuliœmy t¹ sam¹ wdziêcznoœæ wobec 
honorowanych osób, bo rzeczywiœcie ka¿da z nich œwiadczy³a dobro 
naszemu miejscu. Og³aszaj¹c kolejnego laureata co roku staramy siê 
przypominaæ poprzednich. Dobroæ ludzi trzeba doceniaæ, trzeba siê ni¹ 
cieszyæ. W tym roku przyszed³ mi do g³owy pomys³ byœmy uhonorowali 
wszystkich „Przyjació³ Wierzenicy” tabliczk¹ z imieniem i nazwiskiem 
przymocowan¹ do naszych nowych ³awek w koœciele. Jeszcze przed 
3 Maja wszystkie one siê tam pojawi³y, tak¿e z imieniem i nazwiskiem 
ostatniego wyró¿nionego pana Piotra Woliñskiego. Przed rozpoczêciem  
uroczystoœci posadziliœmy go oczywiœcie w innym miejscu by tego 
przedwczeœnie nie zauwa¿y³.

Co roku bêdzie przybywa³a kolejna tabliczka. Z pamiêci, bez 
czyjejkolwiek pomocy odtwarzam listê uhonorowanych wyró¿nieniem 
„Przyjaciel Wierzenicy”: 2007 Stanis³aw Witecki, 2008 Jacek 
Wojciechowski, 2009 Jacek Kowalski, 2010 Marek Krygier, 
2011 +Kazimierz Okupnik (poœmiertnie), 2012 Józef Banaszak, 

Tabliczki na ³awkach 
upamiêtniaj¹ 

Przyjació³ Wierzenicy

Zamyœlenie w trakcie uroczystoœci 3 Maja

2013 Magdalena i Jacek Gorczyca, 2014 Zbigniew Kundzewicz, 
2015 Mieczys³aw Kasprzyk, 2016 Andrzej Lajborek, 2017 Piotr 
Woliñski. Wszystkim Przyjacio³om Wierzenicy z ca³ego serca raz 
jeszcze dziêki. W ka¿dym wydaniu z 3 Maja w kolejnych latach w 
„Wierzeniczeniach”opowiadaliœmy piêkne historiê zwi¹zane z tymi 
osobami. To wszystko ci¹gle jest aktualne. Wdziêczna pamiêæ jest 
niezmienna.

W skrytoœci dodam, ¿e mam jeszcze jedn¹ tabliczkê, na razie 
schowan¹, któr¹ przygotowa³em ju¿ z myœl¹ o nastêpnych latach. To jest 
znak, ¿e mam ju¿ swojego kandydata na rok nastêpny, aczkolwiek wcale 
nie jestem pewien, czy w styczniowym tajnym g³osowaniu uzyska on 
aprobatê wiêkszoœci.   
                                          x Przemys³aw Kompf

filmu Jaros³awa Murka 
o koœciele w Wierzenicy i osobie Augusta 
Cieszkowskiego. Tradycyjnie po mszy by³a 
agapa przygotowana d

ubogacona by³a wystêpem, te¿ 
ostatnimi laty tradycyjnie, Swarzêdzkiej 
Orkiestry Dêtej .

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

ziêki wolontariuszom 
parafialnego zespo³u Caritas. Swoje s³odkie 
wypieki ofiarowa³o wielu parafian. 
Ks. Przemek tym razem nie przyzna³ siê, ¿e 
wstawa³ wczeœnie rano by gotowaæ zupê. 
Agapa 
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Wierzenickie Czytanie S³owa w tym roku by³o organizowane po 
raz dwunasty. Jest to ju¿ wiêc nie ma³a tradycja. W chwili obecnej nie 
wyobra¿am sobie weekendu Bo¿ego Cia³a w Wierzenicy bez tego 
czytania. W tym roku wziê³o w nim udzia³ 127 osób.  Zosta³o to 
dok³adnie policzone. Czytanie zajê³o ³¹cznie 29 godzin i trwa³o od œrody 
wieczór do soboty po³udnia. Oczywiœcie w czwartek by³a przerwa w 
czytaniu  podczas procesji Bo¿ego Cia³a, w pi¹tek ze wzglêdu na œlub. 
Dos³ownie pojedyncze by³y osoby, które siê zapisa³y i nie przysz³y. Z 
zast¹pieniem ich nie by³o problemu, gdy¿ ca³a lista by³a wype³niona 
chêtnymi do czytania. Niektóre osoby zapisa³y siê nawet dwa razy. 
Dziêkujê te¿ wszystkim, którzy dy¿urowali w koœciele podczas czytania. 
£¹cznie by³o to licz¹c ze mn¹ 7 osób. Osobiœcie przesiedzia³em 10 
godzin, pozostali od dwóch do szeœciu. Lubiê s³uchaæ tego czytania. 
Niektórzy czytaj¹ naprawdê piêknie. Potrafi¹ wydobyæ bogactwo s³owa i 
myœli. Dziêkujê Wydawnictwu œw. Wojciecha i Fundacji œw. Benedykta 
za dostarczenie ksi¹¿ek jako upominków, które mogliœmy rozlosowaæ 
wœród czytaj¹cych. Dobrze, ¿e udaje siê co roku podtrzymaæ ten mi³y 
zwyczaj.

Jako motto tegorocznego czytania wzi¹³em s³owa œw. Piotra z 
jego pierwszego listu apostolskiego (5,8-9a): 

„B¹dŸcie trzeŸwi! Czuwajcie. Przeciwnik wasz diabe³ jak lew rycz¹cy 
kr¹¿y szukaj¹c kogo by po¿reæ. Wy zaœ mocni w wierze sprzeciwiajcie 
siê jemu.” 
Te s³owa zosta³y przypomniane na ma³ym dyplomie, który ka¿dy 
czytaj¹cy otrzyma³ na pami¹tkê. Uzna³em je za wa¿ne i dlatego te¿ 
przytoczy³em. Tylko cz³owiek mocnej, ¿ywej wiary poradzi sobie z 
trudami ¿ycia. Kto lekcewa¿y to co Bo¿e, to co œwiête, kto od³¹cza siê 
od wspólnoty wierz¹cych, mo¿e doœæ szybko siê pogubiæ. W szukaniu 
dobrego natchnienia na nasze ¿ycie czytanie S³owa mo¿e nam znacz¹co 
pomóc.
                                        x Przemys³aw Kompf

Piêkne czytanie W pi¹tkowy wieczór 2 czerwca prze¿y³em niezwykle przyjemne 
i bardzo ciekawe odwiedziny. Do Wierzenicy przyjecha³y 4 mamy 
by³ych wychowanków naszego oœrodka. Jedna ze Suwa³k, druga z 
Milanówka pod Warszaw¹, trzecia z Wroc³awia, czwarta z Bydgoszczy. 
Kiedyœ przybywa³y do Wierzenicy co miesi¹c. Mia³y okazje zapoznaæ 
siê wzajemnie w czasie odwiedzin swoich dzieci. Nawi¹za³a siê wtedy 
znajomoœæ, która jest kontynuowana. W poprzednich latach takich 
spotkañ by³o ju¿ kilka. By³y wtedy tak¿e i inne jeszcze mamy. Ale 
wiadomo, nie zawsze ka¿dy mo¿e przyjechaæ. To jest jednak jakiœ 
wydatek. Mamy nocowa³y w dworku Cieszkowskich, oczywiœcie 
nagada³y siê miêdzy sob¹. Potem uczestniczy³y w parafialnej Mszy œw. 
i wieczorem po obejrzeniu w koœciele filmu o Wierzenicy odwiedzi³y 
probostwo, gdzie posiedzieliœmy sobie przy s³odkim. Na zakoñczenie 
mamy wesz³y na krótko do oœrodka. Popatrzy³y sobie na to wa¿ne dla 
nich miejsce. Niewiele siê przez te lata zmieni³o. Ze wzruszeniem 
ogl¹da³y zrobione w tamtym czasie fotografie, które utrwali³y pobyt ich 
dzieci w Wierzenicy.  Na dy¿urze by³a akurat Pani Iwonka, która w 
chwili obecnej najd³u¿ej pracuje w oœrodku i doskonale pamiêta³a ka¿d¹ 
z pañ.

Ca³e to spotkanie mia³o charakter piêknych wierzeniczeñ. By³a 
to rzeczywiœcie niezwykle buduj¹c¹ rozmowa. Dzielenie siê 
doœwiadczeniem kobiet, które dalej chc¹ towarzyszyæ swoim doros³ym 
ju¿ dzieciom. Po wyjœciu z oœrodka ka¿da z tych m³odych osób przesz³a 
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swoj¹ drogê i jak to w ¿yciu bywa, s¹ momenty trudne. Tym niemniej 
ma³ymi krokami id¹ do przodu. Odpowiedzialnoœæ rodziców jest dziœ 
oczywiœcie zupe³nie inna ni¿ wtedy gdy dzieciak mia³ 15, 16 czy 17 lat. 
Ale przecie¿ mi³oœæ do swych dzieci jest dok³adnie taka sama. Dla mnie 
niezwykle buduj¹cym by³o pragnienie tych mam by towarzyszyæ 
w modlitwie swoim pociechom. Widzia³y w tym podstawê swoich 
dzia³añ. Koniecznie chcia³y by w³aœnie tu w wierzenickiej parafii, w 
której, jak mówi³y, doœwiadczy³y tyle dobra,  odprawiana by³a Msza œw. 
w intencji ich dzieci o dalsz¹ opiekê Bo¿¹ nad nimi. Do zobaczenia w 
przysz³y roku. Za rok oœrodek bêdzie obchodzi³ latem, a¿ nie chce siê 
wierzyæ, 10 lecie dzia³alnoœci.
                                                     x Przemys³aw Kompf

W najbli¿szym czasie w naszym koœciele œlubowaæ bêdzie jeden 
z absolwentów wierzenickiego oœrodka. W Wierzenicy jest to pierwszy 
tego typu przypadek. 

Ch³opaka mia³em okazjê poznaæ jak wielu innych mieszkañców 
oœrodka. Szczêœliwie zakoñczy³ terapiê. Co dalej robi³ nie wiedzia³em. 
Kiedy zjawi³ siê z swoj¹ narzeczon¹ zarezerwowaæ termin œlubu 
i niedawno przyszed³ spisaæ protokó³ przedœlubny, zobaczy³em, ¿e mam 
do czynienia z osob¹, która nie zmarnowa³a danej przez Opatrznoœæ 
szansy. Widaæ by³o, ¿e rzeczywiœcie trwa w tym czego siê tutaj nauczy³.  
Bardzo siê z tego powodu cieszê. Z radoœci¹ otwieram dla M³odej Pary 
bramy naszej œwi¹tyni i tak¿e kierujê do nich ¿yczliwe s³owo 
b³ogos³awieñstwa Bo¿ego. Mi³o, ¿e u pocz¹tku swojej nowej drogi 
¿yciowej ch³opak wraca do miejsca, w którym wszystko co dobre 
w jego ¿yciu siê zaczê³o.

Ka¿dego roku nam mo¿noœæ poznaæ szereg sympatycznych par. 
Niektórzy póŸniej wracaj¹ do Wierzenicy przy okazji swojej rocznicy, 
chrzcin dziecka, czy te¿ zupe³nie bez okazji. Cieszê siê ka¿dymi takimi 
odwiedzinami.  Pisz¹c o zaœlubinach wszystkich innych  te¿ przy okazji 
b³ogos³awiê i dziêkujê za wiele wyrazów ¿yczliwoœci. 

                        x Przemys³aw Kompf

Pierwszy taki œlub w Wierzenicy

Przed kilkoma dniami mia³em okazjê odwiedziæ jedno z 
mieszkañ w naszej parafii. Rodzina która je zajmuje jest w trudnej 
sytuacji materialnej. Przed Bo¿ym Narodzeniem  2016 roku objêliœmy 
j¹ akcj¹ pomocy. Potrzebne by³y materia³y budowlane aby 
przeprowadziæ adaptacjê strychu na cele mieszkalne. Dot¹d 
kilkuosobowa rodzina gnieŸdzi³a siê w jednym pokoju.   

 W tym roku w pierwszym numerze „Wierzeniczeñ” pisa³em jak 
wiele rodzin z naszej parafii i nie tylko, wspar³o t¹ i inne akcje pomocy 
rodzinom w trudnej sytuacji ¿yciowej. Teraz ucieszy³em siê, ¿e mog³em 
zobaczyæ znacz¹cy postêp prac. Na poddaszu zostan¹ zrobione 3 pokoje 
i ³azienka. Pierwszy pokój zosta³ ca³kowicie wykoñczony. Jedno z 
dzieci znalaz³o ju¿ w nim swój k¹t. W chwili obecnej trwaj¹ prace 
wykoñczeniowe w drugim pokoju. Na pewno jeszcze w ci¹gu lata 
zostanie on oddany do u¿ytku. Z reszt¹ trochê trzeba bêdzie jeszcze 
poczekaæ. Prace w wiêkszoœci prowadzone s¹ w³asnym wysi³kiem. Nie 
by³oby ich gdyby nie ¿yczliwoœæ anonimowych wspomagaj¹cych. Ci z 
kolei nie wiedz¹ bezpoœrednio komu pomagaj¹. W zorganizowaniu 
wszystkiego uczestniczy  koordynator projektu dzia³aj¹cy z ramienia 
naszego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie wspomagany przez Zespó³ 
Caritas z Wierzenicy.
 W ostatnich dniach w ramach tego samego dzie³a podjête 
zosta³y te¿ prace przy budowie ³azienki dla osób, które dot¹d jej nie 
mia³y. Trudno jest dziœ sobie wyobraziæ ¿ycie osoby starszej, 
niesprawnej bez tej elementarnej wygody. Prace mo¿na by³o podj¹æ 
dziêki ¿yczliwoœci szeregu nie znaj¹cych siê nawzajem osób, które 
zadeklarowa³y wsparcie dla tego przedsiêwziêcia. Kiedy to siê 
zrealizuje w planie jest jeszcze jedno dzia³anie. Oba te przedsiêwziêcia 
oznacza³yby, ¿e po raz pierwszy nasze dzie³o pomocy „Rodzina 
Rodzinie” wysz³o poza czas Bo¿ego Narodzenia i sta³o siê dzia³aniem i 
zaanga¿owaniem w ci¹gu szeregu innych miesiêcy. Jeœli komuœ 
przyjdzie do g³owy chêæ zrobienia anonimowo czegoœ dobrego dla 
bliŸnich, mo¿e siê zg³osiæ. Jako Parafialny Zespó³ Caritas podpowiemy 
mu co jest potrzebne i do czego mo¿e przy³o¿yæ swoj¹ rêkê.

                                           x Przemys³aw Kompf
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Od szeregu lat tradycj¹ jest to, ¿e w pierwsz¹ niedzielê czerwca 
na boisku sportowym we Wierzonce, Parafialny Zespó³ Caritas wraz 
z tamtejszym so³ectwem organizuje festyn rodzinny z okazji Dnia 
Dziecka. W tym roku by³o to spotkanie szczególne. Latem ub. roku na 
boisku  postawiona zosta³a wiata, ustawiono szereg urz¹dzeñ 
rekreacyjnych. W bie¿¹cym roku zainstalowano skrzynkê pr¹du. Prace 
finansowa³a gmina, co by³o efektem wygranej 100 000 z³ w ramach  
Funduszu Obywatelskiego. Niektóre inwestycje podjête by³y te¿ z 
funduszu so³eckiego. Wszystko to co zrobiono u³atwia³o, oczywiœcie 
przeprowadzenie festynu. Ma³o kto z uczestników spotkania w 

ubieg³ych latach 
zwraca³ uwagê na 
to jak ci¹gniête 
by³y kable 
doprowadzaj¹ce na 
boisko pr¹d. To 
by³a oczywiœcie 
najwiêksza 
niedogodnoœæ. 
Teraz wszystko siê 
zmieni³o.

Cieszê siê, ¿e 
nie zabrak³o dzieci, 
dla których 
wszystko zosta³o 
przygotowane, ¿e 

uczestnicy mieli okazjê skorzystaæ z szeregu atrakcji. Znakiem 
tegorocznego festynu by³a niestety niepewna pogoda. Na pocz¹tku 
wydawa³o siê, ¿e bêdzie nieŸle. Jednak oko³o 16.30, a wiêc pó³torej 
godziny przed zakoñczeniem zacz¹³ padaæ deszcz, który z ka¿d¹ chwil¹ 
stawa³ siê coraz intensywniejszy. Oczywiœcie w takich warunkach trzeba 
by³o przyspieszyæ zakoñczenie festynu. Na pocieszenie zostaje to, ¿e ci 
którzy przybyli wczeœniej mieli dobre dwie i pó³ godziny na to by 
spêdziæ przyjemnie czas. Oczywiœcie, przy takiej  okazji trzeba 
dziêkowaæ gromadzie naszych wolontariuszy, którzy wszystko 
przygotowali i sprawnie obs³ugiwali. 

Dzieñ dziecka Warto dodaæ, ¿e obchody Dnia Dziecka organizowa³y tak¿e dla 
swoich dzieci so³ectwa w Kar³owicach i Wierzenicy. W Kar³owicach 
spotkanie mia³o miejsce w sobotê 27 maja, zaœ w Wierzenicy w sobotê 
10 czerwca.  Zarówno w jednym jak i drugim wypadku organizatorzy 
trafili lepiej z pogod¹ W Wierzenicy animatorem zabaw by³ 
niezmordowany Leszek Lesiczka z 
Kicina, który po ciê¿kim wypadku 
samochodowym poma³u wróci³ do 
sprawnoœci. Dzieciaki i doroœli 
wszêdzie dopisali. Cieszmy siê, ¿e 
uda³o siê nam zrobiæ trochê radoœci 
naszym najm³odszym.
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Ziemia Wierzenicka to nasza Ma³a Ojczyzna. Kryje w sobie dzieje wielu 
pokoleñ naszych przodków ich dokonañ a przede wszystkim ciê¿kiej 
pracy. Tutaj mieszkali wspaniali ludzie znani i nie znani z imienia i 
nazwiska, tworzyli nasz¹ wspóln¹ historiê, dla nas i naszych dzieci. 
Dzisiaj ka¿dy z nas te¿ tworzy historiê swojej rodziny i jednoczeœnie 
wpisuje siê w historiê Ziemi Wierzenickiej. Wszyscy pragniemy, aby 
¿y³o nam siê ³atwiej, by³o nam  lepiej a w naszym otoczeniu piêkniej, 
abyœmy mogli pochwaliæ siê tym czego dokonaliœmy i byæ z tego dumni. 
Tak wiele w ostatnich czasach zmieni³o siê na naszym terenie: nowe 
boiska, œcie¿ki, place zabaw, odzia³ przedszkolny, oœwietlenia, 
kanalizacja, wodoci¹gi, komunikacja, i jeszcze wiele innych rzeczy, 
które w najbli¿szym czasie  bêd¹ robione. Zauwa¿my to, doceniajmy 
ludzi, którzy siê do tego przyczynili i szanujmy to co mamy.
Ziemia Wierzenicka jak ma³o która ma opisan¹ historiê i z niej mo¿emy 
byæ bardzo dumni. Jednoczeœnie wielu przyjació³ tej ziemi potrafi³o 
upamiêtniæ te wydarzenia poprzez uporz¹dkowanie i wykonanie miejsc 
pamiêci, wypoczynku, czy te¿ edukacji. Mo¿emy szczyciæ siê jedyn¹ w 
Polsce leœn¹ Alej¹ Filozofów, powsta³a na naszych oczach Drog¹ 
Ró¿añcow¹.
Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e zdarzy³ siê na jednym z tych miejsc 
akt wandalizmu - niszczy siê to co zosta³o wykonane przez innych. 
Swoiste zainteresowanie histori¹ przejawia siê przez poszukiwanie 
przedmiotów metalowych za pomoc¹ wykrywacza. Na poszukiwania 
zawsze konieczna jest zgoda w³aœciciela terenu. Natomiast miejsca 
historyczne, archeologiczne np. ¯alik podlegaj¹ specjalnej ochronie i 
dokonanie na nich poszukiwañ bez zgody konserwatora zabytków 
podlega karze. 

mo¿na zinterpretowaæ tak, ¿e pozwolenie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków jest niezbêdne, jeœli celem jest poszukiwanie 
ukrytych lub porzuconych zabytkówprzy u¿yciu urz¹dzeñ 
elektronicznych, technicznych czy sprzêtu do nurkowania. W 
przeciwnym wypadku za poszukiwanie zabytków bez pozwolenia grozi 
kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolnoœci. Ponadto, co dodaje art. 
111 ust. 2, poszukiwacz zabytków mo¿e utraciæ sprzêt (nawet jeœli nie 

Art. 111 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

Szacunek i piêkno 
                           stop wandalom

by³ jego), a tak¿e obowi¹zkowo przywróciæ danemu miejscu stan sprzed 
jego uszkodzenia.
 Nie powinniœmy przechodziæ obojêtnie obok takich zdarzeñ, zg³aszaæ je 
policji, stra¿y miejskiej, stra¿y leœnej. 

Redakcja

Nie wiem doprawdy jakich epitetów u¿yæ pod adresem osób, które 
dokona³y zniszczeñ na Alei Filozofów. Wyrwanie z fundamentami tablic 
informacyjnych, pozrywanie siatek chroni¹cych nowo nasadzone 
drzewa, œwiadcz¹ o sile, niestety nie umys³owej. Tak myœlê jak czu³aby 
siê taka osoba, gdyby jej samochód ktoœ porysowa³ gwoŸdziem, urwa³ 
lusterka czy kopniakiem wgniót³ karoseriê albo ukochany smartfon 
potraktowa³ obcasem. Niezbyt dobrze zapewne. Stworzyæ coœ 
sensownego wymaga pracy, zaanga¿owania, œrodków. Zniszczenie, 
zdemolowanie nie wymaga niczego i œwiadczy tylko Ÿle o osobie, która 
to robi. 
W tym samym czasie zosta³ tak¿e zdewastowany p³ot na placu zabaw, 
postawiony z funduszu so³eckiego czyli z pieniêdzy mieszkañców 
Wierzenicy. Obrazowo pisz¹c osoby, które to zrobi³y okrad³y nas. 
Dlaczego? Poniewa¿ zabraknie pieniêdzy na malowanie, odnowienie 
huœtawek, ³awek i tak dalej. 
Mam nadziejê, ¿e wzbudzi to refleksjê.

md

14 15



Ziemia Wierzenicka to nasza Ma³a Ojczyzna. Kryje w sobie dzieje wielu 
pokoleñ naszych przodków ich dokonañ a przede wszystkim ciê¿kiej 
pracy. Tutaj mieszkali wspaniali ludzie znani i nie znani z imienia i 
nazwiska, tworzyli nasz¹ wspóln¹ historiê, dla nas i naszych dzieci. 
Dzisiaj ka¿dy z nas te¿ tworzy historiê swojej rodziny i jednoczeœnie 
wpisuje siê w historiê Ziemi Wierzenickiej. Wszyscy pragniemy, aby 
¿y³o nam siê ³atwiej, by³o nam  lepiej a w naszym otoczeniu piêkniej, 
abyœmy mogli pochwaliæ siê tym czego dokonaliœmy i byæ z tego dumni. 
Tak wiele w ostatnich czasach zmieni³o siê na naszym terenie: nowe 
boiska, œcie¿ki, place zabaw, odzia³ przedszkolny, oœwietlenia, 
kanalizacja, wodoci¹gi, komunikacja, i jeszcze wiele innych rzeczy, 
które w najbli¿szym czasie  bêd¹ robione. Zauwa¿my to, doceniajmy 
ludzi, którzy siê do tego przyczynili i szanujmy to co mamy.
Ziemia Wierzenicka jak ma³o która ma opisan¹ historiê i z niej mo¿emy 
byæ bardzo dumni. Jednoczeœnie wielu przyjació³ tej ziemi potrafi³o 
upamiêtniæ te wydarzenia poprzez uporz¹dkowanie i wykonanie miejsc 
pamiêci, wypoczynku, czy te¿ edukacji. Mo¿emy szczyciæ siê jedyn¹ w 
Polsce leœn¹ Alej¹ Filozofów, powsta³a na naszych oczach Drog¹ 
Ró¿añcow¹.
Z przykroœci¹ nale¿y stwierdziæ, ¿e zdarzy³ siê na jednym z tych miejsc 
akt wandalizmu - niszczy siê to co zosta³o wykonane przez innych. 
Swoiste zainteresowanie histori¹ przejawia siê przez poszukiwanie 
przedmiotów metalowych za pomoc¹ wykrywacza. Na poszukiwania 
zawsze konieczna jest zgoda w³aœciciela terenu. Natomiast miejsca 
historyczne, archeologiczne np. ¯alik podlegaj¹ specjalnej ochronie i 
dokonanie na nich poszukiwañ bez zgody konserwatora zabytków 
podlega karze. 

mo¿na zinterpretowaæ tak, ¿e pozwolenie od wojewódzkiego 
konserwatora zabytków jest niezbêdne, jeœli celem jest poszukiwanie 
ukrytych lub porzuconych zabytkówprzy u¿yciu urz¹dzeñ 
elektronicznych, technicznych czy sprzêtu do nurkowania. W 
przeciwnym wypadku za poszukiwanie zabytków bez pozwolenia grozi 
kara grzywny, aresztu lub pozbawienia wolnoœci. Ponadto, co dodaje art. 
111 ust. 2, poszukiwacz zabytków mo¿e utraciæ sprzêt (nawet jeœli nie 

Art. 111 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami 

Szacunek i piêkno 
                           stop wandalom

by³ jego), a tak¿e obowi¹zkowo przywróciæ danemu miejscu stan sprzed 
jego uszkodzenia.
 Nie powinniœmy przechodziæ obojêtnie obok takich zdarzeñ, zg³aszaæ je 
policji, stra¿y miejskiej, stra¿y leœnej. 

Redakcja

Nie wiem doprawdy jakich epitetów u¿yæ pod adresem osób, które 
dokona³y zniszczeñ na Alei Filozofów. Wyrwanie z fundamentami tablic 
informacyjnych, pozrywanie siatek chroni¹cych nowo nasadzone 
drzewa, œwiadcz¹ o sile, niestety nie umys³owej. Tak myœlê jak czu³aby 
siê taka osoba, gdyby jej samochód ktoœ porysowa³ gwoŸdziem, urwa³ 
lusterka czy kopniakiem wgniót³ karoseriê albo ukochany smartfon 
potraktowa³ obcasem. Niezbyt dobrze zapewne. Stworzyæ coœ 
sensownego wymaga pracy, zaanga¿owania, œrodków. Zniszczenie, 
zdemolowanie nie wymaga niczego i œwiadczy tylko Ÿle o osobie, która 
to robi. 
W tym samym czasie zosta³ tak¿e zdewastowany p³ot na placu zabaw, 
postawiony z funduszu so³eckiego czyli z pieniêdzy mieszkañców 
Wierzenicy. Obrazowo pisz¹c osoby, które to zrobi³y okrad³y nas. 
Dlaczego? Poniewa¿ zabraknie pieniêdzy na malowanie, odnowienie 
huœtawek, ³awek i tak dalej. 
Mam nadziejê, ¿e wzbudzi to refleksjê.

md

14 15



Zabytki ruchome we wnêtrzu 

wierzenickiej œwi¹tyni, przez 

kilkanaœcie lat 

proboszczowania ks. Przemka 

odzyska³y swoj¹ œwietnoœæ, a 

krypta grobowa rodu 

Cieszkowskich wygl¹da lepiej 

ni¿ w czasie kiedy powsta³a. 

Teraz przysz³a kolej na sam¹ 

konstrukcjê koœcio³a. Drewno 

jak wiadomo jest materia³em 

nietrwa³ym, ³atwo ulegaj¹cym 

destrukcji. Zgodnie z 

ustaleniami spotkania z 

1 kwietnia („Wierzeniczenia”

 2 [135] 2017) parafia zwróci³a 

siê do Powiatowego 

Konserwatora Zabytków w 

Poznaniu o zgodê na 

przeprowadzenie kompleksowych badañ konstrukcji koœcio³a. Jako 

jedyny spoœród 10 stricte drewnianych na Szlaku Koœcio³ów 

Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonki, wierzenicki jest oszalowany 

deskami tak¿e od wewn¹trz. Najbli¿ej, w Kicinie wchodz¹c do œrodka 

widzimy pokryte polichromi¹ bale tworz¹ce konstrukcjê œcian. 

W Wierzenicy ich konstrukcja jest zdwojona. Mo¿na to by³o zobaczyæ 

1 czerwca 2017 roku, kiedy konserwator zabytkoznawca Jerzy 

Borwiñski usun¹³ od zewn¹trz kilka desek. Widoczne by³y wówczas w 

g³êbi, naznaczone up³ywem czasu, bale tworz¹ce pierwotn¹ konstrukcjê 

œcian i zdecydowanie m³odsze belki wzmacniaj¹ce j¹. Konserwator 

J. Borwiñski dokonywa³ wizualnej oceny elementów konstrukcyjnych 

oraz pobra³ rdzenie do badañ dendrochronologicznych – ustalenie wieku 

Badania stanu konstrukcji
wierzenickiego koœcio³a

drewna przez porównywanie uk³adu s³ojów czyli pierœcieni przyrostów 

rocznych ze skal¹ dla danego regionu.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

16 17
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Przy figurze na Maruszce, w pi¹tek po Bo¿ym Ciele od 2012 roku 
odprawiana jest msza. W tym roku by³a ona pod pewnym wzglêdem 
wyj¹tkowa, po raz pierwszy jej uczestnicy na krótko musieli siêgn¹æ po 
parasole. 16 czerwca 2017 do tego miejsca przyby³o ponad 40 osób, 
g³ównie mieszkañców Mielna i Klin. Ca³y szereg osób modli³o siê, w tym 
w intencji chorych, przy figurze Matki Bo¿ej Leœnej ju¿ po raz szósty. Ks. 
Przemek po mszy podziêkowa³ wszystkim osobom, którzy zadba³y o 
porz¹dek wokó³ figury, przyczyni³y siê do organizacji tego spotkania w 
wymiarze modlitewnym i przygotowa³y agapê. 

W³odzimierz Buczyñski

Msza na Maruszce pod parasolami

 Z myœl¹ o dzieciach Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” zebra³ i 

opracowa³ w formie ksi¹¿kowej Legendy Puszczy Zielonki (Murowana 

Goœlina 2017). W zbiorze dwunastu legend akcja dwóch umiejscowiona 

jest na terenie gminy Swarzêdz: Z³oty tron, Strachy w Babicy. Równie¿ 

dwie z nich: Strachy w Babicy i Karczma „Maruszka” zwi¹zane s¹ 

Legendy Puszczy Zielonki
W³adys³aw Rusiñski w ksi¹¿ce Osady tzw. „Olêdrów” w dawnym woj.  
poznañskim przytacza wydany w Kicinie 2 lutego 1781 roku przez Józefa 
Boñczê Miaskowskiego, proboszcza katedry poznañskiej, Przywilej dla 
okupników klucza kiciñskiego (w tym czasie by³y to dobra ziemskie 
kapitu³y katedralnej w Poznaniu). Wed³ug   prof. W. Doroszewskiego, 
has³o okupnik: w dawnej Polsce: ch³op posiadaj¹cy ziemiê na prawie 
dziedzicznym, p³ac¹cy czynsze, zwolniony od ciê¿arów pañszczyzny. 
Ch³opów czynszowników zwano na zachodnich po³aciach kraju (...) 
okupnikami. Obecnoœæ okupników wi¹za³a siê z osadnictwem zwanym 
olêderskim (osadnicy ci funkcjonowali pod ró¿nymi nazwami: 

Osadnictwo olêderskie 
w parafii i w jej s¹siedztwie

18 19

miejscami akcji z terenem parafii Wierzenica. Z legendami zwi¹zanymi z 

nasz¹ parafi¹ mo¿emy zapoznaæ siê na tablicach, które stanê³y przy Babicy 

(po prawej stronie jad¹c z Wierzonki do Wierzenicy) i w s¹siedztwie 

grobów na Maruszce. S¹ one szans¹ na inny sposób poznania historii 

Puszczy Zielonki i jej okolic.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Hollendrzy,Holêdrzy,Holendrzy,Olêdrzy,Olendrzy. Pierwotnie byli to 
osadnicy z terenu Niderlandów (potocznie dzisiejszej Holandii), 
najczêœciej wyznania menonickiego. Posiadali umiejêtnoœæ melioracji 
nadmiernie nawodnionych gruntów – podmok³ych i zalewowych. Mieli 
przywileje wynikaj¹ce z prawa stosowanego przez pierwszych kolonistów 
(XVI-XVII wiek) w tym wolnoœci osobistej, wieloletniej b¹dŸ wieczystej 
dzier¿awy gruntów, mo¿liwoœci przekazania ich spadkobiercom. Takich 
praw nie mieli ch³opi pañszczyŸniani. Najwa¿niejsz¹ jednak cech¹ by³a 
zbiorowa, solidarna odpowiedzialnoœæ ca³ej gminy olêderskiej za 
powinnoœci wobec pana oraz szczególny charakter samorz¹du gminnego. 
Z czasem termin olêder utraci³ swoje znaczenie narodowoœciowe i tak 
zwano wszystkich osadników, otrzymuj¹cych przywileje opieraj¹ce siê na 
prawie wprowadzonym dla pierwszych niderlandzkich osadników. 
Równie¿ z up³ywem czasu obok melioracji ich specjalnoœci¹ sta³o siê 
karczowanie lasów i gospodarka na piaszczystych terenach. Tak by³o na 
obszarze Puszczy Zielonki. 
Dokument – Oblata (w dawnym prawie polskim to wpis aktu prawnego do 
ksi¹g s¹dowych) prawa Wsi Czerwonaka, Holendrów Czerwonackich, 
Hollendrów na Klinach i mieszkai¹cych przy M³ynie Hamerskim i 
czynszowników ku M³ynie Mchowskim. Akt ten, poprzedzony lustracj¹ – po 
przemierzeniu ich chub, mia³ usankcjonowaæ i ujednoliciæ prawa nadane 
przez poprzedników ks. Miaskowskiego, który napisa³. Przychylai¹c siê 
do próœb wiernych naszych poddanych w Kluczu Kiciñskim czynszui¹cych, 
a mianowicie okupników wsi Czerwonaka w liczbie trzynastu, to¿ 
Holendrów Czerwonackich w liczbie iedynastu, iako Hollendrów na 
Klinach w liczbie dziesi¹ciu, równie okupników przy M³ynie naszym 
Humrze w liczbie trzech, iako i tych czynszowników ku Miechowskiemu 
M³ynowi na gruntach naszych osiad³ych w liczbie czterech... . M³yn 
Mchowski/Miechowski (to samo miejsce w jednym dokumencie mia³o 
ró¿n¹ pisowniê nazwy) to Mechowo a M³yn Hamerski to m³yn w 
dzisiejszym Bogucinie. Czyli wiemy, ¿e w Mechowie w tamtym roku by³o 
czterech okupników. 
W rozdziale Pierwsze s¹ zapisy o w³adzach wybieranych przez 
mieszkañców wymienionych miejscowoœci. Na œwiêto Trzech Króli gminy 
Klucza zgromadzone w Czerwonaku wybiera³y so³tysa na trzyletni¹ 
kadencjê oraz ³awników. £awników zaœ na to¿ œwiêto w tey¿e wsi dwóch 
gminy wybior¹, iednego z Hollendrów Czerwonackich, drugiego z 
Hollendrów Klinieckich, ieden z nich przynaimniey po polsku i po 
niemieckich (recte niemiecku) umieæ powinien. Rozdzia³ Powtóre dotyczy 
kasy gminnej. Na to siê ludzie iednocz¹, aby wzaiem sobie u¿ytecznemi 

byli, nie przewidziane przypadki naymo¿nieyszych ludzi wniwccz i do 
ubóstwa przyprowadzai¹, naysprawiedliwsza wiêc rzecz iest, aby gminy 
mia³y swóy pewny skarb, w którym w prawdziwym nieszczêœciu mogliby 
znaleŸæ pomoc. Œrodki w niej zgromadzone mia³y pochodziæ z wp³at 
cz³onków wspólnoty i kar. Musia³y one byæ odpowiednio zabezpieczone. 
Kassa zaœ ta zostawaæ bêdzie przy so³tysie pod dwiema ró¿nemi 
zamkniêciami, od których ³awnicy dwa klucze mieæ bêd¹, ale do niey ieden 
bez drugiego i bez so³tysa otwieraæ nie mo¿e. Kolejny rozdzia³ to Kary na 
przestêpnych czyli za przestêpstwa.
Gdy iaka krn¹bnoœæ przeciwko zwierzchnoœci dworu lub so³eckiey albo 
³awniczey mia³a siê w którym z czynszowników (...) tedy za dowiedzeniem 
mu tego do Kassy Gminney grzywien trzy to iest z³otych cztery i pó³ 
wyp³aciæ powinien. Gdyby s¹siad s¹siadowi szkodê w polu lub gumnie, 
ha³as, k³ótni¹ lub proste zel¿enie w domu czy w goœciñcu, broñ Bo¿e 
pobicie (to¿ ma siê rozumieæ i obcych) uczyni³, a rzecz ta przed s¹d gminny, 
tedy uszkodzonemu krzywdê nadgrodziæ, kiedy bydŸ mo¿e otaxowana, iako 
to o k³ótnie i zel¿enie, to na grzywien trzy dla ukrzywdzonego, a do kassy 
iedn¹ i pó³ winowayca dadŸ powinien. Karane by³o tak¿e nierozwa¿ne 
obchodzenie siê z ogniem i zaniedbanie bezpieczeñstwa 
przeciwpo¿arowego.
 Gdyby który czego uchoway Bo¿e by³ w domu nieostro¿ny z ogniem, iako 
te¿ ¿eby z drzazg¹ po podwórzu lub budynkach, alboli z œwiec¹ bez laterni, 
przy kominie drabiny nie mia³, a w sobotê lub pi¹tek sadzy niewymiata³, na 
piecu drzazgi suszy³, lecz [na] domowym piecu suszy³, ten do Kassy na 
dwie grzywny ukarany bydŸ ma, z którego by zaœ okazji po¿ar iaki siê 
wszcz¹³, tedy uszkodzony œcigaæ szkodnika na mai¹tku ma. Kara grozi³a 
równie¿ za zaniedbania edukacyjne. Ka¿dy z czynszui¹cych staraæ siê 
powinien, aby dzieci iego wszystkie lub przynaymniey z nich iedno 
zw³aszcza synowie czytaæ, pisaæ i rachowaæ umia³o, kto by tego zaniedba³, 
grzywien trzy do Kassy ma p³aciæ. Ostatni rozdzia³ dokumentu dotyczy³ 
Powinnoœci okupników Klucza Kiciñskiego¸ przytaczamy go w ca³oœci. 
Ka¿dy okupny (oprócz tych, którzy osobne prawa mieæ mog¹) Klucza 

toKiciñskiego, na ka¿de Œ  œwiêtego Marcina do skarbu Dziedzica wyp³acaæ 
powinien po z³otych polskich piêædziesi¹t 50 z³, rachui¹c po groszy 
miedzianych trzydzieœci, owsa wierteli dwa, wiertel trzymaæ ma garcy 
szesnaœcie nowey miary. Zaœ od innych danin dworskich, kur, owiec, 
przêdzenia sztuk, orzechów, grzybów, stró¿y, na zawsze uwalniai¹ siê; 
wy³¹czai¹ siê od tego powszechnego innym okupnym punktu okupni trzey 
na Humrze, którzy p³aciæ czynszu powinni bez innych dworskich danin, 
nawet i bez owsa z³otych polskich szeœædziesi¹t i szeœæ. Ka¿dy z okupnych 
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Klucza Kiciñskiego, chybaby za osobnym prawem siedzia³, trzy razy w rok 
wyiechaæ do orki powinien, to iest do jarzyny, do ugoru i do oŸminy i na 
ka¿dy raz powinien wyoraæ prêtów oœm dico 8, prêt zaœ ma trzymaæ ³okci 
siedem i pó³ nowey miary, rêcznych zaœ dni robiæ bêd¹ dziewiêæ, to iest trzy 
w ogrodzie, trzy do sierpa, trzy do kosy, od innych zaœ wszystkich robocizn, 
iako to wywo¿enia mirzwy z kuryi proboszcowey, drzewa tam¿e wo¿enia 
uwalniai¹ siê, zaœ bracæ bêd¹ na rok s¹dków nowey miary szeœæ piwa, trzy 
Czerwonak z swoicmi Hollendrami, dwa Kliny, ieden Hamer i Janikoscy 
Hollendrzy. Wywóz zbo¿a naydaley o mil szeœæ raz na rok czyniæ bêd¹ 
powinni, tak iednak, ¿e nie wiêccy nigdy ³adowaæ na forê [chyba b³¹d 
drukarski a powinno byæ furê] gospodarzowi siê nie powinno, iak korcy 
nowey miary cztery, to iest wierteli oœm. Gdyby zaœ tego wywozu dwór nie 
nie potrzebowa³, tedy drog¹ o mil szeœæ za to odprawiæ powinien, albo z 
p³ugiem na dzieñ ieden wyiechaæ i wyoraæ oœm prêtów. Drogê iedn¹ 
naydaley o mil szeœæ ka¿dy z okupnych odprawi, a gdyby tey nie potrzeba 
by³o, wyiechaæ oraæ na dzieñ ieden i wyorze prêtów oœm. Od wywozu zbo¿a 
i od drogi wolnemi siê czyni¹ Hollendrzy Czerwonaccy, którzy zato wyiad¹ 
oraæ dwa dni w rok po prêtów oœm. Do piwa robienia w mielcuchu 
kiciñskim po koley chodziæ powinni i drwa do niego przysposobiaæ y 
zwieŸæ, s³ód wywieŸæ i przywieŸæ. Pomoc wszelk¹ do budowania, to iest w 
przywo¿eniu drzewa, kamieni, ceg³y, wapna, gliny i piasku, podnoszenia 
budynków, lepienia winny bêd¹ z kolei. Koœcielne daniny, iako to i podatki, 
raty iakiegokolwiek gatunku dziœ, lub w czasie bêdzie wczeœnie do so³tysa 
ka¿dy, a ten gdzie nale¿eæ bêdzie, oddawaæ bêd¹.
Rowy, aby spadek mia³a woda, groble ko³o m³ynów, drogi publiczne w iak 
najlepszey porze utrzymywaæ i naprawiaæ za zawo³aniem so³tysa powinni. 
Na zapuszczenie puszczy kiciñskich lasów nie tylko sami (prócz na swoich 
morgach) wycinaæ nie bêd¹ ale i dostrze¿onych zabieraæ bêdzie ich 
powinnoœci¹. To wszystko, aby ka¿dy wiedzia³ i umia³, dwa razy w rok 

ty tyzgromadziwszy gminy s¹d gminny, to iest na Œ  Marcin i na Œ  Woyciech do 
so³tysa do Czerwonaka g³oœno i wolno przeczytane bycz powinno.
¯e siê zaœ dobrze o uczciwoœci okupnych naszych klucza Kiciñskiego 
trzyma, nayostatnieyszy punkt wzglêdem kradzie¿y siê k³adzie, to iest, ¿e 
gdyby siê naymniey pokaza³o nietylko aktulna kradzie¿, ale spó³ka z 
z³odziejem, takiego iako nieprzyjaciela powszechnoœci nieodw³ocznie 
wypêdziæ, mai¹tek sprzedawszy z niego, ukrzywdzonego wynagrodziæ tak 
iak siê poka¿e, dziesiêæ grzywien do Kassy Gminnej z³o¿yæ, a resztê 
psotnemu oddaæ. Zapis na wstêpie; do skarbu Dziedzica  wskazuje, ¿e 
kapitu³a katedralna wydzier¿awia³a swoje dobra. W obrêbie wierzenickiej 
parafii (Mechowo by³o wówczas w kiciñskiej) podobne przywileje sta³y 

siê udzia³em mieszkañców Barcinka w 1781 roku. Nie powsta³ on jako 
nowa osada, pierwsza wzmianka pisana z 1340 roku, adnotacja w spisie – 
ta sama wieœ i mieszkañcy wskazuje, ¿e zyskali oni korzystniejsze prawa.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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W przelocie w dniu zakoñczenia roku szkolnego 
mia³em okazjê spotkaæ we Wierzonce pana burmistrza 
Mariana Szkudlarka. Powiedzia³ mi, ¿e postêpuj¹ 
wszystkie prace przygotowawcze zwi¹zane z 
planowan¹ przebudow¹ terenu przed koœcio³em. Od 
tego kiedy energetyka usunie  s³upy i przeniesie pod 
ziemiê swoje kable zale¿y podjêcie dalszych prac. 

Niebawem zostanie og³oszony przetarg i bêdzie wy³oniony wykonawca 
prac. Przejd¹ one na rok nastêpny ale termin ich zakoñczenia, kwiecieñ 
2018 rok, nie powinien byæ zagro¿ony. 

Gdyby tak mia³o byæ to zamiar nasz budowy drogi dojazdowej 
do koœcio³a od bocznej furtki w górê te¿ siê przesunie w realizacji. 
Chcia³em ¿eby te prace po jednej i drugiej stronie by³y prowadzone 
równolegle, gdy¿ wszystko wtedy mog³oby byæ wykonane z tego 
samego materia³u. Nie pozostaje nic innego jak tylko zbieraæ œrodki i je 
trzymaæ na odpowiedni moment. Na szczêœcie nie mam tendencji do 
wydawania pieniêdzy na inne cele ni¿ by³o zaplanowane. Co siê 
odwlecze to, mam nadziejê, nie uciecze.

Pan burmistrz potwierdzi³ te¿ zamys³ rozbudowy szko³y we 
Wierzonce. Powiedzia³, ¿e ta szko³a ma przysz³oœæ. Bardzo siê cieszê, 
¿e w bliskiej perspektywie poprawi¹ siê warunki nauki naszych dzieci.  
Dobrze, ¿e w³adze widz¹ kulturotwórcz¹ rolê szko³y w wiejskim 
œrodowisku.
                                                   x Przemys³aw Kompf

Wzgórze Cieszkowskiego
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W przelocie w dniu zakoñczenia roku szkolnego 
mia³em okazjê spotkaæ we Wierzonce pana burmistrza 
Mariana Szkudlarka. Powiedzia³ mi, ¿e postêpuj¹ 
wszystkie prace przygotowawcze zwi¹zane z 
planowan¹ przebudow¹ terenu przed koœcio³em. Od 
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ziemiê swoje kable zale¿y podjêcie dalszych prac. 
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Chcia³em ¿eby te prace po jednej i drugiej stronie by³y prowadzone 
równolegle, gdy¿ wszystko wtedy mog³oby byæ wykonane z tego 
samego materia³u. Nie pozostaje nic innego jak tylko zbieraæ œrodki i je 
trzymaæ na odpowiedni moment. Na szczêœcie nie mam tendencji do 
wydawania pieniêdzy na inne cele ni¿ by³o zaplanowane. Co siê 
odwlecze to, mam nadziejê, nie uciecze.

Pan burmistrz potwierdzi³ te¿ zamys³ rozbudowy szko³y we 
Wierzonce. Powiedzia³, ¿e ta szko³a ma przysz³oœæ. Bardzo siê cieszê, 
¿e w bliskiej perspektywie poprawi¹ siê warunki nauki naszych dzieci.  
Dobrze, ¿e w³adze widz¹ kulturotwórcz¹ rolê szko³y w wiejskim 
œrodowisku.
                                                   x Przemys³aw Kompf

Wzgórze Cieszkowskiego



Tegoroczne lato parafialne organizowane jest w Nidzicy, w 
województwie warmiñsko-mazurskim. W stosunku do dwóch ostatnich 
wyjazdów do K³êbowa k. Lidzbarka Warmiñskiego i Kazimierza nad 
Wis³¹, ten bêdzie trochê bli¿ej domu. Mamy do pokonania nieca³e 
300 km w jedn¹ stronê. W tych stronach wspólnie jeszcze na pewno nie 

byliœmy. Warunki lokalowe s¹ zbli¿one do tych co by³y w poprzednich 
latach. Jako zespó³ Caritas nie organizujemy wakacji w miejscach 
drogich, gdy¿ mamy œwiadomoœæ, ¿e niewielu ludzi by³oby u nas na to 
staæ. Ci zamo¿niejsi potrafi¹ sami zadbaæ o siebie i nie potrzebuj¹ tego, 
¿eby im ktoœ organizowa³ wycieczkê. Wyra¿am przekonanie, ¿e tak jak 
w latach ubieg³ych nie bêdziemy siê nudziæ i znowu pos³uchamy kilku 
ciekawych historii, zagl¹dniemy do wielu interesuj¹cych miejsc. Obok 
samej Nidzicy i Szczytna na pewno odwiedzimy Olsztyn i Pola 
Grunwaldzkie.  

Pocz¹tek wyjazdu dzieciêcego w œrodê 26 lipca o godz. 9.00, 
doros³ych w niedzielê 6 sierpnia o 12.00. Na wyjazd dzieciêcy 
i m³odzie¿owy s¹ jeszcze wolne miejsca. Mo¿emy zabraæ tak¿e osoby 
spoza naszej parafii.

Wyjazd do Nidzicy W drodze powrotnej za ka¿dym razem gdzieœ zatrzymywaliœmy 
siê odwiedzaj¹c jakieœ sanktuarium. W tym roku chcia³bym byœmy 
zatrzymali siê w nowo powsta³ym sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej  
Ewangelizacji i œw. Jana Paw³a II w Toruniu. Jest to  piêkna œwi¹tynia, 
która zosta³a wybudowana z ofiar s³uchaczy Radia Maryja i telewizji 
Trwam. Jej konsekracja by³a w 2016 roku. 

Po cichu ale mocno z serca dziêkujê dwóm osobom z naszej 
parafii, które nie pierwszy raz wspieraj¹ nas w przygotowaniu tego  
wyjazdu.
                                        x  Przemys³aw Kompf

24 25

Nie jestem entuzjastycznym zwolennikiem powrotu do 
oœmioletniej szko³y podstawowej. Nie jestem te¿ jej przeciwnikiem. 
Podzielê siê paroma spostrze¿eniami, które wynios³em z naszego 
œrodowiska, które mam okazjê obserwowaæ od 1999 roku, a wiêc tego 
roku kiedy zaistnia³a reforma gimnazjalna. Kiedy przyjecha³em do 
Wierzenicy pierwsz¹ spraw¹, która rzuci³a mi siê w oczy to kwestia 
tego, ¿e tutejsza m³odzie¿ niewiele siê uczy. Poniewa¿ mój poprzednik 
nie organizowa³ przygotowania do bierzmowania, kiedy siê za to 
zabra³em, mia³em okazjê od razu poznaæ kilka roczników od 15 do 21 
roku ¿ycia.  Widzia³em, ¿e wiele z tych mi³ych sk¹din¹d osób, 
zakoñczy³o naukê na 8 klasie. Poszli potem do zawodówki, pooblewali 
pierwsz¹ klasê i nauka siê skoñczy³a. Bardzo niewiele, dos³ownie 
pojedyncze osoby by³y takie, które uczy³y siê w szkole œredniej 
koñcz¹cej siê matur¹. Pamiêtam jak w ramach starañ naszego zespo³u 
Caritas odkryliœmy, ¿e m³odzie¿y, która pochodzi z wiosek po 
PGRowskich i uczy siê w szkole œredniej z matur¹ przys³uguje od 
Agencji Rolnej Skarbu Pañstwa niezale¿nie od wyników naukowych 
stypendium szkolne. Okaza³o siê, ¿e u nas do tego kwalifikowa³y siê 
tylko  pojedyncze osoby, które mo¿na by³o zliczyæ dos³ownie na palcach 
jednej rêki. To siê zaczê³o zmieniaæ po 2002 roku, kiedy gimnazjum 
opuœcili pierwsi absolwenci. Dobrym posuniêciem okaza³o siê 
wprowadzenie obowi¹zku nauki do 18 roku ¿ycia. Nasze dzieci po 
opuszczeniu 6 klasy trafia³y w wiêkszoœci do du¿ego gimnazjum nr 3 w 
Swarzêdzu i tam konfrontowa³y siê si³¹ rzeczy z m³odzie¿¹ z miasta. Ta 

Moje trzy grosze w temacie gimnazjum
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konfrontacja by³a dla nich korzystna. Nasze dzieci zobaczy³y 
rówieœników z innych œrodowisk spo³ecznych, którzy w sposób 
naturalny myœl¹ o dalszej nauce w rozmaitych szko³ach. To podzia³a³o 
na ich wybory. Zaczê³o siê u nas pojawiaæ wiêcej osób id¹cych do 
szko³y œredniej z matur¹. Du¿¹ czêœæ do tej matury potem nie 
przystêpowa³a, pewnie ze strachu albo nie wierz¹c w swoje si³y, ale 
szko³ê œredni¹ skoñczyli i to jest coœ bardzo dobrego. Mo¿na 
powiedzieæ, ¿e ka¿dy rok utrwala³ te tendencje, czyni¹c trwa³¹ mentaln¹ 
zmian¹ podejœcie do problemu nauki dzieci. W naszym wiejskim 
œrodowisku pojawiaæ siê zaczê³o z czasem trochê studentów szkó³ 
wy¿szych, którzy niekiedy ca³kiem dobrze radz¹ sobie ze studiami i 
wielka chwa³a im za to. Patrz¹c z tego punktu widzenia gimnazjum 
odegra³o swoj¹ pozytywn¹ rolê. 

Co uwa¿am za ich pora¿kê. Niestety doœæ powszechnym 
doœwiadczeniem okaza³a siê niewydolnoœæ wychowawcza tej szko³y. 
W niektórych miejscach tworzono gimnazja w ma³ych oœrodkach czêsto 
jako zespó³ szkó³ razem z podstawówk¹. Wtedy na ogó³ wiêkszych 
problemów wychowawczych nie by³o. Czternaœcie i piêtnaœcie lat to jest 
wiek dojrzewania dziecka. Si³¹ rzeczy s¹ wiêc z nim problemy. 
Znajomoœæ ucznia jest wiêc tutaj spraw¹ kluczow¹. 

Kiedy potworzono odrêbne placówki  w du¿ych 
miejscowoœciach, wtedy okaza³o siê, ¿e na ma³ej przestrzeni skupia siê 
razem kilkaset m³odzie¿y, której nauczyciele kompletnie nie znaj¹, bo 
przecie¿ ¿eby kogoœ poznaæ na to potrzeba czasu,  mniej wiêcej od pó³ 
roku do roku na pewno. Im wiêcej w szkole by³o klas pierwszych  tym 
ten proces musia³ trwaæ d³u¿ej. Niestety w takiej sytuacji za ka¿dym 
razem bêd¹ siê ujawniali ci, którzy korzystaj¹c z tego, ¿e s¹ nieznani 
zaczn¹ wywijaæ swoje i wci¹gaæ do tego innych. Zanim nauczyciele siê 
po³api¹, czêsto jest to ju¿ trochê za póŸno. Niestety, wszêdzie w ca³ej 
Polsce bardzo wyraŸnie pokaza³a siê w³aœnie ta tendencja. 

Dotknê³o to tak¿e nasz¹ m³odzie¿. Nie raz s³ysza³em jak rodzice 
mówili, ¿e nasze dziecko trafi³o do takiego zespo³u uczniów, ¿e a¿ 
szkoda mówiæ. Wielokrotnie s³ysza³em tak¿e od m³odzie¿y z naszego 
oœrodka: wszystko zaczê³o siê w gimnazjum kiedy trafi³em do nowej 
szko³y, poczu³em siê wa¿ny, doros³y, nikt mnie nie zna³, nie kontrolowa³, 
chcia³em nie byæ gorszym (w ich mniemaniu) od innych. 
Dowartoœciowywanie doros³oœci¹ siódmoklasistów okaza³o siê du¿a 

pora¿k¹. W szkole do której uczeñ chodzi³ dotychczas i jest doskonale 
znany takiego pola do popisu nie ma. 

Dwa lata w ¿yciu cz³owieka w tym wieku to bardzo du¿o. 
OpóŸnienie wiêc o ten czas przejœcia z jednej szko³y do drugiej z tego 
punktu widzenia wydaje siê sensowne. Na naszym terenie dodatkowym 
problemem sta³y siê dojazdy uczniów do szko³y. Przez lata gmina nie 
potrafi³a znaleŸæ dobrego rozwi¹zania. Nie raz widzieliœmy m³odzie¿ 
przesiadaj¹c¹ siê na przystanku w Kobylnicy, wystaj¹c¹ tam ca³ymi 
d³ugimi minutami. Ka¿dy widzia³ te¿ m³odych autostopowiczów 
próbuj¹cych na okazjê dostaæ siê do domu.  

Czy nie grozi nam jednak powrót do zasklepienia siê ponownie 
w swoim czêsto  jeszcze ma³o ambitnym œrodowisku? Byæ mo¿e 
w niejednym miejscu coœ takiego z czasem siê pojawi. Na naszej ziemi 
jednak  przez te wszystkie lata zmieni³o siê wiele. Pojawi³o siê mnóstwo 
nowych mieszkañców, to ¿e czêœæ z nich pos³a³a swe dzieci do naszej 
szko³y w Wierzonce mia³o bardzo korzystny wp³yw na jej kszta³t. 
Zespolenie razem ludzi ró¿norodnych œrodowiskowo jest dobre
i dla dzieci i dla rodziców. Widaæ to po wielu inicjatywach szko³y. 
W niejednym  miejscu mog¹ tylko pomarzyæ o takim zaanga¿owaniu 
spo³ecznym rodziców. Myœlê wiêc, ¿e nadchodz¹cych zmian nie 
musimy siê obawiaæ. Dla uczniów bêdzie bezpieczniej, a z wyborem 
szko³y ju¿ tak nie bêdzie jak kiedyœ.

                                    x Przemys³aw Kompf            
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W sobotê 3 czerwca 2017 roku, na Polach Lednickich odby³o siê XXI 
Spotkanie M³odych Lednica 2000, has³em tegorocznego by³o – „IdŸ i 
kochaj”. Po raz dwunasty wziêli w nim udzia³ biegacze uczestnicz¹cy w 
Maratonie Lednickim. Na terenie parafii Wierzenica, a tym samym 
gminy Swarzêdz, dwukrotnie odpoczywali w punktach regeneracyjnych; 
trzeci raz z rzêdu w Wierzenicy i dziesi¹ty w Kar³owicach. 
Organizatorzy (Stowarzyszenie Biegowe Brylant z Kórnika) podali, ¿e 
bieg³y 122 osoby (24 panie i 98 mê¿czyzn Biegacze pochodzili z 
ró¿nych stron Polski miêdzy innymi z Kórnika, Poznania, Nowej Soli, 
Gryfina, Nowego Tomyœla, Tczewa, Unis³awia, Ostrowa 

Wielkopolskiego, 
Warszawy, 
Zb¹szynia. Po 
dotarciu do Kar³owic 
Krzysztof  
Buszkiewicz – 
dyrektor Maratonu 
Lednickiego jak 
zawsze zachêca³ do 
skorzystania z tego, 
co zosta³o 
przygotowane dla 
biegaczy – napoje i 
przek¹ski. Po tylu 
spotkaniach przy 
kar³owickiej kaplicy 

w gronie biegaczy wypatruje 
siê znajomych twarzy. 
Pierwsze spojrzenie na 
dobiegaj¹c¹ grupê i nie widaæ 
munduru wojskowego. Jednak 
po chwili podbiega i wita siê 
kapitan rezerwy Mieczys³aw 
£yczakowski z Braniewa. Tym 
razem biegnie w ¿ó³tej 
koszulce, sportowych butach i 
z krzy¿ykiem w rêce. Chyba 
drugi raz w Maratonie 
Lednickim uczestniczy³a osoba 
z parafii Wierzenica, 
niew¹tpliwie pierwszy raz by³ 
to mieszkaniec Kar³owic – 
Pawe³ Kraska, przy kaplicy 
odpoczywa³ i posila³ siê w 
towarzystwie mamy Joanny. 

Flaga Gminy Swarzêdz w 
rêkach Szymona 
Wydymusa jednoznacznie 
wskazywa³a, ¿e ten biegacz 
jest Swarzêdzaninem. 
Oparty o œcianê kaplicy 
odpoczywa³ zmêczony 
Witold Tyborowski z 
Kicina. By³ te¿ Marek 
Fenslau ze Starogardu 
Gdañskiego, który dwa lata 
temu dzieñ wczeœniej w 
Komañczy (Bieszczady)   
startowa³ w Biegu RzeŸnika na dystansie 77,7 km. Swój dziesi¹ty 
Maraton Lednicki zalicza³, z nadziej¹ na dobiegniêcie, bo jak¿e by 
inaczej, Piotr Organiœciak, rolnik z Rogalinka. Maraton mia³ swojego 
biegn¹cego kapelana – ks. Artur Wojczyñski z parafii Œwiêtej Trójcy w 
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Stêszewie. By³ te¿ Karol Raczak kleryk z Poznania, ale jak podkreœli³ 
rodem z Diecezji Kaliskiej (z parafii  œw. Paw³a Aposto³a w Ostrowie 
Wielkopolskim). Przed wyruszeniem do Wronczyna dyr. Buszkiewicz w 
imieniu grupy dziêkowa³ ks. Przemys³awowi Kompfowi i wszystkim 
osobom, które w Wierzenicy i Kar³owicach, jak zawsze niezwykle 
serdecznie podejmowa³y maratoñczyków. O bezpieczeñstwo biegn¹cych 
jak tradycyjnie dbali policjanci i ratownicy medyczni. Nowoœci¹ by³y 
„wizytówki” z imieniem i nazwiskiem na koszulkach uczestników.

WB

W ostatnim wydaniu „Wierzeniczeñ” 
napisa³em kilkanaœcie zdañ o mojej 
starzej¹cej siê psinie. Nie myœla³em wtedy, 
¿e trzy tygodnie póŸniej przyjdzie mi 
prze¿yæ z ni¹ zwi¹zane bardzo 
dramatyczne wydarzenie. Na moich oczach 
przed koœcio³em pies le¿¹cy sobie 
spokojnie na drodze zosta³ przejechany 
przez samochód. Nie zapomnê tak szybko 
tego strasznego psiego p³aczu. Oczywiœcie 
pies nie powinien le¿eæ w tym miejscu, a 
kierowca móg³by widzieæ co ma przed 
sob¹.  Kiedy jednak myœli siê o œmierci 
swojego ojca to mo¿e komuœ zabrakn¹æ 

skupienia i trudno jest o to mieæ ¿al. Akurat w tym dniu, by³ to pi¹tek 
wieczór 26 maja, rodzice sprz¹tali koœció³ przed uroczystoœci¹ 
komunijn¹. Na zewn¹trz by³o kilku ojców, którzy myli okna. Dziêki ich 
pomocy samochód zosta³ uniesiony i mog³em Bestiê wyci¹gn¹æ spod 
auta. Ku zdziwieniu wszystkich stanê³a ona na nogach i uciek³a do 
domu. Schowa³a siê w najdalszym k¹cie. Najpierw chwilê posta³a, 
a potem siê po³o¿y³a i nie chcia³a siê ruszaæ. By³o widaæ, ¿e jest w 
autentycznym szoku. Weterynarz pan Grzegorz Wojciechowski ze 
Swarzêdza powiedzia³, ¿eby jej nie ruszaæ.  Chyba,  ¿e s¹ jakieœ œlady 
krwi i z³amania. Tego na szczêœcie nie by³o. Na drugi dzieñ przyjecha³ 
na probostwo i poda³ odpowiednie zastrzyki. Powiedzia³, ¿e trzeba daæ 
jej czas na odpoczynek i niczym nie mêczyæ. Najbli¿sze cztery noce 
przespa³em na materacu obok niej. Bestia prawie siê nie rusza³a. 
W œrodê uda³o mi siê j¹ podnieœæ i pojecha³em do pani doktor 
Bogus³awy Wojciechowskiej. O dziwo, po tej wizycie Bestia zaczê³a 
trochê wiêcej siê ruszaæ. Poma³u dochodzi do siebie ale widzê, ¿e ten 
wypadek mocno j¹ os³abi³. Chodzi wolniej, prawie ju¿ nie biega. Czêsto 
siê pok³ada. Kiedy przed koœcio³em robi siê ruch, podje¿d¿aj¹ 
samochody, nie jest ju¿ taka skora do witania goœci i siê chowa. Nie 
jednej osobie musia³em odpowiadaæ na pytanie jak siê czuje Bestia. 
Niektóre przynosi³y jej jakieœ psie smako³yki pokazuj¹c swoj¹ 
¿yczliwoœæ.    
                                          x Przemys³aw Kompf

Wypadek Bestii
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