Witam po wakacjach. Dla Koœcio³a, szczególnie w Polsce, znakiem
tegorocznego lata by³y Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Krakowie. Cieszê
siê, ¿e kilka osób z naszej parafii uczestniczy³o w tych spotkaniach.
Dobrze, ¿e wielu, bardzo wielu œledzi³o przebieg tych dni w œrodkach
przekazu. Wierzê, ¿e jakieœ ma³e dobro zostanie w sercu ka¿dego.
Ostatnim akcentem Œwiatowych Dni by³o spotkanie Franciszka
z wolontariuszami, a wiêc z wielk¹ rzesz¹ ludzi, którzy brali udzia³
w przygotowywaniu i zabezpieczaniu ca³oœci. Urzek³o mnie przes³anie, które papie¿ zostawi³ tym m³odym zaanga¿owanym ludziom.
W pewnym skrócie je przypomnê i po³o¿ê nam wszystkim na sercu.
„Czy chcecie byæ nadziej¹ przysz³oœci? (okrzyk) Ale s¹ dwa warunki
(...) Pierwszy warunek to pamiêæ. Zawsze zadawajmy sobie pytanie:
sk¹d przychodzê? Pamiêtajmy o miejscu, z którego pochodzimy,
o rodzinie, o ca³ej historii, któr¹ mamy za sob¹ (...) Pamiêci drogi,
któr¹ przemierzyliœmy. Pamiêci tego, co otrzyma³em od innych, od
starszych. M³ody cz³owiek pozbawiony pamiêci nie jest nadziej¹ na
przysz³oœæ. Jasne? Ojcze, a co zrobiæ, by mieæ tê pamiêæ.
Porozmawiaj z rodzicami, porozmawiaj ze starszymi. Przede
wszystkim porozmawiaj z dziadkami. Jasne? Jeœli chcesz byæ nadziej¹
przysz³oœci, to musisz dostaæ tê pochodniê, któr¹ przeka¿e ci dziadek
i babcia. (...) Pytajcie ich. Oni to czysta m¹droœæ. (...) drugi warunek,
by tak siê sta³o, jeœli na przysz³oœæ mam byæ nadziej¹, a mam ju¿
pamiêæ, czyli zwi¹zek z przesz³oœci¹, to pozostaje nam teraŸniejszoœæ.
Co jest potrzebne teraz? Odwaga. Miejcie odwagê. B¹dŸcie dzielni.
Nie lêkajcie siê.”
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Papie¿ powiedzia³ to do m³odych, patrz¹c na starszych. Poniewa¿
sam do nich ju¿ nale¿ê uœwiadomi³em sobie, ¿e to do mnie maj¹
przychodziæ i ja jako doros³y mam umieæ przekazywaæ tê duchow¹
pochodniê innym. Zobowi¹zuj¹ce. Muszê byæ przygotowany,
m¹dry, odwa¿ny, rozwa¿ny i kochaj¹cy. M³odzi potrzebuj¹ Jezusa
i ja potrzebujê Jezusa. Przypominam to sobie w dniu 26 sierpnia,
kiedy mija 17 rocznica od kiedy jestem w Wierzenicy.
Na rozpoczêcie roku szkolnego b³ogos³awiê dzieci, m³odzie¿ i
wszystkich ucz¹cych. Proszê o dary Ducha Œwiêtego dla ka¿dego.
x Przemys³aw Kompf

Po po³udniu 21 lipca 2016 roku do Wierzenicy
dotar³a grupa m³odzie¿y wêdruj¹ca po Polsce
przed Œwiatowymi Dniami M³odzie¿y. Przyszli
z Kicina, pod wiat¹ spo¿ywali posi³ek, tu z ramienia parafii zajmowa³a siê nimi Irena Prokop.
Wœród nich byli Tajlandczycy, w ich kraju
katolicy to 0,4% procenta mieszkañców,
Amerykanie, pojedynczy przedstawiciele innych
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nacji i opiekuj¹cy siê nimi nasi rodacy –
m³odzie¿ i zakonnicy. Widok modl¹cych siê
wierzenickiej œwi¹tyni Tajlandczyków to
niezwyk³e wydarzenie, które jeœli siê
powtórzy, to chyba nieprêdko. Na jej
poznawanie mieli naprawdê ma³o czasu. Co
pokazaæ, zwa¿ywszy t³umaczenie na kilka
jêzyków? Wierzenick¹ Madonnê z jej
niezwyk³¹ histori¹, pomnik Augusta
Cieszkowskiego i kryptê rodu - to ich
zainteresowa³o. Jednak hitem okaza³ siê œw.
Walenty i nic w tym dziwnego, przecie¿ byli
to m³odzi ludzie szukaj¹cy mi³oœci.
W³odzimierz Buczyñski

Œroda 29 czerwca, o godz. 9.00 autobus zaczyna zbieraæ uczestników
wyjazdu. Dla organizatorów wakacje zaczynaj¹ siê kilka dni
wczeœniej. Na dzieñ wyjazdu wszystko trzeba przygotowaæ. Zebranie
informacyjne, zakupy, ostatnie zmiany na liœcie wyje¿d¿aj¹cych,
ubezpieczenie, przygotowanie do za³adunku ¿ywnoœci. W dzieñ
wyjazdu, jeszcze przed zbiórk¹ autobus jest zapakowywany towarem
do zabrania. Wreszcie wsiadaj¹ uczestnicy, szczêœliwie nikogo nie
brakuje. Chwila modlitwy i b³ogos³awieñstwo na drogê. Kiedy rusza
autobus, zamykam dom, wsiadam w swój samochód i pod¹¿am za
grup¹. To bardzo pomaga, kiedy na miejscu mo¿na dysponowaæ
jakimœ pojazdem. £atwo jest podjechaæ do sklepu, przywieŸæ jakieœ
zakupy. Na trasie dogoniê autobus i do celu dojedziemy razem.
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Po przyjeŸdzie na miejsce w pierwszym momencie jest zawsze
chwila zamieszania. Wszyscy uczestnicy chc¹ jak najszybciej
dotrzeæ do swoich pokoi, aby siê rozpakowaæ i trochê ogarn¹æ.
W tym samym czasie trzeba jednak wy³adowaæ ¿ywnoœæ z autokaru.
Najciê¿sza jest upchana po brzegi zamra¿arka. Prawie wszystko
musia³o byæ z niej wyjête. Ca³a akcja przebieg³a sprawnie, najstarsi
ch³opcy stawili siê w komplecie i bardzo pomogli. Nieca³e dwie
godziny póŸniej gotowy ju¿ by³ pierwszy posi³ek. Przy okazji
wysz³o ile dzieci nie zjad³y prowiantu, który zabra³y z domu na
drogê. W wielu rodzinach uszykowano za du¿o. Powtarza siê to co
roku.
Pierwsza noc minê³a spokojnie. W ci¹gu dnia pierwsza wycieczka po
mieœcie i najbli¿szej okolicy. Urok miasta na ka¿dym robi wra¿enie.
Osobiœcie nie towarzyszê dzieciêcym spacerom. ¯artem mówi³em:
nie nad¹¿am. Przed
po³udniem trzeba jeszcze
zrobiæ trochê
uzupe³niaj¹cych zakupów.
Dzieæmi opiekuj¹ siê
wychowawczynie, od lat te
same sprawdzone, znaj¹ce
nasze œrodowisko
nauczycielki: Genowefa
Springer i Hanna Pytel.
W pi¹tek uczestnicy
pojechali do Pu³aw na basen
odkryty. Jest bardzo gor¹co.
Mo¿na siê w wodzie
och³odziæ. K¹piel dzieci i
m³odzie¿y mo¿e siê
odbywaæ tylko pod okiem
ratownika. Musi byæ du¿a
dyscyplina. Rodzice czasami
pozwalaj¹ dzieciom na ró¿ne wyg³upy albo zabawy w wodzie. Tutaj
jest to wykluczone, ¿adnego skakania na g³ówkê, p³ywania pod
wod¹ nie ma. Tego siê pilnuje za ka¿dym razem. Uczestnicy k¹pieli
zachowuj¹ siê grzecznie. Nikt nawet nie próbuje siê popisywaæ.
Sankcj¹ jest wyjœcie z wody i siedzenie na brzegu.
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W po³udnie ruszam w drogê powrotn¹ do Wierzenicy. Droga minê³a
mi spokojnie. Kiedy dotar³em w okolice Konina, dosta³em
telefoniczn¹ wiadomoœæ o pogorszeniu siê stanu zdrowia Marka
Kupca, o tym, ¿e w stanie nie rokuj¹cym nadziei wyl¹dowa³ w
szpitalu. Po przyjeŸdzie na miejsce spotykam siê z jego rodzin¹.
W sobotê od rana obchodzê chorych w ca³ej parafii, 32 osoby.
W miêdzyczasie dosta³em wiadomoœæ, ¿e Marek Kupiec zmar³.
PóŸniej z rodzin¹ ustalam datê pogrzebu. Na szczêœcie rozumiej¹, ¿e
jestem na wyjeŸdzie i ¿e musz¹ czekaæ do przysz³ej soboty. Potem w
koœciele jestem przy œlubie, na Mszy œw. wieczornej, o 20.00
spotykam siê z narzeczonymi, którzy bêd¹ œlubowaæ za tydzieñ.
W niedzielê wczeœnie rano dosta³em wiadomoœæ, ¿e w sobotê
wieczorem 9 letnia dziewczynka na naszych wakacjach z³ama³a sobie
rêkê. Nieszczêœliwie zsunê³a siê ze stopnia drabinki. Trzeba by³o j¹
odwieŸæ do szpitala. Rodzina zosta³a powiadomiona i zaraz jeszcze
nad ranem przyjecha³a do Kazimierza. Musieli wyraziæ osobiœcie
zgodê na zabieg pod narkoz¹. Dla rodziców k³opot, dla dziecka ból i
przerwane wakacje. Na okolicznoœæ takich wypadków zawsze
ubezpieczamy ka¿dy wyjazd. Siêgam pamiêci¹ wstecz: przez 17 lat
jak organizujemy wakacje, takiego zdarzenia jeszcze nie mieliœmy.
By³o zwichniêcie, pot³uczenie. Nawet i gips komuœ zak³adano, ale w
gruncie rzeczy by³y to niegroŸne wypadki. Dobrze, ¿e do koñca ju¿
nic nikomu siê nie sta³o.
Przypomnia³em sobie epizod z mojego dzieciñstwa. Miêdzy pierwsz¹
klas¹ a drug¹ szko³y podstawowej, w lipcu w czasie wakacji tak¿e
spad³em z pierwszego stopnia drabinki i na oczach mojej mamy
z³ama³em sobie w ³okciu lew¹ rêkê. Zdarzy³o siê to w czynnym
wówczas Ogrodzie Jordanowskim w Poznaniu przy ul. Bema. Znak
w postaci lekkiej krzywizny widoczny jest do dziœ. Aby tego nie
pokazywaæ nie zak³adam nawet latem koszul z krótkimi rêkawami
W niedzielê po po³udniu ruszy³em w drogê z Wierzenicy do
Kazimierza Dolnego. Trzeci raz w ci¹gu 5 dni przemierzam tê trasê
pokonuj¹c za ka¿dym razem 440 km. Wieczorem rozmawiamy z
rodzicami i dziadkami poszkodowanej dziewczynki. W nastêpne dni
kolejne wycieczki: do Na³êczowa, stateczkiem po Wiœle do Janowca,
do Pu³aw. We wtorek by³ trwaj¹cy 2 godziny sp³yw kajakowy.
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Podobno rok temu w K³êbowie p³ynê³o siê po ciekawszej trasie.
Rzeczka oczywiœcie nie by³a g³êboka, nie mia³a te¿ porywaj¹cego
nurtu, bezpieczna
dla dzieciaków i
m³odzie¿y. Dla
wielu przygoda
¿ycia. By³o du¿o
œmiechu, kiedy
niektórzy p³ynêli w
odwrotn¹ stronê.
Ciekawe by³y te¿
odwiedziny w
Parku Labiryntów
w R¹blowie. Jest
tam wspaniale
zagospodarowana i
utrzymana
przestrzeñ z piêknym ogrodem i mnóstwem edukacyjnych zadañ dla
dzieci i m³odzie¿y, tak¿e dla doros³ych.
W czwartek wieczorem wszyscy udajemy siê do koœcio³a OO.
Franciszkanów na Mszê œw. Mówiê, ¿e wypada podziêkowaæ Bogu i
ludziom za prze¿yty czas. Rodzicom, ¿e umo¿liwili wyjazd swojemu
dziecku, ¿e wy³o¿yli jakieœ pieni¹dze, organizatorom za
przygotowanie, wspomagaj¹cym dobrodziejom, wychowawcom za
opiekê, pani kucharce za smaczne posi³ki, kierowcom za bezpieczn¹
i bezawaryjn¹ jazdê. Wieczorem przy palenisku by³o wspólne
po¿egnalne ognisko, przy którym wszyscy piekli kie³baski. Zielona
noc minê³a spokojnie. Rano by³o pakowanie i sprz¹tanie w pokojach.
Pilnujemy, by zostawiæ wszystko tak samo jak zastaliœmy. O godz.
10.30 autokar rusza w drogê powrotn¹. Cieszê siê, ¿e tym razem
mogê siedzieæ w nim jako pasa¿er i nie muszê myœleæ o kierownicy.
Panie Bo¿e, bezpiecznie nas prowadŸ, abyœmy dotarli do celu. Na
szczêœcie podró¿ minê³a spokojnie. Jecha³o siê dosyæ dobrze, znak
nowych czasów – 2/3 drogi przebyliœmy autostrad¹. Dzieci i
m³odzie¿ s¹ ju¿ w domu.
Sobotê mia³em pracowit¹. Pogrzeb, potem kolejno 3 œluby, msze
wieczorne w Wierzenicy i w Kar³owicach, potem jeszcze spotkania z
narzeczonymi, którzy œlubowaæ bêd¹ w sobotê 16 lipca. Wieczorem
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mia³em ju¿ dosyæ. Po godz. 21.00 chêtnie po³o¿y³em siê spaæ. W
niedzielê ledwo skoñczy³em odprawianie Mszy œw. o 11.00, a ju¿
trzeba by³o wsiadaæ do autobusu, który wype³ni³y tym razem jad¹ce
do Kazimierza osoby doros³e. Na szczêœcie dziêki ¿yczliwoœci Ani
Perz, która przez swojego mê¿a podes³a³a mi smaczne go³¹bki, uda³o
mi siê zjeœæ obiad. Podró¿ minê³a spokojnie. W Kazimierzu na
pocz¹tku wszyscy szukaj¹ swoich pokoi, potem jest pierwszy posi³ek
i kto ma jeszcze trochê si³, spacer po mieœcie. Udajê siê na
spoczynek.
W poniedzia³ek zwiedzamy z przewodnikiem Kazimierz Dolny.
Pe³ne uroku miasteczko robi na wszystkich olbrzymie wra¿enie. We
wtorek jedziemy do Koz³ówki, gdzie zwiedzamy pa³ac rodziny
Zamoyskich. Wobec bogactwa i przepychu, który mogliœmy
zobaczyæ, pomyœla³em sobie: ka¿dy z nas mo¿e powiedzieæ, i¿
jesteœmy biedakami. W drodze powrotnej zatrzymujemy siê w parku
w Na³êczowie. Wielu zd¹¿y³o odwiedziæ muzea poœwiêcone pamiêci
Stefana ¯eromskiego i Boles³awa Prusa. W œrodê by³a wycieczka
statkiem po Wiœle do Janowca, gdzie ogl¹daliœmy ruiny zamku.
P³yn¹c po Wiœle mogliœmy obserwowaæ jak p³ytka zrobi³a siê ta
rzeka. Wobec faktu obni¿ania siê poziomu wódy, coraz trudniej jest
utrzymaæ tam ¿eglugê. Po po³udniu pojechaliœmy do Pu³aw aby
zobaczyæ pa³ac Czartoryskich. Chyba na nikim nie wywar³ on ju¿
takiego wra¿enia jak ten w Koz³ówce. W czwartek zwiedzaliœmy z
przewodnikiem piêkn¹ zabytkow¹ starówkê w Lublinie. Wieczorem
by³ jeszcze spacer nad Wis³ê, a tak¿e spotkanie przy grillu.
Od wtorku do czwartku w koœciele Ojców Franciszkanów
uczestniczyliœmy we Mszy œw. Cieszy³em siê du¿¹ iloœci¹ osób
bior¹cych w niej udzia³. W pi¹tek spakowawszy wszystko,
punktualnie o 10.30 ruszamy w drogê powrotn¹ do Wierzenicy.

8

Jad¹c po trasie w województwie ³ódzkim, trochê zjechaliœmy z
autostrady i wst¹piliœmy do sanktuarium Œw. Siostry Faustyny
Kowalskiej w Œwinicach Warckich. Jest to miejsce narodzenia
œwiêtej. Na tamtejszym cmentarzu spoczywaj¹ jej rodzice.
Odprawiaj¹c Mszê œw. pomyœla³em sobie, ¿e Bóg wybra³ to co
niem¹dre w oczach œwiata i to co ubogie. Siostra Faustyna mia³a
skoñczone raptem trzy klasy wiejskiej szko³y. Ale to w³aœnie ona,
prosta wiejska dziewczyna, sta³a siê duchowym natchnieniem, iskr¹
dla œwiata, aposto³k¹ Bo¿ego Mi³osierdzia. Krótki nasz pobyt w
Œwinicach by³ jakby duchow¹ kropk¹ nad „i” dla ca³ego naszego
wyjazdu.
Dziêkujê Urzêdowi Miasta i Gminy Swarzêdz, Oœrodkowi Pomocy
Spo³ecznej, Sieci Handlowej Piotr i Pawe³, Firmie Consdata z
Poznania, Caritas Archidiecezji Poznañskiej i innym za pomoc w
zorganizowaniu wakacji dzieciêcych, Starostwu Powiatowemu w
Poznaniu i Pañstwowemu Funduszowi Osób Niepe³nosprawnych w
Poznaniu za wsparcie wyjazdu doros³ych.
x Przemys³aw Kompf

Prace siê posuwaj¹. W tej chwili (stan na pocz¹tek wrzeœnia) mamy 18
wyrzeŸbionych p³askorzeŸb ró¿añcowych. Do kompletu brakuj¹ jeszcze
dwie. We œrodê 31 sierpnia odwiedzi³em Pana Piotra Woliñskiego w
Kcyni, aby porozmawiaæ z nim o jego pracy. Zapewni³ mnie, ¿e jeszcze
przed koñcem wrzeœnia wszystkie tajemnice ró¿añcowe bêd¹ gotowe.
Widzia³em zaawansowana pracê przy dziewiêtnastej. Prace mo¿na tylko
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trochê przyspieszyæ. Przy robieniu podk³adu i przy malowaniu ju¿ tego
nie nale¿y robiæ. Wszystko musi schn¹æ odpowiednio d³ugo. Poœpiechem
mo¿na by wiele zepsuæ. Mog³oby to pójœæ kosztem jakoœci. Tego
oczywiœcie nikt nie chce. Zaprosi³em Pana Piotra wraz z ma³¿onk¹ do
Wierzenicy na uroczystoœæ poœwiêcenia kapliczek w niedzielê 2
paŸdziernika o 15.00.
Nowy gospodarz Kicina ks. Marian Sikora mocno zainteresowa³ siê
sprawami kapliczek. G³adko wszed³ w temat. Rozmawialiœmy ju¿
kilkakrotnie na ten temat. Razem we wtorek 30 sierpnia odwiedziliœmy
warsztat stolarski Pana Jacka Napiontka w Owiñskach. Widzieliœmy stan
zaawansowania praz przy samych kapliczkach. Wszystko jest
przygotowane do monta¿u.
W miêdzyczasie ju¿ zosta³y wytyczone z geodet¹ miejsca gdzie
kapliczki bêd¹ postawione. Mamy pozwolenie stosownych w³adz
lokalnych na zajêcie pasa przy drodze. Nie bêdzie wiêc to ¿adna
samowola budowlana.
Muszê pochwaliæ naszych s¹siadów, ¿e piêknie siê zorganizowali przy
pierwszych pracach monta¿owych. Mózgiem tej czêœci zadañ by³
niestrudzony Pan Leszek Lesiczka. W czwartek 1 wrzeœnia na ca³ej
trasie z Kicina do Wierzenicy za pomoc¹ specjalnej maszyny zrobiono w
szybkim tempie dwadzieœcia do³ków, nastêpnie w sobotê 3 wrzeœnia
ustawione zosta³y s³upy na których zamontowane bêd¹ kapliczki. Obok
kolejno powstaj¹cych p³askorzeŸb jest to drugi znacz¹cy widzialny etap
posuwaj¹cych siê prac. Trzy tygodnie wrzeœnia wystarcz¹ ¿eby wszystko
dokoñczyæ.
Ju¿ teraz wszystkich zapraszam do udzia³u w niepowtarzalnym spacerze,
kiedy œwiêciæ bêdziemy drogê ró¿añcow¹. Bêdzie to nasze wotum
dziêkczynne za 1050 lat chrzeœcijañstwa na naszych ziemiach, za pracê
dwóch wspania³ych kap³anów, spo³eczników i patriotów, ks. Wincentego
Studniarskiego i Ludwika Haase , proboszczów jednoczeœnie Kicina i
Wierzenicy, którzy t¹ drogê miêdzy jedn¹ miejscowoœci¹ a drug¹
przemierzali setki razy. Zapewne niejeden dziesi¹tek ró¿añca w czasie
tej wêdrówki odmówili.
W sobotê 1 paŸdziernika rozpoczniemy w parafii rekolekcje
parafialne. Poprowadzi je dla nas sercanin z Owiñsk O. Tomasz
Pawlukowski. Spotkania potrwaj¹ do œrody 5 paŸdziernika.
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W tygodniu bêd¹ o 18.00 w Wierzenicy i o 19.30 w Kar³owicach.
Ju¿ teraz wszystkich zapraszam do udzia³u w nich.
x Przemys³aw Kompf

W niedzielê 25 czerwca po po³udniu odwiedzi³a mnie, w
towarzystwie swojej córki i jej mê¿a, sêdziwa 98 letnia Pani, któr¹
znam od dzieciñstwa. Dla mnie by³a to przyszywana ciocia Julcia.
Jej siostra Inka po wojnie w 1948 roku zosta³a ¿on¹ brata mojego
ojca i tak znaliœmy siê rodzinnie. Jej rodzina i moja rodzina pozna³y
siê w czasie wojny. Jedni i drudzy zostali wysiedleni ze swoich
mieszkañ i wpakowani do jednego wspólnego lokalu przy Mostowej
w Poznaniu. £uczkowskich wyrzucono z ich mieszkania przy
Staszica, Kompfów z willi przy Alei Wielkopolskiej. W nowym
miejscu ka¿dej z rodzin przydzielono po jednym pokoju.
Oczywiœcie by³a wielka ciasnota. Ludzie potrafili jednak w tych
trudnych chwilach byæ wzajemnie ¿yczliwi i jak tylko mogli
pomagali jeden drugiemu. Z czasem zaczê³y siê tworzyæ
emocjonalne wiêzi.
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Pomimo sêdziwego wieku ciocia Julcia ma fenomenaln¹ pamiêæ i
niezwykle sprawny umys³. S³ucha³em z zaciekawieniem wielu
starych historii rodzinnych. W pewnym momencie ciocia zaczê³a
opowiadaæ jak to by³a w czasie wojny w jesieni 1944 roku w
Wierzonce. Jak wiele innych osób dosta³a wtedy przymusowe
skierowanie do kopania umocnieñ obronnych. Ma³o tego,
powiedzia³a, ¿e w domu ma listy, które otrzymywa³a w tamtym
czasie od swojej mamy i siostry. (Ciociê Myszkê, tak na ni¹ mówili,
tak¿e pamiêtam.) Oczywiœcie, tego tematu nie mog³em odpuœciæ i jak
tylko wróciliœmy z wakacji z Kazimierza Dolnego odezwa³em siê do
cioci Julci, z pytaniem, czy pamiêta o tych listach.
W niedzielê 7 sierpnia przed po³udniem ziêæ przywióz³ mi
wszystkie do Wierzenicy. Pod wieczór zabra³em siê za ich czytanie.
Lektura od razu mnie wci¹gnê³a. Wczytuj¹c siê w teksty po chwili
zacz¹³em czuæ grozê tamtych czasów.
Ludzie borykaj¹ siê z problemami, których nawet nie jesteœmy
sobie w stanie dziœ wyobraziæ. Jak tylko umiej¹ walcz¹ o ¿ycie swoje
i swoich bliskich. Zamartwiaj¹ siê czuj¹c niepewnoœæ losu. Zdobycie
baterii, tabletek na przeziêbienie, maœci do smarowania, otrzymanie
miêsa z królika, gêsiny, kilku jajek, warzyw, to niezwykle wa¿ne i
istotne wydarzenia w ¿yciu tamtych osób. Listy s¹ przepe³nione
mi³oœci¹ matki do córki, jednej siostry do drugiej. Wzruszaj¹ce i
jak¿e m¹dre s¹ matczyne napomnienia kierowane do niezamê¿nej
jeszcze córki maj¹cej wtedy 26 lat. Wysy³ane one by³y z Poznania na
adres obozu pracy w Waldhof, czyli w Wierzonce. Zachowa³y siê
oryginalne zaadresowane koperty ze znaczkiem pocztowym z
wizerunkiem Adolfa Hitlera. Myœlê, ¿e warto wczytaæ siê trochê w
treœæ tych listów. Zachowujê pisownie oryginaln¹ bez jakichkolwiek
poprawek.
Wrzesieñ 1944
Kochana Córuchno (...) w tej chwili wycerowa³am dla Ciebie te
grube poñczochy i mam gotow¹ tak¿e pilotkê i Celina przys³a³a przez
Aniê sweter, wypra³am go i z t¹ ko³dr¹ przeœlemy. Kolor jest
s³onecznikowy ale to nic bo ty go tak pod kitel bêdziesz nosiæ, dzisiaj
Mychna idzie po tê ko³drê, dzieci ¿al mi Was bo to robi siê coraz
ch³odniej mogliby pomyœleæ o Was i daæ inne spanie i s³yszê ¿e maj¹
was dalej wywieŸ wola Bo¿a dziecko byleœ siê utrzyma³a zdrowo i nie
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dosta³a od kogo weszków mo¿e to wszystko ju¿ nie d³ugo, to znaczy
¿e prace siê ukoñcz¹. Juluœ s³uchaj s³yszy siê na ogó³ ¿e w tej ca³ej
mieszaninie jest bardzo wielkie zgorszenie, a zw³aszcza tym dobrem
przyk³adem przyk³adem s¹ starsze nieraz kobiety uwa¿aj dziecko na
siebie odwróæ ucho i oko od takich ¿eczy, ¿eby nic nie straciæ na
wartoœci w³asnej osoby, bo dobry charakter i cnota to ci kupy z³ota
nie zast¹pi, bêdziesz mówiæ, ¿e mama takie niepotrzebne ¿eczy Ci

opisuje ale zrozum mnie ¿e cz³owiek zawsze jest s³ab¹ istot¹ i musi
nieraz sam ze sob¹ staczaæ walkê, aby siê staæ silnym i mocnym.
Pewnie siê ju¿ do domu tak wnet nie dostaniesz teraz by³a ob³awa na
tych co z einsatzu jechali bez przepustki, ale tylko na tych ma³ych
dworcach na du¿ym nie, ale wola³abym abyœ nie ryzykowa³a ¿eby
siê nie naraziæ (...) ¿eby siê raz ta wojna skoñczy³a to bêdzie mo¿na
bez przepustek jeŸdziæ, koñczê zasy³am Ci serdeczne uœciski od nas
wszystkich, Mama
Niedziela 28. 10. 44
Kochana Juluœ jest ju¿ dosyæ póŸno ale postanowi³am dzisiaj
napisaæ bo ju¿ kilka dni nie pisa³am i to z powodu tego, ¿e nasza P.
Kompfowa (moja babcia Maria, wtedy lat 64 - dop. xPK ) le¿y
powa¿nie chora ju¿ 4 tydzieñ niby siê trochê polepszy³o ale bardzo
s³aba, pierw zachorowa³a na g³owê straszny ból jej dokucza³ potem
dosta³a kilka razy ataki sercowe no i teraz dosta³a na oczy tak ¿e ju¿
4 ty dzieñ le¿y z zawi¹zanymi oczami oczy jej napuch³y, dosta³a
czerwone jak krew i malutkie ani ich inie by³o widaæ by³ lekarz i na
oczy da³ lekarstwo tak ¿e teraz jest ju¿ coœkolwiek z oczami lepiej ale
musi jeszcze mieæ zawi¹zane i dlatego tak mi czas zeszed³ ¿e tak
dawno nic nie pisa³am bo by³am ca³e do po³udnia zajêta z chor¹, a
teraz Hala (siostra mojego ojca – dop. xPK) siê postara³a w biurze
i j¹ przed po³udniem do godz. 12 zwolnili tak d³ugo a¿ nie bêdzie
lepiej, to ja mam trochê odci¹¿enia.
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Córuœ listy twe wszystkie otrzymaliœmy cieszymy siê, ¿e dosta³aœ t¹
paczuszkê tylko szkoda ¿e nie mia³am baterii ¿eby ci pos³aæ ale gdy
nam napiszesz ¿e tam jeszcze zostajecie to ci znów ma³¹ paczuszkê
zrobimy i dostaniesz bateriê bo mam w domu (...) napisz co byœ
dziecuchno chcia³a to ci znów uszykujemy mo¿e jakieœ poñczochy lub
rêkawice do pracy albo te okulaki (...) s¹ dosyæ wygodne i lepiej by
siê noga w nich czu³a i cieplej bo rozmaicie czy b³oto czy mokro to
ju¿ wody nie naleci, bo te trzewiki to ju¿ siê z pewnoœci¹ rozlecia³y, ja
sobie was biedne wyobra¿am, nie traæcie nadziei Bóg z Nami. My siê
codziennie za Was modlimy, ofiaruj Bogu ka¿de choæby najmniejsze
doœwiadczenie a przyjdzie chwila pocieszenia za to wszyscy mamy
nadzieje i wiarê ¿e w Listopadzie was popuszczaj¹, bojê siê tylko o
jedno ¿ebyœcie siê nie poprzeziêbia³y. Córuœ w³o¿ê w paczkê kilka
aspiryn jak byœ siê rozmaicie czu³a to to za¿yj bo powietrze mamy
podatne do grypy ¿eby zawczasu z organizmu wyganiaæ nie daæ siê
chorobie opanowaæ bo tam jest nie dom ¿eby Mama zalecia³a a bañki
ustawi³a a cherbatki da³a, musisz wystarczyæ dziecko sama sobie
wiêc dbaj o siebie. (...) Juluœ jedno chcê jeszcze napisaæ gdybyœcie w
razie musieli jechaæ dalej w œwiat co nie daj Bo¿e to pamiêtaj szukaæ
sobie mieszkania w prywatnem domu u ludzi bo siê mo¿ecie ogrzaæ a
to najg³ówniejsze i ciep³o wyspaæ bo w niektórych miejscach œpi¹
ludzie jeszcze podobno po stodo³ach to siê na œmieræ poprzeziêbiali,
lepiej nie myœleæ o tym., tylko ¿ebyœmy siê znów za nied³ugim czasem
znaleŸli wszyscy przy jednym stole pod w³asnym dachem. Zostañ z
Bogiem dziecko, œciskam Ciê i ca³uje Mama z Tatk¹.
Z listu bez daty
(...) proszê ciê b¹dŸ ograniczona w s³owach w ogóle w mowie bo
masz z ¿ycia du¿o doœwiadczenia ¿e nie warto siê zanadto przed
nikim wylewaæ i ¿aliæ, jesteœ w œwiecie pracujesz du¿o z osobami
wiêc masz mo¿liwoœæ poznaæ du¿o ludzi i du¿o charakterów, poprostu
cz³owiek tak mo¿e studiowaæ jakby ciekaw¹ ksi¹¿kê, a t¹ jest w³aœnie
otoczenie w jakim siê znajdujesz., tak ci piszê jak ma³emu dziecku,
zapomnia³am siê przecie ¿e mam ju¿ tak doros³e córy z których mogê
byæ na prawdê dumna i niech tak nadal cnota charakter z³oty i
ambicja bêdzie nadal waszemi najlepszymi i z³otemi zaletami to wam
¿ycie stokrotnie zap³aci, urabiajcie siê dzieci bo te zalety s¹ jakby
sterem ¿ycia naszego (...).dzisiaj Mychna zanios³a w waszej intencji
na mszê œw. Zostañ z Bogiem dobrano córuœ.
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Od siostry Myszki 6 XI 1944
Kochana Juluchno, wiêc uszykowa³am ci tê ma³¹ paczuszkê i
Ciocia dziœ lub jutro j¹ wyœle, tak, ¿e powinnaœ j¹ w tym tygodniu
dostaæ. Jest tam parê keksików i katarzynek, parê kostek cukru syrop
i pastylki przeciwgrypowe, kawa³ek miêska, 1 1/2 œwieczki aspiryny,
parê kostek cukru, pasta do butów – to mniejwiêcej wszystko.
Paczuszki Pumpernikla nie w³o¿y³am, bo by³oby to wszystko razem
za ciê¿kie – a nawet cukru musia³am trochê ubraæ i 1/2 œwieczki
uci¹æ. Teraz ju¿ Ci tak prêdko znowu nic nie przyœlemy, bo na razie
masz mniejwiêcej wszystko i zrozumiesz, ¿e nie mogê Cioci tak ci¹gle
fatygowaæ, bo przecie¿ ona ma swoje i Cioci Stasi i Janiny i innych
znajomych przesy³ki, wiêc ¿eby to nie podpad³o (...).
Trzymaj¹c w rêku te listy nie sposób ukryæ wzruszenia. Dla mnie
jest one szczególnie silne, zwa¿ywszy ¿e pojawia³y siê w nich w
kilku miejscach w¹tki dotycz¹ce mojej rodziny, z któr¹ mieszkali po
s¹siedzku. Czytaj¹c je, tak sobie myœla³em i to jest bardzo
optymistyczne, nie³atwo jest dzisiaj zacz¹æ na cokolwiek narzekaæ.
x Przemys³aw Kompf
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Po Mszy œw. w niedzielê 7 sierpnia podesz³o do mnie grono 4 osób.
Pani zagai³a: proszê ksiêdza urodzi³am siê w tym domu i rêk¹
pokaza³a na moje probostwo. Zaprosi³em wszystkich do œrodka, aby
pos³uchaæ tej ciekawej historii. Okaza³o siê, ¿e s¹ to córki ucz¹cego

w szkole w Wierzenicy nauczyciela Bronis³awa Tomkowiaka
mieszkaj¹cego tu razem ze swoj¹ ¿on¹ Helen¹, która zajmowa³a siê
wychowywaniem 5 dzieci. My wszyscy w tym domu siê urodziliœmy,
ja najstarsza Zofia w roku 1950, El¿bieta w 1951, Krzysztof 1954,
Andrzej 1957. Hanna urodzi³a w szkole, ale w Wierzonce w 1962.
Pamiêtamy doskonale jak wygl¹da³ ten dom. Pamiêtamy ca³e
obejœcie, ogródek, pole. Oko³o 1961 roku ojciec zamieni³ siê z panem
Itmanem miejscem pracy w szkole. On przyszed³ do Wierzenicy, a
my przenieœliœmy siê do Wierzonki, gdzie by³a pe³na siedmioletnia
szko³a, do której jako dzieciaki uczêszczaliœmy. Cztery lata póŸniej
wyprowadziliœmy siê do Dopiewa i tam mieszkamy do dzisiaj.
Rodzice nasi i brat zmarli ju¿ i s¹ pochowani w Dopiewie.
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Wierzenica i ten dom jest miejscem naszego dzieciñstwa. Czasami tu
przyje¿d¿amy. Przed laty prze¿y³yœmy wzruszenie. Kiedy
przyjechaliœmy, zobaczyliœmy w Wierzenicy wystawê starych
fotografii i na nich siebie. Mnóstwo piêknych wspomnieñ zosta³o w
naszej pamiêci. Pamiêtamy z tamtych czasów z doros³ych rodzinê
Strojnych, Chmielarzów, Jolê Chmielarz, Majchrzaków, Springerów,
Godziejewskich, Jab³oñskich. W dworku mieszka³ nasz kolega
Stefek Majewski, potem siê wyprowadzili. Rozmowa pewnie
trwa³aby d³u¿ej gdyby nie to, ¿e by³em z kimœ umówiony i nie
chcia³em siê spóŸniaæ. Notatkê robi³em w trakcie rozmowy.
Popijaliœmy kawê i kosztowaliœmy placuszka, które Panie
przywioz³y ze sob¹.
x Przemys³aw Kompf
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O œmierci prof. Marka Kwiatkowskiego dowiedzieliœmy siê rozmawiaj¹c
telefonicznie z prof. Józefem Banaszakiem. Zmar³ 10 sierpnia 2016 roku.
Wówczas to media przypomnia³y, ¿e prof. Kwiatkowski urodzi³ siê w
1930 roku w Caen we Francji oraz wymieni³y liczne jego dokonania.
Wyliczano, ¿e by³ dyrektorem £azienek Królewskich, varsavianist¹,
autorem kilkudziesiêciu ksi¹¿ek, nauczycielem akademickim, lecz to nie
wszystko. Trafia³y siê te¿ informacje podobne do poni¿szej:
Odrestaurowa³ XVIII-wieczny zabytkowy dwór w Suchej, który zakupi³ w
stanie kompletnej ruiny, gdzie utworzy³ prywatne Muzeum Architektury
Drewnianej Regionu Siedleckiego. Na terenie dawnego za³o¿enia
dworskiego znalaz³y siê ponadto inne, uratowane, drewniane budynki
przeniesione z ró¿nych miejsc regionu, bêd¹ce przyk³adem historycznej
architektury wiejskiej. W efekcie powsta³ skansen dawnej zabudowy
dworskiej i wiejskiej województwa siedleckiego. W innej publikacji, ³adnie
o skansenie: uwa¿a za dope³nienie swego zaanga¿owania w ratowanie
dóbr kultury narodowej. Profesor kupi³ XVIII wieczny zrujnowany dwór
Augusta Cieszkowskiego bez znacz¹cej wiedzy o jego postaci. Jednak,
kiedy ju¿ j¹ „odkry³” uhonorowa³ hrabiego Augusta, poczynaj¹c od tablicy
przy wejœciu do dworskiego parku. Od 2002 roku mogliœmy przekonaæ siê
o tym naocznie. Byliœmy tam kilkakrotnie, jednak nie uda³o siê nam
spotkaæ z prof. Kwiatkowskim. Bodaj przy drugich odwiedzinach Nowej
Suchej, tak dziœ nazywa siê wieœ bêd¹ca miejscem narodzin „naszego”
Augusta, us³yszeliœmy – bêdzie jutro. Wobec tego nastêpnego dnia
wróciliœmy, jednak Profesor zmieni³ plany. Wybieraj¹c siê nastêpnym
razem na Podlasie umówiliœmy siê na spotkanie z nim w jak¿e bliskim
nam, przez postaæ najwybitniejszego mieszkañca Wierzenicy, miejscu. Ju¿
w drodze odebraliœmy telefon z informacj¹, ¿e jednak nie bêdzie móg³
przyjechaæ. Telefonicznie kontaktowaliœmy siê jeszcze kilka razy.
Profesor by³ mocno zainteresowany tym, co zosta³o po Cieszkowskich w
Wierzenicy. W ubieg³ym roku dziêkowa³ za pozostawiony w Suchej album
wydany na dwusetn¹ rocznicê urodzin hrabiego Augusta. Kiedy wtedy
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pytaliœmy o pewne kwestie zwi¹zane z Now¹ Such¹, w s³owach i tonie
g³osu wyczuwalne by³o rozgoryczenie. Wi¹za³o siê to z jeszcze nie do
koñca (kwestie prawne) zakoñczon¹ prób¹ zapewnienia skansenowi
œrodków na funkcjonowanie poprzez urz¹dzenie w czêœci obiektów
zaplecza hotelarsko-gastronomicznego. Wiedzieliœmy o tym zarówno z
wydanej w 2013 roku ksi¹¿ki Profesora Chcia³em to mam, jak i rozmów z
szeregiem osób. Czuæ te¿ by³o w jego s³owach nieub³agany up³yw czasu.
Patrz¹c z bliska na dzie³o odbudowy dworu w Nowej Suchej mieliœmy
mieszane uczucia. Naszym uk³adem odniesienia by³ dwór Augusta w
Wierzenicy. Na pocz¹tku tam uratowane piêkno i historia, tu ruina.
Zakupiony w 1988 roku, zacz¹³ od 14 paŸdziernika 1993 roku pe³niæ
funkcje muzealne. Po nieco ponad dekadzie sytuacja zaczê³a odwracaæ siê.
Na zewn¹trz Sucha w widoczny sposób zaczê³a podupadaæ. W œrodku stan
rzeczy zdawa³ utrzymywaæ siê, przybywa³y kolejne obrazy. Wœród wielu
pasji profesora by³o malarstwo, najczêœciej tworzy³ realistyczne pejza¿e.
Inn¹, s¹dz¹c po iloœci zwierz¹t i sporej ich swobodzie, by³y konie. Mamy
nadziejê, ¿e to co uratowa³ od zag³ady bêdzie trwa³o.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

19

W poniedzia³ek 8 sierpnia do stolarni w Sp³awiu zosta³ wywieziony
konfesjona³. To jest widoczny znak, ¿e prace przy nowych ³awkach
siê rozpoczê³y. Renowacja konfesjona³u jest czêœci¹ tego zadania.
Jeszcze raz zosta³y dokonane w koœciele pomiary ³awek. Dokonano
ostatnich ustaleñ. Pan stolarz sfotografowa³ wszystkie tabliczki i
opisa³ ich po³o¿enie. Bêd¹ one odœwie¿one i potem przymocowane
w tym samym miejscu do nowych ³awek. Tartak w Piotrowie
dostarczy³ do stolarni w Sp³awiu dêbowe drewno. Parafia zap³aci³a
za nie prawie 10 000 z³, przy czym jest prawdopodobne, ¿e jeszcze
coœ bêdzie trzeba dokupiæ. Wp³aci³em tak¿e zaliczkowo na poczet
prac 15 000 z³. Ca³oœæ zadania zamknie siê kwot¹ ok. 62 tys. z³. Póki
co parafia nie jest zad³u¿ona.
Trudno powiedzieæ jak
d³ugo prace potrwaj¹.
Czy wystarczy miesi¹c,
czy mo¿e trzeba bêdzie
czekaæ na koñcowy efekt
trochê d³u¿ej. Nie bêdzie
realizowany scenariusz
wymiany ³awek po kolei.
Kiedy wszystko bêdzie
gotowe za jednym (?)
transportem ca³oœæ
zostanie przywieziona
do Wierzenicy. W
niedzielê poprzedzaj¹c¹
korzystaj¹c z pomocy
wiêkszej iloœci
mê¿czyzn usuniemy z
koœcio³a stare ³awki, tak
by nie trac¹c ju¿ czasu
od poniedzia³ku mo¿na
ustawiaæ nowe.
xPK
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Na to zadanie gminy czeka³o
wielu mieszkañców naszego
terenu. Wreszcie zosta³y
doprowadzone do cmentarza w
Wierzenicy lampy oœwietleniowe.
To oznacza, ¿e jesieni¹ i zim¹
widniej, a wiêc i bezpieczniej
bêdzie przy przystanku
autobusowym i na terenie samego
cmentarza. Mo¿e kiedyœ, tak sobie
g³oœno teraz marzê, uda siê zrobiæ
jakiœ chodnik w tamt¹ stronê. Piesi
id¹cy szos¹, najczêœciej w³aœnie w
stronê cmentarza, zwa¿ywszy
rosn¹ce drzewa, nie zawsze s¹
dobrze widzialni. Póki co, bardzo
dziêkujê Panu Burmistrzowi, który
serio potraktowa³ swoje
zobowi¹zanie i ¿e sprawa lamp
zosta³a za³atwiona.
Bêd¹c przy temacie cmentarza
informujê te¿, ¿e do 8 wrzeœnia
by³ wy³o¿ony w Urzêdzie Miasta i
Gminy w Swarzêdzu projekt
zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego wokó³ cmentarza w Wierzenicy, uwzglêdniaj¹cy
propozycjê jego powiêkszenia. Parafia w Wierzenicy w tych dniach
z³o¿y³a pismo potwierdzaj¹ce zainteresowanie tym tematem i zamiar
nabycia ok.1 ha ziemi.
Przy okazji dowiedzia³em siê, ¿e po uruchomieniu ca³ej procedury, o tej
propozycji zmiany powiadamia siê ileœ tam instytucji i ka¿da musi siê
wypowiedzieæ na ten temat. Oczywiœcie, to skazuje nas na kolejne
miesi¹ce oczekiwania, bo przecie¿ ka¿dy ma jakiœ ustawowy czas na
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danie odpowiedzi. Bêdziemy wiêc musieli cierpliwie czekaæ. To
sprawia, ¿e w 2017 roku mo¿emy spokojnie nie planowaæ jeszcze tego
wydatku. Dobrze, ¿e ostanie zmiany w ustawie o obrocie ziemi¹ roln¹
uwzglêdniaj¹ takie sytuacje i nie blokuj¹ tego typu operacji.
x Przemys³aw Kompf

Czas przesz³y zawarty w s³owie „patrzy³”
odnosi siê do Henryka B³achnio, który
odszed³ ze œwiata ¿ywych, w niedzielny
wieczór 4 wrzeœnia 2016 roku. By³ artyst¹
fotografikiem patrz¹cym na œwiat okiem
obiektywu. Robi³ przepiêkne zdjêcia w
wielu krajach, choæby Chinach, Nepalu
czy Kenii, ale dla nas najwa¿niejsze s¹ te
zrobione przez niego na Ziemi
Wierzenickiej. Dokumentowa³ wa¿ne dla
wielu osób wydarzenia osobiste takie jak
œluby czy komunie. Tak¿e te o szerokim
zasiêgu; koncerty, uroczystoœci, a w tym
obchody 850-lecia Wierzenicy i
Wierzonki, 200. rocznicy urodzin
Augusta Cieszkowskiego. Wespó³ z Ew¹ Jaros³aw¹ i W³odkiem
Buczyñskimi stworzy³ na tê rocznicê album Hr. August Cieszkowski, czy
wystawê. Inne jego zdjêcia z naszej ziemi znalaz³y siê w albumie
Swarzêdz i okolice, kalendarzach i w szeregu wydawnictw. Lubi³ bywaæ
na Ziemi Wierzenickiej, a jego spojrzenia na ni¹ przez wizjer aparatu
by³o nierzadko nietuzinkowe. Zdarza³o siê, ¿e trzeba by³o sporo
nag³owiæ siê by dojœæ gdzie zosta³o wykonane konkretne zdjêcie. Tego
spojrzenia, ale i ¿yczliwoœci, ciep³ego uœmiechu, bêdzie nam brakowa³o.
Redakcja
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Uchowa³a siê ze sw¹ urod¹ i cisz¹, na uboczu od g³ównych dróg, lasem na pó³
os³oniêta, tu¿ pod Poznaniem, oko³o pó³torej mili od niego, nad szybk¹, rw¹c¹
rzeczk¹ G³ówn¹. S¹ w Wierzenicy pola orne i lasy, polany i gaje, równiny zbo¿em
a wzgórza sosnami okryte; (...) s¹ ch³odne leœne uroczyska, stawy z bia³emi liljami
i krzycz¹cem ptactwem, (...) kwieciste ³¹ki ze stuletniemi dêbami, ciche jary
z krzakami bladych polnych ró¿ i œpiewami s³owików; to ba¿ant z pod stóp ci siê
wzniesie, to sarna ga³êŸmi zaszeleœci. Ludzie te¿ dawno ju¿ sobie to krasy pe³ne
miejsce umi³owali i pozostali mu od tysiêcy lat wiernymi.
Bernard Chrzanowski "Z Ojczyzny" (1925)

Wiele osób dziel¹c siê wra¿eniami z pobytu w Wierzenicy mówi, ¿e
czuj¹ siê tak, jakby czas w tym miejscu zatrzyma³ siê. ¯e wje¿d¿aj¹c do
wsi malownicz¹ drog¹ z jej zabytkow¹ zabudow¹, gdzie nie ma
nowoczesnych budynków s¹ zadziwieni jak to miejsce siê zachowa³o we
wspó³czesnym œwiecie. Rzeczywiœcie tak jest. Domy oraz uk³ad dróg w
zasadzie pozosta³ niezmieniony. Bo przecie¿ nie tylko koœció³, dwór,
karczma stanowi o atrakcji tego miejsca. Œródpolne drogi i zadrzewienia
do Kicina i Mielna /za chwilê powstan¹ tu stylowe kapliczki ró¿añcowe/,
leœna aleja filozofów /stworzona przez Nadleœnictwo/, malownicza
dolina rzeki G³ównej w kierunku Mechowa. To wszystko sprawia, ¿e
wiele osób szuka tu ciszy i wytchnienia w obcowaniu z przyrod¹.
Od wielu lat ksi¹dz Przemek oraz lokalna spo³ecznoœæ czyni starania o
przywrócenie piêkna tej wsi. Pierwszym etapem by³ wierzenicki koœció³
i jego najbli¿sze otoczenie. Odnowiono wszystkie o³tarze, obrazy i
rzeŸby. Du¿ym wydarzeniem by³ remont kaplicy grobowej rodziny
Cieszkowskich. Dziœ mo¿na powiedzieæ, ¿e stworzyliœmy piêkne
miejsce pamiêci poœwiêcone Augustowi Cieszkowskiemu. W cieniu
koœcielnego wzgórza powsta³a te¿ stylowa wiata z ³awkami, sto³ami,
sanitariatem i sklepikiem /mo¿na nabyæ lokalne wydawnictwa/.
W zesz³ym roku w ramach Bud¿etu Obywatelskiego Swarzêdza
z³o¿yliœmy projekt zagospodarowania placu Augusta Cieszkowskiego i
staraliœmy siê wygraæ rywalizacjê. Niestety lokalny projekt przegra³ z
g³ównym. Du¿a liczba g³osów œwiadczy³a o spo³ecznym poparciu.
ZnaleŸliœmy uznanie w oczach Burmistrza, który stwierdzi³, ¿e temu
miejscu nale¿y siê godna oprawa. Na dzieñ dzisiejszy powsta³ ciekawy
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projekt bêd¹cy wynikiem wspó³pracy naszych Architektów,
Konserwatora Zabytków, Swarzêdzkiego Urzêdu, Ksiêdza i So³ectwa.
Dalszym etapem by³aby rewitalizacja historycznego uk³adu
drogowego w Wierzenicy. Dlatego So³ectwo Wierzenica z³o¿y³o
kolejny projekt do Bud¿etu Obywatelskiego Swarzêdza na rok 2017.
Je¿eli uda siê wygraæ to w przysz³ym roku powstanie koncepcja i
dokumentacja techniczna obejmuj¹ca chodnik wraz z oœwietleniem i
ma³¹ architektur¹ oraz odwodnieniem. Obecnie ulica prowadz¹ca przez
centrum wsi nie posiada wyodrêbnionego ci¹gu dla pieszych.
Dodatkowo Ÿle wyprofilowana i bez odp³ywu wody jest czêsto
zalewana i stoj¹ na niej ka³u¿e. W efekcie utrudnia to poruszanie siê
pieszych oraz powoduje zalewanie wod¹ elewacji domów przez
przeje¿d¿aj¹ce samochody.
Dobrym krokiem ze strony Gminy jest postawienie oœwietlenia od
koœcio³a do cmentarza. Wzorowo uk³ada³a siê wspó³praca Referatu
Inwestycji oraz So³ectwa. Zosta³y wybrane delikatne s³upy i oprawy
oœwietleniowe, które nie dominuj¹ w wiejskim krajobrazie i nie burz¹
go. Odrobinê zrozumienia i wysi³ku, ze strony urzêdu i projektanta,
przynios³o dobry efekt. Za to wszystko bardzo dziêkujê jako
przedstawiciel naszej wspólnoty.
Cieszy mnie, ¿e pan Burmistrz Marian Szkudlarek ze zrozumieniem
podchodzi do naszych problemów i konsekwentnie, stopniowo je
rozwi¹zuje. To dobre wielkopolskie, gospodarskie podejœcie – cierpliwie
i skutecznie. Dziêkujê.
Wydaje siê, ¿e drobnymi krokami jest mo¿liwe by Wierzenica by³a
wizytówk¹ Miasta i Gminy Swarzêdz oraz miejscem gdzie mi³o i dobrze
siê ¿yje. Bo przecie¿ nie by³oby tego wszystkiego gdyby nie
mieszkañcy i przyjazna atmosfera, któr¹ tworz¹. Nie by³oby domu dla
uzale¿nionej m³odzie¿y, który jest znakiem dobra. Warto o tym
pamiêtaæ. Wielokrotnie ju¿ pisa³em, ¿e jest to ziemia dobrych ludzi.
Dlatego tak zwyczajnie po prostu nale¿y siê szacunek i zrozumienie dla
tego skromnego miejsca na swarzêdzkiej mapie.
Prosimy o oddanie g³osu na nasz projekt.
BUD¯ET OBYWATELSKI SWARZÊDZA NUMER 15.
Maciej Dominikowski
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