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Po Bożym Ciele...
 nieraz to mówiłem

Cieszê siê, ¿e uda³o nam siê w koñcu przygotowaæ numer specjalny 
„Wierzeniczeñ”, bêd¹cy opowieœci¹ o naszym koœciele. 
Rozprowadzaliœmy go przed koœcio³em w weekend Bo¿ego Cia³a. 
W kiosku pod wiat¹ bêdzie on do nabycia przez ca³y czas. 
Systematycznie, w miarê potrzeb turystów bêdziemy zwiêkszaæ nak³ad. 
Wydawnictwo nasze jest skromne. Nie wybraliœmy eleganckiego 
papieru, kolorów itd. W³o¿yliœmy tam jednak trochê serca i mam 
nadziejê, ¿e mo¿na to poczuæ. Obecnie trwaj¹ jeszcze prace nad 
multimedialn¹ prezentacj¹ do pokazywania w koœciele. W za³o¿eniu 
wszystko mia³o byæ gotowe ju¿ na Wielkanoc. Teraz ¿yjê nadziej¹, ¿e 
uda siê to zrobiæ jeszcze w tym roku. 
Dziêkujê m³odzie¿y z naszego oœrodka za piêkne przyjêcie ksiêdza 
biskupa przy okazji bierzmowania w niedzielê, 24 maja. Na ogó³ (nie 
zdradzê tu ¿adnych tajemnic koœcielnych) proboszcz zaprasza biskupa 
na poczêstunek, oczywiœcie pojawiaj¹ siê tam jeszcze inni ksiê¿a. Go-
spodarz siê stara, niejeden przy tym „wazelinuje”. Osobiœcie nie znoszê 
tego. Cieszy³em siê, kiedy ksi¹dz biskup siedzia³ przy stole otoczony 
m³odzie¿¹, która mu szczerze i bez zbêdnego „cukrowania” wszystko 
opowiada³a. Rozmawia³ z nimi z zaciekawieniem. Potem jeszcze 
poszed³ ze wszystkimi na spacer do ogrodu. Wcale siê nie spieszy³ do 
domu. Wszystko wypad³o naprawdê godnie. W lipcu minie 7 rocznica 
dzia³alnoœci oœrodka „Wierzenica”. Niezmiennie b³ogos³awiê to 
cudowne miejsce.
Pozwoli³em sobie napisaæ kilka s³ów, nawet mo¿e trochê wiêcej, na 
jeden z aktualnych polskich tematów. Przenios³em to jednak na koniec 
numeru, bo ze swoimi pogl¹dami nie chcê siê a¿ tak eksponowaæ. 
Zachêcam jednak, by to przeczytaæ. 

Redakcja „Wierzeniczeñ” i Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy 

Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce w dniu 3 maja 2015 

roku, po raz dziewi¹ty przyzna³y  tytu³ Przyjaciel Wierzenicy. Tym razem 

doceni³y zaanga¿owanie i serdeczn¹ ¿yczliwoœæ nadleœniczego 

Mieczys³awa Kasprzyka z Nadleœnictwa Babki. 

Mówi¹c o Przyjacielu Wierzenicy 2015, trudno nie wspomnieæ o prze-

sz³oœci s³owami listu Augusta Cieszkowskiego do synów.

Moje dziatki kochane Zapomnia³em odpowiedzieæ na pytanie Krysia co do 

lasu wierzenickiego wiêc dope³niam naprêdce. Zasad¹ moj¹ […] by³o 

zawsze: 1. wyrêbywaæ o ile mo¿noœci jak najmniej, [ …] 3. sadziæ, siaæ, 

zagajaæ […] jak najwiêcej. Tote¿ zastajecie po blisko pó³wiekowej 

gospodarce i pomimo ustawicznych potrzeb budowlanych, dwóch 

po¿arów,[…] drzewostany zwarte, zagajenia œwietne, szkó³ki jakie nasz 

wydzia³ leœny przed par¹ laty uzna³ za najznakomitsze w ca³em X-twie, 

klimatyczne wzglêdy œciœle przestrzegane 

Lasy w s¹siedztwie Wierzonki i Wierzenicy, stanowi¹ce czeœæ Puszczy 

Zielonka, nale¿¹ do leœnictwa Mechowo wchodz¹cego w sk³ad 

Nadleœnictwa Babki. W 2012 roku kierownictwo Nadleœnictwa Babki na 

czele z nadleœniczym Mieczys³awem Kasprzykiem przyby³o do 

Wierzonki i Wierzenicy. Tam zapoznaliœmy ich z histori¹ cmentarzy 

ewangelickich (w Wierzonce) i pobytów 

Zygmunta Krasiñskiego w Wierzenicy. 

Ze swej strony leœnicy okreœlili 

zakres prac porz¹dkowych oraz 

innych dzia³añ i niebawem 

rozpoczêli sukcesyw-

n¹ realizacjê, w Wie-

rzonce i Wierzenicy 

na Alei Filozofów. 
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To tutaj po wierzenickich lasach w latach 1843-1845 August Cieszkowski 

spacerowa³ ze swoim przyjacielem Zygmuntem Krasiñskim, a ten 

zachwycony ich urokiem napisa³ do Delfiny Potockiej o nich jako o (...) 

„arcydziele natury polskiej, tej jedynej piêknoœci rosn¹cej na piaskach 

naszych, wœród której kszta³tnie i ponuro jak œród filarów katedr 

gotyckich, a cicho jak w grobie, lub szumno, gdy wiatr wieje, jak na 

wielkim pogrzebie, pe³nym hymnów!” Zachwyca³ siê wiekowymi dêbami 

jak i sosn¹ niedaleko m³yna, pod któr¹ jakoby mia³ siadywaæ i rozmyœlaæ. 

Maciej Dominikowski w „Wierzeniczeniach” napisa³: W zesz³ym 

roku powsta³ najpiêkniejszy pomnik dla Augusta Cieszkowskiego. Jest to 

Aleja Filozofów. Z zapomnianego zaroœniêtego miejsca powsta³a 

spacerowa aleja z wiat¹ do odpoczynku. Lecz co najwa¿niejsze, pojawi³y 

siê nowe nasadzenia  szpaler drzew. Ten pomnik bêdzie rós³ wolno, tak 

naprawdê ciesz¹c nastêpne pokolenia. Pamiêæ o Auguœcie Cieszkowskim i 

jego trosce o Ojczyznê bêdzie trwa³a w tych drzewach. Jaki¿ mo¿na 

postawiæ piêkniejszy pomnik cz³owiekowi, który kocha³ i troszczy³ siê o 

swoje lasy? Kiedy dzie³a leœników przybra³y materialny kszta³t, byliœmy 

œwiadkami wzruszeñ i podziêkowañ za upamiêtnienie czasami nie³atwej 

historii, zdumienia  turystów, ¿e mo¿na tak piêknie zadbaæ o miejsca, które 

prawie zanik³y. Ksi¹dz Przemys³aw Kompf wspomina jako bardzo 

merytoryczne spotkania z tegorocznym Przyjacielem. To on w³aœnie 

doradza³ w sprawie doboru drewna do budowy wiaty turystycznej i 

przypomina³ o najlepszym terminie jego pozyskanie. By³ to czas kiedy 

jako proboszcz wchodzi³ w kr¹g spraw, na których siê absolutnie nie zna³. 

Jest te¿ wdziêczny za wczeœniejsze wsparcie finansowe w czasie 

odnawiania przez parafiê krypty grobowej rodziny Cieszkowskich w 2011 

roku. Tradycyjnie laudacjê laureata przedstawi³a Ewa J. Buczyñska (do 

przeczytania na stronie internetowej parafii). Nastêpnie Maciej 

Dominikowski  redaktor odpowiedzialny „Wierzeniczeñ” wrêczy³ 

drewnian¹ figurkê œw. Miko³aja, a Ewa J. Buczyñska egzemplarze pisma. 

Po gratulacjach od ks. Przemys³awa Kompfa wzruszony Mieczys³aw 

Kasprzyk zabra³ g³os. Mówi¹c, ¿e by³ zaproszony ju¿ dawno temu, ale 

niczego takiego siê nie spodziewa³. Jesteœmy jako leœnicy zwi¹zani z tym 

œrodowiskiem, warto je pokazaæ, cieszy nas szacunek miejscowej 

spo³ecznoœci dla tego co zrobiliœmy na Alei Filozofów. Jeszcze j¹ 

upiêkszymy i o coœ wzbogacimy.

Przyznaj¹c tytu³ Przyjaciela Wierzenicy AD 2015 Redakcja 

„Wierzeniczeñ” i Zarz¹d Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta 

Cieszkowskiego nadleœniczemu Mieczys³awowi Kasprzykowi, pragn¹ 

równie¿ podziêkowaæ za dzia³ania na rzecz naszej Ziemi Wierzenickiej 

wszystkim leœnikom. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W tym roku uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej w naszej parafii 
wypad³a w ostatnim dniu maja. W porównaniu z wczeœniejszymi 
niedzielami maja, ta by³a oczywiœcie naj³adniejsza. Do tej uroczystoœci 
przygotowywa³a siê rekordowa liczba dzieci - a¿ 28, w tym kilkoro spoza 
parafii. 

Cieszê siê, ¿e przez te wszystkie dotychczasowe lata uda³o siê 
wypracowaæ taki program, który nie jest zbyt mêcz¹cy dla uczestników. 
Bardzo podoba mi siê pomys³ po³¹czenia pierwszej Spowiedzi Œw. z 
odnowieniem przyrzeczeñ chrzcielnych. Dzieci po spowiedzi zak³adaj¹ 
alby i zapalaj¹ œwiece. Biel jest znakiem niewinnoœci i czystoœci. 
Za³o¿enie tej szaty na siebie w³aœnie w tym momencie jest znakiem 
przywrócenia godnoœci Bo¿ego dziecka. 

Przed laty robiliœmy uroczyste wejœcie do œwi¹tyni. 
Zrezygnowa³em z tego nie tylko ze wzglêdu na czêsto niepewn¹ pogodê, 
ale bardziej na trudnoœæ utrzymania na dworze dzieci w skupieniu. W 
œrodku w œwi¹tyni jest z tym ³atwiej. Do tego nasz koœció³ nie jest du¿y i 
zaproszeni goœcie albo staliby wtedy na dworze, albo dzieci przeciska³yby 
siê pomiêdzy nimi. ̄ adne z takich rozwi¹zañ nie wydaje siê dobre. 

Nie wiem jak powszechnie jest to praktykowane w innych 
parafiach, ale staram siê te¿ podkreœlaæ ³¹cznoœæ miêdzy tym, co dzieje siê 
w koœciele podczas Mszy Œw. z tym, co przygotowywane jest w domu. Co 
roku œwiêcê chleb, który k³adziemy na rodzinnym stole i winogrona. W 
czasie liturgii rodzice przynosz¹ to w darze o³tarza. 

Jezus na całe życie
Pierwsza Komunia Święta w Wierzenicy
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Najwiêksz¹ trudnoœci¹ uroczystoœci jest wyt³umaczeniu dziecku, 
jak Jezus swoj¹ obecnoœci¹ przenika ka¿d¹ cz¹stkê chleba wy³o¿onego 
na patenie. Czasami mówi³em: czujemy obecnoœæ promieni s³onecznych, 
ale ich nie widzimy. Pod ich wp³ywem zmienia siê np. kolor skóry 
cz³owieka, nagrzane przedmioty mog¹ zmieniaæ swoje kszta³ty i 
w³aœciwoœci. Dzia³anie Jezusa podobne jest do dzia³ania promieni. Jezus 
przenika ka¿d¹ cz¹stkê chleba promieniem swojej obecnoœci. Mówimy, 
¿e nie jest to ju¿ zwyk³y chleb, ale taki który jest jest naznaczony 
w³aœnie bytnoœci¹ Jezusa. 
 Osobiœcie, gdyby to ode mnie zale¿a³o, tê uroczystoœæ 
zorganizowa³bym póŸniej. Dzieci w wieku 9 lat s¹ kochane, trudno jednak 
mówiæ o jakiejkolwiek dojrza³oœci. W niektórych domach w prze¿yciu i 
zrozumieniu istoty tej uroczystoœci piêknie pomog¹ rodzice. W wielu 
jednak domach na to zaanga¿owanie rodziców nie ma co liczyæ. 
Niektórych wrêcz trudno doprosiæ, by przychodzili w niedzielê do 
koœcio³a. Bez oparcia w domu, nie bêdzie dobrego prowadzenia dziecka w 
wymiarze duchowym i religijnym. Pierwsza Komunia jest wtedy 
wydarzeniem jednostkowym, oderwanym od realiów codziennego ¿ycia. 
Nie ma  potem kontynuacji.

Za ka¿dym razem Bo¿emu prowadzeniu powierzam wszystkie 
dzieci i rodziców. Wierzê, ¿e Pan Bóg daje ka¿demu w jego ¿yciu taki 
szczególny czas, kiedy odkryje on dla siebie jak wa¿ne jest wspó³dzia³anie 
z ³ask¹ Bo¿¹. Wiem, ¿e im prêdzej cz³owiek to odkryje dla siebie, tym 
mniej g³upstw w ¿yciu porobi. Patrzymy na ma³e dzieci i czujemy ile 
niebezpieczeñstw mo¿e siê pojawiæ na ich drodze, kiedy trochê jeszcze 
podrosn¹. Jezu, strze¿ niewinnoœci tych dzieci. B¹dŸ stale obecny w ich 
¿yciu.

W tym roku wszystkim uczestnikom pokaza³em film z mojej 
Pierwszej Komunii Œwiêtej. 6 czerwca  mija 50 rocznica tego wydarzenia. 
Nakrêci³ go mój œp. stryj Henryk Kompf, który ze swoj¹ rodzin¹ mieszka³ 
w Szczecinie.  Przez d³ugie lata nawet nie wiedzia³em o istnieniu tego 
filmu. Kiedy go obejrza³em pierwszy raz, a by³o to kilka lat temu w 
Wierzenicy, naprawdê siê wzruszy³em. Zobaczy³em ileœ bliskich mi osób, 
spoœród  których wiêkszoœæ ju¿ dzisiaj nie ¿yje. Cieszê siê, ¿e mog³em to 
pokazaæ. Dla mnie ten film jest niesamowit¹, wrêcz bezcenn¹ pami¹tk¹. 
Zapewne tak¹ sam¹ pami¹tk¹ bêdzie film, który krêcimy dzisiaj z tej 
uroczystoœci, tyle tylko, ¿e za ileœ tam lat, to nas ju¿ nie bêdzie poœród 
¿yj¹cych.

x. Przemys³aw Kompf
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W pi¹tek 22 maja w zakrystii zosta³y zamontowane nowe meble 
zaprojektowane specjalnie dla potrzeb takiego pomieszczenia. Zast¹pi³y 
dotychczasowe, które mog³y jeszcze staæ, ale by³y nieciekawe i bardziej 
pasowa³y do mieszkania ani¿eli do zakrystii. Dzisiaj, kiedy kompleksowo 
myœlimy o uporz¹dkowaniu ca³ego miejsca, chcemy zadbaæ te¿ o otoczenie 
œwi¹tyni. Powinno ono w ca³oœci byæ piêkne. Pocz¹tkowo planowa³em te 
prace w okresie letnim. Wspomina³em o tym w „Wierzeniczeniach”. Kiedy 
jednak dowiedzia³em siê ile to bêdzie kosztowaæ (19 600 z³), doszed³em do 
przekonania, ¿e trzeba to zrobiæ jak najwczeœniej, aby najdro¿sze 
przedsiêwziêcia mieæ za sob¹. Dlatego te¿ po zamontowaniu schodów na 
strych probostwa zrobi³em przerwê w pracach wokó³ salki parafialnej. 
Latem i tak nic by siê w niej nie dzia³o. Zaraz po sp³aceniu mebli prace 
bêdziemy kontynuowaæ. Zamówi³em ju¿ drzwi i sto³y.

Meble stoj¹ce w zakrystii zosta³y wykonane z drzewa dêbowego. 
Myœlê, ¿e wytrzymaj¹ d³ugie lata i nas prze¿yj¹. Do tego zamontowany 
zosta³ sejf, w którym przechowywane s¹ wartoœciowe naczynia liturgiczne. 
Taki jest wymóg koœcielny. Przez wszystkie te lata nie mieliœmy 
odpowiedniego zabezpieczenia.

Ostatnio wyra¿a³em ¿al, ¿e zmar³ nagle pan stolarz œp. Zbigniew 
Pieczyñski. Cieszê siê, ¿e wspó³praca z jego synem  Maciejem 
Pieczyñskim u³o¿y³a siê tak samo dobrze i ¿e godnie zastêpuje on swojego 
ojca. Solidnoœæ i klasê jego pracy mo¿e ka¿dy oceniæ zagl¹daj¹c do 
zakrystii. Wszystkich zapraszam. 

x Przemys³aw Kompf

       Piêknie zagospodarowany jest weekend Bo¿ego Cia³a w Wierzenicy. 
Tradycyjn¹ procesjê eucharystyczn¹ z³¹czyliœmy z czytaniem Bo¿ego 
S³owa. O ile procesja jest prze¿yciem zbiorowym, nie wymagaj¹cym poza 
obecnoœci¹ wiêkszego wysi³ku, o tyle czytanie jest zwi¹zane z indywi-
dualnym osobistym zaanga¿owaniem. W tym roku do wspólnego czytania 
Biblii parafian i przyjació³ naszego miejsca zaprosi³em po raz dziesi¹ty. 
Pierwszy taki  trud podjêliœmy w 2006 roku. Przez te lata czytanie sta³o siê 
znakiem naszego miejsca. Co roku w maju odbieram telefony spoza parafii 
dopytuj¹ce o mo¿liwoœæ zapisania siê.

Przez lata zmieni³ siê trochê uk³ad tego czytania. Przez 7 lat 
przeczytaliœmy po dwa razy ksiêgi historyczne Starego Testamentu, ksiêgi 
dydaktyczne i prorockie oraz trzy razy Nowy Testament. Od ósmego 
czytania nast¹pi³a zmiana. Wynika³a ona z faktu, i¿ widzia³em, ¿e czytanie 
niektórych ksi¹g sprawia wielu osobom trudnoœci. Przez to powstawa³y 
du¿e opóŸnienia. W wielu ksiêgach wystêpuj¹ ca³e ci¹gi obcobrzmi¹cych 
imion i nazw geograficznych. Czytanie tego bardziej mêczy ni¿ jest 
po¿ytkiem duchowym. Dlatego odeszliœmy od czytania ca³oœci na rzecz 
okreœlonych fragmentów. W corocznej lekturze pozosta³ Nowy Testament 
i potem uzupe³niamy go wybranymi ksiêgami Starego Przymierza. W rym 
roku do czytania by³y z ksi¹g historycznych: Ezdrasza, Nehemiasza, 
Tobiasza, Judyty i Estery, z ksi¹g dydaktycznych Ksiêga M¹droœci i z pro-
rockich Ksiêga Daniela.

Ka¿de czytanie musi byæ wpisane w realia dnia. Akurat w tym 
roku w weekend Bo¿ego Cia³a trzy pary narzeczonych chcia³y zawrzeæ w 
naszym koœciele sakramentalny zwi¹zek ma³¿eñski. Czy mo¿na im 
odmówiæ?... W zwi¹zku z tym, w czwartek i w pi¹tek trzeba by³o 
zaplanowaæ przerwê. To oczywiœcie skróci³o d³ugoœæ czytania o kilka 
godzin. Myœlê jednak, ¿e wszyscy, którzy chcieli czytaæ, wziêli udzia³ w 
czytaniu,  za co im oczywiœcie dziêkujê.

Przyszed³ mi do g³owy kolejny pomys³ zmiany na przysz³y rok. 
Dobrze by by³o, gdyby zarówno majowe czuwanie, jak i czytanie Biblii 
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odbywa³o siê jednego dnia równie¿ w Kar³owicach. Nie by³oby trzeba 
doje¿d¿aæ, ale wa¿niejsze jest to, i¿ mo¿e wiêcej osób z Kar³owic 
osobiœcie by siê zaanga¿owa³o, maj¹c mo¿liwoœæ bliskiego dojœcia.   

x Przemys³aw Kompf

Od 2012 roku na Maruszce odprawiana jest msza œw. Wtedy, o czym 

przypomnia³ w pi¹tek 5  czerwca 2015 roku ks. Przemek, mimo koñcówki 

meczu Polska-Grecja (wtedy odbywa³y siê w Polsce mistrzostwa Europy w 

pi³ce no¿nej) przyby³o ponad 50 osób. Wówczas te¿ wyrazi³ wolê, aby 

takie modlitewne spotkanie w tym miejscu sta³o siê tradycj¹. I sta³o siê. 

Ponad 70 osób us³ysza³o z ust wierzenickiego proboszcza s³owa: Po raz 

czwarty zgromadziliœmy siê tutaj, w tym miejscu, w pi¹tek po Bo¿ym Ciele. 

Chcia³em tê mszê razem z Wami odprawiæ w intencji wszystkich 

mieszkañców naszej parafii, wszystkich przyjació³ i wszystkich 

dobrodziejów tego miejsca. Jak co roku, obecni byli g³ównie mieszkañcy 

najbli¿ej le¿¹cego Mielna i Klin, w tym wielopokoleniowe rodziny. Ks. 

Przemek po mszy podziêkowa³ wszystkim, którzy przyczynili siê do 

organizacji tego spotkania w wymiarze modlitewnym i agapy. 

W³odzimierz Buczyñski

W sobotê, 6 czerwca 2015 roku na Polach Lednickich po raz dziewiêtnasty 

odby³o siê spotkanie Lednica 2000, tym razem pod has³em „W imiê Ducha 

Œwiêtego”. Na lednickie spotkanie po raz dziesi¹ty przybiegli uczestnicy 

Maratonu Lednickiego. Tym razem by³o ich wiêcej ni¿ przed rokiem, bo 

105 osób. Biegacze po raz pierwszy dotarli do Wierzenicy, to efekt 

rekolekcyjnego spotkania ks. Przemka z Krzysztofem Buszkiewiczem  

dyrektorem Maratonu Lednickiego. Przybiegli do niej z Kicina i tym 

samym po raz pierwszy pobiegli Drog¹ œw. Jakuba. Przypomnijmy, 

Wierzenica na p¹tniczym szlaku do grobu œw. Jakuba, znalaz³a siê po 

d³ugich staraniach w lipcu 2008 roku, a drogê do Santiago de Compostela 

pokonuje siê tylko w jedn¹ stronê. Pod wiat¹ czeka³ na nich punkt 

regeneracyjny. Zostali tu przywitani przez ks. Przemka, który wspólnie z 

organizatorami zachêca³ do zajrzenia do koœcio³a. Tylko zajrzenia, bo 

minuty odpoczynku trzeba by³o dzieliæ miêdzy coœ dla cia³a i  ducha. 

Biegacze i organizatorzy (Stowarzyszenie Biegowe Brylant z Kórnika) 

byli bardzo zadowoleni z tego, ¿e to miejsce znalaz³o siê na trasie biegu. 
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Ale te¿ wiele znanych nam z widzenia biegn¹cych osób pyta³o, czy w 

Kar³owicach te¿ na nich czekaj¹. OdpowiedŸ „tak” oznacza³a, ¿e znowu po 

raz pierwszy w historii biegu dwa takie punkty by³y z jednej parafii. Wœród 

biegaczy strojem zawracali uwagê biegn¹cy jak zawsze w mundurze i 

wojskowych butach kapitan rezerwy Mieczys³aw £yczakowski i biegn¹ca 

w habicie siostra Ewa Wieczorek (Siostry Katarzynki), oboje z Braniewa. 

Kiedy dostali „Wierzeniczenia” z relacj¹ z ubieg³orocznego biegu, mimo 

zmêczenia i oferty kulinarnej od razu czytali. Kolejna znajoma twarz to 

Rafa³ £awski, mieszkaniec Gruszczyna. W 2009 roku bieg³ z fotografi¹ 

noworodka na koszulce, przy zdjêciu córeczki mia³ wypisane „Bieg 

dedykujê mojej nowo narodzonej córeczce Dagmarze”. Tym razem 

równie¿ bieg³ dla córeczki, ju¿ drugiej  „Biegnê dla mojej córeczki Darii”. 

Chyba pierwszy raz w Maratonie Lednickim uczestniczy³ mieszkaniec 

Wierzenicy z ul. Krêtej, Rafa³ Socha na co dzieñ pracuj¹cy w Castoramie. 

Swój udzia³ w tej imprezie dedykowa³ Stowarzyszeniu Przyjació³ Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka Grajka, na zajêcia w nim uczêszcza jego 

córka. Jak powiedzia³, ma nadziejê dotrwaæ do koñca maratonu. 

Oczywiœcie jak zawsze byli biegacze z ró¿nych stron kraju. Determinacja 

niektórych, by pobiec w Maratonie Lednickim musi budziæ podziw. Marek 

Fenslau ze Starogardu Gdañskiego dzieñ wczeœniej, w pi¹tek 5 czerwca w 

Komañczy (Bieszczady) o wschodzie s³oñca (godzina 3:00) wystartowa³ w 

Biegu RzeŸnika na dystansie 77,7 km, najszybsza para (tam biegnie siê ze 

wzglêdów bezpieczeñstwa we dwójkê) pokona³a trasê w czasie 8 godzin i 

nieca³e 23 minuty. Z Sanka przyjechali do Poznania, spali 3 godziny i  

rodzinnie  ¿ona Jolanta, syn Karol i córka Zosia wyruszyli na trasê. Zosia 

do  Kar³owic wjecha³a na wózku, pchana przez tatê. Przed wyruszeniem do 

Kar³owic, a potem do Wronczyna dyr. Buszkiewicz w imieniu grupy 

dziêkowa³ ks. Przemkowi i wszystkim osobom, które Wierzenicy i 

Kar³owicach jak zawsze niezwykle serdecznie podejmowa³y 

maratoñczyków. Swój wk³ad pracy w napojenie (upa³ powodowa³, ¿e 

biegacze byli przede wszystkim bardzo spragnieni), nakarmienie biegaczy 

i towarzysz¹cej im ekipy mieli, w Wierzenicy ks. Przemek, Irena Prokop, 

Helena Wittlieb, Damian Kondrzycki. Z kolei w Kar³owicach byli to: 

Barbara Kominkiewicz, Agnieszka i Roman Chruœciccy (z synami: 

Micha³em, Miko³ajem i Mi³oszem), Marzena i Wiktoria Wdowiak, Beata 

Szkudlarek, Henryk Borski (jako so³tys powita³ maratoñczyków), Rafa³ 

Górecki. W obu miejscowoœciach pomaga³a Ewa J. Buczyñska. Niektórzy 

biegacze w Kar³owicach chêtnie skorzystali z „prysznica”  strumieñ wody 

z wê¿a ogrodowego serwowanego przez Mateusza Wojciechowskiego. 

Tak¿e i tu czêœæ z nich wesz³a do kaplicy. Szkoda tylko, ¿e organizatorzy 

biegu dopiero w œwi¹teczne popo³udnie (Bo¿e Cia³o) podali zak³adany 

czas przybiegniêcia do Wierzenicy. Przez to trudno by³o nag³oœniæ to 

wydarzenie i szereg osób by³o zdziwionych s³ysz¹c, ¿e Maraton Lednicki 

by³ w Wierzenicy.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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W niedzielê, 8 czerwca 2015r. Rada So³ecka wsi Wierzonka wraz z 
Parafialnym Zespo³em Caritas Wierzenica zorganizowa³y festyn 
rodzinny z okazji Dnia Dziecka. W ten szczególny dzieñ pogoda nie 
dopisa³a, od rana pada³o i wszystkie przygotowania odbywa³y siê w 
strugach deszczu.
O godz. 16:00 rozpogodzi³o siê, powia³o lekkim wiaterkiem i wielka  
radoœæ ogarnê³a dzieci wyczekuj¹ce na rozpoczêcie imprezy. Na boisku 
sportowym w Wierzonce przygotowano wiele atrakcji. Dzieci, które 
pojawi³y siê wraz z rodzicami czy dziadkami bra³y udzia³ w licznych 
animacjach i konkursach. Do ich dyspozycji by³y zje¿d¿alnie, 
dmuchawce, kulki wodne, euro-bungee, trampolina, gra z pi³karzami i 
bokser. Najbardziej oblegane by³o stoisko urody: malowanie twarzy i 
paznokci. Hitem tegorocznej imprezy okaza³ siê pokaz iluzjonisty. 
Licznie zgromadzone dzieci z zapartym tchem przygl¹da³y siê 
wystêpowi „czarodzieja”. Kolejny raz przedstawiono nietypowe atrakcje 
prezentowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ z Kobylnicy. Dzieci przez 
chwilê mog³y poczuæ siê stra¿akami i usi¹œæ w ich samochodach.
Podczas imprezy mo¿na by³o posiliæ siê zup¹ pomidorow¹, kie³baskami 
pieczonymi przy ognisku lub z grilla. Na koniec ka¿de dziecko 
otrzyma³o s³odki upominek. Jak na prawdziwy piknik przysta³o, nie 
mog³o zabrakn¹æ dobrej muzyki, któr¹ zapewnili pan Krzysiu i pan 
Czesiu. Organizatorom i uczestnikom dziêkujemy za wspania³¹ imprezê 
- do zobaczenia za rok!

Serdecznie dziêkujemy za pomoc w organizacji festynu 
nastêpuj¹cym osobom i instytucjom: 

Drukarnia Marcin i Stanis³aw Witecki * Market Piotr i Pawe³ 
Poznañ * Pani Hanna Suchocka Wypo¿yczalnia Sprzêtu 
Cateringowego Poznañ * Sklep Wielobran¿owy Miros³awy i 
Klaudiusza Kijak Wierzonka * Firma Drobiarska El¿bieta 
O¿arowska Mielno * Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Kobylnicy * 
Sklep Papierniczy „Atlas” w Swarzêdzu * Sklep Gospodarstwo 
Domowe Swarzêdz * Sklep Odzie¿owo  Sportowy Pani  Renaty 
Wiœniewskiej ze  Swarzêdza * Bank ¯ywnoœci Poznañ * Sklep 
Wielobran¿owy „S³oneczko” Kobylnica * Wydzia³ Promocji Urz¹d 
Miasta i Gminy Swarzêdz * Krzysztof Gromadzki i Czes³aw 

Wasielak za nag³oœnienie i oprawê muzyczn¹ * Zak³ad Gospodarki 
Komunalnej w Swarzêdzu

Dziêkujemy równie¿:
•Wolontariuszom Zespo³u Caritas, Radzie So³eckiej wsi Wierzonka, 
mieszkañcom za w³¹czenie siê w pomoc przy organizacji festynu,
•Za ofiarowane materia³y towary indywidualnym osobom z Wierzonki, 
•Dzieciom za liczne przybycie i dobr¹ zabawê!

Irena Prokop 

W dniu 12.05 2015 r w Poznaniu  na uroczystej gali zorganizowanej 
przez  Starostê Jana Grabkowskiego  wolontariusze otrzymali statuetki i 
ró¿e  z okazji „Wolontariusza Roku 2015”. 
Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê cz³onkowie Stowarzyszenia Pomocy 
Rodzinie im Augusta Cieszkowskiego:  W³odzimierz Buczyñski, Ewa  
Jaros³awa Buczyñska,  Parafialnego Zespo³u Caritas: Lucyna 
Wo³odykowska, Magdalena Filipiak.
Do³¹czamy siê do gratulacji, aby ich praca  na rzecz lokalnego 
œrodowiska  sta³a siê inspiracj¹ dla innych, bo  tak naprawdê cz³owiek 
nie ¿yje tylko dla siebie.  Irena Prokop 
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SKC, czyli Szkolne Ko³o Caritas. Powsta³o jako odpowiedŸ na proœbê 
parafialnego zespo³u Caritas, który m. in. w ten sposób chcia³ uczciæ 
25 – lecie dzia³alnoœci organizacji. W Szkole Podstawowej w Wierzonce 
znalaz³a siê dziesi¹tka sprawiedliwych, uczniów IV, V i VI klasy. Two-
rz¹ce siê Szkolne Ko³o Caritas (SKC) zainaugurowa³o swoj¹ dzia³alnoœæ 
udzia³em w zbiórce gier, zabawek, materia³ów plastycznych i papierni-
czych dla przedszkola w Wierzonce i œwietlicy w Kar³owicach. Plon 
3–tygodniowej akcji ( od 13 do 31 paŸdziernika) by³ imponuj¹cy. Na 
apel Ko³a odpowiedzieli rodzice i uczniowie wszystkich klas. Z dum¹ 
mogliœmy przekazaæ wymienionym wy¿ej placówkom zebrane dary.
9 grudnia nast¹pi³o oficjalne powo³anie SKC. Aktu tego dokonali - 
wobec zgromadzonej w sali gimnastycznej ca³ej szkolnej spo³ecznoœci, 
podpisuj¹c stosowne dokumenty -  dyrektor Ewa Idziak i ks. Tomasz 
Ren, zastêpca dyrektora Caritas Archidiecezji Poznañskiej, koordynator 
SKC. Zanim to jednak nast¹pi³o cz³onkowie naszego SKC przedstawili 
siê, prezentuj¹c pantomimiczn¹ scenê opowiadaj¹c¹ o ¿yciu œw. Miko-
³aja. Jego te¿ mo¿na nazwaæ wolontariuszem, poniewa¿ pomaga³ 
potrzebuj¹cym. Obraz z du¿ym zaanga¿owaniem teatralnie odmalowany 
przez naszych œwie¿o upieczonych wolontariuszy uœwiadamia³ nam, ¿e 
¿ycie nie polega tylko na braniu, o wiele piêkniejsza i wartoœciowsza jest 
postawa s³u¿by i dawania. Opiekunka i za³o¿ycielka Szkolnego Ko³a 
Caritas, Maria Macio³ek, która ca³oœæ opracowa³a i prowadzi³a, dziêko-
wa³a wy¿ej wymienionym Dyrektorom, jak te¿ pani Irenie Prokop, 
prezesowi parafialnego zespo³u Caritas i ks. Przemys³awowi Kompfowi, 
proboszczowi parafii Wierzenica za zachêtê, ¿yczliwoœæ i obecnoœæ, 
któr¹ uœwietnili spotkanie. 
Na œwi¹tecznym kiermaszu 13 grudnia wystawiliœmy swój, tzn. SKC 
stolik z przygotowanymi wczeœniej pachn¹cymi gwiazdkami (wype³ni-
liœmy je goŸdzikami) i zielonymi foremkami do ciasteczek w kszta³cie 
choinki. Kacper, Micha³, Wiktoria i Jêdrek obs³ugiwali kupuj¹cych. 
Dochód ze sprzeda¿y - a popyt okaza³ siê wiêkszy od poda¿y- prze-
znaczyliœmy na wsparcie Polaków ze wschodniej Ukrainy oraz na 
pomoc uczniom z naszej szko³y.
5 stycznia 2015 roku cz³onkowie Ko³a jako kolêdnicy odwiedzili 
mieszkañców Kar³owic, sk³adaj¹c m.in. ¿yczenia: ,,B¹dŸcie Pañstwo 
szczêœliwymi oraz b³ogos³awionymi na ten Nowy Rok.” Wspominali 

tak¿e losy dzieci z biednych krajów, a, chc¹c im pomóc, prosili o z³o-
¿enie darów  na ten cel. Dziêki ludziom o dobrych sercach uda³o siê ich 
zebraæ niema³o. Czterogodzinne wêdrowanie ( z przygodami) przynios³o 
ca³kiem znacz¹ce owoce. 
Natomiast w okresie Wielkiego Postu zrealizowano dwie akcje, obydwie 
to  odpowiedŸ na propozycje Caritas Archidiecezji Poznañskiej. 
Najpierw z jej magazynu w Poznaniu przywieŸliœmy 82 sztuki baranków 
wielkanocnych, które cz³onkowie SKC sprzedawali w szkole m.in. 
podczas Drzwi Otwartych 17 marca – stoisko sprawnie obs³ugiwa³ 
Mariusz, a tak¿e w niedzielê 2 marca po Mszy œw. przed koœcio³em we 
Wierzenicy – tu sprzeda¿¹ zajê³a siê Wiktoria. 85 % kwot uzyskanych  
ze sprzeda¿y zasili³o konto poznañskiej Caritas, 15 % przeznaczono na 
potrzeby szkolnego ko³a. Kolejna akcja to wielkopostna ja³mu¿na, czyli 
zbieranie do tekturowych skarbonek ofiar dzieciêcych wyrzeczeñ. 
Rozdano 25 skarbonek, wœród kole¿anek i kolegów, ale te¿ pracowni-
ków szko³y,  zaanga¿owanie objê³o ca³e rodziny darczyñców. 
Ekwiwalent poœwiêceñ w przeliczeniu na grosze i inne monety wyniós³ 
ponad 150 z³. Ja³mu¿na trafi³a do potrzebuj¹cych.
31 marca, w ostatnim dniu nauki przed Wielkanoc¹, Kacper Widerow-
ski, przewodnicz¹cy zarz¹du naszego SKC wraz z opiekunk¹ Ko³a, 
pani¹ Mari¹ Macio³ek wrêczy³ czwórce uczniów naszej szko³y 
wielkanocne paczki – zaj¹czki. Zosta³y one zakupione z funduszy 
zebranych podczas kilku akcji Ko³a, tzn. kiermaszu i kolêdowania. 
Cieszono siê, widz¹c radoœæ dzieci, ale te¿ zadowolenie darczyñców, 
ofiarodawców nie tylko pieniêdzy, ale te¿ – szczególnie w przypadku 
cz³onków SKC – wolnego czasu. 
To tyle o pocz¹tkach dzia³alnoœci ko³a Caritas w szkole w Wierzonce. 
O kolejnych naszych projektach poinformujemy po wakacjach.

Maria Macio³ek, opiekunka SKC
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Maria Macio³ek, opiekunka SKC
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G³os swój odda³em inaczej ni¿ wiêkszoœæ mieszkañców naszej parafii, 
ni¿ wiêkszoœæ mieszkañców Poznania i Wielkopolski. Oczywiœcie ka¿dy 
ma prawo do swoich ocen i trzeba szanowaæ ka¿de wybory, nawet te,
z którymi siê nie zgadzamy. Uwa¿am, ¿e w tym w³aœnie przejawia siê 
kultura osobista cz³owieka, jeœli potrafi szanowaæ tych, z którymi siê ma 
odmienne zdanie.

Wiele osób pyta³o, na kogo ksi¹dz bêdzie g³osowa³ albo na kogo 
g³osowa³em. Kiedy ktoœ pyta³ siê mnie osobiœcie, odpowiedzi nie 
unika³em. Nie podejmowa³em tego w¹tku na ambonie, bo rzeczywiœcie 
nie chcia³bym, ¿eby ktoœ myœla³, ¿e uprawiam jak¹œ agitacjê wyborcz¹. 
Nie robi³em tego nigdy wczeœniej, co nie znaczy, ¿e nie mam 
okreœlonych pogl¹dów.

Dlaczego upubliczniam swój g³os? Chcia³bym, by ka¿dy siê zastanowi³, 
czym siê kierowa³ zaznaczaj¹c takie czy inne nazwisko. Myœlê, ¿e 
niem¹dr¹ jest rzecz¹ kiedy ktoœ, niezale¿nie od tego na kogo g³osuje, 
robi to bez jakiejkolwiek refleksji, co niestety czêsto ma miejsce.

Kandydata na prezydenta wskazuje partia lub okreœlone œrodowisko. 
Obecny prezydent popierany by³ przez rz¹dz¹c¹ 8 lat Platformê 
Obywatelsk¹. W mojej ocenie minione 5 lat pokaza³y, ¿e wobec niej by³ 
ca³kowicie spolegliwy i ani razu nie próbowa³ odegraæ samodzielnej roli, 
szczególnie gdy by³o widaæ rozmaite  napiêcia spo³eczne na linii rz¹d – 
jakaœ wiêksza grupa obywateli. Podpisywa³ ustawy, na które by³o widaæ 
nie ma przyzwolenia spo³ecznego. W rozmaitych wa¿nych dla ludzi 
sprawach nie zabiera³ g³osu i milcza³.  

Wska¿ê kilka przyk³adów, które myœlê s¹ wa¿ne dla wielu tak¿e naszych 
ludzi. Pierwszym jest przed³u¿enie wieku emerytalnego, mimo 
od¿egnywania siê od  tego przed wyborami, z zaznaczeniem, ¿e jeœli 
w tym przed³u¿onym okresie ktoœ nie bêdzie móg³ pracowaæ, dostanie 
po³owê œwiadczenia. Kiedy ktoœ ma pensjê kilka lub kilkanaœcie tysiêcy 
z³otych, tak jak np. os³awiona pani Bieñkowska z PO, której wydaje siê, 
¿e za 6 tysiêcy z³ mog¹ pracowaæ tylko, cytujê dos³ownie: „idioci i 
z³odzieje”, po³owa œwiadczenia pozwoli jemu rzeczywiœcie prze¿yæ.

(Na marginesie: wielu nie ws³ucha³o siê w upublicznione wypowiedzi 
niektórych prominentów w³adzy z afery taœmowej). Kiedy jednak ktoœ 
zarabia tyle, ile wynosi pensja minimalna albo niewiele powy¿ej, to 
trzeba widzieæ jaka bêdzie jego obni¿ona o po³owê emerytura. Czy 
bêdzie móg³ kupiæ lekarstwa, zrobiæ op³aty itd. Tym pytaniem 
przygwoŸdzi³em pana senatora Augustyna z partii rz¹dz¹cej, z którym 
spotykam siê w ramach zarz¹du Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci. 
Przyzna³ mi racjê, ale oczywiœcie g³osowa³ tak jak jego partia. Jakiego 
szukaæ rozwi¹zania? Stworzyæ ekonomiczne bodŸce, to jest rola 
parlamentu, by ludzie sami chcieli jak najd³u¿ej pracowaæ. Kto mia³by 
ochotê i si³y, móg³by pracowaæ nawet powy¿ej 67 lat. Przy tej ustawie 
zlekcewa¿ono prawa ludzi schorowanych i  biednych. 

W nowym programie ¿ywnoœciowej pomocy unijnej dla biedniejszej 
ludnoœci skonstruowano zapis tak, by jak najwiêcej osób pozbawiæ 
mo¿liwoœci skorzystania z niego. Pisa³em o tym ju¿ raz w lutym 
w „Wierzeniczeniach”. Przypomnê: do niedawna pojêcie biedy 
pojmowano szerzej, zgodnie ze zdrowym rozs¹dkiem. Widziano osoby 
starsze, samotne, przewlekle chore, niepe³nosprawne, rodziny 
wielodzietne i inne zagro¿one wykluczeniem spo³ecznym. Dostrzegano 
biedê zwi¹zan¹ z alkoholizmem. Dzisiaj zrobiono tylko kryterium 
dochodowe: poni¿ej minimum socjalnego, ustawionego na takim 
poziomie, nie podnoszonym zreszt¹ specjalnie od lat, ¿e mnóstwo osób 
dostawszy niewielk¹ podwy¿kê znalaz³o siê za tym progiem, a przecie¿ 
ich sytuacja wcale nie zmieni³a siê na lepsze. Dawa³em przyk³ad: g³owa 
rodziny pije alkohol i przepija znaczn¹ czêœæ swojego wynagrodzenia. 
Jego rodzina przez to ¿yje w biedzie (znamy takie obrazki ?) ale nie 
mo¿e korzystaæ z pomocy, bo przecie¿ dochód maj¹ du¿y. Co ma zrobiæ 
bezsilna ¿ona i  dzieci? Wspomniany pan senator Augustyn na zarz¹dzie 
Banku ¯ywnoœci biadoli nad t¹ sytuacj¹, ale jakoœ nie dostrzega, ¿e to 
jego partyjni koledzy takie pomys³y przeforsowali. (Na marginesie 
dodam, ¿e dostrzegam pozytywnie wysi³ek jaki on wk³ada w samo  
zarz¹dzanie Bankiem ¯ywnoœci.) Protestowa³ w tej sprawie Caritas, 
protestowa³y licznie organizacje pozarz¹dowe, w tym Federacja 
Banków ¯ywnoœci.  Kto wys³ucha³ ich g³osu? Nikt. Czy obchodzi³o to 
pana prezydenta ? Nie s³ysza³em. 

Trzeci w¹tek to ustawa oœwiatowa. Urzêdnicy, a nie rodzice maj¹ 
decydowaæ kiedy dziecko ma iœæ do szko³y. W tej sprawie rozmawiaj¹c 
w domach przy okazji kolêdy widzia³em jak wiele osób boi siê tego, ¿e 
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ich 5-cio, czy 6-cioletnie dziecko nie jest przygotowane do obowi¹zku 
szkolnego. Rodzice chcieliby sami decydowaæ w tej sprawie. Na pewno 
s¹ dzieci, które mog¹ rozpocz¹æ wczeœniej naukê, ale zmuszaæ do tego 
wszystkie?  Widzê w tym zamach na najistotniejsze prawo rodziców do 
wychowywania swojego dziecka. Zauwa¿my, ¿e grupy obywatelskie 
trzy razy w rozmaity sposób zebra³y po kilkaset tysiêcy podpisów 
domagaj¹c siê rozpatrzenia ich projektu. Parlament, a dok³adniej 
Platforma mieni¹ca siê Obywatelsk¹ trzy razy odrzuci³a owe projekty. 
Nie raczy³ przyj¹æ tych ludzi i zainteresowaæ siê tym problemem pan 
prezydent Komorowski.

Kolejne zagadnienie: tabletka zapobiegaj¹ca niechcianej ci¹¿y „dzieñ 
po” bez recepty w aptece dla ka¿dej dziewczyny po 15-tym roku ¿ycia. 
Dyrektywa unijna zaleca³a wprowadzenie czegoœ takiego do obiegu 
(ocenê tego ok³adam na bok), ale zostawia rz¹dom krajowym 
ustanowienia zasad, w jaki to bêdzie udostêpniane. Pan minister 
Ar³ukowicz, lekarz z zawodu, zezwoli³ by produkt ten znalaz³ siê
 w wolnej sprzeda¿y w aptekach. Sta³o siê to mimo protestów wielu 
rodziców, lekarzy i farmaceutów. Zobaczmy, w trosce o zdrowe 
¿ywienie dzieci zaleca siê, by wycofywaæ, szczególnie ze szkolnych 
sklepików wszelkie nieodpowiednie produkty, które np. sprzyjaj¹ 
nadwadze. Kiedyœ chcia³em kupiæ w kilku aptekach bez recepty tabletki 
na nadciœnienie. Nie uda³o mi siê. Tutaj pozwala siê bez recepty od 
specjalisty rozprowadzaæ tabletki, których dzia³anie na pewno jest inne 
ni¿ np. tabletki przeciwbólowej. Niech ka¿dy z doros³ych sobie pomyœli 
o w³asnym, nawet tym kilkuletnim dziecku, albo o wnuku, czy chcia³by, 
by jego pociecha namówiona przez kolegów zakupi³a i za¿ywa³a takie 
tabletki np. dla zabawy, dla sprawdzenia jak to dzia³a. Dzisiaj, podobnie 
jak z dopalaczami, z którymi w³adza te¿ niewiele robi, a trac¹cych 
zdrowie m³odych ludzi przybywa, jest to mo¿liwe. Nie s³ysza³em, by 
pan prezydent zabra³ g³os w tej sprawie i stan¹³ w obronie zagro¿onego 
zdrowia  m³odych obywateli. 

Teraz parê w¹tków natury ogólniejszej. Afera pods³uchowa pokaza³a, 
jaki jest stan zdemoralizowania niektórych osób w krêgu w³adzy. 
Zgadzam siê, ¿e w wolnym kraju pods³uchiwanie kogoœ jest skandalem. 
Ale zauwa¿my, w³aœnie w tych ostatnich latach pad³y rekordy liczbowe 
kiedy to w³adza stosowa³a pods³uchy wobec obywateli przy okazji 
najrozmaitszych œledztw. W koñcu sama w³adza da³a siê pods³uchaæ, 
w tym, co wprost jest kuriozalne, minister spraw wewnêtrznych pan 

Sienkiewicz. Afery i skandale, korupcja zdarza siê w ka¿dym kraju. 
W krajach zachodniej Europy, kiedy coœ takiego ma miejsce, osoba 
przy³apana  przeprasza i sk³ada dymisjê.  W Polsce w³adza zrobi³a 
wszystko, by œwiat³a dziennego nie ujrza³y nastêpne taœmy. Polityków 
nie poci¹gniêto do odpowiedzialnoœci za ich s³owa, przepraszano 
jedynie za wulgaryzmy. Szukano natomiast tych, którzy ich nagrali. 
Minister spraw zagranicznych, pan Sikorski,  który popisa³ siê uwag¹ 
o, przepraszam, cytujê dos³ownie, robieniu laski Amerykanom, czym 
wywo³a³ komentarze dyplomatyczne, zosta³ nawet awansowany na 
marsza³ka Sejmu Rzeczypospolitej. W tym momencie w moim 
przekonaniu w³adza dotknê³a bruku. Od  trzeciej osoby w pañstwie, od 
marsza³ka Sejmu nie oczekujemy nawet trochê kultury osobistej. W 
koñcu, powiedz¹ niektórzy, wszyscy tak mówi¹.

(Tekst napisa³em wczeœniej, kilka dni po, a jak¿e, kolejnym skandalu, 
tym razem zwi¹zanym z ujawnieniem akt  prokuratorskich afery 
taœmowej, pani premier Kopacz, przepraszaj¹c, nie wiem czemu tylko 
wyborców Platformy, zdymisjonowa³a ileœ miesiêcy po czasie pana 
marsza³ka Sikorskiego. Oczywiœcie, jesieni¹ zesz³ego roku, nie licz¹c siê 
z niczym, sama go na to stanowisko rekomendowa³a.)               

Wspomniana ju¿ pani Bieñkowska, wtedy wicepremier, obecnie 
komisarz w Brukseli, w pods³uchanej rozmowie sama podsumowa³a 
swoje œrodowisko: „Mówiê ci, ¿enada z tym ca³ym górnictwem i z t¹ 
gospodark¹, po prostu takie zaniedbania. Prawda jest taka, ¿e 
w³aœciciel czyli Ministerstwo Gospodarki generalnie w d...  mia³o ca³e 
górnictwo przez ca³e 7 lat. By³y pieni¹dze, a oni wiesz, pili, lulki palili 
i swoich wszêdzie poobstawiali, sam wiesz ile zarabiali i nagle 
pierdyknê³o. A ja to s³ysza³am naprawdê od roku, to na pewno, tylko to 
nie jest moja kompetencja...”. Ostatnio widzieliœmy strajkuj¹cych 
zdesperowanych górników. Oni maj¹ byæ koz³ami ofiarnymi takiego 
zarz¹dzania. Przypominam sobie t¹ pani¹ jak mo¿e 2 lata temu 
przebrana w strój barbórkowy piêknie opowiada³a górnikom i œpiewa³a 
razem z nimi górnicze piosenki,  ko³ysz¹c siê na strony. Obok niej by³ 
pan premier Tusk i ³adnie razem czarowali. Niech wystarczy ten jeden 
przyk³ad. Czy prezydent mia³ odwagê spotkaæ siê ze zdesperowanymi 
górnikami? 

Teraz o samej kampanii. Pan prezydent Komorowski wybra³ dla siebie 
piêkne has³o: „Zgoda i bezpieczeñstwo”. Nie wiem jak inni, ale ja 
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zada³em sobie trud i pos³ucha³em kilku jego przedwyborczych 
przemówieñ wyg³aszanych w rozmaitych miejscach, chc¹c zrozumieæ 
jak pojmuje te wa¿ne i s³uszne s³owa. Kilka razy by³em zdumiony. Dla 
przyk³adu: w Stargardzie Szczeciñskim, straciwszy cierpliwoœæ wobec 
ludzi gwi¿d¿¹cych na niego, z widoczn¹ z³oœci¹ krzycza³ wymachuj¹c 
przy tym piêœci¹: „nie ma na to naszej zgody”. W Lublinie z kolei 
w jednym wyst¹pieniu kilkakrotnie atakowa³ „specjalistê od  kur”. 
Powtarza³, ¿e Polska, jakie to proste, dzieli siê na radykaln¹ i racjonaln¹. 
Przykro siê na to patrzy³o. Od prezydenta chcia³bym oczekiwaæ bardziej 
wywa¿onych postaw. 

Kilka dni przed I tur¹ w wywiadzie telewizyjnym pan prezydent mówi³, 
¿e „Konstytucjê chc¹ zmieniaæ ci, którzy s¹ frustratami politycznymi 
najczêœciej, bo im siê nie uda³o. Przegrali wybory prezydenckie, 
parlamentarne. Uwa¿aj¹, ¿e jak siê zmieni konstytucjê to bêdzie 
szczêœcie i raj na ziemi, a to nie w tym problem.” W poniedzia³ek dzieñ 
po pierwszej przegranej turze, sam, jak mam prawo domniemywaæ, jako 
frustrat, og³asza: „Z³o¿y³em przed chwil¹ podpis pod projektem 
wys³anym do Marsza³ka Sejmu z wnioskiem o nowelizacjê konstytucji”.  
Wyst¹pi³ te¿ z wnioskiem o zgodê na rozpisanie referendum w sprawie 
jednomandatowych okrêgów. Us³u¿ny senat, który musia³ to 
zaopiniowaæ tak siê spieszy³,  ¿e wiêkszoœci¹ Platformy dwa dni przed 
drug¹ tur¹ przeg³osowa³ poparcie dla  pomys³u referendum (podobno 
bêdzie kosztowaæ ponad 100 milionów z³otych). Nawet trzech dni nie 
chcieli zaczekaæ, by znaj¹c wynik wyborów, rozwa¿nie dopytaæ 
prezydenta, obojêtnie starego wybranego ponownie, czy nowego, o 
zdanie na ten temat. To siê nazywa betonowaniem uk³adu. Nie wierzê, ¿e 
ktoœ, kto pomyœli w spokoju, chcia³by czegoœ takiego. To siê jednak 
próbuje robiæ na naszych oczach, a my tego nie widzimy ani nie 
kojarzymy. Widzê w tym wielkie lekcewa¿enie obywateli.
        
Bola³o mnie, kiedy doradca pana prezydenta t³umaczy³ jego katolickoœæ. 
Mówi³, ¿e prywatnie jest on gorliwym, nawet u¿y³ takiego zwrotu: zbyt 
gorliwym katolikiem. W przestrzeni publicznej pan prezydent 
wypowiada³ siê aprobuj¹co o in vitro. G³uchy by³ na wskazania Koœcio³a 
Powszechnego w tej sprawie, w tym tak¿e na nauczanie Jana Paw³a II, 
na którego przy niejednej  okazji lubi³ siê powo³ywaæ. Miêdzy innymi 
tak¿e w temacie in vitro atakowa³ swojego adwersarza. Nie chcieæ 
widzieæ niebezpiecznego drugiego dna tej procedury, o czym mówi¹ 
lekarze, etycy, a nie tylko ksiê¿a, to przyk³ad daleko id¹cej ignorancji.    

Nie przekonuje mnie kandydat na prezydenta, który katolikiem ma byæ 
tylko w domu i nie ma cywilnej odwagi byæ nim zawsze. Pomyœla³em 
sobie, co byœcie powiedzieli gdybym oœwiadczy³, ¿e ksiêdzem jestem 
tylko w koœciele. Potem mam swoje ¿ycie i mogê mówiæ i robiæ co 
chcê. Mam nadziejê, ¿e powiedzielibyœcie (a mo¿e siê mylê), ¿e chcecie 
i oczekujecie, ¿ebym ksiêdzem by³ nie tylko na ambonie i przy o³tarzu, 
ale tak¿e i w domu i w ¿yciu prywatnym. Dok³adnie tego samego 
oczekujê od prezydenta. Katolikiem siê jest zawsze i wszêdzie, to 
czasem obliguje do  pos³uszeñstwa. Dotyczy to wszystkich i tych 
ma³ych i tych wa¿nych.

Podsumowuj¹c wszystko do³¹czy³em do tych, którzy uwa¿aj¹, ¿e czas 
na zmianê. W taki sposób siê nie rz¹dzi i nie pe³ni siê urzêdu.  Nowy 
prezydent elekt jest dla wszystkich pewn¹ niewiadom¹. W dotychcza-
sowej dzia³alnoœci pokaza³ siê z dobrej strony. Trudno jest jemu coœ 
zarzuciæ. Kampaniê prowadzi³ spokojnie. Ludzi na pewno nie obra¿a³. 
Ode mnie dosta³ kredyt zaufania. Na pewno nie bêdê patrzy³ na niego z 
uwielbieniem i bezkrytycznie. Czy kiedyœ siê rozczarujê? Nie wiem. Na 
razie b³ogos³awiê ustêpuj¹cego i nowego prezydenta, b³ogos³awiê 
Ojczyznê na nadchodz¹ce nastêpne wybory. 
                                 

x Przemys³aw Kompf

Trakt to pobrzmiewaj¹ce przesz³oœci¹, 
dziœ ju¿ ma³o u¿ywane historyczne 
okreœlenie l¹dowego szlaku komu-
nikacyjnego. W innym znaczeniu to 
droga, goœciniec. Przez teren dziœ 
nazywany Puszcz¹ Zielonka wiod³y 
liczne trakty. Ich uk³ad z na przestrzeni 
dziejów w jakiejœ czêœci zmienia³ siê. 
Dzisiejsze Dzwonowo  niewielka wieœ 
ongiœ by³o miastem, a badacze przy-
puszczaj¹, ¿e przebiega³ têdy trakt 
³ ¹ c z ¹ c y  P o z n a ñ  z  P o m o r z e m  
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Gdañskim, wiod¹cy przez £ekno, Kcyniê i Nak³o. Jednym z puszczañskich 
traktów by³ Trakt Poznañski; mo¿na dyskutowaæ czy ³¹czy³ on Poznañ z 
Kiszkowem czy tylko D¹brówkê Koœcieln¹ z Kicinem. Prawdopodobnie 
zacz¹³ on funkcjonowaæ w koñcu XIII wieku lub w pocz¹tkach XIV wieku 
jako szlak handlowy. Wtedy wa¿ne by³o pokonanie odleg³oœci jak 
najkrótsz¹ drog¹, a najwiêksz¹ przeszkodê stanowi³y mokrad³a i rzeki. 
Przez kilka stuleci jego funkcjonowania ca³y transport l¹dowy odbywa³ siê 
wozami i karetami, a zim¹ saniami po drogach gruntowych, które 
przewa¿a³y do koñca XVIII wieku. D³ugo trakty i mosty w Polsce by³y w 
z³ym stanie, ale nikt nie chcia³ ich naprawiaæ  ani miasta, ani szlachta. 
Mo¿e te w Puszczy Zielonka znajduj¹ce siê w du¿ej czêœci w dobrach 
znanych z gospodarnoœci zakonów cysterskich  £ekno, a potem 
W¹growiec (cystersi) i Owiñska (cysterki) by³y lepiej zadbane. Kiedy król 
Fryderyk August Mocny (król Polski i elektor saski) w roku 1697 
zorganizowa³ sprawn¹ komunikacjê miêdzy Polsk¹ a  Saksoni¹, jazda z 
Warszawy do Drezna trwa³a 14-16 dni, w zale¿noœci od pory roku (dziœ 
samochodem mo¿na przebyæ tê trasê w czasie poni¿ej 7 godzin jazdy). 
Dopiero po roku 1820 zaczêto budowaæ nowe drogi bite i mosty oraz 
ulepszaæ istniej¹ce trakty. Wczeœniej w transporcie osób pojawi³y siê w 
miejsce ciê¿kich karet zdecydowanie l¿ejsze dyli¿anse. Co kilkanaœcie, a 
najdalej kilkadziesi¹t kilometrów powstawa³y stacje przeprzêgowe gdzie 
zmieniano konie, a podró¿ni mogli posiliæ siê lub przenocowaæ. Z 
pewnoœci¹ stacja dyli¿ansów (pocztowa) by³a w Kiszkowie. Tak¹ te¿ móg³ 
byæ poprzednik dawnego zajazdu przy pêtli autobusowej w centrum 
Kicina. Od drugiej po³owy XIX wieku i w pocz¹tkach XX wieku Trakt 
Poznañski zacz¹³ traciæ na znaczeniu za spraw¹ poprowadzonych 
obrze¿em Puszczy Zielonki linii kolejowych uruchamianych kolejno: 
Poznañ - Gniezno 26 V 1872 roku, Poznañ - S³awa - Janowiec 1905 rok, 
S³awa - Gniezno 1914 rok. Bardziej op³aca³o siê dowieœæ towar do 
najbli¿szej stacji kolejowej i dalej poci¹giem, tak by³o szybciej i taniej. Od 
drugiej po³owy XVII wieku Trakt Poznañski sta³ siê szlakiem 
pielgrzymkowym do sanktuarium w D¹brówce Koœcielnej. Z okresu 
miêdzywojennego datuj¹ siê pocz¹tki, dziœ znacz¹cej turystycznej funkcji 
czêœci traktu. Co mo¿na zobaczyæ na Trakcie Poznañskim i w jego 
bezpoœrednim s¹siedztwie, poczynaj¹c od Maruszki, czyli od 
skrzy¿owania drogi Mielno  Owiñska (Trakt Owiñski)  z drog¹ Kicin  
D¹brówka Koœcielna. Najwiêcej zobaczymy jad¹c rowerem, którym 

wszêdzie mo¿na dojechaæ. Natomiast poruszaj¹c siê samochodem, 
zw³aszcza po obfitych deszczach na niektórych odcinkach mo¿na 
napotkaæ k³opoty. Miejsce startu Maruszka; po jednej stronie 
skrzy¿owania figura MB  D¹browieckiej, a obok tablice informuj¹ce, ¿e 
jesteœmy w utworzonym w 1993 roku Parku Krajobrazowym Puszcza 
Zielonka i Nadleœnictwie Doœwiadczalnym Zielonka nale¿¹cym obecnie 
do Uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu. Po przeciwnej stronie 
skrzy¿owania znajduje siê miejsce odpoczynku ze sto³ami i ³awami 
(powsta³o ono w ramach zagospodarowania turystycznego Puszczy 
Zielonka przez Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka”). 
Wyruszaj¹c na pó³nocny wschód szlakiem pielgrzymek z Poznania, 
Kozieg³ów, Kicina, do D¹brówki Koœcielnej towarzyszyæ nam bêd¹ 
niebieskie znaki Du¿ego Pierœcienia Rowerowego. Po nieca³ych 300 
metrach napotkamy na skrzy¿owanie dróg w kszta³cie litery Y: na 
rozdro¿u groby ofiar tragicznie zakoñczonej mi³oœci. Kierujemy siê 
lewym ramieniem drogi, przy której 
rosn¹ po obu stronach okaza³e dêby, 
czêœæ z nich to pomniki przyrody. Na 
pierwszym po prawej stronie kapliczka i 
krzy¿. Dalej zauwa¿ymy po tej samej 
stronie drogi szereg innych, ju¿ nie tak 
o k a z a ³ y c h ,  a l e  d o w o d z ¹ c y c h  
wiekowoœci biegn¹cej obok nich drogi. 
Po ok. 1,5 km  najpierw dochodzi z 
prawej, od strony Ludwikowa, a póŸniej 
odchodzi w lewo, drog¹ do Kamiñska, 
niebieski szlak pieszy (dwa bia³e paski, a 
w œrodku niebieski). Po nieca³ym 
kilometrze skrzy¿owanie duktów, czyli 
dróg leœnych, w prawo obsadzona 
brzozami do Ludwikowa i dalej 
Dêbogóry, a w lewo do Kamiñska. 
S³upek z numerami oddzia³ów 35/93 (po 
lewej stronie drogi) upewni, ¿e jesteœmy w tym w³aœnie miejscu. Dalej 
warto zwróciæ uwagê na zalesienia op³otowane dla ochrony przed 
zwierzyn¹. Na nich pozostawione samotne sosny bli¿ej drogi i dêby w 
g³êbi. Gdzieœ w tym rejonie niepostrze¿enie przekraczamy granicê 
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Gdañskim, wiod¹cy przez £ekno, Kcyniê i Nak³o. Jednym z puszczañskich 
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jako szlak handlowy. Wtedy wa¿ne by³o pokonanie odleg³oœci jak 
najkrótsz¹ drog¹, a najwiêksz¹ przeszkodê stanowi³y mokrad³a i rzeki. 
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przewa¿a³y do koñca XVIII wieku. D³ugo trakty i mosty w Polsce by³y w 
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byæ poprzednik dawnego zajazdu przy pêtli autobusowej w centrum 
Kicina. Od drugiej po³owy XIX wieku i w pocz¹tkach XX wieku Trakt 
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Poznañ - Gniezno 26 V 1872 roku, Poznañ - S³awa - Janowiec 1905 rok, 
S³awa - Gniezno 1914 rok. Bardziej op³aca³o siê dowieœæ towar do 
najbli¿szej stacji kolejowej i dalej poci¹giem, tak by³o szybciej i taniej. Od 
drugiej po³owy XVII wieku Trakt Poznañski sta³ siê szlakiem 
pielgrzymkowym do sanktuarium w D¹brówce Koœcielnej. Z okresu 
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metrach napotkamy na skrzy¿owanie dróg w kszta³cie litery Y: na 
rozdro¿u groby ofiar tragicznie zakoñczonej mi³oœci. Kierujemy siê 
lewym ramieniem drogi, przy której 
rosn¹ po obu stronach okaza³e dêby, 
czêœæ z nich to pomniki przyrody. Na 
pierwszym po prawej stronie kapliczka i 
krzy¿. Dalej zauwa¿ymy po tej samej 
stronie drogi szereg innych, ju¿ nie tak 
o k a z a ³ y c h ,  a l e  d o w o d z ¹ c y c h  
wiekowoœci biegn¹cej obok nich drogi. 
Po ok. 1,5 km  najpierw dochodzi z 
prawej, od strony Ludwikowa, a póŸniej 
odchodzi w lewo, drog¹ do Kamiñska, 
niebieski szlak pieszy (dwa bia³e paski, a 
w œrodku niebieski). Po nieca³ym 
kilometrze skrzy¿owanie duktów, czyli 
dróg leœnych, w prawo obsadzona 
brzozami do Ludwikowa i dalej 
Dêbogóry, a w lewo do Kamiñska. 
S³upek z numerami oddzia³ów 35/93 (po 
lewej stronie drogi) upewni, ¿e jesteœmy w tym w³aœnie miejscu. Dalej 
warto zwróciæ uwagê na zalesienia op³otowane dla ochrony przed 
zwierzyn¹. Na nich pozostawione samotne sosny bli¿ej drogi i dêby w 
g³êbi. Gdzieœ w tym rejonie niepostrze¿enie przekraczamy granicê 
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miêdzy archidiecezjami poznañsk¹ i gnieŸnieñsk¹. Za zakrêtem w lewo 
wart uwagi samotny stary grab, a nieco dalej, za brzoz¹ ze œladem po 
odciêtym konarze na lewo i prawo od drogi transzeje. To okopy strzeleckie 
utworzone, obok innych, przez mieszkañców naszej okolicy w 1944 roku. 
Mia³y stanowiæ wschodni¹ rubie¿ hitlerowskiej obrony Poznania przed 
nacieraj¹c¹ Armi¹ Radzieck¹. Przejechawszy ok. 4,5 km trafiamy na 
skrzy¿owanie (z drogowskazami), w lewo do Kamiñska, a w prawo do 
Tuczna. Do jednej i drugiej miejscowoœci z tego miejsca doprowadz¹ znaki 

³¹cznikowego szlaku rowerowego R-2. Doje¿d¿amy 
do Czernic. To dziœ maleñka wieœ, za³o¿ona na 
prze³omie XVII i XVIII wieku jako Czarne Olêdry. Po 
prawej, wtedy w budynku z czerwonej ceg³y, 
funkcjonowa³a od 1936 roku kaplica (parafia 
Murowana Goœlina) zlikwidowana po œmierci ks. 
kanonika Edmunda Szymañskiego w 2003 roku. 
Niegdyœ we wsi by³a szko³a, a w latach 
miêdzywojennych jedno z pierwszych w Polsce 
schronisk szkolnych, które nale¿a³o do ¿eñskiego 
gimnazjum im. D¹brówki z Poznania. W¹wozem (po 
lewej stronie drogi), na którego skraju rosn¹ brzozy, 
mo¿emy zejœæ nad brzeg jeziora. To Jezioro Czarne 
Du¿e, czêœæ utworzonego w 1959 roku na powierzchni 
17,75 ha rezerwatu przyrody. W rezerwacie znajduj¹ 
siê rzadkie roœliny, w tym reliktowe rosn¹ce przy 
brzegach i na torfowisku. Przy koñcu wsi po prawej 
nowy budynek, a po lewej grusza  œlad po dawnym 
sadzie. W g³êbi za ni¹, tam gdzie nad wzgórzem wœród 
sosen widaæ dêby pozosta³oœci (2 nagrobki) cmentarza 
ewangelickiego. Dalej po lewej stronie dobrze 
widoczne pagórki poroœniête m³odym lasem. 
Zje¿d¿amy do obni¿enia i jesteœmy w rynnie 

polodowcowej ci¹gn¹cej siê od Murowanej Goœliny do Pobiedzisk, jest w 
niej 14 jezior. Po wjechaniu na górê trafiamy na skrzy¿owanie, po prawej 
na drzewie kapliczki MB Wierzenickiej i MB Jamneñskiej oraz krzy¿. Po 
lewej tablica informuj¹ca, ¿e to Obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy 
Zielonki. Skosem w lewo droga do Huty Pustej b¹dŸ P³awna, w prawo do 
Tuczna, biegnie ni¹ zielony szlak pieszy. Pierwsze odbicie w prawo od 

drogi do Tuczna doprowadzi do Dêbogóry. W tym miejscu do szlaku 
innych do³¹cza pielgrzymka z naszej parafii i ze Swarzêdza. My 
wêdrujemy dalej na pó³noc (prosto). Zaraz za skrzy¿owaniem po  prawej 
stronie zalesienie, a na jego obrze¿ach kasztanowce i jesion amerykañski  
œlady po bêd¹cych tu jeszcze do okresu powojennego gospodarstwach. 
Droga lewym skrajem zalesienia doprowadzi do jeziora Modrego i 
leœniczówki Odrzyko¿uch, wed³ug przekazów mieli tam swoj¹ kryjówkê 
zbóje napadaj¹cy podró¿uj¹cych traktem. Kilkaset metrów dalej po lewej 
kolejne zalesienie, a w dole stawy, to Ÿród³a Goœlinki (Trojanki). Jakieœ 
350 metrów dalej Trakt Poznañski skrêca w 
prawo. Tu go na pewien czas opuœæmy. Jad¹c 
prosto, jakieœ 100 metrów, z prawej nad m³odym 
lasem wysokie, stare œwierki, niegdyœ ros³y one 
przy domostwach wsi. Pozosta³ po niej tylko 
drewniany s³up chroniony zadaszeniem. Sta³a 
na nim figura œw. Wawrzyñca od ognia. 
Mo¿emy zawróciæ albo jechaæ dalej do Zielonki 
i na skraju wsi sk¹d w prawo biegnie Trakt 
Bednarski wróciæ do Traktu Poznañskiego. Jeœli 
dotrzemy do Zielonki warto zwiedziæ 
Arboretum, urz¹dzane od 1978 roku. W nim 
ponad 1000 gatunków drzew i krzewów 
krajowych i egzotycznych. Trzymaj¹c siê 
Trak tu  Poznañsk iego  doc ie ramy do  
charakterystycznego skrzy¿owania, z którego 
wychodzi 6 dróg, nazywanego Gwiazd¹. W to 
miejsce trafimy jad¹c przez Zielonkê. Tê miejscowoœæ i Bednary w drug¹ 
stronê ³¹czy szlak rowerowy R-3. Z tablic przy skrzy¿owaniu dowiemy 
siê, ¿e znajdujemy siê na Obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy 
Zielonki, a w stronê Bednar jest rezerwat Las Mieszany w Nadleœnictwie 
£opuchówko. Obok g³az upamiêtnia prof. Bogus³awa Fruziñskiego. Na 
nastêpnym odcinku warto zwróciæ uwagê na spore fragmenty d¹browy, 
czyli drzewostanu dêbowego. Nieca³e 2 kilometry od Gwiazdy po prawej 
skrzy¿owanie w kszta³cie trójk¹ta, a przy nim okaza³y d¹b ze œladem po 
uderzeniu pioruna na pniu. Podró¿ujemy teraz tak¿e po Pierœcieniu 
dooko³a Poznania maj¹c pod ko³ami t³uczeñ. Dot¹d od Maruszki wszêdzie 
by³a, tak jak przez wieki, droga gruntowa. Ten odcinek kilka lat temu 
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miêdzy archidiecezjami poznañsk¹ i gnieŸnieñsk¹. Za zakrêtem w lewo 
wart uwagi samotny stary grab, a nieco dalej, za brzoz¹ ze œladem po 
odciêtym konarze na lewo i prawo od drogi transzeje. To okopy strzeleckie 
utworzone, obok innych, przez mieszkañców naszej okolicy w 1944 roku. 
Mia³y stanowiæ wschodni¹ rubie¿ hitlerowskiej obrony Poznania przed 
nacieraj¹c¹ Armi¹ Radzieck¹. Przejechawszy ok. 4,5 km trafiamy na 
skrzy¿owanie (z drogowskazami), w lewo do Kamiñska, a w prawo do 
Tuczna. Do jednej i drugiej miejscowoœci z tego miejsca doprowadz¹ znaki 

³¹cznikowego szlaku rowerowego R-2. Doje¿d¿amy 
do Czernic. To dziœ maleñka wieœ, za³o¿ona na 
prze³omie XVII i XVIII wieku jako Czarne Olêdry. Po 
prawej, wtedy w budynku z czerwonej ceg³y, 
funkcjonowa³a od 1936 roku kaplica (parafia 
Murowana Goœlina) zlikwidowana po œmierci ks. 
kanonika Edmunda Szymañskiego w 2003 roku. 
Niegdyœ we wsi by³a szko³a, a w latach 
miêdzywojennych jedno z pierwszych w Polsce 
schronisk szkolnych, które nale¿a³o do ¿eñskiego 
gimnazjum im. D¹brówki z Poznania. W¹wozem (po 
lewej stronie drogi), na którego skraju rosn¹ brzozy, 
mo¿emy zejœæ nad brzeg jeziora. To Jezioro Czarne 
Du¿e, czêœæ utworzonego w 1959 roku na powierzchni 
17,75 ha rezerwatu przyrody. W rezerwacie znajduj¹ 
siê rzadkie roœliny, w tym reliktowe rosn¹ce przy 
brzegach i na torfowisku. Przy koñcu wsi po prawej 
nowy budynek, a po lewej grusza  œlad po dawnym 
sadzie. W g³êbi za ni¹, tam gdzie nad wzgórzem wœród 
sosen widaæ dêby pozosta³oœci (2 nagrobki) cmentarza 
ewangelickiego. Dalej po lewej stronie dobrze 
widoczne pagórki poroœniête m³odym lasem. 
Zje¿d¿amy do obni¿enia i jesteœmy w rynnie 

polodowcowej ci¹gn¹cej siê od Murowanej Goœliny do Pobiedzisk, jest w 
niej 14 jezior. Po wjechaniu na górê trafiamy na skrzy¿owanie, po prawej 
na drzewie kapliczki MB Wierzenickiej i MB Jamneñskiej oraz krzy¿. Po 
lewej tablica informuj¹ca, ¿e to Obszar Natura 2000 Uroczyska Puszczy 
Zielonki. Skosem w lewo droga do Huty Pustej b¹dŸ P³awna, w prawo do 
Tuczna, biegnie ni¹ zielony szlak pieszy. Pierwsze odbicie w prawo od 

drogi do Tuczna doprowadzi do Dêbogóry. W tym miejscu do szlaku 
innych do³¹cza pielgrzymka z naszej parafii i ze Swarzêdza. My 
wêdrujemy dalej na pó³noc (prosto). Zaraz za skrzy¿owaniem po  prawej 
stronie zalesienie, a na jego obrze¿ach kasztanowce i jesion amerykañski  
œlady po bêd¹cych tu jeszcze do okresu powojennego gospodarstwach. 
Droga lewym skrajem zalesienia doprowadzi do jeziora Modrego i 
leœniczówki Odrzyko¿uch, wed³ug przekazów mieli tam swoj¹ kryjówkê 
zbóje napadaj¹cy podró¿uj¹cych traktem. Kilkaset metrów dalej po lewej 
kolejne zalesienie, a w dole stawy, to Ÿród³a Goœlinki (Trojanki). Jakieœ 
350 metrów dalej Trakt Poznañski skrêca w 
prawo. Tu go na pewien czas opuœæmy. Jad¹c 
prosto, jakieœ 100 metrów, z prawej nad m³odym 
lasem wysokie, stare œwierki, niegdyœ ros³y one 
przy domostwach wsi. Pozosta³ po niej tylko 
drewniany s³up chroniony zadaszeniem. Sta³a 
na nim figura œw. Wawrzyñca od ognia. 
Mo¿emy zawróciæ albo jechaæ dalej do Zielonki 
i na skraju wsi sk¹d w prawo biegnie Trakt 
Bednarski wróciæ do Traktu Poznañskiego. Jeœli 
dotrzemy do Zielonki warto zwiedziæ 
Arboretum, urz¹dzane od 1978 roku. W nim 
ponad 1000 gatunków drzew i krzewów 
krajowych i egzotycznych. Trzymaj¹c siê 
Trak tu  Poznañsk iego  doc ie ramy do  
charakterystycznego skrzy¿owania, z którego 
wychodzi 6 dróg, nazywanego Gwiazd¹. W to 
miejsce trafimy jad¹c przez Zielonkê. Tê miejscowoœæ i Bednary w drug¹ 
stronê ³¹czy szlak rowerowy R-3. Z tablic przy skrzy¿owaniu dowiemy 
siê, ¿e znajdujemy siê na Obszarze Natura 2000 Uroczyska Puszczy 
Zielonki, a w stronê Bednar jest rezerwat Las Mieszany w Nadleœnictwie 
£opuchówko. Obok g³az upamiêtnia prof. Bogus³awa Fruziñskiego. Na 
nastêpnym odcinku warto zwróciæ uwagê na spore fragmenty d¹browy, 
czyli drzewostanu dêbowego. Nieca³e 2 kilometry od Gwiazdy po prawej 
skrzy¿owanie w kszta³cie trójk¹ta, a przy nim okaza³y d¹b ze œladem po 
uderzeniu pioruna na pniu. Podró¿ujemy teraz tak¿e po Pierœcieniu 
dooko³a Poznania maj¹c pod ko³ami t³uczeñ. Dot¹d od Maruszki wszêdzie 
by³a, tak jak przez wieki, droga gruntowa. Ten odcinek kilka lat temu 
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wysypano t³uczniem, na szczêœcie teraz ju¿ doœæ dobrze ujechanym. Na 
skaju D¹brówki Koœcielnej, przy krzy¿u i rosn¹cej obok niego dorodnej 
daglezji doje¿d¿amy do drogi asfaltowej. Tu znowu chyba warto nieco 

zboczyæ, skrêcaj¹c w lewo, a po 
chwili w prawo i znajdziemy siê 
przy znakomitym miejscu na 
odpoczynek  Placu œw. Jakuba, 
to widomy znak, ¿e wkrocz-
yliœmy na Drogê œw. Jakuba, 
jesteœmy tak¿e na Cysterskim 
Szlaku Rowerowym oznakowa-
nym stylizowanym krzy¿em i 
³¹cznikowym R-4. Jad¹c jakiœ 
kolejne pó³ kilometra dalej 
dotrzemy do groty milenijnej i 
g³azu upamiêtniaj¹cego poru-
cznika rezerwy W³adys³awa 

¯aka, a obok miejsce z 
³awkami, do którego 
prowadzi bramka z 
betonowych obci¹-
¿ników niemieckich 
b o m b  b u r z ¹ c y c h .  
Skrêcaj¹c przy krzy¿u w 
prawo zmierzamy w 
stronê góruj¹cego nad 
wsi¹ sanktuarium. Po 

lewej mamy piêkny widok na stawy rybne w dolinie Dzwonówki. Wieœ 
D¹brówka Koœcielna jest znana od 1348 roku. Pierwszy koœció³ istnia³ we 
wsi przed 1404 rokiem. �ród³a pisane mówi¹, ¿e stawiane tu koœcio³y 
czêsto p³onê³y. Ostatni drewniany, z 1777 roku sp³on¹³ noc¹ z 9 na 10 X 
1925 roku. Obecny neobarokowy, budowany by³ od 1929 roku z przerw¹ 
na okres wojny. Podjêta w 1948 roku budowa zosta³a ukoñczona w 1956 
roku. Od czasów „potopu” (brak dok³adnej daty), gdy wizerunek Matki 
Boskiej w kapliczce (przy drodze do Kiszkowa) przez wiele dni i nocy 
œwieci³ niebieskim blaskiem, a przybywaj¹cy na wieœæ o tym pielgrzymi 
zaczêli doznawaæ ³ask, rozpocz¹³ siê ruch pielgrzymkowy. Œwiadectwa 

doznanych ³ask zaczêto zbieraæ od 
1686 roku. Przeniesiony do 
koœcio³a cudowny obraz sp³on¹³ w 
1925 roku. Nowy obraz by³ wiern¹ 
kopia spalonego. W czasie II 
wojny œwiatowej wywieziony 
zosta³ w okolice Kutna i tam 
niestety sp³on¹³. Kolejny zosta³ 
poœwiêcony przez Prymasa 
Tysi¹clecia Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego. Obecny, autorstwa 
Leonarda Torwirta z Torunia, jest 
umieszczony w o³tarzu, który ma 
postaæ stylizowanego dêbu. By³ 
dwukrotnie koronowany papieski-
mi koronami - w 1969 r. (Prymas 
Wyszyñski w obecnoœci 30 000 
wiernych, fotografie z tej uroczy-
stoœci w koœciele) i w 1994 r. 
(Nuncjusz Arcybiskup  Kowalczyk)  w nocy z 6 na 7 XII 1989 roku 
kradzie¿ koron papieskich i licznych wotów. Przed koœcio³em rzeŸba 
przedstawiaj¹ca p¹tnika wêdruj¹cego w towarzystwie psa drog¹ jakubow¹ 
(warto spojrzeæ na muszlê przy pasie, swoisty znak rozpoznawczy) i stary 
dzwon. Za nim kamienna grota, a przy plebani piêkny œwierk k³uj¹cy. 
Obok miejsce odpoczynku na Drodze 
œw. Jakuba, z tablic¹ z informacjami o 
niej. Przed opuszczeniem D¹brówki 
warto pojechaæ na cmentarz, odnaleŸæ 
grobowiec Filipowskich czy grób 
ksiêdza Koczuwary, groby sybiraków  
rodziny Bancewiczów. Kêpa drzew na 
prawo od cmentarza parafialnego to 
teren po cmentarzu ewangelickim. 
Zmierzaj¹c do cmentarza mamy po drodze tablicê z informacjami o 
D¹brówce Koœcielnej, jako ¿e znaleŸliœmy siê te¿ na znakomicie 
przygotowanych, oznaczonych i opisanych szlakach rowerowych gminy 
Kiszkowo. Zmierzaj¹c droga asfaltow¹ w stronê Kiszkowa na 
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skrzy¿owaniu z drogami 
gruntowymi  widzimy po 
lewej stronie  krzy¿, a nieco 
dalej po prawej dwa dêby. 
Pierwszy posadzony zosta³ w 
miejscu innego, œciêtego przez 
hitlerowców i D¹b Papieski 
zasadzony przez leœników z 
Nadleœnictwa £opuchówko w 
2006 roku. Sêdziwy d¹b - 
pomnik przyrody ze œladami 
po kapliczce roœnie przy koñcu 
lasu po lewej stronie drogi. 
Kilkaset metrów dalej bagnista 
dolinka, pierwsza taka przeszkoda na trasie od Maruszki. Za ni¹ na skraju 
Karczewa (po prawej) figura MB z Dzieci¹tkiem. Docieramy do drogi nr 
197 i w jej ci¹gu po ³adnym dwu³ukowym ceglanym moœcie przekraczamy 
rzekê Ma³a We³na. Z daleka widaæ zabudowania Kiszkowa. Wieœ 
funkcjonuje w miejscu, gdzie dawniej krzy¿owa³y siê trakty handlowe z 
Poznania przez Bydgoszcz do Gdañska i od Kalisza do wybrze¿a Morza 
Ba³tyckiego, i z tego powodu w po³owie XIV wieku ówczesne miasteczko 
zwa³o siê Krzy¿kowo. Warto w tej miejscowoœci obejrzeæ koœcio³y: 
drewniany œw. Jana Chrzciciela i murowany (poewangelicki) 
Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa, pomnik Poleg³ym za Ojczyznê. Z 
Kiszkowa mo¿na wyjechaæ w kierunku Pobiedzisk i wróciæ przez 
Turostowo, skraj dawnego lotniska w Bednarach (droga po betonowych 
p³ytach niegdysiejszego pasa startowego), Stêszewko i Tuczno.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W s³oneczn¹ sobotê, na placu zabaw i boisku w cieniu d¹bków odby³ siê 
rodzinny festyn So³ectwa Wierzenica. Poniewa¿ zesz³oroczna formu³a bardzo 
siê spodoba³a i tym razem g³ówny akcent zosta³ po³o¿ony na wspóln¹ zabawê 
wszystkich niezale¿nie od wieku. Dlatego bardzo siê cieszy³em, ¿e wiele 
starszych osób przysz³o i na ³aweczkach przy rozmowach spêdzili czas. 
Wodzirejem by³ nasz dobry s¹siad, kochany cz³owiek Leszek Lisiczka z Kicina, 
kiedyœ jako dziecko mieszkaj¹cy w Wierzenicy. Nie doœæ, ¿e poœwiêci³ swój 

czas i si³y to przywióz³ ze sob¹ ca³y 
samochód sprzêtu do gier i konkursów, 
poczynaj¹c od kó³ek hula-hop, poprzez 
pi³ki, sprzêt do uni-hokeja, specjalne 
narty, a¿ na potê¿nej linie do 
przeci¹gania koñcz¹c. Nieprzerwanie 
przez ponad cztery godziny trwa³y 
konkursy i zabawa do których byli 
zapraszani wszyscy. W tym samym 
czasie dzia³a³ punkt gastronomiczny 
obs³ugiwany przez mamy. Za darmo 
by³y serwowane ciasta wypiekane 
przez miejscowe panie, hot-dogi 
z surówkami, kie³baski z grilla oraz 
napoje dla och³ody. Apetyty 
dopisywa³y i wszystko znika³o. 
Czynny by³ tak¿e punkt makija¿u, 
profesjonalnie obs³ugiwany przez 
nasze m³ode stylistki ;) Ca³oœæ imprezy 
nag³aœniali i tworzyli oprawê muzyczn¹ panowie Krzysztof i Czes³aw  nasi 
koœcielni organiœci. 
Szczególn¹ wartoœci¹ by³ fakt, ¿e wszystko by³o robione w³asnymi si³ami  
uczestnicy w znacznej mierze pomagali we wszystkim co siê dzia³o. Na 
przyk³ad m³odzie¿ w³¹czy³a siê w transport ³awek i sto³ów /dziêkujemy 
ks. Przemkowi za u¿yczenie i panu Paw³owi za traktor do przewiezienia/, a po 
imprezie sprz¹ta³a plac. Nawet dzieci na koniec zabawy znosi³y pi³ki, tyczki 
i inne akcesoria konkursowe. Wszyscy czuli siê odpowiedzialni i zaanga¿o-
wani i w tym miejscu wszystkim serdecznie dziêkujê. W ten w³aœnie sposób 
tworzy siê nasza ma³a wspólnota i dobre wzajemne relacje. Z du¿ym ¿alem 
koñczy³ siê dzieñ, choæ starsi mieli jeszcze wielk¹ ochotê siê pobawiæ, co byæ 
mo¿e nied³ugo bêdzie mia³o miejsce. 

Na koniec gor¹ce podziêkowanie dla pañstwa Rajewiczów z naszego wierze-
nickiego sklepu. Bez 

waszej ¿yczliwoœci 
impreza zapewne nie 

by³aby tak udana. 
Ca³oœæ zosta³a sfinan-

sowana z funduszu 
so³eckiego. Za nagrody 

dziêkujê pani Kindze 
oraz Antykwariatowi 

¯upañskiego.   

Maciej Dominikowski
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