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Nie tylko
z Wierzenicy do Kicina
z ró¿añcem w rêku
Rok temu podczas piêknej uroczystoœci poœwiêcone zosta³y
kapliczki ró¿añcowe na trasie miêdzy Wierzenic¹ a Kicinem. By³o to
wydarzenie, które odbi³o siê szerokim echem po okolicy, tak¿e w
krêgach koœcielnych. Z wielu ust s³ychaæ by³o s³owa uznania za piêkny
oryginalny pomys³ upamiêtnienia 1050 lat chrzeœcijañstwa na naszych
ziemiach. Dzisiaj to wszystko co stanowi³o realizacjê tego zadania jest
ju¿ tylko wspomnieniem. Opad³y emocje wokó³ tego jak to wszystko siê
uda. Bogu dziêkujemy, ¿e rzeczywiœcie wszystko piêknie przypasowa³o.
Dziêkujemy za ludzi, którzy byli inicjatorami i wykonawcami dzie³a,
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tak¿e za tych, którzy wsparli t¹ inicjatywê
swoim groszem. Dobrym znakiem tego
wydarzenia okaza³ siê te¿ numer
specjalny„Wierzeniczeñ” przygotowany
w³aœnie na t¹ okazjê. Chocia¿ wydany by³
w znacznie wiêkszym nak³adzie ni¿ ka¿de
inne wydanie, jeszcze w ubieg³ym roku
by³ on dodrukowywany, tak¿e w tym roku
dwukrotnie. W dniu dzisiejszym tak¿e jest
okazja nabycia tego unikatowego
wydania.
Kapliczki piêknie wros³y w
wierzenicki krajobraz. Maj¹ za sob¹
pierwsz¹ zimê i lato. Nie zauwa¿y³em by
dozna³y z powodów pogodowych jakiegoœ
uszczerbku. Nie dosiêg³a ich, Bogu dziêki, rêka wandali. Mo¿emy siê
cieszyæ, ¿e stoj¹ i mamy nadziejê, ¿e d³ugo pozostan¹ w tym miejscu
bêd¹c duchow¹ inspiracj¹ do podejmowania modlitwy ró¿añcowej.
W niedzielê 1 paŸdziernika o godz. 15.00 wyruszymy po raz
kolejny w pieszej pielgrzymce z ró¿añcem w rêku do Kicina. Wierzê,¿e
na ten duchowy spacer wybierze siê spora liczba osób, ¿e Bo¿a Mi³oœæ
pob³ogos³awi nam piêkn¹ pogod¹. Cieszê siê, ¿e prze¿yjemy kolejne
buduj¹ce spotkanie w parafii w Kicinie, ¿e na dobre utrwali siê tak¿e
przyjœcie parafian z Kicina do Wierzenicy w dniu 1 maja ka¿dego roku.
Przy okazji nadchodz¹cego miesi¹ca modlitwy ró¿añcowej
zachêcam wszystkim do wziêcia ró¿añca do swojej d³oni i odmawiania
go w wa¿nych dla siebie intencjach. Modliæ siê mo¿na samemu
przemierzaj¹c drogê ró¿añcow¹, mo¿na te¿ odmawiaæ go z innymi w
koœciele albo, co najbardziej wygodne, w swoim domu. W spokoju
odmówiony ró¿aniec to wysi³ek 20 minut. Zachêcam do tego wysi³ku.
Wszystkich, którzy mówi¹, ¿e maj¹ trudnoœci ze skupieniem w czasie
tej modlitwy, proszê, podejmijcie wysi³ek chocia¿ jednej dziesi¹tki.
Pomyœlcie sobie wpierw o czymœ wa¿nym dla siebie i startujcie. Trzy,
mo¿e cztery minuty dla chwa³y Bo¿ej, to nie przerasta niczyich
mo¿liwoœci. Dobre owoce przychodz¹ z wytrwa³oœci. Maryjo, Królowo
Ró¿añca Œwiêtego, módl siê za nami.
x Przemys³aw Kompf
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10 lat edukacji naszych przedszkolaków we Wierzonce
Ta rocznica minê³a
zupe³nie niezauwa¿enie. Nie
by³o ¿adnych obchodów,
wspomnieñ, czy podziêkowañ.
Pamiêtam, ¿e z okazji 5 lecia
takie obchody by³y i to do tego
jeszcze z udzia³em w³adz
naszej gminy. Tym razem by³o
zupe³nie cicho. W nawale
ró¿nych bie¿¹cych zajêæ w
maju br. o rocznicy tej nikt
nie pamiêta³.
Pomys³ prowadzenia
edukacji przedszkolnej w
naszym zespole Caritas
pojawi³ siê dosyæ wczeœnie,
krótko po tym jak przejêliœmy
w u¿yczenie œwietlicê we
Wierzonce. By³o to oko³o roku
2001 - 2002. Muszê siê
przyznaæ, ¿e by³em wtedy
hamulcowym wobec tych
pomys³ów. Pyta³em kto i za co bêdzie to prowadzi³. Parafia nie mia³a
¿adnych mo¿liwoœci finansowania takiego przedsiêwziêcia. Trudno
natomiast oczekiwaæ, ¿e ktoœ bêdzie to prowadzi³ spo³ecznie. Przecie¿
nie chodzi³o o jedn¹ czy dwie godziny, któr¹ móg³by ktoœ poœwiêciæ.
Tych godzin musia³oby byæ wiêcej. Zacz¹æ coœ, rozbudziæ nadzieje
i potem za chwilê zaprzestaæ dzia³ania, to wydawa³o mi siê
nieodpowiednie. Sprawa wiêc ucich³a.
Od¿y³a na nowo wiosn¹ 2007 roku. Wtedy dosta³em list od
Fundacji Familijny Poznañ, która proponowa³a nam partnerstwo
w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego i prowadzenie go przez
rok z w³asnych funduszy w ramach programu wyrównywania szans
edukacyjnych dzieci wiejskich. Czasami myœla³em jakie brzemienne
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by³yby skutki gdybym bez czytania da³ ten list do spalenia. Nie raz tak
robi³em gdy by³em przekonany, ¿e przesy³ka ma charakter reklamowy.
Dobrze, ¿e jednak Opatrznoœæ czuwa nad nami i tego nie zrobi³em. List
przeczyta³em i
natychmiast odda³em
go w odpowiednie
rêce. Wiecie czyje.
Zaraz nawi¹zaliœmy
kontakt z fundacj¹ i
sprawa ruszy³a.
Nikomu nie daliœmy
siê wyprzedziæ Nie
pozwoliliœmy te¿ by
nas z tego projektu
wygryziono. Próby
takie by³y i to na
terenie naszej gminy.
W³aœnie to sprawi³o,
¿e z otwarciem punktu nie czekaliœmy do wrzeœnia kiedy rozpoczyna siê
nowy rok szkolny ale uruchomiliœmy punkt
w maju kiedy rok szkolny siê koñczy. Dzieci zebraliœmy zanim inni
zdo³ali pomyœleæ, ¿e trzeba og³osiæ nabór chêtnych.
Rok min¹³ szybko. Od razu widzia³em, ¿e jest to piêkne
i potrzebne dzia³anie, ¿e tego roku pracy nie mo¿na zmarnowaæ
i dzia³alnoœæ zawiesiæ. Tak niestety siê sta³o w wiêkszoœci punktów,
które uruchomi³a fundacja. Po roku, dwóch nie by³o œladu ich
dzia³alnoœci. Nie by³o chêtnych by dzie³o to prowadziæ dalej. My
natomiast rozpoczêliœmy starania by dalej to zadanie prowadziæ w
partnerstwie z nasz¹ gmin¹. Edukacja przedszkolna dzieci jest przecie¿
jednym z zadañ statutowych w³adz samorz¹dowych. W nastêpnym roku
wykazaliœmy siê naprawdê wielk¹ determinacj¹ by to rzeczywiœcie siê
sta³o. Wszyscy byli za, tylko nic nie mogliœmy za³atwiæ. Punkt dzia³a³
tylko dlatego, ¿e œrodki swoje zaanga¿owa³a parafia, wspar³ nas jeden
z zamo¿niejszych naszych parafian i Przyjaciel Wierzenicy AD 2008
Pan Jacek Wojciechowski. Wiedzieliœmy, ¿e jak zawiesimy dzia³alnoœæ
bêdzie koniec. Za wszelk¹ cenê nie chcieliœmy wiêc do tego dopuœciæ.
Przerobiliœmy wtedy kilka urzêdniczych rozmów. Niektóre by³y
naprawdê trudne. Odpowiada³em na pytanie dlaczego w³aœciwie nam
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tak zale¿y na tym, ¿eby w Wierzonce by³ taki punkt. Trzeba by³o
t³umaczyæ, ¿e dzieci wiejskie w Wierzonce, Kar³owicach i Wierzenicy
nie s¹ gorsze od tych w Kobylnicy, Gruszczynie, czy Swarzêdzu. Za
najciekawsz¹ rozmowê uznajê t¹ z pani¹ dyrektor w kuratorium, która
da³a nam wyk³adniê prawa, ¿e jak s³up stoi i nie mo¿na go usun¹æ, to
trzeba umieæ go omin¹æ. Muszê powiedzieæ, ¿e zapamiêtaliœmy dobrze
t¹ wyk³adnie i nie raz o niej myœla³em.

Wiosna 2009 roku przynios³a prze³om. Gmina og³osi³a zadanie
konkursowe w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych
dzieci przedszkolnych z rejonów wiejskich. Oczywiœcie stanêliœmy do
realizacji tego zadania i tak jest od tego momentu do dziœ. Nie by³o ju¿
nigdy ¿adnych problemów, co trzeba oczywiœcie z wielk¹ satysfakcj¹
podkreœliæ. W³aœnie dlatego wspólnie by³ œwiêtowany jubileusz 5 lecia
dzia³ania naszego punktu. Przy ka¿dej okazji dziêkowa³em gminie
w³aœnie za to partnerstwo. Kilka razy publicznie m. in. w czasie do¿ynek
we Wierzonce w 2013 roku.
Dzisiaj wszystko wygl¹da tak normalnie, zwyczajnie, wszyscy
siê przyzwyczaili do tego, ¿e punkt jest i dzia³a. Nikt nie pyta, czy to
potrzebne. OdpowiedŸ idzie od rodziców, a jeszcze bardziej ze szko³y.
Widaæ w szkole przygotowanie naszych maluchów do nauki. Patrz¹c na
to wszystko deklarujê, ¿e realizacja tego zadania bêdzie dalej jednym z
punktów naszego Parafialnego Zespo³u Caritas. Zdajê sobie sprawê z
tego, ¿e zainteresowanie edukacj¹ przedszkoln¹ rodziców jest wtedy gdy
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ich dziecko w tym uczestniczy. PóŸniej ju¿ nie. Jest to oczywiœcie
zrozumia³e. Gdyby wiêc na rodzicach mia³a spoczywaæ
odpowiedzialnoœæ za realizacjê tego zadania, wszystko szybko mog³oby
siê urwaæ. Trzeba pamiêtaæ o terminach, projekt musi byæ napisany
prawid³owo, potem w odpowiednim czasie rozliczony. Parafia maj¹c
dobrych wolontariuszy i osobowoœæ prawn¹ mo¿e sobie z tym ³atwiej
poradziæ. Bardzo dziêkujê Pani Patrycji Babiarczyk, opiekunce naszych
dzieci przedszkolnych w Wierzonce za jej prace i wieloletnie
zaanga¿owanie.
W paŸdzierniku br. minie 18 lat kiedy w Wierzenicy
powo³aliœmy do ¿ycia Parafialny Zespó³ Caritas. Mo¿emy powiedzieæ,
¿e wydoroœleliœmy. Chocia¿ ¿adnego oficjalnego œwiêtowania nie
bêdzie, bardzo dziêkujê wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przez
te lata wspierali i tworzyli pracê tego zespo³u. Przywo³ana na pamiêæ
dzisiaj edukacja naszych maluchów jest tylko jednym z wielu
elementów dzia³añ tego zespo³u.
x Przemys³aw Kompf

Piêkny jubileusz 20-lecia
Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci w Poznaniu
Jesieni¹ br. przypada 20 rocznica za³o¿enia Wielkopolskiego
Banku ¯ywnoœci w Poznaniu. Jest on czêœci¹ ogólnopolskiej sieci
Banków ¯ywnoœci, które zajmuj¹ siê odbiorem towarów od
producentów, hurtowników, sieci handlowych i przekazywaniem ich
organizacjom s³u¿¹cym pomoc¹ potrzebuj¹cym. Najczêœciej s¹ to
produkty o krótkim terminie wa¿noœci, których nie ma ju¿ szans
sprzedaæ w normalnym obiegu. Czasami kiedy podjedzie siê do
magazynu widaæ wielk¹ obfitoœæ dóbr. Niekiedy jest pustawo. Tutaj
niestety nie mo¿na sobie zamawiaæ i braæ w iloœci takiej jak by niekiedy
siê chcia³o. St¹d nie raz czegoœ chcia³o by siê wiêcej, a kiedy indziej
jakiegoœ produktu jest za du¿o. Ide¹ banku jest to by nie marnowaæ
¿ywnoœci, która nawet po terminie czêsto jeszcze d³ugo nadaje siê do
spo¿ycia.
Prze szereg lat przepisy pañstwowe krêpowa³y tego typu
dzia³alnoœæ. St¹d by³o mnóstwo wyrzucania towarów, ich utylizacji
i nieprzekazywania tym, którzy na zasadzie pomocy mogliby z tego
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jeszcze skorzystaæ.
Trudno oczekiwaæ
by np. przekazuj¹cy
towar p³aci³ jeszcze
podatek od
darowizny. Na
szczêœcie ostatnie
lata zmieni³y t¹
praktykê. Ktoœ
rzeczywiœcie
poszed³ po rozum
do g³owy i te g³upie
krêpuj¹ce przepisy
pousuwano i
oczywiœcie zaraz
pojawi³o siê wiêcej produktów w drugim obrocie. Trzeba te¿
powiedzieæ, ¿e perspektywy na przysz³oœæ s¹ dobre. Zmiany prawne
maj¹ ju¿ niebawem pójœæ w takim kierunku by wrêcz zmusiæ sieci
handlowe do tego by oddawa³y organizacjom po¿ytku publicznego
wszystkie swoje niesprzedane nadwy¿ki towarowe. Chodzi o to by nie
marnowaæ ¿ywnoœci, która mo¿e jeszcze s³u¿yæ wielu ludziom.

Bank ¯ywnoœci organizuje te¿ dwa razy do roku powszechnie
znan¹ œwi¹teczn¹ zbiórkê ¿ywnoœci obstawiaj¹c si³ami wolontariuszy
szereg du¿ych skupisk handlowych. Jeœli organizacja chce otrzymaæ coœ
z tej zbiórki, bierze w niej udzia³ i daje do konkretnego punktu swoich
wolontariuszy.
Wspó³praca nasza z Wielkopolskim Bankiem ¯ywnoœci w
Poznaniu siêga roku 2000. Aby korzystaæ z towarów parafia op³aca co
miesi¹c kilkuset z³otow¹ sk³adkê cz³onkowsk¹. Organizacji
wspó³pracuj¹cych z bankiem na tej zasadzie jest kilkadziesi¹t. Czêœæ
z nich to organizacje katolickie ale jest te¿ wiele innych œwieckich
stowarzyszeñ albo fundacji. Ka¿dy ma mo¿liwoœæ odbioru produktów
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dwa razy w miesi¹cu.
Muszê powiedzieæ, ¿e
chêtnie lubiê
odwiedzaæ to miejsce.
Za ka¿dym razem jest
to chwila spotkania z
dobrymi ludŸmi. Przez
lata wspó³pracy
nazbiera³o siê wiele
piêknych wspomnieñ,
które s¹ jednoczeœnie
œladami dobra
doœwiadczonego od
tego zespo³u. Bank
¯ywnoœci w Poznaniu
tworzy grupa kilku
osób, któr¹ znam w³aœciwie od pocz¹tku naszej wspó³pracy. Nie by³o
tam wiêkszych roszad kadrowych. Zd¹¿yliœmy siê wiêc dobrze poznaæ.
Zawsze ta sama ¿yczliwoœæ i serdecznoœæ. Z lat wczeœniejszych
pamiêtam wiele dobrych podpowiedzi jak znaleŸæ siê w g¹szczu
zmieniaj¹cych siê przepisów. Kiedy np. okaza³o siê, ¿e nie mo¿emy na
skutek zmiany przepisów wykonawczych jako Zespó³ Caritas korzystaæ
poprzez Bank ¯ywnoœci z programu unijnej pomocy PEAD,
podpowiedziano nam ¿ebyœmy za³o¿yli stowarzyszenie. Tak
rzeczywiœcie siê sta³o. W ci¹gu roku powo³aliœmy do ¿ycia i
zarejestrowaliœmy w s¹dzie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie im.
Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce. Dziêki tej zmianie pomoc
mog³a dalej p³yn¹æ do potrzebuj¹cych szerokim kana³em banku, a nie o
wiele wê¿szym Caritas. (Jeden z moich kolegów chwali³ siê wtedy, ¿e
dostarczy³ do parafii licz¹cej ok 6 tys. mieszkañców 14 ton unijnej
¿ywnoœci. Nie powiedzia³em mu, ¿e my w tym samym roku, a by³ to
rzeczywiœcie rok rekordowy, dostarczyliœmy do o wiele mniejszej parafii
z banku 50 ton tej pomocy.)
26 wrzeœnia w jednej z sal konferencyjnych nale¿¹cych
Miêdzynarodowych Targów Poznañskich w Poznaniu odby³o siê
skromne jubileuszowe spotkanie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele
w³adz miasta Poznania i Województwa Wielkopolskiego, partnerzy
banku i organizacjê uczestnicz¹ce w tym projekcie wspó³pracy.
W imieniu naszego Zespo³u Caritas wraz z upominkiem przekaza³em
pracownikom banku list gratulacyjny. Podziêkowa³em w nim za lata
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d³ugiej i dobrej wspó³pracy. Przekaza³em ¿yczenia Bo¿ego
b³ogos³awieñstwa na jak najd³u¿sze lata.
x Przemys³aw Kompf

W ostatnim numerze „Wierzeniczeñ” pisa³em, ¿e w ramach
akcji pomocy Rodzina Rodzinie, jako Zespó³ Caritas i Stowarzyszenie
Pomocy Rodzinie podejmujemy wysi³ek by uruchomiæ ³azienkê w
rodzinie, która do tej pory czegoœ takiego nie mia³a. Mieliœmy tak¿e w
planie pomóc w przystosowaniu dotychczasowej ³azienki do potrzeb
osoby niepe³nosprawnej.
Uruchomiliœmy rozmaite dzia³ania, dziêki którym
zabezpieczyliœmy œrodki konieczne na oba te zadania. Pomogliœmy
uzyskaæ dofinansowanie PFRON, OPS i Caritas Archidiecezji
Poznañskiej. Tak¿e kilka osób prywatnych z naszej parafii nam
pomog³o. Niech nie wie lewica co czyni prawica. Wszystkim wielkie
dziêki. Dzisiaj z wielk¹ radoœci¹ mogê powiedzieæ, ¿e oba zadania
zosta³y wykonane. Mam nadziejê, ¿e dobrze s³u¿¹ potrzebuj¹cym.
Pisa³em te¿, ¿e w wyniku naszej akcji zimowej rodzina
w³asnym staraniem podjê³a siê przystosowania strychu do potrzeb
mieszkalnych. W lipcu wspomnia³em, ¿e w wyniku tych prac zosta³
uruchomiony pokój, do którego wprowadzi³o siê jedno z dzieci. Dzisiaj
mogê powiedzieæ, ¿e zakoñczy³y siê prace tak¿e w drugim pokoju i tam
te¿ jeszcze przed rozpoczêciem roku szkolnego wprowadzi³a siê dwójka
dzieci. W planie jest jeszcze uruchomienie trzeciego pokoju i zrobienie
wc. Niestety, na to na razie brakuje materia³ów. Te które zosta³y w zimie
ofiarowane, zosta³y wszystkie wykorzystane. Z okazji nadchodz¹cego
tegorocznego Bo¿ego Narodzenia ruszymy z now¹ akcj¹. Wtedy mo¿e
zostanie zrobiony kolejny krok. Bardzo siê tym wszystkim cieszê.
x Przemys³aw Kompf

10

Jacek Czerwiñski
20 lat w gorliwej s³u¿bie ministranckiej
W sobotê 21 paŸdziernika podczas
Mszy Œw. wieczornej o 17.30 swój
jubileusz 20 lecia s³u¿by ministranckiej
obchodziæ bêdzie Jacek Czerwiñski.
Rzadko komu jest dane obchodziæ taki
jubileusz. Na ogó³ s³u¿ba ta koñczy siê
w momencie wchodzenia w doros³oœæ.
Wtedy wyje¿d¿a siê na studia, spotyka
sympatiê, potem myœli siê ju¿ o
u³o¿eniu sobie doros³ego ¿ycia. Czêsto
wi¹¿e siê to z przeprowadzk¹ w inne
miejsce.
Jak siê spotyka by³ych ministrantów,
widzi siê dwie grupy ludzi. Jedni s¹
niezwykle prawi i pobo¿ni z swoim
doros³ym ¿yciu. Przyk³adni mê¿owie,
ojcowie. Chêtnie w³¹czaj¹ siê w ró¿ne
prace koœcielne. Wielu lubi siê
pochwaliæ: proszê ksiêdza, ja ca³e lata
by³em ministrantem i z tego s¹ dumni.
Mówi¹, ¿e to ich mocno ukszta³towa³o
jako ludzi. Drudzy przeciwnie,
zobojêtnieli. Nie raz s³ysza³em jak
doros³y mê¿czyzna mówi³ mi, ¿e on to
siê do koœcio³a w m³odoœci nachodzi³ i
swoje odrobi³, teraz wiêc ju¿ chodziæ
nie musi. Wiele razy obserwowa³em te¿
jak oderwanie siê od o³tarza w wieku
kilkunastu lat spowodowa³o wejœcie w
kr¹g rzeczy z³ych. Takie lekcje
przerobi³o niema³o adeptów naszego oœrodka, których przez te lata
mieliœmy okazjê poznaæ.
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Dzisiaj Jacek liczy sobie 27 lat. W s³u¿bie ministranckiej jest
wiêc od siódmego roku ¿ycia. Przez ca³e lata zawsze gorliwie. Kiedy
przychodzi do koœcio³a, mo¿na mu powierzyæ wszystko, ³¹cznie z
poprowadzeniem modlitwy. Zawsze wszystkiego dopilnowuje, o
wszystkim pamiêta. Tak jest od wielu lat. Swoj¹ postaw¹ zdoby³ sobie w
pe³ni zas³u¿enie szacunek i uznanie mieszkañców. Od ponad roku Jacek
jest nadzwyczajnym szafarzem Eucharystii, jednym z najm³odszych w
naszej archidiecezji. Odwiedza chorych w Wierzenicy. W czasie liturgii
lubi œpiewaæ, ale boi siê czytaæ. Oczywiœcie trzeba powiedzieæ, ¿e
obecnoœæ w parafii takich osób jak Jacek to skarb. Bardzo dziêkujê
Jemu za te wszystkie piêkne lata s³u¿by. Niech to co dobre trwa i siê
rozwija. Chêtnie widzia³bym ¿eby Jacek zapisa³ siê do szko³y
katechistów by móg³ s³u¿yæ nauczaniem. Rozumiem jednak, ¿e nie
zawsze wszystko mo¿na pogodziæ z prac¹, zw³aszcza tak¹, która
obejmuje równie¿ soboty i niedziele.
Kiedy co tydzieñ we wtorek rano jadê do Poznania do Fary na
dy¿ur w sta³ym konfesjonale, spotykam tam zawsze przed ósm¹
starszego pana, który codziennie o tej porze s³u¿y do Mszy œw. W
gorliwej s³u¿bie ministranckiej jest oko³o 60 lat. Kochany Jacku, trochê
jest jeszcze przed Tob¹.
Przy okazji tego
jubileuszu dziêkujê
wszystkim pozosta³ym
ministrantom za ich
s³u¿bê przy o³tarzu.
Zarówno tym starszym
jak i m³odszym.
Ka¿demu ¿yczê tej
samej gorliwoœci.
wytrwa³oœci i wielkiego
dobra w ¿yciu.
Zapraszam te¿ innych
do tego by spróbowali
swoich ministranckich
si³.
x Przemys³aw
Kompf
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Nowy krzy¿ we Wierzonce
Dobrze, ¿e wreszcie ten krzy¿
zosta³ zamontowany.
Oczywiœcie dla wiêkszoœci,
tak¿e dla mnie, du¿ym
zaskoczeniem jest, ¿e
postawiony on zosta³ w innym
ni¿ dotychczas miejscu i co
szczególnie wa¿ne, nieco dalej
od pasa drogi. Nie jest to wiêc w
œcis³ym sensie krzy¿
przydro¿ny. Ju¿ z tego powodu
bêd¹ na pewno toczyæ siê
rozmaite rozmowy. Kiedy zosta³
zdemontowany stary zniszczony
krzy¿, szybko mo¿na by³o
postawiæ tam nowy taki sam.
Wtedy nikt nie zwróci³by na nic
uwagi.
Gdy jednak powsta³ pomys³
zrobienia krzy¿a metalowego i
ten pomys³ zacz¹³ siê
urzeczywistniaæ, sytuacja siê zmieni³a. To ju¿ nie jest to samo. Na tak¹
zmianê jest potrzebna zgoda budowlana ze Starostwa Powiatowego w
Poznaniu. By j¹ uzyskaæ trzeba by przed³o¿yæ projekt. Nale¿a³oby
wskazaæ jakie s¹ zabezpieczenia tego krzy¿a, bo ³atwo sobie wyobraziæ
jakim niebezpieczeñstwem móg³by byæ on w czasie burzy.
Zlekcewa¿enie tego mog³o byæ zagro¿one nie tylko koniecznoœci¹
natychmiastowego demonta¿u, ale tak¿e ob³o¿one dotkliw¹ kar¹
finansow¹ za samowolê budowlan¹. O takie pozwolenie nikt nie
wyst¹pi³. Gdyby natomiast realizatorzy tego pomys³u wyst¹pili o to,
dowiedzieliby siê, ¿e w œwietle obecnych przepisów nie jest mo¿liwe
ustawianie tego typu elementów w pasie drogi. Trzeba by myœleæ o
zmianie lokalizacji, a wiêc postawieniu go w innym miejscu.
O tym w³aœnie dowiedzia³o siê so³ectwo gdy ruszy³o ze swoimi
staraniami. Dope³niono wszelkich formalnoœci i uzyskano pozwolenie
na postawienie krzy¿a ale ... we wskazanym przez w³aœciciela ziemi
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miejscu. Obecnie zgoda na lokalizacjê musi uwzglêdniaæ wzglêdy
bezpieczeñstwa wszystkich u¿ytkowników drogi, w tym ludzi
gromadz¹cych siê wokó³ krzy¿a, uwarunkowana jest te¿ tym gdzie
biegn¹ rury, studzienki przewody itd. Kiedyœ tego nie by³o i wszystko
by³o prostsze. Dzisiaj tak nie jest.
Dobrze, ¿e krzy¿ stoi.
Prezentuje siê pod
ka¿dym wzglêdem
okazale. To co ma byæ
znakiem chwa³y Bo¿ej
powinno byæ w³aœnie
takie. W dzieñ Œwiêta
Podwy¿szenia Krzy¿a w
czwartek 14 wrzeœnia
zosta³ on poœwiêcony.
Zapowiedziana z tej
okazji Msza œw.
odprawiona by³a jednak
nie przy krzy¿u, jak
pierwotnie by³o
planowane ale
w œwietlicy. Niestety
pogoda w tym dniu nie
dopisa³a. Dopiero po jej
zakoñczeniu wszyscy
podeszli na chwilê do
krzy¿a i tam odby³o siê
poœwiêcenie. Przy okazji
powiedzia³em by w
ramach prac spo³ecznych,
albo te¿ kolejnego
funduszu so³eckiego
zadbaæ o ³adne, uporz¹dkowane dojœcia do krzy¿a od strony szosy, by
by³o tam odpowiednie oœwietlenie. By w³aœnie od strony drogi krzy¿ by³
dobrze, chocia¿ z pewnego oddalenia, widoczny.
Piêknie, ¿e uda³o siê restaurowaæ pasyjkê z dawnego krzy¿a.
Widzia³em j¹ w jakim by³a stanie. Trzeba by³o wielkiego wysi³ku
konserwatorskiego by j¹ odnowiæ. Jest to niestety kosztowne. Warto
jednak to by³o zrobiæ. Podjêcie tego trudu jest ³adnym znakiem
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pokoleniowej ³¹cznoœci wczeœniejszych i obecnych czasów.
„Ka¿de spojrzenie na krzy¿ niech niepokojem zagoœci, bo
wszystko w ¿yciu to nic wobec tak wielkiej mi³oœci”. S³owa tej piosenki
religijnej niech bêd¹ zawsze ¿ywe w naszym sercu. B³ogos³awiê
wszystkich, którzy wnieœli jakikolwiek wk³ad w dzie³o postawienia
nowego krzy¿a we Wierzonce.
x Przemys³aw Kompf

Rada So³ecka wsi Wierzonka wraz Zespo³em Caritas Wierzenica
pragnie serdecznie podziêkowaæ,osobom spoza naszej wspólnoty
parafialnej , które przyczyni³y siê do powstania nowego krzy¿a:
Marianowi Szkudlarkowi Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz,
Mieczys³awowi Kasprzykowi z Nadleœnictwa Babki, Edwardowi
Aleszczykowi ze Swarzêdza, Magdalenie Gorczycy z Kobylnicy,
Tomaszowi Wojciechowskiemu z Kicina.
Dziêkujemy równie¿ mieszkañcom, którzy ofiarowali czas, pieni¹dze
aby móg³ stan¹æ w naszej miejscowoœci krzy¿, który ma byæ znakiem
naszej „WIARY”.
Irena Prokop
MODLITWA O POKÓJ
Zapraszamy do w³¹czenia siê w ogólnopolsk¹ modlitwê o Pokój na
œwiecie. W dniu 7.10 2017 r. o godz 15:00 spotykamy siê przy
krzy¿ach na terenie parafii Wierzenica w: Mielnie, Wierzonce,
Dêbogórze, Kar³owicach, Barcinku i Wierzenicy rozwa¿aj¹c
poszczególne czêœci ró¿añca.
Kó³ka ró¿añcowe
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Piesza pielgrzymka do
D¹brówki z naszej parafii
wyruszy w niedzielê10 wrzeœnia
o 7.00 spod figury Matki Bo¿ej
w Dêbogórze. To s³owa ze
strony internetowej parafii.
Ranek 10 wrzeœnia 2017 roku
jest jeszcze w miarê pogodny. O
7.00 przy figurze jest 9 osób,
Maciej Dominikowski rozgl¹da
siê za osob¹, która mia³aby byæ
komandorem (nie by³ pewien
czy bêdzie móg³ iœæ) mówi jak
bêdzie wygl¹da³o dojœcie do
D¹brówki Koœcielnej i inicjuje
modlitwê. Po kilku minutach
docieraj¹ nastêpne osoby, a
kolejne do³¹cz¹ na dêbogórskim
„Rynku” by wyruszyæ na
pó³nocny wschód w stronê
krzy¿a ko³o Czernic. A
wieczorem na Facebooku
Maciej napisze. Przebogaty
dzieñ! Bardzo radosne, ¿e
do³¹czy³y nowe m³ode, a nawet
bardzo, bardzo m³ode osoby. 23
uczestników naszej pielgrzymki parafii œw. Miko³aja dotar³o w
deszczyku, pod parasolem przyjaznych drzew Puszczy Zielonki, do
D¹brówki Koœcielnej. Wzruszali ksiê¿a spowiadaj¹cy w deszczu pod
parasolami i ludzie cierpliwie mokn¹cy w wielkich kolejkach. Dobry
wspólny s¹siedzki powrót po³¹czonych pielgrzymek z Kicina i
Wierzenicy. No i oczywiœcie Maruszka jak zwykle niezwyk³a. Grochówka,
pyry z gzikiem, bigos i przebogata iloœæ ciast. Nawet agregat by
zapewniæ wrz¹tek. Mieszkañcom Mielna i Klin wielki szacunek za to co
robi¹!
Có¿ mo¿na dodaæ? Perfekcyjna organizacja i pe³en profesionalizm ze
strony podejmuj¹cych pielgrzymów, vide wspomniany agregat
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pr¹dotwórczy. Z goœciny
korzystali pielgrzymi
wêdruj¹cy w³asnym
rytmem i kolejno grupy
pielgrzymkowe z parafii
na G³ównej w Poznaniu,
Czerwonaka, Kicina i
Wierzenicy prowadzona
przez ks. Mariana Sikorê.
Ka¿da z nich modli³a siê
przy figurze, gdzie te¿
wita³ p¹tników
ks. Przemek. Pogoda
równie¿ sprzyja³a, nie
pada³o, a wielu
wêdruj¹cych mówi³o, ¿e
sz³o siê im lepiej ni¿
przed rokiem.
W³odzimierz Buczyñski
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Niezwyk³e odwiedziny
by³ego proboszcza Wierzenicy
W poniedzia³ek 11 wrzeœnia
na Mszê œw. o 17.30
zapowiedzia³ swój przyjazd
by³y proboszcz naszej parafii
ks. Jan Pieczonka.
Duszpasterzowa³ on w naszym
miejscu w latach 1984 – 1994.
Ks. Jan nie zjawi³ siê u nas
sam ale w szerokiej obstawie
swoich dawnych kolegów z
wojska, z którymi rozpoczyna³
s³u¿bê w Brzegu równo przed
50 laty w 1967 roku. Za moich
czasów w Wierzenicy nie by³o
jeszcze tak licznej koncelebry.
Przy o³tarzu do Mszy œw.
stanê³o ponad 20 ksiê¿y. Od
szeregu lat spotykaj¹ siê oni w ró¿nych czêœciach Polski, bo przecie¿ za
ka¿dym razem ktoœ inny jest organizatorem. Przy okazji takiego zjazdu
gospodarz pokazuje swoim kolegom ró¿ne ciekawe miejsca zwi¹zane z
miejscem swojej pracy. Tegoroczny zjazd organizowa³ w³aœnie ks. Jan
Pieczonka, który obok poznañskiej katedry pokaza³ swoim kolegom
parafiê w której kiedyœ pracowa³. Po zakoñczonej liturgii opowiedzia³em
im naszym koœciele, o historii tego miejsca, tak¿e trochê o
Cieszkowskim. Przed 19.00 wszyscy jechali z powrotem do
Zaniemyœla, gdzie w oœrodku Caritas mieli zorganizowany nocleg i
pobyt. Z ksiê¿y z naszej diecezji by³ dobrze nam znany by³y dyrektor
Caritas ks. Mateusz ¯arnowiecki i dawny proboszcz parafii
Wniebowst¹pienia Pañskiego w Poznaniu ks. Czes³aw Liczbañski.
W czasie liturgii ludziom zgromadzonym w koœciele
przypomnia³em o tym, warto to powtórzyæ tak¿e dla szerszego grona, ¿e
w czasach komuny w ramach walki z koœcio³em notorycznie
powo³ywano do wojska kleryków z seminarium, a przecie¿ ka¿dy kto
studiowa³ obojêtnie co, mia³ automatycznie odraczan¹ s³u¿bê wojskow¹.
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(W czasie studiów na uczelniach by³o szkolenie wojskowe. Potem jakieœ
obozy, od lat siedemdziesi¹tych roczna s³u¿ba w jednostce w szko³ach
podoficerskich.) Kleryków seminarium, a wiêc studentów teologii,
traktowano inaczej. Ka¿dego roku powo³ywano do dwuletniej s³u¿by
studentów najm³odszego rocznika. Traktowano to jako jeden z wielu
elementów nacisku na biskupów diecezjalnych. Mieli oni siedzieæ cicho.
W kilku miejscach w Polsce, miêdzy innym w Brzegu, by³y
potworzone specjalne jednostki, w których skoszarowani byli klerycy
z rozmaitych diecezji. Tam oczywiœcie odpowiednio dobrana kadra
sprawowa³a wojskow¹ „opiekê” nad nimi. Nie by³o mowy o pozwoleniu
na jakiekolwiek praktyki religijne. Za to by³o mnóstwo wyk³adów
z nauk politycznych, filozofii marksistowskiej itd., ca³y czas
przys³owiowe pranie mózgów. Za wszelk¹ cenê próbowano tym
m³odym ch³opakom obrzydziæ powo³anie kap³añskie i odci¹gn¹æ od
niego. Czêsto nie szanowano intymnoœci ludzkiej, pos³ugiwano siê
prowokacjami. Oczywiœcie koœció³ prowadzi³ swoj¹ akcjê opieki nad
powo³anymi do wojska. Nie byli oni pozostawieni sami sobie. Ale,
skoro nie by³o wstêpu do koszar, a przepustki rzadkie, mo¿liwoœci
pomocy by³y ograniczone. W sumie wed³ug statystyk do wojska
w latach 1955 - 1980 powo³ano z ca³ej Polski 2926 kleryków,
z których do seminariów nie powróci³o po wyjœciu z koszar 139, czyli
4,75%. Mo¿na wiêc powiedzieæ, ¿e jako ca³oœæ klerycy powo³ani do
wojska z³o¿yli bardzo dobre œwiadectwo.
Od wiosny 1980 roku pobór kleryków do wojska usta³. Mia³o to
na pewno zwi¹zek z wyborem kardyna³a Karola Wojty³y jako papie¿a
Jana Paw³a II i póŸniej z jego pielgrzymk¹ do Polski w 1979 roku.
Kiedy zaczyna³em w jesieni 1980 roku swój pobyt w seminarium
poboru do wojska ju¿ ¿adnego nie by³o. Mówi¹c o tym w koœciele
podczas Mszy œw. jako ten który nie prze¿y³, chyli³em przed
zgromadzonym ksiê¿mi czo³a, dziêkuj¹c im za ich odwagê i wytrwa³oœæ
w realizacji swojego powo³ania. Nie od dziœ wiadomo, ¿e wartoœæ
ludzkiego powo³ania sprawdza siê w godzinie próby kiedy odwaga
dro¿eje. Przy koñcu liturgii z radoœci¹ wszystkich pob³ogos³awi³em.
Mia³em te¿ jeszcze inn¹ myœl, której g³oœno w koœciele nie
wypowiedzia³em. Pomyœla³em sobie o kilku tysi¹cach kap³anów
i kleryków, którzy 25 lat wczeœniej przeszli przez piek³o obozów
koncentracyjnych i innych miejsc kaŸni. To dopiero by³o prze¿ycie.
Kiedy teraz spokojnie siedzê przy biurku a¿ z trudem o tym mo¿na

6 [139] 2017

19

myœleæ. Serce przenika ból i dr¿enie. Spogl¹dam na zdjêcie mojego
stryja Janusza, który w 1940 roku po piêciu latach kap³añstwa w 31 roku
¿ycia zosta³ zamordowany bestialsko w obozie koncentracyjnym.
x Przemys³aw Kompf

Gmina chce czciæ pamiêæ
Powstañców Wielkopolskich
Takim pomys³om mo¿na tylko
przyklasn¹æ. Pamiêæ o w³asnej
historii jest zrozumieniem
naszego dzisiaj. Nigdy doœæ
przypominania, ¿e wyrastamy z
tradycji pokoleñ, ¿e wiele
zawdziêczamy wysi³kowi ludzi,
którzy przed nami tutaj ¿yli,
tworzyli jakieœ dobro, z którego
my dziœ poœrednio albo zupe³nie
wprost mo¿emy korzystaæ. Tak¿e
my mamy zostawiæ po sobie dla
innych cz¹stkê pokoleniowego
dobra.
Za rok przypada wa¿na
rocznica 100 lecia odzyskania
przez Polskê niepodleg³oœci. W
grudniu przypada rocznica 100
lecia wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. To nie tylko
trzeba godnie prze¿yæ ale i upamiêtniæ. Wysi³kiem swarzêdzkich
regionalistów ju¿ jakiœ czas temu podjêto starania, które mia³y na celu
ustalenie miejsca pochówku jak najwiêkszej liczby uczestników tego
powstania. Wykonana zosta³o ogromna praca dokumentacyjna. Miêdzy
innymi zwracano siê do parafii z proœb¹ o ustalenie pewnych danych.
Robiono to ju¿ wczeœniej, uzupe³niano jeszcze tak¿e w ostatnim czasie.
Te poszukiwania bêd¹ dalej trwa³y, bo przecie¿ stale pojawiaj¹ siê jakieœ
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nowe informacje. Oczywiœcie, jak tylko mog³em odpowiedzia³em na
wszystkie pytania skierowane do mnie jako proboszcza parafii w
Wierzenicy.
Wiele mogi³
dawnych powstañców
znajduje siê rzeczywiœcie
na terenie naszej gminy.
Najwiêcej, co zrozumia³e, w
Swarzêdzu na cmentarzu
przy parafii œw. Marcina. Na
naszym cmentarzu zosta³o
pochowanych 11
uczestników powstania.
Przynajmniej tyle uda³o siê
dotychczas zidentyfikowaæ.
W przysz³ym roku staraniem
gminy
w ka¿dym takim miejscu ma
powstaæ tablica pamiêci,
gdzie wszystkie te osoby
maj¹ byæ wymienione. Maj¹
byæ, jak tylko bêdzie to
mo¿liwe, oznaczone tak¿e
indywidualnie takie mogi³y.
Wszystko ma byæ gotowe
jeszcze du¿o wczeœniej ni¿ przed 1 listopada, kiedy wielka rzesza ludzi
nawiedza cmentarze. Chodzi w³aœnie o to, by wszyscy je zauwa¿yli
i chocia¿ na chwilê siê przy nich zatrzymali.
Tego w³aœnie tematu dotyczy³a wizyta w dniu 12 wrzeœnia, jak¹
mi z³o¿y³a na probostwie delegacja z gminy na czele z pani¹ sekretarz
Agat¹ Kuback¹ w otoczeniu swarzêdzkich regionalistów. Z mojej
strony uzyskali zapewnienie, ¿e ca³kowicie wspieram ten pomys³ i nie
bêdzie ¿adnych przeszkód by go urzeczywistniæ na naszym cmentarzu.
Do tego w¹tku powrócê jeszcze w nastêpnych listopadowych
„Wierzeniczeniach”, które jak co roku bêd¹ poœwiêcone pamiêci
naszych drogich zmar³ych.
x Przemys³aw Kompf
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Trzeci Piknik Czterech Wielkich
Piknik organizuje miêdzy innymi przez so³ectwo Kliny, w sk³ad którego
wchodz¹ Mielno i Dêbogóra. Adresowany jest do mieszkañców so³ectw
Kicin i Kliny, Janikowa, ale te¿ i wszystkich mieszkañców okolicznych
miejscowoœci. Tak jak poprzednie edycje pomyœlany jako festyn
integracyjny, st¹d zabawy dla dzieci i doros³ych - miêdzy innymi
konkurs rzucania workiem z ziemniakami. Dla cia³a by³y pyry z
gzikiem, chleb ze smalcem, s³odkoœci i napoje. Nie brakowa³o oprawy
artystycznej w wykonaniu
uzdolnionych uczniów
kiciñskiej podstawówki, a
wœród nich dwojga
cz³onków Swarzêdzkiej
Orkiestry Fla¿oletowej.
Równie¿ tradycyjnie
promowa³ dziedzictwo
kulturowe regionu poprzez
postacie: Jana
Kochanowskiego, Augusta
Cieszkowskiego, Karola
Jonschera oraz Drogê œw. Jakuba. Droga Jakubowa by³a w tym roku
przewodnim motywem spotkania, które odby³o siê w sobotê 23 wrzeœnia
2017 roku na parkingu przy Szkole Podstawowej w Kicinie. Na
wystawie mo¿na by³o obejrzeæ zdjêcia z tegorocznej wêdrówki do
Santiago de Compostela dwóch mieszkañców Kicina. Paszport Drogi
Jakubowej Tadeusza Soiñskiego, plansze z jej przebiegiem i symbolem.
Prowadz¹cy spotkanie Leszek Lesiczka oraz Andrzej Majchrzak prezes
Stowarzyszenia "Len" nawi¹zywali do postaci Augusta Cieszkowskiego
i Wierzenicy. Rozpoczynaj¹c z Kicina pielgrzymowanie Drog¹
Jakubow¹ trzeba iœæ przez Wierzenicê. Na marginesie w odró¿nieniu od
szlaków turystycznych tym szlakiem p¹tniczym wêdruje siê tylko w
jedn¹ stronê, do Santiago de Compostela. Nawet deszczowa pogoda nie
odstrasza³a uczestników pikniku.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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„ Z przyrod¹ na pan brat”
Odwiedziny Pani Leœnik w przedszkolu w Wierzonce
Do drzwi naszego przedszkola zapuka³a Pani leœnik Joanna
Ziemkowska . Dzieci przyjê³y J¹ z du¿ym entuzjazmem. Na samym
wstêpnie zwróci³y uwagê na strój naszego goœcia. Pani Joanna
wyt³umaczy³a, ¿e jest to strój reprezentacyjny leœników. Nastêpnie
przedstawi³a siê i oto samo poprosi³a przedszkolaków, by móc je
poznaæ. Podczas spotkania dzieci zobaczy³y jak wygl¹daj¹ sadzonki
drzew iglastych na ró¿nych etapach wzrostu, poznawa³y zwierzêta
zamieszkuj¹ce nasze lasy, oraz mog³y za
pomoc¹ odlewów, same pozostawiæ œlady tych
zwierz¹t na specjalnie przygotowanych
pod³o¿u z piasku. Nie zabrak³o tak¿e pokazu
ciêcia drzewa. Dzieci w kasku na g³owie oraz
przy pomocy zabawkowej pi³y uczy³y siê jak
prawid³owo j¹ trzymaæ podczas ciecia.
Sprawi³o to ogromn¹ radoœæ wszystkim
przedszkolakom. Serdecznie dziêkujemy Pani
Joannie za zajêcia i zapraszamy ponownie
10.10 2017 r.
Patrycja Babiarczyk – wychowawca
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Zapraszamy do w³¹czenia siê w ogólnopolsk¹ modlitwê
o Pokój na œwiecie.
W dniu 7 paŸdziernika 2017 r. o godz 15:00
spotykamy siê przy krzy¿ach
na terenie naszej parafii w:
Mielnie, Wierzonce, Dêbogórze, Kar³owicach,
Barcinku i Wierzenicy.
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