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Rok temu staliśmy 
u progu jubileuszu

W tym roku koñcówka wakacji i pocz¹tek wrzeœnia wydaje siê byæ 
spokojny. Rok temu ¿yliœmy przygotowaniami do jubileuszu 200-lecia 
urodzin Augusta Cieszkowskiego. Wszystko by³o jeszcze przed nami. 
Chcieliœmy, ¿eby wszystko wypad³o jak najokazalej. Myœlê, ¿e wielu z nas 
sporo z tych chwil zapisa³o w swojej  dobrej pamiêci. 

Dwieœcie pierwsza rocznica przejdzie prawie niezauwa¿ona. Wiele osób 
skupia swoj¹ uwagê na projekcie bud¿etu obywatelskiego. 
Zaproponowaliœmy, by w ramach tego zadania zawalczyæ o odnowienie 
wzgórza przy koœciele w Wierzenicy. Od ubieg³ego roku nosi on 
szumnie nazwê „Plac Augusta Cieszkowskiego”. Jeszcze przed 
jubileuszem gmina deklarowa³a, ¿e uporz¹dkuje to miejsce. Ka¿dy widzi 
jak to wszystko wygl¹da. Nie jest to najlepsza wizytówka gminy, która 
jest w³aœcicielem tego terenu i sk¹din¹d lubi siê chwaliæ zabytkowym 
koœcio³em w Wierzenicy. Nie jest to te¿ wizytówka parafii, do której ten 
teren przylega i wielu nie zdaj¹c sobie sprawy z zawi³oœci 
w³asnoœciowych s¹dzi, ¿e to parafia nie dba o swoje otoczenie. 

Marzy siê nam, ¿eby tu by³o piêknie, ¿eby przybywaj¹cy do naszej 
œwi¹tyni mogli wygodnie podjechaæ samochodem i zaparkowaæ, nie 
boj¹c siê dziur i kolein. Nie wiem jakie s¹ nasze konkursowe szanse. 
Doœwiadczenie uczy, ¿e wszystkie swarzêdzkie projekty mog¹ liczyæ na 
realizacjê - jeœli nie w tym trybie, to w zwyk³ym inwestycyjnym. Tam 
jest miasto i w stosunku do nas o wiele wiêksza liczba ludzi 
(potencjalnych wyborców). My w tej kolejce mo¿emy czekaæ d³ugo 
i inne propozycje mog¹ okazaæ siê wa¿niejsze. W³aœnie dlatego ten 
projekt jest dla nas taki istotny. 

Na koniec wakacji i w pocz¹tku roku szkolnego spogl¹damy na szko³ê. 
W tym roku czynimy to w sposób szczególnie uwa¿ny. Latem 
dowiedzieliœmy siê, ¿e Szko³a Podstawowa we Wierzonce, która 
jesieni¹ prze¿ywaæ ma swój jubileusz 110. rocznicy istnienia, bêdzie 
mia³a now¹ Pani¹ Dyrektor. Zosta³a ni¹ dotychczasowa nauczycielka 
matematyki i informatyki z Gimnazjum nr 2 w Swarzêdzu, pani Ewa 
Madanowska. Mam nadziejê, ¿e bêdzie dobrze siê czu³a w naszym 
miejscu i z ³atwoœci¹ pokocha nasze dzieci oraz nawi¹¿e pomyœlny 
kontakt z rodzicami. Odwiedzaj¹c w tych dniach szko³ê mia³em okazjê 
przekazaæ jej najlepsze ¿yczenia. Widzia³em te¿ to wszystko, co zosta³o 
zrobione w czasie wakacji. Ogromnie siê tym cieszê. Kiedy popatrzy siê 
jeszcze na boisko sportowe, to widaæ jak wielkie zmiany dokona³y siê w 
tych latach. To bardzo dobrze, bo niezwykle istotne jest, ¿eby nasze  
dzieci mog³y siê uczyæ w dobrych warunkach, w dobrze wyposa¿onej 
placówce. Do tego wielkim atutem tego miejsca jest to, ¿e klasy nie s¹ 
liczne. W mieœcie za naukê swoich pociech w 15-osobowej klasie 
rodzice p³ac¹ w prywatnej szkole po kilkaset z³otych miesiêcznie. Tutaj 
w takich warunkach dzieci mog¹ siê uczyæ bezp³atnie. 

W roku jubileuszu szko³y na pewno bêdziemy chcieli napisaæ jeszcze 
niejedno o tym miejscu. Póki co, b³ogos³awiê wszystkich uczniów, 
nauczycieli oraz dyrekcjê i pracowników naszej szko³y, a tak¿e 
ucz¹cych siê w innych miejscach i ich nauczycieli.      

Na koniec odnotowujê jeszcze jedn¹ pozytywn¹ sprawê. Po wizycie 
radnych z gminy z Komisji Rolnictwa w Wierzenicy (temat numer  
jeden – skandaliczny stan odp³ywu œcieków i szamb w kilku punktach 
w naszej miejscowoœci) zacz¹³ siê ruch wokó³ sprawy poszerzenia 
cmentarza.  Nie mo¿emy dokonaæ zakupu ok. 1/2 ha ziemi od Agencji 
Rolnej Skarbu Pañstwa, poniewa¿ nie ma planu zagospodarowania 
miejscowoœci i nie wiadomo czy gmina w tym miejscu dopuszcza coœ 
takiego. Stosowne pismo wystosowa³em rok temu, jeszcze sporo czasu 
przed wyborami. Dot¹d nie by³o ¿adnej odpowiedzi. Przypomnia³em 
radnym o tej sprawie. Cieszê siê, ¿e coœ ruszy³o.    

  
Przez rêce Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy Niemo¿liwych, 

Bo¿e b³ogos³aw.

                                                                           x Przemys³aw Kompf
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Pod  koniec maja Wierzenica i Wierzonka stanê³y do konkursu w ramach 
projektu „Bud¿et Obywatelski” zaproponowanego przez Urz¹d Miasta 
i Gminy Swarzêdz. Wierzenica przygotowa³a du¿y projekt dotycz¹cy 
rewitalizacji Placu Cieszkowskiego przy naszym koœciele, Wierzonka jako 
projekt ma³y zg³osi³a pomys³ dokoñczenia i zagospodarowania boiska 
sportowego.  Kiedy oba projekty pod koniec czerwca zosta³y przyjête, od 
lipca ruszy³a akcja zbierania podpisów. By³a proœba w koœciele o solidarne 
wsparcie mieszkañców. By³ te¿ apel o pomoc w zbieraniu podpisów poza 
parafi¹. Zwróciliœmy siê równie¿ do wszystkich przyjació³ Wierzenicy 
spoza naszej parafii.  Dzisiaj wielu osobom mo¿emy dziêkowaæ za pomoc 
i zaanga¿owanie. „Wierzeniczenia” przygotowa³y specjalny materia³ 
promocyjny, który  by³ rozprowadzany na terenie naszej gminy.

Akcja zbierania podpisów trwa do 18 wrzeœnia. Teraz wa¿na jest 
koñcówka. Jeszcze raz apelujemy: jeœli znacie kogoœ z terenu naszej 
gminy, zwróæcie siê do niego bezpoœrednio i poproœcie, aby zag³osowa³ 
na nasze oba projekty, albo przynajmniej na nasz du¿y, jeœli zamierza 
poprzeæ jakiœ inny ma³y z terenu swojej miejscowoœci. Wykorzystajmy 
szansê, ¿e mnóstwo osób nie s³ysza³o wcale o Bud¿ecie Obywatelskim 
i nie interesuje siê nim. Chêtnie nam pomog¹, jeœli siê do nich 
zwrócimy.

Nie wiem, czy uda nam siê wygraæ rywalizacjê. Z pokor¹ przyjmiemy 
werdykt obywatelskiego g³osowania. Chcemy mieæ jednak œwiadomoœæ, 
¿e jako lokalna wspólnota zrobiliœmy wszystko, co w naszej mocy, by 
pozyskaæ jak najwiêksze poparcie spo³eczne, ¿e nie przegraliœmy przez 
zwyk³e lenistwo i brak zaanga¿owania. 

Maciej Dominikowski
redaktor odpowiedzialny „Wierzeniczeñ”

so³tys wsi Wierzenica



4 5Wierzeniczenia 6 [121] 2015

Pod  koniec maja Wierzenica i Wierzonka stanê³y do konkursu w ramach 
projektu „Bud¿et Obywatelski” zaproponowanego przez Urz¹d Miasta 
i Gminy Swarzêdz. Wierzenica przygotowa³a du¿y projekt dotycz¹cy 
rewitalizacji Placu Cieszkowskiego przy naszym koœciele, Wierzonka jako 
projekt ma³y zg³osi³a pomys³ dokoñczenia i zagospodarowania boiska 
sportowego.  Kiedy oba projekty pod koniec czerwca zosta³y przyjête, od 
lipca ruszy³a akcja zbierania podpisów. By³a proœba w koœciele o solidarne 
wsparcie mieszkañców. By³ te¿ apel o pomoc w zbieraniu podpisów poza 
parafi¹. Zwróciliœmy siê równie¿ do wszystkich przyjació³ Wierzenicy 
spoza naszej parafii.  Dzisiaj wielu osobom mo¿emy dziêkowaæ za pomoc 
i zaanga¿owanie. „Wierzeniczenia” przygotowa³y specjalny materia³ 
promocyjny, który  by³ rozprowadzany na terenie naszej gminy.

Akcja zbierania podpisów trwa do 18 wrzeœnia. Teraz wa¿na jest 
koñcówka. Jeszcze raz apelujemy: jeœli znacie kogoœ z terenu naszej 
gminy, zwróæcie siê do niego bezpoœrednio i poproœcie, aby zag³osowa³ 
na nasze oba projekty, albo przynajmniej na nasz du¿y, jeœli zamierza 
poprzeæ jakiœ inny ma³y z terenu swojej miejscowoœci. Wykorzystajmy 
szansê, ¿e mnóstwo osób nie s³ysza³o wcale o Bud¿ecie Obywatelskim 
i nie interesuje siê nim. Chêtnie nam pomog¹, jeœli siê do nich 
zwrócimy.

Nie wiem, czy uda nam siê wygraæ rywalizacjê. Z pokor¹ przyjmiemy 
werdykt obywatelskiego g³osowania. Chcemy mieæ jednak œwiadomoœæ, 
¿e jako lokalna wspólnota zrobiliœmy wszystko, co w naszej mocy, by 
pozyskaæ jak najwiêksze poparcie spo³eczne, ¿e nie przegraliœmy przez 
zwyk³e lenistwo i brak zaanga¿owania. 

Maciej Dominikowski
redaktor odpowiedzialny „Wierzeniczeñ”

so³tys wsi Wierzenica



6 7Wierzeniczenia 6 [121] 2015

Jest to jedno z zadañ roku 2016.  
Na bitym trakcie miêdzy 
Kicinem a Wierzenic¹ chcemy 
przy drodze ustawiæ kapliczki 
ró¿añcowe, które maj¹ byæ 
zachêt¹ dla pielgrzymów 
i turystów id¹cych t¹ drog¹, by 
w trakcie marszu zechcieli 
zostawiæ w tej przestrzeni cz¹stkê 
swojej modlitwy. Ma byæ to te¿ 
wyraz naszej wspólnej pamiêci 
o dwóch kap³anach pracuj¹cych 
zarówno na rzecz Kicina, jak 
i Wierzenicy: o ks. Alfredzie 
Studniarskim i Ludwiku Haasse.  
Ka¿dy z nich mieszkaj¹c w 
Kicinie pe³ni³ osobno te¿ funkcjê 
proboszcza parafii w Wierzenicy. 
Dziesi¹tki lat przemierzali drogê 
miêdzy jedn¹ a drug¹ 
miejscowoœci¹. Jak mo¿emy 
przypuszczaæ, zapewne niejeden 
ró¿aniec odmówili w czasie tej 
wêdrówki, powierzaj¹c Bo¿emu 
prowadzeniu sprawy obu parafii, 
tutejszych ludzi i zapewne te¿ 
sprawy Koœcio³a i Ojczyzny. 
Jeden i drugi zas³u¿y³ sobie na 
nasz¹ wdziêczn¹ pamiêæ. 

Rok 2016 znaczony bêdzie wiosn¹ licznymi obchodami 
upamiêtniaj¹cymi 1050-lecie chrzeœcijañstwa na ziemiach polskich. 
Obok uroczystoœci centralnych, bêdzie ca³y szereg obchodów lokalnych.  
Przydro¿ne kapliczki bêd¹ znakiem naszego lokalnego wk³adu 
w jubileuszowe obchody. Chcemy je ustawiæ i poœwiêciæ w pierwsz¹ 
niedzielê paŸdziernika 2016 roku. Akurat w tym dniu od kilku lat pod¹¿a 
ró¿añcowa pielgrzymka z Wierzenicy do Kicina. 

Aby zamys³ ten zrealizowaæ, 
niektóre dzia³ania trzeba 
podj¹æ ju¿ w tym roku. 
Najpilniejsz¹ spraw¹ sta³a siê 
decyzja, kto wyrzeŸbi 20 
tajemnic ró¿añcowych. Jest to 
zadanie najbardziej 
czasoch³onne. Tego nie da siê 
zrobiæ w jednej chwili. Dnia 
29 czerwca nast¹pi³o 
ostateczne rozstrzygniêcie. 
Po  wizycie w Kcyni, w której 
byli wraz ze mn¹  Maciej 
Dominikowski - so³tys 
Wierzenicy i pan Jacek 
Napiontek jako przedstawiciel 
parafii w Kicinie,  zadanie to 
przyj¹³ na siebie artysta ludowy 
i rzeŸbiarz pan Piotr Woliñski. 
W³aœnie on ka¿dego roku 
przygotowuje dla nas rzeŸbê 
œw. Miko³aja, któr¹ w dniu 
3 maja wrêczamy kolejnym 
Przyjacio³om Wierzenicy. 
Znamy jego solidnoœæ i du¿y 
kunszt artystyczny. Do tego 
jego propozycja cenowa odpowiada³a naszym oczekiwaniom i 
mo¿liwoœciom. Wczeœniej pojawia³y siê pomys³y, które koszt kapliczki 
podwy¿sza³y dwu- a nawet trzykrotnie. Parafia funkcjonuj¹ca tak¿e
w przestrzeni materialnej nie mo¿e zgodziæ siê na rozwi¹zania, które 
mog³yby znacznie obci¹¿yæ j¹ pod wzglêdem ekonomicznym. 

Wszystkie czêœci bêd¹ jednolitego kszta³tu p³askorzeŸbami, o okreœlonej 
wielkoœci. Pierwsze tajemnice ró¿añca bêd¹ gotowe ju¿ we wrzeœniu 
tego roku. To pozwoli rozpocz¹æ przygotowywanie 20 identycznych 
kapliczek. Ich projekt jest ju¿ gotowy. Przewidziany koszt ca³oœci 
przedsiêwziêcia zamyka siê w kwocie 40.000 z³, czyli 2.000 z³ od jednej 
kapliczki, razem z rzeŸb¹. Obie parafie kosztami podziel¹ siê po 
po³owie. Oczywiœcie ka¿dy bêdzie móg³ do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê. 

Wraca temat kapliczek różańcowych
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Ca³y tekst napisa³em w pocz¹tku lipca, krótko po przyjeŸdzie z Kcyni. 
W ostatnim dniu lipca nasz redaktor odpowiedzialny, Maciej 
Dominikowski odebra³ przesy³kê. Pierwsza wyrzeŸbiona w drewnie 
tajemnica ró¿añcowa jest ju¿ gotowa. W niedzielê 2 sierpnia pokaza³em 
j¹ mieszkañcom parafii i goœciom obecnym w koœciele. Tydzieñ póŸniej 
przekaza³em j¹ do Kicina. Tam rozpoczn¹ siê prace nad przygotowaniem 
kapliczek.

                                                    x Przemys³aw Kompf  

Dnia 9 lipca w godzinach porannych uda³em siê do W¹sosza, niewielkiej 
miejscowoœci w województwie dolnoœl¹skim, po³o¿onej kilka kilometrów 
od Rawicza w stronê Lubina. Znajduje siê tam sklep specjalizuj¹cy siê w 
sprzeda¿y organów koœcielnych. Oczywiœcie jecha³em umówiony na tê 
wizytê. Podczas sympatycznej rozmowy dokona³em ostatecznego wyboru 
instrumentu muzycznego przeznaczonego dla kaplicy w Kar³owicach. 
Przedtem zbiera³em informacje, prowadzi³em rozmowy, patrzy³em na 
ceny. Pierwsze rozstrzygniêcie dotyczy³o kwestii: organy tradycyjne, czy 
elektroniczne. Patrz¹c w perspektywie przysz³oœci, z ciê¿kim sercem i nie 
bez bólu zdecydowa³em: elektroniczne. Potem zastanawia³em siê: 
analogowe, czy cyfrowe, wreszcie: u¿ywane, czy nowe. Cyfrowe s¹ lepsze 
od analogowych, nowe s¹ lepsze od u¿ywanych. Krok po kroku 
dochodzi³em do podjêcia decyzji. Wreszcie maj¹c trochê zabezpieczenia 
finansowego w postaci deklaracji pomocy przy zakupie, dokona³em w 
W¹soszu wyboru, który uwzglêdnia i tê mo¿liw¹ pomoc i realia parafii. 
Zdecydowa³em o zakupie nowych organów cyfrowych firmy Johannus 
model Opus 250. Myœlê, ¿e bêdzie to instrument odpowiedni dla naszej 
kaplicy. Koszt tego zakupu to 30.500 z³. Z tego ok. 26.000 to cena samego 
instrumentu, reszta to koszt sprowadzenia go z Holandii i monta¿u. Trzeba 
powtórzyæ: tylko ¿yczliwa pomoc przyjació³ parafii umo¿liwia ten zakup. 
Mam nadziejê, ¿e znajdziemy osobê, która bêdzie mog³a podj¹æ siê gry na 
tych organach. 

Ca³y ten tekst napisa³em krótko po przyjeŸdzie z W¹sosza.  Mocnym 
pchniêciem tej sprawy do przodu by³em naprawdê poruszony i 
uradowany, aczkolwiek daleko jest jeszcze do realizacji zadania. Monta¿ 

ma nast¹piæ we wrzeœniu.  Ze wzglêdu na nasze wyjazdy i zaplanowany 
mój prywatny wyjazd, nawet nie chcia³em, by by³o to wczeœniej. Kiedy  
we wrzeœniu  uka¿¹ siê „Wierzeniczenia”, organy  mog¹ nie byæ jeszcze 
zamontowane w Kar³owicach, ale i tak powinniœmy zd¹¿yæ du¿o przed 
odpustem ku czci Jezusa Dobrego Nauczyciela.

   x Przemys³aw Kompf

Tegoroczny wyjazd wakacyjny zorganizowany zosta³ na Warmii, w 
ma³ej miejscowoœci  Kêb³owo. Mieliœmy tam do dyspozycji schronisko 
m³odzie¿owe. Standard tego obiektu by³ nieco ni¿szy ni¿ rok temu w 
Prudniku. Naoko³o by³ las, cisza i spokój.  Zarówno wyjazd dzieciêco-
m³odzie¿owy, jak i doros³ych uda³ siê pod wzglêdem pogodowym.  Z 
osób uczestnicz¹cych w wyjeŸdzie ma³o kto zna³ te tereny. Kilka osób 
sygnalizowa³o, ¿e by³y w sanktuarium w Œwiêtej Lipce.
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Co zwiedzaliœmy? Obie grupy by³y we wspomnianym sanktuarium w 
Œwiêtej Lipce. Wszyscy mieli okazjê pos³uchaæ koncertu  wykonanego 
na piêknie odnowionych koœcielnych organach. Atrakcj¹, szczególnie dla 
dzieci, by³y figury anio³ów i œwiêtych poruszaj¹cych siê w czasie gry. 
       
Mieliœmy okazjê zobaczyæ sanktuarium w Stoczku Klasztornym. Rok 
temu w Prudniku widzieliœmy celê, w której ubecja bezkarnie 
przetrzymywa³a Prymasa Stefana Wyszyñskiego. Klasztor w Stoczku by³ 
pierwszym miejscem jego izolacji. W Zapiskach wiêziennych z tego 
czasu przechowa³ siê wymowny zapis, który utrwali³ mi siê w pamiêci: 
„Lêk aposto³a jest pierwszym sprzymierzeñcem nieprzyjació³ sprawy. 
Zmusiæ do milczenia przez lêk to pierwsze zadanie strategii 
bezbo¿niczej.” 

Doroœli mieli okazjê 
zobaczyæ jeszcze 
sanktuarium w 
Kroœnie.  Przez 
kilkadziesi¹t lat,  
jeszcze w czasach 
niemieckich,  sta³o ono 
puste. Zakonników, 
którzy przedtem byli 
opiekunami tego 
miejsca wypêdzono. 
W czasach polskich 
pierwszy ksi¹dz 
pojawi³ siê tam 
dopiero 20 lat temu. 
Zupe³nie niedawno 
zmar³. Podczas swojej 
pos³ugi kap³añskiej 

w tym miejscu musia³ podj¹æ 
siê wyzwania odnowienia 
ca³oœci œwi¹tyni wraz z 
przyleg³oœciami. Sporo 
trzeba by³o zrobiæ 
w pierwszej kolejnoœci. 
Zwa¿ywszy, ¿e pobliskie 
miejscowoœci licz¹ razem 
400 mieszkañców, zadanie 
wydawaæ siê musi trudno 
wykonalne. A¿ nadto 
widoczne s¹ œlady 
zaniedbañ. Dostrzec jednak ju¿ mo¿na znaki nadziei w tym, co zosta³o 
zrobione. Poruszy³ mnie entuzjazm m³odego ksiêdza  Macieja, który by³ 
przekonany, ¿e uda siê to wszystko zrobiæ. W³aœnie tam w Kroœnie 
dziêkowa³em Bogu za dzie³o odnowienia naszej wierzenickiej œwi¹tyni.  
Przeprasza³em te¿, ¿e nieraz narzeka³em na rozmaite trudnoœci.

Obie grupy zwiedza³y teren bunkrów w dawnej wojennej kwaterze 
Hitlera - Wilczy Szaniec ko³o Kêtrzyna. Mieliœmy okazjê pos³uchaæ 
ciekawej opowieœci przewodnika, który mówi³ nam jak wygl¹da³o ¿ycie 
w tym dziwnym miejscu. Przypomnia³ te¿ historiê najpowa¿niejszego 
zamachu na Hitlera, którego dokonano tam w lipcu 1944 roku.  Po tym 
zdarzeniu Hitler powiedzia³, ¿e to sama Opatrznoœæ go ocali³a. Tak mu 
siê zdawa³o. Grube uszkodzone mury bunkrów oczywiœcie robi¹ 
wra¿enie, ale po latach nie czuje siê ju¿ na szczêœcie grozy tego miejsca.  
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W Lidzbarku Warmiñskim bardzo 
³adne jest strze¿one miejskie 
k¹pielisko nad jeziorem. Wszystko 
piêknie zagospodarowane, woda 
czysta. Ludzi przy ³adnej pogodzie 
nie brakowa³o. Nasze dzieciaki kilka 
razy odwiedza³y to miejsce. Myœlê, 
¿e mia³y sporo radoœci z tych k¹pieli. 
Oczywiœcie, dzieci zawsze korzystaj¹ 
z uroków wody pod opiek¹ 
ratownika, który specjalnie 
dopilnowuje grupy. Nie ma mowy 
o wchodzeniu do wody samopas.  

Hitem tegorocznego wyjazdu by³ sp³yw kajakami po rzece £ynie. Jest 
ona doœæ spokojna, niezbyt g³êboka i bezpieczna. Z dzieci prawie 
wszystkie p³ynê³y kajakiem po 
raz pierwszy w ¿yciu. Dla 
bezpieczeñstwa wszyscy 
za³o¿yli specjalne kapoki. 
By³em zaskoczony, ¿e tak wielu 
doros³ych zdecydowa³o siê na 
udzia³ w sp³ywie. Najstarsi mieli 
dobrze po siedemdziesi¹tce. Nie 
s³ysza³em, ¿eby ktoœ by³ 
niezadowolony z tej wyprawy. 
Pocz¹tek trasy wyznaczony by³ 
kilka kilometrów od Lidzbarka, 
zakoñczenie w samym œrodku miasta przy zamku. W koñcówce trasy na 
odcinku miejskim p³ynêliœmy pod kilkoma mostami i k³adkami 
przerzuconymi przez rzekê, pozdrawiaj¹c id¹cych przechodniów.  

Na koniec trzeba podziêkowaæ tym, którzy wsparli materialnie nasze 
wyjazdy. Przy wyjeŸdzie doros³ych mogliœmy, jak co roku, liczyæ na 
pomoc Starostwa Powiatowego w Poznaniu i Pañstwowego Funduszu 
Osób Niepe³nosprawnych. Przy wyjeŸdzie dzieci wsparli nas: Urz¹d 
Miasta i Gminy Swarzêdz, Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Swarzêdzu, 
Caritas Archidiecezji Poznañskiej, sieæ handlowa „Piotr i Pawe³”, spó³ka 
Consdata i inni. Wszystkim dziêkujemy. 
                                                                           x Przemys³aw Kompf

Pod koniec tygodnia poprzedzaj¹cego niedzielê 21 czerwca 
2015 roku dostaliœmy informacjê o poœwiêceniu kapliczki w 
Stawiskach. Chêæ bezpoœredniego obejrzenia jej oraz kilka informacji 
jakie ju¿ wczeœniej chcieliœmy zweryfikowaæ w ró¿nych miejscach 
sprawi³y, ¿e nasze kilkudniowe wakacje by³y kolejn¹ wêdrówk¹ œladami 
Cieszkowskich. W niedzielê 5 lipca dotarliœmy do dworu w Nowej 
Suchej miejsca narodzin Augusta Cieszkowskiego. Stara rodowa 
siedziba Cieszkowskich po latach odzyskanej za spraw¹ prof. Marka 
Kwiatkowskiego œwietnoœci zwolna ponownie podupada. Od kustosz 
Jolanty Radzikowskiej dowiedzieliœmy siê, ¿e nie ma pod dworem 
piwnic, gdzie sta³ budynek mieszcz¹cy dworsk¹ kuchniê oraz jaka by³a 
lokalizacja stawów. Nasze zbiory wzbogaci³y siê o ksi¹¿kê M. 
Kwiatkowskiego Sucha muzeum i jego historia. Przekazaliœmy 
ubieg³oroczne numery specjalne „Wierzeniczeñ” i „Wieœci 
Akademickich”. Na cmentarzu w Kopciach nie znaleŸliœmy grobów 
Cieszkowskich, o których istnieniu wiedzieliœmy z korespondencji 
udostêpnionej nam przed laty przez Halszkê Cieszkowsk¹-Dembiñsk¹. 
Nie ma te¿ co sprawdziliœmy, w tym przypadku nie mamy pewnoœci czy 
by³y, ich grobów na cmentarzu parafialnym w Jeruzalu. Spotkaliœmy siê 
z jeruzalskim proboszczem ks. Leszkiem Bajurskim. Okazuje siê, ze 
serialowa popularnoœæ Wilkowyje z serialu Ranczo ma te¿ swoje cienie. 
Kiedy zabiega o œrodki na renowacjê koœcio³a spotyka siê z 
przekonaniem, ¿e popularnoœæ miejsca  przek³ada siê na finanse parafii 
a tak niestety nie jest. Ponad 20 lat temu w mauzoleum Floriana 
Cieszkowskiego zosta³a zamontowana p³yta nagrobna rycerza nie 
maj¹ca ¿adnego zwi¹zku z t¹ budowl¹. Ks. Leszek ma zamiar po 
zebraniu œrodków finansowych zmieniæ pod³ogê w prezbiterium, obecna 
zosta³a nabita na star¹. Znalaz³ informacjê mówi¹c¹, ¿e pod 
prezbiterium s¹ dwa sklepy (krypty); z prochami proboszczów i byæ 
mo¿e kolatorów a przy okazji bêdzie mo¿na to zweryfikowaæ. 
Cieszkowskim œwi¹tynia zawdziêcza ambonê i obraz Jezusa 
Ukrzy¿owanego w o³tarzu g³ównym. Interesuj¹ce nas dokumenty 
archiwalne trafia³y do diecezjalnego archiwum i s¹ trudno osi¹galne. Na 
rynku w Jeruzalu i w kilku innych miejscach nasz¹ uwagê zwróci³y 
oznakowania i opisy szlaku rowerowego  Œladami planu filmowego 
serial Ranczo. 

Dziêki ¿yczliwoœci El¿biety i Adama Trojanowskich mogliœmy 
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nocowaæ we dworze w £ukówcu. 
Czyli pod dachem gdzie zapewne po 
œlubie spêdzali swoje pierwsze 
wspólne chwile Helena (Halina) i 
August Cieszkowscy. Dwór jest ju¿ w 
pe³ni wyremontowany, wnêtrza 
dostosowane do aktualnych potrzeb. 
Niestety nie mieliœmy szczêœcia i nie 
obejrzeliœmy zabytkowego portalu, 
akurat ponownie trafi³ do renowacji.  
Nastêpny dzieñ rozpoczêliœmy od 
sympatycznej wizyty w bibliotece 
w Jeruzalu gdzie zostawiliœmy zestaw 
materia³ów zwi¹zanych z obchodami 
200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. 21 czerwca nie 
mogliœmy byæ w Stawiskach teraz 
dotarliœmy tam. Kapliczka z figur¹ 
Jezusa Frasobliwego poœwiêcona 
przez ks. proboszcza Krzysztofa 
Pawelca znajduje siê nieco w g³êbi za 

boiskiem do pi³ki no¿nej. Stoi w  s¹siedztwie terenu gdzie do  1945 roku 
znajdowa³ siê dwór Cieszkowskich (spalony przez  ¿o³nierzy 
radzieckich). Jest umieszczona na poskrêcanym pniu sosny a obok 
postawiono obok tablicê informuj¹c¹ o istnieniu dworu. Jak nam powie-

dzia³ Waldemar 
Sawicki, 
poznaliœmy go 
przed laty jako 
so³tysa a obecnie 
jest radnym 
gminnym, bêdzie 
jeszcze wyryta na 
kamieniu data 
poœwiêcenia 
kapliczki. To on 
by³ g³ówny 
inicjatorem 
przedsiêwziêcia a 
ze strony parafii 

wspiera³ go wikariusz ks. Robert Bartosik. Inicjatywa spotka³a siê 
bardzo przychylnym odzewem i zaanga¿owaniem ze strony 
mieszkañców wsi. Pan Waldek nie zamierza poprzestaæ na tym co ju¿ 
jest. Zabiega o to by na terenie miêdzy kapliczk¹ a boiskiem pi³karskim 
powsta³y kolejne obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym dla dzieci. 
Cieszy nas, ¿e miejsce bêd¹ce siedzib¹ Paw³a  ojca Augusta 
Cieszkowskiego zosta³o upamiêtnione w ramach kontynuacji 200. 
rocznicy jego urodzin. To tam po powrocie z grêbkowskiego koœció³ka, 
w którym zosta³ natchniony modlitw¹ Ojcze Nasz, zacz¹³ formu³owaæ 
myœli swojego najwiêkszego dzie³a filozoficznego Ojcze nasz. 
Kapliczka w Stawiskach nie jest jedyn¹ now¹ w parafii Grêbków. 
Twierdz¹ca odpowiedŸ na pytanie czy chcemy zobaczyæ jeszcze inne 
nowe kapliczki zaowocowa³a dojazdem do dwóch kolejnych powsta³ych 
z pomys³owo wykorzystanych pni drzew. Nim trafiliœmy do ks. Pawelca 
pan Waldek pokaza³ nam w Grêbkowie miejsce gdzie w czasach 
Augusta byæ mo¿e sta³ drewniany koœció³. Spotkany w Stawiskach 
Andrzej Mróz, Polak ze Sztokholmu pos³uchawszy o Auguœcie 
podsumowa³ jego postaæ s³owami: nasz cz³owiek w Europie. 
Odwiedziliœmy te¿ osoby zwi¹zane z dzia³aniami rocznicowymi na 
ziemi wêgrowskiej: Ewê Trojanowsk¹  Sekretarz Gminy Grêbków, 
Ma³gorzatê Piórkowsk¹  Dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Wêgrowie. Szereg informacji 
zwi¹zanych z Cieszkowskimi 
zawdziêczamy Kamili Juœkiewicz z 
Urzêdu Miasta i Gminy Mrozy, nie 
uda³o siê nam zastaæ jej. W UMiG 
otrzymaliœmy mapê i przewodnik 
wspomnianego ju¿ szlaku rowerowego 
œladami serialu Ranczo. Obejrzeliœmy w 
Mrozach, te¿ serialowy, wagonik 
tramwaju konnego. W Ceg³owie 
spotkaliœmy siê z Danut¹ Grzegorczyk  
Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej, równie¿ wspomagaj¹c¹ nas 
informacjami z krêgu Cieszkowskich. 
Ko³o P³omieñca s¹siaduj¹cego z 
Jeruzalem, w rezerwacie Florianów 
uda³o siê nam dotrzeæ do odnowionego „Bia³ego s³upa” stoj¹cego 
w miejscu gdzie zmar³ Florian Cieszkowski. Bêd¹c na cmentarzu 
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w Jeruzalu pytaliœmy o ewentualne pochówki Cieszkowskich napotkane 
osoby. Halinie Wróbel z domu ¯ytkowiak mieszkance £ukówca  (na 
odleg³y od domu o ponad 2 kilometry cmentarz gdzie spoczywa m¹¿ 
przyje¿d¿a rowerem) to nazwisko nie by³o obce. Nastêpnego dnia 
odwiedziliœmy j¹ w jej domu. Ma 79 lat i mieszka w dawnym czworaku 
przebudowanym z równoleg³ego do drogi bocznej na równoleg³y do 
drogi g³ównej. Jej teœæ Kazimierz by³ stelmachem i mieszka³ w 
dworskich czworakach. Pok³óci³ siê z jakimœ dworskim urzêdnikiem 
(zarz¹dc¹ ?) i poszed³ na wieœ, na swoje. Od Cieszkowskiego dosta³ 
kawa³ek ziemi. Kiedy ?, by³o to przed narodzinami mê¿a naszej 
rozmówczyni czyli przed 1930 rokiem. Najpierw dwór zabrania³ mu 
pobudowaæ siê ale Cieszkowski powiedzia³ mu, ¿e ma siê budowaæ. 
Postawi³ drewniany dom, potem sprzeda³ go i kupi³ murowany czworak. 
Przebudowa³ go przed 1938 rokiem. By³ cz³owiekiem zaradnym i 
pracowitym. Z czasem naby³ szerokom³otn¹ maszynê (m³ockarniê), 
któr¹ te¿ po¿ycza³ od niego dwór. Postawa Cieszkowskiego i czas tych 
zdarzeñ zdaj¹ siê jednoznacznie wskazywaæ, ¿e by³ nim „Guga” czyli 
August Adolf. W trakcie rozmowy okaza³o siê, ¿e wielu miejsc, o 
których mowa ju¿ nie ma. Doœwiadczyliœmy, ¿e w £ukówcu podobnie 
jak w Stawiskach dziœ nie³atwo dojœæ gdzie by³a dworska czêœæ wsi 
(folwark). Rozmówczyni zaproponowa³a nam spacer w trakcie  którego 
pokaza³a gdzie s¹ b¹dŸ by³y stawy, w tym zwany zimochów. Byæ mo¿e 
powstawa³y one za czasów kiedy £ukówcem zarz¹dza³ Felicjan 
Cieszkowski-Dembiñski. Jego nazwisko nasza rozmówczyni zna³a.
Przemieszczaj¹c siê z podlaskich do lubelskich w³oœci Cieszkowskich 
obejrzeliœmy w Seroczynie dwór nale¿¹cy do Ignacego  brata Paw³a. 
Seroczyn to miejsce urodzin Kajetan Cieszkowskiego pseudonim Æwiek 
znanego dowódcy oddzia³u w powstaniu styczniowym. 
W Siennicy Ró¿anej spotkaliœmy siê z niezwykle serdecznym 
przyjêciem ze strony  wicedyrektor Anny Kowalik i Moniki Nagowskiej 
(g³ówna animatorka powrotu Augusta Cieszkowskiego na 
Lubelszczyznê). Nie spotkaliœmy Jacka Jagie³³o kieruj¹cego Zespo³em 

Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego, niestety zachorowa³. Nasze oczy 
cieszy³y nad wejœciem do placówki tablice z nazwiskiem Augusta 
Cieszkowskiego w nazwach poszczególnych szkó³. W Surhowie 

porozmawialiœmy z ks. Edwardem £atk¹. Podzieli³ siê z nami swoj¹ 
wiedz¹ o podziemiach pod prezbiterium surhowskiej œwi¹tyni. Pokaza³ 
jej ci¹gle jeszcze odnawiane, teraz organy, wnêtrze. Nie mia³ nowych, 
wczeœniej kilkakrotnie rozmawialiœmy telefonicznie, informacji na 
temat pochówku Gabryeli  siostry Augusta. Mogliœmy zobaczyæ 
orygina³ ksi¹g z 1820 roku z zapisem o jej œmierci. Dyrektor Monika 
£ukasik opowiedzia³a nam o korowodach administracyjnych 
zwi¹zanych z dokumentacj¹ remontow¹ pa³acu w Surhowie. 
Zajrzeliœmy do pa³acowych pomieszczeñ, w których na szczêœcie nic nie 
zmieni³o siê na gorsze. Zeszliœmy do piwnic, które tak jak w Wierzenicy 
s¹ tylko po bokach. Zachowa³a siê w nich pochodz¹ca z drugiej po³owy 
lat trzydziestych XX wieku pompa, któr¹ t³oczono wodê do 
wewnêtrznej instalacji wodoci¹gowej. Nie tak dawno dowiedzieliœmy 
siê o jej istnieniu od Jadwigi B³a¿ejewicz  córki Zygmunta 
Skolimowskiego, ostatniego przedwojennego dzier¿awcy Surhowa. Nie 
spotkaliœmy siê z Ann¹ Horeck¹, przez któr¹ w 2009 roku nawi¹zaliœmy 
kontakty z surhowsk¹ placówk¹, dzieñ wczeœniej ni¿ planowa³a posz³a 
na urlop. Œladów Cieszkowskich i Kickich poszukiwaliœmy w Or³owie 
Drewnianym  dworu czy jak kto woli pa³acu, Or³owie Murowanym oraz 
Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Przed wyjazdem z Siennicy 
Ró¿anej spotka³a nas niezwykle mi³a niespodzianka. Anna Kowalik 
wrêczy³a nam dokument przyznaj¹cy nam tytu³ Przyjaciel Szko³y. 
Mieliœmy otrzymaæ go 28 kwietnia podczas uroczystoœci Dnia Patrona  
Siennickie Augustynki. Wtedy jednak nie mogliœmy tam pojechaæ. 
Wracaj¹c zajrzeliœmy do po³o¿onych ko³o Che³ma miejscowoœci: Staw, 
Czu³czyce, Przysió³ek zwi¹zanych z rodzin¹ Ignacego Cieszkowskiego. 
Nie ma w nich teraz bezpoœrednich œladów Cieszkowskich. W 
Sobieszynie (powiat rycki) obejrzeliœmy koœció³ Nawiedzenia 
Najœwiêtszej Maryi Panny z grobami Kickich  babcia Augusta i 
rodzeñstwo jego matki, rozmawialiœmy z ks. Bogdanem Potapczukiem. 
Zobaczyliœmy popadaj¹cy w ruinê pa³ac, za³o¿enie architektoniczne jest 
tam podobne jak w Or³owie Murowanym. Oba mia³y s³u¿yæ szczytnym 
ideom realizowanym przez Kajetana Kickiego  brata Zofii  matki 
Augusta. 
W czasie naszej wêdrówki okaza³o siê, ¿e krótko przed nami œladami 
Cieszkowskich wêdrowa³a liczna grupa leœników z ca³ej Polski, w tym 
Pawe³ Springer z Leœnictwa Mechowo. Mówiono nam o tym, b¹dŸ 
widzieliœmy wpisy do ksi¹g pami¹tkowych w Suchej, Wêgrowie, 
Jeruzalu. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Od niepamiêtnych czasów bocian bia³y (Ciconia ciconia) otaczany jest 
w Polsce szczególnymi wzglêdami i szacunkiem. Wed³ug wierzeñ 
ludowych powsta³ z cz³owieka, który sprzeciwi³ siê bogu i za karê 
oczyszcza œwiat z wszelkiego plugastwa. Julian Krzy¿anowski opisuje to 
tak: gdy p³azy i gady na œwiecie rozmno¿y³y siê nadmiernie, Bóg zebra³ 
je do worka, zawo³a³ cz³owieka i kaza³ mu worek zanieœæ nad morze i 
zawartoœæ wysypaæ do wody. Cz³owiek jednak nie umia³ opanowaæ 
ciekawoœci, rozwi¹za³ po drodze worek by zobaczyæ(...) wówczas gady i 
p³azy wymknê³y siê i rozpe³z³y po ziemi. Za karê Bóg zamieni³ 
niefortunnego pos³añca w bociana i skaza³ go na ³owienie 
wypuszczonych stworów.

S³owianie wierzyli, ¿e dusza cz³owieka po œmierci zamienia siê w 
bociana, ¿e ptak ten mo¿e sprowadziæ nieszczêœcie na przeœladuj¹c¹ go 
osobê, a nawet przynieœæ p³on¹c¹ ¿agiew, by pomœciæ œmieræ swoich 
piskl¹t. Bocian by³ wiêc nietykalny, czyli od dawna objêty zwyczajow¹ 
ochron¹. Zakazywano nawet zjadania jego miêsa.
Bocian wystêpuje tam, gdzie przyroda nie zosta³a drastycznie 
przekszta³cona. Jeœli wycofuje siê z jakiegoœ terenu, oznacza to spadek 
walorów przyrodniczych. GnieŸdzi siê na ca³ym ni¿u Polski, zw³aszcza 
w okolicach obfituj¹cych w bagna, ³¹ki, pastwiska i ugory. Wydaje g³osy 
okreœlane jako klekot. Natomiast m³ode kwicz¹ i miaucz¹. Od¿ywia siê 
owadami, zw³aszcza pasikonikami, szarañcz¹ i chrz¹szczami. Wbrew 
ogólnemu mniemaniu jego menu zawiera niewiele ¿ab i to jedynie 
mniejsze sztuki (unika du¿ej ¿aby wodnej). Bardzo chêtnie poluje na 
myszy, norki, krety, jaszczurki, rzadziej ryby lub pisklêta ptaków. 

Gniazda zak³ada wysoko na drzewie lub na dachu, wyœcielaj¹c je traw¹, 
s³om¹ lub perzem. Zawsze s¹ to obszerne pos³ania z ga³êzi. Sk³ada w 
nich od trzech do piêciu jaj, które s¹ znacznie mniejsze od jaj gêsi 
domowej. Bociany przylatuj¹ w po³owie kwietnia, a pojedyncze 
osobniki ju¿ w marcu. Przebywaj¹ u nas do po³owy sierpnia. PóŸniej 
odlatuj¹ do Afryki Po³udniowej. Jego wymiary przedstawiaj¹ siê 
nastêpuj¹co: d³ugoœæ ca³ego cia³a ok. 80 cm, rozpiêtoœæ skrzyde³ ok. 200 
cm, waga 3-4 kg. Samym przylotem zwiastuje wiosnê, tê d³ugo 
oczekiwan¹ przez wszystkich porê roku. 

Powszechnym wierzeniem jest pewnoœæ, ¿e tam, gdzie siê gnieŸdzi 
bocian, bêdzie siê szczêœliwie dzia³o oraz ¿e bociany zak³adaj¹ gniazda 
w gospodarstwach dobrych, uczciwych i porz¹dnych ludzi, gdy¿ jak 
mówi przys³owie: „Szczêœliwy dom, gdzie boæki s¹”.

Z zachowania bocianów wró¿ono te¿ pogodê. Je¿eli lata³y wysoko, 
mia³o to zwiastowaæ wczesn¹ wiosnê lub ³adn¹ pogodê, je¿eli nisko  
póŸn¹ wiosnê i brzydk¹ pogodê.
Zyska³ sobie opiniê ptaka solidnego, przezornego, sprawiedliwego, 
wiernego w ma³¿eñstwie i mocno przywi¹zanego do potomstwa. 
Zniszczenie gniazda, jaj lub zabicie piskl¹t uwa¿ane jest za czyn 
karygodny. 
Obszar wystêpowania bociana bia³ego obejmuje Europê Œrodkow¹ i 
Wschodni¹, czêœæ Europy Zachodniej, Pó³wysep Ba³kañski i Pirenejski, 
Afrykê Pó³nocn¹ (Tunezjê, Algieriê, Maroko), Afrykê Po³udniow¹, Azjê 
Mniejsz¹, Armeniê, Azerbejd¿an, Wschodni Irak oraz Iran. Polskê
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 mo¿na nazwaæ królestwem bocianów, bowiem gniazduje tu jedna 
czwarta ca³ej œwiatowej populacji (40 tys. par). Np. w Danii z 4 tys. par 
na pocz¹tku stulecia zosta³o dziœ tylko 6!  W krajach Europy Zachodniej 
dzia³ania zapobiegaj¹ce zanikaniu œrodowisk podmok³ych, a wraz z nimi 
bocianów, podjêto zbyt póŸno. Aby nie pope³niæ tego samego b³êdu, w 
Polsce nale¿y ju¿ teraz zadbaæ o ochronê œrodowisk bociana bia³ego i 
utrzymaæ istniej¹ce jeszcze w naszym kraju tereny podmok³e stanowi¹ce 
¿erowiska tych ptaków. 
Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „pro Natura” w ramach 
ogólnopolskiego Programu Ochrony Bociana Bia³ego i Terenów 
Podmok³ych co roku zbiera dane o liczebnoœci tego gatunku w 
poszczególnych rejonach Polski. Okreœla siê liczbê par, które przyst¹pi³y 
do lêgu, liczbê wyprowadzonych m³odych, przyczyny œmierci ptaków 
itd. Jest to bardzo wa¿ne, poniewa¿ stanowi istotny element planowania 
ochrony tego gatunku. Od paru lat w pracach Polskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Przyrody bierze udzia³ Szko³a Podstawowa im. A. 
Cieszkowskiego w Kicinie. Chêtnych zapraszamy do wspó³pracy.  

foto boæków na kiciñskich polach oraz tekst Leszek Lesiczka
oprac /md/

Daj Panie Bo¿e, by wszystkie pary ¿y³y szczêœliwie i zgodnie. Z lat 
wczeœniejszych odbieram rozmaite sygna³y. Wiele jest niezwykle 
piêknych i buduj¹cych, wprost mi³ych do s³uchania. Ale mia³em te¿ wieœci, 
¿e tu i ówdzie zrobi³o siê krucho. Nawet niektórzy s¹ ju¿ po rozwodzie. 
Kiedyœ bez siebie ¿yæ nie mogli, teraz ze sob¹ ju¿ ¿yæ nie mog¹. 

Ka¿d¹ parê powierzam zawsze Bo¿emu prowadzeniu. Wiem, ¿e z ³ask¹ 
Bo¿¹ trochê trzeba wspó³pracowaæ. Z tym mo¿e byæ ró¿nie i dlatego 
czasami dzieje siê tak, jak siê dzieje. Kiedy b³ogos³awiê nowo¿eñców, 
czyniê to w nadziei, ¿e im siê uda. 

W 2015 roku zg³osi³o siê do œlubu rekordowo du¿o par, ponad 40. 
Dotychczas najwiêcej by³o w 2008 roku - 34. W nastêpnych latach  

bywa³o od 24 do 31. Ile bêdzie ostatecznie w tym roku dopiero siê 
oka¿e. Niekiedy ktoœ przek³ada termin, zmieniaj¹ miejsce uroczystoœci, 
a nawet  rezygnuj¹ zupe³nie. Czasem powiadomi¹, a czasem tego nie 
zrobi¹. W tym roku do sierpnia by³y takie trzy przypadki, ¿e pomimo 
wczeœniejszej rezerwacji, œlubu nie by³o (3 na 33 zg³oszenia). 
Parafialnych œlubów jest kilka rocznie. Reszta to s¹ goœcie z okolicy: z 
terenu naszej gminy i z gminy Czerwonak. Sporo par jest z Poznania. 
Co roku s¹ przypadki nowo¿eñców, którzy przyje¿d¿aj¹ z zagranicy.

Dla zg³aszaj¹cych siê par staram siê byæ ¿yczliwy. Nie lubiê stwarzania 
dodatkowych trudnoœci i wydziwiania (niestety, niektórym to siê 
zdarza). Trzeba czasem przyj¹æ do wiadomoœci, ¿e nie wszyscy s¹ 
wystarczaj¹co uœwiêceni. Wiem natomiast, ¿e warto  ludziom stwarzaæ 
okazjê, by chcieli stawaæ siê lepsi i dojrzalsi.     

W 2007 roku powiesi³em w koœciele odnowion¹ p³askorzeŸbê œw. 
Walentego, patrona zakochanych. Ile lat przele¿a³a ona czymœ 
przywalona na pó³ce w magazynku obok zakrystii, tego nikt nie 
pamiêta. Odnalaz³ j¹ tam konserwator naszego koœcio³a, pan Marek 
Krygier. Poprosi³em go wówczas, by zaj¹³ siê renowacj¹. Kiedy pracê 
skoñczy³, figurê ponownie poœwiêci³em. Powiedzia³em wtedy w 
¿artobliwym tonie: Walenty rozrabiaj! Faktycznie, Walenty zacz¹³ 
rozrabiaæ: w stosunku do lat wczeœniejszych  liczba nowo¿eñców w 
Wierzenicy podwoi³a siê i ten stan ca³y czas siê utrzymuje. 

x Przemys³aw Kompf

Kiedy koñczy³em w koñcu czerwca sp³acanie mebli zamówionych do 
zakrystii, zamówi³em dalsze elementy wyposa¿enia salki parafialnej na 
strychu probostwa. Przede wszystkim zamówi³em piêæ sto³ów, by mog³o 
przy nich usi¹œæ ok. 40 osób. Potrzebnych by³o tak¿e kilkoro drzwi. 
Ponadto we wnêce pod skosem zamówi³em dwa ³ó¿ka, by stworzyæ 
zapasowe miejsca noclegowe i pó³ki do przechowywania starych akt 
biurowych. Koszt tego przedsiêwziêcia to 14.200 z³. 
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Zadanie zosta³o zrealizowane w sobotê 25 lipca, mo¿na powiedzieæ, ¿e 
stuprocentowo w terminie. Na zdjêciu widaæ stan zaawansowania prac 
na strychu probostwa. W zwi¹zku z wakacyjnym wyjazdem dzieci i 
doros³ych, w dalszych pracach musia³a znowu nast¹piæ przerwa. Kolejny 
etap to umówienie elektryka i pod³¹czenie pr¹du. Na szczêœcie ca³a 
instalacja jest rozprowadzona. Potrzebny bêdzie tak¿e hydraulik i 
malarz. Te prace bêd¹ mog³y byæ prowadzone równoczeœnie i coraz 
szybciej bêd¹ zmierza³y do koñca.

                                      x Przemys³aw Kompf

Po wakacyjnej przerwie wznawiamy od wrzeœnia zajêcia 
w poszczególnych œwietlicach: w Wierzonce, Kar³owicach 
i Wierzenicy. Prowadzone one bêd¹ przez animatorów kultury, a do 
wyboru bêd¹ zajêcia plastyczne, kulinarne, gry i zabawy, pomoc 
w odrabianiu lekcji oraz inne, dostosowane do wieku dzieci.
Po raz pierwszy zajêcia bêd¹ odbywaæ siê w Wierzenicy. 
Ks. Proboszcz w tym celu udostêpnia  przestrzeñ na terenie 
swojego probostwa. Spotkania bêd¹ mieæ miejsce w nowo 
wyremontowanych pomieszczeniach zaadoptowanych ze strychu a 
s¹ to:  du¿a sala wyposa¿ona w sto³y i krzes³a, zaplecze kuchenne
i sanitariaty. Pomieszczenia te bêd¹ s³u¿yæ mieszkañcom 
Wierzenicy np. na spotkania so³eckie lub inne okolicznoœciowe 
zgromadzenia. 
Do poszczególnych œwietlic bêd¹ prowadzone zapisy od wrzeœnia. 
S¹ to bezp³atne zajêcia pozalekcyjne adresowane do dzieci 
w wieku od 6 lat z podzia³em na grupy wiekowe. 
Za poœrednictwem Caritas Archidiecezji Poznañskiej 5 rodzin 
z naszej parafii korzysta z projektu „Tornister pe³en uœmiechów”. 
Mia³ on na celu wyposa¿enie dzieci w plecaki, jak równie¿ 
niezbêdne pomoce szkolne. Z tej formy pomocy skorzysta³o 19 
dzieci.  
Serdecznie zapraszamy do œwietlicy w Wierzonce na zajêcia 
prowadzone w ramach „Klubu Seniora” 50+ pod  okiem 
fachowego instruktora, które odbywaæ siê bêd¹ w ka¿dy czwartek 

o godz. 17:00. W ramach tego programu 
bêd¹ prowadzone zajêcia plastyczne, 
kulinarne, æwiczenie pamiêci, spacery z 
kijkami, wspólne zorganizowane 
wyjazdy, spotkania i zabawy. Nie nudŸ 
siê!!! Do³¹cz do morowych babek!!! 
Pragniemy stworzyæ wiejski kabaret!
Zakoñczy³y siê zapisy do punktu 
przedszkolnego w Wierzonce, do 
którego uczêszcza 18 dzieci z naszego 
wiejskiego œrodowiska. Jak w ka¿dym 
roku, dzieci jest wiêcej ni¿ mo¿emy 
przyj¹æ. Sprawia mam to du¿o radoœci, ¿e rodzice s¹ 
zainteresowani t¹ form¹ opieki i nauki swoich pociech. Wierzymy, 
¿e liczba urodzeñ dzieci wzroœnie w najbli¿szych latach i punkt 
przedszkolny bêdzie   funkcjonowa³ na sta³e.

Irena Prokop

Po po³udniu 19 sierpnia 2015 r., uczestnicy posiedzenia Komisji 
Œrodowiska i Rozwoju Wsi Rady Miejskiej przybyli na jego 
wyjazdow¹ czêœæ do so³ectwa Wierzenica. W gronie przyby³ych 
obok kieruj¹cego Komisj¹ Rafa³a S³upiñskiego by³o troje 
wiceprzewodnicz¹cych RM: Wanda Konys, Jacek Hejnowski, 
Zygmunt Majchrzak, Pierwszy Zastêpca Burmistrza – Grzegorz 
Taterka, radni, so³tysi, pracownicy UMiG. Najpierw udali siê na 

Komisja w Wierzenicy
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Alejê Filozofów gdzie 
Mieczys³aw Kasprzyk 
nadleœniczy 
Nadleœnictwa Babki oraz 
towarzysz¹cy mu leœnicy 
przedstawili efekty 
swoich dzia³añ, które 
zaniedban¹ leœn¹ drogê 
zmieni³y w alejê 
spacerow¹ o znacz¹cych 
walorach historyczno-
przyro-dniczych. Tam 
równie¿ zosta³y 
przedstawione ocena stanu œrodowiska naturalnego rzek G³ównej i 
Cybiny oraz efekty oczyszczania jeziora Swarzêdzkiego. 
Wskazano kierunki dalszych prac w tym zakresie. We wsi so³tys 
Maciej Dominikowski 
w miejscach, w których wystêpuj¹ najwiêksze problemy zwi¹zane 
ze œciekami przedstawi³ aktualny stan i jego nastêpstwa. 
Ks. Przemys³aw Kompf w wierzenickim koœciele pokrótce omówi³ 
walory œwi¹tyni i dokonania parafii. Szeroko odniós³ siê do 
nurtuj¹cych jego i mieszkañców kwestii: kanalizacji, stanu dróg 
we wsi, oœwietlenia, wygl¹du i stanu technicznego placu przed 
koœcio³em, komunikacji w kontekœcie dojazdów uczniów do szkó³, 
powiêkszenia cmentarza parafialnego. Koñcowa czêœæ obrad, 
z udzia³em mieszkañców Wierzenicy, odby³a siê pod wiat¹ 
w s¹siedztwie koœcio³a. /red./

Na pocz¹tku wakacji zaprosi³em pana Rafa³a S³upiñskiego - 
Przewodnicz¹cego Komisji Œrodowiska i Rozwoju Wsi do 
Wierzenicy. Moj¹ intencj¹ by³o pokazanie problemów wsi oraz 
tego co jako lokalna spo³ecznoœæ osi¹gnêliœmy. Zaczêliœmy od 
kanalizacji, przechodz¹c pomiêdzy domami. Nastêpnie 
pokaza³em staw /u¿ytkowany od dziesiêcioleci przez miejscowe 
ko³o wêdkarskie/, ogrodzon¹ groblê i przedstawi³em nasze 
starania o przejêcie dzia³ki na rzecz so³ectwa. Oczywiœcie 
pokaza³em plac Augusta Cieszkowskiego, przedstawiaj¹c projekt 
wniesiony do bud¿etu obywatelskiego. Nastêpnie przysz³a pora na 
ukazanie atutów naszej wsi.  Oczywiœcie koœció³ i krypta grobowa 
Cieszkowskich, wiata przy koœciele, Aleja Filozofów. ¯e ju¿ o 
wiele siê postaraliœmy, wiele zrobiliœmy, tyle co by³o w naszej 
mocy. To nie tak, ¿e tylko siedzimy i ¿¹damy. S¹ zadania, które 
nie tylko przerastaj¹ nasze mo¿liwoœci , ale i nie s¹ w naszej 
kompetencji. Teraz czas na gminê. Spêdziliœmy na rozmowie 
ponad dwie godziny. Pan Przewodnicz¹cy bêd¹c pod wra¿eniem 
spotkania zaproponowa³ by zorganizowaæ sesjê wyjazdow¹ 
Komisji, by zapozna³a siê na miejscu z tym co zobaczy³. 
Oczywiœcie takiemu znakomitemu pomys³owi mog³em tylko 
powiedzieæ tak. W tym miejscu chcia³em podziêkowaæ, za to ¿e 
projekt doszed³ do skutku. Radni i  urzêdnicy mogli na w³asne 
oczy przekonaæ siê o tym co znali z pism. W obecnoœci 
mieszkañców zosta³y z³o¿one deklaracje, które wierzê zostan¹ 
dotrzymane.Wa¿nym elementem wizyty by³o spotkanie z 
nadleœniczym Mieczys³awem Kasprzykiem, który zaproponowa³ 
przeprowadzenie œcie¿ek rowerowych w naszej okolicy. Mam 
nadziejê, ¿e wspó³praca Lasów Pañstwowych i Gminy Swarzêdz 
zaowocuje. 
Model rzeczowej rozmowy, wyjœcia urzêdników spoza biurek, 
dialogu z mieszkañcami jest godny s³ów uznania, które kierujê do 
pana Rafa³a S³upiñskiego. Dziêkujê. 

Maciej Dominikowski
 so³tys i mieszkaniec Wierzenicy

P.S. Dziêkujê p. Joannie Wala z Rady So³eckiej oraz paniom, 
które przygotowa³y poczêstunek dla goœci. By³o pysznie!
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W 2012 roku w Kar³owicach powsta³ pi³karski 
amatorski klub sportowy „Kar³owice”. Inicjatywa 
zrodzi³a siê w g³owach Andrzeja Gbura i Romana 
Paczyñskiego. Namówili  oni m³odzie¿ do treningów. 
Wiêkszoœæ spoœród 15 zawodników to mieszkañcy 
Kar³owic, s¹ te¿ z Wierzonki i Wierzenicy. Wygrane 
mecze zachêca³y do dalszej pracy. Pierwszy znacz¹cy 
sukces to III miejsce w rozgrywkach Amatorskiej Ligi 
Pi³karskiej powsta³ej w Pobiedziskach. W czerwcu 
2015 roku amatorzy z Kar³owic zakoñczyli rozgrywki 
zajmuj¹c I miejsce. Pokonali 14 zespo³ów z gmin 
Pobiedziska i £ubowo. PrzywieŸli piêkny puchar i z³ote medale. 
Najlepszym strzelcem okaza³ siê Krystian Kulczyk z Kar³owic. Dziêki 
UMiG Swarzêdz oraz œrodkom z funduszu so³eckiego otrzymali œrodki na 
zakup koszulek i siatek na bramki. Sami pomalowali bramki na boisku w 
Kar³owicach. Korzystaj¹ w czasie treningów  równie¿ z boiska Orlik w 
Paczkowie. Jako, ¿e klub jest amatorski sami zawodnicy op³acaj¹ 
przejazdy na treningi i mecze, napoje, zapisy do rozgrywek. Szukaj¹ 
sponsorów. We wrzeœniu rozpoczynaj¹ nowy cykl rozgrywek. M³odzie¿y, 
która wybra³a sport jako formê spêdzania wolnego czasu, gratulujemy  i  
¿yczymy dalszych sukcesów. 

                                                                                                                     
wjk

We wtorek 25 sierpnia zadzwoni³ do mnie ks. Jerzy Pioch. Zapyta³, czy 
móg³by z koleg¹ odwiedziæ mnie w dniu nastêpnym w Wierzenicy. 
Powiedzia³ mi, ¿e nigdy u nas nie by³, ale tyle siê naczyta³ i nas³ucha³, ¿e 
zainteresowa³ siê naszym miejscem i postanowi³ przyjechaæ.  Ks.  Jerzego 
pamiêtam z czasów, kiedy by³ proboszczem w Tomicach, sk¹d przyje¿d¿a³ 
gorliwie s³uchaæ spowiedzi m³odzie¿y w czasie naszych spotkañ w 
Konarzewie. W œrodowe popo³udnie zapowiadani goœcie rzeczywiœcie 
przybyli. Wtedy dowiedzia³em siê sk¹d powsta³o to zainteresowanie. 

Ks. Jerzy mówi³: wszystko zaczê³o siê od mojego pobytu w szpitalu 
wiosn¹ tego roku. Obok mnie w pokoju le¿a³ starszy pan Ryszard 
Widerowski. Mi³o siê z nim rozmawia³o. W którymœ momencie  
po¿yczy³em od niego do czytania gazetkê parafialn¹ „Wierzeniczenia”. 
To by³ numer z wrzeœnia ub. roku zapowiadaj¹cy jubileuszowe 
uroczystoœci 200 lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego, witaj¹cy te¿ 
wszystkich goœci przybywaj¹cych na te uroczystoœci.  Lektura ca³ego 
numeru zaciekawi³a mnie i wci¹gnê³a. Oczywiœcie zaczêliœmy wymianê 
myœli na ten temat. Pan Ryszard du¿o i dobrze mówi³ o swojej, od 
niedawna by³ej parafii. Postanowi³em – powiedzia³ ks. Jerzy sam 
zobaczyæ to miejsce i dowiedzieæ siê jeszcze czegoœ, tym bardziej, ¿e w 
numerze tym by³a informacja o wydaniach specjalnych „Wierzeniczeñ”, 
które zainteresowa³y mnie najbardziej. 

Oczywiœcie z przyjemnoœci¹ oprowadzi³em goœci po koœciele.  Stara³em 
siê sprostaæ ich zainteresowaniu. Dobr¹ chwilê zatrzymaliœmy siê te¿ pod 
wiat¹. Ks. Jerzego wyraŸnie ucieszy³o, kiedy powiedzia³em, ¿e znam 
dobrze pana Ryszarda Widerowskiego i ca³¹ jego rodzinê, ¿e s¹ to wszyscy 
kochani ludzie. Wyra¿am jemu podziêkowanie za dobre s³owa o parafii i 
przekazujê ¿yczenia zdrowia, z którym podobno stale  nie jest zbyt dobrze. 
          
Spotkanie z ks. Jerzym by³o mi³ym akcentem dzisiejszego dnia, kiedy 
wspominam jak równo 16 lat temu, w uroczystoœæ Maryi 
Czêstochowskiej rozpoczyna³em pracê w parafii w Wierzenicy.

                                               x Przemys³aw Kompf
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2015 roku amatorzy z Kar³owic zakoñczyli rozgrywki 
zajmuj¹c I miejsce. Pokonali 14 zespo³ów z gmin 
Pobiedziska i £ubowo. PrzywieŸli piêkny puchar i z³ote medale. 
Najlepszym strzelcem okaza³ siê Krystian Kulczyk z Kar³owic. Dziêki 
UMiG Swarzêdz oraz œrodkom z funduszu so³eckiego otrzymali œrodki na 
zakup koszulek i siatek na bramki. Sami pomalowali bramki na boisku w 
Kar³owicach. Korzystaj¹ w czasie treningów  równie¿ z boiska Orlik w 
Paczkowie. Jako, ¿e klub jest amatorski sami zawodnicy op³acaj¹ 
przejazdy na treningi i mecze, napoje, zapisy do rozgrywek. Szukaj¹ 
sponsorów. We wrzeœniu rozpoczynaj¹ nowy cykl rozgrywek. M³odzie¿y, 
która wybra³a sport jako formê spêdzania wolnego czasu, gratulujemy  i  
¿yczymy dalszych sukcesów. 

                                                                                                                     
wjk

We wtorek 25 sierpnia zadzwoni³ do mnie ks. Jerzy Pioch. Zapyta³, czy 
móg³by z koleg¹ odwiedziæ mnie w dniu nastêpnym w Wierzenicy. 
Powiedzia³ mi, ¿e nigdy u nas nie by³, ale tyle siê naczyta³ i nas³ucha³, ¿e 
zainteresowa³ siê naszym miejscem i postanowi³ przyjechaæ.  Ks.  Jerzego 
pamiêtam z czasów, kiedy by³ proboszczem w Tomicach, sk¹d przyje¿d¿a³ 
gorliwie s³uchaæ spowiedzi m³odzie¿y w czasie naszych spotkañ w 
Konarzewie. W œrodowe popo³udnie zapowiadani goœcie rzeczywiœcie 
przybyli. Wtedy dowiedzia³em siê sk¹d powsta³o to zainteresowanie. 

Ks. Jerzy mówi³: wszystko zaczê³o siê od mojego pobytu w szpitalu 
wiosn¹ tego roku. Obok mnie w pokoju le¿a³ starszy pan Ryszard 
Widerowski. Mi³o siê z nim rozmawia³o. W którymœ momencie  
po¿yczy³em od niego do czytania gazetkê parafialn¹ „Wierzeniczenia”. 
To by³ numer z wrzeœnia ub. roku zapowiadaj¹cy jubileuszowe 
uroczystoœci 200 lecia urodzin Augusta Cieszkowskiego, witaj¹cy te¿ 
wszystkich goœci przybywaj¹cych na te uroczystoœci.  Lektura ca³ego 
numeru zaciekawi³a mnie i wci¹gnê³a. Oczywiœcie zaczêliœmy wymianê 
myœli na ten temat. Pan Ryszard du¿o i dobrze mówi³ o swojej, od 
niedawna by³ej parafii. Postanowi³em – powiedzia³ ks. Jerzy sam 
zobaczyæ to miejsce i dowiedzieæ siê jeszcze czegoœ, tym bardziej, ¿e w 
numerze tym by³a informacja o wydaniach specjalnych „Wierzeniczeñ”, 
które zainteresowa³y mnie najbardziej. 

Oczywiœcie z przyjemnoœci¹ oprowadzi³em goœci po koœciele.  Stara³em 
siê sprostaæ ich zainteresowaniu. Dobr¹ chwilê zatrzymaliœmy siê te¿ pod 
wiat¹. Ks. Jerzego wyraŸnie ucieszy³o, kiedy powiedzia³em, ¿e znam 
dobrze pana Ryszarda Widerowskiego i ca³¹ jego rodzinê, ¿e s¹ to wszyscy 
kochani ludzie. Wyra¿am jemu podziêkowanie za dobre s³owa o parafii i 
przekazujê ¿yczenia zdrowia, z którym podobno stale  nie jest zbyt dobrze. 
          
Spotkanie z ks. Jerzym by³o mi³ym akcentem dzisiejszego dnia, kiedy 
wspominam jak równo 16 lat temu, w uroczystoœæ Maryi 
Czêstochowskiej rozpoczyna³em pracê w parafii w Wierzenicy.

                                               x Przemys³aw Kompf



Piesza pielgrzymka do Dąbrówki z naszej parafii wyruszy w niedzielę 13 września o 7.00 spod 
figury Matki Bożej w Dębogórze /na końcu alei kasztanowej – wjazd od strony Karłowic/. 
Szlak pielgrzymkowy wiedzie cały czas lasem – jest bezpieczny i przyjazny bez problemu do 
pokonania /w jedną stronę/ nawet przez dzieci /ok. 12 km/
Dochodzimy ok. 10:30. Msza św. odpustowa o 11:00

Wracamy z pielgrzymką z Kicina do Maruszki /k. Dębogóry/ 
lub samochodem /we własnym zakresie/

Powracających pielgrzymów z różnych parafii gościć będziemy na agapie w Mielnie/Klinach  
na Maruszce od godz. 15.00. 

Zapraszamy też wszystkie inne osoby by zechciały odwiedzić to miejsce. 
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