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Na Adwent, Bo¿e Narodzenie
i ca³y Nowy 2018 Rok
przypomnienie Koœcio³a:
Jesteœmy nape³nieni
Duchem Œwiêtym
Tegoroczny Adwent jest najkrótszym z mo¿liwych. Rozpoczyna
i koñczy siê niedziel¹, która jednoczeœnie ju¿ jest dniem wigilii Bo¿ego
Narodzenia. Trwa wiêc zaledwie 3 tygodnie. Jak ka¿dego roku
zapraszam od poniedzia³ku do pi¹tku na godzinê 6.00 do koœcio³a na
Roraty, czyli modlitwê o œwicie. Jest to znak naszego czuwania przed
Bogiem, znak naszego oczekiwania. Koœció³ przypomina, ¿e Jezus
przyjdzie w chwale Dnia Ostatniego. Nie znamy dnia ani godziny. ¯yj¹c
zwyczajnie mamy jednak te¿ czuwaæ i byæ gotowym. Na przed³u¿eniu
Adwentu s¹ piêkne Œwiêta Bo¿ego Narodzenia, kiedy prze¿ywamy to
przyjœcie na œwiat Zbawiciela, które ju¿ raz siê dokona³o. Wspominamy
narodzenie Jezusa i to wszystko, co by³o prze¿yciem Maryi i Józefa,
tworz¹cych wraz z Dzieci¹tkiem Œwiêt¹ Rodzinê. Z tej okazji
przekazujemy sobie nawzajem, tak¿e wielu nieznajomym, najlepsze
¿yczenia. Obdarowujemy siê jakimiœ upominkami. Chcemy pokazaæ
swoj¹ dobroæ.
Adwent jest pocz¹tkiem nowego roku liturgicznego Koœcio³a.
Ka¿dego roku ma on swoj¹ myœl przewodni¹. W tym roku Matka
Koœció³ chce nam zwróciæ uwagê, ¿e wszyscy jesteœmy nape³nieni
Duchem Œwiêtym. Poprzez ³askê sakramentu bierzmowania Koœció³
namaszcza ka¿dego, kto tego pragnie i mówi: „Przyjmij znamiê daru
Ducha Œwiêtego”. £aska tego sakramentu jest w nas. Na co dzieñ mamy
daæ siê prowadziæ natchnieniom Ducha Œwiêtego. A Duch Bo¿y to
m¹droœæ, roztropnoœæ, odwaga, mi³oœæ, radoœæ, pokój, ³agodnoœæ,
cierpliwoœæ itd. W rozmaitych œmietnikach ¿ycia nie znajdziemy
dobrego natchnienia. Jest wiele miejsc, gdzie mo¿na siê zgorszyæ

2

i niewiele, gdzie mo¿na siê uœwiêciæ. W tym nowym czasie, na kolejny
rok znowu nam danym, ka¿demu mo¿na ¿yczyæ, by owoce dobra, dary
Ducha Œwiêtego widoczne by³y w naszym ¿yciu i by przez nas udziela³y
siê innym.
Na radoœæ Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia i ca³y Nowy 2018 Rok z
serca wszystkim b³ogos³awiê. £aska Jezusa, narodzonego Zbawiciela
i moc Ducha Œwiêtego niech Was strze¿e i prowadzi.
x Przemys³aw Kompf

W dzieñ odpustu œw. Miko³aja 6 grudnia
super kochany cz³owiek ks. Adrian Szafranek
6 grudnia przypada
uroczystoœæ odpustowa naszej parafii,
wspomnienie œw. Miko³aja. Do
celebrowania Mszy œw. odpustowej
zaprosi³em ksiêdza Adriana Szafranka,
który od kilku miesiêcy przyje¿d¿a do
Wierzenicy do naszego oœrodka dla
m³odzie¿y. Mogliœmy go ju¿ poznaæ
wczeœniej. 26 listopada by³ on obecny
na Mszy œw. o godz. 11.00, kiedy to
jeden w wychowanków oœrodka
koñczy³ swój pobyt w Wierzenicy.
Tak¿e ci, którzy byli na cmentarzu w
dniu 1 listopada mogli go zobaczyæ. Jeszcze wczeœniej by³ on goœciem
tegorocznego odpustu Dobrego Nauczyciela w Kar³owicach.
Chcia³bym, ¿eby ks. Adriana pozna³a jak najwiêksza grupa naszych
parafian. Chcia³bym te¿, by dobrze siê czu³ w naszym miejscu, by sta³o
siê ono dla niego bliskie, by wiedzia³ o naszym przyjaznym spojrzeniu
na to, co robi dobrego w Wierzenicy. Na co dzieñ ks. Adrian Szafranek
pracuje w parafii œw. Rocha w Poznaniu. Uczy te¿ w VIII Liceum
Ogólnokszta³c¹cym. Ma za sob¹ 33 lata ¿ycia i jest w czwartym roku
kap³añstwa. Pochodzi z parafii Œw. Krzy¿a w bliskiej nam Kobylnicy.
Polubi³em go bardzo, gdy tylko go zobaczy³em i pozna³em
w Wierzenicy
xPK
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Ruszaj¹ prace na placu przed koœcio³em
Wielka satysfakcja dla wszystkich
Dwudziestego któregoœ paŸdziernika odebra³em telefon od Pana
Burmistrza swarzêdzkiej gminy Mariana Szkudlarka, który osobiœcie
powiadomi³ mnie o zakoñczeniu przetargu na wykonanie prac na
wzgórzu przed koœcio³em. Wy³oniony zosta³ wykonawca robót. To
oznacza, ¿e z chwil¹ podpisania umowy prace te mog¹ byæ podjête.
Wczeœniej oczywiœcie zrobiony zosta³ projekt. Uzyska³ on zgodnie
z procedurami wszelkie stosowne zgody.
13 listopada na stronie Urzêdu Miasta i Gminy Swarzêdz ukaza³a siê
informacja, ¿e umowa z wykonawc¹, firm¹ Investon z Obornik zosta³a
podpisana. Od razu znalaz³a siê ona na stronie internetowej naszej
parafii.
Zakres prac do zrealizowania jest ogromny. Mo¿na powiedzieæ, ¿e
po ich zakoñczeniu Wierzenica w tej czêœci bêdzie nie do poznania.
Ca³oœæ prac oszacowana zosta³a na sumê 2,2 mln z³. Jest to kwota
ogromna, dalece przekraczaj¹ca to, o co zabiegaliœmy w ramach projektu
Bud¿etu Obywatelskiego w 2015 roku.
Teraz dostajemy Bo¿¹ odpowiedŸ dlaczego wtedy w 2015 roku,
ku naszemu du¿emu rozczarowaniu nie mogliœmy wygraæ. Bo¿a
mi³oœæ, Bo¿a hojnoœæ, której ludzie tak czêsto nie dostrzegaj¹ i
lekcewa¿¹, chcia³a nam daæ du¿o wiêcej. Dok³adnie tak to wygl¹da.
Niech Imiê Pañskie bêdzie b³ogos³awione teraz i na wieki!
Na progu wszystkich starañ so³ectwo w Wierzenicy przygotowa³o
projekt zagospodarowania terenu na placu przed koœcio³em. Uzyska³
akceptacjê i zosta³ zakwalifikowany do konkursu.
Jako zespó³ redakcyjny „Wierzeniczeñ” na pocz¹tku lata 2015 roku
przygotowaliœmy ulotkê promuj¹c¹ projekt du¿y w Wierzenicy
i jednoczeœnie ma³y we Wierzonce. Ulotka ta by³a rozdana w kilku
tysi¹cach egzemplarzy. Pisaliœmy w niej co na przestrzeni ostatnich lat
zmieni³o siê w Wierzenicy, o naszym szeroko rozumianym wspólnym
spo³ecznym zaanga¿owaniu na rzecz tego miejsca: o odnowieniu
wnêtrza historycznego, zabytkowego drewnianego koœcio³a, krypty
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grobowej rodziny Cieszkowskich, dworku Cieszkowskich, budowie
wiaty turystycznej wraz z zapleczem dla przybywaj¹cych goœci,
otwarciu przez nadleœnictwo Alei Filozofów itd. Dalej by³o:
„W s¹siedztwie przylegaj¹cym do koœcio³a, na dzia³ce bêd¹cej
w³asnoœci¹ gminy, jest
niezagospodarowany
plac, szumnie i piêknie
nazwany ostatnio Placem
Augusta Cieszkowskiego.
W chwili obecnej nie jest
to ³adne miejsce. Stara
pêtla autobusowa i wielki
s³up energetyczny z
transformatorem
stanowi¹ du¿y zgrzyt w
krajobrazie.
Co nam siê marzy? Prace
mia³yby polegaæ na
wybrukowaniu lipowej
alei dojazdowej wraz z
miejscami parkingowymi,
wytyczeniu œcie¿ek
spacerowych, nasadzeniu
zieleni, za³o¿eniu
stylowego oœwietlenia,
postawieniu ³awek, koszy
i innej ma³ej architektury. Wszelkie prace w swoim stylu i charakterze
mia³yby nawi¹zywaæ do najlepszych tradycji, st¹d wykorzystanie
naturalnych materia³ów (kamieñ, drewno). By³aby to piêkna wizytówka
dla Gminy Swarzêdz, która jest gospodarzem tego terenu.” Marzenia siê
spe³niaj¹.
Raz jeszcze trzeba przypomnieæ niesamowit¹ determinacjê wielu
ludzi, by uzyskaæ jak najwiêksze uznanie dla naszego projektu. Wcale
nie by³o ³atwo zdobyæ wtedy 2600 g³osów. Popar³o nas ponad
10 % doros³ych mieszkañców zameldowanych w naszej gminie! Mo¿na
œmia³o powiedzieæ, ¿e chocia¿ przegraliœmy, wynik uzyskaliœmy
rewelacyjny. Niejednej osobie musia³o siê chcieæ poœwiêcaæ swój czas,
by te g³osy zdobywaæ. Najpierw zebrane zosta³o poparcie miejscowych
w Wierzenicy, Wierzonce i Kar³owicach. Potem wolontariusze docierali
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gdzie tylko mogli: stali przed sklepami, pod koœcio³ami, przed urzêdem
miasta, na przystankach. Poœwiêcili na to wiele godzin i nie by³a to akcja
jednego dnia. Uruchomione zosta³y liczne kana³y znajomoœci: telefony
do krewnych, odwiedziny znajomych, przez nich do jeszcze innych
osób. Rodzina w Dêbogórze, a wiêc mieszkaj¹ca poza terenem
swarzêdzkiej gminy, zebra³a kilkadziesi¹t g³osów od pielgrzymów
id¹cych ze Swarzêdza do D¹brówki. Dwoje mieszkañców Wierzenicy
korzystaj¹c z licznych kontaktów z ludŸmi w miejscu swojej pracy w
pojedynkê zebrali po oko³o 100 g³osów. Dzia³anie wspiera³a parafia.
Tak¿e pod naszym koœcio³em zebrano sporo podpisów. Poparcie dawali
nam narzeczeni pochodz¹cy z naszej gminy i œlubuj¹cy wtedy w
Wierzenicy. Tak¿e oni zbierali g³osy poœród swoich znajomych i w
rodzinie. Promocja odbywa³a siê tak¿e poprzez strony internetowe.
G³os do g³osu i zrobi³a siê wielka liczba.
O tym ogromnym zaanga¿owaniu wielu ludzi trzeba pamiêtaæ
i trzeba je wspominaæ. Dzisiejszy dzieñ jest dla tych wszystkich osób
dniem satysfakcji, ¿e ten ich wysi³ek wtedy mia³ ogromny sens. Nie
by³oby dzisiaj odnawianego wzgórza gdyby nie tamto
zaanga¿owanie i tamto dzia³anie. Raz jeszcze wszystkim dziêkujê
i wszystkim gratulujê. Pokazaliœmy w dzia³aniu wspólnym
niesamowit¹ determinacjê i nie sposób by³o tego nie zauwa¿yæ.
Ogromnie siê cieszê, ¿e nauczeni tym doœwiadczeniem mieszkañcy
Wierzonki w roku bie¿¹cym znowu zmobilizowali swoje si³y i w ramach
projektu Bud¿etu Obywatelskiego AD 2018 wywalczyli dla swojej
miejscowoœci inwestycje rzêdu 150 000 z³otych. Dla swoich dwóch
projektów (œredni i ma³y) zdobyli po oko³o 1700 g³osów, co jest
wynikiem doskona³ym, jeœli siê wie, ¿e liczba mieszkañców tej
miejscowoœci wynosi oko³o 400 osób, licz¹c w tym tak¿e nie maj¹ce
prawa g³osu dzieci. Po-PGR-owska Wierzonka znacz¹co wyprzedzi³a
wszystkich bior¹cych udzia³ w tej rywalizacji. Tak¿e Wierzenica w
zesz³orocznej rywalizacji zdoby³a fundusz 50 tys. z³ na chodnik przez
wieœ.
Dziêkujê Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz Panu
Marianowi Szkudlarkowi za to, ¿e szybko odpowiedzia³ na mój list
skierowany w tej sprawie jesieni¹ 2015 roku na jego rêce po
zakoñczeniu g³osowania na Bud¿et Obywatelski i ¿e zobowi¹zania,
które wzi¹³ wtedy na siebie dotrzyma³. To trzeba z satysfakcj¹
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podkreœliæ, bo przecie¿ politycy i dzia³acze nieraz sk³adaj¹
deklaracje i to nawet publiczne, które potem nic dla nich nie znacz¹.
Dziêkujê ca³ej Radzie Miejskiej w Swarzêdzu za akceptacjê tego
projektu.
Wierzê, ¿e w roku jubileuszu 380-lecia Swarzêdza
i 865-lecia istnienia miejscowoœci Wierzenica bêdziemy razem
wspólnie œwiêtowaæ 3 Maja otwarcie odnowionego Placu Augusta
Cieszkowskiego w Wierzenicy. Miejsca piêkne musz¹ byæ piêkne.
Wierzenica jest piêkna.
x Przemys³aw Kompf

Bo¿e Narodzenie AD 2017
Ruszy³a pomoc Rodzina Rodzinie
Znowu przypominam s³owa œw. Paw³a: „radosnego dawcê mi³uje
Bóg” (2 Kor. 9,7). Tak jak w latach ubieg³ych przed tegorocznym
Bo¿ym Narodzeniem jak¹œ form¹ pomocy chcemy obj¹æ kilka rodzin z
naszej parafii, o których wiemy, ¿e na pewno s¹ w trudnej sytuacji

materialnej. Jako lokalny zespó³ Caritas i Stowarzyszenie Pomocy
Rodzinie mamy dobre rozeznanie w naszym œrodowisku. Przy okazji
przepraszam te¿, ¿e nie mamy takich mo¿liwoœci dzia³ania, ¿eby
pomoc¹ obj¹æ jeszcze inne osoby poza terenem naszej parafii.
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Koordynator zadania, mieszkaj¹ca w Dêbogórze psycholog Anna
Lis, jak ju¿ rok temu wspomina³em, osoba najwy¿szego zaufania,
ustali³a z tymi rodzinami najpilniejsze potrzeby. W realizacjê
przedsiêwziêcia zaanga¿owa³y siê te¿ po raz drugi (wspaniale, brawo!)
Beata Przepióra i Marysia Szlachciak, obie panie tak¿e z Dêbogóry.
Szukamy ludzi dobrej woli w naszej parafii i poza ni¹, którzy mog¹
jakoœ pomóc. Zasad¹ dzia³ania jest to, ¿e nie ujawniamy publicznie
komu pomagamy i kto pomaga³. Obowi¹zuje pe³na anonimowoœæ. Niech
nie wie lewica co czyni prawica. Zakupów dokonuje siê w porozumieniu
z koordynatorem, który udostêpnia chêtnym listê z zapotrzebowaniem.
Jego te¿ trzeba koniecznie powiadomiæ, ¿e coœ siê kupi³o, aby dan¹ rzecz
zdj¹æ z tej listy.
Mo¿na pomagaæ samemu, mo¿na dzia³aæ wspólnie z kimœ, np.
z s¹siadami, krewnymi itd. Jest to czasem i konieczne, jeœli chodzi o coœ
dro¿szego. Wszystkim ju¿ teraz z serca dziêkujê. Dobrze, ¿e wielu ludzi
chce i potrafi dzieliæ siê radoœci¹ i darem nie tylko z bliskimi, ale tak¿e
z potrzebuj¹cymi, którym w ¿yciu u³o¿y³o siê trudniej.
Poza tym tekstem podajê dane kontaktowe do koordynatora, Anny
Lis.
x Przemys³aw Kompf

Anna Lis tel. 502 257 229, liswalczuk@wp.pl

Tegoroczne i przysz³oroczne
dzia³ania inwestycyjne parafii
Tegoroczne wydatki inwestycyjne parafii zamkn¹ siê kwot¹
72 000 z³. Na sumê tê sk³adaj¹ siê: dokumentacja w sprawie poszerzenia
cmentarza: 4 000 z³, badania konserwatorskie i architektoniczne oraz
opracowany program prac konserwatorskich w koœciele 15 000 z³,
remont na probostwie, a wiêc wymiana drzwi wewnêtrznych, malowanie
pokoju, wyposa¿enie pokoju, razem 32 000 z³, inne drobne prace 1 000
z³. W trakcie wykonania s¹ jeszcze s¹ meble do zakrystii w Kar³owicach,
zmienione bêd¹ tam tak¿e drzwi wewnêtrzne. Razem do 20 000 z³
(w okolicy 6 grudnia prace powinny byæ skoñczone).
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Na koncie parafii zostanie kwota, któr¹ mam zarezerwowan¹ na
budowê drogi dojazdowej do koœcio³a od strony bocznej bramy.
Liczy³em, ¿e prace na wzgórzu rozpoczn¹ siê latem br. i w zwi¹zku z
tym tak¿e tê inwestycjê uda siê nam zrealizowaæ w tym roku. Jednak
rozpoczêcie prac o kilka miesiêcy siê opóŸni³o. Automatycznie
przesunê³o siê wiêc nam tak¿e nasze zadanie, bo przecie¿ wykonawc¹
tego odcinka drogi ma byæ ta sama firma, która dzia³aæ bêdzie na
wzgórzu. Stanie siê to najwa¿niejszym zadaniem roku przysz³ego.
Drugim zadaniem bêdzie dokoñczenie prac przygotowawczych do
remontu zewnêtrznego. Najwa¿niejsza czêœæ dokumentacji jest
zrobiona. Druga jest aktualnie w trakcie przygotowania. Na podstawie
pierwszych badañ w chwili obecnej tworzy siê projekt budowlany,
architektoniczny i konstrukcyjny. Po³¹czony on bêdzie z kosztorysem.
Rok temu nie mia³em pojêcia jak bardzo wszystko to bêdzie
skomplikowanie i czasoch³onne. Wydawa³o mi siê wtedy, ¿e bêdziemy
gotowi ruszyæ z zewnêtrznym remontem ju¿ w 2018 roku. Teraz widzê,
¿e jest to nierealne i dlatego œwiadomie przesun¹³em pocz¹tek na rok
2019. Oczywiœcie, jeœli wszystko pójdzie dobrze. W tak powa¿nym
temacie nie mo¿na iœæ na ¿ywio³.
Na pewno bêdê powoli kontynuowa³ prace remontowe na parterze
probostwa. Te prace podejmiemy po rozliczeniu zadañ poprzednich.
Wtedy bowiem bêdzie wiadomo na co te¿ mo¿na sobie pozwoliæ. Do
naprawy pójd¹ drzwi zewnêtrzne, z jednej i drugiej strony domu, w tej
chwili widzê, ¿e s¹ ju¿ nieszczelne. Potrzebny jest remont korytarza, na
którym mocno zauwa¿alne s¹ œlady po wymianie schodów na górê
probostwa. Tak¿e biuro parafialne. W Kar³owicach raz jeszcze
podejmiemy prace i doprowadzimy do stanu u¿ywalnoœci toaletê, która
jest z boku koœcio³a.
Zawsze w takim momencie dziêkujê wszystkim za wspieranie
materialnych wysi³ków parafii. Pod tym wzglêdem ka¿da parafia jest
autonomiczna. Mo¿na zrobiæ tyle, ile ludzie dadz¹. Jako proboszcz
mogê siê staraæ o œrodki zewnêtrzne i nie raz siê to czyni, kiedy
pozyskujemy dofinansowanie rozmaitych projektów. Punktem wyjœcia
jest jednak miejscowe zaanga¿owanie i wsparcie ludzi.
x Przemys³aw Kompf
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Diamentowy jubileusz
Gabrieli i Ryszarda Nowaków
W pi¹tek 10
listopada odprawia³em
Mszê œw. dziêkczynn¹
w 60. rocznicê
zawarcia ma³¿eñstwa
przez Gabrielê i
Ryszarda Nowaków.
Czcigodni jubilaci od
kilku lat mieszkaj¹
razem ze swoj¹
najm³odsz¹ córk¹ i jej
rodzin¹ w Dêbogórze. Przedtem wszyscy razem mieszkali
w bloku w Kar³owicach. Ka¿dego tygodnia ma³¿onków mo¿na spotkaæ
na Mszy œw. w kaplicy w Kar³owicach. Ka¿dego roku oboje uczestnicz¹
w wakacyjnych wyjazdach organizowanych przez parafiê. Jest to
potwierdzenie, ¿e pomimo up³ywu lat jubilaci s¹ jeszcze w dobrej
formie. Anegdotycznym wspomnieniem pozostanie historia jak Gabriela
zamawia³a Mszê œw. w 49 rocznicê œlubu „bo my nie doczekamy z³otego
jubileuszu”. Ma³¿onkowie doczekali nie tylko z³otego, ale i
diamentowego jubileuszu. Serdeczne gratulacje od wszystkich! We
wtorek 14 listopada odwiedzi³em jubilatów w ich domu i przy kawie
z ciastem zaczêliœmy rozmawiaæ o ich ¿yciu.
Pierwsza zaczê³a mówiæ jubilatka: urodzi³am siê 6 lutego 1940 roku
w Kar³owicach jako drugie dziecko W³adys³awy i Czes³awa
Kosmowskich. Pierwsze ich dziecko zmar³o. By³am wiêc najstarsz¹
z ¿yj¹cego rodzeñstwa. Po mnie na œwiat przysz³a jeszcze siostra i brat.
Niestety ju¿ dawno nie ¿yj¹. Z mojej rodziny zosta³am wiêc sama.
Mieszkaliœmy wtedy w domu, w którym obecnie mieszka Mirek
Przybylski. Chrzest mój nie odby³ siê w Wierzenicy, gdy¿ Niemcy
zamknêli koœció³, ale w Uzarzewie, gdzie jeszcze wtedy by³ otwarty.
Z wojny nie pamiêtam nic. Jedynie zabite konie i to, ¿e do siostry mojej
mamy przychodzi³, ukrywa³ siê i ¿ywi³ jakiœ Rosjanin. Pierwsz¹
Komuniê œw. przyjê³am w Wierzenicy w 1949 roku. Pamiêtam, ¿e tego
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samego dnia jechaliœmy wozem drabiniastym do Poznania do koœcio³a
na Rynku Œródeckim i tam przyjê³am … sakrament bierzmowania.
Pomiêdzy jedn¹ a drug¹ uroczystoœci¹ odbywa³o siê w domu spotkanie
rodzinne. Cieszy³am siê, ¿e od goœci dosta³am 13 tys. z³ (Zaraz
powojennych. Po z³odziejskiej tzw.„wymianie” pieniêdzy w 1950 roku
by³oby to 390 z³, a wiêc 25% mniej ni¿ œrednia krajowa wtedy pensja za
pracê – dop. PK ). Do szko³y chodzi³am do Wierzonki. Potem jako
16-latka uczêszcza³am do Izby Rzemieœlniczej w Poznaniu i tam
ukoñczy³am kurs kroju i szycia. Z tego okresu pamiêtam mój udzia³
w obowi¹zkowych pochodach pierwszomajowych. W czerwcu 1956
roku zosta³am mimowolnym uczestnikiem pochodu robotników przy
ul. M³yñskiej pod budynkiem s¹du i aresztu. Widzia³am ludzi ukrytych
na dachach, by³a strzelanina. Nie zdawa³am sobie sprawy z zagro¿enia.
Na szczêœcie nic mi siê nie sta³o.
Ja natomiast, zacz¹³ sw¹ opowieœæ jubilat, urodzi³em siê
21 stycznia 1938 roku w Uzarzewie. Tam by³em ochrzczony. W 1948
roku przyj¹³em tam I Komuniê œw. i tak¿e tego samego dnia
bierzmowanie. Pamiêtam jak delegacja ze wsi wyjecha³a na koniach do
drogi g³ównej, by powitaæ biskupa i towarzyszyæ mu w drodze do
koœcio³a. Wkrótce potem rodzice moi Stanis³aw i Cecylia Nowak
przeprowadzili siê do Kar³owic. Ojciec z zawodu by³ cieœl¹,
ko³odziejem. W Uzarzewie kilka osób mia³o te same kwalifikacje.
W Kar³owicach nie by³o nikogo z tym zawodem, st¹d ta przeprowadzka.
Zamieszkaliœmy w mieszkaniu przy dzisiejszej Topolowej 2. Tak¿e
uczêszcza³em do szko³y w Wierzonce. Po jej zakoñczeniu jakiœ czas
potem zacz¹³em pracê jako uczeñ, potem jako pomocnik w Poznañskich
Zak³adach Koncentratów Spo¿ywczych. Po trzech latach zda³em w Izbie
Rzemieœlniczej w Poznaniu egzamin na czeladnika i podj¹³em tam
normaln¹ pracê. Czeladniczy dyplom mia³em do odebrania akurat w
dzieñ rozpoczêcia wypadków poznañskich. Te¿ sta³em siê uczestnikiem
tych wydarzeñ. W naszych zak³adach robotnicy wywieŸli na taczce
kadrow¹ i kilku innych. Pamiêtam, ¿e tego dnia nie kursowa³y poci¹gi
i by³ problem z powrotem do domu. Trochê póŸniej dowiedzia³em siê, ¿e
zginêli moi koledzy, których zna³em z Izby Rzemieœlniczej. W tym
okresie jako m³ody cz³owiek gra³em w pi³kê no¿n¹ w LZS. Zas³aniaj¹c
siê meczem, raz czy drugi uda³o mi siê wymigaæ od udzia³u w pochodzie
1 Maja.
Jak ¿eœmy siê poznali? Zwyczajnie, chodziliœmy razem do tej samej
szko³y we Wierzonce, mieszkaliœmy w tej samej wsi. Chodziliœmy na te
same wiejskie zabawy w Kar³owicach i w Wierzonce. W którymœ
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momencie zaczêliœmy ze sob¹ sprzyjaæ i razem siê umawiaæ.
Pobraliœmy siê 23 listopada 1957 roku. Przedtem latem braliœmy
w Wierzonce œlub cywilny. Po tym œlubie urodzi³a nam siê pierwsza
córeczka. Dopowiedzenie jubilatki: Poniewa¿ ja by³am jeszcze wtedy
nieletnia, musia³am mieæ zgodê s¹dow¹. Nie da siê ukryæ, ¿e moja
mama nie by³a tym zachwycona, wrêcz powiedzia³a, ¿e j¹ zawiod³am.
Œlub koœcielny odby³ siê w kaplicy w Kobylnicy. B³ogos³awi³ nas
proboszcz ks. Henryk Kujawa, który akurat tego dnia gdzieœ wyje¿d¿a³
i nie chcia³ przyje¿d¿aæ do Wierzenicy. Wesele jak to kiedyœ bywa³o,
odbywa³o siê w domu rodzinnym pani m³odej. Mieszkanie nasze nie
by³o du¿e. Opró¿nione zosta³o z mebli. Sto³y z jedzeniem sta³y
przygotowane i zabezpieczone na dworze. Wnoszono je do œrodka na
czas jedzenia. Do tañca przygrywa³ nam Czes³aw Gromacki i Zenon
Szukastow. (W ksiêdze œlubnej wyszuka³em, ¿e œwiadkami na œlubie byli
dwaj dwudziestoletni mieszkañcy Kar³owic Józef Kolasiñski (kuzyn
jubilatki) i Jan Szaszner (kuzyn jubilata), nie wiem, czy komuœ dzisiaj
mówi¹ coœ te nazwiska? dop. xPK.)
Po œlubie zamieszkaliœmy razem z moimi rodzicami. Ja
zajmowa³am siê dzieckiem, m¹¿ pracowa³ jako mechanik i traktorzysta.
Po dwóch latach zosta³ powo³any do wojska do Sulechowa. Nie
pomog³o to, ¿e wtedy spodziewaliœmy siê ju¿ drugiego dziecka.
Dopowiedzenie jubilata: Przed wyjazdem odwiedzi³em w Uzarzewie ks.
Beiserta, od którego dosta³em b³ogos³awieñstwo i specjaln¹ ksi¹¿eczkê.
W 1960 roku przyszed³ na œwiat nasz syn Zbigniew. W tym czasie
bardzo du¿o pomaga³a mi moja mama. Zakoñczenie wojska zbieg³o siê
z tym, ¿e dostaliœmy mieszkanie tam gdzie mieszka dzisiaj rodzina
¯urków. W tym miejscu przysz³a na œwiat Danusia, nasze trzecie
dziecko. M¹¿ pracowa³ wtedy ju¿ jako brygadzista, ja tylko dorywczo.
Obszywa³am dzieci, zajmowa³am siê inwentarzem. Po jakimœ czasie
dostaliœmy mieszkanie przy Topolowej 10 i z tego miejsca po 13 latach
trafiliœmy w 1975 roku do bloku.
W kombinacie Ÿle nie zarabia³em. Zawsze mo¿na by³o coœ od³o¿yæ.
Czekaliœmy na tzw. trzynastki. Pamiêtam, jak kupiliœmy sobie pierwszy
samochód syrenkê. Pomogli nam w tym jedni i drudzy rodzice. PóŸniej
mieliœmy okazjê jeszcze raz zmieniæ mieszkanie na wiêksze.
W Kar³owicach powstawa³y nowe bloki z wiêkszymi lokalami.
Stwierdziliœmy jednak, ¿e nie nie bêdziemy siê o nie staraæ, bowiem
w³aœnie wtedy opuœci³y nas ju¿ nasze starsze dzieci i z nami zosta³a
tylko najm³odsza Marzena. Wtedy nie myœleliœmy, ¿e ona kiedyœ
doroœnie i za³o¿y swoj¹ rodzinê.
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Ona tymczasem zosta³a z nami i szereg lat mieszkaliœmy wspólnie
z ni¹, jej mê¿em i dwójk¹ dzieci, a¿ wreszcie m³odzi zadecydowali, ¿e
siê buduj¹ w Dêbogórze. Zaproponowali nam, byœmy razem z nimi siê
tam przeprowadzili i tak od 6 lat jesteœmy tutaj. Na pocz¹tku trudno
nam by³o siê przyzwyczaiæ. W koñcu prze¿yliœmy w Kar³owicach
kilkadziesi¹t lat. Teraz jest ju¿ dobrze.
Poniewa¿ rozmowa uka¿e siê w numerze œwi¹tecznym spyta³em
jubilatów jak wspominaj¹ œwiêta w swoim ¿yciu: Z dzieciñstwa
pamiêtamy, ¿e œwiêta by³y du¿o skromniejsze ni¿ dzisiaj. Nie jad³o siê
tylu potraw. Œwie¿e drzewko choinkowe ka¿dy przynosi³ sobie z lasu.
Robi³o siê samemu ozdoby, ró¿ne wycinanki, ³añcuchy. To by³o zawsze
zajêciem dzieci. Na choince wiesza³o siê ciastka i cukierki, które potem
by³y wyjadane. Poza s³odyczami i ciastkami nie by³o ¿adnych
specjalnych prezentów. Jubilat doda³: u nas zawsze pojawia³ siê
gwiazdor. Ma³o co siê kupowa³o, wszystko siê szykowa³o samemu. Na
œwiêta zabija³o siê œwinie. Jedzenia wiêc nie brakowa³o. Podobnie by³o
na Wielkanoc. W wigiliê spo¿ywa³o siê ryby, ale nie by³ to karp.
Czasami jad³o siê to, co siê uda³o samemu z³owiæ. Jedliœmy te¿ œledzie.
Kiedy byliœmy trochê ju¿ starsi to z rodzicami chodziliœmy na Pasterkê
do Wierzenicy. Kiedy nasze dzieci wysz³y ju¿ z domu, wigilia odbywa³a
siê przez lata w naszym domu. Wszyscy siê wtedy do nas zje¿d¿ali.
W chwili obecnej jubilatów mo¿na zobaczyæ w ka¿dym tygodniu na
Mszy œw. Spyta³em ich, czy jako m³odzi ludzie byli te¿ tak gorliwi.
W Uzarzewie, gdzie siê urodzi³em koœció³ by³ blisko. Nie by³o problemu
z dotarciem na Mszê œw. Moi rodzice zreszt¹ tego pilnowali. Przez jakiœ
czas by³em nawet ministrantem. Z Kar³owic do koœcio³a by³o ju¿ du¿o
dalej. W Wierzenicy nie s³u¿y³em ju¿ do Mszy œw. Do koœcio³a rodzice
chodzili na zmianê. Jak by³ œnieg, czy mokro chodzi³o siê w butach
roboczych. Jubilatka doda³a: u nas by³o podobnie. Oboje mieliœmy
pobo¿nych rodziców. Ka¿dy z nich do¿y³ 50. rocznicy zawarcia
ma³¿eñstwa. Nam uda³o siê trochê wiêcej, dziêki czemu obok
4 w³asnych dzieci, doczekaliœmy siê 8 wnuków i 8 prawnuków.
opr. xPK
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Warsztaty wykonywania kartek œwi¹tecznych
Wszystko to dziêki pomocy i pomys³owi firmy „CONSDATA”, dla
której dzieci wykona³y kartki œwi¹teczne. Firma przekazuje jak co roku
fundusze z przeznaczeniem na organizacje ró¿nych atrakcji. Z roku na
rok s¹ one coraz bardziej okaza³e i ³adne. Wszystkie potrzebne do tego
celu materia³y przekazuje firma. Wykonywanie kartek i ozdabianie ich
ma rozwijaæ wyobraŸniê.
Jest to nie tylko korzyœæ finansowa, ale poczucie w³asnej wartoœci dla
tych, którzy te kartki wykonuj¹.
W okresie œwiat
przeprowadzone bêd¹
warsztaty i pokazy
wykonywania ozdób
œwi¹tecznych, zabawa
Noworoczna,
Andrzejkowa, wyjœcie do
teatru, kina, organizacje
wystêpu teatralnego.
W imieniu w³asnym
i dzieci serdecznie
dziêkujemy.
Po raz kolejny
uczestniczyliœmy w
programie „Gwiazdor”
organizowanym pod
patronatem Caritas
Archidiecezji Poznañskiej. Skierowany by³ on do dzieci bior¹cych
udzia³ w zajêciach organizowanych w œwietlicach Wierzonka,
Kar³owice, Wierzenica – razem by³o ich oko³o 77. Dzieci pisz¹ listy,
na które odpowiada Œw. Miko³aj przygotowuj¹c odpowiedni
prezent. Podczas organizowanych spotkañ op³atkowych dzieci za
poœrednictwem swoich opiekunów maj¹ wrêczane prezenty.
Jest to nasza kolejna edycja, daj¹ca radoœæ i uœmiech ze spe³nienia
dzieciêcych marzeñ, na które wielu rodziców zwyczajnie nie staæ.
Dziêkujemy.
Irena Prokop
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Pal¹ siê znicze
Koniec paŸdziernika i pierwsze dni
listopada od lat kojarz¹ nam siê z
odwiedzaniem cmentarzy,
sprz¹taniem grobów, zapalaniem
zniczy. Jest to czas na wspominanie
tych, co odeszli na zawsze. To czêœæ
naszej kultury i tradycji. Rozmów
o przemijaniu i œmierci nie sposób
omin¹æ. Musz¹ o niej wiedzieæ
równie¿ dzieci. Tê wa¿n¹ lekcjê
w przededniu Wszystkich Œwiêtych
odrobili uczniowie Szko³y
Podstawowej w Wierzonce. Dzieci
z oddzia³u przedszkolnego oraz klas
1 i 2-giej uda³y siê na cmentarz
parafialny w Wierzenicy, gdzie
zapalaj¹c symboliczny znicz, ich
uczniowie upamiêtnili by³ych
pracowników szko³y oraz swoich
bliskich. Natomiast uczniowie klas
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3 i 4-tej odwiedzili cmentarz ewangelicki w Wierzonce. Na cmentarzu
tym znajduje siê m.in. mogi³a cz³onków rodziny von Treskow, dawnych
w³aœcicieli Wierzonki oraz fundatorów budynku Szko³y Podstawowej.
Dla uczniów by³a to wyj¹tkowa okazja, by zapoznaæ siê z czêœci¹
historii naszego regionu - historii, któr¹ nale¿y szanowaæ i przekazywaæ
nastêpnym pokoleniom.
Uczniowie Szko³y Podstawowej w Wierzonce w bardzo szczególny
sposób uczcili kolejn¹ rocznicê odzyskania przez Polskê niepodleg³oœci.
W pi¹tek, 10 listopada 2017 roku, w zimny i deszczowy dzieñ, udali siê
na cmentarz w Wierzenicy, gdzie odwiedzili groby Powstañców
Wielkopolskich oraz grób Nieznanego ¯o³nierza Polskiego. Dzieci
z wielkim zaanga¿owaniem najpierw uporz¹dkowa³y groby, nastêpnie
zapali³y znicze ufundowane przez Urz¹d Miasta i Gminy Swarzêdz. Nie
zabrak³o równie¿ uroczystego elementu, jakim by³o odœpiewanie
Mazurka D¹browskiego nad mogi³¹ Nieznanego ¯o³nierza Polskiego.
Agnieszka Hajduk-Nowicka

Nie ka¿da wieœ mo¿e mieæ swojego hrabiego
Te s³owa us³yszeliœmy 17 listopada 2017 roku, w Szkole Podstawowej
im. Janusza Korczaka we wsi £¹kie (gmina Lipka, powiat z³otowski),
na pó³nocy Wielkopolski. Znajduje siê ona, z grubsza rzecz bior¹c, w
po³owie drogi pomiêdzy pierwszymi na terenie dzisiejszej Wielkopolski
posiad³oœciami Augusta Cieszkowskiego; Debrzno Wieœ i Trudna, wtedy
(lata 1841-1842) nosz¹cymi niemieckie nazwy Dobrin i Kappe. Tam
August Cieszkowski napisa³ swoj¹ drug¹ ksi¹¿kê filozoficzn¹ Gott und
Palingenese (Bóg i palingeneza). Zacytowane s³owa odnosz¹ siê do
Trudnej, le¿¹cej w obwodzie szko³y w £¹kiem. Klasa trzecia pod opiek¹
wychowawczyni Renaty Sieg przed rokiem rozpoczê³a projekt
edukacyjno-wychowawczy „Poznajemy miejscowoœci, z których
pochodzimy”. S¹ to: Trudna, £¹kie, Scholastykowo, Kie³pin, Laskowo,
Smolnica. Uczestników spotkania podsumowuj¹cego ten projekt
powita³a dyr. Iwona Peciak, a byli to uczniowie i ich rodzice, so³tysi,
radni Gminy Lipka (wœród nich Ryszard Pacholik, kolega W³odka ze
studiów) oraz jej wójt Przemys³aw Kurdzieko. Po krótkiej prezentacji
zdjêæ z odwiedzin poszczególnych miejscowoœci zosta³y one bli¿ej
przedstawione przez czternaœcioro trzecioklasistów w formie monta¿u
s³owno-muzycznego. Ich dorobek mo¿na by³o te¿ ogl¹daæ w formie
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wydruków zebranych w skoroszycie. Po swoim wystêpie obdarowali
goœci s³oiczkami z zio³ami ze szkolnego ogródka. Spotkanie przy kawie
i herbacie oraz ciastach upieczonych przez mamy odbywa³o siê na
tle dekoracji z cytatem: Przeznaczeniem cz³owieka jest spo³eczeñstwo.
To s³owa Augusta Cieszkowskiego. Nas poproszono o przedstawienie
jego postaci. Coœ takiego robiliœmy ju¿ szereg razy dla doros³ych. Tym
razem staliœmy przed trudnym wyzwaniem - jak trafiæ do
trzecioklasistów. St¹d wiêcej ni¿ zwykle wyeksponowaliœmy lata
dzieciñstwa i opiekê nad synami po œmierci ¿ony. Uczniowie zapytani o
pomnik maj¹cy upamiêtniæ Helenê (Halinê) okazali siê bardzo
kreatywni. Ostatni¹ czêœci¹ spotkania by³ konkurs wiedzy o rodzinnych
wsiach uczniów. Oni i doroœli zostali podzielni na kilka zespo³ów i
zaciêcie rywalizowali. Najwiêcej emocji wzbudzi³o pytanie o definicjê
grodziska. Na rêce dyr. Peciak przekazaliœmy kilka publikacji
zwi¹zanych z Augustem Cieszkowskim. Od niej otrzymaliœmy Ma³y
s³ownik gwary krajeñskiej. Na zakoñczenie pobytu w £¹kiem, mieliœmy
zaszczyt pos³uchaæ piêknie graj¹cego harcerskiego Zespo³u
Mandolinistów FRYGI kierowanego przez druha harcmistrza
Stanis³awa Gortata. Dziêki Augustowi znowu poznaliœmy wspania³ych
ludzi, w zamian pokazaliœmy im, ¿e na ich terenie ¿y³a nietuzinkowa
postaæ.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Przed rokiem, w numerze 8 [133] 2016 zamieœciliœmy artyku³:
Wierzenicki koœció³ prezbiterium i zakrystia. Teraz wracamy do
niektórych naszych zapisów zawartych w nim. W dniu 1 czerwca 2017
roku konserwator zabytkoznawca Jerzy Borwiñski przeprowadzi³
badania konstrukcji koœcio³a oraz pobra³ próbki do badañ
dendrochronologicznych. By³y to kolejne badania dendrochronologiczne
po wykonanych w 2012 roku przez prof. Tomasza Wa¿nego w
odniesieniu do wiêŸby dachowej. Ca³oœciowe wyniki Jerzy Borwiñski
przedstawi³ w swoim opracowaniu, szereg razy odwo³uj¹c siê do
naszych ustaleñ. Pozwalaj¹ one na weryfikacjê niektórych naszych
hipotez. Wspomniane badania dendrochronologiczne wskazuj¹, ¿e
potwierdzi³o siê nasze pow¹tpiewanie, napisaliœmy: Druga hipoteza
(wydaje siê mniej prawdopodobna), zosta³a zmieniona tylko wiêŸba, a
œciany s¹ starsze. Faktycznie œciany nie s¹ starsze od wiêŸby dachowej.
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Dalej w oparciu o swoje spostrze¿enia i analizê zapisu Mateusza
Pawlaczyka w: Inwentarz drewnianej architektury sakralnej w Polsce,
Zeszyt 4a, Koœcio³y w Wielkopolsce XVI wieku (Blizanów, Domachowo,
Graboszewo, K³odawa, KoŸmin, Nowa Wieœ Królewska, O³obok, Rzgów,
Wierzenica) stwierdza: Kalenica jest obecnie na pierwotnej wysokoœci.
To sprawia, ¿e nale¿y wykluczyæ, a nie jak napisaliœmy: Nie mo¿na
wykluczyæ, ¿e koœció³ wierzenicki podobnie jak inne powstaj¹ce w
Wielkopolsce w XVI wieku mia³ tej samej wysokoœci dach nad naw¹
i prezbiterium. Kolejne stwierdzenie J. Borwiñskiego to: Integralnoœæ
wiêŸby przemawia równie¿ za pierwotnym kszta³tem poligonalnego
zakoñczenia chóru (tu okreœlenie chór odnosi siê do prezbiterium), gdy¿
... My napisaliœmy: Czas ich budowy przemawia za tym, ¿e pierwotnie
prezbiterium by³o prostok¹tne. Choæ w zapisach J. Borwiñskiego i
naszym jest s³owo „przemawia” to jesteœmy sk³onni zgodziæ siê z nim.
Dla nas dodatkowym argumentem za przyjêciem pierwotnoœci znanego
nam kszta³tu prezbiterium jest (po kolejnej wizycie na koœcielnym
strychu) jednorodne fazowanie (ukoœne œciêcie dolnych krawêdzi belek
stropowych) widoczne tylko po odgarniêciu ocieplenia z drewnianych
wiórów i wapna. Szczególnie tej najbardziej wysuniêtej na wschód,
czyli w obrêb poligonu. Jednak do koñca twardym dowodem by³oby
datowanie dendrochronologiczne wszystkich belek stropowych i
dachowych (w œcianach, jak wskazuj¹ badania, czêœæ elementów by³a
wymieniana). Umocni³a nas w tym przekonaniu tak¿e konsultacja z
prof. Aleksandrem Jankowskim, który stwierdzi³, ¿e poligonalne
(wieloboczne) zamkniêcia takie jak ma wierzenickie prezbiterium
pojawi³y siê oko³o po³owy XV wieku, a na pocz¹tku XVI stawa³y siê
bardziej popularne. Zamkniêcie to, trudniejsze technicznie, a co za tym
idzie bardziej pracoch³onne i dro¿sze, jest mocniejsze od prostok¹tnego.
To znaczy te¿, ¿e powstaj¹cy na pocz¹tku drugiej po³owy XVI wieku
koœció³ œw. Miko³aja w Wierzenicy by³ na swój czas nowoczesn¹
budowl¹. Przyjêcie istnienia od pocz¹tku trójbocznego zamkniêcia
prezbiterium oznacza równie¿, ¿e nasze przypuszczenie zawarte w
zdaniu: D³ugoœæ o³tarza g³ównego na ca³¹ szerokoœæ prezbiterium, mo¿e
przemawiaæ za tym, ¿e pierwotnie by³ on konstrukcyjnie powi¹zany z
prost¹ œcian¹ zamykaj¹c¹ je, oparty o ni¹ nie znalaz³o potwierdzenia.
Nie s¹dziliœmy, ¿e tak szybko niektóre nasze hipotezy uda siê
zweryfikowaæ. Pomimo badañ J. Borwiñskiego nadal nie ma pe³nych
wiadomoœci odnoœnie wieku wszystkich elementów konstrukcyjnych
koœcio³a. Z jednej strony brak do nich dostêpu po oszalowaniu, przed
1797 rokiem, œcian zewnêtrznych, a z drugiej to kwestia kosztów badañ
dendrochronologicznych.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Kolejna Statuetka Augusta Cieszkowskiego
W niedzielê, 1 paŸdziernika 2017 roku
prof. Józef Banaszak, Prezes Klubu
Profesorów „Wierzenica” z Bydgoszczy,
w koœciele w Wierzenicy, wrêczy³
dziewi¹t¹ Statuetkê Augusta
Cieszkowskiego. Otrzyma³ j¹
prof. Grzegorz Kubski z Wydzia³u
Pedagogiczno-Artystycznego UAM
w Kaliszu. Od wielu lat zarówno
Wierzenica, jak i postaæ Cieszkowskiego
nie s¹ obce laureatowi. W 2000 roku,
podczas zorganizowanej przez
Poznañskie Towarzystwo Przyjació³
Nauk konferencji naukowej poœwiêconej
Zygmuntowi Krasiñskiemu, w
wierzenickim koœciele wyg³osi³ referat Krasiñski w egzegetycznej
relekturze Augusta Cieszkowskiego. Wyst¹pienie to zosta³o
opublikowane w pokonferencyjnej ksi¹¿ce Wydalony z Parnasu. Inne
jego ksi¹¿ki odnosz¹ce siê do postaci Augusta Cieszkowskiego to:
Królestwo Bo¿e w romantycznych interpretacjach. August Cieszkowski,
Walerian Serwatowski i Biblia romantycznie odczytywana – na jej
ok³adce s¹ drzwi pomnika nagrobnego A. Cieszkowskiego. Swoje
przemyœlenia odnosz¹ce siê do Cieszkowskiego prezentowa³ w wielu
miejscach, w tym na spotkaniu w bydgoskiej siedzibie Klubu
Profesorów. Dziêkuj¹c za wyró¿nienie laureat podkreœli³, ¿e otrzyma³ je
na ziemi, gdzie ¿y³ Cieszkowski, a jej mieszkañcy kultywuj¹ jego
pamiêæ. Zosta³ pob³ogos³awiony przez ks. Przemys³awa Kompfa
i koncelebruj¹cego mszê ks. prof. Bogdana Poni¿ego z Wydzia³u
Teologicznego UAM. Przedstawiaj¹c na pocz¹tku mszy koncelebranta
ks. Przemek powiedzia³, ¿e to jego srogi wyk³adowca z seminarium. Po
minie ks. Poni¿ego widaæ by³o, ¿e coœ tu nie gra. No i wysz³o szyd³o
z worka, bo w dalszej czêœci nasz proboszcz przyzna³, ¿e tej srogoœci nie
by³o, wrêcz przeciwnie – wielka ¿yczliwoœæ.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

20

Osiemnaœcie mieæ lat to nie grzech!

RYS. WUJASZEK
6 grudnia 1999 roku w dniu parafialnego odpustu œw. Miko³aja
ukaza³ siê pierwszy numer „Wierzeniczeñ”. Liczy³ on sobie 12 stron.
25 egzemplarzy odbitych zosta³o na barwnym papierze. Nie pamiêtam
jaki by³ nak³ad tego wydania. Drugi numer ukaza³ siê jeszcze w tym
samym roku na Bo¿e Narodzenie. Te¿ mia³ 12 stron objêtoœci. Ze
wstydem zauwa¿y³em, ¿e w moim archiwum brakuje tego wydania.
Przez te wszystkie lata przygotowaliœmy 141 zeszytów „Wierzeniczeñ”,
œrednio skromnie 7 – 8 na rok.
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Sk³adam podziêkowanie tym wszystkim, dziêki którym
„Wierzeniczenia” istniej¹. Pomys³odawcy Maciejowi
Dominikowskiemu, naszemu redaktorowi odpowiedzialnemu, który
przez wszystkie lata sk³ada³ poszczególne numery i czuwa³ nad
terminowym ukazywaniem siê ka¿dego wydania. Jarce i W³odkowi
Buczyñskim za wiele piêknych historii zwi¹zanych z Wierzenick¹
Ziemi¹ i rodzin¹ Cieszkowskich. Wszystkim innym, którzy okazjonalnie
dostarczali nam teksty. Marysi Szlachciak, która w korekcie wychwytuje
nasze redakcyjne b³êdy, Drukarni Swarzêdzkiej, a wiêc Stanis³awowi
i Marcinowi Witeckim za nieodp³atny druk „Wierzeniczeñ” . Solidnoœæ
ka¿dej z tych osób pozwala mieæ nadziejê, ¿e uka¿e siê jeszcze sporo
nastêpnych wydañ na chwa³ê Bo¿¹ i po¿ytek ludzi. Ma³e uznanie mam
tak¿e dla siebie, bo chocia¿em g³¹b i leñ, to w³aœnie potrzeba wiêkszego
zaanga¿owania w prace redakcyjne sprawi³a, ¿e po latach wreszcie
nauczy³em siê pisaæ na komputerze, dziêki czemu do kolejnych wydañ
mog³em dorzuciæ trochê swoich tekstów.
Cieszê siê, ¿e przez te wszystkie lata „Wierzeniczenia” rozwinê³y
siê i trochê dojrza³y, ¿e piêknie wros³y w Wierzenick¹ Ziemiê, ¿e ka¿de
wydanie dociera do wielu rodzin w naszej parafii
i poza ni¹. Raduje mnie widok ludzi wracaj¹cych z koœcio³a
i trzymaj¹cych w rêku najnowsze wydanie „Wierzeniczeñ”.
Przez te lata „Wierzeniczenia” by³y inicjatorem i promotorem wielu
piêknych inicjatyw. Jedna z nich, przebudowa wzgórza przed koœcio³em,
w³aœnie teraz zaczyna siê urzeczywistniaæ. Czy mo¿e byæ lepsza laurka
na to nasze 18-lecie?
x Przemys³aw Kompf

Zaczê³o siê od Betlejemki
W 1996 roku rozpocz¹³ siê gruntowny remont stoj¹cej na skraju
Wierzenicy Betlejemki. W³odek przeje¿d¿aj¹c rowerem ko³o
pozbawionego dachu budynku zobaczy³ trzy osoby. Jedn¹ z nich zna³
z antykwariatu na poznañskim Starym Rynku, by³ to Wojciech
Dominikowski. Wówczas pozna³ jego syna Macieja, który w 1998 roku
zamieszka³ wraz z rodzin¹ w tamtym miejscu. W nastêpnym roku do
parafii przyszed³ nowy proboszcz ks. Przemys³aw Kompf, a niebawem
Maciej, który ju¿ wczeœniej da³ siê nam poznaæ jako osoba
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zainteresowana lokaln¹ histori¹ i teraŸniejszoœci¹, wymyœli³
„Wierzeniczenia”. Chyba w listopadzie 1999 roku zaproponowa³,
byœmy coœ napisali do powstaj¹cego pisma. W ten sposób w pierwszym
numerze pojawi³ siê artyku³ W³odka. Pismo dobrze przyjê³o siê
i nastêpne numery wspó³tworzyliœmy ju¿ jako cz³onkowie zespo³u
redakcyjnego. Z pocz¹tku ka¿de z nas pisa³o oddzielnie, ale doœæ szybko
wiêkszoœæ tekstów zaczêliœmy tworzyæ razem. Dziœ Jarka przypisana
jest do kalendarium, a W³odek najczêœciej relacjonuje wydarzenia,
w których uczestniczy tylko jedno z nas. Nie liczyliœmy napisanych
tekstów do czasu, kiedy Piotr Osiewicz zamierzaj¹c przedstawiæ nasze
sylwetki w „Informatorze Spó³dzielczym” Spó³dzielni Mieszkaniowej
w Swarzêdzu zapyta³ o ich iloœæ. Nie potrafiliœmy odpowiedzieæ, ale to
zmobilizowa³o nas do policzenia. Na teraz jest ich blisko 400.
Wiêkszoœæ powsta³a, bo sami tego chcieliœmy, ale jakaœ czêœæ z poczucia
obowi¹zku dokumentowania wydarzeñ w naszej lokalnej spo³ecznoœci.
Niema³o razy redakcja proponowa³a ró¿nym osobom napisanie relacji
z jakiegoœ wydarzenia i najczêœciej koñczy³o siê tym, ¿e sami
siadaliœmy przy komputerze. Ukierunkowanie pisma, w tym na postaæ
Augusta Cieszkowskiego sprawi³o, ¿e skoncentrowaliœmy siê na jego
osobie i naszej lokalnej historii. Bardzo szybko August zacz¹³
wyprowadzaæ nas „w Polskê”. Nasze zwykle krótkie wakacyjne
wyjazdy jakimœ dziwnym trafem zamiast nad morzem czy w górach
koñczy³y siê w miejscach zwi¹zanych z Augustem. Od dwóch lat
sytuacja rodzinna ogranicza nam woja¿e. Bie¿¹ce wydarzenia i nasze
poszukiwania sprawi³y, ¿e poznaliœmy wiele fantastycznych osób.
Z szeregiem z nich zaprzyjaŸniliœmy siê. Niestety czêœæ z nich odesz³a
ju¿ do wiecznoœci. Nie chc¹c tworzyæ wybiórczej listy, a tym samym
kogokolwiek uraziæ pominiêciem poprzestajemy na tym ogólnym
stwierdzeniu. Wspó³tworzenie pisma to z jednej strony niema³a
satysfakcja, a z drugiej wiele, wiele pracy zespo³u redakcyjnego.
W koñcu 2000 roku Maciej skonstatowa³, ¿e nie numerujemy kolejnych
wydañ i w domowych biblioteczkach uk³adamy je wed³ug opisywanych
wydarzeñ i po trosze z pamiêci. Poprawiliœmy siê od pocz¹tku trzeciego
millenium. W pocz¹tkowym okresie, gdy pismo by³o drukowane lub
kserowane w ró¿nych miejscach, awaria wymyœlnej jak na tamte czasy
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drukarki w antykwariacie spowodowa³a kilkumiesiêczn¹ przerwê w jego
wydawaniu i pytano czy zrezygnowaliœmy. Od 2001 roku drukuje nas
Drukarnia Swarzêdzka, dziœ Stanis³awa i Marcina Witeckich, i jest
zdecydowanie lepiej. To nie oznacza spokojniej. Maciej musi, ma³o kto
zdaje sobie sprawê z ogromu jego pracy edytorskiej, z³o¿yæ pismo.
Padaj¹ce co jakiœ czas komputery i bezpowrotnie tracona ikonografia,
potrzebne „na wczoraj” zdjêcia i psikusy zwi¹zane z przenoszeniem
tekstów doprowadzaj¹ do bia³ej gor¹czki a s³uchawka telefonu nagrzewa
siê. Z drugiej strony, jak Maciej niczego nie potrzebuje i nie dzwoni
(ostatnimi czasy raz zdarzy³ siê taki przypadek), to zastanawiamy siê czy
dany numer wyjdzie. S³ysz¹c o upadaj¹cych pismach parafialnych
cieszymy siê z trwania naszego. W zespole redakcyjnym spokojnie
dogadujemy siê, prawie udaje siê nam unikaæ zaanga¿owania w kwestie
polityczne. My co jakiœ czas jesteœmy pytani czy nie wyczerpuj¹ siê nam
tematy i czy Cieszkowski oraz Wierzenica nie nudz¹ siê nam. Na oba
odpowiadamy przecz¹co. ¯adne z nas w 1999 roku nie myœla³o, ¿e
przyjdzie nam z „Wierzeniczeniami” doczekaæ ich „osiemnastki”. Po
drodze uda³o siê zrealizowaæ niema³o wspólnych redakcyjnych
pomys³ów od 850-lecia Wierzenicy i Wierzonki, przez Przyjaciela
Wierzenicy po obchody 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego,
czy wespó³ z innymi: rewitalizacji Alei Filozofów, kapliczek
ró¿añcowych. Dziêkujemy wszystkim, którzy wnosili i wnosz¹ swój
wk³ad w to, o czym napisaliœmy.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Przedpremierowe nocne „Wierzeniczeñ” czytanie
Mam tê przewagê nad Czytelnikami, ¿e jako jedna z pierwszych
znam treœæ wszystkich artyku³ów. Sk¹d ten przywilej? Otó¿ z zaufania,
jakim obdarzy³ mnie Ksi¹dz Przemek, a póŸniej ca³a Redakcja, gdy
nieœmia³o zaproponowa³am, ¿e z chêci¹ skorygujê wkradaj¹ce siê ma³e
chochliki do artyku³ów „Wierzeniczeñ”. Posiadam jak¹œ dziwn¹
zdolnoœæ, ¿e wszystkie b³êdy rzucaj¹ mi siê w oczy, gdy tylko spojrzê
na tekst. Mam to po swoim tacie, który jeszcze bardziej wyczulony jest
na ró¿ne literówki. Tak po prostu ju¿ mamy, ot co. Dziêki temu moja
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polonistka w liceum zaproponowa³a
mi pierwsz¹ w ¿yciu pracê – w
lokalnej gazecie („Pa³uki”), gdzie
zajmowa³am siê korekt¹. W mojej
obecnej firmie, absolutnie
niezwi¹zanej z prac¹ z tekstem,
równie¿ jestem proszona czêsto o
przejrzenie maili lub pism przed
wys³aniem. Jako anegdotê podam,
¿e nawet ostatnio w toalecie w
salonie fryzjerskim znalaz³am b³¹d
w napisie informuj¹cym czego nie
nale¿y tam robiæ :) Szczegó³y
pominê :)
Czytaj¹c „Wierzeniczenia”,
publikacjê, któr¹ zaczê³am
kolekcjonowaæ, od kiedy tylko
wprowadziliœmy siê do Dêbogóry,
raz po raz znajdowa³am lapsusy,
które a¿ prosi³y siê o korektê.
Zwyk³e przekrêcenie czy pominiêcie liter, czy te¿ inne b³êdy, przez
innych pewnie nawet niezauwa¿one, krzycza³y do mnie z tekstu i a¿ ¿al
mi by³o, ¿e odci¹gaj¹ uwagê. Pomyœla³am, ¿e jeœli czytaj¹ to osoby
o podobnym wyczuleniu jak moje, to lepiej im tego oszczêdziæ. Muszê
przyznaæ, ¿e nagabywa³am ksiêdza proboszcza kilkakrotnie zanim zleci³
wysy³anie do mnie tekstów przed publikacj¹. W tym momencie te¿
muszê na ksiêdza „nakablowaæ”, ¿e raz sam zmieni³ tekst pani Ireny,
a jej powiedzia³, ¿e to ja wykreœli³am ca³y akapit. Na szczêœcie sam siê
do tego przyzna³, choæ mam wra¿enie, ¿e pani Irena patrzy³a na mnie
wilkiem na mszy œw., dopóki nie dowiedzia³a siê, ¿e ja w tym
paluszków nie macza³am!
Koñcz¹c ju¿ swe wywody, chcia³abym ogromnie pogratulowaæ
Redakcji sukcesu, zaanga¿owania, wytrwa³oœci, pasji i entuzjazmu oraz
podziêkowaæ za to, ¿e przyjêli mnie do swojego grona. Obieca³am
ksiêdzu Przemkowi, ¿e bêdê pisaæ coœ od czasu do czasu, ale z tym
czasem to u mnie kiepsko… Rzadko udawa³o mi siê coœ do
„Wierzeniczeñ” napisaæ, ale mo¿e zdyscyplinujê siê bardziej. Na razie
przedpremierowe odcinki czytam, sprawdzam i korygujê nocami, gdy
uporam siê z prac¹ i innymi obowi¹zkami. Zdarza³o siê, ¿e robi³am to
nawet za granic¹. Tym siê chyba nawet z Pañstwem podzieli³am.
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Czasem na sprawdzenie mam dzieñ lub dwa, a raz zdarzy³o siê, ¿e
w ogóle nie dosta³am tekstów – i ju¿ myœla³am, ¿e zosta³am zwolniona
w trybie dyscyplinarnym bez wypowiedzenia (!), i ju¿ ba³am siê, ¿e byka
jakiegoœ przepuœci³am, ale jak siê póŸniej okaza³o, mia³abym tylko kilka
godzin na korektê i pan Maciej nie mia³ sumienia mnie o to prosiæ pod
tak¹ presj¹. Ufff, czyli jestem nadal, w tle, niewidoczna, ale z t¹
przewag¹, ¿e ja wiem kiedy bêdzie u nas kolêda kilka dni przed Wami!
Pozdrawiam i ¿yczê nam wszystkim kolejnych co najmniej 18 lat
z „Wierzeniczeniami”!
Marysia Szlachciak

18 lat „Wierzeniczeñ”
„Wierzeniczenia” maj¹ ju¿ 18 lat. Gdy powiedzia³ mi to Pan W³odek
Buczyñski i spyta³, czy napiszê z tej okazji kilka s³ów, siêgn¹³em do
starszych numerów czasopisma, aby zobaczyæ, jak siê w ci¹gu tych lat
zmieni³o. „Wierzeniczenia” czytam od 14 lat. Zosta³em wtedy pierwszy
raz radnym i przewodnicz¹cym Rady Miejskiej. Stara³em siê wówczas
lepiej poznaæ gminê i dowiedzieæ siê o wszystkich lokalnych inicjatywach.
Wtedy z pozytywnym zdziwieniem zauwa¿y³em i czyta³em kolejne
numery tego pisma wydawanego przez parafiê wierzenick¹. Moj¹ uwagê
zwróci³y m¹dre i przystêpnie napisane homilie ks. Przemys³awa Kompfa,
doskona³e teksty Ewy i W³odzimierza Buczyñskich upowszechniaj¹ce
wiedzê o regionie i przybli¿aj¹ce jego historiê, a szczególnie o ¿yciu i
dzia³alnoœci Augusta Cieszkowskiego. Zreszt¹ warto tutaj zauwa¿yæ, ¿e
dziêki ich popularyzatorskiej dzia³alnoœci wiedza o zwi¹zanym z
Wierzenic¹ Auguœcie Cieszkowskim dotar³a po raz pierwszy do wielu
mieszkañców naszej gminy. Oczywiœcie „Wierzeniczenia” nie ucieka³y od
lokalnych wydarzeñ informuj¹c mieszkañców o tym, co siê na ich terenie, a
zw³aszcza w parafii dzieje. W jednym z ostatnich numerów ze
wzruszeniem przeczyta³em tekst ks. P. Kompfa wspominaj¹cego jego
ulubion¹ „Bestiê”, która odesz³a do innego psiego œwiata.
Po 18 latach ¿yczê zespo³owi redakcyjnemu „Wierzeniczeñ’, aby nadal
wydawali pismo ¿ywe, aktualne i m¹dre. A mo¿e chocia¿ od czasu do czasu
uda siê wydaæ „Wierzeniczenia” w kolorze? Poniewa¿ „Wierzeniczenia”
docieraj¹ przede wszystkim do mieszkañców Wierzenicy i okolic, bêdê
upowszechniaæ inicjatywy redakcji w „Informatorze Swarzêdzkim” i na
portalu swarzedz24.pl.
Piotr Choryñski

26

Na urodziny s³owo z Lubelszczyzny
Oczywiœcie wszystko to wydarzy³o siê przez… Augusta. Gdy
w 2013 roku Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy
Ró¿anej poszukiwa³ godnego patrona, to w³aœnie on od razu wpad³ mi
w oko (i do dnia dzisiejszego z niego nie wypad³). Sprawa nabra³a
tempa, gdy o wyborze imienia dowiedzieli siê Ewa Jaros³awa i W³odzimierz Buczyñscy. Mimo dziel¹cej nas ogromnej odleg³oœci
zaanga¿owali siê w szlachetny
„lobbing” na rzecz
najs³ynniejszego wierzeniczanina. A przy tym ujêli mnie
swoj¹ dobr¹ energi¹, pasj¹,
z jak¹ rozprawiali o Auguœcie
i unikatow¹ wiedz¹ na jego
temat. W znacznej mierze to
dziêki nim Cieszkowski sta³ siê
bezkonkurencyjny.
W czerwcu 2014 roku
nasza szko³a wesz³a do
elitarnego klubu nosz¹cych
imiê Augusta Cieszkowskiego,
a ja w dalekiej Wielkopolsce
zyska³am przyjació³, z którymi
telefonicznie lub elektronicznie
mogê porozmawiaæ na niejeden
temat. Pañstwo Buczyñscy
odwiedzili Siennicê Ró¿an¹,
mnie uda³o siê wraz z oficjaln¹
delegacj¹ przyjechaæ do
Wierzenicy na obchody jubileuszu 200. rocznicy urodzin
Cieszkowskiego. To wtedy mia³am okazjê zobaczyæ na w³asne oczy
miejsce znane mi z literatury, internetu i przesy³anych kolejnych
numerów „Wierzeniczeñ”. Tak, tak, Drodzy Czytelnicy. Znamy siê choæ nie osobiœcie – od 2014 roku, bo to jest pierwszy pe³ny rocznik
Waszego pisma, który znalaz³ siê w mojej bibliotece. Od tego czasu
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znajdujê w skrzynce pocztowej kolejne numery, zazwyczaj z krótk¹
wiadomoœci¹ i ¿yczeniami mi³ej lektury, pisanymi zamaszystym pismem
W³odka. Zbieram je do kolekcji ju¿ czwarty rok i dziêki temu wiem co
nieco o wierzenickich sprawach. Niekiedy czujê jakbyœcie mieszkali tu¿
za miedz¹, ca³kiem niedaleko, albo jakby ks. Przemys³aw Kompf by³
tak¿e i moim proboszczem. Jak w takiej sytuacji przemilczeæ osiemnaste
urodziny „Wierzeniczeñ”? To po prostu niemo¿liwe.
Droga Redakcjo, oto wkraczasz nieuchronnie w pe³noletnioœæ.
I tak by³aœ nad wiek dojrza³a - z tego co wiem - omin¹³ Ciê okres buntu
i nastoletnich szaleñstw. Zawsze zrównowa¿one profesjonalne teksty,
godne uwagi wydarzenia, ciep³o bij¹ce ze s³ów ks. Kompfa. W³aœciwie –
jako czytelnik – tak¹ bym Ciê chcia³a na kolejne lata. Nie zmieniaj siê
wiêc, niech „Wierzeniczenia” nadal bêd¹ pismem nie tylko pe³nym
informacji, ale te¿ Ÿród³em dobrych myœli i wra¿eñ. I niech nie
zniechêca Ciê ten napieraj¹cy zewsz¹d œwiat - niby pêdz¹cy do przodu,
a tak naprawdê tylko goni¹cy w³asny ogon. Praca nad
dokumentowaniem wierzenickiej rzeczywistoœci ma wiêkszy sens, ni¿
niejeden telewizyjny news wyœwietlany na dole ekranu w porze
najwiêkszej ogl¹dalnoœci.
Dziêki „Wierzeniczeniom” ¿ycie nie przecieka miêdzy palcami,
ale uk³ada siê na bia³ych stronach w konkretne opisy, refleksje,
œwiadectwa dobrych gestów i s³ów. Tego wszystkiego ju¿ dawno nie
by³oby w ludzkiej œwiadomoœci. Dziêki Wam – wydarzenia zostaj¹
w pamiêci i w bibliotekach czytelników. August by³by dumny, ¿e z tak
dobrym skutkiem wierzeniczycie od 18 lat. Z niecierpliwoœci¹ czekam
na kolejne numery pisma. Dziêkujê Wam z ca³ego serca.
Monika Nagowska

Wierzeniczenia – pismo wychodz¹ce przy Parafii p.w. œw. Miko³aja
w Wierzenicy ma ju¿ 18 lat! Od samego pocz¹tku istnienia tworzy je
niezmiennie ten sam Zespó³ Redakcyjny. Pismo przedstawia nie tylko
sprawy Koœcio³a i wydarzenia z ¿ycie Parafii, ale równie¿ historie ludzi
zwi¹zanych z Ziemi¹ Wierzenick¹, historie, które warto ocaliæ od
zapomnienia. Znajdziemy tu te¿ wiele wspomnieñ o mieszkañcach, czêsto
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o ich codziennym, zwyk³ym ¿yciu, które prze¿yli w tej wspólnocie.
Pamiêæ o nich ¿yje w³aœnie we wspomnieniach najbli¿szych, bo jak
powiedzia³ ks. J. Twardowski: „ mo¿na odejœæ na zawsze, by stale byæ
blisko”.
„Wierzeniczenia” - to ¿ywa kronika nie tylko tej parafii, ale tak¿e kronika
naszej „ma³ej ojczyzny”.
Ca³emu Zespo³owi Redakcyjnemu ¿yczê wytrwa³oœci, wielu pomys³ów
oraz wiernych i ¿yczliwych czytelników.
Boles³awa Nawrocka
Biblioteka Publiczna w Swarzêdzu

List do Przyjació³ z Wierzenicy
Czasopism w mojej bibliotece mam sporo – kompletów nawet. Ale
do „Wierzeniczeñ” odnoszê siê ze szczególn¹ sympati¹. Wychodz¹ ju¿
prawie 18 lat i mam je wszystkie! Zwykle czekam na kolejny zeszyt,
czytam, a niekiedy powracam, czasem wielokrotnie. Dlaczego? Bo
dotyczy mojej ma³ej ojczyzny. Tych ma³ych ojczyzn mam kilka, bo jest
jeszcze Fa³kowo, Lednogóra i Kobylnica - wszystkie nanizane na niæ
rzeki, w³aœciwie rzeczki, na wyrost jakby zwanej G³ówn¹. Dla mnie z
pewnoœci¹, bo jest to g³ówna rzeka w moim ¿yciu. Wychodzi z jeziora
Lednica i wsi Lednogóra, gdzie przyszed³em na œwiat, a koñczy bieg po
46 kilometrach w Poznaniu, gdzie uczy³em siê i studiowa³em oraz przez
18 lat pracowa³em. Trudno o wiêksze zwi¹zki z jak¹œ ziemi¹, rzek¹,
wsi¹, miastem. Wierzenicê ujrza³em w wieku ch³opiêcym i mieszka³em
tam do ukoñczenia studiów. Potem powraca³em, jako do miejsca
wieloletnich badañ ekologicznych ze swoim zespo³em badawczym. Po
Wierzenicy spacerujê w swoich myœlach po dziœ dzieñ. Pomagaj¹ mi
w tym „Wierzeniczenia”, których zgromadzi³em komplet. Od roku 1999
uzbiera³o siê prawie 140 zeszytów. Z ka¿dego dowiadujê siê o
nowoœciach. Œledzê niezwyk³¹ dzia³alnoœæ ksiêdza proboszcza
Przemys³awa Kompfa, jego pracê nad renowacj¹ koœcio³a p.w. œw.
Miko³aja. Doœæ trudno wyliczyæ wszystko, co przez swoje równo 18 lat
uczyni³ dla parafii, ¿eby z ostatnich dzia³añ przytoczyæ wymianê ³awek
w koœciele i ustawienie kapliczek na Œcie¿ce Ró¿añcowej miêdzy
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Wierzenic¹ a Kicinem. No i to pismo „Wierzeniczenia”, które donosi
o wszystkich dzia³aniach i o ludziach, piêknych w swojej wierze
i czynach, i pracowitoœci, a których ostatecznie przygarnia cmentarzyk
za wsi¹. Serdeczne podziêkowania za 18 lat nie³atwej pracy nale¿¹ siê
osobom skupionym wokó³ ksiêdza Kompfa: Ewie i W³odzimierzowi
Buczyñskim, Maciejowi Dominikowskiemu, a tak¿e sporej grupie
w ró¿ny sposób zaanga¿owanej wokó³ Wierzenicy i piêknej postaci
Augusta Cieszkowskiego – Przyjacio³om Wierzenicy.
Józef Banaszak

„Dozwolone od lat osiemnastu…”
A zatem „Wierzeniczenia” 6 grudnia skoñczy³y 18 lat… Szmat czasu, a
min¹³ tak szybko! Redakcja „Wieœci Akademickich” Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu przyjaŸni siê z redakcj¹ wierzenick¹
„zaledwie” od lat oœmiu, a i to wydaje siê byæ zaledwie chwil¹. Moj¹
pierwsz¹ rozmowê z redaktorem W³odkiem streœci³am na ³amach
„Wierzeniczeñ” przed kilku laty – w 2014 kiedy koñczy³y 15 lat. Nie by³o
³atwo, oj, nie by³o. Lecz w miarê up³ywu czasu zaznajamialiœmy siê coraz
bardziej, a przy okazji przygotowañ i samych obchodów dwusetnej
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego (od 2012 r.) zaprzyjaŸniliœmy
siê ju¿ kompletnie. Do dziœ dziêkujê Opatrznoœci i… dobremu duchowi
Augusta, ¿e skrzy¿owa³ nasze drogi ¿yciowo-zawodowe i mog³am poznaæ
tych wspania³ych ludzi z Redakcji „Wierzeniczeñ” – z ich nietuzinkowym
opiekunem duchowym, ks. proboszczem Przemys³awem Kompfem na
czele. Podziwiam ich pracowitoœæ, bezgraniczne oddanie siê swoim
pasjom i nieogl¹danie siê na korzyœci (wszelakiej maœci), honory
i zaszczyty. Tak trzymaæ!
Drodzy „Wierzeniczanie”! ¯yczê Wam na nowej, doros³ej ju¿ drodze ¿ycia
wszystkiego najlepszego i najpiêkniejszego. Macie ju¿ osiemnastkê
na karku, tak wiêc b³ogie dzieciêce lata ju¿ za Wami. Teraz czas na
dojrza³oœæ… Ale… nie zróbcie siê tacy œmiertelnie powa¿ni. Zostawcie
w sobie tego dzieciêcego, rozbrykanego ducha…Sto lat!
Ewa Strycka redaktor naczelna
„Wieœci Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
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Po prostu jesteœmy...
18 lat to kawa³ czasu. "Wierzeniczenia" przez ten okres sta³y siê
istotnym elementem na lokalnym rynku mediów. Bo te¿ w ten sposób
trzeba spojrzeæ na "Wierzeniczenia". Po du¿ej fali pism lokalnych i parafialnych w latach 90-tych pozosta³o niewiele. Zdaje siê, ¿e na palcach
jednej rêki mo¿na policzyæ te, które wychodz¹ w Gminie Swarzêdz.
O roli w³asnego pisma mogliœmy przekonaæ siê szczególnie w czasie
starania o wygran¹ w bud¿ecie obywatelskim, a dotycz¹c¹ Placu
Augusta Cieszkowskiego. To dziêki temu, ¿e istnieje takie miejsce,
mogliœmy nie tylko prowadziæ kampaniê reklamow¹, ale i przedstawiaæ
w³asne racje. By³ to chyba ten szczególny moment, kiedy zda³em sobie
sprawê, ¿e stworzyliœmy coœ wa¿nego dla lokalnej spo³ecznoœci. Bo
przecie¿ g³ówn¹ rol¹ pisma jest s³u¿ba czytelnikom i miejscu, w którym
¿yjemy.
Istniejemy tak¿e w internecie w dwóch ods³onach. Po pierwsze strona
www.parafia-wierzenica.pl, która jest oficjalnym miejscem
umieszczania informacji o wydarzeniach w parafii. Drugim jest
www.facebook.com/wierzeniczenia, gdzie mo¿na ¿ywo reagowaæ na
wydarzenia.
Mamy wiêc w³asne media, co w dzisiejszym œwiecie jest nie do
przecenienia. Dziêkujê w tym miejscu ksiêdzu Przemkowi za zaufanie
i wielki obszar wolnoœci, Ewie i W³odkowi za niestrudzone pisanie
o historii oraz pani Marysi za to, ¿e nie muszê siê wstydziæ b³êdów.
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Chcia³bym podkreœliæ nieocenion¹ pomoc ze strony W³odka. Bez jego
zdjêæ i olbrzymiego archiwum "Wierzeniczenia" by³yby bardzo ubogie.
Dziêki jego pasji i cierpliwoœci do moich zamówieñ ”na wczoraj”,
mo¿emy siê cieszyæ stron¹ ilustracyjn¹.
Ale nie by³oby nas gdyby nie Drukarnia Swarzêdzka. Nieustaj¹ca
¿yczliwoœæ panów Stasia i Marcina jest wielkim znakiem dobra, za
co mogê napisaæ tylko jedno s³owo DZIÊKUJÊ.
Pewno "Wierzeniczenia" nie s¹ doskona³e, wspania³e, kolorowe, ale s¹
nasze, bliskie i ¿yczliwe.
Maciej Dominikowski

Odwiedziny kolêdowe w Parafii Wierzenica
Œroda, 27 grudnia:
od 11.00 Wierzonka, Gminna od 1 do 6 i Dzia³kowa stara czêœæ
u niepracuj¹cych i na zg³oszenie,
od 17.00 w tym samym miejscu u pozosta³ych.
Czwartek , 28 grudnia:
od 8.30 Wierzenica u niepracuj¹cych i na zg³oszenie,
od 17.00 Wierzenica przy stawie, leœniczówka, Wierzenicka 23, 21,
19, 17.
Pi¹tek , 29 grudnia:
od 8.30 Kar³owice u niepracuj¹cych i na zg³oszenie,
od 17.00 Wierzenica, Wierzenicka 24, 22, 20, 18, 16, 14, Œliwkowa.
Sobota, 30 grudnia:
od 9.00 Kar³owice, Kasztanowa 1,3, Topolowa od koñca,
Kasztanowa 12, 10.
Wtorek, 2 stycznia:
od 17.00 Wierzenica, Lisia, Dêbowa, Podjazd, dworek, przy
dworku.
Œroda, 3 stycznia:
od 8.30 Wierzonka bloki u niepracuj¹cych i na zg³oszenie
od 17.00 u pozosta³ych Wierzonka, Gminna 9, 11, 13, 15.
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Czwartek, 4 stycznia:
od 17.00 Kar³owice, Kasztanowa 2 i 4 od koñca.
Pi¹tek, 5 stycznia:
od 17.00 Kar³owice, Kasztanowa 8 i 6 od koñca.
Sobota 6 stycznia:
od 13.00 Wierzonka, Gajowa, Gminna 38, 17 i 19.
Niedziela, 7 stycznia:
od 13.00 Wierzonka w szkole i obok szko³y, Dêbogóra, Kar³owicka
i Brzozowa.
Poniedzia³ek, 8 stycznia:
od 8.30 Mielno u niepracuj¹cych i na zg³oszenie
od 17.00 Mielno Leœna od koñca i Poznañska 13 i 15.
Wtorek, 9 stycznia:
od 17.00 Mielno, £¹kowa od koñca.
Œroda, 10 stycznia:
od 17.00 Poznañska, 24 do koñca.
Czwartek, 11 stycznia:
od 7.30 Dêbogóra u niepracuj¹cych i na zg³oszenie,
od 17.00 Mielno, Poznañska 12, 14, Polna od pocz¹tku.
Pi¹tek, 12 stycznia:
od 17.00 Mielno, Grzybowa, Poznañska 9 do 1, Sarnia.
Sobota 13 stycznia:
od 9.00 Dêbogóra, Dêbowa, D¹brówki.
Niedziela 14 stycznia:
od 13.00 Dêbogóra, Czeremchowa, Jaworowa, dom przylegaj¹cy
z Wierzbowej, Klonowa, G³ogowa, Wi¹zowa, Kalinowa.
Poniedzia³ek 15 stycznia:
od. 17.00 Dêbogóra, Leœna, Wierzbowa, Kasztanowa.
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Wtorek, 16 stycznia: nie ma
Œroda, 17 stycznia: nie ma
Czwartek, 18 stycznia:
Na ten dzieñ mog¹ siê zg³aszaæ osoby spoza parafii, które chcia³yby,
¿ebym je odwiedzi³ na indywidualne zaproszenie. Trzeba siê umówiæ
w zakrystii, telefonicznie 510 71 71 76 albo xpk@vp.pl.
Pi¹tek, 19 stycznia:
od 8.30 Barcinek na zg³oszenie
od 17.00 Barcinek u pozosta³ych, Wierzonka ul. Barciñska.
Sobota 20 stycznia:
od 9.00 Mielno Akacjowa, Brzozowa
od 11.30 Wierzonka, Dzia³kowa nowa czêœæ i Leœników.
Niedziela, 21 stycznia:
od 13.00 Bugaj Swarzêdzka i Zachodnia, Wierzonka ul. Ostatnia.

Informacje œwi¹teczne i noworoczne
SpowiedŸ œwi¹teczna z udzia³em kap³anów z dekanatu
czerwonackiego, niedziela 17 grudnia:
od 15.00 do 15.30 w Wierzenicy
od 16.30 do 17.00 w Kar³owicach.
Pasterka niedziela 24 grudnia: 22.00 Kar³owice i 24.00 Wierzenica.
W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia Msze œw. w ci¹gu dnia jak
w ka¿d¹ niedzielê: o 7.30 i 11.00 w Wierzenicy i 9.15 w Kar³owicach.
W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 17.30.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w naszej diecezji Wydzia³u
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego.
W niedzielê 31 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na
zakoñczenie ka¿dej Mszy œw. b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny.
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Zapraszam rodziny do wspólnego udzia³u w liturgii.
Od 23.00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu.
W Nowy Rok w poniedzia³ek 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej
Rodzicielki w Wierzenicy o pó³nocy zostanie odprawiona Pasterka
Noworoczna. W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione o 12.30 i
17.30 w Wierzenicy i o 15.00 w Kar³owicach.
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zawsze zwracam uwagê,
porz¹dku niedzielnego.
W czwartek 4 stycznia od 8.00 obejœcie chorych w Wierzonce,
Barcinku i Wierzenicy.
W pi¹tek 5 stycznia od 10.00 obejœcie chorych
w Kar³owicach, Dêbogórze, Ludwikowie (+kolêda), Mielnie.
W sobotê 6 stycznia w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego Msze œw.
jak w ka¿d¹ niedzielê.
Taca ze œwiêta jest przeznaczona na dzie³a misyjne Koœcio³a.
Wieczorem nie ma Mszy œw. o 17.30 w Wierzenicy i o 19.00
w Kar³owicach.
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Na tegoroczne Œwiêta
pragniemy z³o¿yæ ¿yczenia
prze¿ywania Bo¿ego Narodzenia
w zdrowiu, radoœci
i ciep³ej rodzinnej atmosferze.
Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie
czasem pokoju oraz realizacji
osobistych i zawodowych marzeñ.
Stanis³aw i Marcin Witecki
z Rodzinami i Pracownikami

ZABYTKOWA PRASA DRUKARSKA

