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Na Adwent
Boże Narodzenie
i Nowy 2016 Rok
Grudniowe „Wierzeniczenia” ukazuj¹ siê w momencie, kiedy
wszyscy myœlimy ju¿ o nadchodz¹cych Œwiêtach Bo¿ego Narodzenia.
Za nami jest ju¿ prawie ca³y Adwent. Na prze³omie miesi¹ca, u pocz¹tku
tego okresu, jako redakcja wydaliœmy numer specjalny poœwiêcony
naszej szkole w Wierzonce w 110. rocznicê jej powstania. Uznaliœmy to
wydarzenie za niezwykle wa¿ne dla naszej lokalnej spo³ecznoœci. Nie
sposób nie widzieæ i nie doceniaæ kulturotwórczej roli, jak¹ szko³a
spe³nia w lokalnej spo³ecznoœci. To w³aœnie sprawi³o, ¿e numer bie¿¹cy
ukazuje siê trochê póŸniej.
Zaprosiæ na roraty, czyli Mszê œw. o œwicie mog³em tylko
korzystaj¹c z og³oszeñ z ambony. Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy
podjêli trud udzia³u w tych Mszach Œw. Poniewa¿ roraty trwaj¹ jeszcze
do œrody 23 grudnia, ponawiam zaproszenie. „ZbudŸ siê o œpi¹cy i
powstañ z martwych, a zajaœnieje ci Chrystus” (List do Efezjan 5,14).
Ranne budzenie siê z fizycznego snu i przyjœcie do œwi¹tyni jest znakiem
duchowej mobilizacji, która dla cz³owieka jest dobra i wrêcz konieczna.
W mroku ciemnoœci, która czêsto dotyka naszego ¿ycia, jaœnieje œwiat³o
Chrystusa.
8 grudnia w Œwiêto Niepokalanego Poczêcia NMP Papie¿
Franciszek og³osi³ dla Koœcio³a Powszechnego Rok Mi³osierdzia. Ludzie
wierz¹cy wiedz¹, ¿e Bóg, który jest mi³oœci¹, jest te¿ wielkim
mi³osierdziem. Wszyscy liczymy w³aœnie na mi³osierdzie Bo¿e. O tym,
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¿e ono jest Ojciec Œw. przypomina szczególnie tym, którzy w
jakikolwiek sposób siê zagubili, czasem i zatracili nadziejê. Wo³anie
Franciszka jest skierowane te¿ do wszystkich chrzeœcijan; tak¿e ty
cz³owieku b¹dŸ znakiem mi³osierdzia w œwiecie. To wymagaj¹ce. Nie
poddaæ siê fali z³oœci, niechêci, przemocy, agresji, chciwoœci itd. ale byæ
znakiem mi³osierdzia dla innych.
Dla Koœcio³a w Polsce nadchodz¹cy rok ma byæ dziêkczynieniem za
1050 lat chrzeœcijañstwa w naszym kraju. Na pewno bêdzie niejedna
okazja wspomnieæ wydarzenia historyczne, które znacz¹co odmieni³y
oblicze pañstwa i zaczê³y kszta³towaæ ducha Polaków. Ale nie chodzi tu
tylko o historyczn¹ pamiêæ. Ona jest wa¿na, ale i tak wielu z tych,
którzy nie s¹ mi³oœnikami historii powie, ¿e to by³o tak dawno, ¿e nie
ma w co siê zag³êbiaæ. Oczywiœcie mo¿na wielu rzeczy nie wiedzieæ i
nie znaæ, tak¿e z zakresu historii swojej Ojczyzny. Koœció³ pragnie,
byœmy przy tej okazji pomyœleli sobie, czym dla nas jako ludzi, jako
jednostek jest ³aska Sakramentu Chrztu Œwiêtego. Czy dla mnie jest on
jak¹œ wartoœci¹?
W pierwsz¹ niedzielê Adwentu zosta³a zapalona we wszystkich
koœcio³ach, a wiêc tak¿e i w naszym, œwieca jubileuszowa, której
p³omieñ ma nam przypominaæ œwiat³o Chrystusa. Niech to Chrystusowe
œwiat³o rozpala siê w naszych sercach i niech œwieci nie tylko w
nadchodz¹ce œwi¹teczne dni Bo¿ego Narodzenia, ale w ca³ym Nowym
2016 Roku.
x Przemys³aw Kompf

Zupełnie różne wigilie
Przez 5 lat z rzêdu miêdzy 1994 a 1998 wigilie spêdza³em w
zak³adzie poprawczym w Poznaniu towarzysz¹c osadzonej tam
m³odzie¿y. Z tego wzglêdu rodzinna wigilia w domu mojego brata
by³a organizowana stosunkowo póŸno, dopiero gdzieœ oko³o 19.30.
Przyje¿d¿a³em tam na ostatni¹ chwilê. W zak³adzie poprawczym
wigilia przygotowywana by³a na wczeœniejsz¹ godzinê. Wiadomo,
ka¿dy z pracowników, poza dy¿urnymi, spieszy³ póŸniej do swego
domu. Jako kapelan oczywiœcie by³em tak¿e obecny.
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Na czas œwi¹t czêœæ podopiecznych dostawa³a przepustkê do domu.
PóŸniej nie wszyscy z takiego wyjazdu wracali. Zostawali ci, którzy byli
dopiero co osadzeni i podpadniêci. Czasami by³y te¿ osoby, które nie
mia³y gdzie pojechaæ i te¿ zostawa³y w zak³adzie. W grudniu wszyscy
¿yli nadziej¹, ¿e dostan¹ przepustkê. Starali siê pilnowaæ, ¿eby z czymœ
nie podpaœæ. Z tym jednak bywa³o ró¿nie. Ka¿dego roku wiêc kilka osób
musia³o spêdzaæ œwiêta w zak³adzie. Wigiliê przygotowywa³ personel
kuchenny zak³adu. Krótko przedtem ustawiano jedn¹, drug¹ choinkê.
Trudno by³o zobaczyæ jakieœ inne akcenty Bo¿ego Narodzenia. M³odzie¿
w ¿adnych przygotowaniach nie uczestniczy³a.
Przy wigilii czyta³em Ewangeliê, zaœpiewaliœmy nie bez trudu trzy
kolêdy. By³o tak¿e jakieœ moje s³owo. Potem te¿ ktoœ z dyrekcji sk³ada³
¿yczenia. Op³atek wygl¹da³ przedziwnie. ¯aden z wychowanków nie
podawa³ rêki pracownikom zak³adu. To by³a ich wewnêtrzna norma.
Jeœli któryœ by to z³ama³, spada³ na sam dó³ w grupowej hierarchii
utrzymywanej przez m³odzie¿. Wy¿ej stoj¹cy w tej hierarchii rêki nie
podawali tak¿e tym, którzy spadli w dó³. Co najwy¿ej mo¿na by³o
boksn¹æ siê pi¹stkami. Ich zakaz podawania rêki nie obejmowa³ jedynie
kapelana. Ch³opcy bardzo chêtnie podchodzili do mnie, sk³adali
¿yczenia i przyjmowali je ode mnie wyci¹gaj¹c swoje d³onie. Na
zakoñczenie wigilii ch³opcy dostawali ma³y upominek ze s³odyczami.
Jako kapelan tak¿e przygotowywa³em dla nich jakiœ upominek. Stara³em
siê by by³o to coœ mi³ego i tak¿e Bo¿ego. W tym pomaga³ mi by³y
dyrektor Caritas ks. Mateusz ¯arnowiecki.
Potem by³ czas wolny i spêdzano go zawsze na ogl¹daniu filmów.
Repertuar tych filmów nie zawsze by³ odpowiedni. To jest jednak
osobny temat. Do zak³adu przyje¿d¿a³em jeszcze w pierwsze œwiêto i
odprawia³em Mszê œw. Potem siedzia³em z nimi i rozmawia³em. W³aœnie
w te œwi¹teczne dni czu³o siê ich wielk¹ têsknotê za rodzinnym domem i
to nawet wtedy, gdy ten dom nie by³ ciekawy, czêsto by³ on dosyæ
biedny. Oczywiœcie byli roz¿aleni i czêsto czuli siê pokrzywdzeni, ¿e nie
dostali przepustki. Rzadko jednak zastanawiali siê nad tym, dlaczego
spotka³a ich taka kara.
Dlaczego wracam myœl¹ do tamtych odleg³ych wspomnieñ? Od
kilku lat obserwujê przygotowania do œwi¹t w naszym Caritasowym
oœrodku m³odzie¿y. Od szeregu dni m³odzie¿ sama w ca³oœci
przygotowuje œwiêta. Oczywiœcie robi¹ to korzystaj¹c z pomocy
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doros³ych. Wiêkszoœæ z nich, co zupe³nie zrozumia³e, nie wiedzia³aby
jak siê do tego zabraæ. W ca³ym domu pojawiaj¹ siê prawdziwie
Bo¿onarodzeniowe dekoracje, nie tylko choinki, ale i ¿³óbek, piêknie
nakrywany jest stó³. Sami przygotowuj¹ œwi¹teczne potrawy. Nikt nie
jedzie na ¿adn¹ przepustkê. Wszyscy s¹ razem. Jest piêkny op³atek,
wigilijna wieczerza, przychodzi
tak¿e œw. Miko³aj. Jest mnóstwo
œpiewu kolêd. Têsknota za
domem na pewno jest taka
sama, ale co roku od m³odzie¿y
s³yszê, ¿e prze¿yli tu
najpiêkniejsze œwiêta w swoim
¿yciu. Niech tak bêdzie tak¿e w
bie¿¹cym roku.
x Przemys³aw Kompf

Po górach, dolinach
Przed po³udniem 8 grudnia odwiedzi³em dom
mieszkanki Wierzenicy Heleny Wasielak.
Namówi³ mnie do tego nasz redaktor
odpowiedzialny Maciej Dominikowski.
Spyta³em go, czy nie nasuwa mu siê jakiœ motyw
œwi¹teczny wart opisania w „Wierzeniczeniach”.
Powiedzia³ mi: idŸ do babci Wasielakowej, niech
opowie o œwiêtach góralskich i swoich tutaj,
w Wierzenicy.
Rodzinne góralskie wigiliê i œwiêta przechowujê w swojej pamiêci
– rozpoczê³a swoj¹ opowieœæ Helena Wasielak - jako coœ niezwykle
ciep³ego i serdecznego. Wychowywa³am siê w biednym, niedu¿ym
domu. Wszyscy ¿yli w jednej izbie. Przez ca³y rok ¿y³o siê skromnie.
Mia³am 7 lat, kiedy zaczê³a siê wojna, 13 kiedy siê skoñczy³a. W
warunkach wojennych te¿ obchodziliœmy œwiêta. Mieszkañcy naszej
miejscowoœci przewa¿nie chodzili po drzewka jod³owe do lasu w
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s¹siedniej wsi le¿¹cej na terenie S³owacji. Wszystkie dekoracje
œwi¹teczne robiliœmy sami, pletliœmy ³añcuchy z papieru, wycinaliœmy
ozdoby. Mama obszywa³a kawa³ki materia³u. Do ga³¹zek mocowane
by³y œwieczki. Ozdob¹ choinki by³y jab³ka i ciastka. Tradycyjne jedzenie
œwi¹teczne przygotowa³o siê samemu. W wigiliê nie jad³o siê prawie
niczego przez ca³y dzieñ. Dopiero mo¿na by³o siê najeœæ przy wieczerzy.
Po jej zakoñczeniu œpiewane by³y kolêdy.
W czasie wojny wszyscy siê pilnowali, by nie by³o s³ychaæ ¿adnych
ha³asów, by na zewn¹trz nie przedostawa³o siê jakiekolwiek œwiat³o.
Obowi¹zywa³o ca³kowite zaciemnianie okien. Nie odprawiano o
pó³nocy pasterki. Obowi¹zywa³a godzina policyjna. W wigiliê Msza œw.
by³a po po³udniu. Nasz koœció³ w Bia³ce by³ zamkniêty. Trzeba by³o
trochê iœæ piechot¹ do innej wsi. Oczywiœcie szliœmy do koœcio³a. Tak¿e
i w same œwiêta.
Po wojnie oczywiœcie te¿ dalej by³a bieda. Ale mimo wszystko
ludziom siê l¿ej oddycha³o. By³o radoœniej. Œwi¹teczne potrawy by³y
tradycyjne: kapusta z grzybami, barszcz z uszkami, pierogi, groch z
kapust¹. Na pewno nie jedliœmy ryb. Stó³, który na co dzieñ sta³ przy
œcianie, ustawiany by³ na œrodku. £adnie go nakrywaliœmy. Wszyscy
mieli ustawione swoje talerze. Na co dzieñ jedliœmy wszyscy z jednej
miski. Dziœ trudno to sobie nawet wyobraziæ. W ka¿dym góralskim
domu na œcianach wisia³y religijne obrazy. Nad obrazami upiête by³y
jod³owe ga³¹zki i kwiaty robione przez nas samych. Tak samo ozdobiona
by³a figurka Matki Bo¿ej, która te¿ znajdowa³a w ka¿dej rodzinie. Pod
stropem podwieszone by³y upiête w kszta³cie kuli kolorowe op³atki. By³
to tzw. œwiat.
Œwiêtowanie zaczyna³o siê od tego, ¿e gospodarz domu, czyli nasz
ojciec dawa³ zwierzêtom kolorowe op³atki, a potem wnosi³ do izby i
stawia³ w k¹cie snopek owsa. Nastêpnie dzieliliœmy siê op³atkiem. By³
on maczany w miodzie. Tato mia³ pszczo³y, st¹d ten miód. Kiedy jad³o
siê wigilijne potrawy, wszystkie dzieci pod stopami musia³y mieæ coœ z
metalu np. trzon od siekiery, m³otka, obcêgi, czy jeszcze coœ innego. By³
to góralski zwyczaj, mówi³o siê, ¿e to mia³o chroniæ przez ca³y rok nogi
przed skaleczeniami. Latem du¿o biegaliœmy boso, o skaleczenia nie
by³o wcale trudno. Nie by³o ¿adnych prezentów. Cieszyliœmy siê jak
by³y cukierki, czy jakieœ inne s³odycze. Po wigilii œpiewa³o siê kolêdy.
Wieczorami modne by³y tzw. pod³azy. Ch³opcy przychodzili i
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odwiedzali domy, gdzie by³y m³ode dziewczyny. Wieczorem
obowi¹zkowo sz³o siê na pasterkê.
W I i II œwiêto jad³o
siê wypiekane na blasze
babki. Przewa¿nie by³y
one z dodatkami
marmolady albo sera.
Piek³o siê je w
murowanym piecu
chlebowym, stoj¹cym na
dworze. By³o one
podobne do placka, tyle
tylko, ¿e ciasto znacznie
mocniej ros³o. Na
wierzchu mama
przewa¿nie smarowa³a
ciasto ¿ó³tkiem. Z m¹ki
jêczmiennej z dodatkiem
innej, wypieka³o siê tzw.
ko³acze, te¿ z serem na
wierzchu. To ciasto by³o
znacznie ni¿sze.
Wszystko popija³o siê
kaw¹ zbo¿ow¹.
Oczywiœcie ludzie siê
odwiedzali, szczególnie
w rodzinach.
Œwiêta w Wierzenicy
wygl¹da³y inaczej. Oboje
z mê¿em byliœmy góralami. Pocz¹tkowo trudno nam by³o siê tu na
równinie do wszystkiego przyzwyczaiæ. Ludzie patrzyli na nas jak na
obcych. Nie mieliœmy wielu znajomych, byliœmy mocno zdani na siebie.
Tak samo jak tam, tak¿e tutaj zaczynaliœmy skromnie. Tym razem ja
musia³am umieæ wszystko ogarn¹æ, by³am przecie¿ ¿on¹ i matk¹. Na
pomoc rodziców nie mog³am liczyæ. Œwiêta stara³am siê przygotowaæ
tradycyjnie. Na pewno mniej gotowa³am grochu z kapust¹. Pojawi³ siê
za to karp. Tak¿e ozdoby choinkowe kupione by³y w sklepie. Z czasem
powiesiliœmy lampki elektryczne zamiast œwieczek. Œwi¹teczne
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drzewko to ju¿ nie by³a jod³a, ale œwierk. Jednego roku spêdzaliœmy
œwiêta w górach. Na pewno wtedy jeszcze nie mieszkaliœmy w
Wierzenicy. Po wigilii przyszed³ œw. Miko³aj, a potem nagle zjawi³ siê
diabe³. Ch³opak mieszkaj¹cy w s¹siedztwie pomalowa³ siê na czarno i
chcia³ mnie wystraszyæ. Zamiast mnie wystraszy³o siê nasze dziecko. W
Wierzenicy na ogó³ œwiêta spêdzaliœmy sami. Jedynie jeŸdziliœmy do
mojej siostry, do Uzarzewa, ona tak¿e zostawi³a góry i przyjecha³a do
Wielkopolski.
W wieku 32 lat zmar³ mój m¹¿. Chorowa³ na raka, zosta³am sama z
4 dzieci. Najm³odsza córka mia³a kilka miesiêcy. Mia³am co siê zbieraæ,
¿eby utrzymaæ wszystko. Dlatego na niewiele by³o nas staæ. Tak¿e
œwiêta by³y skromne. Bez jakiœ specjalnych upominków. Zawsze za to
szliœmy do koœcio³a. Jak tylko tu przyjecha³am, zauwa¿y³am od razu, ¿e
wiele osób tutaj nie chodzi³o do koœcio³a i sobie te sprawy lekcewa¿y³o.
Pod tym wzglêdem u górali by³o zupe³nie inaczej.
oprac. x PK

Coraz piękniejsza szkoła
Skromnym wk³adem redakcji
„Wierzeniczeñ” w rocznicowe
obchody jest przygotowany numer
specjalny. Dziêkujê za pomys³ naszym
redakcyjnym kolegom Ewie i
W³odkowi Buczyñskim, którzy zebrali
materia³y do tego wydania. Z naszego
zespo³u mogli to zrobiæ najlepiej.
Sami wszak s¹ wieloletni¹ histori¹ tej
szko³y. W czasie
jubileuszowej uroczystoœci rozdaliœmy
egzemplarze tego wydania wœród
zaproszonych goœci szko³y.
Istniej¹ca szko³a jest
b³ogos³awieñstwem dla naszych
miejscowoœci. Radujê siê z powodu
ka¿dej dobrej, nawet drobnej zmiany,
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która siê w niej dokonuje. Jestem przekonany, ¿e dobrze s³u¿y ona
tutejszym dzieciom, ca³ej tutejszej spo³ecznoœci. Wyra¿am te¿ szacunek
dla pracy dyrekcji i wszystkich nauczycieli, którzy kiedykolwiek w
przesz³oœci tu pracowali tworz¹c dobro tej szko³y.
110-letnia szko³a nie ma swojego patrona. Szkoda, ¿e jubileuszowych
obchodów nie uda³o siê po³¹czyæ z nadaniem szkole godnego imienia.
Ostatnimi czasy chodzi mi po g³owie pewna myœl zwi¹zana z tym
tematem. Nie wrzuca³em tego prêdzej, bo a¿ tak nie czujê siê powo³any
do wypowiadania siê na ten temat, ale swoj¹ propozycj¹ mogê siê
podzieliæ z gronem nauczycieli i dyrekcj¹.
Póki co, niech to co dobre trwa i dalej siê rozwija. B³ogos³awiê
wszystkich pracowników szko³y. B³ogos³awiê wszystkie dzieci i ich
rodziców. W dzieñ parafialnego odpustu œw. Miko³aja, patrona tak
bardzo przyjaznego dzieciom, na Mszy œw. o 11.00 dziêkowaliœmy
Bogu za dar naszej szko³y i prosiliœmy o Bo¿¹ opiekê dla niej.
x Przemys³aw Kompf

Obchody 110-lecia szkoły w Wierzonce
Szko³a w Wierzonce ma historiê siêgaj¹c¹ 1826 roku, czyli licz¹c¹ sobie
ju¿ 189 lat. Najpierw by³a to szko³a jednoklasowa mieszcz¹ca siê w
budynku nazywanym Stara Szko³a w zwartej zabudowie wsi, dziœ to ul.
Dzia³kowa 4. Powsta³a ona wysi³kiem mieszkañców z pomoc¹ dworu.
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W³aœcicielem wsi by³ wówczas Ludwig August von Treskow. Za³o¿enie
przez von Treskowów Milna (dziœ Mielna) i Kar³owic oraz rozwój
gospodarczy majêtnoœci spowodowa³y wzrost liczby mieszkañców i ta
szko³a sta³a siê zbyt ma³¹. Nowa, zdecydowanie wiêksza, jedyna w
okolicy dwuklasowa, powsta³a w 1905 roku na surowym korzeniu, w
miejscu dot¹d niezagospodarowanym i niezamieszkanym. Mia³a te¿
wyj¹tkow¹ lokalizacjê. W niemal jednakowej odleg³oœci od Wierzonki,
Kar³owic, Dêbogóry i wiêkszej w przypadku Mielna i Ludwikowa, czyli
wsi tworz¹cych wtedy obwód szkolny z wyj¹tkiem czêœci Dêbogóry
nale¿¹cych wówczas do Hugo Ludwiga von Treskow. Obok Wierzonki
w obrêbie parafii w tamtym czasie funkcjonowa³y jeszcze dwie szko³y:
w Wierzenicy (najstarsza) i Kobylnicy. Szko³a Podstawowa w
Wierzonce to jedyna w tej chwili szko³a na terenie parafii. W pi¹tek 27
listopada 2015 roku œwiêtowa³a 110 lat istnienia placówki w budynku z
1905 roku. Wybrane epizody z jej dziejów w formie spojrzenia przez
drzwi czasu brawurowo
zaprezentowali
uczniowie ze wszystkich
klas. Wiod¹ce kreacje
stworzy³y Julka z
Ewelin¹ konfrontuj¹ce
dawne dzieje i
wspó³czesnoœæ oraz
Wiktoria i Mariusz jako
kronikarze. Pomys³owa
inscenizacja,
scenografia, stroje i
rekwizyty z epoki,
muzyka (w tym na ¿ywo
w pi¹tek) porwa³y
publicznoœæ. Pokaza³y
jak bardzo zmieni³y siê
realia ¿ycia szko³y przez
ponad wiek. Pi¹tkowa
uroczystoœæ mia³a
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oficjalny charakter, st¹d by³o na niej wielu dostojnych goœci. Wœród
nich, dyr. Ewa Madanowska powita³a pose³ Bo¿enê Szyd³owsk¹,
reprezentacjê w³adz gminy Swarzêdz: burmistrza Mariana Szkudlarka,
wiceburmistrza Tomasza Zwoliñskiego, przewodnicz¹c¹ Rady Miejskiej
Barbarê Czachurê wraz z radnymi oraz radnego powiatu poznañskiego
Zdzis³awa Kulczyñskiego i nadleœniczego Nadleœnictwa Babki
Mieczys³awa Kasprzyka, dyrektorów placówek oœwiatowych z terenu
gminy. Bardzo serdecznie powita³a najstarszych absolwentów,
nauczycieli - niegdyœ i obecnie pracuj¹cych, pracowników administracji
i obs³ugi, rodziców oraz przyjació³ szko³y. Goœcie publicznie b¹dŸ
indywidualnie na rêce dyr. Ewy Madanowskiej sk³adali gratulacje,
przekazali szereg
upominków, w tym
komputer z
oprogramowaniem.
Burmistrz Marian
Szkudlarek obieca³
w perspektywie
koñca dekady
rozbudowê szko³y.
Po czêœci oficjalnej
mo¿na by³o obejrzeæ
prezentacje
multimedialne,
wystawy i
pomieszczenia
szkolne. Przyby³y po
wieczornej mszy ks.
Przemys³aw Kompf
obdarowywa³ specjalnym numerem „Wierzeniczeñ” poœwiêconym
okruchom z historii szko³y. Na ju¿ mniej oficjalne, ale równie serdeczne
i ciekawe spotkanie szko³a zaprosi³a rodziców, uczniów i przyjació³ na
godzinê 17.00 w poniedzia³ek 30 listopada 2015 roku. Mimo, ¿e by³ to
wieczór andrzejkowy goœcie nie zawiedli. Obejrzeli spektakl dotycz¹cy
dziejów placówki, a nastêpnie zwiedzali szko³ê. Komentowali, co siê

10 [125] 2015

11

zmieni³o w stosunku do ich czasów. Ogl¹dali zdjêcia, kroniki i inne
materia³y. Wspominali herbatê nalewan¹ do kubków z wiadra,
smakowite bu³ki na wykopkach. Uczestnicz¹cy w obu spotkaniach z
uznaniem wyra¿ali siê o aktualnym stanie placówki. Wnioskuj¹c z iloœci
wejœæ na stronê „Wierzeniczeñ” na Facebooku, okaza³ siê
przys³owiowym strza³em w dziesi¹tkê pomys³ Macieja
Dominikowskiego, by umieœciæ tam najpierw zdjêcia niewykorzystane w
numerze specjalnym, a potem inne archiwalne z naszych zbiorów oraz
obu rocznicowych ods³on.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Odpust ku czci œw. Miko³aja
patrona parafii w Wierzenicy jest
obchodzony 6 grudnia i tego te¿
dnia przypadaj¹ urodziny
x. Przemka. Ze wzglêdu na
okr¹g³e szeœædziesi¹te urodziny
naszego proboszcza by³a to
wyj¹tkowa niedziela.
Msza odpustowa by³a zrazem
g³ówn¹ msz¹ niedzieln¹.
Odprawiali j¹ ks. Micha³ Mietliñski
pracuj¹cy w Archiwum
Diecezjalnym w Poznaniu i ks. Waldemar Twardowski oraz dostojny
Jubilat. Sprawowali j¹ za parafian, dobrodziejów i przyjació³ miejsca,
110-lat istnienia szko³y w Wierzonce w obecnym budynku oraz w
rocznicê niespodziewanej œmierci Przemka podopiecznego Oœrodka
Wierzenica. Mia³a ona znakomit¹ oprawê wokaln¹, któr¹ zapewni³ chór
parafii Matki Bo¿ej Ró¿añcowej z poznañskiego Zieliñca pod batut¹
Doroty Czerwiñskiej. Chórzyœci ofiarowali ks. Przemkowi gwiazdê
betlejemsk¹ i owoc ananasa. Po mszy œw. Miko³aj obdarowa³ licznie
przyby³e dzieci upominkami. Przed koœcio³em by³ rozprowadzane:
specjalny numer „Wierzeniczeñ” poœwiêcony szkole w Wierzonce, du¿e
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i ma³e œwiece Caritas, jako wsparcie dla wigilijnego dzie³a pomocy
dzieciom. Odbywa³a siê te¿ zbiórka do puszki na pomoc Koœcio³owi na
terenach by³ego ZSRR.
Nastêpnie w Dworze Cieszkowskiego mia³ miejsce obiad. W tej czêœci
uroczystoœci uczestniczyli cz³onkowie rodziny x. Przemka, przybyli
nawet z zagranicy oraz „rodzina parafialna”.
Wieczorem o godzinie 17.00
rozpoczê³a siê kolejna msza,
przygotowana z inicjatywy
parafian. G³ównym
celebransem by³ ks. Eda
Jaworski z Gu³tów, obok
niego trzej inni, z którymi
jubilat zaprzyjaŸniony jest od
czasów seminarium: ks.
S³awomir Stronka z Targowej
Górki, ks. Tadeusz Lorek z
Rokietnicy, ks. Andrzej
Zieliñski ze Œremu. Razem
zostali wyœwiêceni przed
trzydziestu laty, w 1986 roku.
Ks. Eda zwraca³ siê do jubilata i wiernych w charakterystyczny dla
siebie sposób. By³a to niepozbawiona elementów autoironii mieszanka
wielkiej ¿yczliwoœci i refleksji nad przemijaniem czasu. Mszê ubogacali
swoimi g³osami: czytaj¹cy Andrzej Lajborek i œpiewaj¹ca Dorota
Czerwiñska. Po mszy Jubilat wys³ucha³ ¿yczeñ z³o¿onych w imieniu
parafian przez Mariê Macio³ek. W ich trakcie wzruszony, ale i
zawstydzony, w pewnej chwili nakry³ g³owê alb¹. Otrzyma³ wi¹zankê
kwiatów i sporych rozmiarów paczkê. Zosta³ poproszony o jej
rozpakowanie. WyraŸnie ubawiony upominkami na dalsz¹ drogê pos³ugi
pyta³, do czego niektóre z nich maj¹ mu s³u¿yæ a inne dowcipnie
skomentowa³. Zgromadzeni w koœciele zaœpiewali ksiêdzu Przemkowi
„100 lat”. Potem wspólnie z nimi ogl¹da³ filmy, ze œlubu rodziców i
swojej komunii. Dodawa³ do nich s³owa wspomnieñ o niektórych
osobach. Drugim elementem audiowizualnej prezentacji by³y zdjêcia z
okresu jego wierzenickiej pos³ugi. Jubilat podziêkowa³ te¿ za
zorganizowanie tego co go w tym dniu spotka³o osobie z parafii, któr¹
wszyscy znaj¹ i swojemu bratu Aleksandrowi. Nastêpnie z koszykiem
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s³odyczy wyszed³ do
uczestnicz¹cych w tej mszy
dzieci. Zaprosi³ wszystkich
obecnych na spotkanie do
pomieszczeñ na poddaszu
plebanii. Obok innych
smakowitoœci, królowa³ wielki
urodzinowy tort. Wœród wielu
goœci spotykaj¹cych siê w
przyjacielskiej atmosferze
znaleŸli siê burmistrz Marian
Szkudlarek i niezawodny
przyjaciel Wierzenicy
Stanis³aw Witecki wraz z ¿on¹
Aniel¹.
E.J. i W. Buczyñscy

Trzy obrazki
Pierwszy to ks. Eda w czasie mszy zwracaj¹cy siê do ks. Przemka
i mówi¹cy mniej wiêcej tak:
S¹ ró¿ne pozdrowienia:
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus!
Szczêœæ Bo¿e!
Chrystus Zmartwychwsta³!
i pojawi³o siê nowe: Dobrze, ¿e jesteœ!
Niewa¿ne czy jesteœ doskona³y, bo nie jesteœ! Wa¿ne, ¿e jesteœ, mo¿esz
byæ darem dla mnie, dla drugiego cz³owieka.
Przemku dobrze, ¿e jesteœ!
Drugi to x. Przemek wskazuj¹cy na star¹ chor¹giew z napisem „Nie nam
Panie nie nam, ale Twemu imieniu daj chwa³ê” i mówi¹cy, ¿ebyœmy w
¿yciu stawiali przede wszystkim na Jezusa, bo cz³owiek zawsze mo¿e
zawieœæ.
Wreszcie trzeci to burmistrz Marian Szkudlarek, jako jeden z ostatnich
opuszczaj¹cych agapê na probostwie. Na po¿egnanie powiedzia³, ¿e
mo¿e tylko zacytowaæ papie¿a Jana Paw³a II „Có¿ powiedzieæ - ¿al
odje¿d¿aæ!”
I niech te trzy obrazki bêd¹ podsumowaniem tego dnia, bo Wierzenica
jest takim miejscem, gdzie cz³owiek mo¿na us³yszeæ „dobrze, ¿e jesteœ”
i które ¿al opuszczaæ i za to x. Przemku dziêkujê.
md

14

Wierzeniczenia

Podziękowanie
Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy zaanga¿owali siê w przygotowanie uroczystoœci jubileuszowych moich 60. urodzin. By³em ca³kowicie
zaskoczony skal¹ przygotowañ i wielk¹ iloœci¹ osób z parafii i tak¿e z
mojej rodziny, które w³¹czy³y siê w te przygotowania. Dziêkujê za
wszystkie wyrazy ¿yczliwoœci, ¿yczenia i upominki. Tak¿e za to, co
najwa¿niejsze, za modlitwê.
W czasie Mszy œw. spogl¹da³em na napis na starym hafcie
sztandarowym, zawieszonym w prezbiterium œwi¹tyni: „Nie nam Panie
nie nam ale Twemu imieniu daj chwa³ê” (Ps.115,1).
x Przemys³aw Kompf

16 lat z czytelnikami
Ka¿dy dzieñ odpustu œw.
Miko³aja od 1999 roku jest zarazem
kolejn¹ rocznic¹ ukazania siê
pierwszego numeru „Wierzeniczeñ”.
Przez 16 lat uzbiera³o siê w sumie
125 zeszytów, czyli przeciêtnie w
roku 7 - 8 wydañ. W ci¹gu
pierwszych lat „Wierzeniczenia”
wychodzi³y mniej regularnie. W
szeregu ostatnich lat by³o 9 lub nawet
10 wydañ ka¿dego roku.
Poszczególne numery rozchodz¹ siê
w liczbie oko³o 200 - 230
egzemplarzy. Zwa¿ywszy, ¿e nasza
parafia nie jest zbyt liczna, liczba ta
mo¿e cieszyæ. Ka¿dorazowy nak³ad wynosi 300 egzemplarzy. Z tej
liczby trochê, oko³o 50 sztuk, trafia do sta³ych odbiorców spoza parafii.
Koñcówka tego, co zosta³o jest przeznaczona dla turystów. Przy stoisku
na cmentarzu w dniu Wszystkich Œwiêtych ludzie przyjezdni dopytuj¹
siê i chêtnie bior¹ nie tylko bie¿¹cy, ale i wczeœniejsze wydania
„Wierzeniczeñ”.
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Kiedy patrzy siê na dawniejsze wydania i
porówna z dzisiejszymi, widaæ, ¿e nasze
wydawnictwo dojrza³o. Nie zmieni³a siê
wielkoœæ zeszytów, ale przyby³o trochê stron.
Objêtoœæ naszych wydañ zamyka siê liczb¹ od
24 do 32, a nawet 36 stron. Kilka lat temu
pojawi³a siê ciekawa winieta. Sk³ad osobowy
redakcji lekko siê powiêkszy³.
„Wierzeniczenia” wydawane s¹ przy parafii
œw. Miko³aja w Wierzenicy. Staraj¹ siê one
opisywaæ to wszystko, co siê dzieje na
Wierzenickiej Ziemi. Nie ograniczaj¹ siê one
do ¿ycia parafii. Przedstawiamy rozmaite
inicjatywy, sami je inspirujemy i im
patronujemy. Staramy siê rejestrowaæ to
wszystko, co jest na bie¿¹co wa¿ne dla naszej
spo³ecznoœci. Odœwie¿amy pamiêæ o piêknych
ludziach, którzy kiedyœ tutaj ¿yli i zostawili po
sobie jakieœ œlady dobra. Przedstawiamy i
dokumentujemy historiê tej ziemi.
Co odró¿nia „Wierzeniczenia”, jak s¹dzê
pozytywnie, od innych wydawnictw
parafialnych? Myœlê, ¿e przez te lata uda³o
nam siê zrealizowaæ kilka ciekawych
nobilituj¹cych redakcjê pomys³ów.
Pierwszym z nich by³o zainicjowanie i
przeprowadzenie z rozmachem
jubileuszowych obchodów 850-lecia istnienia
Wierzenicy i Wierzonki. W po³¹czeniu z
wysi³kiem wolontariuszy Parafialnego
Zespo³u Caritas uda³o siê wtedy szerzej
wypromowaæ nazwê Wierzenica wœród
mieszkañców powiatu, naszej gminy, tak¿e
radnych i pracowników Urzêdu Miasta i
Gminy Swarzêdz, którzy nieraz wczeœniej
pytali: a gdzie w³aœciwie jest ta Wierzenica?
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Kolejnym udanym pomys³em okaza³o siê przyznawanie wyró¿nienia
„Przyjaciel Wierzenicy” i wrêczanie rzeŸby (statuetki) œw. Miko³aja co
roku, w dniu 3 maja . Od 2007 roku redakcja
wraz ze Stowarzyszeniem Pomocy Rodzinie
im. Augusta Cieszkowskiego w Wierzonce
honoruje w ten sposób osoby spoza naszego
miejsca, które œwiadczy³y nam najrozmaitsze
dobro. Tym gestem pokazujemy, ¿e chcemy i
umiemy byæ wdziêczni za dobro, które ktoœ
czyni temu miejscu. Myœlê, ¿e uda³o nam siê
uhonorowaæ wiele piêknych postaci.
Znacz¹cym wydarzeniem by³o
wypromowanie jubileuszowych obchodów
200-lecia urodzin hr. Augusta Cieszkowskiego.
Pomys³ tych obchodów zrodzi³ siê w gronie
redakcyjnym cztery lata wczeœniej, przed
jubileuszowym rokiem 2014. Zapis tego wszystkiego, co zwi¹zane by³o
z dwustuleciem uda³o nam siê udokumentowaæ na specjalnie
przygotowanej i prowadzonej podstronie parafii wierzenickiej,
poœwiêconej pamiêci Augusta Cieszkowskiego. Kiedy w wydawnictwie
ksi¹¿kowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
podsumowuj¹cym dorobek myœli Cieszkowskiego, napisano o
sprawczych „Wierzeniczeniach”, odebraliœmy to jako wyró¿nienie.
Od 2011 roku zaczêliœmy wydawaæ numery
specjalne „Wierzeniczeñ”. Ju¿ przedtem
ukaza³o siê kilka wydañ okazjonalnych.
Trzymam w³aœnie w rêku wydan¹ staraniem
„Wierzeniczeñ” w grudniu 2000 roku „Legendê
o œwiêtym Miko³aju”. Zatytu³owaliœmy j¹
„Mi³oœci¹ przejêty”. Z okazji jubileuszu 10lecia istnienia pisma wydaliœmy
okolicznoœciowy album „Wierzenicka Ziemia
na starej fotografii”. Dwukrotnie w ró¿nych
wydaniach w 2003 i 2008 roku ukazywa³ siê
przewodnik po naszym koœciele i po
Wierzenickiej Ziemi. Pierwszy raz z okazji
jubileuszowych obchodów 850-lecia Wierzenicy i Wierzonki, drugi jako
wizytówka miejsca przy okazji gminnych do¿ynek w 2008 roku.
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W 2011 roku ukaza³y siê moje
wspomnienia z 25 lat kap³añstwa „25
odpowiedzi”, potem by³y
„Wierzenickie katechezy domowe”,
które doczeka³y siê osobnego wydania
i które rozesz³y siê (i nadal siê
rozchodz¹) w kilku tysi¹cach
egzemplarzy. Szeroki zasiêg mia³ i
ci¹gle jest rozprowadzany numer o
Cieszkowskim przygotowany w 2014
roku w zwi¹zku z jubileuszem 200lecia jego urodzin. W tym roku,
g³ównie z myœl¹ o turystach, wyszed³
kolejny przewodnik po koœciele „Œni
mi siê Wierzenica” i te¿ doczeka³ siê
on ju¿ dodatkowego dodruku. Zupe³nie
ostatnio ukaza³ siê pi¹ty numer
specjalny poœwiêcony jubileuszowi
110-lecia naszej szko³y w Wierzonce.
Co przez te lata by³o nasz¹ radoœci¹?
Oczywiœcie, najbardziej to, ¿e ka¿dy
kolejny numer rozchodzi³ siê wœród
czytelników, ¿e ludzie niekiedy
dopytuj¹ siê o kolejne wydania, ¿e w
wielu domach „Wierzeniczenia” s¹ przechowywane, ¿e w rozmaitych
publikacjach powo³ywano siê na nasze wydawnictwo jako wiarygodne
Ÿród³o informacji, ¿e osoby z wielkopolskiego œrodowiska
dziennikarskiego, promuj¹c ciekawe inicjatywy spo³eczne prasy
lokalnej, w tym i parafialnej, dostrzeg³y nasze starania i za ca³okszta³t
dzia³añ uczyni³y w 2012 roku „Wierzeniczenia”, jako pierwsze i dot¹d
jedyne spoœród prasy parafialnej, laureatem nagrody dziennikarskiej im.
Romy Brzeziñskiej „Znak Dobra”. Cenimy sobie to wyró¿nienie. Nasze
skromne „Wierzeniczenia” zosta³y uznane jako Znak Dobra.
Powodów do satysfakcji nie brakuje. Jak dot¹d nie wyczerpa³y siê
nam pomys³y, mam wiêc nadziejê, ¿e przygotujemy jeszcze niejedno
ciekawe wydanie, ¿e przed nami jest jeszcze wiele Znaków Dobra do
zapisania. Bardzo dziêkujê wszystkim osobom tworz¹cym zespó³
redakcyjny, oddaj¹cym do naszej dyspozycji swoje teksty, naszemu
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wydawcy - Drukarni Swarzêdzkiej. Dziêkujê te¿ wszystkim
czytelnikom „Wierzeniczeñ”. Bez grona czytelników ¿adne pismo
istnieæ nie mo¿e. Poniewa¿ s¹ odbiorcy, s¹ i „Wierzeniczenia”. Niech
tak bêdzie jak najd³u¿ej.
x Przemys³aw Kompf

W ubieg³orocznych grudniowych „Wierzeniczeniach” w notce
zatytu³owanej „Hojnoœæ Bo¿a przewy¿sza nasze pragnienia”,
podsumowuj¹c wysi³ki roku 2014 pisa³em:

„W perspektywie roku 2015 widzê nastêpuj¹ce zadania: dokoñczenie
remontu strychu probostwa, gdzie jeszcze w 2010 roku wykonanych
zosta³o 70% prac. Potem w zwi¹zku z remontem krypty i budow¹ wiaty
musia³a nast¹piæ czteroletnia przerwa... Chcia³bym, by efektem tych
wysi³ków by³o stworzenie na probostwie salki parafialnej. Dotychczas
poza Kar³owicami parafia takowej nie posiada³a. Myœlê tak¿e o zmianie
wystroju zakrystii, pobudowaniu tam dostosowanej do potrzeb nowej
szafy wraz z sejfem. Na wiacie trzeba dorobiæ rynny. W Kar³owicach na
chórze kaplicy do jesieni powinny byæ zainstalowane organy. Tak jak w
2014 te zadania bêdziemy robiæ w miarê mo¿liwoœci po kolei. Nic siê
nie stanie, jeœli coœ nie dojdzie do skutku.”
Maj¹c prawie w ca³oœci rok 2015 za sob¹ mo¿emy dokonaæ
podsumowania. Cieszê siê, ¿e wszystkie g³ówne zamierzenia
inwestycyjne uda³o siê zrealizowaæ. Od stycznia do pocz¹tku wrzeœnia
trwa³y powoli, ale systematycznie prace wykoñczeniowe na strychu
probostwa. Salka parafialna rzeczywiœcie z pocz¹tkiem tego miesi¹ca
zosta³a oddana do u¿ytku. Odby³o siê w niej ju¿ ca³y szereg spotkañ. Co
tydzieñ dzieci i m³odzie¿ z Wierzenicy mog¹ korzystaæ z prowadzonych
dla nich zajêæ. Przybli¿ony koszt tego remontu wraz z zakupem
podstawowych mebli wyniós³ oko³o 67.000 z³. W zakrystii w maju
pojawi³o siê nowe wyposa¿enie. Zainstalowany zosta³ sejf. Koszt
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19.500 z³. W Kar³owicach w
paŸdzierniku pojawi³y siê nowe organy
cyfrowe wraz z dodatkowym
nag³oœnieniem. Koszt 32.000 z³. Tê
inwestycjê uda³o siê bezboleœnie
sfinansowaæ dziêki pomocy hojnych i
dobrych ludzi. Razem na cele
inwestycyjne przeznaczone zosta³o w
przybli¿eniu oko³o 120 tys. z³. Wiêcej
ni¿ w roku 2014. Umkn¹³ mi zupe³nie
temat rynien na wiacie. Tegoroczne lato
ani jesieñ nie by³a zbyt deszczowa,
dlatego te¿ o tych sprawach siê nie
myœla³o. Zaczêliœmy natomiast
realizowaæ zadanie budowy kapliczek
ró¿añcowych (4,5 tys. z³ w 2015 r.).
Wykonane zosta³y ju¿ pierwsze
p³askorzeŸby przedstawiaj¹ce
tajemnice radosne ró¿añca œw.
Wybiegaj¹c znowu w przód w
perspektywie roku nastêpnego
chcia³bym realizowaæ nastêpuj¹ce
zadania:
Naprawa i ponowne
uruchomienie dzwonów koœcielnych.
Z trzech w tej chwili odzywa siê tylko
jeden. Myœla³em, ¿e to jeszcze uda siê
zrobiæ dodatkowo w roku bie¿¹cym.
Nie zdawa³em sobie jednak sprawy z
tego, jakiego rodzaju naprawy i zmian
trzeba dokonaæ w ca³ym mechanizmie,
tak by by³o to zrobione dobrze i do
tego nowoczeœnie. Trochê to
pokosztuje. Kosztorys opiewa na oko³o 20.000 z³. Chcia³bym przez zimê
pozbieraæ trochê œrodków na ten cel, tak by ca³oœæ zamkn¹æ tu¿ po
Wielkanocy. W przysz³ym roku wypada ona jeszcze w marcu.
W po³owie kwietnia przewidziane s¹ w g³ówne uroczystoœci zwi¹zane z
rocznic¹ 1050-lecia chrztu Polski. Myœlê, ¿e by³oby piêknie gdyby
w³aœnie z tej okazji odezwa³y siê w Wierzenicy odnowione dzwony.
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W Kar³owicach planowana jest wymiana ³awek i przystosowanie
salki przylegaj¹cej do prezbiterium dla wygody rodziców z ma³ymi
dzieæmi. Wed³ug przygotowanej wyceny koszt tej inwestycji wyniesie
16.000 z³. (Przy tej okazji luŸno rzucam myœl, ¿e chodzi mi po
g³owie w perspektywie od przysz³ej jesieni lekkie przesuniêcie
godziny rozpoczêcia Mszy œw. Kar³owicach na 10.00 i w
konsekwencji tak¿e w Wierzenicy na 11.30.)
Monta¿ do pocz¹tku paŸdziernika 20
kapliczek ró¿añcowych jako wotum dziêkczynne
za 1050 lat chrzeœcijañstwa w Polsce. Ma byæ to
wspólne zadanie naszej parafii i w Kicinie. Koszt
po odliczeniu nak³adów tegorocznych to 15.500
z³. Przypomnê, ¿e kapliczki maj¹ byæ ustawione
wzd³u¿ polnej drogi miêdzy naszymi
miejscowoœciami. Szlakiem tym, miêdzy
Kicinem a Wierzenic¹ i z powrotem, wêdrowali
przez dziesi¹tki lat ksiê¿a Studniarski i Haase,
którzy byli proboszczami obu parafii
jednoczeœnie. Zapewne niejedn¹ dziesi¹tkê
ró¿añca odmówili w czasie swej wêdrówki.
Chcemy obudziæ tradycjê modlitwy ró¿añcowej
na tej drodze.
Zadaniem najbardziej kosztownym bêdzie
wymiana ³awek w koœciele. Te, które obecnie nam s³u¿¹, rzeczywiœcie
do¿ywaj¹ swych dni. Nieraz wiele osób wypowiada³o siê na ten temat.
Na pocz¹tku grudnia dosta³em wycenê tego przedsiêwziêcia kosztowaæ ma 62.000 z³. Zadanie obejmuje zrobienie nowych ³awek
dêbowych i przy okazji renowacjê konfesjona³u. Ostro¿nie powiem, ¿e
prace te bêdziemy prowadziæ na przestrzeni 2 pó³rocza 2016 i jeœli nie
skoñczymy, to tak¿e pierwszego w 2017 roku.
Bardzo dziêkujê wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób
wspiera³y materialnie parafiê w Wierzenicy. Nieprzyjaciele Koœcio³a
lubi¹ mówiæ o jego pieni¹dzach. Chêtnie by oni odciêli Koœció³ od ich
dop³ywu. Wiedz¹, ¿e bez nich Koœció³, który tak¿e funkcjonuje w
przestrzeni materialnej, nie bêdzie móg³ niczego zrobiæ, ani dla chwa³y
Bo¿ej, ani dla po¿ytku ludzkiego.
x Przemys³aw Kompf
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Wierzenicki kościół nawa i wieża
W numerze 118 „Wierzeniczeñ”
pisz¹c o kruchtach umieœciliœmy
zdanie: Obecny koœció³ w najstarszej
swojej czêœci czyli prezbiterium i
szersza czêœæ nawy powsta³ na
pocz¹tku drugiej po³owy XVI wieku.
Celowo wyt³uszczaj¹c informacjê
wskazuj¹ca na istnienie dwóch
czêœci nawy. Przez niemal trzy i pó³
wieku wchodz¹cy do œwi¹tyni
trafiali do kwadratowej nawy z
dwoma oknami (najwiêkszymi w
ca³ym koœciele) od strony
po³udniowej. Mateusz Pawlaczyk,
opracowanie, 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) zapisa³ przy Wierzenicy; archaiczn¹ zasadê
umieszczania okien tylko w œcianie pd.[po³udniowej]. We wszystkich
najstarszych koœcio³ach drewnianych w Polsce a¿ do po³owy XVI wieku
umieszczano okna tylko od po³udnia i we wschodniej œcianie
prezbiterium, rzadziej równie¿ w zachodniej œcianie nawy.
Rozmieszczenie otworów okiennych i drzwiowych (tych po stronie
zachodniej i po³udniowej) zwi¹zane by³o nie tylko z warunkami
klimatycznymi, ale przede wszystkim podyktowane by³o symbolik¹.
Pó³noc w wiekach œrednich uznawano za strefê z³a. Unikano
umieszczania okien w œcianach pó³nocnych. Brak okien „zas³ania³”
wiernych i wnêtrze œwi¹tyni przed dzia³aniem si³ nieczystych. Od
wschodu na granicy nawy i prezbiterium, w œcianie zwanej têczow¹, by³
pó³kolisty pierwotny wykrój otworu têczowego. Pawlaczyk w 1977 roku
(w latach 1976-1978 mia³ miejsce remont), kiedy by³ zdjêty szalunek,
odnalaz³ fragmenty dolnej belki têczowej ze œladami bogatej dekoracji
profilowanej. Belka têczowa to pozioma belka spinaj¹ca ³uk têczowy, po
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œrodku umieszczano na niej krucyfiks, a po bokach czêsto dodawano
figury. Tak wygl¹daj¹c¹ belkê têczow¹ mo¿na zobaczyæ w koœciele w
Wêglewie. Po stronie zachodniej, nad g³ównym wejœciem, przed rokiem
1742 by³a empora chór muzyczny (zapewne wsparta na dwóch
filarach). Stanowi¹ca rodzaj galerii otwartej do wnêtrza koœcio³a by³a
miejscem, gdzie umieszczano instrument, a zarazem powiêksza³a
powierzchniê dla uczestników nabo¿eñstwa. Patrz¹c od strony o³tarza
tamta nawa siêga³a do œciany, na której s¹ umieszczone anio³y bez
skrzyde³. Pod podchórzem by³o g³ówne wejœcie. W 1628 roku obok
koœcio³a znajdowa³y siê wolnostoj¹ce dzwonnica z jednym dzwonem i
kostnica (wtedy teren przy
koœciele by³ cmentarzem
grzebalnym). Nastêpn¹
wie¿ê wzniesiono przy
elewacji zachodniej przed
1742 rokiem (Pawlaczyk).
Aleksander Jankowski w:
Koœcio³y drewniane o
zdwojonej konstrukcji œcian
w Wielkopolsce napisa³: Byæ
mo¿e jeszcze przed
konsekracj¹ koœcio³a w
1666 dostawiono do
zach.[zachodniej] œciany
szczytowej nawy wie¿ê. Ten
sam autor uwa¿a, ¿e: Belki
wi¹zarowe o fazowanych
krawêdziach (z faz¹
zamkniêt¹), wskazuj¹, ¿e
wnêtrze koœcio³a kry³ strop belkowy (z pu³apem górnym) lub wiêŸb¹
otwart¹; belki i œciany zdobi³a dekoracja malarska. W 1772 roku
zosta³a wybudowana obecna, s³upowo-ramowa, wie¿a dzwonnica.
Przylegaj¹ca niemal na ca³ej szerokoœci od zachodu do nawy. Zapis w
protokole wizytacji biskupiej z 10 kwietnia 1778 roku: Przy wielkich
drzwiach z³¹czona jest z koœcio³em wie¿a, ca³a z drzewa, œwie¿o przez
obecnego duszpasterza wybudowana, w której zawieszono 3 dzwony.
Drewniana, czworoboczna, o prostych œcianach, wê¿szej górnej
kondygnacji przedzielonej zadaszeniem. Nakryta cebulastym he³mem
pokrytym blach¹ (oko³o 1920 roku by³ kryty gontem), zwieñczonym
sterczyn¹, ga³k¹ i krzy¿em. Przez przyziemie wie¿y wchodzi³o siê do
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szerszej, pierwotnej czêœci nawy. Nie wiemy czy przechodzi³o siê pod
konstrukcj¹ belkow¹ tak jak w Uzarzewie, czy obudowanym przejœciem
analogicznie do tego w Kicinie. Niew¹tpliwie musia³y byæ tam schody
prowadz¹ce na górê wie¿y. Nie by³o w niej okien w dolnej czêœci. Widaæ
to na zdjêciu (od strony po³udniowej) z koñca XIX wieku
zamieszczonym w pracy Juliusa Kothe; Verzeichnis der Kunstdenkmäler
der Provinz Posen. 20 kwietnia 1905 roku cz³onkowie dozoru koœcio³a
wierzenickiego kieruj¹ do dziekana ks. Wiktora Mêdlewskiego z
Parkowa pismo mówi¹ce o potrzebie powiêkszenia koœcio³a zbyt ma³ego
dla parafii licz¹cej 1209 dusz. W czerwcu nastêpnego roku istnieje ju¿
stosowny projekt radcy £ukomskiego, a w lipcu kosztorys. Nie wiemy,

kiedy dok³adnie podj¹³ pracê Franciszek Polaszek budowniczy z
Gostynia, czy by³o to ju¿ w drugiej po³owie 1906 czy pierwszej 1907
roku. W styczniu 1907 roku otrzyma³ zaliczkê, a 13 czerwca wystawi³
rachunek, co oznacza³o, ¿e te prace zosta³y skoñczone. W ich efekcie
przyziemie wie¿y zosta³o w³¹czone w obrêb nawy. To obecnie wê¿sza,
ale wy¿sza czêœæ nawy. Ze star¹ czêœci¹ po³¹czona œcian¹ z wówczas
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pó³kolistym (zmieniony w trakcie remontu w latach 1976-1978)
otworem na wzór tego w œcianie têczowej (têczowego). Zosta³y
zamontowane 4 nowe okna. Szklarz A. Nawrocki ze Swarzêdza tak¹
ich iloœæ plus wprawienie 2 szyb w drzwi i okno uj¹³ w rachunku. Trzy z
tych okien zosta³y umieszczone we w³¹czonym do nawy przyziemiu
wie¿y. S¹ one zdecydowanie mniejsze od tych w starej czêœci nawy.
Dwa z nich nadal funkcjonuj¹, a trzecie, na chórze, zosta³o
zlikwidowane w 1983 roku podczas budowy kruchty zachodniej. £atwo
je zidentyfikowaæ po kratach zamocowanych od zewn¹trz. Wed³ug
informacji Wojciecha Springera kraty na koœcielnych oknach pojawi³y
siê po próbie w³amania, od strony krypty (pó³nocnej), za czasów ks.
Mariana Dominiczaka (proboszcz w latach 1975 1984). Czwarte
wyciêto w pó³nocnej œcianie starej czêœci nawy, dziœ w tym miejscu jest
pomnik nagrobny Augusta Cieszkowskiego. Jest ono zauwa¿alne na
zdjêciu w tygodniku „Wielkopolska Ilustracja” numer 8 z 24 listopada
1929 roku. Istniej¹cy chór muzyczny zosta³ rozebrany, a nowy powsta³
nad wejœciem zachodnim (g³ównym). Siêga on na ok. 2,5 metra wg³¹b
œwi¹tyni, strop nad nim jest podniesiony o ok. 1 m w stosunku do tej
czêœci nawy. Zosta³y te¿ rozebrane, naprawione i przeniesione organy.
Oznacza³o to zapewne, ¿e by³y one stacjonarne. W aktach wizytacji z
1778 roku jest zapis: Chór jest drewniany, harmonium przenoœne.
Musia³y zostaæ wykonane schody na chór i przebudowane prowadz¹ce
na wie¿ê. Niew¹tpliwie równie¿ zosta³y dokonane jakieœ zmiany w
s³upowo-ramowej konstrukcji wie¿y i mocowaniu dzwonów. Przemawia
za tym zobowi¹zanie F. Polaszka, ¿e zmieni mocowanie dzwonów,
gdyby nadmierne poruszanie siê wi¹zania wie¿y zagra¿a³o jej
runiêciem. W roku 1929 w nawie pojawi³ siê pomnik nagrobny Augusta
Cieszkowskiego. Tym samym w pó³nocnej œcianie starej czêœci
prezbiterium czêœæ konstrukcji drewnianej zast¹pi³a murowana. Po
wykonaniu zadaszenia nad krypt¹ w 1936 roku ca³kowicie znikn¹³ œlad
po oknie w tej czêœci nawy. Remont z lat 1976-1978 sprawi³, ¿e po
wymianie szalunku z sufitu zniknê³y listwy nabijane na z³¹czeniach
desek sta³ siê g³adki. Œciany i strop przed remontem pomalowane,
miejscami z ornamentami i nik³ymi œladami dawnych malowide³ o
motywach wici roœlinnej zast¹pi³y polakierowane deski (niektórzy
autorzy pisz¹ wrêcz o boazerii). Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e
wierzenicki koœció³ w odró¿nieniu od innych na Szlaku Koœcio³ów
Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonka ma œciany wewnêtrzne
oszalowane deskami. W Kicinie, D³ugiej Goœlinie, Kiszkowie,
£agiewnikach Koœcielnych, Wêglewie, Rejowcu, S³awnie, Jab³kowie,
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Raczkowie od œrodka widaæ grube bale wyciête z pni drzew. Tworz¹ one
konstrukcjê zrêbow¹ lub sumikowo-³¹tkowa. W czêœci z tych œwi¹tyñ od
lat osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku s¹ one na powrót w barwach
surowego drewna, w pozosta³ych pomalowane lub pokryte polichromi¹.
Prace renowacyjne po 1999 roku spowodowa³y zmianê kolorystyki
(powrót do najstarszych znalezionych barw) znajduj¹cych siê w nawie
o³tarzy bocznych, prospektu organowego. Odtworzenie na balustradzie,
czyli parapecie chóru przez Marka Krygiera (jego zdaniem tej ze
starego) malowide³ wici akantowej i dawnych instrumentów.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wakacje w 2016 roku
w pięknym zabytkowym Kazimierzu Dolnym
Od 12 listopada wiemy ju¿ ostatecznie, gdzie bêdziemy organizowaæ
wakacje w lecie 2016 roku. W tym dniu mieliœmy okazjê obejrzeæ
internat szkolny w Kazimierzu Dolnym i spotkaæ siê z jego
gospodarzami w celu ustalenia ostatecznych szczegó³ów. Wa¿ne jest
osobiste spotkanie i zobaczenie na ¿ywo jak wszystko wygl¹da.
Gospodarz ma prawo wiedzieæ, kogo przyjmuje i my te¿ chcielibyœmy
widzieæ u kogo bêdziemy. Mówi¹, ¿e w interesach musz¹ byæ
zadowolone dwie strony. Temu w³aœnie s³u¿y ustalanie rozmaitych
pomniejszych szczegó³ów, kiedy bowiem decydujemy siê jechaæ
zobaczyæ miejsce, wszystko to, co mo¿na ustaliæ przez telefon mamy
za³atwione. Wiemy, ¿e jest odpowiednia wielkoœæ budynku, ¿e mo¿na
wynaj¹æ kuchniê, ceny s¹ odpowiadaj¹ce naszym mo¿liwoœciom
i gospodarze s¹ zainteresowani nasz¹ ofert¹. Do tego s¹ ustalone terminy
obu wyjazdów.
Pod koniec lipca 2016 roku w Krakowie bêd¹ Œwiatowe Dni
M³odzie¿y z udzia³em papie¿a Franciszka i te¿ musimy to uwzglêdniæ w
naszym kalendarzu. Z zapowiedzi wynika, ¿e parafia powinna przyj¹æ w
goœcinê przed rozpoczêciem Œwiatowych Dni na trzy dni grupê
pielgrzymów przybywaj¹cych ze œwiata.
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W przysz³ym roku pierwsze na wakacje zaprosimy dzieci
i m³odzie¿. Ich wyjazd nast¹pi w œrodê 29 czerwca o 9.00 i potrwa do
pi¹tku 8 lipca. Od niedzieli 10 lipca bêdzie turnus dla doros³ych. Potrwa
on do pi¹tku wieczór 15 lipca. W programie na pewno bêdzie
zwiedzanie Kazimierza, wycieczka do Pu³aw, Na³êczowa, Janowca.
Mo¿e coœ jeszcze… Ju¿ dzisiaj zapraszam wszystkich zainteresowanych
tymi wyjazdami. Koszty zbli¿one do tegorocznych.
Parafialny Zespó³ Caritas wakacyjny wyjazd dla dzieci i m³odzie¿y
w przysz³ym roku bêdzie organizowa³ nieprzerwanie po raz siedemnasty
z kolei, dla doros³ych po raz piêtnasty. Przez te wszystkie lata trochê
biegania wokó³ tego by³o, ale dziêki temu zwiedziliœmy wiele piêknych
zak¹tków Polski. Mam nadziejê, ¿e w sercach uczestników zosta³o
sporo dobrych wra¿eñ. i wspomnieñ.
x Przemys³aw Kompf
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Odwiedziny kolędowe
przeczytaj uważnie!
Jeœli nie jest zaznaczone inaczej
od poniedzia³ku do pi¹tku zawsze od 17.00,
w sobotê od 9.00, w niedzielê od 13.00.
Poniedzia³ek, 28 grudnia:
od 8.30 Kar³owice u niepracuj¹cych i na zamówienie,
od 17.00 Kar³owice, Kasztanowa 10, 8, 6 od ostatniego wejœcia.
Wtorek, 29 grudnia:
Kar³owice, Kasztanowa 2 i 4 od ostatniego wejœcia.
Œroda, 30 grudnia
od 8.30 Wierzonka wszystkie bloki u niepracuj¹cych i na zamówienie,
od 17.00 u pozosta³ych Wierzonka, Gminna 9, 11,13,15.
Sobota, 2 stycznia:
Kar³owice, Kasztanowa 1,3, Topolowa od koñca, do Kasztanowa 12.
Niedziela. 3 stycznia:
Wierzonka, Gajowa, Gminna 38, 17 i 19.
Poniedzia³ek, 4 stycznia:
ok. 9.00 Ludwikowo (razem z obejœciem chorych),
od 17.00 Wierzonka, Gminna 1,3,5,6 i Dzia³kowa stara czêœæ.
Wtorek, 5 stycznia:
od 18.30 Wierzonka, Dzia³kowa, nowa czêœæ.
Œroda, 6 stycznia:
od 13.00 Wierzonka, Leœników, od 19.00 Dêbogóra,
Kar³owicka przy szkole, Wierzonka, szko³a i obok szko³y.
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Czwartek, 7 stycznia:
od 17.00 Dêbogóra, Brzozowa.
Pi¹tek, 8 stycznia:
od 8.30 Dêbogóra u niepracuj¹cych i na zamówienie
od 17.00 Dêbogóra, Dêbowa od koñca.
Sobota, 9 stycznia:
Dêbogóra, Czeremchowa, Jaworowa, dom przylegaj¹cy z Wierzbowej
w 2015 r. bn, Klonowa, od 14.30 Wierzenica, Lisia.
Niedziela, 10 stycznia:
Dêbogóra, Wi¹zowa, G³ogowa, Kalinowa, D¹brówki.
Poniedzia³ek, 11 stycznia:
Dêbogóra, Leœna, Wierzbowa, Kasztanowa.
Wtorek, 12 stycznia:
Bugaj, Swarzêdzka
Œroda, 13 stycznia:
Bugaj, Zachodnia i Wierzonka, Ostatnia
Czwartek, 14 stycznia:
Mielno, Poznañska 14 i 12, Polna
Pi¹tek, 15 stycznia:
Mielno, Poznañska od 24 do koñca.
Sobota 16 stycznia:
Mielno, Akacjowa, Brzozowa, Poznañska 1- 9, Grzybowa i Sarnia.
Niedziela, 17 stycznia:
Mielno, Leœna od koñca, Poznañska 13, 15 i £¹kowa od pocz¹tku.
Poniedzia³ek 18 stycznia:
od 8.30 Wierzenica u niepracuj¹cych i na zg³oszenie.
Od 17.00 Wierzenica, Leœniczówka, Wierzenicka 23, 21, 19
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Wtorek, 19 stycznia:
Wierzenica, Wierzenicka 24, 20, 17, Dêbowa, Podjazd i przy dworku.
Œroda, 20 stycznia:
Wierzenica, Wierzenicka 20, 18,16,14, Œliwkowa.
Czwartek, 21 stycznia:
od 8.30 Barcinek na zg³oszenie.
Pi¹tek, 22 stycznia:
Barcinek i Wierzonka ul. Barciñska.
W czwartek 21-go, w sobotê 23-go i niedzielê 24-go stycznia mog¹ siê
zg³aszaæ osoby spoza parafii, które chcia³yby, ¿ebym je odwiedzi³
na indywidualne zaproszenie. Trzeba siê umówiæ w zakrystii,
telefonicznie 510 717 71 76 albo xpk@vp.pl.

Informacje świąteczne i noworoczne
SpowiedŸ œwi¹teczna z udzia³em kap³anów z dekanatu
czerwonackiego, niedziela 20 grudnia:
od 15.00 do 15.30 w Wierzenicy
od 16.45 do 17.15 w Kar³owicach.

Pasterka czwartek 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.
Tacê z Pasterki i z I œwiêta przeznaczymy na naprawê i ponowne
uruchomienie dzwonów koœcielnych.
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 27 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodziny na
zakoñczenie ka¿dej Mszy œw. b³ogos³awiæ bêdê wszystkie rodziny.
Zapraszam rodziny do wspólnego udzia³u w liturgii.
O 14.30 zapraszam na rodzinne œpiewanie kolêd przy ¿³óbku.
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W czwartek 31 grudnia Msza œw. na zakoñczenie roku
o 17.30 w Wierzenicy i o 19.00 w Kar³owicach.
Od 23.00 do pó³nocy w Wierzenicy w ciszy adoracja Najœwiêtszego
Sakramentu.
W Nowy Rok, 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej Rodzicielki
w Wierzenicy 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. Zebran¹ tacê przeznaczymy na naprawê i
ponowne uruchomienie dzwonów koœcielnych.
W poniedzia³ek, 4 stycznia od 8.00 obejœcie chorych
w Kar³owicach, Dêbogórze, Ludwikowie (+kolêda), Mielnie.
We wtorek 5 stycznia od 8.00 obejœcie chorych w Wierzonce, Bugaju
i Wierzenicy.
W œrodê 6 stycznia w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego Msze œw.
jak w ka¿d¹ niedzielê z dodatkow¹ o 17.30 w Wierzenicy.
Taca ze œwiêta jest przeznaczona na dzie³a misyjne Koœcio³a.
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