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Pomimo olbrzymiego wysiłku społecznego
nie udało się zawalczyć
o Budżet Obywatelski dla Wierzenicy.
W kategorii małych projektów
Wierzonka wygrała bezdyskusyjnie

Bardzo dziêkujê wszystkim, którzy w liczbie oko³o 2500 osób,
wsparli projekty zg³oszone z Wierzenicy i Wierzonki. Dziêkuje za
ka¿dy gest pomocy i zaanga¿owania. Pokazaliœmy siê w gminie jako
¿ywa cz¹stka lokalnej spo³ecznoœci. Mam nadziejê, ¿e bêdzie to
w przysz³oœci procentowaæ. Szczególnie warte jest podkreœlenie
solidarnego dzia³ania wolontariuszy Wierzenicy i Wierzonki, którzy tak
piêknie wzajemnie siê wspierali i wspó³dzia³ali.
Na siebie wziêliœmy trudne zadanie. W mieœcie jest wielokrotnie
wiêksza liczba osób. Si³¹ rzeczy bardziej by³y one zainteresowane
projektami miejskimi ani¿eli naszym wiejskim. Wykorzystaliœmy to, ¿e
wiele osób zna Wierzenicê i ma sympatiê dla niej. Liczyliœmy te¿, ¿e
g³osy na projekty swarzêdzkie siê roz³o¿¹. Okaza³o siê, ¿e to jednak jest
jeszcze za ma³o.
Chcia³bym zwróciæ uwagê na wa¿ny fakt. Na konferencji prasowej
Pan Burmistrz podkreœla³ wysok¹ frekwencjê. Gdy przyjrzymy siê
wynikom g³osowania to nie sposób zauwa¿yæ, ¿e w znacznej mierze jest
to zas³ug¹ aktywnoœci zwi¹zanych z naszymi projektami. Dwustu
osobowa Wierzenica zebra³a dwa i pó³ tysi¹ca g³osów. Przewaga
Wierzonki nad pozosta³ymi projektami jest przyt³aczaj¹ca. Jeœli ktoœ jest
dobry z matematyki to niech procentowo w stosunku do liczby
mieszkañców obliczy, kto jest zwyciêzc¹. Z naszych miejscowoœci
dotarliœmy do wszystkich /mo¿e by³y drobne wyj¹tki/. Gdyby podobnie
by³o gdzie indziej to frekwencja by³aby absolutnie rekordowa..
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W zwi¹zku z tym, ¿e nie uda³o nam siê wywalczyæ œrodków
z funduszu Bud¿etu Obywatelskiego, zwróci³em siê do Pana Burmistrza
Mariana Szkudlarka z pismem z proœb¹ by gmina porz¹dnie zagospodarowa³a teren przy placu Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy
z innej puli œrodków inwestycyjnych. Znaj¹c wynik g³osowania
obywatelskiego mo¿na œmia³o powiedzieæ, ¿e postulat ten ma szerokie
poparcie spo³eczne i ludzie nie chcieliby by by³ on przesuwany na
wieczne nigdy. Przypomnia³em, ¿e do zagospodarowania tego terenu
gmina publicznie siê zobowi¹zywa³a w zwi¹zku z jubileuszem urodzin
Augusta Cieszkowskiego w 2014 roku. Sk³adaj¹c to pismo chcê zwróciæ
uwagê, ¿e nie rezygnujemy z naszych starañ. Bêdziemy to stale podnosiæ
i przypominaæ. Nie tylko w Swarzêdzu ma byæ ³adnie. Zamo¿ny
Swarzêdz dostanie wiêc kolejn¹ hojn¹ inwestycje. Uboga Wierzenica
musi dalej czekaæ.
Wspólnota parafialna i przyjaciele stworzyli miejsce, bêd¹ce per³¹
turystyczn¹, któr¹ Gmina Swarzêdz równie¿ mo¿e siê szczyciæ.
Odnowiony i dostêpny dla zwiedzaj¹cych zabytkowy koœció³ z krypt¹,
mauzoleum Cieszkowskich, wiata wypoczynkowa z punktem sprzeda¿y
i informacj¹ turystyczn¹ oraz sanitariatami, nowe szlaki turystyczne i
spacerowe czy wreszcie kulturowo - przyrodnicza Aleja Filozofów. Sta³o
siê to miejsce chêtnie odwiedzane przez mieszkañców Swarzêdza,
Poznania i wielu innych miejsc. Niech znakiem tego bêdzie autobusowa
linia rowerowa uruchomiona przez Powiat Poznañski a przebiegaj¹ca
przez Wierzenicê, choæ to wcale nie po drodze.
Jest jeszcze jeden istotny powód dla którego wys³a³em ten list. Otó¿
na pocz¹tku sierpnia w trakcie trwania akcji zbierania podpisów
poparcia dla naszego projektu, jako organizatorzy odebraliœmy telefon
od Pana Burmistrza, który zupe³nie bez ogródek naciska³ bym nie
w³¹cza³ siê w akcjê poparcia. Pad³y s³owa, ¿e mo¿e uniewa¿niæ ca³¹
akcjê. Powiadomi³em naszego radnego pytaj¹c, na jakiej podstawie
prawnej organizator akcji „bud¿et obywatelski” wykonuje takie telefony.
Z rozporz¹dzenia z którym siê zapozna³em nie wynika³o, ¿e nie wolno
siê anga¿owaæ w popieranie projektu. Us³ysza³em miêdzy innymi, ¿e
Pan Burmistrz jest zwolennikiem projektu œcie¿ki rowerowej. Taka
sytuacja sprawia, ¿e mo¿na straciæ zaufanie w bezstronnoœæ
organizatora. Jest to fakt, który w imiê prawdy trzeba wypowiedzieæ.
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Myœlê, ¿e z³¹ praktyk¹ jest ingerowanie w mechanizmy demokratyczne. Je¿eli bud¿et ma byæ prawdziwie obywatelski to anga¿owanie siê
w³adzy wykonawczej jest zaprzeczeniem tej idei. W imiê poszanowania
wolnoœci decydowania obywateli system i regulamin g³osowania
powinien byæ ca³kowicie jawny i jasny.
Niezrozumia³e jest te¿ zabranianie parafii czyli wspólnocie chrzeœcijañskiej w anga¿owanie siê na polu dzia³alnoœci spo³ecznej. Czy stowarzyszenie na rzecz zwierz¹t ma mieæ takie prawo, a chrzeœcijanie nie?
Chcê jednak mimo wszystko zachowaæ zaufanie i szacunek dla Pana
Burmistrza. W³aœnie w takim duchu te s³owa wyra¿am. To bardzo
dobrze, ¿e bud¿et obywatelski pojawi³ siê w naszej gminie i za to mo¿na
panu Burmistrzowi podziêkowaæ. Ka¿da inicjatywa maj¹ca na celu
wzbudzenie w mieszkañcach postawy odpowiedzialnoœci za dobro
wspólne jest cenna. Wszyscy dziêki takim dzia³aniom uczymy siê
postaw obywatelskich.
Cieszê siê, ¿e uda³o siê wygraæ rywalizacjê w zakresie zadañ
dodatkowych. Projekt boiska we Wierzonce uzyska³ 1900 g³osów
poparcia. By³ to najlepszy wynik spoœród 16 zg³oszonych do rywalizacji
/kolejny mia³ dwa razy mniej g³osów!/ Oznacza to, ¿e w przysz³ym roku
bêdzie porz¹dnie zrobione boisko we Wierzonce. Wieloletni trud i upór
so³tysa tej miejscowoœci Ireny Prokop wreszcie zostanie nagrodzony.
Najserdeczniej gratulujê. W minionych latach doœæ by³o momentów, ¿e
mo¿na by³o siê zniechêciæ. Mam nadziejê, ¿e ta inwestycja dojdzie do
skutku i piêknie bêdzie s³u¿y³a mieszkañcom, którzy tyle wysi³ku
w³o¿yli w zbieranie g³osów.
x Przemys³aw Kompf

Daliśmy z siebie wszystko, aby zwyciężyć!
Zakoñczy³o siê g³osowanie nad poszczególnymi projektami do bud¿etu
obywatelskiego Gminy Swarzêdz, w którym bra³y udzia³ so³ectwa
Wierzonka i Wierzenica. Projekt naszego so³ectwa: „Rewitalizacja
wzgórza Cieszkowskiego przy zabytkowym drewnianym koœciele Œw.
Miko³aja w Wierzenicy” zdoby³ 2.506 g³osów. Z przykroœci¹ informujê,
¿e niestety by³o to za ma³o, aby wygraæ. Natomiast proponowany przez
so³ectwo Wierzonka projekt dodatkowy: „Budowa infrastruktury
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sportowo – rekreacyjnej na boisku sportowym w Wierzonce” uzyska³
1.900 g³osów i wygra³.
Projekt obejmuje:
1. Wytyczenie i wyposa¿enie 2-ch boisk do pi³ki siatkowej i 1-go do
koszykówki.
2. Teren placu o powierzchni 100 m2 u³o¿ony z kostki brukowej
w kszta³cie szachownicy i zakup figur pozwoli uruchomiæ gry
planszowe jak szachy i warcaby, a równie¿ pozwoli na organizacjê
zabaw i imprez kulturalnych.
3. Altanka ogrodowa wiata bêdzie dobr¹ form¹ spêdzenia wolnego
czasu przy organizacji ró¿nych spotkañ towarzyskich, rodzinnych,
kole¿eñskich. S³u¿yæ bêdzie równie¿ przeje¿d¿aj¹cym turystom
i rowerzystom.
4. Monta¿ skrzynki na pr¹d pozwoli na organizacje imprez
kulturalnych.
Brak dostêpu do pr¹du powoduje ¿e nie jest w pe³ni wykorzystany teren
w okresie letnim na organizacje pikników, zabaw, imprez.
Teren ten jest usytuowany poza wsi¹ wiêc idealnie nadaje siê na tego
typu imprezy
Daliœmy z siebie wszystko, aby zwyciê¿yæ. Chocia¿ tak naprawdê
podjêliœmy walkê z bardzo s³abej pozycji spo³ecznej, poniewa¿ so³ectwo
Wierzonka liczy ok. 407 mieszkañców, a so³ectwo Wierzenica liczy ok.
300, w stosunku do ok. 42.000 mieszkañców gminy Swarzêdz. I tam
zdobycie 600 czy 900 g³osów nie by³o zbyt du¿ym wysi³kiem. Ale i tak
mo¿emy czuæ zwyciêzcami, bo walczyliœmy do samego koñca i ³atwo siê
nie poddaliœmy. Wokó³ dwóch projektów wa¿nych dla naszego lokalnego
œrodowiska skupiliœmy szerok¹ rzeszê osób z grona rodziny, przyjació³,
znajomych, dawno niewidzianych kolegów i kole¿anek. Pokazaliœmy jak
mo¿na dzia³aæ RAZEM: d¹¿yæ do obranego celu i zara¿aæ sw¹ ide¹ innych.
Potrafiliœmy: prezentowaæ nasze projekty i przekazywaæ szerszej
grupie osób, nawi¹zaæ nowe znajomoœci i przyjaŸnie oraz odœwie¿yæ te
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dawne, a przy okazji odwiedziæ d³ugo niewidzian¹ rodzinê oraz uwierzyæ,
¿e od nas te¿ coœ mo¿e zale¿eæ, a tak¿e przekazywaæ wiedzê o samej idei
bud¿etu obywatelskiego. Za wszelk¹ ¿yczliwoœæ, pomoc i zrozumienie
bardzo dziêkujemy, szczególnie naszym s¹siadom - so³ectwom Uzarzewo
i Kar³owice.
Trudno tu wyliczyæ ile godzin i dni poœwiêciliœmy na zdobycie tej
iloœci g³osów; powiem krótko - bardzo du¿o. W imieniu so³ectwa
Wierzonka i Wierzenica, Parafii Œw. Miko³aja w Wierzenicy bardzo
dziêkujemy, szczególnie grupie osób, która poœwiêci³a najwiêcej czasu
i energii. Dziêkujemy wszystkim za oddanie g³osu, akceptacjê
i zrozumienie naszych lokalnych inwestycji.
Nie sposób wymieniæ wszystkie osoby pomagaj¹ce i wspieraj¹ce, aby
nie pomin¹æ kogoœ. DZIÊKUJEMY.
Irena Prokop

Przeczytaj - to jest ważne
O kapłańskiej posłudze
W osobnym s³owie podzielê siê refleksj¹ jak widzê funkcjê kap³ana we
wspólnocie parafii. To ¿e dba on o œwi¹tyniê powierzon¹ jego trosce, ¿e
przewodniczy liturgii i sprawuje Mszê œw.- to jest oczywiste. W tej
pos³udze ma byæ widzialnym znakiem Chrystusa i przypominaj¹cym
o Chrystusie. Rolê swoj¹ spe³nia nie bez ludzi albo w opozycji do nich
ale poœród ludzi i z ludŸmi. Pod ka¿dym wzglêdem kap³an powinien
czuæ siê odpowiedzialnym za tych, którzy s¹ powierzeni jego pasterskiej
trosce. Ma dzia³aæ na rzecz ich dobra, widz¹c najrozmaitsze potrzeby.
W pierwszym rzêdzie powinien dbaæ by jak najwiêcej ludzi chcia³o
i rzeczywiœcie przyjê³o Jezusa do swego serca jako ich Pana i
Zbawiciela, by wielu chcia³o podj¹æ trud ewangelicznego ¿ycia.
Niektórzy chêtnie zamknêliby ksiêdza w zakrystii i nie chcieliby ¿eby on
z niej wychodzi³. Oczywiœcie, za chwilê oskar¿aliby go, ¿e nic nie robi.
Aktywnoœæ zewnêtrzna kap³ana i ludzi Koœcio³a jest sol¹ w oku dla tych,
którzy s¹ jego wrogami. Wtedy tacy ludzie mówi¹: Koœció³ nie powinien
siê wtr¹caæ do tego, nie powinien mówiæ o tym itd. Zrobiliby oni du¿o
aby odseparowaæ kap³ana od ludzi, poderwaæ ich zaufanie do niego.
Chcieliby tak¿e pozbawiæ albo ograniczyæ dop³yw œrodków finansowych
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do Koœcio³a. Wtedy niewiele bêdzie on móg³ zrobiæ, bo przecie¿
wszystko kosztuje. Sugeruje siê, ¿e pieni¹dze, które ludzie daj¹
Koœcio³owi s¹ w³asnoœci¹ ksiêdza i on nic innego nie robi z nimi jak
tylko kupuje drogie samochody.
Kiedyœ dawa³em przyk³ad: parafia nasza dostaje co roku z gminy
dotacjê 50 000 z³ na prowadzenie punktu przedszkolnego we
Wierzonce. Czy ksi¹dz jest beneficjentem tych pieniêdzy? Czy gmina
mi daje te œrodki i nie rozlicza ich, abym sobie kupowa³ samochód?
Ka¿dy wie, ¿e prawdziwymi beneficjentami tej dotacji s¹ dzieci, które
z naszego terenu uczêszczaj¹ do punktu przedszkolnego i ich rodzice.
Formalnie te œrodki dosta³a parafia. Ona stara³a siê o nie jakby
w imieniu rodziców.
Rodzice, co jest
zrozumia³e, myœl¹ o
przedszkolu tylko wtedy
gdy ich dziecko z niego
korzysta. Przestaj¹ siê
nim interesowaæ gdy
dziecko idzie do szko³y.
£atwo sobie wyobraziæ,
¿e idea punktu szybko by
upad³a gdyby ktoœ
zewnêtrzny nie przyj¹³ na
sta³e troski o
zabezpieczenie tej
dzia³alnoœci. Waga
sprawy jak¹ jest
wychowanie dzieci i
wdro¿enie ich do
obowi¹zku szkolnego
nakazuje mi jako ksiêdzu
podjêcie siê tego zadania,
chocia¿ poza dodatkowym staraniem nie mam z tego ¿adnych
korzyœci. Chêtnie jednak to czyniê, bo mam œwiadomoœæ, ¿e ³atwiej jest
to zrobiæ parafii, która ma osobowoœæ prawn¹, ani¿eli grupie
indywidualnych osób.
Obszarów dzia³ania mo¿e byæ wiêcej. Jest mo¿liwoœæ dostarczenia dla
ludzi trochê towarów z Banku ¯ywnoœci, dlaczego tego nie przywieŸæ?
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Czy nie ma u nas tych, którzy z takiej okazji nie skorzystaj¹? Komuœ
musi siê chcieæ. Kiedyœ chêtnie tam jeŸdzi³em, dzisiaj tak¿e, tyle tylko,
¿e za³adowywanie i roz³adowywanie tego wszystkiego przychodzi mi
trochê trudniej. Cieszê siê jednak, ¿e chocia¿ trochê mogê wspomóc i nie
jest mi to, mimo wszystko za ciê¿ko.
Co roku organizujemy wakacje. Staramy siê by by³y w miarê ciekawe
i przyjemne. Chêtnie uczestniczê we wszystkich przygotowaniach
chocia¿ to jest sporo za³atwiania. To jednak s³u¿y ludziom, którzy byæ
mo¿e nie zorganizowaliby sobie ¿adnego wyjazdu. Czujê, ¿e warto na
siebie ten trud wzi¹æ.
Jestem dumny, ¿e wspólnota tego miejsca skupiona w³aœnie wokó³
parafii przypomnia³a wszystkim o potrzebie zorganizowania
rocznicowych obchodów 200 lecia urodzin Augusta hr. Cieszkowskiego,
¿e przez ca³y czas byliœmy promotorami tej akcji. Pokazuj¹c wszystkim
t¹ postaæ, k³adliœmy nacisk na jego postawê obywatelsk¹, prospo³eczn¹,
narodow¹, tak¿e religijn¹. Przypominaliœmy innym i sobie, ¿e tu na
miejscu mamy wspania³y ludzki wzorzec godny we wspó³czesnoœci do
naœladowania. Poczytujê sobie za zaszczyt, ¿e mog³em w tej sprawie
wspó³pracowaæ i tworzyæ program dzia³añ z wieloma wspania³ymi
ludŸmi skupionymi wokó³ Wierzenicy.
Kap³an powinien byæ dla ludzi i poœród ludzi, powinien umieæ dzieliæ
ich dole i niedole. Przez te wszystkie lata stara³em siê to czyniæ,
pamiêtaj¹c, ¿e ³atwiej jest radziæ sobie samemu z radoœci¹ ani¿eli ze
smutkiem.
Ka¿da wspólnota miejsca ma swoje sprawy i swoje interesy. Czy kap³an
pracuj¹cy na tym terenie ma tego nie widzieæ i ma nie chcieæ wspomóc?
Je¿eli mo¿e coœ zorganizowaæ, coœ og³osiæ, to ma tego nie robiæ?
Powinien to robiæ, zw³aszcza, ¿e ludziom w wielu wypadkach trudno
jest samemu siê zorganizowaæ. Dlatego w³aœnie parafia wspomaga³a
projekt naszego so³ectwa rewitalizacji Wzgórza Cieszkowskiego przy
koœciele w Wierzenicy. W tylu miejscach jest piêknie. Aby by³o piêknie
wydano setki tysiêcy z³otych. U nas nie mo¿e byæ piêknie?
Kiedyœ na naszym terenie dzia³ali wielcy kap³ani spo³ecznicy. Muszê
wspomnieæ jednego: ks. Wincentego Studniarskiego. (W ostatnich
„Wierzeniczeniach” pisz¹c o nim o kontekœcie kapliczek ró¿añcowych
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w rozpêdzie da³em mu imiê Alfred, uwa¿nych czytelników
przepraszam) Ile razy kap³an ten nara¿a³ siê w³adzom niemieckim, ile
razy p³aci³ grzywny za rozmaitego rodzaju „wykroczenia”. Nie ba³ siê
jednak broniæ polskoœci, nie ba³ siê pomagaæ ludziom. Organizowa³ ich
w kole w³oœciañskim i sam razem z Cieszkowskim jemu przewodzi³.
Broni³ i reprezentowa³ interesy rolników z terenu Kicina i Wierzenicy.
Dok³adnie tak te¿ widzê swoja obecnoœæ w Wierzenicy. Nie mogê
powiedzieæ, ¿e nie obchodz¹ mnie problemy mieszkañców
Wierzenickiej Ziemi. Chocia¿ jestem przybyszem, czuje siê
Wierzeniczaninem. Dobro tego miejsca, tych ludzi jest dla mnie bardzo
wa¿ne. Ilekroæ bêdê czu³, ¿e jest taka potrzeba by w coœ siê
zaanga¿owaæ, na pewno to uczyniê i zrobiê to niezale¿nie od tego czy to
siê komuœ podoba, czy te¿ nie. Mam œwiadomoœæ, ¿e anga¿uj¹c siê tutaj
wspieram opcjê nie na rzecz bogatych ale biednych. Biednym jest
zawsze trudniej. Ich sprawy czêsto siê lekcewa¿y, problemów nie chce
siê widzieæ. Próbuje siê je za³atwiæ na odczepnego. (Miêdzy innymi
w³aœnie z takiego stylu myœlenia wzi¹³ siê wiosn¹ pomys³ wysypania na
drodze przed koœcio³em zwyk³ego syfu, co trudno inaczej nazwaæ ni¿
bezczelnoœci¹. Na to lekcewa¿enie nie ma przyzwolenia.)
.
Powtórzê raz jeszcze to co jest trosk¹ Wierzeniczan.
1. Skuteczne ca³oœciowe rozwi¹zanie problemów kanalizacji we wsi
Wierzenica. Ka¿dy miesi¹c urzêdniczej i biurokratycznej nieudolnoœci,
po³¹czony z niemo¿noœci¹ szybkiego znalezienia pieniêdzy przeliczyæ
mo¿na na smrodo godziny w mieszkaniach ludzi, tak¿e takich, gdzie s¹
dzieci. Nie wiem, który z radnych obecnych w Wierzenicy mia³ odwagê
pójœæ do tych domów.
2. Latarnie przy cmentarzu w Wierzenicy i przy ulicy Lisiej. Podobno
siê je projektuje. Nie wiadomo jak d³ugo to potrwa. Na pewno jednak
w tegoroczn¹ zimê po 16.00 lepiej nie wchodziæ na nasz cmentarz, bo
mo¿na dostaæ w glapê nie wiadomo z której strony.
3. Zmiana w studium zagospodarowania przestrzennego Wierzenicy, tak
by umo¿liwiæ parafii zakup ok. 0,5 ha pola nale¿¹cego do Agencji
Rolnej Skarbu Pañstwa. Ma to umo¿liwiæ poszerzenie istniej¹cego coraz
bardziej zape³niaj¹cego siê cmentarza parafialnego. Od przesz³o roku
czekamy na stosown¹ decyzjê. Sprawa drepcze w miejscu. Ponoæ coœ
ostatnio ruszy³o, zobaczymy.
4. Rewitalizacja wzgórza Cieszkowskiego w Wierzenicy. Skoro nie
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uda³o nam siê wygraæ dla Wierzenicy Bud¿etu Obywatelskiego prosimy
by gmina poszuka³a na ten cel innych Ÿróde³ finansowania. Mo¿e da
radê poszukaæ na ten cel œrodki zewnêtrzne? Parafia, która nie jest
w³aœcicielem tego terenu nie mo¿e tego zrobiæ. Gmina przy dobrej woli
Pana Burmistrza mo¿e spróbowaæ. Udowodniliœmy, ¿e taki zamys³ ma
du¿e poparcie spo³eczne. Piêkno zabytkowego koœcio³a odwiedzanego
licznie przez turystów i rozmaitych goœci wo³a wprost o ³adne
otoczenie. Utrzymywanie tego w obecnym stanie jest wstydem dla
w³aœciciela.
Na zamkniecie przypomnê: kap³an jest, co niektórzy zapominaj¹, albo
nie chc¹ przyj¹æ do wiadomoœci, tak¿e obywatelem tego pañstwa.
Anga¿uj¹c siê w tak¹ czy inn¹ sprawê ma tak samo jak inni prawa
obywatelskie do przedstawiania swoich racji i do zabiegania o ich
urzeczywistnienie. Osobiœcie nie zrezygnujê z tego ze wzglêdu na
telefon od jakiejkolwiek wa¿nej, wp³ywowej osoby. W takim wypadku
zawsze bêdê stara³ siê pójœæ za rad¹ aposto³a Piotra, któremu tak¿e
próbowano zamykaæ usta:
„rozs¹dŸcie, czy s³usznie w oczach Bo¿ych bardziej s³uchaæ was ni¿
Boga” (por. Dz. Ap 4,19).
x Przemys³aw Kompf

Jan Budziaszek w Wierzenicy
Pod koniec wrzeœnia ub. roku by³ u nas
z wizyt¹ po raz pierwszy. Przyjecha³, jak
mówi³ wówczas, po drodze, jad¹c z
Krakowa do Jeleniej Góry. Na Mszy œw.
o 11.00 prostym serdecznym s³owem stara³
siê nas zachêciæ do trwania w Jezusie.
Mówi³ te¿ o miejscu Maryi w uœwiêceniu
cz³owieka, o swojej osobistej drodze
¿yciowej. Kto wtedy by³ w koœciele, musia³
coœ zapamiêtaæ z tych jego pe³nych
pozytywnych emocji s³ów.
Zapraszam raz jeszcze wszystkich do
udzia³u w rekolekcjach, które dla nas
poprowadzi Jan Budziaszek od soboty
3 paŸdziernika do œrody w³¹cznie.
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Zapraszam na wspólny razem
z nim niedzielny ró¿añcowy
spacer do Kicina. Zbiórka przed
koœcio³em o 15.00.
W poniedzia³ek, wtorek i œrodê,
5, 6 i 7 paŸdziernika pocz¹tek
spotkañ w koœciele o 18.00.
Kiedy piszê te s³owa w g³owie co
rusz odzywa mi siê jakaœ melodia
z wielu dawnych przebojów
zespo³u Skaldowie. W czasach
m³odoœci nie by³em jakimœ
szczególnym mi³oœnikiem tego
zespo³u. Lubi³em Niebiesko Czarnych i zespó³ Blackout, póŸniej
Breakout. Pewne przeboje potrafili jednak zanuciæ prawie wszyscy:
„Wszystko mi mówi, ¿e mnie ktoœ pokocha³”, „Nie ca³uj mnie pierwsza,
nie ca³uj mnie, b¹dŸ tylko wierniejsza, pokocham ciê...”, „Ludzie
zejdŸcie z drogi bo listonosz jedzie, ciê¿ka jest od listów torba
listonosza dziœ.”
Dobre duszki mieszkaj¹ce w naszej parafii zrobi³y mi wielk¹
niespodziankê i zaprosi³y na koncert Skaldów w auli poznañskiej w dniu
25 paŸdziernika z okazji 50 lecia powstania zespo³u. Pomyœla³em sobie,
dobrze jest ¿yæ w zgodzie z parafianami.
x Przemys³aw Kompf
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Różaniec
Wiele osób mocno interesuje siê teraz
sprawami uchodŸców. Kilka razy zd¹¿y³em ju¿
odpowiedzieæ na pytanie, czy parafie siê przygotowuj¹ na
ich przyjêcie. Póki co nic na ten temat nie wiadomo. Byæ mo¿e na
szczeblach rz¹dowych prowadzone s¹ jakieœ rozmowy z central¹ Caritas.
Na strychu probostwa, obok sali przeznaczonej dla spotkañ
œwietlicowych i parafialnych, wyremontowa³em te¿ pokój goœcinny,
który w razie czego mo¿e komuœ s³u¿yæ. Co prawda wyobra¿a³em sobie
inne jego przeznaczenie ale nie od dziœ wiadomo, ¿e ¿ycie pisze
rozmaite scenariusze i czasami przychodzi nam robiæ coœ czego nie
planowaliœmy.
Potrzeba wielkiej modlitwy chrzeœcijan o pokój dla œwiata, dla tych
wszystkich miejsc, gdzie teraz trwa wojna. Mno¿enie siê konfliktów,
niesprawiedliwe systemy polityczne, biernoœæ w poczynaniach osób
wp³ywowych tego œwiata , sprawia, ¿e ludzie w desperacji zaczynaj¹
uciekaæ, ¿e ³atwo te¿ staj¹ siê narzêdziem manipulacji.
W tegoroczny paŸdziernik chcê wspominaæ w modlitwie ró¿añcowej
tak¿e tych, którzy rzeczywiœcie tu³aj¹ siê po œwiecie w nadziei
znalezienia dla siebie kawa³ka ziemi. Bêdê siê modli³ by doœwiadczyli
pokoju i sami byli znakiem pokoju dla innych..

25 paŸdziernik jest te¿ dniem wa¿nym dla Ojczyzny z racji wyborów
parlamentarnych. Z czasów m³odoœci wspominam jak zazdroœci³em
wówczas spo³eczeñstwom Zachodu, ¿e u nich s¹ demokratyczne
wybory, ¿e mo¿na g³osowaæ na rozmaite listy od prawa do lewa.. Jako
student, pamiêtam, ¿e sam odrêcznie zrobi³em sobie kartkê wyborcz¹, na
której napisa³em „Lista nr 2 KSS KOR” i wrzuci³em j¹ do urny. Po
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sierpniu 1980 roku do czerwca 1989 nie by³em ju¿ na ¿adnych PRL
owskich wyborach. Poniewa¿ cenie sobie swój w³asny g³os, od tego
czasu zawsze bra³em udzia³ w g³osowaniu. Œwiadomie zbojkotowa³em,
jak prawie wszyscy, ostatnie referendum.
W czerwcowych „Wierzeniczeniach” napisa³em, ¿e do³¹czam do tych,
którzy oczekuj¹ na zmianê. Stara³em siê wtedy trochê uzasadniæ ten
pogl¹d. Poniewa¿ jednak nie czujê dobrze w skórze polityka, jako
kap³an przypomnê, ¿e do myœlenia o Polsce potrzebna te¿ jest modlitwa.
Niestety wielu o tym nie pamiêta i potem pogubieni na naszych oczach
staj¹ w z³ej s³u¿bie. Biorê znowu do rêki ró¿aniec i polecam m¹droœci
wyborców, tak¿e tych mieszkaj¹cych na Wierzenickiej Ziemi, wszystkie
trudne sprawy naszej Ojczyzny.
x Przemys³aw Kompf

Witanie dobrym s³owem i pokarmami
pielgrzymów powracaj¹cych z odpustu
Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny
w D¹brówce Koœcielnej sprawdza siê i
na dobr¹ sprawê wystarczy zmieniæ datê
oraz liczbê oznaczaj¹c¹, które to ju¿ .
Tym razem by³ to 13 wrzeœnia 2015
roku i siódme powitanie na Maruszce.
Mieszkañcom Mielna i Klin, którzy w
przygotowywaniu powitania doszli do
du¿ej wprawy trochê d³u¿y³o siê
oczekiwanie, ale zmêczeni dotarli.
Spotka³y siê najwiêksze grupy z Poznania (parafia na G³ównej), Kicina,
Czerwonaka a wraz z nimi osoby z Kozieg³ów, poznañskiej parafii
katedralnej i oczywiœcie z wierzenickiej. Piesza pielgrzymka z naszej
parafii do D¹brówki Koœcielnej wyruszy³a o 7.00 spod figury Matki Bo¿ej
w Dêbogórze. W tym miejscu zebra³o siê 12 osób, z czego niemal po³owa z
Wierzenicy. Kolejne 23 g³ównie z Dêbogóry, które wyruszy³y spod
kapliczki œw. Józefa, do³¹czy³y na dêbogórskim „Rynku”.
red.
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Swarzędzka pasyjka i dębogórski poczęstunek
12 wrzesieñ, ca³a nasza rodzina od 5 rano jest na nogach, przecie¿ za
chwilê bêdziemy goœciæ ju¿ po raz kolejny pielgrzymów ze Swarzêdza,
którzy zmierzaj¹ do D¹brówki Koœcielnej na odpust. Jak co roku

przyje¿d¿a siostra z mê¿em w³¹czaj¹c siê czynnie w pomoc.
Rozgardiasz w domu, wszyscy zabiegani, tylko nasz senior Henryk w
swoim pokoju, ¿eby nikomu nie przeszkadzaæ. Pielgrzymów nasz
rodzina przyjmuje od niepamiêtnych czasów. W czêœci naszego domu
rodzinnego funkcjonowa³ od lat dwudziestych XX wieku goœciniec. By³
to budynek o œcianach z ceg³y, kryty strzech¹. Mia³ charakterystyczne
wejœcie od strony szczytowej z ceglanymi schodami i rêcznie kutymi
metalowymi balustradami. Prowadzi³a go nie¿yj¹ca ju¿ nasza babcia
Salomea Kosmala ze swym pierwszym mê¿em Wincentym Go³askim.
Odbywa³y siê tu ró¿ne uroczystoœci okolicznoœciowe, wesela, chrzciny i
spotkania towarzyskie. Nie by³o w nim pomieszczeñ noclegowych,
poniewa¿ nie istnia³o takie zapotrzebowanie. Pielgrzymi mieli tutaj
postój, aby posiliæ siê i wypiæ coœ gor¹cego. Z czasem goœciniec
przerobiono na mieszkanie. Kiedy przesta³ istnieæ, babcia Salomea nadal
ich goœci³a. Przerwa nast¹pi³a podczas II wojny œwiatowej, natomiast
zaraz po niej pielgrzymi pod¹¿ali do Sanktuarium. Babcia Salomea
przekaza³a pa³eczkê mamie, a z kolei mama nam, kolejne pokolenie
równie¿ siê zdeklarowa³o, wiêc tradycja bêdzie kontynuowana. Z
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dzieciñstwa pamiêtam, ¿e
u nas goœci³y nie tylko
pielgrzymki ze Swarzêdza,
ale równie¿ z Uzarzewa
oraz ul. G³ównej (Poznañ).
Si³a pielgrzymowania by³a
tak wielka, ¿e pokona³a
ustroje, stan wojenny.
Chcia³abym te¿ dodaæ, ¿e
pielgrzymi odwdziêczaj¹
siê nam za goœcinê. Kiedy
siostrzenica Joanna bra³a
œlub w koœciele œw.
Barbary w ¯abikowie
mszê koncelebrowa³
ksi¹dz Artur Kosior, który
przez kilka lat prowadzi³
wiernych do D¹brówki
Koœcielnej. Rozpozna³ nas
oraz przywita³ siê bardzo
serdecznie. Podczas
kazania wspomina³ o
naszym domu oraz
rodzinie. Tata z mam¹ byli mile zaskoczeni, nie wspominaj¹c o
goœciach. Kiedy biskup Grzegorz Balcerek wizytowa³ nasz¹ parafiê
podczas odwiedzin chorych, wst¹pi³ równie¿ do naszego domu i okaza³o
siê, ¿e on tak¿e prowadzi³ przez kilka lat pielgrzymkê ze Swarzêdza.
Wspomnia³, ¿e ja i siostra by³yœmy ma³ymi dziewczynkami, a teraz to
ju¿ babcie. Wspomnieniom nie by³o koñca. O! Ju¿ 11.30! S³ychaæ
œpiew, zaraz bêdziemy ca³¹ rodzin¹ witaæ pielgrzymkê w naszych
skromnych progach, nawet ojciec wyszed³ na schody. Chcielibyœmy
serdecznie podziêkowaæ na ³amach naszej gazety parafialnej za
podarowanie pasyjki oraz za³o¿enie jej na naszym dêbogórskim krzy¿u.
Szczêœæ Bo¿e!
Jolanta Sprada
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Bywa tak, ¿e na coœ co stale nam towarzyszy patrzymy nie zawsze
zwracaj¹c uwagê na szczegó³y. Tak te¿ by³o z dêbogórskim krzy¿em.
Krzy¿ przez rok by³ w remoncie. Powróci³ na krótko przed pielgrzymk¹ w
2104 roku. Wróci³ jest, na pozór nic siê nie zmieni³o. Brakowa³o jednak
pasyjki, która nie nadawa³a siê do ponownego zamontowania. Zauwa¿yli
to uczestnicy swarzêdzkiej pielgrzymki do D¹brówki Koœcielnej. To z ich
strony wysz³a inicjatywa umieszczenia nowej. Zawieszaj¹c w sobotê 12
wrzeœnia 2015 roku, ufundowan¹ przez sponsora, now¹ pasyjkê
pielgrzymi, zgodnie ze swoj¹ wol¹, pozostawili trwa³y œlad po swojej
wêdrówce.
W³odzimierz Buczyñski

Otto Knoop by³ autorem wydanej w Poznaniu w 1893 roku
ksi¹¿ki „Sagen und Erzählungen aus der Provinz Posen” „Podania
i opowieœci z Prowincji Poznañskiej”. Znajduje siê w niej
opowiadanie Maruszka (nazwa oczywiœcie zapisana po niemiecku
ale w polskim brzmieniu). Wspó³praca W³odka z Katarzyn¹ Chud¹
i Hanna Czosnowsk¹ z Gimnazjum im. Polskich Noblistów
w Kiszkowie doprowadzi³a do przet³umaczenia tej wersji legendy.
Okazj¹ by³ film „Maruszka historia nie tylko mi³osna”. Uczniowie
kiszkowskiej szko³y nakrêcili go pod opiek¹ wspomnianych
nauczycielek na pocz¹tku 2015 roku w ramach konkursu na: Film
Dokumentalny o Tematyce Historycznej im. Braci Hulewiczów
„Wielkie wczoraj w ma³ym krêgu”. Zdobyli nagrodê. Zapis ze
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szwachbachy (niemieckie pismo gotyckie) odczyta³a i
przet³umaczy³a Aneta Skrzetuszewska germanistka w tej szkole.
Nazwy podane w t³umaczeniu we wspó³czesnym brzmieniu.
Maruszka
W pobli¿u miejsca nale¿¹cego do Wierzonki, po³o¿onego na
trasie z Kiszkowa przez D¹brówkê do Poznania, zwanego Maruszka,
widoczne s¹ na skraju lasu dwa na bia³o oznaczone kamienie.
O tym miejscu opowiada legenda:
W jednej z dwóch miejscowoœci Wierzonce lub Dêbogórze ¿y³a
przed laty zakochana para. Przyrzek³a sobie wieczn¹ wiernoœæ.
Rodzicie narzeczonej byli zamo¿nymi ludŸmi, ale narzeczony by³
porz¹dnym, aczkolwiek biednym parobkiem. I w³aœnie dlatego
rodzice narzeczonej nie zezwalali na ten zwi¹zek. Wczeœniej obiecali
rêkê swojej córki bogatemu synowi gospodarza. Maruszka
(dziewczyna) nie chcia³a go jednak. By³ szkaradny, nierozgarniêty i
przeœladowa³ j¹ swoimi ohydnymi propozycjami. Poniewa¿ rodzice
obstawali przy swoim i szykowali ju¿ wesele, zakochani postanowili,
¿e wol¹ umrzeæ ni¿ ¿yæ osobno. Szczególnie Maruszka przysiêga³a,
¿e woli œmieræ, ni¿ oddaæ swoj¹ rêkê temu cz³owiekowi. P³acz i jêki
dziewczyny nie skruszy³y serca rodziców. Zakochani podjêli wiêc
ostateczn¹ decyzjê - pozbawili siê ¿ycia.
Wszystko to mia³o miejsce w pobli¿u starej du¿ej sosny, na której
póŸniej dla upamiêtnienia tego wydarzenia zosta³ umocowany
drewniany krzy¿. Na miejscu, w którym ich znaleziono le¿a³y ga³êzie.
Gdy sosna zosta³a œciêta, krzy¿ zosta³ umieszczony na stoj¹cym przy
drodze dêbie. To w³aœnie tu znajduje siê grób zakochanych, który
póŸniej zosta³ oznaczony przez 2 bia³e kamienie.
Trasa z Poznania do koœcio³a w D¹brówce prowadzi obok tego
miejsca. Wielu pobo¿nych pielgrzymów, którzy udaj¹ siê do
D¹brówki po odpust, zmawiaj¹ w tym miejscu modlitwê i k³ad¹ na
kamienie œwie¿e ga³êzie. Czêsto s¹ one zbierane przez
przechodz¹cych têdy ludzi. Zawsze jednak pojawiaj¹ siê nowe
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ga³¹zki na tym miejscu, tak jakby niewidzialna rêka dba³a o to
ca³y czas. 150 kroków st¹d le¿y miejsce zwane Maruszk¹ (od
imienia nieszczêœliwej narzeczonej).
Co mamy w tej wersji legendy o Maruszce. Jak w innych
poœredni¹ przyczyna tragedii zakochanych s¹ ró¿nice maj¹tkowe.
Terenowym odnoœnikiem jest przynale¿noœæ do maj¹tku
Wierzonka. Równie¿ Wierzonka jest, obok Dêbogóry, wskazana
jako jedno z dwóch miejsc gdzie mieli mieszkaæ oboje zakochani.
Nie wiemy kim byli, czym zajmowali siê, rodzice Maruszki. Byli
ludŸmi zamo¿nymi, to ¿e mia³a zostaæ wydana za gospodarskiego
syna mo¿e wskazywaæ, ¿e oni te¿ byli gospodarzami. Takie
za³o¿enie wskazuje, ¿e raczej byli mieszkañcami Dêbogóry.
Wierzonka by³a majêtnoœci¹ nale¿¹ca do cysterek z Owiñsk lub
von Treskowów czyli
gospodarstwem
folwarcznym (nie mamy tu
jakichœ konkretnych
odnoœników czasowych
tego zdarzenia) i nie by³o
tam gospodarzy czyli
mówi¹c dzisiejszym
jêzykiem rolników
indywidualnych. LudŸmi
zamo¿nymi w tego rodzaju
wsi mogli byæ dzier¿awcy
lub wysocy rang¹
urzêdnicy. Jednak w ich
Przypominamy projekt zadaszenia
figury Matki Bo¿ej na Maruszce,
piêknie nawi¹zuj¹cy stylem do
Kaplicy Cieszkowskich
w Wierzenicy.
Niestety ju¿ trzeci rok
le¿y w szufladzie.
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przypadku wydanie córki za gospodarskiego syna wydaje siê
mniej prawdopodobne. Taka dziewczyna by³a te¿ mniej po¿¹dana
jako synowa, nie zna³a od przys³owiowej podszewki pracy w
gospodarstwie. S³owa „na skraju lasu”, choæ póŸniej napisane,
potwierdzaj¹ nasz uwagi zwi¹zane z tym co o lokalizacji grobów
napisa³a Paulina Wilkoñska w „Dwie mogi³y …”. Pewnym jest, ¿e
legenda o Maruszce w XIX wieku by³a ¿ywa nie tylko wœród
Polaków.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W niedzielne popo³udnie 20 wrzeœnia 2015 roku, na parkingu w
s¹siedztwie Szko³y Podstawowej im Augusta Cieszkowskiego, odby³ siê
Piknik Czterech Wielkich festyn integracyjny mieszkañców wsi Kicin,
Kliny, Mielno, Dêbogóra, Janikowo oraz SP w Kicinie. Promowa³ on
dziedzictwo kulturowe regionu poprzez osoby: Jana Kochanowskiego,
Augusta Cieszkowskiego, Karola
Jonschera, œw. Jakuba i szlak do Santiago
de Compostela. Ka¿da z tych postaci jest w
jakiœ sposób zwi¹zana z o Kicinem i jego
okolicami. Jan Kochanowski dziêki
dochodom z probostwa w Kicinie móg³
tworzyæ wiersze i t³umaczyæ psalmy.
Augusta Cieszkowskiego z Kicinem
nierozerwalnie zwi¹za³y unia personalna
parafii kiciñskiej i wierzenickiej oraz
kó³ko rolnicze. Karol Jonscher, poznañski
lekarz, propagator nowoczesnej opieki nad
matk¹ i dzieckiem mieszka³ w Kicinie. Œw.
Jakub aposto³ nie móg³ byæ w Kicinie ale
to, ¿e przez tê wieœ na Wielkopolskiej
Drodze Œwiêtego Jakuba wêdruj¹
pielgrzymi do Santiago de Compostela
poœrednio ³¹czy j¹ z jego postaci¹.
Przybywaj¹cych na piknik wita³y ogromne banery przedstawiaj¹ce jego
bohaterów. Kim byli i co ich wi¹za³o z Kicinem mo¿na by³o dowiedzieæ siê
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z okolicznoœciowego folderu, plansz i co najwa¿niejsze znakomitych
prezentacji uczniów kiciñskiej podstawówki. Osoby Augusta
Cieszkowskiego i Zygmunta Krasiñskiego najpierw pojawi³y siê w trakcie
przedstawiania œw. Jakuba i jego szlaku pielgrzymkowego. PóŸniej sam
August, w cylindrze i z laseczk¹, odpowiada³ na pytania dotycz¹ce
swojego ¿yciorysu. By³o te¿ moc jad³a i szereg atrakcji.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Święto ulicy i jej patrona Augusta Cieszkowskiego w Sławnie
Nie ukrywam, ¿e wszystko zaczê³o siê na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu, kiedy to mieliœmy zaszczyt
uczestniczyæ w uroczystoœciach poœwiêconych naszemu bohaterowi
w dwusetn¹ rocznicê jego urodzin w 2014 roku. Oczarowani
POSTACI¥, ale i zawstydzeni brakiem odpowiedniej wiedzy na
temat MISTRZA postanowiliœmy, w ramach ekspiacji, zadoœæ
uczyniæ naszym bliŸnim i zorganizowaæ uroczyste obchody w
mieœcie, w którym spêdziliœmy spor¹ czêœæ naszego ¿ycia. A ulica
Cieszkowskiego to nie byle jaka ulica, tam czêsto bywaliœmy by³a
nam szczególnie bliska. Zale¿a³o nam na wci¹gniêciu w organizacjê
uroczystoœci jak najwiêkszego grona osób. Zwróciliœmy siê nawet z
apelem: Kochani Mieszkañcy S³awna, 12 wrzeœnia 2015 roku
przypada 201. rocznica urodzin hr. Augusta Cieszkowskiego,
patrona ulicy, przy której znajduje siê: ogólniak, dom kultury, d¹b
Antek, a tak¿e biegnie trasa na s³awieñsk¹ pla¿ê, czy do lasku. Ile¿
istotnych fragmentów naszego ¿ycia kojarzy siê z tym miejscem. I
chwa³a Osobie, która tê ulicê nazwa³a jego imieniem. Jakie¿ by³o
nasze zawstydzenie, ¿e tak ma³o wiedzieliœmy o wielkoœci tego
cz³owieka i jego europejskim formacie. Dopiero wyk³ad profesora
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Stanis³awa
Koz³owskiego nam to uzmys³owi³. St¹d nasza radoœæ i chêæ
zaproszenia go do S³awna. Warto wiêc przybyæ 12 wrzeœnia w sobotê
o godz.15:30 do S³awieñskiego Domu Kultury, aby siê tam spotkaæ i
wspólnie wys³uchaæ wyk³adu Profesora, a nastêpnie uczciæ œwiêto
Patrona i ulicy. Ju¿ teraz sk³adamy podziêkowania tym wszystkim,
którzy zaanga¿owali siê w realizacjê tego projektu.
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Z powa¿aniem, byli
mieszkañcy S³awna,
Krystyna i Ryszard
Liminowiczowie.
I... uda³o siê. W³¹czy³y siê:
Urz¹d Miasta, Starostwo
Powiatowe, S³awieñski Dom
Kultury, Liceum
Ogólnokszta³c¹ce, media
lokalne, Oœrodek Sportu i
Rekreacji, a tak¿e i przede
wszystkim MIESZKAÑCY
ULICY i S³awna.
Udekorowany most, ulica,
d¹b Antoni, wyk³ad prof.
Stanis³awa Koz³owskiego
poœwiêcony postaci i dokonaniom Augusta Cieszkowskiego.
Reprezentacyjna limuzyna, któr¹ przyby³ Cieszkowski i jego
goœcie: Norwid, Lenartowicz i Krasiñski, w ich role wcielili siê
uczniowie LO. Potem przemarsz ulic¹ Cieszkowskiego i jeszcze
„gawêda dêbowa” Profesora powi¹zana z naszym s³awieñskim
dêbem Antonim. Bieg: „W
pogoni za mistrzem hrabi¹
Augustem Cieszkowskim”
zakoñczony wrêczeniem
dyplomów, smakowaniem
tortu z wizerunkiem hrabiego
i ciasteczek „Auguœcików”.
Ognisko, grillowanie i
wspólne œpiewy. Bogu niech
bêd¹ dziêki.
Krystyna i Ryszard
Liminowiczowie
Foto Ryszard
Pietrasz
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Filozofowie przy świetle latarek
X Polski Zjazd Filozoficzny obradowa³ w Poznaniu w dniach 15-19
wrzeœnia 2015 roku. Program obrad obejmowa³: wyk³ady g³ówne, obrady
w sekcjach tematycznych, sympozja specjalne, panele dyskusyjne a tak¿e
imprezy towarzysz¹ce. Obraduj¹cy w Collegium Iuridicum Novum
filozofowie z Polski i innych krajów mieli mo¿noœæ obejrzenia wystawy
przygotowanej na 200. rocznicê urodzin Augusta Cieszkowskiego. Wielu
spoœród nich obejrza³o j¹ bardzo sumiennie. Dowodzi³y tego pytania o
Surhów czy Jeruzal zadawane nam w Wierzenicy póŸnym wieczorem 17
wrzeœnia. Wtedy to po ca³odziennych obradach 32 osoby, w tym
naukowiec z Niemiec, z pomys³odawc¹ wyjazdu i prezentacji wystawy

prof. Antonim Szczuciñskim na czele przyby³y do koœcio³a w Wierzenicy.
Po obszernym przedstawieniu œwi¹tyni, postaci Augusta Cieszkowskiego
pami¹tek z nim zwi¹zanych przez ks. Przemys³awa Kompfa goœcie
zwiedzali koœció³. Czynili to przy œwietle latarek, poniewa¿ powia³o i nie
by³o pr¹du. Rozpoczêli od krypty Cieszkowskich gdzie w imieniu
uczestników zajadu prof. Szczuciñski z³o¿y³ wi¹zankê kwiatów na trumnie
Augusta Cieszkowskiego. Miejsce i sceneria chyba na d³ugo zapisz siê w
pamiêci uczestników tego spotkania. Mrok i wêdrówka miêdzy trumnami,
to niesamowite us³yszeliœmy. Jedna z pañ upewniwszy siê czy mo¿na,
wyraŸnie wzruszona, usiad³a na pochodz¹cym z dworu Cieszkowskich
fotelu celebransa i poprosi³a o fotograficzn¹ dokumentacjê. Ktoœ inny
stwierdzi³, ¿e Cieszkowski pierwszy raz w ¿yciu zaprowadzi³ go do
koœcio³a. Tego wieczora w wierzenickiej œwi¹tyni znalaz³a siê
równoczeœnie dwójka autorów trzech najobszerniejszych ksi¹¿ek
filozoficznych ostatnich lat odnosz¹cych siê Augusta Cieszkowskiego.
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Wies³awa Sajdek (by³a w nim pierwszy raz) autorka; Polski Sokrates
Pojêcie czynu w filozofii Augusta Cieszkowskiego oraz Postêp bez rozboju
Podstawy teorii dynamizmu spo³ecznego w filozofii Augusta
Cieszkowskiego i Andrzej Wawrzynowicz, który napisa³ Filozoficzne
przes³anki holizmu historiozoficznego w
myœli Augusta Cieszkowskiego. By³
tak¿e prof. Stanis³aw Pieróg kieruj¹cy
obradami sesji poœwiêconej myœli
Augusta Cieszkowskiego w miejscu jego
narodzin czyli dworze w Nowej Suchej
w 1994 roku. Potem, nadal przy œwietle
latarek czêœæ z nich zaopatrzy³a siê w
wydawnictwa w kiosku pod wiat¹.
Nastêpnie, choæ nie by³o tego w planie,
podjechawszy na skraj Alei Filozofów, w
œwietle autobusowych reflektorów i
latarek filozofowie przeszli czêœæ drogi,
któr¹ wêdrowali August Cieszkowski i
Zygmunt Krasiñski. Koñcowym
akordem wyjazdu by³o z³o¿enie
wi¹zanki kwiatów pod pomnikiem
Augusta Cieszkowskiego na
swarzêdzkim rynku. Prof. Antoniemu Szczuciñskiemu piêknie
dziêkujemy za fantastyczne propagowanie Wierzenicy i ziemi
swarzêdzkiej.
Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wierzenickie wielbienie
W niedzielê 6 czerwca goœci³ w naszej parafii
wraz z zespo³em znany muzyk chrzeœcijañski
z Poznania Leopold Twardowski.
Przewodniczy³ œpiewom liturgicznym i
prowadzi³ dla wszystkich obecnych na Mszy
œw. modlitwê uwielbienia. Proste s³owa,
m¹dra treœæ, nastrój radoœci. Szkoda tylko, ¿e
nie dopisa³a pogoda. Ca³oœæ mia³a byæ na
powietrzu pod wiat¹. By³oby to pierwsze tego
typu spotkanie w tym miejscu. By³o jednak
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zbyt ch³odno i zbyt wietrznie, dlatego te¿ koniecznoœci¹ sta³o siê
przeniesienie wszystkiego do koœcio³a.
xPK

„Witamy jesień u Augusta Cieszkowskiego”
Po raz kolejny uczestnicy tego rajdu goœcili w Wierzenicy. Oko³o 250
osób wype³ni³o teren pod wiat¹, na placu przed koœcio³em. Dzieci,
m³odzie¿ i doroœli. £adna
pogoda, przyjemna atmosfera,
gry, konkursy, zabawy,
poczêstunek, pami¹tki i
upominki. Oczywiœcie tak¿e
zwiedzanie koœcio³a i zejœcie
do krypty. Tradycja wielu lat.
Gratulacje dla organizatorów
ko³a PTTK £aziki ze
Swarzêdza i PTTK Poznañ
Nowe Miasto. Trzeba wielkiej
wytrwa³oœci ¿eby organizowaæ
coœ po raz dwudziesty któryœ...
xPK
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Informacje Klubu Seniora w Wierzonce
Dnia 15 wrzeœnia 2015 r. grupa z „Klubu Seniora” dzia³aj¹cego przy
œwietlicy w Wierzonce wziê³a udzia³ w organizowanym dla
poszczególnych klubów spotkaniu z przedstawicielem Powiatowego
Zespo³u do Spraw Orzekania o Niepe³nosprawnoœci w Poznaniu.
Organizatorem by³ Miejsko-Gminny Oœrodek Wsparcia w Swarzêdzu,
w ramach projektu „Aktywny Obywatel”. Spotkanie dotyczy³o zagadnieñ
zwi¹zanych z zatrudnieniem oraz uprawnieniami do ulg i œwiadczeñ.
Dowiedzieliœmy siê wielu istotnych rzeczy, które warto poznaæ. Na
przyk³ad - aby ubiegaæ siê o wydanie orzeczenia o stopniu
niepe³nosprawnoœci nale¿y z³o¿yæ stosowny wniosek wraz za³¹czon¹
dokumentacj¹ medyczn¹. Mo¿na zapytaæ: „Po co nam, osobom w wieku
60, 70 lat potrzebne powy¿sze orzeczenie? Przecie¿ Zak³ad
Ubezpieczeñ Spo³ecznych z automatu naliczy i przyzna nam zasi³ek
opiekuñczy gdy skoñczymy 75 lat.” Nic bardziej mylnego. Posiadaj¹c
przyznany stopieñ niepe³nosprawnoœci mamy mo¿liwoœæ korzystania
z ulg i uprawnieñ, je¿eli o takie wyst¹pimy (nie myliæ z ZUS!).
Zatrudnienie dla osób w przedziale wiekowym od 18 lat bez
ograniczeñ wiekowych
W tym temacie pani wyt³umaczy³a, ¿e Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
stwierdza niezdolnoœæ do pracy z powodu choroby, a Powiatowy
Orzecznik do pe³nienia ról spo³ecznych orzeka jak sobie radzimy we
wspólnocie spo³ecznej. Bo tak naprawdê niepe³nosprawny to sprawny
inaczej. I to nie znaczy, ¿e ja jestem niepe³nosprawny, posiadam grupê
chorobow¹ i nie mogê wykonywaæ ¿adnej pracy. Pomimo swojej
niepe³nosprawnoœci mogê wykonywaæ zajêcia dostosowane do swojego
schorzenia, np. brak jednej koñczyny dolnej sprawia, ¿e jestem
niepe³nosprawny, ale przecie¿ mogê nadal pracowaæ w odpowiednio
dobranym zawodzie. Posiadaj¹c przyznane orzeczenie mogê podj¹æ
pracê w zak³adzie pracy chronionej. Korzysta na tym zak³ad pracy, bo
mo¿e staraæ siê o dofinansowanie z Pañstwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na utworzenie takiego
stanowiska i utrzymanie miejsca pracy. A my mo¿emy byæ zatrudnieni
i dorobiæ do skromnej renty chorobowej.
Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
Nale¿y z³o¿yæ odpowiedni wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie przy ul. S³owackiego 8 w Poznaniu o przyznanie dofinansowania
do turnusu rehabilitacyjnego (jest to uzale¿nione od stopnia
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niepe³nosprawnoœci). I tak np. jeœli osoba nie mo¿e wyjechaæ na turnus
rehabilitacyjny sama, poniewa¿ wymaga opieki w czasie podró¿y i na
miejscu, to sk³adaj¹c wniosek odnotowuje ten fakt i ma przyznane
dofinansowanie dla opiekuna. Opiekunem mo¿e byæ osoba z grona
rodziny, s¹siadka, s¹siad lub wolontariusz.
Ulga w przejazdach autobusami lub poci¹giem
Do zni¿ek uprawnieni s¹:
* osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – osoby ca³kowicie
niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych, albo posiadaj¹ce znaczny stopieñ niepe³nosprawnoœci, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych, b¹dŸ inwalidów I grupy, je¿eli
orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraci³o mocy;
* dzieci i m³odzie¿ dotkniête inwalidztwem lub niepe³nosprawne – do
ukoñczenia 24 roku ¿ycia oraz niepe³nosprawni studenci – do
ukoñczenia 26 roku ¿ycia;
* opiekunowie lub przewodnicy – jedna osoba pe³noletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osoba, która ukoñczy³a 13 lat,
albo pies – przewodnik.
Wydanie karty parkingowej – wiele osób uwa¿a, ¿e im siê karta
parkingowa nie nale¿y z uwagi na brak samochodu czy te¿ prawa jazdy.
Okazuje siê, ¿e jest to bardzo mylne stwierdzenie, bowiem wystarczy, ¿e
jesteœmy w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami pojazdu. Kierowaæ nim
mo¿e ktoœ inny, np. nasz opiekun. Posiadanie owej karty daje du¿e
mo¿liwoœci: mo¿emy nie stosowaæ siê do niektórych przepisów ruchu
drogowego, mo¿emy parkowaæ samochód w miejscu wyznaczonym dla
osób niepe³nosprawnych.
Posiadanie stopnia niepe³nosprawnoœci o symbolu N – neurologicznym
lub R – ortopedycznym daje mo¿liwoœæ odpisu od podatku kwoty z tytu³u
posiadanego samochodu tj. kwota ok. 2.000 z³ (co roku inna). Warunkiem
jest wykorzystanie pojazdu w celu rehabilitacji i dowozu osoby
niepe³nosprawnej do lekarza np. specjalisty. Dodatkowo posiadaj¹c
jeszcze symbol np. 04 – wada wzroku lub 07- choroby kr¹¿eniowe mogê
kwotê wydan¹ na leki odpisaæ od podatku, pod warunkiem posiadania
zaœwiadczenia dotycz¹cego sta³ego za¿ywania leków, pomocy
zatrudnionej do opieki nad osob¹ niepe³nosprawn¹.
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Mogê ubiegaæ siê o dofinansowanie do zaopatrzenia medyczno –
ortopedycznego np. kuli, obuwia ortopedycznego, ³ó¿ka, samochodu,
pielucho-majtek i innych w/g potrzeb.
Je¿eli dana osoba sama nie mo¿e z³o¿yæ stosownego wniosku, w jej
imieniu mo¿e go z³o¿yæ np. s¹siad, lub inny cz³onek rodziny pod
warunkiem wype³nionego i podpisanego wniosku o wydanie w/w
orzeczenia, posiadana dokumentacji medycznej od lekarza lecz¹cego i
specjalistów, ksero dowodu osobistego. Po wydaniu przez zespó³ ds.
orzecznictwa stosownego dokumentu, zostanie on przes³any drog¹
pocztow¹.
Osoby doros³e posiadaj¹ce stosowne
orzeczenie, je¿eli
niepe³nosprawnoœæ powsta³a przed 16 rokiem ¿ycia mog¹ ubiegaæ siê o
rentê socjaln¹. Posiadaj¹c tak¹ rentê równie¿ mo¿na sobie do niej
"dorobiæ”, warto jednak na bie¿¹co sprawdzaæ kwoty przychodu, jakich
nie mo¿na przekroczyæ. W przypadku ich przekroczenia mo¿na utraciæ
prawo do renty socjalnej. Mo¿na otrzymywaæ rentê socjaln¹ i rentê
rodzinn¹ po zmar³ych rodzicach je¿eli by³o siê na wy³¹cznym ich
utrzymaniu. Ciekawostk¹ by³o wyjaœnienie ró¿nic pomiêdzy
wydawanymi orzeczeniami dotycz¹cymi niepe³nosprawnoœci przez
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych a Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o
Niepe³nosprawnoœci.
Dopiero podczas spotkania sta³o siê dla nas - uczestników jasne, dlaczego
ktoœ mo¿e mieæ przyznany stopieñ niepe³nosprawnoœci w stopniu lekkim
czyli tzw. III grupê, natomiast Powiatowy Zespó³ ds. Orzekania o
Niepe³nosprawnoœci nie przyzna³ mu stopnia niepe³nosprawnoœci (ocenili
jego aktywnoœæ spo³eczn¹ i uznali, ¿e jest zdolny do pe³nienia ról
spo³ecznych oraz do pracy w ograniczonym stopniu).
Spotkanie by³o bardzo ciekawe, dynamiczne, mo¿na by³o pog³êbiæ
wiedzê, zadawaæ pytania, na które te¿ otrzymywa³o siê wyczerpuj¹c¹
odpowiedŸ. Na co dzieñ spotykamy ludzi tak naprawdê bezradnych, nie
umiej¹cych sobie poradziæ w g¹szczu zmieniaj¹cych siê ci¹gle
przepisów. Nie posiadaj¹ dostatecznej wiedzy, ¿e mog¹ z czegoœ
skorzystaæ tak, aby w portmonetce miesiêczne zosta³o kilka z³otych na
coœ ekstra. Warto wiêc wzi¹æ udzia³ w nastêpnym spotkaniu, na które z
niecierpliwoœci¹ czekamy.
Irena Prokop
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