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Zupe³nie inaczej ni¿ wszystkie lata wygl¹da³ tegoroczny 3 Maj 
w Wierzenicy. Inaczej wygl¹da³o czuwanie. Po raz pierwszy nie by³o go 
w nocy. Od wczesnego rana do póŸnego wieczora czuwanie przed 
Najœwiêtszym Sakramentem odbywa³o siê wed³ug tradycyjnego uk³adu. 
Co godzinê przychodzili inni ludzie. Wszystkim bardzo dziêkujê. 
Wierzê, ¿e wspólnym modlitewnym wysi³kiem ochroniliœmy nasz¹ 
ziemiê przed skutkami epidemii. W tej intencji trzeba siê nadal modliæ. 
W sam¹ uroczystoœæ w koœciele jednorazowo mog³o byæ 16 osób. 
Trudno by³o wiêc organizowaæ 
dodatkow¹ uroczystoœæ, 
w czasie której mieliœmy 
wrêczyæ wyró¿nienie kolejnemu 
„Przyjacielowi Wierzenicy”. 
Zdecydowaliœmy siê na wariant 
specjalnej Mszy œw., na któr¹ 
przyjd¹ tylko zaproszone osoby. 
Nie planowaliœmy ¿adnego 
festynu pod wiat¹. Pierwszy raz 
od tylu lat. Po Mszy œw. o 11.00 
poczêstowaliœmy jedynie 
uczestników liturgii 
symbolicznym kawa³kiem 
placka przygotowanym przez 
wolontariuszy naszego zespo³u 
Caritas. Wydawany on by³ w 
namiocie, który parafia zakupi³a 

w ostatnim czasie i w³aœciwie 
chcia³em go wypróbowaæ jak 
siê on rozk³ada. 
Pani El¿bieta Mazur, 
tegoroczny laureat naszego 
wyró¿nienia wiedzia³a o tym, ¿e 
je otrzyma. Nie robiliœmy z tego 
tajemnicy, chocia¿ normalnie 
tak czynimy. Staramy siê pod 
jakimœ pretekstem zaprosiæ 
dan¹ osobê do Wierzenicy. Tym 
razem ze wzglêdu na epidemiê i obawê o stan zdrowia zrobiliœmy 
inaczej. Opisywa³em to doœæ szczegó³owo w poprzednim numerze 
przedstawiaj¹c jednoczeœnie sylwetkê Pani El¿biety Mazur. Teraz 
w du¿ym skrócie tylko przypomnê, ¿e w tym roku uhonorowaliœmy 
emerytowanego kierownika dzia³u ds. osób niepe³nosprawnych 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu. Jako parafia 
i jako nasz zespó³ Caritas od 
szeregu lat prowadzimy 
wspó³pracê z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie.
Na pocz¹tku Mszy œw. 
odprawianej o 17.00 Ewa Jarka 
Buczyñska odczyta³a stosown¹ 
laudacjê. Nasz redaktor 
odpowiedzialny Maciej 
Dominikowski wrêczy³ 
statuetkê Œw. Miko³aja wraz 
z najnowszym wydaniem 
„Wierzeniczeñ”. Potem w kilku 
s³owach przemówi³a Pani 
El¿bieta Mazur, która, co ka¿dy 
móg³ zauwa¿yæ, by³a bardzo 
wzruszona. Ju¿ wczeœniej na jej 
twarzy pojawi³y siê ³zy. 
Po zakoñczeniu liturgii w koœciele, na probostwie odby³ siê skromny 
poczêstunek. Te¿ zupe³nie inaczej ni¿ w innych latach, kiedy wszyscy 
uczestnicy Mszy œw. zostawali na goœcinie pod wiat¹. Nie by³o w tym 
roku tak¿e innych Przyjació³ Wierzenicy. Nie zosta³o wiêc zrobione 
pami¹tkowe zdjêcie wszystkich zgromadzonych Przyjació³. Pomimo 
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tego by³o piêknie. Pani El¿bieto raz jeszcze za wszelk¹ ¿yczliwoœæ 
dziêkujemy i zapraszamy w kolejne lata 3 Maja na 11.00 do Wierzenicy. 
W niedzielê 6 czerwca mia³em okazjê odwiedziæ Pani¹ El¿bietê Mazur 
wraz w jej mê¿em Piotrem w ich domu w Poznaniu na Górczynie.
 

x Przemys³aw Kompf

Wszêdzie mia³o byæ t³umnie i uroczyœcie. Stulecie urodzin. Na ca³ym 
œwiecie szykowane by³y rozmaite obchody. Wybuch epidemii i wszystko 
jest odwo³ywane i ograniczane. Dobrze, ¿e pozosta³ telewizyjny 
i internetowy przekaz, który przybli¿a nam w ciszy domu wa¿ne obrazy 
i treœci. W majowe dni, kiedy ci¹gle apelowano, by nie wychodziæ 
niepotrzebnie z domu, wys³ucha³em kilku homilii papieskich 
z rozmaitych pielgrzymek do Polski i nie tylko. Chocia¿ od tego czasu 
up³ynê³o sporo lat, przes³anie s³ów papieskich nic nie traci na 
aktualnoœci.
Myœlê o naszych dzieciach, które przygotowywa³y siê w tym roku do 
I Komunii Œwiêtej. W³aœnie musia³em podj¹æ decyzjê, ¿e w tym roku tej 
uroczystoœci nie bêdzie, ¿e jest ona prze³o¿ona na przysz³y rok. Chyba, 
¿e komuœ bêdzie zale¿a³o na indywidualnej uroczystoœci dziecka, wtedy 
mo¿e byæ w dowolnym uzgodnionym terminie. 

W czasie swoich pielgrzymek do Polski, jak siêgam pamiêci¹, papie¿ 
jeden raz w 1987 roku w £odzi udzieli³ dzieciom I Komunii Œwiêtej. 
W³aœnie te dzieci, dziœ ju¿ doros³e osoby, posy³aj¹ albo ju¿ zd¹¿y³y 
pos³aæ w nastêpnym pokoleniu swoje dzieci do I Komunii Œw. Jako 
lekturê duchow¹ podsuwam fragment z tej w³aœnie ³ódzkiej homilii 
papie¿a. Chocia¿ by³a to Msza œw. z licznym udzia³em dzieci i papie¿ 
siê do nich te¿ zwraca³, tak naprawdê jest to najbardziej nauczanie dla 
doros³ych.
„{...) Nasze dzisiejsze spotkanie 
zwi¹zane z Pierwsz¹ Komuni¹ 
Œwiêt¹ waszych dzieci., jest 
wielkim œwiêtem 
chrzeœcijañskich rodzin (…) 
Rodzina zawsze by³a i nadal 
pozostaje tym ludzkim 
œrodowiskiem, pierwszym i 
podstawowym, do którego Bóg 
przychodzi przez wielkie 
sakramenty naszej wiary, 
poczynaj¹c od chrztu œwiêtego. 
Ma³¿onkowie, którzy daj¹ 
ludzkie ¿ycie swoim dzieciom tu 
na ziemi, zapraszaj¹ do ich 
serc, do ca³ej swojej wspólnoty, 
Dawcê ¿ycia wiecznego. W ten sposób coraz nowe pokolenia wêdruj¹ 
poprzez tê ziemiê do Domu Ojca, podobnie jak niegdyœ wêdrowa³ lud 
Starego Przymierza poprzez pustyniê do ziemi obiecanej. A Bóg karmi³ 
ich mann¹ z nieba, bo pustynia nie mog³a ich wy¿ywiæ. Na tej drodze 
pokoleñ – na drodze ka¿dej rodziny – do Domu Ojca, Pierwsza Komunia 
Œwiêta jest dniem szczególnym (…)
Do was zwracam siê teraz, drogie dzieci, dziewczynki i ch³opcy, którzy 
dziœ po raz pierwszy macie przyj¹æ do waszych serc Pana Jezusa jako 
pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy wasze dzieciêce usta 
rozchyl¹ siê, aby przyj¹æ bia³¹ postaæ chleba, kap³an wypowie s³owa: 
„Cia³o Chrystusa”, a ka¿dy z was odpowie „Amen”/ (…) to znaczy: 
„wierzê”, „przyjmujê z wiar¹”.
Sprawuj¹c Eucharystiê, sprawujemy wielk¹ tajemnicê wiary. I oto wy 
mali chrzeœcijanie – dojrzeliœcie ju¿ do tego, aby w tej tajemnicy 
uczestniczyæ w pe³ni. Komunia Œwiêta to w³aœnie pe³ne uczestniczenie 
w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Koœcio³a. Ta ofiara zosta³a 
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ustanowiona przez Pana Jezusa w tym tak¿e celu, aby byæ naszym 
duchowym pokarmem. 
Pamiêtacie, jak Pan Jezus powiedzia³ do Aposto³ów podczas Ostatniej 
Wieczerzy: Powiedzia³ naprzód nad chlebem: „To jest Cia³o moje”, 
które za was bêdzie wydane” (£k 22,19). A póŸniej nad kielichem 
pe³nym wina powiedzia³: „To jest Krew moja, która za was i za wielu 
bêdzie przelana” (£k 22,20). Kiedy to mówi³, mia³ przed oczami swoj¹ 
œmieræ na krzy¿u. To w³aœnie na krzy¿u wype³ni³y siê te s³owa – raz jeden 
i na ca³¹ wiecznoœæ: cia³o Chrystusa zosta³o wydane na ofiarê, a by³a to 
ofiara krwawa. Krew zosta³a przelana dla nas i dla naszego wiecznego 
zbawienia. To sta³o siê raz jeden jedyny na Kalwarii w Wielki Pi¹tek. 
W Wieczerniku jednak¿e to co mia³o siê dokonaæ na Kalwarii w Wielki 
Pi¹tek, Pan Jezus ustanowi³ sakramentem Koœcio³a, najœwiêtszym 
sakramentem (…)
Gdy wiêc krwawa ofiara na krzy¿u dokona³a siê raz i na zawsze, 
sakrament tej¿e ofiary pod postaci¹ chleba i wina ma siê spe³niaæ 
w Koœciele stale, z dnia na dzieñ i z pokolenia na pokolenie. Pan Jezus 
powiedzia³ do aposto³ów w Wieczerniku: „To czyñcie na moj¹ 
pami¹tkê” (£k22,19). „To czyñcie” - to znaczy powtarzajcie 
i odnawiajcie Ofiarê mego Cia³a i Krwi pod postaci¹ chleba i wina. 
Dlaczego zaœ chleb i wino: A¿eby Cia³o i Krew Chrystusa mog³y byæ 
naszym pokarmem. Chleb s³u¿y cz³owiekowi jako pokarm, a wino jest 
napojem (...) Co wiêc jest naszym pokarmem: Pod postaci¹ chleba 
i wina – Cia³o i Krew Chrystusa. Pod postaci¹ chleba i wina jest naszym 
pokarmem. Jego Ofiara. Zbawcza Ofiara, przez któr¹ nas odkupi³ 
z grzechów. Zbawcza Ofiara, która daje ¿ycie wieczne, objawione 
w zmartwychwstaniu Pana Jezusa.
Cz³owiek potrzebuje pokarmu i napoju, aby móg³ ¿yæ (…) Potrzebuje te¿ 
pokarmu i napoju ludzka dusza, aby mog³a wytrwaæ w wêdrówce do 
¿ycia wiecznego. Cz³owiek potrzebuje Eucharystii, aby móg³ ¿yæ na wieki 
tym ¿yciem, które jest z Boga samego. „Oto chleb ¿ywy, który zst¹pi³ 
z nieba, jeœli kto spo¿ywa ten chleb, bêdzie ¿y³ na wieki”. Tak mówi Pan 
Jezus, a mówi te s³owa po cudownym rozmno¿eniu chleba (...) „Ja 
jestem chleb ¿ycia . Kto do Mnie przychodzi nie bêdzie ³akn¹³, a kto 
wierzy we mnie, nigdy ³akn¹æ nie bêdzie” (J 6,35).
Oto dzisiaj wy drogie dzieci (…) przychodzicie po raz pierwszy do Pana 
Jezusa w Eucharystii. Jaka¿ to radoœæ dla waszych rodziców i rodzin 
(…) Jaka¿ to radoœæ dla mnie, ¿e mogê (…) udzieliæ wam Pierwszej 
Komunii Œwiêtej w dniu dzisiejszym (...) 

 xpk.

W czerwcu mia³a siê odbyæ uroczystoœæ beatyfikacyjna ksiêdza 
kardyna³a Stefana Wyszyñskiego, niez³omnego Prymasa Polski. 
Epidemia sprawi³a, ¿e wszystko zosta³o odwo³ane i przeniesione na inny 
termin, jeszcze nie znany. Chc¹c trochê uczciæ to wydarzenie zacz¹³em 
czytaæ zapiski wiêzienne Prymasa. Nawet nie ca³oœæ, ale wybrane 
fragmenty z ró¿nych miejsc. Pod dat¹: niedziela 12 czerwiec 1955 
znalaz³em fragment nawi¹zuj¹cy do trwaj¹cej oktawy Bo¿ego Cia³a. 
Poœród ró¿nych urywków ten wprost mnie zauroczy³, dlatego w ramach 
wspomnienia œwiêtego kap³ana Prymasa przytaczam go dla nas 
wszystkich. 
„Gdy patrzê w gniazdo 
mucho³ówek, które 
skrzydlaci rodzice uwili 
sobie we framudze mego 
okna i tu z³o¿yli piêcioro 
swoich piskl¹t – zaczynam 
lepiej rozumieæ O³tarz dla 
duszy kap³añskiej. Te 
nieudolne okruszyny, 
w których zaledwie tli 
iskierka ¿ycia, umiej¹ tylko 
dziobki swoje otwieraæ – jak 
szeroko i namiêtnie, jak 
chciwie i odruchowo – gdy 
tylko us³ysz¹ szum skrzyde³ 
ojcowskich. Jak bardzo 
bezpiecznie czuj¹ siê w tym 
gniazdku, chocia¿ dzieli je 
od wnêtrza mej izby tylko 
szyba. Jak s¹ gotowe, jak 
czujne... Jak nigdy nie maj¹ 
doœæ! Gdzie¿ lepiej czuæ siê 
mo¿e pisklê, jeœli nie w gniazdku: Có¿ dziwnego, ¿e tak niechêtnie 
puszcza siê ku pierwszemu lotowi.
Bardziej ni¿ pisklêciem nieudolnym jestem przy o³tarzu. Umiem tylko 
jedno – otwieraæ usta. Ale nic z nich daæ nie mogê! To Chrystus 
wszystko w nie wk³ada: Hoc est enim Corpus Meum... Ca³a moja si³a 
z tego Skrzydlatego Serafina, który przybija rêce moje i nogi do o³tarza: 

O³tarz – to mój dom. W niedosz³¹ beatyfikacjê. 
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 xpk.

W czerwcu mia³a siê odbyæ uroczystoœæ beatyfikacyjna ksiêdza 
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Epidemia sprawi³a, ¿e wszystko zosta³o odwo³ane i przeniesione na inny 
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fragmenty z ró¿nych miejsc. Pod dat¹: niedziela 12 czerwiec 1955 
znalaz³em fragment nawi¹zuj¹cy do trwaj¹cej oktawy Bo¿ego Cia³a. 
Poœród ró¿nych urywków ten wprost mnie zauroczy³, dlatego w ramach 
wspomnienia œwiêtego kap³ana Prymasa przytaczam go dla nas 
wszystkich. 
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mucho³ówek, które 
skrzydlaci rodzice uwili 
sobie we framudze mego 
okna i tu z³o¿yli piêcioro 
swoich piskl¹t – zaczynam 
lepiej rozumieæ O³tarz dla 
duszy kap³añskiej. Te 
nieudolne okruszyny, 
w których zaledwie tli 
iskierka ¿ycia, umiej¹ tylko 
dziobki swoje otwieraæ – jak 
szeroko i namiêtnie, jak 
chciwie i odruchowo – gdy 
tylko us³ysz¹ szum skrzyde³ 
ojcowskich. Jak bardzo 
bezpiecznie czuj¹ siê w tym 
gniazdku, chocia¿ dzieli je 
od wnêtrza mej izby tylko 
szyba. Jak s¹ gotowe, jak 
czujne... Jak nigdy nie maj¹ 
doœæ! Gdzie¿ lepiej czuæ siê 
mo¿e pisklê, jeœli nie w gniazdku: Có¿ dziwnego, ¿e tak niechêtnie 
puszcza siê ku pierwszemu lotowi.
Bardziej ni¿ pisklêciem nieudolnym jestem przy o³tarzu. Umiem tylko 
jedno – otwieraæ usta. Ale nic z nich daæ nie mogê! To Chrystus 
wszystko w nie wk³ada: Hoc est enim Corpus Meum... Ca³a moja si³a 
z tego Skrzydlatego Serafina, który przybija rêce moje i nogi do o³tarza: 

O³tarz – to mój dom. W niedosz³¹ beatyfikacjê. 
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altaria Tua, Domene, virtutem... Gdzie¿ lepiej siê czujê, jak nie przy 
o³tarzu: Gdzie wspanialej ¿yjê jak nie w gnieŸdzie ³aski: Có¿ mi 
pozostaje: Otwieraæ usta z ¿ar³ocznoœci¹ piskl¹t! Trzymaæ siê mocno 
o³tarza, jak pisklêta trzymaj¹ siê krawêdzi gniazda! Otwieraæ serce, 
ufaæ, czekaæ, pragn¹æ, wygl¹daæ... O³tarz – to mój dom.
(Stefan kardyna³ Wyszyñski, Zapiski wiêzienne, stacja Prudnik, wyd. 
Stowarzyszenie Lednica 2000, s.122-123)
 xpk

Za zgod¹ autorki udostêpniam szerszemu gronu czytelników list, jaki 
trafi³ na moj¹ pocztê elektroniczn¹. Anetê i Krzysztofa b³ogos³awi³em 
w Wierzenicy w czerwcu 2008 roku. Rok temu ich syn w naszej parafii 
przystêpowa³ do I Komunii œwiêtej. 6 czerwca odprawia³em w intencji 
tych ma³¿onków Mszê œw. dziêkczynn¹ z okazji 12 rocznicy ich œlubu.
 Poznañ 1.06.2020r. Szczêœæ Bo¿e Ksiê¿e Przemku !
Chcia³abym na wstêpie w tym liœcie, serdecznie podziêkowaæ Ksiêdzu za 
przygarniêcie naszej rodziny do parafii. Tu w Wierzenicy 
b³ogos³awieñstwo jest wyj¹tkowe i bez w¹tpienia istnieje szczególna 
Moc i bliskoœæ Boga. Ju¿ za kilkanaœcie dni 6 czerwca mija nasza 
kolejna rocznica œlubu, od kiedy Ksi¹dz nam b³ogos³awi³. Pamiêtam, jak 
pierwszy raz mój przysz³y m¹¿ przyprowadzi³ mnie w to miejsce. 
Obydwoje wiedzieliœmy ju¿ wtedy, ¿e tutaj chcemy przysiêgaæ sobie 
mi³oœæ.
Ten list to wa¿ny dla mnie etap, aby podsumowaæ tak¿e nasze ma³¿eñskie 
¿ycie. Jesteœmy razem z mê¿em ju¿ i dopiero 12 lat. To by³y trudne, 
wymagaj¹ce i zaskakuj¹ce lata, ale i daj¹ce radoœæ .Uczymy siê siebie 
ka¿dego dnia, niestety nie zawsze wyci¹gaj¹c pozytywne wnioski.
Kiedy szliœmy w ten czerwcowy dzieñ do o³tarza ¿adne z nas nie 
wiedzia³o, jak bêdzie wygl¹daæ prawdziwe ¿ycie. ¯adne z nas nie 
wiedzia³o czego bêdzie wymagaæ od nas Pan Bóg...
Mogê jedynie napisaæ o swoich spostrze¿eniach, bo nie wiem, czy takie 
same ma mój m¹¿. Ka¿dy z nas jest przecie¿ inny i rozumie wyzwania 
ma³¿eñskie i rodzicielskie inaczej. Niewiele wiedzia³am o ma³¿eñstwie 
id¹c do œlubu. Maj¹c ró¿owe okulary i motyle w brzuchu ka¿dy m³ody 
cz³owiek myœli tylko o wspania³ych, fascynuj¹cych chwilach przy boku 
swego ukochanego. Tak te¿ by³o w moim przypadku.
Pamiêtam, bêd¹c ma³¹ dziewczynk¹ moj¹ ulubion¹ zabaw¹, by³a 
zabawa w dom. Zreszt¹ jak wiêkszoœæ dziewczynek ka¿da z nas lubi³a 

lalki, wózeczki itp. To poczucie domowego ogniska sta³o siê moim 
marzeniem, silnym i intensywnym na tyle, ¿e nie chcia³am niczego 
wiêcej. Dzieci - to kolejne z tych najwiêkszych pragnieñ, które od zawsze 
chcia³am doœwiadczyæ.
By³ moment w moim ¿yciu, aby poœwiêciæ siê Panu Bogu, (myœlê ¿e doœæ 
intensywny i zacumowuj¹cy moj¹ wiarê w sercu), kiedy nale¿a³am do 
Krucjaty Pana Jezusa. To natchnienie, zintensyfikowane by³o pewnie 
pod wp³ywem sióstr zakonnych , które tak piêknie pokazywa³y nam Pana 
Boga. Ale moja droga mia³a byæ inna ....
Jakoœ nie przypominam sobie, abym marzy³a o s³awie, bogactwie i 
lukratywnej pracy. Nie z braku ambicji lecz ze zwyk³ego "powo³ania" do 
rodziny. Byæ mo¿e to pragnienie wzmaga³ fakt, ¿e wychowywa³a mnie 
tylko mama - moi rodzice byli po rozwodzie. Gdzieœ to we mnie zosta³o 
i nie chcia³am aby taka historia przydarzy³a siê i w moim ¿yciu. Nie 
mam ¿adnych pretensji o to do moich rodziców, mama i bli¿sza rodzina 
zapewni³a mi wszystko co potrzeba. Tata zmar³ kiedy mia³am 9 lat. 
Myœlê sobie, ¿e gdyby takie, a nie inne ¿ycie, to pewnie nie doceni³abym 
pewnych „cudów", które wydarzy³y siê w mojej przysz³oœci.
Moi rodzice nie mieli œlubu koœcielnego. Dlatego tak bardzo zale¿a³o mi, 
aby mój œlub odby³ siê przed o³tarzem - przed Panem Bogiem. M¹¿ 
pochodzi z rodziny wielodzietnej i jako trzecie dziecko by³ bardzo 
wyczekiwanym. Jego rodzice s¹ razem od ponad 50 lat. Ma rodzeñstwo . 
Pochodziliœmy wiêc z dwóch ró¿nych rodzinnych „œwiatów". Chyba 
wczeœniej ¿adne z nas nie zastanawia³o siê g³êbiej nad 
uwarunkowaniami, w których ¿yliœmy jako dzieci. A to jak s¹dzê, ma 
du¿e znaczenie i rzutuje na dalsze ¿ycie, czy tego chcemy czy nie. Nie 
uwa¿am, ¿e mnie czegoœ w tej kwestii brakowa³o, lecz cieszy³am siê, ¿e 
moja rodzina powiêkszy siê o tylu bliskich. Bardzo pokocha³am mojego 
przysz³ego mê¿a - nie od razu, ale czu³am w nim ogromnego przyjaciela 
i wyczu³am, ¿e mogê mu zaufaæ. ¯adnej innej obcej osobie nie 
zawierzy³am siebie i swoich ¿yciowych spraw tak bardzo jak jemu. 
Synek jest naszym upragnionym dzieckiem. Bardzo go kochamy. 
Pope³niamy mnóstwo b³êdów wychowawczych, ale wszystko 
rekompensujemy wielk¹ mi³oœci¹ do niego. Niestety, nie zawsze 
zgadzamy siê w kwestii wychowania. Uwa¿am, ¿e nasze dzieciñstwo 
rzutowa³o na to, jak ka¿de z nas dziœ podchodzi do rodzicielstwa. To 
wielkie wyzwanie dane od Pana Boga dla nas. W tych czasach myœlê, ¿e 
jeszcze trudniejsze....
Wbrew przes¹dom, ¿e po 7 latach nastêpuje powa¿ny kryzys w ma³¿eñ-
stwie, u nas kryzysy by³y co miesi¹c przez te wszystkie lata. Moje 

Napisane przez ¿ycie
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wylane ³zy, tylko Pan Bóg policzy... To z czego cieszy³am siê tak bardzo, 
czyli du¿ej rodziny i jej wsparcia (piszê o rodzinie mê¿a) niestety, jak siê 
okaza³o, nie mog³am liczyæ. Jednak z perspektywy czasu patrz¹c na te 
wszystkie przykre i bolesne chwile, to wszystko musia³o siê pewnie 
wydarzyæ. Bo nie bylibyœmy w tym miejscu, w którym jesteœmy dzisiaj.
Nie brakowa³o i nie brakuje w naszym ¿yciu tak¿e piêknych i kolorowych 
chwil. Promieni s³oñca w naszym ma³¿eñstwie nie zak³óci³a najwiêksza 
burza nawet ! Na szczêœcie by³ i jest z nami Pan Bóg i jego 
B³ogos³awieñstwo, które tak rzadko docenialiœmy i zauwa¿aliœmy. To 
Jego ³aska dawa³a mi tyle si³y. Niestety nie zawsze byliœmy tak blisko 
Boga. Wstyd siê przyznaæ, ale by³ okres posuchy duchowej i zapomnienia 
o Koœciele i Mszy Œwiêtej. Diabe³ przes³oni³ nam najwa¿niejsze zadania 
wobec naszego sakramentu i b³¹dziliœmy w tym œwiecie u³udy 
i zatracenia. Egoistyczny pêd za pieni¹dzem i zachciankami tego œwiata 
oraz pogubienie wartoœci ma³¿eñskiej spowodowa³ wstrz¹s fundamentów 
naszego zwi¹zku. O ma³y w³os, a naszego ma³¿eñstwa ju¿ by nie by³o.
Jestem wdziêczna Bogu i Matce Boskiej za ka¿d¹ chwilê w naszym ¿yciu, 
a ju¿ najbardziej za ³askê, któr¹ da³ nam rok temu, kiedy z pomoc¹ 
Ksiêdza, pozwoli³ naszemu dziecku przyst¹piæ do Komunii Œwiêtej. 
Nigdy tego nie zapomnê i do tej pory, jak o tym myœlê to bardzo siê 
wzruszam. To by³a najprawdziwsza £ASKA, która do dziœ zbiera owoce. 
Ta chwila zosta³a przypieczêtowana pewnym znakiem na Niebie. To 
duchowe i osobiste wydarzenie, które od razu wewnêtrznie rozpozna³am 
jako znak ³aski, potwierdza tylko mój wewnêtrzny rozwój duchowy 
i jeszcze wiêksz¹ mi³oœæ  do Boga. To by³o jak otwarcie siê Nieba ....
i rzeczywiœcie Niebo siê otworzy³o !!! Matka Boska tak¿e otoczy³a mnie i 
moj¹ rodzinê swoj¹ cudown¹ opiek¹. Jakie Ona potrafi cuda zdzia³aæ!!!
Nasze ma³¿eñstwo wci¹¿ ewoluuje i dojrzewa....czasami jest tak ciê¿ko, 
i¿ wydaje siê, ¿e nic nas ju¿ nie ³¹czy....a czasem czujemy ze sob¹ 
ogromn¹ wiêŸ. Wszystko siê zmienia, my i nasza mi³oœæ tak¿e. 
M³odzieñcze uczucia zamieni³y siê w przywi¹zanie i czasem brakuje mi 
czu³oœci ze strony mojego mê¿a . Na szczêœcie jest modlitwa, która 
pomaga mi zobaczyæ pewne sprawy z Bo¿ej strony. Przed nami pewnie 
niejedna trudnoœæ, ale z Panem Bogiem mo¿na wszystko !!! Teraz ju¿ 
wiem czego od nas w ma³¿eñstwie wymaga Pan Bóg....Mi³oœci, 
wyrozumia³oœci i przebaczenia. Czujê tak¿e, ¿e to nie koniec naszych 
wyzwañ.
Mam jeszcze dwa pragnienia. Jeœli dobry Bóg pozwoli... Pierwsze: 
abyœmy jeszcze raz zostali rodzicami oraz abym mog³a przygotowaæ siê 
na spowiedŸ generaln¹. Jeœli mogê prosiæ Ksiêdza o osobist¹ modlitwê, 

abym mog³a z odwag¹ i szczerze przyst¹piæ do tego sakramentu to bêdê 
bardzo wdziêczna.
Pragnê jeszcze, aby mój m¹¿ zobaczy³ nasze ma³¿eñstwo przez pryzmat 
wspólnej modlitwy...niestety nie modlimy siê razem, a to scali³oby nas 
w ka¿dym aspekcie ¿ycia. Dziêkujemy serdecznie za te wszystkie lata, za 
to ,¿e mo¿emy w ka¿dej sprawie przyjechaæ do Wierzenickiej Maryi i 
Ksiêdza i prosimy o modlitwê na dalsze lata naszego ma³¿eñstwa. My 
bêdziemy siê modliæ za Ksiêdza, aby ta cudowna Misja, któr¹ Dobry 
Bóg przeznaczy³ na tej ziemi by³a owocna i przynios³a w przysz³ym ¿yciu 
Wiecznym dla Ksiêdza chwa³ i Niebo.
Dziêkujê Duchowi Œwiêtemu za natchnienie i pomoc w napisaniu tego 
listu. Z gor¹cymi pozdrowieniami. Serdeczne Bóg zap³aæ.
 

Aneta (...) z rodzin¹ 

Na prze³omie lutego i marca dotar³a do parafii niezwyk³a przesy³ka. 
Z wydawnictwa „Œwiêty Wojciech” przekazane zosta³o dla parafii 
kilkadziesi¹t egzemplarzy bardzo ciekawej ksi¹¿ki napisanej przez 
amerykañskiego jezuitê Jamesa Martina zatytu³owanej „Jezus”. Zanim 
ksi¹¿ka zosta³a przet³umaczona na jêzyk polski furorê zrobi³a na 
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amerykañskim rynku ksiêgarskim. W Polsce ukaza³a siê ona staraniem 
Wydawnictwa Œw. Wojciech w 2014 roku i rozesz³a siê w olbrzymim 
nak³adzie kilkudziesiêciu tysiêcy egzemplarzy. Przypominam sobie, ¿e 
kupowa³em j¹ w pojedynczych egzemplarzach ofiarowuj¹c j¹ komuœ 
jako upominek. Sam jednak, co teraz wyznaje ze wstydem, nie wzi¹³em 
jej do rêki. Dopiero teraz zacz¹³em czytaæ tê rzeczywiœcie pasjonuj¹c¹ 
lekturê. 

Cieszy³em siê, ¿e mog³em ksi¹¿kê ofiarowaæ przy okazji Wielkanocy 
niektórym naszym parafianom i rozmaitym innym goœciom. Wrêczy³em 
j¹ tak¿e pracownikom Drukarni Swarzêdzkiej Pana Stanis³awa i Marcina 
Witeckich i tak¿e zespo³owi Wielkopolskiego Banku ¯ywnoœci 
dziêkuj¹c im za lata wspó³pracy i ¿yczliwoœci. Wreszcie olbrzymia iloœæ 
egzemplarzy tej ksi¹¿ki by³a losowana jako nagroda albo upominek 
w czasie ostatniego Wierzenickiego Czytania S³owa od 10 do 12 
czerwca. Od wielu osób us³ysza³em, ¿e ksi¹¿kê czytaj¹. To wielka 
radoœæ. Jest to œwietna duchowa lektura na lato. Dziêkujê naszej 
parafiance pani Jolancie Wendland za to, ¿e zaanga¿owa³a siê osobiœcie 
w sprawê przekazania parafii tylu egzemplarzy tej rzeczywiœcie 
niezwyk³ej ksi¹¿ki. 

Darowizna by³a mo¿liwa, gdy¿ skoñczy³a siê kilkuletnia licencja na 
rozprowadzanie tego tytu³u w Polsce. Niesprzedana koñcówka musia³a 
wiêc byæ wycofana ze sprzeda¿y. Sam by³em mocno zdziwiony 
istnieniem takich przepisów. Na ch³opski rozum wydawa³oby siê, ¿e 
nak³ad wydrukowany mo¿e byæ rozprowadzany a¿ do koñca.
Gdyby jednak tak by³o, mo¿na by po cichu robiæ bez koñca dodruki, 
dlatego te¿ okreœla siê czas jak d³ugo pozycjê mo¿na rozprowadzaæ.

James Martin SJ zaprasza czytelników – mo¿emy to wyczytaæ na tylnej 
ok³adce ksi¹¿ki - by w zupe³nie nowy, poruszaj¹cy sposób dotknêli tego, 
o czym mówi¹ Ewangelie – i lepiej zrozumieli Jezusa. Autor odwo³uje siê 
do najnowszych badañ historycznych i biblistycznych, ale i do w³asnych 
doœwiadczeñ, wszystko to przeplataj¹c celnymi anegdotami. Zabiera 
czytelników w swoj¹ pielgrzymkê do Ziemi Œwiêtej. Wskrzesza œwiat 
Galilei i Judei pierwszego wieku, aby oprowadzaæ nas po ¿yciu 
i czasach Jezusa oraz pokazaæ, jak Jezus mówi do nas dzisiaj. Ta ksi¹¿ka 
pozwala nam poznaæ Jezusa, jakiego zna ojciec Martin: Mesjasza 
i Zbawiciela, a zarazem brata i przyjaciela. 

 xpk

W czasie trwania epidemii, kiedy drastycznie zmala³a iloœæ osób 
w koœciele, skutki pandemii parafie odczu³y tak¿e materialnie. Na 
szczêœcie w Wierzenicy by³em w tym dobrym po³o¿eniu, ¿e nie by³y 
zaplanowane albo rozgrzebane jakieœ prace wymagaj¹ce w chwili 
obecnej du¿ych nak³adów. Jakbym czu³ pismo nosem, Opatrznoœæ 
podpowiada³a, by nie braæ siê w tym roku za ¿adne trudne zadania, 
szczególnie te zwi¹zane z remontem zewnêtrznym koœcio³a. By³by 
rzeczywiœcie problem, gdyby w warunkach takich ograniczeñ trzeba 
by³o kontynuowaæ pracê. Takie zmartwienie ma na g³owie nasz dziekan 
w Kozieg³owach, który w parafii MB Fatimskiej energicznie buduje 
koœció³. 

Wiele osób i firm ponios³o rozmaite straty. Trudno ¿eby to ominê³o 
Koœció³. W³aœnie w tym momencie przypomina³em sobie jak¹ gehennê 
prze¿ywali nasi przodkowie w czasie wojny: patrz nasz listopadowy 
numer specjalny opisuj¹cy wojenne losy mieszkañców Wierzenickiej 
Ziemi. To zagro¿enie ¿ycia, niepewnoœæ losu swojego bliskich. G³ód i 
strach trwaj¹cy przesz³o 5 lat. Nikt z nas tego nie chcia³by doœwiadczyæ. 

Nie ma co narzekaæ, ¿e jest czegoœ mniej albo, ¿e z czegoœ trzeba 
zrezygnowaæ. Bogu powierzy³em ca³e nasze miejsce i wszystkich ludzi. 
Tak¿e parafiê w jej materialnym bycie. Nigdy nie oœmieli³bym siê
 w zaistnia³ej sytuacji prosiæ kogokolwiek o pomoc. Tymczasem ludzie 
sami z siebie wspierali, niekiedy zupe³nie mi nieznane osoby, wp³acaj¹c 
darowizny na konto parafii. Widzia³em te¿, ¿e ci którzy przyszli na 
Mszê œw. wziêli na siebie ciê¿ar wiêkszej ofiarnoœci. W zaistnia³ej 
sytuacji czujê siê trochê zawstydzony i wypada mi tylko powiedzieæ 
wszystkim dziêkujê. 
 x Przemys³aw Kompf 

Dziêkujê

Po prawie 3 miesi¹cach g³uchego milczenia uda³o siê nam nawi¹zaæ 
kontakt z Krajowym Oœrodkiem Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. 
Kiedy dostaliœmy papiery z gminy, akurat zaczyna³a siê epidemia
 i wszyscy zamykali swoje podwoje. Pomimo tego, uwa¿aj¹c, ¿e jednak 
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ktoœ tam jakoœ pracuje, wys³aliœmy ca³oœæ dokumentacji do Warszawy. 
Potem trudno by³o o jakikolwiek kontakt. 

Wreszcie dowiedzieliœmy siê, ¿e otrzymali nasze papiery i ¿e wszystko 
na poziomie lokalnym zosta³o w³aœciwie przeprowadzone. Teraz oni 
musz¹ wyznaczyæ rzeczoznawcê, który okreœli wartoœæ gruntu i wtedy 
KOWR og³osi przetarg, do którego bêdziemy musieli stan¹æ. Wydaje siê, 
¿e jest coraz bli¿ej koñcowego celu. Czy bêdzie to ju¿ jesieni¹? Trudno 
powiedzieæ. Na pewno temat poszerzenia cmentarza w chwili obecnej 
jest jednym z podstawowych celów moich administracyjnych 
zainteresowañ i myœlê, ¿e determinacji (a tak¿e pieniêdzy) mi nie 
zabraknie i cel ten zrealizujemy. Siedem lat starañ i biurokratycznej 
mitrêgi mamy za sob¹, mo¿e jeszcze dwa lata bêd¹ potrzebne. Damy 
radê. Jest to te¿ ten temat, który ze wzglêdu na koszty powstrzymuje 
mnie by energiczniej dzia³aæ w sprawie remontu zewnêtrznego koœcio³a, 
gdzie mamy ju¿ ca³¹ gotow¹ dokumentacjê i stosowne pozwolenia. 
Niestety, wszystko musi byæ robione po kolei. 
  x Przemys³aw Kompf

Sandomierz nale¿y do tych miejsc, które warto odwiedziæ. 
Nic te¿ dziwnego, ¿e wiele osób chcia³o zaliczyæ ten wyjazd. Epidemia 
trochê zweryfikowa³a listê wyje¿d¿aj¹cych, ale w miejsce jednych 
pojawili siê drudzy. W sumie i tak doœæ sporo osób siê zapisa³o. 
Sam te¿ bardzo chêtnie udam siê do tego miejsca. W Sandomierzu 
by³em w swoim ¿yciu dwukrotnie. Niestety by³o to ju¿ bardzo dawno 
temu i niewiele pamiêtam z tych odwiedzin. 

Pierwszy raz by³o to w roku 1976, kiedy na III roku studiów 
historycznych mieliœmy zorganizowan¹ prawie ca³otygodniow¹ 
wycieczkê, w czasie której odwiedzaliœmy Lublin, Kazimierz, Pu³awy, 
Sandomierz, Zamoœæ i £añcut. Nie pamiêtam innych miejscowoœci, do 
których byæ mo¿e te¿ jeszcze zagl¹daliœmy. Wszêdzie mi siê podoba³o. 
Zapamiêta³em te miejsca jako bardzo ³adne. Codziennie byliœmy gdzie 
indziej. Wszêdzie mieliœmy przewodników, którzy nas oprowadzali 
i ciekawie opowiadali. Osobno samego Sandomierza jakoœ specjalnie nie 
zapamiêta³em. W pamiêci wra¿eniowej mam utrwalony obraz ca³ej 

wycieczki, w tym szczególnie to, ¿e chodziliœmy póŸno spaæ. 
Wieczorem i w nocy zawsze odbywa³a siê zabawa i kwit³o ¿ycie 
studenckie. Niektórzy niedospani z trudem wstawali na nastêpny dzieñ. 
Drzemali w czasie jazdy w autokarze. Uczciwie mogê powiedzieæ: 
nigdzie ¿adnej rozróby nie by³o i nic strasznego siê nie dzia³o.
 
Drugi raz w Sandomierzu by³em jako kleryk V roku. By³o to jesieni¹ 
1984 roku. Wraz z naszym zespo³em teatralnym odwiedziliœmy wtedy 
seminarium duchowne w Sandomierzu. Wystawiliœmy dla tamtejszej 
spo³ecznoœci kleryckiej i zaproszonych goœci spektakl teatralny 
„Œlepcy” wed³ug dramatu napisanego w 1890 roku przez belgijskiego 
pisarza Maurice Maeterlincka. By³o to ciekawie zrobione 
przedstawienie. Spektakl by³ prezentowany wielokrotnie w naszym 
seminarium. PóŸniej z tym spektaklem mieliœmy te¿ kilka wyjazdów. 
Jednym z nich by³a w³aœnie wizyta w seminarium w Sandomierzu na 
zaproszenie tamtejszego rektora. Przy okazji tego pobytu zwiedzaliœmy 
katedrê sandomiersk¹. Sporo te¿ rozmawialiœmy z tamtejszymi 
klerykami. Interesowa³o nas porównanie jak wygl¹da ¿ycie 
w seminarium w Sandomierzu i w Poznaniu. Na pewno jedni i drudzy 
sporo narzekali i czymœ tam siê chwalili. Im siê wydawa³o, ¿e chyba my 
mamy lepiej, nam odwrotnie. 

Teraz przypomnia³em sobie, ¿e przecie¿ w grudniu ub. roku, a wiêc 
ca³kiem niedawno, jechaliœmy do Sandomierza w sprawie rezerwacji 
miejsca na tegoroczny wyjazd. Wcale nie zaistnia³ on w mojej pamiêci, 
bowiem samego miasta praktycznie nie widzieliœmy. Podjechaliœmy 
wieczorem pod internat szko³y. Na drugi dzieñ rano za³atwialiœmy 
wszystko, trochê ogl¹daliœmy teren wko³o szko³y, patrz¹c pod k¹tem 
pobytu dzieci i zaraz wsiadaliœmy w samochód wracaj¹c pospiesznie do 
Wierzenicy. Nie chcia³em drugi raz jechaæ po ciemku, chocia¿ do domu 
zawsze ³atwiej jest trafiæ.

Bardzo cieszê siê, ¿e wyjazd do Sandomierza doros³ych w niedzielê 
12 lipca dochodzi do skutku, mimo rozmaitych obaw, które s¹ oczywiste 
w obecnej sytuacji. Na pewno bêdziemy zachowywaæ wiêksze œrodki 
ostro¿noœci. Nigdy nie lekcewa¿yliœmy spraw zwi¹zanych ze zdrowiem 
i bezpieczeñstwem uczestników. Tak samo bêdzie i tym razem.
 

x Przemys³aw Kompf

Dwa razy by³em w Sandomierzu
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Trzydziest¹ czwart¹ rocznicê œwiêceñ kap³añskich prze¿y³em w Borku 
Wielkopolskim. W miejscowoœci tej by³em po raz pierwszy. Jest tam 
znane sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia. 

Od roku w tej parafii pracuje mój kolega kursowy ks. Tadeusz Lorek. 
Jest to jego czwarte probostwo licz¹c od 1997 roku. Na pocz¹tku na 
4 lata trafi³ do K¹kolewa k. Grodziska, potem by³ 8 lat w Nowym 
Mieœcie, nastêpnie 10 lat w Rokietnicy. W tym ostatnim miejscu 
pobudowa³, a w³aœciwie rozbudowa³ koœció³ parafialny. S¹dzê, ¿e 
wszêdzie wpisa³ siê dobrze w serca ludzi. Z czasów seminaryjnych i 
póŸniejszych z nim kontaktów znam go jako bardzo prawego cz³owieka. 

Wspomnê jedno zdarzenie. Kiedyœ, oko³o 2007 roku odwiedzi³em 
emerytowanego proboszcza w Murowanej Goœlinie. W czasie rozmowy, 
nie bez pewnego ¿alu co do swojej osobistej sytuacji, wspomnia³ 
swojego kolegê, by³ego ju¿ proboszcza w Nowym Mieœcie, który „ma 
tak dobr¹ opiekê ze strony swojego nastêpcy. Troszczy siê jak syn 
o ojca. Lorek tu by³ w Murowanej u mnie wikariuszem”. Mi³o siê 
s³ucha³o tych s³ów o moim koledze kursowym.

Rocznica naszych œwiêceñ wypada 15 maja. W tym roku by³ to pi¹tek. 
Ju¿ rok temu ustaliliœmy, by pi¹tek odpuœciæ i by zjazd zrobiæ dzieñ 
prêdzej. Tak te¿ siê sta³o. Z Wierzenicy do Borku jest oko³o pó³torej 
godziny drogi. Wyjecha³em dosyæ wczeœnie, aby dojechaæ przed czasem. 
Prawie zawsze tak robiê, poniewa¿ lubiê z gospodarzem zjazdu spotkaæ 
siê chwilê wczeœniej i w spokoju z nim pogadaæ okazuj¹c mu w ten 
sposób specjalny szacunek. Nie przyjecha³em pierwszy. Uprzedzi³ mnie 
doje¿d¿aj¹cy z Ostrowa ks. Mariusz Pohl. Do tego gospodarz w koœciele 
filialnym odprawia³ o 9.00 Mszê œw. 

W spotkaniu bra³o udzia³ w sumie 14 osób. Niewiele ponad po³owa. 
Dawno nie by³o nas tak ma³o. Nie wiem, czy to epidemia powstrzyma³a 
pozosta³ych od udzia³u w spotkaniu? W koœciele podczas Mszy œw. 
i póŸniej przy stole rzeczywiœcie siedzieliœmy trochê oddzieleni od 
siebie, nie by³o ¿adnych tradycyjnych powitañ i po¿egnañ. Nastrój 
ostro¿noœci by³ zachowany. Spotkanie zakoñczy³o siê du¿o wczeœniej ni¿ 
w innych latach. Do tego zakoñczyliœmy je wspólnie. 

Dwa razy w Borku Wielkopolskim O 15.00 odmówiliœmy razem koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego i zaraz 
potem wszyscy wsiadali do samochodów. Gospodarz obdarzy³ ka¿dego 
przy wyjeŸdzie s³oikiem miodu z proboszczowskiej pasieki i ma³¹ 
butelk¹ wina, które w ubieg³ym roku zd¹¿y³ ju¿ nastawiæ. W domu 
by³em dosyæ wczeœnie. Gdyby by³a wieczorna Msza œw. o 17.30 
zd¹¿y³bym bez problemu. W dniu zjazdu nie chcê jednak braæ na g³owê 
innych zobowi¹zañ. To jest dzieñ, który oddajê moim kolegom 
kursowym.

Kiedy wyje¿d¿a³em z Borku nie myœla³em, ¿e za tydzieñ pojadê tam 
ponownie i do tego ze wzglêdu na okolicznoœci tragicznego zdarzenia. 
Wspomina³em o tym ju¿ w koœciele, bo rzeczywiœcie zdarzeniem tym 
by³em poruszony. Tydzieñ po naszym zjeŸdzie inny nasz kolega 
kursowy, te¿ rezyduj¹cy w Borku, odebra³ sobie ¿ycie. 
W naszym zjeŸdzie bra³ normalnie udzia³. Odprawia³ Mszê œw. i siedzia³ 
przy stole. Z ka¿dym siê 
wita³ i ¿egna³. Od kolegi 
proboszcza ks. Lorka 
wiedzieliœmy, ¿e Antoni 
jest chory psychicznie 
i stan jego zdrowia nie jest 
dobry. Od wielu ju¿ lat nie 
pracowa³ w ¿adnej parafii. 
W dwóch parafiach diecezji 
kaliskiej by³ proboszczem. 
Z obowi¹zków w pierwszej 
parafii zosta³ zwolniony 
i poszed³ na leczenie, po 
którym podj¹³ obowi¹zki 
proboszczowskie w drugiej 
parafii. Nie pozosta³ d³ugo 
na stanowisku… Choroba 
powraca³a i dlatego musia³ 
byæ zwolnionym z obowi¹zków. Biskup zaproponowa³ mu pobyt 
w domu ksiê¿y emerytów, on jednak wybra³ mieszkanie u swojej siostry 
w Borku. Mieszka³ z ni¹ przez kilka lat. Paradoksem ca³ej sytuacji by³o 
to, ¿e kiedy ona zachorowa³a, to on musia³ siê ni¹ opiekowaæ. 
Mobilizowa³o go to do wysi³ku. Po jej niedawnej œmierci Antoni zosta³ 
sam w mieszkaniu . Nie chcia³ siê przenieœæ do domu ksiê¿y emerytów. 
Mówi³, ¿e da radê. Nie da³ rady.



16 174 [160] 2020

Trzydziest¹ czwart¹ rocznicê œwiêceñ kap³añskich prze¿y³em w Borku 
Wielkopolskim. W miejscowoœci tej by³em po raz pierwszy. Jest tam 
znane sanktuarium Matki Bo¿ej Pocieszenia. 

Od roku w tej parafii pracuje mój kolega kursowy ks. Tadeusz Lorek. 
Jest to jego czwarte probostwo licz¹c od 1997 roku. Na pocz¹tku na 
4 lata trafi³ do K¹kolewa k. Grodziska, potem by³ 8 lat w Nowym 
Mieœcie, nastêpnie 10 lat w Rokietnicy. W tym ostatnim miejscu 
pobudowa³, a w³aœciwie rozbudowa³ koœció³ parafialny. S¹dzê, ¿e 
wszêdzie wpisa³ siê dobrze w serca ludzi. Z czasów seminaryjnych i 
póŸniejszych z nim kontaktów znam go jako bardzo prawego cz³owieka. 

Wspomnê jedno zdarzenie. Kiedyœ, oko³o 2007 roku odwiedzi³em 
emerytowanego proboszcza w Murowanej Goœlinie. W czasie rozmowy, 
nie bez pewnego ¿alu co do swojej osobistej sytuacji, wspomnia³ 
swojego kolegê, by³ego ju¿ proboszcza w Nowym Mieœcie, który „ma 
tak dobr¹ opiekê ze strony swojego nastêpcy. Troszczy siê jak syn 
o ojca. Lorek tu by³ w Murowanej u mnie wikariuszem”. Mi³o siê 
s³ucha³o tych s³ów o moim koledze kursowym.

Rocznica naszych œwiêceñ wypada 15 maja. W tym roku by³ to pi¹tek. 
Ju¿ rok temu ustaliliœmy, by pi¹tek odpuœciæ i by zjazd zrobiæ dzieñ 
prêdzej. Tak te¿ siê sta³o. Z Wierzenicy do Borku jest oko³o pó³torej 
godziny drogi. Wyjecha³em dosyæ wczeœnie, aby dojechaæ przed czasem. 
Prawie zawsze tak robiê, poniewa¿ lubiê z gospodarzem zjazdu spotkaæ 
siê chwilê wczeœniej i w spokoju z nim pogadaæ okazuj¹c mu w ten 
sposób specjalny szacunek. Nie przyjecha³em pierwszy. Uprzedzi³ mnie 
doje¿d¿aj¹cy z Ostrowa ks. Mariusz Pohl. Do tego gospodarz w koœciele 
filialnym odprawia³ o 9.00 Mszê œw. 

W spotkaniu bra³o udzia³ w sumie 14 osób. Niewiele ponad po³owa. 
Dawno nie by³o nas tak ma³o. Nie wiem, czy to epidemia powstrzyma³a 
pozosta³ych od udzia³u w spotkaniu? W koœciele podczas Mszy œw. 
i póŸniej przy stole rzeczywiœcie siedzieliœmy trochê oddzieleni od 
siebie, nie by³o ¿adnych tradycyjnych powitañ i po¿egnañ. Nastrój 
ostro¿noœci by³ zachowany. Spotkanie zakoñczy³o siê du¿o wczeœniej ni¿ 
w innych latach. Do tego zakoñczyliœmy je wspólnie. 

Dwa razy w Borku Wielkopolskim O 15.00 odmówiliœmy razem koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego i zaraz 
potem wszyscy wsiadali do samochodów. Gospodarz obdarzy³ ka¿dego 
przy wyjeŸdzie s³oikiem miodu z proboszczowskiej pasieki i ma³¹ 
butelk¹ wina, które w ubieg³ym roku zd¹¿y³ ju¿ nastawiæ. W domu 
by³em dosyæ wczeœnie. Gdyby by³a wieczorna Msza œw. o 17.30 
zd¹¿y³bym bez problemu. W dniu zjazdu nie chcê jednak braæ na g³owê 
innych zobowi¹zañ. To jest dzieñ, który oddajê moim kolegom 
kursowym.

Kiedy wyje¿d¿a³em z Borku nie myœla³em, ¿e za tydzieñ pojadê tam 
ponownie i do tego ze wzglêdu na okolicznoœci tragicznego zdarzenia. 
Wspomina³em o tym ju¿ w koœciele, bo rzeczywiœcie zdarzeniem tym 
by³em poruszony. Tydzieñ po naszym zjeŸdzie inny nasz kolega 
kursowy, te¿ rezyduj¹cy w Borku, odebra³ sobie ¿ycie. 
W naszym zjeŸdzie bra³ normalnie udzia³. Odprawia³ Mszê œw. i siedzia³ 
przy stole. Z ka¿dym siê 
wita³ i ¿egna³. Od kolegi 
proboszcza ks. Lorka 
wiedzieliœmy, ¿e Antoni 
jest chory psychicznie 
i stan jego zdrowia nie jest 
dobry. Od wielu ju¿ lat nie 
pracowa³ w ¿adnej parafii. 
W dwóch parafiach diecezji 
kaliskiej by³ proboszczem. 
Z obowi¹zków w pierwszej 
parafii zosta³ zwolniony 
i poszed³ na leczenie, po 
którym podj¹³ obowi¹zki 
proboszczowskie w drugiej 
parafii. Nie pozosta³ d³ugo 
na stanowisku… Choroba 
powraca³a i dlatego musia³ 
byæ zwolnionym z obowi¹zków. Biskup zaproponowa³ mu pobyt 
w domu ksiê¿y emerytów, on jednak wybra³ mieszkanie u swojej siostry 
w Borku. Mieszka³ z ni¹ przez kilka lat. Paradoksem ca³ej sytuacji by³o 
to, ¿e kiedy ona zachorowa³a, to on musia³ siê ni¹ opiekowaæ. 
Mobilizowa³o go to do wysi³ku. Po jej niedawnej œmierci Antoni zosta³ 
sam w mieszkaniu . Nie chcia³ siê przenieœæ do domu ksiê¿y emerytów. 
Mówi³, ¿e da radê. Nie da³ rady.
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Ks. Antoni Adamski by³ naszym kolega kursowym od ostatniego roku 
formacji seminaryjnej kiedy jako diakoni zamieszkaliœmy w Antoninku. 
Nie wiem z jakiego powodu opóŸnione by³y jego œwiêcenia. Z naszym 
rocznikiem, w przeciwieñstwie do innego kolegi bêd¹cego jak on w 
podobnej sytuacji, nie czu³ siê specjalnie zwi¹zany. Na zjazdach siê 
pojawia³ bardzo rzadko. St¹d te¿ nikt nie wiele o nim wiedzia³, tym 
bardziej, ¿e po powstaniu w 1992 roku diecezji kaliskiej pracowa³ w jej 
granicach. Wiadomoœæ o jego chorobie by³a dla mnie zaskoczeniem.

Ani chwili siê nie waha³em, czy jechaæ na pogrzeb. W sobotê 23 maja 
przed po³udniem jecha³em drugi raz do Borku na mszê œw. pogrzebow¹. 
Ucieszy³ mnie widok pe³nego koœcio³a. Ludzie t³umnie, mimo 
obowi¹zuj¹cych jeszcze epidemicznych obostrzeñ, przyszli po¿egnaæ 
pracuj¹cego w ich koœciele kap³ana. Wiêkszoœæ chyba wiedzia³a o jego 
chorobie. Wiele osób te¿ mu pomaga³o. Obecny proboszcz ks. Tadeusz 
Lorek powiedzia³ stosownie do sytuacji bardzo m¹dre s³owa. 
W trudnych i wyj¹tkowych chwilach jest potrzeba m¹drego nauczania. 
Z satysfakcj¹ podkreœlam: mój kolega kursowy sprosta³ temu zadaniu. 
Po Mszy œw. pogrzeb odby³ siê ¯abnie, dok¹d wszyscy musieliœmy 
przejechaæ. Pogrzeb prowadzi³ mój drugi kolega kursowy ks. bp Szymon 
Stu³kowski, który te¿ piêknie po¿egna³ zmar³ego w imieniu naszym jako 
kolegów seminaryjnych.
Niektórych z nas nie zobaczy³em na zjeŸdzie, spotkaliœmy siê na 
pogrzebie kursowego kolegi. Polecam Ci Panie na wiecznoœæ œp. ksiêdza 
Antoniego .
 x Przemys³aw Kompf

Z rocznicow¹ powag¹ sam sobie daje przypomnienie. To co us³ysza³em 
kiedyœ na jakiœ rekolekcjach kap³añskich. Powaga twojego kap³añstwa - 
powiedzia³ rekolekcjonista - mierzona jest iloœci¹ ludzi, którzy 
przychodz¹ do ciebie i prosz¹ ciê o modlitwê. Do niektórych nie pójd¹, 
bo czuj¹, ¿e nie ma po co. Czy przychodz¹ do ciebie, czy ty jesteœ dla 
nich znakiem modl¹cego siê Koœcio³a, któremu mo¿na powierzyæ swoj¹ 
troskê.

Przypominam sobie te s³owa i Bogu dziêkujê za tych wszystkich, którzy 
mnie prosili o modlitwê.
 xpk

Rocznicowe kap³añskie napomnienie

W tym, 2020 roku sytuacja epidemiologiczna 

rzutowa³a, i nadal to czyni, na wiele wydarzeñ. Nie 

by³o tradycyjnej procesji Bo¿ego Cia³a 

w Wierzenicy, ale przy figurze na Maruszce w 

pi¹tek po Bo¿ym Ciele – 12 czerwca, ju¿ dziesi¹ty 

raz zosta³a odprawiona msza. Po raz drugi 

sprawowana by³a przed po³udniem a nie jak do 

ósmej w³¹cznie po po³udniu. Przyby³o na ni¹ 

wiêcej ni¿ zwykle, bo oko³o 50 osób. Jak od lat byli 

to g³ównie mieszkañcy Mielna i Klin w tym dzieci. 

Tradycja zobowi¹zuje wobec tego jak zawsze przy 

tej okazji otoczenie figury by³o perfekcyjne wysprz¹tane, a modlitewne 

spotkanie zakoñczy³a agapa. 

W³odzimierz Buczyñski

Dziesi¹ta msza na Maruszce 
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 x Przemys³aw Kompf
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 xpk

Rocznicowe kap³añskie napomnienie

W tym, 2020 roku sytuacja epidemiologiczna 

rzutowa³a, i nadal to czyni, na wiele wydarzeñ. Nie 

by³o tradycyjnej procesji Bo¿ego Cia³a 

w Wierzenicy, ale przy figurze na Maruszce w 

pi¹tek po Bo¿ym Ciele – 12 czerwca, ju¿ dziesi¹ty 
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Na dworze coraz cieplej, dni coraz d³u¿sze. Przed nami okres 
wakacyjny, który sprzyja spacerom i woja¿om na œwie¿ym powietrzu. 

Podobnie by³o na prze³omie XIX i XX wieku, o czym dowiadujemy siê 
ze starej prasy. Czytamy w niej, ¿e mieszkañcy miast w niedzielê 
(wówczas obowi¹zywa³ szeœciodniowy tydzieñ pracy) bardzo chêtnie 
korzystali z mo¿liwoœci  wypoczynku na ³onie natury. W okolicach 
Poznania najbardziej znanym oœrodkiem wypoczynku by³o 
Puszczykowo, bardzo chwalone, chocia¿ by³y te¿ g³osy odmienne.
„Kto bywa³ w Puszczykowie wie bardzo dobrze jak tam niewygodnie, 
po prostu dlatego, ¿e jest za ciasno, czemu siê dziwiæ nie mo¿na, gdy¿ 
Poznañ ma blisko 140 tysiêcy mieszkañców, z których co najmniej 
trzecia czêœæ pragnie latem przebywaæ w lesie. Po¿¹danym wiêc by³oby 
¿eby oprócz Puszczykowa utworzone drugie takie przyjemnie miejsce”.

Zaczêto zatem rozgl¹daæ siê za innym miejscem, gdzie mog³yby udaæ siê 
osoby chc¹ce za¿yæ ruchu i œwie¿ego powietrza. Zwrócono wówczas 
uwagê na Kobylnicê i s¹siaduj¹cy z ni¹ las wierzenicki. 

„Przecie¿ nie wszyscy spracowani i wycieñczeni potrzebuj¹ koniecznie 
zagranicznych drogich kuracji. Dla wielu osób wystarczy œwie¿e 
i zdrowe powietrze, po³¹czone z przechadzkami w uroczej okolicy. 
Zupe³nie nowa powy¿sza myœl nie jest. Wszak¿e szlachetne 

Towarzystwo (w domyœle Towarzystwo Stella), zajmuj¹ce siê koloniami 
wakacyjnymi dla dzieci poznañskich, upatrzy³o sobie tutejsz¹ 
Kobylnicê, granicz¹c¹ bezpoœrednio z dziewiczymi prawie lasami 
wierzenickimi i urz¹dzi³o tutaj stacyê dla 150 dzieci w celu 
pokrzepienia si³ ich m³odzieñczych”.

Kolejne fragmenty prasy poznañskiej zachwala³y uroki przebywania 
w lesie w Wierzenicy.

„Nikt nie zaprzeczy, ¿e las wierzenicki przewy¿sza pod wzglêdem 
uroku o wiele las puszczykowski. A jak¿e tam cudownie. 
A komunikacya jak¿e dogodna. Najzupe³niej dobr¹ drog¹ dociera siê do 
uroczego lasu od dworca w Kobylnicy w przeci¹gu 10 minut, a dworzec 
w Kobylnicy odleg³y jest od Poznania zaledwie 2 mile.
Gdyby tedy w lesie wierzenickim urz¹dzono coœ podobnego jak 
w Puszczykowie – publicznoœæ poznañska niezmiernie by³aby 
uradowana”.

„Jaka szkoda, ¿e np. w uroczym lesie w Wierzenicy nie ma podobnego 
jak w Puszczykowie urz¹dzenia. W Puszczykowie bowiem w niedziele 
latowe przebywaj¹ takie t³umy publicznoœci, ¿e w skutek tego nie ma 
wygody. 

Urokliwy las wierzenicki
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„Widzia³em siê tu w tych dniach z osobami bardzo s³abowitymi ze 
s¹siedniego Swarzêdza i Poznania, które mi oœwiadczy³y, ¿e gdy tu 
chocia¿ kilka godzin przebywaj¹, doznaj¹ widocznej rzeŸkoœci 
i krewkoœci w organizmie swoim”.

Okaza³o siê, ¿e mi³oœnicy œwie¿ego powietrza i ruchu natrafili na pewne 
k³opoty, o których dowiadujemy siê z nastêpuj¹cych fragmentów:

„Ale có¿, kiedy pan hrabia Cieszkowski pod ¿adnym warunkiem nie 
chce odst¹piæ czêœci swego lasu na urz¹dzenie mi³ego pobytu dla 
mieszkañców Poznania. (…) ponoæ poczyniono ju¿ kroki  celem 
wyjednaniu u pana hrabiego osobnego pozwolenia, a poœredniczy³ nawet 
jeden z wybitniejszych naszych obywateli, ale -  nadaremnie”.

„Mo¿e by pan hrabia Cieszkowski, w³aœciciel Wierzenicy, nad tem siê 
zastanowi³. Mieszkañcy Poznania byliby mu za to nies³ychanie 
wdziêczni”.

Dalej redaktor niejako t³umaczy postêpowanie hr. Cieszkowskiego.

„Z jednej strony dziwiæ siê nale¿y, ¿e w³aœciciel tak znakomitego 
po³o¿enia swego lasu nie chce wyzyskaæ na dochód (…), a z drugiej 

strony trzeba pamiêtaæ, ¿e nie ka¿dy chce siê nara¿aæ na stycznoœæ 
z niesforn¹ niekiedy publicznoœci¹, nie umiej¹c¹ uszanowaæ obcej 
w³asnoœci”. 

Nie do koñca by³o prawd¹, o czym pisa³a prasa, bowiem hr. Cieszkow-
ski rzeczywiœcie nie zezwala³ na indywidualne wycieczki po jego 
terenie, ale nie mia³ nic przeciwko temu, by ró¿nego rodzaju 
towarzystwa urz¹dza³y zabawy w lesie dla swoich cz³onków 
i sympatyków. By³y to: Towarzystwo WstrzemiêŸliwoœci „Jutrzenka”, 
wspomniana wy¿ej „Stella” czy te¿ „Gwiazda”. 
Z innego z kolei artyku³u wynika, ¿e jednak by³y mo¿liwe spacery po 
lesie wierzenickim dla zwyk³ych obywateli. Czytamy, ¿e: „Dusza  
mieszkañców wielkomiejskich podnosi siê urokiem widoków 
wierzenickich przy przechadzkach po drogach i dró¿kach, pagórkach 
i dolinach tutejszych.  I podwórze wierzenickie staro¿ytne na wzgórzu 
bardzo siê podoba, a na najwy¿szych punkcie koœció³ek staropolski 
i obok niego skromny grób œp. Augusta Cieszkowskiego, chluby naszej 
epoki”.

Równie¿ sam 
hr. Cieszkowski 
pomaga³ 
zorganizowaæ 
zabawy dla 
cz³onków 
towarzystw, 
o czym mo¿emy 
przeczytaæ w 
kolejnym artykule:

„Rokrocznie 
urz¹dzana przez 
Towarzystwo 
„Gwiazda” 
wycieczka do 
uroczego lasu 
wierzenickiego uda³a siê i w tym roku najzupe³niej. Liczny zastêp 
cz³onków oraz ¿yczliwych Towarzystwu goœci wyruszy³ poci¹giem 
popo³udniowym  zaraz po godzinie 3  wraz z muzyk¹ do Kobylnicy, 
sk¹d pieszo wœród  dŸwiêków muzyki udano siê do odleg³ego od 
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dworca kwadrans drogi  miejsca zabawy w lesie p.hr Cieszkowskiego, 
dziêki którego goœcinnoœci spêdzono wczoraj nader przyjemnie  kilka 
godzin. Ci, którzy nie zd¹¿yli na poci¹g lub nie chcieli nim jechaæ, 
a koniecznie pragnêli byæ uczestnikami zabawy, przyjechali powózkami. 
Bawiono siê swobodnie i ochoczo w najró¿niejsze gry, przy sprzyjaj¹cej 
najpiêkniejszej pogodzie.
Prawdziw¹ niespodziankê sprawi³ silny chór mieszany Towarzystwa 
Œpiewu z Œw. £azarza. Pod batut¹ dyr. P. Marcinkowskiego wykona³ 
poprawnie kilka utworów, zyskuj¹c gromkie oklaski.
Z wielk¹ przyjemnoœci¹ biegano po uroczym lesie, œpiewano oraz 
szukano grzybów, jagód i malin. Zastanawiano siê tak¿e nad tem, 
dlaczego w piêknym tym lesie nie gromadzi siê czêœciej publicznoœæ? 
Spodziewaæ siê mo¿na, ¿e pan hrabia Cieszkowski nie mia³by nic 
przeciwko temu.
Takie wycieczki s¹ godne polecenia, tylko musz¹ byæ przygotowane tak, 
¿eby publicznoœæ by³a z nich pod ka¿dym wzglêdem zadowolona. 
¯a³owaæ trzeba, ¿e gospodarz, który rozbi³ wczoraj namiot w lesie 
z potrawami i napojami, niezupe³nie sprosta³ zadaniu. Mniejsza ju¿, ¿e 
brak³o sto³ów i krzese³, to goœcie chêtnie wybacz¹, maj¹c dziœ miejsce na 
murawie, ale przynajmniej kawy i mleka powinno byæ wiêcej ni¿ 
wczoraj. Zwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e s¹ to niezbêdne napoje dla pañ 
i dzieci.
Pomin¹wszy te usterki, które przy przysz³ych wycieczkach mo¿na 
usun¹æ, bawiono siê dobrze. O zmroku rozpoczê³y siê tañce, a po 
trzygodzinnych, ochoczych pl¹sach, po godzinie 10 wyruszono 
z muzyk¹ na dworzec, sk¹d wrócono do miasta o godzinie 11”

Nie tylko sam las wierzenicki by³ w zainteresowaniu mieszkañców 
Poznania, pragn¹cych oddychaæ œwie¿ym powietrzem. Równie¿ zyska³a 
Kobylnica, bowiem sta³a siê modnym miejscem pobytu poznaniaków. 
Kolejny artyku³y o tym wspominaj¹:

„Kobylnica le¿y przy linii kolejowej Gniezno-Poznañ, poci¹gi (je¿d¿¹) 
doœæ czêsto, bilet zwrotny do Poznania 90 fen., a niedzielny zwrotny z 
g³ównego dworca 60 fen., zaœ z tamy garbarskiej 45 fen. I przy niedzieli 
urz¹dzone poci¹gi nadzwyczajne”.

„Toæ i kilka rodzin poznañskich okupi³o siê tutaj (tj. w Kobylnicy) 
i urz¹dzi³o sobie wille dla letniego pobytu w tutejszym zdrowym 
powietrzu, a do tego w cieniu wiêkszych lasów wierzenickich pe³nych 

jaknajró¿norodniejszego 
drzewa. Ma tutaj ka¿dy na 
ustach i w sercu 
wdziêcznoœæ dla 
p. hr. Cieszkowskiego 
w Wierzenicy, za 
bezinteresowne 
zezwolenie na pobyt 
i przechadzki w tych 
lasach. Ca³a nadto 
majêtnoœæ wierzenicka, 
s¹siaduj¹ca z Kobylnic¹, 
uprzyjemnia bardzo pobyt 
latowy tutejszy, bo to 
doprawdy ma³a 
Szwajcarya”.

„Pozna³ siê na 
zdrowotnoœci i uroku 
Kobylnicy i Wierzenicy 
œp. dr Drobnik (w ówczes-
nych latach znany 
poznañski lekarz), bo (…) on pierwszy urz¹dzi³ willê w Kobylnicy, 
a obecnie ju¿ ich szeœæ naliczyæ mo¿na. Na willi, s³u¿¹cej dla dzieci  
w czasie wakacji szkol-nych, wznosi siê nadto od kilku lat kapliczka, 
wyposa¿ona we wszystkie aparaty potrzebne do obrz¹dków 
koœcielnych, a uznana przez w³adzê duchown¹ poznañsk¹, w której  
tego roku kap³an emeryt w czasie wakacyi szkolnych odprawia mszê 
œw. i inne nabo¿eñstwa i w których jest zarazem sposobnoœæ do 
pokrzepienia duszy sakramentami œw”.

„Gospodarze tutejsi maj¹ tak¿e mieszkania o kilku pokojach, jest tu 
przytem przyzwoita ober¿a w posiadaniu p. Szymañskiego, 
dawniejszego urzêdnika gospodarczego, jest i poczta i kolejowa stacja 
(Kobelnitz)”.

Cytowane fragmenty pochodz¹ z prasy poznañskiej, tj. „Dziennika 
Poznañskiego” z lat 1905 i 1906.
Zwracam uwagê na pewne b³êdy, ale stara³em siê cytowaæ oryginalne 
s³owa.

Eugeniusz Dobiñski
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murawie, ale przynajmniej kawy i mleka powinno byæ wiêcej ni¿ 
wczoraj. Zwa¿yæ bowiem trzeba, ¿e s¹ to niezbêdne napoje dla pañ 
i dzieci.
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z muzyk¹ na dworzec, sk¹d wrócono do miasta o godzinie 11”
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powietrzu, a do tego w cieniu wiêkszych lasów wierzenickich pe³nych 

jaknajró¿norodniejszego 
drzewa. Ma tutaj ka¿dy na 
ustach i w sercu 
wdziêcznoœæ dla 
p. hr. Cieszkowskiego 
w Wierzenicy, za 
bezinteresowne 
zezwolenie na pobyt 
i przechadzki w tych 
lasach. Ca³a nadto 
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doprawdy ma³a 
Szwajcarya”.
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œp. dr Drobnik (w ówczes-
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a obecnie ju¿ ich szeœæ naliczyæ mo¿na. Na willi, s³u¿¹cej dla dzieci  
w czasie wakacji szkol-nych, wznosi siê nadto od kilku lat kapliczka, 
wyposa¿ona we wszystkie aparaty potrzebne do obrz¹dków 
koœcielnych, a uznana przez w³adzê duchown¹ poznañsk¹, w której  
tego roku kap³an emeryt w czasie wakacyi szkolnych odprawia mszê 
œw. i inne nabo¿eñstwa i w których jest zarazem sposobnoœæ do 
pokrzepienia duszy sakramentami œw”.

„Gospodarze tutejsi maj¹ tak¿e mieszkania o kilku pokojach, jest tu 
przytem przyzwoita ober¿a w posiadaniu p. Szymañskiego, 
dawniejszego urzêdnika gospodarczego, jest i poczta i kolejowa stacja 
(Kobelnitz)”.
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Od 1 czerwca 1934 r. 
Swarzêdz Wieœ oraz obszar 
dworski Swarzêdz zosta³y 
w³¹czone w obrêb miasta. 
30 sierpnia Rada Miejska 
nada³a nazwy nowym ulicom, 
dawna aleja kobylnicka 
otrzyma³a nazwê 
Cieszkowskiego. Na pocz¹tku 
2020 roku w Swarzêdzu 
pojawi³y tablice przybli¿aj¹ce 
mieszkañcom patronów 
swarzêdzkich ulic, rond 
i placów. Na ka¿dej z nich jest 
wizerunek i krótki biogram po 
polsku i angielsku. Tablice 
powsta³y dziêki œrodkom 
z bud¿etu obywatelskiego, 
a wiêc z pieniêdzy o sposobie 
wydatkowania, których 
w g³osowaniu zadecydowali 
mieszkañcy miasta i gminy. 
Mówi³ o tym burmistrz 
Marian Szkudlarek ods³aniaj¹c 
w styczniu, przy zbiegu ulic 
Cieszkowskiego i 
Kwaœniewskiego tablicê 
przedstawiaj¹c¹ Augusta 
Cieszkowskiego. Wkrótce 
potem pojawi³y siê kolejne. 
Z postaci¹ Augusta 
Cieszkowskiego zwi¹zani s¹ 
Józef Rivoli oraz Paulina 
Wilkoñska. Rivoli to 

Patroni swarzêdzkich ulic – Cieszkowski i jego kr¹g

Zwi¹zek Miêdzygminny „Puszcza Zielonka” 

systematycznie dba i o infrastrukturê 

turystyczn¹. W Wierzenicy po stojakach na 

rowery i nowej tablicy informacyjnej 

o koœciele przed  majowym weekendem 

2020 roku stanê³a samoobs³ugowa stacja 

naprawy rowerów. S¹ one w piêciu spoœród 

szeœciu gmin Zwi¹zku. W ka¿dej po jednej, 

ta w gminie Swarzêdz zosta³a zlokalizowana 

w³aœnie w Wierzenicy. Stacja wyposa¿ona 

jest we wszystkie najbardziej potrzebne 

klucze za pomoc¹ których mo¿na 

podreperowaæ rower, umo¿liwia  te¿ jego 

napompowanie.  Entuzjaœci rowerowych 

woja¿y, kilkoro takich jest w samej 

Wierzenicy wiedz¹ jak cenne s¹ takie 

miejsca na rowerowych szlakach.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

wyk³adowca za³o¿onej przez niego Wy¿szej Szko³y Rolniczej im Haliny 
w ¯abikowie, jedynej polskiej uczelni wy¿szej na ziemiach zaboru 
pruskiego. 13 czerwca 1881 r. prowadzi³ wycieczkê Wydzia³u Leœnego 
Centralnego Towarzystwa  Gospodarczego dla  Ksiêstwa Poznañskiego 
do lasów wierzenickich. Paulina Wilkoñska w 1841 r. w utworze Dwie 
mogi³y powieœæ z podañ ludu poznañskiego opisa³a zwi¹zan¹ 
z Maruszk¹ historiê tragicznej mi³oœci, a w Moje wspomnienia o ¿yciu 
towarzyskim w Warszawie (Poznañ, 1871) spotkanie z Augustem w 
warszawskim salonie pani Lewockiej w 1842 r. Od schy³ku wiosny 
tablica przedstawiaj¹ca Augusta Cieszkowskiego stoi te¿ na placu jego 
imienia w Wierzenicy.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Stacja naprawy rowerów w Wierzenicy
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