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Zupe³nie inne 
Bo¿e Narodzenie

Grudniowe „Wierzeniczenia” ukazuj¹ siê w czwart¹ adwentow¹ 
niedzielê 20 grudnia. To jeden z nielicznych razów w historii naszego 
wydawnictwa kiedy numer œwi¹teczny nie ukaza³ siê w dniu odpustu 
parafialnego 6 grudnia, we wspomnienie œw. Miko³aja patrona koœcio³a. 
Z racji wszystkich ograniczeñ co do liczby osób mog¹cych braæ udzia³ w 
liturgii trudno by³o organizowaæ jakiekolwiek odpustowe uroczystoœci. 
Nie zaprasza³em ¿adne go ksiêdza jako goœcia uroczystoœci. Po raz 
pierwszy w historii nie by³o te¿ parafialnej agapy. Parafia musi tak¿e 
przestrzegaæ wszystkich przepisów nak³adanych w zwi¹zku z epidemi¹. 
przez w³adze œwieckie. 

¯eby nie nara¿aæ siê na zimno i dodatkow¹ mo¿liwoœæ przeziêbienia 
zrezygnowa³em z odprawiania o 6:00 Mszy œw. roratniej. Nad ranem jest 
najzimniej. Nie wiadomo jaka ta zima bêdzie ale powiewu 
nieprzyjemnego ch³odu o tej porze wykluczyæ nie mo¿na. Tymczasem 
mamy siê chroniæ i izolowaæ. Nie jedno co by chcia³o siê zrobiæ trzeba 
odpuœciæ. Jako chrzeœcijanin mam nadziejê: bêdzie lepiej.

Czekamy na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowy Rok. Mamy je 
prze¿ywaæ w ciszy naszego domu, w otoczeniu najbli¿szych, mamy 
zrezygnowaæ z odwiedzin krewnych, a wiêc z te¿ wszelkich podró¿y. 
Wszystkie te obostrzenia wprowadzane s¹ w dobrej wierze, ¿e 
ograniczaj¹c kontakty miêdzyludzkie, zmniejsza siê zasiêg zara¿enia 
epidemiczn¹ chorob¹. Kiedy liczba zachorowañ w Polsce przekroczy³a 
milion osób, trzeba uznaæ, ¿e sytuacja jest powa¿na, nie wolno 
lekcewa¿yæ zagro¿enia i jako zasadne przyj¹æ rozmaitego rodzaju 
tymczasowe zarz¹dzenia, które ograniczaj¹ nasz¹ aktywnoœæ. 

Nie bêdzie przed Bo¿ym Narodzeniem organizowana spowiedŸ œwiêta 
z udzia³em ksiê¿y z dekanatu. Mogê tylko zachêcaæ i prosiæ
i przypominaæ by jednak we w³asnym zakresie pomyœleæ o przyjêciu 
sakramentu pojednania. Jako duszpasterz miejsca jestem do dyspozycji 
wszystkich, którzy chcieliby skorzystaæ z tej pos³ugi. Proszê umawiaæ 
siê telefonicznie lub przez pocztê. Mo¿na umawiaæ siê indywidualnie
 i tak¿e w wiêkszej grupie, rodzinnie.
Nie bêdzie jak co roku spotkania wolontariuszy przed œwiêtami 
po³¹czonego z ³amaniem siê op³atkiem i poczêstunkiem.
W czasie tegorocznej Pasterki w jednym i drugim miejscu nie bêdzie 
³amania siê op³atkiem po zakoñczeniu Mszy œw. Nie mamy siê do siebie 
zbli¿aæ i obœciskiwaæ.

Zupe³nie inaczej bêdzie wygl¹da³a tegoroczna kolêda. Nie bêdzie 
obchodu ca³ej parafii wed³ug miejscowoœci i poszczególnych ulic. 
Bêdzie ona tylko i wy³¹cznie na indywidualne zaproszenie i ¿yczenie, 
podobnie jak odwiedziny chorych. Bêd¹ musia³y byæ przestrzegane 
wszystkie œrodki ostro¿noœci: zachowana odleg³oœæ i dezynfekcja r¹k, 
nie witanie i ¿egnanie siê i raczej bez poczêstunków, za to z 
rozbudowan¹ czêœci¹ modlitewn¹. Rodzina, która pragnie bym 
przyszed³ do niej indywidualnie, zaprasza i umawia siê na konkretny 
termin. Na pewno nie bêdê nikomu samemu proponowa³ tych odwiedzin 
Nie bêdê mieæ ¿alu, jeœli ktoœ i raczej bardzo wielu tego nie zrobi. 
Doskonale rozumiem wyj¹tkowoœæ tej sytuacji. Umawiaæ siê bêdzie 
mo¿na na terminy od II Œwiêta Bo¿ego Narodzenia do niedzieli 
17 stycznia. PóŸniej w razie potrzeby. W niedziele i œwiêta móg³bym siê 
umawiaæ od 16:00, w sobotê od 9:00, w dni pracy w ci¹gu tygodnia od 
18:30. Dotyczy to zarówno rodzin naszej parafii jak i wszystkich 
przyjació³ Wierzenicy. 

Chorych odwiedzaæ bêdê w sobotê 2 stycznia od 8:00 w Wierzonce 
i Wierzenicy i w pi¹tek 8 stycznia od 8:00 w Kar³owicach, Dêbogórze
i Mielnie. Przyjdê do tych, którzy potwierdzili gotowoœæ przyjmowania 
sakramentu Komunii œw. w listopadzie tego roku, kiedy gwa³townie 
wzros³a liczba epidemicznych zachorowaæ Osoby,które zawiesi³y 
odwiedziny, teraz musz¹ same znowu zg³osiæ by do nich przychodziæ. 
 
Wymiar duchowy Adwentu i Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia jest jzawsze 
ten sam. Ka¿dego roku do odkrycia dla siebie i podzielenia siê 
z innymi. 
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Adwent, który prawie mamy ju¿ za sob¹ jest przypomnieniem, ¿e 
oczekujemy przyjœcia w chwale dni ostatnich Jezusa Chrystusa. 
S³owem przewodnim tego czasu jest zawo³anie „Czuwajcie”. 
Œw. Pawe³, najgorliwszy z uczniów, chrzeœcijanom w Tesalonice 
zostawi³ wa¿ne s³owa:

„Nie potrzeba... bracia ¿ebym wam poda³ dok³adnie dzieñ i godzinê. 
Sami nazbyt dobrze wiecie o tym, ¿e dzieñ Pañski nadejdzie jak z³odziej 
w nocy. Kiedy mówiæ bêd¹: „Pokój i bezpieczeñstwo”, nagle spadnie na 
nich zag³ada, jak bóle na rodz¹c¹ i nie ujd¹. Lecz wy bracia, nie 
przebywajcie w ciemnoœciach, aby ten dzieñ mia³ was zaskoczyæ jak 
z³odziej. Wy wszyscy bowiem jesteœcie synami dnia i œwiat³oœci. Nie 
nale¿ymy wiêc do nocy ani ciemnoœci. Przeto nie œpijmy jak inni, ale 
czuwajmy i b¹dŸmy trzeŸwi”. 
 (1 list do Tesaloniczan 5,1-6)

Codzienna myœl o Bogu twórcy œwiata i dawcy ¿ycia, tak¿e mojego 
¿ycia. tego, który ukocha³ mnie sw¹ odwieczn¹ mi³oœci¹. Dlatego 
odpowiadam Jemu: jestem, pamiêtam, czuwam. 

Œwiêtuj¹c Bo¿e Narodzenie, kiedy tak piêknie obdarzamy siê 
podarkami i je przyjmujemy, warto pamiêtaæ, ¿e Jezus jest darem 
Boga Ojca dla ziemi. Jest darem mi³oœci wobec ludzi. Jak przyjmujê 
ten dar? Czy jest On dla mnie wa¿ny? Czy mo¿e cieszy³em siê 
wszystkim innym, a tego nie zauwa¿y³em. Nie od dziœ wiadomo, ¿e 
dla wielu Jezus jest ci¹gle nierozpakowanym prezentem 
otrzymanym od Ojca. Kolejny rok, kolejna okazja by w³aœnie tym 
darem mamy siê zainteresowaæ.
Z tego Bo¿ego daru p³ynie nasz ludzki zwyczaj obdarowania bliskich 
upominkami. Cz¹stk¹ œwi¹tecznej radoœci chcemy dzieliæ siê z 
innymi. Dobrze jest kiedy potrafimy to zrobiæ. Warto jednak 
pamiêtaæ, ¿e pierwszym i najwa¿niejszym darem jaki mamy wobec 
naszyciu bliskich to jest nasza mi³oœæ. ¯aden nawet naj³adniejszy 
upominek nie przys³oni braku mi³oœci. W³aœnie tym w pierwszym 
rzêdzie mamy siê obdarzaæ i to nie tylko w œwiêta ale przez ca³y rok. 
To jest wymagaj¹ce. Myœlê, ¿e tym, którzy przyjêli na swoje ¿ycie 
dar Jezusa pod tym wzglêdem jest ³atwiej. Jezus, najwiêkszy dar 
mi³oœci Ojca, przynagla nas i wrêcz wymusza, byœmy chcieli siê 
stawaæ œwiadkami Jego mi³oœci. 
„Po tym wszyscy poznaj¹, ¿eœcie uczniami moimi, jeœli mi³oœæ 
wzajemn¹ mieæ bêdziecie” (Jana 13,35).

Czêsto jako ludzie s³abej wiary wo³amy „Panie, przymnó¿ nam 
wiary”, dziœ dodajemy jeszcze: Jezu narodzony dla ziemi w tamt¹ 
betlejemska noc, „przymnó¿ nam mi³oœci”. 
 x Przemys³aw Kompf

Dwie sprawy stoj¹ w miejscu: poszerzenie cmentarza i mo¿liwoœæ 
rozpoczêcia prac przy renowacji zewnêtrznej koœcio³a. Pierwszy temat 
nie jest od nas zale¿ny. Papiery wszystkie w sprawie przejêcia ziemi s¹ 
w Krajowym Oœrodku Wsparcia Rolnictwa w Warszawie. Czekamy na 
dokonanie stosownych zmian po podziale dzia³ki w ksiêgach 
wieczystych w s¹dzie rejonowym w Poznaniu. Nikt nie wie ile czasu 
potrzebuje ta instytucja, maj¹ca wszystkie papiery w rêku by dokonaæ 
w zapisach ksiêgi stosownej zmiany. KOWR w Warszawie z 
wyst¹pieniem o to do s¹du, oczywiœcie siê nie spieszy³, musieliœmy ich 
mocno przynaglaæ. Czekamy te¿ na wycenê tego kawa³ka ziemi, by 
mo¿na by³o stan¹æ do przetargu i j¹ nabyæ. To tylko ju¿ jeden, dwa 
kroki. Nie mo¿emy ich zrobiæ i ci¹gle czekamy. Jednak w stosunku do 
ubieg³ego roku w staraniach o poszerzenie cmentarza jest pewien 
postêp. Rok temu o tym czasie byliœmy na etapie kr¹¿¹cych papierów 
miêdzy urzêdem naszej gminy i starostwem poznañskim.
W koñcu kwietnia br. uzyskaliœmy ze Starostwa Powiatowego 
w Poznaniu zgodê budowlan¹ na rozpoczêcia renowacji zewnêtrznej 
koœcio³a. Tu muszê powiedzieæ decyzja zapad³a szybko, w ci¹gu 
6 tygodni. Papiery sk³ada³em tu¿ przed og³oszeniem stanu epidemii. Po 
z³o¿eniu wniosku z za³¹cznikami nie musieliœmy niczego uzupe³niaæ. To 
œwiadczy³o o doskona³ym przygotowaniu projektu prac przez Przyjació³ 
Wierzenicy Magdalenê i Jacka Gorczyców. W perspektywie tego 
i przysz³ego roku przygotowaliœmy wstêpnie projekt co bêdziemy robiæ: 
najpierw pójdzie przebudowa drogi dojazdowej do koœcio³a aby ciê¿kie 
samochody mog³y na niej zawracaæ. Taki dostaliœmy wymóg stra¿y 
po¿arnej. Dalej mia³ siê rozpocz¹æ remont wie¿y. Na tym odcinku pracê 
nie bêd¹ a¿ tak skomplikowane. 
Jak tu jednak zaczynaæ robiæ cokolwiek, jeœli po rozpoczêciu czasu 
epidemii finanse parafii, tak jak wielu innych, siê za³ama³y? Wszystkie 
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instancje samorz¹dowe s¹ te¿ w trudnej sytuacji, wobec tego nie ma co 
za bardzo liczyæ na wielkie zewnêtrzne dofinansowania. Poniewa¿ nikt 
nie wie jak d³ugo ten skomplikowany czas potrwa, pozostaje nam tylko 
czekaæ i znów wszystko siê opóŸni, a szkoda. 
W bie¿¹cym roku wydatki inwestycyjne parafii kszta³towa³y siê 
nastêpuj¹co: w lutym i marcu, a wiêc u progu epidemii kosztem przesz³o 
8000 z³ zrobiony zosta³ remont pokoju za kuchni¹ i zakupione zosta³o do 
niego wyposa¿enie w postaci szafy kredensowej, sto³u, czterech krzese³, 
a tak¿e lampy i zas³on. Pokój ten jest przed³u¿eniem kuchni, która jest 
bardzo ma³a. Mogê w nim spo¿ywaæ na co dzieñ posi³ki. 6000 z³ 
poch³onê³a ca³oroczna opieka nad cmentarzem: wycinka ga³êzi z 
u¿yciem drogich podnoœników na wynajem, rêbaka, ³adowanie przyczep 
z odpadami zielonymi, przycinka trawy, porz¹dkowanie terenu na 
zewn¹trz woko³o cmentarza (zbieranie tego co odwiedzaj¹cy zamiast do 
œmietnika wyrzucali za p³ot). 
Przez wiosnê i lato, poza dbaniem o porz¹dek na cmentarzu, parafia 
¿adnych dzia³añ inwestycyjnych nie podejmowa³a. W okresie lata 
sytuacja finansowa parafii zaczê³a siê poprawiaæ. Od po³owy marca do 
pocz¹tku czerwca by³o krucho. Kiedy obostrzenia epidemiczne zdjêto, 
przyby³o ludzi w koœciele, zaczê³y odbywaæ siê rodzinne uroczystoœci, 
a wiêc chrzciny, œluby. Uda³o mi siê trochê pieniêdzy od³o¿yæ. We 
wrzeœniu mia³em dwa pakiety do zrealizowania: pierwszy to naprawa 
schodów przed kaplic¹ w Kar³owicach i przebudowa wspomnianej drogi 
dojazdowej przed naszym koœcio³em. Drugi to budowa nowego domku 
na cmentarzu i konserwacja ca³ej wiaty przy koœciele. Wtedy wydawa³o 
mi siê, ¿e oba pakiety s¹ do zrealizowania . Nie przewidzia³em, ¿e 
w paŸdzierniku w szybkim tempie przyjdzie druga, o wiele groŸniejsza 
fala epidemii. Znowu przysz³y wielkie ograniczenia osobowe 
z zamkniêciem cmentarza w dniu Wszystkich Œwiêtych w³¹cznie. Na 
paŸdziernik mia³em umówionego stolarza z jego grup¹ pracowników. 
S³owa dotrzyma³ i zjawi³ siê w umówionym czasie. Konserwacja 
olbrzymiej powierzchni wiaty na zewn¹trz i od wewn¹trz kosztowa³a 
24 tys. Budowa domku na cmentarzu wraz z pod³o¿em i wyposa¿eniem 
do sprawowania liturgii (przenoœny o³tarz, lektorium, ³awka do 
siedzenia) kosztowa³a trochê ponad 26 tys. 
Pisz¹c w pocz¹tku paŸdziernika do listopadowych „Wierzeniczeñ”, nie 
zdawa³em sobie sprawy, ¿e w dniu Wszystkich Œwiêtych cmentarz 
parafialny bêdzie zamkniêty i ¿e nie bêdzie odprawiana na nim Msza œw. 
w intencji naszych drogich zmar³ych, ¿e w tym dniu nie bêdzie mi 
towarzyszy³o jak co roku kilkaset osób ale ledwie kilkanaœcie 

w koœciele. Wszystko zrobione zosta³o na czas ale w sumie poœpiech 
okaza³ siê niepotrzebny.
Inne drobniejsze wydatki w ci¹gu roku, w tym zakup nieszczêsnego bo 
bardzo niepraktycznego namiotu ogrodowego, wynios³y nieca³e 2000 z³. 
Inwestycj¹ w prze¿ycia duchowe by³ koncert pani Anny Broda, za który 
parafia zap³aci³a 1 500 z³. £¹cznie w grupie wydatków uzbiera³a siê 
kwota 68 300 . Po stronie wp³ywów nazbiera³o siê wed³ug stanu 
z dnia 5 grudnia 82 600 . £atwo jest wiêc zauwa¿yæ, ¿e co nieco 
w kasie zosta³o.
Warto to jednak zestawiæ z danymi z ubieg³ego roku, który pod 
wzglêdem finansowym nie nale¿a³ do rekordowych. Daje to 
wyobra¿enie jak epidemia odcisnê³a siê na finansach parafii. Wp³ywy 
na cele inwestycyjne w ca³ym 2019 roku wynios³y 114 700 . Wydatki 
95 800 . Przed koñcem roku nie bêdziemy ju¿ raczej nic robiæ. 
W wydatkach nale¿y teraz byæ ostro¿nym. Po stronie wp³ywów przez 
ostatnie cztery tygodnie jeszcze trochê siê zmieni na plus ale i tak 
ró¿nica siêga w porównaniu z ub. rokiem oko³o 30 000 
Poza inwestycjami parafia zabezpiecza³a œrodki i ponosi³a op³aty sta³e 
za pr¹d i wodê w ca³ym roku w koœciele w Wierzenicy, na probostwie
 i kaplicy w Kar³owicach 8 800 z³, za wywóz œmieci licz¹c razem 
probostwo i cmentarz, ZYS-a i GOAP ca³y rok 2020 ( w tym 
szacunkowo grudzieñ wywóz jednego kontenera 1 200 ) 16 800 . 
Opa³ 4000 z³, eksploatacja roczna samochodu przede wszystkim paliwo, 
licz¹c œrednio 100 z³ tygodniowo daje szacunkow¹ kwotê 6 000 z³.
Na pocz¹tku roku parafia regulowa³a zawsze swoje zobowi¹zania 
wobec koœcio³a diecezjalnego. Na ten cel trzeba by³o przeznaczyæ oko³o 
12 000 z³. W nadchodz¹cym roku bêdzie 
to kwota zbli¿ona, tyle tylko, ¿e nie bêdzie prawie ¿adnych wp³ywów 
z kolêdy. To w³aœnie najbardziej nakazuje zachowanie wielkiej 
ostro¿noœci w perspektywie nadchodz¹cego nowego roku. 
Przekazuj¹c te dane Bogu dziêkujê za Jego hojnoœæ, dziêkujê za wszelk¹ 
¿yczliwoœæ ludzk¹. Mam w g³owie s³owa œw. Paw³a, który pisze w liœcie 
do Filipian, czytaliœmy to w liturgii niedzielnej w listopadzie:
„Umiem cierpieæ biedê, umiem i obfitowaæ. Do wszystkich w 
ogóle warunków jestem zaprawiony: i byæ sytym, i g³ód cierpieæ, 
obfitowaæ i doznawaæ niedostatku. Wszystko mogê w Tym, który 
mnie umacnia....Bogu zaœ i Ojcu naszemu chwa³a na wieki wieków! 
Amen.” (Filipan 3,12-13 i 20). 
 

x Przemys³aw Kompf
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Ta myœl przysz³a mi w tygodniu miêdzy 8 a 15 listopada. Le¿a³em przez 
wszystkie te dni grzecznie w ³ó¿ku lecz¹c siê z powa¿nego 
przeziêbienia. Mszê œw. odprawia³em ca³y tydzieñ na probostwie 
w jadalni. Wtedy po raz pierwszy przysz³o mi na myœl, póŸniej ten 
pomys³ powróci³. Na probostwie jest jeszcze jeden niezagospodarowany 
pokój. W tej chwili jest tam rupieciarnia. Mo¿e by tak zrobiæ w nim 
domow¹ kaplicê? W czasie jesieni i zimy, w ci¹gu tygodnia mog³aby siê 
tam odprawiaæ Msza œw. W pokoju tym w ³awkach mog³oby usi¹œæ 
spokojnie 15 osób. Nie myœlê teraz o czasie obecnym kiedy dotykaj¹ nas 
obostrzenia co do mo¿liwej iloœci osób. Oczami wyobraŸni wszystko ju¿ 
widzê prawie gotowe. W perspektywie lat, które mi przybywaj¹, 
planowanych prac przy renowacji zewnêtrznej koœcio³a realizacja tego 
przedsiêwziêcia staje siê bardziej potrzebna. Przedtem nigdy o tym nie 
myœla³em W oœrodku m³odzie¿y mia³a byæ otwarta w tym roku ich 
kaplica domowa. Oœrodka nie ma, na razie wiêc ¿adnej kaplicy tam nie 
bêdzie. Kiedy ta myœl mog³aby siê urzeczywistniæ? Jeœli pan stolarz 
przyjmie moje zamówienie na wiosnê, to do przysz³ego sezonu 
grzewczego wszystko powinno byæ gotowe.
 x Przemys³aw Kompf

Przyszed³ mi taki pomys³. Czy to Bo¿e œwiate³ko?

W tym roku wsparcie Caritas poprzez zakupy œwiec wigilijnych ma 
szczególny wymiar. W czasach trudnych, a czas epidemii jest takim 
czasem, wzrasta zapotrzebowanie na pomoc charytatywn¹, wzrasta 
liczba osób, którym trzeba pomóc, wzrasta liczba zadañ do 
zrealizowania. To prze¿ywaj¹ wszystkie wiêksze organizacje 
charytatywne. Tymczasem wp³ywy z koœcielnych parafialnych zbiórek 
s¹ mniejsze, bo przecie¿ wskutek wszystkich obostrzeñ i ograniczeñ, 
liczba osób uczestnicz¹cych we Mszy œw., powa¿nie zmala³a. Nam 
uda³o siê rozprowadziæ wiêcej œwiec ni¿ co roku. Du¿a to zas³uga osób, 
które nie tylko naby³y œwiece dla siebie ale naby³y je tak¿e dla innych 
i we w³asnym zakresie je rozprowadzi³y. W³aœnie za to zaanga¿owanie 
najbardziej dziêkujê.
 xpk 

W 2012 roku w majowym wydaniu „Wierzeniczeñ” (4/90/2012) 
publikowa³em tekst, który wtedy zatytu³owa³em „Kiedy myœlê Koœció³
i Ojczyzna”. Nawi¹zywa³ on do rozmaitych zdarzeñ wtedy bie¿¹cych, 
których istot¹ by³o agresywne zachowanie okreœlonych grup 
politycznych w stosunku do Koœcio³a. Dzisiaj te¿ w zwi¹zku z tzw. 
„strajkiem kobiet” pojawiaj¹ siê podobne zachowania. Po kilku dniach 
rozmaitych wyst¹pieñ, widaæ go³ym okiem, ¿e has³o aborcji, które 
pocz¹tkowo sta³o siê katalizatorem wyst¹pieñ paŸdziernikowych, jest 
tylko pretekstem do czegoœ zupe³nie innego, chêci dowalenia 
nieakceptowanemu przez pewne œrodowiska rz¹dowi, w nadziei jego 
obalenia. Rykoszetem 
dostaje siê przy okazji 
Koœcio³owi, który w 
przestrzeni publicznej 
wypowiada siê 
wyraziœcie „za 
¿yciem”, a nie 
„przeciw ¿yciu”. 
Orzeczenie Trybuna³u 
Konstytucyjnego 
pomog³o poruszyæ do 
wyst¹pieñ niektóre 
œrodowiska, w tym 
czêœæ m³odzie¿y, 
która akurat w tym 
czasie nie chodzi³a ju¿ 
z powodu epidemii na 
zajêcia do szko³y i na 
uczelnie. 
Akcja rodzi reakcje. 
Po ka¿dej stronie 
budzi to czasem 
nawet nie ma³e 
emocje. Dlatego 
wracam do tekstu 
z 2012 roku 
i chrzeœcijañskiej 

Bie¿¹ce a propos

Posz³o sporo œwiec wigilijnego dzie³a pomocy
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Bie¿¹ce a propos

Posz³o sporo œwiec wigilijnego dzie³a pomocy
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publicznoœci dajê go ponownie pod rozwagê. Nie jest to ca³oœæ ale 
obszerne, najbardziej moim zdaniem znacz¹ce fragmenty. Cieszê siê, ¿e 
po oœmiu latach mogê wróciæ do tych s³ów niczego nie zmieniaj¹c 
i...niczego siê nie wstydz¹c.

„...W ¿yciu publicznym pojawi³y siê si³y, które z walki z Koœcio³em, 
czyni¹ jeden, byæ mo¿e jedyny punkt swojego programu politycznego. 
Na pewno nie s¹ mi³e ataki wymierzone w ksiê¿y. S³uchanie, ¿e jest siê 
pedofilem, pasibrzuchem, pazernym na pieni¹dze chciwcem, œwiêt¹ 
krow¹ itp. na pewno nie jest dla nikogo przyjemne. Ci którzy 
wypowiadaj¹ te s³owa licz¹ w³aœnie na to, ¿e wiele osób kiedy bêd¹ je 
s³yszeæ da siê zaszczuæ i zdenerwowaæ, ¿e os³abi siê takimi 
wyst¹pieniami wiara i pobo¿noœæ niejednej osoby. Niestety, tak mo¿e 
byæ i to zapewne w niejednym przypadku....
Wielkanoc (wtedy pisa³em tekst w maju) jest dla mnie cudownym 
czasem uœwiadamiania sobie czym jest moc Bo¿a. 
(W grudniu mogê wstawiæ: „Bo¿e Narodzenie”) Uwielbiam rozczytywaæ 
siê w Dziejach Apostolskich. Szczególnie wyraziœcie brzmi¹ dla mnie 
pouczenia uczniów Jezusa zawarte w ich listach. S¹ to s³owa niezwykle 
m¹dre i uspokajaj¹ce.
Jako cz³owiek, jako chrzeœcijanin i jako kap³an potwierdzam, ¿e w moim 
¿yciu maj¹ one wiod¹ce znaczenie (ze wstydem stwierdzam te¿, ¿e nie 
dorastam do tych s³ów). … nie spodziewam siê niczego po panu X, czy 
pani Y. Nie liczê na jak¹kolwiek partie polityczn¹, aczkolwiek jako 
obywatel biorê udzia³ w wyborach i na jak¹œ formacje swój g³os 
oddajê... nie ogl¹dam ¿adnych debat, bo wiem mniej wiêcej co kto ma 
do powiedzenia, nie dajê siê wci¹gaæ w upolitycznianie mojego ¿ycia, 
tym bardziej w upolitycznienie religijnoœci i wiary. Rozgor¹czkowanym, 
rozemocjonowanym, zatroskanym i wystraszonym ludziom Koœcio³a 
(duchownym i œwieckim) k³adê do rozwa¿enia fragment z pierwszego 
listu œw. Piotra. Mnie s³owo uczy i napomina, z nim konfrontuje swoje 
przemyœlenia. Piotr mówi, czytaj to w skupieniu i uwa¿nie:

„..b¹dŸcie wszyscy jednomyœlni, wspó³czuj¹cy, pe³ni braterskiej mi³oœci, 
mi³osierni, pokorni! Nie oddawajcie z³em za z³o ani z³orzeczeniem za 
z³orzeczenie! Przeciwnie zaœ, b³ogos³awcie! Do tego bowiem jesteœcie 
powo³ani abyœcie odziedziczyli b³ogos³awieñstwo. Kto bowiem chce 
mi³owaæ ¿ycie i ogl¹daæ dni szczêœliwe, niech wstrzyma jêzyk od z³ego 
i wargi - aby nie mówiæ podstêpnie. Niech zaœ odst¹pi od z³ego, a czyni 
dobrze, niech szuka pokoju i niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana na 
sprawiedliwych [s¹ zwrócone, a Jego uszy na ich proœby; oblicze zaœ 

Pana przeciwko tym, którzy Ÿle czyni¹. Kto zaœ bêdzie wam szkodzi³, 
je¿eli gorliwi bêdziecie w czynieniu dobra? Ale je¿elibyœcie nawet coœ 
wycierpieli dla sprawiedliwoœci, b³ogos³awieni jesteœcie. Nie obawiajcie 
siê zaœ ich gróŸb i nie dajcie siê zaniepokoiæ. Pana zaœ Chrystusa 
miejcie w sercach za Œwiêtego i b¹dŸcie zawsze gotowi do obrony 
wobec ka¿dego, kto domaga siê od was uzasadnienia tej nadziei, która 
w was jest. A z ³agodnoœci¹ i bojaŸni¹ [Bo¿¹] zachowujcie czyste 
sumienie, a¿eby ci, którzy oczerniaj¹ wasze dobre postêpowanie 
w Chrystusie, doznali zawstydzenia w³aœnie przez to, co wam 
oszczerczo zarzucaj¹. Lepiej bowiem - je¿eli taka wola Bo¿a - cierpieæ 
dobrze czyni¹c, ani¿eli czyni¹c Ÿle. Chrystus bowiem równie¿ raz 
umar³ za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do 
Boga przyprowadziæ...” (I list Piotra 3,8-18). 

Czy czasy, w których przysz³o pos³ugiwaæ Piotrowi by³y spokojne i 
przyjazne dla tamtego Koœcio³a? Czy poganie ówczesnych czasów 
u¿ywali przyjemniejszych s³ów” Czy byli sprawiedliwsi? Na pewno nie. 
Mimo to uczniowie zostawili po sobie œwiadectwo wspania³ej pracy, 
trudu i poœwiêcenia. Wytrwale budowali Koœció³. Byli jednoczeœnie 
œwiadomi s³aboœci a nawet niegodziwoœci wielu ludzi w Koœciele. 
Œwiadcz¹ o tym liczne napomnienia, które zostawili w swoich listach. 
Uczniowie pamiêtali z nauczañ Jezusa, ¿e obok k³osów pszenicznych na 
tym samym polu pojawiaj¹ siê i chwasty (por. Mateusza 13,24-30). 
Atakuj¹cy Koœció³, mimo woli i wbrew sobie potwierdzaj¹ nie jego 
wady czy s³aboœci sk¹din¹d oczywiste, bo Koœció³ jest œwiêty œwiêtoœci¹ 
Chrystusa i grzeszny grzechami ludzi, ale si³ê duchow¹, której tak siê 
boj¹ i tak nienawidz¹. Gdyby Koœció³ by³, u¿ywaj¹c s³ów Jezusa, 
„zwietrza³¹ sol¹” (por. Mateusza 5,13), nikt by go nie atakowa³ bo te¿ 
nikomu by nie przeszkadza³. Grzeszna (wyzwolona) ludzkoœæ 
zaakceptowa³a jako dobro rozmaite sprawy, które na pewno Bogu 
podobaæ siê nie mog¹. Koœció³ jako jedyny ma odwagê w z³ych 
sprawach mówiæ „nie”, nawet gdy wszyscy krzycz¹ „tak”.

S³owo „nie” wypowiada w imiê prawdy, Bo¿ej prawdy, nie ogl¹daj¹c 
siê na poklask, czy utratê okreœlonej publicznoœci. Prawda, Bo¿a prawda 
ma swoj¹ cenê – jest ni¹ tak¿e czyjeœ odejœcie. Jezus pozwoli³ odejœæ od 
siebie m³odzieñcowi i nie próbowa³ go na si³ê zatrzymaæ przy sobie 
wo³aj¹c za nim: zostañ, ja tylko ¿artowa³em, tylko tak mówi³em 
(por. Mateusza 19,16-23).
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Odejœcie w Koœcio³a ludzi, którzy go nie buduj¹, a czêsto s¹ wstydem, 
nie jest dla niego strat¹. Lepiej, ¿e taki cz³owiek jest poza Koœcio³em, 
ni¿ gorszycielem w Koœciele. K³amstwem i rozmywaniem dobra nie 
utrzyma siê ludzi przy sobie, czêsto przekonuj¹ siê o tym politycy. 
Jestem spokojny, ¿e to samo spotka tych, którzy w³aœnie dzisiaj w 
rozmaitych nikczemnoœciach upatruj¹ swoj¹ szansê. Nie ³udzê siê 
jednak, ¿e po nich nie pojawi¹ siê nastêpni....

Nie mamy daæ siê zwieœæ fa³szywym mowom i oskar¿ycielom. Ci ludzie 
na pewno nie kieruj¹ siê ¿adnym dobrem Koœcio³a Trudno jest te¿ 
uwierzyæ w jakieœ inne dobro cz³owieka, kiedy ³¹czy siê ono z agresj¹ 
i nienawiœci¹ do innych. Jezus powie: poznacie po owocach 
(por. Mateusza 7,20). Nie wolno jednak ponieœæ siê takiej z³oœci
i nienawiœci. Jako chrzeœcijanie mamy odnaleŸæ siê w swoim czasie 
i mamy z³o¿yæ œwiadectwo wiary.

Po latach spokojnych, kiedy bycie chrzeœcijaninem nic nie 
kosztowa³o, bycie ksiêdzem te¿ nie kosztowa³o, przychodzi czas 
bardziej wyrazistego stawania jako œwiadek Chrystusa. Wierzê, ¿e 
jest to czas dobry do sk³adania tego œwiadectwa. Wierzê, ¿e jest to 
czas dobry dla ca³ego Koœcio³a, którym s¹ nie tylko ksiê¿¹, co zdaj¹ 
siê sugerowaæ oponenci, ale wszyscy ochrzczeni.

„B³ogos³awieni jesteœcie gdy ludzie wam ur¹gaj¹ i ...mówi¹ 
k³amliwie wszystko z³e na was z mego powodu... cieszcie siê i radujcie” 
(Mateusza 5,11).

„Przyjdzie...chwila, kiedy zdrowej nauki nie bêd¹ znosili ale 
wed³ug w³asnych po¿¹dañ bêd¹ mno¿yli sobie nauczycieli”
(2 list do Tymoteusza 4,3).

„...bêdziecie w nienawiœci u wszystkich z powodu mojego 
imienia” (Marka 13,13).

Byæ mo¿e nie zwracaliœmy na te s³owa a¿ takiej uwagi ale przecie¿ one 
s¹ i stanowi¹ te¿ depozyt Koœcio³a. Jest to ewangeliczna prawda na 
trudny czas. Aposto³ Pawe³ bêd¹c ju¿ w wiezieniu napisa³ do swojego 
ucznia Tymoteusza.: 
„...czuwaj we wszystkim, znoœ trudy, wykonaj dzie³o ewangelisty, 
spe³nij swoje pos³ugiwanie” (2 list to Tymoteusza 4,5).

Nic dodaæ i nic uj¹æ. Amen.
          x Przemys³aw Kompf

Jestem najm³odsz¹ wnuczk¹ Franciszka Adamskiego, który spoczywa 
na cmentarzu w Wierzenicy. Kiedy w 2018 roku ods³oniêto pami¹tkow¹ 
tablicê uczestników powstania wielkopolskiego pochowanych na tym 
cmentarzu, pomyœla³am sobie, ¿e nazwisko mojego dziadka te¿ powinno 
siê na niej znaleŸæ. Niestety, nie wykona³am w tym kierunku ¿adnych 
dzia³añ. A¿ do zaskakuj¹cego dla mnie spotkania z W³odkiem 
Buczyñskim w maju 2019 roku, kiedy to zapyta³ mnie o ewentualne 
zwi¹zki rodzinne z 
przedwojennym proboszczem 
Haase z Kicina. W tej kwestii 
nie bardzo mog³am pomóc, 
poniewa¿ rodzina mojego 
mê¿a prawdopodobnie 
¿adnych zwi¹zków z 
proboszczem nie posiada. 
Jednak wykorzysta³am okazjê 
i przyzna³am siê do dziadka 
powstañca i powi¹zañ 
rodzinnych z Kobylnic¹, 
Kar³owicami, Wierzenic¹. S¹ 
to bowiem miejscowoœci 
bardzo bliskie moim 
rodzicom i mojej rodzinie. 
Wtedy te¿ obieca³am, ¿e 
napiszê do „Wierzeniczeñ” 
wspomnienie o moim 
dziadku ze strony mamy.

Kiedy dziadek zmar³, mia³am 14 lat i zupe³nie nie interesowa³am siê 
histori¹. Owszem, wiedzia³am, ¿e dziadek walczy³ w powstaniu 
wielkopolskim, wiedzia³am, ¿e to wa¿ne wydarzenie, jednak w domu 
siê o tym nie rozmawia³o. Przyczyna by³a doœæ prozaiczna. Wybuch
II wojny i wkroczenie Niemców do Polski by³y dla dziadka ogromnym 

Wspomnienie o dziadku Franciszku 
powstañcu wielkopolskim
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prze¿yciem. Wtedy to w obawie o ¿ycie swoje i swojej rodziny ukry³ 
wszelkie dokumenty. Ujawni³ je po d³ugich namowach swojego syna 
dopiero pod koniec lat siedemdziesi¹tych. W³aœciwie wtedy by³ ju¿ 
osob¹ chor¹ i le¿¹c¹. Niestety, dzisiaj tych dokumentów nie posiadamy, 
poniewa¿ po œmierci dziadka jego ostatnia ¿ona zabra³a je ze sob¹, a po 
jej œmierci nie zadbaliœmy o to, by je odzyskaæ. Los jednak sprawi³, ¿e 
w trakcie swojego ¿ycia i pracy zawodowej pozna³am kilka osób z 
ogromn¹ pasj¹ genealogiczn¹ i to spowodowa³o, ¿e od nowa zaczê³am 
odkrywaæ historiê swojego dziadka.

Z nowoczesnego Ÿród³u informacji, jakim jest Internet, dowiedzia³am 
siê, ¿e nazwisko dziadka znajduje siê na liœcie odznaczonych 
Wielkopolskim Krzy¿em Powstañczym. Dziadkowi nadano to 
odznaczenie Uchwa³¹ Rady Pañstwa z 24 lutego 1982 r., ju¿ po jego 
œmierci. Mia³o to zwi¹zek oczywiœcie z bardzo póŸnym ujawnieniem 
dokumentów. Z opisu zamieszczonego na portalu zaczerpnê³am te¿ 
kolejne informacje. Wynika z nich, ¿e w okresie od 15.01.1919 r. do 
18.02.1919 r. mój dziadek bra³ czynny udzia³ w powstaniu 
wielkopolskim i walczy³ z Niemcami na terenie Rawicza, Kêpna 
i Miêdzychodu pod dowództwem por. Bizona i por. M¹drego. Po 
zakoñczeniu powstania wielkopolskiego do grudnia 1919 r. odbywa³ 
s³u¿bê wojskow¹ w 74 pu³ku piechoty. W zapisach znajduje siê równie¿ 
stopieñ wojskowy, dziadek by³ kapralem, a w 1981 r. otrzyma³ 
nominacjê na stopieñ podporucznika. To w³aœciwie wszystko, czego 
uda³o mi siê dowiedzieæ na temat udzia³u dziadka w powstaniu 
wielkopolskim. Na pewno przed przy³¹czeniem siê do powstañców 
dziadek by³ wcielony do armii pruskiej i walczy³ w jej szeregach, 
szczegó³ów jednak nie znam. W dzieciñstwie s³ysza³am te¿ historiê 
o niewoli rosyjskiej i pieszej ucieczce z niej, jednak o jaki okres chodzi, 
nie wiem.

Mój dziadek, Franciszek Adamski, syn Idziego i Marianny, urodzi³ siê 
5 lipca 1900 r. w Józefówce ko³o Kêpna. Jego rodzice byli robotnikami. 
Do Kobylnicy przeprowadzi³ siê w po³owie lat trzydziestych z 
miejscowoœci Mia³y, gdzie wczeœniej o¿eni³ siê i mieszka³. Kiedy 
i w jaki sposób trafi³ na tereny ówczesnego powiatu czarnkowskiego, 
niestety nie wiem. Przy pomocy rodziny uda³o mi siê ustaliæ kilka 

faktów na temat dziadka. Prawdopodobnie w 1925 r. o¿eni³ siê z Mari¹ 
(Mariann¹) Doln¹ z Drawska i przysposobi³ jej córkê Bronis³awê. 
W 1926 r. w Mia³ach przyszed³ na œwiat jedyny syn Czes³aw. 
W listopadzie 1929 r. Franciszek ponownie zosta³ ojcem, tym razem 
dwóch córek bliŸniaczek – Janiny i Walerii. Ostatnim dzieckiem 
Franciszka Adamskiego by³a moja mama, Gertruda urodzona 
6 lipca 1934 r. jeszcze, tak jak starsze rodzeñstwo, w Mia³ach.

Na kilka lat przed II wojn¹ œwiatow¹, prawdopodobnie w 1935 r.dziadek 
otrzyma³ mieszkanie i pracê na kolei w Kobylnicy. Rodzinna opowieœæ 
podaje, ¿e by³ w tym czasie bezrobotny i w ten sposób udzielono mu 
pomocy za zas³ugi dla Ojczyzny i walkê w powstaniu wielkopolskim. 
Pracowa³ jako toromistrz i dró¿nik. W maju 1945 r. zmar³a babcia 
Marianna, Franciszek owdowia³. Jeszcze w tym samym roku w 
paŸdzierniku lub listopadzie o¿eni³ siê powtórnie, z Cecyli¹ KuŸniarek 
z Kar³owic. W kolejnych latach dzieci usamodzielnia³y siê. Córka 
Bronis³awa wychowywana by³a przez swoj¹ babciê w Drawsku, tam 
wysz³a za m¹¿ za Jana Muchê, urodzi³a i wychowa³a piêcioro dzieci. 
Bronis³awa do koñca ¿ycia mieszka³a w Drawskim M³ynie. Syn 
Czes³aw po œlubie z Iren¹ zamieszka³ w Mieœcisku ko³o W¹growca, 
równie¿ mia³ piêcioro dzieci. Waleria, jedna z bliŸniaczek po œlubie
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 z Feliksem Nowakowskim zamieszka³a w Fa³kowie i mia³a dwoje 
dzieci. Janina, jej m¹¿ Teodor Czajczyñski i ich dwoje dzieci mieszkali 
w Mechowie ko³o Kobylnicy, a najm³odsza córka Gertruda w 1955 r. 
wysz³a za m¹¿ za Franciszka Tomickiego z Kar³owic. Zamieszkali razem 
z dziadkiem i jego ¿on¹ Cecyli¹ w domu kolejowym w Kobylnicy. 
Stamt¹d w 1972 r. razem z dwójk¹ dzieci przeprowadzili siê do 
Poznania. 

Dziadek ponownie owdowia³ w styczniu 1967 r. Po œmierci swojej 
drugiej ¿ony jesieni¹ o¿eni³ siê po raz trzeci. Tym razem jego wybrank¹ 
by³a Tamara Anna, wdowa po Stefanie Miszteli, mieszkaj¹ca w Kobyl-
nicy na ul. Podgórnej. Dziadek po œlubie przeprowadzi³ siê do niej.

Jaki by³ mój dziadek? Przede wszystkim, by³ moim jedynym dziadkiem, 
którego zna³am. Do pi¹tego roku ¿ycia opiekowa³ siê mn¹ przynajmniej 
2 godziny dziennie, bo rodzice pracowali na zmiany. Nie pamiêtam 
z tego okresu zbyt wiele. Zachowa³y siê migawki, ale s¹ one doœæ 
wa¿ne. Pamiêtam dziadka jako bardzo pracowitego cz³owieka. Kiedy siê 
urodzi³am, by³ ju¿ na emeryturze, ale wci¹¿ pracowa³ w polu, hodowa³ 
œwinie, jak to na wsi. W pamiêci mam obraz dziadka jad¹cego rowerem, 
z sierpem na tzw. zielonkê lub w parowniku przygotowuj¹cego 
ziemniaki i obierki dla œwiñ. Wiem, ¿e mia³ swoje rytua³y, np. 
popo³udniu wypija³ „kieliszeczek” na zdrowie. Dziadek by³ te¿ bardzo 
opiekuñczy. Ci¹gnê³o mnie do zwierz¹t, ale on nigdy nie pozwala³ mi 
samej wchodziæ do chlewa. Kogut, który podzioba³ mnie pewnego dnia, 
niestety, szybko straci³ ¿ycie. I ciekawostka. Kiedy ju¿ mieszkaliœmy 
w Poznaniu, na moj¹ Komuniê œw. dziadek z Kobylnicy na Winogrady 
przyszed³ po prostu pieszo. Nie by³o to dla niego nadmiernym 
wysi³kiem, chocia¿ mia³ wtedy ju¿ 76 lat. Moja mama wspomina³a go 
jako dobrego ojca, który stara³ siê zadbaæ o rodzinê najlepiej, jak 
potrafi³. Mówi³a, ¿e nie pamiêta, aby dziadek podnosi³ g³os, czy 
krzycza³. W moich wspomnieniach równie¿ zachowa³ siê jako cz³owiek 
ma³omówny, wrêcz oszczêdny w s³owach.

Dziadek zmar³ 10 lipca 1981 r. tu¿ po swoich urodzinach. Pochowany 
zosta³ na cmentarzu w Wierzenicy, na którym spoczywa³y ju¿ dwie jego 

¿ony. Decyzj¹ ostatniej, ¿yj¹cej ¿ony zosta³ jednak pochowany 
w oddzielnym grobie. 
Bardzo ¿a³ujê, ¿e nie mogê dzisiaj porozmawiaæ ze swoim dziadkiem, 
bo nurtuje mnie wiele pytañ, wiele chcia³abym siê dowiedzieæ i wiele 
powiedzieæ Jemu. To ju¿ jednak jest niemo¿liwe, wiêc niech chocia¿ to 
krótkie wspomnienie bêdzie moim podziêkowaniem i uhonorowaniem 
zas³ug prostego i skromnego cz³owieka, jakim by³ Franciszek Adamski.

Najm³odsza wnuczka Franciszka Adamskiego

Dla osób, które interesuj¹ siê Ziemi¹ Wierzenick¹,  nazwa „Akademia” 
nie powinna byæ obca. Jeœli uruchomimy wyszukiwarkê internetow¹, to 
przeczytamy, ¿e akademia to element oficjalnej lub historycznej nazwy 
szko³y wy¿szej w Polsce. Nazwa ta pojawia siê w drugiej po³owie 
XVI wieku. W okresie przedrozbiorowym okreœlano ni¹ zarówno 
uniwersytety (Akademia Krakowska), uczelnie aspiruj¹ce do miana 

uniwersytetu (Akademia Lwowska), jak i niektóre wyró¿niaj¹ce siê 
szko³y ni¿szego szczebla (Akademia Che³miñska). Na gruncie 
poznañskim funkcjonowa³a Akademia Lubrañskiego. Kilka poznañskich 
uczelni wy¿szych jeszcze kilka lat temu nie nosi³o nazwy uniwersytet, 
a akademia. Przyk³ady to Akademia  Rolnicza im. Augusta 
Cieszkowskiego, czyli dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy (szkoda, ¿e 
bez patrona w nazwie) i Akademia Medyczna – Uniwersytet Medyczny 

Sk¹d „Akademia” w Wierzenicy?
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im. Karola Marcinkowskiego. No dobrze, powie ktoœ, ale wy¿sza 
uczelnia w Wierzenicy to chyba nieporozumienie. Nie, Wierzenica by³a 
o przys³owiowy krok od stania siê oœrodkiem akademickim, a to 
wszystko za spraw¹ nieszczêœcia, które spotka³o  jej w³aœciciela Augusta 
hr. Cieszkowskiego. Najpierw by³o szczêœcie. W koœciele pod 
wezwaniem œw. Wojciecha i œw. Miko³aja w Jeruzalu (mi³oœnikom 
serialu Ranczo znanym jako Wilkowyje), 19 kwietnia 1857 r. August 
Cieszkowski poœlubi³ swoj¹ stryjeczn¹ siostrê Helenê, na co dzieñ 
nazywan¹ Halin¹. Po nieca³ych czterech latach przysz³o nieszczêœcie, 
Helena zmar³a w Berlinie 24 marca 1861 r., po urodzeniu 19 marca 
m³odszego syna Augusta Adolfa zwanego z czasem „Guga”. Zbola³y 
m¹¿ postanowi³ uczciæ pamiêæ przedwczeœnie zmar³ej ¿ony wyj¹tkowym 
pomnikiem. 
W okresie zaborów Wielkie Ksiêstwo Poznañskie jako jedyna z pruskich 
dzielnic nie posiada³a uniwersytetu. August Cieszkowski sk³ada³ w 
sejmie pruskim wnioski o polski uniwersytet w Poznaniu w latach 
1851-1855, a po raz ostatni uczyni³ to 14 maja 1861 r. Jego wnioski by³y 
odrzucane. Sam, swoimi si³ami nie by³ w stanie za³o¿yæ uniwersytetu. 
Ale ju¿ 11 maja 1861 r. na posiedzeniu Ko³a Polskiego podczas dyskusji 
nad koniecznoœci¹ utworzenia u nas wy¿szego instytutu gospodarczego 
zadeklarowa³ siê gotowym do zaprowadzenia w swych dobrach [w] 
Wierzenicy instytutu agronomicznego w razie d³u¿szej odmowy przyjœcia 
tej potrzebie w pomoc ze strony rz¹du. Nie sposób dziœ jednoznacznie 
stwierdziæ, czy ju¿ w nieca³e dwa miesi¹ce po œmierci ¿ony Cieszkowski 
podj¹³ decyzjê o wyj¹tkowym uczczeniu jej pamiêci, jednak wiele za  
tym przemawia. Pomnikiem pamiêci ¿ony mia³a byæ szko³a rolnicza jej 
imienia. W tamtym czasie by³o to coœ zupe³nie niespotykanego – novum 
i ewenement. Nie chcia³ robiæ tego sam, a wespó³ z  Centralnym 
Towarzystwem Gospodarczym dla Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego 
(CTG). Tak napisa³ o tym Napoleon Urbanowski: Równie¿ pan August 
hr. Cieszkowski, czci¹ wspomnienia  przedwczeœnie zgas³ej swej ¿ony 
wiedziony, ofiarowa³ celem za³o¿enia zak³adu naukowego imienia 
Haliny, na przeci¹g lat dwudziestu, dochód ca³kowity wsi swej 
dziedzicznej Wierzenicy z warunkiem za³o¿enia go tam¿e. August chcia³ 
to szybko zrealizowaæ, a w CTG procedury i dyskusje przeci¹ga³y siê 
w czasie. Tymczasem hr. August Cieszkowski, nie czekaj¹c na dalszy 
rozwój prac w Zarz¹dzie [CTG], w tym w³aœnie roku zacz¹³ k³aœæ 
fundamenta pod wznieœæ siê maj¹cy naukowy zak³ad w Wierzenicy, a 
budynki, które do dziœ dnia tam istniej¹, s¹ œwiadkami jego ówczesnych 
dla kraju zamiarów. W koñcu 1861 roku wycofa³ swoj¹ ofertê dla CTG. 

To oznacza, ¿e szko³a w Wierzenicy przesta³a byæ projektem CTG i 
sta³a siê tylko osobistym Cieszkowskiego. W 1861 roku zleci³ on 
budowê samego budynku szko³y i domu dla profesorów. Pierwsza z 
budowli zosta³a ukoñczona. Druga ju¿ nie. W roku nastêpnym [1862] 
odby³ podró¿ po Anglii, Francji i Belgii dla zapoznania siê z zak³adami 
tego rodzaju, a tak¿e z budownictwem, i w tym¿e jeszcze roku wzniós³ 
pierwszy budynek dla przysz³ego »Heleneum«. Czyli wierzenicka 
„Akademia” zaczê³a powstawaæ w 1861 r., a w 1862 r. zosta³a 
ukoñczona. Prawdopodobnie dalsze prace budowlane zosta³y 
zahamowane za spraw¹ kolejnej tragedii osobistej. Po roku 
A. Cieszkowski straci³ te¿ swoj¹ podporê od najm³odszych lat, ojca 
Paw³a, który zmar³ 26 marca 1862 r. Kolejny rok – 1863 przyniós³ 
tragiczne w dziejach narodu powstanie styczniowe. To wszystko 
spowodowa³o, ¿e August na jakiœ czas zaprzesta³ dzia³añ na rzecz 
powstania szko³y.

Kiedy po paru latach wróci³ do nich: w tych smutnych i ciê¿kich 
czasach, gdy klêski publiczne i prywatne które tak ogó³ jak i ka¿dego 
z osobna dotknê³y lub obarczy³y, zmusi³y mnie do kilkoletniego 
zawieszenia przedsiêwziêtych prace oko³o zak³adu w Wierzenicy  to ju¿ 
nie z jej lokalizacj¹ w Wierzenicy, a w ¯abikowie. Tym samym patrz¹c 

z perspektywy czasu szansa Wierzenicy na stanie siê ma³ym, ale 
zawsze, oœrodkiem akademickim leg³a w gruzach. Pozosta³a tylko 
pamiêæ pokoleñ utrwalona w nazwie „Akademia”. Czy ofiaruj¹c 
¯abikowo Cieszkowski ca³kowicie wyrzek³ siê myœli o zwi¹zku szko³y 
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– pomnika pamiêci ¿ony z Wierzenic¹? Nie, jako pierwsza dowodzi tego 
zawarta w 1865 r. z Teodorem Dembiñskim umowa dzier¿awy 
Wierzenicy Miejsce na zak³ad agronomiczny przeznaczone, wraz 
z znajduj¹cymi siê tam zabudowaniami, z których jedno zamieszka³e jest 
przez ludzi dworskich lub folwarcznych. Dzier¿awcy dozwala siê dalszy 
tych¿e u¿ytek, winien za to mieszkania, które Wydzier¿aj¹cy dla swej 
s³u¿by u¿ywa - Ten¿e ostatni zastrzega sobie przecie¿ na przypadek ¿e 
budowla ta w przysz³oœci na zak³ad mia³a byæ u¿yt¹ w miejsce tej¿e 
dzier¿awy mu mieszkania - a to dla szeœciu rodzin przeznaczyæ. Kiedy 
w 1868 r. dzia³ano na rzecz powstania szko³y w ¯abikowie, ponownie 
ju¿ wspó³dzia³aj¹c z CTG, oferowa³  potrzebne budynki i sposobnoœæ 
za³o¿enia w Wierzenicy stacyi ogrodniczej. Potem napisa³ te¿: Owszem 
wolê nawet w ten sposób, bo wtenczas jako wy³¹czny fundator 
i w³aœciciel funduszu zak³adowego i nak³adowego, bêdê móg³ 
zadoœæuczyniæ jedynemu desiderio pietatis, nadania instytutowi nazwy 
mojej Haliny, oraz mo¿noœæ przeniesienia go kiedyœ, je¿eli opatrznoœæ 
pozwoli podnieœæ siê z klêsk doznanych, do Wierzenicy, gdzie zw³oki 
nasze spocz¹æ maj¹. I na koniec jeszcze jego propozycja z 1881 roku, 
czyli dwie dekady po powstaniu budynku z myœl¹ o szkole im. Haliny 
i piêæ lat po zawieszeniu dzia³alnoœci, a w praktyce zamkniêciu szko³y 
¿abikowskiej w 1876 r. Po posiedzeniu Wydzia³u Leœnego CTG 
odbytego 9 marca 1881 r. napisano w „Ziemianinie”. Pan Rivoli jako 
delegat Wydzia³u referuje, ¿e: 1. Co do utworzyæ siê maj¹cej stacyi 
doœwiadczalnej leœnej w Wierzenicy uk³ady dot¹d nie post¹pi³y ku 
urzeczywistnieniu tej sprawy. Wiêcej na ten temat napisano w referacie 
z odbytej   wycieczki Wydzia³u Leœnego  do  lasów wierzenickich. Na 
odjezdnem pokaza³ nam jeszcze p. hr. Cieszkowski budynek przeznaczony 
na stacy¹ doœwiadczaln¹ leœn¹. Obok budynku tego znajduje siê znaczny 
obszar ziemi do robienia odpowiednich doœwiadczeñ. Budynek jako te¿ 
miejsce samo zupe³nie odpowiada celowi. Czyli w 1862 lub 1863 r. 
Wierzenica by³a o przys³owiowy krok od tego, by staæ siê siedzib¹ 
szko³y wy¿szej, po trzech latach od powstania w 1870 r. szko³a 
¿abikowska nosi³a nazwê Wy¿sza Szko³a Rolnicza im. Haliny 
w ¯abikowie. A mog³a byæ… w Wierzenicy. Jak widaæ nie powiod³o siê 
te¿ ze stacjami doœwiadczalnymi. 

W Wierzenicy budynek niedosz³ej szko³y przetrwa³ do dnia dzisiejszego. 
O jego pierwotnym przeznaczeniu mówi zachowana przez mieszkañców 
wsi jego nazwa – „Akademia”. Wspomniana umowa dzier¿awy 
Wierzenicy z 1865 r. zawiera zapis: wraz z znajduj¹cymi siê tam 

zabudowaniami, z których jedno zamieszka³e jest przez ludzi dworskich 
lub folwarcznych. Wskazuje ona, ¿e by³y tam co najmniej dwa 
zabudowania, w tym jedno zamieszka³e, czy by³a to „Akademia”? 
Siedem lat póŸniej z listu Cieszkowskiego pisanego z Wenecji 28 lutego 
1872 r. do ks. Wincentego Studniarskiego  proboszcza z Kicina, 
z którym Wierzenica po³¹czona by³a uni¹ personaln¹ dowiadujemy siê 
o ofiarowaniu na szko³ê i plebaniê budynku, który ju¿ stoj¹cy pod 
dachem, wysch³y a wiêc natychmiast urz¹dziæ i zamieszkaæ siê daj¹cy – 
w którymby nie tylko (...) pomieœciæ siê mog³a i Plebania i szko³a, ale 
jeszcze ta ostatnia da³a siê urz¹dziæ jak ma³o która w naszem Xtwie. 
Budynek umyœlnie na szko³ê by³ wystawiony – a po³¹czenie obojga pod 
jednym dachem tylko po¿¹danem byæ mo¿e. Budynek, o którym mowa to 
ten budynek  [który] o parê set kroków niedaleko od koœcio³a stoi. Zapis 
ten jednoznacznie odnosi siê do „Akademii”, która w tym czasie mog³a 
staæ nieu¿ytkowana. Paulina Cegielska z Mottych, rocznik 1871 
w swoich wspomnieniach odnosz¹cych siê prawdopodobnie do oko³o 
1885 roku nie do koñca by³a pewna czy tam ktoœ mieszka³ na sta³e. 
Podobn¹ willegiaturê prze¿ywa³yœmy nastêpnego roku w Wierzenicy, 
w tzw. Akademii, wybudowanej przez Augusta Cieszkowskiego, aby 
s³u¿y³a ku wykszta³ceniu w agronomi ch³opskiej m³odzie¿y. Z powodu 
zakazu w³adz pruskich Akademia nigdy nie funkcjonowa³a, a my z mam¹ 
chyba by³yœmy jeden jedyny raz jej sezonowymi mieszkañcami. By³o to 
zupe³ne pustkowie niedaleko szosy z Poznania do Pobiedzisk bez 
jakiegokolwiek ogrodu. Opodal stercza³y ruiny nie dokoñczonej willi, w 
której mieli mieszkaæ profesorowie Akademii, a sam jej budynek 
przypomina³ swym wygl¹dem d³ug¹ szopê albo barak. Sypialniê 
mia³yœmy w sali wyk³adowej, jako tako umeblowanej w jej trzeciej 
czêœci, reszta tonê³a w mroku zabitych na noc okiennic. W 1924 roku 
Wojciech Jêdroszyk, majordomus Augusta „Gugi” Cieszkowskiego, 
opowiada³ te¿ o innej bibliotece i wielu obrazach w tak zwanej 
„Akademii” niemieckiemu slawiœcie Walterowi Kühne. Kiedy wreszcie 
Kühne móg³ tam wejœæ, widzia³ Pok³on Trzech Króli we wspania³ych 
weneckich kolorach wspaniale zachowany w ramie oraz u³o¿one
 w stosy w³oskie i hiszpañskie p³ótna. Ku jego przera¿eniu szyby w 
oknach zosta³y w wiêkszoœci rozbite, a w ich miejscu by³y zamkniête 
okiennice. Ponadto  znajdowa³y siê tam stoj¹ce przy œcianach bez okien 
szafy z drewna orzechowego wype³nione ksi¹¿kami oraz wiele skrzyñ 
z bibliotek¹ Balzaca [znanego francuskiego powieœciopisarza]. Te 
odkrycia przyt³oczy³y go, poniewa¿ nie s¹dzi³, ¿e taki brak 
poszanowania wartoœci kulturowych jest mo¿liwy. Podobn¹ 
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„Akademiê” widzia³a prawnuczka Maryli Wereszczakówny 
m³odzieñczej mi³oœci Adama Mickiewicza, pisz¹c w swoim dzienniku 
o majordomusie Wojciechu [Jêdroszyku] odnotowa³a w 1928 r.: on 
ratuje od zgnilizny te obrazy, które od lat gnij¹ w skrzyniach, st³oczone w 
budynku zwanym „Akademi¹. Zapis: Czêœæ ksiêgozbioru z³o¿ona jest 
w skrzyniach w osobnym budynku, t. zw. „Akademji”, przeznaczonej 
przez autora „Ojcze nasza” pierwotnie na szko³ê rolnicz¹, która póŸniej 
stanê³a w maj¹tku s¹siednim ¯abikowie jest w wydanej w 1929 r. 
publikacji Bo¿eny Szulc-Golskiej Wielkopolskie bibljoteki prywatne.

Niemieccy okupanci „wyczyœcili” budynek „Akademii” z ksi¹¿ek 
i obrazów. Nie uda³o siê ustaliæ jak by³ wykorzystywany w latach wojny. 
Po wojnie funkcjonowa³y w niej, w czêœci budynku, przedszkole, punkt 
biblioteczny i œwietlica, ta ostatnia do 1993 roku. Od pocz¹tku lat 
piêædziesi¹tych w „Akademii” by³y te¿ mieszkania, po likwidacji 
œwietlicy obiekt jest w ca³oœci budynkiem mieszkalnym.  Najpierw 
z mieszkaniami zak³adowymi Stacji Hodowli Roœlin Wierzenica z 
siedzib¹ w Wierzonce (czyli ostatecznie stacja, choæ nie taka jakiej 
chcia³ Cieszkowski i nie wówczas, powsta³a), a dziœ prywatnymi. 
„Akademia” obecnie jest  domem mieszkalnym przy ul. Wierzenickiej 
23, czyli jak ³adnie napisa³ Józef Banaszak z Bydgoszczy, profesor, 
a zarazem poeta w wierszu „Jesieñ” – ku Mechowu. Niestety, za poezj¹ 
kryje siê proza ¿ycia, co dla jego mieszkañców oznacza, ¿e stoi on przy 
nieutwardzonym odcinku tej ulicy. Po niedokoñczonym domu dla 
profesorów, jego ruiny ogl¹da³a jako dziecko mieszkaj¹ca podczas 
wakacji  w „Akademii” Paulina Cegielska, nie przetrwa³ ¿aden œlad na 
powierzchni. Pozosta³oœci jego fundamentów widoczne podczas prac 
ziemnych w s¹siedztwie pasa leœnego przy skraju doliny rzeki G³ównej 
pamiêta³ mieszkaj¹cy w „Akademii” Edward Majchrzak 
(„Wierzeniczenia”, nr 7 (75) 2010). O fundamentach ods³oniêtych 
podczas wykonywanych przez siebie spychaczem pracach ziemnych 
w tym miejscu opowiada³ œp. Stanis³aw Szwajkowski z Mielna w gm. 
Czerwonak. Ktoœ mo¿e powiedzieæ przecie¿ „Akademia” by³a za ma³a 
na szko³ê wy¿sz¹, nic bardziej mylnego, wystarczy pojechaæ do Lubonia 
(¯abikowo to obecnie czêœæ tego miasta) i obejrzeæ wcale nie znacz¹co 
wiêkszy budynek przy zbiegu ulic Powstañców Wielkopolskich 
i Streicha. Oba budynki maj¹ zbli¿one wymiary 11 m szerokoœci 
i ok. 35 m d³ugoœci, w ¯abikowie na potrzeby powstaj¹cej szko³y w 
1870 r. zosta³ nadbudowany o piêtro. W XIX wieku szereg uczelni 
rolniczych mia³ swoje siedziby w ma³ych miejscowoœciach nieopodal 

du¿ych miast. Akademia Rolnicza w Dublanach powsta³a w 1856 r. ko³o 
Lwowa, a Szko³a Agronomiczna, póŸniej Instytut Agronomiczny 
i Leœniczy, to uczelnia rolnicza powo³ana do ¿ycia w 1816 r. we wsi  
Marymont ko³o Warszawy.

Dziêkujemy Wandzie Zamiarze za  pomoc w zebraniu informacji 
o powojennych losach „Akademii”.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

1 listopada jest dla spo³ecznoœci Szko³y Podstawowej w Wierzonce 
wa¿nym dniem pamiêci o tych, co odeszli.

Co roku cmentarze: katolicki w Wierzenicy oraz ewangelicki 
w Wierzonce odwiedzali uczniowie Szko³y Podstawowej w Wierzonce, 
przy okazji poznaj¹c historiê naszego regionu oraz sylwetki wybitnych 
i zas³u¿onych osobowoœci. W ten sposób uczymy nasze dzieci postaw 
patriotycznych oraz szacunku dla naszych przodków i naszej historii. 

W tym roku 30 paŸdziernika, z uwagi na sytuacjê epidemiczn¹, 
pracownice Szko³y – Agnieszka Hajduk-Nowicka, Anna Mantaj i Ewa 
Madanowska, zapali³y znicze na grobach Powstañców Wielkopolskich, 

„Nie umiera ten, kto trwa w sercu i pamiêci naszej”
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kierowników, dyrektorów, 
nauczycieli oraz innych 
pracowników Szko³y, 
grobie Nieznanego 
¯o³nierza, a tak¿e grobach 
fundatorów budynku 
szkolnego von 
Treskowów. Pamiêtaliœmy 
równie¿ o wybitnym 
mieszkañcu Wierzenicy – 
hr. Auguœcie 

Cieszkowskim. Modlitw¹ i chwil¹ zadumy uczciliœmy ich pamiêæ. Jak 
co roku, pomagali nam w tym  Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy, którzy 
uraczyli nas wspomnieniami i anegdotami o nauczycielach i dyrektorach 
naszej szko³y. 

Ewa Madanowska

9 wrzeœnia 2020 r., w godzinach przedpo³udniowych, odby³ siê 
w Wierzenicy III bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego. Tradycyjnie, jak 
co roku, uczestnikom biegu towarzyszy³y na trasie malownicze widoki, 
powiew historii, s³oñce i radosna atmosfera. W kameralnym biegu 
wystartowa³o prawie 150 biegaczy i mi³oœników nordic walking z ca³ej 

Wielkopolsk. Impreza odbywa³a siê pod patronatem Burmistrza 
Swarzêdza Mariana Szkudlarka i auspicjami „Biegaj i Zwiedzaj”.

Trasa o d³ugoœci 5 km 
rozpoczyna³a siê przy 
zabytkowym koœciele œw. 
Miko³aja w Wierzenicy. 
Nastêpnie wiod³a obok 
zabytkowej karczmy w 
kierunku Alei Filozofów. Po 
drodze biegacze i mi³oœnicy 
nordic walking mogli podziwiaæ 
miejsca, którymi przechadzali 
siê m. in. Zygmunt Krasiñski 
oraz Kazimiera 
I³³akowiczówna. Meta by³a 
usytuowana nieopodal 
zabytkowej karczmy zwanej 
„Betlejemk¹”.
Wœród biegaczy najszybciej 
trasê pokona³ Zbigniew £acek z 
Poznania w czasie 18 minut i 17 
sekund. Na drugim miejscu 
open finiszowa³a Monika 
Brzozowska z Czerwonaka >>> 
w znakomitym czasie 19:32, 
tym samym zajmuj¹c pierwsze miejsce kategorii kobiet. Na kolejnych 
miejscach w kategorii mê¿czyzn uplasowali siê Marcin Najewski 
z Zalasewa –19:36 i Maciej Szafrañski z Poznania – 20:21. Drug¹ 
kobiet¹ na mecie by³a Ewelina Kasprzak z Gruszczyna - 20:25, która 
wyprzedzi³a Katarzynê Ko³aczkowsk¹ z Potasz – 22:22. Du¿¹ 
niespodziankê sprawi³ najm³odszy uczestnik, niespe³na 14-letni Ignacy 
Pudliszewski z Koœciana, który zaj¹³ dziewi¹te miejsce wœród panów 
z czasem 20:50. Zwyciêzcy otrzymali wartoœciowe vouchery od 
Centrum Medycznego Diagnosis, które wrêczy³ Adam £uczak.

Mi³oœnicy nordic walking mieli wiêcej czasu do rozkoszowania siê 
przyrod¹ ni¿ pierwsi biegacze. Najszybciej przymaszerowa³ na metê 
Maciej Gudzio z Czerwonaka – 34:59, który wyprzedzi³ o sekundê 
W³odzimierza Cholewiñskiego z Murowanej Goœliny – 35:00. Pierwsz¹ 
piechurk¹ okaza³a siê Joanna Ciecierska z Kozieg³ów – 38:35, a za ni¹ 

III bieg im. hr. Augusta Cieszkowskiego
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przymaszerowa³y na metê Ilona 
Makowska z Kozieg³ów – 40:33 
i Felicja Wr¹bel ze Swarzêdza – 
41:31. Wszyscy uczestnicy, 
którzy ukoñczyli rywalizacjê 
otrzymali oryginalne medale 
z wizerunkiem Dworku 
Cieszkowskiego w Wierzenicy.

Przed biegiem by³a okazja 
zwiedziæ koœció³ i zamkniêt¹ na 
co dzieñ kryptê rodziny 
Cieszkowskich, po której 
oprowadzali Ewa i W³odzimierz 
Buczyñscy.

Dla dzieci przygotowane zosta³y 
biegi na krótszych dystansach. 
Do zawodów zg³osi³o siê 
40 najm³odszych amatorów 
biegania, których dopingowali 
najwierniejsi kibice – rodzice. 
Wszyscy uczestnicy, mali i duzi, 
otrzymali pami¹tkowe medale.

Bieg im. hr. Augusta 
Cieszkowskiego to spo³eczna 
inicjatywa. Sk³adam 
podziêkowania wszystkim 
zaanga¿owanym w jego 
organizacjê: pracownikom i 
uczniom Szko³y Podstawowej 
w Wierzonce, Centrum 
Medycznemu Diagnosis, 
Stowarzyszeniu Szlachta 
Wielkopolska, ks. 
proboszczowi Przemys³awowi 
Kompfowi, Przemkowi Walewskiemu – maratoñczykowi, 
dziennikarzowi prasowemu i telewizyjnemu, redaktorowi naczelnemu 
Polskiego Portalu dla Biegaczy wszystkoobieganiu.pl oraz jego ¿onie 
Klaudii Walewskiej, znakomitej maratonce, wybitnym znawcom historii 

naszego regionu i familii Cieszkowskich – Ewie J. i W³odzimierzowi 
Buczyñskim, Filipowi Kantorskiemu i Telewizji STK, Wielkopolskiej 
Gwardii Honorowej, s³u¿bom medycznym.

Ewa Madanowska

W tym roku w Wierzenicy odby³o siê mniej chrztów i œlubów. Ubieg³y 
rok nie by³ pod wzglêdem liczby chrztów rekordowy. By³o ich 58. 
W 2020 roku nazbiera³o siê ich raptem 43. Ró¿nica zauwa¿alna. Trudno 
okreœliæ jaki wp³yw na t¹ liczbê mia³a epidemia. Do koñca roku 
niewiele siê zmieni, bowiem ze wzglêdu na epidemiê chrzty mog¹ siê 
obecnie odbywaæ tylko w trybie wyj¹tkowym. Wiosn¹ zrobi³a siê 
trwaj¹ca niemal trzy miesi¹ce przerwa w zakresie udzielania chrztu œw. 
Potem latem sporo siê ruszy³o i znowu w paŸdzierniku wyhamowa³o. 
Z tej liczby 43 chrztów, naszych by³o zaledwie 9. Podajê imiona 
i nazwiska dzieci, które w tym roku z naszej parafii przyjê³y chrzest œw.

Helena Pomin (Kar³owice) 23. 05.
Oliwier Przybysz (Kar³owice) 31. 05.
Igor Krakowiak (Wierzenica) 18. 07.
Lena £az (Wierzenica) 18. 07.
Pola Paczyñska (Dêbogóra) 25. 07.
Nadia Paczyñska (Kar³owice) 25. 07.
Tymoteusz Marchewka (Wierzenica) 25. 07.
Joanna Grzybek (Kar³owice) 14. 08.
Piotr Wojtkowiak (Wierzonka) 27. 09.

Podam jeszcze drug¹ liczbê dotycz¹c¹ chrztów w naszym koœciele. 
18 par ma³¿eñskich spoza naszej parafii, które w ostatnich kilku latach 
œlubowa³y w Wierzenicy przyjecha³y teraz prosiæ o chrzest dla swojego 
dziecka. Dla porównania dodam, ¿e analogicznie w ubieg³ym roku 
takich par by³o13 na ogóln¹ liczbê 58 chrztów.

Œlubów w Wierzenicy w tym roku by³o najmniej od szeregu lat. Tylko 
35. Oczywiœcie w wielu du¿ych parafiach poznañskich chcieliby by u 
nich by³o 35 uroczystoœci œlubnych. W ma³ej Wierzenicy ta liczba jest 

Chrzty i œluby w 2020 roku w Wierzenicy
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Ewa Madanowska

W tym roku w Wierzenicy odby³o siê mniej chrztów i œlubów. Ubieg³y 
rok nie by³ pod wzglêdem liczby chrztów rekordowy. By³o ich 58. 
W 2020 roku nazbiera³o siê ich raptem 43. Ró¿nica zauwa¿alna. Trudno 
okreœliæ jaki wp³yw na t¹ liczbê mia³a epidemia. Do koñca roku 
niewiele siê zmieni, bowiem ze wzglêdu na epidemiê chrzty mog¹ siê 
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Helena Pomin (Kar³owice) 23. 05.
Oliwier Przybysz (Kar³owice) 31. 05.
Igor Krakowiak (Wierzenica) 18. 07.
Lena £az (Wierzenica) 18. 07.
Pola Paczyñska (Dêbogóra) 25. 07.
Nadia Paczyñska (Kar³owice) 25. 07.
Tymoteusz Marchewka (Wierzenica) 25. 07.
Joanna Grzybek (Kar³owice) 14. 08.
Piotr Wojtkowiak (Wierzonka) 27. 09.

Podam jeszcze drug¹ liczbê dotycz¹c¹ chrztów w naszym koœciele. 
18 par ma³¿eñskich spoza naszej parafii, które w ostatnich kilku latach 
œlubowa³y w Wierzenicy przyjecha³y teraz prosiæ o chrzest dla swojego 
dziecka. Dla porównania dodam, ¿e analogicznie w ubieg³ym roku 
takich par by³o13 na ogóln¹ liczbê 58 chrztów.

Œlubów w Wierzenicy w tym roku by³o najmniej od szeregu lat. Tylko 
35. Oczywiœcie w wielu du¿ych parafiach poznañskich chcieliby by u 
nich by³o 35 uroczystoœci œlubnych. W ma³ej Wierzenicy ta liczba jest 

Chrzty i œluby w 2020 roku w Wierzenicy
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niska. Sporo par odwo³ywa³o swoje uroczystoœci i przenosi³o je rok 
nastêpny. W ubieg³ym rekordowym roku 53 pary rozpoczyna³y swoj¹ 
sakramentaln¹ drogê w naszym koœciele. Ró¿nica jest zauwa¿alna i tu 
wp³yw epidemii jest znacz¹cy. Wymieniê pary z naszej parafii, które 
zawiera³y w Wierzenicy zwi¹zek ma³¿eñski. W sumie by³o ich 6.

Aleksandra WoŸniak (Kar³owice) 
Micha³ Przybysz (Bogucin) 27. 06.

Maria Kiernicka (Dêbogóra) 
Jêdrzej £uczak (Poznañ) 01. 08.

Beata Szymañska (Wierzenica) 
Piotr Hauffe (Poznañ) 22. 08.

Malwina Wróblewska (Mielno) 
Adam Kuziela (Olszówka) 11. 09.

Violetta i Marcin Pawlus (Kar³owice) 09. 10.
Izabela Paluch (Barcinek) 
Jaros³aw Przybysz (Barcinek) 10. 10.

xpk

Kandydatów do bierzmowania proszê by zechcieli siê zg³osiæ po 
zadania, nad którymi trzeba by popracowaæ w ramach indywidualnego 
przygotowania do przyjêcia tego sakramentu. Wszystkie wspólne 
spotkania zosta³y na razie bezterminowo zawieszone. Coœ wypada zrobiæ 
samemu. W listopadzie by³o krótkie spotkanie temu poœwiêcone. Du¿ej 
czêœci zapisanych kandydatów w nim jednak nie uczestniczy³o.
Wszystkich doros³ych czytaj¹cych t¹ notkê proszê by przekazali 
zainteresowanym t¹ informacjê.
 xpk

Informacja dla kandydatów do bierzmowania

Kolejny raz przypominam: 
od stycznia, a wiêc ju¿ niebawem bêdzie zmiana porz¹dku 
niedzielnego Mszy œw. Nowe godziny to: 

8:30 i 11:30 w Wierzenicy 
10:00 w Kar³owicach. 
W ci¹gu tygodnia ¿adnych zmian nie bêdzie. 

 xpk

 Zmiana godzin niedzielnych Mszy œw. 
 w Wierzenicy i Kar³owicach

Przemys³aw Zygmunt Kompf, urodzi³ siê 6 grudnia 1955 roku 
w Poznaniu. Po zdanej maturze w 1974 roku w Liceum w Poznaniu, 
podj¹³ studia historyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, 
które ukoñczy³ w 1978 roku. W tym czasie uczestniczy³ te¿ 
w spotkaniach Duszpasterstwa Akademickiego ojców Dominikanów. 
W 1980 roku wst¹pi³ do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego 
w Poznaniu. Dzia³a³ tam w zespole teatralnym "Puls". W dniu 15 maja 
1986 roku Przemys³aw Kompf przyj¹³ z r¹k arcybiskupa Jerzego Stroby 
œwiêcenia kap³añskie.
Ks. Przemys³aw Kompf pos³ugê kap³añsk¹ sprawowa³ najpierw 
w Œrodzie Wielkopolskiej, potem w Poznaniu na Winiarach, póŸniej 
w Naramowicach. Przez 5 lat by³ kapelanem Zak³adu Poprawczego 
i przez 2 lata Ochotniczych Hufców Pracy. Na mocy dekretu biskupa 
26 sierpnia 1999 roku, zosta³ proboszczem w parafii œw. Miko³aja 
w Wierzenicy.
Ks. Przemys³aw Kompf przez wiele lat, sam, jednoosobowo prowadzi³ 
Dom Nowego ¿ycia, udziela³ schronienia potrzebuj¹cym. Jego 
gorliwoœæ i osobiste zaanga¿owanie przyczyni³y siê do uruchomienia 
Katolickiego Oœrodka Wychowania i Terapii Uzale¿nieñ Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej „Wierzenica” przeznaczonego dla m³odzie¿y. 
Jest ojcem duchowym tego dzie³a. Swoim wielkim mi³osierdziem

15 wrzeœnia odby³a siê uroczysta XXVI sesja Rady Miejskiej 
w Swarzêdzu z okazji 30-lecia samorz¹dnoœci Swarzêdza. W jej trakcie 
zosta³y wrêczone wyró¿nienia „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Swarzêdz”. 
Wœród trojga laureatów by³ ks. Przemek, który wypowiedzia³ takie s³owa:

Kiedy przyby³em do tego miejsca to by³a mi³oœæ od pierwszego wejrzenia. 
Najpierw zauroczy³em siê koœcio³em. /.../ Potem kiedy mia³em okazjê 
spotkaæ siê z ludŸmi i poznaæ trochê ludzi to takie moje pierwsze wra¿enie 
by³o, ¿e to jest ziemia dobrych ludzi. A potem czu³em, ¿e pomyli³em siê - to 
jest ziemia bardzo dobrych ludzi, bardzo dobrych. I w którymœ momencie 
czu³em, ¿e tam siê zakocha³em i tam chcê zosta.æ /.../ To jest moje 
ukochanie, moje byæ. /.../ Zapraszam do Wierzenicy, która jest takim 
otwartym  domem.

                 red.
Pe³en tekst uzasadnienia przyznania nagrody:
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Pasterka czwartek 24 grudnia: 22:00 Kar³owice i 24:00 Wierzenica. 

W pierwsze œwiêto Bo¿ego Narodzenia Msze œw. w ci¹gu dnia jak 
w ka¿d¹ niedzielê: o 7:30 i 11:00 w Wierzenicy 
9:15 w Kar³owicach.

W drugie tak samo, z dodatkow¹ w Wierzenicy o 15:00.
Taca z drugiego dnia œwi¹t przeznaczona jest w ca³ej Polsce na wsparcie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i w naszej diecezji Wydzia³u 
Teologicznego Uniwersytetu Poznañskiego.

W niedzielê 27 grudnia w uroczystoœæ Œwiêtej Rodzimy 
Msze œw. jak zawsze z dodatkow¹ o 15:00.

W czwartek 31 grudnia Msza œw. na zakoñczenie roku 
o 17:30 w Wierzenicy i o 19:00 w Kar³owicach.
Od 23:00 do pó³nocy w Wierzenicy 
w ciszy adoracja Najœwiêtszego Sakramentu.

W Nowy Rok w pi¹tek 1 stycznia w uroczystoœæ Maryi Bo¿ej 
Rodzicielki w Wierzenicy zostanie odprawiona o pó³nocy pasterka 
noworoczna. 
W ci¹gu dnia Msze œw. bêd¹ odprawione 
o 12:30 i 17:30 w Wierzenicy i o 15:00 w Kar³owicach.
W tym wyj¹tkowym dniu nie ma, na co zawsze zwracam uwagê, 
porz¹dku niedzielnego. 

W niedzielê 3 stycznia, obowi¹zuje nowy porz¹dek Mszy œw., 
a wiêc w Wierzenicy o 8:30 i 11:30, 
a w Kar³owicach o 10:00 i z dodatkow¹ o 15:00.
W œrodê 6 stycznia w Uroczystoœæ Objawienia Pañskiego Msze œw. 
jak w niedziele i dodatkowo o 15:00
Przed koœcio³em odbêdzie siê zbiórka na dzie³a misyjne.

i bezgraniczn¹ mi³oœci¹ dla s³abszych, wypracowa³ sobie ogromny 
autorytet w otaczaj¹cym œrodowisku. Jego otwartoœæ i prostolinijnoœæ, 
ofiarowanie swojego czasu w rozwi¹zywanie trudnych osobistych spraw 
wielu osób, zjedna³o Jemu rzesze ludzi nie tylko z gminy Swarzêdz. Za 
te dzia³ania zosta³ uhonorowany zaszczytnym tytu³em „Swarzêdzanin 
Roku 2003”.
W 1999 roku doprowadzi³ do powo³ania Parafialnego Zespo³u „Caritas", 
wspieraj¹c rodziny wielodzietne, osoby ubogie, samotne, schorowane, 
matki i ojców samotnie wychowuj¹cych dzieci, rodziny z dzieæmi 
specjalnej troski i podopiecznych z M³odzie¿owego Domu Nowego 
¿ycia.
Parafia ks. Przemys³awa Kompfa œwietnie wspó³dzia³a z w³adzami 
samorz¹dowymi. W Wierzonce, w obiekcie gminy prê¿nie dzia³a 
œwietlica œrodowiskowa, gdzie skupia siê ¿ycie Klubu Seniora, prowadzi 
siê naukê jêzyka angielskiego, zapewnia siê pomoc w odrabianiu lekcji, 
dzia³a ko³o muzyczne, teatralne, biblijne, szachowe, prowadzi siê zajêcia 
dla dzieci w wieku przedszkolnym, oraz zajêcia fotograficzne, kulinarne 
i gdzie funkcjonuje biblioteka Podobnie dzia³aj¹c¹ œwietlicê parafia w 
2007 roku uruchomi³a tak¿e w Kar³owicach.
Ogromnie integruj¹cym wydarzeniem dla ca³ej ziemi wierzenickiej by³y 
obchody 850 i 865-lecia Wierzenicy i Wierzonki. Ks. Przemys³aw 
Kompf, jako niezwyk³y animator, znacz¹co wp³yn¹³ na wzbudzanie 
inicjatyw w organizowaniu jubileuszowych obchodów, tym samym 
otwieraj¹c przestrzeñ do dalszych dzia³añ.
Parafia ks. Przemys³awa Kompfa równie¿ podjê³a siê ogromnego 
wyzwania publikuj¹c pismo p. n. "Wierzeniczenia"oparte na tradycji 
i wartoœciach chrzeœcijañskich, s³u¿¹ce mieszkañcom Wierzenickiej 
Ziemi. W roku jubileuszowym 200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego doprowadzi³ do powstania specjalnego wydania 
"Wierzeniczeñ" autorstwa Ewy i W³odzimierza Buczyñskich, 
przybli¿aj¹cego postaæ znakomitego mieszkañca Wierzenicy Augusta 
hrabiego Cieszkowskiego.
Ks. Przemys³aw Kompf z pewnoœci¹ zas³uguje na wyró¿nienie za 
ca³okszta³t 20-letniej dzia³alnoœci prowadzonej na rzecz wiejskich 
œrodowisk w Gminie Swarzêdz. Za upowszechnianie idei wolontariatu 
i reagowanie na potrzeby i oczekiwania spo³eczne. Za podejmowanie 
niekonwencjonalnych inicjatyw w upowszechnianiu i pielêgnowaniu 
aktywnej oraz wra¿liwej postawy innych na ludzkie potrzeby. 
Za przyk³adanie sporej uwagi do popraw jakoœci ¿ycia innych ludzi oraz 
za wszelkie dobro czynione z wielk¹ i bezinteresown¹ pasj¹. 

Za wprowadzanie pozytywnych zmian w przestrzeni krajobrazowej 
w Wierzenicy i niezwyk³¹ dba³oœæ o pere³kê swarzêdzkiej ziemi, jak¹ 
jest zabytkowy, XVI- wieczny koœció³ drewniany pw. Œwiêtego 
Miko³aja w Wierzenicy.

Informacje œwi¹teczne i noworoczne
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2007 roku uruchomi³a tak¿e w Kar³owicach.
Ogromnie integruj¹cym wydarzeniem dla ca³ej ziemi wierzenickiej by³y 
obchody 850 i 865-lecia Wierzenicy i Wierzonki. Ks. Przemys³aw 
Kompf, jako niezwyk³y animator, znacz¹co wp³yn¹³ na wzbudzanie 
inicjatyw w organizowaniu jubileuszowych obchodów, tym samym 
otwieraj¹c przestrzeñ do dalszych dzia³añ.
Parafia ks. Przemys³awa Kompfa równie¿ podjê³a siê ogromnego 
wyzwania publikuj¹c pismo p. n. "Wierzeniczenia"oparte na tradycji 
i wartoœciach chrzeœcijañskich, s³u¿¹ce mieszkañcom Wierzenickiej 
Ziemi. W roku jubileuszowym 200-lecia urodzin Augusta 
Cieszkowskiego doprowadzi³ do powstania specjalnego wydania 
"Wierzeniczeñ" autorstwa Ewy i W³odzimierza Buczyñskich, 
przybli¿aj¹cego postaæ znakomitego mieszkañca Wierzenicy Augusta 
hrabiego Cieszkowskiego.
Ks. Przemys³aw Kompf z pewnoœci¹ zas³uguje na wyró¿nienie za 
ca³okszta³t 20-letniej dzia³alnoœci prowadzonej na rzecz wiejskich 
œrodowisk w Gminie Swarzêdz. Za upowszechnianie idei wolontariatu 
i reagowanie na potrzeby i oczekiwania spo³eczne. Za podejmowanie 
niekonwencjonalnych inicjatyw w upowszechnianiu i pielêgnowaniu 
aktywnej oraz wra¿liwej postawy innych na ludzkie potrzeby. 
Za przyk³adanie sporej uwagi do popraw jakoœci ¿ycia innych ludzi oraz 
za wszelkie dobro czynione z wielk¹ i bezinteresown¹ pasj¹. 

Za wprowadzanie pozytywnych zmian w przestrzeni krajobrazowej 
w Wierzenicy i niezwyk³¹ dba³oœæ o pere³kê swarzêdzkiej ziemi, jak¹ 
jest zabytkowy, XVI- wieczny koœció³ drewniany pw. Œwiêtego 
Miko³aja w Wierzenicy.

Informacje œwi¹teczne i noworoczne
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Mo¿esz jeszcze pomóc
Parafialny Zespó³ Caritas w Wierzenicy

  rozpocz¹³ w grudniu po raz VI akcjê pomocy 
Rodzina – Rodzinie

Zasad¹ jest to, ¿e rodziny zamo¿niejsze wspieraj¹ 
rodziny niezamo¿ne. W pomoc mog¹ siê anga¿owaæ 

rodziny z parafii i spoza niej. 
Darczyñcy zawsze pozostaj¹ anonimowi. 

Rodziny, którym chcemy pomóc zosta³y wczeœniej 
wytypowane. Anonimowo przedstawiamy co w chwili 
obecnej by³oby potrzeb¹ tej rodziny.  Mo¿na z katalogu 
zapotrzebowania nabyæ konkretn¹ potrzebn¹ wybran¹ 
przez siebie rzecz albo na ten cel przekazaæ pieni¹dze 

wp³acaj¹c je na konto parafii 
z dopiskiem Rodzina-Rodzinie 

(38 1090 1362 0000 0000 3610 1152)
Koordynatorem projektu z ramienia Parafialnego 

Zespo³u  Caritas w Wierzenicy 
jest pani Anna Lis, która 

zainteresowanym pomoc¹ 
udostêpnia listê zapotrzebowañ.  

Z ni¹ jeszcze teraz mo¿na nawi¹zaæ 
kontakt: 

tel. 502 25 72 29 
liswalczuk@wp.pl
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