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Na zadaszeniu wiaty pojawi³ siê baner zapowiadaj¹cy nawiedzenie kopii 
obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej w naszej parafii. Na wszelki 
wypadek prosi³em by zosta³ on wykonany w dwóch osobnych czêœciach. 
Na drugiej czêœci wypisana jest data uroczystoœci. Termin nawiedzenia 
w parafii Wierzenicy z powodu epidemii zosta³ przesuniêty ju¿ 
dwukrotnie. Nikt nie mo¿e byæ pewien, czy jest to ju¿ koniec 
epidemicznych zawirowañ, czy nagle nie oka¿e siê, ¿e i ta data jest 
nieaktualna. W razie czego tylko ta druga czêœæ by³aby zmieniona. 

27 i 28 listopad stan¹ siê dniami œwi¹tecznymi dla parafii. Wierzê, ¿e 
wiele osób w duchu wiary i pobo¿noœci prze¿yje ten czas, ¿e dla wielu 
bêdzie to czas buduj¹cy.  W weekend poprzedzaj¹cy, czyli     20 i 21 
listopada rozpoczn¹ siê w parafii rekolekcje przygotowuj¹ce. Potrwaj¹ 
one do œrody. Równolegle do rekolekcji parafialnych potrwaj¹ 
rekolekcje szkolne dla dzieci ze szko³y w Wierzonce. Wszystko 
prowadziæ bêdzie ks. Maksymilian Kamza, mój kolega kursowy, obecnie 
proboszcz w parafii w Œwierczynie. W pi¹tek 17 wrzeœnia  w godzinach 
porannych odwiedzi³em go w jego parafii dla ustalenia pewnych 
szczegó³ów. Dla niego te¿ bêdzie to wyzwanie bowiem na  czas 
nieobecnoœci u siebie musi znaleŸæ zastêpstwo a¿ na dwie niedziele. 
Na szczêœcie w pobli¿u Œwierczyny jest klasztor Ojców Franciszkanów 
w Osiecznej, którzy zgodzili siê na podjêcie zastêpczo obowi¹zków 
w Œwierczynie. Oczywiœcie parafia w Wierzenicy pokryje koszty tych 
dojazdów.

W dekanacie czerwonackim obraz pojawi siê w poniedzia³ek 
22 listopada. Pierwsz¹ parafi¹, która go przyjmie bêdzie Biedrusko.
Przed nami obraz bêdzie goœci³ w pi¹tek w parafii w Kicinie. Do nas 
obraz dotrze w sobotê o 17:30 akurat na nasz¹ cotygodniow¹ Mszê œw. 
wieczorn¹. Przez ca³¹ noc œwi¹tynia bêdzie otwarta dla modl¹cych siê. 
Msza œw. po³¹czona z po¿egnaniem obrazu bêdzie odprawiona u nas 
w niedziele o 16:30. Przedtem Msze œw. bêd¹ odprawiane jak w ka¿d¹ 
niedziele. Tyle tylko i to jest wa¿na zmiana, ani w sobotê, ani 
w niedziele nie bêdzie Mszy œw. w Kar³owicach. Sobotniej Mszy œw. 
o 19:00 nie bêdzie wcale. „Kar³owicka” Msza œw. o 10:00 bêdzie 
odprawiona w Wierzenicy. Ju¿ dziœ proszê mieszkañców tej 
miejscowoœci o udzia³ w nawiedzeniu w Wierzenicy. Niestety, nie ma 
mo¿liwoœci aby obraz w którymœ momencie zjawi³ siê w kaplicy 
w Kar³owicach, bardzo tego ¿a³ujê. W ka¿dej parafii obraz mo¿e siê 
zatrzymaæ tylko w jednym miejscu. Od nas obraz pojedzie do 
Kozieg³ów do parafii Œw. Alberta. Zakoñczenie nawiedzenia bêdzie 
w poniedzia³ek 29 listopada u dziekana w parafii MB Fatimskiej  
w Kozieg³owach.  Obraz Maryi Czêstochowskiej opuœci nasz dekanat 
we wtorek 30 grudnia i pojedzie w godzinach wieczornych do Poznania 
do parafii NP NMP na G³ównej.
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Wszystkich ludzi dobrej woli, proszê by paŸdziernikow¹ modlitwê 
ró¿añcow¹ ofiarowali w³aœnie w tej intencji. Taka te¿ bêdzie 
powtarzaj¹ca siê intencja wszystkich spotkañ ró¿añcowych w koœciele 
po Mszy œw. wieczornej od poniedzia³ku do pi¹tku. 

Diecezjalnym mottem ca³ego nawiedzenia obrazu we wszystkich 
parafiach jest zawo³anie  „Z Maryj¹ w nowe czasy”. Do naszych 
wierzenickich uroczystoœci doda³em jeszcze jedno: s³owo zachwytu 
El¿biety gdy odwiedzi³a j¹ w domu jej krewna Maryja. 
A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana przychodzi do mnie?” 
(£ukasza 1,43). Rzeczywiœcie,  ³aska Jezusa przychodzi do nas przez 
rêce Maryi. Kim ja jestem, ¿e Pan Bóg jest dla mnie taki ³askawy.

Bogu dziêkujmy, ¿e mamy czas œwiêty, miejsca œwiête, znaki œwiête. 
Tajemnic¹ Bo¿¹ pozostanie dlaczego w tym czasie, a nie w innym, 
w tym miejscu, a nie w tamtym, dlaczego przy tym znaku, a nie 
w tamtym. Do tego w¹tku zapewne wrócê w nastêpnym wydaniu 
„Wierzeniczeñ”, który uka¿e siê z okazji 1 listopada i nie bêdzie to 
numer poœwiêcony pamiêci naszych drogich zmar³ych. Na cmentarzu w 
dniu Wszystkich Œwiêtych i pobliskich tej daty ka¿dy bêdzie móg³ 
otrzymaæ program wierzenickich uroczystoœci. Chcia³bym by dotar³ on 
do ka¿dego domu w naszej parafii i tak¿e trochê w pobliskiej okolicy, 
szczególnie w Kobylnicy, która kiedyœ by³a czêœci¹ wierzenickiej 
parafii. 

                                                   x Przemys³aw Kompf 

Na t¹ wiadomoœæ czekaliœmy d³ugo. W koñcu nadesz³a.
Krajowy Oœrodek Wsparcia Rolnictwa Oddzia³ w Warszawie og³osi³ 
przetarg na sprzeda¿ ziemi okalaj¹cej nasz cmentarz parafialny 
w Wierzenicy.  Mia³ on siê on odbyæ 24 czerwca 2021 roku o godz. 
12:00 w Warszawie w siedzibie KOWR-u. Przy ró¿nych okazjach 
wspomina³em w „Wierzeniczeniach” na jakim etapie jest sprawa. 
Informowa³em te¿ o tym w og³oszeniach w koœciele i 1 listopada na 
cmentarzu. Dla osób postronnych wszystko mog³o wydawaæ siê zbyt 
powolne. Grubo ponad 5 lat trwa³a w gminie Swarzêdz sama procedura 
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzenica.  Przez 
tyle czasu staliœmy w miejscu. Mo¿na by³o dojœæ do przekonania, ¿e 

parafia nie potrafi tego za³atwiæ. Procedury od nas jednak nie zale¿¹. 
Bogu dziêkujê, ¿e starczy³o mi cierpliwoœci i po kolei wszystkie kolejne 
przeszkody (etapy) przechodziliœmy.

W czwartek 24 czerwca w towarzystwie pani Ireny Prokop uda³em siê 
do Warszawy by osobiœcie stan¹æ do przetargu. Przedtem parafia z³o¿y³a 
wszystkie potrzebne do tego za³¹czniki i wp³aci³a 10% od wartoœci 
wyceny gruntu tzw. wadium. Dostaliœmy potwierdzenie, ¿e wszystko 
zosta³o za³atwione prawid³owo i ¿e mo¿emy uczestniczyæ w przetargu.  
Wyjechaliœmy dosyæ wczeœnie by na miejscu byæ z pewnym zapasem 
czasu. Ba³em siê, ¿e po drodze mo¿e siê coœ przytrafiæ. Rzeczywiœcie 
w Warszawie przywita³a nas poranna burza i obfity deszcz. Nie sz³o 
jechaæ. Dwa razy stawa³em w jakimœ miejscu postojowym aby 
przeczekaæ ulewê. Za drugim razem byliœmy ju¿ blisko celu. W razie 
czego mo¿na by³o iœæ z tamtego miejsca piechot¹. Gdy deszcz w koñcu 
usta³, uda³o nam siê podjechaæ i zaparkowaæ zupe³nie blisko celu. By³a 
11:00. Na przetarg musieliœmy poczekaæ jeszcze prawie godzinê.

To miejsce nie by³o nam obce. Ju¿ dwa lata temu, bodaj¿e w lutym 
byliœmy pierwszy raz w siedzibie KOWR-u  aby podj¹æ pertraktacje 
w sprawie przekazania parafii kawa³ka ziemi. Rozmowy przebieg³y 
pozytywnie. Us³yszeliœmy, ¿e Oœrodek nie bêdzie siê sprzeciwia³ 
przekazaniu parafii ziemi o powierzchni 0,5 ha na powiêkszenie 
cmentarza. Wtedy mieliœmy ju¿ w rêku plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Wierzenica uchwalony przez w³adze swarzêdzkiej 
gminy. Przewiduje on w tym miejscu powiêkszenie cmentarza. 
Procedura zwi¹zana ze sprzeda¿¹ ziemi przez KOWR jest œciœle 
okreœlona.  Epidemia niew¹tpliwie spowolni³a wszystkie ruchy 
przygotowawcze. Sporo, zbyt du¿o czasu, zajê³a wycena ziemi, wpis do 
Krajowego Rejestru S¹dowego po wydzieleniu dzia³ki podlegaj¹cej 
transakcji. Wreszcie jest ta chwila. Stajemy do licytacji. W takiej roli 
jako ksi¹dz jeszcze nie wystêpowa³em.

Oczywiœcie nikt inny nie móg³ ubiegaæ siê o ten kawa³ek ziemi, bo nic 
z nim nie móg³by zrobiæ. Na tym obszarze wed³ug wspomnianego planu 
zagospodarowania przestrzennego mo¿e byæ tylko cmentarz. To nam 
u³atwi³o. Nie musieliœmy nikogo przelicytowywaæ, 
a jedynie podnieœæ kwotê powy¿ej ceny wywo³awczej. Chocia¿ 
wszystko wydawa³o siê formalnoœci¹ ca³a procedura zosta³a œciœle 
wype³niona. Ca³oœæ spotkania by³a rejestrowana. W komisji 
przetargowej zasiad³y 3 osoby.  Od  przewodnicz¹cego komisji 
us³yszeliœmy co jest przedmiotem przetargu i jakie s¹ jego zasady. 

Poszerzenie cmentarza
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Trwa³o to dobre kilkanaœcie minut. Potem by³o podpisywanie 
stosownych dokumentów i ustalenie co bêdzie dalej. Wreszcie 
zadowoleni, ¿e wszystko przebieg³o jak nale¿y ruszyliœmy w drogê 
powrotn¹. Szybko chcieliœmy, jeszcze przed popo³udniowym szczytem, 
wyjechaæ z miasta.

W porozumieniu z Kuri¹ Metropolitaln¹ w Poznaniu parafia wybra³a 
kancelariê notarialn¹ dla sporz¹dzenia odpowiedniego aktu  sprzeda¿y 
i kupna. Sta³o siê to w poniedzia³ek 28 czerwca. Na adres tej kancelarii 
KOWR Odzia³ w Warszawie przekaza³ w po³owie lipca stosowne 
dokumenty potrzebne do podpisania umowy. Zainteresowanie kurii 
w tym wzglêdzie jest zrozumia³e. Maj¹ swoich prawników i wiele 
rozmaitych spraw maj¹tkowych do rozstrzygania. Doœwiadczenie parafii 
w takich sprawach jest du¿o mniejsze. Proboszcz nie obracaj¹cy siê 
w g¹szczu okreœlonych przepisów móg³by i niestety nie raz to mia³o 
miejsce, podpisaæ niekorzystn¹ dla parafii umowê. Nie od dziœ wiadomo: 
diabe³ siedzi w szczegó³ach.  Pe³nomocnictwa, które mia³em  do 
prowadzenia rozmów w tej sprawie zawiera³y uwag¹, ¿e kuria chce 
przed podpisaniem umowy j¹ przejrzeæ.

Do zap³aty jest 59 600 z³ za ziemiê plus koszty notarialne. Razem 
wyjdzie ok. 62 000 z³. Nie mo¿na p³aciæ ratami, tylko od razu trzeba 
wp³aciæ ca³oœæ, po odliczeniu oczywiœcie tego co parafia ju¿ zap³aci³a 
staj¹c do przetargu. Bardzo dziêkujê wielu osobom, które wspar³y 
parafiê w tym trudnym materialnie zadaniu. Na konto wp³acono ³¹cznie 
z przeznaczeniem specjalnie na ten cel (wg stanu na dzieñ 27 wrzeœnia) 
44.100 z³. Dziêki temu, ju¿ dzisiaj wiadomo, parafia nie pogr¹¿y siê 
w ¿adnym zad³u¿eniu i zachowa p³ynnoœæ finansow¹. Nie bêd¹ przez to 
zahamowane jakiekolwiek inne jeszcze zaplanowane dzia³ania. 
Szczególnie przy zmianie uk³adu drogi dojazdowej bezpoœrednio przy 
koœciele. Jest to wymóg stra¿y po¿arnej. Jest to te¿ konieczne 
w perspektywie prac zewnêtrznych na koœciele. Umo¿liwi lepszy dojazd. 
du¿ych pojazdów.

Termin podpisania umowy notarialnej zosta³ ustalony na 16 wrzeœnia 
w kancelarii notarialnej p. Micha³a Wieczorka w Poznaniu przy ulicy 
Marceliñskiej. Wszystko by³o gotowe ju¿ wczeœniej, ale czas urlopowy 
nie sprzyja³ ustaleniu odpowiedniego terminu. W ostatnim czasie do 
kilkudniowego opóŸnienia przyczyni³ siê tak¿e mój urlop i wyjazd do 
Dêbek, potem wycieczka doros³ych do Zamoœcia. Kiedy zjawi³em siê 
w asyœcie p. Ireny Prokop w kancelarii notarialnej, delegacja KOWR-u 
z Warszawy by³a ju¿ obecna. Wszystko zosta³o za³atwione w ci¹gu 

godziny. Tyle zajê³o odczytywanie aktu notarialnego i nanoszenie 
ostatnich uœciœleñ. Wreszcie dokument trzymam w rêku. Muszê 
powiedzieæ ¿e, czu³em niesamowit¹ radoœæ i satysfakcjê i¿ wreszcie po 
tylu latach starañ sprawê doprowadziliœmy do koñca. Prosi³em by 
najskromniejszym zdjêciem utrwaliæ t¹ chwilê jak trzymam akt 
notarialny w rêku. 

Przy tej okazji kolejny raz spróbujê wyjaœniæ, dlaczego parafia 
zdecydowa³a siê wykupiæ ziemiê, a nie chcia³a by za darmo przejê³a j¹ 
gmina Swarzêdz i po 10 latach przekaza³a nieodp³atnie parafii. Taka 
mo¿liwoœæ rzeczywiœcie by³a. Argument finansowy wydaje siê 
przekonywaj¹cy: dostaæ mogliœmy za darmo, po co p³aciæ. Kilka osób 
zagadywa³o mnie w tej sprawie. Inni mnie nie pytali ale mo¿e te¿ mieli 
podobne w¹tpliwoœci. Problem w tym, ¿e za³atwienie sprawy w takim 
przypadku odsuwa siê w czasie o 10 lat. Za tyle lat, jeœli w ogóle 
do¿yjê, mnie ju¿ na urzêdzie proboszcza nie bêdzie. Perspektywa tych 
lat jest ju¿ wiêc dla mnie zbyt odleg³a bym móg³ powiedzieæ, dobrze, 
poczekamy. Potrzeba poszerzenia cmentarza jest widoczna ju¿ dzisiaj.  
Teraz wiêc, dzisiaj, jeœli jest na to szansa trzeba to za³atwiæ. 

Zapisy rozmaitych ustaw ci¹gle siê zmieniaj¹. Po kolejnej nowelizacji 
prawa, nagle za 10 lat mo¿e siê okazaæ, ¿e gminie nie wolno ju¿ w taki 
sposób przekazaæ gruntu  parafii.  Czy jest pewnoœæ, ¿e wtedy gmina 
chcia³aby, skoro jest Gortatowo, prowadziæ w przyleg³oœci do nas drugi 
cmentarz komunalny? Dalej, kto zagwarantuje dziœ, ¿e za 10 lat 
mieszkañcy gminy Swarzêdz nie wybior¹ na swoich w³odarzy osoby 
niechêtne Koœcio³owi, dla których lokalna wojenka z parafi¹ bêdzie 
po¿ywk¹ satysfakcji. Niestety, tego te¿ wykluczyæ nie mo¿na. 

Maj¹c na wzglêdzie te oczywiste mo¿liwe fakty, uwa¿am, ¿e naszym 
obowi¹zkiem jako wspólnoty miejsca jest braæ sprawê swoje rêce, a nie 
zostawiaæ wa¿n¹ dla mieszkañców kwestiê licz¹c na ³askawoœæ osób z 
zewn¹trz. W moim przekonaniu by³oby to wielk¹ nieroztropnoœci¹, a  z 
mojej strony jako proboszcza miejsca powa¿nym grzechem zaniechania. 
To jest rzeczywista potrzeba byœmy naszych drogich zmar³ych mogli 
chowaæ blisko miejsc naszego ¿ycia, by nasi potomkowie tutaj ¿yj¹cy  
nie musieli przemierzaæ d³ugich kilometrów by dotrzeæ do miejsca 
naszych mogi³. 

Ludzie niechêtni Koœcio³owi powiedz¹, ¿e jest to jakiœ interes parafii, 
oni tylko w takich kategoriach rozumuj¹. Jakiego rodzaju to interes 
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najlepiej widaæ przy œmietniku, kiedy stale trzeba ogarniaæ kolejne tony 
œmieci, odpadów zielonych itd. Ze spokojem odpowiadam: jest to troska 
parafii.

Informacje o przejêciu gruntu zg³osimy teraz do gminy i rozpoczniemy 
przygotowania do uruchomienia nowej czêœci cmentarza. Na pewno 
bêdziemy starali siê ten teren zabezpieczyæ p³otem. Zanim bêdzie mo¿na 
kogoœ pochowaæ w nowej czêœci minie zapewne kolejne 2 lata. ¯yjmy 
jak najd³u¿ej. 
                                                                         x Przemys³aw Kompf

Dzieci w Sandomierzu
Zapisy na tegoroczny wyjazd do Sandomierza dzieci i m³odzie¿y 
przebieg³y dosyæ sprawnie. Szybko zape³ni³a siê lista chêtnych. Poza  
dwoma przypadkami nie by³o wypisywania siê z listy. Wszyscy te¿ 
dokonali wpisowego i potem w terminie uregulowali swoje nale¿noœci. 
Poniewa¿ uda³o siê pozyskaæ œrodki zewnêtrzne mo¿na by³o znacz¹co 
obni¿yæ koszty wyjazdu.

W niedziele 11 lipca autobus od 9:00 z przystanku w Kar³owicach 
i w Wierzonce zacz¹³ zbieraæ zapisane osoby. O 9:30 zatrzyma³ siê 
w Wierzenicy. Akurat skoñczy³em odprawiaæ porann¹ Mszê œw. Mog³em 
pob³ogos³awiæ wszystkich na drogê i pomodliæ siê o bezpieczna podró¿. 
Po chwili autobus ruszy³ w drogê. Osobiœcie do Sandomierza uda³em siê 
swoim samochodem dopiero po zakoñczeniu ostatniej Mszy œw. 
w Wierzenicy i ogarniêciu najwa¿niejszych spraw. Poprosi³em jednego 
z doros³ych uczestników wyjazdu, pana Piotra Springera by towarzyszy³ 
mi w drodze. Zawsze w dwójkê jest raŸniej.

W tym roku przed samym wyjazdem ka¿dy rodzic musia³ podpisaæ 
oœwiadczenie, ¿e jego dziecko w dniu wyjazdu jest zdrowe i nie 
wykazuje ¿adnych objawów choroby zakaŸnej, a tak¿e, ¿e odby³ ze 
swoim dzieckiem rozmowê na temat bezpiecznego zachowania.
Ka¿dorazowo zg³aszamy wakacyjny wyjazd do Kuratorium Oœwiaty    
w Poznaniu. Ma to miejsce ok. 2- 3 tygodni przed rozpoczêciem. Trzeba 
uwa¿aæ, bo co roku zmieniaj¹ siê ró¿nego rodzaju wytyczne. Od dwóch 
lat obowi¹zuje specjalny s¹dowy dokument o niekaralnoœci wszystkich 
osób pracuj¹cych z dzieæmi.    

Rok temu w Sandomierzu w tym samym miejscu byli doroœli. 
Wiedzieliœmy wiêc jak wszystko wygl¹da. Tak¿e korzystaliœmy 

z wy¿ywienia przygotowywanego na miejscu. Z firm¹ turystyczn¹, t¹ 
sam¹ co rok temu, mieliœmy zawart¹ umowê na oprowadzanie po 
terenie. To uatrakcyjnia i u³atwia zwiedzanie. Wychowawcy nie musieli 
sami niczego wymyœlaæ. Pod wzglêdem pogody trafiliœmy a¿ nadto 
dobrze. W ci¹gu dnia upa³ by³ niesamowity. Dwa razy pada³o w nocy, 
raz dosyæ mocno.

Nie chcieliœmy by w programie wycieczek by³y same szacowne zabytki. 
Zale¿a³o nam, ¿eby dzieciaki te¿ pochodzi³y trochê po terenie. Nie 
mog³o zabrakn¹æ atrakcji typowo dzieciêcych. Korzystaj¹c  z upalnej 
pogody w czwartek autobus zawióz³ grupê do Tarnobrzega na niedawno 
otwart¹ pla¿ê nad jeziorem. Wszytko elegancko zrobione. Przed 
po³udniem w œrodku tygodnia nie by³o tam du¿o ludzi. Ratownicy nie 
musieli skupiaæ uwagi na rozmaitych grupach. By³y tylko nasze 
dzieciaki. P³ywaæ mog³y wiêc niemal do woli. Niesamowita dla nich 
frajda. W pi¹tek by³a wycieczka do parku jurajskiego w Ba³towie.  
Zwiedzanie parku jednego z najwiêkszych w Polsce, wizyta w 
oceanarium i wreszcie odwiedziny parku rozrywki by³o nie lada 
atrakcj¹. Wieczorem by³a po¿egnalna kolacja na dworze przy grillu.

W tym samym czasie wsiada³em do swojego samochodu i ze wzglêdu 
na sobotnie obowi¹zki w parafii, ruszy³em prêdzej do domu. Wola³em 
jechaæ wczeœniej by ze spokojem dojechaæ do Wierzenicy. Ca³e 
szczêœcie ,¿e to zrobi³em bo w Piotrkowie Trybunalskim wjecha³em na 
z³¹ drogê i straci³em trochê czasu zanim wjecha³em na w³aœciw¹. 
Wyobra¿am sobie jak bym siê denerwowa³ gdybym pod presj¹ 
uciekaj¹cego czasu jecha³ w sobotê i by mnie to spotka³o, a tak 
mówi³em do siebie: trochê póŸniej po³o¿ysz siê do ³ó¿ka.
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Dziêkujê wychowawcom Pani 
Geni Springer i Hannie Pytel za 
ich czujn¹ opiekê nad dzieæmi. 
Dzieciom dziêkujê za bardzo 
grzeczne zachowanie. Nie by³o 
albo ja nic nie wiem, ¿adnych 
powa¿niejszych incydentów jeœli 
chodzi o zachowanie.

Dziêkujê Urzêdowi Miasta i 
Gminy w Swarzêdzu i Oœrodkowi 
Pomocy Spo³ecznej 
w Swarzêdzu, Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej, tak¿e 
firmie Consdata z Poznania za 
pomoc w organizacji 
wakacyjnego wypoczynku dzieci.
                                                                            
                x Przemys³aw Kompf

06 wrzeœnia 2021 r.

Podczas pierwszej wyprawy udaliœmy siê do Górecka Koœcielnego. Tam 
w koœciele pw. œw Stanis³awa Biskupa uczestniczyliœmy we mszy œw., 
celebrowanej przez ksiêdza Przemys³awa Kompfa oraz ksiêdza 
Jaros³awa Kêdrê, proboszcza tutejszej parafii. Nastêpnie wybraliœmy siê 
na spacer alej¹ pomnikowych dêbów. Na jej koñcu mogliœmy podziwiaæ 
kapliczkê. Ale zanim do niej dotarliœmy, widzieliœmy jeszcze inn¹. Otó¿ 
na wspomnianej trasie znajduje siê kapliczka „Pod dêbami”. Zgodnie 
z sugesti¹ zawart¹ w nazwie, otaczaj¹ j¹ kilkusetletnie dêby. Kiedy 
nacieszyliœmy oczy tymi urokliwymi widokami, pod¹¿yliœmy za 
przewodnikiem nad rzekê Szum. Tam pod koniec XIX w., na palach 
umieszczonych w korycie rzeki, wzniesiono drewnian¹ kapliczkê „Na 
wodzie”. Pierwotna zosta³a zbudowana w 1668 r., jednak uleg³a 

zniszczeniu. Podobnie, jak druga, któr¹ wybudowano w 1768 r. Podczas 
objawieñ z 1648 r. jej lokalizacjê wskaza³ œw. Stanis³aw, którego 
wizerunek przedstawiono na obrazie znajduj¹cym siê wewn¹trz. 
Godnym jest tak¿e zwrócenie uwagi na bardziej przyziemn¹ 
ciekawostkê. Otó¿ na poddaszu kaplicy znajduj¹ siê gniazda nietoperzy. 
St¹d te¿ na obiekcie zamieszczono tabliczkê zawieraj¹c¹ proœbê 
o zachowanie ciszy. 

Obok kapliczki „Na 
wodzie” przebiega przez 
rzekê Szum k³adka, 
dziêki której dotarliœmy 
do Ÿróde³ka œw. 
Stanis³awa B.M. „Bo¿a 
£ezka” Zgodnie z 
tabliczk¹ znajduj¹ca siê 
na studni: „jego ukazanie 
jest potwierdzeniem 
objawieñ œw. Biskupa w 
1648 r. Woda st¹d ma 
podobne w³aœciwoœci, jak 
woda ze Ÿróde³ spod kaplicy na rzece Szum”. Trzeba przyznaæ, ¿e 
pomimo typowego, siarczkowego posmaku wody, mia³a ona spore 
powodzenie w naszej grupie. Jedni odwa¿yli siê jej napiæ, inni 
poprzestali na obmyciu poszczególnych czêœci cia³a.

Nastêpnie wróciliœmy na drugi brzeg rzeki i udaliœmy siê do „Karczmy 
nad Szumem”. Tam zrobiliœmy ma³¹ przerwê na odpoczynek. Niektórzy 
poœwiêcili tutaj chwilê na wejœcie do domu postawionego „do góry 
nogami” oraz pokoju luster, inni postanowili zapoznaæ siê z dzie³ami 
umieszczonymi w galerii „Roztocze”.

Wróciliœmy do autokaru i podjechaliœmy do zapory na rzece Szum. Ta 
budowla hydrotechniczna pe³ni rolê lokalnej hydroelektrowni.

Kolejnym odwiedzonym tego dnia miejscem by³a piekarnia „u Dzidy” 
w Józefowie. Za namow¹ naszego przewodnika zakupiliœmy tutaj 
maleñkie bu³eczki. Wystêpuj¹ one w kilku wersjach – z kiszon¹ kapust¹, 
serem, czy te¿ kasz¹ gryczan¹. Jakkolwiek nadziewane – przepyszne 
wszystkie!
Nieco posileni pojechaliœmy spaliæ trochê kalorii w kamienio³omie 
„Babia Dolina”. Szukaliœmy tutaj skamienia³oœci m.in. przegrzebków. 
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albo ja nic nie wiem, ¿adnych 
powa¿niejszych incydentów jeœli 
chodzi o zachowanie.

Dziêkujê Urzêdowi Miasta i 
Gminy w Swarzêdzu i Oœrodkowi 
Pomocy Spo³ecznej 
w Swarzêdzu, Caritas 
Archidiecezji Poznañskiej, tak¿e 
firmie Consdata z Poznania za 
pomoc w organizacji 
wakacyjnego wypoczynku dzieci.
                                                                            
                x Przemys³aw Kompf

06 wrzeœnia 2021 r.
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To chyba nie by³o dziwne, ¿e zgodnie z nazw¹ tego najwiêkszego na 
Roztoczu Œrodkowym kamienio³omu pierwsz¹ skamielinê znalaz³a 
bab… ekhm… kobieta.

Miêdzy parkingiem a kamienio³omem w 2011 r. ustawiono dodatkow¹ 
atrakcjê. Jest ni¹ 18-metrowa baszta widokowa, zbudowana 
z miejscowego wapienia józefowskiego. Oczywiœcie nie omieszkaliœmy 
wejœæ na ni¹ i zapoznaæ z rozpoœcieraj¹cym siê z niej widokiem na 
wyrobiska, pobliski Józefów oraz Puszczê Solsk¹. 

Zanim wróciliœmy do autokaru, cieszyliœmy oczy owocuj¹cymi 
krzewami kaliny oraz g³ogu.

Kolejnym celem tego dnia sta³o siê przejœcie graniczne pomiêdzy 
zaborami rosyjskimi i austriackimi na rzece Tanew. O dawnych czasach 
przypominaj¹ ustawione tutaj symboliczne budki wartownicze oraz 
szlabany graniczne. Obok jednej z nich natrafiliœmy na skupisko 
mydlnicy lekarskiej, o której w³aœciwoœciach opowiada³ nam 
przewodnik. Poniewa¿ tu¿ obok przep³ywa rzeka Tanew, czuliœmy siê 
zachêceni do sprawdzenia dopiero co zdobytej wiedzy.

Z reszt¹ nad tutejszy ciek i tak siê wybieraliœmy, aby zobaczyæ s³ynne 
szumy, czyli progi skalne. Jest ich a¿ 24, z czego widzieliœmy tylko 
czêœæ. Dotarliœmy a¿ do miejsca, gdzie stworzono œcie¿kê przyrodniczo-
dydaktyczn¹ po rezerwacie „Nad Tanwi¹”. Jednak my udaliœmy siê na 
drugi brzeg rzeki, gdzie ju¿ czeka³o na nas „�róde³ko Mi³oœci”. 
Ciekawostk¹ jest to, ¿e Ÿród³o to charakteryzuje siê sta³¹ temperatur¹ 

w ci¹gu roku, wynosz¹c¹ oko³o 8-9 °C. Legenda g³osi, ¿e temu, kto 
skosztuje wody st¹d wyp³ywaj¹cej, spe³ni¹ siê marzenia. Zamiast 
sennych wyobra¿eñ, postanowiliœmy zrealizowaæ bardziej konkretne 
potrzeby, wiêc podeszliœmy do góruj¹cego nad okolic¹ baru 
„U Gargamela”. Oprócz pami¹tek, mo¿na w nim zakupiæ frytki, 
zapiekanki, lody, ale tak¿e produkty lokalnych browarów. Jedno co – nie 
spotkaliœmy ¿adnych Smerfów. Miejmy nadziejê, ¿e zd¹¿y³y siê 
pochowaæ przed strasz¹cym z plakatu Klakierem.

Kiedy dochodziliœmy do parkingu, przewodnik zaprezentowa³ grupie 
kolejn¹ florystyczn¹ ciekawostkê. Tym razem mogliœmy podziwiaæ 
mechanizm eksplozyjny (balistyczny) niecierpka. Strzelaj¹ce pod 
wp³ywem dotyku dojrza³e owoce tej roœliny rozsiewaj¹ w ten sposób 
nasiona, wyrzucaj¹c je na odleg³oœæ 3-5 metrów.

Przy parkingu natrafiliœmy na stoisko, na którym zetknêliœmy siê 
z jednym z pierwszych, lokalnych wyrobów. Có¿ to takiego by³o? Miód 
fasolowy, do którego pszczo³y wykorzystuj¹ nektar g³ównie z kwiatów 
odmiany fasoli tyczkowej „Piêkny Jaœ”. O wyj¹tkowoœci tego miodu 
mo¿e œwiadczyæ chocia¿by to, ¿e w 2005 r. zosta³ wpisany przez 
ministra rolnictwa i rozwoju wsi na listê tradycyjnych produktów 
województwa lubelskiego. Bogatsi o takie naturalne s³odkoœci, 
wróciliœmy na obiadokolacjê do Szczebrzeszyna.

07 wrzeœnia 2021 r.

Po dniu spêdzonym na ³onie natury nadszed³ czas na spêdzenie chwili 
w miejskiej cywilizacji. Pojechaliœmy wiêc do Zamoœcia, którego 
zwiedzanie rozpoczêliœmy od odwiedzenia Fortecznego Centrum 
Informacji Historycznej i Turystycznej. PóŸniej ogl¹daliœmy twierdzê 
Zamoœæ, przygl¹daliœmy siê efektom remontu koœcio³a 
pw. Zwiastowania NMP, a nastêpnie przechodz¹c przez Bramê 
Lwowsk¹, dotarliœmy do Nadszañca. Poprzez niego przedostaliœmy siê 
do Bastionu VII, gdzie wziêliœmy udzia³ w pokazie wystrza³u z armaty. 

Przy tej okazji jeden z uczestników uzyska³ patent puszkarza. Nastêpnie 
ruszyliœmy w stronê rynku. Tym samym przechodziliœmy obok domu, 
w którym urodzi³ siê i mieszka³ Marek Grechuta. Tego poety, 
kompozytora i piosenkarza nie trzeba chyba wiêkszoœci przedstawiaæ.

Po nacieszeniu oczu widokiem zamojskiego ratusza, przeszliœmy do 
Prochowni, gdzie uczestniczyliœmy w wideopokazie. Zwiedziliœmy 
tak¿e Muzeum Arsena³.
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Kolejnym celem wyznaczonym na ten dzieñ by³o gospodarstwo 
Olechata w Ruszowie. Mogliœmy tutaj zapoznaæ siê z metodami 
t³oczenia oleju i zwiedziæ zagrodê. Ca³oœæ zakoñczy³a siê degustacj¹ 
oleju œwi¹tecznego oraz zakupami lokalnych wyrobów.

Wróciliœmy do Zamoœcia, gdzie kontynuowaliœmy zwiedzanie. Najpierw 
udaliœmy siê do katedry Zmartwychwstania Pañskiego i œw. Tomasza 
Aposto³a. Nastêpnie przeszliœmy na Rynek Solny i poznaliœmy 
pochodzenie znajduj¹cej siê tutaj… kotwicy. 
PóŸniej dotarliœmy na Rynek Wodny, na którym podziwialiœmy maleñki 
pomnik Bajda³y i Dusio³ka, bohaterów poezji Boles³awa Leœmiana. Tu¿ 
obok znajduje siê olbrzymia, kamienna kula. Legenda g³osi, ¿e jej 
dotkniêcie gwarantuje powrót do Zamoœcia. Chêtnych by³o sporo. 
Zw³aszcza, ¿e na indywidualne zwiedzania miasta otrzymaliœmy… 
13 minut. Osobiœcie wykorzysta³am je na zapoznanie siê z wystawami 
starych fotografii, prowadz¹cymi do Muzeum Fotografii. Niestety, sam 
obiekt by³ ju¿ nieczynny, ale dostêpne zdjêcia okaza³y siê niezwykle 
ciekawe.

Wieczorem uczestniczyliœmy we mszy œw. w koœciele pw. œw. Katarzyny 
Aleksandryjskiej w Szczebrzeszynie.

08 wrzeœnia 2021 r.

Dzieñ rozpoczêliœmy msz¹ œw. w koœciele parafialnym pw. œw. Miko³aja 
w Szczebrzeszynie. Po nabo¿eñstwie swoje kroki skierowaliœmy na 
rynek, gdzie zrobiliœmy pami¹tkowe zdjêcia z pomnikiem chrz¹szcza. 
Nastêpnie na spacer po tym nadwieprzañskim mieœcie zabra³ nas Pan 
Janusz Kapecki, przewodnik opiekuj¹cy siê nasz¹ grup¹ podczas ca³ego 
wyjazdu. Urodzony w Szczebrzeszynie, bêd¹cy krajoznawc¹, 
przewodnikiem turystycznym i fotografem, by³ do tego zadania wrêcz 
wymarzon¹ osob¹. Zwiedziliœmy synagogê, galeriê sztuki, Centrum 
Edukacyjno-Muzealne w Szczebrzeszynie, cerkiew pw. Zaœniêcia NMP 
(przy tej okazji poznaliœmy legendê o Paj¹ku Jaskiniowym ze Wzgórza 
Zamkowego w Szczebrzeszy) oraz cmentarz ¿ydowski. Wszystko 
okraszone dawk¹ historii i ciekawostek.

Potem pojechaliœmy do Guciowa. Wizytê w tej wsi zaczêliœmy od 
zakupów lokalnych smako³yków, takich, jak: roztoczañska musztarda 
z rabarbaru, pasztet z sarny, p³atki ró¿y ucierane z cukrem, smalec, chleb 
¿ytni i wiele innych. Jednak g³ównym celem naszego pobytu by³a 
zagroda „Guciów”. Oszo³omieni wiedz¹ tutejszego oprowadzaj¹cego, 

wyszliœmy bogatsi o informacje dotycz¹ce minera³ów, meteorytów i… 
dawnych wiejskich zwyczajów W przylegaj¹cym do obiektu lokalu 
chêtni skusili siê na zupê z pokrzyw.

W dalszej czêœci dnia udaliœmy siê do Sanktuarium pw. Nawiedzenia 
Najœwiêtszej Maryi Panny w Krasnobrodzie. Tam te¿ zapoznaliœmy siê 
z ekspozycj¹ muzeum wsi krasnobrodzkiej, ptaszarni¹ oraz muzeum 
wieñców do¿ynkowych. PóŸniej podjechaliœmy do miejsca objawieñ 
i kapliczki na wodzie. Znalaz³o siê kilku œmia³ków, którzy bosymi 
stopami postanowili pobrodziæ w tutejszej rzeczce.

09 wrzeœnia 2021 r.

Tym razem na porann¹ 
mszê œw. pojechaliœmy 
do koœcio³a pw. MB 
Królowej Polski 
w Zwierzyñcu. Po mszy 
odwiedziliœmy miejsce 
upamiêtniaj¹ce niemiecki 
obóz przesiedleñczy w 
Zwierzyñcu.

Co nale¿y zrobiæ zaraz po mszy? Udaæ siê na piwo! W zwi¹zku z tym 
pojechaliœmy zwiedzaæ browar Zwierzyniec. Oprowadzanie zakoñczy³o 
siê degustacj¹, wiêc œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e kolejny rok z rzêdu 
ks. Przemek rozpija³ parafian (nawi¹zanie do artyku³u 
w Wierzeniczeniach nr 5 [161] 2020 str. 11-13).

Aby szybko z nas wyparowa³ zwierzyniecki trunek, przewodnik zabra³ 
nas na spacer, podczas którego widzieliœmy ujêcie wody browaru 
Zwierzyniec, willê Plenipotenta (obecna siedziba dyrekcji 
Roztoczañskiego Parku Narodowego), Zwierzyñczyk (fragment ostoi 
konika polskiego), pomnik szarañczy oraz koœció³ "Na Wodzie" pw. œw. 
Jana Nepomucena. Podjechaliœmy jeszcze na moment do wsi Sochy, aby 
z okien autokaru zobaczyæ cmentarz mieszkañców Soch zamordowa-
nych podczas pacyfikacji wsi. Przy tej okazji mieliœmy kolejn¹ 
mo¿liwoœæ podziwiaæ wirtuozeriê, z jak¹ Pan Przemek, nasz kierowca, 
sprawnie radzi³ sobie z prowadzeniem naszego trójosiowego pojazdu. 
Dalej udaliœmy siê do Radecznicy. Tam zwiedziliœmy bazylikê œw. 
Antoniego. Dziêki ojcowi bernardynowi, który w pewnym momencie 
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zaopiekowa³ siê nasz¹ grup¹, poznaliœmy tak¿e tajemnice podziemi 
tutejszej œwi¹tyni. Na koniec odwiedziliœmy jeszcze kapliczkê 
œw. Antoniego na wodzie.

Dla chêtnych przewidziane by³o wieczorne zwiedzanie Zamoœcia. 
Grupka chêtnych skorzysta³a z tej propozycji.

10 wrzeœnia 2021 r.

W drodze powrotnej do Wielkopolski odwiedziliœmy Œwiêty Krzy¿, 
gdzie zwiedziliœmy bazylikê mniejsz¹ pw. Trójcy Œwiêtej. Obok 
znajduje siê klasztor Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej 
i Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzy¿a Œwiêtego. Miejsce to, wa¿ne 
w ¿yciorysie ks. Przemys³awa,  przywo³a³o w Nim wspomnienia 
rocznego pobytu w oblackim nowicjacie, którymi siê z nami podzieli³. 
Kto by pomyœla³, ¿e po tylu latach przyjdzie Jemu celebrowaæ mszê 
w tym miejscu. Zawi³e s¹ ludzkie œcie¿ki...

tekst i foto. Izabela Jankowska

5 wrzeœnia 2021 r. na 

boisku w Kar³owicach 

odby³ siê festyn 

charytatywny dla 

Helenki Kulczyk, która 

urodzi³a siê 1 sierpnia 

2021, z wrodzon¹ 

³amliwoœci¹ koœci. 

Festyn odby³ siê 

z inicjatywy rodziny 

i przyjació³ rodziców 

Helenki – Elwiry i 

Krystiana. Nazwaliœmy 

siê Dru¿yn¹ Helenki Kulczyk. Bardzo chcieliœmy pomóc im finansowo, 

by mogli choæ w czêœci pokryæ koszty zwi¹zane z leczeniem i 

rehabilitacj¹ Helenki – wizyty u specjalistów oraz dojazdy do szpitala w 

£odzi, w którym obecnie 

przebywa Helenka razem 

ze swoj¹ mam¹ Elwir¹. 

Jedzenie na festyn uda³o 

siê nam uzyskaæ dziêki 

wsparciu szeregu osób, 

które upiek³y ciasta, 

podarowa³y chleb, 

smalec, ogórki. By³a 

równie¿ pyszna 

grochówka wojskowa, 

któr¹ ugotowa³y panie z 

Pami¹tkowa ko³o 

Szamotu³, o Helence 

dowiedzia³y siê od jednego z naszych organizatorów i zechcia³y nam 

pomóc. By³a te¿ pieczona na grillu kie³basa, dostaliœmy j¹ od dobrych 

ludzi  i od Zak³adów Miêsnych Andrzej Bystry ze Swarzêdza. Festyn 

nie odby³by siê bez pomocy szeregu sponsorów i instytucji, jedni 

wsparli nas finansowo, a inni pomogli zapewniæ ró¿ne atrakcje. 

Mieliœmy: dmuchany zamek,  jednoœlady: Stowarzyszenia Mi³oœników 

Motorowerów „Bzyk Raider” i motocykle fanatyków WSK, samochody 

stra¿ackie OSP Kobylnica, food tracki „Wagon Mobilny” i drugi z 

lodami i goframi, Atrakcjami adresowanymi do dzieci by³y: malowanie 

twarzy, wata cukrowa i popcorn, przeja¿d¿ka kucykiem lub quadem. 

Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³ wystêp iluzjonisty, który swoim pokazem 

zdoby³ uznanie wszystkich przyby³ych na festyn. Ca³a imprezê 

prowadzili dla nas 

charytatywnie DJ 

Zet oraz DJ Johny. 

Po podliczeniu 

zawartoœci 

wszystkich puszek 

okaza³o siê, ¿e 

uda³o siê nam 

zebraæ kwotê 

Festyn charytatywny dla Helenki Kulczyk
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12885,22 z³, któr¹ w ca³oœci przekazaliœmy rodzicom Helenki na 

pokrycie najpilniejszych kosztów leczenia. 

Ca³a Dru¿yna Helenki – 14 osób chcia³aby podziêkowaæ za okazan¹ 

pomoc i wsparcie oraz tak liczn¹ obecnoœæ na festynie. To dla nas 

naprawdê wiele znaczy. Zapraszamy te¿ wszystkich na grupê na 

Facebooku  z licytacjami dla Helenki – Dru¿yna Maleñkiej Helenki 

Kulczyk (LICYTACJE) – 

https://www.facebook.com/groups/393461115548632/. Nasz¹ ma³a 

Kruszynkê wspiera równie¿ Fundacja Siepomaga - 

https://www.siepomaga.pl/helenka-kulczyk. Dziêkujemy wszystkim za 

dotychczasow¹ pomoc dla Helenki i prosimy o dalsze wsparcie.

W imieniu Dru¿yny Helenki

 Kamila Jarz¹bek

W minion¹ sobotê, 
18 wrzeœnia 2021 r., 
w Szkole Podstawowej 
w Wierzonce, odby³ siê 
Festyn Rodzinny. By³a to 
ze wzglêdu na pandemiê 
pierwsza, od ponad roku, 
taka impreza rodzinna. 
Festyn poprzedzi³ rajd 
rowerowy. 3-5 osobowe 
rodzinne dru¿yny mia³y 
do przejechania 15 lub 8 km oraz musia³y odszukaæ wskazane wa¿ne 
historycznie lub kulturowo miejsca. W rajdzie wziê³o udzia³ ponad 
30 osób w ró¿nym wieku. Pieni¹dze z wpisowego na rajd zosta³y 
przeznaczone na sfinansowanie leczenia ma³ej Helenki z Kar³owic. 
Zebraliœmy 630 z³. Po powrocie na strudzonych rowerzystów oraz 
pozosta³ych goœci czeka³y przepyszne, ziemniaczane potrawy 
przygotowane przez poszczególne klasy oraz hamburgery. Mo¿na by³o 
równie¿ skosztowaæ domowych ciast, wypiæ kawê, jedno i drugie 

przepyszne. W trakcie 
festynu nauczyciele 
zorganizowali potyczki 
i zabawy zwi¹zane 
 ziemniakiem. Mo¿na 
by³o zmierzyæ siê 
w nastêpuj¹cych 
konkurencjach: na 
najd³u¿sz¹ ziemniaczan¹ 
obierkê, ziemniaczane 
„klocki Lego”, rzut 
ziemniakiem do celu, za³adowanie taczki ziemniaków i przewiezienie 
ich slalomem na czas, bieg z ziemniakiem na ³y¿eczce. Dla 
spragnionych s³odyczy by³a kolorowa i smakowa wata cukrowa oraz 

popcorn. Mimo 
deszczowej d¿d¿ystej 
pogody, w ten dzieñ 
odwiedzi³o nas du¿o 
osób. Dziêkujemy za 
obecnoœæ i wspóln¹ 
zabawê. 

Ewa Madanowska
Fot. Agnieszka Hajduk-

Nowicka, B³a¿ej 
Sienkowski

Œwiêto Pieczonego Ziemniaka

Ju¿ po raz czwarty Szko³a Podstawowa w Wierzonce by³a 
wspó³organizatorem Biegu im. hr.Augusta Cieszkowskiego 
w Wierzenicy. W sobotê 4 wrzeœnia 2021 r. na starcie stawi³o siê 
kilkudziesiêcioro biegaczek i biegaczy oraz mi³oœników nordic walking. 
Piêkna pogoda i uœmiechy na twarzach sportowców to znaki 
rozpoznawcze ka¿dej edycji rozgrywanego na dystansie 5 km Biegu im. 
hr. Augusta Cieszkowskiego. Przed biegiem rozgrzewkê poprowadzi³y 
dwie przesympatyczne instruktorki z Organic Fitness. Mo¿na te¿ by³o 

IV Bieg im. Hr. Augusta Cieszkowskiego w Wierzenicy
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zmierzyæ sobie ciœnienie i poziom cukru. W tym roku biegacze 
wystartowali z parkingu przy koœciele. Nastêpnie przebiegli obok 
dawnych karczmy i m³yna, Alej¹ Filozofów i przez malownicze lasy 
Wierzenicy. Po biegu g³ównym trzydziestka dzieci stanê³a do rywalizacji 
na krótkich dystansach. Jak co roku, Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 
opowiedzieli uczestnikom o Wierzenicy, postaci Augusta 
Cieszkowskiego, a tak¿e oprowadzili po koœciele œw. Miko³aja w 

Wierzenicy. 
Imprezê swoj¹ 
obecnoœci¹ 
uœwietni³a wybitna 
p³ywaczka, 
pierwsza Polka, 
który przep³ynê³a 
kana³ La Manche, 
Teresa 
Zarzeczañska-
Ró¿añska. Pani 
Teresa przekaza³a 
na nagrody dla 
biegaczy swoj¹ 
biografiê z osobist¹ 
dedykacj¹ 

i autografem. Nagrody oraz medale 
ufundowa³o Centrum Medyczne Diagnosis z 
Zalasewa oraz portal wszystkoobieganiu.pl. 
Na wszystkich sportowców, zarówno tych 
ma³ych jak i du¿ych, czeka³ poczêstunek 
przygotowany przez pracowników szko³y 
oraz Radê Rodziców Szko³y Podstawowej 
w Wierzonce. Dziêkujemy wszystkim 
uczestnikom biegu i zapraszamy na pi¹ty ju¿ 
bieg za rok w Wierzenicy.

Ewa Madanowska

Wielkopolscy publicyœci pisz¹cy o naszym regionie zaprosili kole¿anki
 i kolegów z ca³ego kraju na XX Forum Publicystów Krajoznawczych. 
Odbywa³o siê ono w dniach  16-19.09.2021 r. Gospodarze prezentowali 
swoim goœciom powiat poznañski. W sobotê 18 wrzeœnia zawitali do 
Wierzenicy. Ks. Przemys³aw Kompf  opowiada³ im o tym co 
najciekawsze
i najcenniejsze 
w wierzenickiej œwi¹tyni. 
Ja zaznajamia³em ich z 
krypt¹ Cieszkowskich 
i tablic¹ wiedeñsk¹. Pod 
wiat¹ mieli przerwê na 
posi³ek. W grupie blisko 
30 osób byli rzecz jasna 
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cz³onkowie Wielkopolskiego Klubu Publicystów Krajoznawczych. 
Czterej z nich: Pawe³ Anders, Witold Gostyñski, Bogdan Kucharski, 
Zbigniew Szmidt po 16 latach ponownie zawitali do Wierzenicy – 
18 stycznia 2005 r. mia³o tu miejsce spotkanie noworoczne Klubu. Now¹ 
osob¹ w ich gronie by³ Andrzej Billert pomys³odawca Szlaku Koœcio³ów 
Drewnianych wokó³ Puszczy Zielonki.

         W³odzimierz Buczyñski

W porz¹dku obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Swarzêdzu w dniu 

23 lutego 2021 r. by³ punkt; Rozpatrzenie projektu uchwa³y w sprawie 

nadania wyró¿nienia honorowego „Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy 

Swarzêdz” – Jacek Wojciechowski. Uchwa³a zosta³a podjêta 

jednomyœlnie, a miesi¹c póŸniej na uroczystej sesji RM mia³o nast¹piæ 

wrêczenie wyró¿nienia. Podobnie jak rok temu, kiedy takie wyró¿nienie 

otrzyma³ ks. Przemek, pandemia pokrzy¿owa³a szyki i wrêczenie mia³o 

miejsce dopiero podczas XLI sesji RM 27 sierpnia. W uzasadnieniu 

uchwa³y znalaz³y siê zapisy wi¹¿¹ce laureata z Wierzenic¹ i Augustem 

Cieszkowskim. Tak brzmi pe³na jego treœæ.

Pan Jacek Wojciechowski urodzi³ siê w 1948 roku w Poznaniu. 

Ukoñczy³ Politechnikê Poznañsk¹, otrzymuj¹c tytu³ mgr in¿. 

automatyka. W 1990 r. rozpocz¹³ tworzenie przedsiêbiorstwa Utai. 

Firma Utai za³o¿ona zosta³a 18 grudnia 1991 r. pierwotnie jako 

producent tablic rejestracyjnych na rynek polski. Wraz z up³ywem lat 

firma ewoluowa³a w kierunku samowystarczalnego i nowoczesnego 

przedsiêbiorstwa, produkuj¹cego nie tylko tablice, ale równie¿ 

dostarczaj¹cego sprzêt do ich wytworzenia. Od 2001 roku maszyny do 

produkcji tablic s¹ wytwarzane w firmie Utai, co daje mo¿liwoœæ 

kompleksowej obs³ugi klientów – od projektu i budowy maszyn, przez 

ich personalizacjê, po gotow¹ tablicê. W 2012 roku za³o¿ono Joint 

Venture w Rosji. Ruch ten zwiêkszy³ przychody firmy oraz liczbê 

klientów. Dziêki innowacjom technologicznym i automatyzacji linii 

produkcyjnej, w roku 2017 uda³o siê wyprodukowaæ ponad 100 000 000 

tablic, które trafi³y do ponad 50 krajów œwiata. Pan Jacek 

Wojciechowski w firmie Utai realizuje filozofiê Spo³ecznej 

Odpowiedzialnoœci Biznesu - CRS. Propaguje dzia³ania polegaj¹ce na 

wspieraniu spo³ecznoœci lokalnej, aktywnym udziale w akcjach 

spo³ecznych oraz dzia³alnoœæ proekologiczn¹. Dzia³ania z tego zakresu 

s¹ wpisane w sposób zarz¹dzania firm¹ i obok ekonomicznych d¹¿eñ 

stanowi¹ integraln¹ czêœæ polityki firmy. Od wielu lat firma Pana Jacka 

Wojciechowskiego wspiera finansowo organizacje pozarz¹dowe na 

terenie Gminy Swarzêdz. Pomaga Stowarzyszeniu Przyjació³ Dzieci 

Specjalnej Troski im. Leszka Grajka oraz klubowi pi³karskiemu „Piast 

Kobylnica". Corocznie aktywnie wspiera fundacjê Wielkiej Orkiestry 

Œwi¹tecznej Pomocy, miêdzy innymi poprzez licytacjê z³otych 

serduszek podczas fina³ów. Firma Utai przy³¹czy³a siê równie¿ do 

ogólnopolskiego projektu spo³ecznego – Szlachetna Paczka, dziêki 

któremu mo¿e wspieraæ spo³ecznoœci lokalne. Rokrocznie Utai jest nie 

tylko sponsorem, ale i aktywnym uczestnikiem biegu Szpota na 

dystansie 10 km. W 2008 roku, Pan Jacek Wojciechowski jako drugi 

zosta³ uhonorowany tytu³em Przyjaciel Wierzenicy za wsparcie 

renowacji wierzenickiego koœcio³a i remontu œwietlicy w Wierzonce. 

Dla kaplicy w Kar³owicach w 2011 r. ufundowa³ obraz 

przedstawiaj¹cy œw. Piotra. Sfinansowa³ Strategiê Rozwoju So³ectwa 

Gruszczyn. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e Pan Jacek Wojciechowski 

Pan Jacek Wojciechowski Przyjaciel Wierzenicy 2008 
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wielokrotnie bezinteresownie wspomaga³ osoby i rodziny, które znalaz³y 

siê w trudnej sytuacji ekonomicznej. W 2014 r. Pan Jacek 

Wojciechowski ufundowa³ pomnik Augusta Cieszkowskiego, 

znajduj¹cy siê na swarzêdzkim rynku. Firma Utai zaanga¿owa³a siê 

równie¿ w odbudowê Zamku Królewskiego w Poznaniu i wiele innych 

akcji o charakterze charytatywnym. Ponadto firma Utai nie zapomnia³a 

 s³u¿bie zdrowia i przekaza³a maseczki ochronne do Wielkopolskiej Izby 

Lekarskiej by wesprzeæ tych, którzy s¹ na pierwszej linii w walce 

 wirusem. Pan Jacek Wojciechowski swoj¹ prac¹, dzia³alnoœci¹ 

i zaanga¿owaniem w liczne dzia³ania spo³eczne i kulturalne, przyczyni³ 

siê do rozwoju naszej gminy, dlatego zas³uguje na wyró¿nienie 

„Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy Swarzêdz”. 

Laureat swoje wyró¿nienie odebra³ z r¹k burmistrza Marina Szkudlarka 

i przewodnicz¹cej RM Barbary Czachury. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

fot. Aldona M³ynarczyk

3  maja 2007 roku 
pierwszym 
Przyjacielem 
Wierzenicy zosta³ 
Stanis³aw Witecki. 
Laureatk¹ piêtnastego, 
3 maja  2021 r. zosta³a 
œp. Ewa Strycka – 
redaktor naczelna 
„Wieœci Akademickich” 
Uniwersytetu 
Przyrodniczego w 
Poznaniu (UPP). Po 
odczytaniu przez Ewê J. 
Buczyñsk¹ laudacji 

W³adys³aw Strycki – ojciec œp. laureatki odebra³ drewnian¹ 
statuetkê œw. Miko³aja z r¹k Macieja Dominikowskiego – 
redaktora „Wierzeniczeñ” i El¿biety Mazur – ubieg³orocznej 
laureatki. Dziêkuj¹c za ten szczególny dowód pamiêci o córce 
opowiedzia³ jak blisk¹ by³a jej Wierzenica i postaæ Augusta 
Cieszkowskiego.  Spo³ecznoœæ UPP reprezentowali przyjaciele 
laureatki: prof. Ma³gorzata Mañka, Anna Zieliñska-Krybus – 
kierownik Wydawnictwa UPP oraz Lucyna  Borowczyk – 
kole¿anka  z tego¿ wydawnictwa, dr hab. W³adys³awa Kusiak. Na 
jednej z ³awek pojawi³a siê tabliczka z nazwiskiem  Ewy 
Stryckiej.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
fot. W³adys³aw Kusiak

XV Przyjaciel Wierzenicy Msza œw. pod wiat¹. Pomys³ odprawiania Mszy œw. pod wiat¹ 
przyszed³ zupe³nie nagle. Zasmuca³a mnie wizja drugiej Wielkanocy 
œwiêtowanej bez udzia³u wiêkszej grupy ludzi w pustawym koœciele.   
W naszym koœciele z racji przeciwepidemicznych zarz¹dzeñ mog³o 
przebywaæ po kolejnych ograniczeniach 23, 16 i 11 osób. Tych ludzi 
oczywiœcie zawsze by³o trochê wiêcej. Nikomu nie powiedzia³bym 
nigdy: ty nie mo¿esz wejœæ do koœcio³a. Msza œw. pod wiat¹ by³a 
obejœciem tych ograniczeñ. Nie by³o zakazu jak wiosn¹ 2020 roku, ¿e 
nie wolno staæ nawet przed koœcio³em. Ludzie zachowuj¹c dystans 
mogli gromadziæ siê wokó³ œwi¹tyni. Msza œw. Wielkanocna 
w Niedzielê Zmartwychwstania Pañskiego by³a pierwsz¹ odprawian¹ 
pod wiat¹. Zd¹¿y³em j¹ zapowiedzieæ w parafii w czasie Triduum 
Paschalnego, poprzez transmisje internetowe z tych uroczystoœci, 
komunikat na stronie naszej parafii i przy poœwiêceniu potraw w Wielk¹ 
Sobotê. Cieszy³em siê wtedy jak nigdy spor¹ grup¹ ludzi. Na drugi 
dzieñ przysz³o rozczarowanie; poniedzia³ek wielkanocny by³ zimny i 
deszczowy. Nie by³o mowy by Mszê œw. odprawiaæ na dworze. Ludzie 
wiedzieli, ¿e tak bêdzie i du¿ej iloœci osób nie by³o. Brzydka pogoda 
powtórzy³a siê jeszcze jeden raz w pierwszy weekend maja. 2 i 3 maja 
by³o te¿ nieciekawie. Uroczystoœæ wrêczenia kolejnej statuetki 

Zostanie po epidemii
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„Przyjaciela Wierzenicy” odby³a siê w koœciele przy skromnej liczbie 
uczestników uroczystoœci.
PóŸniej ju¿ by³o tylko piêknie. Kiedy zrobi³o siê bardzo ciep³o poczu³em 
jakim b³ogos³awieñstwem jest ta liturgia sprawowana na wolnym 
powietrzu w cieniu alei lipowej. Nikt nie musia³ siê dusiæ, do tego 
przestronnie, ze wzglêdu na zagro¿enie epidemiologiczne, bezpiecznie. 
Za ka¿dym razem by³o sporo ludzi. W niedzielê 12 wrzeœnia 
zapowiedzia³em, ¿e od nastêpnego tygodnia wracamy do wnêtrza 
œwi¹tyni. Wypowiada³em to w przekonaniu, ¿e w przysz³ym roku od 
pocz¹tku maja wrócimy ze Msz¹ œw. pod wiatê. Powiew wiatru nie raz 
dawa³ mi podpowiedŸ, ¿e by³o to jakieœ Bo¿e tchnienie. 

Rodzinna I  Komunia Œwiêta. W ubieg³ym roku  œwiêtowanie    
I Komunii Œwiêtej  mia³o charakter uroczystoœci œciœle rodzinnych. 
Czasami by³o jedno dziecko, kilka razy by³a dwójka. Du¿a czêœæ 
z ubieg³orocznego rocznika przyjê³a moj¹ propozycjê by uroczystoœæ 
komunijna ich dzieci odby³a siê rok póŸniej 16 maja 2021. Kiedy to 
mówi³em, nie zdawa³em sobie sprawy, ¿e za rok o tym czasie bêdziemy 
niemal w szczycie epidemii i ¿e wspólna uroczystoœæ te¿ nie bêdzie 
mo¿liwa. Tym razem ju¿ nic nie przek³ada³em i prosi³em by rodzice 
indywidualnie zg³aszali siê dla ustalenie terminu uroczystoœci swoich 
dzieci. Zaczê³y siê one 2 maja i skoñczy³y 18 wrzeœnia.  Jedno, trójka, 
czwórka dzieci na jeden raz.  

W czasie tego okresu nabra³em przekonania, ¿e tak jest lepiej ni¿ przy 
zbiorowej uroczystoœci. Dlatego te¿ zwyczaj ma³ych rodzinnych spotkañ 
w koœciele pozostanie u nas na d³u¿ej. Najbardziej zawsze mnie bola³o 
to, ¿e przy 20–25 dzieciach, liczba osób obecnych na uroczystoœci 
I Komunii Œwiêtej siêga³a 400–500 osób. Gdzie tu pomieœciæ tak¹ liczbê 
goœci w naszym koœciele. 80 % zgromadzonych pozostawa³a na dworze. 
Czasem mia³em przeœwiadczenie, ¿e jest to zorganizowana obraza 
Boska. Ludzie rozmawiaj¹, chodz¹, u wielu nie by³o widaæ ¿adnego 
skupienia. Czasem specjalnie prosi³em by jednak siê wyciszyæ i staraæ 
siê w³¹czyæ w prze¿ywanie uroczystoœci. Ale rozumia³em, ¿e dla wielu 
by³o to trudne.  

W czasie tych ma³ych rodzinnych spotkañ wszyscy uczestnicy 
uroczystoœci byli obecni w œwi¹tyni, dla ka¿dego by³o miejsce, 
wszystkich mo¿na by³o zauwa¿yæ, ka¿dy by³ wa¿nym goœciem. . 
Zupe³nie inne by³o skupienie. Najbli¿si bardziej siê aktywizuj¹
bo tak naprawdê nie ma siê za kogo schowaæ. S³owo mo¿na bardziej 
zindywidualizowaæ i skierowaæ do tych konkretnych ludzi i tego 

dziecka. W sobotê 18 wrzeœnia rozpocz¹³ siê nowy cykl przygotowañ 
dla dzieci z rocznika 2012, które w 2022 roku maj¹ planowo przyst¹piæ 
do I Komunii Œwiêtej. S¹dz¹c po reakcjach, myœlê, ¿e pomys³ ten 
spodoba³ siê rodzicom. Zreszt¹ niektórzy zapobiegliwi, ju¿ wczeœniej 
rezerwowali sobie terminy swoich uroczystoœci.

Dezynfekcja r¹k.  Zawsze mia³em i mam nadal nawyk mycia r¹k przed 
wyjœciem do koœcio³a na liturgiê. Latami wydawa³o siê, ¿e to wystarczy. 
W ubieg³ym roku ka¿dy chyba przerobi³ wyk³ad o tym jak przenosz¹ siê 
bakterie, jak mo¿na siê zaraziæ, jak roznosi siê samemu bakterie. Dla 
wszystkich by³a to przydatna i po¿yteczna lekcja. Zaczê³o siê myœlenie 
o niedotykaniu rzeczy niepotrzebnych. Pojawi³a siê ostro¿noœæ Sam 
przeœledzi³em swoj¹ drogê. Umy³em rêce, wychodzê z domu: dotykam 
klamki, kluczy, po drodze czasem siê z kimœ wita³o.  
W koœciele znowu klamka, zamek klucze, w³¹cznik œwiat³a. To zauwa¿y 
u siebie ka¿dy. Dlatego dobrym zwyczajem sta³a siê dezynfekcja r¹k,   
w koœciele obowi¹zkowa, tu¿ przed samym momentem rozdzielania 
Komunii Œwiêtej. W czasie wakacyjnych wyjazdów, kiedy odprawia³em 
Msze Œwiête w rozmaitych miejscach, wszêdzie rozgl¹da³em siê gdzie 
znajduje siê ten „szprycownik” i zauwa¿a³em, ¿e nie zawsze by³ pod 
rêk¹. Wed³ug naszych lokalnych rozporz¹dzeñ, ma on byæ pod rêk¹, do 
tego widoczny dla ludzi. Niezale¿nie od trwania epidemii to zostanie. 
Bo dzisiaj po tych pandemicznych doœwiadczeniach staje siê 
oczywistoœci¹.
                                                                            x Przemys³aw Kompf

Nie mam ¿adnych ca³oœciowych danych ale te które posiadam 
pozwalaj¹ powiedzieæ, ¿e w tym roku Wierzenica sta³a siê najwiêkszym 
pod wzglêdem iloœci œlubów miejscem w naszej diecezji lub te¿ jest
 w najœciœlejszej czo³ówce. Przy rozmaitych okazjach bêdê to sobie 
sprawdza³. W tym roku liczba zawartych ma³¿eñstw w Wierzenicy 
przekroczyæ powinna 60. Do koñca wrzeœnia odby³o siê ju¿ 45 
uroczystoœci, wszystkie zapowiedziane na paŸdziernik œluby, w liczbie 
11, siê potwierdzi³y. Co najwy¿ej mo¿e wiêc jakaœ pojedyncza para 
w samej  koñcówce  roku zrezygnowaæ. Poprzedni rekord z roku 2019 
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wynosi³ 53, a jeszcze wczeœniej w 2016 roku 51.W ubieg³ym 
pandemicznym roku by³o tylko 35 zawartych w Wierzenicy ma³¿eñstw.
.
W ca³ej gminie Swarzêdz wszystkie parafie razem maj¹ mniej  œlubów 
ni¿ ma³a, skromna Wierzenica. To wiem od pracowników naszego 
Urzêdu Stanu Cywilnego. W gminie Czerwonak jest tak samo. 
Myœla³em, ¿e mo¿e w Kicinie albo w Owiñskach jest podobnie jak 
u nas. Okazuje siê, ¿e nie. Liczby s¹ skromne. Mia³em okazjê dopytaæ     
o œluby w Poznaniu w koœciele ks. Marcina Wêc³awskiego przy Rynku 
Wildeckim. W tym roku bêdzie tam 35 œlubów, licz¹c ju¿ tak¿e te do 
grudnia zg³oszone.

Powodzenie 
Wierzenicy jest 
splotem pewnych 
korzystnych dla 
niej okolicznoœci: 
urok œwi¹tyni jako 
zabytku, bliskoœæ 
kilku rozmaitych 
sal weselnych i 
stosunkowo ma³o 
upierdliwy 
gospodarz parafii, 

to wszystko sprzyja temu miejscu. Osobiœcie nikogo nie namawiam ¿eby 
tu œlubowa³, pary zjawiaj¹ siê same, czasem w pierwszym kontakcie 
pisz¹ na pocztê internetow¹. Niech tak trwa. Jest to jednak wyzwanie, 
konieczne do uwzglêdnienia w perspektywie czekaj¹cej nas renowacji 
zewnêtrznej koœcio³a. Nie chcia³bym ¿eby w którymœ momencie na 
d³u¿szy czas koœció³ zosta³ zamkniêty dla nowo¿eñców.

Dla mnie jako duszpasterza miejsca b³ogos³awienie par jest mi³ym 
zajêciem. Mam okazje stale patrzeæ na ludzi szczêœliwych, którzy maj¹ 
jakieœ swoje plany, marzenia. Jest to przyjemne.

Pamiêtam jak w 2007 roku mocowaliœmy na œcianie koœcio³a przy 
ambonie odnowion¹ p³askorzeŸbê Œw. Walentego. Pomodli³em siê wtedy 
trochê ¿artobliwie: „Walenty rozrabiaj”. W 2008 roku, a wiêc ju¿ w roku 
nastêpnym liczba par œlubuj¹cych w Wierzenicy niemal siê podwoi³a. 
Skoczy³a z 18 na 34.To by³ pierwszy rekord, poprawiony dopiero w 

2015 liczb¹ 42. Potem by³o jeszcze wiêcej nowo¿eñców. Modlitwê t¹ 
powtarza³em przy ró¿nych okazjach jeszcze wielokrotnie.

Przy œlubie z dnia 18 wrzeœnia, a wiêc jednym z ostatnich, prze¿y³em 
zaskakuj¹cy moment. Na koñcu uroczystoœci po b³ogos³awieñstwie, w 
chwili gdy nowo¿eñcy siê podpisywali w ksiêdze œlubnej (jeden podpis 
publiczny), podesz³a do mnie mama pani m³odej   i powiedzia³a: „Niech 
ksi¹dz im powie, ¿eby dotknêli Œw. Walentego. S³ysza³am jak kiedyœ 
ksi¹dz o nim opowiada³ (kiedy, gdzie, nie wiem). Niech ich mi³oœæ 
bêdzie piêkna”. Oczywiœcie, proœbê mamy nowo¿eñcom przekaza³em i 
oboje weszli na ³awkê i ju¿ dalej bez dalszego podsadzania dotknêli 
Œw.Walentego.

Lubiê i cieszê siê, kiedy jakiœ czas potem pary ma³¿eñskie, które 
œlubowa³y w Wierzenicy chc¹ tutaj prze¿yæ uroczystoœæ chrztu œw. 
swoich dzieci. To chyba jest  znakiem, ¿e te osoby doœwiadczy³y tu 
jakiegoœ dobra. W tym roku takich chrztów by³o ju¿ 17, (nie liczê w tym 
naszych parafialnych), wiêcej ni¿ 50 % ogólnej liczby. Lubie te¿ 
odprawiaæ wszystkie Msze œw. rocznicowe. Czasami jest z tym k³opot, 
bo pary zg³aszaj¹ siê na ostatni¹ chwilê i trzeba odprawiaæ coœ 
dodatkowo. S¹ takie pary, które zjawiaj¹ siê tu co roku. Rocznice ich 
staja siê coraz powa¿niejsze. O niektórych ju¿ nawet pamiêtam i sam im 
rezerwujê bo wiem, ¿e jak oni sobie przypomn¹ mo¿e ju¿ byæ trochê 
póŸno.
                                                    x Przemys³aw Kompf

Co dalej z oœrodkiem Caritas?
Nie raz osoby zamieszkuj¹ce na naszym terenie, a tak¿e i inni 
dopytywali mnie, co dalej z oœrodkiem Caritas w Wierzenicy.. 
Mówi³em, ¿e nie wiem. Czas epidemii nie sprzyja podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji. Sprawa na razie jest zawieszona. Poniewa¿ 
swoja obecnoœci¹ nie narzucam siê Kurii Metropolitalnej, nie mia³em 
okazji dopytywaæ siê co w tym temacie siê dzieje. Tak¿e z dyrektorem 
Caritas nie widzia³em siê chyba od wrzeœnia ubieg³ego roku. W po³owie 
czerwca na swojej poczcie znalaz³em komunikat kurialny rozes³any do 
wszystkich parafii diecezji informuj¹cy, ¿e w czasie wakacji i tak¿e 
póŸniej oœrodek Caritas w Wierzenicy bêdzie przyjmowa³ grupy 
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Mówi³em, ¿e nie wiem. Czas epidemii nie sprzyja podejmowaniu 
jakichkolwiek decyzji. Sprawa na razie jest zawieszona. Poniewa¿ 
swoja obecnoœci¹ nie narzucam siê Kurii Metropolitalnej, nie mia³em 
okazji dopytywaæ siê co w tym temacie siê dzieje. Tak¿e z dyrektorem 
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zorganizowane i indywidualne osoby na wypoczynek, rekolekcje itp. Dla 
organizatorów letniego wypoczynku z rozmaitych parafii jest to 
wiadomoœæ trochê spóŸniona. Na ogó³ wyjazdy grupowe planuje siê 
trochê wczeœniej ni¿ dopiero w czerwcu. Co do jesieni i póŸniej to jest 
szansa, by chocia¿ trochê to miejsce o¿ywiæ.
     

                        Czcigodny Ksiê¿e Proboszczu

Chcielibyœmy poinformowaæ, ¿e pojawi³a siê mo¿liwoœæ organizowania 
wyjazdów do naszego oœrodka znajduj¹cego siê w Wierzenicy (15 km od 
Poznania). W oœrodku jest 28 miejsc noclegowych w pokojach 3 i 4 
osobowych. Oœrodek po³o¿ony jest w spokojnej okolicy. Na jego terenie 
znajduje siê kaplica (? dop. xpk), boisko stó³ do ping-ponga, bilard, 
si³ownia, rzutnik oraz grill. Wy¿ywienie ka¿da grupa zapewnia sobie we 
w³asnym zakresie. Po wczeœniejszym ustaleniu istnieje mo¿liwoœæ 
skorzystania z pomocy w kuchni, aby móc przygotowaæ posi³ki.

Jest to idealne miejsce na wyjazdy z m³odzie¿¹ lub innymi 
grupami formacyjnymi. Przez miejscowoœæ przebiega Szlak Koœcio³ów 
Drewnianych. Tu¿ obok oœrodka znajduje siê przepiêkny drewniany  
koœció³ œw. Miko³aja zbudowany pod koniec XVI wieku. Jest to równie¿ 
miejsce przez, które przechodzi szlak œw. Jakuba do Santiago de 
Compostela

Na miejscu nie ma poœcieli, ani rêczników, dlatego ka¿dy 
uczestnik powinien zabraæ ze sob¹ œpiwór. Nie ma równie¿ dostêpu do 
internetu. Do miejscowoœci mo¿na dojechaæ autobusem.

Koszt pobytu dla jednej osoby to 40 z³ za dobê. Za dodatkow¹ 
op³at¹ istnieje mo¿liwoœæ przygotowania miejsca na ognisko. Istnieje 
równie¿ mo¿liwoœæ jednodniowego skorzystania z oferty oœrodka (bez 
noclegu), koszt do uzgodnienia.
                        
                                        Ks. Marcin Janecki
                    Dyrektor Caritas Archidiecezji Poznañskiej

Maruszka – pocz¹tek drugiej dekady
Sytuacja epidemiologiczna w czerwcu 2021 r.  nadal, choæ w 
mniejszym stopniu ni¿ przed rokiem, rzutowa³a na wiele wydarzeñ. 
W Wierzenicy by³a procesja Bo¿ego Cia³a, chocia¿ nie w 
tradycyjnej formie – wierni siedzieli rozproszeni wokó³ wiaty, a w 
zasiêgu ich wzroku wêdrowa³ celebrans ze swoim orszakiem. 
Nastêpnego dnia – w pi¹tek 4 czerwca przy figurze na Maruszce  
zosta³a odprawiona msza. Zapocz¹tkowa³a ona drug¹ dziesi¹tkê 
modlitewnych spotkañ w tym miejscu, w pi¹tek po Bo¿ym Ciele. Po 
dwóch latach ponownie msza sprawowana by³a przedwieczorn¹ 
por¹. Przyby³a na ni¹ podobna jak innymi laty grupa osób. Jak od lat 
byli to g³ównie mieszkañcy Mielna i Klin, ale te¿ Dêbogóry, 
Kar³owic, Wierzonki czy Poznania. Tradycja zobowi¹zuje i wobec 
tego nie by³o zaskoczeniem, ¿e otoczenie figury by³o perfekcyjne 
wysprz¹tane, a modlitewne spotkanie zakoñczy³a agapa. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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