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Wyró¿nienie „Przyjaciel Wierzenicy” ma swoj¹ coraz d³u¿sz¹ historiê. 
W tym roku mija 15 lat od chwili kiedy wrêczaliœmy je po raz pierwszy. 
Dzisiaj mamy kolejn¹ 16 ju¿ osobê wyró¿nion¹. Po raz trzeci z rzêdu 
honorujemy kobietê.  

Pani Izabela Król zosta³a zg³oszona do wyró¿nienia po raz pierwszy 
przed dwoma laty i od razu sta³a siê mocnym kandydatem. Wtedy, 
jeszcze przed rozpoczêciem pandemii i wszystkich póŸniejszych 
ograniczeñ z tym zwi¹zanych, rozwa¿aliœmy jej nazwisko w zestawieniu 
z drugim, osoby, która tak¿e wspiera³a nas realizacji naszych 
caritasowych i zarazem parafialnych projektów pomocy spo³ecznej. 
Pamiêtam nasz¹ ¿yw¹ dyskusjê, która ostatecznie w tamtej chwili 
wskaza³a Pani¹ El¿bietê Mazur. Wiedzieliœmy, ¿e Pani El¿bieta zmaga 
siê z powa¿n¹ chorob¹ i ¿e z tego powodu przerwa³a swoj¹ pracê 
zawodow¹. Dziêkuj¹c za wiele dobrych rzeczy i honoruj¹c j¹ chcieliœmy 
byæ dla niej dodatkowym wsparciem w walce z dolegliwoœciami 
choroby.

Rok temu praktycznie dyskusji nie by³o. Byliœmy mocno zaskoczeniu 
kiedy we wrzeœniu 2020 roku zmar³a w m³odym wieku œp. Pani Ewa 
Strycka, redaktor naczelna „Wieœci Akademickich” Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Te¿ jej nazwisko czasami wyp³ywa³o 
w naszych rozmowach ale zawsze byli jacyœ wa¿niejsi. Ona jako cicha 
i skromna osoba pozostawa³a gdzieœ z ty³u. Jednak w obliczu œmierci. 
wszystko siê zmienia. Pierwsze moje skojarzenie na wieœæ o jej zgonie 
by³o: „odszed³ Przyjaciel Wierzenicy”. Kiedy przysz³o nam rozmawiaæ 
o wyró¿nieniu w pocz¹tku 2021 roku, wszyscy uznaliœmy to samo: Pani 

Ewa teraz, zaraz, poœmiertnie 
albo ju¿ nigdy. O nikim 
innym nie rozmawialiœmy.

W tym roku, mogê zdradziæ 
trochê kulis naszych 
zespo³owych rozmów, 
dyskusji te¿ ¿adnej nie by³o. 
Wszyscy dobrze pamiêtaliœmy 
nasze spotkanie z przed 
dwóch lat. Wszystko by³o 
aktualne. By³a wiêc tylko 
jedna kandydatura Pani 
Izabeli. 

Nigdy nie mia³em obawy o to 
czy bêdziemy po latach mieli 
kogo honorowaæ naszym 
wyró¿nieniem, skoro otrzyma³ 
je ju¿ ten i tamten i jeszcze 
ktoœ, natomiast nie raz mia³em 
odczucie, ¿e nasi Przyjaciele 
na swoje wyró¿nienie musz¹ 
czasami czekaæ zbyt d³ugo. Tak w³aœnie jest w tym przypadku.

Przygotowuj¹c wprowadzaj¹ce s³owo odczuwam pewn¹ trudnoœæ. 
Przychodzi mi bowiem przedstawiæ osobê, której nie pozna³em 
osobiœcie, któr¹ zobaczê po raz pierwszy w dniu 3 Maja w czasie naszej 
uroczystoœci. Nie mog³em siê z ni¹ spotkaæ wczeœniej bo na sta³e 
mieszka i pracuje w Warszawie. 

Pani¹ Izabelê znamy z realizowanej na naszym terenie od wielu lat 
œwi¹tecznej bo¿onarodzeniowej akcji „Gwiazdor”. Program 
przygotowany zosta³ z myœl¹ o radoœci dzieci zamieszka³ych 
w niezamo¿nych œrodowiskach. Jest to pomys³ autorski Pani Izabeli. 
Jego pocz¹tki przed ponad 18. laty, jak to zwykle bywa, by³y skromne, 
z ma³ym zasiêgiem. Wkrótce jednak dziêki osobistemu zaanga¿owaniu 
Pani Izabeli, jej szerokim kontaktom zawodowym i zdolnoœciom 
organizacyjnym, akcja nabra³a tak szerokiego rozmachu, ¿e objê³a na 
terenie ca³ego kraju kilka tysiêcy dzieci po stronie obdarowanych 
i drugie tyle, a mo¿e i jeszcze wiêcej osób po stronie ofiarodawców. 
Akcja nie przyhamowa³a nawet pomimo pandemicznych ograniczeñ. 
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Dzieci nie mog³y d³ugimi 
miesi¹cami uczêszczaæ na 
zajêcia w œwietlicy. Znalaz³ 
siê jednak sposób na to by 
stosowny list z dzieciêcymi 
proœbami przygotowaæ. 

Dzieci uczêszczaj¹ce do 
œrodowiskowych œwietlic 
jesieni¹ pisz¹ listy do 
Gwiazdora (w zale¿noœci od 
lokalnej tradycji: do 
Œw. Miko³aja, albo do 
Anio³ka). Pisz¹ co chcia³yby 
otrzymaæ w prezencie na 
Bo¿e Narodzenie. Zebrane 
listy oddaje siê w rêce osób, 
które chc¹ zrealizowaæ 
dzieciêce marzenia. 
Niektórzy ofiarodawcy 
przyk³adali siê mocno do 
realizacji zadania. Zebrane 
w komplecie paczki kilka dni 
przed œwiêtami przywo¿one 
s¹ do wskazanych miejsc. 

W liœcie przekazanym mi 
poczt¹ elektroniczn¹ Pani 
Izabela napisa³a: „Akcjê t¹ 
koordynujê prywatnie. Nie 
jestem ¿adn¹ fundacj¹. 
Udaje mi siê dziêki 
wspania³ym osobom, które 
mi zaufa³y. Np. jest taka 
firma CAT LC, która jest 
moim Nadwornym 
Reniferem i za darmo 
rozwozi mi paczki po ca³ej 
Polsce... s¹ wspaniali. 
Jestem z bran¿y 
ubezpieczeniowej, czemu 

przypisujê du¿¹ zas³ugê mojej skali. Bran¿a ubezpieczeniowa oparta 
jest na relacjach i zaufaniu, i w taki sposób trafia na podatny grunt. 
Sama akcja Gwiazdor wziê³a siê z Poznania, gdzie ma swoje korzenie. 
Od chyba ju¿ 18 lat. Bo to w³aœnie w Poznaniu do dzieci przychodzi 
Gwiazdor. My w Warszawie mamy Œwiêtego Miko³aja. Kontakt do 
Caritas mia³am od kole¿anki z Poznania – Iwonki. Dosta³am t¹ 
placówkê od dawna i tak kontynuujê wsparcie dla niej od lat”.

Rzeczywiœcie, w t¹ akcjê w³¹czone zosta³y przed wielu laty nasze 
œwietlice w Wierzonce, Kar³owicach i Wierzenicy. Nie raz tu na miejscu 
mieliœmy okazjê podziwiaæ sprawne dzia³anie organizatora akcji 
Gwiazdor. Nie raz widzieliœmy radoœæ dzieci, kiedy przyjmuj¹c 
œwi¹teczn¹ paczkê znajdowa³y w niej wymarzon¹ zabawkê lub coœ 
innego co sprawia³o im wielk¹ przyjemnoœæ. 

Od Pani Izy dowiedzia³em siê, ¿e ma 46 lat i ¿e samotnie wychowuje 
14-letni¹ córkê Olê, która jest, jak napisa³a, „piêknym i dobrym 
dzieckiem” i która „od pocz¹tku uczestniczy w tej akcji i mi pomaga”. 
„Prywatnie mam duszê podró¿nika. Uwielbiam podró¿owaæ. Podró¿uje 
od 1999 roku, a odk¹d pojawi³a siê Ola, podró¿ujê razem z ni¹”. 

Honoruj¹c wyró¿nieniem „Przyjaciela Wierzenicy” pragniemy wyraziæ 
wdziêcznoœæ za pamiêæ o naszych dzieciach i za wieloletnie 
zaanga¿owanie. 
Pani Izo, Olu dziêkujemy za Wasz piêkny przyjazd do Wierzenicy. 
Wyra¿am wielk¹ radoœæ z tego osobistego spotkania.

 x Przemys³aw Kompf
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Ka¿dego roku przypominamy „Przyjació³ Wierzenicy”
i za ka¿dym razem dziêkujemy
Wyró¿nienie „Przyjaciel Wierzenicy” istnieje od 2007 roku. Jest to 
honorowa nagroda redakcji „Wierzeniczeñ” i zarz¹du Stowarzyszenia 
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. Wrêczamy j¹ zawsze 
3 Maja, w dniu parafialnego odpustu ku czci Maryi Królowej Polski 
i Matki Wierzenicy. Wyró¿niona osoba otrzymuje drewnian¹ statuetkê 
Œw. Miko³aja wyrzeŸbion¹ przez Pana Piotra Woliñskiego z Kcyni 
(te¿ „Przyjaciela Wierzenicy”). Honorujemy w ten sposób osoby spoza 
naszego miejsca, które nam pomaga³y i œwiadczy³y jakieœ dobro naszej 
spo³ecznoœci.

Aktywnoœæ na swoim terenie traktujemy jako powinnoœæ wobec miejsca, 
w którym siê ¿yje. Nie honorujemy siebie, swoich zas³ug. Doceniamy 
tych innych, którzy wcale nie musieli, a chcieli œwiadczyæ nam dobro.

Z wdziêcznoœci¹ wspominamy wszystkich „Przyjació³ Wierzenicy”. 
W dniu 3 Maja, kiedy ukazywa³y siê w kolejnych latach 
„Wierzeniczenia” opisywaliœmy zawsze sylwetki tych wyró¿nionych 
Dzisiaj tylko przypominamy ich imiona i nazwiska. Raz jeszcze 
wszystkim za ich dobroæ dziêkujemy.

2007 Pan Stanis³aw Witecki 
2008 Pan Jacek Wojciechowski
2009 Pan Jacek Kowalski
2010 Pan Marek Krygier
2011 Pan Kazimierz Okupnik (poœmiertnie)
2012 Pan Józef Banaszak
2013 Pañstwo Magdalena i Jacek Gorczyca
2014 Pan Zbigniew Kundzewicz
2015 Pan Mieczys³aw Kasprzyk
2016 Pan Andrzej Lajborek
2017 Pan Piotr Woliñski
2018 Pan Marian Szkudlarek
2019 Pan Grzegorz Skrzypczak 
2020 Pani El¿bieta Mazur
2021 Pani Ewa Strycka (poœmiertnie)
2022 Pani Izabela Król. 

W perspektywie roku 2023 te¿ ju¿ chodzi mi po g³owie imiê i nazwisko 
kolejnej osoby.                                                                                   xpk

Wielkanoc z goœæmi z Ukrainy
o¿y³ nasz oœrodek Caritas

Tegoroczn¹ Wielkanoc w czêœci pozakoœcielnej spêdzi³em w du¿ej 
mierze z rodzinami, które przyby³y do nas z Ukrainy. Szereg rodzin 
odwiedzi³em w ich domach w miejscu tymczasowego pobytu na terenie 
naszej parafii. Przy okazji by³a mo¿liwoœæ spotkania siê rodzinami 
gospodarzy tych miejsc. 

Do sto³u œwi¹tecznego w wielkanocne wczesne popo³udnie usiad³em 
razem z rodzinami z Ukrainy znajduj¹cymi siê w naszym oœrodku. 
(Bêd¹c w Wierzenicy z racji koœcielnych obowi¹zków nigdy nie jad³em 
wczeœniej wielkanocnego œniadania.) Parafia wziê³a na siebie 
przygotowanie œwi¹tecznego sto³u. Moja rola skoñczy³a siê jednak na 
dokonaniu zakupów. Pomog³em te¿ w ustawieniu sto³ów, nakryciu 
obrusów, rozstawieniu talerzy i sztuæców. Ta czêœæ prac wykonana by³a 
w sobotê wieczorem. Nie bra³em siê jednak za uk³adanie jedzenia na 
pó³miskach i talerzach. Tak¿e za jakiekolwiek inne œwi¹teczne 
dekoracje, które s¹ piêknym zdobnikiem sto³u. Tu potrzebna by³a 
pomoc. Bardzo za ni¹ dziêkujê. Tak¿e za przyniesione ciasto, którego 
by³o doœæ sporo. Chêtnie by³o ono próbowane. Dziêkujê te¿ za 
wszystkie inne s³odkie podarunki podrzucone wczeœniej na probostwo. 
Dziêki temu mog³em obdarowaæ dzieci i trochê tak¿e doros³ych 
s³odkimi zaj¹czkami. 

D³ugo siedzieliœmy przy stole. Powiedzia³em naszym goœciom, ¿e mniej 
wiêcej tak wygl¹da w Polsce œwi¹teczny stó³ w ka¿dym domu. 
Poniewa¿ prawos³awna Wielkanoc nie pokrywa siê w terminie 
z katolick¹, oni swoj¹ bêd¹ mieli dopiero za tydzieñ. Opowiada³y mi 
kobiety o tym jak tam przygotowuje siê œwiêta w rodzinach. 
Powiedzia³em im, ¿eby na niedzielê przygotowa³y dla siebie taki stó³. 
Parafia oczywiœcie w tym dopomo¿e. Wybiegaj¹c trochê w przód 
pomyœla³em sobie, a mo¿e by panie z Ukrainy przygotowa³y dla nas 
barszcz ukraiñski albo coœ innego na dzieñ 3 Maja, kiedy mam nadziejê, 
bêdziemy wreszcie mogli spotkaæ siê pod wiat¹ po Mszy œw...

W czasie tego spotkania widaæ ich by³o wielk¹ têsknotê za swoimi 
bliskimi. Co chwilê ktoœ wspomina³ swój dom. Chocia¿ tutaj czuj¹ siê 
dobrze, na nic nie narzekaj¹, wyra¿aj¹ wdziêcznoœæ za wszelk¹ 
¿yczliwoœæ, której doœwiadczaj¹, myœlami s¹ ze swoimi bliskimi, którzy 
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2019 Pan Grzegorz Skrzypczak 
2020 Pani El¿bieta Mazur
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Wielkanoc z goœæmi z Ukrainy
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wszystkie inne s³odkie podarunki podrzucone wczeœniej na probostwo. 
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barszcz ukraiñski albo coœ innego na dzieñ 3 Maja, kiedy mam nadziejê, 
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zostali w Ukrainie. Bardzo martwi¹ siê o nich, w sensie dos³ownym 
o nich dr¿¹. Ogl¹da³em ich zdjêcia rodzinne, s³ucha³em rodzinnych 
opowieœci. Jedna z osób pokaza³a mi zdjêcie ruin i powiedzia³a, tak teraz 
wygl¹da mój dom. Wszystkie doros³e osoby maj¹ na bie¿¹co informacje 
co dzieje siê w ich miejscowoœciach. Stale s¹ z bliskimi w kontakcie. 
Wiêkszoœæ, a mo¿e nawet wszyscy z tych co s¹ w oœrodku, chc¹ jak 
najprêdzej wracaæ na Ukrainê. O swoich stronach rodzinnych mówi¹ 
jako o czymœ piêknym do czego chce siê wracaæ.

W³aœnie w czasie spotkania przy stole przyszed³ mi do g³owy pomys³ 
z rowerami. Na dworze by³o dosyæ ciep³o. Dzieci mówi³y, ¿e nie maj¹ 
co robiæ i ¿e chêtnie by sobie pojeŸdzi³y. W poniedzia³ek wielkanocny 
powiedzia³em o tym w koœciele. Rowery siê znalaz³y. Bardzo dziêkujê 
za nie. W jednym wypadku nie wiem kto go ofiarowa³. Nie by³o mnie 
akurat w domu. 

Teraz dodam jeszcze parê informacji o ¿yciu oœrodka jako ca³oœci. 
Przede wszystkim liczba osób w nim przebywaj¹cych jest zmienna. 
Z 28 osób, które przyjecha³y 31 marca do chwili obecnej zosta³o 16. 
Reszta gdzieœ siê porozje¿d¿a³a do innych miejsc. Ka¿dy gdzieœ tam 
szuka³ swojej szansy. W poniedzia³ek wielkanocny o 7:00 zawioz³em na 
dworzec kolejowy do Poznania pani¹, która po po³udniu tego dnia 
wylatywa³a samolotem do Kanady do swojej córki (szczêœliwie dotar³a 
do celu). Z Ukrainy poucieka³o wiele osób z poszczególnych rodzin. 
Teraz w Polsce oni siê odnajduj¹ i próbuj¹ po³¹czyæ ze sob¹ w jakimœ 
miejscu. Ormianka, któr¹ przedstawia³em w koœciele pojecha³a do 
swojej matki do Warszawy. 
W miejsce tych, którzy wyjechali pojawi³a siê 4 osobowa rodzina. 
Wzruszaj¹ce, prababcia z wnuczk¹ i prawnukami. W sensie dos³ownym 
nie mieli przy sobie nic. Kilka dni mieszkali u kogoœ w Swarzêdzu 
u rodziny, która podzieli³a siê z nimi swoj¹ bied¹ i ciasnot¹. D³u¿ej tam 
nie mogli byæ. Dobrze, ¿e mia³em od kogoœ sporo odzie¿y do 
przymiarki. Babunia, skromna kobieta, mówi³a, jak ja mam chodziæ 
w takim ubraniu... trochê wydawa³y jej siê te stroje za nowoczesne. To 
by³y oczywiœcie zwyk³e ubiory, ¿adnych ekstrawagancji nie by³o. Tyle 
tylko, ¿e moda do której przywyk³a babunia by³a zupe³nie inna ni¿ stroje 
dzisiejsze. 

Poza wspomnian¹ ostatni¹ rodzin¹ nasi uchodŸcy przedtem rozlokowani 
byli w Zaniemyœlu w du¿ym oœrodku Caritas. Wielu z nas zna to 
miejsce. Tam spêdzili kilka, kilkanaœcie dni i w tym czasie zd¹¿yli sobie 
za³atwiæ wszystkie sprawy rejestracyjne, z nadaniem numeru PESEL 

zwi¹zane ze œwiadczeniami, które bêd¹ im przys³ugiwaæ, tak¿e 
pozak³adali konta bankowe. U nas nie musieli ju¿ wiêc tego robiæ.

Niektóre osoby staraj¹ siê o pracê, pierwsze z nich ju¿ j¹ podjê³y. Do 
szko³y w Wierzonce trafi³a trójka uczniów - dwaj ch³opcy do 4 klasy, 
dziewczynka do pierwszej. Towarzyszy³em mamom przy zapisie tych 
dzieci. Dziewczynka w pierwszej chwili ba³a siê iœæ z pani¹ 
wychowawczyni¹ do klasy ale mi poda³a rêkê i powiedzia³a, ¿e ze mn¹ 
pójdzie. Mama w tym czasie wypisywa³a dokumenty.

Z dzieæmi pojawi³ siê zaraz problem zdrowotny. 10-letni ch³opcy 
zachorowali. Maluchy na szczêœcie s¹ na razie zdrowe. Potrzeba by³o 
lekarza. Bogu dziêkujê, ¿e w zasiêgu rêki mamy lekarzy, do których 
mo¿na zadzwoniæ i poprosiæ o pomoc. Bardzo im za to dziêkujê. 
O wszystkich mo¿na powiedzieæ, ¿e s¹ anio³ami tego miejsca.

Od czasu do czasu pojawia siê jakiœ problem techniczny. W tych 
sprawach kobiety najbardziej potrzebuj¹ pomocy. Na bie¿¹co zjawiaj¹ 
siê osoby, które s¹ zatrudnione przez Caritas i wykonuj¹ one rozmaitego 
rodzaju naprawy. 
Kilka razy jednak 
tak¿e parafia 
organizowa³a 
pomoc. Ju¿ 
w pierwszym dniu 
trzeba by³o usun¹æ 
usterkê zwi¹zan¹ 
z niedogrzaniem. 
Piec by³ 
uruchomiony,
 a w pokojach 
kaloryfery by³y 
zimne. Potem 
okaza³o siê, ¿e 
z kilku pralek 
stoj¹cych w pralni tylko jedna jest czynna. To znowu trzeba by³o 
posk³adaæ i poskrêcaæ pojedyncze ³ó¿ka bo panie mia³y problem ze 
spaniem na ³ó¿ku piêtrowym. Znowu bardzo, bardzo dziêkujê tym, 
którzy pomogli mi w tych sprawach.

Oœrodek obs³uguje na miejscu jedna osoba zatrudniona przez centralê 
Caritas. Jest to pani Beata z Kobylnicy, która ca³y czas gdy oœrodek by³ 
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zamkniêty dogl¹da³a go i na bie¿¹co utrzymywa³a w nim porz¹dek. 
Teraz dokonuje niezbêdnych zakupów i przygotowuje im jedzenie. Panie 
z Ukrainy tak¿e siê w te prace w³¹czaj¹ i du¿o szykuj¹ sobie same. Same 
te¿ panie sprz¹taj¹ w ca³ym domu i widaæ, ¿e to robi¹ bo wszêdzie jak 
by³ kiedyœ tak i dziœ jest porz¹dek. 

Osoby z zewn¹trz od czasu do czasu coœ podrzucaj¹. Niektórzy 
zostawiaj¹ na werandzie probostwa jakieœ dary, czasem ktoœ zadzwoni 
i zapyta co potrzeba. Ostatnio ju¿ po œwiêtach zjawili siê ma³¿onkowie 
ze s³odyczami, jogurtami i owocami ze Swarzêdza. Przypomnieli mi, ¿e 
kilka lat temu chrzci³em ich trojaczki. Wczeœniej takich gestów te¿ nie 
brakowa³o. Wszystkim za ka¿dym razem dziêkujê. Ukrainki szczególnie 
na pocz¹tku by³y tym zaskoczone. Dziwi³y siê, ¿e ktoœ obcy im nieznany 
coœ im przynosi i ofiarowuje. Oczywiœcie ciesz¹ siê tym. Na pewno to 
im pomaga i podtrzymuje je na duchu. 

Czego brakuje i co staram siê wype³niæ swoj¹ pos³ug¹? Brakuje 
wolontariusza lub wolontariuszy, którzy mogliby mieæ przed po³udniem 
i po po³udniu pod telefonem dy¿ury. Czasami panie gdzieœ musz¹ 
jechaæ. Coœ za³atwiæ, czy kupiæ. Nie zawsze mog¹ siê dogadaæ. Nie 
zawsze mog¹ trafiæ. Dla nas wszystko jest proste, one w obcym kraju, 
choæ widz¹ du¿¹ dla siebie ¿yczliwoœæ, w wielu kwestiach czuj¹ ludzk¹ 
bezradnoœæ. Staram siê im pomóc ale te¿ nie zawsze mogê. Potrzeba 
by³o jazdy do lekarza specjalisty, do dentysty, za³atwienia recepty, 
wykupienia lekarstwa, odebrania karty bankomatowej, podpisania 
czegoœ w Oœrodku Pomocy Spo³ecznej itd.

Na zamkniecie tego w¹tku podam, ¿e rodzina (katolicka), która od 
7 marca goœci³a u mnie na probostwie i któr¹ wszyscy mogli widzieæ 
w koœciele na Mszy œw. w niedziele i codziennie w ci¹gu tygodnia, 
wyjecha³a tydzieñ przed œwiêtami do Niemiec i z tego co wiem na razie 
tam zostaj¹. To w³aœnie pozwoli³o mi prze¿yæ œwiêta wielkanocne 
z mieszkañcami oœrodka. Na probostwie w tym czasie nikogo u mnie nie 
by³o. Zg³osi³em ju¿ komuœ, ¿e mo¿e przyjechaæ do mnie ktoœ nastêpny.

„Mi³oœæ zakrywa wiele grzechów” (1 List Piotra 4,8). 
Obecnoœæ naszych goœci z Ukrainy pozwala nam stawaæ siê lepszymi. 
Piêknie, ¿e chcemy wszyscy wykorzystaæ tê szansê i ¿e zaczynamy 
widzieæ w zupe³nie innej perspektywie nasze problemy polskie 
i swoje rodzinne.
 x Przemys³aw Kompf

XX Czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy
Od 20 lat, a¿ nie chce siê wierzyæ, w naszym 
koœciele odbywa siê czuwanie modlitewne 
z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy. Zawsze w tych 
samych dniach od 1 do 3 Maja, na pocz¹tku 
trochê d³u¿ej, od szeregu lat ciut krócej. 
Czuwanie zwi¹zane by³o z dwoma faktami. 
Ludzie maj¹ wiêcej czasu dla siebie, bo s¹ to 
dni wolne od pracy. Maj¹c wiêc wiêcej czasu 
dla siebie, mo¿na mieæ go trochê wiêcej dla 
Bo¿ych spraw. W 2003 roku by³o wiadomo, 
¿e za rok o tym czasie Polska stanie siê czêœci¹ 
UE. Wydawa³o mi siê, ¿e na t¹ okolicznoœæ 
trzeba siê modliæ za Ojczyznê i we wszystkich 
jej sprawach. 
Cieszê siê, ¿e uda³o siê nam to kontynuowaæ przez tyle lat, ¿e ka¿dego 
roku s¹ chêtni do modlitwy i czuwania i obstawienie ka¿dorazowo 
kilkudziesiêciu godzin nie nastrêcza jakiegoœ szczególnego wysi³ku 
organizacyjnego. Kiedy „Wierzeniczenia” w dniu 3 Maja bêd¹ 
rozprowadzane, tegoroczne czuwanie praktycznie bêdziemy mieli ju¿ za 
sob¹. Wypada mi jednak wszystkim czuwaj¹cym podziêkowaæ. 
Wdziêcznoœci¹ ogarniam wszystkich modl¹cych siê w naszym koœciele 
w czasie poprzednich czuwañ. Wiele osób czyni³o to wielokrotnie. Nie 
wiem, czy s¹ tacy, którzy brali udzia³ we wszystkich czuwaniach. Mo¿e 
ktoœ mi to powie.
W koœciele mówi³em, ¿e w naszym dzia³aniu potrzeba dwóch rzeczy: 
modlitwy i czynu. Piêknych czynów w odniesieniu do naszych s¹siadów 
z Ukrainy w ostatnim czasie by³o du¿o. To dobry znak chrzeœcijañskiej 
mi³oœci. Modlitwy nigdy nie jest za du¿o. Wszyscy czujemy zagro¿enie 
wojenne. Modlitwa za Ojczyznê nabiera szczególnego znaczenia. 
Nikomu nie trzeba mówiæ o potrzebie modlitwy o zakoñczenie wojny 
i bezpieczne i sprawiedliwe granice dla Narodu i Pañstwa Ukraiñskiego, 
za wszystkich uchodŸców i ofiary wojny. W œwietle tego tematu 
wszystkie inne nasze sprawy wydaje siê, ¿e schodz¹ na dalszy plan. 
Tymczasem jednak nasze troski te¿ pozostaj¹ i mamy je oddaæ Panu 
Bogu. Dobrze, ¿e w tym obszarze duchowym wspieraliœmy siê 
nawzajem. Tak po prostu trzeba. Mam nadziejê, ¿e w najbli¿szych 
latach gorliwych w modlitwie ludzi nie ubêdzie.
  x Przemys³aw Kompf
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 x Przemys³aw Kompf
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  x Przemys³aw Kompf
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Kolejne tabliczki na ³awkach koœcielnych
Pocz¹wszy od 2017 roku przy okazji dnia 3 maja pojawiaj¹ siê nowe 
tabliczki przytwierdzane do koœcielnych ³awek. Maj¹ one wymiar 
symboliczny, honorowy, bo przecie¿ od dziesi¹tków lat nikt w ten 
sposób nie rezerwuje sobie miejsca do siedzenia w koœciele. W tym roku 
obok imienia i nazwiska kolejnego „Przyjaciela Wierzenicy” pojawiaj¹ 
siê jeszcze tabliczki dwóch osób: córki i matki. 

W lecie ubieg³ego roku zmar³a w naszej parafii œp. Aleksandra 
Spi¿ewska z Bugaja. Jej zgon nast¹pi³ w wieku 27 lat. Kilka osób na 
prze³omie starego i nowego roku, czytaj¹c ostatnie ubieg³oroczne 
wydanie „Wierzeniczeñ”, w którym zamieœciliœmy indeks zmar³ych 
w parafii, pyta³o mnie co by³o przyczyn¹ tej œmierci. Ludzie widzieli, ¿e 
niespe³na 3 miesi¹ce wczeœniej nast¹pi³ zgon innej jeszcze osoby o tym 
samym nazwisku. Chodzi³o wtedy o ojca Aleksandry. Zainteresowanie 
by³o zrozumia³e. 

Ola nigdy w ³awce naszego koœcio³a nie siedzia³a. By³a osob¹ chor¹ od 
urodzenia znajduj¹c¹ siê na wózku inwalidzkim. ¯y³a tylko dziêki 
poœwiêceniu i opiece najbli¿szych osób z rodziny. W jej ¿yciu 
szczególn¹ rolê odegra³a mama, pani Urszula Spi¿ewska, która by móc 
siê opiekowaæ chorym dzieckiem, zrezygnowa³a z pracy zawodowej 
i przez lata towarzyszy³a we wszystkim córce.

Moment œmierci zmienia wszystko. Przy okazji pogrzebu mówi³em, ¿e 
liturgii nie bêdê sprawowa³ w szatach ¿a³obnych, czyli we fiolecie, ale 
w kolorze bia³ym, oznaczaj¹cym œwiêtoœæ i niewinnoœæ. Uprzedzi³em 
o tym rodzinê bo mogli byæ tym zaskoczeni. Wyjaœni³em im, ¿e trudno 
w przypadku takiej osoby mówiæ o grzechu i jakiejkolwiek osobistej 
winie przed Bogiem i ludŸmi. To co s³abe, nieporadne przed ludŸmi jest 
œwiête w oczach Bo¿ych. Ola przekraczaj¹c próg wiecznoœci, od razu 
zaczê³a uczestniczyæ w œwiêtych obcowaniu. Choroba i cierpienie by³a 
jej drog¹ œwiêtoœci. 

Stawanie siê „œwiêtym”, „uœwiêcanie siê” jest tak¿e drog¹ naszego 
¿ycia, ludzi zdrowych nie dotkniêtych nieszczêœciem nieuleczalnej 
choroby. Tabliczka z imieniem i nazwiskiem Oli bêdzie nam to 
przypominaæ.

Ola nie prze¿y³aby dnia bez pomocy wszystkich bliskich sobie osób, 
szczególnie jednak swojej mamy. Dlatego w tym honorowym miejscu 
obok córki rezerwujemy miejsce dla jej mamy Pani Urszuli która jest 
piêknym odczytaniem s³ów Jezusa: „Nie ma wiêkszej mi³oœci, gdy ktoœ 
¿ycie swoje oddaje za przyjació³ swoich” (Jana 15,13).

 x Przemys³aw Kompf

Remont wie¿y koœcio³a i sprawa cmentarza
Na rok bie¿¹cy zaplanowany jest remont wie¿y koœcielnej. W chwili 
obecnej jesteœmy na etapie starañ o œrodki zewnêtrzne. Wyst¹piliœmy 
o nie do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Marsza³ka Województwa 
Wielkopolskiego w Poznaniu i do w³adz naszej gminy Swarzêdz. 
Mogliœmy to zrobiæ, bo œwi¹tynia nasza jeszcze od czasów 
przedwojennych jest wpisana do rejestru zabytków. Stanowi cz¹stkê 
polskiego dziedzictwa kulturowego i jako taka podlega ochronie. Na nas 
jako gospodarzy nak³ada to szczególny obowi¹zek dba³oœci o to 
miejsce. Mamy je w stanie nienaruszonym przekazaæ przysz³ym 
pokoleniom. Na razie mamy nieoficjalne wiadomoœci na co mo¿emy 
liczyæ. Nie mogê tego mówiæ g³oœno przed publicznym og³oszeniem 
i podpisaniem umowy. Na pewno nie bêdziemy mieli 100 % pokrycia 
kosztów i parafia swoje do³o¿y. 

ZnaleŸliœmy tak¿e ju¿ specjalistyczn¹ firmê która przeprowadzi 
kompleksowo prace i jest gotowa jeszcze w maju rozpocz¹æ roboty. 
Firma ta, co dla nas jest wa¿ne, ma b³ogos³awieñstwo Kurii 
Metropolitalnej w Poznaniu. Kuria, odpowiadaj¹ca za stan zabytków 
ca³ej diecezji, z kimœ niesprawdzonym nie wejdzie we wspó³pracê. 
Ta w³aœnie firma odnawia³a jak¿e cenny jako zabytek koœció³ NMP 
na Ostrowie Tumskim. Znalezienie wykonawcy prac to te¿ by³ jeden 
z k³opotów, który zaprz¹ta³ mi g³owê. Zawierzaj¹c wszystko Bo¿emu 
prowadzeniu, Bogu dziêkujê za to ,œwiate³ko, które dostaliœmy i które 
zaprowadzi³o nas do w³aœciwego miejsca. 

Pielgrzymka do Lichenia w intencji pomyœlnoœci prac jest konieczna, 
a poniewa¿ mam ju¿ za co dziêkowaæ, jest ona ju¿ trochê spóŸniona.

Obok spraw zwi¹zanych z pocz¹tkiem remontu zewnêtrznego koœcio³a, 
parafia podejmuje równolegle dzia³ania zmierzaj¹ce do poszerzenia 
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cmentarza. Musimy uzgodniæ wszystko z dwoma instytucjami. 
Potrzebna jest zgoda Sanepidu i Starostwa Powiatowego. Tam trzeba 
dostarczyæ wymagane dokumenty wœród, których jest plan 
zagospodarowania nowej czêœci cmentarza z uwzglêdnieniem warunków 
hydrologicznych. Te badania by³y robione ju¿ wczeœniej. Znowu ruszy³ 
korowód papierów, mapek, wyrysowañ i obliczeñ. Zanim to zrobimy, 
zanim to wszystko okr¹¿y wszystkie instytucje, ju¿ dziœ mogê 
powiedzieæ, ¿e nie da rady w bie¿¹cym roku postawiæ p³otu. Tymczasem 
to by³by najbardziej widoczny znak, ¿e cmentarz siê poszerza. 
Publicznoœæ jednak informujê i uspokajam, nie zapomnieliœmy o tym 
zadaniu i je realizujemy, chocia¿ dla oka jeszcze niczego nie widaæ. 
 xpk

Przebiec maleñkie 100 kilometrów
Przy okazji spotkañ z uchodŸcami, którzy na naszym terenie znaleŸli 
schronienie, widzi siê tak¿e rodziny, u których mieszkaj¹. Jest okazja do 
rozmów. Kilka razy w ten sposób dotar³em na Brzozow¹ w Dêbogórze 
i mia³em sposobnoœæ rozmawiaæ z Aleksandr¹ i Robertem Pankami oraz 
mam¹ p. Oli. Goszcz¹ u siebie dwie mamy ze swoimi dzieæmi. 
PrzywieŸli je do Dêbogóry z pod granicy. 

W czasie jednej z rozmów dowiedzia³em siê ¿e p. Aleksandra wybiera 
siê do W³och na d³ugodystansowy bieg, w którym uczestnicy maj¹ do 

przebiegniêcia, bagatela, ponad 100 kilometrów. Prosi mnie 
o modlitewne wsparcie. Zaraz przypomnia³a mi siê jad¹ca w maratonie 
kolarskim od jednego do drugiego wybrze¿a Ameryki Marzena 
Szymañska z Wierzenicy. Tak samo pomyœla³em i powiedzia³em g³oœno: 
„nastêpna walniêta”. Po powrocie, przygotowuj¹c bie¿¹ce wydanie 
„Wierzeniczeñ” poprosi³em p. Olê by zechcia³a z nami podzieliæ siê 
swoimi wra¿eniami z tego biegu, który szczêœliwie mia³a ju¿ za sob¹.

Co to by³ za bieg? 
Zawody w których startowa³am 23 marca to cykliczna coroczna 
impreza o nazwie Chianti Ultra Train Maraton 2022. Nazwa ultra 
maratonu pochodzi od 
regionu W³och o nazwie 
Chianti (czyt. kianti). 
Region ten bêd¹cy 
czêœci¹ Toskanii s³ynie 
z uprawy winoroœli 
i wysokiej jakoœci wina. 
Trasa biegu prowadzi³a 
przez urokliwe górzyste 
rejony Toskanii, 
poroœniête gajami 
oliwnymi oraz 
plantacjami winoroœli.

Ile osób bra³o udzia³ 
w tych zawodach, ile by³o 
kobiet, ilu dobieg³o do 
koñca? Jak to wszystko 
wygl¹da³o? 
W imprezie wziê³o udzia³ 
140 zawodników 
z ró¿nych krajów œwiata, 
w tym 21 kobiet. D³ugoœæ 
biegu wynosi³a 104 
kilometry a suma 
przewy¿szeñ 4250 
metrów. Trasê ukoñczy³o 127 osób. Z Polski bra³o udzia³ 6 osób. 
Trzech mê¿czyzn i trzy kobiety. Start zaczyna³ siê wspólnie dla 
wszystkich o 4 rano. Jeszcze by³o ciemno. Na pocz¹tku wszyscy biegli 
wspólnie, potem kolumna mocno siê rozci¹gnê³a. Na przebiegniêcie 
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trasy ka¿dy mia³ limit czasowy 24 godzin. Po drodze by³y kontrolne 
pomiary czasu. Trzeba by³o przebiec okreœlon¹ trasê w jakimœ limicie 
czasowym. Na trasie ustawione by³y punkty regeneracyjne gdzie mo¿na 
by³o chwilê siê zatrzymaæ, coœ zjeœæ i siê napiæ. Na swoich plecach te¿ 
jeszcze mia³am trochê swojego zaopatrzenia. Najgorsze by³y ostatnie 
godziny. Nie tylko dlatego, ¿e by³o ju¿ du¿e zmêczenie ale z powodu 
ciemnoœci. Oko³o 21-ej zrobi³o siê zupe³nie ciemno. Bieg³am po 
nieznanym sobie terenie leœnym. Drzewa by³y oznaczone œwiec¹cymi 
paskami, widaæ je by³o dobrze. Mocno jednak trzeba by³o uwa¿aæ, tego 
siê ba³am bardzo, ¿eby nie zb³¹dziæ. Na tym odcinku drogi w pewnym 
momencie zrówna³am siê z innym biegaczem, razem nam by³o raŸniej 
ale on na postoju zrobi³ wysiadkê i ju¿ nie chcia³ ruszyæ dalej. 
Musia³am wiêc biec sama. Dotar³am do mety oko³o 1 w nocy a wiêc 
mój czas to by³o ok. 21 godzin. Na samej koñcówce do³o¿y³am sobie 
jeszcze przez pomy³kê dodatkowe 2 kilometry. W limicie czasowym 
24 godzin spokojnie siê zmieœci³am. Mê¿czyzna, który by³ pierwszy 
bieg³ ponad 11 godzin.

Od kiedy rozwija siê u pani ta pasja, wiadomo przecie¿, ¿e nikt bez 
przygotowania nie podchodzi do tego typu zawodów. Rozumiem te¿, ¿e 
mia³a pani ju¿ wczeœniejszy udzia³ w innych tego typu zawodach: 
Bieganiem zainteresowa³am siê w momencie przeprowadzenia 
z Poznania do piêknych okolic Puszczy Zielonki czyli od 2011 roku. 
Zaczyna³am swoj¹ przygodê z bieganiem od pó³maratonów 
i maratonów jednak w zwi¹zku z tym, ¿e uwielbiam wspinaczkê górsk¹, 
postanowi³am te dwie pasje po³¹czyæ i od kilku lat biegam ultra 
maratony górskie na ró¿nych dystansach. W zesz³ym roku w maju 
uczestniczy³a w 70 kilometrowym biegu w Beskidzie Niskim 
„£emkowyna Ultra Train”, a w sierpniu ukoñczy³am 80 kilometrowy 
bieg w Pieninach „Ultra Janosik”.

Jak pomagaj¹ bliscy, jak na to patrz¹? 
Myœlê, ¿e to wszystko nie by³oby mo¿liwe gdyby nie wsparcie mojej 
najbli¿szej rodziny. Wiem, ¿e siê martwi¹, poniewa¿ jest to sport 
zwi¹zany z czêstymi kontuzjami, bardzo wymagaj¹cy i wyczerpuj¹cy. 
Przynosi jednak ogromn¹ satysfakcjê i zadowolenie. Moi najbli¿si 
towarzysz¹ mi we wszystkich zawodach kibicuj¹c nie tylko mi ale 
równie¿ pozosta³ym biegaczom na trasie.

Czy jest coœ nastêpnego w planie? 
Na razie nie mam jeszcze sprecyzowanych planów biegowych. Marzy 

mi siê teraz bieg, nie tyle d³u¿szy ale o trasie biegn¹cej na znacznie 
wy¿szej wysokoœci n.p.m. Na najbli¿szy czas mam zaplanowan¹ 
wspinaczkê wysokogórsk¹ w Tatrach. Z moj¹ znajom¹ z Rzeszowa, 
du¿o m³odsz¹ ode mnie bêdziemy chodziæ trochê na linach po 
ska³kach. 

Jak d³ugo trwaj¹ przygotowania do tego typu imprezy i jak d³ugo potem 
dochodzi siê do siebie? 
Przygotowania do tego typu biegu trwaj¹ kilka miesiêcy. S¹ to 
regularne treningi biegowe kilka razy w tygodniu. Takie 
przygotowanie gwarantuje ukoñczenie biegu w dobrej kondycji 
fizycznej oraz szybk¹ regeneracjê organizmu po tak du¿ym wysi³ku. 
Zwykle powrót do normalnego funkcjonowania nastêpuje po dwóch, 
trzech dniach.

Kobiet nie wypada pytaæ o wiek. Generalnie jednak uprawianie czynne 
sportu kojarzymy z m³odszym wiekiem. Pani Aleksandra powiedzia³a, 
¿e mogê napisaæ, i¿ ma 54 lata. Sk³adaj¹c gratulacje z racji tego 
niesamowitego wyczynu, doskona³ej kondycji nale¿y ¿yczyæ na jak 
najd³u¿sze lata.
 x Przemys³aw Kompf

August Cieszkowski na jubileuszu 
50-lecia twórczoœci Kraszewskiego

W 1879 r. obchodzony by³ jubileusz 50-lecia twórczoœci Józefa 

Ignacego Kraszewskiego autora z najwiêksz¹ liczb¹ wydanych ksi¹¿ek 

i wierszy w historii literatury polskiej. Z poœród wielu tytu³ów jego 

ksi¹¿ek warto przypomnieæ choæby Star¹ Baœñ opowiadaj¹c¹ 

o pocz¹tkach pañstwowoœci polskiej,  jej akcja rozgrywa siê nad 

jeziorem Lednica. Obchody jubileuszu JIK objê³y ziemie wszystkich 

trzech zaborów, mia³y te¿ zasiêg miêdzynarodowy. W Poznaniu komitet 

obchodów jubileuszu u schy³ku 1877 r. zawi¹zali: J. K. ¯upañski, 

St. KoŸmian, W. Bentkowski, S. Dobrowolski i W³. Kosiñski, którzy 

zaprosili zainteresowanych 6 grudnia na Kó³ko towarzyskie. „Dziennik 

Poznañski” z 15 stycznia 1878 r. donosi³, ¿e komitet zgodnie z uchwa³¹ 

walnego zebrania zaprosi³ do pracy jeszcze 15 osób. Niemal w rok po 

zawi¹zaniu siê komitetu, 4 grudnia 1878 r., 17 sygnatariuszy, w tym 
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A. hr. Cieszkowski podpisa³o apel do Wielkopolan o finansowe wsparcie 

obchodów. Pismo by³o skierowane tylko do panów, panie jak widaæ 

wówczas nie liczy³y siê jako mówi¹c jêzykiem dzisiejszych czasów 

sponsorki. 

WIELMO¯NY PANIE

Wszystkie dzielnice ojczyzny naszej wspó³ubiegaj¹ siê w 

przygotowaniach do oddania w roku przysz³ym ho³du nale¿nego 

50-cioletniej wytrwa³ej pracy literackiej J. I. Kraszewskiego. 

Wielkopolska, kolebka narodu, nie mo¿e, nie powinna daæ siê innym 

wyprzedziæ. Ma ona jeden jeszcze wiêcej od innych powód do 

wdziêcznoœci szanownemu jubilatowi. Gdzie¿ bowiem sro¿ej ni¿ u nas 

zagro¿on¹ jest mowa ojczysta? A któ¿ w naszych czasach przyczyni³ siê 

mo¿niej do utrzymania ¿ywotnoœci i do rozwoju tej mowy ni¿ 

Kraszewski? W poczuciu tego obowi¹zku wdziêcznoœci ni¿ej podpisani 

cz³onkowie komitetu jubileuszowego postanowili na zebraniu 3-go b. m. 

powo³aæ swych wspó³obywateli do sk³adki na dar, któryby upamiêtni³ ich 

wspó³udzia³ w przysz³orocznej uroczystoœci. Maj¹c przeto nadziejê, ¿e 

W. Pan podzielasz ich myœl i ¿yczenie, oznajmiaj¹, ¿e sk³adkê tê 

przesy³aæ nale¿y na rêce pana J. K. �upañskiego, Poznañ, Nowa ulica. 

Koniecznem jest, aby przesy³ka ta nast¹pi³a przed 10-tym stycznia roku 

przysz³ego, gdy¿ dar pami¹tkowy, mniejszej lub wiêkszej wartoœci, 

jedynie wed³ug otrzymanych ofiar ustanowionym byæ mo¿e, a do 

obchodu jubileuszowego ledwie parê miesiêcy pozostaje. 

Racz przytem W. Pan przyj¹æ wyraz wysokiego szacunku i powa¿ania.

Zebrane œrodki pozwoli³y na wykonanie z³otego medalu z podobizn¹ 

JIK autorstwa Fryderyka Wilhelma Belowa i okaza³ego popiersia 

z br¹zu wykonanego przez 

Mariana Jaroczyñskiego, 

który jak informowa³ 

„Dziennik Poznañski” 

z 21 czerwca 1878 r., zrobi³ 

to bezinteresownie. Zosta³o 

ono odlane w Berlinie. Te

i inne dary dla 

Kraszewskiego przed 

jubileuszem krakowskim we 

wrzeœniu by³y wystawiane 

wystawie w foyer Teatru 

Polskiego w Poznaniu. 

Jubileusz Kraszewskiego by³ 

bardzo znacz¹cym 

wydarzeniem, do licz¹cego 

nieca³e 60 tys. mieszkañców 

Krakowa wed³ug informacji 

prasowych zjecha³o oko³o 

11 tys. osób z najdalszych 

zak¹tków ziem polskich oraz 

przyjezdnych z zagranicy, 

w tym Polacy ze Szwecji czy 

delegat Polaków z Australii. 

G³ówne uroczystoœci mia³y miejsce w pi¹tek 3 paŸdziernika (na proœbê 

Wielkopolan zosta³y przesuniête o kilka dni ze wzglêdu na wybory do 

sejmu pruskiego), w œwie¿o wówczas odrestaurowanych Sukiennicach. 

Delegacje ró¿nych œrodowisk spo³ecznych i zawodowych, a tak¿e osoby 

prywatne z³o¿y³y na rêce Jubilata wiele rozmaitych darów, trwa³o to 
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kilka godzin. Kronikarz odnotowa³, ¿e ogó³em by³o 257 darów , 

150 dyplomów i adresów oraz 509 telegramów, z czego 331 nap³ynê³o 

do Krakowa, a 178 Jubilat otrzyma³ ju¿ wczeœniej w DreŸnie, w dniu 

swoich imienin (18 marca). Czy w istocie kronikarz by³ skrzêtny?, 

mo¿na w to pow¹tpiewaæ zwa¿ywszy, ¿e popiersie Jaroczyñskiego, 

zreszt¹ niema³ych rozmiarów (138 cm x 67 cm, podstawa 38 cm x 34 

cm), nigdzie nie zosta³o wymienione. August Cieszkowski sta³ na czele 

delegacji wielkopolskiej. W ksi¹¿ce; Ksiêga pami¹tkowa jubileuszu 

J.I. Kraszewskiego 1879 roku jest zapis wyst¹pienia hr. Augusta. 

W imieniu Obywateli Wielkopolskich przemawia³ hr. August 

Cieszkowski: „Szanowny Jubilacie! Skoro tylko szczêœliwa myœl 

uwieñczenia Ciebie, Ciebie uwieñczonego najpiêkniej w³asnemi 

dzie³ami, dosz³a do nas, powsta³ zamiar, aby Imiê Twoje uczciæ 

w pami¹tkowym medalu i medal ten przekazaæ wnukom i prawnukom 

naszym. Sk³adam w Twoje rêce Jubilacie medal ten — przyjm zarazem 

popiersie Twe przez artystê rodaka wykonane, przez artystê urodzonego 

w Wielkopolsce (Jaroczyñski urodzi³ siê w Toruniu, ale dawniej 

uznawano ten teren za Wielkopolskê). Liczne odbiera³eœ i liczne 

odbierasz ho³dy i dary, ale to wiem, i¿ najmilsza Twojemu sercu jest ta 

zgoda, jednomyœlnoœæ, która siê odbi³a w tej uroczystoœci, któr¹ 

szanowny prezydent tego staro¿ytnego grodu tak piêknie, tak trafnie, 

i tak do serca nam wyrazi³. Do rozszerzenia tej solidarnoœci i jednoœci 

Tyœ siê Szanowny Jubilacie ogromnie przyczyni³, tak ¿e o Tobie œmia³o 

powiedzieæ mo¿na, ¿eœ nietylko wielu dzie³, ale i wielkiego dzie³a 

dokona³”. Wczeœniej wystêpowa³a delegacja Poznañskiego Towarzystwa 

Przyjació³ Nauk, a po Cieszkowskim. Nast¹pi³y deputacye inne z 

Wielkopolski, oprócz powy¿ej ju¿ wymienionych, a mianowicie: Kó³ek 

w³oœciañskich, Towarzystwa „Stella” w Poznaniu, Obywateli i 

akademików z Wroc³awia, Stowarzyszenia rêkodzielników i Towarzystwa 

przemys³owego w Poznaniu, oraz Stowarzyszenia drukarzy polskich 

tam¿e, Przemys³owców w Pleszewie, Towarzystwa przemys³owego 

w Toruniu itd., wreszcie akademików polskich z Proszkowa na Górnym 

Szl¹sku. W sobotê w Sukiennicach odby³a siê uczta, do której zasiad³o 

840 osób. Znowu z Ksiêgi pami¹tkowej…; Przy g³ównym stole 

œrodkowym, zasiedli oko³o Jubilata najznaczniejsi goœcie. Prezes 

Akademii Dr. Majer, marsza³ek krajowy Galicyi Ludwik hr. Wodzicki, 

prezydent miasta Dr. Zyblikiewicz, August hr. Cieszkowski, Tadeusz 

ks. Lubomirski, W³odzimierz Spasowicz, profesor Ma³ecki, rektor 

Liske… W niedzielê po po³udniu w hotelu „Victoria" urz¹dzon¹ zosta³a 

osobna, literacko-artystyczna uczta na czeœæ Jubilata — na któr¹ 

zaproszeni zostali pobratymcy przybyli z Czech, Morawy i Szl¹ska. Do 

sto³ów zasiad³o 130 osób. Jubilat powitany zosta³ jako honorowy prezes 

towarzystwa europejskich literatów — gdy w³aœnie telegram przyniós³ 

wiadomoœæ o tym nowym zaszczycie. Zebra³ siê tu œwiat inteligencji, 

grono towarzyskie, serdeczne i rade sobie nawzajem, pracownicy ducha 

— obok Jubilata, August Cieszkowski i Siemiradzki. Wzniesiono 

najpierw zdrowie Jubilata, potem mecenas Wrotnowski zdrowie Aug. 

Cieszkowskiego. Tym razem hr. August zabra³ g³os. Sêdziwy autor 

„Ojcze nasz“ broni³ siê w odpowiedzi przeciw temu zaszczytowi 

i napomina³ dowcipnie, aby zgromadzenie nie odbiega³o od celu swego, 

a tym celem jest czcigodny Jubilat. „Zestrzelmy myœli w jedno ognisko 

i w jedno ognisko duchy!“ — cytowa³ na udowodnienie  „Ody do 

m³odoœci". — Bêd¹c w ten sposób wyzwany do g³osu przez jednego 

z reprezentantów prasy warszawskiej, przypomnia³ mówca jedno zdanie 

z pism Jubilata a mianowicie twierdzenie Jego, „¿e wszystko umiemy, 

oprócz wytrwa³ej pracy”. Pierwszy i najpiêkniejszy k³am zada³ temu 

sam autor, bêd¹cy prototypem pracy. Drugi k³am zadaje prasa 

warszawska, której on by³ przewodnikiem i nauczycielem. Pozwólcie, ze 

prasie tej poszlê zt¹d pok³on i serdeczn¹ wdziêcznoœæ i z³o¿ê jej 

w upominku medal pami¹tkowy, który w tym celu ze sob¹ przywioz³em. 

(Brawo i okrzyki: „Niech ¿yje prasa warszawska! Pose³ Józef Mêciñski 

w swojej przemowie nawi¹za³ do walki Wielkopolan z pruskim zaborc¹. 

Wielkopolanie nigdy nic zaniedbywali swoich obowi¹zków narodowych, 

na ka¿dem polu… . W Galicji, gdzie dzisiaj wolno nam byæ Polakami 

i u¿ywaæ wolnoœci i swobód narodowych, wówczas ciemno by³o 

i g³ucho. Biurokracja cisnê³a naród, szerz¹c w nim waœñ spo³eczn¹, 

przeœladuj¹c wszystko, co polskie. Poznañskie, wówczas w lepszych 

bêd¹c warunkach, na wszystkich polach pracy dobrze siê zas³u¿y³o. 

Czy¿ potrzeba szczegó³owo wymieniaæ zas³ugi, jakie po³o¿yli Dzia³yñski, 

Raczyñski, Libelt, Cieszkowski na polu nauki; Potworowski, 
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Marcinkowski, Miel¿yñski, Ch³apowski w ¿yciu obywatelskiem ? Ca³e 

ko³o polskie sejmowe w ¿yciu parlamentarnem, gdzie chocia¿ bez skutku 

to jednak z uznaniem ca³ego narodu bronili tak œwietnie i broni¹ dot¹d 

nigdy nie przedawnionych praw. Tu przypomnijmy medal wrêczy 

A. Cieszkowskiemu i innym pos³om w Bazarze w 1860 r. 

(„Wierzeniczenia” nr 5 [161] 2020) We wtorek zapewne uczestniczy³ 

w posiedzeniu Akademii Umiejêtnoœci, od 1873 r. by³ jej cz³onkiem. 

W miêdzyczasie te¿ zapewne nie zabrak³o go na którymœ ze spektakli 

w teatrze. Czy wzi¹³ udzia³ w wielkim balu w Sukiennicach trudno 

powiedzieæ, jeœli tak to zwa¿ywszy na wiek raczej z poczucia obowi¹zku 

ni¿ z zami³owania do tañca. Podsumowuj¹c udzia³ hrabiego Augusta 

w obchodach jubileuszu JIK mo¿na z pe³nym przekonaniem stwierdziæ, 

¿e by³ na nim postaci¹ szeroko rozpoznawaln¹ i znacz¹c¹. 

 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Prawos³awna Wielkanoc w Wierzenicy 24 IV A.D. 2022
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Zaproszenie na wspóln¹ majow¹ modlitwê
W czwartek 5 maja o 19:00 w Kar³owicach w kaplicy,
w czwartek 12 maja o 19:00 w Dêbogórze przy figurze,
w czwartek 19 maja o 19:00 w Mielnie przy krzy¿u,
w niedzielê 22 maja o 19:00 w Barcinku przy krzy¿u,
w œrodê 25 maja o 19:00 w Wierzonce przy figurze,
w niedzielê 29 maja o 19:00 w Wierzenicy 
w Alei Filozofów. 

W czwartek 26 maja o 18:30, 
w dawne Œwiêto 
Wniebowst¹pienia 
Pañskiego, 
zapraszamy na nasz 
cmentarz parafialny 
na Mszê œw. 
sprawowan¹ w intencji 
wszystkich naszych drogich 
zmar³ych.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24

