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      W niedzielê Zielonych Œwi¹t, w uroczystoœæ Zes³ania Ducha 
Œwiêtego, 8 czerwca mogliœmy sobie przypomnieæ, ¿e wszyscy jako 
ludzie potrzebujemy Bo¿ej mocy. Bez niej jesteœmy s³abi.  Prorok  pisa³ 
kiedyœ obrazowo, ¿e g³upi jest cz³owiek, który w sobie upatruje si³ê. Jest 
on  podobny  do wysuszonego krzaka na piaszczystym stepie. M¹dry jest 
m¹¿, który w Panu pok³ada nadziejê.  Podobny jest on do drzewa 
zasadzonego nad wod¹, które ku strumieniowi wypuszcza swe korzenie. 
Nawet w najbardziej upalne lato wyda owoce (por. Jer.17,5 - 8). Duch 
Œwiêty porównywany jest do strumienia wody ¿ywej. Mamy zaczerpn¹æ 
z tego orzeŸwiaj¹cego Bo¿ego �ród³a i wydaæ owoce dobra w swoim 
¿yciu. Uczyñ mnie Panie œwi¹tyni¹ Twojej mi³oœci , Twojej m¹droœci, 
Twojej radoœci i Twojego pokoju.
      
      Modlitwa do Ducha Œwiêtego  ³¹czy siê z szacunkiem dla Bo¿ego 
S³owa. W „Katechezach domowych” pisa³em, ¿e ludzie wiary i 
pobo¿noœci nawet w najbardziej zapracowanym dniu znajd¹ chwilê 
czasu by rozwa¿yæ chocia¿ przez chwilê S³owo Jezusa. Ono nie mo¿e 
byæ nieznane, nie rozwa¿ane, lekcewa¿one, To S³owo trzeba poznaæ 
i rozwa¿yæ. Im wiêcej wniesiemy je w swoje ¿ycie tym mniej g³upstw w 
nim zrobimy. Ludzka Bo¿a i m¹droœæ ludzka to s¹ dwie ró¿ne m¹droœci.   
S³owo jest po¿yteczne do przekonywania, do poprawiania , do 
wychowywania w sprawiedliwoœci, aby cz³owiek Bo¿y by³ doskona³ym 
przysposobiony do ka¿dego dobrego czynu (por. 2 Tm 3,16 – 17).  

      Rzeczywistoœæ modlitwy do Ducha Œwiêtego, kontemplacja S³owa 
³¹czy siê z darem poœwiêconego Chleba, który Jezus wzi¹³ w swoje rêce, 
modli³ siê nad nim, a potem ³ama³ go i rozdawa³ mówi¹c „To jest moje 

Cia³o”. Potem doda³ „to czyñcie na moj¹ pami¹tkê”. Koœció³ karmi 
poœwiêconym Chlebem, którego ka¿d¹ nawet najmniejsz¹ cz¹stkê 
przenika Jezus. Pozwala Go adorowaæ. Chlebem tym b³ogos³awi, 
Zabiegaæ trzeba nie tylko o ten pokarm, który niszczeje ale o ten, który 
trwa na ¿ycie wieczne (por. J 6,27). 

      Bogate i istotne dla ¿ycia duchowego cz³owieka prawdy Koœció³ 
przypomina w³aœnie w tym czasie, stoj¹c u progu lata. Na t¹ 
rzeczywistoœæ mamy siê otworzyæ. B³ogos³awiê wszystkich modl¹cych 
siê Ducha Œwiêtego aby odnowi³ oblicze ziemi i oblicze naszych serc. 
B³ogos³awiê wszystkich, którzy uczestnicz¹ w kolejnym 
Wierzenickiem Czytaniu S³owa.  Niech Pan pomno¿y ich zapa³ 
w dalszym poznawaniu S³owa Jezusa. B³ogos³awiê wszystkich 
uczestników tegorocznej procesji. Niech obudzi siê nasza mi³oœæ, byœmy 
nie byli osobami tylko z daleka stoj¹cymi i przygl¹daj¹cymi siê ale 
byœmy wszyscy zapragnêli przyj¹æ Jezusa pod swój dach.
                                                           x Przemys³aw Kompf

       W po³owie maja na poczcie elektronicznej dosta³em zapytanie: czy 
w 2017 roku I Komunia œw. te¿ bêdzie w ostatni¹ niedzielê miesi¹ca? 
Odpowiedzia³em, jeœli do¿yje do tego czasu i nie bêdê mia³ 
przeniesienia do innego miejsca, to owszem tak. Niektórzy rodzice, co 
widaæ, s¹ bardzo przewiduj¹cy. Za wyborem ostatniej niedzieli maja stoi 
moje praktyczne przekonanie, ¿e  koñcówka  miesi¹ca jest zawsze 
cieplejsza ni¿ jego pocz¹tek i œrodek. Wielokrotnie tego 
doœwiadczyliœmy w zwi¹zku z uroczystoœci¹ I Komunii œw. Nie inaczej 
by³o w tym roku. Wszystkie wczeœniejsze niedziele majowe nie by³y 
zbyt ciekawe, za to ostatnia by³a piêkna. Bogu niech bêd¹ dziêki. Nie 
zmokli, nie zmarzli i nie zlali siê potem od s³oñca ci którzy stali na 
dworze. Przy 24 dzieciach nie by³o mo¿liwe aby rodziny wszystkich 
mog³y zmieœciæ siê w naszym niezbyt  du¿ym koœciele. Jest to jeden z 
nielicznych momentów, kiedy nie mówiê nic, ¿e ktoœ stoi na dworze, a 
nie wewn¹trz œwi¹tyni. 
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        Przez lata stara³em siê wspólnie z pani¹ katechetk¹ tak uproœciæ 
przebieg uroczystoœci by nie trzeba by³o urz¹dzaæ zbyt wielu prób. Nie 
wyobra¿am te¿ sobie urz¹dzania egzaminów. Zawsze myœla³em by w 
sercach dzieci ten dzieñ kojarzy³ siê ze œwiêtem, a nie ze stresem. 
Trudno powiedzieæ, czy to siê udaje. Pilnujê te¿ by nie przed³u¿aæ za 
bardzo z czasem. Niekiedy s³ysza³em ile to trwa³a liturgia komunijna w 
takim czy innym miejscu. Taka uroczystoœæ zawsze bêdzie trwa³a trochê 
d³u¿ej ni¿ zwyk³a Msza Œw. ale te¿ dyscyplinujê samego siebie by nie 
wpaœæ w takiej chwili w jakieœ kaznodziejskie (prorockie) uniesienie. 
       Ka¿dego roku proszê rodziców tylko o jedno: by przyprowadzali 
swoje dzieci w niedzielê do koœcio³a. Niektórym tego nie trzeba mówiæ, 
Sami wiedz¹ to od siebie. Innym ta zachêta mo¿e byæ pomocna. Poza 
ni¹ nie odwo³ujê siê do innych nacisków. W niektórych miejscach 
próbuje siê egzekwowaæ obecnoœæ na liturgii poprzez zbieranie po 
ka¿dej mszy œwiêtej podpisu ksiêdza.  Czasami muszê to robiæ, kiedy 
przychodz¹ osoby z innych miejsc i prosz¹ o taki podpis. W naszym 
dekanacie próbowa³em odwieœæ od tego pomys³u niektórych  kolegów 
mówi¹c, ¿e jest to administracyjna kontrola sumieñ. Jak pokazuje 
¿ycie, nie jest to skuteczne, do tego jeszcze oœmiesza Koœció³. Nie wiem 
na ile moje s³owa i zachêty rodziców przekonuj¹. Przynajmniej jednak 
nie oœmieszam powagi Koœcio³a. Zawsze te¿ mam tak¹ nadziejê, ¿e jak 
nie rozumie ktoœ czegoœ dziœ, to mo¿e chwyci to za jakiœ czas. Jezusa 
trzeba ogarn¹æ w swoim sercu. Nie mo¿na na nikim tego wymusiæ.
       W tej nadziei zawierzy³em Jezusowi wszystkich, kiedy w czwartek 
po uroczystoœci I Komunii pielgrzymowaliœmy, doroœli razem z dzieæmi, 
do Lichenia, do Maryi, Pani Rzeczy Niemo¿liwych.  

                                                                  x Przemys³aw Kompf

    15 maja to dzieñ, w którym ka¿dego roku razem z moimi kolegami 
kursowymi prze¿ywamy kolejn¹ rocznicê naszych œwiêceñ kap³añskich.  
W zesz³ym roku  zaprosi³em wszystkich na zjazd kursowy do Wierzeni-
cy. Trochê teraz ¿a³ujê, ¿e pospieszy³em siê z tym zaproszeniem. 
W ci¹gu tego roku wy³adnia³o otoczenie naszego koœcio³a i mo¿na by to 
pokazaæ. Rok temu o tym czasie budowa wiaty dopiero siê zaczyna³a. 

Moi koledzy pytali wtedy: „Dziadek”, a co ty tu budujesz?
     W tym roku zaprosi³ nas do siebie ks. Damian Ho³oœ, który jest 
proboszczem w kaliskiej diecezji w Latowicach. Jest to miejscowoœæ 
po³o¿ona kilkanaœcie kilometrów od Ostrowa. W tym miejscu przebywa 
on ju¿ od 26 lat najpierw jako wikariusz, potem proboszcz. Jedynie 
pierwsze dwa lata po œwiêceniach pracowa³ w Kostrzynie Wlkp. Poza 
nim ¿aden z nas nie mia³ okazji  tak d³ugo pracowaæ w jednym miejscu. 
Pomimo up³ywu tylu lat, to by³o bardzo mi³e, wyraŸnie czu³o siê, ¿e 
ludzie lubi¹ swojego proboszcza.   
     Parafia w Latowicach pod wzglêdem liczby mieszkañców jest 
zbli¿ona do naszej.  Sk³adaj¹ siê na ni¹ dwie wioski gospodarskie. Nie 
ma koœcio³a filialnego. Œwi¹tynia jest wiêksza od naszej i jest starannie 
utrzymana. Go³ym okiem nie by³o widaæ niczego co by wymaga³o 
pilnego remontu. Nie jest to jednak obiekt szczególnie zabytkowy, który 
chcia³oby siê zwiedzaæ.
     Pasj¹ mojego kolegi s¹ konie. W s¹siedztwie probostwa ma stajnie, 
w której trzyma ich kilka. W czasie poobiednim kilku moich kolegów 
skorzysta³o z okazji  konnej przeja¿d¿ki. Kilka lat temu  ks. Damian 
razem z grup¹ osób powo³ali do ¿ycia stowarzyszenie, które s³u¿y 
pomoc¹ w hipoterapii. Korzystaj¹ z niej osoby z rozleg³ej okolicy. 
Wymaga to nak³adów finansowych i sporo anga¿uje czasowo. Ale je¿eli 
coœ jest pasj¹ , to umie siê wszystko zorganizowaæ. 
     Nasze zjazdy zaczynaj¹ siê oko³o dziesi¹tej.  Stopniowo pojawiaj¹ 
siê kolejne osoby. W czasie ka¿dego spotkania punktem centralnym jest 
sprawowana o 11.00 lub 11.30 dziêkczynna Msza œw., w czasie której 
powierzamy Bogu siebie i ludzi poœród których pracujemy. Potem jest 
wspólny obiad. Trochê póŸniej kawa. Resztê wype³nia czas wolny, w 
czasie którego mo¿na sobie swobodnie porozmawiaæ. Oko³o 15.00 
pierwsze osoby zaczynaj¹ znikaæ. W tym roku zosta³em z grup¹ 
kolegów do koñca do 18.30. Za³apaliœmy siê jeszcze na ma³¹ kolacyjkê. 
Mogliœmy siedzieæ d³u¿ej, by³o przecie¿ bardzo przyjemnie, ale ba³em 
siê jazdy po ciemku. Wolê tego unikaæ Wszystkie nasze spotkania 
zawsze mia³y charakter skromny, nie odbiegaj¹cy od tego co ludzie 
zwyczajowo przy takich okazjach przygotowuj¹. Nigdy nikt nie 
czêstowa³ kropl¹ alkoholu.
      W zesz³ym roku do Wierzenicy przyjechali prawie wszyscy. 
Brakowa³o trzech osób. W tym roku absencja by³a wiêksza. Dotychczas 
mia³em okazjê uczestniczyæ we wszystkich spotkaniach. Zjazdów 
kursowych nie opuszczam. W tym dniu niczego innego nie planujê. 
Lubiê moich kolegów i chêtnie ich widzê. Nie je¿d¿ê natomiast na 
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¿adne inne spotkania towarzyskie. Za rok 15 maja pojadê, jeœli Bóg 
pozwoli, do Odolanowa, gdzie nas zaprosi³ do siebie ks. Mariusz Pohl. 
By³ on w Wierzenicy ze s³owem w dniu moich obchodów  jubileuszu 
25 lecia œwiêceñ.
                                                                  
                                                                x Przemys³aw Kompf         

       Cieszê siê, ¿e dosyæ szybko uda³o mi siê sp³aciæ d³ug z tytu³u 
stworzenia w s¹siedztwie wiaty ogródka zabaw dzieciêcych. Jeszcze 
bardziej siê cieszê, ¿e sporo osób, nie tylko najm³odszych, korzysta z 
tego miejsca. To pokazuje, ¿e ten zamys³ by³ trafiony. Wydatek rzêdu 
12000 z³otych w ¿adnym wypadku nie mo¿e zostaæ uznany za 
zmarnowany. Wydatki na schody przed koœcio³em (16000 z³) zosta³y 
sp³acone jeszcze prêdzej, przed pocz¹tkiem maja.
      W chwili obecnej przygotowuje siê do zamontowania w koœciele 
w Wierzenicy i równoczeœnie w kaplicy w Kar³owicach urz¹dzeñ 
multimedialnych, dziêki którym bêdzie mo¿na pokazywaæ i ogl¹daæ 
wiele ciekawych rzeczy, wa¿nych z punktu widzenia ¿ycia duchowego 
cz³owieka. Techniczne mo¿liwoœci s¹ przeogromne. Wychowani w 
zupe³nie innej epoce, nie nad¹¿amy za postêpem i niestety w koœciele 
nie wykorzystujemy szans jakie on stwarza. Przyznajê siê pokornie, ¿e 
z trudem do mnie dociera³o, jak wa¿na jest np. strona internetowa 
parafii. Dziœ widzê jaki jest to istotny element informacji. Pokazuj¹c 
rozmaite ciekawe w¹tki chcia³bym t¹ drog¹ zachêciæ, szczególnie 
m³odszych, do dalszych osobistych poszukiwañ prowadzonych w domu. 
Wszystko wskazuje, ¿e zamys³ ten zostanie zrealizowany stosunkowo 
szybko. Nie wiem jak to pójdzie z monta¿em. Potem dziad bêdzie siê 
jeszcze uczy³ jak z tego korzystaæ.
     W Kar³owicach latem bêdzie ustawiany nowy o³tarz i lektorium. Do 
tego,  do kompletu pulpit w miejscu przewodniczenia, boczny stolik 
i ³awki oraz krzy¿, Wszystko tworzyæ ma pewn¹ stylow¹ ca³oœæ. 
Prowizorka s³u¿¹ca 15 lat zostanie zast¹piona ju¿ czymœ porz¹dnym. 
O³tarz zostanie przymocowany do pod³ogi. W chwili obecnej wybrany 
zosta³ projekt. Jest on teraz rozpracowywany w szczegó³owych 
rysunkach. Zabezpieczony jest te¿ materia³ i umówiony prawdopodobny 
wykonawca. 

      Zamówi³em te¿ w tartaku w Piotrowicach, sk¹d œci¹galiœmy drewno 
na wiatê, dwa dodatkowe sto³y. Wê¿sze od tych obecnie stoj¹cych maj¹ 
byæ ustawione przy bocznym wejœciu do œrodka wiaty. W dniu otwarcia 
brakowa³o ich  i trzeba by³o coœ dodatkowego donosiæ. Warnik z wod¹, 
rozmaite  talerze np do ciast, garnek z zup¹, czy termos,  trzeba na 
czymœ ustawiaæ. W tartaku dorobione te¿ zostan¹ drewniane rynny 
odp³ywowe. Ich brak jest tym co widaæ przy wiacie przy ka¿dym 
intensywniejszym deszczu. 
    Mam nadziejê, ¿e we nastêpnych wrzeœniowych „Wierzeniczeniach” 
bêdzie mo¿na napisaæ, ¿e te wszystkie zamys³y uda³o siê zrobiæ i nie 
by³y to tylko czcze zapowiedzi i przechwa³ki. Trzeba coœ dobrego w 
ci¹gu lata zrobiæ, a nie tylko leniuchowaæ. Dziêkujê za wszelk¹ 
¿yczliwoœæ, dziêki której wszystkie wczeœniejsze projekty uda³o siê 
zrealizowaæ. Parafia funkcjonuje nie tylko w przestrzeni duchowej ale 
tak¿e materialnej. Na tej drugiej p³aszczyŸnie powinna byæ przyk³adem 
rozwa¿nego i przejrzystego gospodarowania. Ludzie maj¹ prawo 
wiedzieæ w co zamieniaj¹ siê pieni¹dze sk³adane z tytu³u rozmaitych 
ofiar.
                                                                         x Przemys³aw Kompf

W sobotê 3 maja 2014 roku zakoñczy³o siê tradycyjne czuwanie na 
modlitewne z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy w intencji Ojczyzny, koœcio³a, 
parafii i w³asnych spraw trwaj¹ce od godziny 18.00 w œrodê 30 kwietnia. 
G³ówna uroczystoœæ odpustowa rozpoczê³a siê msz¹ o 11.00. W jej trakcie 
w imieniu zespo³u redakcyjnego „Wierzeniczeñ” i zarz¹du 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego Ewa J. 
Buczyñska przedstawi³a laudacjê ósmego laureata wyró¿nienia Przyjaciel 
Wierzenicy, profesora Zbigniewa Kundzewicza.  Przypomnia³a, ¿e w 
przypadku tegorocznego laureata tak jak i w wielu innych zaczê³o siê od 
wierzenickiego koœcio³a, do którego od lat 90-tych XX wieku przybywa³ 
wraz z rodzin¹ na mszê œw. Po niej przy ³adnej pogodzie lubili spacerowaæ 
i poznawaæ okolicê, bo przecie¿ Wierzenica jest œlicznie po³o¿ona na stoku 
góry, nad ³¹kami i rzeczk¹, ma krajobraz cichy, lesisty, sielski. Trafili na 
zrujnowany dwór Augusta Cieszkowskiego i nabyli go a po niespe³na 
szeœciu latach wyremontowany znów têtni ¿yciem. I byæ mo¿e  hrabia 
August spogl¹daj¹c na to dzie³o, (s³owami z wiersza Gra¿yny Bieliñskiej 
Duchy przesz³oœci)
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– mówi do siebie wzruszony –
Odremontowali dom
gdzie mi dobrze, b³êkitnie by³o.

Laureat z r¹k Macieja Dominikowskiego – redaktora odpowiedzialnego 
„Wierzeniczeñ” odebra³ drewnian¹ statuetkê œw. Miko³aja. WyraŸnie 
wzruszony dziêkuj¹c powiedzia³: jest to szczególne miejsce i szczególna 
chwila. Jestem przyjacielem Wierzenicy jak wielu tutaj obecnych. A o 
samej nagrodzie, ¿e nale¿y siê ca³ej jego rodzinie. Rozwijaj¹c tê myœl 
doda³: nie jestem najw³aœciwsz¹ osob¹, która tak¹ nagrodê powinna 
dostaæ, poniewa¿ znacznie wiêcej zas³u¿y³ siê mój syn. Wyjaœni³, ¿e to on 
mia³ pomys³ na projekty odbudowy i biznesowy, ¿eby odremontowany 
dwór by³ w stanie siebie utrzymaæ, co maj¹ nadziejê osi¹gn¹æ w tym roku. 
Brakiem ruchomoœci czyli pami¹tek po Cieszkowskim i kwestiami 
finansowymi wyt³umaczy³ dlaczego dwór nie funkcjonuje jako muzeum. 
Zapowiedzia³ te¿, ¿e 13 i 14 wrzeœnia dwór bêdzie otwarty dla 
odwiedzaj¹cych a rodzina oprowadza³a po urz¹dzonych w stylu epoki czyli 
jak za Augustów – ojca i syna, wnêtrzach. Grono osób uhonorowanych 
wyró¿nieniem Przyjaciel Wierzenicy by³o podczas tej mszy bardzo liczne: 

Stanis³aw Witecki, Jacek 
Wojciechowski, rodzina 
Kazimierza  Okupnika ,  
Marek Krygier, Magdalena i 
Jacek Gorczycowie. Po 
zakoñczeniu liturgii  pod 
wiat¹ odby³ siê rodzinny 
festyn. O strawê duchow¹ 
podczas  j ego  t rwan ia  
zadba³y przyby³a w pe³nym 
sk³adzie, z ma¿oretkami 
wykonu j¹cymi  uk ³ady  
choreograficzne, Orkiestra 
Dêta ze Swarzêdza i zespó³ 
m u z y c z n y  w s p ó l n o t y  
Odnowy w Duchu Œw. z 

Naramowic. W trakcie agapy ks. Przemek poœwiêci³ i dokona³ oficjalnego 
otworzy³ wiaty, która pierwszym grupom turystów, wtedy jeszcze bez 
czynnego zaplecza sanitarnego zaczê³a s³u¿yæ we wrzeœniu 2013 roku. 
Dzieci korzysta³y z ju¿ czynnej czêœci przeznaczonego dla nich ogródka 
zabaw w s¹siedztwie wiaty.

Kiedy ju¿ opad³y emocje o tytu³, 
Wierzenicê i hrabiego Augusta  
zapytaliœmy szanownego laureata 
(jesteœmy zaprzyjaŸnieni st¹d 
bezpoœrednia forma pytañ, bez formu³y 
pan).

Jak odbierasz tytu³ Przyjaciela 
Wierzenicy?

Czujê siê uhonorowany i bardzo 
zadowolony z otrzymania tytu³u 
Przyjaciela Wierzenicy AD 2014. Cieszê 
siê, ¿e rewitalizacja dworu i otoczenia, 
dokonana przez nasz¹ rodzinê, zosta³a 
doceniona przez lokaln¹ spo³ecznoœæ. W 
ci¹gu 40 lat pracy naukowej otrzyma³em 
ró¿ne wyró¿nienia i odznaczenia, 
czasem za doœæ abstrakcyjne zas³ugi. 
Tytu³ Przyjaciela Wierzenicy przypad³ 
mi jednak za bardzo konkretne dzia³ania 
typu pracy organicznej na poziomie 
ma³ej ojczyzny. 

Czym dla  Ciebie, tegorocznego 
laureata jest Wierzenica?

Przed rokiem 2008, Wierzenica by³a 
dla naszej rodziny urocz¹ wiosk¹ z 
zabytkowym drewnianym koœcio³em, 
nad którym pieczê sprawowa³ 
charyzmatyczny Ksi¹dz Proboszcz. 
Zrujnowany dwór w Wierzenicy, 
otoczony zielonym g¹szczem, z dominacj¹ agresywnej roœlinnoœci 
zielnej, budzi³ westchnienie – Sic transit gloria mundi (Tak przemija 
s³awa œwiata). Kiedy w roku 2008 zawarliœmy w Krakowie notarialn¹ 
umowê kupna dworu i przyleg³ych terenów od córek Pana Prezydenta 
Edwarda Raczyñskiego, zdawa³em sobie sprawê, ¿e nie tylko nasze 
spojrzenie na Wierzenicê, ale równie¿ ¿ycie naszej rodziny ulegnie 
znacz¹cej zmianie. Mieliœmy jednak niez³omn¹ nadziejê, ¿e du¿ym 
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wysi³kiem i znacznym nak³adem œrodków (wiêkszym, ni¿ posiadane 
przez nas zasoby) jesteœmy w stanie wyprowadziæ dwór i park z 
fatalnego stanu. Nie lêkaliœmy siê ani wysi³ku, ani ryzyka finansowego. 
Przez lata, niemal ka¿dej soboty, bez wzglêdu na warunki – czy s³oñce, 
czy s³ota, czy mróz – pracowa³em z synem fizycznie nad 
uporz¹dkowaniem terenu. Ciê¿ka praca fizyczna by³a rodzajem relaksu 
po intensywnej pracy umys³owej w ci¹gu tygodnia. Uzyskanie 
dofinansowania Projektu „Centrum Agroturystyczne – Dwór Augusta 
Cieszkowskiego w Wierzenicy” z Wojewódzkiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego umo¿liwi³o szybkie podniesienie z ruiny dworu 
o piêknej historii. Uda³o nam siê te¿ wydobyæ piêkno krajobrazu.

Jak postrzegasz postaæ Augusta Cieszkowskiego i w jaki sposób 
wp³ynê³a ona na Twoje ¿ycie?

Skoro dwór Cieszkowskiego sta³ siê w³asnoœci¹ naszej rodziny, jest 
naturalne, ¿e zainteresowaliœmy siê bli¿ej postaci¹ XIX-wiecznego mêdrca 
z Wierzenicy. Zebraliœmy sporo pozycji literatury – prace Cieszkowskiego 
i o Cieszkowskim, z lektury których wynika moje przekonanie o jego 
ponadczasowej wielkoœci. August Cieszkowski korzystnie odró¿nia³ siê od 
wielu innych arystokratów z epoki. Klara Dembiñska, opiekunka synów 
filozofa, napisa³a o uczonym: „U niego przyjemnoœæ stanowi³y ksi¹¿ki, 
goni³ za nowemi odkryciami, ale nie za zbytkami”. Jako -letni m³odzieniec, 
Cieszkowski mia³ ju¿ na swym koncie wa¿ne osi¹gniêcia naukowe. 
Uzyska³ stopieñ naukowy doktora filozofii na Uniwersytecie w 
Heidelbergu oraz opublikowa³ dwie uczone ksi¹¿ki, z dziedziny 
historiozofii i ekonomii, wydane w Berlinie – po niemiecku i w Pary¿u – po 
francusku. koñca swego d³ugiego ¿ycia Cieszkowski cieszy³ siê z 
mo¿liwoœci czynnego uprawiania nauki, a tak¿e z mo¿liwoœci wniesienia 
znacz¹cego wk³adu pracy organicznej dla dobra spo³eczeñstwa. 

Dr August hr. Cieszkowski nie zna³ problemów finansowych 
ograniczaj¹cych realizacjê planów, które tworzy³ roztropnie, na miarê 
dochodów ze swojego wielkiego maj¹tku. Móg³ cieszyæ siê z mo¿liwoœci 
czynnego uprawiania nauki w wielu dziedzinach, odpowiadaj¹cych jego 
bie¿¹cym zainteresowaniom, bez finansowych barier. Pozazdroœciæ mog¹ 
dzisiejsi uczeni, którzy skazani s¹ na ustawiczne podejmowanie usilnych 
starañ o znalezienie Ÿród³a finansowania badañ. Znaczna (i coraz wiêksza) 
czêœæ czasu pracy naukowej up³ywa obecnie na przygotowaniu 
przekonywuj¹cych wyst¹pieñ o projekty badawcze. Cieszkowski by³ 

pionierem przekraczania granic dyscyplin naukowych (za swoje w³asne 
p ien i¹dze) .  Dz iœ  g ³os imy wprawdzie  po t rzebê  t ak iego  
interdyscyplinarnego lub multidyscyplinarnego podejœcia, ale publiczne 
fundusze na badania rozdzielane s¹ w ramach pojedynczych dyscyplin 
naukowych. Cieszkowski napisa³, i wyda³ w³asnym sumptem, ok. 20 
wa¿nych prac naukowych, które s¹ do dziœ, po stu kilkudziesiêciu latach, 
przedmiotem znacznego zainteresowania. Nie bêdzie tak z masow¹ 
produkcj¹ wspó³czesnych uczonych, funkcjonuj¹cych w obecnie 
panuj¹cym systemie „publikuj, albo przepadnij”. 

Postaæ Cieszkowskiego jest mi bliska równie¿ z powodu kilku osobistych 
skojarzeñ. Urodzi³em siê w Augustowie (mieœcie nazwanym od imienia 
innego Augusta – króla Zygmunta Augusta), daleko od Wielkopolski, a 
znacznie bli¿ej posiad³oœci Sucha na Podlasiu, w której przyszed³ na œwiat 
August Cieszkowski. Ja te¿, podobnie jak Cieszkowski, bardzo lubiê pracê 
naukow¹. Ciekawoœæ twórcza i œwiadomoœæ faktu, ¿e w globalnym 
systemie wszystko jest powi¹zane z wszystkim, utrudnia zaszeregowanie 
moich zainteresowañ badawczych do jednej dziedziny, czy dyscypliny 
naukowej. Podobnie by³o z Cieszkowskim, którego zainteresowañ nie 
da³o siê „zaszufladkowaæ”. Jeszcze jednym elementem, który ³¹czy mnie z 
mêdrcem z Wierzenicy jest fakt, ¿e spo³ecznoœæ wybitnych polskich 
uczonych wybra³a Cieszkowskiego cz³onkiem Polskiej Akademii 
Umiejêtnoœci, a mnie – 137 lat póŸniej – cz³onkiem korespondentem 
Polskiej Akademii Nauk. 

Postaæ Cieszkowskiego bardzo zas³uguje na pamiêæ i wielki szacunek. 
Cieszê siê, ¿e z okazji dwusetnej rocznicy urodzin hrabiego podejmuje siê 
– w du¿ym stopniu dziêki osobom skupionym wokó³ „Wierzeniczeñ” – 
starania maj¹ce na celu przybli¿enie tej wybitnej osobistoœci.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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W sobotê 26 kwietnia 2014 r. odby³ siê XXXVI wojewódzki rajd wiosenny 
– „Szukamy wiosny w lesie”. Jego organizatorem by³ Oddzia³ PTTK 
„Meblarz” ze Swarzêdza. Ta edycja prowadzi³a œladami Augusta 
Cieszkowskiego do Wierzenicy. Wiêkszoœæ z ponad 50 uczestników 
wêdrowa³a prowadzona przez Jana Mrulê i Piotra Osiewicza z Kobylnicy. 
W kilku punktach na trasie: w dolinie rzek G³ównej ko³o „Kolanka”, przy 
wiacie turystycznej na Alei Filozofów, miejscu po m³ynie, ko³o dawnej 
karczmy – „Betlejemki” i w s¹siedztwie dworu m³odzie¿ z Gimnazjum nr 2 
w Swarzêdzu czyta³a przygotowane informacje. Odczytane uzupe³niali, 
tak¿e o wiadomoœci zwi¹zane z walorami przyrodniczymi okolic 
Wierzenicy W³odzimierz Buczyñski oraz prowadz¹cy rajd. Ta grupa jako 
pierwsza skorzysta³a z kolejnych tablic postawionych przez Nadleœnictwo 
Babki, przy pozosta³oœciach sosny pomnika przyrody na Alei Filozofów 
oraz wierzenickiego m³yna. Ju¿ wspólnie wêdruj¹cy tras¹ i piesz¹ i trasami 
dowolnymi zwiedzili koœció³ œw. Miko³aja koncentruj¹c siê na pami¹tkach 
zwi¹zanych z Cieszkowskimi i k³aniaj¹c siê ich prochom. Zakoñczenie 
rajdu odby³o siê pod wiat¹.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

W ramach Józefinek – Œwiêta Patrona Swarzêdza, Miasto i Gmina 
Swarzêdz zaprosi³y 2 maja 2014 roku na Rodzinny Turystyczny Rajd 
Samochodowy „Jedziemy do Augusta Cieszkowskiego”. Jego uczestnicy 
wyruszali ze Swarzêdza, do Wierzenicy jechali przez szereg miejsc w tym 
Kicin. Pi¹tkowy wieczór by³ deszczowy i ch³odny st¹d obawialiœmy siê, ¿e 
pogoda mo¿e zniechêciæ czêœæ uczestników. W³asny dach nad g³ow¹ i chêæ 
sportowej rywalizacji sprawi³y, ¿e pomyliliœmy siê. Wed³ug oficjalnych 
wyników rajdu zosta³o sklasyfikowanych 41 za³óg (iloœæ chêtnych do 
wziêcia udzia³u by³a znacznie wiêksza), które tworzy³o blisko 130 osób. W 
Wierzenicy rajdowcy zwiedzali koœció³ œw. Miko³aja oprowadzani przez 
ks. Przemka. Przed koœcio³em, pod chmurk¹, czeka³a na nich wystawa 
przygotowana na jubileusz 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Zapoznawaliœmy turystów z zawartoœci¹ plansz. Pod 
wiat¹ na uczestników rajdu czeka³ posi³ek. Wyniki rajdowej klasyfikacji 
og³aszali Marcin Wojcieszak i Tomasz Duszczak. Zwyciêzcy otrzymywali 
nagrody od sponsorów i upominki od Gminy Swarzêdz, któr¹ 
reprezentowa³ jej Sekretarz  Robert Ostafiñski-Bodler. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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Prof. Stanis³aw Koz³owski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w 
poniedzia³ek 28 kwietnia 2014 roku wyst¹pi³ z wyk³adem „Augusta 
Cieszkowskiego promieniowanie myœli, czynu i serca”. Wyk³ad ten odby³ 
siê w ramach Uniwersytetu Swarzêdzkiego w Oœrodku Kultury, 
przyci¹gn¹³ uwagê licznego grona s³uchaczy. Prelegent przedstawi³ t³o 
historyczne epoki w jakiej przysz³o ¿yæ Augustowi Cieszkowskiemu. By³ 
to wstêp do wejœcia w wierzenicki dom hrabiego Augusta, bo po szeroko 

rozumianym domu poznaje siê 
cz³owieka. Dla tego jak to okreœli³ 
wyk³adowca, przybysza z kresów tym 
domem sta³a siê Wielkopolska. Dla niej, 
jako postaæ wielow¹tkowa zdzia³a³ 
bardzo wiele. Przypomnia³ zakoñczone 
niepowodzeniem starania o uniwersytet 
i uwieñczone sukcesem dzia³ania 
ogniska ruchu naukowego jakim sta³o 
siê Poznañskie Towarzystwo Przyjació³ 
Nauk. Utworzenie Wy¿szej Szko³y 
Rolniczej w ¯abikowie, której 
spadkobie rc¹  by ³  Uniwersy te t  
Poznañski, a dziœ jest jego macierzysta 
uczelnia. Promieniowanie myœli 
najpe³niej najpe³niej ujawni³o siê w 
filozofii Cieszkowskiego, który 
analizowa³ nie tylko przesz³oœæ i 
teraŸniejszoœæ, ale poszed³ dalej ni¿ 

Hegel, do przysz³oœci. S. Koz³owski uwypukli³, ¿e to Polak – Cieszkowski 
zak³ada³ Niemcom towarzystwo filozoficzne. August Cieszkowski czyn 
rozumia³ jako doskonalenie tego, co ju¿ jest zastane. Uwa¿a³, ¿e postêpu 
nie mo¿na osi¹gn¹æ przez zniszczenie i walkê zbrojn¹, st¹d brak 
entuzjazmu a wrêcz krytyczne podejœcie do powstañ narodowych. 
Zak³ada³ i oczekiwa³ nadejœcia czasów kiedy praca nie bêdzie przymusem 
a stanie siê s³u¿b¹ wobec innych, Ÿród³em radoœci. Sam by³ ideologiem 
pracy organicznej s³u¿¹cej umacnianiu tego co polskie bêd¹cej form¹ 
walki z zaborc¹. Promieniowania serca wyk³adowca upatrywa³ w 
szacunku dla rodziny, ziemi, przyrody. Podkreœli³ te¿, ¿e hr. August by³ 
filozofem, ale i cz³owiekiem pragmatycznym, twardo st¹paj¹cym po 
ziemi. To po³¹czenie nauki i praktycznego dzia³ania dla wielkopolskiego 

domu (z wyboru) zapewni³o mu pozycje wybitnej osobowoœci XIX wieku 
w regionie. Na zakoñczenie prof. S. Koz³owski zaprosi³ s³uchaczy do 
wspólnego odœpiewania pierwszej zwrotki z Œpiew na nutê piosnki o maju, 
m³odzieñczego wiersza Augusta Cieszkowskiego. PóŸniej odpowiadaj¹c 
na pytanie burmistrz Anny Tomickiej opowiedzia³ jak „wrasta³” w wiedzê 
o  patronie  swojej  uczelni .  Us³ysza³  podziêkowania  od 
dziewiêædziesiêciolatka, profesora UP, mieszkañca Swarzêdza prof. Jacka 
Michalskiego. Przed wyk³adem i po nim jego uczestnicy mogli ogl¹daæ 
wystawê przygotowan¹ na jubileusz dwusetnej rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Dodatkowo „odkrywali j¹” wspomagani informacjami 
jej autorów (Henryk B³achnio, Ewa J. Buczyñska, W³odzimierz 
Buczyñski

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Trzeciomajowe popo³udnie by³o czasem przemi³ego spotkania – majówki 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hrabiego Cieszkowskiego w 

Luboniu. Stanowi³a ona czêœæ luboñskich obchodów 223. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 200. rocznicy urodzin Augusta 
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Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Trzeciomajowe popo³udnie by³o czasem przemi³ego spotkania – majówki 
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Augusta hrabiego Cieszkowskiego w 

Luboniu. Stanowi³a ona czêœæ luboñskich obchodów 223. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i 200. rocznicy urodzin Augusta 
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Cieszkowskiego. Ze sceny na szkolnym dziedziñcu s³uchano gawêdziarza 
i dziennikarza Jacka Ha³asika, monta¿u s³owno muzycznego w wykonaniu 
uczniów prezentuj¹cych postaæ patrona szko³y. Uczniowie i absolwenci 
Cieszkowianki, chór Bard oraz publicznoœæ œpiewali pieœni patriotyczne. 
Wœród odœpiewanych przez uczniów by³ Œpiew na nutê piosnki o maju, 
autorstwa Augusta Cieszkowskiego. Z postaci¹ patrona mo¿na by³o 
zapoznaæ siê przegl¹daj¹c literackie i rysunkowe prace uczniów w postaci 
okolicznoœciowych wydañ. Form¹ aktywnego przybli¿ania jego postaci 
by³a zagra planszowa CIESZKO-GRA. Na goœci czeka³a te¿ wystawa 
przygotowana na jubileusz 200. rocznicy urodzin Augusta 
Cieszkowskiego, która przyjecha³a do Lubonia prosto z Wierzenicy. 
Obecni na majówce z du¿ym zainteresowaniem ogl¹dali zebran¹ w trzech 
woluminach, rêcznie przepisan¹ (tak¿e z udzia³em osób z parafii 
Wierzenica) czêœæ Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego.

           Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Prof. Stanis³awa Koz³owski z Uniwersytetu Przyrodniczego  i ks. Bogdan 
Reformat z parafii Œwiêtego Jana Vianney w Poznaniu byli gospodarzami 

minikonferencji  poœwiêconej 
Augustowi Cieszkowskiemu – 
ekonomiœc ie ,  dz ia ³aczowi  i  
filozofowi, patronowi Uniwersytetu 
Przyrodniczego. 15 maja 2014 roku 
w Kolegium Rungego, przy ul. 
Wojska Polskiego 52 w imieniu 
w³adz uczelni  l iczne grono 
przyby³ych powita³a prorektor prof. 
Monika Koz³owska. Wstêpem do 
samego wyk³adu by³o odczytanie 
przez prof. S. Koz³owskiego 

ciekawie dobranych fragmentów Ojcze nasz Augusta Cieszkowskiego. 
Nastêpnie ks. prof.  Antoni Siemianowski (Wydzia³ Teologiczny UAM w 
Poznaniu) wyg³osi³ wyk³ad: „August Cieszkowski – nieznany filozof z 
Wielkopolski”. Nawi¹zuj¹c do ¿yciorysu mówca przedstawi³ Augusta 
Cieszkowskiego jako cz³owieka uniwersalnego, wszystkim siê 

interesuj¹cego, g³ównie filozofa. W œwietle jego s³ów, jakby na przekór 
tematowi wyk³adu, ten przybysz z zaboru rosyjskiego by³ jednak znany w 
naszym regionie i poza granicami. Spotkanie zorganizowa³o 
Duszpasterstwo Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
wraz z Zak³adem Filozofii Chrzeœcijañskiej na Wydziale Teologicznym 
UAM w Poznaniu. Wœród osób obecnych na wyk³adzie znalaz³y siê 
Danuta Cywiñska i El¿bieta O¿arowska reprezentuj¹ce Stowarzyszenie 
Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego. Z Lubonia przybyli: 
burmistrz prezes Stowarzyszenia Kulturalno-Oœwiatowego Forum 
Luboñskie im. Augusta Cieszkowskiego. Lubonianie przywieŸli ze sob¹ 
rêcznie przepisan¹ czêœæ Ojcze nasz oraz materia³y przygotowane przez 
SP nr 2 zwi¹zane z obchodami rocznicowymi. Cieszy³y siê one ogromnym 
zainteresowaniem uczestników spotkania.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

Wierzenica na 
p¹tniczym szlaku do 
Santiago de 
Compostela, do grobu 
œw. Jakuba, znalaz³a 
siê po d³ugich 
staraniach w lipcu 
2008 roku. W dniach 
9-11 maja 2014 r. 
odby³o siê o szkoleniu 
przewodników 
(opiekunów 
pielgrzyma) na Drodze 
œw. Jakuba 
organizowane przez Lokaln¹ Grupê Dzia³ania „Œwiatowid”. Jego 
uczestnicy w sobotê 10 maja realizowali punkt programu: Przejœcie 
odcinkiem Drogi œw. Jakuba. Praktyczne spojrzenie przewodnika 
pielgrzymów na potrzeby i problemy uczestników na szlaku. Oznacza³o 
to w praktyce pokonanie przez 11 osób odcinka drogi jakubowej od 
Annowa przez Dziewicz¹ Górê, Kicin do Wierzenicy. Przyprowadzeni 
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W niedzielê 8 czerwca 2014 roku podczas mszy o 11.00 nast¹pi³o 
wrêczenie przyznanej przez Klub Profesorów „Wierzenica” w 
Bydgoszczy szóstej Statuetki Augusta Cieszkowskiego. Trafi³a ona 
w rêce prof. Grzegorza Skrzypczaka rektora Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Przedstawiaj¹c laureata Prezes Klubu 
prof. Józef Banaszak powiedzia³. August Cieszkowski by³ tak¿e 
znakomitym rolnikiem, który uwzglêdnia³ wszelkie nowoœci 
dotycz¹ce nauk rolniczych. Zna³ je z osobistych kontaktów z 
pionierem nowoczesnego rolnictwa gen. Dezyderym Ch³apowskim i 
w³asnych obserwacji z bardzo licznych wyjazdów, choæby do Anglii 
czy Niemiec. Prof. Skrzypczak jest równie¿ przedstawicielem nauk 
rolniczych, zajmuje siê biologi¹ roœlin w uprawach niepo¿¹danych 
czyli chwastów. Gdyby odwróciæ czas August Cieszkowski zapewne 
zaproponowa³ by prof. Skrzypczakowi wyk³ady w swojej 
nowoczesnej szkole rolniczej [im. Haliny w ¯abikowie]. Poza tym 
prof. Skrzypczak  aktywnie dzia³a na rzecz upowszechniania zas³ug 
naszego wielkiego filozofa i Europejczyka. Namacalnym tego 
przyk³adem jest wspó³praca z Klubem „Wierzenica”. Po odebraniu 
Statuetki laureat podziêkowa³ za to szczególne wyró¿nienie, 
otrzymane w tym miejscu i takim wyj¹tkowym, œwi¹teczny dniu. 
Jest ono dla mnie ogromn¹ radoœci¹ i osobist¹ satysfakcj¹. Dziêkujê 
ksiêdzu proboszczowi, wszystkim pañstwu, ¿e dzisiaj tutaj razem 

jesteœmy. Odnosz¹c siê do patrona uczelni – Augusta 
Cieszkowskiego przypomnia³ o umieszczeniu jego popiersia na 
terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, wsparciu 
odnowienia  krypty Cieszkowskich tu w Wierzenicy. Zapowiedzia³ 
zawieszenie w tym roku, tutaj w Wierzenicy na odnowionym 
dworze tablicy pami¹tkowej ufundowanej przez Senat uczelni. 
Nawi¹za³ do publikacji powsta³ych dziêki wydawnictwu 
uczelnianemu a pomagaj¹cych zachowaæ hrabiego Augusta w 
pamiêci wspó³czesnych.
 Niemal dok³adnie przed rokiem, 11 maja 2013 r. Klub „Wierzenica” 
zaprosi³ do salonu Dworu Wierzenica na prezentacjê wierszy o 
Auguœcie Cieszkowskim i Wierzenicy. Spotkanie tamto zwi¹zane 
by³o z zamys³em wydania tych wierszy w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 
200. rocznic¹ urodzin Augusta Cieszkowskiego.  Zamiar ten 
powiód³ siê i po mszy prof. Józef Banaszak móg³ przedstawiæ 
sygnalny egzemplarz  … Na skrzyd³ach myœli … August 
Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji. Powsta³ on pod redakcj¹ 
Dariusza Tomasza Lebiody, Ewy Stryckiej i jego osoby. Jest to zbiór 
poezji ró¿norodnej czasowo. Od wierszy samego Cieszkowskiego i 
tych z jego czasów do twórczoœci poetów wspó³czesnych i nawet 
dzieci ze szkó³. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy

do Wierzenicy przez Piotra Góralczyka zobaczyli to co mamy u œw. 
Miko³aja najcenniejsze. Poœwiêcona wiata pierwszy raz s³u¿y³a 
zorganizowanej grupie pielgrzymów. W niedzielê 1 czerwca 2014 r. 
Poznañska Wspólnota Odnowy w Duchu Œwiêtym „Zbawiciel” 
zorganizowa³a wêdrówkê Szlakiem œw. Jakuba w okolicach Poznania. 
Licz¹ca 15 osób grupa przysz³a z Kicina do Wierzenicy gdzie 
uczestniczy³a w mszy o godzinie 11.00. Nastêpnie zosta³a oprowadzona 
po œwi¹tyni przez ks. Przemka. Przed udaniem siê w stronê Poznania ci 
p¹tnicy równie¿ skorzystali z zaplecza jakim jest wiata.
W³odzimierz Buczyñski
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Po raz siódmy, w sobotê 7 czerwca 2014 roku do Kar³owic przybiegli 
uczestnicy dziewi¹tej ju¿ edycji tego biegu. Tak jak rok temu po rocznej 
przerwie maraton powróci³ do Kar³owic, tak w tym roku wróci³ na trasê 
kapitan rezerwy, obecnie trener p³ywania, Mieczys³aw £yczakowski z 
Braniewa. Dwa lata temu wraz z siostr¹ Ew¹ Wieczorek (obecnie przebywa 
w Mamonowie w Obwodzie Kaliningradzkim) i czterema podopiecznymi 
Katolickiego Oœrodka Wsparcia dla Dzieci i M³odzie¿y prowadzonego 
przez Siostry Katarzynki pokonali oni jego trasê w formie Sztafety 
Maratoñskiej Poznañ – Lednica. W ten sposób symbolicznie zachowali 
ci¹g³oœæ biegu. Flagê tej sztafety w tym roku przekaza³ Krzysztofowi 
Buszkiewiczowi – dyrektorowi Maratonu Lednickiego. Z niektórymi 

spoœród  86 biegn¹cych osób uda³o siê zamieniæ kilka s³ów. Andrzej 
Grzyba³a z £om¿y (zajmuje siê ochron¹ œrodowiska i drogownictwem) 
bieg³ przez Kar³owice czwarty raz. W sumie by³ to jego 207 maraton, tu na 
lednickim jest jego zdaniem bardzo sympatycznie. Stra¿ak z Kostrzyna 
Wielkopolskiego wyruszy³ na Lednicê pierwszy raz, to jego trzeci tak d³ugi 
bieg. Marta Arbatowska z £omianek pod Warszaw¹ przyjecha³a na swój 
ósmy maraton, pierwszy lednicki. Biega od dwóch lat, studiuje na 
Wydziale Teologicznym, robi doktorat, zajmuje siê dziennikarstwem. 
Pierwszy raz na tak d³ugiej trasie biegli dwaj poznaniacy, £ukasz Semk³o 
naukowiec i  Pawe³ Biniaœ specjalista od ekspansji marketów. Z Lubiszyna 

w woj. lubuskim by³o a¿ trzech biegaczy. Jeden z nich ju¿ drugi raz 
(poprzednio w 2011 roku), tegoroczny lednicki by³ jego 62 maratonem. 
Piotr ¯ukowski okreœli³ siebie jako bezdomnego biegacza, który w ten 
sposób pomaga sobie i innym. Przy sto³ach z jedzeniem i napojami mo¿na 
by³o us³yszeæ: to Wasze s³awne ciasto, niew¹tpliwie s³owa mi³e dla osób 
przygotowuj¹cych przyjêcie biegaczy w Kar³owicach. W tym roku by³y 
to: Agnieszka Chruœcicka, Barbarza Kominkiewicz, Irena Borska, Dorota 
Radomska,  Kamila Górecka, Ewelina Widerowska, El¿bieta Paczyñska 
Katarzyna Wiœniewska i Genowefa Springer. Przed wyruszeniem do 
Wronczyna dyr. K. Buszkiewicz w imieniu grupy dziêkowa³ ks. 
Przemkowi i wszystkim osobom, które w Kar³owicach jak zawsze 
niezwykle serdecznie podejmowa³y maratoñczyków. Tegorocznemu, 
osiemnastemu Ogólnopolskiemu Spotkaniu M³odych na Lednicy 
przyœwieca³o has³o „W imiê Syna”. 

W³odzimierz Buczyñski

Na plac zabaw w s¹siedztwie 
bloków  w Kar³owicach w sobotê 
31 maja 2014 roku so³tys Henryk 
Borski wraz z rad¹ so³eck¹ zaprosili 
najm³odszych mieszkañców wsi. 
Mogli oni skorzystaæ z szeregu 
atrakcji od malowania twarzy i 
tworzenie w³asnego wzoru znaczka 
– zawieszki przez zje¿d¿anie, rzuty 
do celu, podskoki na dmuchanej 
trampolinie po przeja¿d¿kê bryczka 
i grê w pi³karzyki. Na dzieci i 
doros³ych czeka³y te¿ napoje i 
ciasta oraz kie³basa z grilla. Bardzo 
przydatne nag³oœnienie udostêpni³ 
swarzêdzki Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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     W tym roku przy organizacji tej imprezy po³¹czy³y swe finansowe si³y: 
so³ectwo Wierzonka, Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Caritas parafii w 
Wierzenicy. Pocz¹tek przygotowañ mia³ miejsce równo rok temu, kiedy 
umawialiœmy siê z firmami obs³uguj¹cymi imprezê w czasie 
ubieg³orocznego festynu. W pocz¹tku czerwca, kiedy œwiêtowany jest Dzieñ 
Dziecka podobnych festynów, wiêkszych i mniejszych organizuje siê sporo 
w wielu miejscach. Wszyscy chc¹ zamówiæ jakieœ atrakcje w³aœnie na ten 
czas. Dlatego by ubiec wszystkich rezerwacji dokonujemy ju¿ rok naprzód.  
Na wiosnê tylko potwierdzamy zamówienie. W tym roku nikt nie nawali³. 
Nie trzeba by³o szukaæ czegoœ na ostatni¹ chwilê. 
      Bajecznie dopisa³a pogoda.  Organizatorzy wszelkich imprez 
napowietrznych  zawsze modl¹ siê o dobr¹ pogodê. Deszcz i wiatr psuje 
wszystko. Wymiata wprost ludzi. W zesz³ym roku by³o piêknie, w tym 
podobnie. Niech Imiê Pañskie bêdzie b³ogos³awione. Brak upa³u, s³oñce i 
ciep³o przyci¹ga³o ludzi. Zjawi³y siê licznie ca³e rodziny. Chocia¿, co 
oczywiste, najwiêcej osób by³o 
z Wierzonki, nie brakowa³o ludzi z pozosta³ych miejscowoœci naszej parafii, 
a nawet z pobliskiej okolicy. T³umnie boisko we Wierzonce wype³ni³y 
dzieci i to by³o najwa¿niejsze, bo przecie¿ to ich œwiêto.
      Ka¿dego roku trochê staramy siê urozmaicaæ zestaw dzieciêcych 
atrakcji. Nie mo¿e co roku byæ tak samo. W tym roku atrakcj¹ by³y skoki na 
bungee i basen wodny z kulkami. Do tych urz¹dzeñ kolejka ustawia³a siê 
przez ca³y czas. Podejrzewam, ¿e niejeden z doros³ych te¿ mia³ ochotê 
spróbowaæ trochê tych zabaw. Atrakcj¹ ka¿dego festynu jest loteria, w której 
ka¿dy los wygrywa. 
Wymaga to przygotowania, bagatela, ok. 250 upominków.  Ka¿dego roku 
udaje siê jednak je zebraæ od rozmaitych darczyñców. Wiele upominków 
jest naprawdê wartoœciowych, solidnie przekraczaj¹cych wartoœæ losów. Nic 
te¿ dziwnego, ¿e zawsze wszystkie losy siê rozchodz¹.
     Organizatorzy rozmaitych imprez, tak¿e festynów parafialnych,  
nastawiaj¹ siê na spore zyski, które potem przeznaczaj¹ na jakiœ cel. Nasze 
wysi³ki i mo¿liwoœci s¹ skromniejsze. Chcemy tylko pokryæ koszty 
przedsiêwziêcia. To siê udaje. Dziêkujê wszystkim ofiarodawcom, którzy 
nam pomogli. Szczególnie dziêkujê w³aœcicielom  sklepu spo¿ywczego we 
Wierzonce i w³aœcicielom sieci handlowej Piotr i Pawe³.
     Bardzo siê cieszê, ¿e na naszym terenie jest sporo osób chêtnych, którym 
chce siê takie przedsiêwziêcia organizowaæ.  Zgranie i ustawienie 
wszystkiego wymaga sporego zaanga¿owania. Trzeba zawsze dziêkowaæ 
wolontariuszom, którzy potrafi¹ poœwiêciæ swój czas dla innych. 
Oczywiœcie, kiedy sporo osób pomaga latami, ³atwiej jest siê zorganizowaæ. 

Ka¿dy wie co ma robiæ. Do wprawy dochodzi siê jednak latami. Czasami 
rozmaitym poczynaniom towarzyszy nerwowoœæ. W tym roku  co trzeba 
szczególnie podkreœliæ, organizatorzy mogli doœwiadczyæ b³ogos³awieñstwa 
spokoju. Kiedy festyn siê koñczy³ tradycyjnie umawialiœmy siê z 
w³aœcicielami urz¹dzeñ na rok nastêpny. 

                                                                             x Przemys³aw Kompf

W sobotnie popo³udnie 14 czerwca mo¿na by³o zauwa¿yæ przy g³ównej 
ulicy w Wierzenicy niecodzienne poruszenie. Wierzeniczanki wraz z 
dzieæmi,  wspomagane mêsk¹ si³¹ wziê³y udzia³ w akcji „Letnie kwiaty”. 
To ju¿ po raz trzeci sadziliœmy pelargonie, begonie, aksamitki, niecierpki 
dostarczone przez Gminê oraz  zakupione z funduszu so³eckiego. 
Dwadzieœcia kwietników rozkwit³o ró¿norodnymi barwami. Ta cykliczne 
ju¿ wydarzenie znakomicie integruje mieszkañców i wzbudza pozytywne 
emocje i postawy. W tym roku wiele osób dopytywa³o kiedy wreszcie bêd¹ 
nasadzenia. Niewielkim nak³adem œrodków nasza wieœ staje siê ³adniejsza. 
Dziêki troskliwej opiece kwiaty w œwietnej kondycji ciesz¹ oczy do 
pierwszych przymrozków. Wszystkim uczestnikom, ma³ym i du¿ym, 
wielkie podziêkowania! A ju¿ dzieñ póŸniej w piêkne niedzielne 
popo³udnie 15 czerwca na uroczo po³o¿onym placu zabaw i boisku ko³o 
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d¹bków odby³ siê mi³y i kameralny 
festyn dla mieszkañców. W ca³oœci zosta³ 
zrealizowany z funduszu so³eckiego 
równie¿ skromnym kosztem ok. 1200 z³ 
/to tylko niewiele wiêcej ni¿ wynajêcie 
dmuchanego zamku, które proponowa³a 
nam firma/. Pomys³em rady so³eckiej 
by³o oparcie siê na wolontariacie i 
zakupie tylko niezbêdnych towarów 
/bu³ek, kie³bas, napojów, balonów, farb, 
nagród oraz s³odyczy/. Priorytetem by³a 
wspólna zabawa wszystkich pokoleñ. 
Imprezê poprowadzi³ Leszek Lesiczka z 
Kicina, który jest nauczycielem, 
re¿yserem kiciñskich misteriów, 
przewodnikiem górskim i prezesem 
Towarzystwa Tatrzañskiego, 
fotografikiem artyst¹ i d³ugo by jeszcze 
wymieniaæ. Jest tak¿e Wierzeniczaninem 

z urodzenia oraz wielkim mi³oœnikiem i cichym przyjacielem Wierzenicy. W 
kilkudziesiêciu(!) konkursach zrêcznoœciowych przy wybuchach œmiechu 
wszyscy byli zwyciêzcami i otrzymywali drobne upominki. Nikt nie wróci³ 
do domu z pustymi rêkami. 
Powróci³a równie¿ tradycja meczu pi³karskiego: kawalerowie – m³odzie¿ 
kontra doroœli. Boisko do tego wydarzenia przygotowali sami ch³opacy. 
Brawo! 
Wspomagali nas równie¿ harcerze z ZHR Krzysztof, Kuba i Piotr, którzy 
zorganizowali stanowiska strzeleckie. Ch³opacy oraz panowie mieli okazjê 
postrzelaæ z ³uku oraz replik broni strzeleckiej. Okaza³o siê, ¿e i niektóre 
panie maj¹ pewne oko i rêkê co wzbudza³o respekt i dowcipne, serdeczne 
komentarze. 
Natomiast malowanie twarzy i paznokci w têczowe kolory zapewnia³y 
dzieciom ich starsze kole¿anki z Wierzenicy. Przez ca³y czas mia³y pe³ne 
rêce pracy. Niektóre dzieci jeszcze na nastêpny dzieñ paradowa³y, w lekko 
wytartych o poœciel w czasie snu malunkach, poniewa¿ nie chcia³y siê daæ 
umyæ. Bardzo wielkie dziêki dziewczyny! 
Nie mniej wa¿n¹ rzecz¹ by³a praca zwi¹zana z pokrzepieniem ¿o³¹dków 
uczestników ciastami, napojami, hot-dogami dla dzieci i kie³bask¹ z grilla 
dla doros³ych (choæ jak siê okaza³o bywa³o odwrotnie). W tym miejscu 
wielkie podziêkowania dla Pañ, które podjê³y siê wypieków i wydawa³y 
niestrudzenie jedzonko wszystkim chêtnym oraz Panom obs³uguj¹cym 
dymi¹ce grille. 

Dla nikogo nic nie zabrak³o!
Impreza zosta³a nag³oœniona przez naszych wierzenickich organistów, 
którzy zadbali tak¿e o oprawê muzyczn¹.
Ksi¹dz u¿yczy³ sto³ów i ³awek, panowie pod przewodnictwem Paw³a 
przewieŸli je. Miejscowy sklep pani Krysi i Jana dostarczy³ niezawodnie 
towar i by³ wielkim wsparciem. 
Prawdê mówi¹c ca³a spo³ecznoœæ wsi stanê³a na wysokoœci zadania, 
pomagaj¹c w wielu drobnych rzeczach. Nie sposób wymieniæ wszystkich, 
ale ka¿demu serdecznie dziêkujê. 
Najwa¿niejsza jednak w tym dniu by³a wspania³a atmosfera i poczucie, ¿e 
mo¿emy coœ wspólnie dla samych siebie zrobiæ. O nie, przepraszam, 
najwa¿niejsze by³y uœmiechy dzieci i... doros³ych. 

Maciej Dominikowski

Wiele osób zadawa³o nam pytanie dlaczego wybieramy siê do Tajlandii, czy 
nie lepiej spêdziæ urlop gdzieœ bli¿ej; po co lataæ po ca³ym œwiecie skoro tu 
u nas tak ³adnie; ma³o to w Polsce miejsc, które warto zwiedziæ? Pytañ by³o 
wiele, a odpowiedŸ na nie zawsze ta sama, ¿e chcemy w³aœnie tam spêdziæ 
tegoroczny urlop. Sk¹d w nas taka determinacja? 
Myœlê, ¿e ka¿dego z nas poruszy³a kiedyœ dramatyczna historia zbyt 
szybkiego zakoñczenia ¿ycia przez m³ode i starsze osoby, czêsto nie 
spodziewaj¹ce siê, ¿e ten moment nast¹pi akurat teraz. Nawet w naszej 
parafii by³o kilka takich historii, które wstrz¹snê³y nami i zadawaliœmy 
sobie nierzadko pytanie: dlaczego? Przed nim/ni¹ by³o ca³e ¿ycie… Plany, 
marzenia… 
Tak naprawdê w takich momentach ¿a³ujemy danej osoby, ale nie 
wyobra¿amy sobie, ¿e my sami mo¿emy znaleŸæ siê na jej miejscu. I to 
ka¿dego dnia! Czujemy siê niezniszczalni, w pe³ni si³, maj¹c swoje plany 
krótko i d³ugoterminowe, zobowi¹zania, obietnice, ale te¿ marzenia. Czêsto 
marzenia odk³adamy na póŸniej, przecie¿ jeszcze jest czas, jak nie teraz, to 
za rok itp. Czy mamy gwarancjê, ¿e za rok bêdziemy tu jeszcze, ¿e nie 
dosiêgnie nas jakieœ nieszczêœcie? Nie mamy… 
Tajlandia by³a moim najwiêkszym marzeniem podró¿niczym od kilku lat, 
zawsze jednak pojawia³a siê inna alternatywa – wspólny wyjazd z grup¹ 
przyjació³, jednorazowa szansa zobaczenia innego egzotycznego kraju, 
zaproszenie na œlub po³¹czony ze wspólnymi wakacjami w Ameryce 
Po³udniowej… i tak z roku na rok Tajlandia by³a przek³adana. PóŸniej 
ci¹¿a, upragnione dziecko, wakacje dostosowane do synka itp. a czas mija³, 
rok za rokiem… W koñcu przysz³a refleksja: jak d³ugo mam jeszcze czekaæ 
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na realizacjê tego marzenia? Czy bêd¹c wiekow¹ osob¹ chcê mówiæ „¿a³ujê, 
¿e nigdy tam nie polecia³am”? Nie, nie chcê! Jak jest z prac¹ w obecnych 
czasach te¿ ka¿dy wie, teraz jest, a zaraz mo¿e jej nie byæ. W ubieg³ym roku 
nie mieliœmy nawet dwutygodniowego urlopu, tylko uszczkniête kilka dni, 
no bo praca… Basta! Decyzja zapad³a: w tym roku lecimy do Tajlandii. Od 
postanowienia do zakupu biletów minê³y niespe³na dwa dni. Kupione, 
zap³acone, nie ma odwrotu! Dopiero póŸniej pojawi³o siê zw¹tpienie, czy na 
pewno dobrze robimy…?
¯ycie pokaza³o, ¿e by³a to najlepsza decyzja. Wakacje by³y cudowne, 
spêdzone rodzinnie, okaza³o siê, ¿e z ma³ym dzieckiem te¿ mo¿na lataæ tak 
daleko i o dziwo znios³o ono d³ugi lot i ró¿nicê czasu du¿o lepiej od nas. 
Wszystkie lêki okaza³y siê bezpodstawne, choæ wiêkszoœæ baga¿u stanowi³y 
(zupe³nie niepotrzebnie!) leki na wszystkie mo¿liwe schorzenia. Tajlandia 
jest bardzo cywilizowanym krajem, ze œwietn¹ opiek¹ medyczn¹, 
mieszkañcami nastawionymi pozytywnie wobec turystów, uwielbiaj¹cymi 
dzieci, a zw³aszcza jasnow³ose. Jedzenie zdrowsze ni¿ w Polsce, pogoda 
cudowna, ceny o po³owê ni¿sze ni¿ nad polskim morzem, œwietne warunki 
do nurkowania, niezwyk³a kultura, tak bardzo ró¿na od naszej, zabytki, 
œwi¹tynie… Naprawdê warto by³o pojechaæ!
Nie bójmy siê marzyæ i nasze marzenia realizowaæ. Sama wiem, ¿e 
niezwykle ³atwo znaleŸæ wymówkê i zrezygnowaæ z w³asnych marzeñ 
t³umacz¹c, ¿e na pewno siê nie uda, nie ma na to pieniêdzy, co siê odwlecze 
to nie uciecze i tak dalej… Wszystkie matki zapewne przyznaj¹ mi racjê, ¿e 
du¿o ³atwiej nam pomagaæ realizowaæ marzenia swoich dzieci, a nasze 
w³asne odk³adaæ na potem. Ale czy chcemy póŸniej mówiæ „¿a³ujê…”. Czy 
mamy pewnoœæ, ¿e zd¹¿ymy zrealizowaæ w³asne marzenia? Nie odk³adajmy 
na póŸniej niczego, na czym naprawdê nam zale¿y, pocz¹wszy od u³o¿enia 
relacji z bliskimi („spieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”), 
u³o¿enia w³asnego ¿ycia, poczucia, ¿e robimy wszystko, co pozwala nam 
mieæ spokój duszy i abyœmy jak najrzadziej mówili „¿a³ujê”. Nie 
zapomnijmy równie¿ o sobie – gdy my jesteœmy szczêœliwi, udziela siê to 
naszemu otoczeniu. B¹dŸmy dobrzy równie¿ dla siebie, bo czy¿ na to nie 
zas³ugujemy…?
                                                                                                        MSz

W sobotê, 14 czerwca 2014 roku w imieniu Komitetu obchodów 200. 
rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego, uczestniczyliœmy w nadaniu 
jego imienia Zespo³owi Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy 
Ró¿anej. By³o ono po³¹czone z jubileuszem 50-lecia szko³y. Uroczystoœci 

rozpoczê³y siê od przemarszu do koœcio³a Wniebowziêcia NMP z udzia³em 
12 pocztów sztandarowych szkó³ rolniczych z ca³ej Polski i Zespo³u Pieœni 
i Tañca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Mszê 
celebrowa³ biskup Artur Miziñski. W homilii znakomicie przedstawi³ 
postaæ i dokonania Augusta Cieszkowskiego jako giganta wiedzy i czynu, 
tytana pracy, odpowiedniego patrona na obecne czasy. Pod koniec 
poœwiêci³ nowy sztandar szko³y. Po przemarszu do szko³y nast¹pi³o 
ods³oniêcie tablicy poœwiêcanej Augustowi Cieszkowskiemu i otwarcie 
Galerii Plakatu Artystycznego Janusza Trzebiatowskiego. Nastêpnie 
rozpoczê³a siê oficjalna czeœæ uroczystoœci jubileuszu 50-lecia i nadania 
imienia, w której uczestniczy³o oko³o 500 osób. Zosta³a przedstawiona w 
zwiêz³ej formie historia szko³y. Dyr. Iwona Korczak reprezentuj¹ca 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczyta³a akt nadania placówce imienia 
Augusta Cieszkowskiego. Sk³adaj¹c ¿yczenia  powiedzia³a, ¿e szko³a, 
która posiada patrona ma swoj¹ to¿samoœæ. Uczniowie z³o¿yli uroczyste 
œlubowanie na przekazany im przez dyrektora CKR Jacka Jagie³³o nowy 
sztandar. Zabieraj¹c g³os liczni goœcie (od samorz¹du wojewódzkiego 
poczynaj¹c) wskazywali na dokonania szko³y, wysoko oceniali postaæ 
patrona. Równie¿ z³o¿yliœmy ¿yczenia i przekazaliœmy w imieniu Komitetu 
obchodów 200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego 
okolicznoœciowy adres  oraz materia³y zwi¹zane z obchodami. W imieniu 
burmistrz Anny Tomickiej wrêczyliœmy list gratulacyjny  i upominki od 
Gminy Swarzêdz. Przekazaliœmy tak¿e materia³y od Wydawnictwa i 
redakcji „Wieœci Akademickich” Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu, Szko³y Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w 
Luboniu. Wrêczyliœmy podziêkowania w uznaniu osobistego wk³adu Anny 
Horeckiej i Moniki Nagowskiej na rzecz przywrócenia ziemi 
krasnostawskiej postaci hrabiego Augusta (M. Nagowskiej tak¿e za 
dotychczasow¹ wspó³pracê z „Wierzeniczeniami”). Na zakoñczenie czêœci 
oficjalnej uczniowie przedstawili obecnym w hali sportowej inscenizacjê 
ukazuj¹c¹ drogê ¿ycia i dorobek Augusta Cieszkowskiego oraz program 
artystyczny. Wszyscy goœcie otrzymali napisan¹ przez M. Nagowsk¹ 
ksi¹¿kê Zespó³ Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy Ró¿anej 
1964 – 2014. Jest w niej równie¿ informacja o patronie, a w niej s³owa: 
Jego dokonania s¹ inspiracj¹ do nieustannego doskonalenia umiejêtnoœci i 
poszerzania wiedzy. Obchodom towarzyszy³y; okolicznoœciowe wystawy, 
spotkanie absolwentów, koncert zespo³u „Jawor”, pokaz pracy sprzêtu 
rolniczego, kiermasz rêkodzie³a ludowego. Bêd¹c w Siennicy Ró¿anej 
odleg³ej w linii prostej o nieca³e 10 km od Surhowa nie mogliœmy choæ na 
chwilê nie zajrzeæ tam. Po uroczystoœciach dyr. Monika £ukasik i Anna 
Horecka (z Oœrodka Pomocy Spo³ecznej dla Doros³ych w Surhowie) by³y 
uprzejme pojechaæ z nami do Surhowa i pokazaæ pa³ac. Niestety jego stan 
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techniczny pogarsza siê czego widomym dowodem by³y kolejne belki 
podpieraj¹ce pêkajcie mury w salonie. Oznak¹ zmian na lepsze trwaj¹ca 
gruntowna odnowa g³ównych drzwi wejœciowych. Zajrzeliœmy te¿, na 
krótko przed wieczorn¹ msz¹ do koœcio³a Nawiedzenia NMP i œw. £ukasza. 
Z ks. kanonikiem Edwardem £atk¹ zd¹¿yliœmy zmieniæ kilka s³ów i zrobiæ 
zdjêcia. W poniedzia³ek podczas rozmowy telefonicznej dopytaliœmy o 
zmianê kolorystyki o³tarzy, s¹ teraz w ciemnych barwach. Tak jak w 
Wierzenicy to najstarsze znalezione, by³o 8 warstw przemalowañ. 
Renowacja œwi¹tyni ma  zwi¹zek z przydaj¹cymi na 2 lipca  
uroczystoœciami 250-lecie przeniesienia cudownego obrazu z kaplicy w 
£ukaszówce. Tu na Ziemi Wierzenickiej mo¿emy byæ dumni, ¿e nasz 
August znalaz³ uznanie siennickiej spo³ecznoœci szkolnej i to w roku 
jubileuszowym. Mamy równie¿ nadziejê, ¿e Ziemia Siennicka na 
LubelszczyŸnie, po³¹czy³a siê Jego postaci¹ z Ziemi¹ Wierzenick¹ a jej 
mieszkañcy skorzystaj¹ z  zaproszeñ do odwiedzania Wierzenicy.
 Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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