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Przychodzisz  Panie 
mimo drzwi zamkniętych

Na Wigilię Paschalną 
i Niedzielę Zmartwychwstania

Przed nami kolejne Œwiêta Wielkanocne. Mam nadziejê, ¿e 
prze¿yjemy je piêknie, ¿e w centrum tych dni stanie rzeczywiœcie Jezus 
Zmartwychwsta³y. Wielokrotnie w okresie Wielkiego Postu prowadzi³em 
w rozmaitych miejscach rekolekcje. W tym roku w dwóch du¿ych 
miejskich parafiach. Podczas mej nieobecnoœci w Wierzenicy zastêpowa³ 
mnie ksi¹dz z tego miejsca, w którym by³em. Od jakiegoœ czasu w niedzielê 
na rozpoczêcie rekolekcji przypominam najwa¿niejsz¹ katechezê Koœcio³a 
o zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy zaczynam mówiæ, temat niektórym 
pewnie nie wydaje siê zachwycaj¹cy. Myœlê, ¿e trzeba jednak zobaczyæ 
zbawienie w zmartwychwsta³ym Jezusie, by potem spojrzeæ trochê w innej 
perspektywie na swoje ¿ycie. 

W parafii wierzenickiej to nauczanie powtarzam ka¿dego roku. Nie raz 
mówi³em: treœæ tej katechezy trzeba znaæ na pamiêæ. Ale nie chodzi  tylko
o wiedzê. To trzeba prze¿yæ w sercu. Do g³owy i do serca musi dotrzeæ: 
Aposto³owie nie poszli za wymyœlonymi przez siebie mitami. Mêczeñsko 
oddali ¿ycie dlatego, ¿e zobaczyli zmartwychwsta³ego Jezusa. Przedtem 
takiej odwagi nie mieli. Bali siê o w³asne ¿ycie i uciekli, kiedy zatrzymano 
Jezusa. Nie zrobili nic w Jego obronie. Kiedy nie mieli doœwiadczenia 
zbawienia, które zobaczyli dopiero w Zmartwychwsta³ym, ³atwo pogodzili 
siê z Jego œmierci¹ i zastanawiali siê, co bêd¹ robiæ dalej. ̄ aden nie myœla³, 
¿e jeszcze komukolwiek bêd¹ g³osiæ imiê Jezusa. Zmartwychwstanie 
zmieni³o wszystko w ich ¿yciu. 

Równie¿ w naszym ¿yciu ma dokonaæ siê wewnêtrzna przemiana, 
nawrócenie. W tym roku o to modli³em siê z ludŸmi na ka¿dej Mszy œw. 
w czasie wspomnianych rekolekcji. 

„Przychodzisz Panie mimo drzwi zamkniêtych. 
Jezu Zmartwychwsta³y ze œladami mêki. 
                                 Ty jesteœ z nami, poœlij do nas Ducha, 
                                 Panie nasz i Bo¿e uzdrów nasze ¿ycie”. 

Tak¿e w naszej parafii razem ze wszystkimi chcia³bym zanieœæ s³owa tej 
pieœni – modlitwy. Bogu zawsze dziêkujê za ludzi, którzy bior¹ udzia³ 
w rekolekcyjnych spotkaniach. B³ogos³awiê ka¿dego i powierzam 
Opatrznoœci dalsze prowadzenie wszystkich. Proszê o szczególne ³aski dla 
s³uchaj¹cych s³ów tego nauczania w parafii, czy gdziekolwiek indziej. 
Modlê siê te¿ za siebie, bym nie powiedzia³ czegoœ, co nie by³oby zgodne 
z wol¹ Bo¿¹ i tak¿e bym osobiœcie sam prze¿y³ g³êboko to, czym dzielê siê 
z ludŸmi.

x Przemys³aw Kompf

Jest to zapis œcie¿ki dŸwiêkowej z hiszpañskiego filmu o kap³añstwie. 
Znalaz³em go z polskim t³umaczeniem na YouTube. Us³yszane s³owa 
poruszy³y mnie, dlatego spisa³em je sobie w ca³oœci. 
                                 

* * * * 
Nie oferujê Ci du¿ych zarobków. 
Obiecujê Ci sta³¹ pracê.

Nie obiecujê Ci, ¿e zawsze bêdzie tak, jak pierwszego dnia. 
Obiecujê, ¿e nigdy nie bêdziesz czu³ siê s³aby.

Nie obiecujê, ¿e wszyscy Twoi przyjaciele nie bêd¹ siê opieraæ. 
Obiecujê, ¿e bêdziesz móg³ osi¹gn¹æ cel.

Nie obiecujê Ci, ¿e spotkasz wa¿ne osobistoœci. 
Obiecujê Ci, ¿e spotkasz ludzi bezcennych.

Nie obiecam Ci, ¿e ludzie bêd¹ Ciê s³uchaæ. 
Obiecam, ¿e bêd¹ chcieli rozmawiaæ wci¹¿ na nowo.

Nie obiecam, ¿e zrozumiesz otaczaj¹cych Ciê ludzi.
Obiecujê, ¿e bêdziesz wiedzia³, i¿ wybra³eœ s³usznie.

Nie obiecujê Ci, ¿e bêd¹ prosiæ Ciê o pomoc. 
Obiecujê, ¿e bêd¹ Ciê koniecznie potrzebowaæ.

Obiecuję Ci ekscytujące życie
Na Wielki Czwartek – kapłański czwartek
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Nie obiecujê Ci ³atwej decyzji, 
Obiecujê, ¿e nigdy nie bêdziesz ¿a³owa³.

Nie obiecujê Ci idealnej pracy. 
Obiecujê, ¿e bêdzie ona czêœci¹ niezwyk³ego projektu.

Nie obiecujê, ¿e zawsze bêdziesz odnosi³ sukcesy. 
Obiecujê, ¿e Twoja praca przyniesie owoce.

Nie obiecujê, ¿e bêdziesz ¿y³ w luksusie. 
Obiecujê, ¿e Twoje bogactwo bêdzie wieczne.

Nie obiecujê, ¿e zawsze bêdziesz pe³en odwagi.
Obiecujê, ¿e Twoja mi³oœæ bêdzie silniejsza od strachu.

Nie obiecujê, ¿e pokonasz ból, cierpienie, niesprawiedliwoœæ.
Obiecujê, ¿e przyniesiesz nadziejê gdziekolwiek siê znajdziesz.

Nie obiecujê, ¿e ca³y œwiat bêdzie Ciê rozpoznawa³. 
Obiecujê, ¿e œwiat bêdzie prawdziwy.

Nie obiecujê Ci ludzkich prawd. 
Obiecujê Ci, ¿e zosta³eœ wybrany.

Obiecujê Ci, ¿e nakarmisz œwiat. 
Po³¹czysz serca na zawsze.
Bêdziesz z ludŸmi, którzy cierpi¹. 
Bêdziesz wspiera³ tych, którzy chc¹ byæ silni.
Doœwiadczysz prawdziwej radoœci. 
Zanurzysz ludzi w prawdê.
I bêdziesz ksiêdzem, œwiadkiem Jezusa Chrystusa.

Nie obiecujê Ci ¿ycia pe³nego przygód. 
Obiecujê Ci ekscytuj¹ce ¿ycie.

W zakoñczeniu 29 roku 
kap³añstwa potwierdzam: 
Jezus da³ mi ekscytuj¹ce ¿ycie.
Niech imiê Jezusa
bêdzie uwielbione.
Modlê siê o powo³ania 
kap³añskie w Koœciele, 
o powo³anie z naszej parafii.

                                                    
 opr. x PK

Cztery pieœni Izajasza o „S³udze Pañskim”. Nowy Testament widzi w tej 
postaci prorocz¹ zapowiedŸ samego Jezusa Chrystusa, który wprost  
uto¿samia³ siê ze „S³ug¹ Pañskim” Izajasza. W tym szczególnym dniu, 
staj¹c na drodze krzy¿owej, módlmy siê s³owami tego wyj¹tkowego 
proroka. Tê modlitwê przygotowa³em na jedno z nabo¿eñstw Drogi 
Krzy¿owej w tegorocznym Wielkim Poœcie.  
Powtarzam j¹, by wiêcej osób mog³o j¹ prze¿yæ.

Z czterech pieœni o „S³udze Pañskim” 

1. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto siê i odwa¿y 
toczyæ spór ze mn¹? Wyst¹pmy razem! Kto jest moim 
oskar¿ycielem? Niech siê zbli¿y do mnie! Oto Pan Bóg 
mnie wspomaga. Któ¿ mnie potêpi?

2. Wszyscy pob³¹dziliœmy jak owce, ka¿dy z nas siê 
zwróci³ ku w³asnej drodze, a Pan obarczy³ go winami 
nas wszystkich. Drêczono go, lecz sam pozwoli³ siê 
gnêbiæ, nawet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na 
rzeŸ prowadzony, jak owca niema wobec strzyg¹cych 
ni¹, tak on nie otworzy³ ust swoich.

3. Poda³em grzbiet mój bij¹cym i policzki moje rw¹cym mi 
brodê. Nie zas³oni³em mej twarzy przed zniewagami 
i opluciem. 

4. Powo³a³ mnie Pan ju¿ z ³ona mej matki, od jej 
wnêtrznoœci wspomnia³ moje imiê... I rzek³ mi „Ty jesteœ 
S³ug¹ moim... w Tobie siê rozs³awiê”.

5. Pró¿no siê trudzi³em, na darmo i na nic zu¿y³em me si³y.
Lecz moje prawo jest u Pana, a moja nagroda u Boga mego.

Modlitwa na Wielki Piątek.
Cztery pieśni Izajasza o „Słudze Pańskim”



4 5Wierzeniczenia 2 [117] 2015

Nie obiecujê Ci ³atwej decyzji, 
Obiecujê, ¿e nigdy nie bêdziesz ¿a³owa³.

Nie obiecujê Ci idealnej pracy. 
Obiecujê, ¿e bêdzie ona czêœci¹ niezwyk³ego projektu.

Nie obiecujê, ¿e zawsze bêdziesz odnosi³ sukcesy. 
Obiecujê, ¿e Twoja praca przyniesie owoce.

Nie obiecujê, ¿e bêdziesz ¿y³ w luksusie. 
Obiecujê, ¿e Twoje bogactwo bêdzie wieczne.

Nie obiecujê, ¿e zawsze bêdziesz pe³en odwagi.
Obiecujê, ¿e Twoja mi³oœæ bêdzie silniejsza od strachu.

Nie obiecujê, ¿e pokonasz ból, cierpienie, niesprawiedliwoœæ.
Obiecujê, ¿e przyniesiesz nadziejê gdziekolwiek siê znajdziesz.

Nie obiecujê, ¿e ca³y œwiat bêdzie Ciê rozpoznawa³. 
Obiecujê, ¿e œwiat bêdzie prawdziwy.

Nie obiecujê Ci ludzkich prawd. 
Obiecujê Ci, ¿e zosta³eœ wybrany.

Obiecujê Ci, ¿e nakarmisz œwiat. 
Po³¹czysz serca na zawsze.
Bêdziesz z ludŸmi, którzy cierpi¹. 
Bêdziesz wspiera³ tych, którzy chc¹ byæ silni.
Doœwiadczysz prawdziwej radoœci. 
Zanurzysz ludzi w prawdê.
I bêdziesz ksiêdzem, œwiadkiem Jezusa Chrystusa.

Nie obiecujê Ci ¿ycia pe³nego przygód. 
Obiecujê Ci ekscytuj¹ce ¿ycie.

W zakoñczeniu 29 roku 
kap³añstwa potwierdzam: 
Jezus da³ mi ekscytuj¹ce ¿ycie.
Niech imiê Jezusa
bêdzie uwielbione.
Modlê siê o powo³ania 
kap³añskie w Koœciele, 
o powo³anie z naszej parafii.

                                                    
 opr. x PK

Cztery pieœni Izajasza o „S³udze Pañskim”. Nowy Testament widzi w tej 
postaci prorocz¹ zapowiedŸ samego Jezusa Chrystusa, który wprost  
uto¿samia³ siê ze „S³ug¹ Pañskim” Izajasza. W tym szczególnym dniu, 
staj¹c na drodze krzy¿owej, módlmy siê s³owami tego wyj¹tkowego 
proroka. Tê modlitwê przygotowa³em na jedno z nabo¿eñstw Drogi 
Krzy¿owej w tegorocznym Wielkim Poœcie.  
Powtarzam j¹, by wiêcej osób mog³o j¹ prze¿yæ.

Z czterech pieœni o „S³udze Pañskim” 

1. Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto siê i odwa¿y 
toczyæ spór ze mn¹? Wyst¹pmy razem! Kto jest moim 
oskar¿ycielem? Niech siê zbli¿y do mnie! Oto Pan Bóg 
mnie wspomaga. Któ¿ mnie potêpi?

2. Wszyscy pob³¹dziliœmy jak owce, ka¿dy z nas siê 
zwróci³ ku w³asnej drodze, a Pan obarczy³ go winami 
nas wszystkich. Drêczono go, lecz sam pozwoli³ siê 
gnêbiæ, nawet nie otworzy³ ust swoich. Jak baranek na 
rzeŸ prowadzony, jak owca niema wobec strzyg¹cych 
ni¹, tak on nie otworzy³ ust swoich.

3. Poda³em grzbiet mój bij¹cym i policzki moje rw¹cym mi 
brodê. Nie zas³oni³em mej twarzy przed zniewagami 
i opluciem. 

4. Powo³a³ mnie Pan ju¿ z ³ona mej matki, od jej 
wnêtrznoœci wspomnia³ moje imiê... I rzek³ mi „Ty jesteœ 
S³ug¹ moim... w Tobie siê rozs³awiê”.

5. Pró¿no siê trudzi³em, na darmo i na nic zu¿y³em me si³y.
Lecz moje prawo jest u Pana, a moja nagroda u Boga mego.

Modlitwa na Wielki Piątek.
Cztery pieśni Izajasza o „Słudze Pańskim”



6 7Wierzeniczenia 2 [117] 2015

6. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczu³y na 
obelgi, dlatego uczyni³em twarz moj¹ jak g³az i wiem, ¿e 
wstydu nie doznam.

7. Lecz on siê obarczy³ naszym cierpieniem, on dŸwiga³ 
nasze boleœci, a my uznaliœmy go za skazañca 
ch³ostanego przez Boga i podeptanego.

8. Pan Bóg mnie obdarzy³ jêzykiem 
wymownym, bym umia³ pomóc 
strudzonemu krzepi¹cym s³owem. 

9. Spad³a nañ ch³osta zbawienna dla nas, a w jego 
ranach jest nasze uzdrowienie.

10. Nie mia³ on wdziêku ani 
te¿ blasku, aby chciano na niego popatrzeæ, 
ani wygl¹du, by siê nam podoba³. Wzgardzony
i odepchniêty przez ludzi, M¹¿ boleœci, 
oswojony z cierpieniem jak ktoœ, przed kim siê 
twarz zakrywa. Wzgardzony tak, i¿ mieliœmy go 
za nic. 

11. Tak, zg³adzono go z krainy ¿yj¹cych, za grzechy 
mego ludu zosta³ zbity na œmieræ. 

12. Wyrós³ przed nami jak m³ode drzewo i jakby 
korzeñ z wyschniêtej ziemi.

13. Po udrêce i s¹dzie zosta³ usuniêty, a kto 
przejmie siê jego losem?

14. Grób mu wyznaczono miêdzy 
bezbo¿nymi... chocia¿ nikomu nie wyrz¹dzi³ 
krzywdy i w jego ustach k³amstwo nie 
posta³o. Spodoba³o siê Bogu zmia¿d¿yæ go 
cierpieniem. Jeœli on wyda swe ¿ycie na 
ofiarê za grzechy, ujrzy potomstwo i dni swe 
przed³u¿y, a wola Pañska spe³ni siê przez 
niego. Po udrêkach swej duszy ujrzy œwiat³o 
i nim siê nasyci. 
                                                      opr. x PK

15 marca 2015 roku w koœciele w Wierzenicy o 
11.00 odprawia³em Mszê œw. w 121 rocznicê 
œmierci Augusta Cieszkowskiego. W liturgii 
udzia³ wziêli przedstawiciele Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu. Przypomnia³em, ¿e 
równo przed rokiem zainaugurowaliœmy 
uroczyœcie obchody Roku Cieszkowskiego 
w zwi¹zku z przypadaj¹cym we wrzeœniu 
200-leciem jego urodzin. Poniewa¿ wszystkie 
jubileuszowe obchody mamy za sob¹, mo¿emy 
Bogu i ludziom dziêkowaæ za ich bogaty 
przebieg. Mo¿na siê cieszyæ zgodnym 
wspó³dzia³aniem wielu rozmaitych instytucji, co znacz¹co przyczyni³o siê 
do nadania tym uroczystoœciom takiego znaczenia.

Kilka osób pyta³o, czy nie mam zapisu tego, co powiedzia³em 
w koœciele. Osoby znaj¹ce mnie wiedz¹, ¿e tylko w nadzwyczajnie 
wyj¹tkowych pojedynczych przypadkach przygotowujê pisemn¹ 
wersjê nauczania. Okaza³o siê jednak, ¿e koledzy z redakcji 
„Wierzeniczeñ” nagrali to wyst¹pienie. Ods³ucha³em je. Ra¿¹cych 
g³upstw nie powiedzia³em. Mo¿na wiêc rzeczywiœcie szerszej 
publicznoœci przytoczyæ w streszczeniu te fragmenty, które odnosz¹ 
siê do tego, czym w moim przekonaniu powinno byæ dzisiaj dla nas 
dziedzictwo Augusta Cieszkowskiego.

Co po Auguście Cieszkowskim?
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Jako cz³owiek powinien on byæ dla nas wzorem, chocia¿ Koœció³ 
nigdy nie orzek³ o jego œwiêtoœci. Mia³ rozmaite talenty 
i uzdolnienia. Podobnie zreszt¹ jak ka¿dy cz³owiek. 
Z wykszta³cenia i z pasji oddawa³ siê filozofii. Maj¹c tak dobre 
podstawy wykazywa³ wielkie zainteresowanie sprawami wiary,  
pobo¿noœci i religii. Wa¿ne by³y dla niego te¿ sprawy Koœcio³a. Ma³o 
kto mo¿e nawet wie, ¿e w czasie Pierwszego Soboru Watykañskiego, 
który odbywa³ siê za jego ¿ycia, Cieszkowski specjalnie pojecha³ do 
Rzymu, by przys³uchiwaæ siê obradom tego zgromadzenia.  

Myœlê, ¿e jest pierwszy rys tego, nad czym ka¿dy powinien siê 
zastanowiæ. Maj¹c okreœlone wykszta³cenie, niekoniecznie musi to byæ 
filozofia, nale¿y rozwijaæ zainteresowanie swoj¹ religi¹.  Trzeba 
pog³êbiaæ swoj¹ wiedzê, tak by nie byæ ignorantem. Oznacza to, ¿e biorê 
do rêki jak¹œ lekturê, która pog³êbia moj¹ chrzeœcijañsk¹ wiedzê 
i kszta³tuje moj¹ duchow¹ to¿samoœæ. Rezygnujê natomiast z siêgania po 
rozmaite g³upstwa, które niczego nie ucz¹, a tylko czas zabieraj¹. 
Interesujê siê te¿ sprawami Koœcio³a, którego jestem czêœci¹. 
Zarówno tu w Polsce jak i w Rzymie i na œwiecie. Wspieram 
dzia³alnoœæ rozmaitych przedsiêwziêæ koœcielnych.  

Drugi obszar zaanga¿owania Augusta Cieszkowskiego to sprawy 
Ojczyzny i troska o rozwój ¿ycia spo³ecznego Polaków. Te postawy 
trzeba dzisiaj przypominaæ, bowiem od czasu do czasu  pokazuj¹ siê 
nam ró¿ni celebryci i inni gwiazdorzy mówi¹cy, ¿e Polska to zaœcianek, 
¿e polskoœæ to obciach, ¿e oni za tê Polskê by ¿ycia nie oddali itd. 
Czymœ oczywiœcie musz¹ b³ysn¹æ, czymœ zaszokowaæ, by jakiœ portal to 
zauwa¿y³ i zacytowa³. Nie ma co patrzeæ na takie osoby. Duchowe 
miernoty niech sobie zostan¹ ze swymi przemyœleniami. 

O wiele bardziej po¿yteczne patrzeæ na takich, którzy sob¹ pokazuj¹, 
czym jest mi³oœæ do Ojczyzny, którzy sob¹ j¹ buduj¹. Takich ludzi mamy 
dzisiaj, tacy ludzie byli kiedyœ. Cieszkowski by³ w³aœnie tym 
cz³owiekiem. W latach jego ¿ycia nie by³o Pañstwa Polskiego. Bronili 
wiêc polskoœci, budowali j¹ i tworzyli. Cieszkowski z racji swej 
zamo¿noœci rzeczywiœcie móg³ wspieraæ wiele rozmaitych dzie³. Zasiêg 
jego zaanga¿owania by³ szeroki. Ma³o kogo z nas by³oby staæ na takie 
zaanga¿owanie. Nie jesteœmy a¿ tak zamo¿ni. Mo¿e nawet ktoœ powie: 
jestem biedny. Nie chodzi  tu jednak o wielkoœæ ofiarowanych sum, ale
o otwarcie na rzeczywistoœæ spo³eczn¹. 

W miejscu, w którym 
jestem, w tej 
rzeczywistoœci, która jest 
moim udzia³em, dzia³am 
na rzecz rozwoju 
spo³ecznego. Nikt z nas 
nie ¿yje tylko dla siebie, 
mamy widzieæ nie tylko 
swoje sprawy, ale 
i drugich. Mamy widzieæ 
biedniejszych od siebie. 
Mamy umieæ siê dzieliæ. 
Dawaæ coœ od siebie 
innym. Mamy chcieæ 
pozostawiæ coœ po sobie 
dla innych i to nie tylko 
dla swoich dzieci.

Zaanga¿owanie wielu 
ludzi tworzy wspólne 
dobro. Wspó³dzia³anie 
rozmaitych osób, 
instytucji pomna¿a skalê 
tego dobra. August Cieszkowski w obieg ¿ycia spo³ecznego wprowadzi³ 
piêkne s³owo „solidarnoœæ”, to s³owo, które zrobi³o tak¹ „karierê” 
w latach 80 – tych XX wieku. W swym dzia³aniu zachêca³ i pokazywa³ 
czym jest dzia³anie solidarne, jeden z drugim, jeden obok drugiego, 
a nie jeden przeciw drugiemu. By³ cz³owiekiem niezwykle 
koncyliacyjnym. Mówiono o nim, ¿e nie mia³ wrogów i ¿e by³ przez 
wszystkich szanowany. Tak¹ postawê nale¿y wypracowywaæ w sobie. 
To ja mam zobaczyæ, czy obok mnie gromadz¹ siê ludzie, czy ja 
potrafiê z nimi rozmawiaæ, ich szanowaæ, czy jestem tym, który 
sk³óca i j¹trzy. Tego chcia³oby siê oczekiwaæ od dzisiejszych 
polityków, którzy przy niemal ka¿dej okazji przekonuj¹ nas, ¿e tylko oni 
maj¹ racjê i wszystkich innych mieszaj¹ z b³otem. Ka¿dy czuje 
destrukcjê, która za tym stoi.       
      
Nie jest to nic nadzwyczajnego, nie jest to coœ, co siê zaczê³o od 
Cieszkowskiego. To jest normalne zwyk³e cz³owieczeñstwo, które 
piêknie widoczne by³o w wielu ludziach. Patrz¹c na tego znanego 
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nam cz³owieka staramy siê to sobie przypomnieæ. Czy dobro 
i zaanga¿owanie, którego doœwiadczam od innych zamieniam 
w dobro i zaanga¿owanie swojego ¿ycia? ¯eby to ogarn¹æ nie potrzeba 
¿adnego doktoratu z filozofii i du¿ego maj¹tku. 

Kiedy jesteœmy w koœciele, to trzeba te¿ przypomnieæ, ¿e dobro które 
w sercu ma cz³owiek,  jest dobrem ewangelii. Swoim ¿yciem staje 
w œwietle ewangelii. Jeœli ono jest rzeczywiste, mogê z nim stan¹æ
w tym œwietle. Nie muszê siê ukrywaæ, chowaæ w ciemnoœci. Ewangelia 
Jezusa jest piêknym darem dla cz³owieka. Nie dziwmy siê jednak, ¿e jest 
te¿ wymagaj¹ca. Cz³owiek mo¿e wymagaæ od siebie. Dobro buduje siê 
wtedy, gdy wymaga on od siebie.

x Przemys³aw Kompf 

18 marca, a wiêc znacznie 
wczeœniej ni¿ myœla³em, 
zamontowane zosta³y nowe 
schody i zarazem wejœcie na 
strych probostwa. Pierwotnie 
myœla³em, ¿e zabiorê siê do 
tego dopiero po œwiêtach 
wielkanocnych. Zrobienie 
pomiarów i przygotowanie 
wszystkiego wymaga jednak 
sporo czasu. Doszed³em wiêc 
do przekonania, ¿e nie ma co 
z tym czekaæ, wszak w tej 
chwili to zadanie  jest 
najbardziej skomplikowane 
i najkosztowniejsze. Prace 
wykona³a ta sama dobra firma 
stolarska ze Sp³awia, która tak 
piêknie wykona³a o³tarz 
i wyposa¿enie prezbiterium 
w Kar³owicach.
Poniewa¿ mia³em zaproszenia 

na rekolekcje wiedzia³em, ¿e uda mi siê jeszcze przed œwiêtami 
zgromadziæ trochê œrodków tak, by te prace przeprowadziæ. Brakuj¹c¹ 
kwotê do 17 500 z³ po¿yczy³em. Teraz myœlê, ¿e stopniowo j¹ sp³acê. 

Zaraz zacz¹³em rozmawiaæ... o nastêpnej inwestycji stolarskiej, tak¿e 
kosztownej, o nowym wyposa¿eniu zakrystii. Projekt ju¿ jest. Potrzebne 
jest tylko hojne b³ogos³awieñstwo Maryi Licheñskiej, Pani Rzeczy 
Niemo¿liwych. Po monta¿u schodów, ustawieniu mebli kuchennych 
i ³azienkowych, na strychu zosta³o do zrobienia koñcowe pod³¹czenie 
pr¹du i kanalizacji. Tak¿e zamontowanie 4 drzwi. Potem trzeba wstawiæ 
sto³y i krzes³a. To ju¿ nie bêdzie jednorazowo tak kosztowne. 
Dotychczasowy koszt prac wyniós³ ju¿ 31 200 z³.              

x Przemys³aw Kompf 

Nowe schody na strych probostwa
Grupa 8-osobowa cz³onków krêgu biblijnego 
uczestniczy³a w wielkopostnych  rekolekcjach 
organizowanych przez Szko³ê Formacji Duchowej 
w Morasku, a prowadzonych przez ks. Tomasza 
Siudê. Rekolekcje prowadzone by³y w klimacie 
ciszy i milczenia, ws³uchiwania siê w S³owo Bo¿e. 
Myœl¹ przewodni¹ by³ temat „Mi³oœæ Chrystusa 

fundamentem chrzeœcijañskiej wolnoœci”.
Zadajemy sobie nieraz pytanie: A po co oni jad¹ na te rekolekcje? Nie 
wystarcz¹ im spotkania krêgu biblijnego? Trzeba nieraz siê oddaliæ, by 
w klimacie modlitwy przyjrzeæ siê lepiej sobie i Bogu, wyci¹gn¹æ wnioski 
dziêki s³uchaniu s³ów Boga i w³asnych przemyœleñ oraz modlitwy. Po tak 
prze¿ywanych rekolekcjach dobrze jest popatrzeæ na siebie, oczyœciæ 
swoje serce i z dystansem spojrzeæ na otaczaj¹cy nas œwiat. Poczuæ siê 
wolnym w swoim sercu i umyœle.
-------------------------------------------
Zarz¹d  Firmy „CONSDATA” z Poznania po raz drugi przekaza³ 
darowiznê dla dzieci uczestników zajêæ w œwietlicy w Wierzonce 
z przeznaczeniem na wyjœcie do kina oraz teatru. W zamian za to dzieci 
wykona³y kartki œwi¹teczne, które Zarz¹d Firmy przesy³a³ z ¿yczeniami 

Wiadomości Zespołu Caritas Wierzenica 
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swoim kontrahentom. Dziêki temu dzieci ucz¹c siê, bawi¹c i wspólnie 
wykonuj¹c  prace czu³y, ¿e otrzymuj¹c i one mog¹ coœ od siebie ofiarowaæ. 
W imieniu dzieci serdecznie dziêkujemy. 

Irena Prokop 

Nieco zmieniamy tradycyjny 
tytu³ dodaj¹c Augusta 
Cieszkowskiego, poniewa¿ jego 
osoba zdominowa³a 
przedstawiane przez nas 
publikacje, które ukaza³y siê w 
roku, w którym przypada³a  
200. rocznica jego urodzin. 
W albumie Hr. August 
Cieszkowski autorzy: Henryk 
B³achnio, Ewa Jaros³awa 
Buczyñska, W³odzimierz 
Buczyñski starali siê pokazaæ 
jego postaæ w nowatorski 
sposób. Miejsce zwykle 
przewa¿aj¹cego s³owa pisanego 
zajê³o 486 obrazów 

uzupe³nionych opisem. Ukazane zosta³y korzenie rodu, ¿ycie i doko-
nania Augusta Cieszkowskiego oraz to, co po nim pozosta³o. Jest te¿ 
kalendarium, spis publikacji, mapa Polski z zaznaczonymi miejscami 
zwi¹zanymi z jego osob¹. S¹ pokazane niektóre ubieg³oroczne 
wydawnictwa z nim zwi¹zane i wydarzenia roku obchodów. Rok 
Cieszkowskiego zosta³ zainaugurowany przez arcybiskupa Stanis³awa 
G¹deckiego, który napisa³ wstêp do albumu. 

Uzupe³nienie albumu w warstwie opisowej 
stanowi numer specjalny „Wierzeniczeñ” 
6[111]2014  zatytu³owany August hrabia 
Cieszkowski z Wierzenicy autorstwa Ewy 
Jaros³awy i W³odzimierza Buczyñskich. 
Obok szerszych informacji zwi¹zanych 
z dokonaniami hrabiego Augusta autorzy 
przedstawili relacje ze swoich wêdrówek 
tropem Cieszkowskich.
… Na skrzyd³ach myœli… August 
Cieszkowski i ziemia wierzenicka w poezji 
to, jak wskazuje tytu³, poezje. Poczynaj¹c 
od dwóch zachowanych wierszy samego 
Augusta Cieszkowskiego, przez wiersze 
o nim poetów jemu wspó³czesnych, po nam 
wspó³czesne, w tym uczniów z Lubonia
i Swarzêdza (Gimnazjum nr 2 im. Królowej 
Jadwigi). Poetycki opis samej Wierzenicy 
to druga grupa wierszy, g³ównie 
wspó³czesnych. Wiersze zebrali, 
opracowali i przygotowali do druku Józef 
Banaszak, Dariusz Tomasz Lebioda i Ewa 
Strycka. 
Stanis³aw Koz³owski w wierszowanym 
utworze Nasz Ojcze przedstawia Augusta 
Cieszkowskiego bardzo uczuciowo, po 
czêœci w formie jego rozmowy z rodzicami. 
Uwypukla niektóre osoby i wydarzenia
z epoki, w której ¿y³.
Spojrzenie na Augusta i Wierzenicê 
z ró¿nych perspektyw zosta³o zawarte 
w tekstach kilkorga autorów w ksi¹¿ce pod 
redakcj¹ Józefa Banaszaka Nie tylko 
Wierzenica. O Auguœcie Cieszkowskim w 
dwusetn¹ rocznicê urodzin. 
Kolejna pozycja to: Wybitni Wielkopolanie 
b³. Edmund Bojanowski i hr. August 
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Cieszkowski w 200. rocznicê urodzin. 
Ksi¹¿ka to powsta³a pod redakcj¹ Janusza 
Karwata w Luboniu. St¹d w wiêkszym 
stopniu poœwiêcona jest b³. Edmundowi 
Bojanowskiemu. Jest w niej znakomicie 
przedstawiona praca organiczna na 
ziemiach zaboru pruskiego i to, co w sposób 
szczególny ³¹czy³o b³. Edmunda i hr. 
Augusta, czyli idea ochron (przedszkoli 
wiejskich). Odnoœnie samego hr. Augusta 
uwypuklone s¹ jego zwi¹zki z ¯abikowem, 
jest te¿ przedstawiony  jako myœliciel  
cz³owiek czynu.
O dziwo, rzecz niezmiernie rzadka na 
krajowym rynku wydawniczym, zosta³a 
wznowiona (wydanie drugie) publikacja 
samego Augusta Cieszkowskiego 
Prolegomena do historiozofii w 
opracowaniu Jana Garewicza i Andrzeja 
Walickiego. Obszerniejsza w stosunku do 
wydania PTPN z 2007 roku ksi¹¿ka 
zawiera te¿ inne pisma filozoficzne 
wierzenickiego hrabiego.
Nazwisko Augusta Cieszkowskiego 
i Wierzenica pojawia³y siê kilkakrotnie 
w Sprawozdaniu Stenograficznym Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej, Kadencja VII, 
w zwi¹zku z pracami nad uchwa³¹ 
okolicznoœciow¹ czcz¹c¹ pamiêæ Augusta 
Cieszkowskiego podjêt¹ jednomyœlnie przez 
Sejm 12 wrzeœnia 2014 roku. 

W numerze 3 kwartalnika „Nauka” 
wydawanego przez Polsk¹ Akademiê Nauk 
ukaza³ siê obszerny niezwykle 
merytoryczny artyku³ Zbigniewa W. 
Kundzewicza  Mêdrzec z Wierzenicy.

W dwusetn¹ rocznicê urodzin Augusta 
Cieszkowskiego. Jego kwintesencja w 
prostszej i bardziej dostêpnej ogó³owi 
czytelników formie zosta³a opublikowana 
20 grudnia na ³amach „Gazety Wyborczej”  
Myœliciel z Wierzenicy.
Iks  Poznañski Informator Kulturalny, 
Sportowy i Turystyczny w numerze z 
wrzeœnia zawiera artyku³ Gra¿yny 
Wroñskiej Myœliciel z Wierzenicy. Rok 
Augusta Cieszkowskiego. Autorka da³a 
czytelnikom merytoryczne, zwiêz³e
 i rzeczowe kompendium wiedzy 
o Cieszkowskim. Jej artyku³ 200 lat temu 
urodzi³ siê August Cieszkowski filozof, 
spo³ecznik, ekonomista polityk. Patronuje 
Uniwersytetowi Przyrodniczemu i jednej 
z podolañskich ulic ukaza³ siê w 6/177 
numerze „Na skraju”. Dziêki temu wiêcej
o Auguœcie Cieszkowskim mogli 
dowiedzieæ siê mieszkañcy Podolan (na 
nich od 1973 jest „nowa” ulica 
Cieszkowskiego, „stara” to dziœ ul. Libelta) 
i Strzeszyna.
Marek Lis w kwietniowym numerze 
„Biuletynu Powiatu Poznañskiego” 
zamieœci³ artyku³ 2014  Rok Augusta 
Cieszkowskiego nawi¹zuj¹cy do uchwa³y 
podjêtej przez Radê Powiatu.
Pokonkursowe prace uczniów (konkursy 
organizowane przez Szko³ê Podstawow¹
 w Wierzonce) zosta³y przedstawione w 
publikacji: August Cieszkowski w oczach 
dzieci i m³odzie¿y, a zebra³y je
 i przygotowa³y Maria Macio³ek 
i Genowefa Springer.
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Od numeru kwietniowego „Wieœci Luboñskie” zamieœci³y szereg 
artyku³ów i notatek, pocz¹wszy od Ryszarda Jaruszkiewicza 
120. rocznica œmierci hr. Augusta Cieszkowskiego. W tym samym 
numerze odnotowano te¿ konkursowy sukces uczniów Cieszkowianki 
26 marca w Wierzenicy. Dalej kolejno: Urszula Ferdynus Cieszkowski 
przepisany, Dobre, bo wydane (R): Ksi¹¿ki o wybitnych lubonianinach, 
Dobre, bo uczczone: August hr. Cieszkowski. PAW: Tablica przed 
folwarkiem, Dom w³odarza. W artykule W parafii œw. Jana Paw³a II 
odnotowano zainteresowanie abpa. G¹deckiego rêcznie przepisanym 
Ojcze nasz, a Z Cieszkowianki przedstawia udzia³ szko³y w wieczornicy 
z Barbar¹ Wachowicz na Uniwersytecie Przyrodniczym. Tam tak¿e 
o kolejnej prezentacji rêcznie przepisanego Ojcze nasz.
Leœnikom, w lutowym numerze pisma „Przegl¹d Leœniczy” W³adys³aw 
Kusiak przedstawi³ hr. Augusta artyku³em 200-lecie urodzin August 
hr. Cieszkowski (1814-1894)  mocarz ducha i cz³owiek czynu.
We wrzeœniowym numerze pisma parafii w Kicinie „Nasz Patron” 
Leszek Lesiczka zamieœci³ obszerny artyku³ o Auguœcie Cieszkowskim 
Polski Sokrates.
Puszcza Zielonka i okolice  œcie¿ki dydaktyczne. Praktyczny przewodnik 
wycieczek przyrodniczo-historycznych wraz z kartami pracy 
(koordynatorzy Danuta Œliwa, Arkadiusz Bednarek) - w ju¿ trzecim, 
zmienionym wydaniu obok leœnej klasy jest ujêta œcie¿ka im. Augusta 
Cieszkowskiego ³¹cz¹ca Kicin i Wierzenicê.
Józef Banaszak wyda³ dalszy ci¹g swoich osobistych zapisków 
Pochwa³a codziennoœci Dzienniki 2009-2013. Nie zabrak³o w nich 
odniesieñ do Augusta Cieszkowskiego i Wierzenicy, od bardzo 
osobistych, takich jak chrzest wnuczki, po zwi¹zane z przygotowaniami 
do obchodów i wydañ rocznicowych publikacji wespó³ z Uniwersytetem 
Przyrodniczym. 
W ramach cyklu Sylwetki Swarzêdzan „Informator Spó³dzielczy 
Spó³dzielni Mieszkaniowej w Swarzêdzu” artyku³em E.J. i W. 
Buczyñskich przedstawi³ spó³dzielcom z kilku miejscowoœci Augusta 
Cieszkowskiego. 
Jerzy Œwigoñ na ³amach „Kroniki Powiatu Poznañskiego” opublikowa³ 
artyku³ Cieszkowscy i ich zas³ugi dla Wielkopolski. Ju¿ od 2009 roku 
„Wieœci Akademickie” Uniwersytetu Przyrodniczego  przybli¿aj¹ 
spo³ecznoœci nie tylko akademickiej postaæ patrona uczelni. W roku 

jubileuszu iloœæ artyku³ów by³a rekordowa. 
Ewa Strycka: August Cieszkowski (1814-
1894) mecenas edukacji rolniczej, August 
hr. Cieszkowski uhonorowany, 
Minikonferencja poœwiêcona Augustowi 
hr. Cieszkowskiemu, Kartka pocztowa 
Poczty Polskiej i stempel okolicznoœciowy, 
Na skrzyd³ach myœli … Nowa ksi¹¿ka 
naszego wydawnictwa, Kolejna publikacja 
o Auguœcie Cieszkowskim, Spo³ecznoœæ 
akademicka Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu Augustowi Cieszkowskiemu, 
Genius loci sprawi³ …, August Cieszkowski 
w oczach dzieci i m³odzie¿y, Obchody Dnia 
Patrona na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, Popo³udnie 
z dokumentem. Joanna Pietrowicz: August Cieszkowski w oczach swoich 
wspó³czesnych, Portret Augusta Cieszkowskiego ze zbiorów 
Poznañskiego Towarzystwa Przyjació³ Nauk.  Ewa J. i W³odzimierz 
Buczyñscy: Komitet obchodów 200-lecia urodzin i 120-lecia œmierci 
Augusta Cieszkowskiego, Ukaza³o siê drukiem o Auguœcie Cieszkowskim 
w 2013 roku, Rozpoczêcie obchodów Roku Cieszkowskiego, Rada 
Powiatu w Poznaniu og³osi³a rok 2014 Rokiem Augusta  
Cieszkowskiego,  Obchody dwusetnej rocznicy urodzin Augusta 
hr. Cieszkowskiego nabieraj¹ rozmachu. Szkolny fina³ konkursów 
o Auguœcie hr. Cieszkowskim w Dworze Wierzenica, Kolejna statuetka 
Augusta Cieszkowskiego wrêczona, Komitet obchodów 200-lecia 
urodzin i 120-lecia œmierci Augusta Cieszkowskiego. Sprawozdanie
 z dotychczasowej dzia³alnoœci  czêœæ druga, Kolejne ods³ony Roku 
Augusta hr. Cieszkowskiego, Œladami Augusta Cieszkowskiego na 
LubelszczyŸnie, Aktualnoœæ myœli Augusta Cieszkowskiego. 
Miêdzynarodowa konferencja naukowa Wydzia³u Zamiejscowego Prawa 
i Nauk o Spo³eczeñstwie KUL Jana Paw³a II w Stalowej Woli. 
Arcybiskup Stanis³aw G¹decki  Inauguracja Roku Augusta  
Cieszkowskiego. Stanis³aw Koz³owski: Non omnis mortuus Est!  
Augustowi Cieszkowskiemu w rocznicê urodzin, August Cieszkowski 
promieniowanie myœli, czynu i serca. Mariusz Polarczyk Rêkopis 
znaleziony nie w Saragossie. ks. Bogdan Reformat „…wkopa³ siê 
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g³êboko i fundament za³o¿y³ na skale”. Mariusz Chorzêpa Prezent na 
urodziny Cieszkowskiego. Monika Nagowska: Auguœcie  choæ jeszcze nie 
œwiêty  o œwiêt¹ cierpliwoœæ proœ Pana …, „Duch wielki  serce z³ote”, 
czyli na obchody jubileuszowe rzut oka z Lubelszczyzny. Piotr £akomy 
Uroczystoœæ otwarcia wyremontowanego budynku Kolegium 
Cieszkowskich.
August Cieszkowski jako patron Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia 
Rolniczego w Siennicy Ró¿anej sprawi³, ¿e w regionie pojawi³o siê 

zainteresowanie jego osob¹. Poczynaj¹c od 
ksi¹¿ki Moniki Nagowskiej  Zespó³ Szkó³ 
Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy 
Ró¿anej 1964  2014. z zawart¹ w niej 
informacj¹ o patronie. Czasopismo 
Artystyczne „Nestor” ukazuj¹ce siê w 
Krasnymstawie nr 2 (28) zamieœci³o artyku³ 
Moniki Nagowskiej Gor¹ca linia bêd¹cy 
nawi¹zaniem do kontaktów na linii Siennica 
Ró¿ana  Wierzenica. W nastêpnym numerze 
ukaza³o siê omówienie albumu Hr. August 
Cieszkowski. Z kolei w Czasopiœmie 
Spo³eczno-Kulturalnym „Ziarno” nr 1 (37) 
ukazuj¹cym siê w gminie Siennica Ró¿ana 
obszernie ta sama autorka przedstawia³a 
Augusta Cieszkowskiego w artykule pod 
nieco przewrotnym tytu³em Nieoczekiwane 
skutki emigracji na Zachód. Nastêpny 
numer zawiera niepodpisane sprawozdanie 
z jubileuszu i nadania imienia Augusta 
Cieszkowskiego siennickiej szkole rolniczej 
50-lecie Zespo³u Szkó³ Centrum Kszta³cenia 
Rolniczego w Siennicy Ró¿anej. 
Podzielone na 3 czêœci wydanie specjalne 
internetowej gazetki szkolnej „Inter-odg³osy 
z Cieszkowianki” (czêœæ tekstów ukaza³a 
siê te¿ drukiem)  przygotowywanej przez 
uczniów z kó³ka dziennikarskiego pod 
kierunkiem Alicji Walenciak-Galiñskiej 

znakomicie prezentowa³o postaæ patrona szko³y i dokumentowa³o 
obchody. Patronem Szko³y Podstawowej nr 2 w Luboniu jest August hr. 
Cieszkowski.
Folder 1818-2014 200 Lecie Urodzin Augusta Cieszkowskiego zawiera 
podstawowe informacje w tym kalendarium.
Jubileuszowa kartka pocztowa wydana przez Pocztê Polsk¹ powinna 
przypomnieæ Wielkopolanom wizerunek tego wybitnego mieszkañca 
regionu.
Taka iloœæ publikacji niew¹tpliwie cieszy, zw³aszcza kiedy w wiêkszoœci 
s¹ one poprawne merytorycznie. 
Niestety nie wszystkim autorom 
i wydawcom ta sztuka uda³a siê. 
Mo¿na spotkaæ w tej samej 
ksi¹¿ce 3 ró¿ne daty powstania 
Ligi Polskiej. Œledz¹c samego 
Augusta w przywo³anych 
publikacjach znajdziemy: 
narodziny 14 paŸdziernika, œlub 
z Helen¹ (Halin¹) w Warszawie 
(zamiast w Jeruzalu), odejœcie 
z grona ¿ywych 12 wrzeœnia (to dzieñ i miesi¹c urodzin), œmieræ w 
Wierzenicy, w 1884 roku (zmar³ w Poznaniu 12 marca 1894), najd³u¿ej 
trwaj¹ca prezesura w PTPN (prymat nale¿y do biskupa Edwarda 
Likowskiego). To tylko niektóre przyk³ady wskazuj¹ce, ¿e nie zawadzi 
opieraæ siê tylko na jednym tekœcie.
Jak zawsze mamy œwiadomoœæ, ¿e mogliœmy nie natrafiæ na wszystkie 
ubieg³oroczne publikacje zwi¹zane z Augustem Cieszkowskim i Ziemi¹ 
Wierzenick¹. Nie przedstawiamy artyku³ów opublikowanych na ³amach 
doœæ powszechnie dostêpnych periodyków ukazuj¹cych siê w gminie 
Swarzêdz oraz w wersji elektronicznej na stronie www.swarzedz.pl, jak 
te¿ codziennych gazetach regionalnych i ogólnopolskich. Spoœród pism 
w tej grupie obszernie i rzetelnie wydarzenia zwi¹zane z obchodami 
200. rocznicy urodzin Augusta Cieszkowskiego przedstawia³ 
miesiêcznik „Prosto z Ratusza”, za co w imieniu Komitetu obchodów i
 w³asnym dziêkujemy.

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 
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Na terenie naszej gminy od lutego do kwietnia odbywaj¹ siê w oparciu 
o statut so³ectw uchwalony przez Radê Miejsk¹ wybory so³tysów i rad 
so³eckich na kolejn¹ czteroletni¹ kadencjê. Czêsto nie zdajemy sobie 
sprawy  jakie cele i zadania s¹ stawiane przed rad¹ i so³tysem jako jej 
przewodnicz¹cym. Do nich nale¿y m.in. podejmowanie dzia³añ 
likwiduj¹cych spory i konflikty, organizowanie samopomocy 
mieszkañców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, opieka nad 
m³odzie¿¹ i jej wychowaniem, inicjowanie dzia³añ w zakresie pomocy 
spo³ecznej, upowszechnianie kultury, sportu i wypoczynku, dba³oœæ o stan 
œrodowiska naturalnego. Inicjowanie dzia³añ organów Gminy we 
wszystkich sprawach wchodz¹cych w zakres jej zadañ w³asnych, 
a maj¹cych znaczenie dla so³ectwa, kierowanie  wniosków dotycz¹cych, 
opiniowanie studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, programów gospodarczych, nadawania nazw ulicom 
i placom czy innych rozstrzygniêæ. Konsultowania  spraw zwi¹zanych 
z mieniem komunalnym, okreœlania iloœci oraz po³o¿enie punktów 
sprzeda¿y alkoholu, zasad ruchu drogowego na drogach gminnych, sieci 
po³¹czeñ i rozmieszczenia przystanków oraz rozk³adu jazdy autobusów. 
Podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie  okreœlenia i przeznaczenia 
œrodków z bud¿etu gminy w ramach funduszu so³eckiego. Wspó³pracê 
z radnymi i u³atwianie im kontaktów z mieszkañcami. Mieszkañcy 
docenili wybranych cztery lata temu so³tysów w Kar³owicach, Wierzenicy 
i Wierzonce. Nadal pe³ni¹ oni swoje funkcje.

W Kar³owicach, 27 lutego 2015 r. w wyborach wziê³o udzia³ 
73 mieszkañców. By³o dwoje kandydatów, dotychczasowy so³tys Henryk 
Borski oraz El¿bieta Paczyñska. So³tysem zosta³ Henryk Borski 

a cz³onkami rady so³eckiej: Przemys³aw Bagrowski, Tomasz 
Drozdowski, Kamila Górecka oraz El¿bieta Paczyñska. 

6 marca 2015 r. w Wierzenicy w wyborach uczestniczy³o 32 mieszkañców. 
Dotychczasowy so³tys Maciej Dominikowski by³ jedynym kandydatem, 
uzyska³ pe³n¹ 100% akceptacjê. Do rady so³eckiej zostali wybrani: Jacek 
Czerwiñski, Przemys³aw Krzyszczyk, Pawe³ Rajewicz, Wojciech 
Springer, Joanna Wala.

Najwiêksza grupa mieszkañców  83 osoby wziê³a udzia³ 25 marca 2015 r. 
w wyborach so³eckie w Wierzonce. W szranki stanê³y dwie panie, 
dotychczasowa so³tys Irena Prokop oraz Katarzyna Surma. Zwyciê¿y³a 
Irena Prokop.  Do rady so³eckiej wybrano: Bogdanê Cywiñsk¹ Ewê J. 
Buczyñsk¹, Magdalenê Szczeœniak, Jadwigê Wojtasiak, Grzegorza 
Zamelczyka, Dariusza Nolberczaka, W³adys³awa Mienkinê. 
Podczas zebrañ wyborczych w³adze naszej gminy reprezentowali 
burmistrz Marian Szkudlarek b¹dŸ jego zastêpcy: Grzegorz Taterka, 
Tomasz Zwoliñski. Uczestniczyli równie¿ przedstawiciele swarzêdzkich 
komend  Policji oraz Stra¿y Miejskiej, radni: Powiatu Poznañskiego 
Marek Lis oraz Rady Miejskiej Rafa³ S³upiñski i Piotr Baranowski. Do  
Wierzonki na spotkanie przyby³ Tadeusz Dziuba pose³ na Sejm RP.

Podczas ka¿dego z zebrañ mieszkañcy wykorzystali mo¿liwoœæ zadania 
pytañ i przedstawiania swoich problemów przyby³ym przedstawicielom 
w³adz samorz¹dowych. 

Ewa J. Buczyñska

Myœlê, ¿e jest to dobra wiadomoœæ dla tych miejscowoœci. W minionych 
latach da³o siê wszêdzie zauwa¿yæ pozytywne inicjatywy w obrêbie 
so³ectw. Jest to przeciwieñstwo biernoœci, która w przesz³oœci te¿ 
dawa³a siê nie raz zauwa¿yæ. Jako ubo¿sza od innych, niedu¿a lokalna 
spo³ecznoœæ musimy nadrabiaæ aktywnoœci¹ mobilizuj¹c siê do 
podejmowania wysi³ków. Krok po kroku. Nawet ma³ymi krokami, ale 
konsekwentnie. Niektóre sprawy s¹ do zrealizowania w so³ectwach, 
inne mog¹, a nawet powinny byæ realizowane wspólnie. Razem we 
wspó³dzia³aniu jesteœmy silniejsi. Poniewa¿ szereg spraw dotyczy 
wszystkich miejscowoœci warto o takiej wspó³pracy pomyœleæ. Warto 
wspólnie usi¹œæ i zastanowiæ siê nad pewnymi propozycjami. Nale¿y 
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Cykl wydawniczy Wierzeniczeñ /numer 
zamykany w dzien ostatniego zebrania 
wyborczego/ powoduje, ¿e pozwolê 
sobie wyraziæ podziêkowania w imieniu 
wszystkich so³tysów z naszych 

miejscowoœci. Pañstwa poparcie jest dla nas niezwykle cenne. To 
bezpoœrednia ocena naszej pracy. Wybory so³tysa s¹ najbardziej 
demokratyczne. Bezpoœrednie, twarz¹ w twarz z wyborc¹. Nie kryjemy 

doprowadziæ do spotkania przedstawicieli so³ectw z burmistrzem gminy, 
tak by w bezpoœredniej rozmowie nakreœliæ swoje oczekiwania i potrze-
by. Wa¿ne jest by to nie odwleka³o siê. Ten rok ju¿ trwa, wiêkszoœæ 
œrodków i zadañ zosta³o rozdysponowanych. Mo¿liwe s¹ pewno tylko 
niewielkie korekty. Dzisiaj jednak trzeba ju¿ myœleæ w perspektywie 
bud¿etowej roku przysz³ego. Deklarowana otwartoœæ burmistrza, jego 
chêæ spotykania siê ze so³ectwami, mo¿e w tym pomóc.

Parafia bêdzie wspieraæ wszystkie dobre wysi³ki s³u¿¹ce poprawie ¿ycia 
naszych mieszkañców.
Ze swej strony oczekujê, ¿e so³ectwa wspólnie popr¹ w gminie i spowo-
duj¹ przyspieszenie procedury zmiany w projekcie zagospodarowania 
przestrzennego Wierzenicy, tak aby mo¿na by³o dokonaæ zakupu 
nieca³ego 1 ha ziemi na poszerzenie parafialnego cmentarza. Takich 
spraw nie za³atwia siê od rêki, natomiast zbli¿a siê wyraŸnie moment 
kiedy cmentarz nasz siê zape³ni. Tego nie mo¿emy przespaæ.  W tej 
sprawie podjête ju¿ zosta³y pierwsze wysi³ki. One to pokaza³y, ¿e 
w wydawa³oby siê prostej sprawie, czeka nas niema³a biurokratyczna 
przeprawa. Konieczne jest te¿ doprowadzenie latarni oœwietleniowych 
do bram cmentarza. W zimie o 16.00 jest ju¿ ciemno. Mo¿na dostaæ 
w glapê nie wiedz¹c od kogo. W interesie wszystkich mieszkañców tych 
so³ectw jest by to zmieniæ, bo przecie¿ to w³aœnie oni korzystaj¹ z tego 
miejsca odwiedzaj¹c mogi³y swoich bliskich. Jest wiele innych jeszcze 
tematów wartych przedyskutowania. 

So³tysom ¿yczê wszelkiego dobra w pe³nieniu jak¿e wa¿nej pos³ugi na 
rzecz naszych wsi i ludzi zamieszkuj¹cych nasz¹ Wierzenick¹ Ziemiê. 

x Przemys³aw Kompf

siê za plakatami i mediami. Jesteœmy rozliczani ka¿dego dnia w sklepie, 
na przystanku. Nasze zebrania s¹ niezliczone, bo tak naprawdê to ka¿da 
rozmowa.
W pracy so³tysa oprócz tej czêœci dostrzegalnej /wszelkie inwestycje/ 
jest wiele spraw które pozostaj¹ w ukryciu /pomoc konkretnym 
osobom/. I czêsto to w³aœnie ta czêœæ jest najtrudniejsza, wymagaj¹ca 
najwiêcej zaanga¿owania. Nie jest tak, ¿e wszystko mo¿emy. Ka¿dy 
z nas so³tysów móg³by opowiedzieæ niejedn¹ historiê wydeptywania 
œcie¿ek po kolejnych pokojach urzêdu. 
Wierzê natomiast, ¿e naszym wspólnym pragnieniem jest dobro 
mieszkañców i naszych wsi.
Sami oczywiœcie niewiele mo¿emy. Bez wsparcia rad so³eckich 
i mieszkañców wiele przedsiêwziêæ by³oby niemo¿liwych do 
zrealizowania.

Irena Prokop
Henryk Borski
oraz pisz¹cy te s³owa
Maciej Dominikowski

Chcia³bym te¿ podziêkowaæ dotychczasowej radnej Ewie J. Buczyñ-
skiej. Jej praca i zaanga¿owanie na rzecz naszych wsi by³a nieoceniona. 
Niekorzystna ordynacja wyborcza zmieniaj¹ca okrêgi wyborcze 
pozbawi³a nas realnej mo¿liwoœci wyboru w³asnego przedstawiciela. 
Nikt z naszych miejscowoœci nie zosta³ radnym.
Za wszystko dziêkujemy i prosimy wszystkich o wsparcie 
w codziennoœci.
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Wielkanoc 2015
Niedziela Palmowa 
Podczas wszystkich Mszy œw. zapisy chêtnych na poszczególne godziny 
czuwania modlitewnego w Wielki Czwartek, Pi¹tek i Sobotê.
O 7.30 i 11.00 okazja do spowiedzi œw. w Wierzenicy -
ks. Waldemar Twardowski, tak¿e  w Kar³owicach 30 minut przed 9.15.
Sakrament pokuty z udzia³em ksiê¿y z dekanatu czerwonackiego 
od 17.00 do 17.30 w Wierzenicy i od 18.45 do 19.15 w Kar³owicach.

Wielki Czwartek  
Odwiedziny chorych od 8.00 w Wierzonce (z pominiêciem ul. Gajowej) 
i w Wierzenicy. 
Pami¹tka Ostatniej Wieczerzy 18.30,  przed liturgi¹ od 18.00  okazja do 
spowiedzi.
Modlitewne czuwanie w koœciele: mê¿czyŸni w nocy z czwartku na 
pi¹tek od 20.00 do 4.45.

Wielki Pi¹tek
Rano o œwicie o 4.45 Droga Krzy¿owa.
Modlitewne czuwanie: kobiety od  6.00 do 10.00 i od 14.00 do 18.00 
Odwiedziny chorych od 8.00 w Kar³owicach, Dêbogórze, Ludwikowie, 
Mielnie, na Gajowej w Wierzonce,  Barcinku i Bugaju. 
Liturgia Mêki Pañskiej 18.30, potem okazja do spowiedzi œw. do 20.30.
Modlitewne czuwanie w koœciele: mê¿czyŸni w nocy z  pi¹tku na sobotê 
od 20.00 do 6.00

Wielka Sobota 
Modlitewne czuwanie: kobiety od  6.00 do 11.00 i od 13.30 do 21.30
Œwiêcenie potraw: 9.30 Kar³owice, 9.45 Dêbogóra, 10.00 Mielno,  10.15 
Wierzonka, 10.30 Barcinek, 10.45 Bugaj, 11.30 i 13.00 Wierzenica.
Miêdzy jednym a drugim œwiêceniem potraw w Wierzenicy okazja do 
spowiedzi œw.
Liturgia Wigilii Paschalnej z procesj¹ rezurekcyjn¹ o 22.00.

Niedziela Wielkanocna i  Poniedzia³ek
 Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê. W poniedzia³ek dodatkowo o 17.30.
Taca zbierana w drugi dzieñ œwi¹t przeznaczona jest na KUL i Wydzia³ 
Teologiczny UAM.
W poniedzia³ek przy ³adnej ciep³ej pogodzie obfite polewanie.
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