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Okres Wielkiego Postu jest czasem kiedy mamy popatrzeæ na swoje 
¿ycie i tak¿e zobaczyæ swój grzech. Ka¿dy ma uœwiadomiæ sobie, ¿e 
porani³ mi³oœæ Bo¿¹ i ludzi. Mog³em i powinienem postêpowaæ inaczej, 
wiele spraw zaniedba³em ,w wielu kwestiach rzeczywiœcie zawini³em. 
Ale pracujê nad sob¹, by byæ lepszym, by stawaæ siê dojrzalszym 
w wierze i mi³oœci. Wiele osób nie robi rachunku sumienia. 
Przystêpuje do sakramentu pojednania z tym co sobie w ostatniej 
chwili przypomni. To nie jest ¿adna praca nad sob¹. 

Przypominam i k³adê do serca ka¿demu s³owa wspania³ego nauczyciela 
Koœcio³a i ucznia Jezusa œw. Jana Aposto³a:
„Jeœli mówimy, ¿e nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy 
i nie ma w nas prawdy. Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako 
wierny i sprawiedliwy odpuœci je nam i oczyœci nas z wszelkiej 
nieprawoœci.... Dzieci moje, piszê wam to dlatego ¿ebyœcie nie grzeszyli. 
Jeœliby nawet ktoœ zgrzeszy³, mamy Rzecznika u Ojca- Jezusa 
Chrystusa sprawiedliwego. On bowiem jest ofiar¹ przeb³agaln¹ za 
nasze grzechy i nie tylko za nasze, lecz równie¿ za grzechy ca³ego 
œwiata” (1 list Jana 1,8-9 i 2,1-2).

Akurat niedawno przygotowywa³em osobê doros³¹, m³odego mê¿czyznê 
do I spowiedzi œw. Aby u³atwiæ to przygotowanie, opracowa³em dla 
niego gotowy schemat rachunku sumienia. W miarê jasno, czytelnie 
wymieni³em to, co mog³o byæ grzechem jego ¿ycia (ka¿dego ¿ycia). 
Czytaj¹c go i zastanawiaj¹c siê przez chwilê, czy coœ takiego zrobi³, 
móg³ zaznaczyæ sobie w odpowiednim punkcie to, co by³o grzechem 

jego ¿ycia. Powiedzia³, ¿e wszystko bez trudu rozumie. W³aœnie dlatego 
oœmielam siê go pokazaæ szerszemu gronu osób, by pomóc w lepszym 
(uczciwszym) przygotowaniu siê do sakramentu pojednania. Do tego 
rachunku sumienia mo¿na wielokrotnie póŸniej powracaæ. Daj Panie 
Bo¿e, by wiêkszoœæ z tych wymienionych grzechów nie odnosi³a siê do 
mnie. 

I. Grzechy przeciwko Bogu:

Nie wierzy³em w Boga.
Zapar³em (wyrzek³em) siê Boga.
Nie chcia³em poznawaæ wiary, nie 
pracowa³em nad tym, by pielêgnowaæ 
i pog³êbiaæ swoj¹ wiarê.
Zaniedbywa³em modlitwê. Nie modli³em siê 
wcale.
Nie powierza³em siê Bogu (bardzo rzadko to czyni³em) w sprawach 
dnia codziennego.
Nie œwiêtowa³em dni œwiêtych, nie uczêszcza³em na Mszê œw. (podaæ 
trzeba ile razy).
Przyjmowa³em Komuniê Œw. nie bêd¹c w stanie ³aski uœwiêcaj¹cej, 
bêd¹c w grzechu ciê¿kim.
Imiê Bo¿e wymawia³em bez szacunku, bezmyœlnie, mówi³em nie raz 
„o Bo¿e”, „o Jezu” itp.

II Grzechy przeciwko bliŸnim, sobie i otaczaj¹cemu œwiatu

Nie zawsze szanowa³em swoich rodziców, rodzeñstwo, 
wspó³ma³¿onka,
K³óci³em siê z rodzicami, rodzeñstwem, wspó³ma³¿onkiem i innymi 
bliskimi mi osobami,
Nie pomaga³em swoim najbli¿szym, chocia¿ potrzebowali pomocy, 
tak¿e innym osobom, dla swojej wygody œwiadomie odmawia³em 
pomocy pod pozorem, ¿e jestem zajêty, zmêczony itd.,
Wstydzi³em siê swoich rodziców (z powodu choroby, wieku, 
niesprawnoœci, ubóstwa, braku wykszta³cenia, pochodzenia ze wsi itd.).
Dokucza³em kolegom, kole¿ankom, innym ludziom.
Naœmiewa³em siê ze starszych osób, niepe³nosprawnych kalekich, 
chorych. Czêsto lekcewa¿y³em innych ludzi, uwa¿a³em siê za kogoœ 
lepszego.
Bi³em siê z rówieœnikami (wyrz¹dzi³em przy tej okazji komuœ 
krzywdê). Bi³em m³odszych i s³abszych od siebie.

Stajemy w prawdzie o sobie 
i robimy porz¹dnie nie tylko 

w Wielkim Poœcie 
 rachunek sumienia
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Pozbawi³em ¿ycia cz³owieka (trzeba podaæ okolicznoœci).
Nie dba³em o swoje zdrowie: niekiedy nieodpowiednio siê ubiera³em, 
nie uwzglêdniaj¹c pogody nara¿a³em siê w ten sposób na choroby (na 
przeziêbienie). 
Objada³em siê w nadmierny sposób dopuszczaj¹c do przejedzenia siê 
wrêcz ob¿arstwa. 
Szkodzi³em sobie na zdrowiu (poprzez palenie papierosów, próbowanie 
i za¿ywanie narkotyków oraz nadu¿ywanie alkoholu, branie 
niepotrzebnych lekarstw.)
Nara¿a³em siebie poprzez ryzykowne zachowania, które mog³y 
skutkowaæ (albo skutkowa³y) zagro¿eniem mojego ¿ycia lub zdrowia 
(skaka³em niepotrzebnie z czegoœ, robi³em niebezpieczne eksperymenty, 
wykonywa³em ryzykowne nadmiernie obci¹¿aj¹ce æwiczenia, 
prowadzi³em samochód nietrzeŸwy, z nadmiern¹ prêdkoœci¹, brawurowo 
wyprzedza³em innych u¿ytkowników drogi).
Marnowa³em czas, zaniedbywa³em wykonywanie swoich obowi¹zków 
(szkolnych, zawodowych, domowych). Spêdza³em nadmiern¹ iloœæ 
czasu przy komputerze, telewizorze, telefonie. 
Nie szanowa³em cudzej w³asnoœci, po¿ycza³em od kogoœ i nie 
oddawa³em (mo¿na podaæ co), krad³em pieni¹dze bliskim i obcym 
osobom.
Krad³em towar w sklepach, nie chcia³em p³aciæ za niego, przedmioty 
u kogoœ w mieszkaniu, w innych miejscach (jeœli chodzi o wiêksz¹ 
wartoœæ trzeba podaæ konkretnie co to by³o).
By³em nieuczciwy jeszcze w innych sposób: jeŸdzi³em w komunikacji 
zbiorowej bez wa¿nego biletu, nie oddawa³em znalezionej cudzej 
w³asnoœci, chocia¿ wiedzia³em do kogo ona nale¿y.
Bezmyœlnie niszczy³em przyrodê. Niszczy³em w³asnoœæ wspóln¹ 
(zdemolowa³em, uszkodzi³em przystanek, ³awkê w parku, sprzêt szkolny 
lub inny, cudz¹ w³asnoœæ - trzeba podaæ co).
Namawia³em innych do z³ego (do picia alkoholu, brania narkotyków, 
palenia papierosów, do kradzie¿y - podaæ trzeba czego, do 
podejmowania nieobyczajnych zachowaæ - trzeba podaæ jakich np. do 
publicznego obna¿ania siê, gorsz¹cego za³atwiania potrzeb 
fizjologicznych itp., do niszczenia czegoœ - trzeba podaæ czego, do 
podejmowania przez innych ryzykownych dla ¿ycia i zdrowia zachowañ 
np. skakania niepotrzebnie z czegoœ, udzia³u w niebezpiecznych 
eksperymentach, wykonywania ryzykownych æwiczeñ, podejmowania 
nazbyt obci¹¿aj¹cego wysi³ku, do prowadzenia samochodu w stanie 
nietrzeŸwym, z nadmiern¹ prêdkoœci¹, brawurowego wyprzedzania 

innych u¿ytkowników drogi itp., do sk³adania fa³szywych zeznañ 
i krzywoprzysiêstwa). 
Nosi³em urazy i uprzedzenia wobec innych osób (trzeba podaæ wobec 
kogo). Nie chcia³em przebaczyæ komuœ (trzeba podaæ komu). 
Obmyœla³em i realizowa³em zemstê wobec osób, do których czu³em 
niechêæ. Nie chcia³em i nie umia³em przeprosiæ chocia¿ ewidentnie 
czu³em, ¿e zawini³em.
Przeklina³em, pos³ugiwa³em siê mow¹ wulgarn¹, by³em przez to 
zgorszeniem dla innych, wulgarnie odzywa³em siê do innych ludzi, 
wyzywa³em ich za pomoc¹ ordynarnych s³ów. 
Wiele razy dla doraŸnych korzyœci k³ama³em, nie mówi³em prawdy 
o sobie, przeinacza³em fakty z mojego ¿ycia, nie przyznawa³em siê do 
winy. 
Drêczy³em zwierzêta. Nie dba³em o nie, chocia¿ podlega³y mojej 
opiece (nie dawa³em jedzenia, nie wyprowadza³em na spacer, nie 
dba³em w chorobie o zdrowie, o szczepienia itp) .
Marnowa³em ¿ywnoœæ, wyrzuca³em do œmietnika jedzenie.
Ogl¹da³em pornografiê, ogl¹da³em wiele innych treœci pe³nych 
brutalnoœci, przemocy.
Po¿¹da³em fizycznie inne osoby (kobiety, mê¿czyzn), rozmyœla³em 
o seksie, publicznie obna¿a³em siê, tak¿e w obecnoœci innych osób. 
Uprawia³em samogwa³t.
Uprawia³em seks poza ma³¿eñstwem, cudzo³o¿y³em (z jedn¹ osob¹, 
tych osób by³o wiêcej, zdradza³em wspó³ma³¿onka, pope³nia³em czyny 
homoseksualne).
¯y³em w zwi¹zku cywilnym (nie traktowa³em ma³¿eñstwa jako 
sakrament), ¿y³em w trwa³ym konkubinacie. 
Utrzymywa³em romans z osob¹ pozostaj¹c¹ w zwi¹zku ma³¿eñskim, 
sam bêd¹c osob¹ zamê¿n¹ utrzymywa³em romans pozama³¿eñski.
Dopuœci³em do przerwania ci¹¿y. Namawia³em do tego. Godzi³em siê 
na stosowanie szkodliwej dla zdrowia (kobiet) antykoncepcji.

Za te i za wszystkie inne zapomniane i nie wymienione grzechy ca³ym 
sercem ¿a³ujê. Wierzê, ¿e Mi³osierdzie Bo¿e jest dla mnie grzesznika. 
Na zamkniêcie znowu œw. Jan:
„Piszê do was dzieci, ¿e dostêpujecie odpuszczenia grzechów ze 
wzglêdu na Jego Imiê. Piszê do was ojcowie, ¿e poznaliœcie tego, który 
jest od pocz¹tku. Piszê do was m³odzi, ¿e zwyciê¿yliœcie z³ego” 
(tam¿e 2,12 -13). 
 Opracowanie x Przemys³aw Kompf
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Hiob, cz³owiek prawy 
i pobo¿ny oddaj¹cy 
chwa³ê Bogu 
i œwiadcz¹cy dobro 
ludziom doœwiadcza 
nieopisanego cierpienia. 
Jednego dnia wskutek 
nak³adaj¹cych siê 
nieszczêœæ, mówi¹c 
obrazowo: straci³ 
wszystkich swoich 
bliskich i ca³y maj¹tek. 
Wieœci, które go 
przygniot³y sta³y siê 
przys³owiowe. Nieraz 
mówimy, ¿e spad³y na 
kogoœ hiobowe, a wiêc 
z³e wieœci. Niech ten 
bolej¹cy cz³owiek bêdzie 
przewodnikiem naszego 
rozmyœlania kiedy 
towarzyszymy na Drodze 
Krzy¿owej Jezusa. 

Na œmieræ skazany. Na ¿ycie Boga co da³ mi 
prawa, na Wszechmocnego co poi gorycz¹, 
dopóki mam oddech w sobie, 
a w nozdrzach mam Bo¿e tchnienie. Usta 
moje nie wyra¿¹ siê podle, nie wyrwie siê 
s³owo podstêpne. Dalekie to ode mnie bym 
przyzna³ wam s³usznoœæ, dopóki ¿yjê nie 
ust¹piê, ¿e jestem niewinny, ¿e strzegê 
prawoœci, a nie porzucam, za moje dni nie 
potêpia mnie moje serce. (27,2-7)

Bierze krzy¿ na ramiona. Przeciwnik 
skargê napisa³, któr¹ poniosê na grzbiecie, 
niby diadem na³o¿ê. Zda³em sprawê 
z mych kroków, przed Niego pójdê jak 
ksi¹¿ê. (31,35-37)

„A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka mojego Pana 
przychodzi do mnie” (£k 1,43)

Nawiedzenie 25–26 sierpnia

Najwa¿niejszym wydarzeniem 
duchowym bie¿¹cego roku bêdzie 
czekaj¹ce nas w koñcówce sierpnia 
Nawiedzenie Obrazu Matki Bo¿ej 
Czêstochowskiej. Z wielu doniesieñ 
wiemy, ¿e peregrynacja obrazu 
rozpoczê³a siê w naszej archidiecezji 
w maju ubieg³ego roku. Od tego czasu 
codziennie obraz Maryi 
Czêstochowskiej trafia do innej parafii 
i tam ludzie maj¹ okazjê do adoracji 
przez prawie 24 godziny. Has³em 
przewodnim ca³ej peregrynacji jest 
zawo³anie „Z Maryj¹ w nowe 
czasy”. Muszê powiedzieæ, 
najdelikatniej jak tylko umiem, 
niezbyt chwytaj¹ce za serce. Dlatego 
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Pierwszy raz upada. Lecz On zna moj¹ 
drogê, któr¹ kroczê. Z prób wyjdê czysty 
jak z³oto. Do jego œladu przylgnê³a moja 
stopa. Jego drogi strzeg³em i nie 
zb³¹dzi³em. (23,10-11)

Spotyka swoj¹ matkê. Dlaczego nie 
umar³em po wyjœciu z ³ona, nie wyszed³em 
z wnêtrznoœci by skonaæ? Po có¿ mnie 
przyjê³y kolana, a piersi podawa³y mi 
pokarm? Teraz bym spa³, wypoczywa³, 
odetchn¹³bym w œnie pogr¹¿ony z 
królami, ziemskimi w³adcami , 
co sobie stawiali grobowce (3,11-15) 

nasze uroczystoœci w Wierzenicy 
i w Kar³owicach bêd¹ mia³y swoje biblijne 
zawo³anie „A sk¹d¿e mi to, ¿e Matka 
mojego Pana przychodzi do mnie” 
(£k 1,43), S¹ to s³owa El¿biety, 
zdziwionej zaskakuj¹cymi odwiedzinami 
w jej domu Maryi, w czasie kiedy obie 
niewiasty by³y brzemienne. W³aœnie to 
zdanie wskoczy³o mi do g³owy jako 
pierwsze od razu gdy dowiedzia³em siê, ¿e 
nawiedzenie w naszej parafii odbêdzie siê 
25 i 26 sierpnia, a wiêc w wigiliê 
uroczystoœci i w sam¹ uroczystoœæ Maryi 
Czêstochowskiej.

Z miejsc bliskich nam gdzie obraz ju¿ by³ 
i wielu naszych ludzi tam siê modli³o 
wymieniæ mo¿na Kobylnicê, Uzarzewo 
i Swarzêdz. Dobrym pomys³em jest to, ¿e 
ludzie maj¹cy dziœ ³atwy dostêp do 
samochodu mog¹ podje¿d¿aæ w ró¿nym 
czasie do rozmaitych nieodleg³ych miejsc 
by prze¿yæ swoje nawiedzenie. Pisaæ 
o tym bêdziemy zapewne jeszcze nie raz. 

Od pana Wojciecha Springera dosta³em 
4 zbiorowe pami¹tkowe fotografie 
zrobione w Wierzenicy w 1977 roku 
w czasie pierwszego nawiedzenia Matki 
Bo¿ej Jasnogórskiej. Mia³o ono miejsce 
w dniu 31 maja. Na fotografiach tych 
widaæ mnóstwo osób. Przypatrywa³em siê 

tym zdjêciom i … niestety nikogo na 
nich nie rozpoznawa³em. Bardzo 
proszê, by ci, którzy odnaleŸli siebie 
albo kogoœ ze swoich bliskich 
podzielili siê z nami t¹ informacj¹. 
Chcia³bym byœmy przy okazji 
czekaj¹cych nas uroczystoœci 
przypomnieli sobie na podstawie 
wspomnieñ rozmaitych osób tak¿e 
tamto pierwsze nawiedzenie, które jak 
widaæ po zdjêciach by³o te¿ na pewno 
sporym poruszeniem dla wierzenickiej 
spo³ecznoœci. Mam nadziejê, ¿e 
w majowym lub czerwcowym 
wydaniu „Wierzeniczeñ” bêdziemy 
mogli zamieœciæ takie relacje. Chocia¿ 
przez 43 lata wiele w wierzenickiej 
parafii siê zmieni³o i wielu ludzi ju¿ 
nie ma, to jednak s¹ jeszcze ci, którzy 
w tych uroczystoœciach brali udzia³ 
i coœ pamiêtaj¹. Znowu chcemy coœ 
spisaæ, aby ocaliæ od zapomnienia.

Do uroczystoœci nawiedzenia obrazu Maryi Czêstochowskiej zosta³o 
kilka miesiêcy. Ju¿ dzisiaj proszê wszystkich parafian i przyjació³ 
naszego miejsca, aby w dniach od 23 do 26 sierpnia zarezerwowali 
swój czas i uwzglêdnili to wydarzenie w swoich planach urlopowych 
i wyjazdowych. 
  x Przemys³aw Kompf
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Pomaga nieœæ krzy¿. Czy w upadku nie 
wyci¹ga siê rêki, a w nieszczêœciu nie wo³a 
o pomoc? Czy nie p³aka³em z udrêczonym 
w ¿yciu? Wspó³czu³a z biedakiem ma 
dusza. Czeka³em na szczêœcie, a z³o 
nasta³o, szuka³em œwiat³a a nasta³ mrok. 
Wnêtrze me kipi, nie milczy, bo spad³y na 
mnie dni klêski. Chodzê sczernia³y, ale nie 
od ¿aru, powstajê w gromadzie, by wo³aæ 
o pomoc. Sta³em siê bratem szakali i 
m³odych strusiów s¹siadem. (30,24-29)

Wyciera twarz. Obym by³ taki, jak w 
dawnych miesi¹cach, jak w czasie gdy 
Bóg mnie os³ania³, gdy œwieci³a mi jego 
lampa nad g³ow¹, gdy z jego œwiat³em 
kroczy³em w ciemnoœci. (29,2-3)

Tradycyjnie w pierwszym numerze po nowym roku przedstawiam 
podsumowanie dotycz¹ce spraw finansowych parafii. Impulsem do tego 
s¹ odwiedziny kolêdowe, które obok spotkania z rodzin¹, z konkretnymi 
osobami, s¹ tak¿e sporym zastrzykiem do parafialnej kasy. Wielokrotnie 
wspomina³em i to trzeba powtarzaæ, ofiary, które ludzie sk³adaj¹ na 
rzecz parafii nie s¹ w³asnoœci¹ prywatn¹ proboszcza. Jego 
obowi¹zkiem jest zarz¹dzaæ tymi œrodkami w porozumieniu z grup¹ 
osób czuj¹cych odpowiedzialnoœæ za sprawy materialne parafii. 
Parafia winna byæ przyk³adem m¹drego zarz¹dzania tak¿e pod 
wzglêdem finansowym. W zestawieniu z dochodami przeciêtnej 
rodziny, dochody parafii s¹ wielokrotnie wiêksze, musi byæ wiêc 
przejrzystoœæ w ich wydatkowaniu. Obok wp³ywów z czego czêsto robi 
siê niepotrzebn¹ tajemnicê, istniej¹ tak¿e wydatki, o których z kolei, jeœli 
o tym siê nie mówi, parafianie nawet nie zdaj¹ sobie sprawy.
Poruszanie tego tematu na ambonie si³¹ rzeczy mo¿e mieæ tylko 
charakter wzmiankowy. B³êdem nieroztropnoœci duszpasterskiej 
niejednego ksiêdza jest to, ¿e potrafi o tym mówiæ zbyt czêsto i zbyt 
d³ugo i to nawet w czasie nauczania. Zdecydowanie staram siê tego 
unikaæ. 

Po tym wprowadzaj¹cym wstêpie przedstawiam zbiorczo najwa¿niejsze 
dane. Z kolêdy zebra³em 27 720 z³. Jest to o ponad pó³tora tysi¹ca 
wiêcej ni¿ w roku 2019, który te¿ by³ pod tym wzglêdem rekordowym 
(26 070 z³). Z tego op³acam na ca³y rok wszystkie zobowi¹zania 
parafii wobec poznañskiego Metropolitalnego Koœcio³a: tace 

z ka¿dej I niedzieli, wyliczon¹ w okreœlonej kwocie w zale¿noœci od 
iloœci mieszkañców, daninê diecezjaln¹ (czêœæ przypadaj¹c¹ na 
kuriê), bratersk¹ pomoc kap³añsk¹, inaczej mówi¹c, jest to sk³adka 
na fundusz emerytalny niepracuj¹cych ju¿ ksiê¿y. Op³acamy te¿ 
centralnie ubezpieczenie koœcio³a i obiektów koœcielnych. Op³acamy 
przesy³anie materia³ów duszpasterskich (plakaty, broszury, pisma 
itp. W tym roku za to wszystko zostawi³em w kasie kurialnej 
9 900 z³). Po raz pierwszy parafia skorzysta³a z 8 % rabatu, który od 
tego roku zosta³ wprowadzony dla tych, którzy z góry op³acaj¹ swoje 
sk³adki od tacy z I niedzieli. (Odsetki karne wprowadzono dla tych, 
którzy nie bêd¹ p³aciæ czegokolwiek terminowo.) 

Niemal 1 000 z³ zostawi³em w Paramentum zakupuj¹c na ca³y rok 
20 000 komunikantów, 700 hostii, 15 butelek wina mszalnego 
i 15 litrów oleju do œwiec. Inne wydatki, które op³aci³em to moje 
ubezpieczenie ZUS i rycza³towy podatek skarbowy, razem równe 
6 000 z³. Op³aci³em ca³orocznie GOAP, czyli wywóz œmieci z 
probostwa, wiaty i z cmentarza ( za ten ma³y kontener) razem: prawie 
1 000 z³. Op³aci³em te¿ rtv 245 z³. Razem daje to kwotê 18 500 z³. Jak 
³atwo zauwa¿yæ zosta³o jeszcze trochê ponad 9 000 z³. Do³o¿y³em z 
tego jako rezerwê na wywóz œmieci z cmentarza przez firmê ZYS i na 
pr¹d (w marcu rachunek zawsze jest wy¿szy) dwa razy po 1 500 z³. 
Na wydatki inwestycyjne zapisa³em kolejne 1 500 z³. Reszta stanowiæ 
bêdzie rezerwê zwi¹zan¹ z Nawiedzeniem Obrazu MB Czêstochow-
skiej. Tutaj op³aciæ bêdzie trzeba przyjazd rekolekcjonisty przed 
nawiedzeniem, pobyt kustosza obrazu Ojca Paulina w dekanacie oraz 
planowany ma³y koncert muzyczny.

Inne wydatki parafii rozliczane osobno to: 13 020 z³ kosztowa³ 
wywóz œmieci z cmentarza przez firmê ZYS i 2 razy ciê¿arówk¹ 
w ca³ym 2019 roku licz¹c od stycznia do grudnia. Op³aty za pr¹d 
³¹cznie sumuj¹c koœció³ w Wierzenicy, kaplicê i salkê 
w Kar³owicach oraz probostwo wynios³y 8 830 z³, za wodê i œcieki 

Zabrane, wydane i od³o¿one
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Zabrane, wydane i od³o¿one
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Drugi raz upada. Drogi im wyznacza³em, 
zasiadaj¹c jak zwierzchnik, przebywa³em 
jak król wœród ¿o³nierzy, jak ktoœ kto 
smutnych pociesza. 
A teraz œmiej¹ siê ze mnie wiekiem ode 
mnie m³odsi. (29,25-30,1)

Pociesza niewiasty p³acz¹ce. Pociesza³bym 
was ustami, nie sk¹pi³bym s³ów 
wspó³czucia. Lecz cierpieñ nie st³umiê 
s³owami, czy odejd¹ ode mnie gdy 
zmilknê? (16,5-6)

w Wierzenicy (probostwo ³¹cznie z wiat¹) i w Kar³owicach (salka 
i wc) wynios³y 1 600 z³. Ogrzewanie probostwa (zakup ekogroszku 
5 ton na ca³y rok) 4 000 z³. Abonament telefoniczny 600 z³, 
utrzymanie samochodu (paliwo, wymiana opon i drobne naprawy) 
w przybli¿eniu 7 000 z³. 

Wydatków inwestycyjnych w ubieg³ym roku parafia mia³a na kwotê 
95 800 z³. Wszystkie przedstawi³em doœæ szczegó³owo w ostatnim 
grudniowym numerze. Tak¿e wtedy pisa³em o wp³ywach z rozmaitych 
Ÿróde³. Kwota wydatków nieznacznie siê zwiêkszy³a w stosunku do tej 
podanej poprzednio w zwi¹zku z ostatnimi pracami porz¹dkowymi 
wko³o cmentarza prowadzonymi krótko przed œwiêtami. Zwiêkszy³y siê 
jednak te¿ œrodki od³o¿one na wydatki inwestycyjne o kwotê zebran¹ 
od koñca listopada i przez grudzieñ. Wtedy podawa³em stan sprzed 
koñca listopada. Teraz mogê podaæ sumê zebran¹ na dzieñ 31 grudnia 
2019 roku. Jest to kwota 114 700 z³. Oznacza to, ¿e w nowy rok 
weszliœmy z nadwy¿k¹ bud¿etow¹ na kwotê 19 100 z³. (Sam pan 
premier, specjalista od finansów, pogratulowa³ parafii tego osi¹gniêcia.) 
W zesz³ym roku by³o podobnie, pod wzglêdem nadwy¿ki nawet ciut 
lepiej, z tym ¿e na inwestycje uda³o siê zebraæ oko³o 100 000 z³, 
a wydaæ nieca³e 80 000 z³. Ró¿nicê wielkoœci kwoty zebranej i wydanej 
widaæ wiêc wyraŸnie. 

Rekordy finansowe parafii zwi¹zane by³y z latami 2011, 2013 i 2016. 
W pierwszym odnawialiœmy kryptê grobow¹ Cieszkowskich i trwa³y 
wielkie prace wykoñczeniowe i remontowe w Kar³owicach, w drugim 
wymienionym roku budowaliœmy wiatê , w trzecim stawialiœmy 
kapliczki ró¿añcowe, dzwony koœcielne dosta³y nowy elektroniczny 
napêd i wymienialiœmy ³awki w koœciele. Wtedy korzystaliœmy tak¿e 
sporo z pomocy rozmaitych dobroczyñców parafii: osób prywatnych, 
firm, instytucji, samorz¹dów. To podnosi³o znacz¹co sumê kwot 
zebranych i zatem mo¿liwych te¿ do wydania. 

Parafia maj¹ca osobowoœæ prawn¹ mo¿e na równi z innymi podmiotami 
wystêpowaæ do rozmaitych szczebli samorz¹du i instytucji 
pañstwowych, i nie tylko pañstwowych o wsparcie dla swoich 
okreœlonych dzia³añ. Czyniliœmy to kiedy by³y odnawiane nasze 
zabytki, robimy to kiedy realizujemy nasze zadania spo³eczne w ramach 
prac Parafialnego Zespo³u Caritas. Dzia³alnoœæ tego zespo³u to jest 
osobny segment wp³ywów i wydatków. Na razie jeszcze nie dysponujê 
szczegó³owymi danymi, dlatego te¿ nic w tym podsumowaniu nie 
podajê, ale przypominam: szeroko o tym pisaliœmy w ostatnim numerze 
z roku 2019, z okazji 20-lecia istnienia tego zespo³u.

Na koniec przypomnê: wszelkie ofiary sk³adane z tytu³u 
zamawiania Mszy œw., ceremonii œlubu, chrzcin, jubileuszu, 
pogrzebu maj¹ zawsze charakter dobrowolny. Pos³uga koœcielna nie 
jest i nie mo¿e byæ uzale¿niona od ofiary. Jest to obowi¹zuj¹ce w 
ca³ym koœciele, w poznañskim, co czêsto siê przypomina 
duchownym, ma to te¿ byæ przestrzegane. Uznaj¹c to rzeczywiœcie 
za najbardziej stosowne, œciœle siê do tego stosujê. 

W odniesieniu do innych parafii maj¹cych swój cmentarz, wyjaœniê to 
przy okazji, przy samym wykupie miejsca na 20 lat i potem dalszym 
utrzymywaniu grobu, mo¿e obowi¹zywaæ cennik. Z tym trzeba siê 
liczyæ (najbardziej przy zg³aszaniu pogrzebu). Nie jest to niezgodne 
z przepisami koœcielnymi. Na cmentarzu komunalnym wrêcz jest to 
oczywiste. Cennik parafialny powinien byæ zbli¿ony do tego, jaki 
obowi¹zuje na pobliskim cmentarzu komunalnym. W Wierzenicy tego 
nie ma. Tak¿e w tym punkcie u nas obowi¹zuje dobrowolnoœæ ofiary. 

Bóg zap³aæ za wszelk¹ ¿yczliwoœæ okazywan¹ parafii i mnie 
osobiœcie. Parafia nasza nie jest nigdzie zad³u¿ona i nikomu 
z ¿adnymi nale¿noœciami nie zalega. Wszystko jest op³acane 
regularnie i terminowo. Jest to mo¿liwe tylko dlatego, ¿e wiele osób 
wspiera przy rozmaitych okazjach funkcjonowanie parafii.
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Trzeci raz upada. Gardz¹ mn¹ nawet 
podrostki, szydz¹ gdy staram siê podnieœæ, 
odrazê wzbudzam u bliskich, nastaj¹ na 
mnie kochani. Do skóry, do cia³a przyros³y 
mi koœci, ocali³em tylko cia³o moich dzi¹se³. 
Zlitujcie siê przyjaciele moi, zlitujcie, bo 
rêka Boga mnie dotknê³a. Czemu jak Bóg 
mnie œcigacie, nie syci was wygl¹d cia³a? 
(19,18-22)

Z szat obna¿ony. A teraz jestem 
przedmiotem ich pieœni i tematem 
opowiadania, brzydz¹ siê, omijaj¹ z dala, 
nie wstydz¹ siê pluæ mi w twarz. Ciêciwê 
On zluŸni³ i upokorzy³, st¹d porzucili 
wobec mnie umiar. Mot³och stan¹³ po 
prawej mej stronie. (30,9-12)

Koœció³ najbardziej powinien byæ przestrzeni¹ duchow¹. Budowa 
duchowego oblicza Koœcio³a, wspólnoty parafialnej jest 
o wiele trudniejsza i wa¿niejsza ni¿ wszystko inne. Tym niemniej 
Koœció³ nie jest oderwany od realiów ¿ycia i roztropnie musi 
podejmowaæ zadania tak¿e w tej pozaduchowej sferze aktywnoœci.
 
 x Przemys³aw Kompf

28 stycznia - po feriach zimowych dzieci wróci³y do odnowionej
i wyremontowanej  szko³y w Wierzonce. Po raz pierwszy w ponad  
stuletniej historii szko³y nie ma w niej mieszkañ dla nauczycieli.

4 lutego - w Bibliotece Publicznej w Swarzêdzu odby³ siê wernisa¿ 
wystawy „Wierzenica w rysunkach  Eryka Sieiñskiego”.

10 lutego - na cmentarzu w Wierzenicy, z inicjatywy w³adz gminy 
Swarzêdz, ods³oniêto tablicê upamiêtniaj¹c¹ 12 Powstañców 
Wielkopolskich.

7 marca - Swarzêdzka Gala Sportu - Nagrodê Specjaln¹ za dokonania 
sportowe otrzyma³a Marzena Szymañska z Wierzenicy.

19 marca - na uroczystej Sesji Rady Miejskiej, mieszkaniec Wierzenicy 
Ryszard Nogacz zosta³ uhonorowany listem gratulacyjnym. 

Od stycznia do marca odbywa³y siê wybory nowych so³tysów oraz rad 
so³eckich, Kar³owice - nowym so³tysem zosta³a Kamila Górecka, 
Wierzonka - Irena Prokop, Wierzenica - Maciej Dominikowski.

Od 1 do 3 maja - XVII czuwanie z Maryj¹ Matk¹ Wierzenicy. W œrodê 
(1 maja) czuwanie i wspólna modlitwa z pielgrzymami z Kicina. 

3 maja - tytu³ i statuetkê Przyjaciela Wierzenicy otrzyma³ prof. 
Grzegorz Skrzypczak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Piotr 
Woliñski rzeŸbiarz, Przyjaciel Wierzenicy obchodzi³ 50-lecie pracy 
twórczej. Na zakoñczenie uroczystoœci agapa.

18 maja - w Archidiecezji Poznañskiej rozpoczê³o siê nawiedzenie 
Obrazu Matki Boskiej Czêstochowskiej. W Wierzenicy Obraz Matki 
Boskiej Czêstochowskiej bêdzie 25 sierpnia 2020 roku.

18 maja - odby³ siê w Wierzenicy II Bieg im. hr. Augusta 
Cieszkowskiego. 

1 czerwca - po raz jedenasty Maraton Lednicki goœci³ w Kar³owicach 
oraz czwarty w Wierzenicy.

8 czerwca - piêkny jubileusz 50-lecia zawarcia zwi¹zku ma³¿eñskiego 
obchodzili Aniela i Stanis³aw Witeccy.

13-14 czerwca - uroczyste obchody 100-lecia Uniwersytetu 
Przyrodniczego, pami¹tkowe medale za zas³ugi dla rozwoju naukowego 
i dydaktycznego i organizacyjnego akademickich studiów rolniczo-
leœnych Uniwersytetu Przyrodniczego otrzymali W³odek Buczyñski
 i ks. Przemys³aw Kompf.

17 czerwca -  grupa m³odzie¿y przyst¹pi³a do sakramentu 
bierzmowania.

19 czerwca -  XIV Wierzenickie Czytanie S³owa.

21 czerwca (pi¹tek) - Msza œw. na Maruszce w Mielnie.

W czerwcu ukazuje siê ksi¹¿ka B³a¿eja Sienkowskiego mieszkañca 
Mielna Historycznym œladem Puszczy Zielonki i okolic.

Kalendarium 2019
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Przybity do krzy¿a. Zniszczyli m¹ œcie¿kê, 
starali siê o moj¹ zag³adê, nie 
potrzebowali pomocy... Nag³y strach mnie 
ogarn¹³ jak wicher porwa³ m¹ godnoœæ. 
(30,13 i 15)

Umiera na krzy¿u. Milczcie, niech teraz ja 
powiem, cokolwiek teraz mo¿e przyjœæ na 
mnie. Unoszê w zêbach moje cia³o. Moje 
¿ycie k³adê na d³oni. Choæby mnie zabi³, 
Jemu ufam, a drogi moje przed nim 
obroniê. (13,1-15)

W czerwcu we wszystkich so³ectwach odby³y siê festyny z okazji Dnia 
Dziecka.

lipiec-sierpieñ parafialne wakacje w Smoszewie dla dzieci, m³odzie¿y 
i doros³ych.

1 wrzeœnia - Antonina Krzysztoñ z koncertem w Wierzenicy z okazji 
trzech jubileuszy 20-lecia: objêcia wierzenickiej parafii przez 
ks. Przemys³awa Kompfa, powstania Parafialnego Zespo³u Caritas oraz 
,,Wierzeniczeñ”.

8 wrzeœnia - na Maruszce witanie pielgrzymów powracaj¹cych 
z D¹brówki Koœcielnej.

6 paŸdziernik - spacer z ró¿añcem w rêku z Wierzenicy do Kicina Drog¹ 
Tajemnic Ró¿añcowych. 

31 paŸdziernika prof. Ma³gorzata Mañka i redaktor Ewa Strycka 
(„Wieœci Akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego”) przy pomniku 
nagrobnym Augusta Cieszkowskiego w wierzenickim koœciele,
 w imieniu Rektora i Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego, z³o¿y³y 
wi¹zankê kwiatów i zapali³y znicz.

1 listopada - specjalne wydanie ,,Wierzeniczeñ” z okazji 80-lecia 
wybuchu II wojny œwiatowej.

22-23 listopada – zakoñczenie obchodów 100-lecia Akademickich 
Studiów Rolniczo-Leœnych w Poznaniu, 22 listopada podczas 
uroczystoœci w Sali Biocentrum UP medal 100-lecia Uniwersytetu 
Poznañskiego otrzyma³a Ewa J. Buczyñska. To medal wspólny dla 
czterech uczelni wywodz¹cych siê z przedwojennego Uniwersytetu 
Poznañskiego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Uniwersytet Przyrodniczy oraz 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. 
Zwieñczeniem by³ 23 listopada X Jubileuszowy Koncert Galowy w Sali 
Ziemi, podczas którego przypomniano zas³ugi Augusta Cieszkowskiego 

dla wy¿szego szkolnictwa rolniczego w Wielkopolsce, a w swoim czasie 
na wszystkich ziemiach polskich pod zaborami. 

28 listopada w Muzeum Ziemiañstwa w Dobrzycy w ramach 
konferencji: August Cieszkowski – filozof, polityk, prekursor edukacji 
rolniczej zosta³o wyg³oszonych 13 referatów zgrupowanych w trzech 
panelach.
I – Lubonianin, Wielkopolanin i Polak: Olaf Bergmann, August 
Cieszkowski (1814-1894) – czas i przestrzeñ œwiadka pewnej epoki, 
Barbara Goryñska-Bittner, August Cieszkowski – ideolog narodu 
w czasach niewoli, Janusz Karwat, Zwi¹zki Augusta Cieszkowskiego 
z ¯abikowem, Ewa Jaros³awa Buczyñska, Wierzenica – Augustowi hr. 
Cieszkowskiemu, Stanis³aw Ledóchowski, Ksi¹¿ka wraca do Dobrzycy.
II – Filozof: Zbigniew Przychodniak, Tajemnice niebieskiego manualika 
m³odego filozofa, Wies³awa Sajdek, Antyutopijny charakter filozofii 
Augusta Cieszkowskiego, Wojciech Jerzy Górczyk, Bóg i mesjasz 
w listach Zygmunta Krasiñskiego do Augusta Cieszkowskiego, Aldona 
£yszkowska, „Najœciœlej sercem i duchem zroœli” – Zygmunt Krasiñski 
i August Cieszkowski, Wojciech Œwiêcicki, Wielka pi¹tka roœlin, które 
zmieni³y oblicze œwiata. 
III – Spo³ecznik: W³odzimierz Buczyñski, Dzia³alnoœæ organizacyjna 
Augusta Cieszkowskiego w Wielkopolsce, Micha³ Senger,  Mariusz 
Niestrawski, „Dzisiaj ju¿ nie mo¿e œlepa rutyna prowadziæ rolnika”. 
Historia Szko³y Rolniczej im. Haliny, Hanna Ignatowicz, „Odrodziæ 
naród od korzenia” – August Cieszkowski jako twórca i realizator idei 
ochronek wiejskich”.
Wœród uczestników konferencji by³a reprezentacja Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu: prof. Ma³gorzata Mañka, prof. Andrzej 
Dubas i Ewa Strycka redaktor naczelna „Wieœci Akademickich”. 
Cieszymy siê, ¿e August Cieszkowski ci¹gle jest postaci¹ budz¹c¹ 
zainteresowanie. Po 205 latach od narodzin nadal odkrywany jest na 
wielu p³aszczyznach przez krêgi naukowe z ró¿nych stron kraju.

E J. i W. Buczyñscy
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Wydana po niemiecku w 1846 r. W tym samym roku ukaza³ siê przek³ad 
francuski, a  u  schy³ku wieku w  Wenecji w³oski; nigdy wczeœniej nie 
ukaza³a siê po polsku.
Pe³ne teksty 10 referatów z 13 wyg³oszonych, 
w tym nasze, podczas konferencji odbytej 
28 listopada 2019 r. w Muzeum Ziemiañstwa 
w Dobrzycy  znalaz³y siê w ksi¹¿ce  August 
Cieszkowski - filozof, polityk, prekursor edukacji 
rolniczej,  red. Lech Wojciech Szajdak i Maciej 
Szczepañski. 

Ksi¹¿ka Tomasza Herbicha 
Pragnienie Królestwa. August 
Cieszkowski, Miko³aj 
Bierdiajew i dwa oblicza 
mesjanizmu rok wydania 2018, faktycznie ukaza³a 
siê w 2019 roku.

A¿ 4 ksi¹¿ki zwi¹zane z dziejami Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu (UPP) pojawi³y  siê 
w  zwi¹zku z obchodami 
100-lecia Uniwersytetu 
Poznañskiego. UPP jest jedn¹ 

z uczelni, które z niego wyros³y. W ka¿dej z nich s¹ 
odniesienia do Augusta hr. Cieszkowskiego
 i Wy¿szej Szko³y Rolniczej im. Haliny 
w ¯abikowie. W czêœci z nich natrafimy na osobê 
prof. Józefa Rivoli nierozerwalnie zwi¹zanego ze 
Swarzêdzem. Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu Historia i luminarze nauki, pod 
redakcj¹ Moniki Koz³owskiej. Jubileusz 100-lecia 
akademickich studiów rolniczo-leœnych w 
Poznaniu, red.: Gra¿yna Adamczyk, Iwona Cieœlik, Lidia Golik, Anna 
Zieliñska-Krybus. W tej ksi¹¿ce, Hymn 100-lecia w pierwszych s³owach 
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Zdjêty z krzy¿a. Spotka³o mnie czegom siê 
lêka³, ba³em siê a jednak to przysz³o. Nie 
znam spokoju ni ciszy, nim spocznê ju¿ 
wrzawa przychodzi (3,25-26)

Z³o¿ony do grobu. A cz³owiek umiera, 
przepada. Za œwiata schodzi cz³owiek 
i gdzie jest?... cz³owiek umar³y nie wstanie, 
nie zbudz¹ siê zmarli póki trwa niebo, ze 
snu swego siê nie ocuc¹. … ale czy umar³y 
o¿yje” (14,10-14)

6 grudnia - jubileusz 20-lecia ,,Wierzeniczeñ”, ukaza³ siê 156 numer  
pisma, msza odpustowa, koncelebransem ks. Wojciech Mueller 
z Kobylnicy, Miko³aj obdarowa³ dzieci upominkami.
                                                                                       Ewa J. Buczyñska  

Ukaza³o siê w 2019 roku z Ziemi¹ Wierzenick¹ 
i z Augustem Cieszkowskim w tle

Oto ubieg³oroczne publikacje, na które natrafiliœmy, 
a zwi¹zane z Ziemi¹ Wierzenick¹ i postaci¹ 
Augusta Cieszkowskiego.

B³a¿ej Sienkowski z Mielna na Ziemi Wierzenickiej 
jest autorem ksi¹¿ki  Historycznym œladem Puszczy 
Zielonki i okolic. Znajdziemy na jej kartach historiê 
Maruszki, katastrofê lotnicz¹ w Kar³owicach, 
„¯alik”, cmentarze ewangelickie w Wierzonce 
i Skorzêcinie, dwory w Wierzenicy i Wierzonce, 
wierzenicki koœció³.

Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego wyda³a 
Pisma rozproszone Augusta Cieszkowskiego. 
Dwutomowa publikacja ma podtytu³ Rozprawy 
filozoficzne i pisma krytyczne Pisma polityczne 
i spo³eczne.  Wybór, wstêp i redakcja naukowa 
Andrzej Wawrzynowicz. Zawiera szereg ma³o 
znanych prac Cieszkowskiego, w tym t³umaczenie 
poruszaj¹cej problem  dopuszczenia robotników 
folwarcznych do udzia³u w  zyskach z  
gospodarstwa: Zur Verbesserung der Lage der 

Arbeiter auf dem Lande, (…) 17 Mai 1845. 
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odwo³uj¹cy siê do A. Cieszkowskiego. Dwa kolejne wydawnictwa 
zwi¹zane s¹ z histori¹ najstarszych wydzia³ów dzisiejszego UPP. Sto lat 
Wydzia³u Rolnictwa i Bioin¿ynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w 
Poznaniu, red. Stanis³aw Koz³owski oraz 100 lat akademickich studiów 
leœnych w Poznaniu,  red. Ma³gorzata Mañka i W³adys³aw Danielewicz.

W pe³ni¹cej rolê przewodnika ksi¹¿ce Zespó³ pa³acowo-parkowy 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, koncepcja wydawnictwa, wybór 

fotografii Aldona £yszkowska nie mog³o zabrakn¹æ 
œladów przyjaŸni Augusta z Zygmuntem 
Krasiñskim – kamienny fotelik A. Cieszkowskiego 
czy grób ich bony baronowej de la Haye.

Przez dziesi¹tki lat w szkole w Wierzonce dzia³a³y 
dru¿yny harcerskie, ich œlad znalaz³ siê w ksi¹¿ce 
100 lat harcerstwa w Swarzêdzu 1919-2019, 
red.: Maria Rydel-Nowak, Jaros³aw Kowalski, 
Rafa³ M. Socha.

W drugim, poszerzonym
 i uzupe³nionym wydaniu 

ksi¹¿ki Uczestnicy Powstania Wielkopolskiego 
1918-1919 zwi¹zani z ziemi¹ swarzêdzk¹, 
red.: Aurelia Bartoszek, Eugeniusz Dobiñski, 
Arkadiusz Ma³yszka, Marian Pokorski s¹ biogramy 
12 powstañców pochowanych na cmentarzu
 w Wierzenicy. 

Na ³amach „Kroniki Powiatu Poznañskiego” 
Micha³ Boksa w artykule Mapa powiatu 
poznañskiego na 100-lecie Uniwersytetu w Poznaniu przypomina 
starania Augusta w sejmie pruskim o powo³anie uniwersytetu 
w Poznaniu i doprowadzenie do powstania jedynej, jak siê okaza³o, 
polskiej uczelni wy¿szej w zaborze pruskim – Wy¿szej Szko³y Rolniczej 
im. Haliny w  ¯abikowie. Przywo³uje przy Nowej Wsi (czêœæ miasta 
Swarzêdza) prof. Józefa Rivoli, a przy Wierzenicy obok Augusta tak¿e 
jego syna o tym samym imieniu i prof. Felicjana Cieszkowskiego-
Dembiñskiego. W kolejnym artykule: Damskim i mêskim okiem. spacer 
po powiecie Andrzej Ogórkiewicz i Rozalia Wojkiewicz opisuj¹:  
Uroczysko Maruszka – gmina Czerwonak, i Leœny cmentarz rodziny von 
Treskow – gmina Swarzêdz.

W kwartalniku „Kronika Wielkopolski” nr 1 (169) w artykule 
Pierwsze tygodnie niepodleg³oœci (listopada 1918 – marzec 1919 r.)
w notatkach Tadeusza K.[ryspina] Jackowskiego Sabina Haszyñska 
przedstawi³a jego postaæ i skomentowa³a ich tekst. Wœród postaci 
przywo³anych przez Jackowskiego jest Cieszkowski. To August Adolf 
zwany „Guga” (1861-1932) syn hrabiego Augusta (1814-1894).

Czasopismo Artystyczne „Nestor” ukazuj¹ce siê w Krasnymstawie 
og³osi³o rok 2019 Rokiem Cieszkowskich. Na jego ³amach w numerze 
1 (47) Kazimierz Sto³ecki zamieœci³ artyku³ Testament i legat Kajetana 
hr. Kickiego 2. opisuj¹cy echa prasowe zwi¹zane z realizacj¹ testamentu 
hr. Kajetana odnoœnie poczynañ w niema³ej czêœci wzorowanych na 
dzia³aniach na rzecz oœwiaty jego siostrzeñca – Augusta 
Cieszkowskiego. Monika Nagowska opublikowa³a: Od „nauki 
hodowania lasów” po fotografiê cyfrow¹, nr 2 (48), relacjonuj¹c Dzieñ 
Patrona w Zespole Szkó³ Centrum Kszta³cenia Rolniczego w Siennicy 
Ró¿anej, jest nim August Cieszkowski, i zwi¹zany z nim konkurs jego 
imienia „Album leœny”. W nastêpnym 3 (49) numerze w artykule 
Jubileusz pa³acu Cieszkowskich w Surhowie – „uzasadnieniem 
Przysz³oœci jest Przesz³oœæ” obszernie opisa³a dwustuletni¹ historiê 
wybudowanego dla rodziców Augusta pa³acu i jego wystrój – rzeŸby 
przypisywane Canovie (dziœ zaginione) i polichromie Niccolo 
Montiego. Tak samo obszernie w artykule Gustownej architektury 
i piêknego po³o¿enia – fundacji Cieszkowskich przedstawi³a dzieje i 
wyposa¿enie surhowskiego koœcio³a, nr 4 (50). W tym samym numerze 
ukaza³ siê nasz artyku³ Gabriela Cieszkowska – siostra Augusta,  która 
w wieku lat piêciu zmar³a w surhowskim pa³acu 26 lipca 1820 roku. 

Na ³amach Czasopisma Spo³eczno-Kulturalnego „Ziarno” ukazuj¹cego 
siê w gminie Siennica Ró¿ana, Monika Nagowska kontynuowa³a 
w numerze 1/2 (45/46) Spacerek z Augustem, cz. 6   skupiaj¹c siê na 
zainteresowaniu Augusta gospodark¹ leœn¹ i doprowadzaj¹c czytelnika 
do wierzenickiej Alei Filozofów. 

Nasz artyku³ Profesor Grzegorz Skrzypczak trzynastym przyjacielem 
Wierzenicy ukaza³ siê na ³amach „Wieœci Akademickich”, nr 3-6, 
czasopisma Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 
Periodyki: „Kroniki Powiatu Poznañskiego”, „Nestor” oraz  „Ziarno” 
s¹ dostêpne w Internecie. Od lat jesteœmy œwiadomi, ¿e mogliœmy nie 
natrafiæ na wszystkie ubieg³oroczne publikacje zwi¹zane z Augustem 
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odwo³uj¹cy siê do A. Cieszkowskiego. Dwa kolejne wydawnictwa 
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Cieszkowskim i Ziemi¹ Wierzenick¹. Zdarza siê te¿, ¿e datowane na 
dany rok ukazuj¹ siê w nastêpnym, ju¿ po naszych artyku³ach. 
Tradycyjnie nie przedstawiamy tekstów 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. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy 

Hanna Andrzejewska z Wierzonki 16. 04
Tomasz Adamski z Mielna 10. 02
Maja Begier z Barcinka 06. 10
Filip Czerwiñski z Kar³owic 21. 04
Szymon Kowalski z Dêbogóry 13. 01
Ignacy Krause z Wierzenicy 10. 08
Maria Kundzewicz z Wierzenicy 03. 07
Filip Miñski z Ludwikowa 21. 09
Adam Pawlak z Wierzonki 27. 04
Franciszek Szymañski z Wierzonki 22. 04 
Wojciech Urban z Mielna 31. 05
Fabian Waszkowiak z Wierzonki 12. 01
Liliana Wêglarska z Mielna 28. 07
Emma Wojciech z Bugaja 05. 05
Florian Wojciech z Bugaja 05. 05

Z naszej parafii przyjê³o chrzest 15 osób, z innych miejsc 43.
Razem w 2019 roku by³o 58 chrztów, trochê mniej ni¿ 
w rekordowym 2018, kiedy by³o chrztów 61 i w tym 23 nasze.

 Przyjêli z naszej parafii sakrament chrztu œw. 
 w koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy w 2019 roku

Przyjêli I Komuniê Œw. 26 V 2019 r
w Parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
Zuzanna Doniak  z Gruszczyna
Jêdrzej Dubia³ z Poznania
Julia Godek z Wierzonki

Pola Grzybowska z Dêbogóry
Antoni Jêdraszak z Dêbogóry
Helena Korcz z Dêbogóry
Oliwier Krakowiak z Wierzenicy
Wojciech Krysztofiak z Dêbogóry
Martyna Kujawa z Kar³owic
Piotr Laskowski z Wierzenicy
Weronika Melosik z Dêbogóry
Andrzej Motkowski z Dêbogóry
Stanis³aw Niedzió³ka z Bugaja
Zofia Nowaczyñska z Kar³owic 
Jakub Pawlak z Dêbogóry
Franciszek Piechura-Piñski z Czerwonaka
Patryk Stelmach z Bugaja
Martyna Wierzbiñska z Wierzonki
Aniela Wo³onkiewicz z Czernic
Marcela Wo³onkiewicz z Czernic

Przyjêli sakrament bierzmowania w dniu 17 VI 2019 r. 
w Parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
Krzysztof Bogajewicz Zalasewo
Sylwester Bukowski Kar³owice
Miko³aj Chruœcicki Kar³owice 
Dominik Gruszka Kar³owice
Bartosz Hen Mielno
Marcin Jaremko Dêbogóra
Jakub Kaczmarczyk Wierzenica oœrodek
Marcin Krakowiak Wierzenica
Oliwia Kraska Swarzêdz
Adrian Krzyszczyk Wierzenica
Bartosz Maciejewski Wierzenica oœrodek
Marta Maækowiak Wierzonka
Kacper Magdziñski Kar³owice
Jakub Martyniak Kar³owice
Kamil Martyniak Kar³owice
Emilia Mielczarek Wierzenica
Maja Mikosz Dêbogóra
Adrian Pêczyñski Wierzenica oœrodek
Agata Pi¹tkowska Mielno
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Maciej Pietrasik Wierzenica oœrodek
Miko³aj Piotrowski Mielno
Gerard Polaczyk Barcinek
Hubert Polaczyk Barcinek
Natalia Pra³at Swarzêdz
Aneta Przepióra Dêbogóra
Mateusz Rais Wierzonka
Micha³ Robak Dêbogóra
Tomasz Sobañski Barcinek
Natalia Staszewska Wierzonka
Oliwier Szczeœniak Wierzonka

Przyjêli z naszej parafii sakrament ma³¿eñstwa 
 w koœciele œw. Miko³aja w Wierzenicy w 2019 roku
Mateusz Mirkiewicz z Mieszkowic
Milena Staszewska z Wierzonki 26. 07

Pawe³ Kamper z Wierzonki 
Agnieszka Nolberczak z Wierzonki 10. 08

Sebastian Paczyñski z Kar³owic 
Patrycja Popielska ze Swarzêdza 10. 08

Cezary Zieleniewski z Kobylnicy
Michalina Filipiak z Wierzonki 07. 09

Razem wszystkich œlubów by³o 53, w tym kilka z zagranicy.
Jest to nowy rekord tego miejsca. 
Poprzednim rekordowym by³ 2016 rok z liczb¹ 51 œlubów. 

Zmarli w 2019 roku w parafii œw. Miko³aja w Wierzenicy
Krystyna Koprucka lat 63 z Mielna 19. 03
Genowefa Krzyœko lat 83 z Ludwikowa 25. 11
Bogus³aw Linkowski lat 92 z Kar³owic 23. 02
Anna Musia³kiewicz lat 80 z Wierzonki 01. 02
Józef Nolberczak lat 72 z Wierzonki 05. 09
£ucja Przybylska lat 70 z Kar³owic 06. 04

Marian S³abuszewski lat 73 z Wierzenicy 21. 12
Roman Stachowiak lat 69 z Mielna 25. 11
Zofia Tomicka lat 83 z Wierzonki 04. 05
Lech Wabich lat 64 z Wierzonki 16. 02
Bronis³aw Wdowiak lat 74 z Kar³owic 24. 01
Irena Weyno lat 89 z Mielna 28. 07

Z rokiem 2020 wi¹¿e siê szereg mniej czy bardziej „okr¹g³ych” rocznic 
zwi¹zanych z ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Augusta Cieszkowskiego. 
Najwa¿niejsza z nich przypadnie 21 listopada, wówczas minie 150 lat 
od rozpoczêcia dzia³alnoœci przez Szko³ê Rolnicz¹ im. Haliny 

w ¯abikowie, po trzech latach przemianowanej na Wy¿sz¹ Szko³ê 
Rolnicz¹ im. Haliny. By³a to jedyna polska uczelnia wy¿sza na ziemiach 
zaboru pruskiego. Powsta³a dziêki inicjatywie i funduszom hrabiego 
Augusta Cieszkowskiego. Pierwotnie mia³a powstaæ w Wierzenicy 
bezpoœrednio po œmierci w 1861 r. Haliny (Heleny) – ¿ony Augusta, jej 
siedzib¹ mia³ byæ budynek do dziœ nazywany „Akademia”. Pamiêæ 
zmar³ej postanowi³ uczciæ wyj¹tkowym pomnikiem – szko³¹ rolnicz¹ jej 
imienia. Wtedy, w drugiej po³owie XIX wieku, instytucja pomnika 
s³u¿¹cego ogó³owi i sprawie narodowej, wpisuj¹ca siê w walkê 
z germanizacj¹ i bêd¹ca realizacj¹ myœli organicznikowskiej by³o to coœ 

August Cieszkowski – rocznice roku 2020
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zupe³nie niespotykanego – novum i ewenement. Jej kontynuatork¹, ju¿ 
w odrodzonej Polsce sta³ siê uniwersytet w stolicy Wielkopolski. 
W 1919 roku rozpocz¹³ dzia³alnoœæ, jako Wszechnica Piastowska, a od 
kwietnia 1920 roku nosi³ nazwê Uniwersytet Poznañski. Jego integraln¹ 
czêœci¹ by³ Wydzia³ Rolniczo-Leœny bazuj¹cy na dorobku i jednym – 
Józefie Rivoli, urodzonym w Nowej Wsi pod Swarzêdzem, profesorze 
szko³y ¿abikowskiej.

Piêædziesi¹t lat wczeœniej, czyli przed 200 laty, w szóstym roku swojego 
¿ycia August obserwowa³ jak dobrej klasy w³oski malarz Niccolo Monti 
ozdabia surhowski pa³ac swoimi polichromiami. 26 lipca 1820 roku 
w pa³acu w Surhowie umiera jego siostra Gabrysia. Ojciec Augusta – 
Pawe³ pierwszy raz zostaje wybranym przez szlachtê pos³em na sejm 
Królestwa Polskiego, ponownie wybrany w 1825 roku.
     

Przed 190 laty, w 1830 roku, Pawe³ Cieszkowski zostaje wybrany przez 
zgromadzenie gminne deputowanym do sejmu Królestwa Polskiego. 
Pobyt z ojcem w Warszawie zwi¹¿e Augusta z Powstaniem 
Listopadowym.

W 1840 roku August wraca z zagranicznych podró¿y rozpoczêtych 
w 1838 r. po obronie doktoratu w Heidelbergu i po raz pierwszy 
praktycznie mierzy swoje si³y z gospodarowaniem na roli. Zarz¹dza³ 
licz¹cymi blisko 1500 ha dobrami surhowskimi: Surhów, Majdan 
Surhowski, £ukaszówka, Franciszków, Augustówka w powiecie 
krasnostawskim.

Rok 1845, w lutym uczestniczy³ w Poznaniu, w obradach sejmu 
prowincjonalnego Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego. 17 maja 
w Berlinie na drugim walnym zebraniu Towarzystwa Rolniczego 
dla Marchii i Dolnych £u¿yc rozpropagowa³ swój pomys³ dopuszczenia 
robotników rolnych do udzia³u w zyskach. W dniach 26-30 sierpnia  
1845 roku ostatni raz goœci³ w Wierzenicy Zygmunta Krasiñskiego. 
W paŸdzierniku, na ³amach pisma „Journal des Economistes” 
opublikowa³ artyku³ na temat udzia³u robotników w zyskach: Sur les 
moyens d'améliorer le sort de la population des campagnes; discours 
prononcé au Congrés agricole de Berlin.

W 1850 roku otrzyma³ tytu³ hrabiego od papie¿a Piusa IX, rz¹d pruski 
proponowa³ Augustowi tekê ministra finansów (nie przyj¹³ tej 
propozycji). 

Piêæ lat póŸniej, w 1855 roku sk³ada w sejmie pruskim swój pi¹ty 
wniosek o polski uniwersytet w Poznaniu. Jest bliski sukcesu, ale klêska 
wyborcza Polaków – on sam te¿ nie zosta³ wybrany, nie pozwala mu 
dokoñczyæ dzie³a.

Po kolejnych piêciu latach, 20 listopada 1860 roku w poznañskim hotelu 
Bazar otrzymuje srebrny medal za obronê polskoœci ofiarowany 
cz³onkom Ko³a Polskiego w sejmie pruskim (delegaci wyborców 
otrzymywali ten medal wykonany z br¹zu). Po œmierci Gustawa 
Potworowskiego (23 listopada) zostaje pierwszy raz prezesem Ko³a 
Polskiego w sejmie pruskim.  

W 1865 roku oddaje Wierzenicê w dzier¿awê Teodorowi Dembiñskiemu 
(zawiera z nim szczegó³owy 12-letni kontrakt).

Obok rozpoczêcia dzia³alnoœci przez WSR im. Haliny w 1870 r., 
w Poznaniu ukazuje siê drugie wydanie „Wstêpu” do Ojcze nasz 
(traktowanego, jako tom I ca³oœci). August zleci³ Teofilowi 
Lenartowiczowi prace nad pomnikiem nagrobnym swojej matki 
w bazylice Santa Croce, panteonie w³oskich znakomitoœci, we Florencji. 
Œledzi³ obrady Soboru Watykañskiego I.

5 czerwca 1875 roku nakaz rejencji poznañskiej wydalaj¹cy z granic 
pañstwa pruskiego trzech nauczycieli oraz trzydziestu s³uchaczy 
WSR im. Haliny pochodz¹cych z Królestwa Polskiego sta³ siê 
pocz¹tkiem koñca jej istnienia. 8 sierpnia August uczestniczy³ 
w Miêdzynarodowym Kongresie Geograficznym w Pary¿u.

W 1885 roku po œmierci Stanis³awa Egberta KoŸmiana (23 kwietnia) 
zosta³ po raz trzeci wybrany prezesem Poznañskiego Towarzystwa 
Przyjació³ Nauk. Jako reprezentant Wielkiego Ksiêstwa Poznañskiego 
wchodzi³ w sk³ad dzia³aj¹cego w Krakowie komitetu budowy pomnika 
Adama Mickiewicza.

Przed 130 laty, w 1890 roku, nast¹pi³o zamkniêcie stacji doœwiadczalnej 
w ¯abikowie, przekazanie zbiorów i biblioteki Studium Rolniczemu 
w Krakowie. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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