25 lat pielgrzymowania
sołtysów i środowisk wiejskich
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Licheniu

Szanowni Uczestnicy
25. Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Sołtysów i Środowisk Wiejskich,
każdego roku gościmy w licheńskim Sanktuarium około miliona pielgrzymów. Wśród tej
wielkiej rzeszy są pielgrzymi, którzy przybywają do stóp licheńskiej Pani w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk
Wiejskich.
Sięgając pamięcią wstecz chcę przypomnieć, że w czasie jednej z tych pielgrzymek, która miała miejsce w 1994 roku
doszło do powołania Komitetu Założycielskiego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W ten sposób oficjalnie, już w świetle prawa, Stowarzyszenie rozpoczęło
swoją działalność. Można więc śmiało powiedzieć, że licheńskie Sanktuarium,
a także działalność śp. bpa Romana Andrzejewskiego wieloletniego duszpasterza
rolników i wielkiego przyjaciela naszego Sanktuarium mocno przyczyniły się do
powstania tak pożytecznego szczególnie dla mieszkańców wsi Stowarzyszenia.
Wyrażając swoją radość z faktu, że po raz 25. będziemy gościć w Sanktuarium
Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich pragnę przypomnieć,
że w tym roku zbiega się ona również z 50. rocznicą koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Licheńskiej.
Niech Maryja, która króluje na licheńskim wzgórzu wyprasza dla wszystkich
Członków Stowarzyszenia potrzebne łaski i obfite Boże błogosławieństwo.
Ks. Wiktor Gumienny MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
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Drodzy Pielgrzymi,
Szanowni Czytelnicy,
w 1993 roku w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Licheniu spotkali się po raz pierwszy sołtysi oraz przedstawiciele środowisk wiejskich
z całej Polski, aby w skupieniu i modlitwie zastanowić się nad powinnościami wobec społeczności, w których żyją i pracują. Przybywali
tu przez kolejne lata i nadal chcą się tutaj spotykać.
Licheń to wyjątkowe miejsce, które emanuje energią duchową, w którym zyskujemy inspirację do codziennego działania. Przybywamy tu od ćwierćwiecza
również po to, aby rozmawiać ze sobą o sprawach istotnych dla przyszłości polskiej wsi i pomyślnego rozwoju całej naszej Ojczyzny. Tradycja ta, zainicjowana
w odrodzonej Rzeczypospolitej, zaowocowała wieloma inicjatywami, które jednoczą liderów wsi, sprzyjają umacnianiu społeczeństwa obywatelskiego.
W 2017 roku pielgrzymujemy przed obraz Matki Licheńskiej po raz 25. To dobra sposobność, aby podsumować dorobek dotychczasowych spotkań. Przypominamy je na kolejnych kartach tej książeczki.
Jubileuszowa pielgrzymka, przypadająca w przededniu 50. rocznicy koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Bolesnej, to również doskonała okazja do podziękowań za dotychczasowe spotkania i wspólne modlitwy. Kieruję je do sołtysów i wszystkich osób z którymi mieliśmy radość stawać wspólnie przed tym
wizerunkiem.
Dziękuję Ordynariuszom Diecezji Włocławskiej oraz Księżom Marianom – Gospodarzom Sanktuarium za gościnę i wspólną Eucharystię, a także wszystkim towarzyszącym nam przez lata kapłanom. Dziękuję współorganizatorom, uczestnikom i gościom naszych konferencji oraz innych wzbogacających nas wydarzeń,
które miały miejsce w Licheniu.
Serdeczne Bóg Zapłać.
Do zobaczenia na kolejnych pielgrzymkach.
Ireneusz Niewiarowski
Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
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(…) Bóg działa przez ludzi. Na wsi działa przez jej mieszkańców, przez
sołtysów. Wy jesteście Jego współpracownikami. Bóg nie będzie szczędził
Wam łask, jeśli tylko Jego przykazań strzec będziecie. Wy, Kochani Bracia
i Siostry Sołtysi, jesteście tam ich strażnikami. Jesteście tam przez Boga
posłani jako świeccy, by ziarno słowa Bożego wpadło w glebę serc ludzkich,
by nie było tam blokady, jak w siewniku, by padło na ziemię orną, a nie na
skały i by ptactwo żarłoczne go nie wydziobało. W Waszych rękach jest los
Kościoła i Ojczyzny, ufam, że w rękach wiernych i mocnych. Amen.
Z homilii ks. bp. Romana Andrzejewskiego na lll Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Sołtysów do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu,14 maja 1995 r.
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25 lat pielgrzymowania
 Źródła odnowy moralnej
Sołtysi oraz przedstawiciele środowisk wiejskich z całej Polski pielgrzymują
do Lichenia.
Początki wspólnego pielgrzymowania liderów wsi do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu Starym wiążą się z powstaniem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. Było pierwszą w dziejach
Polski organizacją jednoczącą sołtysów i wspierającą ich aktywność. Rozpoczęło
działalność w lutym 1992 roku. Powstało z inicjatywy Ireneusza Niewiarowskiego,
senatora I kadencji związanego wcześniej z opozycyjnymi środowiskami „Solidarności” Rolników Indywidualnych oraz kręgami duszpasterstwa rolników. Licheń,
dzięki organizowanym od 1993 roku pielgrzymkom, stał się tym miejscem, gdzie
sołtysi dowiadywali się, że jest takie stowarzyszenie, że mogą tworzyć podobne
i poczuć się w nich silni, mając świadomość tego jak bardzo ważne jest ich zaangażowanie, jak wiele mogą dobrego zrobić dla swoich środowisk, dla Polski.
Organizowaniu się sołtysów towarzyszyło przekonanie, że wsi polskiej potrzebna jest głęboka odnowa. Pod każdym względem – nie tylko społecznym czy ekonomicznym – ale również, a może przede wszystkim, pod względem moralnym.
Przeświadczenie to stało się impulsem do zainicjowania pielgrzymek z udziałem
sołtysów. Wybór miejsca takich corocznych rekolekcji był oczywisty – Matka Boża
Licheńska patronuje przecież wsi. Sprzyjały temu również inne okoliczności. Konin i Licheń znajdowały się w granicach diecezji włocławskiej, której biskupem
pomocniczym był ks. bp Roman Andrzejewski ówczesny przewodniczący Komisji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników.
Propozycja organizowania piel- >>…wcześniej sołtysi nie zawsze zdawali
grzymek sołtysów właśnie tutaj w Lisobie sprawę, jaka w nich tkwi potęga.
cheniu, wysunięta przez konińskie
stowarzyszenie, spotkała się z aprobatą zarówno ze strony ks. bp. Romana Andrzejewskiego, jak i kustosza sanktuarium ks. Eugeniusza Makulskiego oraz przełożonych Zgromadzenia Księży Marianów.
Ireneusz Niewiarowski w wywiadzie udzielonym w 1999 roku „Gazecie Sołeckiej” wskazał dodatkowy ważny aspekt tych spotkań:
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Jeden z zamysłów był taki, by sołtysi mogli się spotykać razem w dużej grupie. Na
wsi sołtys działa raczej w pojedynkę. Zbiera podatki, odwiedza współmieszkańców,
często pomaga im w załatwianiu różnych spraw. Z drugiej strony spotyka się z grupą
decydentów: zarządem i radą gminy. Sołtysów pochłania tematyka gminna, szczególnie wiejska, zwłaszcza dotycząca problemów lokalnych. Sadzę, że wcześniej sołtysi nie zawsze zdawali sobie sprawę, jaka w nich tkwi potęga. Chcielibyśmy, aby sołtysi
mogli zobaczyć, że są silni i tworzą olbrzymią armię ludzi. (…) Sądzę, że szczególnie w Licheniu czują się docenieni i dumni, że wieś obdarzyła ich zaufaniem i mogą
reprezentować środowisko wiejskie w tak dostojnym miejscu. Co roku podczas pielgrzymek odbywają się seminaria i dyskusje sołtysów poruszające ważne dla wsi problemy. Zorganizowaliśmy spotkania m.in. dotyczące funkcjonowania izb rolniczych,
integracji europejskiej, reformy samorządowej państwa. Cieszą się one ogromnym
zainteresowaniem wśród sołtysów, którzy nie boją się wyrażać swoich często bardzo
kontrowersyjnych opinii na poruszane tematy. Spotkania są też okazją do bezpośredniej rozmowy z przedstawicielami administracji rządowej, z politykami i parlamentarzystami.

Ojciec Święty Jan Paweł II w Licheniu, maj 1999 roku.
Z prawej uczestnicy pielgrzymki sołtysów.
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Słowa te, nakreślające już wtedy obszerną listę dokonań i wydarzeń związanych z pierwszymi pielgrzymkami sołtysów, zapisano w przededniu historycznej
wizyty Jana Pawła II w Licheniu. Błogosławieństwo Najwyższego Kapłana dodało
sołtysom oraz animatorom tworzonych przez nich stowarzyszeń siły i wytrwałości w pracy dla wiejskich wspólnot, a także mądrości i odwagi w pokonywaniu
kolejnych wyzwań. Były one potrzebne, gdy podczas kolejnych pielgrzymek,
w przededniu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przyszło im zmierzyć
się z obawami związanymi ze zmienną koniunkturą na rynkach rolnych i trudną
kondycją finansową rodzimego rolnictwa. Były potrzebne, gdy należało zadbać
o godną Polski w Zjednoczonej Europie obecność.
Inspiracje i motywacje związane z licheńskimi rekolekcjami towarzyszyły liderom wiejskich wspólnot także w następnych latach, gdy przyszło im troszczyć się
o umocnienie i ochronę funkcji sołtysa. Towarzyszyły zabiegom o zacieśnienie
partnerstwa sołectwa i gminy, a także podczas tworzenia zrębów programów odnowy wsi. Tu krystalizowały się pierwsze pomysły związane z ideą funduszu sołeckiego, a później, gdy stał się realnym instrumentem przeobrażania wsi, wzorce
jego realizacji. Tutaj pod hasłem „Wiejska Polska” zapoczątkowano dyskusje nad
koncepcjami i wizjami związanymi z przyszłością wspólnot sołeckich oraz rozwojem obszarów wiejskich.
 Organizacje służące wspólnotom
Łączenie ludzi w działaniu dla dobra wspólnego – to idea towarzysząca od
ćwierćwiecza pielgrzymkom sołtysów.
W drugi dzień Zielonych Świąt 1993 roku spotkali się w Licheniu Starym pielgrzymujący tam od lat rolnicy Diecezji Włocławskiej oraz – po raz pierwszy – sołtysi z całej Polski.
Przybyli wówczas na zaproszenie Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego
Sołtysów Województwa Konińskiego. Uczestników powitał Duszpasterz Krajowy
Rolników ks. bp. Roman Andrzejewski. Ksiądz biskup czynił tak przez szereg kolejnych lat. Był obecny z posługą duszpasterską na wszystkich kolejnych pielgrzymkach, aż do swojej śmierci w 2003 roku.
Zainicjowanie pielgrzymek sołtysów było możliwe dzięki przychylności
włodarzy Diecezji Włocławskiej oraz gospodarzy Sanktuarium – Zgroma7

dzenia Księży Marianów w Licheniu. Zorganizowanie pierwszej pielgrzymki
przedstawicieli wsi wielką życzliwością i gościnnością wspierali ówczesny
kustosz Sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski oraz wikariusz biskupi ks. prałat
Antoni Łassa.
– W Polsce potrzeba różnych organizacji, ale potrzeba też takiej, gdzie nie pytają się, czyś z lewa, czyś z prawa, czy masz takie poglądy czy inne – mówił do
uczestników pierwszej pielgrzymki Ireneusz Niewiarowski. – Potrzeba organizacji, która by połączyła, a nie dzieliła. Nie jest ona wymierzona w kogokolwiek
czy w cokolwiek. Jeżeli – to w bierność, rezygnację, głupotę i obojętność. Mówię
o stowarzyszeniu sołtysów. Sołtysi są w każdej wsi, są demokratycznie wybierani
przez mieszkańców. Przekazują wsi informacje z gminy, organizują wieś, pomagają jej. Trzeba sołtysom też pomóc, podnieść ich rangę, dać większe możliwości
działania.

Uczestnicy I Pielgrzymki z ks. bp. Romanem Andrzejewskim.
Pod zawołaniem „Maryjo, zawierzamy ci rodzinę, sołectwo, i gminę – naszą
małą Ojczyznę” ponad pięć tysięcy uczestników II Pielgrzymki modliło się w maju
1994 roku o dobre plony, o zdrowie dla siebie i swoich rodzin, a przede wszystkim
o pomyślność dla swoich sołectw i gmin.
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Popularyzację pielgrzymek i promocję ruchu stowarzyszeniowego sołtysów
wspierały „Gazeta Sołecka” redagowana przez Janinę Iwanicką oraz „Kronika
Licheńska” pod redakcją Tomasza Nuszkiewicza.
14 maja w trakcie tego spotkania reprezentanci sześciu wojewódzkich stowarzyszeń podpisali uchwałę o powołaniu Komitetu Założycielskiego Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów.
Prosimy także o to, aby Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów na trwałe wpisało się
w polski wiejski krajobraz, służąc i pomagając sołtysom, rolnikom znaleźć się w nowej rzeczywistości – napisano m.in. w przesłaniu odczytanym przed rozpoczęciem mszy św. przez Ireneusza Niewiarowskiego.Gościem pielgrzymujących
sołtysów był Piotr Fogler, przewodniczący Komisji Legislacyjnej Krajowego
Sejmiku Samorządu Terytorialnego, który zaapelował do wójtów, burmistrzów
i radnych, aby nie zapominali, na czym opiera się mechanizm odrodzonego
państwa.
– Sołectwo i gmina to jest sól tego systemu, jego podstawa, bez którego
wszystko zawieszone jest w próżni – podkreślił Piotr Fogler.
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„Maryjo prowadź nas do zgody w i pokoju w domu i Ojczyźnie” to wezwanie
widniejące na transparencie witającym uczestników III Pielgrzymki. Jej uczestnicy podczas spotkania rekolekcyjnego wysłuchali wykładu marszałek Senatu Alicji
Grześkowiak, która mówiła o roli matki w rodzinie oraz jej relacjach z dzieckiem.

Marszałek Senatu Alicja Grześkowiak
podczas wykładu dla uczestników
III Pielgrzymki obok ks. Ireneusz
Juszczyński.
Następnie w Sali Królewskiej Domu Zakonnego w Licheniu po raz pierwszy odbyło się zebranie wyborcze władz Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z udziałem
przedstawicieli piętnastu wojewódzkich stowarzyszeń. Gośćmi delegatów byli:
prof. Jan Grosfeld oraz prof. Piotr Buczkowski, poseł i przewodniczący Sejmowej
Komisji Samorządu Terytorialnego, który stwierdził m.in., że KSS jest inicjatywą,
która może zmienić obraz wsi, ale nie tylko wsi.

Msza św. dla uczestników IV Pielgrzymki. W pierwszym rzędzie (od lewej)
Ireneusz Niewiarowski, Roman Jagieliński, Marek Naglewski, Artur Balazs.
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Władze KSS sformułowały wiele postulatów dotyczących m.in. wzmocnienia
i wsparcia roli sołtysa, które stały się podstawą przyszłego programu działania
stowarzyszenia.
Delegaci w drugim dniu pielgrzymki zapoznali się z orędziem Jana Pawła II „Kobieta wychowawczynią do życia w pokoju” oraz wysłuchali homilii ks. bp. Romana
Andrzejewskiego nawiązującej do podjętych przez Polskę rokowań akcesyjnych
z Unią Europejską.
W pierwszym dniu IV Pielgrzymki sołtysi i delegacje środowisk wiejskich przybyły do Włocławka, gdzie 11 maja 1996 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia
pomnika Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to również
okazja do spotkania pielgrzymów z prymasem Józefem Glempem, który przewodniczył tym uroczystościom.
Następnie sołtysi udali się do Lichenia, gdzie modlono się m.in. o „odnowę sumień rządzących i rządzonych”. Z uczestnikami pielgrzymki spotkał się również
minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Roman Jagieliński.

Członkowie Zarządu Głównego KSS z ks. kard. Józefem Glempem podczas audiencji
w Pałacu Prymasowskim. Stoją od lewej: Stanisław Pełka, Antoni Łukasik,
Jan Zaręba, Ireneusz Niewiarowski, Bronisław Szczotka,
Grzegorz Siwiński, Stanisław Niemiec.
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Podczas spotkań seminaryjnych z udziałem wiceminister rolnictwa Marii Zwolińskiej oraz prezesa Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
Artura Balazsa dyskutowano m.in. o roli izb rolniczych. Natomiast „Gazeta
Sołecka” podsumowała swój pierwszy ogólnopolski konkurs – „Sołtys na rubieży państwa”.
Obok wymiaru duchowego, dorobkiem IV Pielgrzymki były postulaty działań ustawodawczych zmierzające do podniesienia rangi sołtysa i sołectwa oraz
upowszechnienia związanych z tym zapisów w prawie miejscowym. Orędownikiem tych zmian był m.in. poseł na Sejm prof. Piotr Buczkowski, który ponownie
przybył do Lichenia, aby porozmawiać z sołtysami i zasięgnąć ich opinii. Część
z przedstawionych wówczas wniosków i kierunków działań doczekało się realizacji, m.in.: w sprawie poszerzenia zadań i kompetencji jednostek pomocniczych
gminy, uprawnienia sołtysów do udziału w pracach organów gminy, wprowadzenia zasad wynagradzania za pracę w jednostkach pomocniczych. Licheńska
debata była także zaczynem sformułowanej jesienią tego roku w Miłosławiu strategii działań KSS.
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Podczas dyskusji o przyszłości samorządów, od lewej red. Zygmunt Zell,
prof. Michał Kulesza, Ireneusz Niewiarowski, Marian Selewski.
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Poświęcenie sztandaru Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przez
ks. bp. Romana Andrzejewskiego. W poczcie sztandarowym: Maria Konarzewska,
Jerzy Maciejewski – sołtys Lichenia, Krystyna Żuraw.

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Spicimierzu towarzyszyła
wielu licheńskim pielgrzymkom sołtysów.
Na pierwszym planie kapelmistrz Zenon Jankowski.
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Spotkaniom modlitewnym VI Pielgrzymki towarzyszyło zawołanie „Duchu Święty
oświeć serca i umysły nasze”. Podczas uroczystej liturgii ks. bp Roman Andrzejewski
poświęcił sztandar Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. W homilii duszpasterz rolników przypomniał, że wieś polska stoi przed wieloma problemami, „ale widać też nadzieje, związanie z integracją europejską”. Stwierdził, że Polska powinna być dumna
ze swoich dziejów i wchodzić do Unii z podniesionym czołem, a nie na kolanach.
Prezes Ireneusz Niewiarowski, nawiązując do poświęcenia sztandaru, podkreślił, że do Lichenia pod tym znakiem wraz z sołtysami pielgrzymować będzie cała
polska wieś.
Z uczestnikami pielgrzymki spotkał się minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Jacek Janiszewski. Odbyła się również konferencja poświęcona reformie administracyjnej, która 1 stycznia 1999 r. powoływała samorządowe powiaty
i województwa. Na pytania i wątpliwości z nią związane odpowiadał prof. Michał
Kulesza, podkreślając, że zmiany są potrzebne po to, aby ludzie mieli większy wpływ
na swoje życie w Polsce.

Wielka to radość dla nas, że Rzeczpospolita Sołecka będzie miała szczęście modlić
się razem z Waszą Świątobliwością w Licheniu, polskiej wsi, położonej wśród pól
i lasów – powiedział Ireneusz Niewiarowski, wręczając Ojcu Świętemu figurkę
Chrystusa Siewcy podczas audiencji w marcu 1999 r.,
w której uczestniczył z wicemarszałkiem Senatu Józefem Śliszem.
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 Z błogosławieństwem Jana Pawła II
VII Pielgrzymka zbiegała się z doniosłym wydarzeniem, jakim była wizyta
w Licheniu Ojca Świętego – Jana Pawła II.
– Błogosławieństwo Najwyższego Kapłana dało nam wytrwałość, siły i odpowiedzialność w walce o sprawy naszych wspólnot, mądrości i odwagi w pokonywaniu wyzwań, przed jakimi stoimy i w przygotowaniu do pracy nad przyszłością
naszej społeczności – powiedział Ireneusz Niewiarowski prezentując w Licheniu
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Sektory wydzielone specjalnie dla sołtysów i przedstawicieli środowisk wiejskich
podczas spotkania z Janem Pawłem II wypełniło kilkanaście tysięcy osób z całej Polski.
Druga części pielgrzymki obejmowała
m.in. liturgię sprawowaną przez ks. bp. Romana Andrzejewskiego, który podziękował
za dar spotkania z papieżem oraz zaapelował do środowisk wiejskich o cierpliwość
w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i konfliktów oraz nieprzedkładanie partykularnych interesów ponad dobro ogółu.
W spotkaniu z papieżem i pielgrzymce
sołtysów uczestniczyli także parlamentarzyści oraz działacze samorządów lokalnych,
Obecny był także minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej Artur Balazs.
Wydanie specjalne „Gazety
Sołeckiej” z czerwca 1999 roku.
VIII Pielgrzymka przebiegała pod wezwaniem „Chrystus wczoraj, dziś, na wieki”. Poprzedziła ją konferencja poświęcona celom polityki rolnej oraz usuwaniu
barier utrudniających integrację z Unią Europejską. Uczestniczyli w niej prezesi
Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Adam Tański oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Mirosław Mielniczuk. Dyskusja rolników z prezesami
obu agencji na temat realizacji polityki rolnej państwa i „Paktu dla wsi” przerodziła
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się w debatę o zasadności przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i kondycji finansowej polskiego rolnictwa – relacjonowała „Gazeta Sołecka”.
Z tą debatą korespondowały słowa homilii ks. bp. Romana Andrzejewskiego:
Trzeba zwrócić uwagę na tych, którzy mają dobre efekty. Trzeba na nich wskazywać
i ich wybierać. Rolnik nie może być sam, zwłaszcza w okresie przemian gospodarczych i społecznych.

Debata z udziałem sołtysów podczas VII Pielgrzymki. Od lewej: Grzegorz Siwiński,
Franciszek Sztuka, Adam Tański, Ireneusz Niewiarowski, Mirosław Mielniczuk,
Antoni Rapacz, Mieczysław Szczodry.
 Do Unii z podniesionym czołem
Tematyka integracji europejskiej zdominowała kilka kolejnych debat
towarzyszących pielgrzymkom.
„Z przesłaniem Prymasa Tysiąclecia w nowe milenium” to myśl przewodnia IX
Pielgrzymki. Program spotkań i dyskusji jej towarzyszących wypełniła tematyka integracji z Unią Europejską. Pierwszego dnia podsumowano cykl konferencji pod
hasłem „Polska wieś – europejskie wyzwania” zorganizowanych w różnych rejonach
Polski przez Krajowe Stowarzyszenia Sołtysów. Znaczenie licheńskiej debaty podkreślała obecność premiera Jerzego Buzka, ministra rolnictwa Artura Balazsa oraz
sekretarza Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Jacka Saryusza-Wolskiego.
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Pracownicy i współpracownicy biura Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów
uczestniczący w organizacji IX Pielgrzymki i towarzyszących jej wydarzeń.
Nowa polityka rolna musi prowadzić do
tego, żeby rolnicy mieli satysfakcję, że prowadzą gospodarstwa, sprzedają swoje towary
i są partnerami rynku oraz partnerami w procesie integracji z Unią – mówiono w Licheniu.
Podczas spotkania sołtysów i samorządowców z premierem Jerzym Buzkiem poruszano m.in. sprawy rozwoju przedsiębiorczości
oraz organizacji społecznych na obszarach
wiejskich. Obok konferencji odbywały się wystawy tradycyjnej żywności oraz prezentacje
artystyczne, wystąpił m.in. Teatr „Stacja Szamocin” oraz Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”.
Przeciwwagą tych dyskusji i wydarzeń był
drugi dzień pielgrzymki wypełniony modlitwą i skupieniem.
Ryszard Papierkowski i prof. Piotr Buczkowski
podczas debaty towarzyszącej IV Pielgrzymce.
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Jubileuszowej X Pielgrzymce towarzyszyło w 2002 roku wezwanie modlitewne
„Maryjo błogosław nasze rodziny i samorządy”. Refleksje odnoszące się do odpowiedzialności za rodzinę, wspólnoty i nasze małe ojczyzny towarzyszyły zarówno
spotkaniom modlitewnym, jak i późniejszym dyskusjom. Ks. bp Roman Andrzejewski w kontekście zbliżających się wyborów samorządowych mówił o potrzebie
odnowy moralnej i pielęgnowania kultury duchowej, która powinna być treścią
każdego działania mającego na celu dobro wspólne.
W debacie z udziałem parlamentarzystów i działaczy samorządowych podsumowywano dorobek środowisk lokalnych, wskazując na korzyści związane
z przyjętą koncepcją bezpośredniego wyboru wójta i burmistrza. Uczestniczył
w niej m.in. reprezentant Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej, poseł Waldy Dzikowski.

Konferencja „Polska Wieś – europejskie wyzwania” zorganizowana w 2001 roku.
Przemawia Bogdan Kamiński, od lewej: ks. Ireneusz Werbiński, prof. Bogdan Koszel,
Ireneusz Niewiarowski, Franciszek Sztuka.
„Maryjo pomóż nam sprostać nowym wyzwaniom” – prosili Matkę Licheńską
uczestnicy XI Pielgrzymki. Ks. bp Roman Andrzejewski natomiast przypominając
o wyzwaniach związanych z traktatem akcesyjnym podkreślił, że nie może nam
zabraknąć sił i odwagi do dalszej drogi dla przyszłych pokoleń. Było to ostatnie spotkanie sołtysów oraz środowisk wiejskich z ks. Biskupem, ich wielkim przyjacielem. Zmarł nagle 7 lipca 2003 r.
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Rekolekcje poprzedziła „Debata Wiejska” zorganizowana tym razem w Koninie.
Spotkanie z udziałem wiceminister rolnictwa prof. Zofii Krzyżanowskiej oraz ekspertów, służące informowaniu środowisk wiejskich na tematy unijne, było jednym z cyklu zorganizowanych pod egidą KSS.
Tematyka akcesyjna zdominowała także spotkanie z udziałem ministra rolnictwa Adama Tańskiego, które odbyło się 25 maja w Licheniu. Mimo słów krytyki
związanych z sytuacją ekonomiczną wsi minister powiedział: Po analizie wszystkich za i przeciw, jestem za tym, żeby w głosowaniu referendalnym zdecydowanie
powiedzieć „tak”.
„Maryjo pobłogosław chrześcijańskiej Europie” – to wezwanie towarzyszące
XII Pielgrzymce. Spotkaniom modlitewnym towarzyszyły prelekcje i rozważania
związane z chrześcijańskim dziedzictwem Europy oraz przejawami religijnej i kulturowej tożsamości współtworzących je narodów. Do tej problematyki nawiązywał
w homilii ks. bp Wiesław Alojzy Mering, który przewodniczył mszy św. z udziałem
pielgrzymujących sołtysów.
Nawiązując do wyniku referendum akcesyjnego, prezes KSS Ireneusz Niewiarowski stwierdził m.in.: Ten rozdział stwarza ogromne szanse dla naszego narodu,
dla polskiej wsi. Nie jest on oczywiście wolny od niebezpieczeństw. Niebezpieczeństwa
można ominąć, tylko nie wolno się ich lękać. Człowiek lękliwy popełnia błędy. Przypominając słowa bp. Romana Andrzejewskiego podkreślił, że teraz trzeba zadbać
o godną w Unii naszą obecność.
– Pytanie, które przed nami dzisiaj
stoi nie brzmi już: czy być w Unii Europejskiej, tylko jak w niej być i wykorzystać wszystkie możliwości płynące
z członkostwa Polski – mówił podczas
spotkania otwartego z sołtysami Jacek
Saryusz-Wolski. Dwa tygodnie później
odbyły się pierwsze wybory, w których
Polacy wybrali swoich przedstawicieli
do Parlamentu Europejskiego.
Przy grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego
przemawia Sławomir Siwek, prezes zarządu Fundacji „Solidarna wieś”.
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 Tu w Licheniu powstaliśmy
Ruch stowarzyszeniowy sołtysów wyrastał z pracy organicznej.
„Chleb życia – owocem ziemi oraz pracy rąk ludzkich” to myśl przewodnia XIII
Pielgrzymki organizowanej w maju 2005 roku.
Mszy św. w bazylice przewodniczył ks. abp. Bronisław Dębowski, który mówił m.in. o ateizacji Europy i świadectwach danych przez Jana Pawła II. Wyraził
też swoje poszanowanie i zrozumienie dla trudu rolnika, podkreślając zarazem nadzwyczajną skalę zachodzących na wsi przemian. Ireneusz Niewiarowski, nawiązując do jubileuszu 10-lecia KSS, przypomniał: Tu w Licheniu powstaliśmy i co roku czerpiemy siły do dalszego działania oraz twórczej pracy.
Kolejnego dnia gośćmi otwartego spotkania z pielgrzymami byli: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi prof. Andrzej Kowalski oraz prezes Rady Krajowej Izb
Rolniczych Krzysztof Ardanowski. Rozmowom towarzyszyły pytania, jak najlepiej
wykorzystać polskie członkostwo w Unii, aby skutecznie poprawiać sytuację polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

Uroczystość przy grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego.
Przemawia ks. bp Jan Styra, stoją od lewej: Antoni Rapacz, ks. Ireneusz Juszczyński,
przewodniczący sejmowej komisji rolnictwa Krzysztof Jurgiel,
Ireneusz Niewiarowski, ks. Radosław Nowacki.
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Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów uhonorowane zostało nagrodą
„Pro Publico Bono” w konkursie „Najlepsze Dzieło Obywatelskie”.
Nagrodę prezesowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu
wręczył w 2007 r. w Licheniu prof. Jerzy Buzek.
Credo XIV Pielgrzymki: „Bądźmy mocni wiarą”, jak podkreślał z zaproszeniu
sołtysów i rolników do Lichenia ks. bp. Wiesław Alojzy Mering, odnosiło się do
wskazań nauczania papieża Benedykta XVI, który w maju 2006 roku gościł w Polsce. Natomiast o wierze, która da środowisku wiejskiemu mądrość i cierpliwość
w okresie trudnych przemian mówił prezes KSS Ireneusz Niewiarowski w tradycyjnym wystąpieniu poprzedzającym mszę św. w licheńskiej bazylice.
W trakcie pielgrzymki długoletni kustosz sanktuarium ks. Eugeniusz Makulski,
współinicjator licheńskich spotkań sołtysów na wniosek stowarzyszenia otrzymał odznakę honorową „Za zasługi dla Województw Wielkopolskiego”. Wręczył ją
marszałek województwa Marek Woźniak.
W uroczystości uczestniczył były premier Jan Olszewski, który odczytał list prezydenta Lecha Kaczyńskiego adresowany do sołtysów i władz stowarzyszenia.
Łączą Państwa dokonania, dzięki którym zmienia się wizerunek polskiej wsi, coraz
bardziej nowoczesnej, nieprzypominającej już czasu sprzed ustrojowej transformacji
– stwierdzał m.in. prezydent.
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Okazją do skupienia się na perspektywach rozwoju wsi i rolnictwa związanych
z kolejnym okresem unijnego finansowania było spotkanie z wiceministrem rolnictwa Markiem Chrapkiem.
W 2007 roku pielgrzymce towarzyszyło wezwanie „Przypatrzmy się powołaniu
naszemu”. Sołtysi gościli w Licheniu już po raz XV. Niedzielną mszę św. poprzedziło spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju
Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim oraz z przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofem Jurgielem. Nawiązując do treści ustawy
o grupach producenckich, mówiono m.in. o potrzebie organizowania się gospodarczego rolników.

Z sołtysami w Licheniu spotkali się wysłannicy prezydenta Lecha Kaczyńskiego
(z lewej) prof. Andrzej Stelmachowski i były premier Jan Olszewski.
List prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, adresowany do sołtysów przed rozpoczęciem niedzielnej mszy św. odczytał były marszałek Senatu prof. Andrzej Stelmachowski. Uroczystej liturgii przewodniczył duszpasterz rolników ks. bp. Jan
Styrna. – Trzeba jednoczyć swoje siły, abyście mogli osiągnąć prawdziwe równouprawnienie w sensie dostępu do tych wszystkich dóbr, które są do dyspozycji
innych obywateli naszego kraju – podkreślił w homilii duszpasterz rolników.
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Poczty sztandarowe stowarzyszeń sołtysów
podczas mszy św. w bazylice licheńskiej.
Pielgrzymkę poprzedziły obrady Rady Krajowej Stowarzyszenia, podczas których przedstawiony został projekt ustawy o funduszu sołeckim przygotowany
przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej i Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.
Mówiono także o założeniach Programu Odnowa Wsi, który, jak podkreślił Ireneusz Niewiarowski, kładąc nacisk na partnerstwo sołectwa i gminy, służyć będzie
rozwojowi obszarów wiejskich.
3
 W nurcie odnowy wsi
Liderzy wsi uczestniczą w pobudzaniu oddolnych inicjatyw.
XVI Pielgrzymce towarzyszyło wezwanie „Bądźmy uczniami Chrystusa”. W trakcie uroczystej mszy św. ks. bp. Wiesław Mering przypomniał, że Chrystus w swym
nauczaniu bardzo często odnosił się do ludzi pracujących na roli oraz ich wysiłku wpływającego na poprawę świata. Modlitwom zgromadzonych polecił m.in.
sprawiedliwy podział żywności na świecie, uznanie znaczenia polskiej wsi i rolnictwa oraz właściwe dla niej ustawodawstwo.
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Premier Donald Tusk oraz
Ireneusz Niewiarowski podczas
otwartego spotkania na placu
przed bazyliką w Licheniu.
Uroczystości religijne poprzedziło spotkanie sołtysów poświęcone odnowie
wsi. Patronat nad konferencją objął marszałek województwa wielkopolskiego
Marek Woźniak. Zebrani poparli stanowisko Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów,
w którym stwierdzono: My, mieszkańcy wsi czujemy się gospodarzami naszych wiosek. Uważamy że sprawy publiczne powinny być załatwiane na jak najniższym szczeblu, a dopiero po wyczerpaniu możliwości powinien zając się nimi szczebel wyższy.
– Odnowa wsi powinna mieć również wymiar moralny, a odrodzenie moralne wsi
może odbywać się także poprzez ukazywanie materialnego sensu życia – podsumował spotkanie Ireneusz Niewiarowski.
Wezwanie „Otoczmy troską życie” przyświecało XVII Pielgrzymce. Licheńskie
modlitwy w tej intencji poprzedziło seminarium zatytułowane „Odnowa wsi wielkopolskiej”. Patronujący tym dyskusjom marszałek Marek Woźniak wskazywał, że
wielkim przedsięwzięciom powinna towarzyszyć „mała odnowa wsi” – odnowa
sołecka, która ma za zadanie pobudzić aktywność środowisk wiejskich i uczynić
z niej stały mechanizm.
Wydarzeniem drugiego dnia pielgrzymki była wizyta premiera Donalda Tuska,
którą szef rządu rozpoczął od złożenia kwiatów na grobie bp. Romana Andrzejewskiego. Podczas otwartego spotkania przed bazyliką premier odniósł się do
funduszu sołeckiego, którego celem są większe możliwości działania dla polepszenia sytuacji na wsi.
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– W sprawie funduszu sołeckiego nie ma mowy o sukcesie jakiejkolwiek partii
– podkreślał premier Donald Tusk. – Żeby stał się faktem potrzebne było porozumienie wszystkich, a na końcu wymagał także podpisu prezydenta.
Premier wraz z pielgrzymami wziął udział w uroczystej mszy św., którą sprawował bp Wiesław Alojzy Mering.
– W ubiegłym roku modliliśmy się o fundusz sołecki, teraz modlimy się o pomyślną jego realizację – powiedział przed rozpoczęciem mszy św. prezes Ireneusz
Niewiarowski.
XVIII Pielgrzymce towarzyszyły modlitwy o odrodzenie i zrozumienie istoty
ojcostwa. Niedzielnej liturgii przewodniczył ordynariusz włocławski bp Wiesław Alojzy Mering, który powiedział m.in.: Każdy z nas miał ojca, ale jednak
dziś mówi się o kryzie ojcostwa. Kryzys ludzkiego ojcostwa przenosimy też na relacje z Bogiem.
Gościem pielgrzymów w 2010 roku był marszałek Sejmu RP Bronisław Komorowski, pełniący obowiązki prezydenta państwa. Marszałek złożył kwiaty na grobie ks. bp. Romana Andrzejewskiego, następne odpowiadał na pytania uczestników spotkania odnoszące się m.in. do perspektyw rozwoju wsi i rolnictwa.

Podczas konferencji poświęconych metodzie odnowy wsi odbywają się wystawy
prezentujące inicjatywy lokalne i dokonania związane m.in. z funduszami sołeckimi.
25

– Mamy za sobą członkostwo w UE i nowe możliwości, z których korzysta wieś
polska i całe państwo polskie. To są dopłaty i inne formy wspomagania aktywności i inwestycji gminnych Teraz trzeba walczyć o uzyskanie takich samych parametrów, takiej samej wielkości wysiłku Unii Europejskiej na rzecz polskiego rolnictwa
jak i innych krajów Unii – powiedział m.in. marszałek.
Pielgrzymkę poprzedziła trzecia już konferencja poświęcona metodzie odnowy wsi, a także wystawy prezentujące wielkopolskie dokonania w tym zakresie
oraz pierwsze inicjatywy zrealizowane przy udziale funduszu sołeckiego.
 Wiejska Polska potrzebuje liderów
Przyszłość należy budować na aktywności obywatelskiej.
Oprócz części religijnej program XIX Pielgrzymki przewidywał spotkania
poświęcone omówieniu aktualnych problemów wsi. Odbyło się m.in. dwudniowe
seminarium informacyjne zatytułowane „Wiejska Polska w odniesieniu do PROW
2007-2013” zorganizowane dla liderów polskiej wsi pod honorowym patronatem
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, we współpracy z ministrem rolnictwa
oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Dyskutowano
o problemach polskiej wsi w oparciu o cztery aspekty: społeczny, gospodarczy,
kulturowy i ekologiczny. W pielgrzymce, obok sołtysów, uczestniczyli
samorządowcy, liderzy lokalnych grup działania, przedstawiciele fundacji
i stowarzyszeń działających na rzecz wsi i rolnictwa, a także ludzie nauki związani
z obszarami wiejskimi.
– Sołtys jest najbardziej naturalnym liderem lokalnym, od niego zależy kształtowanie ambicji, aspiracji i uruchamianie aktywności obywatelskiej – powiedział
w Licheniu prezydent Bronisław Komorowski, który przybył na zaproszenie sołtysów. – Ludzie polskiej wsi są ogromnym atutem. Wśród nich trzeba wskazać
na tych, którzy z natury swojej, ale także z natury demokratycznego wyboru są
zawsze liderami. Wskazać trzeba na aktywność obywatelską.
Prezydent nawiązał w swym wystąpieniu także do istniejącego od trzech lat
funduszu sołeckiego, który jest nie tylko szansą na zbudowanie aktywności, ale
także jest jej probierzem. Dziękował, że może być w Licheniu wraz z tymi, którzy
reprezentują polską wieś. Wspomniał księży Marianów, gospodarzy sanktuarium
w Licheniu, podkreślając, że w porę, bardzo wcześnie i odważnie wierzyli, iż moż26

na godzić nowoczesność z szukaniem polskiej drogi w Europie, w tym drogi dla
polskiej wsi.

Prezydent Bronisław
Komorowski i ordynariusz
Diecezji Włocławskiej
ks. bp Wiesław Alojzy
Mering w bazylice
licheńskiej.
Jubileuszową XX Pielgrzymkę zorganizowaną w maju 2012 roku poprzedziły
debaty i konferencje poświęcone sprawom rozwoju wsi. Wśród prelegentów znalazł się m.in. Ryszard Wilczyński, wiceprezes Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi, który mówił o 15-letnim doświadczeniu
wprowadzania metody odnowy wsi w Polsce. W trakcie konferencji „Wiejska Polska”, która odbyła się w Hotelu „Atut”, jej uczestnicy przyjęli deklarację, w której
zaakcentowali pozytywny wpływ funduszu sołeckiego na rozwój polskich wsi.
W dokumencie stwierdzono m.in.: Pożądane jest więc, aby w okresie programowania 2014-2020 odnowa wsi finansowana ze środków unijnych łączyła wymiar inwestycyjny z zaangażowaniem społeczności lokalnych.
– Dyskutowaliśmy o tym, jaka jest kondycja społeczeństwa wiejskiego, jak są
realizowane różne programy i narzędzia, które służą aktywizacji rozwoju wspólnoty wiejskiej – podsumował debatę senator Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
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Do udziału w licheńskich debatach zapraszani są wybitni specjaliści zajmujący
się rozwojem wsi. Na zdjęciach(z lewej) pionier i propagator metody odnowy wsi
w Polsce dr Ryszard Wilczyński oraz senator Marian Poślednik,
prezes LGD „Gościnna Wielkopolska”.

Marszałek województwa
wielkopolskiego
Marek Woźniak
prezentował w Licheniu
osiągnięcia programu
Wielkopolska Odnowa
Wsi, który wspiera
inicjatywy sołectw.
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Drugi dzień pielgrzymki był poświęcony podziękowaniom i wspomnieniom
skierowanym do osób, które w znaczący sposób przyczyniły się do rozwoju polskiej wsi poprzez aktywny udział w pracach Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.
Wśród odznaczonych Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski znaleźli się: Joanna Iwanicka, Stanisław Lawera, Ryszard Papierkowski oraz Franciszek
Sztuka. Złotym Krzyżem Zasługi został wyróżniony p. Jan Daniszewski, który już
czwartą kadencję jest sołtysem wsi Tomaszowo, w województwie lubuskim. Na
wniosek prezesa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” odznaczony został Tomasz Nuszkiewicz,
wieloletni współpracownik Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. To odznaczenie
wręczył marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Z okazji 20-lecia ruchu stowarzyszeń sołtysów wyróżniono m.in. Janinę Iwanicka,
redaktor naczelną „Gazety Sołeckiej”, która otrzymała Krzyż Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski oraz wieloletniego współpracownika KSS Tomasza Nuszkiewicza,
który odebrał odznakę „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”.
Na zakończenie konferencji hucznym „Sto lat” podziękowano senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskimu za dotychczasową, dwudziestoletnią pracę na rzecz
poprawy jakości życia polskich rolników. Następnie uczestnicy pielgrzymki wzięli
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udział w uroczystej mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ordynariusz diecezji włocławskiej,
bp Wiesław Alojzy Mering, w której dziękował przedstawicielom wsi za ich wkład
w rozwój narodu polskiego. Za Stefanem Kardynałem Wyszyńskim stwierdził, iż
Ojczyznę trzeba kochać bardziej niż swoje serce.

Feliks Januchta (z lewej), prezesujący sołtysom w Świętokrzyskiem
oraz Stanisław Lawera prezesujący sołtysom Podkarpacia
– regionów od lat licznie reprezentowanych podczas licheńskich pielgrzymek.
XXI modlitewne spotkanie sołtysów w Licheniu połączone zostało w 2013 r.
z konferencją organizowaną ponownie pod hasłem „Wiejska Polska”. Pierwszą
jej część zatytułowano „Wieś z energią”, a jej uczestnicy dyskutowali w auli PWSZ
w Koninie na tematy związane z polepszeniem kondycji i rozwojem polskiej wsi.
Spotkanie to miało status Forum Debaty Publicznej i było współorganizowane
przez Kancelarię Prezydenta RP. Kolejnego dnia kontynuowano dyskusję w sali
konferencyjnej Domu Pielgrzyma „Arka”. Dominowały tematy dotyczące wspólnej
polityki rolnej oraz mechanizmów finansowania inicjatyw oddolnych, w tym programu Leader. W konferencji i pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele władz
centralnych i regionalnych: wiceminister rolnictwa Zofia Szalczyk, sekretarz stanu
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w kancelarii prezydenta RP Dariusz Młotkiewicz, wicemarszałek województwa
wielkopolskiego Mateusz Klemenski oraz członek zarządu województwa opolskiego Antonii Konopka.
Licheńskie spotkania zakończyły się mszą św. sprawowaną w licheńskiej bazylice. Eucharystii przewodniczył wikariusz biskupi ks. Wojciech Kochański. W homilii wygłoszonej do zgromadzonych wiernych mówił o znaczeniu wsi, jej kultury
i wkładzie w budowaniu wolnej i niepodległej ojczyzny. Apelował także do ludzi
zamieszkujących polską wieś, aby nie zostały zatracone tradycyjne Polskie zawołania: „Szczęść Boże” czy „Bóg zapałać” , gdyż jest w nich zawarta chrześcijańska
i polska godność. Zachęcał także do kultywowania wspaniałych tradycji polskiej
wsi. W Eucharystii uczestniczyli także dwaj kustosze licheńskiego sanktuarium:
obecny kustosz sanktuarium ks. Wiktor Gumienny, oraz kustosz senior, ks. Eugeniusz Makulski.
 Sołeckie inicjatywy
Spotkanie liderów wsi są okzją do prezentacji lokalnych osiągnięć.
XXII Ogólnopolska Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich organizowana
w 2014 roku odbyła się po raz pierwszy w innym, późniejszym terminie niż w poprzednich latach. Prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów Ireneusz Niewiarowski w porozumieniu z gospodarzami Sanktuarium podjął decyzję o przeniesieniu
daty spotkania na pierwszą niedzielę lipca. Termin ten wybrano nie przypadkowo
– 7 lipca przypada bowiem rocznica śmierci śp. bp. Romana Andrzejewskiego,
wieloletniego Krajowego Duszpasterza Rolników. Zmieniając datę pielgrzymki
organizatorzy chcieli oddać cześć swojemu duszpasterzowi.
Dwudniowe spotkanie ludzi polskiej wsi rozpoczęło się w Koninie, gdzie
zainaugurowano konferencję zatytułowaną „Wiejska Polska – Przedsiębiorcza
Wieś”. Dyskusja dotyczyła roli kobiet w aktywizowaniu środowiska wiejskiego,
a spotkanie podobnie jak w poprzednim roku, miało status Forum Debaty Publicznej. Z jego uczestnikami spotkała się pierwsza dama RP Anna Komorowska. W trakcie spotkania przedstawiono przykłady dobrych praktyk związane
przedsiębiorczością na wsi i aktywnością kobiet w społecznościach lokalnych.
Kolejnego dnia rozmawiano o agroturystyce i turystyce wiejskiej, prezentując przykłady tej formy przedsiębiorczości z różnych rejonów kraju. W trakcie
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spotkania minister Dariusz Młotkiewicz, zastępca szefa kancelarii Prezydenta
RP wręczył liderkom wiejskim zasłużonym dla społeczności lokalnych odznaczenia państwowe i podziękował za aktywną pracę dla najbliższych środowisk
oraz za innowacyjną przedsiębiorczość. Grupa kobiet, w tym pań pełniących
funkcję sołtysa, została uhonorowana przez wiceminister rolnictwa Zofię Szalczyk odznakami „Zasłużony dla rolnictwa”. Natomiast marszałek Marek Woźniak
odznaką „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” uhonorował Irenę Wojciechowską, liderkę Lokalnej Grupy działania „Puszcza Notecka”.
– Jest to dla mnie także ogromne wyróżnienie dlatego, że nasza praca na rzecz
kobiet jest dostrzegana. Chylę czoła stowarzyszeniu sołtysów, które dostrzega tę
pracę, a cała tegoroczna konferencja jest dedykowana kobietom – powiedziała
laureatka.
Marszałek Mark Woźniak mówił z kolei o sukcesach Wielkopolskiej Odnowy
Wsi, których – jak stwierdził – by nie było, gdyby nie inicjatywa Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, aby rozpocząć w Wielkopolsce ten projekt.
W trakcie spotkania uhonorowano także przedstawicieli wielkopolskich sołectw, wyróżnionych w konkursie „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów przy udziale Województwa
Wielkopolskiego.

Nagrody laureatom
konkursu „Fundusz
Sołecki - najlepsza
minicjatywa” wręczał
wicemarszałek
województwa
Krzysztof Grabowski.
Na zdjęciu
wyróżnienie odbiera
Kamila Andrzejak
sołtyska wsi
Stanisława
w gm. Kawęczyn.
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Aktywnymi uczestnikami i animatorami wydarzeń towarzyszącym pielgrzymkom
są działacze regionalnych stowarzyszeń, na zdjęciach Barbara Czachura, prezes
Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego oraz Sławomir Królak
prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów.
Drugi dzień XXII pielgrzymki sołtysów zakończył panel dyskusyjny zatytułowany „Wspomnienie ks. biskupa Romana Andrzejewskiego Duszpasterza Rolników”,
w którym uczestniczyli Jego byli współpracownicy oraz uczniowie.
Przed XXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich w Koninie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odbyła się konferencja zatytułowana „Wiejska Polska. 25 lat samorządności na rzecz rozwoju obszarów
wiejskich”. Jej uczestnicy dokonywali bilansu ćwierćwiecza samorządności z perspektywy sołectwa.
Swoimi doświadczeniami z uczestnikami spotkania dzieli się m.in. Włodzimierz Fraszczyk pełniący od 25 lat funkcję wójta w gminie Olszówka, zastępca
prezesa KSS Barbara Czachura, sołtyska Gruszczyna w województwie wielkopolskim, oraz senator Marian Poślednik, prezes LGD „Gościnna Wielkopolska”.
O konieczności cyfryzacji obszarów wiejskich na przykładzie Wielkopolski mówił Janusz Kosiński, prezes spółki „Inea”.Kolejnego dnia, sołtysi uczestniczyli we
mszy św. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej. Eucharystii prze33

wodniczył ks. Wojciech Kochański, wikariusz biskupi. W homilii odniósł się do
pojęcia Ojczyzny, jako wartości w życiu każdego z nas. Mówił także o miłości do
ziemi ojczystej. Zwracając się do zgromadzonych w świątyni ludzi polskiej wsi
powiedział:
– Dziś w Licheniu oddajemy hołd spracowanym rękom polskiego rolnika i dziękujemy za trudną i ofiarną pracę na rzecz wszystkich Polaków.
Podkreślił, iż w czasach, w których przyszło nam żyć potrzeba na nowo sprawiedliwości społecznej ponad podziałami. Homilię zakończył słowami: Kochajmy naszą Ojczyznę i bądźmy zawsze w służbie dla innych.

Msza św. w bazylice
podczas XXI pilegrzymki.
Eucharystię sprawują:
wikariusz biskupi ks.
Wojciech Kochański
i wicekustosz sanktuarium
ks. Sławomir Homoncik.
We mszy św. uczestniczyli samorządowcy na czele z senatorem Ireneuszem
Niewiarowskim, prezesem Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów oraz Piotrem
Florkiem, wojewodą wielkopolskim. Oprawę muzyczną Eucharystii tworzyły:
Dziecięcy Zespół Regionalny „Zbójnik” działający przy Zespole Szkół w Skawicy
oraz Zespół Regionalny „Juzyna” działający przy Babiogórskim Centrum Kultury
w Zawoi (województwo małopolskie).
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XXIV Ogólnopolską Pielgrzymkę Sołtysów i Środowisk Wiejskich poprzedziła konferencja organizowana po raz kolejny pod hasłem „Wiejska Polska”, której gościem był m.in. wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof
Grabowski.

Oprawę artystyczną pielgrzymek tworzą zespoły z różnych regionów kranu.
Na zdjęciu członkowie zespołu „Juzyna” z Zawoi w Małopolsce.
Izabella Mroczek, dyrektor departamentu PROW w Urzędzie Marszałkowskim
Województwa Wielkopolskiego poinformowała uczestników konferencji działaniach samorządu województwa stanowiących wsparcie oddolnych inicjatyw
podejmowanych przez społeczności wiejskie. W latach 2009-2016 Województwo Wielkopolskie przeznaczyło na ten cel 16 mln zł. Z pomocy tej skorzystały sołectwa 180 wielkopolskich gmin. Samorząd województwa od lat wspiera
działania Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, podejmując i dofinansowując
wiele inicjatyw adresowanych do środowisk wiejskich. Przedstawiciel stowarzyszenia bierze aktywny udział w pracach Grupy Roboczej Sekretariatu Regionalnego krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW).Wystąpił również Wojciech
Cerba z firmy „Inea”, który przedstawił dokonania projektu Cyfrowa Wieś realizowanego w Wielkopolsce.
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W trakcie konferencji podsumowano kolejną edycję konkursu „Fundusz solecki
– najlepsza inicjatywa” i uhonorowano jego laureatów.
– Fundusz sołecki jest pierwszym masowo realizowanym budżetem partycypacyjnym w Polsce. Pobudza aktywność, buduje społeczeństwo obywatelskie.
W 2009 roku mieliśmy 1178 gmin realizujących fundusz, sześć lat później było ich
już 1498 – powiedział prezes KSS Ireneusz Niewiarowski.
– Cieszymy się, że możemy po raz kolejny współorganizować konkurs, który
promuje lokalnych liderów, ludzi chcących zmieniać swoja rzeczywistość. Warto
dodać, ze Wielkopolska Odnowa Wsi funkcjonuje na bardzo wysokim poziomie.
Rocznie przeznaczamy na nią ponad 3 mln zł, dlatego wielkopolskie wsie są coraz
piękniejsze – stwierdził wicemarszałek Krzysztof Grabowski
Po zakończeniu konferencji pielgrzymi oraz goście wzięli udział w mszy świętej
sprawowanej w bazylice. Przed jej rozpoczęciem prezes KSS Ireneusz Niewiarowski oczytał list nadesłany w imieniu papieża Franciszka, będący podziękowaniem
za pismo wystosowane do Ojca Świętego przez Radę Krajową Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów z okazji kanonizacji o. Stanisława Papczyńskiego. Odwzajemniając życzliwość [Ojciec Święty], zawierza Pana, Radę i członków Krajowego
Stowarzyszenia Sołtysów opiece Najświętszej Maryi, prosząc, by Jej matczyna miłość
prowadziła ku Chrystusowi drogami prawdy i wzajemnej miłości oraz z serca wszystkim błogosławi – te słowa przekazał sołtysom monsignore Paolo Borgia, asesor
watykańskiego Sekretariatu Stanu.
Eucharystii przewodniczył wikariusz biskupi ks. Wojciech Kochański, który mówił o niełatwym życiu rolników i nawiązał do krzyża, którym zostaliśmy naznaczeni podczas chrztu. – Krzyż jest wpisany w kulturę zachodniej cywilizacji – mówił
duszpasterz. – Jezusowa wolność to wolność od zła. Świętując dziś spotkanie sołtysów pragniemy Bogu podziękować za waszą pracę. To wy macie być liderami
kultury religijnej. Po eucharystii uczestnicy pielgrzymki zgodnie z tradycją przeszli do grobu śp. ks. bp. Romana Andrzejewskiego, gdzie położone zostały kwiaty
i odmówiono różaniec.
Opracowano na podstawie relacji publikowanych w „Gazecie Sołeckiej” w latach
1993-2016 (autorzy tekstów: A. Białek, K. Bogomilska, J. Iwanicka, G. Kaniewska,
A. W. Kaczorowski, S. Śnierowski, G. Szady, J. Zawistowski), a także artykułów zamieszczanych na stronie internetowej Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów: www.kss.org.pl.
Zdjęcia: KSS, Gazeta Sołecka, Z. Murawski, R. Adamczyk, Archiwum Sanktuarium.
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Kapłan, społecznik
i przyjaciel sołtysów
Ks. bp. Roman Andrzejewski (19382003), urodził się w Morzyczynie na Kujawach
w rodzinie rolniczej. Studiował w Wyższym
Seminarium Duchownym we Włocławku.
Świecenia kapłańskie przyjął 21 maja 1961 r.
we Włocławku. Ukończył następnie filologię
klasyczną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie rozpoczął pracę naukową. W latach 1968-1970 był prefektem ds. wychowania we włocławskim seminarium.
W 1973 obronił doktorat nauk humanistycznych z filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a przez kolejne dwa lata był słuchaczem Papieskiego
Instytutu Altioris Latinitatis przy Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. W czasie
rzymskich studiów pracował jako spiker w Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego.
Wykładał literaturę łacińską i łacinę kościelną na Wydziale Prawa Kanonicznego KUL-u. Był również profesorem łaciny i patrologii w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku. Ogłosił ponad 150 prac naukowych z filologii klasycznej i patrologii. Był współautorem przekładu Dziejów Apostolskich w Biblii
Poznańskiej. Tłumaczył na łacinę m.in. dokumenty procesu beatyfikacyjnego biskupa Michała Kozala.
W listopadzie 1981 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej ze stolicą tytularną Tullia, a sakry biskupiej udzielił mu 20 grudnia 1981
we Włocławku biskup diecezjalny Jan Zaręba. Był w diecezji m.in. wikariuszem
generalnym i wikariuszem biskupim w Kaliszu. Dwukrotnie pełnił funkcję administratora diecezji (w latach 1986-1987 oraz w 1992 r.). W latach 1988-1996 przewodniczył Komisji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników, a następnie był
krajowym duszpasterzem rolników. Działał na rzecz upowszechnienia katolickich
uniwersytetów ludowych. Pracował w kilku komisjach Episkopatu Polski, m.in. ds.
Duszpasterstwa Ogólnego, ds. Liturgii, Podkomisji ds. Duszpasterstwa Kobiet.
Był również aktywnym działaczem środowisk kombatanckich i sybirackich.
Opiekował się ruchem stowarzyszeń sołeckich. Zmarł nagle 7 lipca 2003 r. Został
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pochowany w sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym. Spoczywa w grobowcu
ufundowanym w 2005 r. z inicjatywy Rady Krajowej Krajowego Stowarzyszenia
Sołtysów.
 Duszpasterz rolników patronem szkoły
Szkoła Podstawowa w Morzyczynie, gdzie urodził się i wychował bp. Roman
Andrzejewski otrzymała Jego imię.
Aktowi nadania imienia towarzyszył program wydarzeń przybliżających sylwetkę i dokonania patrona szkoły. Zapoczątkowano je 22 maja 2017 roku uroczystym posiedzeniem Rady Gminy Wierzbinek. Sylwetkę bp Romana Andrzejewskiego przedstawił zebranym wójt Paweł Szczepankiewicz, autor monografii o biskupie. Wspominali Go byli współpracownicy i wychowankowi oraz członkowie
najbliższej rodziny.
Ireneusz Niewiarowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów przekazał
gospodarzom gminy zbiór pamiątek i publikacji związanych z posługą biskupa
Romana na rzecz środowisk wiejskich i sołtysów. W zamieszczonym w okolicznościowej publikacji artykule prezes KSS przypomniał m.in. o zasługach Patrona
szkoły dla środowisk wiejskich: Z biskupem Romanem Andrzejewskim rozpocząłem
ścisłą współpracę wkrótce po Jego powołaniu na funkcję krajowego duszpasterza rolników. Był motorem wielu pożytecznych inicjatyw podejmowanych wówczas przez
osoby świeckie, które podejmowały ryzyko działalności politycznej i społecznej. Zaszczepiał
w nas zrozumienie potrzeby pracy organicznej
na wielu polach. Miał dar przekonywania ludzi
do współdziałania. Uczył nas, jak ważne jest
kształtowanie postaw pomocy i wrażliwości na
potrzeby innych. Bardzo angażował się w pracę
z młodzieżą.
Kolejnego dnia w kościele w Morzyczynie
odprawiona została msza św. pod przewodnictwem biskupa Wiesława Alojzego Meringa
w intencji nauczycieli, uczniów i absolwentów. Homilię wygłosił ksiądz Stanisław Mazur38

ski, wspominając biskupa Romana jako kolegę z seminarium, erudytę, pasjonata
łaciny, syna polskiej ziemi.

Prezes KSS Ireneusz
Niewiarowski przekazuje
gospodarzom gminy
album zawierający
zdięcia i pamiątki
związane z posługą
duszpasterską
bp. Romana na rzecz
rolników i sołtysów.
Podniosłym elementem kościelnej ceremonii było poświęcenie przez ks.
ordynariusza diecezji sztandaru Szkoły Podstawowej im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, ufundowanego przez wójta Gminy Wierzbinek
dr. Pawła Szczepankiewicza, któremu czasie uroczystości biskup Wiesław Alojzy
Mering wręczył medal: „Zasłużony dla Diecezji Włocławskiej”. Następnie w budynku szkoły podstawowej dokonano odsłonięcia popiersia patrona szkoły i tablicy
pamiątkowej na jej frontonie. Zaprezentowano też ekspozycję obrazującą działalność duszpasterską, naukową i społeczną ks. bp. Romana Andrzejewskiego.
– Staliśmy się wykonawcami jego woli, pierwszą szkołą, która podąży za Jego głosem, który pomoże nam nauczycielom w edukacji, trudnej edukacji młodego pokolenia – powiedział podczas uroczystości dyrektor szkoły Wojciech Szczepaniak.
Historia placówki szkolnej w Morzyczynie sięga 1937 roku, kiedy to rozpoczęła się jej budowa. Szkoła, na skutek działań wojennych, została otwarta dopiero w 1945 roku. Obiekt dwukrotnie przechodził generalne remonty, ostatni miał
miejsce w 2003 roku. Obecnie uczy się tam 323 uczniów. Biskup Roman Andrzejewski naukę w Morzyczynie odbywał w latach 1945-1951.
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Budowniczy licheńskiej
bazyliki
Ks. Eugeniusz Makulski MIC, urodził się
w 1928 r. w Kotarszynie koło Ostrowca Świętokrzyskiego. W latach 1966-2004 był budowniczym i opiekunem Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej. Obecnie na emeryturze z honorowym, dożywotnim tytułem kustosza Sanktuarium. Pochodzi z ubogiej, chłopskiej rodziny.
Kiedy miał trzy lata, jego ojciec w wieku 30 lat,
zmarł na zapalenie płuc. W 1941 r. ukończył w Miłkowie szkołę podstawową.
W 1943 r. jego stryj Stefan Makulski zabrał go do Starachowic. Tam uczęszczał
do szkoły zawodowej i pracował w zakładach broni i amunicji. W marcu 1945 r. zamieszkał w Miłkowie dzięki pomocy stryjów Makulskich. Zaczął naukę w Liceum
im. Joachima Chreptowicza w Ostrowcu Świętokrzyskim. We wrześniu 1945 r.
wraz ze stryjostwem przeniósł się do Grudziądza, gdzie zdał maturę.
Należał do organizacji założonej przez św. Maksymiliana Kolbe Milicji Niepokalanej. Bardzo lubił teatr, pisał wiersze i drukował je w prasie miejskiej. Był prezesem kółka literackiego, pracował w Komendzie Hufca, gdzie zdobył stopień
harcerza orlego. Miał zwyczaj codziennie przed zajęciami w szkole uczęszczać na
mszę i przystępować do Komunii Świętej.
W lipcu 1948 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Marianów. Wstąpił do
klasztoru w Skórcu koło Siedlec. W 1966 r. objął parafię w Licheniu Starym. Z mało
znanej wioski pod Koninem, uczynił jedno z największych i najpopularniejszych
polskich sanktuariów maryjnych. Przygotował uroczystości koronacji Cudownego
Obrazu Matki Bożej Licheńskiej. Mimo szykan władz komunistycznych, systematycznie rozbudowywał sanktuarium. Za samowole budowlane został skazany przez
PRL-owskie sądy na siedem lat więzienia w zawieszeniu. Jako ówczesny kustosz
Sanktuarium był inicjatorem powstania największej świątyni w Polsce, która konsekrowana została 12 czerwca 2004 r.. Kierował jej budową w latach 1994-2004.
Sfinansowano ją z ofiar wiernych. Zainteresował się nią Jan Paweł II, który odwiedził
Licheń w 1999 r. i pobłogosławił świątynię, jako Wotum Narodu Polskiego Kościoła
Katolickiego na Wielki Jubileusz Narodzenia Chrystusa 2000 r.
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Nowy święty
o. Stanisław Papczyński
Fundator marjańskiej wspólnoty
obwołany świętym.
5 czerwca 2016 roku Ojciec Święty Franciszek kanonizował o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela Zgromadzenia Księży Marianów.
O. Stanisław Papczyński urodził się 18 maja
1631 roku w Podegrodziu koło Nowego Sącza. W 1673 roku założył istniejącą do dziś najstarszą w Polsce męską wspólnotę
zakonną – Zgromadzenie Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Zgromadzenie jeszcze za jego ziemskiego życia otrzymało aprobatę
papieską w roku 1699. Ojciec Stanisław zmarł w opinii świętości 17 września 1701
roku w Górze Kalwarii na Mariankach.
16 września 2007 roku w Licheniu, w asyście kilkuset kapłanów oraz rzeszy
wiernych, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Tarcisio Bertone w imieniu
Ojca Świętego Benedykta XVI, beatyfikował fundatora mariańskiej wspólnoty.
Do grona świętych założyciel Zgromadzenia Księży Marianów został włączony dnia
5 czerwca podczas Mszy św. sprawowanej
przez papieża Franciszka na Placu Świętego
Piotra w Rzymie.

Fronton bazyliki w Licheniu w przededniu
kanonizacji o. Stanisława Papczyńskiego.
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Sanktuarium Matki Bożej
Licheńskiej
Początki Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej sięgają
połowy XIX wieku, kiedy to pasterzowi Mikołajowi Sikatce,
modlącemu się przy obrazie Matki Bożej, który znajdował
się w kapliczce w lesie grąblińskim ukazała się Maryja.
Prosiła Mikołaja, aby ogłosił ludziom, że za ich grzechy
zbliża się kara Boża. Początkowo ludzie nie uwierzyli słowom pasterza, ale gdy wybuchła epidemia cholery i w wioskach umierały całe rodziny, zaczęto modlić się przed obrazem zawieszonym w lesie grąblińskim. Ponieważ ci, którzy się tam modlili wracali
do zdrowia, obraz uznano za cudowny i przeniesiono do kościoła w Licheniu, zapoczątkowując w ten sposób powstanie i rozwój sanktuarium, które przez ponad 100
lat było znane tylko w diecezji włocławskiej, na terenie której położony jest Licheń.
Dynamiczny rozwój sanktuarium nastąpił po koronacji Cudownego Obrazu, która miała miejsce w roku w 1967. W latach 1994-2004 wybudowano nową świątynię
będącą wotum narodu polskiego na jubileusz 2000 lat od narodzin Chrystusa, do
której w 2006 przeniesiono cudowny obraz. Do Lichenia każdego roku przybywa
około miliona pielgrzymów.
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, którym opiekuje się Zgromadzenie Księży
to nie tylko miejsce kultu maryjnego, powstały tutaj także dzieła miłosierdzia dedykowane ludziom chorym i wymagającym pomocy, organizowane są seminaria,
kursy, a także wydarzenia kulturalne.

Widok na bazylikę.
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ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
tel. (+ 48) 63 270 81 62, fax: (+ 48) 63 270 83 20
e-mail: arka@lichen.pl, www.arka.lichen.pl

Dom Pielgrzyma Arka
Dom Pielgrzyma Betlejem

ul. Klasztorna 4, 62-563 Licheń Stary
tel. (+48) 63 270 86 40, fax (+48) 63 270 86 44
e-mail: betlejem@lichen.pl

Betlejem

Dom Pielgrzyma Nazaret

Grąblin 116, 62-563 Licheń Stary
tel. (+48) 63 270 86 80, tel. (+48) 63 270 86 85
e-mail: nazaret@lichen.pl

Pożytecznymi mikroorganizmami zajmujemy się już ponad 10 lat. W 2009
roku założyliśmy rodzinną firmę – ProBiotics Polska. Naszym celem jest ograniczenie stosowania chemii syntetycznej w różnych dziedzinach życia, w tym przede wszystkim w rolnictwie.
Jesteśmy przekonani, że naturalna probiotechnologia oparta na konsorcjach pożytecznych
mikroorganizmów stanowi rozwiązanie wielu trudnych problemów, z którymi na co dzień
borykają się rolnicy. Ale co najważniejsze podnosi jakość i wartość odżywczą płodów rolnych oraz zapewnia dochodowość gospodarowania. Jest bezpieczna dla ludzi, zwierząt i roślin ponieważ
wykorzystuje naturalne procesy biologiczne.

Probiotechnologia:
•
•
•
•
•

regeneruje glebę,
detoksykuje pozostałości pestycydów i innych toksyn w glebie i organizmach roślin,
zwierząt i ludzi,
ogranicza występowanie pleśni,
eliminuje gnicie materii organicznej na rzecz fermentacji oraz emisję uciążliwych odorów:
amoniaku, siarkowodoru, merkaptanów,
rewitalizuje wody w rzekach, stawach i jeziorach.

Wszędzie, gdzie zagniwa materia organiczna występują odory. Zastosowanie probiotyków
zapewnia ich eliminację, a procesy gnilne zastępuje fermentacja. Dlatego pożyteczne mikroorganizmy
zaczęto stosować na oczyszczalniach, składowiskach odpadów, kompostowniach, w pryzmach obornika, w zbiornikach z gnojowicą i wszelką materią organiczną.

W działaniach, które podejmujemy nie jesteśmy sami. Od kilku lat
wokół nas rozwija się Krąg Zdrowa Ziemia – niezwykły ruch gromadzący ludzi, organizacje pozarządowe, instytucje naukowe i podmioty gospodarcze.
Razem działamy w myśl idei: człowiek i środowisko – jedno zdrowie
– wspólna odpowiedzialność.

Od 9 lat roku spotykamy się w Licheniu z rolnikami i przedsiębiorcami na Ogólnopolskiej
Konferencji z cyklu „Pożyteczne mikroorganizmy dla nowoczesnego rolnictwa i zdrowia człowieka”.
Już teraz serdecznie Was zapraszamy - www.dziedzictwonatury.pl/lichen2017.

Sławomir Gacka
Prezes Zarządu ProBiotics Polska Sp. z o. o.

&19+'&<5+õ9+õ%',www.probiotics.pl

Utworzony został w 1996 roku z inicjatywy Ireneusza Niewiarowskiego. Jest
związkiem trzech organizacji pozarządowych: Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów, Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów i Towarzystwa Samorządowego.
Głównym celem jego działania jest gromadzenie niewykorzystanej żywności oraz
zapobieganie jej marnotrawieniu.
Zebrane przez Bank artykuły spożywcze trafiają do organizacji opiekuńczych,
szkół i różnych placówek charytatywnych, które przekazują je najbardziej potrzebującym. W ten sposób od początku działalności do połowy 2016 roku Bank
rozdał ponad 21 mln kilogramów żywności o wartości 56 mln zł. Każdego roku
z pomocy przekazanej za jego pośrednictwem korzysta około 30 tysięcy osób.
Bank Żywności w Koninie współpracuje z gminami i organizacjami pozarządowymi, z dużymi i małymi producentami żywności, hurtowniami i detalistami,
mediami i wszystkimi ludźmi dobrej woli.
Bank jest organizatorem wielu akcji i zbiórek żywności, wśród nich do najpopularniejszych należą: „Pogotowie Świętego Mikołaja” oraz „Dzielimy się tym, co
mamy”. Dla wyróżniających się w akcjach i zbiórkach szkół wiejskich organizowane są atrakcyjne wycieczki krajoznawcze. Bank pomaga także ofiarom działań
wojennych i klęsk żywiołowych.
Bank Żywności w Koninie jest członkiem założycielem Federacji Polskich Banków Żywności.
Bank Żywności w Koninie
ul. Przemysłowa 124d
62-510 Konin
KRS 0000055996
tel./fax 63 2112793,
tel. kom. 608 864 624
e-mail: kbz@konrad.pl
www.konin.bankizywnosci.pl
konto: BGŻ S.A. O/Konin 24 2030 0045 1110 0000 0060 3110

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów powstało w 1994 r. Jest związkiem organizacji skupiających liderów wsi. Tworzą je 32 regionalne
i lokalne stowarzyszenia zrzeszające ponad 17 tysięcy sołtysów. Celem
KSS jest wspieranie rozwoju obszarów wiejskich poprzez ugruntowanie
demokracji. W swojej ponad 20-letniej działalności KSS podejmowało
wiele inicjatyw legislacyjnych podnoszących prestiż sołtysów, takich jak
ochrona prawna sołtysów, zapewnienie ich udziału w pracach samorządów gminnych czy służąca rozwojowi oraz i aktywizacji wspólnot ustawa
o funduszu soleckim.
KSS aktywnie uczestniczyło w działaniach przedakcesyjnych dotyczących środowisk wiejskich oraz promocji integracji Polski z Unią Europejską poprzez organizowanie konferencji i seminariów oraz wydawanie
licznych publikacji. KSS, wspólnie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem
Sołtysów, jest wydawcą m.in. rocznika „Poradnik Radnego i Sołtysa” oraz
miesięcznika „Gazeta Sołecka”.
KSS za swoje dokonania uhonorowane zostało wieloma prestiżowymi
wyróżnieniami, m.in. nagrodą Pro Publico Bono za aktywizację i budowanie społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich. Stowarzyszenie od wielu lat angażuje się w pobudzanie inicjatyw środowisk lokalnych oraz rozwój sołectw poprzez upowszechnienie metody działania
nazywanej odnową wsi. Od początku swej działalności KSS jest organizatorem Krajowej Pielgrzymki Sołtysów i Środowisk Wiejskich do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.
Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
ul. Zofii Urbanowskiej 8
62-500 Konin
tel./fax: 0-63 243 75 80
tel. kom. 797 901 109
e-mail: biuro@kss.org.pl
www.kss.org.pl
www.funduszesoleckie.eu
www.naszawioska.pl
www.facebook.com/krajowestowarzyszeniesoltysow/

Od 1993 roku sołtysi i środowiska wiejskie
pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Licheniu Starym
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