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         Przed nami najpiękniejszy miesiąc. Rozpoczęliśmy go po raz 
dziesiąty czuwaniem w kościele razem z Maryją Matką Wierzenicy. 
Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tegoroczne czuwanie. 
Dziękuję za wszystkie pacierze wypowiedziane w naszej świątyni 
w intencji umiłowanej Ojczyzny, Kościoła, parafii i we własnych 
sprawach. Powtarzałem dziesiątki razy. Początek i koniec dobra jest 
w tym samym miejscu. Kiedy zaczynasz się modlić, zaczyna się 
dziać dobrze. Kiedy to zlekceważysz i uznasz, że to nie ważne, 
zaczyna być źle. Jako ludzie wiary nie możemy lekceważyć modlitwy 
w tak ważnych intencjach.

         Przez cały miesiąc śpiewamy litanię do Najświętszej Maryi Panny. 
Wierzę, że tak jak rok temu spotkamy się licznie przy figurach i krzyżach 
na wspólnej modlitwie. Trzy najbardziej wyraziste  wezwania kładę 
każdemu do serca: Wspomożenie wiernych, módl się za nami, 
Pocieszycielko strapionych, módl się za nami i to co mi najdroższe, 
Ucieczko grzeszników, módl się za nami. W tegoroczny maj chcę też 
zaproponować byśmy dołożyli do litanii jeszcze jedno wezwanie: 
Matko ubogich, módl się za nami.

         Fundatorem wierzenickiego obrazu nie był człowiek zamożny. 
Bogatych stać na wiele. Kołodziej do tej grupy osób nie należał. 
Ofiarując na koszta namalowania obrazu parę bydłka uczynił gest 
wiary. Egzystencje swojej rodziny zawierzył Bogu. Na chwałę Bożą 
oddał to stanowiło podstawę jego utrzymania. Myślę, że ten gest 
biedaka Panu Bogu musiał się podobać. Znakiem tego są liczne 
wysłuchane modlitwy wypowiedziane w tym miejscu. Tak, patrząc na 
piękny wizerunek Wierzenickiej Madonny mamy przychodzić do 

Boga z naszymi ludzkimi biedami, niedostatkami i ubóstwem, które 
nie zawsze ma wymiar tylko materialny.
    
        W trzeciomajowe święto 
redakcja„Wierzeniczeń” i zarząd  
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. 
Augusta Cieszkowskiego we Wierzonce po 
raz szósty ogłasza nazwisko osoby 
wyróżnionej tytułem honorowym 
„Przyjaciel Wierznicy”. Kiedy patrzę na 
pana profesora Józefa Banaszaka, 
tegorocznego laureata, na myśl 
przychodzą mi dwa słowa, które, jak 
sądzę, oddają wszystko: Ambasador 
Wierzenicy. Tam gdzie przyszło mu żyć,  
pięknie rozsławił Wierzenicę,  
wzbudzając zainteresowanie nią wielu 
wspaniałych ludzi. Wychodząc z tego 
miejsca nigdy się go nie wstydził, 
odwrotnie często tu powraca, 
ubogacając nas swoją wiedzą 
 i świadectwem. Za to nasze serdeczne 
dzięki.

         W obecnym wydaniu zamieszczam 
pierwsze swoje nauczanie (o Ojczyźnie 
i Kościele), które istnieje tylko w wersji 
pisanej. Nie miałem okazji na razie na 
żywo wypowiedzieć tych słów w 
świątyni. Dla słuchaczy radia Emaus w Poznaniu wygłosiłem je 
w formie felietonu.   Dotąd słowo mówione w kościele  zamieniałem 
kilka razy dla potrzeb internetowych czytelników w tekst pisany. 
Proszę, siostry i bracia, byście napomnieli mnie, tak jak 11 listopada 
ub. roku,  jeśli  napisałem coś nieewangelicznie. 

                                                             x. Przemysław Kompf

Cudny maj. Maryjo Matko 

ubogich – módl się 

za nami.
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Taki  tytuł zawiera pewną dozę przewrotności, ale w pełni uzasadnioną. 
Tegoroczny Przyjaciel Wierzenicy jest pierwszym z nich, który był jej mieszkańcem. 
Trafił do niej w 1958 r., patrzył na nią wówczas z perspektywy ucznia piątej klasy 
szkoły podstawowej w Kobylnicy (w Wierzenicy nauka odbywała się do poziomu kl. 
czwartej). Kiedy był w drugiej klasie liceum jego rodzina została przeniesiona do 
wchodzącej w skład wsi, ale odległej od jej „centrum” Augustówki. Tamte 
wierzenickie lata to także czas, w którym poznawał od strony praktycznej niektóre 
rośliny, choćby zrywając lucernę i pokrzywy, będące karmą dla zwierząt domowych 
(wtedy niemal wszyscy mieszkańcy wsi hodowali je). Inne rozpoznawał kiedy 
z upodobaniem wędrował po lasach i łąkach. Koszykiem na ziemniaki łowił też ryby 
w Głównej, w niektóre dni poważnie liczyły się domowym jadłospisie. Potem były 
studia, praca w Swarzędzu i Poznaniu a w 1989 r. przenosiny do Bydgoszczy. 
W tym momencie Wierzenica stała się dla niego odległym miejscem wspomnień 
z dzieciństwa, ot takim, które czasami wspomina się z nostalgią o początkach 
i ciężkim życiu na wsi. Tym bardziej kiedy praca w nowym miejscu niesie sukcesy: 
w 1990 r. tytuł profesora uczelnianego, rok później belwederski, dyrektorowanie 
instytutem i wreszcie funkcja rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1996-1999). 
Mieszczuch i naukowiec pełną gębą, gdzie mu do odległej, położnej nieco na 
uboczu, cichej i skromnej Wierzenicy. A jednak przysłowiowe licho nie śpi i ciągnie 
wilka do lasu. W latach 1966-1969 badał między Wierzenicą, Kicinem, Janikowem i 
Mechowem owady zapylające. Później jeździł za nimi po Europie, a w 1991 r. wrócił 
do Wierzenicy, chyba jeszcze trochę z przypadku, no bo teren znany. Jego 
interdyscyplinarny zespół prowadził w jej okolicy badania, które zaowocowały 
wydaniem w 1998 r. książki Ekologia wysp leśnych. Niedługo potem ziarno 
wspomnień zakiełkowało i poczęło z niego wyrastać drzewo pamięci. Rosło szybko 
i zaczęło owocnie łączyć to co bydgoskie z tym co wierzenickie. W 2000 roku obok 
uczonych słów z publikacji naukowych pojawia się wiersz Niedziela palmowa 
w Wierzenicy. Od  2001 roku rozpoczynają się powroty, posłużmy się słowami 
Zygmunta Krasińskiego  „Tęskno mi do Wierzenicy”, sentymentalne ale i twórcze. 
Przy końcu wakacji parogodzinne spotkanie z rozmowami o Cieszkowskim 
i Wierzenicy rozpocznie bliższe kontakty z Ziemią Wierzenicką. Pod koniec 
następnego roku, tak trochę niepostrzeżenie z jego udziałem zaczął się rodzić Klub 
Profesorów przy Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Wkrótce 
przejmuje ster Klubu i do jego nazwy dodaje bliski mu człon, jakiż by inny jak nie 
„Wierzenica”. Podczas któregoś z pobytów na Ziemi Wierzenickiej deklaruje  udział 

Klubu Profesorów „Wierzenica” 
w  o b c h o d a c h  8 5 0 - l e c i a  
Wie rzen icy  i  W ie rzonk i .  
1 czerwca 2003 r. w trakcie mszy 
przypomniał osobiste związki 
z Wierzenicą, a następnie mówił 
o przyrodzie okolic Wierzenicy 
i wartościach kulturowych wsi. 
Po mszy rozpoczęła się sesja 
naukowa zorganizowana przez 
Klub i Komitet Obchodów 850-
lecia. Ponownie występujący 
laureat mówił o rozumieniu 
ekologii  Badania ekologiczne w 
o t o c z e n i u  W i e r z e n i c y .  
Prezentował publikacje, w tym 
po angielsku, dzięki nim, jak 
zapewniał, nazwa Wierzenica 
z n a n a  j e s t  w  ś w i e c i e ,  
zawdzięcza to Cieszkowskiemu 
i  e k o l o g i i .  P o t e m  b y ł y  
odwiedziny w niszczejącym 
dworze Cieszkowskich i spacer Aleją Filozofów. Ten spacer kończący pierwsze 
spotkanie Klubu z Wierzenicą zaowocował wydaną w następnym roku książką 
Spacer Aleją Filozofów August Cieszkowski i jego intelektualna spuścizna. W tym 
samym 2004 r.  odbyła się Swarzędzu i Wierzenicy konferencja naukowa z okazji 
190 rocznicy urodzin i 110 rocznicy śmierci A. Cieszkowskiego, prowadził 
merytoryczną część jej obrad. Po tej konferencji ukazała się książka Duch wielki 
serce złote August Cieszkowski jego intelektualna i materialna spuścizna. Od  
2001 r. nasz laureat kilka razy w roku odwiedza Wierzenicką Ziemię i kiedy 
12 października 2007 r. w odległym o kilka kilometrów od Bydgoszczy pałacu 
w Ostromecku odbyło się jubileuszowe spotkanie związane z 5-leciem Klubu 
Profesorów „Wierzenica” do licznych życzeń reprezentanci Ziemi Wierzenickiej 
dołączyli swoje. Wcześniej pod adresem jej mieszkańców padło wiele 
serdecznych słów i podziękowań. Wszyscy obecni na nim otrzymali 
okolicznościowe wydawnictwo Z Augustem Cieszkowskim w tle napisane przez 
naszego laureata i Wiesława Trzeciakowskiego.  Łatwo wyliczyć, że w tym roku 
Klub Profesorów „Wierzenica” obchodzi dziesięciolecie swojego istnienia. W 
spotkaniach klubowych przez te lata wzięło udział blisko 70 różnych osób. Zostały 

Wierzenice Przyjaciela Wierzenicy
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one zapoznane i w dużej części zarażone Cieszkowskim i Wierzenicą, o czym 
najdobitniej świadczą, przywołane już, ich grupowe i indywidualne wizyty na naszej 
ziemi. Kilkoro spośród nich słowem czy różnymi formami graficznymi utrwaliło 
Ziemię Wierzenicką. Pozostając w Bydgoszczy i przy Cieszkowskim warto 
odnotować, że wcześniej, we wrześniu tamtego (2007) roku grupa pasjonatów 
zorganizowała na ulicy jego imienia „U - rodziny Cieszkowskiego”. O kim mówił na 
tym święcie ulicy nasz laureat, oczywiście o Cieszkowskim i Wierzenicy. Chyba 
jakiś „zew krwi” sprawił, że w sobotę 26  kwietnia 2008 r. kiedy także w wierzenickim 
kościele był dzień otwarty Szlaku Kościołów Drewnianych wokół Puszczy Zielonka 
on niezapowiedziany i nie poinformowany pojawił się wśród turystów. Promując 
22 czerwca swoją książkę Czas nie przeszedł obok Wspomnienia przyrodnika 
przyciągnął nie tylko wiernych z parafii. Po mszy przedstawił wypełniającym po 
brzegi kościół opisaną w niej swoją drogę życiową, z uwypukleniem tego co wiązało 
się Wierzenicą. Opowiadał o swoim dzieciństwie, szkolnych przyjaźniach, ciężkiej 
pracy rodziców, karierze naukowej. Fascynacji osobowością i twórczością Augusta 
Cieszkowskiego  wybitnego Wielkopolanina i Europejczyka. Sentymentalnych 
i naukowych powrotach na tę ziemię. Przechodząc do współczesności odniósł się 
do dokonań ludzi tworzących teraźniejszość tej ziemi, których wiele lat po jej 
opuszczenia poznał i z którymi zaprzyjaźnił się. Podczas spotkania na plebanii 
z Janem Pietkiem  kolegą z klasy wspominali szkolne lata. Przed czerwcem był maj 
a dziesiątego dnia tamtego miesiąca nasz laureat w pałacu w Lubostroniu 
obchodził jubileusz 40-lecia pracy naukowej. Od parafii i zespołu redakcyjnego 
„Wierzeniczeń” otrzymał taki oto list gratulacyjny. (...) Czynimy to z tym większą 
satysfakcją, że życzenia te są skierowane do osoby niegdyś mieszkającej 
w Wierzenicy. Później związanej z nią badaniami naukowymi, których wyniki 
najpełniej ujęte są w publikacji „Ekologia wysp leśnych”. Na ziemię wierzenicką 
powraca Pan od wielu lat. Od pięciu lat są, to powroty z szacownym gronem 
członków, obecnie kierowanego przez Pana, Klubu Profesorów „Wierzenica”. 
Owocują one popularyzacją wybitnej postaci Augusta Cieszkowskiego i Wierzenicy 
zarówno tu w Wierzenicy, przez minisesje naukowe, jak i poprzez Bydgoszcz 
w całym kraju. Ta popularyzatorska działalność ma wymiar naukowy i kulturalny. Jej 
efekty bądź ślady znajdujemy w książkach: „Spacer Aleją Filozofów”, „Z Augustem 
Cieszkowskim w tle” oraz tomiku wierszy „Zachwycenie czasem”. To dowód na to, 
że Wierzenica jest ciągle w Pana sercu. Wiemy, że ma Pan wśród jej mieszkańców 
przyjaciół. Dziękujemy za te działania na rzecz Wierzenicy”. W następnym roku to 
w Wierzenicy obchodzony był potrójny jubileusz, w tym 10-lecia naszego pisma. 
Napisał wtedy tekst „Wierzeniczenia”  niezwykłe pismo, niezwykli ludzie. Drzewo 
pamięci, a teraz i ożywionych przez te lata kontaktów z Wierzenicą stale rozrasta 
się. Na jednym z jego konarów wyrosła statuetka Augusta Cieszkowskiego 

ustanowiona przez Klub 
„Wierznica'  dla osób 
wyróżniających się w 
upowszechnianiu idei 
Cieszkowskiego jako 
wybitnego filozofa, Polaka, 
p a t r i o t y  i  z a r a z e m  
Europejczyka oraz za 
działania na rzecz swojej 
Małej Ojczyzny. W trakcie 
jednej z  klubowych wizyt  
w  Wierzenicy nasz laureat 
powiedział; Z radości 
serce drży, zawsze tak się 
czuję, kiedy przekraczam 
próg tego wspaniałego 
kościoła i mam nadzieję, 
że podobnie czują się moi 
koledzy z Klubu, których 
zrażam Wierzenicą i tą 
ziemią. We wrześniu 2011 
r. ulica Cieszkowskiego w 
Bydgoszczy ponownie świętowała. Końcowym akordem święta był Podwieczorek 
z Augustem Cieszkowskim w Galerii Autorskiej Kaja&Soliński, poświęcony myśli, 
dziełu i osobie Patrona i Jubilata. Wspólnie prezentowaliśmy hrabiego Augusta i 
Wierzenicę. Kiedy w 2011 r.  opisał bydgoskie lata w książce Wybrałem Bydgoszcz 
Dziennik 1989-2009 nie pominął w nich historii swoich powrotów do Wierzenicy. 
Nasz tegoroczny laureat nie mógł nie zarazić nią swoich dzieci, w kościele u św. 
Mikołaja przeżyły one kilka doniosłych rodzinnych uroczystości. Żona mówi o nim, 
mój mąż jest Wierzenicą zauroczony często żartuję, że jest to dla niego „pępek 
świata”. Jest to o tyle miłe, że przecież tegoroczny Przyjaciel kawał świata poznał. 
Ten „pępek świata” w osobach zespołu redakcyjnego „Wierzeniczeń” i Zarządu 
Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie im. Augusta Cieszkowskiego przyznał tytuł 
Przyjaciel Wierzenicy Anno Domini  2012 prof. Józefowi Banaszakowi 
z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Pragnąc w ten sposób 
uhonorować to co w tak wielu miejscach i w tak różny sposób czynił i czyni już 
drugie dziesięciolecie dla popularyzowania Augusta Cieszkowskiego i naszej 
Wierzenickiej Ziemi.

 Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

.
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        Ostatni okres jest czasem zawirowań w relacji Państwo - Kościół. W życiu 
publicznym pojawiły się siły, które z walki z Kościołem, czynią jeden, być może 
jedyny punkt swojego programu politycznego. Na pewno nie są miłe ataki 
wymierzone w księży. Słuchanie, że jest się pedofilem, pasibrzuchem, pazernym 
na pieniądze chciwcem, świętą krową itp.  na pewno nie jest dla nikogo 
przyjemne. Ci, którzy wypowiadają te słowa liczą właśnie na to, że wiele osób 
kiedy będzie je słyszeć da się zaszczuć i zdenerwować, że osłabi się takimi 
wystąpieniami wiara i pobożność niejednej osoby. Niestety, tak może być i to 
zapewne w nie jednym przypadku.
      Miałem okazję przed świętami rozmawiać z braćmi kapłanami. Niektórzy 
wyrażali niepokój o to się dzieje. Przyznam się szczerze, nie bardzo go 
rozumiem, aczkolwiek  także i mnie nie cieszą pewne sprawy.
         Wielkanoc jest dla mnie cudownym czasem uświadamiania sobie 
czym jest moc Boża. Uwielbiam rozczytywać się w Dziejach Apostolskich. 
Szczególnie wyraziście brzmią dla mnie pouczenia uczniów Jezusa 
zawarte w ich listach. Są to słowa niezwykle mądre i uspokajające.

       Jako człowiek, jako chrześcijanin i jako kapłan potwierdzam, że w moim 
życiu mają one wiodące znaczenie (ze wstydem stwierdzam też, że nie 
dorastam do tych słów).  Znaczy to, że nie spodziewam się niczego po panu X, 
czy pani Y.  Nie liczę na jakąkolwiek partię polityczną, aczkolwiek jako obywatel 
biorę udział w wyborach i na jakąś formacje głos swój oddaję.
Przez to, że nie oglądam żadnych debat, bo wiem mniej więcej kto co ma do 
powiedzenia, nie daję się wciągać w upolitycznianie mojego życia, tym bardziej 
w upolitycznianie religijności  i wiary. 
       Rozgorączkowanym, rozemocjonowanym, zatroskanym i wystraszonym 
ludziom Kościoła (duchownym i świeckim) kładę do rozważenia  fragment z  
pierwszego listu św. Piotra.
Mnie słowo, uczy i napomina, z nim konfrontuje swoje przemyślenia. Piotr mówi, 
czytaj to w skupieniu i uważnie:

      ...bądźcie  wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości,  
miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem na 
złorzeczenie! Przeciwnie zaś błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, 
abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Kto bowiem chce miłować życie i 

oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma języka od złego i wargi – aby nie mówić 
podstępnie. Niech zaś odstąpi od  złego, a czyni dobrze, niech szuka pokoju i 
niech idzie za nim. Oczy bowiem Pana  na sprawiedliwych są zwrócone, a Jego 
uszy na ich prośby; oblicze zaś Pana przeciwko tym, którzy źle czynią. Kto zaś 
będzie wam szkodził, jeśli będziecie gorliwi  w czynieniu dobra? Ale jeżelibyście 
nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Nie 
obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić! Pana zaś Chrystusa 
miejcie w sercach za Świętego i bądźcie gotowi do obrony wobec każdego, kto 
domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością
 i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają 
wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawstydzenia właśnie przez 
to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka jest wola Boża, 
cierpieć dobrze czyniąc, aniżeli czyniąc źle. Chrystus bowiem również umarł za  
nasze grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych...” (1P 3,8 – 18). 
       Czy czasy, w których 
przyszło posługiwać Piotrowi 
były spokojne i przyjazne dla 
tamtego Kościoła ?  Czy poganie 
ówczesnych czasów używali 
przyjemniejszych słów? Czy byli 
sprawiedliwsi? Na pewno nie. 
Mimo tego uczniowie zostawili 
po sobie świadectwo wspaniałej 
pracy, trudu i poświęcenia. 
Wytrwale budowali Kościół. Byli 
jednocześnie świadomi słabości   
a nawet niegodziwości  wielu 
ludzi w Kościele. Świadczą o tym 
liczne napomnienia, które 
zostawili w swoich listach. 
Uczniowie pamiętali z nauczań 
Jezusa, że obok kłosów 
pszenicznych na tym samym 
polu pojawiają się i chwasty
 (por. Mt  13,24-30).

        Atakujący Kościół, mimo 
woli i wbrew sobie, potwierdzają 
nie jego wady czy słabości, 
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skądinąd oczywiste, bo Kościół jest święty świętością Chrystusa i grzeszny 
grzechami ludzi ale siłę duchową, której tak się boją i tak nienawidzą. Gdyby 
Kościół był, używając słów Jezusa, „zwietrzałą solą”(por. Mt. 5,13),  nikt by go 
nie atakował bo też nikomu by nie przeszkadzał.  Grzeszna (wyzwolona) 
ludzkość zaakceptowała jako dobro rozmaite sprawy, które na pewno Bogu 
podobać się nie mogą.   Kościół jako jedyny ma odwagę w złych sprawach 
mówić „nie”,  nawet gdy wszyscy krzyczą „tak”.

         Słowo "nie” wypowiada w imię prawdy, Bożej prawdy, nie oglądając się na 
poklask, czy utratę określonej publiczności.  Prawda, Boża prawda ma swoją 
cenę – jest nią także czyjeś odejście. Jezus pozwolił odejść od siebie 
młodzieńcowi i nie próbował go na siłę zatrzymywać przy sobie, wołając za nim:  
zostań, ja tylko żartowałem, tylko tak mówiłem (por. Mt 19,16 – 23). Odejście 
z Kościoła ludzi, którzy go nie budują, a często są wstydem, nie jest dla niego 
stratą. Lepiej, że taki człowiek jest poza Kościołem niż gorszycielem w Kościele. 
Kłamstwem i rozmywaniem dobra nie utrzyma się ludzi przy sobie, często 
przekonują się o tym politycy. Jestem spokojny, że to samo spotka tych, którzy 
właśnie dzisiaj w rozmaitych nikczemnościach upatrują swoją szansę. Nie łudzę 
się jednak, że po nich nie pojawią się następni. 

        (Nie  dziwi mnie, że np. bogate lobby pornograficzne opluwa Kościół za to, 
że wskazuje, iż karmienie się tym nie jest dobre. Nie  dziwi też,  że w atakach 
uczestniczy lobby antykoncepcyjne, proaborcyjne, które, wmawiając, iż jest to 
dobrodziejstwo dla człowieka,  krocie zarabia na swoim procederze i ma za złe, 
że ktoś ośmiela się w tym przeszkadzać i proponuje inne rozwiązania. Czego 
oczekiwać od lobby narkotykowego, które wpierw niszczy naturalną więź 
młodego człowieka z otoczeniem (rodziną, szkolą, Kościołem),  a potem wciąga 
jego w wir swojego uzależnienia? Za tym stoją olbrzymie pieniądze i zapewne 
dużo większe od tych którymi obraca Fundusz Kościelny. Do społeczeństwa 
informacje docierają za pośrednictwem dziennikarzy.  Wielu z nich w swoim 
życiu świętością też nie grzeszy. Powtórzą wszystko za parę dodatkowych 
grosików, które wpadną im do kieszeni albo nawet za darmo byle tylko być na 
linii i na fali. Sumy, którymi obracają są też dużo większe niż to co ludzie 
zostawią księdzu na utrzymanie parafii.)
        
         Patrząc z perspektywy naszych realiów, spytam, czy pieniądze, które 
pozyskała nasza parafia na prowadzenie punktu przedszkolnego, są pieniędzmi 
księdza, parafii? Komu one służą? Ze statystyki będzie wynikało, że dostał je 
Kościół ale prawdziwym beneficjentem są rodzice i dzieci, które mają szansę na 

edukacje przedszkolną. Szkoda, że nikt inny o tej edukacji u nas nie pomyślał. 
Pomyślcie, ile jest w Polsce parafii i ile pomysłów służących ludziom.  Łącznie 
w skali kraju może to dać jakąś sumę, liczoną nawet w milionach. O dotacje 
państwową, samorządową mogą ubiegać się wszystkie stowarzyszenia, 
fundacje ale zdaniem niektórych Kościół nie powinien mieć takiego prawa. Tu 
równość podmiotów nie miałaby obowiązywać. 

Fundacje i stowarzyszenia 
nie płacą żadnych podatków 
od pieniędzy, które zbiorą 
na swoją statutową 
działalność. Znowu, 
zdaniem niektórych, Kościół 
powinien być traktowany 
inaczej. Mówi się, że Kościół 
powinni utrzymywać tylko 
wierni. Wierni jako 
obywatele RP płacą podatki. 
Czy oni nie są częścią tego 
państwa? Czy nie mogą 
mieć prawa by drobny  
procent tej sumy szedł na 
sprawy związane z  ich 
religią?

       Czy teatry utrzymują przy życiu tylko ci, którzy do nich chodzą? Nie tylko, 
płacą wszyscy, one wręcz utrzymują się z dotacji państwowej (dwakroć większej 
niż Fundusz Kościelny - można sprawdzić). Wszyscy  rozumieją, że państwo 
wspiera różnorodne cele, które służą ludziom i w konsekwencji są też dobrem 
ogólnym . Nie wszystkim wszystko musi  odpowiadać. Niejeden musi się 
pogodzić, że buduje się teraz ileś stadionów, na które nigdy nie zajrzy i które 
niebawem mogą stać się ciężarem dla budżetu,  zamiast np. żłobków i 
przedszkoli. Trzeba zrozumieć i to oznacza słowo tolerancja, że są inni jacyś 
ludzie, którzy właśnie tego pragną. Liczę się z nimi, z ich potrzebami i dlatego 
szanuję. Kościół ucząc ludzi Bożych przykazań, a więc tego  że trzeba być 
dobrym obywatelem też zasługuje na szacunek.  
          
       Nie mamy dać się zwieść fałszywym mowom i oskarżycielom. Ci ludzie na 
pewno nie kierują się żadnym dobrem Kościoła. Trudno jest też uwierzyć 
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Dwa pobyty w Surhowie to dwie jakże różne wizyty w surhowskim kościele, jak się 
okazało już za pierwszym razem mocno związanym z Cieszkowskimi, oraz 
odwiedziny Łukaszówki.

Kościół w Surhowie
 i Łukaszówka w 2009 r.

W 2009 r. po powrocie do 
S u r h o w a  z  M a j a d a n u  
S u r h o w s k i e g o  i  
Franciszkowa udaliśmy się 
do kościoła Nawiedzenia 
NMP i św. Łukasza. Parafia w 
Surhowie powstała u schyłku 
XVI wieku. Przed rokiem 
1675  erygowanie jako 
samodzielnej parafii  Surhów 
n a l e ż a ł  d o  p a r a f i i  w  
Krasnymstawie a następnie 
w Kraśniczynie. Wydarzenia 
związane z reformacją 
spowodowały, że później 
Kraśniczyn znalazł się w 
parafii Surhów, był w niej do 
1972 r. Ksiądz kanonik 
Edward Łatka pomimo 
problemów z pracownikami 
r e m o n t u j ą c y m i  n o w ą  
plebanię znalazł czas by 
pokazać  nam kośc ió ł .  
Czekając na niego na 
budynku starej plebanii 
o d n a l e ź l i ś m y  t a b l i c ę  
informującą, że w czasie II 
wojny przebywał w niej ks. dr 
S [ t e f a n ]  W y s z y ń s k i  
późniejszy Prymas Polski 
ukrywający się w Żułowie na 

w jakieś inne dobro człowieka, kiedy ono łączy się z agresją i nienawiścią do 
innych. Jezus powie: po owocach poznacie  (por. Mt 7,20). Nie wolno jednak 
ponieść się takiej samej złości i nienawiści. Jako chrześcijanie mamy  odnaleźć 
się w swoim czasie i mamy złożyć świadectwo wiary.

      Po latach spokojnych, kiedy bycie chrześcijaninem nic nie kosztowało, 
bycie księdzem też nie kosztowało,  przychodzi czas bardziej wyrazistego 
stawania  jako świadek Chrystusa.  Wierzę, że jest to czas dobry do 
składania tego świadectwa. Wierzę, że jest to czas dobry dla całego 
Kościoła, którym nie są tylko księża, co zdają się sugerować oponenci, ale 
wszyscy ochrzczeni. 

      „Błogosławieni jesteście gdy ludzie wam urągają i... mówią kłamliwie 
wszystko złe na was z mego powodu...cieszcie się i radujcie” (por. Mt 5,11). 
„Przyjdzie... chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili ale według 
własnych pożądań...będą sobie mnożyli nauczycieli (por 2Tm 4,3). 
„...będziecie w nienawiści u wszystkich  z powodu mojego imienia”

                      (por. Mk 13,13).

       Być może nie zwracaliśmy na 
te słowa aż takiej uwagi ale 
przecież one są i stanowią też 
depozyt Kościoła. Jest to 
ewangeliczna  prawda na trudny 
czas.  Apostoł Paweł będąc już w 
więzieniu pięknie napisał do 
swojego ucznia Tymoteusza: 
„...czuwaj we wszystkim, znoś 
trudy, wykonaj dzieło 
ewangelisty, spełnij swoje 
posługiwanie” (por. 2Tm 4,5).  
Nic dodać i nic ująć. Amen.

                x Przemysław Kompf

14 15

pocztówka patriotyczna  
okres międzywojenny
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(ówczesnym) terenie parafii Surhów. Tam od 1939 r. przebywały siostry 
Franciszkanki Służebnice Krzyża prowadzące ośrodek opieki nad ociemniałymi. Z 
kolejnej tablicy z medalionem przedstawiającym Prymasa znajdującej się 
wewnątrz dowiedzieliśmy się, że było to w latach 1941 1942. Wcześniej 
podziwialiśmy znajdujący się na skarpie na skraju doliny Wojsławki kościół z 
perspektywy wiodących do niego schodów. Teraz stojąc koło niego zauważamy 
okazałe lipy rosnące na istniejącym tu niegdyś cmentarzu przykościelnym i kaplicę 
polową za kościołem. Według informacji nauczyciela-regionalisty Leszka 
Antoniaka to trzeci kościół w tym miejscu. Dwa pierwsze były drewniane, pierwszy z 
nich spłonął a drugi ze starości przestał nadawać się do użytku. Obecny według 
źródeł został zbudowany w latach 1819-1823, L. Antoniak podaje lata 1820-1824, z 
fundacji Pawła i Zofii Cieszkowskich. Tu znowu pojawia się wątpliwość co do 
fundatorów, powtórzmy Zofia z Kickich Cieszkowska zmarła w 1818 roku. Wysoce 
prawdopodobnym wydaje się, że zamiar budowy kościoła był wyrazem 
wdzięczności Zofii i Pawła  za  łaski związane ze zdrowiem samej Zofii i ich syna 
Augusta, oboje byli słabego zdrowia. Zapewne w obliczu spodziewanej śmierci 
Zofia jeszcze raz dobitnie podkreśliła swoją wolę budowy kościoła. Przemawia za 
tym znajdująca się w jego wnętrzu tablica z napisem SERCE ś.p. ZOFII z KICKICH 
CIESZKOWSKIEJ FUNDATORKI TUTEJSZEGO KOSCIOŁA („S” zamiast „Ś” 

może sugerować, że tablica 
powstała za granicą). Choć 
nie ma zapisu jednoznacznie 
po tw ie rdza jącego  jego  
obecność w tym miejscu 
wydaje się to niemal pewne 
zważywszy obyczaje epoki. 
Głośne były wędrówki urny z 
sercem zmarłego w tym 
samym co Zofia Cieszkowska 
1818 r. gen. Jana Henryka 
Dąbrowskiego, a  serce 
Fryderyka Chopina znajduje 
się pod epitafium w kościele 
Św. Krzyża w Warszawie. 
N a j p e w n i e j  P a w e ł  

Cieszkowski po ukończeniu budowy pałacu realizując decyzję obojga zlecił 
budowę kościoła, a po wybudowaniu zgodnie z przedśmiertną wolą żony umieścił 
w nim jej serce. Ten trzeci surhowski kościół jest budowlą murowaną jednonawową, 
orientowaną, na rzucie prostokąta i podobnie jak pałac jest w stylu 

klasycystycznym. Powiększono go i przebudowano w 1876 r., z tego czasu 
pochodzi wieża oraz ściany prezbiterium. Za przytoczonymi przez nas wywodami 
odnośnie fundatorów przemawia wezwanie kościoła i ilustrujący je obraz w ołtarzu 
głównym. Jest to słynący łaskami obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem i św. Łukaszem 
jako Pośrednikiem Łask, przeniesiony w 1764 r. z kaplicy leśnej z Łukaszówki. Akta 
wizytacyjne z 1672 r., potwierdzają, że tamto miejsce od niepamiętnych czasów 
było czczone jako miejsce święte i, że wielu łask i cudów doznali licznie 
przybywający tam pątnicy. W dniu święta św. Łukasza i Nawiedzenia NMP na 
przełomie XVII i XVIII wieku ich liczba sięgała 2 tysięcy. Na początku XVIII stulecia 
do tego łaskami słynącego obrazu pielgrzymowała Krystyna z Lubomierskich 
Potocka z niedalekiego majątku Wojsławice modląc się o uzdrowienie z ciężkiej 
choroby. Po cudownym uleczeniu jako wyraz swojej wdzięczność dla Matki Bożej i 
św. Łukasza, poleciła wybudować i ozdobić nową kaplicę. Odbywała do niej 
corocznie pielgrzymki. Dla odwiedzającego surhowską świątynię wymownym 
dowodem doznawanych także  w niej łask są liczne wota wiszące na ścianach po 
obu stronach ołtarza. Z najstarszych XVIII i XIX-wiecznych pozostało tylko 21 
sztuk, pozostałe zaginęły wraz z relikwiarzem św. Łukasza. Uzdrowieni 
pozostawiali też najpierw w kaplicy a później w kościele laski i kule. Ks. E. Łatka 
odsłonił dla nas ten cudowny obraz, z piękna suknią i koronami z 1780 r., na co 
dzień zasłonięty obrazem Wniebowstąpienia. Na nim MB z Dzieciątkiem a u jej 
stóp po lewej stronie patrzy na nią klęczący św. Łukasz. W prawym dolnym 
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narożniku wpatrzone w niego postacie ludzi pragnących dzięki jego pośrednictwu 
otrzymać łaski. Po bokach w ołtarzu stoją figury św. Piotra i Pawła. Opowiadał też o 
koniecznej renowacji drewnianego wyposażenia świątyni. Choć na pierwszy rzut 
oka wszystkie  trzy, główny i dwa boczne, pozłocone ołtarze pochodzące z 1876 r. 
wyglądają nienajgorzej po bliższym przyjrzeniu się im widać ząb czasu. Wspomniał 
też, że średnia wieku parafian przekracza 50 lat a w jednej ze wsi, obecnie w  
obrębie parafii są: Anielpol, Brzeziny, Czajki, Franciszków, Łukaszówka, Majdan 
Surhowski, Kolonia Surhów, Surhów i Pniaki, wynosi ona 58 lat. Związki personalne 
powstających po sobie pałacu i kościoła znajdują wyraz nie tylko w osobach 
Cieszkowskich ale również M. Montiego. W kościele były obrazy jego autorstwa 
„Nawrócenie Szawła” z 1823 r. w lewym bocznym ołtarzu i św. Zofii z córkami? w 
prawym. W latach 1884  1932 w prawym bocznym ołtarzu był, zachowany, 
odnowiony w 1998 r., obraz św. Mikołaja. Obecnie jest tam obraz MB Różańcowej, 
podaje ona różaniec św. Dominikowi. Z kościoła udaliśmy się do Łukaszówki na 
skrzyżowaniu z drogą do Krasnegostawu na niewysokim wzgórku stoi drewniany 
krzyż, z tablicą u podstawy informującą, że jest to kopiec Kościuszki. Wśród 
miejscowej ludności to miejsce zwie się „Krzyżem Kościuszki”. Tu miał on tam 
według przekazów odpoczywać ze swoim wojskiem po walce z wojskiem 
rosyjskim. Sama Łukaszówka leży w dolinie między garbami. Na jej końcu po 
prawej stronie nad strumykiem odnajdujemy na lipie kapliczkę. Wspomniana nocna 
ulewa i mokra po niej wysoka roślinność powstrzymały nas przed poszukiwaniem 
niedalekiego miejsca gdzie na wzgórzu stała leśna kapliczka w miejscu objawienia. 
Jak z każdym odległym w czasie tego rodzaju wydarzeniem związane są na poły 
legendarne przekazy. Według jednego z nich dziedzic dał chłopom w obrębie 
obecnej Łukaszówki las do karczunku. Podczas tego karczunku zobaczyli tak jak 
jest to na obrazie. Klęczącego św. Łukasza u stóp MB z Dzieciątkiem, św. Łukasz 
modlił się do MB a oni zaczęli modlić się do niego. To przesłanie jest aktualne do 
dnia dzisiejszego, ludzie modlą się do św. Łukasza a on przedstawia ich prośby MB 
a ona dalej. Ktoś w podzięce za doznane łaski namalował tak jak to widział. I nic to, 
że historycy sztuki mówią o obrazie „dobrego pędzla”. W tej nieistniejącej już 
kapliczce słynący łaskami obraz znajdował się do 1764 r. W połowie XVIII w wokół 
kaplicy i miejsca po istniejącej obok niej pustelni rozpoczęło się osadnictwo a nową 
wieś na pamiątkę objawienia św. Łukasza Ewangelisty nazwano Łukaszówką.

Surhowska świątynia w 2011 r.

 Po dwóch latach ponownie podjeżdżamy pod kościół pełni nadziei, że może będzie 
ks. E.  Łatka. Wcześniejsze kilkakrotne próby kontaktu telefonicznego nie powiodły 
się. Jest, poznaje nas kojarząc z Poznaniem, był kilka dni na urlopie i akurat wrócił. 
Opowiada o trwającym właśnie remoncie ołtarza w swojej świątyni w związku z 
rocznicowymi obchodami w 2014 roku. Nam natychmiast przychodzi na myśl 200 

rocznica urodzin Augusta Cieszkowskiego. Po kilku chwilach okazuje się, że ks. 
Edwardowi chodzi jednak o inną rocznicę. W 2014 r. będzie przypadało 250-lecie 
przeniesienia cudownego obrazu z kaplicy w Łukaszówce. Gospodarz, podobnie 
jak ks. Przemek szuka różnych źródeł finansowania i liczy na szczęśliwy finał. 
Pojawiają się też problemy natury poznawczej gdy okazuje się, że część ołtarza 
jest wyraźnie młodsza, wykonana mniej starannie czy rzeźby, które według 
zapisów miały być drewniane a są gipsowymi.  Kiedy zaglądamy do świątyni  
widzimy, że w 2009 r. mieliśmy szczęście i mogliśmy zobaczyć cudowny obraz, 
teraz nie ma na to żadnych szans. Uświadamiamy sobie, że po części to o czym 
usłyszeliśmy, a teraz  oglądamy, ma jakiś pośredni związek z Augustem 
Cieszkowskim. Przecież kiedy  w 1876 r. przebudowywano i powiększano ją, jako 
właściciel Surhowa,  był kolatorem kościoła i zapewne miał w tym dziele swój 
materialny udział.  Następnego dnia pytamy ks. Łatkę o jakieś dokumenty 
związane z przebudową, nie kojarzy takowych wobec czego pozostajemy w sferze 
przypuszczeń. Udostępnia nam księgi parafialne z początku XIX wieku i usiłujemy 
znaleźć w nich, niestety bezskutecznie, jakieś zapisy związane z Zofią, Pawłem i 
Augustem Cieszkowskimi. Po tych poszukiwaniach zastanawiamy się dlaczego 
mimo, że surhowski pałac był najokazalszą z siedzib Pawła Cieszkowskiego, 
podlaskie dwory były znacznie skromniejsze, rzadko tu bywał. Gdy czytamy w 
listach  Zygmunta Krasińskiego o odwiedzinach Augusta u ojca najczęściej 
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pojawiają się Stawiska i Sucha. Czy może Pawła do Surhowa zniechęcało to, że 
miał to być ich, z Zofią, rodzinny dom, a takim nigdy się nie stał przez przedwczesną 
śmierć żony. Nawet jej serce w kościele nie było w stanie tego zmienić, może to ono 
budziło wspomnienia, których wolał unikać ? Z kolei Z. Krasiński doradzał nawet 
przyjacielowi (Augustowi) sprzedaż Surhowa. Na pożegnanie ks. Edward 
zaprasza za 2 lata, my zachęcamy go do odwiedzenia Wierzenicy. 

Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

                                                                                                           foto. OPS

Dnia 14 kwietnia 2012 r. przy placu zabaw w Karłowicach odbyła się akcja 
sadzenia drzewek pod hasłem „Moje drzewko”. Wydarzenie to zainicjowane 
zostało przez samych mieszkańców, którzy w ten sposób chcieli poprawić estetykę 
wsi. Plakaty informujące o nim zostały przygotowane przez dzieci uczęszczające 
na zajęcia świetlicowe pod czujnym okiem animatora kultury  Genowefy Springer. 
Środki finansowe na zakup krzewów ozdobnych zostały zaplanowane w funduszu 
sołeckim na 2012 rok. Sadzeniu drzewek towarzyszyło spotkanie integracyjne 
mieszkańców, którzy licznie przybyli by zasadzić swoje własne drzewko. Jako 
pierwszy zrobił to sołtys wsi  Henryk Borski, następnie do pracy przystąpili 
pozostali mieszkańcy. W międzyczasie wolontariusze z zaprzyjaźnionego  
Stowarzyszenia „LIDER” prowadzili gry i zabawy dla dzieci. Na pracujących przy 
sadzeniu krzewów czekały pyszne ciasta upieczone przez mieszkanki wsi oraz 
organizatorów społeczności lokalne, a także ciepłe napoje. Każdy uczestnik akcji 
po posadzeniu własnego krzewu otrzymał karteczkę, na której zapisywano imię 
sadzącego oraz certyfikat Opiekuna Drzewka, zobowiązujący do 
systematycznego dbania o nie. Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu, który 
wspiera mieszkańców Karłowic w podejmowanych działaniach na rzecz 
społeczności wsi, od marca 2011r. bierze udział w projekcie systemowym pod 
nazwą „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” 
współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pracownicy socjalni będący uczestnikami projektu, biorą udział w sesjach 
szkoleniowych. Po każdej z nich wykonują zadania domowe, mające na celu 
wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej właśnie na terenie wsi 
Karłowice. Od stycznia 2012r. organizatorom towarzyszy ekipa filmowa ze 
Stowarzyszenia „ę”, która kręci film dokumentalny propagujący działania na rzecz 
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Ewa J. i Włodzimierz Buczyńscy

                                                                                                           foto. OPS
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sadzenia drzewek pod hasłem „Moje drzewko”. Wydarzenie to zainicjowane 
zostało przez samych mieszkańców, którzy w ten sposób chcieli poprawić estetykę 
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współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Pracownicy socjalni będący uczestnikami projektu, biorą udział w sesjach 
szkoleniowych. Po każdej z nich wykonują zadania domowe, mające na celu 
wdrożenie modelu organizowania społeczności lokalnej właśnie na terenie wsi 
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społeczności lokalnej. W przygotowanie i przeprowadzenie akcji sadzenia drzewek 
szczególnie zaangażowani byli sołtys wraz z radą sołecką wsi Karłowice, animator 
kultury, organizatorzy społeczności lokalnej  pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Swarzędzu oraz sami mieszkańcy. Szczególne podziękowania 
przekazujemy na ręce Romana Adamskiego za przywiezienie drzewek. Wszystkim 
za udział i zaangażowanie serdecznie dziękujemy

Sołtys Henryk Borski, Rada sołecka wsi Karłowice, Pracownicy socjalni Ośrodka 
Pomocy Społecznej:  Mirosława Kołodziejczyk, Anna Wika, Magdalena Miler

Popełniamy omyłki i przyznajemy szczerze choć z ubolewaniem, że mimo 
starań będziemy je popełniać nadal. Popełniają je także E.J.W. Buczyńscy i to w 
artykule „Z Ziemią Wierzenicką w tle” (PzR nr 2, marzec 2012) oraz w „Ukazało się 
2012 roku z Ziemią Wierzenicką w tle” (Wierzeniczenia nr 1 (87) 2012), w których 
wytykają błędy w opracowaniach innych autorów.
Konkretnie: oto mają za złe, że w opracowaniu A. Kobzy i A. Kranz ”Pochodzenie 
nazw miejscowości w gminie Swarzędz” („Zeszyty Swarzędzkie” nr 3 (2011) nie 
wyjaśniono nazw Augustówka i Pawłówko. Podpowiadamy: wymienione miejsca nie 
były i nie są odrębnymi miejscowościami. Dalej: wytknięty brak informacji, że 
Karłowice miały do 2009 r. status osady także jest nie na miejscu, bowiem artykuł nie 
opisuje procesu przekształcania się statusu tej wsi, a tylko jej nazwę własną. Nie 
można się też zgodzić z sugestią E.J.W. Buczyńskich, że nazwa Wittenau, która 
pojawiła się w czasie II wojny światowej (wprowadzona przez hitlerowców w miejsce 
Karłowic), pochodzi od nazwiska pechowca, który zginął w wypadku drogowym.

W „Wierzeniczeniach” numer 1(87) 2012 zarzucają autorom  Dworów i 
folwarków ziemi swarzędzkiej (A. Kobza, A. Przychodzki), że błędem jest 
sformułowanie iż jedynym pozostałym meblem z dworu Cieszkowskich jest fotel 
prezbitera w wierzenickim kościele (!). Prosimy wobec tego o dalsze informacje 
dotyczące innych, uratowanych mebli z dworu Cieszkowskich. Mają one, obok 
wartości materialnej, wielką wartość historyczną dla wszystkich mieszkańców ziemi 
swarzędzkiej i nie tylko.

E.J.W. Buczyńscy popełniają błędy także we własnych artykułach. Na 
przykład w artykule „Wierzenica” („Kronika Powiatu Poznańskiego” nr  2/2011) 
znajduje się fałszywa informacja, że w końcu XIX w. w rejonie Wierzenicy znaleziono 
kości mamuta. Tak na prawdę znaleziono i przekazano do zbiorów TPNP kości 
nosorożca włochatego. Nie prawdą też jest stwierdzenie, że z rzeką (Główną) były 
związane dwa młyny, gdyż młynów tych było znacznie więcej. W innych artykułach 

autorzy wprowadzają w błąd czytelników używając pretensjonalnego w tym 
przypadku terminu „Ziemia Wierzenicka” nie wyjaśniając, że jest to tylko termin 
umowny, bo w rzeczywistości nie ma czegoś takiego. Błędów zwanych „literówkami” 
nie będziemy przytaczać  choć także jest ich niemało. Piszemy to bez tej satysfakcji, 
która przebija ze wspomnianych artykułów E.J.W. Buczyńskich, bowiem uznajemy, 
że każdy ma prawo do błędów.

Powtórzmy to, co można już przeczytać w „Tygodniku 
Swarzędzkim” nr 16(1012), że regionalizm nie może polegać na bezwzględnej 
rywalizacji, „wyścigu szczurów” czy publicznym, wzajemnym wytykaniu 
sobie błędów. Regionalizm to nie tylko znajomość historii regionu, ale także 
wzajemne kontakty i współpraca ludzi, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę o 
swojej „małej ojczyźnie” i wymieniać informacje. Właśnie w celu uniknięcia 
błędów i nieścisłości. Regionalizmem jest wszystko to, czego dokonał Klub 
Swarzędzan jeszcze za życia Floriana Fiedlera, co dawniej robiło i obecnie robi 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Swarzędzkiej. To starania, aby „uchronić od 
zapomnienia” i starania w celu kształtowania pozytywnych postaw młodzieży wobec 
„małej ojczyzny”. 

 A. Kobza, A. Przychodzki

 

,

       Drukujemy w całości otrzymany tekst. Autorom dziękujemy i przesyłamy 
słowa najwyższego szacunku.  Przysłowie powiada „diabeł siedzi w szcze-
gółach”.  O te szczegóły, skądinąd ważne, zapewne wszyscy po trochu się 
potykają.  Zgadzamy się, że nie ma ludzi nieomylnych.
      Nad każdym szczegółem  można debatować. Dyskusja to nie tylko kuluarowa 
rozmowa. To także wymiana uwag w ramach publikacji. Nie tylko pochwały, ale 
też uwagi krytyczne. Pasjonaci potrafią rzeczywiście bez końca dyskutować o 
kości mamuta, o Augustówce, Pawłówku itd. Laicy  przy takiej okazji mogą wiele 
się dowiedzieć. Zostawiam  to jednak na boku na inny czas. Teraz wyrażam 
solidarność z Jarką i Włodkiem. Czynię to jednoznacznie, nie akceptując 
pozamerytorycznych uwag o wyścigu szczurów. Gdyby to zdanie nie padło, 
nie zabrałbym głosu, cieszyłbym się wymianą myśli.  
      Jedno wyjaśnienie.„Ziemia Wierzenicka” piszemy w redakcji wszyscy z 
dużych liter. Czynimy to dlatego, że jest to ziemia naszego ukochania, nasza 
„Mała Ojczyzna”. W ten sposób wyrażamy nasz osobisty szacunek.  
Pozostaniemy przy tym w publikacjach „Wierzeniczeń” (i nie tylko), nawet, jeśli, 
wybaczcie Panowie, komuś to wyda się pretensjonalne. Nie mamy oczywiście za 
złe, jeśli ktoś w innych publikacjach napisze inaczej. 

                                                                         x Przemysław Kompf
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społeczności lokalnej. W przygotowanie i przeprowadzenie akcji sadzenia drzewek 
szczególnie zaangażowani byli sołtys wraz z radą sołecką wsi Karłowice, animator 
kultury, organizatorzy społeczności lokalnej  pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy 
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wyjaśniono nazw Augustówka i Pawłówko. Podpowiadamy: wymienione miejsca nie 
były i nie są odrębnymi miejscowościami. Dalej: wytknięty brak informacji, że 
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opisuje procesu przekształcania się statusu tej wsi, a tylko jej nazwę własną. Nie 
można się też zgodzić z sugestią E.J.W. Buczyńskich, że nazwa Wittenau, która 
pojawiła się w czasie II wojny światowej (wprowadzona przez hitlerowców w miejsce 
Karłowic), pochodzi od nazwiska pechowca, który zginął w wypadku drogowym.

W „Wierzeniczeniach” numer 1(87) 2012 zarzucają autorom  Dworów i 
folwarków ziemi swarzędzkiej (A. Kobza, A. Przychodzki), że błędem jest 
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prezbitera w wierzenickim kościele (!). Prosimy wobec tego o dalsze informacje 
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wartości materialnej, wielką wartość historyczną dla wszystkich mieszkańców ziemi 
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VII Wierzenickie Czytanie Słowa

od środy 6 czerwca

do soboty 9 czerwca

czytamy w wierzenickim kościele 

Nowy Testament
Przez cały maj można zapisywać się na listę 

czytających. Wszystkie informacje będą 

dostępne na stronie internetowej 

www.parafia-wierzenica.pl

Zapraszamy do udziału.

Wierzeniczenia 4 /90/ 2012 Rok XIV
Pismo wychodzące przy Parafii p.w.  św. Mikołaja w Wierzenicy

Redagują: ks. Przemysław Kompf,  Ewa Buczyńska, Włodzimierz Buczyński,

Grażyna Dominikowska, Maciej Dominikowski /red. odpowiedzialny/

fotografie jeśli nie zaznaczono inaczej Włodzimierz Buczyński

skład, łamanie i opracowanie graficzne Maciej Dominikowski

adres: Wierzenica 46  * 62-006 Kobylnica   e-mail wierzenica@wp.pl

strona internetowa: 

Druk: "Drukarnia Swarzędzka" Stanisław i Marcin Witecki

Swarzędz ul. Pogodna 24 a  tel. 061 817 27 64

Weronika Pomin, Piotr Pomin

www.parafia-wierzenica.pl


