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W poniedzia³ek 12 wrzeœnia 
rozpoczê³y siê prace przy 
renowacji wie¿y. Oko³o 9:30 
pojawi³a siê kilkuosobowa 
grupa pracowników, która 
przyst¹pi³a do pracy. Bardzo siê 
tym ucieszy³em. Kilka razy w 
koœciele mówi³em o tym, ¿e 
opóŸnia siê termin rozpoczêcia 
renowacji. Wyra¿a³em przy tym 
swoj¹ bezsilnoœæ, bo 
rzeczywiœcie, poza telefonem do 
wykonawcy, co mogê zrobiæ aby 
wszystko przyspieszyæ. Na 
pocz¹tku by³a mowa, ¿e 
wszystko ruszy ju¿ w maju. 
Potem przesun¹³ siê termin na 
lipiec, nastêpnie na sierpieñ. W 
sierpniu te¿ nic siê nie dzia³o. 

W miêdzyczasie trwa³y ró¿nego rodzaju konsultacje i czynione by³y 
kolejne ustalenia. Sk³ada³em jako rz¹dca parafii wniosek o 
przeprowadzenie badañ archeologicznych przy wie¿y koœcio³a, które 
przy tego rodzaju pracach prowadzi siê obowi¹zkowo. Ca³y czas 
zaznacza³ swoj¹ aktywn¹ obecnoœæ Powiatowy Konserwator Zabytków 
p. Wies³aw Biegañski. On to w³aœnie w swoich archiwach znalaz³ 
zdjêcie koœcio³a w Wierzenicy z okresu powojennego, na których widaæ 
wie¿ê koœcieln¹ pokryt¹ na czubku nie blach¹ ale gontem. 

Ks. Jan Pieczonka proboszcz parafii w Wierzenicy w latach 1984 – 1994 
mówi³ mi o tych pracach robionych na wie¿y. On to w³aœnie zdecydowa³ 
o zmianie pokrycia dachowego na szczycie wie¿y. Czyni³ to w tamtych 
czasach bez jakiejkolwiek konsultacji z konserwatorem zabytków. 
Dzia³a³ jak najbardziej w dobrej wierze.

Pañstwo, poza nielicznymi wyj¹tkami, nie interesowa³o siê zabytkami 
koœcielnymi. Mo¿e nawet cieszono by siê gdyby ten czy inny obiekt 
uleg³ zniszczeniu. Nie mo¿na by³o liczyæ na ¿adn¹ pomoc finansow¹. 

Utrzymanie œwi¹tyni, w tym tak¿e obiektów zabytkowych, by³o 
wy³¹czn¹ spraw¹ koœcio³a. Przez niefachowe podejœcie w³odarzy 
miejsca do zabytku niejeden obiekt, niestety, w tym czasie uleg³ 
zniszczeniu albo zniekszta³ceniu i wiele spraw jest po latach nie do 
przywrócenia. W naszym wypadku zapad³a od razu decyzja 
konserwatora: w to 
miejsce wraca gont. 

Dzisiaj taka sytuacja jest 
nie do pomyœlenia. Za 
samowolne dzia³ania 
przy obiekcie 
zabytkowym czeka³y by 
mnie powa¿ne 
konsekwencje prawne. 
Pañstwo interesuje siê 
stanem zabytków w 
Polsce i wspiera 
podmioty, które staraj¹ 
siê je odnowiæ i zabezpieczyæ. Wreszcie widzimy w tych obiektach 
narodowe dziedzictwo kulturowe, którym mo¿emy siê szczyciæ i które 
mamy do przekazania w stanie nie gorszym nastêpnym pokoleniom. 

Sami dzie³a odnowienia koœcio³a nie udŸwignêlibyœmy. Szeroko 
zakrojone prace s¹ zbyt kosztowne i parafia takiej wielkoœci jak nasza 
nie by³aby w stanie ich prowadziæ. Dzie³o renowacji wie¿y podjêliœmy 
we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu, które 
dofinansuje nas kwot¹ 200 000 z³. Tak¿e Urz¹d Miasta i Gminy 
Swarzêdz przeznaczy³ na ten cel 100.000 z³. Jest jeszcze jedne Ÿród³o, 
które chce nas wesprzeæ i które chce pozostaæ anonimowe. Te¿ chodzi o 
kwotê 100.000 z³.

Poniewa¿ decyzja o pracy przy wie¿y zapad³a na prze³omie roku 
ubieg³ego i bie¿¹cego, kiedy ustawa³y ograniczenia zwi¹zane z 
epidemi¹, nasze dzia³ania okaza³y siê ju¿ spóŸnione by pozyskaæ 
wsparcie jeszcze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz 
Funduszu Koœcielnego. Bêdziemy tam siê staraæ o pomoc w dalszej 
czêœci prac, które podejmowaæ bêdziemy w latach nastêpnych. 

Parafia dorzuci tak¿e sto kilkadziesi¹t tysiêcy z³ na koszt tych prac. 
Staram siê zbieraæ wszystko skrupulatnie z przeznaczeniem na ten cel. 
Czy to wystarczy? Nie wiem. Inflacja, która zmienia ceny z miesi¹ca 
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na miesi¹c robi spore zamieszanie. Naprzód siê nie martwiê. 
Wszystko zawierzam Bo¿ej Opatrznoœci, Bo¿emu prowadzeniu. 

Dzieñ po ustawieniu rusztowania wokó³ koœcio³a w niedzielê 
odczytywaliœmy w czasie liturgii niedzielnej fragment ewangelii o 
budowniczym wie¿y: 

 
 

x Przemys³aw Kompf 

„Bo któ¿ z was, chc¹c zbudowaæ wie¿ê, nie usi¹dzie wpierw i nie 
oblicza wydatków, czy ma na wykoñczenie? Inaczej, gdyby za³o¿y³ 
fundament, a nie zdo³a³by wykoñczyæ, wszyscy, patrz¹c na to, zaczêliby 
drwiæ z niego. „Ten cz³owiek zacz¹³ budowaæ, a nie zdo³a³ wykoñczyæ".

Ten wyjazd nie nastrêcza³ specjalnych problemów. Na wakacje w to 
miejsce z dzieæmi i m³odzie¿¹ udawaliœmy siê po raz drugi. Znaliœmy 
doskonale obiekt, tak¿e ludzi, którzy prowadzili oœrodek. W 
miêdzyczasie nie zmieni³a siê obs³uga. To bardzo u³atwia³o nam jako 
organizatorom wyjazdu. Na œcianach schroniska w galerii fotograficznej 
bez trudu znaleŸliœmy zdjêcia naszej grupy z 2015 roku. Oczywiœcie z 
tamtej grupy uczestników nikogo ju¿ z nami teraz nie by³o. Dzieci siê 
nam starzej¹. Schronisko, w którym mieliœmy zarezerwowane noclegi 
jest na dobrym poziomie. Zosta³o ono otwarte kilka lat temu po 
kapitalnym remoncie budynku, który by³ czêœci¹ koszar wojskowych.

Wakacyjny wyjazd autokarem rozpocz¹³ siê w niedzielê rano 3 lipca. 
Pob³ogos³awi³em wszystkich na drogê. Sam ruszy³em w podró¿ 

samochodem dopiero po ostatniej Mszy œw. Pamiêta³em, ¿e przed 
wyjazdem muszê kupiæ bilet autostradowy. Mia³em do pokonania ok. 
300 kilometrów. Da³em radê bez ¿adnego problemu. Bez nawigacji, bez 
b³¹dzenia dotar³em do celu.

Wycieczkom turystycznym dzieci towarzyszy³a obs³uga przewodnicka. 
Zaraz w poniedzia³ek zjawi³a siê o 10:00 pani przewodnik, która potem 
przez ca³y czas towarzyszy³a nam opowiadaj¹c o tym co istotne jest w 
danym dniu do zobaczenia.
To zdejmuje z wychowawców obowi¹zek myœlenia o tym co dzisiaj 
robimy. Program zwiedzania opracowany zosta³ wstêpnie 
i zaproponowany przez przewodnika przed rozpoczêciem wyjazdu.

Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu zwiedzali sam Prudnik , m. in. 
odwiedzili miejsce gdzie by³ przetrzymywany przez komunistów 
w latach piêædziesi¹tych Ks. Prymas Stefan Wyszyñski. We wtorek by³a 
wycieczka do Nysy i rejs statkiem po tamtejszym jeziorze. Dalej by³a 
wêdrówka na Biskupi¹ Kopê, wyjazd do Mosznej, zwiedzanie pa³acu 
i udzia³ w zajêciach z pokazami sztuczek magicznych, turniejem na 
miecze, i zwiedzaniem muzeum robotyki. Poniewa¿ pogoda dopisywa³a 
nie zabrak³o te¿ odwiedzin na otwartym basenie i k¹pieli. Zawsze 
w asyœcie dy¿uruj¹cego ratownika. Oczywiœcie na boisku rozgrywane 
by³y zawody pi³karskie.

W ostatnim dniu zaprosi³em wszystkich do koœcio³a OO. Bonifratrów w 
Prudniku. Tam odprawi³em Mszê œw. w intencji wszystkich uczestników 

Dzieci i m³odzie¿ w Prudniku
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wyjazdu. Mówi³em: Bogu i ludziom trzeba umieæ dziêkowaæ. Za ten 
wyjazd, ¿e on doszed³ do skutku, za ludzi którzy nam w tym pomogli 
trzeba dziêkowaæ. Miejsce tej Mszy œw. wybra³em nieprzypadkowo. 
Chcia³em by wszyscy przy okazji mogli dowiedzieæ siê o piêknej pracy z 
chorymi Braci Bonifratrów w prowadzonej przez nich placówce w 
Prudniku. 

Œniadania i kolacje 
robiliœmy we w³asnym 
zakresie. Dziêki temu 
uda³o nam siê unikn¹æ 
marnotrawstwa jedzenia 
na du¿¹ skalê, co mia³o 
miejsce w roku ubieg³ym 
w Sandomierzu, gdzie 
korzystaliœmy z 
ca³odziennego 
wy¿ywienia. Dzieci 
odbiera³y porcje, coœ tam 
podzióba³y i to czego nie 
zjad³y wêdrowa³o do 
œmieci. Tutaj ka¿dy bra³ z 
pó³miska to co chcia³ i 
tyle ile móg³ zjeœæ. 
Codziennie jako 
zaopatrzeniowiec 
jecha³em samochodem do 
sklepu. W 
przeciwieñstwie do lat 

wczeœniejszych nie woziliœmy produktów zakupionych u nas na miejscu. 
Obiady, dosyæ smaczne, przywo¿one by³y z jakiejœ restauracji.
Mieliœmy mo¿liwoœæ ustaliæ jad³ospis dostosowuj¹c go do trochê nam 
ju¿ znanych gustów dzieciêcych. 

Na trzeci dzieñ oczywiœcie prze¿yliœmy kontrolê Sanepidu. By³a ona ju¿ 
wczeœniej zapowiedziana. Pani by³a jednak bardzo mi³a i przyjemna, nie 
czu³em, ¿e przysz³a tu po to by wytropiæ jakieœ nieprawid³owoœci. 
Staramy siê sprostaæ wszystkim wymogom. Troska 
o bezpieczeñstwo uczestników jest nasz¹ trosk¹ podstawow¹. Nikt tutaj 
niczego nie lekcewa¿y ale zawsze mo¿na szukaæ dziury w ca³ym. W 
spotkaniach z osobami z Sanepidu nie raz przed laty doœwiadczaliœmy 

ró¿nego rodzaju czepialstwa. Nigdy nie dotyczy³o to spraw istotnych ale 
jakiœ szczególików. Np. pani w Nidzicy doczepi³a siê do jad³ospisu, ¿e 
dzieci nie dostaj¹ owoców. Musieliœmy pokazaæ fakturê, ¿e zakupiliœmy 
jab³ka i uzupe³niliœmy dietê. Trzy razy korzystaliœmy z pomocy 
medycznej. Zawsze kiedy cokolwiek siê dzieje idziemy do lekarza. 
Niech on sprawdzi i powie co w danym przypadku trzeba robiæ. Nigdy 
nie próbujemy dziecka leczyæ sami. Na szczêœcie nie by³o niczego 
powa¿nego. Byæ mo¿e rodzice nawet nie pomyœleliby by iœæ w takiej 
sprawie do lekarza. 

Znakiem czasu by³a obecnoœæ na naszym wyjeŸdzie 10 letniego ch³opca 
z Ukrainy, który od koñca marca przebywa w naszym oœrodku w 
Wierzenicy razem z mam¹ i babci¹. Radzi³ sobie doœæ dobrze w grupie 
rówieœników. Pozosta³e dzieci przebywaj¹ce u nas w oœrodku s¹ du¿o 
m³odsze i ¿adne nie kwalifikowa³o siê by z nami jechaæ. Uznanie dla 
Artiema, ¿e siê odwa¿y³. Uznanie dla mamy, ¿e pozwoli³a synowi 
jechaæ. 

Poniedzia³ek i potem tak¿e wtorek okaza³ siê dla mnie trudny pod 
wzglêdem duszpasterskim. Najpierw przysz³o mi zdalnie kierowaæ 
osob¹, która zg³osi³a zgon swojego taty. Poniewa¿ po raz pierwszy w 
¿yciu za³atwia³a tego typu sprawê, musia³em na odleg³oœæ podpowiadaæ 
co w jakiej kolejnoœci ma zrobiæ. Wieczorem dosta³em telefon z 
oœrodka, z proœb¹ o piln¹ pomoc medyczn¹ bo nagle pogorszy³ siê stan 
jednego z naszych ukraiñskich goœci. Mo¿e niektórzy mieli okazjê 
widzieæ pana poruszaj¹cego siê na wózku inwalidzkim. Bardzo 
powa¿nie chorowa³, stale jeŸdzi³ u nas do rozmaitych lekarzy. Nie raz 
go gdzieœ zawozi³em, czasem czyni³ to ktoœ inny. Teraz zrozpaczona 
¿ona nie wiedzia³a co robiæ. Nie potrafi³a przez telefon wyt³umaczyæ o 
co chodzi i nie uda³o jej siê wezwaæ pogotowia. 

Pan Bóg stawia na naszej drodze anio³ów. Zadzwoni³em ok. 
21:00 do pani doktor Urszuli ze Swarzêdza i poprosi³em o pomoc. 
Pojecha³a od razu do Wierzenicy. Od niej póŸniej dosta³em wiadomoœæ, 
¿e stan jest powa¿ny i pogotowie zabiera chorego do szpitala. W œrodku 
nocy przysz³a druga wiadomoœæ, pacjent nie ¿yje. We wtorek rano 
rozmawia³em z ¿on¹ przez telefon po rosyjsku. Musia³em jej 
wyt³umaczyæ co i jak musi teraz za³atwiaæ. Z pomoc¹ przyszed³ jej 
Caritas naszej archidiecezji. Powiadomi³em ksiêdza dyrektora Marcina 
Janeckiego o zdarzeniu. Od razu podstawili samochód, którym pani 
mog³a przejechaæ do szpitala, potem do urzêdów, wreszcie do zak³adu 
pogrzebowego. Caritas pokry³ te¿ wszystkie koszty zwi¹zane 
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wyjazdu. Mówi³em: Bogu i ludziom trzeba umieæ dziêkowaæ. Za ten 
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miejsce w roku ubieg³ym 
w Sandomierzu, gdzie 
korzystaliœmy z 
ca³odziennego 
wy¿ywienia. Dzieci 
odbiera³y porcje, coœ tam 
podzióba³y i to czego nie 
zjad³y wêdrowa³o do 
œmieci. Tutaj ka¿dy bra³ z 
pó³miska to co chcia³ i 
tyle ile móg³ zjeœæ. 
Codziennie jako 
zaopatrzeniowiec 
jecha³em samochodem do 
sklepu. W 
przeciwieñstwie do lat 
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ró¿nego rodzaju czepialstwa. Nigdy nie dotyczy³o to spraw istotnych ale 
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Caritas naszej archidiecezji. Powiadomi³em ksiêdza dyrektora Marcina 
Janeckiego o zdarzeniu. Od razu podstawili samochód, którym pani 
mog³a przejechaæ do szpitala, potem do urzêdów, wreszcie do zak³adu 
pogrzebowego. Caritas pokry³ te¿ wszystkie koszty zwi¹zane 
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z pochówkiem. Do œrody w³¹cznie telefony wokó³ tych dwóch spraw 
poch³onê³y mi sporo czasu. Nie mog³em cieszyæ siê wakacyjnym 
spokojem. Dopilnowywanie spraw na odleg³oœæ nie jest zadaniem 
³atwym. 

Do Wierzenicy ze wzglêdu na sobotni pogrzeb wróci³em w pi¹tek 
póŸnym wieczorem. Autokar z dzieæmi przyjecha³ w sobotê póŸnym 
popo³udniem. Za ka¿dym razem Bogu dziêkujê, ¿e nikomu nic siê nie 
sta³o i ¿e wszystko pomyœlnie siê uda³o. Uczestników wyjazdu trzeba 
spytaæ, czy byli zadowoleni. Opinie organizatora i uczestników nie 
musz¹ siê przecie¿ pokrywaæ. Na pewno staraliœmy siê zrobiæ wszystko 
by byli zadowoleni.
 x Przemys³aw Kompf

Wyjazd do Sokó³ki doros³ych zosta³ piêknie opisany w osobnym 
materiale przedstawionym przez uczestniczkê naszego wyjazdu Izabelê 
Jankowsk¹. W jej osobie znaleŸliœmy kogoœ kto potrafi ciekawie pisaæ i 
³adnie fotografowaæ. Dziêkujê jej za dobre udokumentowanie tego 
wyjazdu. Wyprawa doros³ych mia³a miejsce w niedzielê 10 lipca, a wiêc 
w dzieñ po powrocie dzieci i m³odzie¿y z Prudnika. Czasu na ogarniêcie 
siê dla organizatorów obu wyjazdów nie by³o zatem za du¿o. Nie 
jecha³em samochodem tylko ze wszystkimi w autokarze. To przesuwa³o 
godzinê rozpoczêcia podró¿y na czas wczesnego popo³udnia. Na 
szczêœcie droga do Sokó³ki by³a bardzo dobra bowiem ca³y czas z 
wyj¹tkiem ostatnich 30 kilometrów jechaliœmy po autostradzie i drog¹ 
ekspresow¹. Mo¿na by³o prawie nie zauwa¿yæ, ¿e mijamy Warszawê. 
Pani Galina z Ukrainy, mieszkanka naszego oœrodka w Wierzenicy, która 
jecha³a nami jako trochê taki goœæ szczególny, by³a zawiedziona, ¿e nie 
mog³a zobaczyæ ¿adnego kawa³ka miasta. 

Ka¿dego roku jeŸdziliœmy wczeœniej obejrzeæ oœrodek, w którym 
mieliœmy mieszkaæ. W tym roku tak nie by³o. Trochê siê ba³em, czy w 
ostatniej chwili nie bêdziemy musieli odwo³ywaæ wszystkiego. W stanie 
wyj¹tkowym od jesieni ub. roku do pocz¹tku tego roku w pasie 
przygranicznym z Bia³orusi¹ wszêdzie stacjonowa³y oddzia³y wojska i 
policji, które przejmowa³y na noclegi ca³y szereg obiektów. W marcu 
pojawili siê jak wszêdzie w Polsce uchodŸcy wojenni z Ukrainy. Znowu 

szereg obiektów zosta³o wy³¹czonych z normalnego u¿ytku i 
przeznaczonych na miejsca schronienia dla wojennych uciekinierów. 
O samym oœrodku w Sokó³ce mo¿na powiedzieæ, ¿e bywaliœmy 
w ³adniejszych obiektach. Oczywiœcie mo¿na by³o prze¿yæ. 

Zobaczyliœmy zupe³nie inn¹ od naszej czêœæ Polski. Na Podlasiu, a¿ 
trochê wstyd siê przyznaæ, by³em po raz pierwszy. Nigdy wczeœniej nie 
mia³em okazji przebywaæ na tym terenie. Mogliœmy zobaczyæ piêkn¹ 
ró¿norodnoœæ tej ziemi, gdzie liczne s¹ czynne œwi¹tynie prawos³awne i 
¿yj¹ grupy spolszczonych Tatarów, przechowuj¹cych i pielêgnuj¹cych 
swoj¹ tradycjê, kulturê i religiê muzu³mañsk¹. Myœlê, ¿e w³aœnie to 
zetkniêcie z czymœ dla nas ma³o albo zupe³nie nieznanym stanowi³o 
szczególn¹ wartoœæ wyjazdu. Uœwiadamialiœmy sobie jak wygl¹da³a 
Rzeczpospolita Wielu Narodów w XVI, XVII i XVIII wieku i czym by³ 
zabór rosyjski dla tych ziem w XIX i XX wieku.

Myœlê, ¿e wszystkim zapad³y w pamiêci odwiedziny w dwóch 
czynnych, licznie odwiedzanych przez ludzi, klasztorach prawos³awia: 
w Supraœlu i w Grabarce. Mogliœmy zobaczyæ jak zwraca siê uwagê na 
strój wchodz¹cych do œwi¹tyni. Musi on byæ godny. Panowie w krótkich 
spodniach musieli w³o¿yæ okrycie coœ jakby spódnice, panie dostawa³y 
okrycia na ramiona. W naszym koœciele o tym siê mówi ale rzadko 
egzekwuje. Przypomnia³em to sobie zaraz w najbli¿sz¹ sobotê, kiedy 
zobaczy³em mocno wydekoltowan¹ pani¹ m³od¹ w czasie uroczystoœci 
œlubnej. Bez jakiegokolwiek taktu i wyczucia. Do tamtych cerkwi tak by 
nie wesz³a.

W Supraœlu w cerkwi nabra³em sam siebie, bo wydawa³o mi siê, ¿e po 
œwi¹tyni oprowadza nas m³ody stosunkowo zakonnik. Mówi³ piêknie, 
niezwykle ciekawie, czu³o siê jego wielk¹ mi³oœæ do prawos³awia i 
rzeczywist¹ g³êbiê wiary. Spyta³em go grzecznie, czy nale¿y do niego 

Piêkne Podlasie
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zwracaæ siê „bracie”, czy „ojcze” Odpowiedzia³ mi, ¿e jest osob¹ 
œwieck¹, ma ¿onê i dzieci, mieszka w Bia³ymstoku, a w Supraœlu spêdza 
czas latem jako wolontariusz pomagaj¹c zakonnikom.
Pokaza³ te¿ na palcu swoj¹ obr¹czkê œlubn¹. Zupe³nie na ni¹ nie 
zwróci³em uwagi, niektórzy mówili, ¿e j¹ zauwa¿yli. Na sobie mia³ strój, 
który wydawa³ mi siê habitem. W rzeczywistoœci by³o to coœ innego. W 
sumie, to wszystko niewa¿ne. By³em niezwykle zbudowany jego 
piêknym œwiadectwem.

W Sokó³ce przed kilkunastu laty 
zdarzy³ siê eucharystyczny cud. 
Wszystko maj¹ 
udokumentowane medycznie. 
Wokó³ relikwiarza gromadz¹ siê 
ludzie. Te¿ bardzo pragn¹³em 
odprawiæ Mszê œw. w³aœnie w 
tym miejscu. Pierwotny mój 
zamiar by³ taki by wszystkie 
Msze œw. w czasie tego wyjazdu 
odby³y siê w tym koœciele. Z 
miejsca naszego 
zakwaterowania nie by³o do 
niego daleko. Kiedy jednak 
odwiedzi³em tamtejszego 
ksiêdza proboszcza, ochota mi 
przesz³a. Nas³ucha³em siê jaki to 
k³opot dla parafii, ¿e to tak siê 
nie da zrobiæ jak¹œ Mszê œw. 
dodatkow¹ wieczorem. Do 
bazyliki w Sokó³ce poszliœmy 
jeszcze tylko raz we wtorek 
rano, zgodnie z tym jak nam 
wyznaczono. Nastêpne dwie 
Msze œw. odprawiane by³y na 
trasie zwiedzania. Spotkaliœmy 

kochanych ksiê¿y, którzy umo¿liwili nam sprawowanie liturgii tak jak 
chcieliœmy, mieli dla nas du¿o czasu i chêtnie opowiadali o miejscach, w 
których pracowali. Czu³o siê wrêcz, ¿e ciesz¹ siê pielgrzymami.

Kiedy jedzie siê z jednego wyjazdu do domu, co roku siê powtarza 
pytanie niektórych uczestników, gdzie jedziemy za rok? Wszystkie znaki 

na niebie i ziemi wskazuj¹, ¿e bêdzie to wyjazd nad morze. Na razie jest 
to jeszcze trochê palcem pisane po wodzie ale tym niemniej jakieœ 
wstêpne rozmowy i rezerwacje poczyniliœmy.

 x Przemys³aw Kompf

10 lipca 2022 r.

Punktualnie o godzinie 13:00 wyruszyliœmy w kolejn¹ parafialn¹ 
pielgrzymkê autokarow¹. Tym razem celem naszej podró¿y by³o Podlasie. 
Aby siê do niego dostaæ, pod¹¿aliœmy m.in. autostrad¹ A2. Wspominam o 
tym, poniewa¿ bêd¹c na niej, a akurat mia³am w³¹czon¹ mapê na telefonie, 
odkry³am, ¿e przeje¿d¿aliœmy nieopodal wsi G³ogowiec, w której znajduje 
siê dom narodzin œw. Faustyny. Jak siê póŸniej okaza³o, to by³ pocz¹tek 
przygody z t¹ œwiêt¹ podczas naszej wycieczki. Tu¿ przed godzin¹ 20:00 
dotarliœmy do Sokó³ki. Kiedy kr¹¿yliœmy po centrum, w moje oko wpad³a 
ogromna tablica z numerem 13, zawieszona na jednym z budynków. Jak¿e 
wielkie zdziwienie mnie ogarnê³o, gdy po chwili okaza³o siê, ¿e w³aœnie 
tam znajduje siê nasz nocleg. W tym momencie wiedzia³am ju¿, ¿e w 
kolejnych dniach czekaj¹ nas niesamowite zdarzenia...

11 lipca 2022 r.

Z samego rana poszliœmy do Sanktuarium Najœwiêtszego Sakramentu 
przy Parafii œw. Antoniego Padewskiego w Sokó³ce podziwiaæ jego 
najcenniejszy skarb. To w³aœnie tutaj w kustodii, wykonanej zgodnie z 
projektem siostry Felicyty Szewczyk z Wroc³awia, rozpiêto korpora³, na 
którym widoczna jest cz¹stka Cia³a Pañskiego. Na podstawie badañ 
ustalono, ¿e struktura fragmentu Komunikantu jest identyczna z tkank¹ 
miêœnia sercowego cz³owieka ¿yj¹cego, bêd¹cego w stanie agonii. 
Koœció³ pw. œw. Antoniego Padewskiego w Sokó³ce posiada tak¿e cenne 
dzie³o sztuki sakralnej. Jest nim obraz Mi³osierdzia Bo¿ego znajduj¹cy siê 
w bocznym o³tarzu. Malowid³o jest œciœle zwi¹zane z osob¹ b³. ks. Micha³a 
Sopoæki, spowiednika œw. Faustyny Kowalskiej. Na proœbê ksiêdza, 
artysta z Krakowa Pan Ludomir Slendziñski, namalowa³ dwa obrazy 
Najmi³osierniejszego Zbawiciela (takiego okreœlenia u¿y³ ksi¹dz w swoim 
Dzienniku). Mia³y byæ one przekazane dla Ojca Œwiêtego i dla Episkopatu 

Barwy i smaki Podlasia
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10 lipca 2022 r.
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ogromna tablica z numerem 13, zawieszona na jednym z budynków. Jak¿e 
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11 lipca 2022 r.
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Barwy i smaki Podlasia
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Polski, jednak nie dotar³y do swoich adresatów. Jeden trafi³ do katedry 
w Bia³ymstoku, natomiast drugi do sokólskiego koœcio³a. 

Tego dnia celem by³a wieœ, odwiedzenie której zaproponowa³am kilka 
tygodni przed naszym wyjazdem. Bardzo siê ucieszy³am, ¿e mój pomys³ 
zosta³ uwzglêdniony w planie wycieczki. Tym bardziej, ¿e przez ostatnie 
dwa lata ta czêœæ Polski by³a niedostêpna dla turystów i dopiero od 1 lipca 
br. mo¿na tutaj znów przyje¿d¿aæ. Kruszyniany, bo o nich mowa, to wieœ, 
w której mieszka mniejszoœæ tatarska. Jedn¹ z atrakcji wsi jest najstarszy w 
Polsce drewniany meczet. Naszym przewodnikiem po nim, jak siê póŸniej 
okaza³o – z niezwyk³ym poczuciem humoru - by³ pan D¿emil Gembicki. 
Nas³uchaliœmy siê od Niego wielu opowieœci, np. o tym, ¿e pannê m³od¹ 
wykupuje siê za s³odycze albo o tym, ¿e w islamie nie ma spowiedzi, a 
zamiast chrzcin jest azan, czyli ceremonia nadania imienia. Pan D¿emil 
zaprowadzi³ nas póŸniej na znajduj¹cy siê nieopodal mizar, czyli cmentarz 
muzu³mañski. Nastêpnie, ubawieni opowieœciami naszego opiekuna, 
udaliœmy siê do Tatarskiej Jurty. Jest to restauracja serwuj¹ca tradycyjne 
tatarskie jedzenie, bêd¹ca dzie³em Pañstwa D¿ennety i Miros³awa 
Bogdanowiczów. 

Uraczeni tatarskoœci¹ pojechaliœmy do Bia³egostoku. Pierwszym tutaj 
odwiedzonym przez nas obiektem by³ koœció³ parafialny pw. œw. Rocha, 
który w 2008 r. zosta³ podniesiony do godnoœci bazyliki mniejszej. 
Ciekawostk¹ jest to, ¿e zbudowany on zosta³ na planie gwiazdy.

Nastêpnie podjechaliœmy bli¿ej centrum miasta, aby udaæ siê do 
katedralnej cerkwi œw. Miko³aja Cudotwórcy. Po jej zwiedzeniu, gdy 
mijaliœmy pobliski Skwer Œwiêtego Konstantyna Wielkiego, 
podziwialiœmy maleñkiego misia o nazwie œwiêty Miko³aj. Jest to jedna 
z oœmiu tego typu rzeŸb, które wyznaczaj¹ nowy miejski szlak turystyczny 
"Bia³ystok WidziMisie". 
Po krótkim spacerze, min¹wszy rynek i Ratusz, dotarliœmy do koœcio³a 
rzymskokatolickiego pw. NMP, czyli Archikatedry Bia³ostockiej. To 
w³aœnie tutaj znajduje siê drugi obraz Jezusa Mi³osiernego, autorstwa Pana 
Ludomira Slendziñskiego. Obraz zosta³ ukoñczony w 1955 r.
i eksponowany by³ w Krakowie. Od 3 wrzeœnia 1973 r. znajduje siê w 
bia³ostockiej katedrze. U jego do³u widnieje napis: „Jezu, ufam Tobie!”. 
Po opuszczeniu œwi¹tyni przeszliœmy przed Pa³ac Branickich. Jednak nie 
on by³ celem naszego spaceru, a ogród znajduj¹cy siê przy nim. Równo 
przystrzy¿ona roœlinnoœæ, feeria barw kwitn¹cych kwiatów, fontanny 
i rzeŸby. To wszystko czeka³o na nas w tym barokowym parku pa³acowym. 

Gdy nacieszyliœmy oczy tutejszymi 
widokami, udaliœmy siê do autokaru, 
który zawióz³ nas do Sokó³ki. Po 
wieczornej mszy czeka³ nas jeszcze 
pokaz cudów natury. Otó¿ na niebie 
pojawi³ siê ma³y fragment têczy, choæ 
nigdzie nie by³o widaæ oznak deszczu.

12 lipca 2022 r.

Dzieñ rozpoczêliœmy msz¹ w Sokó³ce. 
Nastêpnie, w strugach deszczu, udaliœmy 
do Muzeum Ziemi Sokólskiej w 
Sokó³ce.  Sporym powodzeniem 
tutejszych wystaw cieszy³y siê… 
manekiny prezentuj¹ce stroje tatarskie. 
Panie chêtnie pozowa³y do zdjêæ przy 
mêskich wersjach.

G³ówn¹ atrakcj¹ tego dnia by³ wyjazd do 
Augustowa. Jad¹c do tego podlaskiego miasta przeje¿d¿aliœmy przez wieœ 
Lipsk, w której urodzi³ siê Pan Janusz Panasewicz, lider zespo³u Lady 
Pank. Po dojechaniu do Augustowa udaliœmy siê do portu, gdzie 
oczekiwaliœmy na rejs statkiem. O umówionej godzinie pop³ynêliœmy 
szlakiem papieskim z Augustowa do Studzienicznej. Po drodze 
przygl¹daliœmy siê obs³udze œluzy PrzewiêŸ. Niestety, pogoda sprawi³a, ¿e 
tylko co odwa¿niejsi zdecydowali siê wyjœæ na pok³ad. Nastêpnie 
dop³ynêliœmy do miejsca, które dawniej odwiedzi³ œw. Jan Pawe³ II. W 
czerwcu 1999 r. Papie¿ dotar³ tutaj na pok³adzie statku ¯eglugi 
Augustowskiej. Po zejœciu na l¹d zwiedziliœmy sanktuarium Matki Bo¿ej 
Studzieniczañskiej. Mieœci siê tutaj kaplica i koœció³ pw. Matki Bo¿ej 
Szkaplerznej. Obejrzeliœmy pomnik œw. Jana Paw³a II oraz 500-letni d¹b. 
Chêtni op³ukali siê wod¹ ze studni. Wed³ug wierzeñ ma ona cudown¹ moc, 
leczy choroby oczu i skóry.
Wracaj¹c na nocleg znów jechaliœmy przez Lipsk, ale zamiast œpiewaæ 
piosenki wroc³awskiego zespo³u, nuciliœmy w autokarze „Augustowskie 
noce” Pani Marii Koterbskiej.

13 lipca 2022 r.

Pierwszym odwiedzonym przez nas tego dnia obiektem by³o 
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Œwiêtej Wodzie. Z histori¹ tego 
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miejsca zapozna³ nas ks. Alfred 
Butwi³owski, kustosz 
Sanktuarium. Tutaj te¿ 
uczestniczyliœmy we mszy. Po 
jej zakoñczeniu zwiedziliœmy 
Górê Krzy¿y, na której 
umieœciliœmy drewniany krzy¿ z 
napisem: „parafia Wierzenica 
2022”. Chêtni nabrali wodê z 
lokalnego Ÿróde³ka.
Nastêpnie udaliœmy siê w dalsz¹ 
podró¿. Po drodze zwiedziliœmy 
k o œ c i ó ³  p w.  N a r o d z e n i a  
Najœwiêtszej Maryi Panny w 
Krypnie oraz przeszliœmy drogê 
krzy¿ow¹, która w postaci ma³ych 
kapliczek, znajduje siê dooko³a 
œwi¹tyni. Jednak g³ówna atrakcja 
tego dnia by³a ca³y czas przed 
nami. Otó¿ jechaliœmy do 
Tykocina. Zanim dotarliœmy do 
jego centrum, zatrzymaliœmy siê na krótki postój przy zamku. W samym 
mieœcie zwiedziliœmy koœció³ pw. Œwiêtej Trójcy, Wielk¹ Synagogê oraz 
Ma³¹ Synagogê. Opuszczaj¹c Tykocin z okien autokaru widzieliœmy tak¿e 
Zespó³ Klasztorny Bernardynów. Dojechaliœmy do Bia³egostoku. Niebo 
by³o zachmurzone. Tym razem zwiedzanym przez nas obiektem by³o 
Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego. Kamieñ wêgielny wmurowano w nie
 w 10-lecie pontyfikatu Papie¿a œw. Jana Paw³a II w paŸdzierniku 1988 r. To 
tutaj widzieliœmy kryptê, w której w latach 1988-2008 znajdowa³y siê 
doczesne szcz¹tki b³. ks. Micha³a Sopoæko. We wnêtrzu œwi¹tyni 
zauwa¿yliœmy tak¿e konfesjona³, w którym w latach 1945-1961 w kaplicy 
Arcybiskupiego Wy¿szego Seminarium Duchownego w Bia³ymstoku 
spowiada³ b³. ks. Micha³ Sopoæko. Oczywiœcie  w takim miejscu nie mog³o 
równie¿ zabrakn¹æ relikwii œw. Faustyny. W momencie, jak opuszczaliœmy 
koœció³, zosta³o w³¹czone dodatkowe oœwietlenie, które swoimi barwami 
nawi¹zywa³o do kolorów promieni widniej¹cych na obrazie Jezusa 
Mi³osiernego. Kiedy opuœciliœmy sanktuarium, na niebie pojawi³o siê 
s³oñce. Generalnie naszemu wyjazdowi towarzyszy³o sporo ciekawych 
wydarzeñ na niebosk³onie. Ot, chocia¿by tego wieczoru o 20:37 by³a 
pe³nia ksiê¿yca.

14 lipca 2022 r.

Bazylika mniejsza pw. Ofiarowania NMP w Ró¿anymstoku. 
Wystarczy³oby tyle napisaæ, aby przywo³aæ wspomnienia z tego miejsca. 
Ta atrakcja dnia okaza³a siê byæ doœæ szczególna. Niew¹tpliwie wp³yw na 
to, jak odebraliœmy to miejsce, mia³ ks. Dariusz Matuszyñski, który nas 
oprowadzi³. Podziwialiœmy przepiêkn¹ monstrancjê. Uczestniczyliœmy 
tutaj we mszy, podczas której zosta³ ods³oniêty cudowny obraz Matki 
Bo¿ej Ró¿anostockiej. Ciekawostk¹ dla nas by³o to, ¿e w 1959 roku, jako 
metropolita poznañski, Antonii Baraniak uczestniczy³ w poœwiêceniu 
wówczas nowej szaty na obrazie Matki Bo¿ej w Ró¿anymstoku. 
Zapamiêtaliœmy te¿ widok willi drewnianej, tzw. "zielonej daczy", 
wybudowanej na pocz¹tku XX wieku przez Mniszki Prawos³awne dla cara 
Rosji. Zrobiliœmy zakupy w przykoœcielnym sklepiku z pami¹tkami. 
Grupa by³a oczarowana siostr¹ zakonn¹, która go obs³ugiwa³a. Swoim 
poczuciem humoru wywo³a³a liczne uœmiechy na twarzach uczestników 
wycieczki.

PóŸniej pojechaliœmy do Suchowoli, gdzie ustanowiono geograficzny 
œrodek Europy. Spod tej wsi pochodzi³ ks. Jerzy Popie³uszko. 
Podziwialiœmy tutaj pomnik upamiêtniaj¹cy jego postaæ, otoczony 
stalowym ³ukiem papieskim o a¿urowej konstrukcji, który stanowi³ 
element o³tarza polowego podczas wizyty papie¿a Jana Paw³a II w 1991 r. 
na lotnisku Krywlany w Bia³ymstoku. Zwiedziliœmy te¿ Izbê Pamiêci ks. 
Jerzego w Suchowoli
W koñcu dojechaliœmy do Supraœla. Przez korek, w którym utknêliœmy na 
drodze, ledwo zd¹¿yliœmy, ale ostatecznie uda³o siê nam zwiedziæ 
Monaster Zwiastowania Przenajœwiêtszej Bogurodzicy. Panowie, z racji 
niestosownych strojów, musieli przywdziaæ „fartuszki”. Po zakoñczonym 
zwiedzaniu przeszliœmy bulwarami na plac. Czêœæ grupy uda³a siê przed 
Pa³ac Buchholtzów, który od 1959 r. jest siedzib¹ Liceum Plastycznego 
im. Artura Glottgera, a pozostali przysiedli na ³aweczkach delektuj¹c siê 
lokalnymi lodami. 

15 lipca 2022 r.

Choæ droga dojazdowa nie nale¿a³a do naj³atwiejszych, to uda³o siê nam 
dojechaæ do najwiêkszego  sanktuarium prawos³awia w Polsce. Jego 
najwa¿niejszymi elementami s¹: monaster œw. Marty i Marii na œw. Górze 
Grabarce oraz Góra Krzy¿y, na której to umieœciliœmy krzy¿ z napisem: 
”parafia Wierzenica Wierzenica 2022 r.”. Tym samym by³a to druga góra z 
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14 lipca 2022 r.
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15 lipca 2022 r.
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Grabarce oraz Góra Krzy¿y, na której to umieœciliœmy krzy¿ z napisem: 
”parafia Wierzenica Wierzenica 2022 r.”. Tym samym by³a to druga góra z 
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krzy¿ami, któr¹ by³o 
nam dane zobaczyæ 
podczas wycieczki na 
P o d l a s i e .  J e d n a k  
tutejsza wyda³a siê nam 
o wiele ciekawsza i 
bardziej klimatyczna. 
A¿ ¿al by³o opuszczaæ 
to miejsce. 

Na pocieszenie czeka³ 
na nas obiad w miejscu 
nazwanym „Smaki 

Podlasia”. To tutaj mogliœmy uraczyæ siê babk¹ ziemniaczan¹ z pieca z 
kapust¹ i ogórkiem ma³osolnym. Dodatkowo spróbowa³am ch³odnika 
podlaskiego, który te¿ jest godny polecenia.

Wracaj¹c do Wielkopolski podziwialiœmy piêkny zachód s³oñca. By³ on o 
tyle niezwyk³y, ¿e towarzyszy³o jemu rzadkie zjawisko optyczne, 
polegaj¹ce na powstawaniu têczowych barw na chmurach, czyli iryzacja.

Izabela Jankowska

Przez ponad pó³tora roku nasz oœrodek Caritas sta³ pusty. Nie raz mnie 
pytano co dalej z tym obiektem, przymiarki by³y ró¿ne. Czas ograniczeñ 
epidemicznych nie sprzyja³ szybkim decyzjom. Kiedy zaczê³a siê wojna 
i w Polsce pojawili siê pierwsi uciekinierzy z Ukrainy, wiadomo by³o, ¿e 
prêdzej czy póŸniej pojawia siê oni tak¿e u nas. Marcowa fala 
uciekaj¹cych do Polski by³a potê¿na. W szybkim tempie nape³nia³y siê 
kolejne obiekty. Ludzie zaczêli otwieraæ swoje domy i to by³ chyba 
najpiêkniejszy gest ludzkiej pomocy i solidarnoœci. Na terenie naszej 
parafii zjawili siê uchodŸcy ju¿ w pocz¹tku marca, a wiêc w drugim 
tygodniu wojny. Dowiadywa³em siê, ¿e w tym domu s¹ goœcie z 
Ukrainy, w tamtym. Cieszy³em siê, ¿e tak¿e probostwo mog³o przyj¹æ 
rodzinê z Kijowa. Oczywiœcie, ¿e by³o z t¹ obecnoœci¹ sporo k³opotów 
i zamieszania ale nie spotka³em siê ani razu z sytuacj¹, ¿e ktoœ ¿a³owa³ 
i¿ przyj¹³ uciekinierów. 

31 marca uchodŸcy z Ukrainy zjawili siê w oœrodku Caritas 
w Wierzenicy. Zostali oni przewiezieni z przepe³nionego oœrodka 
w Zaniemyœlu, gdzie Caritas naszej archidiecezji prowadzi du¿y dom 
wypoczynkowy i zarazem rekolekcyjny. W ci¹gu kilku nastêpnych dni 
czêœæ z tych osób pojecha³a na w³asn¹ rêkê w inne miejsce. Rzucaj¹cym 
siê w oczy obrazkiem by³o jak poszukiwali w Polsce (i nie tylko) 
swoich krewnych, którzy tak¿e wyjechali z Ukrainy. Ka¿dy gdzieœ 
dociera³. Czu³o siê, ¿e miêdzy nimi odzywaj¹ siê wiêzy rodzinne, ¿e 
w trudnych dla siebie chwilach chc¹ byæ razem ze swoimi bliskimi. Na 
opuszczone miejsca pojawi³y siê inne osoby. Potem sytuacja personalna 
niewiele siê zmienia³a. W chwili obecnej rotacji prawie ¿adnej nie ma. 

Niektóre osoby podjê³y pracê na sta³e. Inne szukaj¹ okazji by dorywczo 
coœ dorobiæ. Mamy kilka osób, które s¹ w wieku emerytalnym. S¹ te¿ 
mamy z ma³ymi dzieæmi. Bariera jêzykowa i potrzeba opieki nad 
dzieæmi, trochê utrudnia niektórym aktywizacjê zawodow¹ ale to siê 
powoli zmienia. Jedna mama odda³a dziecko do ¿³obka by mog³a podj¹æ 
pracê. Poma³u do nich dociera, ¿e trochê tu jeszcze zostan¹, ¿e wojna 
szybko siê nie skoñczy. Zaczynaj¹ myœleæ, ¿e coœ trzeba tutaj robiæ. 

Na pocz¹tku strach przed tym co za chwilê bêdzie parali¿owa³ 
ca³kowicie ich myœlenie. Do tego przejmuj¹ca troska i strach o bliskich, 
którzy zostali na Ukrainie: o mê¿ów, braci, ojców, starych rodziców. 
Ka¿dy nieodebrany telefon wywo³ywa³ lêk. Teraz widaæ jakby 
odetchnêli, odzyskali tu poczucie spokoju i bezpieczeñstwa, na pewno 
dobrze siê tu czuj¹. 
Ustabilizowa³a siê te¿ ich sytuacja zdrowotna. Na pocz¹tku potrzeba 
by³o du¿ej iloœci pomocy medycznej. Dziêkujê wszystkim lekarzom 
z naszej parafii i spoza naszego miejsca do których dzwoni³em po 
pomoc kiedy naraz wszystkie dzieci chorowa³y i w³aœciwie nie 
wiadomo by³o co im dolega. Tak¿e doroœli mieli liczne dolegliwoœci 
i te¿ trzeba by³o pomocy. Teraz ju¿ wszyscy wiedz¹ gdzie maj¹ lekarza 
rodzinnego. Uda³o siê za³atwiæ, znowu dziêki niesamowitej ¿yczliwoœci 
naszych lekarzy, ca³y szereg wizyt u specjalistów, porobiæ konieczne 
badania. W chwili obecnej jakby jest tego mniej. Do wakacji by³o 
zdecydowanie wiêcej potrzeb. 

W lipcu mieliœmy zgon jednej osoby z oœrodka. Wspomnia³em o tym 
w tekœcie o wakacyjnym wyjeŸdzie dzieci, bo to w³aœnie w czasie 
naszego pobytu w Prudniku nast¹pi³a œmieræ tej osoby. Urnê z prochami 
przechowujê w koœciele aby ¿ona mog³a je legalnie zabraæ na Ukrainê 
gdy bêdzie wraca³a do domu. 

Ukraiñscy piêkni goœcie w Wierzenicy
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Od wrzeœnia prowadzê w oœrodku dla chêtnych lekcje jêzyka polskiego. 
Nie wiem, czy dobrze mi idzie ale robiê to bardzo chêtnie. 
W poniedzia³ki i czwartki o 18:30 uczymy siê prostych zwrotów 
polskich, które maj¹ im pomóc w codziennym komunikowaniu siê z 
Polakami. 

Bardzo dziêkujê za wszelkie wsparcie udzielone przybyszom z Ukrainy 
na terenie naszej parafii, tak¿e w naszym oœrodku Caritas. Myœlê, ¿e 
ci¹gle s¹ aktualne rozmaite gesty ¿yczliwoœci. Podstawowe utrzymanie 
maj¹ zabezpieczone. Brakuje rozmaitych dodatków i urozmaiceñ. Je¿eli 
ktokolwiek chcia³by czymœ s³u¿yæ, nawet jednorazowo, mo¿e to zrobiæ. 
Mo¿na podrzucaæ albo bezpoœrednio do oœrodka albo przez parafiê. 
Owoce, warzywa, ciasta, cukierki, jogurty, proszek do prania – to 
wszystko jest stale aktualne. Prosi³em te¿ o pomoc w zdobyciu damskiej 
odzie¿y zimowej. Dziêkujê tym, którzy ju¿ co nieco mi podrzucili. 
Osoby, które wyjecha³y z Ukrainy trochê póŸniej ni¿ w pierwszych 
tygodniach wojny nie mia³y na sobie odzie¿y zimowej. Wyje¿d¿aj¹cy w 
zimie z kolei nie mieli ¿adnej odzie¿y wiosennej i letniej. Te¿ ¿eœmy j¹ 
dla nich zorganizowali.

Na koniec delikatna sprawa, powinna nam ona uœwiadomiæ w jak 
trudnym po³o¿eniu osobistym s¹ nasi goœcie. Osoby pracuj¹ce zdalnie na 
Ukrainie dostaj¹ swoje pensje przeliczone na z³otówki oko³o 1500 z³, 
tak¿e w takim samym trybie liczone s¹ emerytury oko³o 400 do 600 z³. 
U nas zarabiaj¹c i u nich wydaj¹c by³oby nam bardzo korzystnie. 
Moglibyœmy sobie na wiele pozwoliæ. W odwrotn¹ stronê jest bardzo 
ciê¿ko. Wiemy, ¿e za 500 z³ nikt siê w Polsce nie utrzyma. Nasi goœcie 
z Ukrainy naprawdê nie mog¹ sobie tu pozwoliæ na cokolwiek. 
Dlatego tak¿e wa¿ne jest nasze ¿yczliwe zaanga¿owanie, a nie tylko 
wspó³czuj¹ce s³owo, aczkolwiek i ono jest wa¿ne.
 x Przemys³aw Kompf

To wszystko co opisa³em uzupe³niam teraz szczegó³owym opisem 
historii Galiny, któr¹ uczestnicy wyjazdu do Sokó³ki mogli poznaæ 
osobiœcie. Przyjecha³a ona do nas z Charkowa wraz z synow¹ Wiktori¹, 
nauczycielk¹ matematyki w jednej z tamtejszych szkó³, ca³y czas 
pracuj¹c¹ zdalnie i ucz¹c¹ dzieci, które te¿ w wiêkszoœci przebywaj¹ 
poza krajem. Razem z nimi jest jeszcze 11 letni Artiem, który jest 

uczniem naszej szko³y i dalej ucz¹cym siê tak¿e na Ukrainie. Ch³opiec 
by³ z nami na wyjeŸdzie w Prudniku. W pokoju, w którym mieszkaj¹ 
spêdzi³em na rozmowie z nimi niejedn¹ godzinê. S¹ naprawdê piêknymi 
ludŸmi. 

W czwartek 22 wrzeœnia rano 
zaprosi³em Galinê na probostwo 
i tu wznosz¹c toast za pobiedu 
Ukrainy (dok³adnie tak by³o, 
ktoœ mi coœ podrzuci³), 
wys³ucha³em historii, jak 
opowiada³a o ich 
wczeœniejszym ¿yciu i o tym 
jak przedzierali siê do Polski.

Chcia³abym przed sob¹ po³o¿yæ 
fotografiê mojej rodziny, 
rodziny Popowów z Charkowa, 
któr¹ wojna wygoni³a 
z rodzinnego domu. Tak 
rozpoczê³a swoj¹ opowieœæ 
Galina. Jestem wdow¹ od 2012 
roku. Zosta³am w mieszkaniu 
sama. W wieku 55 lat 
przesz³am na emeryturê. 
Opiekowa³am siê wtedy moj¹ 
chor¹ mam¹. Moje mieszkanie 
nie jest du¿e. Syn mój mieszka³ 
ze swoja rodzin¹ niedaleko ode 
mnie. To jest mój jedyny syn. 
Pracowa³ w przedsiêbiorstwie 
budowlanym, synowa jest 
nauczycielk¹ w szkole 
powszechnej. Chwile wolne 
spêdzaliœmy na daczy, któr¹ 
mamy niedaleko od Charkowa. 
Jest to piêkne wypoczynkowe 
miejsce. ¯yliœmy zawsze 
zgodnie ze sob¹. 

Wojna zabra³a nam spokojne 
szczêœliwe rodzinne ¿ycie
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 x Przemys³aw Kompf
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uczniem naszej szko³y i dalej ucz¹cym siê tak¿e na Ukrainie. Ch³opiec 
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z rodzinnego domu. Tak 
rozpoczê³a swoj¹ opowieœæ 
Galina. Jestem wdow¹ od 2012 
roku. Zosta³am w mieszkaniu 
sama. W wieku 55 lat 
przesz³am na emeryturê. 
Opiekowa³am siê wtedy moj¹ 
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nie jest du¿e. Syn mój mieszka³ 
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miejsce. ¯yliœmy zawsze 
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Wojna zabra³a nam spokojne 
szczêœliwe rodzinne ¿ycie
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Nikt z nas nie spodziewa³ siê wojny. To by³o dla nas ca³kowite 
zaskoczenie. Dzieñ przed wojn¹ by³o u mnie spokojnie, zrobi³am 
normalne zakupy, ogl¹da³am telewizjê. Potem posz³am spaæ. W nocy 
obudzi³y mnie huki. Nie wiedzia³am co to jest. Nas³uchiwa³am. 
Myœla³am, ¿e to mo¿e jakieœ fajerwerki. Powtarza³o siê to kilkakrotnie. 
Nie chcia³am dzwoniæ do syna ale on po godzinie zadzwoni³ do mnie i 
mówi, ¿e to wojna. Wszyscy byliœmy w szoku. Nie myœleliœmy, ¿e Rosja 
mo¿e coœ takiego zrobiæ. Potem ca³y czas œledziliœmy telewizjê, gdzie 
podawano na bie¿¹co informacje o tym co siê dzieje. Walki by³y 
niedaleko Charkowa. Rosjanie uderzyli w lotnisko wojskowe. 
S³yszeliœmy i widzieliœmy na ekranie telewizora, ¿e bomby spadaj¹ na 
domy mieszkalne w Charkowie. Wzywano wszystkich do schodzenia do 
piwnic i podziemi. 

Przenios³am siê do domu syna. Chcieliœmy byæ wszyscy razem. Tam, jak 
tylko pojawia³ siê alarm, za ka¿dym razem schodziliœmy do piwnicy. 
Piwnica nie by³a w jakikolwiek sposób przystosowana do tego by mog³o 
tam przebywaæ d³ugi czas tylu ludzi. Nie by³o wody, œwiat³a, toalety. 
By³o te¿ ch³odno. Siedzieliœmy wtuleni na taboretach. Spaliœmy w nocy 
na siedz¹co. Alarmy siê powtarza³y co chwilê. Nie sposób by³o chodziæ 
w te i z powrotem do mieszkania. Ludzie zaczynali wyje¿d¿aæ. Wszyscy 

byli zasmuceni ale paniki nie 
by³o. Kiedy zaczê³y siê jeszcze 
intensywniejsze ostrza³y miasta 
dojrzeliœmy do tego, ¿e te¿ nam 
trzeba wyje¿d¿aæ. Dwie noce 
wczeœniej siedzieliœmy ca³y 
czas w piwnicy i w ogóle nie 
spaliœmy. Syn zadecydowa³, ¿e 
mamy jechaæ. Mogliœmy zabraæ 
tylko baga¿ podrêczny. W tym 
czasie by³y ju¿ t³umy 
uciekaj¹cych. Nie mo¿na by³o 
zabraæ ¿adnej walizki. 
Pragnêliœmy jechaæ 
gdziekolwiek byle dalej od 
wojny. Chcieliœmy dotrzeæ do 
Polski. Wiedzieliœmy ju¿, ¿e w 
Polsce ludzie przyjaŸnie 
przyjmuj¹ uchodŸców. To 
dodawa³o nam otuchy by 

w³aœnie tam jechaæ. Przedtem w Polsce nigdy nie byliœmy. O Polsce 
wiedzia³am tyle ile zna siê przeciêtnie o innym kraju. 

Do dworca kolejowego niemal biegliœmy korzystaj¹c z bocznych ulic. 
Nad miastem kr¹¿y³y rosyjskie samoloty. Na dworcu by³y t³umy ale 
kolej by³a dobrze zorganizowana. Sprawnie by³y podstawiane poci¹gi, 
które wywozi³y ludzi z miasta. Nie trzeba by³o kupowaæ ¿adnych 
biletów. Nam uda³o siê dostaæ do poci¹gu, który jecha³ do Tarnopola w 
zachodniej Ukrainie. Przed Kijowem staliœmy d³ugo bo akurat w tym 
czasie Kijów by³ bombardowany. Podró¿ nasza trwa³a w sumie dobê. W 
Tarnopolu tak¿e nie by³o spokojnie. Panowa³a olbrzymia trwoga. Nie 
czuliœmy siê tam bezpiecznie. Wiedzieliœmy, ¿e musimy jechaæ dalej. W 
Tarnopolu nie znaliœmy nikogo. Dogadaliœmy siê z szoferem taksówki, 
który zobowi¹za³ siê zawieœæ nas do granicy. Zap³aciliœmy jemu 3000 
hrywien. Bardzo du¿e pieni¹dze, ale rzeczywiœcie on nam pomóg³ bo 
zawióz³ nas na takie przejœcie graniczne, ¿e nie by³o a¿ takich wielkich 
t³umów. Do tego pomóg³ znaleŸæ nam samochód, który by³ uprawniony 
do przejazdu poza kolejnoœci¹ i tak dziêki niemu w znaleŸliœmy siê nad 
sam¹ granic¹. W ci¹gu pó³torej godziny uda³o nam siê przejœæ na stronê 
polsk¹. Ukraiñscy i polscy pogranicznicy pracowali bardzo ofiarnie. 
Nikt nie stwarza³ jakichkolwiek problemów. Po polskiej stronie 
zorganizowany by³ punkt przyjêcia uchodŸców. Mo¿na by³o coœ zjeœæ, 
napiæ siê czegoœ gor¹cego, okryæ siê czymœ, odpocz¹æ. By³o mnóstwo 
wolontariuszy, który bardzo starali siê wszystkim pomóc. By³o to dla 
nas bardzo wa¿ne i potrzebne.

Jakiœ mê¿czyzna Polak przewióz³ nas samochodem od granicy do 
Hrubieszowa na dworzec kolejowy. Tam by³ punkt rozdzielania 
uciekinierów. Z tamtego miejsca odchodzi³y w ró¿ne strony poci¹gi i 
autobusy. Tak samo mo¿na by³o trochê odpocz¹æ i siê najeœæ. 
Wolontariusze co chwile og³aszali, gdzie w jakim autobusie s¹ wolne 
miejsca i pytali kto chce jechaæ. Nam by³o wszystko jedno, gdzie 
pojedziemy, jechaliœmy ca³kowicie w nieznane. Wsiedliœmy w autobus, 
który jecha³ w okolice Poznania. Jechaliœmy noc¹. Rano oko³o 10:00 
znaleŸliœmy siê w Zaniemyœlu w oœrodku, który nazywa siê „Bojanowe 
gniazdo”. (To oœrodek Caritas naszej archidiecezji, dobrze znany wielu 
naszym mieszkañcom – dop. mój) Tam nas ju¿ oczekiwali. Rozmieœcili 
po pokojach zaprosili na posi³ek i tak tam zaczê³o siê nasze nowe ¿ycie 
w Polsce. Przyjêto nas bardzo serdecznie. W Zaniemyœlu byliœmy do 
31 marca. W tym dniu przybyliœmy do Wierzenicy.
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Trochê obawialiœmy siê tego przejazdu bo tam zaczynaliœmy siê ju¿ 
przyzwyczajaæ, a tu idzie zmiana. W Wierzenicy przyjêto nas równie 
serdecznie. Myœlê, ¿e wszyscy od razu poczuli siê tu dobrze. Ludzie tak 
samo odnosili siê do nas przyjaŸnie, doœwiadczyliœmy mnóstwo pomocy. 
Prze¿ywaliœmy dwa razy Wielkanoc obchodzon¹ w Koœciele Katolickim 
i tydzieñ póŸniej tak samo uroczyœcie nasz¹ prawos³awn¹ paschê. 
Byliœmy zaproszeni na Wasz¹ uroczystoœæ 3 Maja i na procesjê. Nasze 
dzieci bra³y udzia³ w festynie z okazji Dnia Dziecka w Wierzenicy. 
Przyzwyczailiœmy siê bardzo do tego miejsca. Na pewno czujemy siê tu 
bezpiecznie. Tak jak rodzina.

Spyta³em Galinê, jak to wszystko co siê na pocz¹tku dzia³o i potem ca³¹ 
podró¿ znosi³ 11 letni wnuk Artiem. Odpowiedzia³a: tak jak m³ody 
mê¿czyzna, od razu zrozumia³ o co chodzi i jak musi siê zachowywaæ. 
By³ bardzo spokojny i pomocny. Nie stwarza³ ¿adnego problemu. 
Spyta³em te¿ dlaczego z nimi nie pojecha³a siostra Artiema, Ania, drugie 
dziecko Wiktorii. Us³ysza³em: jej z nami nie by³o, ona ju¿ skoñczy³a 
szko³ê i posz³a na studia. Jest du¿o starsza od Artiema. Wojna zasta³a j¹ 
w zachodniej Ukrainie, nie musia³a uciekaæ. Od razu stanê³a do pomocy 
jako wolontariusz przy transporcie pomocy dla uchodŸców 
i ¿o³nierzy. 

Latem dla mnie prze¿yciem tutaj by³ wyjazd na wycieczkê na Podlasie. 
Nigdy przedtem nie by³am za granic¹. Tu mog³am zobaczyæ inn¹ czêœæ 
Polski. Do tego tak¹, która ma tak¿e tradycjê prawos³awia. Podoba³o mi 
siê, ¿e ludzie ró¿nych wyznañ, tak¿e Tatarzy, ¿yj¹ obok siebie zgodnie i 
siê szanuj¹. Podoba mi siê, ¿e w Polsce jest ¿ywa wiara, ludzie modl¹ siê 
i chodz¹ do koœcio³a. U nas pod tym wzglêdem jest inaczej. Jest du¿a 
obojêtnoœæ religijna. Tego mo¿emy siê uczyæ od was. Wierze, ¿e wielu 
ludzi siê tego nauczy. Cieszy³am siê te¿, ¿e mój wnuk Artiem móg³ 
pojechaæ na wakacje z polskimi dzieæmi. Wróci³ bardzo zadowolony. 

 Naprawdê, dobrze mi tu jest, ale w sercu spokoju nie mam bo 
w Charkowie zosta³ mój syn. Jest te¿ tylu naszych znajomych. Syn 
mieszka aktualnie w moim mieszkaniu. Jego mieszkanie póki co jest 
ca³e. Mama synowej w ostatnich dniach przyjecha³a do Charkowa z 
Kupiañska, które niedawno oswobodzi³y nasze wojska. Synowa bardzo 
cieszy siê z tego powodu. Przedtem, podczas rosyjskiej okupacji, nie 
mog³a ruszyæ siê z miasta. 

Galina jak wszyscy Ukraiñcy (tak¿e wszyscy mieszkañcy naszego 
domu), wierzy niezachwianie w zwyciêstwo Ukrainy. Zakoñczy³a swoj¹ 

opowieœæ s³owami, dodaj¹c: koniecznie tak napisz: S³awa Ukrainie, 
S³awa Polsce, S³awa Narodowi Polskiemu. Narodowi Polskiemu napisz 
du¿¹ liter¹.
 oprac. xpk

Na proœbê Sióstr El¿bietanek z ul. £¹kowej w Poznaniu, podj¹³em z 
nimi wspó³pracê jako kapelan s³u¿¹cy pomoc¹ duchow¹ i zapewne 
jeszcze inn¹, osobom biednym i bezdomnym, dla których prowadzona 
jest w tym miejscu codzienna jad³odajnia. Niesamowite siostry, 
niezwykle zaanga¿owane, mnóstwo œwieckich wolontariuszy, piêkne 
dzie³o pomocy. Mnóstwo potrzebuj¹cych. Kiedy doje¿d¿a siê na miejsce 
i wje¿d¿a do zabudowañ klasztoru, mija siê d³ug¹ kolejkê oczekuj¹cych. 
Trzeba jednak przyznaæ, ¿e jest spokojnie i wszystko utrzymane jest w 
nale¿ytym porz¹dku. Wydawanie posi³ku poprzedzone jest 
dwuminutow¹ katechez¹ uliczn¹ i krótk¹ modlitw¹ prowadzon¹ przez 
siostrê prze³o¿on¹. Korzysta ona z nag³oœnienia, tak by wszyscy 
zgromadzeni, rozci¹gniêci na przestrzeni kilkudziesiêciu metrów, mogli 
j¹ us³yszeæ.

W œrody od 10:00 do 12:00 mam dy¿urowaæ w specjalnie 
przygotowanym do tego celu miejscu, s³u¿¹c rozmow¹, sakramentem 
pokuty, modlitw¹. Na pocz¹tek dosta³em dwa szybkie strza³y: pozna³em 
bezdomnych w sensie dos³ownym 31-letnich Rafa³a i Dawida. 
Przypomnia³y mi siê zaraz wszystkie dawne historie sprzed lat. Kiedy 
tego typu ludzie, du¿o m³odsi od tych, pukali do moich drzwi. 
Zostawiam ich historie. Jeden i drugi zrobi³ ju¿ w ostatnim czasie jakiœ 
jeden, czy drugi dobry krok w swoim ¿yciu. To jest oczywiœcie zas³uga 
Sióstr El¿bietanek, które nie poprzestaj¹, co widaæ go³ym okiem tylko 
na wydawaniu posi³ku. Wchodzê w to zadanie, choæ nie bardzo wiem, 
czy sprostam wszystkich oczekiwaniom. Niestety pesel robi swoje. 
Cieszê siê jednak, ¿e chocia¿ trochê mogê siostry i tych biednych 
podopiecznych wspomóc. 

 xpk

Moje nowe (?) zadanie 



22 235 [174] 2022

Trochê obawialiœmy siê tego przejazdu bo tam zaczynaliœmy siê ju¿ 
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szko³ê i posz³a na studia. Jest du¿o starsza od Artiema. Wojna zasta³a j¹ 
w zachodniej Ukrainie, nie musia³a uciekaæ. Od razu stanê³a do pomocy 
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opowieœæ s³owami, dodaj¹c: koniecznie tak napisz: S³awa Ukrainie, 
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 oprac. xpk
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Sytuacja 
epidemiologiczna w 
czerwcu 2022 r. nie 
rzutowa³a, tak jak w 
ubieg³ych latach, na 
organizacjê wiele 
wydarzeñ. W 
Wierzenicy procesja 
Bo¿ego Cia³a 
wróci³a na swoj¹ 
sta³¹ trasê. Nastêpnego dnia – w pi¹tek 17 czerwca przy figurze na 
Maruszce  zosta³a odprawiona msza. Ponownie sprawowana by³a 

przedwieczorn¹ por¹. W 
tym roku jej uczestnikami 
byli g³ównie mieszkañcy 
Mielna i Klin oraz 
pojedyncze osoby z innych 
miejscowoœci. Tradycja 
zobowi¹zuje, i wobec tego 
nie by³o zaskoczeniem, ¿e 
otoczenie figury by³o 
perfekcyjne wysprz¹tane, 
a modlitewne spotkanie 
zakoñczy³a agapa. Z 
kronikarskiego obowi¹zku 
przypomnê, ¿e pandemia 
nie przerwa³a spotkañ w 
tym miejscu. Przerwa³a, 
zgodnie z prawem, 
zbiorowe witanie 
pielgrzymów 
powracaj¹cych z odpustu 
w D¹brówce Koœcielnej. 
Po dwóch latach i w tym 

Maruszka 2022 – kontynuacja i powrót do tradycji

zakresie nast¹pi³ powrót do tradycji. Chocia¿ ci, którzy 
przyzwyczaili siê do widoku dymi¹cej kuchni polowej mogli czuæ 
siê nieco zawiedzeni. Z drugiej strony nie by³a ona a¿ tak 
potrzebna, pielgrzymów by³o zdecydowanie mniej. Z goœciny 
korzystali pielgrzymi wêdruj¹cy w³asnym rytmem i grupowo. Nie 
by³o grupy z parafii na G³ównej w Poznaniu, a czerwonacka te¿ 
by³a mniej liczna. Jak zwykle najliczniejsz¹ by³a ta z Kicina 
prowadzona przez ks. Marina Sikorê, wraz z Leszkiem Lesiczk¹ i 
Wojtkiem Sobañskim. Nie mog³o zabrakn¹æ jej ikony – Wies³awa 
Krugio³ka z Janikowa pielgrzymkowy szlak przemierzy³a 74 raz. 
Mieszkañcy Mielna i Klin us³yszeli s³owa podziêkowañ za 
poczêstunek dla 
pielgrzymów. Ponownie 
powtórzê – tradycja 
zobowi¹zuje, otoczenie 
figury by³o perfekcyjne 
wysprz¹tane i 
udekorowane, a groby 
ofiar tragicznej mi³oœci 
ustrojone.

W³odzimierz Buczyñski
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W dniach 20-21 czerwca 
2022 r. odby³a siê konferencja 
z okazji 180. rocznicy 
osiedlenia siê Augusta hr. 
Cieszkowskiego 
w Wierzenicy. Patronat 
honorowy nad konferencj¹ 
obj¹³ 
JM Rektor Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Poznaniu 
(UPP). 
W komitecie honorowym 
byli: prof. Krzysztof 
Szoszkiewicz – Rektor UPP, 
Marian Szkudlarek – 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Swarzêdz, prof. Marek 
Œwitoñski – Prezes Oddzia³u 
PAN w Poznaniu, prof. Filip 
Kaczmarek – Prezes PTPN. 
Pierwszego dnia obrady 
odbywa³y siê w Poznaniu, w 
Kolegium Rungego, tê czêœæ 
konferencji prowadzi³a 
przewodnicz¹ca komitetu 
organizacyjnego prof. 
Ma³gorzata Mañka, a obrady 
otworzy³ w imieniu rektora 
UPP prorektor prof. Roman 
Gornowicz. Zosta³y 
wyg³oszone referaty:
Zbigniewa Kundzewicza – 

Konferencja – 180 lat temu 
August Cieszkowski osiad³ w Wierzenicy

Dwór w Wierzenicy. ¯ycie po 
¿yciu,
Andrzeja Dubasa – Wk³ad 
hr. Augusta Cieszkowskiego 
do nauk rolniczych,
Ma³gorzaty Mañki – Starania 
hr. Augusta Cieszkowskiego o 
polski uniwersytet w 
Poznaniu,
Ewy J. Buczyñskiej – Zbiory 
hrabiego Augusta – 
ksiêgozbiór,
W³odzimierza Buczyñskiego 
– Zbiory hrabiego Augusta – 
rzeŸby 
i obrazy.
Drugiego dnia jej uczestnicy 
udali siê do Wierzenicy. 
Najpierw zwiedzili koœció³ œw. Miko³aja zaznajomieni przez 
W. Buczyñskiego, z tym co wi¹¿e œwi¹tyniê z postaci¹ hr. Augusta 
i jego rodzin¹, a ks. Przemys³aw Kompf opowiedzia³ 
o „Wierzeniczeniach”. Burmistrz M. Szkudlarek powiedzia³ o 
dzia³aniach Gminy Swarzêdz na rzecz Wierzenicy. Nastêpnie we 
dworze Cieszkowskich o jego historii i wspó³czesnoœci opowiada³ 
prof. Zbigniew Kundzewicz. 

Ewa J. i W³odzimierz Buczyñscy
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