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„Dziennik Polski” w tym roku po 
raz kolejny zorganizował plebiscyt: 
„Najlepszy Proboszcz Małopolski roku 
2012” oraz „Najlepsza Parafia woj. Mało-
polskiego roku 2012”. Wyniki plebiscytu 
ogłoszono  18 września.  Wśród zgłoszo-
nych przez czytelników gazety finalistów 
znalazło się także 15 proboszczów i 15 
parafii diecezji tarnowskiej. Miło nam 
poinformować, że Ksiądz Józef Drabik, 
proboszcz z parafii Maryi Matki Kościoła 
i św. Jakuba w Brzesku,  zajął bardzo 
wysokie, V miejsce, spośród 55 kandy-
datów, zdobywając 1407 głosów. Równo-
legle prowadzono konkurs na najlepszą 
parafię. W tej kategorii znaleźliśmy się 
tuż za podium, bowiem nasza parafia 
zdobywając 673 głosy zajęła IV miejsce.. 

Finalistami plebiscytu zostali: ks. 
prałat Henryk Makuła - (były proboszcz 

Pełni dumy i wdzięczności
parafii Proszowice) został Najlepszym 
Proboszczem Małopolski. Zdobył on 4233 
głosy. Drugie miejsce zajął ks. Michał 
Maciejczyk (proboszcz parafii św. Marii 
Magdaleny w Krakowie) 4074 głosy, 
trzeci jest ks. Tadeusz Różałowski z Ma-
kowa Podhalańskiego, który uzyskał 
3269 głosów. 

Z kolei w kategorii „Najlepsza Para-
fia”, wygrały: I miejsce - Parafia Wszyst-
kich Świętych  w Sobolowie – diecezja 
tarnowska, II miejsce - parafia św. Marii 
Magdaleny w Krakowie - Kosocicach, III 
miejsce - parafia Przemienienia Pańskie-
go w Makowie Podhalańskim.

W piątek 28 IX 2012r. w Krako-
wie, nastąpiło wręczenie nagród  dla 
Laureatów plebiscytu „Dziennika 
Polskiego”.

Dzień później, 29 IX br. w „Dzien-
niku Polskim” podano relację z tego 
wydarzenia: „Prawie 36 tysięcy od-
danych głosów, setki e-maili, listów, 
dziesiątki SMS-ów. To najkrótsze 
podsumowanie plebiscytu „Dzienni-
ka Polskiego” na Proboszcza Roku 
i Najlepszą Parafię Małopolski.
Wczoraj w Pałacu Biskupów Krakow-
skich przy ul. Franciszkańskiej 3 w Kra-
kowie, w sali ze słynnym „Papieskim 
Oknem”, odbyło się uroczyste zakończenie 
plebiscytu. Nagrody, dyplomy i wyróż-
nienia zwycięzcom wręczył kard. Stani-
sław Dziwisz w towarzystwie członków 
Kapituły Konkursu: bp. Jana Zająca, 
ojca Leona Knabita i ks. Pawła Płatka. 
Zwycięzcom gratulowali również Marek 

Kęskrawiec, redaktor naczelny „Dzienni-
ka Polskiego”, a ze strony wydawcy na-
szej gazety - Andrzej Wojdyło, wiceprezes 
Polskapresse Oddział Prasa Krakowska. 
Odzew, z jakim spotkała się nasza ak-
cja, jest najlepszym dowodem na to, iż 
w Małopolsce jest wielu znakomitych 
proboszczów i wiele parafii na medal.”

Zwycięzcom gratulujemy, a zwłaszcza 
naszemu Proboszczowi, Księdzu  Prała-
towi Józefowi Drabikowi. Niewątpliwie, 
tak wysoki wynik w obu kategoriach, to 
wyraz wdzięczności parafian dla Jego 
posługi. To także dowód, że cieszymy się 
tym, co się dzieje w naszej parafii - która, 
w myśl tegorocznego hasła duszpaster-
skiego „jest naszym domem”. A na tym 
nam wszystkim zależy - i ks. Proboszczo-
wi, i kapłanom wikariuszom, i samym 
parafianom. (przedruk ze str. int. parafii).
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Setny 

Czy zwróciliście uwagę, Drodzy 
Czytelnicy, że wzięliście do ręki setny 
numer naszego dekanalnego czasopisma? 
To piękna liczba, okrągła, jubileuszowa 
… okazja do radości, że mimo wielu 
trudności udało się nam ją osiągnąć, 
czas refleksji  nad minionym okresem, 
podsumowań, wniosków i… nadziei  na 
następny „wiek”.

Nasza „przygoda” zaczęła się w kwiet-
niu 2001 roku. Pamiętacie pierwszy 
numer gazety? Skromniutki – nie? Potem 
okładki stawały się lepsze graficznie, 
bogatsze, kolorowe. Treść próbowaliśmy 
dostosować tak, by każda parafia dekana-
tu mogła zaistnieć, bo wiadomo: czytelnik 
szuka wiadomości o swej parafii, cieszy 
się z artykułów osób, które zna osobiście, 
szuka zdjęć znajomych mu ludzi…

Byłam przy narodzinach gazety  
i cieszę się, że jeszcze jestem. KnU z no-
worodka stał się już jedenastoletnim 
chłopcem. Dużym, mądrym, umieją-
cym zainteresować słuchacza, nawet 
wzruszyć, czy zmusić do refleksji…. 
Ale jeszcze nie doskonałym, popełnia-

jącym błędy, zastanawiającym się, jak 
z nich wybrnąć,  co zrobić, by znaleźć 
w każdej parafii współpracowników, 
sympatyków, przyjaciół. Nie było łatwo 
i dalej nie jest… „Nie umiem pisać… 
nie mam czasu… nie mam o czym… 
brak mi pomysłów” – to najczęstsze 
odpowiedzi osób, do których się zwra-
camy. Niektórzy nawet by napisali, ale 
z dziwnej skromności nie chcą podawać 
swojego nazwiska. Może tylko inicjały?- 
proszą. Inni, mimo, że mają wiedzę 
i możliwości, obiecują…. i na tym 
się kończy.

A ci, którzy piszą, stanowią 
malutką grupkę ludzi. Znacie 
ich z lektury czasopisma i nie-
dawno ze „stopki” i nie ma 
potrzeby ich tu wymieniać. 
Stanowimy  Zespół Redaktora 
Naczelnego – ks. Zygmun-
ta Bochenka. Troszczy się  
o wszystko, jest autorem 
wielu tekstów,  recenzentem, 
pomocnikiem grafika, po-
mysłodawcą … Dźwiga na 

swoich barkach ciężar odpowiedzialności 
za słowo, postawy moralne kształtowane 
poprzez Pismo, szatę graficzną… Dzię-
ki Mu za wytrwałość i skrupulatność 
a szczególnie za wysoką  kulturę w kon-
taktach międzyludzkich, pracowitość 
i wszech- stronność…

Nieraz się zasta-
nawialiśmy, czy nasze 

czasopismo jest ludziom 
potrzebne. Zwyczajnie 

wyznacznikiem popu-
larności jest ilość sprzeda-

nych egzemplarzy. Wiem, że 
niektórzy czekają na kolejne 

numery z niecierpliwością, 
zwłaszcza, że zdarzały się często 

przesunięcia terminów   i zwol-
nienie tempa. Była po drodze nawet 
ponad półroczna przerwa… Wiele eg-

zemplarzy powędrowało w różne strony 
Polski a nawet za granicę… Ale  z drugiej 
strony – nie zawsze udało się wszystkie 
rozprowadzić. Dlaczego? 

Maria Dziwiszewska

Setny numer „Kościoła nad Uszwi-
cą” ukazuje się w szczególnym momen-
cie: na progu „Roku Wiary”, kiedy to 
w Rzymie zebrał się Synod Biskupów 
z całego świata i obraduje nad za-
daniem nowej ewangelizacji. Jest to 
równocześnie czas, kiedy nie tylko toczy 
się w dalszym ciągu walka o możliwości 
rozwoju TV Trwam i Radia Maryja, ale 
kiedy księża i cały Kościół w Polsce 
jest bez przerwy brutalnie atakowany 
i ośmieszany w parlamencie, w artyku-
łach i karykaturach zamieszczanych na 
łamach najważniejszych pism. Dzięki 
Bogu budzi się poczucie odpowiedzial-
ności wierzących i coraz częściej i licz-
niej podpisują oni listy protestacyjne 
i biorą udział w marszach.

 Ale dziś, informując Was o Jubileuszu 
naszego pisma dekanalnego, chcemy 
pobudzić Was do refleksji nad tym, jak 
korzystacie z mediów katolickich 
i niezależnych, wolnych od liberalnej 
i postkomunistycznej propagandy. 
Jak korzystacie z prasy katolickiej, 
do której należy nasze regionalne, deka-
nalne pismo „Kościół nad Uszwicą”. To 
pytanie kierujemy do wszystkich: księży 
proboszczów i innych księży dekanatu 
brzeskiego, sióstr zakonnych, członków 
stowarzyszeń, ruchów, wspólnot modli-
tewnych i apostolskich, do „niezrzeszo-

Słowo Duszpasterza
nych” w nich parafian, 
którzy choć czasem „Kościół nad Uszwi-
cą” czytają. I  wreszcie do tych, którzy 
w ciągu minionych jedenastu lat, od 
kiedy pismo się ukazuje, nigdy go nie 
czytali.

Nasz redakcyjny apel ujmujemy 
w kilku punktach:

Przeczytajcie w najbliższych dniach 
obecny, setny numer. Dobrze byłoby 
niektóre teksty przeczytać na głos po 
wspólnym obiedzie w niedzielę i poroz-
mawiać o ich treści. Może przy okazji 
wyciągnąć z szuflady poprzednie nume-
ry i raz jeszcze je przejrzeć.

Niech ktoś z rodziny napisze do re-
dakcji, odpowiadając na pytania:

Odpowiedzi podpisane, anonimowe (lub 
pod pseudonimem) proszę przesyłać do 20 
listopada na adres: e-mail: knu@poczta.fm, 
listownie: Redakcja „Kościoła nad Uszwicą”, 
ul. Uczestników Ruchu Oporu 1, 32-800 
Brzesko

List można wrzucać także do skrzynki 
na drzwiach domu katechetycznego. Wasze 
odpowiedzi pomogą nam w podjęciu de-
cyzji o przyszłym kształcie czasopisma. 
Bądźcie nie tylko biernymi czytelnikami, 
ale stańcie się współtwórcami dzieła, 
które powinno dobrze służyć duchowemu 
rozwojowi mieszkańców dekanatu,  a po-
przez nich docierać do szerszych kręgów. 
Bo wiarą, nadzieją i miłością trzeba 
się dzielić jak chlebem powszednim. 
Nie wolno ich zatrzymywać tylko dla 
siebie. Tak powiedział Jezus do swoich 
Apostołów: „Idźcie i nauczajcie...” Tak 
mówimy i my: Bądźcie świadkami Chry-
stusa, dzielcie się bogactwem własnych 
doświadczeń, otwórzcie się na drugiego 
człowieka... Zobaczcie dobro wszędzie, 
gdzie jest …wspierajcie je, jak możecie... 
Tego Wam życzymy z całego serca... 
I jeszcze jedna prośba: pomódlcie się cza-
sem za członków zespołu redakcyjnego, 
innych piszących, redagujących i odpowie-
dzialnych za promocję i kolportaż pisma. 
Byłoby nam miło, gdybyśmy czasem 
usłyszeli w modlitwie wiernych czy np. 
w czasie nieustającej nowenny intencję 
modlitwy za „Kościół nad Uszwicą”.

W imieniu Redakcji
Ks. Zygmunt Bochenek

- Czy pamiętam jakiś artykuł, 
który mnie wzruszył, pobudził 
do jakiegoś działania, wpłynął na 
moje dalsze życie, albo po prostu 
przeczytałem (am) go z zaintere-
sowaniem?

- Co mi się wydaje szczególnie 
wartościowe, a z czego można 
by zrezygnować bez szkody dla 
pisma?

- Jakie sprawy należałoby oma-
wiać w najbliższych numerach?
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Trzech biskupów, blisko stu kapła-
nów i kilka tysięcy wiernych, przybyło 
do okulickiego sanktuarium, aby 
wspólnie świętować jubileusz 50-cio 
lecia koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Okulickiej. Na kilka 
minut przed godziną 11.00, plac przez 
okulickim sanktuarium wypełniony 
był po brzegi. Uroczystej Eucharystii, 
przewodniczył abp Józef Kowalczyk - 
Prymas Polski. 

- Cieszę się, że tradycja „pryma-
sowska” została zachowana - mówił bp 
Andrzej Jeż - tarnowski ordynariusz, 
nawiązując do wydarzeń sprzed 50-ciu 
laty, kiedy  kard. Stefan Wyszyński, 
ówczesny Prymas Polski nałożył na 
skronie Dziecięcia Jezus i Matki Bo-
żej Okulickiej w cudownym obrazie, 
złociste korony papieskie.

Złoty jubileusz w Okulicach  

- W tym uroczystym dniu, 
dziękujemy za dar tamtego 
wydarzenia oraz za błogo-
sławione owoce minionych 
pięćdziesięciu lat - powiedział 
ks. Roman Majoch, proboszcz 
parafii Okulice.

Cudowny obraz Matki 
Bożej z Dzieciątkiem, jest 
otaczany czcią wiernych od 
ponad czterystu lat. Wie-
lokrotnie przybywał tutaj  
kard. Karol Wojtyła, ówcze-
sny Metropolita Krakowski, 
czego dowodem są wpisy 
w księdze otrzymanych łask. 

Okulice są miejscem 
o szczególnym znaczeniu dla 
przybywających tutaj wier-
nych, bowiem znajdują się na 
szlaku Pieszej Pielgrzymki 
Tarnowskiej na Jasną Górę. 
To właśnie tutaj, niektórzy 
młodzi pątnicy decydują się 
wypowiedzieć sakramental-
ne „tak”, prosząc jednocze-
śnie patronkę tego miejsca 
o dar potomstwa, a także 
modlą się o łaskę zdrowia dla 
swoich dzieci. 

- Jako 10-cio letni chło-
piec byłem tutaj na uroczystej 
koronacji obrazu. Pamię-
tam, że razem z moją mamą 
i dziadkiem jechaliśmy fur-
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Niedaleko Zurychu w Szwajcarii 
położona jest miejscowość, centrum 
której stanowi zabytkowy kościół z wi-
zerunkiem Maryi i barokowy klasztor, 
w którym obecnie (a także w dosta-
wionych pawilonach) mieści się  duży 
dom pogodnej starości. Miejscowość 
nosi nazwę Gnadental – Dolina Łaski.

Możemy powiedzieć, że taką nad-
wiślańską Doliną Łaski są Okulice. 
Warto je odwiedzać i odkrywać na 
nowo. Zakończony Jubileusz Koronacji 
niech będzie do tego zachętą. Pożytecz-
ną pomocą i przewodnikiem może się 
stać niewielki album red. Grzegorza 
Brożka ( pisze w Tarnowskim „Gościu 
Niedzielnym”) pod tytułem „Matka 

Nadwiślańska Dolina Łaski
dająca życie”, wydany przez Biblos. 
Przedstawia on w popularny sposób 
dzieje parafii, jej kolejnych kościołów, 
zwłaszcza obecny kościół sanktuaryj-
ny. Bardzo oryginalnie, w postaci 
kilkunastu obrazów, które są częścią 
polichromii wykonanej w 1982 r. przez 
artystę malarza Bolesława Szpechta 
z Krakowa, jest ukazana historia 
rozwoju kultu Matki Bożej od czasów 
Bolesława Wstydliwego aż do rado-
snego dnia koronacji w 1962 r. Dwa z 
nich umieszczamy na naszych łamach.

Warto jeszcze dodać, że Okulice są 
prawdziwą ojczyzną i mieszkaniem bo-
cianów. Konkurują pod tym względem 
z pobliskimi Niedzieliskami. Między 

kościołem a plebanią, były proboszcz, 
ks. prał. Adam Mardeusz, kilkanaście 
lat temu wystawił słup zwieńczony 
kołem. Bociany odczytały to jako zapro-
szenie i zbudowały gniazdo stale odtąd 
zamieszkałe. Podobne słupy na zachętę 
proboszcza ustawiło w swoich obejściach 
kilkudziesięciu gospodarzy. I tam też 
zamieszkały te sympatyczne ptaki.

Ks. Mardeusz a także wieloletni 
rezydent i ceniony spowiednik, ks. 
Kazimierz Górka chętnie opowiadają 
pielgrzymom przedziwne historie z 
życia i obyczajów tych skrzydlatych 
przyjaciół. Warto ich o to poprosić, 
kiedy odwiedzicie Okulice.

Ks. Zygmunt Bochenek

manką przez las. Podróż trwała ok. 
3 godzin. Na tamte czasy to był spory 
luksus, bowiem większość ludzi szła 
piechotą - wspomina po latach Adam 
Basista z Uszwi. Z tamtego wydarze-
nia zapamiętałem, że w uroczysto-
ści uczestniczyła bardzo duża ilość 
księży, którzy szli długim orszakiem, 
w jasnych ornatach i mieli na głowie 
charakterystyczne „czapki”. Jako dziec-
ko, zastanawiałem się wówczas, skąd 
się tutaj naraz zjechało tylu świętych 
Mikołajów? Wtedy jeszcze nie wiedzia-
łem, że byli to hierarchowie Kościoła, 
którzy noszą na głowie mitrę bisku-
pią - dodaje dzisiaj z uśmiechem. Do 
maryjnego sanktuarium przyjeżdża-
łem jeszcze wielokrotnie. Tym razem 
przybyliśmy tutaj wspólnie z żoną 
Czesławą i moją siostrą Stefanią, aby 
w roku jubileuszowym, razem z rzeszą 
wiernych modlić się przed cudownym 
obrazem Matki Bożej. Motywem naszej 
pielgrzymki było podziękowanie Mat-
ce Bożej za wszelkie łaski otrzymane 
w życiu małżeńskim i rodzinnym.  

Marek Białka

ZAPROSZENIE
20 listopada b.r. o godzinie 18.00 zapraszamy do Centrum  Bibliotecznego w Brzesku  na spo-
tkanie z Poetami Ziemi Brzeskiej, połączone z promocją Antologii „Ocalić od zapomnienia”.  

Sfinansowanie wydania tego zbiorku poezji zawdzięczamy  Kwartetowi na Przedgórzu.  
W programie spotkania ogłosimy wyniki XI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji 

Regionalnej  „Perły Regionu” i zaprezentujemy Laureatów wszystkich kategorii wiekowych. 

 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, Burmistrz  Brzeska
oraz  Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku
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Z bólem żegnała Gosprzydowa swoje-
go proboszcza, który 19 września 2012 r. 
odszedł do Pana. Ks. Edward Szczurek 
związał swoje życie z małą podgórską 
parafią w 1971 roku, obejmując obo-
wiązki proboszcza po zmarłym ks. Sta-
nisławie Kłósku. Przez 29 lat pracował 
niestrudzenie, budując żywy Kościół, 
służąc przy ołtarzu, w konfesjonale, w sali 
katechetycznej, troszcząc się o kościół pa-
rafialny. Miał szczególną cześć do Matki 
Bożej Gosprzydowskiej w Jej cudownym 
obrazie. W homilii pogrzebowej Biskup 
Ordynariusz Andrzej Jeż podkreślił  
Ksiądz Edward miał udział w krzyżu 
Chrystusa – poprzez wierną i odpowie-
dzialną posługę duszpasterską. W miarę 
upływu lat do krzyża odpowiedzialności 
doszedł krzyż choroby, cierpienia. Krzyż  
wyrzeźbiony na Jego trumnie jest symbo-
lem zjednoczenia z życiem kapłana, drogą 
prowadzącą ku zmartwychwstaniu.

Ks. kanonik Edward Szczurek ur. 
7 października 1930 roku w miejsco-
wości Piątkowa koło Nowego Sącza. 
Egzamin dojrzałości złożył w 1950 roku 
w Nowym Sączu, a następnie rozpo-
czął studia teologiczne w Seminarium 
Duchownym w Tarnowie. Święcenia 
kapłańskie przyjął 29 czerwca 1955 
r. w tarnowskiej katedrze. W latach 
1956 – 1971 był wikariuszem w nastę-
pujących parafiach: Zalasowej, Kaninie, 
Czchowie oraz Brzezinach.

W listopadzie 1971 roku został 
skierowany do parafii w Gosprzydowej. 

GOSPRZYDOWA POŻEGNAŁA 
DŁUGOLETNIEGO PROBOSZCZA

Posługę kapłana - pasterza pełnił do 
sierpnia 2000 roku. Po przejściu na 
emeryturę pozostał w Gosprzydowej 
w charakterze księdza - rezydenta. 
Pomagając swoim następcom służył 
gosprzydowskiej parafii przy ołtarzu 
i w konfesjonale. Gdy choroba i cierpie-

nie zawładnęły Jego siłami, troskliwą 
opiekę znalazł w najbliższej rodzinie 
u brata Kazimierza, gdzie mieszkał od 
lutego do września br. Ostatnie dwa 
tygodnie swojego życia spędził w Domu 
Księży Emerytów w Tarnowie. Hospi-
talizowany po udarze zmarł w tarnow-
skim szpitalu w wieku 82 lat.

Pogrzeb ks. Edwarda Szczurka 
zgromadził w Gosprzydowej wielkie 
rzesze wiernych. Na uroczystość ża-
łobną 21września 2012 r. przybyły de-
legacje z Zalasowej, Kaniny, Czchowa, 
Brzezin, gdzie Zmarły pracował jako 
wikariusz, wierni z sąsiednich parafii 
i najliczniej zgromadzeni gosprzydow-
scy parafianie. Przy ołtarzu stanęło 
kilkudziesięciu kapłanów, a wśród 
nich wszyscy kapłani rodacy - siedmiu 
księży, którym ks. Edward organizo-
wał prymicje. Przybyli z daleka, aby 
podziękować za wzór świętej drogi 
kapłaństwa. Aby włączyć się w nurt 
błagania wszystkich parafian: „Niech 
Cię przygarnie Chrystus uwielbiony”. 

Spoczął na cmentarzu w Gosprzydo-
wej, której wiernie służył jako kapłan 
przez połowę swojego życia.

Ewa Prus
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Dni od 16 do 23 września 2012 roku 
były dla parafian Bożego Miłosierdzia 
z Brzeska czasem Misji  Uzdrowienia 
Wewętrznego. Prowadzili je: O. Krzysz-
tof Sikora ze Zgromadzenia  OO. Kla-
retynów i p. Jadwiga Choroszy, liderka 
Odnowy w Duchu Świętym z diecezji 
świdnickiej, która takie rekolekcje 
prowadzi nie tylko w kościołach, ale 
również jako rekolekcje zamknięte 
w ośrodkach rekolekcyjnych, w szko-
łach, czy więzieniach.

Ojciec Krzysztof każdego dnia 
podczas Mszy świętej  głosił kazania, 
natomiast p. Jadwiga po zakończeniu 
Eucharystii prowadziła katechezy 
poparte żywymi przykładami, również                    
z jej życia małżeńskiego i rodzinnego. 
Po nich p. Jadwiga prowadziła modli-
twę uzdrowienia.                 

Tematem katechez w poszczególne 
dni były kolejne etapy życia ludzkiego 
. Tak więc w poniedziałek zaczęło się 
od uzdrowienia okresu przed narodze-
niem i chociaż wielu nie zdaje sobie 
z tego sprawy, bo jest to czas, którego 
się nie pamięta, to już od wtedy mogą 
ciążyć na człowieku negatywne skutki 
wydarzeń, sytuacji i wypowiadanych 
słów, które mają w przyszłości ogrom-
ny wpływ na jego rozwój w rodzinie 
i całym społeczeństwie. Następna 
katecheza poświęcona była chwili na-
rodzin i niemowlęctwu. Rekolekcjoniści 
zwracali uwagę na to, jak wielki wpływ 
na życie  każdego człowieka  mają   
rodzinne relacje z okresu dzieciństwa.

 W święto Stanisława Kostki - pa-
trona młodzieży- we wtorkowy  wieczór  
po zakończeniu adoracji Najświętszego 
Sakramentu, Ojciec Krzysztof spotkał 
się również z młodymi naszej parafii                        
i  rozważał temat „Dlaczego warto 
przyjąć Jezusa?”. Wspominał swoją 
przeszłość, opowiadał o formule za-
konu, do którego należy, przytaczał 
ciekawe przykłady wiary przekonując 
młodych, że Pan Jezus naprawdę bar-
dzo ich kocha i warto otworzyć serca 
na Jego nieskończoną łaskę.

Kolejne dni - to czas uzdrowienia 
z okresu dzieciństwa - uzdrowienia 
relacji z matką, z ojcem, uzdrowienia 
czasu młodości i dorosłego życia... 
Także wtedy Pan Jezus obejmował  
wszystkich, którzy tego pragnęli i  
mocą swojej nieskończonej miłości  
leczył wszelkie  zranienia, przyjmo-
wał wszystko, co tylko sprawiało ból 

MISJE  UZDROWIENIA WEWNĘTRZNEGO
w parafi i Miłosierdzia Bożego w Brzesku

i rozdrapywało rany boleśnie zadane 
w każdym z tych etapów istnienia 
człowieka. W czasie tych nabożeństw 
w kościele między ludźmi byli obecni 
kapłani, którzy wspierali modlitwą 
wstawienniczą  każdego, kto tylko tego 
potrzebował.

Szczególnym czasem była również 
sobotnia Eucharystia, podczas której 
zgromadzeni przyjęli Sakrament 
Namaszczenia Chorych i złożyli uro-
czyste wyznanie wiary pod Krzyżem 
Misyjnym, tam też poświęcone zostały 
krzyże misyjne - krzyże św. Benedykta  
i inne przedmioty kultu religijnego. 
Wszyscy obecni na Mszy Świętej otrzy-
mali misyjne błogosławieństwo z rąk 
Ojca Krzysztofa, który podziękował za 
wspaniałą atmosferę rodzinie parafial-
nej naszego Kościoła.  

Ten cudowny czas Misji Parafial-
nych pomógł gromadzącym się codzien-
nie przy Stole Pańskim doświadczyć 
namacalnego działania Jezusa, który 
swoją mocą dotykał i uzdrawiał, każ-
dego,  kto otwierał się na Jego łaskę. 
Świadczyły o tym przejęte i zapłaka-
ne ludzkie oblicza, a także osobiste 

świadectwa składane księżom po 
nabożeństwach. W tym szczególnym 
tygodniu swoją obecnością służyli 
wiernym wszyscy księża wikariusze 
z parafii Miłosierdzia Bożego, a także 
ks. Józef Bąk, proboszcz z Lewniowej, 
ks. proboszcz Wojciech Werner. Ojciec 
Krzysztof i p. Jadwiga oprócz posługi 
w kościele codziennie wspierali swą 
modlitwą osoby potrzebujące szczegól-
nej duchowej pomocy, które gromadziły 
się w kaplicy domu parafialnego.

Wszyscy parafianie zgodnie mówili, 
że czas Misji był bardzo potrzebny, 
ponieważ uświadomił im, jak głęboko 
może być zraniona ludzka natura i jak 
wiele zranień człowiek nosi w sobie 
od samego poczęcia i przez późniejsze 
lata, które rzutują na jego aktualne 
życie. Dlatego, aby mógł żyć pełnią 
życia Bożego i ludzkiego, muszą one 
być uzdrowione, a tego może dokonać 
tylko Jezus, który często posługuje się 
ludźmi jako swoimi narzędziami.

Bądź uwielbiony Panie Jezu Chry-
ste za wielkie dzieła, których dokonu-
jesz w naszym życiu!

Marta Bąk

Ks. Proboszcz Wojciech Werner i rekolekcjonista O. Krzysztof Sikora ze Zgroma-
dzenia  OO. Klaretynów.
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Serdecznie gratuluję uzyskania 
stopnia doktora nauk humani-
stycznych po obronie pracy  na 
Uniwersytecie Rzeszowskim. Ten 
życiowy sukces zbiega się jednak 
z nienajlepszą atmosferą w naszej 
oświacie: zmniejszono ilość lekcji 
historii w szkołach ponadgimna-
zjalnych; mówi się o likwidacji IPN. 
Wskazuje na to choćby sprzedaż 
jego głównej siedziby w Warszawie. 
– Panie Doktorze, czy zabiegając 
o sukces życiowy nie postawił Pan 
na ,,złego konia”?

Serdecznie dziękuję za gratulacje. 
Zupełnie niedawno, bo 28 września 
obroniłem pracę doktorską napisaną 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Mariana 
Stolarczyka. Chciałbym w tym miejscu 
złożyć Panu Profesorowi serdeczne 
podziękowania za opiekę i inspirację za-
gadnieniami, związanymi z istnieniem 
i działalnością Polskiego Stronnictwa 
Katolicko-Ludowego.

Zgadzam się z Księdzem Redakto-
rem, że obecne czasy nie są przychylne 
„historii”. Wiąże się to ze zmniejszeniem 
według nowej podstawy programo-
wej ilości godzin lekcyjnych z historii 
w szkołach ponadgimnazjalnych, gdzie 
wykłada się tylko dzieje Polski i świata 
po pierwszej wojnie światowej, a prze-
cież edukacja historyczna jest niezwykle 
ważna w kontekście poznania przyszło-
ści, ponieważ ludzie znając ją, unikną 
wielu błędów w teraźniejszości i przy-
szłości. Znaczenie historii doceniali już 
starożytni, Cyceron powiedział przecież: 
„Historia jest nauczycielką życia”. 

Polskie Stronnictwo Katolicko-Ludowe 
– mało znana karta historii Ziemi Brzeskiej - rozmowa z dr Piotrem Dudą

 Natomiast jeżeli chodzi o kwestie 
związane z Instytutem Pamięci Narodo-
wej, to od dawna ugrupowania lewicowe, 
głównie SLD, a obecnie i Ruch Palikota 
domagają się likwidacji tej instytucji, 
twierdząc, że jego zadania mogą spełniać 
prokuratury czy archiwa     i że powinno 
się raz na zawsze skończyć z rozliczeniami 
z okresu PRL. Chodzi tu głównie o lustra-
cję. Jeszcze w Polsce tak naprawdę jej 
nie było, a powinna być przeprowadzona 
w pierwszych latach III Rzeczypospoli-
tej. Jednak mimo tego, osoby związane 
i współpracujące z „bezpieką” nie powinny 
czuć się bezkarnie i bezpiecznie. 

A czy trafny i aktualny był tytuł 
rozprawy: „Polskie Stronnictwo 
Katolicko - Ludowe w Diecezji Tar-
nowskiej”?  - Gdybyśmy dziś na ulicy 
w Brzesku zapytali stu ludzi „ Co 
to jest PSK-L?” to prawdopodobnie 
prawie nikt by na to pytanie nie 
odpowiedział.

Zapewne, ponieważ działalność tego 
ugrupowania, założonego z końcem 1913 
r. przez ordynariusza tarnowskiego ks. 
bpa Leona Wałęgę, była zupełnie po-
mijana, zwłaszcza przez historiografię 
PRL, a historycy wspominali zazwyczaj 
o PSK-L tylko w kontekście walki tej 
partii z ruchem ludowym, oskarżając 
niesłusznie działaczy PSK-L o kleryka-
lizm, obskurantyzm, ponadto twierdząc, 
że trzon partii tworzyli głównie księża. 
Kapłani stanowili pewien odsetek człon-
ków ugrupowania, ale w okresie mię-
dzywojennym duchowni byli członkami 
także innych partii politycznych np. PSL 
„Piast”, Chrześcijańskiej Demokracji czy 
Narodowej Demokracji. Na szczęście po 
1989 r. działalność tej partii politycznej, 
opierającej swój program na społecz-
nym nauczaniu Kościoła katolickiego 
coraz częściej gościła w opracowaniach 
historyków i przedstawiana jest przez 
większość z nich obiektywnie. Warto 
tu wspomnieć, że wiele o działalności 
PSK-L w powiecie brzeskim pisał m. 
in. na łamach „Kościoła nad Uszwicą”, 
a wcześniej „BIM -u” prof. Stolarczyk, 
podkreślając, że członkom    i sympaty-
kom tego ugrupowania zawsze chodziło 
o dobro narodu polskiego.

Czy słuszna jest opinia, że ,,ma-
tecznikiem” w skali całej Małopol-
ski dla PSK-L była Ziemia Brzeska?

Można tak powiedzieć, ponieważ 
z Borzęcina wywodził się ks. prof. Jan 

Czuj, katecheta w brzeskim gimnazjum, 
prezes PSK-L w latach 1924 – 1934, 
trzykrotny poseł na Sejm w latach 1922 
- 1935. Ks. Czuj był zarazem cenionym 
kaznodzieją, autorem  tłumaczeń 
i opracowań wielu dzieł literatury sta-
rochrześcijańskiej m.in. „Wyznań” św. 
Augustyna. Działał w wielu stowarzy-
szeniach, także w brzeskim „Sokole”. 
Ponadto na terenie powiatu brzeskie-
go znajdowały się prężne koła PSK-L 
np. w Uszwi, Borzęcinie czy w samym 
Brzesku. Posłowie PSK-L przywią-
zywali dużą wagę do problemów 
ludności Ziemi Brzeskiej. W okresie 
od września 1924 r. do września 1925 
r. czterech posłów katolicko – ludo-
wych przeprowadziło kilkadziesiąt 
wieców i spotkań z wyborcami, a do 
Sekretariatu Stronnictwa w Brzesku 
wpłynęło od mieszkańców 1072 próśb 
o interwencję w różnych sprawach 
obywatelskich.
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 Proszę przypomnieć jeszcze in-
nych członków Stronnictwa, zwłasz-
cza tych związanych z naszym 
terenem.

Na szczególną uwagę zasługują: 
pochodzący z Niepołomic profesor Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Ignacy Czuma, prawnik, ekonomista, 
brat Waleriana Czumy, dowódcy obrony 
Warszawy we wrześniu 1939 r., ojciec 
Andrzeja Czumy, ministra sprawie-
dliwości (styczeń – październik 2009) 
w pierwszym gabinecie Donalda Tuska. 
Ignacy Czuma w Sejmie 1930-1935 
był członkiem Komisji Konstytucyjnej,  
autorem art. 19 i całego pierwszego roz-
działu Konstytucji Kwietniowej z 1935 
r., mówiącego m. in. o odpowiedzialności 
Prezydenta wobec Boga i historii. Kilka 
słów należy powiedzieć o ks. Józefie Lu-
belskim, pośle na Sejm Ustawodawczy 
z ramienia PSK-L i Sejm IV i V kadencji 
(startował z list BBWR i Obozu Zjed-
noczenia Narodowego), człowieku nie-
zwykle szlachetnym, który z mównicy 
piętnował akcję tłumienia przez władze 
sanacyjne wystąpień chłopskich z 1937 
r. oraz apelował o amnestię dla Wincen-
tego Witosa, który po procesie brzeskim 
w celu uniknięcia więzienia musiał udać 
się na emigrację do Czechosłowacji.  

Aktywnym działaczem PSK-L był 
również pochodzący z Brzeska ks. Jan 
Fortuna, który jako młody wikary 
współzakładał koła Stronnictwa w Tu-
chowie i okolicy. Sympatykiem PSK-L 
był również długoletni dyrektor brze-
skiego gimnazjum Kazimierz Missona, 
który w latach dwudziestych ubiegłego 
wieku m. in. publikował swoje utwory 
w „Kalendarzu Ludu Katolickiego”. 
Należy tutaj wymienić także znanych 
i cenionych brzeskich działaczy społecz-
nych i samorządowych np. Szczęsnego 
Chrapczyńskiego, Stefana Sukiennika 
czy Rudolfa Maaka.  Aktywnym człon-
kiem i działaczem PSK-L był Franci-
szek Stefczyk, inicjator i twórca Spółek 
Oszczędności i Pożyczek, które po jego 
śmierci przyjęły nazwę „Kas Stefczyka”, 
a obecne Banki Spółdzielcze są spad-
kobiercami jego idei. Warto dodać, że 
są  obecnie czynione starania związane 
z ogłoszeniem go Błogosławionym.

Czy nie uważa Pan, że z dorob-
ku PSK-L powinny w dzisiejszych 
czasach czerpać współczesne partie 
polityczne i czy w jakimś stopniu 
nie powinna być zachowana na 
Ziemi Brzeskiej pamięć o twórcach 
i działaczach PSK-L?

Zdecydowanie tak, ponieważ ugru-
powanie to, chociaż było nieduże, a jego 
wpływy w zasadzie nie wykraczały 
poza środkową Małopolskę, to zajmo-

wało ono się problemami ogólnopolski-
mi, starając się zawsze rozwiązywać 
je w duchu poszanowania drugiego 
człowieka i Ojczyzny. Ponadto posłowie 
i działacze PSK-L zawsze stali na sta-
nowisku, że dobro Ojczyzny powinno 
być nadrzędne w stosunku do spraw 
prywatnych i partyjnych. Trzeba za-
razem stwierdzić, że postulaty PSK-L, 
mimo upływu lat, w wielu wypadkach 
nie straciły na aktualności. Chodzi 
tutaj m. in. o zwalczanie łapówkar-
stwa, nepotyzmu czy konieczność 
zwiększenia wyda tków państwa na 
obronność i rozwój oświaty. Należa-
łoby się zastanowić, czy któraś 
z brzeskich ulic nie powinna 
nosić imienia jednego ze 
znanych brzeskich spo-
łeczników. Wydaje się, 
że na takie upamięt-
nienie zasługuje np. 
Kazimierz Missona.

Wróćmy do współ-
czesności...
Poza pracą w szko-
le opiekuje się Pan 
Młodzieżową Radą Po-
wiatu. Jak ocenia Pan 
działalność i inicjatywę 
powstania takiej grupy?

Młodzieżowa Rada Powiatu, zrze-
sza reprezentację młodzieży ze szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu brze-
skiego. Jest to grupa młodych, ak-
tywnych ludzi, którzy na rzecz swoich 
rówieśników podejmują różnorakie 
działania m. in. reprezentują uczniów 
w kontaktach ze Starostwem. Ponad-
to są organizatorami powiatowego 

turnieju „Sudoku” i powiatowych 
mistrzostw w piłce nożnej dziewcząt. 
Idea powstania Młodzieżowej Rady 
Powiatu była dobrą inicjatywą mającą 
na celu przygotować młodzież do życia 
i działalności w ramach społeczeństwa 
obywatelskiego. Mam nadzieję, że 
w niedalekiej przyszłości młodzi radni 
będą mogli opiniować niektóre uchwa-
ły Rady Powiatu Brzeskiego. 

Rozmawiał ksiądz 
Zygmunt Bochenek

Sejmowy klub katolicko – ludowy w 1926 r. Od lewej: A. Matakiewicz, 
ks. F. Dachowski, prezes klubu I. Jasiński, B. Greis i ks. J. Czuj.
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Realizując wytyczne programowe 
SKL poparło tzw. „rezolucję polską” 
chociaż była ona opracowana przez 
Ignacego Daszyńskiego / byłego 
posła do parlamentu wiedeńskiego 
i socjalistę/*. Bo tego wymagała pol-
ska racja stanu. „ Uznajemy prawo 
każdego narodu do samostanowienia 
o swojej  formie państwowej i dążymy 
do pokoju światowego, na podstawie 
porozumienia wszystkich narodów... 
napisał „ Lud Katolicki”. „Uważamy 
podział Polski /rozbiory Polski/ za akt 
gwałtu zadany narodowi polskiemu. 
Domagamy się przywrócenia nie-

SKL w pierwszych latach 
niepodległosci

zwłocznego, ze wszystkich polskich 
części złożonego państwa polskiego, 
a więc z własnym wybrzeżem, jak 
i z obszarów zamieszkałych przeważ-
nie przez ludność polską, zwłaszcza 
Śląska / Cieszyńskiego i Górnego/”.  
Z drugiej strony , kiedy Józef Piłsud-
ski powierzył misję utworzenia rządu 
Ignacemu Daszyńskiemu, ugrupo-
wanie to negatywnie oceniało próbę 
sformowania rządu socjalistycznego. 
„ Pierwsza moda / u nas/ to rządy 
socjalistyczne. Były w Rosji... to 
i u nas być muszą ”. Takiego „raju”, 
przez który rozumiano „ piekło” rzą-

dów bolszewickich w Rosji, jak głosił 
„Lud Katolicki” partia ta nie chciała 
i nie popierała. Bo przecież – jak to 
napisała w „ Pożodze” Zofia Kossak – 
Szczucka, a potwierdziły m. in. Maria 
Dunin – Kozicka i Elżbieta Heresch. 
„Władza sowietów jest przekreśle-
niem wszelkiej radości życia. Tępiąc 
wiarę, bolszewicy przekreślają radość 
poznania Boga, obcowania z nim. 
Odmawiają dwojgu ludziom prawa 
wyłącznego należenia do siebie, 
przekreślają miłość i radość miło-
ści”. To Lew Trocki /Bronschtein/, 
Radek – / Sobelshon/ , Kamieniew 

* W poprzednim artykule redakcja, bez wiedzy autora, wprowadziła dwa błędy: zniekształcono nazwisko ks. Pyźikiewicza, 
a w cytowanym wierszu pt. ,,Hymn Polski” słowo ,,upowita” zmieniono na słowo ,,spowita”.

Od Redakcji: Artykuły dr. Piotra Dudy i prof. Mariana Stolarczyka przedstawiają działalność tego samego, istniejącego w latach 
1913 – 34, Stronnictwa. Pierwszy używa nazwy PSK –L, drugi SKL. Obie te nazwy były stosowane. Tekst prof. Stolarczyka przedstawia 
działalność Stronnictwa w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości: od wyborów do Sejmu Ustawodawczego do zakończenia walk 
polsko – ukraińskich (z Zachodnio – Ukraińską Republiką Ludową).
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– / Rosenfeld/, Krasin – / Goldfarb/, 
Zinowjew – /Apelbaum/ i inni, kiero-
wali w Rosji „ krwawą wojną przeciw 
Bogu i wszystkim przykazaniom jego
...”chociaż  oficjalnie  nie przyznawali 
się do  tej wojny z „Bogiem, Jego 
uczniami i wyznawcami ”. 

Stronnictwo Katolicko-Ludowe 
zdecydowanie występowało przeciw-
ko socjalizmowi – bolszewizmowi 
i wszelkim jego przejawom. My „nie 
chcemy wyłączać Boga ze spraw 
politycznych...,/ z życia i działalno-
ści codziennej /, a ponieważ ducho-
wieństwo ...wskazuje nam jedyną, 
prawdziwą drogę do Boga i prawdy, 
dlatego wszyscy, solidarnie iść po-
winniśmy za głosem biskupa /Wałę-
gi/ i łączyć się w Związek Katolicko 
–Ludowy”, informował czytelników 
i członków jeszcze w 1914 r. „ Lud 
Katolicki”. Przecież „przyszłość nasza  
zależy od tego jakich przedstawicieli 
wybierze Ojczyzna  do Sejmu..., bo 
od tego zależało będzie, kto będzie 
rządził : czy lud wierzący, czy masoni 
i liberałowie...” . Tu musimy pod-
kreślić, że bolszewickie hasła walki 
z Bogiem, Krzyżem i religią, dotarły 
parę tygodni później nawet do Sejmu 
Ustawodawczego w Polsce. Bo byli 
tacy deputowani i działacze politycz-
ni, którym przeszkadzał  Krzyż na 
sali obrad Sejmu. Dlatego już, z pew-
nym wyprzedzeniem, podczas wieców 
i zebrań wyborczych, członkowie SKL 
publicznie i spontanicznie składali 
następującą deklarację : 

„My chcemy Boga w rodzin kole.
W troskach rodziców, dziatek snach.
My chcemy Boga w książce w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy 
dniach.”  

Były to głosy nie tylko członków 
SKL, ale całego ludu polskiego z mia-
sta nad Uszwicą , z powiatu brzeskie-
go i Polski. To  obrońcy Krzyża w sali 
sejmowej reprezentowali polską rację 
stanu. Bo przecież, jak powiadał mój 
Tato i ogromna większość mieszkań-
ców powiatu z nad Uszwicy: „Bez 
Boga, ani do proga / czytaj progu/ ”. 
Kto z Bogiem rozpoczynał , jak np. 
Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary, 
Zygmunt Waza, Jan Kazimierz, czy 
Jan III Sobieski, ten odnosił sukces 
i wieńczył zwycięstwo. Tak było pod 
Grunwaldem, Orszą , Cudnowem czy 
Wiedniem. Świadczą o tym również 
dzwony Katedry wawelskiej, w tym 
dzwon Zygmunta, które ulano z ar-
mat rosyjskich zdobytych w bitwie 
pod Orszą. Rewolucja zaś i zwią-
zane z nią przemiany polityczne 
, od 1789 r. poczynając oznaczały, 
jak to napisał „Kurier Litewski” 
wychodzący na przełomie XVIII 
i XIX w., jawne gwałcenie prawa 
przez instytucje rządowe, samobójczą 
politykę zagraniczną i katastrofalny 
deficyt.   W sądach „zbrodnia główna 
ma schronienie, wszystkie prawa są 
zgwałcone... podeptane przez ludzi 
zuchwałych..., zbójców kraj pełny. 
Obywatele w domach własnych ...nie 
są bezpieczni...”, Przy takich rządach 
prawo nie mogło wygrać z bezpra-
wiem, a prawda z zakłamaniem. 
Wielka Rewolucja francuska prawie 
zlikwidowała armię,  „magazynów nie 
ma, wypróżnione arsenały”. Na takie 
rozwiązania nie godzili się członko-
wie większości ugrupowań w Sejmie 
Ustawodawczym, w tym także SKL.

W 1919 r., jak i wcześniej w prasie 
tego Stronnictwa nie było specjal-
nych ataków na PSL „Piast”. Chociaż 
w „Piaście” nie brakowało wpływów 
socjalistycznych, a obok tego uzurpo-
wało ono sobie prawo do wiejskiego 
zaplecza wyborczego, starając się 
wyrugować z tego środowiska wszyst-
kie inne siły polityczne i moralne, 
a wśród nich SKL. Wydaje się jednak, 
że ani Wincenty Witos, ani biskup 
Leon Wałęga nie dążyli do zaostrze-
nia istniejącego konfliktu. Jednak 
ich twarde, chłopskie charaktery, 
wykluczały serdeczne porozumienie.

SKL– podczas wyborów, główny 
przeciwnik PSL „Piast” na obszarze 
powiatu brzeskiego, głosił od niego 
mniej radykalne poglądy polityczne.  
Chociaż, z drugiej strony stron-
nictwo Wincentego Witosa dążyło 
również do zjednoczenia wszystkich 
ziem polskich, obronienia i utrwa-
lenia niepodległości, gospodarczego 

wzmocnienia państwa, ugruntowania 
zasad demokratycznych i zapewnie-
nia w nim władzy ludowi polskiemu. 
Ponadto program ludowców spod 
znaku „ Piasta” zwracał uwagę na ko-
nieczność zapewnienia Polsce sojuszu 
ze zwycięskimi demokracjami zacho-
du. Uznało ono prawo narodów do 
samostanowienia i podkreślało, że 
będzie dążyć do „ unii lub federacji 
z sąsiednimi ...narodami, dla wspól-
nej pracy nad utrwaleniem własnej 
oraz ich niepodległości”, zagrożonej 
przez bolszewicki rząd Włodzimierza 
Lenina  /Ulianowa- Zederbluna/ . 
W sprawach wewnętrznych program 
kładł duży nacisk na przeprowadzenie 
reformy rolnej, tak by ziemia stała 
się „ własnością tych, którzy na niej 
pracują”. Przy tym praca miała być 
obowiązkiem obywatelskim, a dla ro-
botników przewidywano„ sprawiedli-
wy udział w zyskach” przedsiębiorstw 
i opiekę zdrowotną.

Jeżeli SKL w przededniu wyborów 
w 1919 r. raczej nie atakowało swoich 
przeciwników politycznych, to PSL 
„ Piast” w wielu wypadkach wypo-
wiadał się agresywnie w stosunku 
do innych partii politycznych, które 
usiłowały pozyskać wyborców na wsi 
brzeskiej. W każdym razie „Piast” 
rozpoczynając kampanię wyborczą, 
utworzenie nowej partii ludowej 
przez Jana Stapińskiego, uznał za 
zdradę sprawy ludowej.  Już 5 stycz-
nia 1919 r. Franciszek Makowski, 
w artykule pt. „O kierunkach polityki 
ludowej” zaatakował PSL – Lewicę 
i socjalistów. Przecież Stapiński pod-
pisał pakt z socjalistami, „ wbrew na-
jelementarniejszym zasadom polityki 
ludowej”. A dalej wyjaśniał złośliwie, 
że partia socjalistyczna „ składa się 
z ludzi biednych i bogatych, to jed-
nak nie przeszkadza , iż jednolicie 
występują jako żebracy, którzy drogą 
rewolucji chcą posiąść majątki /w pod-
tekście chłopskie i ziemiańskie/. 
Czego dokonają przez  /podniesienie/ 
podatków, reformy agrarne, zaprze-
czenie handlu i przemysłu /upaństwo-
wienie/...”. Podobnie jak SKL , PSL 
„Piast” na swoich wiecach wyborczych  
również domagał się obrony Lwowa, 
Spisza, Śląska i innych ziem polskich.

Przeciw PSL – Lewicy wystąpili 
zwolennicy „Piasta” w Borzęcinie, 
Dębnie /6. I./, Grabnie / 4.I./, Masz-
kienicach /8.I./, Strzelcach Wielkich 
/6.I.1919/, Szczurowej, Mokrzy-
skach, Uszwi /26. XII.1918/, Zakli-
czynie /7.I./ bo partia Stapińskiego 
starała się jak najgorzej „ usposobić 
ludność ” do problemu tworzenia ar-
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mii polskiej, występowała jak głosił 
„Piast”, przeciwko obronie Lwowa 
i innych zagrożonych zaborem ziem 
polskich. Podobne wiece „ Piasta ” 
odbyły się w Biadolinach Radłow-
skich /14. I. 1919 r./, Paleśnicy / 14. 
I./, Iwkowej /13. I. /, Jasieniu / 11. 
I.1919 r./,Jadownikach / 11. I./,  Ty-
mowej /12. I. i  19. XII./ i w Brzesku / 
27. XII.1918 r./. Podczas wiecu w Ty-
mowej doszło do wymiany poglądów 
między Janem Brzękiem, a ks. kan. 
Borowieckim. Bo ks. kanonik starał 
się udowodnić, że duchowieństwo nie 
ma obowiązku przekazywać użytko-
wanej ziemi na rzecz reformy rolnej. 
Zebranie to zakończyło się wyborem 
Komitetu Gminnego PSL „Piast” 
w Tymowej . W jego skład weszli: 
Józef Pachota / przewodniczący/, Jan 
Szpila /sekretarz/,Wojciech Jasnos / 
skarbnik /. Natomiast delegatem na 
zjazd powiatowy w Brzesku został 
wybrany Konstanty Goryl. Niektó-
rzy z nich / nie tylko z tego KG / po 
1945 r. działali w Związku Młodzieży 
Wiejskiej RP „ Wici”, w Stronnictwie 

Ludowym lub w innych partiach 
i związkach , nie tylko w powiecie 
brzeskim.  

Zjazdowi powiatowemu w Brze-
sku, przewodniczył Wincenty Witos. 
Na spotkaniu tym wyłoniono kan-
dydatów na posłów z powiatu brze-
skiego. Zostali nimi Wincenty Witos 
/uzyskał mandat poselski/, Jan Bryl 
z Mikołajowic k. Wojnicza /także 
uzyskał mandat poselski/, Adam 
Krężel / uzyskał mandat/, Jakub 
Bojko z Gręboszowa / uzyskał man-
dat/, Józef Mączka i Józef Piórek 
ze Strzelec Wielkich / nie uzyskali 
mandatu/, Michał Rudnik – rolnik 
z pow. bocheńskiego /nie uzyskał 
mandatu/, dr Władysław Kiernik – 
adwokat z Bochni / uzyskał mandat/, 
Jan Padło z Kielanowic / nie uzyskał 
mandatu/, Józef Gryszówka z pow. 
Dąbrowa Tarnowska/ nie uzyskał 
mandatu/. Wydźwięk antysocjali-
styczny, a po części i antysemicki 
miał wiec w Mokrzyskach. Bo socja-
liści „idący z Żydami, największymi 
wrogami ludności polskiej sprzed 
wojny i obecnie, nie mogą mieć do-
bra narodu polskiego na względzie , 
tylko dobro swej partii”. Oceniając tę 
wypowiedź, nie możemy wykluczyć, 
że jej autorowi znane były, a być 
może i komentowane w szerszym 
gronie opinie jakie o Polsce i Pola-
kach wypowiadała liberalna, wie-
deńska gazeta „ Neue Freie Presse” 
/ Nowa Wolna Prasa/ redagowana 
przez Maxsa Friedlandera, Michaela 
Etienne i Moriza Benedikta / zmarł 
w 1920 r./, deprecjonująca kulturę 
polską, umiejętności gospodarcze, 
czy polityczne Polaków, odnosząc 
się z nienawiścią do wszystkiego 
co polskie. Jak udowodnił w swoich 
badaniach naukowych Tomasz Po-
mykacz „ Nowa Wolna Prasa” / od 
1864 r./ oskarżała Polaków i inne 
słowiańskie narodowości monar-
chii habsburskiej o antysemityzm, 
klerykalizm, zacofanie, ciemnotę, 
feudalizm, rasizm, demaskowała 
wobec zaborców polską myśl niepod-
ległościową itd. / skąd my to znamy/. 
Tej wrogiej, antypolskiej propagan-
dzie przeciwstawiało się nie tylko 
PSL „Piast” i Polskie Stronnictwo 
Katolicko – Ludowe, ale i inne ugru-
powania polityczne.

6 grudnia 1918 r. odbył się wiec 
„Piasta” w Uszwi, którym kierował 
Mleczko – nauczyciel, a referat 
wygłosił prof. Ordoń. W dyskusji 
zabierało głos kilka osób. Obok 
spraw ważnych dla mieszkańców wsi 
lub związanych z walką o granice 

państwa albo z wyborami, pojawiły 
się również akcenty antykościelne. 
Dominowała jednak troska o zwycię-
stwo wyborcze PSL „Piast”. Jedna 
z uczestniczek tego wiecu / Suma-
równa/ zaapelowała do kobiet, aby 
one wraz z mężami wzięły udział 
w wyborach. Chodziło o to, że duża 
część ludności wiejskiej tak z tej, 
jak i innych wiosek, nie zamierzała 
uczestniczyć w wyborach, wychodząc 
z założenia, że „ oni ta i beze mnie 
posłów wybiorą”, albo „ do tego 
czasu nie głosowałem, to i teraz nie 
będę”. Zresztą takie przekonania 
można odnotować również w naszych 
czasach.

W powiecie brzeskim były to zwy-
cięskie wybory dla PSL „ Piast” , ale  
SKL odniosło również spory sukces 
zdobywając poparcie 4398 osób, czyli 
ponad 13% głosujących i uzyskując 
dwa mandaty poselskie /ks. Józef 
Lubelski i Antoni Matakiewicz/ . 
W samym Brzesku wybory wygrali 
kandydaci żydowscy, na których od-
dano ponad 57% ważnych głosów, ale 
nie wystarczyło to , by w tym okręgu 
wyborczym zdobył mandat poselski 
reprezentant wyznania mojżeszo-
wego. Można natomiast powiedzieć, 
że wyznawcy religii mojżeszowej, 
głosowali na swoich kandydatów. 
Z pozostałych miasteczek powiatu, 
SKL zwyciężyło jedynie w Zakli-
czynie, chociaż w Brzesku również 
pokonało PSL „Piast”, na które 
głosowało zaledwie 39 wyborców. 
Ostatecznie SKL wprowadziło do 
Sejmu 5 reprezentantów, czyli obok 
wcześniej wymienionych deputowa-
nych jeszcze ks. Kazimierza Kotulę, 
Piotra Majchera i Jana Potoczka . 

prof. dr. hab. Marian Stolarczyk
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Kto choć raz uczestniczył w wielkiej 
plenerowej tanecznej zabawie charyta-
tywnej pod nazwą Bal Pod Gwiazdami 
w Gnojniku, ten wie, że spędzone tam 
godziny nie są zmarnowane. W sobotę, 
14 lipca, odbyła się szósta już edycja 
imprezy organizowanej przez lokalną 
społeczność. Niezmiennie od lat cał-
kowity dochód z Balu… przeznaczony 
jest na budowę, a obecnie wyposażanie 
kościoła p.w. Matki Bożej Fatimskiej 
w Gnojniku.

 Sprawami organizacyjno - lo-
gistycznymi zajmuje się młodzież 
z miejscowego oddziału Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży oraz chętni 
i aktywni mieszkańcy wsi. 

W tym roku w przeprowadzeniu 
Balu nie przeszkodził nawet rzęsisty 
deszcz, który do północy straszył 
organizatorów i przybyłych gości. 
Jednak wbrew wszelkim obawom, 
wszyscy dobrze się bawili, początkowo 
nieśmiało tylko wychylając się spod pa-
rasoli. Znaleźli się śmiałkowie, którzy 
w strugach mocnego deszczu tańczyli 
przed sceną, a uśmiechy nie schodziły 
im z ust. Ci, którzy czekali, aż opady 
ustąpią, korzystali z pyszności dostęp-
nych na stoiskach gastronomicznych – 
między innymi ciast, bigosu, kiełbasek 
z grilla, a nawet barszczu czerwonego 
z pasztecikami oraz kupowali cegiełki 
z atrakcyjnymi upominkami.

Po kilku godzinach odbyło się loso-
wanie nagród głównych, a wśród nich: 
wycieczki do Włoch ufundowanej przez 
księdza proboszcza Mariana Zapióra, 
odkurzacza, kuchenki mikrofalowej, 
miksera, dwóch wiatraków, obrazu Pana 
Jezusa Miłosiernego oraz kilku innych. 

TAK SIĘ BAWI GNOJNIK

Na kilka chwil przed północą, jak 
gdyby wraz z rozpoczęciem nowego dnia, 
deszcz ustał. Spokojni o fryzury i ubra-
nia goście ruszyli w tany w rytm muzyki 
granej przez zespół FETA BAND. Ra-
dosna zabawa trwała do białego rana.

Ci, którym mało było sobotnich 
wrażeń, mogli spędzić niedzielę pod 
wpływem piłkarskich emocji. Drugiego 
dnia na stadionie odbył się bowiem 
Turniej Dzikich Drużyn o Puchar 
Proboszcza. Wzięło w nim udział pięć 
drużyn, spośród których pierwsze 
miejsce zajęła „Unia Centrum Stara 
Wieś”, broniąc tym samym tytułu 
sprzed roku, na drugim, po dzielnej 
walce uplasowały się „Byki” z Wój-
tówki, a piłkarze z „Huraganu Puste” 

piękną grą pokazali, że zasłużenie 
stoją na najniższym stopniu podium. 
Puchary wręczał Ksiądz Proboszcz, 
gratulując zaangażowania i sportowej 
rywalizacji. Radość z wzięcia udziału 
w turnieju była tym większa, że gracze 
na co dzień nie są członkami żadnych 
klubów sportowych. Drużyny powstały 
spontanicznie na wieść o możliwości 
spędzenia niedzieli pod znakiem pił-
karskich emocji.

Bal Pod Gwiazdami jest wyjątkowy 
z różnych względów. Mianowicie, do 
organizacji może się włączyć każdy, 
kto ma na to chęć, przygotowanie im-
prezy możliwe jest tylko i wyłącznie 
dzięki wolontaryjnej pracy młodzieży 
i wielu mieszkańców wsi oraz dobrej 
woli miejscowych władz i lokalnych 
przedsiębiorstw, a charytatywny cha-
rakter imprezy pozwala czuć, że robi 
się coś wielkiego.

Wydarzenie to nie miałoby miejsca, 
gdyby nie wsparcie finansowe i rzeczo-
we wielu osób i firm, którym należą się 
serdeczne słowa wdzięczności. 

Żadna przeznaczona złotówka i wy-
konana czynność na rzecz organizacji 
Balu Pod Gwiazdami  nie poszła na 
marne, a za każde dobro serdecznie 
dziękujemy. Dochód z imprezy wyniósł 
około 21,5 tysiąca złotych. Kwota ta 
zasiliła konto parafii z przeznaczeniem 
na dalsze prace przy wyposażaniu 
nowego kościoła. Wrażeń i wspomnień 
uczestników  nie da się  wycenić.

Kinga Staniszewska
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Kilka miesięcy temu odszedł do 
wieczności Człowiek, przez długie lata 
mieszkający w Krakowie, który był ze 
mną blisko spokrewniony. Ponad 20 
lat temu uległ poważnemu wypadkowi, 
w wyniku którego uszkodził kręgosłup. 
Z tego też powodu, znaczną część swo-
jego życia spędził w murach szpitalnych  
i w zakładzie opiekuńczym w Krakowie 
na ul. Radziwiłłowskiej .Wolą rodziny 
było, aby go pochować w rodzinnym gro-
bie na cmentarzu parafialnym w Uszwi. 
Tak się złożyło, że byłem tą osobą, która 
załatwiała wszelkie formalności z tym 
związane, a także niejako dziedzicem 
„spadku”, który po sobie zostawił. Muszę 
przyznać, że dorobek życia miał bardzo 
„imponujący”. Oprócz kilku rzeczy oso-
bistych, głównie przyborów toaletowych, 
wujek Stefan nie miał praktycznie nic, 
co można by było faktycznie odziedziczyć 
i zabrać ze sobą. Po tym, co zobaczyłem, 
uświadomiłem sobie, że można spokojnie 
przejść przez życie, doczekać godziwego 
wieku i szczęśliwym odejść do wieczno-
ści. Jakże wymowne stały się dla mnie 
słowa z Ewangelii św. Marka, przewi-
dzianej w kalendarzu liturgicznym na 
XV. niedzielę zwykłą, zasłyszanej kilka 
tygodni temu w kościele parafialnym „(...) 
i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali 
na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, 
ani pieniędzy w trzosie ...”. Ów Czło-
wiek nie zostawił rzeczy materialnych, 
ale miał za to przy sobie dwa różańce. 
Jeden z nich, nazwijmy go „tradycyjny”, 
który został włożony do trumny, zgodnie 
z powszechnym zwyczajem i drugi - nieco 
„odmienny”, który stał się źródłem moich 
dociekań oraz inspiracją do zgłębienia 
nabożeństwa, czy raczej modlitwy, której 
dotychczas nie znałem, a także de facto 
do napisania niniejszego tekstu. „Tajem-
nicza” koronka składała się z 33 ziaren 
różańca i była w kolorze czerwonym. 
Każda z sześciu cząstek miała po pięć 
paciorków”, zaś ostatnia jedynie trzy. 
Udało się nam ustalić, że jest to Koronka 
do Najdroższej Krwi  Chrystusa Pana. 

Różaniec ten, jest nieco inny, niż 
tradycyjny. 33 paciorki w kolorze czer-
wonym, mają przypominać o tym, że 
całe życie Jezusa brało udział w zbaw-
czej ofierze Jego Krwi, począwszy od 
obrzezania, a skończywszy na otwarciu 
boku włócznią. Owe 33-krotnie odma-
wiane „Ojcze nasz ...”, są podzielone na 
7 tajemnic, które odpowiadają siedmiu 
przelaniom Krwi Chrystusa. Modlitwę 
powtarza się w sposób medytacyjny, aby 

Nabożeństwo do 
Najdroższej Krwi Chrystusa Pana

ofiarować się razem z Jezusem, 
Ojcu Niebieskiemu dla zbawie-
nia świata. Każda z sześciu 
tajemnic ma 5 razy „Ojcze 
nasz ...”, zaś ostatnia jedynie 
trzy. Modlitwy i teksty przy 
poszczególnych tajemnicach tej 
„Drogi Krwi Chrystusa” mogą 
pomagać nam w odnalezieniu 
znaczenia i obecności Krwi 
Chrystusa w naszym życiu.

Kiedy podzieliłem się z ks. 
redaktorem Zygmuntem Bo-
chenkiem moim „problemem”, 
uznaliśmy wspólnie, że ta 
tajemnicza i mało znana do-
tychczas koronka, którą po 
sobie pozostawił wujek Stefan, 
może stanowić Jego swoisty 
testament do zrealizowania. 
To „zadanie domowe”, jest 
niejako naszym obowiązkiem, 
zważywszy przede wszystkim 
na - zbliżający się właśnie 
- Rok Wiary. Zdaniem ks.  
Bochenka, ogromne pokłady 
tajemnicy oraz znaczenia 
męki i śmierci w zbawczym dziele 
człowieka, zawiera  Litania do Naj-
droższej Krwi Chrystusa Pana, którą 
ten ksiądz, często zadaje za pokutę. 
Z ubolewaniem stwierdza, że jest ona 
- dla niektórych penitentów - mało 
znana, bądź w ogóle nie znana. 

Wtedy skojarzyłem sobie, że w uszew-
skiej parafii odmawiają „czerwoną koron-
kę” Zapytałem o to ks. proboszcza Jana 
Kudłacza. Oto jego odpowiedź:

- W naszej parafii, już od pięciu lat 
istnieje grupa modlitewna czcicielek 
Najświętszej Krwi Chrystusa. Do tej 
pory zawiązały się dwa kółka czerwone-
go różańca. W każdy pierwszy czwartek 
miesiąca odmawiana jest koronka. Mam 
nadzieję, że w Roku Wiary, znajdą się 
kolejni chętni do odmawiania i rozwa-
żania tajemnic Koronki

Koronkę do Najdroższej Krwi rozpo-
czynamy wezwaniem:

P. Boże wejrzyj ku wspomożeniu 
memu. W. Panie pośpiesz ku ratunkowi 
memu. P. Chwała Ojcu… W. Jak była…

W poszczególnych tajemnicach od-
mawiamy:  5 x Ojcze nasz, w siódmej 
– 3 x Ojcze nasz. Na końcu tajemnicy 
mówimy: Chwała Ojcu… a następnie 
prośbę: P. Ciebie Panie prosimy, wspo-
móż sługi swoje. W. Które odkupiłeś 
swoją Przenajdroższą Krwią.

***

Tak się przedziwnie zdarzyło, że na 
początku lipca miałem okazję osobiście 
doświadczyć i jeszcze mocniej zgłębić 
tajemnicę Krwi Chrystusa. Podczas 
wycieczki do Brukseli, na trasie  naszego 
zwiedzania, znalazło się również histo-
ryczne miasto Bruggia, w którym - jak 
się okazało - znajduje się właśnie Bazyli-
ka Świętej Krwi (Heilig-Bloed Basiliek), 
gdzie przechowywana jest ampułka 
z Krwią Chrystusa. Nie ukrywam, że 
właśnie z tego powodu, to miejsce bardzo 
mnie zafascynowało.

Źródła historyczne podają, żę relikwie 
znalazły się w Belgii w czasie wypraw 
krzyżowych. Buteleczkę z materią na-
sączoną Krwią Chrystusa do Brugii 
przywiózł z Jerozolimy książę Diederik 
van den Elzas (Thierry Alzacki), który 
brał udział w drugiej krucjacie (lata 1147-
1149). Darować miał mu ją – jako swemu 
zięciowi - król Jerozolimy, Baldwin III,  - król Jerozolimy, Baldwin III, 
który który wcześniej w Grobie Chrystusa wcześniej w Grobie Chrystusa 
odnalazł, z pomocą nowo - powstałego odnalazł, z pomocą nowo - powstałego 
zakonu templariuszy, pojemnik z Krwią zakonu templariuszy, pojemnik z Krwią 
Przenajświętszą. Gdy aPrzenajświętszą. Gdy ampułkimpułki, w któ-, w któ-
rej zabezpieczono nasączoną Krwią rej zabezpieczono nasączoną Krwią 
płótno, dotknęła Sybilla, żona Thierre-płótno, dotknęła Sybilla, żona Thierre-
go, cierpiąca na trąd, miała zostać cu-go, cierpiąca na trąd, miała zostać cu-
downie uzdrowiona…  Cenna ampułka downie uzdrowiona…  Cenna ampułka 
miała dotrzeć do Brugii w 1150 roku. miała dotrzeć do Brugii w 1150 roku. 
Została umieszczona w kaplicy specjal-Została umieszczona w kaplicy specjal-
nie w celu jej uczczenia wybudnie w celu jej uczczenia wybudowanej.
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Najstarsze zachowane dokumenty 
mówiące o Najświętszej Krwi w Brugii, 
pochodzą z 1256 r. Po przywiezieniu do 
miasta, płótno z zakrzepniętą krwią, 
miało wyglądać dokładnie tak, jak ma 
to miejsce dzisiaj. Ale przekazywane 
z pokolenia na pokolenie, podanie głosi, 
iż po paru tygodniach Krew zaczęła się, 
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W dowód uznania pracy dla dobra 
Cerkwi, w imieniu Świętego Soboru 
Biskupów Polskiego Autokefalicznego 
Kościoła Prawosławnego, Stanisław 
Ciuba - mieszkaniec Brzeska i wieloletni 
członek dyrekcji browaru Okocim przed 
jego prywatyzacją,  został w sierpniu 
odznaczony orderem III-go stopnia Świę-
tej Równej Apostołom Marii Magdaleny 
- najwyższym odznaczeniem Kościoła 
wschodniego w Polsce. Okazją do wręcze-
nia orderu, było wyświęcenie prawosław-
nej cerkwi w Regietowie, którego dokonał 
Jego Eminencja Wielce Błogosławiony 
Sawa, metropolita warszawski i całej 
Polski, który przewodniczył również 
Świętej Liturgii. 

- Jestem bardzo zaskoczony tak 
wielkim wyróżnieniem i uznaniem 
mojej pracy na rzecz budowy i rozwoju 
lokalnego kościoła prawosławnego w 
Gładyszowie i Regietowie - powiedział 
Stanisław Ciuba po odebraniu orderu, 
nie kryjąc przy tym wzruszenia. 

Brzeszczanin odznaczony 
orderem Marii Magdaleny

w każdy piątek ok. 6:00 wieczorem, 
upłynniać. Owe zjawisko miało trwać, aż 
do roku 1325. W 1310 r. papież Klemens 
V wydał bullę udzielającą odpustów piel-
grzymom odwiedzającym i adorującym 
relikwię Krwi w Brugii. Dziś relikwia 
Krwi przechowywana jest w górnej 
kaplicy bazyliki Najświętszej Krwi 
(Heilig-Bloedbasiliek) w Brugii – mieście 
nazwanym przez znanego w XIX w. po-
etę Guido Gezelle „kopią Ziemi Świętej”. 
Kawałek płótna z widocznymi śladami 
Krwi umieszczony jest w kryształowej 
ampułce, zabezpieczonej korkiem ob-
wiązanym złotym sznurkiem i zalako-
wanym czerwonym woskiem. Relikwią 
znajduje się z kolei w szklanym cylin-
drze uwieńczonym - po obu stronach 
- złotymi koronami. Wygrawerowana 
na cylindrze data („MCCCLXXXVIII 
die III maii” – 3 maj 1388 r.) wskazuje 
na czas jej zamknięcia. Całość przecho-
wywana jest we wspaniałym srebrnym 
tabernakulum z rzeźbą Baranka Bożego 
i aniołami podtrzymującymi szklany 
cylinder. Corocznie, w dniu święta 
Wniebowstąpienia, ulicami Brugii prze-
chodzi  - mająca swe początki jeszcze 
w XIII w. - procesja Najświętszej Krwi 
Pańskiej, a ubrani w historyczne stroje  
mieszkańcy odtwarzają przybycie do 
miasta księcia Flandrii z drogocenną 
ampułką… Marek Białka 

DOPOWIEDZENIE…

Moja rozmowa z Markiem Białką miała niespodziewany – dla nas obydwu - 
ciąg dalszy…

Był wieczór 28 czerwca, pierwszego dnia pielgrzymki do Ars, Fatimy i San-
tiago de Compostela, w której uczestniczyłem. Przekraczaliśmy właśnie granicę 
polsko – niemiecką po kilkugodzinnym postoju w Bolesławcu. Zatrzymaliśmy się 
tam na kolację w klasztorze – sanktuarium Najdroższej Krwi. Jego opiekunkami 
są siostry Adoratorki Krwi Chrystusa. Ich założycielką była żyjąca w pierwszej 
połowie XIX w. Włoszka, św. Maria de Matias. Warto dodać, że nabożeństwa, 
rekolekcje i cała działalność duszpasterska i wychowawcza sióstr cieszy się 
wielkim uznaniem w tym przygranicznym regionie i w całym Dolnym Śląsku. 
Potwierdza to fakt, że przed kilku laty władze miasta obrały św. Marię de Matias 
Patronką Bolesławca, tak, jak Patronem Brzeska jest św. Jakub.

W programie niespodziewanej dla nas wizyty było oczywiście nabożeństwo 
ku czci Krwi Przenajświętszej. I właśnie, kiedy po wyruszeniu w dalszą drogę 
przeglądałem otrzymane od sióstr pamiątki i informacje, zadzwonił do mnie 
p. Marek. Okazało się, że przebywa w Belgii I nieoczekiwanie dla siebie ( nie 
było tego w programie ich wycieczki), poznał w starożytnej Brugii koło Brukseli 
istniejące od XIII w. sanktuarium poświęcone Krwi Pana Jezusa. Poruszony 
tym wydarzeniem chciał mi o tym jak najszybciej opowiedzieć. Kończąc wymia-
nę swych wrażeń i refleksji uznaliśmy, że to nieplanowane wcześniej, prawie 
równoczesne odwiedzenie przez nas tych miejsc kultu Krwi Chrystusa,  – eu-
ropejskiego w Brugii i polskiego w Bolesławcu – utwierdza nas w przekonaniu, 
że powinniśmy dać o tym świadectwo i zachęcać innych do zapoznania się 
i praktykowania tego nabożeństwa.

 Ks. Zygmunt Bochenek
PS.
Siostry w Bolesławcu prowadzą Stowarzyszenie Krwi Chrystusa. Zaintere-

sowani przynależnością do niego, a także otrzymaniem modlitewników, koronek 
do Krwi Chrystusa, powinni pisać na adres: Centrum Duchowości, ul. Zgorzelecka 
27, 59 -700 Bolesławiec.Tel: 75 732.24.25; kom: 728 955 657;  strona internetowa: 
www.adoratorki.pl, e-mail: centrum@adoratorki.pl
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W uroczystości wyświęcenia cerkwi 
uczestniczyło wielu hierarchów Kościoła 
prawosławnego, którzy przyjechali do 
Regietowa z różnych zakątków Polski. 
Obecni byli również przedstawiciele 
władz rządowych i samorządowych oraz 
przedstawiciele monastyru ukraińskiego 

i proboszcz miejscowej prafii rzymsko-
-katolickiej.

- Bogu niech będą dzięki za tych 
wszystkich ludzi, którzy tak wiele serca, 
pracy, czasu i poświęcenia włożyli w 
budowę tej cerkwi  -  mówił po zakoń-
czeniu Świętej Liturgii ks. Arkadiusz 
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Z ogromną troską i zaangażowaniem 
przygotowywał ks. proboszcz Krzysztof 
Klimczak gosprzydowską wspólnotę 
parafialną do przeżywania odpustu ku 
czci Narodzenia NMP. Misje parafialne, 
Wielka Nowenna do Matki Bożej przez 
pięć pierwszych sobót miesiąca,  coty-
godniowe środowe nowenny, spowiedź 
przed odpustem – to tylko niektóre 
elementy wielkiego przygotowania. Ten 
dzień stał się wyjątkowy nie tylko ze 
względu na uroczystość odpustową, ale 
również ze względu na to, że stanowił on 
początek peregrynacji kopii cudownego 
obrazu Matki Bożej Gosprzydowskiej po 
domach w parafii. 

W niedzielę 9 września, na długo 
przed godziną 11.00 w kościele i na 
placu zaczęli gromadzić się pielgrzymi. 
Ludzie w skupieniu wchodzili do kościoła, 
szepcząc słowa modlitwy, podziękowania 
i prośby, przechodzili na kolanach za 
ołtarz. Przed konfesjonałami ustawiały 
się kolejki. 

O godzinie 11:00 rozpoczęła się 
uroczysta suma odpustowa, której 
przewodniczył bp Władysław Bobowski. 
Wraz z księdzem Biskupem Najświętszą 
Ofiarę przy ołtarzu polowym sprawowali 
kapłani: ks. Józef Drabik – dziekan, ks. 
proboszcz Krzysztof Klimczak, ks. prałat 
Władysław Bielatowicz, o. Józef Baka-
larz, o. Jerzy Bakalarz oraz najmłodszy 
z księży rodaków ks. Piotr Pasek. 

W homilii ks. Biskup podkreślił, że 
od Matki wraca się lepszym. Trzeba tyl-
ko wsłuchać się w Jej głos i zaufać. Ks. 
Biskup prosił, aby z miłością przyjąć do 
domu Maryję. Aby uczyć się od niej wiary, 

Od Matki wraca się lepszym

modlitwy, pokory i ofiarowania. Życzył, 
aby to bezpośrednie spotkanie z Matką, 
było dla każdej rodziny umocnieniem, 
aby ożywiło wiarę, nadzieję i miłość. 

Bezpośrednio po uroczystości kopia 
łaskami słynącego obrazu powędrowała 
do pierwszej rodziny.

Łaskami słynący obraz Matki Bo-
żej Gosprzydowskiej – Pocieszycielki 
Umierających - znajduje się w głównym 
ołtarzu kościoła. Od ponad 300 lat jest 
otoczony czcią i szczególnym kultem. 
Do gosprzydowskiego sanktuarium od 
wieków przyjeżdżają i przychodzą wierni 
indywidualnie lub w zorganizowanych 
pielgrzymkach. Najwięcej pielgrzymów 
gromadzi odpust 8 września, wielu przy-
bywa tu z intencją odbycia spowiedzi. 

W tym miejscu wierni doznają licznych 
łask w cierpieniach, doświadczeniach 
życiowych i chorobach.

Kopia łaskami słynącego obrazu Mat-
ki Bożej Gosprzydowskiej pielgrzymuje 
po domach po raz pierwszy. Ks. Rafał 
Główczyk celebrujący wrześniowe czuwa-
nie w ramach Wielkiej Nowenny zachęcał 
słowami ks. kard. Stefana Wyszyńskiego: 
„Idzie do Was Maryja, Matka Chrystuso-
wa, aby Wam uczynić wielki rachunek 
sumienia. Jak wygląda wasze życie, 
jak wygląda wasza wiara? Czy jesteście 
trzeźwi, czy macie miłość wzajemną w ro-
dzinie, sąsiedztwie, w miejscu pracy? Nie 
lękajcie się Jej przyjąć. Przyjmijcie całym 
sercem Matkę. Bądźcie blisko Niej. Ona 
zapewni wam zbawienie.” Ewa Prus

Barańczuk, proboszcz parafii prawo-
sławnej w Gładyszowie, do której należy 
cerkiew pw. św. Michała Archanioła 
w Regietowie. Szczególnie dziękuje 
Panu Stanisławowi Ciuba, prezesowi 
Stadniny Koni Huculskich Gładyszów 
sp. z o.o. w Regietowie za wszelką 
okazaną pomoc, jaką na co dzień od 
Niego doświadczam - dodał miejscowy 
duchowny. Świątynię - w tradycyjnym 
łemkowskim stylu - zaprojektował dr 
inż. architekt Andrzej Tokajuk z Bia-
łegostoku, zaś autorem polichromii 
jest Gabriela Janik, absolwentka kra-
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Budowa cerkwi trwała niespełna 4 
lata. W 2008 roku wmurowany został 
kamień węgielny. Aktu tego dokonał 
Jego Ekscelencja Adam arcybiskup 
przemysko - nowosądecki. Mając na 
względzie zakończoną niedawno hi-

storyczną wizytę Jego Świątobliwości 
Cyryla I-go, Patriarchy Moskwy i całej 
Rusi, a także historyczny gest pojedna-
nia obu Kościołów podpisany na Zamku 

Królewskim w Warszawie, warto bliżej 
poznać historię, kulturę, a – przede 
wszystkim – bogatą liturgię Kościoła 
wschodniego.  Marek Białka
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Mądrość, uczciwość, rozległość zdo-
bytej wiedzy, rzadko dzisiaj spotykana 
klasa w sposobie bycia, a przy tym 
spory dystans do samego siebie, jakieś 
szlachetne pomieszanie skromności 
z pokorą – wszystkie te cechy pozwalały 
ludziom, których Opatrzność zetknęła 
z tym Człowiekiem czuć się podmioto-
wo… Miałem i ja szczęście i zaszczyt 
poznać Profesora, odbyć z nim szereg 
rozmów i wielokrotnie przekonać się ile 
znaczy obcowanie z kimś autentycznie 
mądrym w tzw. naszych czasach, gdy 
to, co zaledwie przemądrzałe próbuje 
niezdarnie stroić się w szaty mądrości, 
zaś liczni zbyt łatwo ulegają złudzeniu, 
myląc atrapę z prawdą…

To była pierwsza refleksja, jaka 
nawiedziła mnie 26 maja br. na wieść 
o śmierci prof. zw. dra hab. Jana Ma-
riana Włodka, wybitnego naukowca, 
nauczyciela akademickiego, organi-
zatora działań badawczych,  członka 
licznych gremiów oraz towarzystw. 1 
Profesor zmarł w Krakowie w wieku 
88 lat,  w mieście, w którym spędził 
prawie całe swoje życie. Tam się urodził 
26 stycznia 1924 roku i tam również 
uczęszczał do szkół (maturę zdał pod-
czas II wojny światowej na tajnych 
kompletach). Już po wojnie ukończył 
studia na Wydziale Rolniczym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, gdzie następnie 
podjął pracę zawodową. Nie ominęły 
go „czystki stalinowskie”, w wyniku 
których utracił u zarania lat 50. stałe 
zajęcie. Po pewnym czasie znalazł jed-
nak zatrudnienie w Polskiej Akademii 
Umiejętności, potem zaś w Polskiej 
Akademii Nauk, gdzie do kresu swej 
pracy badawczej związany był z Zakła-
dem Biologii Wód Instytutu Ochrony 
Przyrody. Stosunkowo szybko osiągał 
kolejne szczeble kariery naukowej, jako 
że już w 1949 roku uzyskał stopień 
doktora agronomii, w 1962 doktora 
habilitowanego, w 1980 profesora nad-
zwyczajnego, a niedługo później przy-
znano mu uzwyczajnienie profesury. 
Pasją Profesora był świat fauny wodnej; 
szczególną uwagę w swoich docieka-
niach badawczych poświęcił hodowli 
karpi, a metody statystyczne w bada-
niach biologicznych, które wprowadzał 
i upowszechniał, są obecnie traktowane 
jako prekursorskie. Warto pamiętać, 
że był jednym z założycieli Polskiego 

1  Szerzej na ten temat pisał Jerzy Wyczesany. 
Por.  tegoż, In memoriam. Prof. zw. dr hab. 
Jan Włodek 1924-2012,  “Brzeski Magazyn 
Informacyjny” 2012, nr 6, s. 29-31.

Wspomnienie o Profesorze Janie M. Włodku

Towarzystwa Hydrobiologicznego, a od 
1982 roku jego przewodniczącym. 

Poza działalnością stricte zawodową 
był Jan M. Włodek postrzegany jako 
znawca zagadnień wojskowych i wojen-
nych, co potwierdza jego członkostwo 
w Komisji Historii Wojen i Wojskowości 
Polskiej Akademii Umiejętności. Udzie-
lał się także w Polskim Towarzystwie 
Ziemiańskim (był wiceprezesem Od-
działu Krakowskiego). Napisał hasła 
osobowe do Polskiego słownika biogra-
ficznego oraz do kilkutomowej edycji 
Ziemianie  polscy XX wieku. Słownik 
biograficzny.

Rozliczne zainteresowania, ślady 
wielu lektur, szerokie zakorzenienie 
w kulturze, pracowitość i aktywność, 
pragnienie służenia dobru, gotowość 
poświęcania się dla spraw słusznych 
wyniósł Profesor niewątpliwie jeszcze 
z rodzinnego gniazda. Jego matką była 
Zofia Albina Goetz-Okocimska, córka 
barona Jana Albina Goetza-Okocim-
skiego, doktor filozofii, publicystka, 
pisarka, znana z działalności na rzecz 
stowarzyszeń katolickich i charyta-
tywnych, tłumaczka (przełożyła na 
język polski m.in. pisma św. Tomasza 
z Akwinu i dzieło Josepha Ratzingera 
Wprowadzenie w chrześcijaństwo). Oj-
cem natomiast Jan Zdzisław Włodek, 
profesor Wydziału Rolniczego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, dyplomata, 
właściciel dóbr Dąbrowica nieopodal 
Gdowa oraz Buda Tuszowska koło Kol-

buszowej (zmarł w 1940 roku, wkrótce 
po powrocie z obozu koncentracyjnego 
KL Oranienburg-Sachsenhausen, gdzie 
został wywieziony przez hitlerowców 
wraz z wieloma innymi profesorami 
w 1939 roku w wyniku złowieszczego 
planu Sonderaktion Krakau).

Jan M. Włodek sporo także uczy-
nił dla upamiętnienia tradycji swego 
znakomitego rodu, czego przykładem 
mogą być m.in. dwie publikacje książ-
kowe jego autorstwa: Goetz-Okocimscy. 
Kronika rodzinna 1590-2000, Kraków 
2001 oraz Jan Włodek. Legionista, dy-
plomata, uczony, Kraków 2009.

Na uroczystości pogrzebowe Profe-
sora, jakie odbyły się na krakowskim 
cmentarzu Rakowickim 4 czerwca 
2012 roku, przybyło wiele osób, w tym 
najbliższa Rodzina, duchowni, przy-
jaciele, znajomi, współpracownicy, 
dawni studenci, delegacje towarzystw 
i organizacji a także wojskowa kom-
pania honorowa. Kilka dni później, 
w niedzielę 10 czerwca, została również 
odprawiona Msza św. w okocimskiej 
świątyni, na którą ks. prałat Stanisław 
Gutowski zaprosił bliskich Profesora 
oraz parafian. Podczas tej uroczystości 
ks. Gutowski zwrócił się do zgromadzo-
nych tymi słowy:

Droga Rodzino śp. Profesora Jana 
Włodka, szanowni uczestnicy tej Naj-
świętszej Ofiary za spokój jego nieśmier-
telnej duszy! W Ewangelii św. Jana, 
w rozdz. 14, czytamy słowa Pana Je-
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zusa: „Niech się nie trwoży serce wasze. 
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! 
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powie-
dział. Idę przecież przygotować wam 
miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam 
miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was 
do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 
jestem” /J 14, 1-3/. Tak mówił Pan Je-
zus do apostołów, gdy się z nimi żegnał 
w wieczerniku przed swoją Męką. Jakże 
wielką pociechą są te słowa szczególnie 
dla tych, którzy żegnają się z bliską 
sobie osobą w czasie pogrzebu…

Uroczystościom pogrzebowym śp. 
prof. Jana Włodka na cmentarzu Ra-
kowickim przewodniczył ks. kardynał 
Franciszek Macharski, a we Mszy św. 
koncelebrowanej brało udział siedmiu 
kapłanów, między innymi proboszcz 
z Okocimia, ks. dr Wiesław Pieja. 
Z naszego środowiska śp. prof. Jana 
pożegnali na cmentarzu w Krakowie 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Gmi-
ny Brzesko z burmistrzem Grzegorzem 
Wawryką, przedstawiciele Starostwa 
Powiatowego, naszej szkoły w Oko-
cimiu,  członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Ziemi Okocimskiej z pre-
zesem Franciszkiem Brzykiem oraz 
okocimscy parafianie.

Śp. prof. Jan będzie jeszcze żył tu na 
ziemi w pamięci swojej kochanej siostry 
Zofii oraz bliższej i dalszej rodziny, 
w pamięci współpracowników i konty-
nuatorów jego naukowego dziedzictwa, 
w pamięci tych, którzy go znali, a szcze-
gólnie tych, którym w swoim długim 
życiu wyświadczył jakieś dobro. Tu na 
ziemi będzie żył w ludzkiej pamięci, ale 
jego prawdziwy, wieczny żywot rozpo-
czął się niedawno wraz z przejściem do 

domu Ojca – Boga. Profesor otrzymał 
podczas chrztu św. łaskę uświęcającą, 
czyli zaczątek życia nadprzyrodzonego 
i o tę łaskę troszczył się przez wszystkie 
dni swego ziemskiego wędrowania. 
Śp. prof. Jana znałem od 1974 roku, 
kiedy ks. arcybiskup Jerzy Ablewicz 
skierował mnie do pracy w parafii 
Okocim (proboszczem był wówczas ks. 
kanonik Franciszek Kazek). W tamtym 
czasie spotkałem się po raz pierwszy 
z członkami przezacnej rodziny Go-
etzów-Okocimskich, między innymi 
z córkami Jana Albina Goetza-Oko-
cimskiego, a więc z Zofią Włodkową, 
Marią Komornicką i Elżbietą Badeni, 
które przybywały w towarzystwie swo-
ich dzieci, zatem i prof. Jana Włodka. 
Przyjeżdżali oni do kościoła w Oko-
cimiu, aby się pomodlić za zmarłych 
ze swojej rodziny, którzy spoczywają 
w podziemiach świątyni.

Pana prof. Jana bardzo ceniłem 
i podziwiałem jego dobroć oraz szla-
chetność. Był człowiekiem bardzo 
wykształconym, profesorem Polskiej 
Akademii Nauk, władającym kilkoma 
językami. Z jednej z mów pogrzebo-
wych w Krakowie dowiedziałem się, 
że był autorem około 90-ciu poważnych 
opracowań naukowych. Równocześnie 
był człowiekiem dla wszystkich bardzo 
życzliwym, kierującym się  zasada-
mi  świadomego, głęboko wierzącego 
katolika. Podziwiałem jego pobożność 
-  uczestnicząc we Mszy św. zawsze 
przystępował do komunii św., kierował 
się w życiu prawdami wiary. Spoty-
kałem się z Profesorem dosyć często, 
zarówno w czasach komunistycznych, 
jak i w wolnej Polsce. Zawsze mieliśmy 
sobie dużo do powiedzenia…

Za dobre i pobożne życie, za wspa-
niały przykład człowieka uczonego, 
a jednocześnie głęboko wierzącego 
i praktykującego mamy nadzieję, 
że Bóg wynagrodził go szczęśliwym 
życiem w niebie, które zostało przy-
gotowane dla ludzi kierujących się 
Ewangelią. Mamy jednak świadomość, 
że każdy z nas – po grzechu pierwo-
rodnym – jest skłonniejszy do złego, 
niż do dobrego. Każdy z nas czasem 
upada, bez grzechu była bowiem tylko 
Najświętsza Maryja Panna. Może i śp. 
Jan ma jeszcze coś do odpokutowania 
w czyśćcu, czyli w miejscu, gdzie się 
dusze zmarłych oczyszczają przed zjed-
noczeniem z Bogiem w niebie. Będzie-
my mu zatem pomagać – przez ofiary 
Mszy św., przez modlitwy, przez godnie 
przyjmowaną komunię św. ofiarowaną 
za jego nieśmiertelną duszę.

Tutaj, w parafii Okocim, modlimy 
się za zmarłych z rodziny Goetzów-
-Okocimskich, którzy tak wiele dobra 
wyświadczyli wiosce i okolicy;  teraz 
dołączamy nasze modły także za nie-
śmiertelną duszę prof. Jana. My wszy-
scy, obecni na tej Mszy św., trwajmy 
-  wzorem zmarłego Profesora – mocno 
przy Chrystusie, Kościele i Ojczyźnie.

Po uroczystościach eucharystycz-
nych odbyło się spotkanie w gościnnych 
wnętrzach  plebanii, podczas którego 
przedstawiciele rodziny Goetzów-Oko-
cimskich oraz zaproszeni goście ciepło 
wspominali śp. prof. zw. dra hab. Jana 
M. Włodka, który przecież jeszcze tak 
niedawno chętnie przechadzał się po 
naszym okocimskim wzgórzu…

Dr hab. Marek Karwala
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Zmarły w Sopocie, 18 września, 
był bardzo luźno związany z Ziemią 
Brzeską. Studiował w Seminarium 
Tarnowskim razem z ks. Jerzym Rud-
nikiem, byłym proboszczem z Uszwi                 
i zmarłym dzień później, 19 września, 
ks. Edwardem Szczurkiem były pro-
boszczem z Gosprzydowej.

Ks. Franciszek przyjął święcenia 
jako członek Kongregacji Księży Fi-
lipinów i należał przez kilka lat do 
ich wspólnoty. Następnie  prawie 50 
lat pracował na Wybrzeżu, w diecezji 
gdańskiej. Był tam szczególnie znany 
jako duszpasterz akademicki. Organi-
zował także duszpasterstwo w Sopocie  
- Kamiennym Potoku i został  pierw-
szym proboszczem tamtejszej parafii 
p.w. Ducha Świętego.

W jej pięknym, wypełnionym po 
brzegi kościele celebrowano liturgię 
pogrzebową, której przewodniczył 
arbp. Tadeusz Gocławski i bp. Ryszard 
Kasyna.

Franciszek był moim rodakiem 
z Ropczyc. Łączyły nas lata szkoły 
średniej, Sodalicja Mariańska, której 
był prezesem, wspólne zainteresowania 
a szczególnie troska o kult Matki Bożej 
w  Kościółku Ropczyckim. Doczekaliśmy 
się koronacji Jej wizerunku. Odwiedza-
łem go co roku na Wybrzeżu. Przyjeżdżał 
nieraz do Brzeska, prowadził u nas  m. 
in. rekolekcje wielkopostne w 1998 r. 
Pozostanie nie tylko w mojej pamięci, 
bo jeszcze studentów, parafian, przyja-
ciół - pamięć o jego życzliwości, radości, 
franciszkańskiej pogodzie ducha i bły-
skotliwym humorze.

Pięknie przemawiał wplatając do 
treści religijnych cytaty poezji ro-
mantycznej, zwłaszcza Mickiewicza. 
Opublikował wiele wierszy, zwłaszcza 
maryjnych i artykułów, także w naszym 
„Wzrastaniu”. Po odwiedzinach  Brzeska 
w 1996 roku przesłał mi krótki tekst, 
który teraz po Jego śmierci znalazłem 
w swym archiwum. Oto ten wiersz.

Ks. Zygmunt Bochenek

Śp. Ks. Franciszek Jarząb
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Dnia 23 czerwca br. w Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznym im. Jana 
Pawła II odbyła się promocja książki  
ks. prof. Stanisława Ludwika Piecha  
„Parafia na świętojakubowym szla-
ku”.   W ten sposób parafianie  i mia-
sto zyskało nowe opracowanie swoich 
dziejów. We  wstępie  do niego  sam 
autor zapytuje czy potrzebna jest jesz-
cze jedna książka o brzeskim kościele, 
skoro w ostatnich czasach powstało 
ich tak dużo.  Odpowiada  też sobie 
sam, że  chociaż  praca ta w znaczącej 
części oparta jest  na wcześniejszej,  
napisanej wspólnie z prof. Feliksem 
Kirykiem  teraz została przepracowa-
na - jak wyraził się autor i bez straty 
walorów naukowych jest  łatwiejsza 
do przyjęcia przez każdego czytelnika, 
niż poważna monografia.

Powodem dla ponownego opraco-
wania i opisania dziejów brzeskiej 
parafii stał się Rok Jubileuszowy św. 
Jakuba Starszego Apostoła  i wszyst-
ko  to, co związane z jego osobą wy-
darzyło się  w tym czasie. Opowiada 
o tym wyczerpująco we wstępie  nasz 

proboszcz ks. Józef Drabik, który 
podjął wezwanie Jana Pawła II do 
ożywienia tradycji pielgrzymowania 
do grobu Apostoła w Santiago de 
Compostela. A jeżeli pielgrzymka to 
i droga, czyli szlak. A jak szlak, to 
trzeba go oznaczyć dla tych , którzy 
z intencją , w braterstwie pielgrzy-
mim lub samotnie zmierzają do celu.  
I   nie wiadomo dokładnie, od  kiedy 
i jak to się stało,  że  teraz my para-
fianie,  wiemy , że nasz kościół stoi 
przy drodze do Santiago w Hiszpanii, 
chociaż wcześniej nie było to takie 
oczywiste.  Muszla św. Jakuba stała 
się emblematem rozpoznawanym, 
a piękne  jubileuszowe drzwi do ko-
ścioła  przypominają o ważnym wyda-
rzeniu.  Książka uświadamia  jednak, 
że nie było tak zawsze. Było inaczej, 
też pobożnie, też ciekawie, ale jak 
-  szybko zapominamy. I również dla-
tego to dzieło, które przypomina tak 
niedawne  czasy uświadamia nam, 
ilu księży, spraw, ludzi, wydarzeń, 
rekolekcji, zebrań z naszym udziałem 
bądź nie, odbywało się  w nie tak da-
lekiej przeszłości.  Książka opowiada 
o tym do roku 2010. Czas już my-

śleć o suplemencie, ale  nim 
na to przyjdzie pora warto 
spojrzeć jeszcze wstecz. Roz-
czytać się w historii naszych 
pradziadków, zajrzeć głębiej 
w nieco mroczną, bo niezbyt 
znaną przeszłość i zamyślić 
nad tym, jak pokolenia ludzi, 
ich wysiłek i zaangażowanie, 
wierność i oddanie ocaliły, 
zachowały i przekazały nam 
skarb w postaci kościoła i para-
fii jako wspólnoty wiary i serc.   
Wchodząc dzisiaj do  kościoła 
św. Jakuba można pomyśleć 
o altarzystach i fundatorach,  
o proboszczach, którym w Brze-
sku nie było lekko, o ludziach co 
byli dosyć pobożni, ale niezbyt 
zasobni i dlatego teraz tak 
trudno wyremontować kościół,  
bo budowali go trochę z niczego. 
O tym, że inne domy modlitwy 
-   żydowskie bożnice zniknęły 
wraz z rabinami i wiernymi na 
zawsze z naszego miasta. Nie 

jest więc Brzesko  w niczym podobne 
do tego sprzed stu lat.

Książka o parafii św. Jakuba 
i NMP Matki Kościoła w sposób zu-
pełnie nowy pokazuje, co w parafii się 
działo przez ostatnie trzy dziesięcio-
lecia. Jakie były troski i działania ks. 
Kazimierza Kopacza, jak gospodarzył 
i co rozwinął  ks. Zygmunt Boche-
nek, wreszcie jaka rola i dokonania 
przypadły obecnemu proboszczowi, 
na którego prośbę książka powstała. 
Kolorowe fotografie uzupełniają dzieło 
i zwracają uwagę na detale często 
niezauważone w kościele. Trzeba 
jednak powiedzieć i to, że obraz Pana 
Jezusa Miłosiernego  cieszący się wiel-
ką czcią i o niewątpliwych walorach 
artystycznych,   w książce  pokazany 
jest  w taki sposób, że widząc go 
w  kościele oddychamy z ulgą, że to 
tylko zła reprodukcja. Dlatego warto 
po przeczytaniu książki przyjść i po-
modlić się przy nim podziwiając ory-
ginał i z wdzięcznością podziękować 
Panu Bogu i ludziom za dar świątyni, 
kapłanów i historyków, którzy przy-
pominają, że nie od nas wszystko się 
zaczęło , ale i  zapisują co dobrego 
zostawiamy na  pielgrzymim szlaku 
Via Regia.

Krystyna Biel

P.S. Książkę wypożyczyć można w bi-
bliotece parafialnej w każdy czwartek 
od 17-19-tej.

O Via Regia, o patronie  miasta Brzeska, 
 o tym jak czas płynie i  staje się historią w Parafi i 

na świętojakubowym szlaku.
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Wystarczy uwierzyć
Wędrujemy przez życie
 Obuci w ciasne buty własnej niewiary
 Po drodze wyboistej pełnej lęku
Zdziwieni, że nigdzie nie można spotkać Boga
Który dla wierzących jest wszechobecny

Pewność niepewna
Myśląc o Bogu szukam wiary w sobie
Głębokiej żarliwej wymodlonej 
Takiej, co góry przenosi 
 Pozwala chodzić po głębokiej wodzie 
Zamiast niej znajduję
 Prawdy połowę 
Wiary oziębłość 
 Boga niepewne istnienie
Ktoś inny postępując nieodpowiedzialnie
Pozostawił mnie w drodze do nieba
Z wieloma niepotrzebnymi wątpliwościami

Niedawno recenzowaliśmy książkę 
„Modlitwa mieczy”, której autorem 
jest brzeszczanin Andrzej Solak, 
redaktor katolickiego miesięcznika 
„Wzrastanie”.

Tymczasem niedawno, nakładem 
krakowskiego wydawnictwa eSPe, 
ukazała się jego nowa praca - „Mę-
czennicy katoliccy ostatniego stulecia”.

W nowej książce mamy przedsta-
wioną rozległą panoramę prześlado-
wań, których ofiarą padali katolicy 
na całym niemal świecie. We wstępie 
czytamy:

„Niniejsza książka opowiada o za-
bijaniu wyznawców Kościoła katolic-
kiego w najtragiczniejszym dla nich, 
XX stuleciu. To opowieść o egzekucjach 
dokonanych w majestacie prawa 
i o skrytobójczych mordach, o aktach 
terroru indywidualnego i masakrach 
wielkich społeczności. O śmierci sza-
lejącej za murami więzień i drutami 
obozów niemal całego globu. Śmierci 
wyważającej drzwi mieszkań w środku 
nocy, podkładającej ogień pod chaty, 
zmiatającej z powierzchni ziemi całe 
miasta. Śmierci zaklętej w ostrzach 
noży dzikich ludożerców wyrywających 
serca swym ofiarom i w komputerach 
polityków odzianych w eleganckie 
garnitury.”

***
Ci czytelnicy, którzy znają publi-

cystykę Andrzeja Solaka, wiedzą, że 

często podejmował się on opisywania 
tematów trudnych, czasem kontro-
wersyjnych. Jednak trzeba mieć 
świadomość, że podczas lektury jego 
najnowszej książki możemy poczuć 
tchnienie prawdziwej grozy. 

Trudno czytać spokojnie tak szcze-
gółowe opisy zbrodni popełnionych 
na katolikach na ulicach Lizbony, 
Madrytu, Moskwy; w niemieckich, 
sowieckich, chińskich, koreańskich 
i wietnamskich obozach koncentra-
cyjnych; w dżunglach Afryki i Azji, 
na wyspach Oceanii, w górach Mek-

syku i Gwatemali, i w wielu innych 
miejscach.

Autor sporo uwagi poświęcił mę-
czennikom polskim, zarówno tym 
najgłośniejszym (jak św. Maksymilian 
Maria Kolbe czy bł. Jerzy Popiełuszko), 
jak i tym nieco zapomnianym, a nawet 
zupełnie nieznanym szerszej społecz-
ności. Jak stwierdza:

[...] starałem się położyć nacisk 
na tematy mniej znane polskiemu 
Czytelnikowi, szczególnie zaś te, 
jeszcze dzisiaj przywalone górą pro-
pagandowych kłamstw. Nie ma tu 
spraw ważniejszych i mniej ważnych, 
bo taką samą wartość przedstawia 
męczeństwo utytułowanego hierarchy, 
oficjalnie wyniesionego do chwały ołta-
rzy, jak i prostego wieśniaka z dżungli, 
znanego tylko Bogu. Miejmy świado-
mość, że ogromna rzesza męczenników 
zginęła bezimiennie, „niczym nieznani 
żołnierze wielkiej sprawy Bożej” (Jan 
Paweł II)...”

***
Najnowsza książka Andrzeja Sola-

ka opisuje straszne wydarzenia i pełna 
jest okrutnych scen. Jednak o dziwo, 
jej wymowa wcale nie jest pesymi-
styczna. Czytając opis heroizmu ludzi 
ginących za wiarę odczuwamy dumę 
i podziw. Przypominają się dawno 
wypowiedziane słowa, że krew mę-
czenników jest posiewem chrześcijan.

Redakcja KnU

Krew męczenników

Wiersz o przemijaniu
Nie martw się 
Ty nie przemijasz
To czas kompromituje
Pozornie niezniszczalną wytrzymałość materii 
Mozolnie rozbijając jej atomową strukturę
Nie martw się
 Ty nie przemijasz 
Zmieniają się tylko koło ciebie krajobrazy
Pozostają puste miejsca po ludziach 
Którzy kiedyś tu żyli 
A teraz daleko są w drodze
Nie martw się 
Ty nie przemijasz
Gdy ciało nie słucha rozumu 
Omdlała ręka nie wykonuje rozkazów
Istniejesz po to aby wiecznie żyć dla Boga
Twojej duszy żaden robak nie dotknie

Dariusz Dzierwa

Wiersze na rozpoczęcie Roku Wiary
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Jest 8 lipca 2012 roku…Duszno, 
parno, gorąco! Wyruszamy na spotka-
nie z naszą ukochaną Matką, Czar-
ną Madonną, Opiekunką i Królową 
naszych serc, Panią Częstochowską, 
wzruszeni świadomością uczestnictwa 
w Narodowej Pielgrzymce w dniach 
Jubileuszu 20-lecia Radia Maryja.  
Temperatura w kraju sięgała 30 - 40 
stopni .W autobusie poczuliśmy, że 
spadła. O godzinie 10:00 na Błoniach 
Częstochowskich,  było tylko 26 - 28 
stopni. Uznajemy to za łaskę z nieba. 
Lokujemy się wśród pielgrzymów. Tu 
wszystko ma inny wymiar. Ludzie 
dotąd obcy sobie stają się bliźnimi, 
poprzez przyjazne słowa i gesty. Czu-
łam, jak na moich oczach sprawdza 
się przesłanie Jezusa Chrystusa o  
„Królestwie Bożym, w którym panuje 
miłość bliźniego”. Rozpoczęła się Eu-
charystia. Wzruszeni ludzie wyrażają 
swoje uczucia płaczem, uściskami 
dłoni, podniesieniem rąk, oklaskami. 
Po homilii  padają głośne okrzyki : „ 
Polska Semper Fidelis” .Wśród cele-
brujących Mszę św., jest wielu znanych 
kapłanów, na czele z Ojcem Tade-

uszem Rydzykiem. Szlachetny patos 
i niekłamane wzruszenie towarzyszą 
modlitwie  w intencji Ojczyzny.                             

Na koniec Mszy św.  przedstawi-
ciel Watykanu przeczytał list od Ojca 
Świętego. Benedykt XVI - pozdrawia 
„moherowe berety”, gratuluje O. Tade-
uszowi wielkiego dzieła. Oto perfidnie 
niszczone, prowokowane Radio Maryja 
i TV Trwam przeżywa swój triumf. 
Okrzyki: „Niech żyje Papież” wyraża-
ły  nie tylko radość ale i nadzieję na 
ostateczne zwycięstwo. Miałam wielkie 
szczęście uczestniczyć w niezwykłym 
momencie - oto przed cudownym 
obrazem przechodzi z darami nasza 
delegacja. Widzę sztandar z napisem 
„Parafia św. Jakuba w Brzesku” - łzy 
wzruszenia i duma przepełniały moje 
serce. Tuż za innymi parafiami szli 
w galowych mundurach przedstawicie-
le Wojska Polskiego. Wszystkie stany 
oddawały hołd Matce Częstochowskiej.

Pora powrotu - o umówionej godzi-
nie wsiadamy do autobusu - już inni, 
jakby odmienieni. Umocnieni wiarą 
i nadzieją mijamy niezliczone piel-
grzymkowe autokary, wzajemnie się po-

zdrawiając gestem rąk. Muszę jeszcze 
wspomnieć o niektórych uczestnikach 
brzeskiej pielgrzymki. Tuż przed Czę-
stochową zatrzymujemy się na chwilę 
odpoczynku, w zajeździe bardzo dobrze 
zaopatrzonym m. in. w czasopisma. 
Wśród’ nich jest Urbanowe  „NIE”. Sio-
stra Liliana (bo tak zwracaliśmy się do 
siebie) bez ogródek, mimo tłumu obcych 
ludzi, manifestuje. swoją postawę mó-
wiąc głośno do sprzedawcy:  „To wstyd, 
że w nieodległym miejscu światowego 
kultu Maryi znajduje się w ofercie tego 
rodzaju pismo”. Brawo Liliano! Byłam 
i jestem pod wrażeniem. Wśród nas  
była para małżeńska dziękująca Matce 
Bożej za 25 lat wspólnego życia, Gra-
tulacjom, śpiewom i modlitwie w ich 
intencji nie było końca… Brat Andrzej 
dzielił się wrażeniami  z uczestnictwa 
w licznych pielgrzymkach.  Magiczny 
czas pielgrzymki dobiegał końca. Dzię-
kuję niestrudzonym animatorkom piel-
grzymki - siostrom de domo .Bernacki -  
czyli pani Marii Duśko i Annie Obłąk. 
Niech Bóg i Maryja Wam błogosławi!

Janina Daniłowska 

W sobotę 29 września 2012 roku w War-
szawskim Marszu „Obudź się Polsko” 
w obronie mediów katolickich w Polsce, 
swobód obywatelskich, wartości chrze-
ścijańskich, kultury, dobra wspólnego, 
godności osoby ludzkiej i patriotycznej 
edukacji wśród rzeszy tysięcy osób, 
dzięki pomocy kilku sponsorów, była 
też i grupa z Brzeska. Już po raz drugi 
braliśmy udział w takim marszu ulicami 
Warszawy.

Dołączyły do nas również osoby z 
parafii Miłosierdzia Bożego, Słotwiny 
Jasienia, Szczepanowa, Gnojnika, i Ja-
downik. Dwa autokary z sympatykami 
PiS-u i „Solidarności’ oraz bus z  „Soli-
darnością” ze służby zdrowia wyjechały z 
Brzeska około godziny 5 rano z parkingu 
spod Urzędu Miejskiego. 

Warszawa przywitała wszystkich 
piękną  pogodą. Plac Trzech Krzyży i 
przyległe ulice mieniły się od biało-czer-
wonych i niebieskich flag oraz banerów i 
haseł. Wśród zebranych panował bardzo 
miły nastrój, widoczny  szczególnie we 
wzajemnej życzliwości. Kolporterzy roz-
dawali prasę, broszury, można było za-
kupić również książki o treści religijnej.

Po Mszy Świętej, aby włączyć się w 
tłum pochodu zdążający na Plac Zam-
kowy potrzeba było godziny. Szli ludzie 
Solidarności, PiS -u, Solidarnej Polski 
oraz pozostali zgromadzeni trzymając 
w rękach flagi, niosąc obrazy święte, 
figurki oraz bardzo długą biało-czerwoną  
flagę. Cały marsz „Obudź się Polsko” 
przebiegł w spokoju i powadze, nie było 

żadnych zakłóceń w porządku publicz-
nym. Na Placu Zamkowym miał miejsce 
koncert pieśni patriotycznych, przema-
wiali także politycy i związkowcy. 

Szczęśliwy powrót wszystkich 
uczestników grupy brzeskiej miał miej-
sce około godziny 1 w nocy a to już była 
niedziela.

Tadeusz Babicz 

Jubileuszowa Pielgrzymka Radia Maryja

Obudź się Polsko!
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W Luborzycy (woj. małopolskie) w 
dniach 29-30. 06. 2012 r. zebrali się de-
legaci Rodzin Kolpinga z całej Polski, 
by podsumować zakończoną kadencję 
oraz by wybrać nowe władze na okres 
czterech następnych lat. 

Na Walnym Ogólnym Zgromadzeniu 
Związku delegaci wybrali następujące osoby:
1. Prezes Dzieła Kolpinga w Polsce 

– ks. Józef Jakubiec (R.K. Kraków - 
Nowy Bieżanów)

2. Przewodniczący – Robert Prusak 
(R.K. Luborzyca)

3. W-ce Przewodniczący – Beata Ha-
rasimowicz (R.K. Kraków)

4. Sekretarz – Krzysztof Wolski (R.K. 
Kraków - Nowy Bieżanów)

5. Skarbnik – Urszula Trojańska (R.K. 
Oświęcim)

Ogólne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce

6. Członek Zarządu – Józef Pabian 
(R.K. Brzesko) 

7. Pisarz Zarządu – Grażyna Rzepka-
-Płachta (R.K. Bochnia)

Komisja Rewizyjna Związku:
1. Barycz Zygmunt (R.K. Wadowice)
2. Ks. Myszk Zenon (R.K. Łeba)
3. Wiktorska Albina (R.K. Gdańsk – 

Kłodawa)

Brzeska Rodzina Kolpinga osiągnę-
ła wyraźny sukces wyborczy, bowiem 
na Członka Zarządu Centralnego 
wybrano Przewodniczącego R.K. z 
Brzeska – Józefa Pabiana, który rów-
nocześnie jest założycielem Rodziny 
Kolpinga w Bochni. 

Przewodnicząca Grażyna Rzep-
ka – Płachta (R.K. Bochnia), która 

została wybrana na Pisarza Zarządu 
Centralnego, przez parę lat zdobywała 
kolpingowskie doświadczenie właśnie 
w Brzesku pod okiem Przewodniczą-
cego „Naszej Rodziny.”

Ponadto na wymienionym zebraniu 
delegatka (R.K Brzesko) Emilia Zy-
droń przedstawiła problematykę emi-
gracji zarobkowej oraz troskę o tych co 
wyjechali i tych co pozostali w kraju. 
Zaprosiła równocześnie wszystkich ze-
branych do współpracy w tym temacie 
– bowiem świadomość, że zjawisko to 
niesie wiele niebezpieczeństw, wymaga 
niesienia pomocy potrzebującym. 

Poniżej zamieszczono tekst dot. 
emigracji zarobkowej przedstawio-
ny na Walnym Zebraniu Dzieła 
Kolpinga.

Emigracja Polaków jest faktem. 
Motywy bywają różne – najczęściej 
ekonomiczne, chociaż bywają i inne np. 
chęć zdobycia wykształcenia, czy pozna-
nie świata. Nie tylko emigracja jest dla 
nas trudna. Również migracja (czasowy 
pobyt poza granicami kraju) stwarza 
wiele niedogodności. Jedno i drugie 
zjawisko nie jest zjawiskiem nowym. 
Nasz wielki pisarz Henryk Sienkiewicz 

GRUPA INICJATYWNA
 BRZESKIEJ RODZINY KOLPINGA – POMAGA!

w opowiadaniu „Za chlebem” przed-
stawił wstrząsającą opowieść o losach 
chłopskiej rodziny szukającej chleba 
na obczyźnie.

W okresie rozbiorów, warunki 
bytu najuboższych mieszkańców wsi 
i miast pogorszyły się bardzo, zwłaszcza 
w Polsce południowej będącej pod za-
borem austriackim (nędza galicyjska). 
W poszukiwaniu zarobku wędrowano 

na inne tereny – bogatsze np. do Prus. 
W XIX w. coraz częściej wyjeżdżano 
do Ameryki i Kanady za tzw. „wielką 
wodę”. Jak widać, wiele lat minęło, 
zmieniały się ustroje, partie, politycy, 
a zjawisko emigracji w dalszym ciągu 
jest aktualne.

Wielu młodych dorastając i kształ-
cąc się we własnym kraju nie znajdują 
w sobie sił i wiary, by swój świat przyjąć 

Nowo wybrany zarządu Dzieła Kolpinga w Polsce. Od lewej: wiceprzewodnicząca: Beata Harasimowicz (RK Kraków), 
przewodniczący - Robert Prusak (Rodzina Kolpinga Luborzyca), skarbnik: Urszula Trojańska (RK Oświęcim), prezes 
Międzynarodowego Dzieła Kolpinga – Ottmar Dillenburg (Niemcy) pisarz: Grażyny Rzepka-Płachta (RK Bochnia), prezes: 
ks. Józef Jakubiec (Rodzina Kolpinga Kraków-Nowy Bieżanów), sekretarz naczelny: Krzysztof Wolski (RK Kraków - Nowy 
Bieżanów), członek: Józef Pabian (RK Brzesko).
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i w nim wytrwać. Idą więc na tułaczkę, 
by służyć innym. A dla tych innych są 
obcymi.

W ub. roku ówczesny biskup tar-
nowski napisał list pasterski w związku 
z migracją i zmianami na europejskim 
rynku pracy. W liście wyraźnie rysuje, 
jak wskutek migracji zarobkowej zmie-
nia się u nas krajobraz – pustoszeją 
gospodarstwa i domy, pola zmieniają się 
w ugory, w kraju pozostają ludzie starzy, 
wymagający pomocy. Często dzieci pozo-
stają pod opieką dziadków. Wykształceni 
młodzi ludzie od 1.V.2011 r. otrzymali za 
granicą większą możliwość zatrudnienia 
(Austria, Szwajcaria, Niemcy). Otwarcie 
rynków pracy w krajach europejskich 
niesie wiele różnych szans ale i zagro-
żeń. Biskup Wiktor Skworc podpowiada, 
że nie możemy pozostać obojętni.

Jan Paweł II w wielkiej encyklice po-
święconej wartości ludzkiej pracy uczył 
„że zjawisko wyjazdu za chlebem jest 
złem koniecznym – „stanowi stratę dla 
kraju, z którego się emigruje. Odchodzi 
człowiek, a zarazem członek wielkiej 
wspólnoty zjednoczonej historią, trady-
cja, kulturą. Ubywa przy tym podmiot 
pracy, który wysiłkiem swojej myśli czy 
swoich rąk mógłby przyczynić się do 
pomnożenia dobra wspólnego własnego 
kraju (lekarze, pielęgniarki, informaty-
cy, inżynierowie).

Należy przed wyjazdem rozważyć 
wszystkie za i przeciw, gdyż każdy 
będzie ponosił konsekwencje swoich 
decyzji. Najbardziej mogą ucierpieć 
najbliżsi i najmniejsi.

W 2010 r. wg GUS-u było około 2 
mln. osób zameldowanych w kraju, a od 
roku nieobecnych. Natomiast 54% Pola-
ków ma w rodzinie kogoś, kto wyjechał 
za pracą, za granicę. Polonia rozproszo-
na na całym świecie liczy około 20 mln.

Nasza brzeska Rodzina Kolpinga 
nie chce być obojętna na to zjawisko. 
Chcemy choć trochę pomóc tym, którzy 
wyjechać muszą. Bowiem Dzieło Kolpin-
ga powstało (przed 150 laty) po to, aby 
otaczać opieką socjalną i duszpasterską 
robotników, którzy w XI w.  wędrowali 
za chlebem. Przy naszej Rodzinie Kol-
pinga powstała grupa inicjatywna, która 

zaprasza zainteresowanych chcących 
wyjechać za granicę oraz tych, co już są 
za granicą lub ich rodziny, które zastały 
w kraju do nawiązywania z nami kon-
taktu w biurze Kolpinga - Brzesko ul. 
Kościuszki 33, w każdą środę w godz. 
1000 -1100  lub tel. (14) 68-623-02.

1) Służymy danymi gdzie można 
znaleźć punkty Duszpasterstwa Polskie-
go w np.: Anglii, Walii, Austrii, Francji, 
Holandii, Irlandii, na Majorce, w Niem-
czech, Norwegii i w Szkocji – aktualnie 
mamy takie opracowania – uważamy, że 
wraz z rozwojem tego tematu możliwo-
ści będą poszerzone. Na dziś można się 
dowiedzieć w jakim mieście, na jakiej 
ulicy jest ośrodek duszpasterski – kiedy 
i o której godzinie są msze święte w j. 
polskim. Być może, że kiedyś będziemy 
to mieć na ulotkach.

2) Ponadto Rodzina Kolpinga organi-
zuje kursy językowe: z języka angielskie-
go i języka niemieckiego – gdyby ktoś 
chciał przed wyjazdem nieco przyswoić 
sobie język lub przypomnieć (bo kiedyś 
pobierał tego typu nauki), to ma taką 
możliwość. Oczywiście wcześniej trzeba 

zgłosić akces. Kursy te odbywają się 
2x w tyg. po 90 min. za miesiąc nauki 
płatne 90,00zł.

3) Ponadto w naszym kościele 
w Brzesku odbywają się nabożeństwa 
pt. „Godzina Łączności Modlitewnej 
z Polonią”. Pierwsze odbyło się 29.V, 
19.VI było następne o godz. 1900. Nabo-
żeństwa te prowadzi – prezes Rodziny 
Kolpinga ks. Zygmunt Bochenek. 

Ponadto 3.V.2012 r. ks. Zygmunt 
Bochenek wygłosił  interesującą homilię 
na temat emigracji i uświadamiał nam, 
że Maryja Królowa Polski jest również 
opiekunką  Polaków przebywających 
poza granicami naszego kraju. Jest 
Królową, Matką i Opiekunką zarówno 
tych najstarszych emigrantów jak i tych 
najmłodszych

Przed i po wymienionych mszach 
członkowie Rodziny Kolpinga rozda-
wali zainteresowanym (rodzinom osób 
przebywających poza granicami naszego 
kraju) wizerunek Matki Bożej Różań-
cowej z kościoła Św. Jakuba w Brzesku  
wraz z modlitwą.

Rozdawaliśmy „Dekalog Emigra-
cji – wskazania bł. Jana Pawła II dla 
Polaków na całym świecie oraz ulotki. 

Ponadto grupa inicjatywna opraco-
wała materiały w formie zeszytu, które 
zostały rozdane – na temat wspierania 
duszpasterstwa emigracji. Tą formą 
działalności chcemy wesprzeć w działa-
niu m. in. naszego Księdza Proboszcza.

Wraz z doświadczeniem, które mamy 
nadzieję będziemy zdobywać, chcieliby-
śmy wydawać tego typu zeszyty kilka 
razy w roku.

Nadmienić należy, że nasza grupa 
inicjatywna nawiązała również kontakt 
i współpracęz Ruchem Apostolatu Emi-
gracyjnego przy Zgromadzeniu Księży 
Chrystusowców reprezentowanym przez 
Moderatora ks. Wiesława Wójcika. Oni 
bowiem od lat przedwojennych zajmują 
się i troszczą o emigrację. W wymienio-
nym zeszycie zamieszczono również 
niektóre ulotki propagowane przez nich 
np. Dekalog Emigracji Jana Pawła II.

Wyrazem tej współpracy jest ich 
logo zamieszczone na stronie tytułowej 
naszego zeszytu. Emilia Zydroń 

OGŁOSZENIE
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Brzesku zaprasza wszystkich na Godzinę Łączności Modlitewnej  

z Polonią połączoną z kolpingowskim Światowym Dniem Modlitwy, poświęconym w tym roku Dziełu Kolpinga w Indonezji. 
Nabożeństwo odbędzie się w ramach różańca i Mszy św. we wtorek, 

30 października we Farze Brzeskiej. Rozpoczęcie o godz. 17.30.
Zapraszamy szczególnie rodziny tych, którzy pracują za granicą albo przygotowują się 

do rychłego wyjazdu oraz członków i sympatyków Dzieła Kolpinga.
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KRONIKA DEKANALNA
Parafia św. Jakuba w Brzesku
W dniach 8 -16 lipca  Bractwo Szka-
plerzne uczestniczyło w nowennie do 
Matki Bożej z Karmelu przygotowu-
jąc się do Jej święta w dniu 16 lipca. 
W uroczystej wieczornej Mszy św. 
Ks. Proboszcz Józef Drabik mówił 
o pobożności maryjnej w przełożeniu 
na osobiste  naśladowanie cnót Maryi 

w codziennym życiu, o opiece dla tych, 
którzy schronili się pod jej macierzyń-
ski płaszcz i  o tzw. sobotniej obietnicy, 
w której Matka Boża przyrzekła, że 
noszących pobożnie Szkaplerz wybawi 
z czyśćca w pierwszą sobotę po ich 
śmierci. Kilka nowych osób przyjęło 
Szkaplerz. 

W dniach od 9 - 16 lipca 45 
dzieci udzielających się w różnych 
wspólnotach naszej parafii miało 
okazję przeżyć niezapomniany czas 

wakacyjnej oazy w Zakopanem. Głów-
nymi celami wyjazdu było pogłębienie 
życia duchowego, formacja liturgiczna 
i doświadczenie wspólnoty, a także 
związanie ze wspólnotą parafialną. 
Ponadto czynny wypoczynek i różne 
wycieczki (także na Słowację) uwraż-
liwiły dzieci na piękno przyrody oraz 
poszerzyły ich wiedzę o wspólnym dzie-
dzictwie kulturowym. Nie brakowało 
także konkursów, które motywowały 
dzieci do rozwijania swoich talentów 
i twórczego spędzania wolnego czasu. 

25 lipca – z racji liturgicznego 
wspomnienia Św. Jakuba – święta 
patrona parafii i miasta odbyły się 
główne uroczystości odpustowe. 

Suma odpustowa odbyła się o godz. 
11.00. Przewodniczył jej Arcybiskup 
Jan Pawłowski, Nuncjusz Apostolski 
w Kongo i Gabonie. Po Mszy św. w pro-
cesji z Najświętszym Sakramentem 
oraz relikwiami św. Jakuba kapłani 
wraz z wiernymi przeszli wokół Ryn-
ku. Uroczystości odpustowe i procesja 
zakończyły Brzeskie Dni Jakubowe. 
Impreza zorganizowana  po raz pierw-
szy – to wydarzenie o charakterze 
kulturalnym i religijnym. Dni Jaku-
bowe organizowanie są w różnych 
miastach, a nawiązują do sięgających 
średniowiecza tradycji spotkań kup-
ców i rzemieślników.

 14 sierpnia to ważna data dla 
Rycerzy Niepokalanej - dzień upa-
miętniający męczeńską  śmierć  św. 
Maksymiliana. Rycerze  Niepokalanej 
z  naszej parafii  przygotowali się do 
uczczenia  tego dnia przez uczestnic-
two w 9-dniowej nowennie . W samo 

święto uczestniczyli  w Eucharystii, 
której głównym celebransem był ks. dr  
Marek Jawor. Przedstawił  zebranym 
postać  świętego, akcentując  jego pło-
mienną miłość  do Matki Najświętszej. 
Po Mszy św. i błogosławieństwie wszy-
scy zgromadzeni  ucałowali relikwie 
Świętego  Patrona.(Barbara Folmer)

 10 września , o godz.10.00 uro-
czystą mszą odprawioną przez biskupa 
Andrzeja  Jeża oraz  Księży z dekanatu 
brzeskiego rozpoczęły się obchody XI 
Diecezjalnego Święta Chleba organizo-
wane przez Cech Rzemieślników oraz 
Małych i Średnich Przedsiębiorców 
i Urząd Miejski. Po południu odbył się 
festyn rodzinny, w czasie którego odby-
ły się występy artystyczne i konkursy 
przygotowane przez organizatorów, 
widzowie mogli oglądać i degustować 
wyroby piekarzy i cukierników. Re-
stauracja Galicyjska przygotowała dla 
wszystkich żurek.

13-stego września podczas ko-
lejnego Nabożeństwa Fatimskiego 
gościliśmy w Brzeskiej Farze Opata 
Klasztoru Cystersów ze Szczyrzyca koło 
Limanowej -  O. Dominika Andrzeja 
Chuchera Parafianie zgromadzeni na 
Eucharystii   poznali historię  klasztoru 
oraz dzieje   cudownego  obrazu. 

Klasztor ten wraz z opactwem zało-
żono w 1234 roku. Kult Maryi szerzył się 
tu od samego początku. Ukoronowania 
obrazu Matki  Bożej z tutejszego kościoła  
dokonał w 1939 roku Arcybiskup, Adam  
Sapieha. Korony i sukienki Matki Bo-
żej, jak i księgę z opisem cudów za jej 
przyczyną skradziono dwa razy: czasie 
najazdu szwedzkiego i  podczas II wojny 
światowej. Świadectwa wiernych modlą-
cych się i ich wota  spowodowały  dalsze 
szerzenie się maryjnego kultu. W księ-
gach opactwa spisano wiele świadectw. 
19 sierpnia 1984, w 750 rocznicę istnie-
nia opactwa cystersów, obraz otrzymał 
złote papieskie korony, ufundowane 
przez opata Huberta Kostrzańskiego, 
poświęcone w 1983 przez papieża Jana 
Pawła II i nałożone przez prymasa Jó-
zefa Glempa.(Barbara Folmer)

6 października. Jak co roku w Ty-
godniu Miłosierdzia Parafialna Caritas 
zorganizowała dla swych podopiecz-
nych pielgrzymkę do Sanktuariów 
Maryjnych. Tym razem do Gidli, Le-
śniowa – związanego z kultem Świętej 
Rodziny i  Świętej Anny. Uczestniczyło 
50 osób. (Danuta Wrona)
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Apel w sprawie nauczania historii
Pod społecznym apelem o przywraca-
nie należnego miejsca nauki historii 
w szkołach brzeskich podpisały się dy-
rekcje, nauczyciele i młodzież: Szkoły 
Podstawowej nr 3, Gimnazjum nr 1, 
Liceum Katolickiego, Liceum Ogól-
nokształcącego oraz osoby prywatne 
w liczbie około 500. Cieszymy się, że 
w naszym mieście docenia się wartość 
patriotycznego wychowania młodzieży 
w myśl słów Prymasa Polski, Stefana 
Wyszyńskiego: „Naród, który nie zna 
swoich korzeni – jest narodem bez 
przyszłości”.

Brzesko -Słotwina.
5 sierpnia Rada Duszpasterska, 
Zarząd Osiedla Słotwina, Akcja Kato-
licka i  Caritas działający przy parafii 
MB Częstochowskiej zorganizowali „ 
Biesiadę Rodzinną”.

Prowadzącą imprezę była pani 
Krystyna Figiel.

Największym powodzeniem cieszył 
się konkurs „Mam talent”, jak również 
zjeżdżalnia i trampolina oraz prze-
jażdżka bryczką.

Na nasze rodzinno- parafialne 
biesiadowanie przybyli przedsta-
wiciele Samorządu Miasta i Gminy 
Brzesko. Burmistrz Miasta i Gminy, 
Grzegorz Wawryka,  został honorowym 
„Przyjacielem Słotwiny”. Otrzymał od 
całej parafii koszulkę z takim właśnie  
nadrukiem.

Uczestnicy tej bezalkoholowej im-
prezy pokazali,  że gwarancją sukcesu 
jest pozytywne nastawienie, dobry 
humor i rodzinna atmosfera.

Za rok  chcemy powtórzyć taką  
społeczną integrację mieszkańców 
północnej części miasta Brzeska i są-
siednich okolic.(MG)

5-go września w kościele Matki 
Boskiej Częstochowskiej w Brzesku-
-Słotwinie, jak co roku, odbyły się 
uroczystości upamiętniające tragedię 
września 1939 r. Mszę św. odprawiał 
ks. dziekan Józef Drabik, homilię wy-
głosił ks. proboszcz Kazimierz Grych. 
W koncelebrze byli : proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego ks. Wojciech 
Werner i ks. płk. Marek Wesołowski 
założyciel Liceum Akademickiego 
w Łysej Górze. Obecni byli przed-
stawiciele Urzędu Miasta i Gminy 
Brzesko  z Burmistrzem i Starostą na 
czele, przedstawiciele stowarzyszeń 
oraz młodzież i nauczyciele brzeskich 
szkół. Z Krakowa przybył p. Dębski, 
pasażer pociągu zbombardowanego 
przez Niemców na stacji kolejowej 
w Brzesku, aktualnie mający 89 lat ze 

swoim synem. Jak wspominał , został 
ciężko ranny, cudem ocalał. Był wtedy 
16 - sto letnim chłopcem. 

Po Mszy św. pod pomnikiem złożo-
no wiązanki kwiatów jak hołd ofiarom 
wrześniowej tragedii. .(Maria Górka)

Jadowniki
24 lipca - Odpust na Bocheńcu ku 
czci Świętej Anny

W słowie wstępnym – ks. proboszcz 
Tadeusz Górka powitał wszystkich 
kapłanów, kapłanów  rodaków, piel-
grzymów pieszej pielgrzymki z Porąbki 
Uszewskiej, gości z sąsiednich parafii, 
a także parafian. Nawiązał do kultu 
Św. Anny, którą od wieków czcimy na 
tym wzgórzu Bocheniec i doznajemy 
od niej licznych łask, a wzorując się na 
Jej życiu uczymy się dobroci. Uroczysta 
Eucharystia odpustowa koncelebro-
wana przez księży rodaków, księży 
z dekanatu pod przewodnictwem ks. 
Pawła Brysia. Ksiądz Paweł – należy do 
Misjonarzy Saletynów z Dębowca – pra-
cuje obecnie w Krakowie,  a w Wielkim 
Poście b.r. głosił rekolekcje w naszej 
parafii. Chętnie przyjął zaproszenie, 
by głosić Słowo Boże w czasie odpustu.

W centrum jego rozważania była 
rodzina we współczesnym bardzo trud-
nym czasie. Zwrócił uwagę na wszelkie 
zagrożenia, które tak bardzo dotykają 
polską rodzinę. Zachęcał, by zwracać 
się do Św. Anny, która od wieków 
odbiera cześć w obrazie w głównym 
ołtarzu. Obraz ten odbiega od typo-
wych obrazów ukazujących Św. Annę, 
bowiem przedstawia Św. Annę wraz ze 
Św. Joachimem, oraz Jezusa z Maryją 
i Św. Józefem – którzy adorują Krzyż – 
znak naszej nadziei i zbawienia.

Jasień 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
przy tutejszej parafii wydaje pismo 
„Znak wiary”. Jego ostatni numer (22) 
zawiera m in. informacje o Szkaplerzu 
NMP, ciekawe, już piąte, rozważania 
tajemnic różańcowych, omawia jedno 

ze znanych sanktuariów diecezji tar-
nowskiej w Szczyrzycu, przypomina 
mało znane wydarzenia  z życia Jasie-
nia w latach 1814 -1828, podsumowuje 
poprzedni rok szkolny, przedstawia 
sylwetkę nowego tarnowskiego Bi-
skupa.

  Szczególnym zainteresowaniem 
cieszy się w parafii pielgrzymka Mat-
ki Bożej Częstochowskiej „Od oceanu 
do oceanu”, której trasa szła poprzez 
wiele polskich miast. Prezentujemy 
fragment strony internetowej parafii:

Uszew
15 sierpnia obchodziliśmy uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny, nazywaną popularnie świętem 
Matki Boskiej Zielnej. Podczas uroczy-
stej sumy ks. prałat Jan Kudłacz po-
święcił bukiety ziół i kwiatów oraz dwa 
wieńce dożynkowe wykonane przez 
zespół śpiewaczy „Uszwianie” oraz 
grupę wieńcową z Zawady Uszewskiej. 
Na ołtarzu nie zabrakło także chleba 
i tradycyjnej uszewskiej kukiełki.

Po południu wieńce stanęły do 
konkursu  podczas gminnych doży-
nek w Lewniowej. Wieniec z Zawady 
Uszewskiej zajął II lokatę, a wieniec 
z Uszwi zdobył I miejsce i  reprezen-
tował Gminę Gnojnik na XIV Dożyn-
kach Województwa Małopolskiego, 
które odbyły się 2 września w Porąbce 
Uszewskiej.
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W środę 12.09.2012 w Kościele 
św. Jakuba w Brzesku  odbyła się 
kolejna katecheza dla dorosłych pt. 
„Duszpasterstwo małżeństw niesa-
kramentalnych” którą przeprowadził  
ks. dr  Robert Kantor Sędzia  Sądu 
Biskupiego w Tarnowie, w ramach 
katechez dla dorosłych które odbywają 
się raz w miesiącu  od prawie dwóch lat 
pod patronatem Parafialnego Oddziału 
Akcji katolickiej

Ks. Robert poruszył trzy zasadni-
cze problemy: wyjaśnienie znaczenie 
pojęcia związku niesakramentalnego, 
motywy zawarcia takiego związku 
i sposób uczestniczenia małżeństw 
niesakramentalnych w życiu Kościoła

Jako nieprawidłowe związki  wy-
mienił: 

1. małżeństwo na próbę (np. do 
pierwszego poważnego  konfliktu),  

2.wolne związki czyli życie razem 
nie tylko bez ślubu kościelnego, ale 
i bez kontraktu     cywilnego 

3. związane tylko ślubem cywilnym 
4. gdy małżonkowie żyją w separacji.
5. Małżonkowie rozwiedzeni, któ-

rzy nie zawarli nowego związku mał-
żeńskiego

6. Rozwiedzeni, którzy zawarli 
nowy związek (tzw. małżeństwa nie-
sakramentalne)

Małżonkowie, którzy uzyskawszy 
rozwód cywilny zawarli nowy związek 
cywilny, są w Prawie kościelnym okre-
ślani jako tzw. małżonkowie niesakra-
mentalni, a ich związek jako niesakra-
mentalny, gdyż po uzyskaniu rozwodu 

cywilnego ich związek kościelny nadal 
jest ważny i stanowi przeszkodę do 
zawarcia nowego kościelnego związku 
małżeńskiego. Dlatego po uzyskaniu 
rozwodu cywilnego owi małżonkowie 
mogą wstąpić w nowy związek tylko 
cywilny. 

Małżonkowie żyjący w związkach 
niesakramentalnych nie są wyłączeni 
z Kościoła, gdyż przez przyjęty chrzest 
w ich sercu zostało wyryte znamię, 
którego nikt nie może wymazać. Ale 
mogą aktywnie uczestniczyć w życiu 
Kościoła przez:  słuchanie Słowa Bożego, 
uczęszczanie na Mszę świętą,  trwanie 
na modlitwie; wychowywanie dzieci 
w wierze katolickiej, spełnianie czynów 
pokutnych.

Prowadzący spotkanie wymienił 
i omówił dokładnie przyczyny nieważ-
ności małżeństwa:

Istnieją trzy rodzaje okoliczności, 
które mogą spowodować nieważność 
małżeństwa.

1.Małżeństwo może zostać nieważnie 
zawarte z powodu jakiejś przeszkody zry-
wającej, od której nie uzyskano dyspensy

2.Małżeństwo może zostać nieważnie 
zawarte na skutek braków dotyczących 
zgody małżeńskiej. Mówią o tym kan. 
1095-1107. 

3.Małżeństwo może zostać nieważnie 
zawarte z powodu braków dotyczących 
formy kanonicznej. Jest to sytuacja naj-
rzadsza, dotyczy bowiem kapłana asystu-
jącego przy zawieraniu małżeństwa (brak 
odpowiedniego upoważnienia).

Ks. Robert zadał też pytanie:

Udział  „małżeństw niesakramentalnych” 
w życiu Kościoła

” – Dlaczego ludzie się rozwodzą? 
Jako przyczyny podał błędy  popełnia-
ne  już  w przedsionku małżeństwa, 
czyli branie pod uwagę przez narze-
czonych tylko walorów zewnętrznych, 
ucieczka przed samotnością, ucieczka 
przed władzą rodzicielską, strach 
przed skandalem urodzenia nieślub-
nego dziecka oraz stawianie niskich 
wymagań współmałżonkowi.  

Dużą rolę w dobrym przygotowaniu 
do życia w małżeństwie swoich dzieci 
mają rodzice.  Winni nauczyć ich do-
konywać prawidłowych wyborów, być 
ich wsparciem w trudnych chwilach, 
zachęcić do uczestnictwa w kateche-
zach przedmałżeńskich… A przede 
wszystkim tak żyć we własnym mał-
żeństwie, aby mogły z nich czerpać 
wzór dla siebie. 

Maria Gładysz

KURS LEKTORSKI
Dekanalny Duszpasterz Służby Liturgicznej Ołtarza ks. mgr Jacek Walczyk zaprasza ministrantów gimna-

zjalistów z dekanatu brzeskiego oraz tych, którzy nie byli ministrantami   a chcieliby zostać lektorami na Kurs 
Lektorski, który będzie dla dekanatu w parafii św. Jakuba w Brzesku w dniach od 20.10. 2012 (początek o godz. 

11.00) do 17.11.2012. Spotkania formacyjne w soboty.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Opiekun Poradni Przedmałżeńskiej przy parafii św. Jakuba w Brzesku ks. mgr Waldemar Cieśla, zaprasza na 

Kurs Przedmałżeński, który odbędzie się  w dniach od 21.10.2012 do 2.12.2012  w Poradni Przedmałżeńskiej przy 
parafii św. Jakuba w Brzesku /Dom Katechetyczny/. Wykłady będą w piątki o godz. 19.00 oraz w niedziele o godz. 

17.00. Rozpoczęcie i zapisy 21.10 w siedzibie Poradni o godz. 17.00. 

CMENTARZ PARAFIALNY
W związku z planowanymi pracami porządkowymi oraz inwentaryzacją grobowców i grobów ziemnych na cmen-

tarzu parafialnym w Brzesku przy ul. Kościuszki, Proboszcz parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba w Brzesku 
zwraca się z prośbą  o wszelkie informacje dotyczące grobów opuszczonych i zaniedbanych i przedłożenie ich w kan-

celarii parafialnej. Planowane jest oddanie tego cmentarza w administrację Brzeskich Zakładów Komunalnych.
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Redakcja „Wzrastania 
i Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Brzesku

Składam serdeczne podziękowanie za zorganizowanie zbiórki lekarstw (maj-czerwiec 
2012) przeznaczonych dla chorych na Ukrainie. Ilość zebranych przez Was leków pozwala 
obdarować wielu, zwłaszcza biednych, a chorych ludzi, którzy zwracają się w potrzebie 
do punktu medycznego prowadzonego przez Siostry Służebniczki Śląskie w Krysowicach 
(diec. lwowska). Z punktu tego korzystają nie tylko katolicy obu obrządków, lecz także 
prawosławni - wszyscy oni są szczerze wdzięczni swoim ofiarodawcom i wdzięczność 
swa wyrażają także w modlitwie. 

W ich imieniu i w swoim własnym dziękuję i Organizatorom i wszystkim tym Osobom, 
którzy włączyli się w zbiórkę.  Na przyszłość jesteśmy stale zainteresowani taką formą 
pomocy ludziom chorym na Ukrainie. 

Miżyniec, 20.07. 2012 

W piękny dzień 30 września 2012 
roku miało miejsce w naszej parafii                    
w Jadownikach zakończenie sezonu 
motocyklowo – rowerowego, który 
uroczyście rozpoczęliśmy 29 kwietnia. 
Tym razem  w imprezie uczestniczyło 
prawie 400  wspaniałych maszyn  z 70 
różnych miejscowości.

Wśród licznych rowerzystów przy-
była zorganizowana grupa z TKKS 
Sokół Brzesko, którym przewodził 
trener p. Szymon.

Uroczystości odbywały się na 
górującym nad okolicą malowniczym 
wzgórzu Bocheniec, przy kościółku 
św. Anny. 

O godz. 1400 została odprawiona 
Msza św. dziękczynna, jako podzięko-
wanie za szczęśliwie przeżyty sezon 
oraz  za wszystkie ofiary wypadków 
drogowych, którym oddano cześć „mi-
nutą trąbienia”. Kapłani poświęcili 
motocykle i ich właścicieli.  Muzycznie 
rozruszał zebranych Zespół  INTE-

GRACJA z Domu Pomocy Społecznej 
z Dębicy. Dla najmłodszych przygoto-
wano park zabaw.

Ciepłe słowa dotyczące rodzinnej 
atmosfery, pięknych widoków rozciąga-
jących się z Bocheńca i zaangażowania 
Grupy Młodzieżowej napisali w emailu 
motocykliści z Bielska Białej i Żywca.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób wsparli Grupę Młodzieżową                
w tych przedsięwzięciach z serca dzię-
kujemy i jak Bóg pozwoli, zapraszamy 
na wiosnę przyszłego roku. 

Opiekun Grupy Młodzieżowej 
ks. Mariusz Florek

Nawiązując do prośby ks. proboszcza Pabjana informujemy, że zaróno w redakcji ,,Wzrastania” jak i w biurze 
Kolpinga w dalszym ciągu można składać lekarstwa dla chorych na Ukrainie

SEZON MOTOCYKLOWO – ROWEROWY ZAKOŃCZONY
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Pieśnią Mazurka Dąbrowskiego, 
który zaintonował a’capella Krzysztof 
Bigaj, szef Biura Promocji i Rozwoju, 
rozpoczęła się uroczystość otwar-
cia szkoły muzycznej I-go stopnia 
w Brzesku. Powaga śpiewania hymnu 
państwowego, była odpowiednia do 
półmrocznego nastroju chwili, jaki 
panował w sali audytoryjnej Centrum 
Kulturalno-Bibliotecznego im. Jana 
Pawła II w Brzesku, bowiem na kilka 
minut przed godziną 18.00 w całym 
mieście Brzesku, tudzież innych miej-
scowościach ościennych zgasło światło. 

- Pewnie władze naszego miasta nie 
uregulowały rachunku za prąd - ironi-
zował z żartobliwym uśmiechem szef 
promocji brzeskiego magistratu, który 
wielokrotnie rozweselał zgromadzoną 
publiczność i „wtrącał” lekką nutkę 
humorystycznego nastroju.

Po krótkiej ceremonii otwarcia, 
przedstawiciele uczniów, rodziców 
i władz samorządowych dokonali uro-
czystego przecięcia wstęgi. Jakże wy-
mowna stała chwila, kiedy Agnieszka 
Tęczar - dyrektor Szkoły Muzycznej 
w Brzesku, jako ostatnia wzięła do 
ręki nożyczki i  przecięła wstęgę do 
końca, a … na sali zabłysło światło. 
Ów moment, nagrodzony został grom-
kimi brawami zgromadzonej na sali 
publiczności. 

- Chętnych, którzy chcieliby rozpo-
cząć naukę w szkole muzycznej było 
180 dzieci. Komisja rekrutacyjna, po 
dokonaniu procesu weryfikacyjnego, 
obejmującego m.in. wyczucie słuchu, 
rytmu, harmonii oraz pamięci muzycz-
nej, przyjęła na pierwszy rok „tylko” 
68 osób. Będą oni mogli pobierać 
lekcje nauki gry, na 10-ciu różnych 

Szkoła muzyczna rozpoczęła działalność

instrumentach, w poszczególnych gru-
pach” - wyjaśnia Grzegorz Wawryka 
burmistrz Miasta Brzeska. 

Siedziba szkoły będzie się mieścić 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 
2 przy ulicy Królowej Jadwigi 18. Na-
uka planowana jest w dwóch cyklach: 
6-letnim – przeznaczonym dla dzieci 
w wieku od 6 do 9 lat oraz 4-letnim - 
dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 
do 16 lat. Będzie możliwość nauki gry 
w klasie fortepianu, skrzypiec, sakso-
fonu, gitary, akordeonu, wiolonczeli, 
fletu, oboju, puzonu, perkusji i innych. 
Ponadto, program nauki obejmuje 
również zajęcia teoretyczne, z zakresu 
wiedzy o muzyce.

- Starania o utworzenie placówki 
oświatowej, która prowadziłaby naukę 
gry na instrumentach muzycznych 
trwały od wielu lat. Cieszę się, że 
wreszcie udało się w naszym mieście 
uruchomić szkołę muzyczną I-go 

stopnia, gdyż Brzesko od blisko 
stu lat związane jest z tradycją 
muzyczną, którą kontynuowała 
orkiestra dęta - powiedział Piotr 
Wyczesany, radny miejski. 

Warto dodać, że dotychcza-
sową „kuźnią talentów muzycz-
nych”, była właśnie wspomniana 
orkiestra dęta, działająca od 
1914 roku przy Browarze Oko-
cim. Obecnie  funkcjonuje w ra-
mach Miejskiego Ośrodka Kul-
tury w Brzesku. Nieskromnie 
wspomnę, że również ja, właśnie 
tam, w 1986 roku, po raz pierw-
szy przekroczyłem bramy browa-
ru i zostałem przyjęty na naukę 
gry na saksofonie altowym, któ-
rą do dzisiaj kontynuuję. Tak, 

tak … kontynuuję, ponieważ nauka 
gry na instrumencie muzycznym jest 
procesem ciągłym i wymaga stałego 
doskonalenia, bo jak powiedział jeden 
z klasyków literackich „Nauka jest jak 

wielkie morze, im więcej jej pijesz, tym 
bardziej jesteś spragniony”.

Młodym adeptom sztuki muzycz-
nej życzymy ogromnego zapału do 
nauki. Mamy nadzieję, że niebawem 
na scenach kameralnych pojawią się 
pierwsi wychowankowie nowootwartej  
placówki. 

Marek Białka 
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2 września, w niedzielę odbyło 
się uroczyste przekazanie sztandaru 
Jednostce Strzeleckiej 2059 z Brze-
ska. Uroczystości rozpoczęły się od 
poświęcenia sztandaru          w trakcie 
mszy świętej, którego dokonał ks. 
prałat Zygmunt Bochenek. Następnie 
zaproszeni goście, poczty sztandarowe 
jednostek OSP gminy Brzesko, kolum-
na strzelców oraz orkiestra miejska 
udali się na płytę Rynku na dalszą 
część uroczystości.

Komendant brzeskich Strzelców 
starszy chorąży Mirosław Król złożył 
dowódcy Śląsko-Krakowskiego Okręgu 
Strzelca insp. Sławomirowi Szczer-
kowskiemu meldunek o gotowości do 
uroczystości. Po wciągnięciu flagi pań-
stwowej na maszt i odegraniu hymnu, 
odczytany został akt ufundowania 
sztandaru przez burmistrza Brzeska 
Grzegorza Wawrykę oraz starostę 
brzeskiego Andrzeja Potępę. 

Następnie osoby, które ufundowa-
ły gwoździe a byli wśród nich m.in. 
burmistrz Grzegorz Wawryka, wice 
starosta Ryszard Ożóg, radni: Krzysz-
tof Ojczyk, Katarzyna Pacewicz-Pyrek, 
Tadeusz Pasierb, prezesi LOK : Marian 
Lambert i Andrzej Gruca dokonali 
wbicia gwoździ w pamiątkową tablicę. 

Po dźwiękach sygnału „Baczność”, 
Komendant Główny Strzelca insp. Ma-

rek Matuła odczytał akt 
nadania sztandaru a Ro-
dzice Chrzestni Sztan-
daru, którymi byli pani 
Dorota Wójcik oraz kpt. 
Roman Robak, przekazali 
sztandar Strzelcom. Po 
prezentacji sztandaru 
oraz wystąpieniach za-
proszonych gości m.in. 
posła Edwarda Czesaka, nastąpiła 
defilada pocztów sztandarowych oraz 
pododdziału brzeskiego Strzelca. 
Wspaniałą oprawę uroczystości od 

strony muzycznej zapewniła Miejska 
Orkiestra Dęta pod batutą Wiesława 
Porwisza. ( na podstawie artykułu ze 
strony internetowej miasta).

Uroczystość poświęcenia sztandaru


