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,,Małopolska Szkoła z Pasją” - uroczysta Gala w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie - autor zdjęć Andrzej Banaś

Certyfikat - ,,Civis et Patria” dla PSP nr 3 w Brzesku. Od lewej: Martyna 
Kubala -uczennica (I miejsce w Ogólnopolskim konkursie historycznym), 
Dorota Wójcik (Dyrektor Szkoły), Aleksander Palczewski (Małopolski 
Kurator Oświaty), Grażyna Pleśniarska – Gwizdała (nauczycielka hi-
storii), Julia Kraj (zdobyte miejsca w kilku konkursach ogólnopolskich).

Światowy Dzień Książki - przedstawienie z udziałem uczniów, 
rodziców i nauczycieli

Ministerstwo Edukacji Narodowej 
ogłosiło rok szkolny 2011/12 „Rokiem 
Szkoły z Pasją”. Aby wyłonić i uhono-
rować szkoły stawiające na rozwijanie 

pasji i zainteresowań swych uczniów, 
Departament Edukacji i Kształcenia 
Ustawicznego Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 
- Wydział Edukacji i Nauki ogłosił 
konkurs „Małopolska Szkoła z Pasją” 
– skierowany do wszystkich szkół wo-
jewództwa małopolskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 
zdobyła w tym konkursie II miejsce 
w kategorii szkół podstawowych, jako 
jedyna z powiatu brzeskiego, spośród 
ponad stu szkół zgłoszonych do udziału 
z całego województwa. 

3 grudnia 2012 r. w Teatrze im. 
Juliusza Słowackiego w Krakowie od-
bieraliśmy statuetkę, którą w imieniu 
Marka Sowy - Marszałka Wojewódz-

twa Małopolskiego wręczał członek 
Zarządu Jacek Krupa.

Zwycięskie szkoły zostały uhonoro-
wane różnymi formami promocji w te-
lewizji, prasie, radiu oraz udziałem 
w uroczystej Gali Laureatów zorgani-
zowanej przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 
im. Mikołaja Kopernika w Brzesku 
otrzymała zaszczytny tytuł „Szkoły 
z Pasją”, który stanowi wyróżnienie 
dla placówek przyczyniających się 
w istotny sposób do odkrywania i roz-
wijania zdolności i zainteresowań 
swoich wychowanków.

Jesteśmy dumni z tego, że nasze 
działania na rzecz wspierania uczniów 
zostały dostrzeżone i docenione. 

Brzeska „Trójka” – 

„Małopolską Szkoła z Pasją”
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Zwłaszcza, że wszystkie inicjatywy dy-
daktyczno – wychowawcze podejmowa-
ne przez grono pedagogiczne wynikają 
z dostrzegania potrzeb podopiecznych, 
bez oglądania się na ewentualne za-
szczyty i laury – mówi Dorota Wójcik, 
dyrektor SP nr 3 w Brzesku - Od lat 
naszą główną dewizą jest wspieranie 
uczniów w ich rozwoju. W tym celu nie 
szczędzimy sił, czasu i pracy. Zdajemy 
sobie sprawę, że ciekawie prowadzone 
i kształcące lekcje, „zgodne z podstawą 
programową”, to tylko kropla w morzu 
edukacyjnego sukcesu. By móc w peł-
ni rozwijać talenty i pasje naszych 
podopiecznych zapewniliśmy im moż-
liwość uczestniczenia w różnorodnych 
zajęciach pozalekcyjnych, zarówno 
edukacyjnych jak i sportowych. 

Dzięki nim dzieci redagują gazetkę 
szkolną, organizują spektakle teatral-
ne, tańczą, malują, trenują sztuki wal-
ki, przygotowują się do konkursów lub 
po prostu utrwalają poznany materiał. 
Nikt nie zostaje bez pomocy – dbamy 
zarówno o ucznia zdolnego jak i tego, 
który nieco gorzej radzi sobie z nauką. 
Dzięki zaangażowaniu i poświęceniu 
nauczycieli wielu uczniów osiąga suk-
cesy w konkursach i zawodach sporto-
wych na szczeblu międzypowiatowym, 
wojewódzkim, ogólnopolskim, a nawet 
międzynarodowym. 

Pedagodzy chętnie wykorzystują 
nowatorskie metody kształcenia, czego 
dowodem są prowadzone u nas zajęcia 
z terapii integracji sensorycznej oraz 

realizowane liczne projekty eduka-
cyjne. Natomiast uczniowie z przy-
jemnością uczestniczą w działaniach 
takich jak wyjazdy na zieloną szkołę, 
wymiana międzynarodowa, czy spo-
tkania z ciekawymi ludźmi (pisarzami, 
artystami, podróżnikami).

Nie bylibyśmy „Szkołą z Pasją”, 
gdyby nie współpraca z organizacja-
mi pozarządowymi i środowiskiem 
lokalnym, które angażują naszych 
wychowanków w ciekawe i rozwijające 
inicjatywy. W ciągu ostatnich kilku lat 
współpracowaliśmy m.in. z UNICEF-
-em (udział w akcji „Szkoła z pra-
wami dziecka” i „Wszystkie kolory 
świata”), Teatrem Figur w Krakowie, 
Stowarzyszeniem SURSUM CORDA, 
Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty 
Edukacji Filmowej i Stowarzyszeniem 
Pomocy Szkole „Małopolska”. Ponadto 
regularnie odwiedzają nas przedsta-
wiciele Powiatowej Komendy Policji 
oraz Straży Pożarnej, którzy w atrak-
cyjny i przystępny sposób wyjaśniają 
młodym ludziom, jak dbać o swoje 
bezpieczeństwo.

Nasza szkoła prężnie działa w śro-
dowisku lokalnym. Rokrocznie organi-
zujemy spotkania młodzieży z poetami 
ziemi brzeskiej połączone z Międzysz-
kolnym Konkursem Recytatorskim 
„Perły Regionu”, które w tym roku 
zaowocowało wydaniem przez szkołę 
Antologii „Ocalić od zapomnienia”. 
Uczniowie przygotowują spektakle dla 
wychowanków okolicznych przedszkoli, 

przeprowadzają akcje charytatywne na 
rzecz placówek pomocy społecznej. Dwa 
lata temu z dużym uznaniem spotkało 
się nasze autorskie przedstawienie 
profilaktyczne o cyberprzemocy, które 
wystawiliśmy we wszystkich szkołach 
w gminie. Dzięki zaangażowaniu 
zarówno nauczycieli jak i rodziców, 
których rola w podnoszeniu atrak-
cyjności i jakości pracy naszej szkoły 
jest nieoceniona, otrzymaliśmy wiele 
nagród i wyróżnień. Najważniejsze 
z nich to certyfikaty: „Szkoła z Klasą”, 
„Szkoła Promującej Bezpieczeństwo”, 
„Civis et Patria”, „Szkoła Promująca 
Zalecenia Europejskiego Kodeksu Wal-
ki z Rakiem”, „Szkoła zaangażowana 
społecznie” – dodaje pani Dyrektor.

Ograniczona ilość miejsca nie po-
zwala niestety na wyszczególnienie 
wszystkich przedsięwzięć, w których 
brzeska „Trójka” wzięła udział w ostat-
nich kilku latach. Wymieniamy tylko 
te najistotniejsze, pozwalające dać 
choćby ogólny obraz placówki, która 
już czterdzieści lat dba o to, by wy-
chować i wykształcić mądrego, wraż-
liwego, działającego dla dobra innych 
człowieka. Otrzymanie certyfikatu 
„Małopolska Szkołą z Pasją” jest dla 
nas wielkim wyróżnieniem, ale nie 
spoczywamy na laurach. Przed nami 
kolejne lata rozwijania pasji i talentów 
naszych uczniów.

Edyta Szczepanek
 Magdalena Głowacka - Zastawnik

W dniu 3 grudnia 2012 roku, na scenie Miejskiego 
Domu Kultury w Miechowie, odbyły się konkursowe 
przesłuchania w ramach Małopolskiego Przeglądu 
Piosenki Angielskiej. Organizatorem konkursu była 
Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie oraz Miejski Dom 
Kultury. Miechowski „festiwal” piosenki znad Tamizy, 
adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podsta-
wowych i odbywał się w dwóch kategoriach - solowych 
i zespołowych.

 Komisja konkursowa przyznała II miejsce w katego-
rii zespołowej ex aequo Duecikowi ze Szkoły Podstawowej 
w Gnojniku w składzie: Marek Białka i Alina Zając. 
Zaśpiewali piosenkę z repertuaru Nicole Kidman & 
Robbi’ego Williams’a pt’ „Something stupid”. 

- To spory sukces uczniów naszej szkoły, biorąc pod 
uwagę ich debiut konkursowy - mówi Anna Rojowska, 
nauczyciel języka angielskiego w Publicznej Szkole 
Podstawowej w Gnojniku. Sądzę, że jurorzy dostrze-
gli namiastkę talentu wśród czwartoklasistów znad 
Uszwicy, skoro przyznali, aż drugie miejsce. Myślę, 
że sukces moich wychowanków, stanie się inspiracją 
do nauk języka znad Tamizy przez ich rówieśników.  

 M.B.

Sukces na miarę festiwalu
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Pierwsza placówka to Biadoliny, druga 
- Krynica-Zdrój MBNP. Od 2012 jest 
w Brzesku. 

Brzesko, parafia Miłosierdzia Bożego
Ks. Jarosław Olejarz

Urodziłem się 
26 stycznia 1984 
roku. Wraz z ro-
dzicami i młodszą 
siostrą mieszkałem 
w Uściu Gorlic-
kim, miejscowości 
wielokulturowej 
z niezwykłymi 
miejscami wypo-
czynku i pięknymi 

widokami. Tam też uczęszczałem do 
szkoły podstawowej - wtedy jeszcze 
ośmiu klasowej – oraz, co było dla mnie 
bardzo ważne, służyłem do Mszy Świętej 
jako ministrant a później lektor. Dalsza 
nauka odbywała się już w Gorlicach 
w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marcina Kromera. Wtedy też pojawiły 
się pierwsze myśli o seminarium, które 
jak się niedługo przekonałem, okazały 
się bardzo konkretne. W 2003 roku 
wstąpiłem do Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie. Po obronie 
pracy magisterskiej z katechetyki i świę-
ceniach w 2009 roku zostałem skierowa-
ny do pracy w parafii Wniebowzięcia 
NMP w Barcicach. Po trzech latach 
posługi duszpasterskiej ksiądz Biskup 
skierował mnie do parafii Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku. Tutaj jako wikariusz 
i katecheta w liceum mam pod swoją 
opieką przede wszystkim Młodzieżową 
Grupę Teatralną i Krąg Rodzin. Moje 

pasje związanie są przede wszystkim ze 
sportem, motoryzacją i fotografią.

Jadowniki
Ks. Edward Janikowski urodził się 

w Nowym Sączu 
w 1972 roku. Po-
chodzi z miejsco-
wości Wielogłowy. 
Tam też w roku 1987 
roku ukończył szkołę 
podstawową. Póź-
niej uczęszczał do 
Prywatnego Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Wadowicach. Po 

zdaniu matury w roku 1991 wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie, które ukończył święceniami 
kapłańskimi w dniu 17.05.1997 roku. 
Jako wikariusz pracował w parafiach: Za-
bawa, w Parafii Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Mielcu, w parafii Błonie pod 
Tarnowem. Po 6 latach pracy w tej parafii 
został skierowany do parafii Jadowniki 
Podgórne z dniem 1.09.2012 roku.

Jasień
Ks. Paweł Dudek urodził się 10 czerw-

ca 1970 r. w Nowym 
Sączu. Pochodzi 
z Tęgoborzy, gdzie 
uczęszczał do szko-
ły podstawowej. 
Następnie uczył się 
w I LO w Nowym 
Sączu a potem rozpo-
czął studia w Semi-
narium Duchownym 

w Tarnowie. W 1989 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Jako wikariusz pracował 
w parafiach: Borzęcin, Tylicz, w Parafii 
św. Krzyża w Tarnowie, a od sierpnia tego 
roku jest w Jasieniu.

Nowi Księża w dekanacie
Brzesko, parafia NMP Matki Kościoła św. Jakuba

Ks. Wojciech Jur-
kowski syn Jana 
i Krystyny z domu 
Szlęk urodzony 
23.04.1966 w No-
wym Sączu. Pochodzi 
z parafii Kicznia koło 
Łącka. Ukończył 
Technikum Samo-
chodowe w Nowym 

Sączu a w latach 1987- 1993 studiował 
w Wyższym Seminarium Duchownym 
w Tarnowie i uzyskał stopień mgr w za-
kresie biblistyki na podstawie pracy pt. 
„ Jezus Dobry Pasterz” napisanej pod 
kierunkiem ks. dr hab. Antoniego Pacior-
ka. Święcenia kapłańskie przyjął w 1993 
r. Placówki duszpasterskie: Mogilno, 
Pasierbiec, Borowa koło Mielca, Poręba 
Radlna, Złockie. Od 26 VIII 2012 pracuje 
w Brzesku.

Ks. Jacek Wal-
czyk, urodzony 8 
grudnia 1978 roku 
w Dębicy, jako syn 
Adama i Janiny 
z domu Tuchow-
ska. Pochodzi z pa-
rafii św. Jadwigi 
z Dębicy. W 1993 
r. ukończył Szkołę 

Podstawową, a w 1997 r. Liceum Za-
wodowe, zdobywając zawód mechanika 
pojazdów samochodowych. Po zdaniu 
matury wstąpił w 1997 r. do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie 
i 2003 r. przyjął święcenia kapłańskie. 

150-lecie szkoły w Gnojniku
W pogodny i słoneczny dzień, 

społeczność Gnojnika obchodziła 
„multi” uroczystość. Przede wszystkim 
uczniowie i nauczyciele świętowali 
jubileusz 150-lecia miejscowej szkoły. 
Ponadto, uczniowie klas pierwszych 
złożyli uroczyste ślubowanie, zaś cała 
szkolna ferajna wspominała swojego 
patrona - osobę bł. Jana Pawła II, 
z racji przypadającego w dniu dzi-
siejszym liturgicznego wspomnienia. 
Były wiersze, piosenki i bogata część 
artystyczna.

Tak się również pomyślnie złożyło, że 
w dniu obchodów szkolnego jubileuszu, 
oddany został do użytku plac zabaw, 
z którego dzieci już mogą w pełni ko-

rzystać. Było uroczyste przecięcie wstęgi 
i poświęcenie placu, którego dokonał ks. 
Marian Zapiór - proboszcz parafii.

- Historia szkoły sięga 1862 roku. 
W dniu 3 września otwarto nowy 
budynek, który miał odtąd charakter 
szkoły trywialnej. Była ona wybudo-
wana staraniem dziedzica Edwarda 
Homolacsa. Miała 2 pomieszczenia, 
tzn. jedną salę do nauczania i jedno 
mieszkanie dla nauczyciela. Uczono 
w niej religii, czytania i pisania, gra-
matyki, śpiewu, znajomości natury. 
- opowiada Ewa Prus, dyrektor szkoły. 
W kronice szkolnej odnotowano, że 
na przestrzeni minionych 150-ciu lat, 
w szkole pracowało 16-tu kierowników 

i dyrektorów, którzy starali się jak 
najlepiej wychowywać młode pokolenia 
dzieci i młodzieży z Gnojnika - dodaje.

Uroczystości jubileuszowe po-
przedziła Msza święta odprawiona 
w kościele MB Fatimskiej w Gnojniku 
przez ks. Mariana Zapióra - probosz-
cza parafii. W wygłoszonej homilii, 
duszpasterz mówił m.in. o życiu i dzia-
łalności Jana Pawła II oraz zachęcał 
młodzież do Jego naśladowania. Przed-
stawiając postać błogosławionego, 
zacytował fragment Jego wypowiedzi 
skierowanej do Polaków podczas jednej 
z pielgrzymek do Ojczyzny: Przestańcie 
mi klaskać, a zacznijcie mnie słuchać.

Marek Białka
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Były przemówienia, koncert sygna-
listów oraz uroczyste nadanie i poświę-
cenie sztandaru. Wszystko to działo się 
w sobotę 10 listopada 2012 r.

W życiu każdego Koła Łowieckiego 
oprócz codziennej prozy są chwile nie-
zwykłe, które zapadają w pamięć na 
całe życie. Takim doniosłym wydarze-
niem dla Koła Łowieckiego „Hubertus” 
w Brzesku było nadanie sztandaru. 
Data tej uroczystości nie była przypad-
kowa, bowiem w tym dniu obchodzono 
święto św. Huberta, patrona myśliwych. 
Dokładnie w 63-m roku istnienia Koła 
otrzymano własny sztandar, jako wspól-
ny znak reprezentacyjny we wszystkich 
ważnych i podniosłych chwilach.

Uroczystość rozpoczęto Mszą świętą 
w kościele p.w. Świętej Trójcy w Oko-
cimiu. Wzięli w niej udział zaproszeni 
goście, myśliwi wraz z rodzinami i przy-
jaciółmi. Homilię wygłosił ks. Stanisław 
Gutowski. Przybliżył postać patrona 
– św. Huberta, tradycje i symbole ło-
wiectwa, jak również przypomniał, czym 
jest myślistwo, jakie cele spełnia i jak 
wiele czyni dobrego dla otaczającego 
środowiska.

Szczególną modlitwą otoczono my-
śliwych i ich rodziny, ponadto modlono 
się za ciężko chorych oraz tych, którzy 
odeszli do „ krainy wiecznych łowów”.

W trakcie liturgii nastąpił akt 
poświęcenia sztandaru i odnowienia 

ślubowania myśliwskiego – myśliwi 
powtarzali rotę ślubowania. Następnie 
Przewodniczący Zarządu Okręgowego 
PZŁ w Tarnowie,Henryk Gąsior, w asy-
ście Łowczego Okręgowego Związku 
PZŁ Krzysztofa Łazowskiego, odczytał 
akt nadania sztandaru Kołu Łowiec-
kiemu „Hubertus” w Brzesku. Po czym 
nastąpiło jego uroczyste przekazanie 
– z rąk Przewodniczącego Okręgowej 
Rady Łowieckiej w Tarnowie na ręce 
Prezesa Koła „Hubertus” w Brzesku, 
Jerzego Zydronia (na zdjęciu poniżej 
pierwszy z lewej). Zaszczyt bezpo-

średniego uczestnictwa w tym akcie 
przypadł najstarszemu stażem myśli-
wemu, Zbigniewowi Mickiewiczowi oraz 
najmłodszemu stażem, Tomaszowi Kuci.

Następnie sztandar z rąk Prezesa 
Koła Jerzego Zydronia odebrał Chorąży 
– sztandarowy, Józef Krawczyk z asystą: 
Bogdanem Ciężakiem i Mariuszem 
Migdałem.

Prezes Koła „Hubertus” wygłosił 
formułę: Przekazuję pod waszą straż 
i opiekę najcenniejszy symbol naszego 
Koła, strzeżcie go jak prawdziwego 
skarbu dla nas i dla potomnych. 

KOŁO ŁOWIECKIE „HUBERTUS” 

W BRZESKU ŚWIĘTUJE
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Doniosłość uroczystości była wzbo-
gacona przepięknymi sygnałami my-
śliwskimi w wykonaniu Zespołu Sy-
gnalistów Myśliwskich „Hagard” przy 
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

Dalsza część uroczystości i myśliw-
ska biesiada miała miejsce w „Pawilonie 
Okocim” Tu Prezes Koła „Hubertus” 
w Brzesku, powitał przybyłych gości 
i wyraził ogromną radość z posiadania 
sztandaru – symbolu idei prawego 
łowiectwa i osobistej godności polskich 
myśliwych. Ponadto historycznie rzecz 
ujmując, stwierdził, że każdy Polak 
i każda Polka przejmuje od swoich Oj-
ców szacunek do sztandaru i munduru. 
Uznał, że sprawiły to zapewne czasy, 
które zmuszały naszych poprzedników 
do zbiorowej walki o to, by nasza ojczy-
zna była wolna, niepodległa i istniała 
suwerennie na mapach Europy i świata.

Na koniec swojego wystąpienia zło-
żył życzenia Kolegom myśliwym, aby 
postrzegano ich jako ludzi etycznych, 
bowiem Myśliwy, który nie uważa etyki 
za swoją przewodniczkę po bezdrożach 
myśliwskiego życia, wcześniej, czy 
później staje się katem dla zwierzyny 

i swojego psa oraz samego siebie. Niech 
św. Hubert darzy pomyślnością w lesie, 
na łące i polach, niech otacza opieką 
w czasie i po polowaniach, niech ma 
w opiece Was i Wasze rodziny.

Następnie głos zabrał Przewodni-
czący Zarządu Okręgowego PZŁ w Tar-
nowie, Henryk Gąsior – poinformował 
zebranych, że na sztandar Koło „Huber-
tus” musiało sobie zasłużyć. Podkreślił, 
że ma nadzieję, że nadany dziś sztandar 
stanie się symbolem dotychczasowego 
dorobku Koła, a zarazem wezwaniem 
do jego kolejnych sukcesów.

Łowczy Okręgowego Związku PZŁ 
w Tarnowie, Krzysztof Łazowski, pod-
kreślił znaczenie sztandaru, uznał, że 
będzie on symbolem, który na trwałe 
odciśnie piętno wspaniałej, wspólnej in-
tegracji, że zawsze będzie łączył wspólny 
trud w realizacji wyzwań, przed którymi 
stać będzie to Koło.

Burmistrz miasta i gminy Brzesko, 
Grzegorz Wawryka, złożył serdeczne 
gratulacje i słowa uznania za wieloletnią 
działalność łowiecką opartą na dużym  
doświadczeniu, aktywności wynikają-
cych z pasji, tradycji i szacunku dla przy-

rody. Ponadto zaprosił myśliwych wraz 
ze sztandarem do udziału w różnego 
rodzaju uroczystościach miasta i gminy.

Przewodniczący Komisji Kultury 
PZŁ w Tarnowie – Prezes Koła „Rogacz” 
z Bochni, Mieczysław Damski, życzył 
wszelkiej pomyślności, koleżeńskich 
polowań w przyjacielskiej atmosferze, 
wspaniałych trofeów łowieckich i sku-
tecznych działań na rzecz łowiectwa 
i myślistwa. 

Członek Zarządu Okręgu PZŁ w Tar-
nowie - Prezes Koła „Łoś” w Bochni, Jan 
Jeliński stwierdził, że dzieje człowieka 
są nieodłącznie związane z polowania-
mi, że łowiectwo zawsze było i jest waż-
nym elementem życia. Żeby mieć efekty, 
trzeba dbać o zwierzynę, szczególnie 
w trudnych okresach.

Były gratulacje i życzenia, wspomnie-
nia „starych dobrych czasów”, opowiada-
nia o niezwykłych przygodach łowieckich 
oraz dyskusje nad problemami współcze-
snego łowiectwa. Były też śpiewy i tańce, 
które trwały do „białego rana”.

Darz Bór!
Emilia Zydroń

20 października 2012 r. odszedł od 
nas człowiek, który dla naszego miasta 
i brzeskiej służby zdrowia zrobił wiele. 
Sprawą o charakterze fundamentalnym 
było zorganizowanie Oddziału Dziecię-
cego w brzeskim Szpitalu oraz jego sys-
tematyczny rozwój przez prawie 50 lat 
pracy zawodowej. Ponadto stworzył pion 
lecznictwa dziecięcego w powiecie brze-
skim. Ogrom jego działalności zasługuje 
na wielkie uznanie i pamięć.

Piotr Kalicki urodził się w Szarowie, 
w rodzinie chłopskiej. Edukację swoją 
rozpoczął od szkoły powszechnej tzw. 
„Galicyjki”. Po ukończeniu szóstej klasy 
szkoły podstawowej w Niepołomicach 
zdał egzamin do Państwowego Gimna-
zjum nr 357 im. Św. Jacka w Krakowie. 
Następnie uczęszczał do Liceum, które 
zakończył egzaminem maturalnym 
w 1946 r. Okres wojny częściowo prze-
szkodził w realizacji planowanych 
zamierzeń. W czasie wojny pracował 
w gospodarstwie ojca, ponadto ukończył 
roczną Szkołę Handlową. W 1946 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu Jagiellońskiego (wbrew 
oczekiwaniom rodziny, która sposobiła 
go do stanu duchownego). Jako pilny 
i zdolny student robił wielkie postępy – 

pierwszy rok studiów zaliczył celująco, 
za co w nagrodę otrzymał stypendium. 
W okresie studiów podejmował również 
różnego rodzaju prace dorywcze i tak 
np.: pełnił funkcję księgowego przy 
wydobyciu torfu w Szarowie. Ponadto 
na V roku studiów pracował w Pogoto-
wiu Ratunkowym w Bochni jako lekarz 
wyjazdowy oraz w Ośrodku Zdrowia 
w Kłaju. Już w czasie studiów zrodziło 
się w nim marzenie „być lekarzem 
dzieci”. Wielkie wrażenie na młodym 
studencie wywarł jego nauczyciel, Profe-
sor Bujak – pediatra oraz jego maksyma 
…lepiej jest ocalić jednego człowieka 
niż zabić tysiąc nieprzyjaciół... Studia 
lekarskie ukończył w 1952 r. Otrzymał 
przydział do pracy w Mielcu - pracy 
nie podął, bowiem nie potrzebowano 
lekarza tej specjalności. Podobnie było 
w Cieszynie, gdzie proponowano mu 
pracę w Oddziale Chorób Płuc i Gruźlicy. 
Następny przydział pracy otrzymał do 
Brzeska, gdzie podjął pracę z dniem 1 lu-
tego 1953 r. Początkowo na stanowisku 
lekarza w Przychodni Przyzakładowej 
w Browarze – Okocimiu. Ponadto ów-
czesny dyrektor Szpitala w Brzesku, 
w ramach Oddziału Wewnętrznego 
udostępnił pomieszczenie – salę chorych, 

początkowo jedną, następnie drugą 
i trzecią. I tak w wyżej wymieniony 
sposób powstał w Brzesku Pododdział 
Dziecięcy, początkowo z czternastoma 
łóżeczkami stopniowo się rozszerzając 
(w 1956 r. – 21 łóżeczek, w 1972 r. – 45).

Lek. Piotr Kalicki prowadząc Od-
dział Dziecięcy równocześnie rozwijał 
sieć pediatryczną w powiecie brze-
skim, starając się objąć profilaktyką 
i wczesnym leczeniem jak największą 
populację dzieci. Sam rozumiał, że musi 
intensywnie i permanentnie pogłębiać 
wiedzę z tego zakresu, dlatego też przez 
całe swoje życie zawodowe naukę sta-
wiał na pierwszym miejscu. Brał udział 
w różnego rodzaju kursach dokształca-
jących i szkoleniach specjalistycznych. 
Specjalizację I stopnia uzyskał w 1954 r. 
i otrzymał stanowisko p.o. Ordynatora 
Oddziału Dziecięcego. Specjalizację 
II stopnia uzyskał w 1958 r. i po prze-
prowadzonym konkursie na stanowisko 
Ordynatora Oddziału Dziecięcego został 
powołany do pełnienia tej funkcji. 

W okresie remontu i przebudowy 
„Starego Szpitala” oddział dziecięcy 
miał swoją siedzibę początkowo w bloku 
na IV piętrze, przy ul. Ogrodowej 13, 
następnie był przeniesiony na parter 

WSPOMNIENIE O LEKARZU 

Piotrze Kalickim
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małego budynku znajdującego się 
w podwórzu „Starego Szpitala” przy 
ul. Kościuszki 33. W marcu w 1983 r. 
Ordynator wraz ze swoim oddziałem 
przeniósł się do pięknych, obszernych, 
funkcjonalnych pomieszczeń na I piętro 
„Nowego Szpitala” przy Kościuszki 68.

Poza obowiązkami Ordynatora, lek. 
Piotr Kalicki pełnił również funkcję In-
spektora ds. pediatri, co należy wiązać 
z nadzorem w zakresie szeroko rozumia-
nej profilaktyki, działalności leczniczej 
oraz zakresem szkolenia w tej dziedzinie.

I tak Piotr Kalicki na stanowisku Or-
dynatora pracował do kwietnia 1991 r. po 
czym przeszedł na zasłużona emeryturę. 
Wspomnieć należy, że w dalszym ciągu, 
choć w zmniejszonym wymiarze czasu 
pracy, pełnił do 30 listopada 1995r. obo-
wiązki Kierownika Poradni Medycyny 
Szkolnej. Za swoją prace otrzymał wiele 
wyróżnień i odznaczeń, m. in. otrzymał 
odznakę za „Wzorową Pracę w Służbie 
Zdrowia”, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż 
Kawalerski i inne. Dziękowano mu za 
troskliwą opiekę nad chorymi dziećmi, 
za zaangażowanie, za postawę prawą 
i niestrudzoną, za organizację pionu lecz-
nictwa dziecięcego na Ziemi Brzeskiej, 
za to, że był nauczycielem sporej rzeszy 
lekarzy i zespołu pielęgniarskiego. 

Czasy, w których przyszło mu bu-
dować pion leczniczy, nie należały do 
łatwych i dlatego właśnie osiągnięcia 
tego Człowieka budziły szacunek. Jego 
wewnętrzna siła, kazała Mu być zawsze 
tam, gdzie mógł być potrzebny, nieza-

leżnie od tego, czy był 
to słoneczny poranek, 
czy kolejna ciężka noc 
na dyżurze. Posiadał ol-
brzymią wiedzę i umie-
jętności fachowe. Lekarz 
Piotr Kalicki rozumiał, że 
kształcenie to obowiązek, 
a nie przywilej. Swoich 
współpracowników in-
spirował i dopingował do 
nauki i do działania. Do 
pełnienia zawodu lekarza 
pediatry przygotował ok. 
30 lekarzy i zdecydowa-
nie więcej osób personelu 
pielęgniarskiego. Wszyst-
kich uczył, że dobro dziec-
ka jest najwyższym pra-
wem. Wiedział, że każde 
dziecko to odrębny świat, 
do którego zawsze potrafił znaleźć wła-
ściwy klucz. 

Żegnając swojego nauczyciela jeste-
śmy wdzięczni Opatrzności, że dane nam 
było pracować pod Jego przywództwem.

Doktor Kalicki był człowiekiem 
wielkiego formatu, a jednocześnie 
skromnym, życzliwym ludziom. Jak 
nikt - umiał dotrzeć do dziecka przera-
żonego chorobą. Środowisko medyczne 
oceniało go bardzo wysoko. Posiadał 
również niekwestionowany autorytet 
lekarski. Był jednym z tych, o których 
bez wahania mogę powiedzieć: Dobry 
Człowiek. Takim niech zostanie w na-
szej pamięci.

Doktor Kalicki zostawił po sobie 
pokolenie pediatrów i neonatologów, go-
towych zawsze tak jak On, ratować życie 
najmłodszych i najbardziej bezbronnych.

Odszedł od nas budowniczy służby 
zdrowia w bardzo trudnym powojennym 
okresie, ale pozostawił po sobie trwały 
ślad. Dziedzictwo po nim zobowiązuje.

Odszedł cicho człowiek skromny, pra-
wy i szlachetny. W pamięci nas wszyst-
kich: pracowników, pacjentów i znających 
Go osób, pozostanie właśnie taki.

Msza św. pogrzebowa odbyła się 
23 października w kościele p.w. św. Ja-
kuba w Brzesku. 

Emilia Zydroń

Niedawno ukazało się II wydanie 
książki „Sanktuarium Imienia Maryi 
i Królowej Rodzin w Ropczycach”. Auto-
rem jest pochodzący z Ropczyc (od 1992 
roku należących do diecezji rzeszow-
skiej) ks. Zygmunt Bochenek. Pierwsze 
wydanie ukazało się w roku 2000, rok 
przed koronacją czczonej od XVI w Zie-
mi Ropczyckiej gotyckiej Figury Maryi. 
Książka była wtedy pierwszą źródłową 
publikacją na ten temat i przyczyniła się 
do bezpośredniego przygotowania para-
fii i czcicieli Matki Bożej Ropczyckiej do 
radosnego wydarzenia Koronacji.

Obecne, II wydanie, jest znacznie 
zmienione. Zawiera 3 nowe rozdziały: 
O przygotowaniu i koronacji Figury 
(II), mini – przewodnik prezentujący 
architekturę i wyposażenie świątyni 
Sanktuarium (III) oraz o zadaniach 
duszpasterskich, stojących przed 
księżmi i świeckimi po wielkim wy-
darzeniu Koronacji (IV). Także za-
sadniczy, przedstawiający wielowie-

Książka o Madonnie Gotyckiej z Ropczyc
kową historię kultu rozdział I został 
znacznie poszerzony i uzupełniony 
opisem ponad 150 – letniej działalności 
Komitetu Kościółkowego – zespołu zło-
żonego z mieszczan, którego powstanie 
i trwająca przez wiele pokoleń po III 
rozbiorze Polski (1795 r.) działalność 
nie tylko uchroniła dzisiejszy kościół 
sanktuaryjny przed sekularyzacją, ale 
przyczyniła się do pogłębiania wiary 
i autentycznego patriotyzmu. Komitet 
jest przykładem długoletniej dobrej 
współpracy ludzi reprezentujących pa-
rafię z samorządem miasta.

Ks. Bochenek jest także autorem 
trzeciej, wydanej w roku Koronacji 
książki dla dzieci p.t. „Pieśń o Matce 
Bożej w Kościółku Ropczyckim cudami 
słynącej”.

Prezentowana nowa książka jest 
rozprowadzana w Ropczycach. Gdyby 
ktoś z Brzeska był nią zainteresowany, 
można ją nabyć w sklepie z dewocjona-
liami „Św. Jakub”.
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Nazywał się Henryk Ostach. Uro-
dził się w 1924 roku w Poznaniu. 
Zmarł w Gorlicach w 2011. Pochodził 
z patriotycznej wielkopolskiej rodzi-
ny. Ojciec, oficer Wojska Polskiego 
walczył w Powstaniu Wielkopolskim. 
Matka, jeszcze jako uczennica, brała 
udział w strajku szkolnym we Wrześni 
w 1906 roku przeciwko wprowadzeniu 
modlitwy w języku niemieckim. Ro-
dzice osierocili go, gdy miał dwa lata.

Ukończył gimnazjum w Gosty-
niu Wielkopolskim i tam wstąpił do 
Kongregacji św. Filipa Nerii. Teologię 
studiował w Seminarium Duchownym 
w Tarnowie jako członek Kongregacji 
Filipinów. Po święceniach kapłańskich 
pracował w Tarnowie i studiował na 
KUL – u. Uzyskał stopień doktora teo-
logii. Zrezygnował z pracy w mieście, 
na dużej parafii…

Jego marzeniem była praca dusz-
pasterska w małym środowisku, gdzie 
wszystko trzeba budować od podstaw. 
Kongregacja Filipinów powierzyła mu 
organizację parafii w małej podkrynic-
kiej wiosce - raczej osadzie, za górami, 
za lasami… Nazywała się Kamianna. 
Mieszkało tam kilkadziesiąt osób. 
Resztę wywieziono w czasie akcji „Wi-
sła”- Bieda była straszna. Dojechać 
można było tylko do Łabowej a dalej 
trzeba było iść pieszo. Początkowo no-
cował u gospodarzy. Często był głodny, 
ale organizował nabożeństwa w połem-
kowskiej cerkwi i razem mieszkańcami 
budował drogę. Ta praca jednoczyła 
ludzi. Trwała 5 lat. Założył Ochotni-
czą Straż Pożarną, wspierał budowę 
remizy i Domu Strażaka. Od samego 
początku prowadził pasiekę. To z niej 
mógł się utrzymać. Ucząc ludzi pracy 
przy pszczołach, dawał im chleb do 
ręki.

I tak szła budowa kościoła, potem 
Domu Pszczelarza, elektryfikacja 
wioski, budowa nowych domów itp… 
Wierzyć się nie chce w to, co się dało 
zrobić w tak trudnych czasach. Poko-
lenia przekazywały sobie legendę, że 

ci, co osiądą na sądeckiej ziemi, wśród 
gór i lasów, doczekają się czasów, gdy 
„ziemia ta z kamienia będzie rodzić 
złoto” Ks. Ostach w tym legendarnym 
złocie dojrzał miód… Tu, wśród gór, 
jodeł, świerków, łąk usłanych kwie-
ciem można było pozyskać ekologiczny 
Boży Lek. I tak się zaczęło… W okolicy 
były ule, ale gospodarze o pszczołach 
wiedzieli niewiele. Ksiądz zaczął więc 
organizować kursy szkoleniowe dla 
wszystkich, zwłaszcza dla młodzieży 
pod patronatem wojewódzkiego Związ-
ku Pszczelarskiego w Krakowie i Spół-
dzielni Ogrodniczej w Nowym Sączu. 
Efekty tej pracy uczyniły z Kamiannej 
krainę pszczelarstwa i już w roku 1972 
odbył się tam I Sądecki Dzień Pszcze-
larza. Po miód zaczęli przyjeżdżać 
goście, turyści i ludzie wiedzy.

Ks. Ostach chciał, by ten złoty 
napój był stosowany jako lekarstwo. 
Apiterapia – leczenie miodem ożyła 
tutaj na nowo. Przypominano czasy 
starożytne, kiedy miód był stosowany 
jako produkt odżywczy i leczniczy. 
Pszczoły hodowano w Grecji i w Rzy-
mie. Miód podawano gladiatorom 
i atletom jako środek wzmacniający 
fizycznie. Pitagoras był zdania, że to 
dzięki miodowi dożył długiego wieku 
o jasnym umyśle. Słynna Kleopatra 
i równie piękna Poppea używały miodu 
do pielęgnacji ciała….

 A w Kamiannej, dzięki pomo-
cy Kół Pszczelarzy z całej Polski, 
zagranicznych naukowców i ofiary 
samego księdza Ostacha, otwarto 2 
października 1983 roku piękny Dom 
Pszczelarza poświęcony przez biskupa 
Jerzego Ablewicza. Ks. Ostach, jako 
Prezes Polskiego Związku Pszczelarzy 
(pełnił tę funkcję przez trzy kaden-
cje!) powiedział wtedy: Chciałoby się 
całować ręce, które wznosiły te mury. 
Pszczoły na zimę zaprzestają pracy, 
myśmy ją kontynuowali. Niechaj z tej 
doliny Kamiannej promieniuje idea 
pszczelarstwa, idea pracowitości. Tego 
życzę polskiemu narodowi.

Lata osiemdziesiąte ubiegłego wie-
ku były czasem szczytowego rozwoju 
„Bożej Apteki” ks. Ostacha. W Domu 
Pszczelarza odbywały się liczne kra-
jowe i międzynarodowe sympozja 
pszczelarskie... Zbudowano Dom św. 
Filipa dla księży i Dom bł. Honorata 
Koźmińskiego. Powstał wyciąg nar-
ciarski. Kamionna stała się modna, 
chętnie tu ludzie przyjeżdżali na wy-
poczynek i leczenie i aby wędrować po 
okolicznych lasach i halach.

W pierwszych latach po upadku 
komunizmu, ośrodek w Kamiannej 
znalazł się w sytuacji kryzysowej. 
Trzeba było spłacać duże kredyty, za-
ciągnięte – może nie do końca roztrop-
nie – na budowę dalszych obiektów. 
Pieniądze, zwłaszcza dolary – traciły 
kilkakrotnie na wartości. Ks. Ostach 
i jego dzieło stało się ofiarą bezwzględ-
nego kapitalizmu. Niektóre zakłady 
zlicytowano. Ich twórca popadł w kil-
kuletnią chorobę… Dzieło jednak 
przetrwało i dziś dalej funkcjonuje 
w nowych warunkach. Wielkie rzesze 
pszczelarzy z wdzięcznością i senty-
mentem wspominają Księdza Ostacha, 
który rozsławił polskie pszczelarstwo, 
a w latach osiemdziesiątych na kon-
gresie w Japonii został nawet wybrany 
przewodniczącym światowej organiza-
cji związków pszczelarskich.

 Ks. Józef Górka

TWÓRCA BOŻEJ FABRYKI LEKÓW



9 

W czerwcu br. Senat AGH w Kra-
kowie przyznał doktorat „Honoris 
causa” prof. dr hab. inż. Józefowi 
Dubińskiemu, przedstawicielowi nauk 
technicznych, specjalizującemu się 
w geofizyce i geomechanice górniczej 
oraz ochronie terenów górniczych. Od 
20 września 2001 roku pełnił funkcję 
naczelnego dyrektora Głównego In-
stytutu Górnictwa na AGH .  
Chciałbym przy okazji wspomnienia 
tego wydarzenia, oddać ukłon Jego 
Mamie, mieszkance Brzeska. Pisałem 
ten artykuł przed Dniem Nauczyciela. 
Wtedy zbliżała się do setnego Jubi-
leuszu… Czuła się wówczas całkiem 
dobrze, cieszyła się swoimi dorosły-
mi dziećmi i sześciorgiem wnucząt. 
Mieszkała na ruchliwej ul. Ogrodowej, 
ale nigdy nie skarżyła się na hałas. 
Myślę, że wyróżniała się cierpliwością, 
jak nauczycielka, której taka cecha 
charakteru jest potrzebna w pracy.

 Przez ponad 30 lat uczyła ma-
tematyki w Szkole Podstawowej 
w Uściu Solnym, gdzie w 1944 roku 
zawarła związek małżeński z tutej-
szym organistą, żołnierzem AK. Sama 
wychowana w patriotycznej rodzinie, 
umiała miłość do Ojczyzny przekazać 
własnym dzieciom i nam – uczniom. 
Po wielu latach, pamiętamy „Panią 
od rachunków” jako tę, która w latach 
powojennych, w okresie stalinizacji 

i zaprogramowanej laicyzacji szkoły, 
nie tylko nie wstąpiła do PZPR, ale 
dla nas, dzieci, była świadkiem żywej 
wiary, praktykowanej na co dzień. 

 Społeczeństwo Uścia zapamiętało 
panią Anielę Dubińską jako nauczy-
cielką wymagającą, ale bardzo wyrozu-
miałą. Wymagającą najpierw od siebie, 
czego dowód dawała niezwykłą cierpli-
wością i dobrocią. Wyrozumiałą dla nas 
młodych, którzy niejednokrotnie nie 
mieliśmy czasu na odrobienie zadań, 
gdyż musieliśmy pomagać rodzicom 
w pracach polowych. Rozumiała nas, 
dzieci ze wsi, bo sama nie miała łatwe-
go dzieciństwa. Ojca straciła podczas 
I wojny światowej, gdy miała zaledwie 
dwa i pól roku. Pochodziła z dzisiejsze-
go Podkarpacia i nieraz doświadczyła 
przysłowiowej nędzy galicyjskiej. 
Tylko dzięki talentowi i pracowitości 
ukończyła Seminarium Nauczycielskie 
w Krośnie. Długo nie mogła znaleźć 
pracy w szkole, więc dokształcała się 
na kursach sióstr sanitariuszek PCK, 
co zaowocowało podczas II wojny 
światowej. Była świadkiem rozbra-
jania Wojska Polskiego II RP przez 
Sowietów i ich wywózki w głąb ZSRR. 
Opiekowała się więc pozostałymi sie-
rotami i rannymi żołnierzami.

Nie wiem, jak to się stało, że los 
przysłał ją do mojej miejscowości. 
Ale dziękujemy Opatrzności, że była 

z nami tak długo. Na czas emerytury, 
w latach siedemdziesiątych, zamiesz-
kała w Brzesku. Zawsze cieszyła się 
ze spotkań z mieszkańcami Uścia, gdy 
przyjeżdżali do miasta. Myśmy Ją też 
odwiedzali zwłaszcza z okazji Dnia 
Nauczyciela.

W Brzesku też dała się poznać jako 
żywy świadek wiary. Wraz z synem na-
leżeli do Akcji Katolickiej i Żywego Ró-
żańca. Jej ulubioną lekturą był „Gość 
Niedzielny” i „Kościół nad Uszwicą”. 
Nasza „Pani od rachunków” zmarła 
29 października br. Pogrzeb odbył się 
w ostatnim dniu miesiąca w Brzesku.

 Ks. Jan Wilk

PANI OD RACHUNKÓW 
Po Dniu Nauczyciela słów kilka

Stojąc przed trumną naszej 
zacnej Nauczycielki, najbardziej 
lubianej spośród grona nauczyciel-
skiego w Uściu Solnym w latach 
1944 – 1972, pozwólcie, że zacznę 
od wspomnień… Bo przecież, chociaż 
uczyła przedmiotu najmniej lubia-
nego, dała się lubić szczególnie za 
to, że była pedagogiem z powołania 
i wykształcenia.

Przychodziła do szkoły zazwyczaj 
po rannej Mszy św. w pobliskim 
kościele. Wchodziła do klasy zawsze 
uśmiechnięta, a przecież była nie 
tylko nauczycielką, ale i matką nie-
letnich dzieci, żoną i gospodynią do-
mową. Miała więc sporo obowiązków, 
a mimo to umiała pogodzić wszystko.

MOWA POŻEGNALNA. KS. JANA WILKA
Po wyjeździe z Uścia przez wiele 

lat interesowało ją wszystko, co działo 
się z nami – jej uczniami. Z łatwością 
zapamiętywała, kto się z kim ożenił, za 
kogo dziewczęta wyszły za mąż… Przy-
taczała epizody z życia szkolnego… 
Z przyjemnością się ją odwiedzało, 
zwłaszcza, gdy była sama. Przycho-
dziło się do niej nie jak do dawnej na-
uczycielki, ale jakby do własnej matki, 
cioci, osoby bliskiej…

Taką pozostała w naszej pamięci po 
blisko 40 latach po opuszczeniu naszej 
miejscowości i po 60 – gdy nas uczyła 
kiedyś w budynku starej szkoły.

Czcigodna „Pani od rachunków”! 
Niech Pan Bóg wynagrodzi Ci za 
Twoją patriotyczną pobożność. Zapa-

miętaliśmy Cię jako symbol Matki 
– Polki. Niech Ci Bóg wynagrodzi 
za Twoją niezwykłą cierpliwość 
i matczyną dobroć. To Ty, wraz 
z panią Giertowską, obok której 
będziesz spoczywać, kształtowałaś 
nasze umysły, serca i sumienia. 
Dziś dziękujemy Ci za to!

Czcigodna „Pani od rachun-
ków”! Zapewniamy Cię o swych 
modlitwach za spokój Twej pięk-
nej duszy. Niech pamięć nasza 
w tych dniach poprzedzających 
i następujących po uroczystościach 
Wszystkich Świętych i po Dniu 
Zadusznym, będzie najpiękniej-
szym kwiatem złożonym na Twoim 
grobie.
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W trudnych latach rosnącej biedy, 
kiedy władze oświatowe skreślają 
kolejne godziny historii z programów 
nauczania szkół zawodowych i śred-
nich, promykiem nadziei jest utrzy-
mujące się zainteresowanie historią 
regionalną i poparcie dla wytrwałych 
autorów, którzy z powodzeniem szuka-
ją sponsorów gotowych pokryć koszty 
wydania publikacji dotyczących nie 
tylko dziejów parafii, poszczególnych 
miejscowości, ale także tych, które są 
poświęcone zasłużonym mieszkańcom, 
czy osobom pochodzącym z naszego 
regionu. Potwierdzenie tego spostrze-
żenia znajdujemy na łamach „Kościo-
ła nad Uszwicą”. Prawie w każdym 
numerze zamieszczamy informacje 
o takich nowych wydawnictwach re-
gionalnych.

W tej notatce informujemy, że 
Stanisław Świerczek, ceniony kolek-
cjoner i miłośnik kultury regionalnej, 
a ostatnio inicjator budowy obelisku 
poświęconego Janowi Pawłowi II 
(w Jadownikach, przy ul. Podgór-
skiej), opublikował drugi zbiór relacji 
o kilkunastu mieszkańcach Jadownik, 
bądź też osób związanych z tą miej-
scowością. Zeszyt nosi tytuł „O nich 
nie wolno zapomnieć”. Oto wzmianki 
o kilku bohaterach tej książeczki:

Marek Marzec urodzony w 1940 
roku był kapitanem żeglugi wielkiej. 
Pływał m.in. na „Darze Pomorza” 
i „Darze Młodzieży” Od 2001 roku do-
wodził największym żaglowcem świata 
„Royal Clipper”, który równocześnie 
był luksusowym statkiem wycieczko-
wym zabierającym na pokład 228 pa-
sażerów. W lecie odbywano tygodniowe 
rejsy po Morzu Śródziemnym, a zimą 
między koralowymi wyspami na Morzu 
Karaibskim. Warto dodać, że żaglowiec 
zbudowano w Polsce.

Inny Jadowniczanin, Zbigniew 
Czernecki, urodzony w 1949 roku 
jest znanym aktorem i reżyserem, ab-
solwentem Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie. Poza stałymi 
kontaktami z teatrami warszawskimi 
i krakowskimi, od wielu lat reżyseru-
je sztuki Mrożka, Różewicza, Brylla 
i innych polskich autorów w krajach 
zachodnich, a zwłaszcza w Czechach, 
gdzie grał także w kilku filmach. 
A zaczynał, jeszcze przed i po maturze, 
w teatrze parafialnym na Słotwinie 
u ks. Pękały grając m.in. w Misterium 
o Bożym Narodzeniu i w Misterium 
o Chwalebnym Zmartwychwstaniu 
Pańskim, pod kierunkiem ówczesnego 

dziekana krakowskiego PWST, zna-
nego aktora, brzeszczanina, Edwarda 
Dobrzańskiego.

Anna Czernecka – Kura i Anna 
Sosin to dwie wspaniałe kobiety – 
dyplomowane położne, które przez 
prawie sto lat pomagały mieszkańcom 
Jadownik przyjść na świat. Pierwsza 
urodziła się w1858 roku. Po nauce 
i praktyce w Krakowie od 1889 roku 

pracowała ponad 40 lat w Jadowni-
kach. Kronikarze ustalili, że asysto-
wała przy 2132 porodach domowych, 
co wiązało się z dodatkową odpowie-
dzialnością. Ostatnie porody odebrała 
w 1938 roku, mając 80 lat.

Druga, Anna Sosin była także 
wieloletnią położną, wspaniałym czło-
wiekiem, matką, babcią i prababcią. 
Dożyła 92 lat. Jej pogrzeb w 2011 roku 
zgromadził wielkie tłumy ludzi. Uro-
dziła się w 1919 roku w Jadownikach. 
W czasie wojny pracowała jako salowa 
w Klinice Położniczej w Krakowie. Po 

ukończeniu szkoły położnych pracowała 
w Tarnowie, Brzesku a przede wszyst-
kim w Jadownikach… około 43 lata.

Tak pisze o niej Sabina Jakubowska: 
Pielęgniarki, położne, a także pacjentki, 
które się z nią zetknęły wspominają ją 
zgodnie jako osobę niezwykle energiczną, 
której wszędzie było pełno. Pani Sosino-
wa – niziutka, niezwykle schludna, była 
gwarancją, że wszystko będzie dobrze. 
Zmarła pogodzona ze swoim życiem, 
tęskniąca za Bogiem.

Obie panie nieraz udzielały chrztu. 
Były świadkami radosnych urodzin 
i bolesnych zgonów. Często zaprasza-
no je na chrzest i chrzciny w domach, 
gdzie były honorowymi gośćmi. Warto 
wspomnieć, że w metrykach kościel-
nych prawie do wojny, ksiądz wpisywał 
nazwisko i imię położnej notując po 
łacinie: obstetrix NN.

Tomik Stanisława Świerczka za-
wiera także wiele bliżej nie znanych 
szczegółów z dziejów kościoła para-
fialnego w Jadownikach i kościółka 
św. Anny na Bocheńcu. Odsłania także 
kulisy kontrowersyjnych, wręcz bar-
barzyńskich prób zagospodarowania 
grodziska na Bocheńcu.

Dziękując Autorowi za pożyteczną 
i ciekawą publikację, trzeba mu życzyć, 
aby w następnych spis treści i układ 
całości były bardziej czytelne. W spisie 
treści nie podano autorów niektórych 
rozdzialików.   

Z.B.

Zamieszczony w środku strony rysu-
nek to herb rodu Świerczków. Znalazł 
go Pan Stanisław w Bibliotece Jagiel-
lońskiej i pieczętuje nim swe książki. 
Stwierdził, że chętnie pomoże Czytelni-
kom w odszukaniu ich herbu rodowego.

Stanisław Świerczek – Kronikarz Jadownik
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Wiesław Brożek, lutnik z Woli 
Dębińskiej od ponad 30-tu lat robi 
skrzypce, na których grają muzycy 
wielu krajów.

Który skrzypek nie marzy o tym, 
aby zagrać na legendarnych instru-
mentach smyczkowych Stradivariusa. 
Ten włoski artysta, żyjący w XVII 
wieku, uważany jest bowiem za naj-
większego geniusza w historii lutnic-
twa. Renoma jego pracowni stała się 
wzorem dla wielu przyszłych pokoleń 
twórców, tej precyzyjnej sztuki.

- Niewątpliwie jest to artysta z naj-
wyższej półki w robieniu artystycznego 
rękodzieła muzycznego, który wykonał 
ponad tysiąc egzemplarzy skrzypiec. 
Na „stradivariusach”, bo tak potocznie 
nazywają się instrumenty smyczkowe, 
które wyszły z pracowni Antonio Stra-
divariego, grały takie sławy muzyczne 
jak Henryk Wieniawski, czy Michał 
Ogiński - mówi Wiesław Brożek, który 
prowadzi własną pracownię lutniczą. 
Autentyczne instrumenty Stradiva-
riusa, są bardzo rzadkie, a ich ceny 
są wysokie, bo taki jest rynek dla 
tego rodzaju dzieł sztuki. Obecnie 
posiadaczem największej ilości orygi-
nalnych instrumentów Stradivariego 
jest Stewart Pollens, światowej sławy 
kolekcjoner dzieł sztuki oraz Muzeum 
Narodowe w Moskwie i kolekcja Hill 
w Londynie - podkreśla lutnik spod 
Dębna.

Wiesław Brożek mieszka i tworzy 
w Woli Dębińskiej. Z zawodu jest 
artystą-lutnikiem, z zamiłowania zaś 
muzykiem. Gra na saksofonie, kon-
trabasie i gitarze. Większą część życia 
zawodowego spędził w swojej „dziu-
pli”, bo tak nazywa swoją pracownię. 
Pan Wiesław od ponad 30-tu lat robi 
skrzypce, altówki i inne instrumenty 
smyczkowe. To jego pasja, której po-
święcił większą część swojego życia.

- Rób to, co lubisz, a nie będziesz 
musiał pracować - taką maksymę, 
wyznaje artysta spod Dębna, bo - jak 
dodaje - ta praca, to tworzenie sztuki, 
która wymaga natchnienia, podobnie 
jak namalowanie obrazu, czy skompo-
nowanie utworu muzycznego. 

Do jego pracowni trafiają również 
instrumenty uszkodzone i połama-
ne, które - aby odzyskać sprawność 
i ponowny stan używalności - wyma-
gają nierzadko gruntownego remontu 
i wymiany znacznej części istotnych 
elementów tworzących dźwięk.

Pan Wiesław ukończył Technikum 
Budowy Instrumentów Muzycznych 
w Nowym Targu.

- Wówczas, była to jedyna tego typu 
szkoła w Polsce. Obecnie także istnie-
je tylko jedna szkoła średnia, która 
w programie ma naukę lutnictwa. 
Jest to Liceum Sztuk Plastycznych 
w Zakopanem. Absolwenci tej szkoły 
mogą kontynuować naukę na wydzia-
le lutniczym w Akademii Muzycznej 
w Poznaniu. Jest to jedyna na świecie 
szkoła wyższa kształcąca artystów 
lutnictwa - mówi. 

Zrobienie skrzypiec wymaga nie 
lada zdolności artystycznych, a przede 
wszystkim manualnych. Wszystkie 
elementy wykonywane są ręcznie. 
Drewno używane do produkcji instru-
mentów musi być sezonowane, tzn. 
suszone w odpowiednich warunkach, 
aby uzyskać swoje pożądane właści-
wości. Ważny jest też wiek drzewa 
przy jego ścięciu, gdyż ma to wpływ na 
jego właściwości fizyczne np. usłojenie, 
które jest niezwykle ważne przy roz-
chodzeniu się dźwięków. Aby drewno 
było zdatne do użytku lutniczego, 
musi być dojrzałe i pozbawione skaz 
typu sęki, pęknięcia, itp. Pan Wiesław 

używa głównie dwóch rodzajów drew-
na do tworzenia swoich dzieł sztuki 
kameralnej.

- Aby skrzypce zaczęły wydawać 
specyficzne dźwięki i mogły rozbrzmie-
wać w orkiestrach symfonicznych i sa-
lach filharmonii, wszystko musi być 
dokładnie zharmonizowane. Muzyka, 
jaka wydobywa się spod smyczka, 
kryje w sobie głębie tajemnicy źró-
dła dźwięku tego instrumentu, która 
zawsze pozostają w sferze domysłów, 
nawet dla najbardziej doświadczonego 
lutnika. Ta praca, wymaga niemalże 
benedyktyńskiej dokładności i skupie-
nia. Dźwięk instrumentu może zależeć 
nawet od nastroju, w jakim lutnik 
go tworzy - dodaje z uśmiechem mój 
rozmówca. Dlatego trzeba posiadać 
zarówno wiedzę, jak i talent w tej 
dziedzinie oraz wenę twórczą - mówi 
dębiński artysta.

Pan Wiesław jest członkiem Związ-
ku Polskich Artystów Lutników. 
Uczestniczył w różnych wystawach 
krajowych i międzynarodowych. Na 
jego instrumentach grają muzycy 
w USA, Niemczech i Francji.

 Marek Białka

GRAJ SKRZYPKU, GRAJ …
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Schorzenia układu krążenia to 
„epidemia” XXI – ego wieku. Narasta 
liczba pacjentów wymagających po-
mocy kardiologicznej. Choroby układu 
sercowo- naczyniowego wysunęły są 
na pierwsze miejsce,przed chorobami 
nowotworowymi jako przyczyna zgonów.

Dane epidemiologiczne jednoznacz-
nie wskazują, że wydłuża się okres życia 
człowieka, przybywa osób starszych. 
W Polsce również przybywa osób powy-
żej 65 roku życia, a więc osób z proble-
mami kardiologicznymi. W 1996 roku 
osoby powyżej 65 roku życia stanowiły 
11,4%, a 2% ludności przekroczyło 80 
rok życia, ze znaczną przewagą kobiet. 
Tak więc jesteśmy społeczeństwem 
starym, ponieważ za takie uznaje się 
społeczeństwa, w którym odsetek ludzi 
powyżej 65 roku życia przekroczył 7% 
(ustalenia ONZ).

Od kilku lat zauważa się w Polsce 
bardzo prężny rozwój kardiologii. Dzięki 
bardzo dużym nakładom finansowym 
zwiększyła się liczba zabiegów inwa-
zyjnych (PTCA) oraz operacji kardio-
chirurgicznych.

Leczenie reperfuzyjne w ostrych 
zespołach wieńcowych staje się coraz 
skuteczniejsze wraz z rosnącym doświad-
czeniem, postępem w towarzyszącym 
leczeniu farmakologicznym i technice. 
Od dawna uznawano, że zabiegi wiążą 
się z wyższym ryzykiem powikłań, kie-
dy wykonuje się je wcześnie w stanie 
niestabilności wieńcowej. To wczesne za-
grożenie można obecnie zminimalizować 
przy stosowaniu stentów wieńcowych 
nowych generacji, nowoczesnych leków. 
Przy wczesnym podejściu inwazyjnym 
wykonuje się rutynowo koronoografię 
a następnie udrożnienie, albo przy pomo-
cy PCI, albo zabiegów kardiochirurgicz-
nych (CABG). Wybór zabiegu zależy od 
decyzji lekarzy wykonujących badanie.

Drugim problemem jest leczenie 
przewlekłej niewydolności krążenia, 
która dotyczy głównie osób starszych. 
Już samo ustalenie rozpoznania u star-
szych chorych jest trudniejsze . Przyczyn 
tych trudności jest wiele, między inny-
mi współistnienie kilku chorób, brak 
wyraźnych objawów zapowiadających 
na przykład zawał serca, nierzadko 
tendencja do zwielokrotnienia objawów 
lub odwrotnie, ich bagatelizowanie przez 
chorego i wiązanie objawów choroby 
z samopoczuciem „należnym” wiekowi . 

Kolejnym problemem jest nadci-
śnienie tętnicze, które jest głównym 
czynnikiem ryzyka miażdżycy, leżącej 
u podłoża choroby wieńcowej, zawału 
serca, udaru mózgu oraz chorób naczyń. 
W Polsce na nadciśnienie choruje kilka 
milionów osób, szacuje się że nadciśnie-
nie stanowi przyczynę około 6% zgonów 
w dorosłej populacji. Najczęściej, bo 
90% przypadków to nadciśnienie tzw. 
pierwotne, gdzie nie ustalono podstawo-
wej jego przyczyny. Można więc mówić 
o wymiarze społecznym tej choroby. Jak 
wskazują badania epidemiologiczne, 
mimo dużego postępu w diagnostyce 
nadciśnienia w znacznym odsetku 
przypadków pozostaje ono nie wykryte, 
a u chorych z rozpoznanym nadciśnie-
niem często niezadawalająco leczone.

Idąc naprzeciw wyzwaniom nasze-
go wieku, dzięki staraniom Starosty 
Powiatowego oraz Dyrekcji SPZOZ 
w Brzesku od 2 lipca 2012 roku rozpo-
czął działalność Pododdział Kardiologii, 
funkcjonujący w strukturze Oddziału 
Wewnętrznego. Pododdział docelowo 
będzie dysponował 28 łóżkami w tym 5 
łóżek na Odcinku Intensywnego Nadzo-
ru Kardiologicznego, który będzie wy-
posażony w najnowocześniejszy sprzęt 
monitorujący .

Aktualnie zadaniem Pododdziału 
jest zapewnienie diagnostyki schorzeń 
układu sercowo - naczyniowego. W za-
leżności od wyniku badań dokonanie 
oceny ryzyka dla każdego pacjenta 
i ukierunkowanie dalszej diagnostyki 
i leczenia. Aktualnie zatrudnionych 
jest 2 kardiologów oraz dwóch leka-
rzy w trakcie specjalizacji z dziedziny 
kardiologii. Wykonywane są badania 
diagnostyczne, między innymi badanie 
echokardiograficzne, testy wysiłkowe, 
monitorowanie całodobowe ciśnienia 
i akcji serca metodą Holtera. Oceniane 
są przepływy w naczyniach szyjnych ze-
wnątrzczaszkowych, naczyniach żylnych 
i tętniczych kończyn dolnych, wykonuje 
się diagnostykę omdleń. 

Jeszcze w tym roku Pododdział 
zostanie wyposażony w nowy sprzęt 
do diagnostyki zaburzeń rytmu serca, 
oparty na technologii cyfrowej. W ra-
mach programu Polcard otrzymaliśmy 
w październiku br., nowy aparat do ba-
dań ultrasonograficznych serca, naczyń 
tętniczych i żylnych. W przyszłości mam 
nadzieję, że uda się na tym sprzęcie 

wykonywać szerszą diagnostykę choro-
by niedokrwiennej serca i kwalifikacje 
chorych do zabiegów inwazyjnych - 
mam tu na myśli zakup dodatkowego 
oprogramowania do wykonywania 
tzw.” stres echo”. Jest to badanie, które 
wykorzystuje wpływ na układ sercowo-
-naczyniowy leków, przyspieszających 
akcje serca, a więc naśladujących pracę 
serca podczas wysiłku. Echokardiogra-
fista ocenia w trakcie podawania leku 
zaburzenia kurczliwości w zakresie 
ścian serca, co odpowiada lokalizacji 
ewentualnego zwężenia naczynia wień-
cowego. Pomoże to w podejmowaniu 
decyzji co do konieczności poddania 
chorego zabiegowi udrażniania naczyń 
wieńcowych.

Mam nadzieje, że znajdą się środki 
finansowe na zakup sprzętu do diagno-
styki zespołu bezdechu śródsennego. 
Bezdech senny to poważne zaburzenie 
zdrowia, dotykające 4% mężczyzn i 2% 
kobiet. Polega na powtarzającym się 
ograniczeniu przepływu powietrza 
podczas snu, wskutek opadania zwiot-
czałej tkanki odcinka dróg oddechowych 
w gardle, co z kolei powoduje głośne 
chrapanie, chwilowe wybudzenia, niedo-
tlenienie i podwyższone ciśnienie krwi. 
Tysiące pacjentów z zespołem bezdechu 
sennego cierpi na wzmożoną senność 
w ciągu dnia, bóle głowy, nadciśnienie. 
Jest coraz więcej dowodów na to, że 
chroniczny bezdech senny występuje 
rodzinnie i związany jest ze zwiększo-
ną podatnością na choroby i zwiększa 
śmiertelność.

Jak wspomniałam na początku, 
aktualnie zwiększa się liczba pacjentów 
z tzw. ostrym zespołem wieńcowym. 
Udowodniono, że u chorych z tym ze-
społem mechaniczne udrożnienie tętnicy 
wieńcowej stanowi najskuteczniejszy 
sposób leczenia. Aktualnie chorzy ci 
są wstępnie diagnozowani w Oddziale 
SOR naszego szpitala, następnie po uzy-
skaniu wyniku badań biochemicznych 
wskazujących na martwicę mięśnia 
sercowego (test Troponinowy) prze-
kazywani do zakładu hemodynamiki. 
Wg aktualnie wprowadzanego modelu 
w większości ośrodków kardiologicz-
nych, Zespół Ratownictwa Medycznego 
bezpośrednio z domu chorego przesyła 
zapis EKG do najbliższego zakładu 
hemodynamiki i w przypadku niepra-
widłowości chory z pominięciem Izby 

KARDIOCHIRURGIA 
w brzeskim szpitalu



13 

Przyjęć jest kierowany do ośrodka refe-
rencyjnego i w jak najszybszym czasie 
poddany zabiegowi udrożniana naczynia 
wieńcowego. Strategia taka została 
opracowana w oparciu o wyniki badań 
wskazujących, że szybkie udrożnianie, 
przywrócenie przepływu w tętnicy do-
zawałowej, poprawia rokowanie i chroni 
mięsień sercowy przed uszkodzeniem. 
Przy postępie technologicznym aktualne 
strategie reperfuzji mechanicznej obej-
mują implantacje stentów metalowych 
oraz powlekanych lekami antymitotycz-
nymi, zastosowanie różnych urządzeń 
od trombektomii, specjalnych urządzeń 
kardioprotekcyjnych, (chroniących przed 
przedostawaniem się materiału zatoro-
wego na obwód) oraz wspomagającej 
farmakoterapii.

Wprowadzenie takiego modelu po-
stępowania dla naszych pacjentów jest 
niezbędne!

Należy również zmodyfikować model 
opieki ambulatoryjnej nad pacjentami 
kardiologicznymi!

Aktualnie w ramach struktur SPZOZ 
Brzesku funkcjonuje Poradnia Kar-

diologiczna. Z chwilą uruchomienia 
Pododdziału Kardiologii i zwiększenia 
liczby lekarzy specjalistów, mam na-
dzieję, że dostępność do porad ambu-
latoryjnych będzie lepsza. Jednak aby 
usprawnić funkcjonowanie tego typu 

opieki, chciałabym umożliwić chorym 
kardiologicznym korzystanie z sytemu 
monitorowania całodobowego w domu. 
Poprzez systemy telefoniczne zapis 

EKG może być przesyłany do Ośrodka 
Diagnostycznego, w którym lekarz, spe-
cjalista kardiolog ocenia na bieżąco zapis 
EKG, który chory dokonuje w domu 
w trakcie dolegliwości.

Pozwoli to na szybką diagnostykę 
i skierowanie chorego w przypadku 
patologicznego obrazu EKG do dalsze-
go leczenia lub odwrotnie uspokojenie, 
jeżeli zapis EKG będzie prawidłowy, 
lub zaburzenia rytmu serca nie będą 
wymagały pilnej interwencji. Systemem 
takiej opieki objęci są chorzy między 
innymi w Krakowie. Mam nadzieje, że 
uda się zachęcić naszych mieszkańców 
do skorzystania z takich możliwości.

Ponieważ nie tylko leczenie farma-
kologiczne jest istotne dla uzyskania 
optymalnych wyników leczenia schorzeń 
układu sercowo - naczyniowego, nasi 
chorzy od 1 października mogą korzy-
stać z zabiegów w nowootwartym Ambu-
latorium Rehabilitacji Kardiologicznej.

Ten rodzaj leczenia jest szczególnie 
przydatny w schorzeniach przewle-
kłych, miedzy innymi w niewydolności 

krążenia, w pozawałowym uszkodzeniu 
mięśnia sercowego. Poprawia tolerancję 
wysiłku i wydolność lewej komory.

Ponieważ ważne jest leczenie, ale 
jeszcze ważniejsza jest profilaktyka, 
zachęcam mieszkańców naszego powia-
tu i wszystkich chorych do korzystania 
z informacji znajdujących się na stronie 
internetowej Polskiego Forum Profilak-
tyki www.pfp.edu.pl

Iwona Keller – Konopka 
Lekarz Kierujący 

Pododdziałem Kardiologicznym 

Autorka tekstu, Iwona Keller – Konopka pracuje 
w Brzeskim Szpitalu od 1986 roku. Początkowo 
jako asystent Oddziału Chorób Wewnętrznych, 
następnie zastępca Ordynatora Oddziału Chorób 
Wewnętrznych. Od 2004 roku kieruje Poradnią 
Kardiologiczną, a od 2012 roku – Pododdziałem 
Kardiologii.

Lekarz kardiolog Iwona Keller-Konopka wraz z pielęgniarkami Pododdziału

Sala kinezyterapii
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W dniach od 6 – 11 listopada 2012 r. 
odbyła się pielgrzymka do Portugalii 
i Hiszpanii, której głównym celem był 
udział w uroczystościach związanych 
z ogłoszeniem przez papieża bł. Jana 
Pawła II w roku 1982, u grobu św. Ja-
kuba Starszego Apostoła, jednego z naj-
ważniejszych dokumentów dotyczących 
Europy – Aktu Europejskiego.

Pielgrzymkę zorganizowało krakow-
skie biuro turystyczne „Kraktur” a wzięło 
w niej udział prawie 100 osób z Polski, 
głównie przedstawicieli parafii jakubo-
wych, Bractw Jakubowych oraz Bractwa 
Kurkowego z Krakowa.

Uroczystości związane z Aktem Eu-
ropejskim miały miejsce 9 i 10 listopada. 
W piątek, 9 listopada, spotkaliśmy się 
z proboszczem katedry a zarazem kancle-
rzem diecezji Santiago, który oprowadził 
nas po świątyni, zaprowadzając najpierw 
do ogromnej figury św. Jakuba w ołtarzu 
głównym, Jakuba „tronującego”, którego 
zwyczajem wszystkich pielgrzymów, 
podchodząc obejmowaliśmy rękami, 
w ołtarzu tym są jeszcze dwie figury 
Świętego: Jakuba Pielgrzyma i Jakuba 
„Matamoros” – na koniu pokonującego 
Maurów, następnie przeszliśmy do pod-
ziemi, gdzie adorowaliśmy trumienkę 
ze szczątkami św. Jakuba. Kończąc 
zwiedzanie zgromadziliśmy się w kaplicy 
poświęconej Matce Bożej de Pilar, gdzie 
odprawiliśmy Mszę św.

Wieczorem w auli Seminarium 
Duchownego wszyscy wzięliśmy udział 
w konferencji, podczas której referaty 
wygłosili: proboszcz katedry na temat 
„1200 lat celebracji wiary w katedrze 
w Santiago de Compostela”, oraz biskup 
pomocniczy krakowski Grzegorz Ryś 
„Tożsamość i jedność Europy w XXX 
rocznicę Aktu Europejskiego”.

W drugim dniu pobytu w Santiago, 
o godz. 12.00 wzięliśmy udział w uro-
czystej Mszy św. Pontyfikalnej, której 
przewodniczył arcybiskup Santiago de 
Compostela Julian Bario Bario wraz 
z całą kapitułą katedralną, księżmi piel-
grzymami z Polski oraz bardzo licznie 

zgromadzonym pielgrzymami z całego 
świata.

Podczas tej Mszy św. arcybiskup 
pobłogosławił, poświęconą wcześniej 
/5.11./ przez kard. Stanisława Dziwi-
sza, odlaną z brązu a zaprojektowaną 
przez prof. Cz. Dźwigaja, przywiezioną 
z Polski w darze dla katedry w Santia-
go tablicę pamiątkową z fragmentem 
Aktu w języku polskim i hiszpańskim. 
Tablica ta została ufundowana przez 
krakowskie Bractwo Kurkowe. Wielkim 
wydarzeniem było przekazanie dla ka-
tedry na ręce arcybiskupa, relikwii bł. 
Jana Pawła II. Relikwie te ofiarował ks. 
kard. S. Dziwisz, a przekazał je ks. bp 
Grzegorz Ryś.

Na zakończenie Mszy św., w ramach 
dziękczynienia odbyło się, najbardziej 
oczekiwane przez wszystkich pielgrzy-
mów, okadzenie słynną kadzielnicą, 
„Botafumeiro”, której wysokość to 1,6 
m a ciężar 80 kg, zawieszoną u sufitu 
katedry i rozkołysaną przez 8 mężczyzn. 
Tego obrzędu w katedrze dokonuje przy 
wielkich uroczystościach. Wracając do 
zakrystii, nad jedną z kaplic arcybiskup 
odsłonił i poświęcił tablicę pamiątkową 
z podobiznami dwóch papieży: Jana 
Pawła II oraz Benedykta XVI, którzy 
pielgrzymowali do Santiago de Compo-
stela, Jan Paweł II w roku 1982 oraz 
1989 a Benedykt XVI w Świętym Roku 
Jakubowym 2010 r. Po uroczystościach 
w katedrze zostaliśmy zaproszeni piel-
grzymi z Polski, na uroczysty obiad do 
Wyższego Seminarium Duchownego, 
które znajduje się w bezpośrednim 
sąsiedztwie katedry. Po obiedzie w jed-
nej ze sal seminaryjnych było jeszcze 
otwarcie wystawy malarskiej „Camino 
– Droga życia”.

Relacja z pielgrzymki do Santiago de Compostela 

z okazji XXX - lecia ogłoszenia Aktu Europejskiego
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,,Ocalić od zapomnienia”
Dwudziestego drugiego listopada, 

w ciepły jesienny wieczór, Centrum 
Biblioteczne w Brzesko rozbrzmiewało 
gwarem dziecięcych głosów. Spotkali się 
tutaj młodzi utalentowani artystycznie 
ludzie z całego powiatu, by kolejny już 
raz spróbować swych sił w konkursie 
recytatorskim Pereł Regionu. Było 
ponad czterdzieści osób. Startowali 
w konkurencjach klas IV, V i VI szkół 
podstawowych z miasta i okolic: Jasie-
nia, Jadownik, Sterkowca, Okocimia, 
Czchowa i Tymowej … Po raz pierw-
szy do naszego konkursu przystąpiła 
młodzież z Gimnazjum nr 1 w Brzesku 
i w Jadownikach. Towarzyszyli im 
nauczyciele poloniści, czasem nawet 
rodzice.

O godzinie 18.00 rozpoczęło się spo-
tkanie w sali widowiskowej Centrum. 
Zaproszeni byli Poeci Ziemi Brzeskiej, 
ludzie zainteresowani kulturą, rodziny 
i grono przyjaciół, miłośnicy pięknego 
słowa, wszyscy, którzy darzą sympatią 
poezję, poetów i tych, którzy przekazują 
ją szerokim kręgom społeczeństwa.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Cen-
trum – p. Maria Marek, która po-
witała serdecznie przybyłych gości, 
szczególnie poetów, wymieniając znane 
wszystkim zainteresowanym Perłami 
Regionu nazwiska: Halina Biernat, Ta-

deusz Puzia, Anna Gaudnik, Dariusz 
Dzierwa, Agata Podłęcka, Dagmara 
Madej, Helena Kural. Ze względów 
zdrowotnych nie przybyła Antonina 
Radzięda i Bogumiła Piekarz. Bogusława 
Młynarczyk przebywa obecnie za granicą.

Dzisiejsze spotkanie połączone było 

z promocją antologii „Ocalić od zapo-
mnienia” wydanej przez gminę Brzesko 
przy udziale Publicznej szkoły nr 3 
w Brzesku, dzięki środkom Kwartetu 
na Przedgórzu. Spodziewaliśmy się, że 
władze miasta i resortu brzeskiej oświa-
ty, poprzez swoją obecność, wykażą za-

W programie naszego pielgrzymo-
wania była także Fatima, w której na 
modlitwie spędziliśmy 3 dni / jedno z naj-
większych i najważniejszych sanktuariów 
maryjnych Europy, Aljustrel /miejsce 
urodzenia Franciszka, Hiacynty i Łucji/, 
Batalha/ perła portugalskiego gotyku/, 
Porto, Braga /jedno z najstarszych miast 
chrześcijańskich na świecie/, Pontave-
dere/miejsce ostatniego pobytu Łucji, 
gdzie Maryja objawiła jej nabożeństwo 
do swojego Niepokalanego Serca oraz 
kościół zbudowany na planie muszli 
w którym znajduje się figura Matki 
Bożej Pielgrzymów, z wszystkim atrybu-
tami pielgrzyma na drodze św. Jakuba/, 
Finisterra /przylądek nad Atlantykiem, 
ostatni punkt szlaku św. Jakuba/, Muxia, 
Obidos i Lizbona.

Wśród pielgrzymów byli księża: 
bp Grzegorz Ryś z Krakowa, ks. Ry-
szard Honkisz – parafia św. Jakuba 
w Wiecławicach Starych, archidiecezja 
krakowska, ks. Stanisław Czerwiński – 
parafia św. Jakuba w Jakubowie, diec. 

ks. Andrzej Ułasiuk, diec. Drohiczyńska, 
ks. Paweł Stabach – Muszyna, ks. Józef 
Drabik Brzesko.

 Ks. Józef Drabik

zielonogórsko – gorzowska, ks. Andrzej 
Loranc – parafia św. Jakuba w Szczyrku, 
diec. bielsko-żywiecka, O. prof. Andrzej 
Napiórkowski paulin, Skałka – Kraków, 

PROMOCJA ANTOLOGII POETÓW ZIEMI BRZESKIEJ 



16

interesowanie kulturalną działalnością 
osób promujących rodzimą kulturę: po-
etów, dyrekcje szkół, nauczycieli, dzieci 
i młodzież… i zechcą ich zobaczyć, może 
docenić i podziękować za podjęty trud…. 
Nic takiego się nie wydarzyło. A szkoda! 
Tym serdeczniej dziękujemy przewodni-
czącemu Rady Miejskiej- Krzysztofowi 
Ojczykowi, kierownikowi Biura Pro-
mocji - p. Krzysztofowi Bigajowi oraz 
radnym: p. Marii Kądziołka i Adamowi 
Kwaśniakowi, za to, że przyszli.

Pani Dorota Wójcik, Dyrektor Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej nr 3 
wprowadziła zebranych w temat spo-
tkania, przedstawiając krótko historię 
powstania Pereł Regionu i związanych 
z ich twórczością konkursów poezji 
regionalnej przez wiele kolejnych lat. 
Jej marzeniem było wydanie antologii 
poezji, by, póki nie będzie za późno, ocalić 
od zapomnienia ich uczucia, refleksje, 
myśli i …zdarzenia – świat przetworzo-
ny poetycką wyobraźnią.

Zaprosiła na przygotowany w jej 
szkole film obrazujący „historię” Pereł 
Regionu. Na dużym ekranie przewijały 
się sylwetki kolejnych twórców Ziemi 
Brzeskiej, dzieje pierwszego tomiku 
„Sercem zatrzymane” wydanego przez 

Parafialny Klub Seniora w Brzesku 
w 2006 roku, przegląd kolejnych kon-
kursów recytatorskich aż do propozy-
cji… i wydania drukiem tomiku obec-
nego, którego właścicielem zostanie 
każdy uczestnik spotkania, szkoły 

biorące udział, znajomi i przyjaciele… 
Tysiąc pięknie wydanych przez oficynę 
p. Dziedziców egzemplarzy – to duży 
wkład do skarbnicy wiedzy i kultury. 
Jeden z zabierających potem głos po-
etów powiedział, że bardzo się cieszy, że 

Edward Dobrzański

Laureaci konkursu recytatorskiego Perły Regionu

Perły Regionu: Od lewej: Halina Biernat, Tadeusz Puzia, Anna Gaudnik, Dariusz Dzierwa, Agata Podłęcka, Helena Kural, Dagmara Madej
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powstał taki tomik : „My przeminiemy 
– a słowo napisane zostanie przez wiele 
pokoleń… i będzie żywe”.

Rewelacją wieczoru stał się prof. 
Edward Dobrzański – aktor i wykła-
dowca Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Krakowie, Brzeszczanin. 
„ Posadzony” na „złotym tronie”, obok 
stylowego stolika oświetlonego świe-
cami w lichtarzyku, czytał… nie!... 
recytował wybrane przez siebie wiersze 
z promowanego tomiku. 

Sama miałam wątpliwości znając 
wiele z nich. Według mnie, nie wszyst-
kie nadawały się do recytacji; były 
trochę monotonne, niezbyt ekspresyw-
ne, mało wyraziste… Tymczasem On 
tak to robił, że stawały się barwne, 
humorystyczne, dźwięczne, zaskaku-
jąco piękne. Wydobywał z nich to, co 
najważniejsze – sens – i podkreślał go. 
Trzeba być nie lada mistrzem i trze-
ba się wczuć w atmosferę utworu, by 
umieć oddać odczucia, myśli, nawet 
marzenia piszącego. Jedna z poetek 
powiedziała kilka dni przed spotka-
niem, że wolałaby sama czytać swoje 
wiersze. Patrzyłam więc na nią, gdy 
recytował jej wyjątkowo długi tekst. 
Wychylona nieco ze swojego miejsca, 
by widzieć aktora, wpatrzona w niego, 
uśmiechnięta i szczęśliwa, musiała 
dojść do wniosku, że zrobił to lepiej 
od kogokolwiek… Prezentację kończył 
słowami: Takie utwory wybrałem… 
Oczywiście najpierw w kilku słowach 
przedstawiali się poeci, najczęściej 
wyrażając wdzięczność, że dzięki temu 
projektowi zaistnieli i mogą tu wspól-
nie świętować, potem głos zabierał 
Aktor… Zaraz na początku w swoisty 
sposób przejął prowadzenie w związku 
z kolejnością prezentowanych twórców. 
A Prowadząca spotkanie – pani Dorota, 
pytała grzecznie: Panie profesorze, kto 
następny według gaży?

 Ostatnim punktem programu 
była „ gala laureatów” konkursu recy-
tatorskiego. Przewodnicząca komisji 
oceniającej przedstawiała zdobywców 
I miejsca we wszystkich 4 grupach 
wiekowych. Nagrody i dyplomy wręczał 
ks. prob. Józef Drabik i przewodniczący 
Rady Miasta – Krzysztof Ojczyk. Naj-
lepsi recytatorzy mieli okazję przedsta-
wić swój wybrany utwór dla widowni. 
Byli to: Weronika Sikora ze Szkoły 
Podstawowej z Okocimia, Miłosz Bober 
ze Szkoły nr 3 w Brzesku, Franciszek 
Podłęcki ze Szkoły nr 2 w Brzesku, 
Natalia Mikos z Gimnazjum nr 1 
w Brzesku..

Dobrze pomyślane było to, że na 
końcu na scenie zgromadzili się wszy-
scy, którzy zdobyli miejsca: pierwsze, 
drugie, trzecie, a nawet wyróżnienia. 

Prowadząca podkreśliła trud pracy 
nauczycieli, poprosiła ich na podium, 
gdzie wręczono im podziękowania. 
Stańcie koło swoich dzieci – powiedzia-
ła – to też wynik Waszej pracy. Wyczy-
tała nazwiska nauczycieli wszystkich 
szkół biorących udział w konkursie. 
Zobaczyliśmy w ich oczach radość. 
Nie każdy potrafi docenić drugiego, 
a to jest bardzo ważne. Specjalne po-
dziękowanie za pomoc, zrozumienie 
i wsparcie finansowe wyraziła wobec 
Państwa Dziedziców, którzy naprawdę 
byli przejęci tym, by zbiorek był udany. 
Na zakończenie zwróciła uwagę na 
okładkę tomiku: Autorem projektu 
i twórcą obrazu muzy poezji jest obecny 
na sali nasz niedawny uczeń Mateusz 
Sambor – tegoroczny absolwent. Jego 
obrazki przedstawiające poezję i pięk-
no są umieszczone na stronie 83 i 84 
w tomiku. Pokaż się nam Mateuszu 
– zwróciła się do chłopca - i odbierz 
małą pamiątkę tego ważnego dla Cie-
bie i dla nas dnia. Życzę ci, byś dalej 
rozwijał swój talent, bo czeka na Ciebie 
piękna przyszłość.

Na zakończenie, jako przewodni-
cząca jury, podziękowałam wszystkim 
uczestnikom konkursu za ich piękną 
postawę i podjęty trud. Nieważne, 
że nie wszyscy zdobyli punktowane 
miejsca, będzie jeszcze okazja w na-
stępnych latach. Zwróciłam się do prof. 
Dobrzańskiego. Tak się złożyło, że na 
początku recytował Pan wiersz Agaty 
Podłęckiej „Władza”. Za wykonanie 
tego samego utworu syn autorki, Fra-
nek, zdobył I miejsce jako uczeń klasy 
VI . Jakie miał Pan odczucia słucha-
jąc? Odpowiedział humorystycznie: 
Uczeń przerósł mistrza”. W późniejszej 
rozmowie powiedział, że bardzo 
wysoko ocenia recytację dzieci, tym 

bardziej, że widownia chciała usłyszeć 
wszystkich laureatów. Mają wielkie 
wyczucie, wspaniałą wyraźną artyku-
lację, rozumieją sens prezentowanych 
utworów. Cieszę się, że mogłem tu być. 

W imieniu wszystkich obecnych na 
spotkaniu dziękuję panu Profesorowi 
za wspaniałą, do tego bezinteresowną 
obecność, Pani Dyrektor Centrum za 
zaangażowanie i serdeczność, nauczy-
cielom ze Szkoły nr 3 za odpowiedzial-
ną współpracę, Prowadzącej spotkanie, 
pani Dorocie Wójcik, za profesjonal-
ność, ciepło i umiejętność serdecznego 
spojrzenia na drugiego człowieka.

 Pozwólcie, że zakończę słowami 
jednej z poetek, Anny Gaudnik, za-
mieszczonymi na internetowej stronie: 
brzesko w.s. 

Chciałabym podziękować wszyst-
kim, którzy w dniu 22.11. 2012 uczynili 
nasze Regionalne Centrum Kulturalno 
– Biblioteczne miejscem wypełnionym 
śmiechem i radością, gdzie wiersze 
przychodziły do nas brzmieniem dzie-
cięcego głosu, zachwycały dziewczęcym 
rozedrganiem i młodzieńczą pewnością 
a wszystko pod okiem Aktora, który 
wcześniej prezentował wiersze zamiesz-
czone w najnowszej Antologii.

Mogę sobie wyobrazić ogrom wło-
żonej pracy w przygotowanie pięknie 
wydanej książeczki, w której pozo-
stanie jakaś nasza cząstka. Słowem 
„dziękuję” chcę objąć wszystkich, bez 
których nie byłoby wczorajszej uroczy-
stości. Ciepły i zachwycający spoko-
jem głos prowadzącej spotkanie, pani 
Doroty Wójcik, sprawił, że jeszcze długo 
po jego zakończeniu trwaliśmy w prze-
świadczeniu uczestniczenia w Czymś 
Wyjątkowym. 

Maria Dziwiszewska

Grupa organizatorów spotkania ,,Ocalić od zapomnienia”
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Kiedy w marcu 1919 r. Zachodnio - 
Ukraińska Republika Ludowa zerwała 
rozejm uderzając na siły polskie bro-
niące Lwowa, w Brzesku i sąsiednich 
wioskach było coraz mniej młodych 
mężczyzn. Bo przecież na przełomie 
1918 i 1919 r. cała polska młodzież 
gimnazjalna i część młodzieży rze-
mieślniczej zgłosiła się ochotniczo do 
wojska, aby wspierać Polaków bro-
niących Lwowa. Ulice miasta coraz 
bardziej szarzały. Nawet na niedziel-
nych nabożeństwach przeważali starsi 
mieszkańcy miasta i dzieci. Polskie 
rodziny z niepokojem oczekiwały in-
formacji o losach swoich najbliższych 
walczących najpierw na przedpolach 
Lwowa, a po odparciu ataku ukraiń-
skiego w Galicji Wschodniej. Stamtąd 
napływały wieści o zabitych w boju, 
rannych lub chorych przebywających 
w szpitalach. Czasem chorzy lub ranni 
wracali do domów i tu umierali. Z Ja-
sienia np. zginął na Chorąszczyźnie 23 
marca 1919 r. 23 letni Jakub, Stefan 
Kądziołka syn Cypriana i Weroniki, 
ale w związku z tą wojną zmarło jesz-
cze kilku młodych ludzi. Z Borzęcina 
polegli w walce: Jan Bąk, Jan Mar-
kiewicz, Stanisław Sician / Sycjan/, 
Franciszek Cholewa / w Kołomyi/, 
Stefan Guzy / Lwów/, Stanisław Stą-
siek / Chodorów/, nieco później dołączył 
do nich Jan Smoła, nie licząc rannych 
i chorych. Także Brzesko, zapewne 
spłaciło swoją daninę krwi, aby Polska 
była wolna i niepodległa. Tu dodam, 
że ksiąg parafialnych brzeskich nie 
przebadałem. 

W połowie 1919 r. młode, dopiero 
co zorganizowane polskie siły zbrojne, 

w walkach z oddziałami Zachodnio 
– Ukraińskiej Republiki Ludowej, 
osiągnęły linię rzeki Zbrucz, uznawaną 
przez Polskę za granicę państwa. Roz-
bite siły Republiki Zachodnio -Ukraiń-
skiej wycofały się poza rzeką Zbrucz 
i połączyły z wojskami URL utworzonej 
przez Niemcy i Austro – Węgry. Lecz 
jeszcze tego roku większość z nich 
zdradzając armię Petlury przeszła na 
stronę bolszewików.

 Nim to nastąpiło 5 lutego 1919 r. 
Kijów został zajęty przez oddziały 
ukraińskiego Tymczasowego Rządu 
Robotniczo – Chłopskiego / bolszewi-
ków/. Dzień później ogłosił on utwo-
rzenie Ukraińskiej Socjalistycznej Re-
publiki Radzieckiej. Od tego momentu 
w tej części Ukrainy rozpoczęła swoje 
rządy Naczelna Komisja Do Walki 
z Dywersją i Sabotażem. Instytucja 
ta niosła ze sobą zbrodnię, tortury, 
fanatyzm, pastwienie się w dużej 
części obcoplemiennych oprawców 
nad ich ofiarami. Do tego dochodziły 
rabunki, rekwizycje, gwałty, mordy itd. 
Po zajęciu Kijowa przez bolszewików, 
właściwie każdy Polak mógł uzyskać 
tytuł kontrrewolucjonisty, burżuja 
i szpiega polskiego. Najlżejsze poszla-
ki: strzępek starej XIX wiecznej gazety 
polskiej, książka czy donos kończyły 
się śmiercią, po bestialskich przesłu-
chaniach. Mordowano członków TG 
„Sokół”, duchowieństwo katolickie, 
umiejących czytać i pisać itd. Maria 
Dunin Kozicka przybliżyła nam obraz 
działalności NKWD w Kijowie i na 
Ukrainie w 1919 r. . Widzę przed sobą 
szeroki i długi dół, z którego wychyla-
ją się martwe ciała z roztrzaskanymi 

czaszkami. Wokoło grabarze zagłę-
biają w ten splot skostniałych zwłok 
drewniane łopaty ... bieleją głowy, 
ręce..., nogi, skłębione,zwalone w dół! 
Rzucano widocznie trupy, do ziemi w... 
pośpiechu... Grabarz prostuje zgięte 
plecy i odwraca się do mnie /mówiąc/. 
To jest 127 /zbiorowa / mogiła, a dalej 
po całym ogrodzie / parku / doracho-
wać się ich trudno... Poszliśmy dalej... 
Znowu te same wstrząsające sceny, 
takie same mogiły, trupy, roztrzaskane 
czaszki. Tak zapisała się ta zbrodnicza 
instytucja w Kijowie, Winnicy i na 
całej Ukrainie, już na przełomie 1918/ 
1919 r.

W tym czasie siły polskiej samo-
obrony, wspierane przez zorganizo-
wane już częściowo oddziały wojska 
polskiego, starły się z bolszewikami 
na Litwie, wypierając ich wojska poza 
Niemen. 27 kwietnia 1919 r. siły pol-
skie zajęły Wilno. 

„Piast”, organ PSL „Piast” wówczas 
niepokoił się tym, że na Kazimierzu 
w Krakowie, znaleziono duże składy 
broni, granatów ręcznych, amunicji 
i mundurów. „Jak wykazało śledztwo, 
za pieniądze rosyjskich bolszewików 
przygotowywali oni / sympatycy wła-
dzy bolszewickiej w Rosji/ zagładę 
państwu polskiemu, przez dokonanie 
zamachu bolszewickiego”. W No-
wym Sączu, jak wspomina Stanisław 
Kawczak, „w dzielnicy żydowskiej 
ujawniono masę broni palnej, gra-
natów itd.” Dalej Kawczak wyjaśnia, 
że w Nowym Sączu większość Żydów 
była na ogół lojalna wobec państwa 
polskiego. Podobnie było w Brzesku. 
Natomiast w Rzeszowie i Strzyżowie, 

Brzesko w przededniu wojny 

polsko –bolszewickiej /1919 – 1920/

Plakaty wzywające do obrony Ojczyzny z lipca 1920
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W grudniowym „Wzrastaniu”: 
,,Nie na sprzedaż” – o świątecznych i adwentowych zwyczajach, które warto 

wciąż praktykować opowiada bp Stanisław Stefanek
,,Błogosławieństwo czy przekleństwo” – mówi o tym, jaką moc mają wypo-

wiadane przez nas słowa, a w jaki sposób nasze zachowanie wpływa na losy 
innych pokazuje tekst ,,Efekt domina”.

,,W klubie bankruta” – o uzależnieniu od hazardu i niełatwej drodze wy-
chodzenia z niego.

Poza tym: relacja z krakowskiego triduum ewangelizacyjnego, wywiad z Ja-
kubem Milewskim – autorem Tryptyku Smoleńskiego, porady dla zakochanych, 
powtórka z angielskiego, jak własnoręcznie zrobić Eko - bombki, krzyżówka 
świąteczna z nagrodami…

Polecamy także pomysły na spotkania przygotowujące do sakramentu 
bierzmowania i plakat!

Zapraszamy też na naszą stronę: www.wzrastanie.pl

jak informował brzeskich czytelników 
„Piast”, usiłowano dokonać zamachów 
bolszewickich. 

W tym samym czasie pismo ludo-
wców z pod znaku „Piasta” szeroko 
rozprawiało o propagandowej, an-
typolskiej działalności bolszewików, 
konstatując że, „ ci którzy nie chcą nic 
świadczyć dla dobra i bytu Ojczyzny 
/ Polski/, pomagają do tego, aby nad 
nami zapanowali czy to rosyjscy bol-
szewicy, czy hakatyści ”/ Niemcy/. Tu 
dodać musimy, że w sprawie polskiej, 
wbrew temu, co pisano, przez całe 
lata po II wojnie światowej, również 
duża część socjalistów i komunistów 
niemieckich wrogo odnosiła się do Pol-
ski. Nie można zapomnieć, ze to Róża 
Luksemburg i Karol Liebknecht byli 
założycielami Komunistycznej Partii 
Niemiec i przygotowali nieudane, 
komunistyczne powstanie w Berlinie. 
W 1919 r. komuniści niemieccy terro-
ryzowali ludność polską na Górnym 
Śląsku i dokonywali mordów polskich 
działaczach niepodległościowych. 
W programie tej partii nie było miejsca 
dla niepodległej Polski, a Górny Śląsk 
zaliczali do ziem niemieckich.

Tymczasem w Brzesku T. G. „So-
kół”, szczególnie uroczyście obchodziło 
56 rocznicę wybuchu Powstania Stycz-
niowego. W 1919 r. była to już tradycją 
ludności polskiej, bo wielu brzeszczan 
mieszkańców powiatu uczestniczyło 
w latach 1863 – 1864 w walkach z Ro-
sjanami. Wielu za udział w powstaniu 
trafiło na Sybir albo do więzień. Byli 
wśród nich m. in. Emil Baczyński, Ję-
drzej Baczyński i Stanisław Baczyński 
/ z Brzeska/, Jan Irzyczek z Brzeska, 
Jakub Gomularz / z Jadownik/, Jakub 
Homolacs / z Gnojnika/, Aleksander 
Kieroński z Zabawy, Jan Kosiński 
z Woli Dębińskiej, Zenon Lewandowski 
z Zakliczyna. Dlatego w Brzesku w ob-
liczu wojny z czerwoną Rosją, T G. „So-

kół” i młodzież gimnazjalna urządziły 
wieczornicę w rocznicę wybuchu Po-
wstania Styczniowego. Jak się wydaje 
kolejny raz w sali „Sokoła” zabrzmiała 
stara pieśń powstańców styczniowych 
i zesłańców syberyjskich . 
Hej strzelcy wraz, nad nami Orzeł Biały
A przeciw nam śmiertelny stoi wróg.
Niech z naszych strzelb 
piorunne zagrzmią strzały,
A lotem kul kieruje zbawca Bóg.
Więc gotuj broń ...

Pamiętano podczas tamtych uroczy-
stości o Maryi, Matce Jezusa Chrystusa, 
która od roku 1656 była Królową Pol-
ski - Polski niepodległej i suwerennej. 
Dlatego często na uroczystościach 
rocznicowych związanych z Powstaniem 
Styczniowym, śpiewano hymn napisany 
przez Adama Asnyka, uczestnika tego 
powstania .
„Z dawna Polski Tyś Królową Maryjo…” 

Ale część śpiewana zawsze kończy-
ła się „ Rotą ” Marii Konopnickiej lub 
„Mazurkiem Dąbrowskiego” Józefa 
Wybickiego. Kolejne miejsce w progra-
mie tej uroczystości zajęło „Betlejem 
Polskie”- sztuka napisana przez Lu-
cjana Rydla. Te obchody rocznicowe 

przygotowali: ks. dr Jan Czuj / hymny 
i pieśni/, Jan Bolesław Gardziel i Cze-
sław Nowicki- profesorowie gimna-
zjum/ oprawa muzyczna/, Stefan Pikor/ 
dekoracje/, a choreografię przygotował 
Franciszek Kulisiewicz.

Ks. Paweł Wieczorek, jako czło-
nek władz TG „Sokół” pisał utwory 
sceniczne, a w „Ludzie Katolickim” 
drukował powieść o życiu tułaczym 
młodzieży polskiej szukającej chleba 
na obcych ziemiach / na emigracji/, 
ale również włączył się w nurt przy-
gotowań uroczystości patriotycznych. 
Bo wiedział, że w ten sposób rozszerza 
się idea patriotyczna, idea której celem 
była obrona niepodległej Polski. Z ra-
mienia „Sokoła” i Kościoła działając 
w środowisku młodzieży rzemieślniczej 
i uczniów szkoły powszechnej, organi-
zował w budynku „Sokoła” patriotycz-
ne przedstawienia sceniczne, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
polskiej społeczności miasta. W tych 
wysiłkach wspierali go nauczyciele 
tych szkół m.in. Helena Bernacka, 
Bronisława Rybicka i Kazimierz Du-
drewicz /dyrektor szkoły/. 

prof. dr hab. Marian Stolarczyk

 Młodzież biorąca udział w Jasełkach organizowanych przez księdza Pawła Wieczorka.
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Myśl zorganizowania w diecezji 
tarnowskiej katolickich związków 
młodzieży narodziła się w 1907 r. 
Jednak sama idea przeradzała się 
w czyn stosunkowo powoli, ponieważ 
do 1917 r. na tym obszarze istniało 
tylko kilkanaście Związków Młodzie-
ży Katolickiej Męskiej. Jednak już 
rok wcześniej (1916 r.), kiedy było 
wiadomo, że I wojna światowa prędko 
się nie skończy, ks. bp. L. Wałęga co-
raz bardziej zachęcał duchowieństwo 
diecezjalne do organizowania przy 
parafiach Związków Młodzieży Mę-
skiej, by przynajmniej w ten sposób 
zrekompensować młodemu pokoleniu 
brak w domach ojców powoływanych 
do wojska, a co za tym idzie, brak 
ojcowskiego autorytetu i wzoru. 

W 1916 r. został założony Diece-
zjalny Związek Młodzieży Polskiej 
Katolickiej Męskiej, którego pracami 
kierował ks. Kasper Mazur.

Do najważniejszych celów Związ-
ków należało wychowywanie mło-
dych Polaków w duchu patriotyzmu 
i wartości katolickich. Jednym z haseł 
druhów było: „kochać Boga i Ojczyznę, 
a kochać nie połową, ale całą duszą”. 
ZSMPKM poprzez realizację swoich 
zadań miały przede wszystkim na celu 
uchronić młodych ludzi przed zatrace-
niem wartości chrześcijańskich oraz 
uratować ich przed coraz częściej prze-
nikającymi do polskiego społeczeństwa 
zgubnymi wpływami socjalistycznymi 
i komunistycznymi.  

Ponadto ordynariusz tarnowski 
pragnął, by młodzi ludzie zrzeszeni 
i w odpowiedni sposób ukształtowani 
poprzez pracę ZSMPKM stawali się 
zapleczem politycznym dla Stronnic-
twa Katolicko-Ludowego, ugrupowa-
nia politycznego założonego z jego 
inicjatywy w 1913 r., a funkcjonują-
cego w oparciu o społeczne nauczanie 
Kościoła. 

W 1918 r. w jednym z listów pa-
sterskich bp tarnowski napisał: … Źle 
się dzieje z naszą młodzieżą. Brak jest 
ojcowskiej opieki, … łatwe i szybkie 
zarobki, rozluźnienie powszechne, 
mnogość złych przykładów, wszystko 
to sprawia, że młodzież nasza mę-
ska… ulega pokusom i zachciankom 
niedobrym… 

 W 1918 r. Związki Stowarzyszeń 
działały już w 18 na 21 dekanatów 
diecezji tarnowskiej. W 53 parafiach 

było 70 Związków zrzeszających około 
3300 młodzieńców. Jak podaje „Lud 
Katolicki”, także w dekanacie i powie-
cie brzeskim istniały takie organizacje 
w Bielczy, Borzęcinie, Gosprzydowej, 
Lipnicy Murowanej (dekanat brzeski, 
powiat bocheński), Maszkienicach, 
Paleśnicy, Rylowej, Uszwi, Zabawie 
i Zakliczynie. 

Intensywniejszy rozwój ZSMPKM 
możemy odnotować w odradzającej 
się Rzeczypospolitej i w diecezji tar-
nowskiej dopiero od 1919 r., kiedy to 
w stolicy Wielkopolski w Poznaniu 
powstało ogólnopolskie Zjednoczenie 
Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej. 
Z inicjatywy ordynariusza tarnow-
skiego, bp. Wałęgi, do ogólnopolskiego 
Zjednoczenia, jako jedne z pierwszych 
w skali Polski przystąpiły Związki 
z diecezji tarnowskiej. W 1921 r. bi-
skup tarnowski powołał Zarząd Głów-
ny (zwany również Radą Związkową) 
ZSMPKM, którego pierwszym preze-
sem został wspomniany wcześniej ks. 
K. Mazur. W skład Rady Związkowej 
wchodził także ks. Jakub Opoka, kate-
cheta w brzeskim gimnazjum i liceum 
w latach 1923 -1935. 

Funkcję Sekretarza Generalnego 
bp ordynariusz powierzył ks. Aleksan-
drowi Rogóżowi, który w późniejszym 
okresie (w latach 1938 – 1946) swojej 
posługi kapłańskiej pełnił funkcję pro-
boszcza parafii w Porąbce Uszewskiej.

 W 1922 r. zarejestrowanych 
w naszej diecezji było 111 Związków, 
rok później 148, w 1924 r. - 174, 
w 1925 r.- 180, z czego w powiecie 
brzeskim Stowarzyszenia funkcjono-

wały w Borzęcinie, Bielczy, Biadoli-
nach Szlacheckich, Buczu, Czchowie, 
Dębnie, Dołach, Domasławicach, 
Gosprzydowej, Gwoźdźcu, Iwkowej, 
Jurkowie, Łoniowej, Łysej Górze, 
Maszkienicach, Mokrzyskach, Oko-
cimiu, Porąbce Uszewskiej, Radłowie, 
Sufczynie, Strzelcach Wielkich, Szczu-
rowej, Tymowej, Uszwi i Wokowicach. 
W 1926 r. istniało 208 Związków, 
a z powiatu brzeskiego działalność 
rozpoczęły Związki w Jadownikach 
i Wojniczu. Natomiast w 1930 roku 
Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej 
było już 209, działały one w naszym 
powiecie m.in. w Łoponiu, Olszynach, 
Porębie Spytkowskiej, Rudce, Weso-
łowie, Więckowicach i Wróblowicach. 
Rok później w Związku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Katolickiej Mę-
skiej w Tarnowie zarejestrowanych 
było 225 Związków, z których 21 znaj-
dowało się w powiecie brzeskim (Biel-
cza, Biesiadki, Borzęcin, Brzezowiec, 
Czchów, Dębno, Grabno, Łysa Góra, 
Łoniowa, Mokrzyskach Niedzieliska, 
Okocim, Olszyny, Porąbka Uszewska, 
Rząchowa, Radłów, Szczurowa, Ty-
mowa, Więckowice, Wojnicz, Złota). 
W 1932 r. liczba Związków w diecezji 
tarnowskiej spadła do 216, ale za 
to trzy nowe rozpoczęły działalność 
w powiecie brzeskim. Były to organi-
zacje w Rudce, Słotwinie i Tworkowej.  

Zgodnie ze statutem ZSMPKM 
w Diecezji Tarnowskiej uchwalonym 
jeszcze w pierwszych miesiącach 
niepodległości, członkowie organizacji 
dzielili się na założycieli, zwyczajnych 
i wspierających. Pierwszym z nich 

Związki Młodzieży Katolickiej w diecezji 

tarnowskiej w okresie międzywojennym

Ks. Jakub Opoka Ks. Aleksander Rogóż
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mógł zostać ten, kto na cel Związku 
przekazał przynajmniej 50 koron. 
Członkiem zwyczajnym mógł zostać 
każdy młodzieniec, który przekroczył 
wiek obowiązku szkolnego…, co 
w praktyce oznaczało ukończenie 
14 roku życia ( zgodnie z De-
kretem Naczelnika Państwa z 7 
lutego 1919 r. obowiązek szkolny 
obejmował dzieci w wieku od 7 
do 14 lat). Natomiast członkiem 
wspierającym mogła zostać osoba, 
która zobowiązała się do corocznego 
przekazywania na rzecz Związku 
sumy określonej przez Walne Zgro-
madzenie Członków Związku, do 
którego formalnie należała władza, 
realizowana poprzez Zarząd z Preze-
sem i Sekretarzem na czele. Ponadto 
każdy Związek w diecezji posiadał 
„Asystenta Kościelnego” zwanego 
również „Patronem”. Był nim kapłan 
wyznaczony przez biskupa w parafii, 
przy której działał Związek. Patron 
zatwierdzał wybór Prezesa, program 
i zadania oddziału wyznaczone na 
określony rok pracy. Oprócz tego 
mógł uczestniczyć we wszystkich 
zebraniach Związku oraz posiadał 
prawo veta w stosunku do uchwał 
organów Związku.
Wydawałoby się, że osoba „Asystenta 
Kościelnego” krępowała i ogranicza-
ła działalność Katolickiego Związku 
Młodzieży. Jednak Patron, którym naj-
częściej był proboszcz, znał doskonale 
bolączki parafii, w której pracowało Sto-
warzyszenie, dlatego mógł też sprawnie 
ukierunkować aktywność młodzieży na 
rozwiązywanie lub łagodzenie proble-
mów tam występujących. W związku 
z tym organizacje rozwijały swoją pracę 
w kilku kierunkach. Działalność wycho-
wawczo-religijna miała na celu dać: …
Kościołowi katolików praktykujących, 
rodzinom uczciwych i pobożnych synów, 
mężów i ojców…. Działalność narodowa 
i oświatowa ukierunkowana była na roz-
wój wśród druhów miłości do Ojczyzny, 

odpowiedzialności za naród i państwo, 
krzewiono oświatę i czytelnictwo. War-
to zaznaczyć, że organizacje posiadały 
własne biblioteki i czytelnie, w których 

przygotowywano także różne prelekcje 
i odczyty dotyczące tematów patriotycz-
nych i religijnych. Ważnym aspektem 
w funkcjonowaniu Stowarzyszeń były 
kwestie związane z wychowaniem 
fizycznym i przysposobieniem woj-
skowym, w ramach których druhowie 
uczestniczyli z sukcesami w licznych 
zawodach organizowanych przez Po-
wiatowe Komitety Przysposobienia 
Wojskowego i Wychowania Fizycznego. 

ZSMPKM nie zaniedbywały zara-
zem działalności na kanwie zawodowej 
i gospodarczej, propagując wśród swoich 
członków (z których zdecydowana więk-
szość była młodzieżą wiejską) szeroko 

pojętą oświatę rolniczą, w ramach której 
organizowano liczne kursy przysposo-
bienia rolniczego, propagujące i uczące 
bardziej efektownych sposobów upraw 

i hodowli zwierząt. Dla przykładu 
w samym tylko 1930 roku w diecezji 
zorganizowano kilkanaście kursów 
gospodarskich, w których uczestni-
czyło 899 druhów, z czego 112 z po-
wiatu brzeskiego. Warto zaznaczyć, 
że po ukończonych szkoleniach Die-
cezjalny Związek Młodzieży Polskiej 
Katolickiej Męskiej organizował 
konkursy międzystowarzyszeniowe, 
na których druhowie prezentowali 
zdobytą wiedzę z zakresu upraw 
roślin.

Po śmierci bp. L. Wałęgi w 1933 r. 
i po zaprzestaniu działalności przez 
Polskie Stronnictwo Katolicko-Lu-
dowe zmienił się nieco charakter 
działalności Stowarzyszeń (zarówno 
męskich i żeńskich) w diecezji tar-
nowskiej. Wymusił to fakt utworze-
nia 17 września 1933 r. przez ks. 
bp. Franciszka Lisowskiego Diece-
zjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, 
w której skład wchodziły Katolickie 
Związki Młodzieży Męskiej i Kato-
lickie Związki Młodzieży Żeńskiej. 
Organizacja ta funkcjonowała we 
wszystkich polskich diecezjach 
w oparciu o ujednolicony statut. 

W związku z tym w 1934 r. opracowano 
dla nich wzorcowe statuty i nazwy: 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Męskiej (KSMM) i Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ). 
W ramach Akcji Katolickiej KSMM bar-
dzo się rozwinęły, biorąc czynny udział 
w wielkim ruchu apostolstwa świeckich 
pod przewodnictwem hierarchii kościel-
nej. W 1934 r. w diecezji tarnowskiej 
istniało 328 oddziałów zrzeszających 
7600 członków. Dwa lata później 
było ich już 360. Natomiast w 1939 r. 
zarejestrowanych było 375 oddziałów 
zrzeszających ok. 8000 druhów. 

 dr Piotr Duda

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy przygotowali 
paczki świąteczne dla rodzin ubogich i wielodzietnych z naszej parafii 

oraz tym, którzy złożyli ofiary pieniężne na ten cel.

Ks. Proboszcz Józef Drabik 
oraz wolontariuszki i podopieczni Caritas

 przy Parafii NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku 

Odznaka Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej
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 Działający od ponad pół roku 
przy Brzeskiej Rodzinie Kolpinga 
Zespół Wsparcia dla Duszpaster-
stwa Emigracji Zarobkowej prze-
prowadził 13 grudnia w Brzeskiej 
Farze kolejną Godzinę Łączności 
Modlitewnej z Emigracją Zarob-
kową i Polonią. 

Zaczęliśmy od Różańca Fatim-
skiego (był to 13 dzień miesiąca). 
Odmówiliśmy go w intencjach 
wszystkich rodzin Miasta prze-
żywających, nieraz od wielu 
lat, różne problemy związane 
z emigracją zarobkową ojców 
matek, czy innych członków ro-
dziny. Rozważania zaczerpnięte 
z książeczki ks. Marka Dziewiec-
kiego „Modlitwa różańcowa dla 
rodzin” przypominały zadania 
wychowawcze, które stoją dziś 
przed naszymi rodzinami. Małżeństwa 
i rodziny, które często odmawiają 
różaniec, mają większą szansę, aby 
przetrwać kryzysy związane nieraz 
z długą rozłąką. Druga część naszej 
„Godziny” była włączona we Mszę św. 
Czytaliśmy i rozważaliśmy w homilii 
Ewangelię o ucieczce Najśw. Rodziny 
do Egiptu (Mt 2, 13 -18), która ukazuje 

ADWENTOWA GODZINA 

Łączności z Emigracją

Dzieciątko Jezus, Maryję i Józefa jako 
pierwsze spośród członków Kościoła 
osoby, które przeżywały lęk wobec 
śmiertelnego zagrożenia i jako Patro-
nów wszystkich ludzi skazanych na 
wygnanie, ucieczkę i szukanie środków 
do życia poza Ojczyzną. Stąd właśnie 
symbolem graficznym, czy „logo” To-
warzystwa Chrystusowego dla Polonii 

Zagranicznej jest reprodukowany 
obok rysunek, którym się też po-
sługuje nasz kolpingowski Zespół 
Wsparcia dla Polonii. 

Ta Ewangelia, czytana w 31 rocz-
nicę stanu wojennego, przypominała 
także tych mieszkańców Brzeska i 
całej Polski, którzy wtedy, w 1981 
roku, uciekali z kraju przed prześla-
dowaniami ze strony reżimu komu-
nistycznego. Nasz Zespół przekazał 
uczestnikom „Godziny” około 200 
kopert zawierających tekst „Listu 
do Brzeszczan przebywających i pra-
cujących za granicą” z prośbą, aby 
rodziny wysłały go przed Świętami 
swym krewnym oraz karteczki za-
wierające zaproszenie do włączenia 
się w ogólnopolski Krąg Modlitwy za 
emigrantów. W kopercie byłą także 
ulotka z modlitwą na Rok Wiary.

Ks. Zygmunt Bochenek

Ps. Gdyby ktoś z nieobecnych 
na powyższym nabożeństwie chciał 
otrzymać te teksty, może zgłosić się 
w Biurze Kolpinga, ul. Kościuszki 33 
(wejście od ul. Ogrodowej).

Należymy do Stowarzyszenia Ro-
dzina Kolpinga, które od kilkunastu 
lat działa w Brzesku i jest szczególnie 
związane z Parafią NMP Matki Kościoła 
i św. Jakuba Apostoła. Nasza Rodzina 
Kolpinga jest jednym z 50 oddziałów 
tego Stowarzyszenia w Polsce, a rów-
nocześnie cząstką Dzieła Kolpinga 
obecnego w ponad 60 krajach świata.

Staramy się być:
- Wspólnotą wiernych, która formuje 

dobrych chrześcijan.
- Wspólnotą życia, która troszczy 

się o rodziny.
- Wspólnotą narodową, która kształ-

tuje prawych obywateli.
- Wspólnotą czynu, która docenia 

wartość pracy. – Przez prowadzone 

na zasadach wolontariatu (ale coraz 
bardziej profesjonalnie) przy naszym 
biurze Centrum Wsparcia dla Bezrobot-

nych staramy się pomagać szukającym 
pracy, organizujemy kursy zawodowe, 
prowadzimy doradztwo zawodowe, do-

Bożonarodzeniowy List do Brzeszczan 

przebywających i pracujących za granicą

DRODZY RODACY !
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1 listopada br., w dzień Wszyst-
kich Świętych, na brzeskich cmen-
tarzach – parafialnym i komunal-
nym – trudno było nie zauważyć 
kwestujących na odnowę Cmentarza 
Parafialnego w Brzesku. 98 osób – 
w tym 30 młodzieży - odpowiedziało 
na apel Komitetu Odnowy Cmentarza 
Parafialnego w Brzesku, działającego 
przy Parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba. Razem zebrano 9 139,36 
złotych + 10,70 Euro + 1 cent USA. 
Wszystkim, którzy prowadzili 
kwestę i tym, którzy wrzucili do 
puszki nawet najmniejszy datek 
– serdecznie dziękujemy. Kwota 
ta w całości zostanie przeznaczona 
na odnowę zabytkowych pomników.

Przez cały rok można wspierać 
kwestę i wpłacać darowizny na konto: 
Parafia NMP Matki Kościoła i św. 

Jakuba Apostoła w Brzesku. Nr konta: 
06102049840000470200308551 tytu-
łem: DAROWIZNA NA CELE KULTU 
- CMENTARZ

4 grudnia przeprowadzono komi-
syjne oględziny cmentarza Parafialnego 
w Brzesku przed wpisaniem go do reje-
stru zabytków nieruchomych. Komisja 
składała się z: przedstawiciela Urzędu 
Konserwatora O/Tarnów, ks. Seniora 
w zastępstwie ks. Proboszcza, eksperta do 
spraw cmentarzy, przedstawiciela Urzędu 
Miejskiego – architekta, przedstawiciela 
Komisji Odnowy i Troski o Cmentarz.

Brzeska Nekropolia założona w 1801 
roku zawiera sporą liczbę nagrobków 
wykonanych w XIX i XX wieku. Do 
rejestru planuje się wpisać cmentarz 
w całości, 3 kaplice, nagrobki pochodzące 
z XIX i do połowy XX wieku wraz z mu-
rem ogrodzeniowym i częścią drzewosta-

nu. Obiekt jest cmentarzem czynnym 
i istnieje zamiar wykorzystania go 
dla nowych pochówków w miejscach 
wolnych, aby pozyskać fundusze na 
dalsze prace porządkowe i konser-
watorskie.

Parafia zamierza zlecić admini-
strowanie i utrzymanie cmentarza 
brzeskim Zakładom Komunalnym. 
Właściciel (parafia) i administrator, 
po przeglądzie wcześniej dokonanej 
inwentaryzacji, rozważy miejsca do 
nowych pochówków.

Informujemy, że prowadzone od 
kilku lat starania o uporządkowanie 
i zabezpieczenie Cmentarza Parafialnego 
spotkały się z dużą przychylnością i zain-
teresowaniem. Właściciele i dyrektorzy 
kilku przedsiębiorstw z terenu powiatu 
brzeskiego zadeklarowali pomoc ze strony 
ich zakładów. Maria Babicz

 KOMUNIKAT KOMISJI ODNOWY I TROSKI O CMENTARZ PARAFIALNY 

magamy się godnych warunków pracy 
dla wszystkich.

Piszemy do Was w dniach Adwentu, 
w czasie przygotowania do Świąt Bożego 
Narodzenia. Teraz częściej zbieramy 
się w naszych kościołach, a zwłaszcza 
w Brzeskiej Farze. Cieszymy się, że 
z każdym rokiem staje się ona coraz 
piękniejsza i lepiej przystosowana do 
nabożeństw i prywatnej modlitwy. 
Niedawno zrekonstruowano także 
nasz Rynek i odnowiono otaczające go 
stare kamienice. Z wieży kościoła św. 
Jakuba słyszymy nie tylko bijące zega-
ry, ale także melodie pieśni religijnych. 
W jego wnętrzu ustawiono niedawno 
z powrotem barokową chrzcielnicę, 
a na drzwiach umieszczono symbole św. 
Jakuba, który od roku 2010 jest także 
Patronem naszego Miasta. Przed jego 
ołtarzem coraz częściej celebrowana jest 
liturgia Sakramentu Małżeństwa, bo 
Nowożeńcy pragną tam właśnie składać 
przysięgę wiążącą ich na wspólne życie. 
W nowej części naszej świątyni przy-
ciągają oczy okolicznościowe dekoracje 
rozpoczętego Roku Wiary i przejmująca 
ikona Chrystusa. Przed nią, przy świecy 
roratniej i wieńcu adwentowym zbierają 
się dzieci przynoszące na roraty swe 
lampiony. Gromadzą się starsi uczest-
niczący w rekolekcjach adwentowych 
i coraz liczniej ustawiający się przed 
konfesjonałami do spowiedzi przed-
świątecznej.

I właśnie w tym Domu Bożym, pach-
nącym już świątecznymi choinkami, 
w domu naszej wspólnoty parafialnej, 
do której i Wy, Drodzy Rodacy nale-

życie, zbieramy się dziś, 13 grudnia 
na Godzinę Modlitewnej Łączności 
z Emigrantami i Polonią rozproszoną 
na całym świecie. Przyszliśmy na tę Go-
dzinę Łączności w duchu wiary przede 
wszystkim z Wami, dla których Brzesko 
jest małą ojczyzną i gniazdem, z którego 
wyfrunęliście w świat.

Dzisiejsza Adwentowa, przedświą-
teczna Godzina Łączności z Wami jest 
już kolejną, którą od 3 maja – od Uroczy-
stości Królowej Polski i Emigracji – na-
sza brzeska Rodzina Kolpinga prowadzi. 

W czasie dzisiejszej i wszystkich 
Godzin Łączności przypominamy sobie 
i uwrażliwiamy się na konkretne pro-
blemy nie tylko Was, wywodzących się 
z Ziemi Brzeskiej, ale także tej wielkiej 
rzeszy polskich emigrantów, którzy od 
wielu pokoleń wyjeżdżali za granicę i dziś 
tworzą ogromną dwudziestomilionową 
wspólnotę ludzi o polskich korzeniach, 
żyjących na wszystkich kontynentach.

Zaczęliśmy tworzyć Kręgi Modlitwy, 
do których – mamy nadzieję – włączą 
się w pierwszym rzędzie Wasi krewni 
mieszkający w kraju.

W naszym Kolpingowskim Centrum 
w Brzesku jest czynny punkt, w którym 
udzielamy informacji o parafiach i in-
nych placówkach duszpasterskich za 
granicą. Ci, którzy planują wyjazdy do 
pracy w innych krajach mogą zapisać 
się na kursy języka niemieckiego czy 
angielskiego.

Zachęcamy was do stałego udziału 
we mszach św. Szczegółowe informacje 
o tym, gdzie i kiedy są odprawiane 
możecie znaleźć także na stronach in-

ternetowych Instytutu Duszpasterstwa 
Emigracyjnego : www.tchr.org/ide. Pla-
cówka ta działająca przy Towarzystwie 
Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej 
posiada wielką bazę informacyjną o dusz-
pasterstwie polonijnym na świecie.

Zachęcamy Was także do stałego 
przeglądania strony internetowej naszej 
brzeskiej parafii www.jakub.bwi.pl, na 
której jest także link do strony brzeskiej 
Rodziny Kolpinga, gdzie znajdują się 
bieżące komunikaty naszego zespołu 
wspierającego duszpasterstwo emigracji.

Będziemy Wam wdzięczni za przesła-
nie na adres naszego Centrum Rodziny 
Kolpinga (32-800 Brzesko, ul. Kościuszki 
33 lub e-mail: brzesko@kolping.pl) kartki 
pocztowej ze zdjęciem kościoła, do któ-
rego chodzicie w miejscu obecnego za-
mieszkania. Tę kartkę możecie przesłać 
także do swych krewnych, którzy nam 
je przekażą. Mamy zamiar przygotować 
małą wystawę.

Drodzy Rodacy !
Na zbliżające się Święta Bożego 

Narodzenia życzymy Wam od Dzieciąt-
ka Jezus – naszego Pana i Zbawiciela 
– obfitości Jego łask. Szczególnie mocy 
ducha w ujarzmianiu szarej codzienno-
ści i silnej wiary, która „góry przenosi”.

W imieniu Brzeskiej 
Rodziny Kolpinga:

Prezes Ks. Zygmunt Bochenek
Przewodniczący Józef Pabian

Członkowie Zarządu:
Krystyna Plichta 
i Emilia Zydroń
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Od września 1998 roku przy Parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku istnieje 
grupa wokalna, która w początkowym 
okresie nazwana była Chórkiem Dzie-
cięcym. Ostatecznie jednak funkcjonu-
je pod nazwą „Parafialna Schola Dzie-
cięca – Ziarenka Nadziei”. 

Od początku opiekunem i kierow-
nikiem muzycznymi tej grupy był An-
drzej Gicala, a z biegiem czasu zwięk-
szyła się liczba wychowawców, wśród 
których pojawili się: Janina Górska 
i Daniel Majcher. Zawsze dzieciakom 
ze scholi towarzyszy również opiekun 
duchowny, którym obecnie jest ks. 
Przemysław Podobiński.

Do chórku należą dzieci od pierw-
szej do szóstej klasy szkoły podstawo-
wej. W tym momencie pośród nich moż-
na doliczyć się około 85 Ziarenek.

Celem działania tej grupy jest for-
macja dzieci przez wspólne muzyczne 
działania, oraz animowanie śpiewu 
podczas niedzielnych mszy świętych 
dla dzieci. Młodzi biorą też udział 
w różnych uroczystościach rocznico-

wych i okolicznościowych, takich jak 
coroczny Dzień Papieski, rocznica 
śmierci Ojca Św., Diecezjalny Dzień 
Dziecka w Jadownikach Mokrych,
i inne. Grupa współpracuje również 
z Publiczną Szkołą Podstawową nr 
2 biorąc udział w różnych uroczysto-
ściach szkolnych.”Ziarenka” po waka-
cjach wyjeżdżają także do różnorakich 
parafii diecezji tarnowskiej, uczestni-
cząc w Mszach św. po których występu-
ją z krótkimi koncertami. 

Repertuar zespołu jest bardzo róż-
norodny i bogaty, zarówno w treść, jak 
i walory muzyczne. Dużą część mate-
riału dzieci przygotowują podczas wa-
kacyjnych rekolekcyjnych warsztatów 
muzycznych. W poprzednich latach 
były przygotowywane między innymi: 
spektakle „Dziękuję Ci za Miłość” do 
tekstów Ks. Jana Twardowskiego, frag-
menty „Pop Oratorium – Miłosierdzie 
Boże”. W 2009 roku z okazji 65 roczni-
cy wybuchu Powstania Warszawskiego 
zespół opracował materiał, jaki zawie-
ra płyta „Dzieci z Brodą” pt. „Czuwaj 

Wiaro!”, którego premiera miała miej-
sce podczas otwarcia pijalni wód mi-
neralnych w Piwnicznej. Podczas tego-
rocznego letniego wyjazdu „Ziarenka” 
opracowały materiał pt. „Dziękuję Ci 
za Miłość”. Pewnym podsumowaniem 
pracy scholi są trzy wydane płyty. „Dla 
Jezusa”, „Byśmy serca uchylili” oraz 
„Matce Miłosierdzia”. I to pewnie jesz-
cze nie koniec...

A już dzisiaj Parafia Miło-
sierdzia Bożego w Brzesku przy 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem 
Kultury w Brzesku ma zaszczyt za-
prosić wszystkich Państwa na wie-
czór kolęd i pastorałek pt. „Małe, 
białe dla Jezuska” w wykonaniu 
tej właśnie Scholi Dziecięcej – „Zia-
renka Nadziei”, który odbędzie się 
w niedzielę 30 grudnia 2012 r. o go-
dzinie 18:00 w Regionalnym Cen-
trum Kulturalno - Bibliotecznym 
w Brzesku.

Patronat honorowy nad przedsię-
wzięciem objął Burmistrz Miasta Brze-
ska - Pan Grzegorz Wawryka. Koncert 
będzie miał charakter charytatywny. 
Dochód zostanie przeznaczony na do-
finansowanie letnich warsztatów reko-
lekcyjnych dla dzieci.

„Ziarenka” wykonają kilkanaście 
radosnych kolęd i pastorałek, w któ-
rych opowiedzą historię narodzenia 
Zbawiciela. Na scenie na pewno nie 
zabraknie dziecięcej spontaniczności, 
gdyż małe, białe aniołeczki bardzo lu-
bią psoty i w taki sposób pragną uwiel-
biać maleńkiego Pana Jezusa.

Serdecznie zapraszamy!
Ks. Wojciech Werner

Więcej szczegółów o samym zespole 
jak i samym koncercie na internetowej 
stronie scholi; www.ziarenka – nadziei.pl 
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Do moich rodzinnych Ropczyc wy-
jeżdżam w słoneczne, lekko mroźne 
przedpołudnie, 16 listopada. Towarzyszą 
mi mieszkańcy Słotwiny: p. Bogumiła 
Serwatka, jej córka, p. Dorota Adamczyk 
z mężem – p. Sewerynem. Cel naszej 
podróży jest niecodzienny. Mamy uczest-
niczyć w odsłonięciu na ropczyckim 
Rynku pomnika ks. Jana Zwierza, mo-
jego katechety z pierwszych lat szkoły 
powszechnej (tak się niegdyś nazywała), 
a równocześnie przyrodniego brata p. 
Bogumiły, z domu Zwierz. W czasie po-
dróży opowiadała ona o ks. Janie i całej 
rodzinie. Mieszkali na Grądach. Tam 
w 1903 roku urodził się Jan. Miał trzech 
braci. Ojciec był kierownikiem placówki 
Nadzoru Telegrafów i Telefonów w Tar-
nowie, więc dobrze zarabiał. Rodzina 
przeniosła się do Tarnowa, ale w 1914 
roku wróciła do Brzeska. Zamieszkali 
przy dzisiejszej ulicy Kołłątaja, w nie-
istniejącym już drewnianym domu. Tam 
urodziła się p. Bogumiła i jej dwie siostry 
z drugiego małżeństwa ojca, który dożył 
sędziwego wieku. Zmarł w 1964 roku 
mając 85 lat. Jan ukończył pięć klas 
gimnazjalnych w Brzesku a naukę do 
matury kontynuował w Tarnowie… Tam 
też studiował teologię w Seminarium 
Duchownym. Mszę prymicyjną odpra-
wił w kościele parafialnym w Brzesku 
w 1926 roku. (Siostry p. Bogumiły nie 

było jeszcze na świecie. Urodzi-
ła się w 1928 roku). Ks Jan po 
prymicjach przez trzy miesiące 
był wikariuszem w Brzesku. 
Przez trzy miesiące był tam 
wikariuszem. Stąd do dziś 
w niedzielnych wypominkach 
jest wymienione jego nazwi-
sko wśród księży pracujących 
w brzeskiej parafii. Następnie 
po trzech latach pracy w Ra-
domyślu Wielkim został prze-
niesiony do Ropczyc, z którymi 
związał się na całe życie (zmarł 
w 1995 roku w wieku 92 lat). 

 Przez pierwsze lata po-
chłaniała go praca kateche-
tyczna w miejscowych szkołach 
podstawowych, w gimnazjum 
i żeńskim seminarium nauczy-
cielskim. Od 1937 roku, gdy 
zlikwidowano powiat ropczycki, 
włączył się w pracę Komitetu 
Obywatelskiego dla Ratowania 
Ropczyc, który przekształcił się 
w Towarzystwo Przyjaciół Mia-
sta Ropczyc. Niedługo został 
jego prezesem i kierował nim 
przez kilkadziesiąt lat. Towarzystwo 
zapewniało mu prawne możliwości 
rozległej działalności społecznej. Po-
czątkowo zabiegał o założenie Szkoły 
Przysposobienia Ogrodniczego, ponie-
waż w okolicy nie było żadnej szkoły 
zawodowej, a kształcenie w gimnazjum 
było dla wielu niedostępne ze względu 
na wysokie opłaty. Mimo, że zgromadził 
dużo pieniędzy, budowa gmachu szkoły 
została przerwana. Udało się go dokoń-
czyć dopiero przed wybuchem II wojny. 
Początkowo zajmował go Wehrmacht 
a kiedy wojsko wyjechało walczyć na 
froncie wschodnim, udało się otworzyć 
Szkołę Ogrodniczą, następnie Mecha-
niczną, Rolniczą, Gospodarstwa Domo-
wego i Szwalnię, która zapewniła pracę 
kilkunastu osobom. Szkoły natomiast do 
końca okupacji niemieckiej chroniły kil-
kaset uczniów Ziemi Ropczyckiej przed 
wywózką na roboty do Rzeszy.

Kiedy Niemcy wobec zbliżającego się 
frontu zarządzili likwidację szkół, udało 
się uchronić ich cenne wyposażenie 
(zwłaszcza tabor maszynowy warszta-
tów mechanicznych) przed wywiezie-
niem. Po wkroczeniu wojsk sowieckich, 
jeszcze w 1944 roku, udało się otworzyć, 
a nawet szybko rozbudować istniejące 

wcześniej placówki oświatowe. Powstało 
Gimnazjum Mechaniczne i Ogrodnicze 
a także Liceum Mechaniczne. Ich dy-
rektorem został ks. Jan Zwierz. Pełnił 
tę funkcję do 1949 roku, kiedy władze 
komunistyczne zwolniły go jako element 
obcy ideowo. Pod presją i naciskiem 
społeczeństwa Ropczyc, zaproponowa-
no ks. Zwierzowi (pisze o tym on sam 
w opracowaniu „Kartki z życiorysu”) 
powrót na dawne stanowisko, ale za 
cenę rezygnacji z pracy kapłańskiej, co 
oczywiście bez wahania odrzucił.

W latach jego dyrektorowania, szko-
ły, którym po wojnie gwałtownie zaczęło 
przybywać uczniów, zwłaszcza pocho-
dzących z Małopolski i Rzeszowszczyzny 
(uczyli się wtedy także chłopcy z Brzeska 
i Jadownik), otrzymały z reformy rolnej 
resztówkę wraz z pałacem z majątku 
Dębińskich w pobliskich Witkowicach. 
Dzięki temu powstało gospodarstwo 
szkolne i internat dla uczniów. Drugie 
gospodarstwo, sadownicze, założono na 
polach i pastwisku gminnym w samych 
Ropczycach obok kościółka Matki Bożej. 
W latach 1946 /7 zbudowano systemem 
gospodarczym warsztaty szkolne.

To odwołanie ze stanowiska dyrekto-
ra szkół, zbiegające się czasowo z nasile-

Ks. Zwierz powrócił 

na ropczycki Rynek
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niem się terroru stalinowskiego 
w całym kraju, wykorzystuje 
ks. Jan do pogłębienia swojej 
wiedzy. W 1950 roku uzy-
skuje, na niedługo potem 
zamknitym. Wydziale 
Teologicznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskie-
go, tytuł magistra teo-
logii a w cztery lata 
później obroni tam 
pracę doktorską. Do 
aktywnej pracy spo-
łecznej wraca w 1955 
r. Koncentruje się ona 
na staraniach budo-
wania zakładów prze-
mysłowych i placówek 
użyteczności publicznej. 
Starania te są skuteczne, 
bo wykorzystuje swoje 
liczne znajomości, przy-
jaciół i uczniów pracu-
jących na wysokich sta-
nowiskach w różnych 
miastach wojewódzkich 
i w Warszawie. Po-
wstają wtedy w dziel-
nicy Czekaj Zakłady 
Mechaniczne, placów-
ki bankowe NBP i Banku 
Spółdzielczego. W 1957 roku 
otworzono Spółdzielnię Pracy 
Rzemieślniczo – Krawiecką.. 
W latach 70 – 80-tych zbudo-
wano dworzec PKP, PKS, oraz 
znane w całej Polsce Zakłady 
Magnezytowe i Cukrownię 
Ropczyce.

Ks. Zwierz przewodni-
czył przez wiele lat Związ-
kowi Emerytów Rencistów, 
który w latach osiemdziesiątych 
skupiał około tysiąca osób. Człon-
kowie cenili sobie szczególnie dobrze 
działający Dom Dziennego Pobytu. 
Prawie do śmierci w 1995 roku preze-
sował Towarzystwu Przyjaciół Ziemi 
Ropczyckiej, najliczniejszej organizacji 
społecznej na Rzeszowszczyźnie. Jego 
następca, profesor Politechniki Rze-
szowskiej, Jerzy Lewicki, tak mówił 
w 2000 roku: Nieustannie żył myślą, 
aby podnieść gospodarczo Ropczyce. Był 
fanatykiem budowy zakładów i szkół. 
Umiał rozmawiać z władzami… Był 
fanatykiem porządku. Rozliczał nas ze 
wszystkiego. Niektórzy uciekali, żeby 
się z nim nie spotkać, by im czegoś nie 
wytknął. 

Potwierdza to inny jego następca, 
na stanowisku dyrektora Zespołu Szkół 
w latach siedemdziesiątych, Stanisław 
Fąfara: W czasach PRL - owskich był 
niemal codziennym gościem ropczyckich 
szkół, mimo, że nie uczył. Interesował się 

ich problemami. Jego autorytet 
był tak duży, że władze to tolero-
wały… Nikogo się nie bał. Jed-

nymi drzwiami go wypychali, 
drugimi wchodził. Nie wahał 

się pojechać w sprawach 
ropczyckich zakładów pra-
cy nawet do Warszawy. 
Urzekał inwencją i odwa-
gą w służbie temu miastu.

Ludzie widzieli to jego 
zaangażowanie i cenili je. 
Otrzymał bardzo wiele 
medali i odznaczeń, z tym 
najcenniejszym: Krzyżem 
Komandorskim Orde-
ru Odrodzenia Polski. 
(w roku 1994). Od 1998 
roku Zespół Szkół, który 
tworzył w czasie okupacji, 
nosi jego imię. W nowym 
skrzydle znajduje się Izba 
Pamięci, w której umiesz-
czono jego biurko, klęcz-
nik, laskę, modlitewniki, 
książki z biblioteki, dy-
plomy, wycinki z gazet, 
jego popiersie.

W roku 2000 „No-
winy”, dziennik Pod-

karpacia wydawany 
w Rzeszowie, ogło-
sił plebiscyt na 
„Człowieka wie-

ku Polski Południowo – 
Wschodniej”. 

i Znanego Obywatela Królewskiego Mia-
sta Ropczyce. Wykonawcą pomnika jest 
znany nam w Brzesku (rzeźbił figurę św. 
Jakuba) i w okolicy ( w Porąbce Uszew-
skiej) artysta rzeźbiarz, Kazimierz 
Malski, pochodzący właśnie z Ropczyc, 
były ministrant ks. Jana. 

Najważniejszy z licznych gości 
i uczestników uroczystości, biskup 
rzeszowski, Kazimierz Górny, który 
w Centrum Kultury na jubileuszowej 
sesji Rady Miasta otrzyma dziś tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Rop-
czyc – poświęca odsłonięty monument 
i odmawia modlitwę. Patrzymy ze 
wzruszeniem na odlaną w brązie postać 
tak bliskiego nam człowieka, z którym 
my, starsi, spotykaliśmy się na co dzień. 
Rzeźba Kazimierza Malskiego przedsta-
wia sylwetkę kapłana w skali 1:1. Postać 
jest w ruchu, idąca, ubrana w sutannę 
okrytą płaszczem. Na cokole umieszczo-
no tabliczkę z napisem zawierającym 
słowa ks. Zwierza:

Kochajcie swoje miasto
Uczcie się jego historii

Ks. dr Janowi Zwierzowi 
1903 – 1995 

w roku Jubileuszu 650 – lecia Miasta 
Społeczeństwo Ropczyc 

16 listopada 2012

 ***
Po uroczystej sesji, na którą nas 

zaproszono, gdy szliśmy już do samo-
chodu, by wrócić do Brzeska, jeszcze raz 
podeszliśmy do pomnika, u którego stóp 
leżały składane w południe kwiaty. Nie 
było już wokół niego świątecznego tłumu 
gości, delegacji samorządów, dostojni-
ków kościelnych z fioletowymi pasami. 
Przechodzili zwykli ludzie, wracali pod 
wieczór z pracy, śpieszyli na zakupy. 
Niektórzy zatrzymywali, się zaskoczeni 
stojącą postacią, która jeszcze przed 
kilkoma godzinami była zakryta. Inni 
z uśmiechem wskazującym, że go roz-
poznali, podchodzili bliżej, dotykali jego 
szat i rąk, jakby chcieli się przywitać 
i próbowali chwilę porozmawiać. Może 
przypomnieli sobie Księdza Doktora - jak 
się popularnie w Ropczycach o nim mó-
wiło - który przez dziesiątki lat prawie 
każdego dnia, pod wieczór, wychodził 
na ulice, na Rynek, zatrzymywał się co 
chwilę, witał się i z wieloma przechodzą-
cymi rozmawiał. Wrósł pejzaż Miasta. 
Był jego cząstką.

Po odsłonięciu pomnika, ludzie 
mówią w Ropczycach: Ksiądz Zwierz 
powrócił na ropczycki Rynek.

Ks. Zygmunt Bochenek
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Ks. Zwierz uzyskał ponad 20 000 gło-
sów i zajął bardzo wysokie piąte miejsce. 
Wyprzedzili go tylko: gen. Władysław 
Sikorski, arcybiskup Ignacy Tokarczuk, 
Krzysztof Penderecki i Maria Konopnic-
ka. A za nim znaleźli się: bł. bp. Józef 
Pelczar, Tadeusz Kantor., Eugeniusz 
Kwiatkowski.

 ****
Dojechaliśmy do Ropczyc… Naj-

pierw udajemy się na Cmentarz Para-
fialny aby pomodlić się przy grobowcu 
ks. Jana i złożyć kwiaty. Następnie 
wchodzimy do Domu Kultury. Włącza-
my się w uroczysty pochód, który ze 
sztandarami, prowadzony przez orkie-
strę, przechodzi na pięknie odnowiony 
Rynek. Dziś, 16 listopada, odbywa się tu 
zamknięcie trwającego od wiosny Jubi-
leuszu 650 – lecia Lokalizacji Ropczyc. 
Godnym jego uwieńczeniem będzie osło-
nięcie pomnika najbardziej Zasłużonego 



27 

Twórca pomnika Kazimierz Malski

Uczniowie ropczyckich szkół składają kwiaty

Moment poświęcenia pomnika

Bogumiła Serwatka i Dorota Adamczyk składają kwiaty



28

KO�CIÓ� NAD USZWIC� - pismo para� i dekanatu brzeskiego.   Redakcja: Ks. Zygmunt Bochenek i Zespó�: Tadeusz Babicz, Marek Bia�ka,
Teresa Czesak, Maria Dziwiszewska (sekretarz redakcji), Ks. Józef Górka, Maria Kocio�ek, Maria Górka, Ewa Prus.

Kontakt: ul. Uczestników Ruchu Oporu 1, 32-800 Brzesko, od pon. do pt. w godz. 8 - 16, tel. 014 68 62 723, e-mail: knu@poczta. fm
Sk�ad: Bogdan Kope� Druk: Brzeska O� cyna Wydawnicza A. R. Dziedzic 014 68 61 470.

14 grudnia - przyjęcie i błogosławienie nowych lektorów naszego dekantu14 grudnia - przyjęcie i błogosławienie nowych lektorów naszego dekantu

Poświęcenie sztandaru Koła Myśliwskiego ,,Hubertus” Poświęcenie sztandaru Koła Myśliwskiego ,,Hubertus” 

Paweł Wójcik


