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Chrystus Zmartwychwstały z kościoła z Gosprzydowej



2

Czy boi się Ksiądz diabła ?
Trzeba czuć respekt, ale nie ma się co 

bać. Przecież on został pokonany przez 
Jezusa. A skoro jest pokonany, zwyciężony, 
a my należymy do Jezusa, więc… Ow-
szem, diabeł może straszyć, kusić, może 
nawet czasem powodować różne przykre 
sytuacje, ale ostateczne zwycięstwo jest 
w mocy Jezusa. Jeżeli Chrystus jest 
moim Panem, to jak mówi św. Paweł, we 
wszystkim odnosimy zwycięstwo, dzięki 
mocy Chrystusa, która jest w nas.

Jakie cechy trzeba posiadać, 
aby zostać egzorcystą ? Co wyróż-
nia takiego kapłana od „zwykłego” 
księdza ? 

Kodeks Prawa Kanonicznego jasno 
określa, kto może zostać egzorcystą. 
Dlatego ksiądz biskup zleca tę posługę 
kapłanom, których uważa za odpowied-
nich. Chciałbym tutaj przestrzec przed 
wszelkiego rodzaju świeckimi egzorcysta-

mi, którzy bardzo często reklamują się w 
telewizji czy w kolorowych tygodnikach. 
Korzystając z usług takich ludzi zapra-
szamy do naszego życia złego ducha. 
Egzorcystą może być tylko i wyłącznie 
kapłan pełniący tę posługę z polecenia 
biskupa. Pamiętam pewną osobę, która 
skorzystała z usług agencji łamiącej moc 
przekleństwa. Efektem była bezsenność 
połączona z ogromnym lękiem. Po modli-
twie o uwolnienie wszystko ustało.

Skąd Ksiądz egzorcysta, czerpie 
siły do wykonywania, bądź co bądź, 
tego nie łatwego zadania ? 

Przede wszystkim modlitwa i głęboka 
więź z Chrystusem. To On jest naszą 
Mocą. To na Jego imię - jak czytamy w 
liście do Filipian - musi ugiąć się każde 
kolano istot niebieskich, ziemskich i pod-
ziemnych… Bardzo ważne są rekolekcje, 
formacja duchowa, ale też dzielenie się 
doświadczeniem. Stąd, dwa razy w roku 
spotykamy się na kilkudniowych warsz-
tatach, a co dwa lata na Jasnej Górze 
odbywa się konferencja międzynarodowa. 
Oczywiście potrzebna jest też modlitwa 
innych. Trzeba też dbać o wszystkie sfery 
życia i podporządkować je Panu Bogu.

Z punktu widzenia pragmatycz-
nego, ksiądz egzorcysta jest dla 
diabła swego rodzaju persona non 
grata, czyli osobą nie pożądaną, bo 
przecież niweczy jego plany wobec 
człowieka, którego demon chce znie-
wolić. Czy wobec tego ksiądz, jako 
zdeklarowany wróg szatana, sam 
nie jest narażony na jego działanie ? 

Z pewnością. Kiedyś modliłem się 
nad pewną osobą blisko dwie godziny. 
Człowiek ten odszedł uspokojony, rado-
sny i pojednany z Bogiem. Po chwili ktoś 
poczęstował mnie malinami i głęboko 
w gardle utkwiła mi ostrężyna. Potrzebna 
była interwencja lekarza. Diabeł lubi się 
mścić, dlatego każde spotkanie musi być 
rozpoczęte modlitwą o ochronę. Zachę-
cam do częstej modlitwy litanią do Krwi 
Chrystusa. Poza tym trwanie w łasce 
uświęcającej, trwanie przy Jezusie – to 
On jest Mocą.

Na początku XXI wieku w Polsce 
było „tylko” czterech egzorcystów. 
Dzisiaj jest ich około stu dwudziestu, 
z czego w samej diecezji tarnowskiej 
jest ośmiu. Skąd bierze się taki 
wzrost zapotrzebowania na duchową 
terapię walki z szatanem ? 

Nie wiem skąd informacje o tylko 
czterech. Owszem, było ich zdecydowanie 
mniej niż dzisiaj, ale byli. Skąd zapotrze-
bowanie? Chyba stąd, że dzisiaj coraz 
bardziej człowiek ulega podszeptom sza-
tana: będziesz jak Bóg… Znamy to z raju. 
Proszę sięgnąć do drugiego rozdziału 
księgi Rodzaju. Dzisiaj człowiek sam chce 
o wszystkim decydować, ogromny relaty-
wizm moralny sprawia, że przestaliśmy 
zauważać zło i sami chcemy decydować: co 
jest złe, a co dobre. Pisał o tym św. Paweł: 
ich losem zagłada, ich bogiem brzuch, 
a chwała w tym, czego winni się wstydzić.. 

Współczesna medycyna traktuje 
opętanie, jako chorobę związaną ze 
schizofrenią, epilepsją albo psychozą 

W Imię Jezusa…
z ks. Wojciechem Wernerem, proboszczem parafi i p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku 

i diecezjalnym egzorcystą - rozmawia Marek Białka

Święty Michał Archanioł. 
Rzeźba Stanisława Borowca (2004)

Św. Jerzy - płaskorzeźba Stanisława Borowca (2004)

Święty Michał Archanioł
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na tle religijnym ? Co na ten temat 
mówi Kościół ? 

Nie można człowieka sprowadzić tylko 
do poziomu ciała i psychiki. To byłoby 
sprowadzenie człowieka jedynie do po-
ziomu biologii. Ogromny redukcjonizm. 
Istnieje też dusza. Lekarze psychiatrzy, 
którzy pracują w szpitalach, zwłaszcza 
z pacjentami na oddziałach zamkniętych, 
sami potwierdzają istnienie takich przy-
padków „chorobowych”, które nie należą 
jedynie do sfery psychicznej, a mają jakąś 
inną etiologię, nieznaną medycynie, nie-
stety często są to opętania i wtedy potrzeb-
ny jest kapłan. Ale też nie można mylić 
choroby psychicznej z opętaniem, więc 
Nowy Rytuał Egzorcyzmów jasno mówi, 
żeby nie podejmować egzorcyzmu, jeśli 
zachodzi wątpliwość, czy osoba jest chora 
psychicznie. Dlatego często korzystam 
z opinii psychologa, czy czasem psychiatry.

Skąd bierze się tzw. moda „New 
Age” na różnego rodzaju ezoterykę, 
magię, wróżby, okultyzm i inne sean-
se połączone z wywoływaniem złych 
duchów ? Jakie rodzi to konsekwen-
cje i zagrożenia ?

Jeżeli człowiek odrzuci Boga, Boga, 
który jest Osobą, ma tendencje do wierze-
nia w byle co. W kawałek metalu, w moc 
kart do gry, czyli kawałka kartonu lub 
plastiku. Człowiek też bardzo chce mieć 
władzę nad sobą i nad innymi. Chce też 
posiąść wiedzę dotyczącą przyszłości. Stąd 
wierzy w moc amuletów, talizmanów, 
wierzy, że karta może powiedzieć coś 
o przyszłości. Brak zaufania Bogu powo-
duje, że zaczynamy ufać komuś innemu. 
I taki brak zaufania otwiera drogę złemu 
duchowi. On będzie mamił, da namiastki 
władzy i powodzenia, ale bardzo szybko 
upomni się o swoje. Pojawiają się niepo-
koje, depresje, bezsenność, lęk, konflikty 
z najbliższymi, ale może także dopro-
wadzić do opętania, czyli sytuacji, kiedy 
zły duch przejmuje władzę nad ludzkim 
ciałem i psychiką.

Czy oddziaływanie elektronicz-
nych mediów, np. gier komputero-
wych, może mieć wpływ na opętanie 
młodocianych przez nieczyste duchy? 

Owszem, wiele gier ma podłoże demo-
niczne. Wiele zawiera rytuały magiczne. 
Słyszałem o młodym człowieku, który zo-
stał opętany, gdy sam próbował rytuałów, 
które poznał w grze komputerowej. Wiele 
gier zawiera treści bluźniercze i epatuje 
przemocą. Skutek jest taki, że człowiek 
przestaje odróżniać dobro od zła i zaciera 
się granica między rzeczywistością realną 
i wirtualną. Już gry dla dzieci oswajają 
z satanizmem, gdyż w tle są satanistyczne 
symbole, które nie mają żadnego wpływu 
na przebieg gry, one po prostu są, a dziec-

ko kojarzy je z bajkową grą. Kiedy spotka 
się z tymi znakami w rzeczywistym 
świecie, traktuje je jako element bajkowej 
gry. Choćby popularna gra z wyścigami 
samochodowymi: pojazdy pomalowane 
w pentagramy i a po ukończeniu kolejnego 
etapu zawodnik pokazuje dłoń z rogami.

Niektórzy uważają, że egzorcy-
zmy to kościelny rodzaj magii. Pro-
szę powiedzieć naszym Czytelnikom, 
na czym polega obrzęd uwolnienia 
spod władzy szatana ? 

Obrzęd egzorcyzmu przebiega według 
Rytuału Rzymskiego. Zawiera on modlitwę 
uwielbienia Boga, konkretne fragmenty 
Słowa Bożego, modlitwę rozkazu skiero-
waną do złego ducha oraz modlitwę dzięk-
czynną. Nigdy nie wiadomo, ile potrwa 
egzorcyzm. Kiedyś pięć godzin modliliśmy 
się nad pewną młodą kobietą i uwolnienie 
nie nastąpiło. Czasami nie wystarczy jeden 
egzorcyzm, trzeba go powtarzać, czasem 
nawet kilka lat. Wszystko zależy od tego, 
kiedy nastąpiło opętanie i jak mocno osoba 
jest związana ze złym duchem. 

Czy to odbywa się publicznie, 
przy współudziale modlitewnym 
wiernych ?

Zazwyczaj modlitwa przebiega 
w obecności zespołu modlitewnego. 
To kilka osób, które nie biorą udziału 
w egzorcyzmie, a jedynie modlą się na 
różańcu. Czasami zachodzi też potrzeba 
przytrzymania osoby opętanej, aby nie 
zrobiła sobie krzywdy. Nawet jeśli do 
manifestacji złego ducha dojdzie w pu-
blicznym miejscu, zazwyczaj w kościele 
podczas nabożeństwa, osobę wyprowadza 
się, aby nie robić sensacji. To są biedne, 
udręczone osoby, które mają prawo do 
dobrego imienia. 

Wg sondaży badających opinię 
publiczną, prawie połowa dorosłych 

Polaków nie wierzy w istnienie dia-
bła. Jak można rozpoznać człowieka 
opętanego przez szatana i odróżnić od 
zaburzeń choroby psychicznej ? Czy są 
jakieś charakterystyczne zachowania, 
gesty, krzyki, bluźnierstwa, urojenia, itp.... ? 

Takimi znakami są np. awersja do 
wszystkiego, co święte, niechęć do mo-
dlitwy, niechęć do sakramentów. Podczas 
manifestacji obecności złego ducha, może 
wystąpić np. nadzwyczajna siła, mówienie 
obcymi językami, których się nie zna, 
znajomość spraw ukrytych, wulgaryzmy, 
bluźnierstwa, skurcze ciała, itp. Poza tym 
osoby opętane mają tendencje do popeł-
niania zła, do szkodzenia innym, czasem 
do szkodzenia sobie, np. popełniania sa-
mobójstwa, wyniszczania własnego ciała.

Ks. Gabriele Amorth opisuje przy-
padki, że osoba zniewolona wypluwa 
kawałki żelaza, gwoździ, a nawet 
szkła. Czy może ksiądz opisać jakieś 
„niewytłumaczalne” zjawiska ?

Ja osobiście jeszcze się z tym nie 
spotkałem. Jednak wiem od innych eg-
zorcystów, że takie rzeczy się zdarzają. 
Jasnogórski egzorcysta ma całą szufladę 
takich przedmiotów wyplutych podczas 
egzorcyzmów.

Jak reaguje człowiek opętany 
na widok krzyża, świętych obrazów, 
figurek, czy innych elementów kultu 
religijnego ? 

Czuje niechęć. Czasami nie może 
wziąć do ręki, bo parzy, ale nie zawsze 
tak jest.

Znane potoczne określenie mówi, 
że „(…) boi się, jak diabeł święconej 
wody”. Czy faktycznie osoba opętana 
przez złego demona, reaguje chimerycz-
nie na widok kościelnej kropielnicy ? 

Kiedyś odwróciłem się, aby sięgnąć po 
kropidło z wodą święconą i w tym momen-
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cie osoba, nad którą się modliłem, chciała 
uciec z kościoła. Kiedy na imię Jezusa 
musiała wrócić, podczas pokropienia wodą 
święconą, człowiek ten skulił się, jakbym 
obrzucał go gorącymi węglami. Ale są to 
indywidualne przypadki.

Podobno człowiek, który jest 
opętany przez szatana, posiada nie-
naturalną siłę fizyczną, która potrafi 
rzucić nim o posadzkę, a nawet o ścia-
nę. Ks. Michał Olszewski, jeden z kra-
kowskich egzorcystów mówił kiedyś, 
że oczy takiego człowieka wywracają 
się w tył głowy, w taki sposób, że wi-
dać tylko białka gałki ocznej. Jeśli idą 
do góry, to znaczy, że za opętaniem 
stoi Lucyfer, jeśli idą w dół to oznacza 
działanie Belzebuba ? Czy Ksiądz 
w swojej posłudze zaobserwował lub 
doświadczył podobnych zjawisk ?

Nadzwyczajnej siły – tak. Dziwnego 
wzroku – też. Natomiast nie wiem, czy 
kierunek obrotu gałek ocznych wskazuje 
na konkretnego demona.

Mówi się, szatan to „inteligentna” 
bestia, bo przecież to zbuntowany 
anioł. Jakich metod podstępu używa 
zły demon, aby zniewolić człowieka ? 

Diabeł jest ojcem kłamstwa, mistrzem 
podstępu i kamuflażu. Największym 
jego sukcesem jest to, że zdołał się ukryć 
i ludzie przestali w niego wierzyć. Albo 
mają wyobrażenie koziołka na dwóch no-
gach z widłami i kotłem z wrzącą smołą. 
On używa bardziej subtelnych metod. 

Wmawia człowiekowi, że sam jest jak 
Bóg i wobec tego sam może ustalać, co 
jest dobrze, a co złe.

ks. Gabriele Amorth, najsłynniej-
szy egzorcysta świata, który przez 
ponad 25 lat sprawował funkcję 
oficjalnego egzorcysty Watykanu 
i diecezji rzymskiej, pisze w swojej 
książce, że w czasie swojej posługi 
odprawił ponad 70 tysięcy egzorcy-
zmów, które miały na celu wypędze-
nie złego ducha. Przyzna Ksiądz, że 
te liczby są przerażające ? 

A popatrzmy na to z innej strony: 
to ponad 70 tysięcy ludzi, które szukają 
pomocy u Jezusa, bo świat nie może im 
jej dać? Jezus powiedział ja wam daję 
pokój, jakiego świat wam dać nie może…

Wspomniany wyżej ks. Gabriele 
Amorth, dziś 85-cio letni emerytowa-
ny katolicki duchowny wspomina, że 
widział przypadki bardzo mocnego 
opętania człowieka przez szatana, 
kiedy do uwolnienia od złych duchów 
brakowało mu sił i potrzebował do 
pomocy kilku doświadczonych egzor-
cystów Czy w swojej posłudze spotkał 
się Ksiądz z przypadkiem „odmowy 
posłuszeństwa” ze strony diabła ? 
Mam na myśli sytuację, kiedy Ka-
płan mówi: w imię Jezusa Chrystusa 
odejdź szatanie, a on nic sobie z tego 
nie robi.

Owszem, bardzo dużo zależy od 
dyspozycji opętanego, np. czy odwołał on 

pakt z diabłem, czy nie. Pamiętam jeden 
egzorcyzm, kiedy modliło się około 10 
egzorcystów i uwolnienie nie nastąpiło, 
bo osoba nie chciała odwołać paktu, który 
zawarła ze złym duchem.

Polska ma największą w Europie, 
poza Włochami liczbę egzorcystów ? 
Biorąc pod uwagę, pobożność obu 
tych krajów, a przede wszystkim ich 
znaczenie historyczne i kulturowe 
w rozwoju chrześcijaństwa, mamy do 
czynienie ze swoistym paradoksem ? 
Jak Ksiądz wytłumaczy to zjawisko ?

Diabłu zależy na tym, żeby zniszczyć to, 
co należy do Boga. Dlatego tak usilnie walczy.

Kogo najczęściej atakuje zły duch 
- dzieci, młodzież, dorosłych ?? 

Nie wiem, czy ktoś prowadzi taką 
statystykę. 

Co trzeba robić, aby nie dać się 
uwieść przez złego demona ?

Trzymać się Pana Jezusa. Często ko-
rzystać z sakramentów świętych.

A co robić jeśli widzimy lub czujemy, 
że zaczyna się dziać „coś dziwnego” ? 

Należy iść do spowiedzi. To jest 
sakrament, który jedna nas z Bogiem, 
otwiera na Bożą miłość. Należy zerwać 
z grzesznymi przyzwyczajeniami, podjąć 
post i gorliwą modlitwę. 

Dziękuję za rozmowę. 
Szczęść Boże.

 Ks. Werner zasugerował, by pokazać i objaśnić Czytelnikom medalik św. Benedykta, żyjącego na przełomie V i VI wieku we 
Włoszech, wielkiego czciciela Krzyża Chrystusa, założyciela zakonu. W życiu św. Benedykta, Bóg mocą tego znaku w cudowny sposób 
niweczył złe zamiary i omamy szatańskie, jak opisuje to papież Grzegorz Wielki w II „Księdze Dialogów”. Taki medalik jest wmontowany 
w duży krzyż, jaki nosi Ksiądz Egzorcysta np. gdy prowadzi rekolekcje lub modli się nad człowiekiem  opętanym. Medalik przedstawia 
na awersie św. Benedykta z krzyżem w ręce. Na rewersie zaś widnieje szereg liter, z których każda jest początkiem wyrazu łacińskie-
go. Krzyż przypomina święty znak naszego odkupienia. Tekst natomiast pozwala wiernym pokonać zasadzki szatana mocą krzyża 
Zbawiciela.  Pierwsza część nawiązuje do pokusy, którą Benedykt pokonał znakiem krzyża. Druga natomiast odnosi się do naczynia 
z trucizną, które święty Patriarcha rozbił znakiem krzyża. W tych tekstach św. Benedykt sam przemawia do szatana i każe mu uciekać.  

MEDALIK ŚW. BENEDYKTA

Litery na krzyżu
w pionie: Crux Santa Sit Mihi Lux

Krzyż święty niech mi będzie światłem

w poziomie: Non Draco Sit Mihi Dux
Smok(=Diabeł) niech nie 
będzie mi przewodnikiem

Napis na obrzeżu:
Vade Retro, Satana, Ne Suade 

Mihi Vana Mala Sunt Quae Libas: 
Ipse Venena Bibas

Idź precz Szatanie,  nie kuś mnie 
do próżności Złe jest to, co podsuwasz, 

sam pij swoją truciznę

Św. Benedykt, 
Patron Europy

napis na obrzeżu:
Eius in obitu nostro 
praesentia muniamur

Niech Jego obecność 
broni nas 

w chwili śmierci
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Na Cmentarzu Parafialnym w Brze-
sku, nieopodal Grobu Więźniów Oświę-
cimia znajduje się niepozorny kurhan 
poświęcony pamięci Powstańców Stycz-
niowych z 1863 r. Z inicjatorką przy-
wrócenia dawnych symboli tego miejsca 
– panią Marią Samborską – rozmawiał 
Tadeusz Babicz.

Proszę opowiedzieć coś o sobie 
i rodzinie? 

W naszej rodzinie mimo różnych 
przejść były pielęgnowane idee prawdy, 
wolności, miłości, szacunku do Ojczy-
zny oraz dbania o tradycję. Zacznę od 
dziadków. Pochodzili z Polski. Babcia 
z Pilzna koło Tarnowa. W czasie I woj-
ny znaleźli się na Kresach. Do dzisiaj 
mam pamiątki z ich pobytu w Kołomyi, 
Skałacie, Rohatyniu, Horodence,Oło-
muńcu. Ostatecznie na stałe osiedlili 
się w Rohatyniu. Miasto leży w dolinie 
nadniestrzańskiej nad rzeczką Gniła 
Lipa w woj. stanisławowskim. Dawniej 
należało do powiatu brzeżańskiego 
a w okresie międzywojennym było mia-
stem powiatowym w odległości 60 km od 
Stanisławowa. Dziadek jako prawnik zo-
stał po 1918 roku powołany na delegata 
rządu d.s. organizacji zespołów ludzi do 
pracy w starostwach na obszarze Polski 
południowej. Tym sposobem znalazł 
się również w Brzesku, gdzie na ul. 
Kościuszki mieszkali krewni jego żony. 
Od tej pory moja rodzina miała kontakt 
z Brzeskiem. Wrócił do Rohatynia. 

Tu urodził się mój ojciec. Studiował 
na Uniwersytecie im. Jana Kazimie-
rza we Lwowie. Po jego ukończeniu 
w1925 roku, pracował jako sędzia 
w Deliatynie we Wschodnich Karpatach 
W pamiątkach rodzinnych mam jego 
indeks z podpisami profesorów, którzy 
w czasie II wojny zostali rozstrzelani 
we Lwowie. Mama była nauczycielką. 
Ja urodziłam się w 1935 roku. Podczas 
akcji wysiedlania Polaków z Kresów, 

przyjechaliśmy do Brzeska i zamiesz-
kaliśmy na parterze kamienicy Babci. 
Ojciec przez 3 lata był radcą prawnym 
w Browarze, potem przeszedł do Zespołu 
Adwokackiego. Z zawodu był prawni-
kiem, ale z zamiłowania historykiem. 
Kiedy zbierano fundusze na FOM – moi 
rodzice sprzedali wszystkie kosztowno-
ści, pamiątki rodowe i pieniądze prze-
kazali na ten szczytny cel odbudowy 
Polski. W 1958 roku ukończyłam studia 
w Wyższej Szkole Rolniczej w Krakowie 
na wydziale agrotechniki. Nigdy nie pra-
cowałam w swoim zawodzie. Mówiłam, 
że jestem rolnikiem – bez ziemi – bo 
została ona na Kresach. Zrobiłam kursy 
szacunkowe budynków, ekonomiczne, 
ubezpieczeniowe i pracowałam aż do 
emerytury w Katowicach. Mąż ukończył 
Politechnikę Gliwicką i też pracował na 
Śląsku. W 1980 roku z matką i ojcem, 

Parafialnym przy krzyżu i kurhanie – 
symbolicznym miejscu upamiętniającym 
tragiczne losy polskich patriotów. Prosił 
mnie, bym dopilnowała, aby ten krzyż 
stał. „Niech pamięć o bohaterach trwa” 
– mówił. 

Odwiedzając na cmentarzu grób 
swych bliskich, zobaczyłam, że nie ma 
drewnianego krzyża, czas zrobił swoje… 
Jednak ciągle miałam w pamięci słowa 
ojca, które do mnie wypowiedział na 
krótko przed śmiercią. 

Jak wypełniła Pani „testament” 
ojca?

Teraz mieszkam w Brzesku. Kiedy 
w 2011 roku był u nas z wizytą dusz-
pasterską ks. Józef Drabik, proboszcz 
parafii św. Jakuba Apostoła, ucieszy-
łam się, bo nadarzyła się okazja, tym 
bardziej, że niedługo będzie obchodzona 
150 rocznica wybuchu powstania stycz-

Gloria Victis

który bardzo pragnął odwiedzić miejsce 
swych urodzin – pojechaliśmy na Kresy. 
Dzięki pomocy rodziny z Ukrainy – byli-
śmy w Rohatyniu i Horodence. 

Co Pani wie o Krzyżu upamięt-
niającym powstanie styczniowe? 

 Kiedy ojciec był już na emeryturze 
i schorowany wymagał opieki, przeniósł 
się do mnie do Katowic. Opowiadał mi, 
że gdy mieszkał w Brzesku jako 10- 
letni chłopak, uczestniczył w 1913 roku 
(było to 50 – lecie wybuchu powstania 
styczniowego ) w wielkim zgromadzeniu 
młodzieży i dorosłych na Cmentarzu 

niowego. Opowiedziałam ks. Probosz-
czowi cała historię. Na kartce zrobiłam 
– może trochę nieudolnie rysunek tego, 
co zapamiętałam z czasów, gdy rodzice 
brali mnie na cmentarz. Ks. Proboszcz 
zaakceptował mój pomysł i właśnie 20 
stycznia 2013 roku, o godz. 9:00 odbyła 
Msza św. ze wzruszającą homilią, po-
święceniem krzyża z napisem GLORIA 
VICTIS czyli „Chwała zwyciężonym” 
i tablicy pamiątkowej- „REPLIKA 
KRZYŻA WZNIESIONEGO PRZEZ 
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA BRZE-
SKA W 1913 ROKU W 50 ROCZNICĘ 

Na zdjęciu: od góry matka p. Marii i ojciec, 
siedzą: dziadkowie, obok nich p. Maria i jej brat.
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Wielkopostna Godzina Łączności 
odbyła się w kościele parafialnym 
św. Jakuba w Brzesku we wtorek 5 
marca br. Zapraszały na nią specjalnie 
opracowane afisze z pięknym zdjęciem 
zmarłego przed czteroma laty (1 marca 
2009 r.) wielkiego prekursora i twórcy 
migracji zarobkowej w krajach dawnego 
obozu socjalistycznego nazywanego „or-
dynariuszem RWPG” (Rady Wzajemnej 
Pomocy Gospodarczej) ks. Jerzego 
Pawlika. W programie „Godziny” był, 
prowadzony  przez członków Kolpinga 
z Brzeska i Porąbki Uszewskiej róża-
niec za migrantów i msza św. pod prze-
wodnictwem ks. prob. Józefa Drabika. 
Prezes R.K. odczytał i objaśnił specjalnie 
napisany „Wielkanocny List do Brzesz-
czan przebywających i pracujących za 
granicą”, którego kopie wraz z ulotkami 
pt. „Wielki Tydzień w naszej rodzinie” (180 
egzemplarzy) zostały przekazane obec-
nym na nabożeństwie członkom rodzin 
emigrantów i migrantów z prośbą, aby 
im jak najrychlej przesłali. Bardzo nas 
cieszyła obecność gimnazjalistów  z trze-
cich klas Gimnazjum Nr 1 w Brzesku. 
Przygotowują się oni do bierzmowania 
i w ramach tego przygotowania otrzymali 
zadanie apostolskie, aby odszukali adresy 
krewnych i znajomych za granicą i wysłali 
im przed Wielkanocą „List do Brzeszczan”.

Nasza Rodzina Kolpinga zaprosiła 
także gimnazjalistów do udziału w Kon-
kursie Błyskawicznym: „Brzesko o Was 
pamięta i za Was się modli”. Celem 
Konkursu jest uwrażliwienie uczniów, ich 
rodzin oraz mieszkańców Ziemi Brzeskiej 

WIELKOPOSTNA GODZINA ŁĄCZNOŚCI 
MODLITEWNEJ Z MIGRACJĄ ZAROBKOWĄ

na problemy związane z masową migracją 
zarobkową i podsunięcie sugestii, co mo-
żemy i powinniśmy robić zarówno w sfe-
rze świeckiej, wyrażonej słowami hasła 
„Brzesko o Was pamięta”, jak i religijnej 
zawartej w jego drugiej części: „(Brzesko) 
za Was się modli”. Propozycje mogą doty-
czyć np. przygotowania ludzi do wyjazdu 
za pracą, form kontaktu z nimi w czasie 
pobytu za granicą i propozycji na czas ich 
odwiedzin w ziemi rodzinnej. Poza pro-
pozycjami można dać relacje z pewnych 
działań w tym zakresie, aby inni mogli 
z takich doświadczeń skorzystać. Forma 
wypowiedzi: wypracowanie pisemne do 1 
str. wydruku komputerowego. Konkurs 
jeszcze trwa. Cztery uczestniczki Kon-
kursu: Julita Grodzka, Wiktoria Styrna, 
Justyna Golonka i Aneta Woźniak w na-
grodę pojechały na Pierwszą Pielgrzymkę 
Rodzin Kolpinga i Młodego Kolpinga do 
Krakowa w dniu 13.03.2013 r. Podczas 
pobytu w Sanktuarium bł. Jana Pawła II 
otrzymały z rąk Prezesa krajowego Dzieła 
Kolpinga ks. prałata Józefa Jakubca dy-
plomy i upominki.

Przy okazji informujemy, że we 
wspomnianej Pielgrzymce, w której 
uczestniczyły delegacje 16 Rodzin Kol-
pinga z Polski Południowej, była także 
kilkunastoosobowa reprezentacja naszej 
brzeskiej Rodziny.

Poniżej podajemy kilka ciekawszych 
wypowiedzi uczestniczek Konkursu:

Znam wiele mam, które modlą się 
za swoje emigrujące dorosłe dzieci, żony 
lękające się o mężów, dzieci tęskniące za 

rodzicami. Nie każdy ma takie szczęście, 
jak ja. Moi rodzice są w kraju, mieszka-
my razem, widzimy się codziennie. Inni 
niestety tak nie mają …Moi wujkowie 
wyjechali ze swymi rodzinami i znam 
dobrze problemy, z którymi borykają się 
na co dzień.

Uważam, że w Brzesku powinno być  
więcej miejsc pracy, by mogli wrócić. 
Informacje o planowanych inwestycjach 
winny być przekazywane wcześniej, by 
można zaplanować powrót. Foldery, biule-
tyny, ulotki powinny być bezpłatne, łatwo 
dostępne i pisane w różnych językach. 
Może nawet w ten sposób udałoby się 
zachęcić obcokrajowców do zainwestowa-
nia w naszym mieście. Gdy rodziny lub 
pojedyncze osoby przyjeżdżają do domu 
rodzinnego na święta, czy na urlopy, mo-
gliby porozmawiać o swoich problemach 
z  nauczycielami, wychowawcami, praw-
nikami o swoich problemach…. Gdyby 
tak zorganizować urzędach tzw. „białe 

soboty emigracyjne”  - trzeba by się nad 
tym zastanowić!

W mojej rodzinie zawsze modlimy 
się w intencji naszych bliskich a tak 
odległych… Dobrze, że możemy, dzięki 
nowoczesnej technice komunikować się 
z nimi często. Dzieciom kupujemy polskie 
książeczki, przekazujemy filmy, zapra-
szamy do zaglądania na stronę Miasta 
i Parafii. Wszyscy wynieśli z domów ro-
dzinnych polskie tradycje chrześcijańskie 
i z naszą pomocą, pielęgnują je za granicą. 
Dzielą się z nami swymi spostrzeżeniami 
o zwyczajach religijnych w miejscu po-
bytu, o polskich parafiach na obczyźnie.

WYBUCHU POWSTANIA STYCZ-
NIOWEGO. POMNI NA TRAGICZNĄ 
DROGĘ KRZYŻA NASZEGO NARODU 
WZNOSIMY TEN ZNAK…” 

Na wiosnę, Krzyż i tablica zostanie 
umieszczona na cmentarzu parafial-
nym, aby… przechodzący choć na chwilę 
zatrzymali się w tym miejscu i pomyśle-
li… że czasem wygrywa ten, co, mówiąc 
po ludzku… przegrał.

Chciałem Pani na zakończenie 
wyrazić w imieniu mieszkańców 
Miasta wdzięczność, że pomogła 
ocalić pamięć o tym wielkim zrywie 
niepodległościowym w dziejach 
naszego narodu, który w Brzesku 
zostałby całkiem zapomniany. 
Wyraziła Pani chęć przekazania 
pamiątek po przodkach Muzeum 
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Nie można zapomnieć też o ludziach 
starszych samotnych, bo zapomnieli 
o nich wszyscy… Ktoś powinien o nich 
pomyśleć… Gdyby tak mogli przyjechać 
do Brzeska…

Wiktoria

Chciałabym przypomnieć osobom, 
które wyjechały lub mają zamiar to zrobić, 
że my, pamiętamy o Was i modlimy się 
w waszych intencjach, bo chcemy, aby  się 
Wam powiodło. Ważne jest utrzymywanie 
kontaktów z Ojczyzną, bliskimi, poczucie, 
że tam, na obczyźnie nadal jesteście Pola-
kami i katolikami…

Julita

Mamy świadomość, że istnieje wiele 
zagrożeń w życiu na emigracji. Pomimo 
wielu możliwości wzajemnego komuni-
kowania się, po pewnym czasie więzi 
rodzinne słabną… Praca tak wypełnia 
czas, że niedzielna Msza św. schodzi na 
dalszy, a nawet bardzo daleki plan. Jeżeli 
jeszcze w okolicach zamieszkania nie ma 
katolickiego kościoła… to najwygodniej 
w ogóle zrezygnować… Zdarza się, że 
zatraca się wiarę… i żyje się, jakby Boga 
nie było…

Ratunkiem dla emigrantów, czy mi-
grantów jest modlitwa i wsparcie duchowe 
ludzi z rodzinnego kraju. Warto dawać 
wyjeżdżającym wskazówki, co trzeba 
robić, by nie stracić własnej tożsamości. 
Dobrą pomocą mógłby być wydany przez 
Instytut Duszpasterstwa Emigracyjnego 
w Poznaniu „Dekalog Emigracji” zawie-

rający wskazania bł. Jana Pawła II dla 
Polaków w świecie”. Można go otrzymać, 
razem z innymi ulotkami, obrazkami 
i folderami w Brzeskim Biurze Kolpinga.

Justyna

JAK MOŻNA POMÓC WYJEŻDŻAJĄCYM?

1. Udostępnić im listę polskich parafii 
w pobliżu ich miejsca zamieszkania.

2. Podarować różaniec, książeczkę 
lub medalik, by pamiętali o modlitwie 
i osobie, która im to dała.

3. Podać stronę internetową ich 
rodzinnej parafii, aby mogli śledzić 
wydarzenia oraz strony zajmujące się 
emigrantami.

4. Dla dzieci i młodzieży udostępnić 
wiadomości, gdzie znaleźć np. różne ze-
społy, kluby sportowe, koła zainteresowań.

5. Nowych emigrantów zainteresować 
adresami osób, które już przebywają jakiś 
czas za granicą.

6. Uświadomić ludzi na obczyźnie, 
że nie są sami, bo nasza parafia otacza 
ich modlitwą.

7. A ja zachęcam emigrantów przyjeż-
dżających do naszej parafii, aby przeszli 
szlak św. Jakuba w rejonie Brzeska. Ten 
Święty jest patronem pielgrzymów. Ma 
laskę, torbę podróżną, tykwę na wodę 
i różaniec.

 Aneta

KRONIKA RODZINY KOLPINGA
1. Dla podsumowania minionego roku Zarząd Główny Dzieła Kolpinga w Polsce ogłosił 
Konkurs na „Najlepszą Rodzinę Kolpinga w 2013 roku” – przy okazji przypominamy, 
że obecnie działa w naszym kraju 50 Rodzin Kolpinga. Z radością 
informujemy, że nasza brze- ska Rodzina Kolpinga znalazła 
się w gronie trzech laure- atów, obok Poręby Żegota 
i miejscowości Subkowy. Otrzymaliśmy dyplom pt. 
„Kolpingowska Pomocna Dłoń Roku 2013” i nagrodę 
pieniężną.

2. Informujemy tak- że, że nasz Kolpingowski 
Zespół Wsparcia dla Dusz- pasterstwa Migrantów jest 
już obecny na dwu stronach internetowych: na stronie 
Dzieła Kolpinga w Polsce: www.kolping.pl oraz jako 
link kolpingowski na stronie internetowej Parafii św. Jakuba 
w Brzesku: www.jakub.bwi.pl.

3.  Prezes R.K. ks. Zygmunt Bochenek uczestniczył 15.02.2013r., w regionalnym ze-
braniu prezesów R.K. Krakowie referując temat: „Duszpasterska troska Rodzin Kolpinga 
o Polaków na emigracji i o ich rodziny”. 
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Drodzy Rodacy!

Czy wiecie, co to jest ,,Jaśniejący Dzień 

Światłości”? – To Wielkanoc – Święta 

Zmartwychwstania Chrystusa. Tak na-

zywali je chrześcijanie pierwszych wieków. 

Idąc ich śladem, trzeba w czasie Wielkiego 

Postu dobrze przygotować się do obchodu 

tych największych Świąt. Możemy z ra-

dością powiedzieć, że to przygotowanie 

w naszych parafiach i rodzinach, zwłaszcza 

w południowej Polsce, jest bardzo widoczne. 

Tak wielu ludzi, u nas w Brzesku, przy-

chodzi na Gorzkie Żale, na którąś z kilku 

odprawianych w każdym tygodniu  Dróg 

Krzyżowych, czy brało udział w rekolek-

cjach, zwłaszcza tych, prowadzonych  przez 

saletyna, ks. Macieja Kucharzyka.

Zaczęły się już, zgodnie z coroczną 

tradycją, wyjazdy na misteria pasyjne 

u salezjanów w Krakowie – Dębnikach, 

czy u sercanów w Stadnikach. Niektórzy 

wybierają się na zainicjowaną przed kilku 

laty, przez popularnego w całej Polsce  

ks. Jacka Stryczka, nocną, Ekstremalną 

Drogę Krzyżową z Krakowa do  Kalwarii 

Zebrzydowskiej, odprawianą w milczeniu 

przerywanym krótkimi rozważaniami. Na 

jej wzór wyrusza po raz pierwszy taka wy-

prawa z Tarnowa na Kozieniec (46 km).

I w tym kontekście, odbywa się dziś, 5 

marca, w Brzeskiej Farze nasza kolejna, 

tym razem Wiekopostna Godzina Łączności  

Modlitewnej z i Polonią  i Emigracją Za-

robkową - czyli z Wami, Drodzy Brzesz-

czanie, rozproszeni w dziesiątkach krajów 

świata. Uczestniczą w niej inicjatorzy tych 

spotkań modlitewnych z Brzeskiej Rodziny 

Kolpinga wzmocnieni wolontariuszami, 

którzy w ostatnich miesiącach przychodzą 

do naszego Biura Kolpinga, gdzie od wa-

kacji działa punkt informacyjny dla rodzin 

emigrantów czy samych wyjeżdżających ( ul. 

Kościuszki 33 godz.9 – 15). Jest  grupa 

gimnazjalistów, kandydatów do bierzmo-

wania i członkowie naszych brzeskich 

migrantów czy emigrantów.

Wielkanocny List do Brzeszczan przebywających Wielkanocny List do Brzeszczan przebywających 

i pracujących za granicąi pracujących za granicą

Każda kolejna Godzina Modlitewnej 

Łączności jest dla nas ,uczestników,  cza-

sem duchowego podsumowania  tego, co 

w ostatnich miesiącach robiliśmy dla tych, 

którzy dłużej lub krócej przebywają za 

granicą, podejmując trud i wielkie ryzyko 

migracji zarobkowej. To także czas pełnego 

wiary wołania o światło Ducha Świętego, 

wskazującego, który przez nas chce działać, 

który mówi, co i jak mamy robić. 

Przez ten List, czytany publicznie na 

tej Godzinie i rozdawany po niej z proś-

bą, aby przesłano go Wam, chcemy Was 

zapewnić, że:

BRZESKO O WAS PAMIĘTA  BRZESKO O WAS PAMIĘTA  

I ZA WAS SIĘ MODLII ZA WAS SIĘ MODLI

Mamy w pamięci alarmujące w wiadomo-

ści o rosnącym w kraju bezrobociu, które 

sprawia, że Polska się starzeje i wyludnia, 

bo wciąż nowin najczęściej młodzi ludzie 

wyjeżdżają, nie widząc dla siebie szansy na 

pracę, mieszkanie i założenie rodziny. Nie 

mamy możliwości, aby Was wesprzeć w roz-

wiązywaniu tych problemów życiowych, ale 

jesteśmy przekonani, ze podtrzymywanie 

kontaktu z parafią i Ziemią Brzeską może 

pomóc w godnym życiu na obczyźnie.

Wielkim wsparciem mogą być dobrze 

Wam znane media ogólnopolskie (m.in. 

TVP Polonia, Telewizja TRWAM, 

religia.tv, Radio Maryja). Również lo-

kalne strony internetowe parafii brzeskich 

i okolicznych. Polecamy szczególnie stro-

nę parafii św. Jakuba: www. jakub.bwi.pl 

Obecnie są na niej filmy z rozważaniami 

rekolekcyjnymi, a także link Rodziny 

Kolpinga, na którym są zamieszczane 

wiadomości o działaniach grupy wsparcia 

duszpasterstwa emigracji zarobkowej.

Ja już wspominaliśmy na początku, 

bogata jest wielkopostna oferta w naszych 

parafiach. Niestety, zwykle dla Was 

niedostępna. Ale korzystajcie z tego, co 

proponują parafie polonijne, czy inne 

parafie katolickie w miejscu Waszego 

obecnego pobytu. Zachęcamy także: sko-

rzystajcie z sugestii duszpasterskich na 

Wielki Tydzień i Wielkanoc, podanych 

w załączonej ulotce. Mogą one pomóc 

stworzyć w Waszym domu świąteczną 

atmosferę.

Jeśli będziecie w Brzesku, zaprasza-

my: Odwiedźcie nasze Centrum Kolpin-

gowskie. Przywieźcie nam widokówki czy 

foldery przedstawiające Wasze aktualne 

kościoły i ośrodki duszpasterskie.

Życzymy Wam, aby zbliżająca się 

Wielkanoc, niezależnie, gdzie będziecie 

ją przeżywać, była dla Was Jaśniejącym 

Dniem Światłości. Światłości, która 

promieniuje z Grobu Zmartwychwstałego 

Chrystusa, napełniając Wasze serca Poko-

jem i Radością.

Załączamy reprodukcję obrazu znanego 

artysty – malarza Ziemi Brzeskiej, Zbi-

gniewa Ważydrąga.

W imieniu Rodziny KolpingaW imieniu Rodziny Kolpinga

Prezes: ks. Zygmunt BochenekPrezes: ks. Zygmunt Bochenek

Przewodniczący: Józef PabianPrzewodniczący: Józef Pabian

Członkowie Zarządu:Członkowie Zarządu:

Krystyna Plichta Krystyna Plichta 

Emilia ZydrońEmilia Zydroń



9 

W pierwszych miesiącach 1919 
roku toczyły się w dalszym ciągu na 
wschodnich rubieżach dawnej Rze-
czypospolitej dwie wojny: ukraiń-
sko-bolszewicka i polsko-ukraińska.

Tymczasem wojska Ukraińskiej 
Republiki Ludowej zostały przez bol-
szewików przyparte do rzeki Zbrucz. 
Nie były one w stanie powstrzymać ich 
ofensywy, mimo połączenia się z pobi-
tymi przez Polaków oddziałami tzw. 
Zachodnio – Ukraińskiej Republiki 
Ludowej / czyli hałyćkiej /galicyjskiej/ 
armii ukraińskiej/. Władze Polski jed-
nak zaniechały dalszej akcji wojskowej 
przeciwko oddziałom ukraińskim. 
A 1 września 1919 r. zgodziły się na 
miesięczny rozejm na froncie polsko – 
ukraińskim, który w rzeczywistości zo-
stał przedłużony aż do 1920 r. Chodziło 
o to, aby Ukraińcy mogli wszystkimi 
swoimi siłami przeciwstawić się bol-
szewikom. Równocześnie Dyrektoriat 
/Rząd Ukraiński Semena Petlury/
zaakceptował linię demarkacyjną 
z walczącymi siłami polskimi na rzece 
Zbrucz, a następnie po rokowaniach po-
kojowych uznał ją za granicę państwa 
polskiego. Armii ukraińskiej, nie 
udało się jednak pokonać od-
działów bolszewickich 
zbliżających 
się do rzeki 
Zbrucz, dlate-
go Petlura już 
4 grudnia 1919 
r. przekroczył 
linię demarka-
cyjną na Zbru-
czu, rozpoczynając 
z władzami polski-
mi rozmowy na te-
mat utworzenia anty 
bolszewickiej koalicji 
polsko – ukraińskiej. 
Po przekroczeniu rzeki 
Zbrucz przez naczelnego wo-
dza armii ukraińskiej, siły 
niepodległej Ukrainy, tocząc 
zacięte boje z bolszewikami, 
zaczęły również przekraczać 
linie demarkacyjną rozdziela-
jącą siły polskie i ukraińskie. 
Dwa tygodnie wcześniej / 16 
listopada 1919 r./ oddziały pol-
skie uprzedzając bolszewików, 
dokonały wypadu poza ustaloną 
linię demarkacyjną, zajmując 
Kamieniec Podolski. 

Nim to nastąpiło, 28 czerwca 1919 r. 
w Wersalu podpisano traktat pokojowy 
z Niemcami. W akcie tym, ze strony 
polskiej uczestniczył Premier Ignacy 
Paderewski i Roman Dmowski. Decyzją 
Rady Najwyższej Polska na zachodzie 
uzyskała znacznie mniejszy obszar od 
tego jakiego wymagała polska racja 
stanu, jaki jej wcześniej proponowano 
i o jakim mówiło tzw. „prawo narodów 
do samostanowienia”. Wszystkie te 
wydarzenia z ogromnym niepokojem 
obserwował ks. Paweł Wieczorek, któ-
ry już w 1913 r. związał się z ziemią 
brzeską pełniąc przez pół roku posługę 
duszpasterską i obowiązki katechety 
w Szczurowej. 

Podczas pobytu w tej wiosce, w swo-
ich małych dramatach, zwalczał wszyst-
kie grzechy główne, przywary i wady 
narodowe występujące w społeczeństwie 
polskim / od pychy poczynając, a na pi-
jaństwie i złodziejstwie kończąc/. Zdawał 
sobie sprawę z tego, że bez uwielbiania 
Boga nie ma miejsca dla rzetelnej 
pracy, patriotyzmu, prawdy, dobroci, 
miłości, pokory, poszanowania cudzej 

własności, służby dla narodu, sprawie-
dliwości i pokoju. Uważał, że odzyskanie 
niepodległości przez naród polski musi 
poprzedzić odrodzenie religijne i mo-
ralne narodu. W każdym z napisanych 
przez niego wówczas małych utworów 
scenicznych biło polskie serce. 

 Pochodził on z ubogiej rodziny 
wiejskiej, bo jego rodzice Magdalena 
i Jan Wieczorkowie posiadali zaledwie 3 
morgowe gospodarstwo w Bieńkowicach 
k. Bochni, z którego bez dorabiania, 
nie mogła się wyżywić siedmiooso-
bowa rodzina. Już na tej podstawie 
możemy powiedzieć, że ks. Paweł 
w dzieciństwie i młodości poznał bie-
dę i znaczenie słowa „ przednówek”. 
Matka zapewne, w chwilach wolnych 
od obowiązków domowych, uczyła go 
czytać, pisać, rachować, bojaźni Bożej 
i miłości ojczyzny. Wiele z tych dzie-
dzin zaczerpnął również w szkole po-
wszechnej i w gimnazjum bocheńskim. 
Bo wbrew temu, co napisano na temat 
programów nauczania w gimnazjach 
o profilu klasycznym, czy humani-
stycznym niemało było w nich przy-
kładów miłości ojczyzny. Na lekcjach 

profesorowie mówili o żołnierskim 
trudzie i bohaterstwie 
Spartan, Ateńczyków, 
Macedończyków, czy 
Rzymian. 

Także w Brzesku, 
do którego przybył 1. 
stycznia 1918 r., a jak 
się później okazało, po-
został w nim przez 46 
lat, pełniąc obowiązki 
katechety i wykonując 
posługę kapłańska, 
wiernie zarazem słu-
żył Polsce. Mieszkańcy 

miasta nad Uszwicą, 
zapamiętali go jako ka-
płana cichego, spokojnego, 
wiernego Bogu, Kościoło-
wi i Ojczyźnie, który nade 
wszystko cenił sobie pracę 
z dziećmi i młodzieżą. 
W 1918 r. widział on upa-
dek monarchii habsbur-
skiej i klęskę wojenną Nie-
miec. Pilnie obserwował 
wypadki w Rosji, upadek 
caratu i zwycięstwo bolsze-
wików. Odrodzenie państwa 
polskiego uznał wobec 

tego za cud polityczny. Bo 

Działalność ks. Pawła Wieczorka 
w Brzesku  po odzyskaniu niepodległości

wych uznał ją za granicę państwa 
kiego. Armii ukraińskiej, nie 
ło się jednak pokonać od-
łów bolszewickich 
iżających 
do rzeki 

ucz, dlate-
Petlura już 
udnia 1919 
rzekroczył 
ę demarka-
ną na Zbru-

rozpoczynając 
ładzami polski-
rozmowy na te-
utworzenia anty 
zewickiej koalicji 
ko – ukraińskiej. 
przekroczeniu rzeki 
ucz przez naczelnego wo-
armii ukraińskiej, siły 
odległej Ukrainy, tocząc 
ęte boje z bolszewikami, 
ęły również przekraczać 

e demarkacyjną rozdziela-
siły polskie i ukraińskie. 

a tygodnie wcześniej / 16 
pada 1919 r./ oddziały pol-
uprzedzając bolszewików, 

onały wypadu poza ustaloną

kładów miłości ojczyzny. Na lekcj
profesorowie mówili o żołniersk

trudzie i bohaterst
Spartan, Ateńczyk
Macedończyków,
Rzymian. 

Także w Brzes
do którego przyby
stycznia 1918 r., a 
się później okazało,
został w nim przez
lat, pełniąc obowią
katechety i wykonu
posługę kapłańs
wiernie zarazem s
żył Polsce. Mieszka

miasta nad Uszw
zapamiętali go jako 
płana cichego, spokojne
wierneego Bogu, Kości
wi i Ojczyźnie, który n
wszystko cenił sobie pr
z dziećmi i młodzie
W 1918 r. widział on u
dek monarchii habsb
skiej i klęskę wojenną N
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wypadki w Rosji, upa
caratu i zwycięstwo bol
wików Odrodzenie pań

Okładki kilku rękopisów ks. Wieczorka 
w Archiwum Diecezjalnym.
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przecież w gruzach legły trzy największe 
wówczas potęgi w Europie.

W swoich utworach scenicznych 
wzywał do wierności Bogu, Kościołowi 
i do walki o niepodległość Polski i jej 
bezpieczne granice. Bo jak sam napi-
sał: Wanda, legendarna księżniczka 
krakowska powiedziała: ,,wojska nie-
mieckie zalały już mój kraj. Wszczęliście 
wojnę – mieć ja będziecie. O, nie zabrak-
nie obrońców mnie i ziemi polskiej”. Tak 
właśnie było w 1918 r. Wojska niemiec-
kie i austro – węgierskie zajmowały cały 
obszar dawnej Polski. A o Wielkopolskę 
i Śląsk przyszło się upominać zbrojnie. 
Odzyskanie niepodległości witał on 
z ogromną radością. W jednym ze swoich 
utworów, nawiązując do rocznicy uchwa-
lenia Konstytucji 3 – Maja napisał:

Witaj Polsko, jasna pani,
Wita ciebie cały lud, 
Serca niesiem tobie w dani.
Zmartwychwstania stał się cud.
 
Utwory te mówią o ogromnym zaan-

gażowania ks. Wieczorka w proces hu-
manistycznego, religijnego i patriotycz-
nego wychowania młodzieży polskiej nie 
tylko w Brzesku. Bo twórczość jego była 
znana i prezentowana przez dzieci i mło-
dzież m.in. w Borzęcinie, Jadownikach, 
Jasieniu, Okocimiu. Napisane przez 
niego, wydawałoby się małe dramaty, 
były dziełami przeznaczonymi nie tylko 
dla dzieci i młodzieży. Sam przecież parę 
lat później w „ Śnie Jasia” wyjaśnił, że: 

Na ziemi wzdłuż i wszerz,
Tak się dziwnie plecie, 
Że wraz z bajką chodzi też 
Prawda na tym świecie.

Po zakończeniu I wojny 
światowej, całe społeczeń-
stwo polskie z ogromnym nie-
pokojem obserwowało poczyna-
nia Rady Czterech. Polska racja 
stanu nakazywała, by na zachodzie 
odradzające się państwo polskie 
obejmowało wszystkie ziemie, które do 
1772 r. należały do państwa polskiego, 
z konieczną korektą graniczną na rzecz 
Polski na Śląsku Cieszyńskim,/ bo ob-
szar ten po protestach deputowanych, 
wybranych do parlamentu frankfurc-
kiego w 1848 r., którzy stwierdzili, że 
„Nie są Niemcami i do Niemiec nie chcą 
należeć”, został w 1851 r. przyłączony do 
Galicji, bo tam lud przecież, aż do Odry 
tylko po polsku mówił/. Na wschodzie 
polskie postulaty obejmowały Wileńsz-
czyznę, bo Polacy stanowili tam ponad 
90% mieszkańców oraz całą Galicję, 
z jednoczesnym przyznaniem ludności 
ukraińskiej autonomii. Ks. Paweł Wie-

czorek, podobnie jak SKL, T. G. „Sokół”, 
cały naród wraz z duchowieństwem, nie 
tylko w powiecie brzeskim, solidaryzował 
się z tym stanowiskiem rządu Ignacego 
Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego - 
Naczelnika Państwa. Jeszcze nie zapadły 
ostateczne decyzje w tej sprawie, kiedy 
ks. Paweł przyrównał obrady wersalsko-
-paryskie do sabatu czarownic. Wówczas 
na scenie w budynku TG „Sokół”, /póź-
niejsze Kino „Bałtyk”/ pojawiły się jego 
cztery miotające się czarownice, a chór 
uczniów śpiewał :

Któż odgadnie tajemnicę, 
co nam zrobią czarownice,
Gdy nastanie dzień”. 

Dzień pełnej wolności, niepodle-
głości i suwerenności Polski. Wszyscy 
widzowie w Brzesku wiedzieli, kim były 
i o czym prawiły te czarownice.

„Wiedźmy” te można zobaczyć także 
w naszych czasach, nie tylko na scenie 
amatorskiej w Brzesku, podczas wystę-
pów np. Kółka Baletowego działającego 
przy Centrum Kultury. Tyle, że czarow-
nic jest teraz najczęściej więcej, a chór 
nie śpiewa już tego wersetu / a szkoda/.

Polskie postulaty w traktacie po-
kojowym z Niemcami nie zostały 
uwzględnione, bo na Górnym Śląsku, na 
Warmii i Mazurach postanowiono prze-
prowadzić plebiscyt, a Gdańsk został 
Wolnym Miastem. Nie uwzględniono 
także pozostałych polskich postulatów, 

bo np. wyodrębniono wschodnią część 
Galicji przekazując Polsce jej zarząd 
na 25 lat, po upływie którego plebiscyt 
miał zadecydować o jej dalszym losie. 
Jest prawdą i to, że po rozpoczęciu 
rozmów polsko – ukraińskich z rządem 
Petlury / 22. XII. 1919 r./, Rada Najwyż-
sza zawiesiła to postanowienie, ale go nie 
anulowała. Obserwując te poczynania, ks. 
Paweł zdawał sobie sprawę z tego, że wiele 
polskich postulatów nigdy nie zostanie 
zrealizowanych. Świadczy o tym kolejny 
werset z jego dramatu: 

Niech się dzieje wola nieba,
Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
Gdy nastanie dzień”. 

Uważał jednak, że nie można zapo-
mnieć o Polakach, którzy po tych krzyw-
dzących decyzjach znaleźli się w obcych, 
czasem wrogich sobie państwach. Bo 
nie było ich winą to, że przyszło im żyć 
w innych krajach, chociaż na polskiej 
ziemi. Dlatego uważał, że należy podjąć 
starania o odzyskanie tych prowincji, 
albo o ułatwienie życia Polakom w obcych 
organizmach państwowych. Utwierdzają 
nas w tym przekonaniu następujące słowa, 
z jednego z jego utworów wzorowanych na 
„Rocie” Marii Konopnickiej, które są rów-
nież wytycznymi do dalszej działalności 
TG „ Sokół”:

 

mi nie tylko 
rzecież parę 

wyjaśnił, że: 

rz,

też 

nyyyyyy 
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e-
na-
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Wolnym Miastem. Nie uwzględniono 
także pozostałych polskich postulatów, 

Okładki kilku rękopisów ks. Wieczorka w Archiwum Diecezjalnym. Zwróćmy 
uwagę: ,,Pogrom bolszewików” powstał miesiąc przed ,,Cudem nad Wisłą”. 

A ,,Obrona dworu” jest poświęcona powstaniu styczniowemu.
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Katolickie Sto-
warzyszenia Mło-
dzieży Polskiej Żeń-

skiej formowały się później niż Sto-
warzyszenia męskie. W 1924 r., czyli 
osiem lat po erygowaniu Diecezjalnego 
Związku Młodzieży Polskiej Katolickiej 
Męskiej został powołany do istnienia 
w naszej diecezji Związek Stowa-
rzyszeń Młodzieży Polskiej Żeńskiej 
z siedzibą w tarnowskim klasztorze 
SS Urszulanek. Pierwszym prezesem 
Związku został ks. Kasper Mazur, 
a sekretarzem ks. Aleksander Rogóż. 
W tym roku związek zrzeszał 44 Sto-
warzyszenia i około 2000 członkiń. 
Dwa lata później w 1926 r. było już 
56 Stowarzyszeń, obejmujących swoją 

działalnością 2256 młodych dziew-
cząt. W 1927 r. na terytorium diecezji 
tarnowskiej działało 65 Stowarzyszeń, 
a w 1928 r. istniało 79 organizacji, 
zrzeszających 2734 członkiń. 

Warto zaznaczyć, że pojedyncze 
Stowarzyszenia zakładane były nawet 
kilka lat wcześniej od zorganizowania 
Diecezjalnego Związku Stowarzyszeń 
Młodzieży Polskiej Żeńskiej, ponieważ 
pierwsze tego typu Stowarzyszenie 
założono w Szynwałdzie w 1917 r. 
a w 1920 r. powstały kolejne w Woli 
Mieleckiej oraz Strzelcach Wielkich 
w powiecie brzeskim.

W późniejszych latach KSMŻ 
zakładano także w innych miejscowo-
ściach powiatu na Uszwicą. W 1924 r. 

działalność rozpo-
częły dwa następne 
w Dębnie, w któ-
rym pracowało 45 dziewcząt oraz 
w Olszynach z 30 członkiniami. 

W 1925 r. zorganizowane zostało 
Stowarzyszenie w Wojniczu. W 1926 
r. Siostry Służebniczki Najświętszej 
Maryji Panny założyły Stowarzysze-
nie w Porąbce Uszewskiej, do którego 
wstąpiło 58 dziewcząt. W tym samym 
roku w Okocimiu dzięki staraniom 
żony Jana Albina barona Goetza-
-Okocimskiego Zofii Jadwidze ze 
Sumińskich pracę w Stowarzyszeniu 
rozpoczęło kilkadziesiąt dziewcząt. 
W następnych latach w powiecie 
brzeskim podobne organizacje po-

Przedwojenne stowarzyszenia 
dziewcząt w diecezji tarnowskiej

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród.
Podejmię służbę nową.
Na dalszą pracę dalszy trud, 
Błogosław nam, Królowo!

W tamtych latach i tamtych dniach 
Polska miała jedną Królową. Była nią 
Matka Jezusa, wyniesiona do tej god-
ności w czasie potopu szwedzkiego przez 
króla Jana Kazimierza, duchowieństwo 
i cały naród. Tu pragnę podkreślić, że 
przez całe wieki Polska Rzeczypospo-
lita była najbardziej tolerancyjnych 
krajem świata, rządzonym przez Pola-
ków – katolików. Jednoczyła w swoich 
granicach i pod swymi sztandarami 
obok katolików, wyznawców prawo-
sławia, greckich katolików, Ormian, 
protestantów różnych odcieni, Żydów, 
mahometan, karaimów i wyznawców 
innych religii. Prześladowani w innych 
państwach innowiercy ciągnęli do kraju 
nad Wisłą, jak mahometanie do Mekki, 
albo Żydzi do Jerozolimy. To katolicy 
zawsze stanowili trzon walczących o jej 
niepodległość i bezpieczne granice. Po-
zostaje wiec zadać pytanie, kto do Polski 
przyniósł mowę nienawiści, szowinizm, 
ciemnotę, nietolerancję, walkę z Bogiem 
i jego przykazaniami i wyznawcami. Bo 
to, co się stało ostatnio w Częstocho-
wie (znieważenie Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej w grudniu 2012) jest 
zaprzeczeniem humanizmu i wyrazem 
wyjątkowej nietolerancji, szowinizmu, 
ciemnoty, walki z Bogiem, jego przyka-
zaniami i wyznawcami. Tu nad Wisłą 
zawsze wiedziano, że brak Boga ozna-
cza brak dobra, sprawiedliwości, mord, 

nudę, pożogę, kłamstwo, złodziejstwo, 
fałszerstwa itd. Bo demokracja polega 
na prawie wyznawania swej wiary, a nie 
na zakazach jej wyznawania, prześlado-
waniu i wyśmiewaniu wierzących. 

Nie wolno także zapomnieć innych 
słów, wypowiedzianych przed wiekami 
przez Quintusa Horacego - wybitnego li-
ryka rzymskiego. Bo nie zatraciły one nic 
ze swojego znaczenia. A są przestrogą dla 
współczesnej Polski. Horacy powiedział:

Nasz wiek w zbrodnie obfity, 
od tego zaczynał,
Że psuł życie rodzinne, 
świętość sakramentu.
Niepomny, że w tym tkwiła 
wszystkich klęsk przyczyna
I społecznego zamętu. 

Tymczasem duża część polskich 
elit politycznych robi wszystko, aby 
osłabić rodzinę, jej rolę i znaczenie 
w społeczeństwie. One również próbują 
zniszczyć  tradycję i kulturę narodową 
i wielowiekowy dorobek w tej dziedzinie 
nauk pedagogicznych, medycznych, psy-
chologii itd. Tymczasem nam nie wolno 
zapomnieć o nauczaniu Jana Pawła 
II i tym samym o tym, że kto osłabia 
rodzinę, nie wspiera jej tradycyjnej 
roli, ten wrogo odnosi się do Polski. Bo 
Horacy dostrzegł tę prawdę, że „psucie 
życia rodzinnego”, było główną przy-
czyna upadku Rzymu- największego 
i najtrwalszego mocarstwa świata. Co 
się więc stanie z Polską, jeżeli te trendy 
zwyciężą? A dodam, że Rzeczypospolita 
już to przerabiała w latach 1772 – 1795.

prof. dr hab. Marian Stolarczyk

Misterium Jasełkowe ks. Pawła Wieczorka 
wystawione w auli Chystusa Króla w styczniu 1999 roku
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wstały w Łysej Górze (1928), Porę-
bie Spytkowskiej (1929), a później 
powstały również Związki w Kątach 
oraz Łoniowej. 

W 1926 r. zostaje wybrana Rada 
Związkowa, czyli Zarząd Diecezjalne-
go Związku. Prezesem Rady został ks. 
dr Józef Lubelski z Tarnowa współor-
ganizator Stronnictwa Katolicko-Lu-
dowego i poseł na Sejm Ustawodawczy 
wybrany z listy tego ugrupowania. 
Oprócz niego w tym gremium zasia-
dały Wanda Fux z Bochni (Generalna 
Sekretarka) i Maria Klara Zakrzew-
ska ze Zgromadzenia Sióstr Urszu-
lanek pełniąca funkcję Dyrektorki 
Biura Rady.

Według wzorcowego statutu or-
ganizacji opracowanego przez Zjed-
noczenie Stowarzyszeń Młodzieży 
Polskiej w Poznaniu, do którego 
akces zgłosiły także Stowarzyszenia 
(zarówno męskie, jak i żeńskie) z die-
cezji tarnowskiej, celem podstawowym 
KSMŻ było: „wyrobienie członkiń 
na światłych i czynnych członków 
Kościoła katolickiego, przygotowanie 
ich do indywidualnego i zbiorowego 
apostolstwa Chrystusowego oraz do 
szerzenia zasad katolickich poprzez 
wszystkie dziedziny życia i kultury…”.

Stowarzyszenia realizowały ten 
cel poprzez podejmowanie różnora-
kich zadań. W pierwszym rzędzie 
stawiano na wychowywanie dziewcząt 
w duchu nauki Kościoła i patrio-
tyzmu, dlatego wielką wagę przy-
kładano do nauki katechizmu oraz 
pielęgnowania wspólnych praktyk 
religijnych. W drugiej kolejności orga-
nizacje chciały kształtować członkinie 
na prawe i odpowiedzialne obywatelki 
państwa polskiego.„… Potrzeba oby-
wateli światłych w Polsce – stwierdzał 
„Pamiętnik II. Tygodnia. Katolicko 
- społecznego w Tarnowie z 1935 r.

Ponadto opiekunowie (Asystenci) 
Stowarzyszeń tak moderowali pracami 
organizacyjnymi, by młodzież, zwłaszcza 
pozaszkolną, w dalszym ciągu dokształ-
cać i intelektualnie rozwijać. W tym celu 
urządzano liczne prelekcje i odczyty 
z różnych dziedzin. Poruszano zwłaszcza 
kwestie związane z rocznicami i wyda-
rzeniami narodowymi. Warto zaznaczyć, 
że praktycznie każdy oddział posiadał 
własną bibliotekę i prenumerował 
kilka pism takich jak: „Młoda Polka”, 
„Przyjaciel Młodzieży”, „Duszpasterz 
Młodzieży” czy „Druhna”. W związku 
z ostatnim tytułem, nadmienić trzeba, że 
cała organizacja Stowarzyszeń zarówno 
męskich jak i żeńskich opierała się na 
wzorcach harcerskich, stąd identyczne 
nazewnictwo członków druh, druhna, 
podobne pozdrowienia w harcerstwie 

„Czuwaj”, a w Katolickich Stowarzy-
szeniach „Gotów”. 

W obydwóch organizacjach mło-
dzież zdobywała sprawności. W KSM 
gromadzono przede wszystkim spraw-
ności „gospodarcze” i „rolnicze”, które 
uzyskiwało się poprzez start z sukce-
sami w licznych kursach i konkursach 
zawodowych. 

W związku z tym urządzano kursy 
np.: kroju i szycia, gotowania i piecze-
nia oraz przysposobienia rolniczego. 
W czasie których uczono nowoczesne-
go sposobu upraw i hodowli zwierząt 
gospodarskich.

Warto zarazem zwrócić uwagę 
na zasady moralne, jakimi musiała 
się kierować druhna. Jak podawał 
„Regulamin Druhny KSMŻ w Die-
cezji Tarnowskiej” każda z członkiń 
musiała: „… odznaczać się moralno-
ścią i dobrymi obyczajami, a cnotę 
czystości uważać  za najdroższy swój 
skarb…”. W dalszej kolejności Regula-
min głosił m.in.: „… Z zebrań i zbiórek 
druhna wraca do domu sama lub 
w towarzystwie innych dziewcząt. Pod 
żadnym warunkiem nie wolno jej wy-
stawać przy drodze lub przed domem 
ani urządzać spacerów z chłopcami. 
… W zabawach i weselach druhna 
bierze udział tylko w towarzystwie 
rodziców lub opiekunów. Nieproszo-
na na wesele nigdy nie pójdzie. … 
Druhna unikać powinna wszelkich 
rozmów ubliżających jej godności. Nie 
zwraca na siebie uwagi hałaśliwym 
i narzucającym się zachowaniem, jest 
skromna i cicha. … Druhna będzie się 
starać w okresie od 1 IV po godzinie 
21, a w okresie od 1 X po godzinie 19 
nie opuszczać domu, a w wyjątkowych 
okolicznościach zmuszona wyjść, 
idzie zawsze w towarzystwie, choćby 
i młodszego rodzeństwa. … Druhna 
rodzicom i starszym okazuje szacunek 

i posłuszeństwo, a dla rodzeństwa 
i koleżanek jest uprzejma. … Druhna 
zdaje sobie sprawę z potrzeby kształ-
cenia. … Druhna patrzy na życie 
poważnie i stara się przygotować jak 
najlepiej do swojego przyszłego stanu 
przez pracę nad sobą i zdobywanie… 
umiejętności.”

W dzisiejszych czasach wydawa-
łoby się, że niektóre z tych zasad są 
już archaizmami, ale zawsze musimy 
pamiętać słowa kanclerza i hetmana 
Jana Zamoyskiego, że „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”.

Przełomowym momentem w histo-
rii KSM było włączenie ich w 1934 r. 
w struktury Akcji Katolickiej, która 
z kolei dzieliła się na cztery piony: 
Katolicki Związek Mężów (Mężczyzn), 
Katolicki Związek Kobiet, Katolicki 
Związek Młodzieży Męskiej i Katolic-
ki Związek Młodzieży Żeńskiej.

W ramach AK kierownictwo Diece-
zjalnego Związku Młodzieży Żeńskiej 
ordynariusz tarnowski ks. bp Franci-
szek Lisowski powierzył ks. J. Lubel-
skiemu. Pod jego zwierzchnictwem 
struktury KZMŻ znacznie się roz-
winęły. W 1934 r. istniało w diecezji 
381 oddziałów z 11562 członkiniami. 
W 1936 r. działało już 409 parafial-
nych Stowarzyszeń zrzeszających 
12441 dziewcząt. Rok później funk-
cjonowało już 552 KZMŻ, natomiast 
w 1938 r. na 283 parafie w diecezji 
tarnowskiej 270 posiadało parafialny 
Związek Młodzieży Żeńskiej. W tym 
roku KZMŻ działały w następujących 
miejscowościach powiatu brzeskiego: 
Dębnie, Kątach, Łoniowej, Łysej Gó-
rze, Okocimie, Olszynach, Porąbce 
Uszewskiej, Porębie Spytkowskiej, 
Radłowie, Strzelcach Wielkich, Woj-
niczu i Woli Radłowskiej.

dr Piotr Duda

Ks. Lubelski Józef Ks. Mazur Kasper
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19 lutego 2013 r., podczas Mszy św. 
z okazji 40 rocznicy nadania Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Miko-
łaja Kopernika w Brzesku, odbyło się 
uroczyste poświęcenie nowego sztandaru 
ufundowanego przez Radę Rodziców dla 
społeczności szkolnej. Ks. Proboszcz Józef 
Drabik, nawiązał w homilii do Ewangelii, 
w której uczniowie zwracali się do Jezu-
sa słowem: „Nauczycielu” a On zgadzał 
się na taki tytuł, bo miał im wiele do 
przekazania. I chociaż niejednokrotnie 
musiał Apostołom tłumaczyć sens swoich 
przypowieści, bo ich nie rozumieli lub 
pojmowali opacznie - nadal nauczał. 
Słuchały Go niezliczone rzesze ludzi… 
Nauczanie - mówił ks. Proboszcz – to nie 
tylko przekazywanie wiedzy, umiejętności, 
ale i kształtowanie charakteru młodego 
człowieka. To wielkie, odpowiedzialne 
powołanie, do którego dorasta się przez 
całe życie.

Dość długo już żyję na świecie, brałam 
udział w wielu poświęceniach sztanda-
rów, ale nigdy się nie zastanawiałam 
nad symboliką tego kawałka materiału 
zawieszonego na drzewcu. Sztandar to 
sztandar. Nosi się go na uroczystościach 
państwowych i kościelnych, jest godłem 
takiej, czy innej instytucji, otacza się go 
szacunkiem. Tyle wie każdy przeciętny 
człowiek.

Sztandar ma 4 rogi (narożniki) 
– tłumaczył ks. Proboszcz.- Pierwszy 
symbolizuje wiedzę, element bardzo 
ważny w życiu człowieka. Drugi wycho-
wanie. Rodzice dają swoim dzieciom jego 
podstawy. Doskonali je szkoła, w której 
przebywają ponad połowę swojego czasu 

i środowisko, w jakim żyją. Trzeci to 
mądrość – umiejętność rozpoznawania 
dobra i zła oraz dokonywanie właściwego 
wyboru Tę myśl rozwinął Patron Szkoły 
nr 3, Mikołaj Kopernik, w swoim dziele” 
O obrotach sfer niebieskich” „Odciągnąć 
człowieka od zła i kierować jego umysł 
ku większej doskonałości”. Kto nie kieruje 
się mądrością, zmierza na zatracenie. 
Czwarty narożnik symbolizuje świętość, 
chociaż w dzisiejszym zlaicyzowanym 
świecie może to dziwnie brzmi. Świętość 
instytucji? Tak. Bo wszyscy jesteśmy wie-
rzącymi, uznajemy świętych patronów, 
doceniamy ludzi niezwykłych, tworzących 
kulturę. Każdy powołany jest do osobistej 
poprawy… Mamy, oczywiście zaczynając 
od siebie, zmieniać świat na lepszy. 

Homilię zakończył słowami skierowa-
nymi szczególnie do uczniów i nauczycie-
li: Niech te cztery wartości będą dla was 
ideami przewodnimi w Waszej szkole. Tak 
patrzcie na sztandar, gdy będzie towa-
rzyszył wam w różnych uroczystościach. 
Szanujcie go tym bardziej, że hasło: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna” zobowiązuje…

Szczególnie wzruszająca był moment 
oddania czci nowo poświęconemu sztan-
darowi. Po słowach kapłana: Pobłogo-
sław, Boże, ten sztandar, by wszyscy, 
którzy się przed nim gromadzą… doszli 
do świętości – księża celebrujący Mszę 
św., Dyrekcja Szkoły i Rodzice z pocztu 

– przyklękając ucałowali 
go. Podkreśleniem zna-

czenia wartości związanej z symboliką 
sztandaru było jedno z wezwań Modlitwy 
Wiernych: Módlmy się za dzieci, by swoją 
postawą przynosiły radość rodzicom, 
nauczycielom, Ojczyźnie i Bogu samemu. 
I niech się tak stanie!

Druga część uroczystości odbyła się 
w Regionalnym Centrum Kulturalno – 
Bibliotecznym, gdzie uczestnicy Jubile-
uszu przeszli za szkolnym sztandarem. 
Tę część rozpoczęło wspólne odśpiewa-
nie hymnu państwowego, a następnie 
Dyrektor Szkoły, Dorota Wójcik wraz 
z Wicedyrektor, Justyną Krzywacką, po-
witała wszystkich zgromadzonych gości. 
Historia i teraźniejszość szkoły ukazana 
była w postaci filmowego montażu. To, 
co zobaczyliśmy na ekranie: wysokie 
osiągnięcia w różnych dziedzinach wy-
chowania i nauczania, wiele wyróżnień 
i certyfikatów, konkursy, występy arty-
styczne, różnorodne akcje dla środowiska 
- uwidoczniło szeroki wachlarz zaintere-
sowań i zdolności dzieci, ich zaangażo-
wanie w życie szkoły i środowiska oraz 
wielką pasję a zarazem odpowiedzialność 
nauczycieli i wychowawców. 

Uroczyste przekazanie nowego sztan-
daru przez przedstawicieli Rady Rodzi-
ców na ręce pani Dyrektor z dokładnym 
opisem jego symboliki w wykonaniu 
prezenterów całości programu - Kata-
rzyny Zelek i Marka Małysy, nauczycieli 
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symbolizuje wiedzę,ę, element bardzo 
ważny w życiu człowieka. Drugi wycho-y
wanie. Rodzice dają swoim dzieciom jego 
podstawy. Doskonali je szkoła, w której 
przebywają ponad połowę swojego czasu 

go. Podkreśleniem zna

Brzeska „Trójka” ma nowy sztandar
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z „Trójki” oraz przejęcie go przez uczniow-
ski poczet sztandarowy dla społeczności 
szkolnej, połączone było ze wzruszającym 
ślubowaniem młodzieży. Podbudowani 
słowami ks. Proboszcza, wypowiedzia-
nymi w kościele, z pełną świadomością 
i przejęciem wypowiadali słowo „ ślubu-
jemy” po każdym wezwaniu „roty”.

A potem nastąpiło uroczyste wbijanie 
gwoździ przez przedstawicieli Fundato-
rów, których poproszono o wypełnienie 
wolnych miejsc na tarczy. Nazwiska 
darczyńców przewijały się cały czas na 
ekranie. Było ich 83. Teraz publicznie 
dokonywali tego: Burmistrz Brzeska, 
Grzegorz Wawryka, Mieczysława Klimek 
w imieniu nieobecnego posła Edwarda 
Czesaka, Urszula Blicharz – dyr. Dele-
gatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie 
w imieniu Aleksandra Palczewskiego, 
Małopolskiego Kuratora Oświaty, An-
drzej Potępa - Starosta Powiatu Brze-
skiego, Tadeusz Pasierb - przewodniczący 
Rady Miejskiej, ks. Proboszcz Prał. Józef 
Drabik oraz wieloletni dyrektor szkoły – 
Henryk Rdzawski. 

Zabierający przy tej okazji głos wy-
rażali podziękowania za zaproszenie ich 
na uroczystość, gratulowali pięknego 
jubileuszu i wielu osiągnięć, wyrażali 
uznanie za wysoki poziom nauczania 
i liczne certyfikaty, podkreślali trud i po-
święcenie się dla dobra dzieci, życzyli 

dalszych sukcesów w „drodze do gwiazd”, 
pomyślności w realizacji niełatwych 
zadań, kolejnych uczniów, którzy rozsła-
wialiby nasze miasto nie tylko w kraju 
ale i za granicami.

Serdeczne słowa uznania dołączyli 
również: Anetta Śnieg z Rady Rodziców, 
Maria Marek, dyr. Miejskiej i Publicznej 
Biblioteki w Brzesku, Małgorzata Cuber 
- dyr. MOK-u, Urszula Białka i Bogusław 
Biernat w imieniu dyrekcji brzeskich 
szkół, Bernada Machnio w imieniu dyr. 
przedszkoli.

Część artystyczna była staranie i cie-
kawie przygotowana. Sztukę teatralną pt. 
„Gdyby nie było Kopernika” napisała Agata 
Kawalerczyk - szkolny psycholog.. Były 
w niej sceny z elementami baletu malutkich 
i większych dzieci, fantastycz-
nymi stroja-
mi planet 
i pór roku, 
przejmu-
jącymi ro-
lami dzieci, 
które odkryły, 
jak wielki zapa-
nowałby bałagan 
w Kosmosie, na 
niebie i na Ziemi, 
gdyby Kopernik nie 

dokonał swego odkrycia… a na dodatek 
wspaniała rola Wojtka Sukiennika jako 
uczonego, który „wrócił”, by zrobić porzą-
dek we Wszechświecie.

A propos Wojtka! Wszyscy w Brzesku 
go znają od jego szkolnych lat, jako uzdol-
nionego absolwenta „Trójki” – potem stu-
denta Krakowskich Szkół Artystycznych. 
Dziś pokazał swoje możliwości nie tylko 
jako aktor, ale spontaniczny, żywiołowy, 
pełen humoru prowadzący Aukcję na rzecz 
wsparcia dla niepełnosprawnych dzieci. 
Zachęcał, dopingował, żartował „szalał 
z radości”, że ceny licytowanych przed-
miotów: obrazów dawnych i obecnych 
uczniów i nauczycieli, szklanej patery, 
laleczki Eskimosa – rosną… i rosną … 
i z okrzykami tryumfu ogłaszał zwycięzcę!

Jeżeli do całości dodamy 
dwukrotny występ perku-
sisty, Mikołaja Franczaka, 
też byłego ucznia PSP nr 

3, rozdanie 38 nagród za 
gminny konkurs plastyczny 

o Koperniku (ich prace wysta-
wione były na parterze) i nagrody 

dyr. szkoły dla wyróżniających 
się nauczycieli – będziemy mieć 

obraz perfekcyjnie przygotowanej 
uroczystości jubileuszowej.

Maria Dziwiszewska

Kiedy 11-go października 2012 
roku, papież Benedykt XVI ogłosił, 
że w Kościele katolickim rozpoczyna 
się Rok Wiary, w parafii św. Marcina 
w Gnojniku zrodziła się myśl, aby stwo-
rzyć jakieś dzieło duszpasterskie, które 
może być kontynuowane przez kolejne 
lata. Można było zadać sobie wtedy 
pytanie: czy i po co w ogóle potrzebny 
jest Rok Wiary ? Prawda, ale również 
prawdą jest, że potrzebujemy nowych - 
nie odkrytych dróg poznania wiary, być 
może dotychczas zapomnianych, bądź 
niezrozumiałych. Potrzebujemy również 

osobistej i wspólnotowej refleksji na 
temat jej autentyczności, bo taka jest 
po prostu ludzka natura... 

- Kościół daje nam okazję do szcze-
gólnej refleksji i ponownego odkrywania 
wiary, która musi być należycie odczyty-
wana, poznawana i przyswajana - wyja-
śnia ks. Marian Zapiór, proboszcz para-
fii. Rok Wiary powinien wyrazić wspólne 
zobowiązanie do ponownego odkrywania 
i studiowania podstawowych treści 
wiary, które w katechizmie Kościoła ka-
tolickiego znajdują swą systematyczną 
i organiczną syntezę - dodaje. 

W trzecią niedzielę Wielkiego Postu, 
we wspólnocie parafialnej św. Marcina 
w Gnojniku gościła s. Krystyna Kusak 
z Kościeliska, ze Zgromadzenia Sióstr 
Adoratorek Krwi Chrystusa, która 
przedstawiła wiernym zgromadzonym 
w parafialnej świątyni istotę i znaczenie 
koronki do Najdroższej Krwi Chrystu-
sa, potocznie nazywaną „czerwonym 
różańcem”. Siostra Krystyna wyraziła 
wdzięczność, że - w Roku Wiary - wspól-
nota parafialna z Gnojnika podjęła 
wyzwanie i już zainicjowała powstanie 
ośmiu kół różańcowych, o które tak 

W Gnojniku odmawiają „czerwony różaniec” 

w imieniu nieobecnego posła Edwaarda
zesaka, Urszula Blicharz – dyr. Dele-
atury Kuratorium OśO wiaty w Tarnowie 

w imieniu Aleksandra Palczewskiego, 
Małopolskiego Kuratora Oświatyy, An-
rzej Potępa - Starosta Powiatu Brrze-
kiego, Tadeusz Pasierb - przewodndniczącyc  

Rady Miejskiej, ks. Proboszcz PrP ał. Józef 
Drabik oraz wieloletni dyrektor szkoły – 
Henryk Rdzawa ski. 

Zabierający przy tejj okazjz i głoss wy-
ażali podziękowania za zaproszenie ich
a uuroczystość, grratulowali pięknego 
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laleczki Eskimosa – rosną… i rosną … 
i z okrzykami tryumfu ogłaszał zwycięzcę!

Jeżeli do całości dodamy 
dwukrotny występ perku-
sisty, Mikołaja Franczaka, 
też byłego ucznia PSP nr 

3, rozdanie 38 nagród za 
gminny konkurs plastyczny

o Koperniku (ich prace wysta-
wione były na parterze) i nagrody

dyr. szkoły dla wyróżniających 
się nauczyciele i – będziemy mieć

obraz perfr ekcyjnie przygotowanej 
uroczyzystości jubileuszowej.

MaM ria Dziwiszewska
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19 lutego w kościele Miłosierdzia 
Bożego w Brzesku odbyło się spotkanie 
z Dariuszem Malejonkiem – założycie-
lem, wokalistą i gitarzystą znanego 
polskiego zespołu „Maleo Reggae 
Rockers”, który przybył do nas wraz 
ze swoim kolegą z zespołu, perkusistą 
–Adamem Mościckim.

Celem spotkania, poza wykona-
niem wielu wspaniałych piosenek 
tego zespołu, było świadectwo z życia 
Pana Darka, ukazanie jego poglądu na 
wiarę oraz skłonienie nas do refleksji 
nad wartościowaniem własnego życia.

Kościół był wypełniony po brzegi. 
Począwszy od dzieci, po ludzi star-
szych.

Dlaczego przyszło aż tylu ludzi? 
Czy wszyscy byli fanami tego typu 
muzyki? Wydaje mi się, że nie. Na 
pewno zadecydowała o tym, poza 
chęcią  posłuchania świetnej, porywa-
jącej, muzyki z głębokim przesłaniem, 
chęć wysłuchania wspaniałej historii 
Dariusza Malejonka, który napotkał       
w swoim  życiu niejedną przeszkodę. 
Jest to osoba, która już będąc prawie  
na samym dnie, znalazła w sobie siłę 
do walki z trudnościami i własnymi 
słabościami, do tego by się podnieść 

i zacząć budować własne życie na 
nowo, obierając zupełnie inną drogę – 
drogę dobra. Otworzył się na przyjęcie 
łaski wiary. Zaprosił więc do własnego 
życia Jezusa i pozwolił Mu pokierować 
swym  losem, pomimo paru chwil zwąt-
pienia, bądź braku zaufania do pełnego 
oddania się w ręce Boga.

Na spotkaniu panowała wspania-
ła atmosfera: radość, śmiech, dobra 

zabawa, wspólne śpiewanie oraz 
momenty zadumy i refleksji nad wła-
snym życiem. Wszystko to stanowiło 
wyjątkowe połączenie, chwytające za 
serce i znajdujące  miejsce w pamięci 
chyba każdego z obecnych.

Wokalista zespołu z wielkim prze-
konaniem dawał  zgromadzonym do 
zrozumienia, że nie liczy się wygląd 
zewnętrzny, że wszyscy jesteśmy cu-

MALEO w Brzesku

bardzo zabiegała św. Maria de Mattias, 
założycielka Zgromadzenia, o której 
również mówiła siostra Krystyna.

- Gratuluję z całego serca i cieszę się 
ogromnie, że budujecie nie tylko nowy 
kościół materialny, ale również rozwija-
cie jego sferę duchową. Mam nadzieję, że 
wasza wiara rychło przyniesie widzialne 
owoce, o które będziecie się modlić na 
czerwonym różańcu, gdyż Krew Pana 
Jezusa kryje w sobie ogromne pokłady 
tajemnicy męki i śmierci Chrystusa 
w zbawczym dziele człowieka - mówiła 
siostra Adoratorka. Kiedy weszłam do 
Waszego nowego kościoła i zobaczyłam 
tabernakulum z motywem Serca Jezu-
sowego, z którego wypływają trzy krople 
Krwi, od razu zrozumiałam dlaczego 
tutaj jestem … To tylko utwierdziło 
mnie, w słuszności mojego przyjazdu - 
podkreśliła.

W setnym numerze „Kościoła nad 
Uszwicą” pisaliśmy szczegółowo o sposo-
bie odmawiania koronki do Najdroższej 
Krwi Chrystusa. Przypomnijmy tylko, 
że ów różaniec, jest nieco inny, niż trady-
cyjny. Trzydzieści trzy paciorki w kolorze 
czerwonym, mają przypominać o tym, że 
całe życie Jezusa brało udział w zbaw-
czej ofierze Jego Krwi. Począwszy od 

obrzezania, a skończywszy na otwarciu 
boku włócznią. Owe 33-krotnie odma-
wiane „Ojcze nasz...”, są podzielone na 
7 tajemnic, które odpowiadają siedmiu 
przelaniom Krwi Chrystusa. Modlitwę 
powtarza się w sposób medytacyjny, 
aby ofiarować się razem z Jezusem, 
Ojcu Niebieskiemu dla zbawienia 

świata. Każda z sześciu tajemnic ma 
pięć razy „Ojcze nasz...”, zaś ostatnia 
jedynie trzy razy. Modlitwy i teksty przy 
poszczególnych tajemnicach tej „Drogi 
Krwi Chrystusa” mogą pomagać nam 
w odnalezieniu znaczenia i obecności 
Krwi Chrystusa w naszym życiu.

Marek Białka
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4 grudnia 2012 r. w Okocimiu odbył 
się pogrzeb śp. Heleny Babraj z domu 
Okaz. O godzinie 12:00 rozpoczęła się 
modlitwa różańcowa w intencji zmarłej.

Uczestniczyli w niej członkowie 
rodziny, znajomi, sąsiedzi, przyjaciele 
oraz liczna „rodzina” Siostry Starszej /
Generalnej/ Krzysztofy ze Zgromadze-
nia Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim w Krakowie. Siostra Krzysztofa 
była córką zmarłej śp. Heleny. Przybyły 
siostry ze wszystkich Prowincji Zgro-
madzenia w Polsce oraz Przełożony 
Generalny, Sekretarz Braci Albertynów 
z Krakowa. Mszę pogrzebową celebro-
wało ponad 20 księży a liturgii żałobnej 
przewodniczył Jego Eminen-
cja Ks. Kardynał Franciszek 
Macharski. Słowo Boże wy-
głosił długoletni proboszcz 
parafii Okocim Ks. Prałat 
Stanisław Gutowski. 

Po mszy św. Siostra 
Krzysztofa podziękowała ro-
dzinie, księżom, siostrom za-
konnym i wszystkim uczest-
niczącym w pożegnaniu 
mamy. 

Moja mama, - mówiła 
Siostra Krzysztofa - starała 
się pomagać innym, jak 
tylko mogła, nie oczekiwa-
ła szczególnej pomocy od 
innych lecz dzielnie radziła 
sobie sama z licznymi pro-
blemami. Zawsze uważała, 
że innym może jest trudniej, 
a ona ciężką pracą i z po-
mocą Bożą pokona przeciwności losu. 
Do końca życia troszczyła się o swoje 
dzieci, była dla nas mądrą powierniczką 
i ostoją. Słowa Brata Alberta „Trzeba 
być dobrym jak chleb..” były jej prze-
słaniem życiowym, chociaż poznała je 
bliżej dopiero, gdy Jej najmłodsza cór-

ka, Maria – obecnie Siostra Krzysztofa, 
wstąpiła do Zgromadzenia Albertynek a 
Jan Paweł II wyniósł na ołtarze Adama 
Chmielowskiego jako Brata Alberta. 

Stanisława Piwowarczyk 

Kazanie w czasie liturgii żałobnej
Droga Rodzino, Eminencjo, Księże 
Kardynale, Przewielebni Księża, Prze-
wielebne Siostry Zakonne i Szanowni 
uczestnicy tej uroczystości pogrzebowej. 
Adwent, który przeżywamy, to czas 
przygotowywania do świąt Bożego 
Narodzenia (czcimy w nich pierwsze 
przyjście Chrystusa między ludzi), ale 
także jest czasem, w którym nasza 

przez Boga, aby zasłużyć sobie na szczę-
śliwe życie wieczne. 

Śp. Helena przeżyła 83 lata. Tyle 
miała czasu na przygotowanie się do 
spotkania z Panem. To jej Adwent. 
Mamy nadzieję, że ten czas dany jej 
przez Boga dobrze wykorzystywała, aby 
zasłużyć sobie na szczęśliwe spotkanie z 
Nim na sądzie szczegółowym i w życiu 
wiecznym. Śp. Helena jako człowiek 
ochrzczony i głęboko wierzący, w swoim 
życiu kierowała się zasadami wiary 
świętej. Liczyła się z wolą Bożą - pa-
miętała o przykazaniach Bożych, żyła 
uczciwie i z pewnością uczyniła wiele 
dobrego w swoim życiu. I za to dobro, za 

Dobiegł kresu Adwent Jej życiaDobiegł kresu Adwent Jej życia

uwaga skierowuje się na oczekiwanie 
powtórnego przyjścia Chrystusa przy 
końcu wieków. Dlatego okres Adwentu 
jest czasem świętego i radosnego ocze-
kiwania. Całe życie ludzkie w jakimś 
znaczeniu możemy nazwać Adwentem 
bo całe nasze życie - to czas dany nam 

wszystkie wysiłki, aby iść trudną drogą 
Bożych Przykazań - mamy nadzieję, 
Dobry Bóg ją wynagrodził szczęściem 
wiecznym w niebie. 

Śp. Helena była dobrą żoną i matką 
licznej rodziny. Przez 38 lat mojego 
pobytu tu w parafii Okocim często 

downi i piękni, tylko, że to prawdziwe 
piękno wewnętrzne musimy umieć pielę-
gnować i o nie się troszczyć. Według niego 
również, nie liczy się pozycja społeczna, 
ani posiadany majątek, ale to, jakimi 
jesteśmy ludźmi, w jaki sposób żyjemy, 
jakimi wartościami kierujemy się na co 
dzień, czy chcemy żyć w zgodzie z samym 
sobą i ze światem. I podpisuję się pod tym 
obiema rękami. Jak mówią słowa jednej 
z piosenek: „Tam jest skarb Twój, gdzie 
serce Twe”.

Aby naprawdę żyć, musimy pozwolić 
zamieszkać Jezusowi  w naszych sercach, 
pozwolić Mu zaistnieć w naszym życiu, 

kierować się Nim codziennie, bez chwili 
wahania. Majelonek powiedział: U mnie 
największa rewolucja nastąpiła wtedy, 
gdy do mojego życia wszedł Jezus. Wtedy 
naprawdę zrozumiałem i doświadczyłem 
na sobie, co to znaczy prawdziwa wolność 
i miłość.. I za jego przykładem, patrząc 
na nasze liczne zakręty życiowe, oraz 
na wielki detoks duchowy,  powinniśmy  
zaufać Bogu i zmieniać swoje życie na 
lepsze.

Mamy nadzieję, że to spotkanie 
odmieniło, albo przynajmniej wniosło co-
kolwiek do życia nie tylko młodych ludzi, 
choć głównie do nich skierowane było to 

świadectwo. Liczymy na to, że   pozwoliło 
im otworzyć oczy na to, że życie nie jest 
na tyle proste, byśmy byli w stanie sami, 
niekiedy zabłąkani, stawić mu czoło. 
Każdy poza tym powinien mieć w swoim 
sercu prawdziwą miłość i umieć dzielić 
się nią z bliźnimi poprzez czyny i słowa.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Panu 
Darkowi za te niezapomniane kilka 
godzin, które zechciał nam poświęcić, 
za wspaniałą muzykę, dobrą zabawę, 
a przede wszystkim za słowo, które do 
nas kierował.

Aleksandra Dragun

i Agnieszka Wnęk
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W piękne sobotnie zimowe po-
południe, w uroczystość wspomnie-
nia Matki Bożej Gromnicznej przy 
dźwiękach marsza żałobnego w wy-
konaniu miejscowej orkiestry, licznie 
zgromadzona społeczność uszewska 
pożegnała zmarłego Jana Basistę - 
człowieka, który był rzemieślnikiem 
i miłośnikiem pracy, kochał muzykę 
oraz ludowe rękodzieła artystycz-
ne, był znawcą tradycji i dawnych 
zwyczajów regionalnych a - przede 
wszystkim - był wielkim czcicielem 
Matki Bożej. Urodził się w wigilię 
Bożego Narodzenia 1926 roku. Pocho-
dził z Uszwi. Z zawodu był stolarzem. 
Należał do Cechu Rzemiosł Różnych. 
Zamiłowanie do pracy w drewnie 
wyniósł z rodzinnego domu. Zawodu 
uczył się pieczołowicie pod okiem swo-
jego ojca, który również był stolarzem 
i fach przekazał swoim dwóm synom: 
Janowi i Andrzejowi. 

- Ja i mój brat Grzegorz, odzie-
dziczyliśmy po swoim o jcu część 
artystycznego talentu - mówi Adam 
Basista. W wolnych chwilach rów-
nież coś tam „dłubię” w drewnie. 
Mam w domu kilka kapliczek i figur 
maryjnych oraz pokaźnych rozmia-
rów Jezuska frasobliwego, którego 
samodzielnie wyrzeźbiłem. Grzegorz 
prowadzi na Śląsku zakład produkcji 
mebli. Chcemy nadal kontynuować 
rodzinne tradycje związane z drew-
nianym rzemiosłem.

Jan Basista niemalże od dziecka, 
grał na różnych instrumentach. Naj-
pierw była waltornia, potem skrzypce 
i trąbka. Grał w zespole wojskowym, 
orkiestrze dętej Browaru Okocim oraz 

w kapeli ludowej. W latach 50-tych 
ubiegłego wieku, wystąpił z kapelą 
ludową z Łysej Góry na centralnych 
dożynkach, które odbywały się na 
stadionie X-lecia w Warszawie (patrz 
foto).

Tadeusz Wąs z Gnojnika opo-
wiada - To on „pokazał” mi pierwsze 
dźwięki na trąbce. Przy Nim, nieja-
ko oswajałem się z instrumentem. 
Potem, wspólnie jeszcze przez wiele 
lat graliśmy na różnych imprezach i 
zabawach. To były wspaniałe czasy. 
Wesela odbywały się na scenie przy-
krytej plandeką. Zabawa trwała dwa 
dni. Poprawiny nie mogły skończyć 

się wcześniej niż o świcie, czyli białe-
go rana w poniedziałek - wspomina 
po latach z nostalgią Tadeusz Wąs, 
wieloletni muzyk, a dziś prywatny 
przedsiębiorca z Gnojnika.

W sobotę przed wspomnieniem 
Matki Bożej Częstochowskiej Roku 
Pańskiego 1950, idąc za głosem serca, 
dwudziestoczteroletni wówczas Janek 
Basista poślubił Zofię z Kotarbów. 
Od tamtej chwili, zamieszkali razem 
na tzw. „Kowalówce”, wychowali 
trzech synów i jedną córkę. Doczekali 
się także pięciu wnuczek, czterech 
wnuków i ośmioro prawnucząt. Po 
przejściu na emeryturę, Jan aktywnie 

Trębacz Matki Bożej
Wspomnienie Jana Basisty z Uszwi

spotykałem się z rodziną Heleny 
i Jana Babraj, z ich dziećmi, wnukami 
i dalszą rodziną. I zawsze uważałem 
tę rodzinę za bardzo dobrą, głęboko 
wierzącą, życzliwą dla drugich, chętną 
do pomocy i bardzo zaangażowaną 
w życie Kościoła. W tej rodzinie przyszło 
na świat ośmioro dzieci, a wśród nich 
Siostra Zakonna Krzysztofa obecnie 
Matka Generalna Sióstr Albertynek 
Posługujących Ubogim. I tak często 
myślałem – ile pracy, trudu, różnych 
starań musieli dołożyć Państwo Helena 
i Jan, by tak liczną rodzinę utrzymać. 
Ale oni nie tylko dbali o pożywienie, 
ubranie i mieszkanie, ale także o religijne 

wychowanie i wykształcenie swoich dzieci. 
Ich ciężki trud i pracę, aby utrzymać 
rodzinę i dać im dobry przykład, doceniły 
dzieci i okazały im wdzięczność.

 6 maja 2007 r. odprawiałem Mszę 
Św. dziękczynną w domu Heleny i Jana 
Babraj z okazji 60 rocznicy ślubu. Byłem 
wzruszony i łzy cisnęły się do oczu, gdy 
dzieci i wnukowie składały podziękowa-
nia rodzicom za dar życia i wychowania. 
Pan Jan zmarł 1czerwca 2007 r. po 
długiej i ciężkiej chorobie, ale zawsze, 
gdy przybywałem do niego z Komunią 
Św. mówił mi „jestem ciężko chory, ale 
dziękuję Bogu, bo bardzo mam dobrą 
opiekę od żony i moich dzieci”.

Żona Helena, przeżyła męża przeszło 
5 lat. Do końca widywałem ją co niedzie-
lę na Mszy św. o godz. 7-mej przystępu-
jącą do Komunii Św. Ostatnio była dwa 
tygodnie w szpitalu. Umarła w domu 
rodzinnym, nagle, niespodziewanie w so-
botę po obiedzie, w otoczeniu rodziny.

A my uczestnicząc w tej uroczystości 
pogrzebowej, pamiętajmy, że całe nasze 
życie to też nasz Adwent, czyli czas 
przygotowania na spotkanie z naszym 
Panem w życiu przyszłym - obyśmy 
tego czasu danego nam przez Boga nie 
zmarnowali. Amen.

Ks. Stanisław Gutowski
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uczestniczył w życiu kulturalnym wsi 
i gminy. Często przygrywał zespołowi 
folklorystycznemu Uszwianie i dalej 
„dłubał” w drewnie... 

W homilii pogrzebowej, ks. prob. 
Jan Kudłacz mówił, że zmarły Jan 
Basista otrzymał od Boga talent ar-
tystyczny. Potrafił w drewnie dostrzec 
piękno i wydłubać z jego wnętrza to, 
co piękniejsze. Warto wspomnieć, 
że wyrzeźbił wiele drewnianych 
kapliczek, figur maryjnych i wiele 
sprzętów liturgicznych, jak chociaż-
by świeczniki ołtarzowe, stojak pod 
paschał, a nawet wykonał drewniany 
katafalk pod trumnę. Spod Jego dłuta 
wyszedł również ołtarzyk w kaplicy 
Matki Bożej Fatimskiej w Zawadzie 
Uszewskiej, której potem wiernie 
przygrywał na trąbce coroczne ma-
jówki, a także zapewniał oprawę mu-
zyczną nabożeństw z okazji objawień 
fatimskich, obchodzonych przy kapli-
cy, każdego 13-go dnia miesiąca - od 
maja do października. To On wspólnie 
z Edwardem Brzeskim zainicjował, 
grane co roku w miesiącu maju na 
kościelnej wieży pieśni maryjne, któ-
rych głos rozbrzmiewał na całą wieś. 
To dzięki Jego staraniom, ta piękna 
polska tradycja była podtrzymywana 
od kilkudziesięciu lat i trwała aż do 
2011 roku. Kiedy siły witalne nie 
pozwoliły już ponad 80-cio letniemu 
Janowi wejść na stopnie kościelnej 
wieży, nadal chciał wielbić Maryję 
i grał majówki na placu kościelnym. 
Z czasów swojego dzieciństwa zapa-
miętałem, że co roku w maju, przed 

poranną niedzielną Mszą świętą 
o godz. 6.30, szczególnie w uroczy-
stość Matki Bożej Królowej Polski 
oraz uroczystość odpustową ku czci 
św. Floriana (4 maja) zawsze słychać 
było grane „na kościele” pieśni maryj-
ne. Nie sposób było tego nie słyszeć, 
gdyż mój dom rodzinny znajdował się 
w bliskim sąsiedztwie kościoła para-
fialnego w Uszwi. Po kilku latach, 
często przyjeżdżałem do rodzinnej 
parafii i sam wielokrotnie grałem 
majówki, wspólnie z Janem Basistą 
i Edwardem Brzeskim, zarówno przed 
poranną Mszą świętą niedzielną, 
jak i w ciągu tygodnia przed nabo-
żeństwem majowym. Pamiętam, że 
wchodząc na stopnie wieży kościelnej 
zazwyczaj zaczynaliśmy od pieśni „ Już 
od rana rozśpiewana …”, potem było 
„Cześć Maryi …”, „Chwalcie łąki uma-
jone …”, „Po górach dolinach …” i wiele 
innych. Natomiast pięć minut przed 
rozpoczęciem nabożeństwa majowego, 
kiedy na mniejszej wieży słychać już było 
dzwon, tzw. sygnaturki, pan Jan zawsze 
mówił: Matko Boża, może już wystarczy 
… ? Często po wyjściu z kościoła, na jego 
osobistą prośbę jechaliśmy pod kaplicę 
MB Fatimskiej w Zawadzie Uszewskiej, 
aby również tam wielbić Maryję poprzez 
muzykę w pieśniach maryjnych. Na ko-
niec zawsze nas pytał: Przyjdziecie jutro 
zagrać … Matce Boskiej ?

W sierpniu 2000 roku, Zofia i Jan 
Basistowie obchodzili Złoty Jubileusz 
50-cio lecia małżeństwa. Otrzymali 
wtedy specjalne błogosławieństwo od 
ks. biskupa Wiktora Skworca, Ordy-

nariusza Diecezji Tarnowskiej, który 
- w skierowanym do Nich słowie - szcze-
gólnie podkreślił rangę dochowania 
słów przysięgi wobec Boga i Kościoła, 
zwłaszcza w okresie nasilającego się 
kryzysu małżeńskiego. Z tej okazji, 
Dostojni Jubilaci otrzymali również list 
gratulacyjny od Prezydenta RP. Dzie-
sięć lat później, Zofia i Jan Basistowie 
dostąpili jeszcze większego szczęścia, 
gdyż mogli wspólnie świętować Dia-
mentowy Jubileusz 60-cio lecia pożycia 
małżeńskiego. Do dnia dzisiejszego, na 
honorowym miejscu w ich domu, wisi na 
ścianie jubileuszowy portret z tej okazji. 

W psalmie nr 90 napisano, że „(…) 
miarą naszego życia jest lat siedem-
dziesiąt lub gdy jesteśmy mocni to 
osiemdziesiąt”. Jan Basista odszedł do 
wieczności w 86 roku życia i 63 roku 
małżeństwa. A więc, możemy powie-
dzieć za psalmistą, że był „mocny”. 
Matka Boża, której przez wiele lat był 
czcicielem i gorącym orędownikiem, 
od zawsze była towarzyszką jego ży-
cia i dodawała Mu sił. W sakrament 
małżeński, który zawarł w sobotę 25 
sierpnia 1950 roku, wstąpił z błogosła-
wieństwem Matki Bożej Częstochow-
skiej. Na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadzony został również w so-
botę, czyli dniu poświęconym Maryi. 
A było to 2-go lutego, w liturgiczne 
święto Ofiarowania Pańskiego, znane 
w tradycji, jako Matki Bożej Gromnicz-
nej, której świecę kilka dni wcześniej 
„trzymał za rękę” w ostatniej godzinie 
swojego życia. 

Marek Białka
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7 stycznia zmarł w wieku 92 
lat Stanisław Borowiec, brzesz-
czanin mieszkający przy ul. 
Kołłątaja, niedaleko kościoła 
w Brzesku – Słotwinie. Był zna-
nym artysta ludowym, malarzem 
i rzeźbiarzem. W Auli Chrystusa 
Króla- w dolnym kościele parafii 
św. Jakuba od kilkunastu lat 
mieści się stała wystawa jego 
prac. Pisaliśmy o nim często na 
łamach „Kościoła nad Uszwicą” 
a także wcześniej, przed 2000 ro-
kiem, w piśmie „Z naszej parafii” 
i we „Wzrastaniu”. Wielokrot-
nie zamieszczaliśmy reproduk-
cje jego obrazów, płaskorzeźb 
i rzeźb.

Urodził się w 1920 roku 
w Mokrzyskach, w rodzinie 
związanej z Kościołem: dwie jego 
siostry były zakonnicami, wuj 
był księdzem. Przez dwa lata 
uczył się w Szkole Rzemieślni-
czej prowadzonej przez Księży 
Michalitów w Pawlikowicach 
koło Wieliczki i mieszkał w pro-
wadzonym przez nich zakładzie. 
Ta formacja zawodowa i religijna 
ukształtowała jego postawę na całe 
długie życie. Lata okupacji przeżył na 
robotach w Niemczech. Potem przez 
długie lata pracował jako ceniony 
stolarz w Browarze Okocim. Do dziś 
można oglądać na terenie Browaru 
jego duże plenerowe rzeźby wykonane 
w betonie i drewnie różne małe rzeźby 
w tamtejszej izbie pamięci.

Jego talent doceniono już w la-
tach 50 –tych. Miał wiele wystaw 
indywidualnych i zbiorowych, m.in. 
w Krakowie, Tarnowie, Szczecinie, 
Zakopanem. Znajdują się one w Mu-
zeach Etnograficznych w Krakowie 
i Warszawie. Ostatni okres jego życia 
i twórczości (mniej więcej od 1990 r.) 
jest wypełniony pracami o tematyce 
religijnej, chociaż wcześniej też ją 
podejmował. Te liczne obrazy, płasko-
rzeźby i rzeźby ukazują postacie i wy-
darzenia biblijne, licznych dawnych 
i współczesnych świętych. Są także 
trafnym i poruszającym komentarzem 
do najnowszej historii Polski i Kościo-
ła. Poza wielkim zbiorem w Auli Chry-
stusa Króla można je spotkać m.in. 

na plebaniach parafii św. Jakuba i na 
Słotwinie, w Domu Katechetycznym 
im. Karoliny Kózkówny, w szkole ka-
tolickiej, w Kolpingowskim Centrum 
Wsparcia Bezrobotnych. Trzeba dodać, 
że dzieła znajdujące się w różnych 
obiektach kościelnych, były darem 
Stanisława Borowca, który nie tylko 
je bezinteresownie wykonywał, ale 
także sam i z pomocą członków swej 
rodziny przekazywał. Wspominając 
o tym, trzeba raz jeszcze powiedzieć: 
„Panie Stanisławie, Bóg zapłać!”

Stowarzyszenie Wspierania Roz-
woju Młodzieży „Wzrastanie” i redak-
cja miesięcznika pod tym tytułem, 
z którymi przez kilkanaście lat Pan 
Stanisław utrzymywał serdeczne kon-
takty, przygotowały i wydały w 2005 
roku przy wsparciu parafii NMP 
Matki Kościoła i św. Jakuba, Browa-
ru Okocim Carlsberg Polska, Urzędu 
Miejskiego w Brzesku i Starostwa 
Powiatowego w Brzesku piękny, bogato 
ilustrowany album pt. „Światy Stani-
sława Borowca”. Pracował twórczo do 
końca… Pod koniec 2012 r. wykonał na 
aukcję charytatywną ryngrafy Matki 

Boskiej i Jezusa na cele Stowa-
rzyszenia Rodziców i Opiekunów 
dzieci Niepełnosprawnych „Nasze 
Dzieci” w Ryglicach. Burmistrz Ry-
glic, Teresa Połoska, wylicytowała 
na rzecz gminy te dzieła i są one 
dostępne w miejscu publicznym, 
jakim jest Spichlerz Ryglicki.

Chyba na dwa lata przed 
śmiercią Pan Stanisław prze-
kazał proboszczowi Parafii św. 
Jakuba niecodzienne dzieła – trzy 
polichromowane rzeźby: Matkę 
Bożą z Jezusem i dwa lichtarze 
z postaciami Aniołów. Prosił, 
aby ustawić je przy jego trumnie 
w czasie liturgii pogrzebowej. Tak 
się też stało w dniu 10 stycznia 
w kościele parafialnym na Sło-
twinie. Liturgię koncelebrowali 
aktualni proboszczowie: ks. Józef 
Drabik, ks. Kazimierz Grych i były 
proboszcz, ks. Zygmunt Bochenek, 
który wygłosił homilię.

Wnuczka artysty Agnieszka 
Skołyszewska napisała kiedyś 
o nim: „Wciąż się spieszył, miał 
więcej pomysłów, niż czasu do ich 

wykonania... Dziadku życzę Ci, by 
Niebiescy Opiekunowie wyszli na Twe 
powitanie, tak, jak tego oczekiwałeś”.

Ks. Zygmunt Bochenek

DOPOWIEDZENIE
Pełna radości i ciepła barw twórczość 
Pana Stanisława jest bliska młodzieży. 
Dobrze więc się stało, że zainteresowa-
li się nią uczniowie szkół brzeskich. 
Odbywało się to w czasie konkursu 
plastyczno – edukacyjnego „Skarby 
Małopolski” w ramach XV Małopol-
skich Dni Dziedzictwa Kulturowego. 
Spotkanie zostało zorganizowane 
przez Dyrekcję (p. M. Górę), młodzież 
(M. Skołyszewską, E. Nierodzińska, 
A. Włusek, D. Borowca, J. Kurka, K. 
Zycha) i wychowawców świetlicy szkol-
nej w ZSP Nr 1 (p. W. Śliwę – Ciurę, 
p. M. Smoleń). 

Wyniki wielomiesięcznej pracy 
zostały zaprezentowane 7 marca 
– niestety już po śmierci Pana Sta-
nisława – w świetlicy Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. Na spotka-
nie zaproszeni zostali goście najbliżej 
związani z postacią twórcy, mianowicie 

„Niech Aniołowie 
zawiodą Cię do raju…”
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jego syn oraz ks. Zygmunt Bochenek 
– duchowy opiekun St. Borowca i zało-
życiel Galerii Sztuki Religijnej w auli 
przy Kościele św. Jakuba w Brzesku. 
Młodzież w przygotowanej przez siebie 
prezentacji szczegółowo przedstawiła 
życiorys oraz zaprezentowała bogatą 
spuściznę artystyczną St. Borowca. 
Przygotowano także małą wystawę 
prac naszego twórcy, zwłaszcza z lat 
wcześniejszych. Udostępnił je jego 
syn, Janusz Borowiec, który opowia-
dał o swoim ojcu i jego artystycznych 
pasjach. 

Wspominając o tym wydarzeniu, 
chcielibyśmy zachęcić nauczycieli i ka-
techetów Ziemi Brzeskiej, aby wybrali 
się ze swymi uczniami do Auli Chry-
stusa Króla (dolny kościół w parafii 
Maryi Matki Kościoła i św. Jakuba), 
gdzie od kilkunastu lat znajduje się, 
chyba jedyna w powiecie brzeskim 
– autorska Galeria Sztuki Religijnej 
Stanisława Borowca. Termin należy 
uzgodnić w kancelarii parafialnej.

Redakcja

Na zdjęciu (od lewej) p. Janusz Borowiec, p. Dyrektor Maria Góra, Alicja Włusek,
ks. Zygmunt Bochenek, Jan Kurek

OD REDAKCJI:
Wyrażamy zadowolenie z faktu, że 
nasz Apel znalazł oddźwięk wśród 
Czytelników. Jego owocem było m in. 
zainteresowanie się „czerwonym różań-
cem” zwłaszcza w Gnojniku, kontakt 
z siostrami - Adoratorkami Najświęt-
szej Krwi w Kościelisku, propozycja 
wprowadzenia KnU na stronę inter-
netową parafii św. Jakuba w Brzesku 
oraz refleksja znanego w Ziemi Brze-
skiej poety, Tadeusza Puzi, którego 
utwory niejednokrotnie drukowaliśmy 
w naszym kwartalniku. Zamieszczamy 
ją poniżej. Równocześnie zaprasza-
my do kolejnych wypowiedzi: jakich 
tematów oczekujecie od nas, o czym 
warto byłoby napisać, z czego można 
by zrezygnować… Czekamy!

Stawiajmy pytania 
i szukajmy odpowiedzi
Biorąc do rąk nasze dekanalne 

pismo „Kościół nad Uszwicą” zawsze 
można znaleźć w nim bardzo interesu-
jąca lekturę, która nie tylko wzbogaca 
duchowo, ale też i pobudza do głębsze-
go spojrzenia na życie. W swym set-
nym wydaniu, pismo zachęca nas, czy-
telników oraz całą lokalną społeczność 
do głębszej refleksji nad współczesną 
rzeczywistością człowieka, Kościoła 
i mediów. Wychodząc naprzeciw temu 

wezwaniu trudno jest w jednej, nawet 
bardzo głębokiej refleksji, objąć kilka 
tak ważnych podmiotów, w których 
dominującą rolę odgrywa człowiek. 
Można jedynie zasygnalizować, iż 
„tu” zaczyna się cały splot „naczyń 
połączonych”, bowiem jaki człowiek, 
taki mąż, taka żona, taka rodzina. 
Jaki człowiek, taki uczeń, nauczyciel, 
pracownik, pracodawca. Jaki czło-
wiek, taki Kościół, takie media, taki 
rząd i parlament. Jaki człowiek, taka 
współczesna rzeczywistość.

A KTO … ALBO CO STANOWI 
O JAKOŚCI CZŁOWIEKA?

Może warto postawić to bardzo waż-
ne pytanie i szukać odpowiedzi… 
Co dzisiaj znaczy być mężem, ojcem, 
matką, dzieckiem? Co dzisiaj znaczy 

być uczniem, nauczycielem, pracowni-
kiem, pracodawcą? Co dzisiaj znaczy 
być księdzem, proboszczem, biskupem 
kardynałem? Co w XXI wieku, w cywi-
lizowanym świecie i demokratycznym 
państwie znaczy być dziennikarzem, 
burmistrzem, starostą, wojewodą, 
marszałkiem, posłem, senatorem, mi-
nistrem, premierem? Co dzisiaj znaczy 
być CZŁOWIEKIEM?

Stawiajmy te pytania i szukajmy 
na nie odpowiedzi w naszej codziennej 
prozie życia – w nowej ewangelizacji, 
w życiu osobistym, rodzinnym, zawo-
dowym, medialnym i społeczno – poli-
tycznym. Może dzięki temu stanie się 
kolejny Cud nad Wisłą? Może dzięki 
temu w naszym ojczystym domu będzie 
trochę jaśniej, uczciwiej i bezpieczniej? 
Może dzięki temu wyjdzie z Polski 
iskra na cały świat, zwiastując współ-
czesnemu człowiekowi nową Erę, Erę 
Dekalogu i Nowego przymierza. Erę 
najcenniejszych wartości wszechcza-
sów. Erę, która mówi: Nie zabijaj, 
nie cudzołóż, nie kradnij – nie czyń 
jakiejkolwiek niegodziwości, ale buduj 
współczesną rzeczywistość rodzinną, 
medialną, religijną i społeczno – po-
lityczną na fundamencie uczciwego, 
przyjaznego i godnego życia dla każ-
dego człowieka.

 Tadeusz Puzia 

Echa apelu Redakcji z 100 numeru KnU
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10 lutego 2013 roku odszedł do Pana 
śp. Bronisław Kubala, przeżywszy 84 
lata. Był powszechnie znany i ceniony 
w Brzesku i okolicy. Przez długie lata, 
pracował w Zakładzie Energetycznym 
Tarnów. Za wzorową i sumienną pracę 
otrzymał – Srebrną Odznakę „Za-
służony dla Energetyki”, „Złoty 
Krzyż Zasługi”, oraz Złotą Odznakę 
„ Zasłużony dla Energetyki” nadaną 
przez Ministra Przemysłu i Handlu 
w uznaniu za wieloletnią i ofiarną pracę 
w energetyce oraz szczególne osiągnięcia 
w jej rozwoju.

Przez 12 lat był ławnikiem w Sądzie 
Pracy w Bochni. Przewodniczącym 
Rady Osiedla był przez 9 lat. Jak 
wspominają mieszkańcy Słotwiny, 
bardzo dużo w tym okresie zrobił dla 
społeczności północnej części miasta. 
Około 10 lat działał  w opiece społecz-
nej, gdzie pomagał biednym, samotnym, 
potrzebującym pomocy. Niespełna 50 
lat należał do Rady Parafialnej, przy 
parafii Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Brzesku - Słotwinie. Inspirował 
wiele jej działań w bardzo ważnym 
okresie, kiedy prowadzono rozbudowę 
i urządzanie tutejszego kościoła. Dbał, 
aby księża pracujący w naszej parafii 
mieli właściwe warunki mieszkaniowe, 
dlatego zabiegał o remont plebanii 
i budynków gospodarczych, zlokali-
zowanych przy byłej starej plebanii. 
Służyły one do różnych celów: jako 
salka katechetyczna, w późniejszym 
okresie odbywały się tam spotkania 
grup młodzieży i dzieci, spotkania 
opłatkowe seniorów, próby chóru pa-
rafialnego itp.

Jak bardzo leżały mu na sercu 
sprawy parafii, świadczy fakt, że mimo 
swej choroby, zainicjował i rozpoczął 
działania dotyczące budowy nowej 
plebanii na działce parafialnej poło-
żonej blisko kościoła. Chwała mu za 
to. Jednak nie czuł się na siłach, aby 
dalej kontynuować rozpoczętą budowę 
plebanii i wiosną 2011 roku, na ręce 
ks. Wojciecha Wernera, ówczesnego 
proboszcza  w parafii Matki Boskiej 
Częstochowskiej, złożył rezygnację 
z przewodniczącego Rady Duszpaster-
skiej i całkowicie wyłączył się z dzia-
łalności parafialnej.

W podzięce za bezinteresowne, 
pełne i całkowite zaangażowanie się 
w sprawy parafii i Kościoła oraz udzie-
laną innym pomoc w każdej potrzebie 
otrzymał dyplomy uznania kolejnych 
proboszczów; w 2005 od śp. ks. Stani-
sława Marka a w 2011 od ks. Wojciecha 

Wernera i Rady Duszpasterskiej za pół 
wieku pracy w tejże Radzie.

Najważniejsze jednak odznaczenie, 
jak sam mówił, otrzymał z rąk Biskupa 
Tarnowskiego Wiktora Skworca - był 
to Brązowy Medal „ DEI REGNO 
SERVIRE” za świadectwo chrześci-
jańskiego życia i apostolskiego zaan-
gażowania.

Był człowiekiem bardzo uczynnym, 
skromnym, koleżeńskim, życzliwym, 
społecznikiem w całej rozciągłości, 
wrażliwym na ludzkie problemy. Za-
wsze wiedział, czego chce i dążył do 
realizacji podjętych zadań..

Był również człowiekiem modlitwy, 
bardzo wrażliwym i zainteresowanym 
tym, czym żyje Kościół. W ciągu długie-
go okresu emerytury niemal codzien-
nie przychodził na Mszę  i przyjmował 
Komunię św. W modlitwie liturgicznej 
na zakończenie dnia jest zawarta proś-
ba: „Bądź przy nas także w ostatniej 
godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać 
się poczną. Pochwyć za rękę i wpro-
wadź do domu wiecznego trwania”. 
Mamy nadzieję, że ta modlitwa będąca 
echem codziennej naszej modlitwy 
„Zdrowaś Maryjo”: „módl się za nami 
grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci 
naszej...” była bardzo bliska śp. Broni-
sławowi. - 2  -

Trzeba również wspomnieć, że był 
wspaniałym mężem, ojcem, dziadkiem 
i pradziadkiem. Wychował czwórkę 
dzieci. Wszyscy są wykształceni, pracu-
ją na odpowiedzialnych stanowiskach. 
Był bardzo dumny ze swojej rodziny. 
Bezgranicznie kochał wnuki, chwalił 
się nimi, opowiadał o nich znajomym.

I odszedł do Pana..
Nikt z nas nie żyje dla siebie i nie 

umiera dla siebie – mówi Ewange-
lia. Tę prawdę wcielał w życie śp. 
Bronisław. I tak się zapisał w naszej 
pamięci.

Pozwólcie, że zadedykuję Jemu 
a zarazem Czytelnikom naszej gazety 
piękny wiersz ks. Twardowskiego:

Nie ma umarłych tylko ci, co 
odeszli,

Można odejść i wciąż być blisko…
Umieranie jest największym czy-

nem człowieka,
To zadanie do wykonania.
Trzeba się na nie przygotować.
By być spokojnym w momencie 

śmierci -
Nie należy żyć tylko dla siebie,
Do nieba wiedzie miłość,
Można odejść i wciąż być blisko…

Maria Górka

Służył Królestwu Bożemu
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W marcu 2010 roku parafia św. 
Marcina przeżywała peregrynację re-
likwii - wtedy jeszcze błogosławionego 
- Stanisława Kazimierczyka, który 17 
października tego samego roku, został 
kanonizowany przez papieża Bene-
dykta XVI.

- To wielka radość, wyróżnienie i 
dar Łaski Bożej dla całej wspólnoty, że 
mogliśmy być pierwszą i jedyną parafią 
diecezjalną nie tylko w Polsce, ale także 
w świecie, którą odwiedził przyszły 
święty - wspomina ks. Marian Zapiór, 
proboszcz parafii św. Marcina w Gnoj-
niku. Doczesne szczątki św. Stanisława 
Kazimierczyka, spoczywają w kościele 
Bożego Ciała w Krakowie, lecz wierni 
gnojnickiej parafii mogli przez trzy dni 
przychodzić do własnego kościoła, ado-
rować Jego relikwie i prosić o wstawien-
nictwo. Peregrynacja była połączona 
z rekolekcjami wielkopostnymi, które 
wygłosił ks. Jarosław Klimczyk, kapłan 
z zakonu Kanoników Regularnych 
Laterańskich. Taki pomysł, zrodził się 
z racji przeżywanego wówczas Roku 
Kapłańskiego i poprzedzony był dwuty-
godniową modlitwą. Potem były cztery 
dni rekolekcji z uroczystym powitaniem 
relikwii, Eucharystia, nauki stanowe, 
sakrament pokuty, odwiedziny chorych 
wraz z nabożeństwem dla seniorów. To 
wszystko przyniosło z pewnością wiele 
Łask Bożych dla całej parafii, a także 
dla każdego z osobna. Od tamtego czasu 
minęło już trzy lata, a kult świętego nie 
gaśnie, ale ciągle się rozwija.

- W każdy ostatni piątek miesiąca 
odprawiamy nabożeństwo wraz z no-
wenną i litanią do św. Stanisława Ka-
zimierczyka - mówi ks. Marian Zapiór. 
Nasi Parafianie, licznie gromadzą się 
na modlitwie, śpiewają hymn i proszą 
o wsparcie w potrzebie. Na zakończenie 
nabożeństwa, każdy ma możliwość 
ucałowania relikwii, które znajdują 
się w naszym kościele. Mamy też ornat 
mszalny i chorągiew procesyjną w 
Jego wizerunkiem. Można powiedzieć, 
że święty z krakowskiego Kazimierza, 
który w litanii wymieniany jest, jako 
wzgardziciel próżności świata „za-
mieszkał” u nas na stałe. Przychodzą 
do nas również intencje z drugiego 
końca Polski z prośbą o modlitwę za 
Jego wstawiennictwem. Oby nasza więź 
ze świętym, przyniosła jak najwięcej 

dobra dla wspólnego uświęcenia i 
zbawienia. 

Oprócz intencji osobistych i rodzin-
nych, które są polecane za Jego wsta-
wiennictwem, składane są także prośby 
o wzrost pobożności dla wszystkich 
parafian. W nowennie polecane są rów-
nież prośby o większą gorliwość i cześć 
dla Matki Bożej, która jest Patronką 
nowej świątyni, będącej w trakcie bu-
dowy i wyposażania. Kiedy zapytałem 
ks. Proboszcza: dlaczego św. Stanisław 
Kazimierczyk stał się bliski naszym 
sercom i naszej parafii, odpowiedział 
krótko: Stało się tak dzięki zrządzeniom 
Opatrzności Bożej... Dlatego wyrażamy 
wdzięczność Panu Bogu za to wszystko, 
czego uczy nas św. Stanisław - przede 
wszystkim dwóch rzeczy: umiłowania 
Eucharystii i większej czci do Matki 
Bożej, bowiem w litanii, nazywany jest 
także „Apostołem Eucharystii” i „Czci-
cielem Matki Bożej”. Możemy zadawać 
sobie pytanie, czy w dobie Internetu i 

wszelakich mediów elektronicznych, 
człowiekowi XXI wieku potrzebna jest 
kanonizacja czternastowiecznego za-
konnika ? Otóż, na to pytanie, niejako 
odpowiedział Jan Paweł II w czasie 
swojej pielgrzymki do Lisieux, która 
miała miejsce 2 czerwca 1980 roku. 
Mówił wtedy: „Niech mi jednak wolno 
będzie zauważyć, że święci właściwie się 
nie starzeją i nie przedawniają …”.  Jak 
mówi ks. Jarosław Klimczyk z zakonu 
Kanoników Regularnych Laterańskich, 
podobnie jest ze św. St. Kazimierczy-
kiem, gdyż Jego duchowość jest bardzo 
aktualna w XXI wieku. Podobnie jak 
wszyscy kanonicy w XV wieku, tak 
również i ks. Stanisław żył według 
duchowości ruchu devotionis modernae, 
którego najważniejszym „drogowska-
zem” było dzieło Tomasza a’Kempisa pt. 
„O naśladowaniu Chrystusa”, notabene 
które po dzień dzisiejszy jest drukowa-
ne i wydawane. 

Marek Białka

Wzgardziciel próżności świata 
„zamieszkał” w Gnojniku
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W ramach działalności Stowarzy-
szenia Rodziny Kolpinga w Brzesku 
funkcjonuje  Centrum Porad Prawnych 
i Obywatelskich dla mieszkańców 
powiatu brzeskiego, bocheńskiego, 
tarnowskiego (od stycznia 2011r.). Cen-
trum działa w ramach projektu unijnego 
„Bliżej Obywatela – poradnictwo 
prawne i obywatelskie.”

Wymienione Centrum Porad 
Prawnych i Obywatelskich zlo-
kalizowane jest w Brzesku przy 
ul. Kościuszki 33 (wejście od ulicy 
Ogrodowej) do dyspozycji jest dwóch 
prawników, dwa razy w tygodniu 
(w poniedziałki i czwartki) w go-
dzinach popołudniowych od 16.00 
do 20.00. 

Porady prawne udzielane są 
bezpłatnie. Skorzystanie z porady 
wymaga wcześniejszego uzgodnienia 
terminu osobiście lub telefonicznie 
pod nr tel. 14 68-62-302.

Poradnictwo prawne obejmuje swoim 
zakresem zagadnienia z prawa cywilnego, 
w tym prawa rodzinnego, rzeczowego 
i spadkowego oraz prawa pracy, a także 

RODZINA KOLPINGA 
POMOCNA RODZINOM

postępowania administracyjnego i proce-
dury cywilnej.

Analizując dotychczasową działal-
ność daje się zauważyć iż największą 
grupę spraw stanowią sprawy z zakre-
su prawa rodzinnego i opiekuńczego, 
w tym głównie sprawy rozwodowe 
i alimentacyjne.

Kolejną grupę stanowią klienci ze 
sprawami z zakresu prawa rzeczowe-
go, zwłaszcza w kwestiach dotyczących 
uregulowania stanu prawnego nieru-
chomości, w tym sprawy o zasiedzenie, 

rozgraniczenie, zniesienie współwła-
sności.  Ogromną popularnością cieszą 
się również porady dotyczące spraw 
spadkowych (postępowanie o stwier-
dzenie nabycia spadku, postępowanie 
o dział spadku, dochodzenie roszczeń 
z tytułu zachowku) oraz spraw pra-
cowniczych (roszczenia pracownicze 
w przypadku wypowiedzenia umów 
o pracę.)

Spora grupa klientów korzysta także 
z pomocy w zakresie objaśniania proce-
dury cywilnej i karnej oraz postępo-
wania administracyjnego.

W ciągu minionego okresu z porad 
prawnych skorzystało 559 osób, w tym 
336 kobiet. Prawnicy udzielili łącznie 
1179 porad prawnych. W ostatnim okresie 
prawnicy udzielają porad prawnych w te-
renie (sesje wyjazdowe), w poszczególnych 
gminach. 

Jeżeli masz problem prawny, możesz 
skorzystać z bezpłatnej pomocy. Przyjdź 
bądź zadzwoń do biura pod wskazany 
adres!

Emilia Zydroń 

Na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich i Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” przyjedzie 
do Brzeska  dr Tadeusz Wasilewski, który przedstawi różne aspekty walki  z bezpłodnością w wykładzie:

«Życie i godność istoty ludzkiej a leczenie niepłodności małżeńskiej. In vitro,czy naprotechnologia»
Przedstawi, dlaczego życie każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci powinno być troską naszego codziennego 

postępowania.  Dr Wasilewski był jednym z pierwszych lekarzy w Polsce, który stosował metodę zapłodnienia pozaustrojowego. 
Przekonał się, że jest to zło i tę metodę zarzucił. Obecnie ma sukcesy na innej medycznej i etycznej

drodze w walce z niepłodnością. Spotkanie będzie miało miejsce w dolnym kościele Maryi Matki Kościoła 
i św. Jakuba Ap. w Brzesku w piątek 12 kwietnia 2013 r. o godz.15.30. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 Warto wyrobić sobie własne zdanie w tej społecznej kwestii.  

Brzeskie Towarzystwo ,,Gryf” i  Rodzina Kolpinga serdecznie zapraszają na 
Wielkanocną Pielgrzymkę do Bazyliki Grobu Pańskiego w Miechowie nazywane-
go Polską Jerozolimą. Pielgrzymka odbędzie się w sobotę, 13 kwietnia. Wyjazd 

z Brzeska o godz. 7:00. W programie m.in. udział w Mszy św. odpustowej, 
zwiedzanie bazyliki z XIII wieku oraz Galerii „U Jaksy”. Szczegółowe informa-

cje i zapisy – w Biurze Kolpinga i w zakrystii Fary Brzeskiej.   
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Liturgia Wielkiego Postu wprowadza 
nas w zadumę wynikającą z głębokich 
przeżyć związanych z Tajemnicą Męki 
i Śmierci Zbawiciela. Ma zaowocować 
duchowym odrodzeniem naszego życia, 
opartym na fundamentach żywej wiary 
i wielkiej autentycznej miłości ku temu, 
który nas zbawił i odkupił w Tajemnicy 
Krzyża. 

Przenieśmy się myślami do ostat-
niego tygodnia w życiu Chrystusa. Nikt 
wtedy nie brał na serio słów o męce 
i śmierci, chociaż Jezus mówił, że będzie 
pojmany, ubiczowany, że Go wydadzą 
na śmierć, a po trzech dniach powstanie 
z martwych...Wszyscy zostali zaskocze-
ni wydarzeniami, które miały miejsce 
w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek. 
Popadli w panikę, gdyż spodziewali 
się, że Jezus odbuduje potęgę Izraela. 
Najbardziej na serio słowa o zmartwych-
wstaniu wzięli do serca wrogowie, którzy 
dla zabezpieczenia postawili straże. 

Podejdźmy na chwilę do najbliższych 
świadków - do żołnierzy. Oni powiedzieli, 
że niczego nie pamiętają i niczego nie wi-
dzieli. Wiedzą, że nie ma Jezusa w grobie. 
Otrzymali pieniądze, żeby kłamać.

 Mario Magdaleno! Ty byłaś wcze-
snym rankiem u grobu. Kochałaś Jezusa 
na swój sposób. On nie pozwolił Cię uka-
mienować i przebaczył Ci Twoją słabość. 
Takich momentów się nie zapomina. 

Okazałaś Mu wdzięczność w domu Szy-
mona, gdy cennym olejkiem namaściłaś 
głowę Mistrza, a włosami otarłaś Jego 
stopy!

 Tylko autentyczna miłość mogła 
Cię przyprowadzić tam wczesnym ran-
kiem. Stałaś się pierwszym świadkiem 
pustego grobu. Przerażona pobiegłaś 
do Piotra i Jana. Nie dałaś za wygraną 
i wróciłaś z powrotem do ogrodu. Twoja 
miłość płakała, a oczy Twoje nie poznały 
Pana. Myślałaś, że to ogrodnik. To był 
On, ale Zmartwychwstały! Nie mogłaś 
go rozpoznać, bo nikt jeszcze nie widział 
człowieka zmartwychwstałego, zmieniła 
się postać, ale nie zmienił się Jego głos. 
Poznałaś Go po głosie, gdy zawołał Cię 
po imieniu. 

Dziś mówisz nam Panie przez Marię 
Magdalenę, że Twój głos jest do rozpo-
znania. Słyszymy go z Kart Ewangelii. 
Dlatego pokornie proszę: zawołaj mnie 
dziś po imieniu. Zawołaj każde serce 
matczyne, ojcowskie, serce młodego 
przyjaciela i serce dziecka polskiego. 
Zawołaj tak mocno, aby usłyszały serca 
wszystkich Polaków, aby oczy ich mogły 
zobaczyć Ciebie jedynego w Tajemnicy 
Zmartwychwstania! 

Szymonie Piotrze, pierwszy Apostole! 
Serce zabiło ci mocniej na wieść o pustym 
grobie. Pobiegłeś na miejsce, gdzie był 
pochowany Jezus, wszedłeś i zobaczyłeś 

tylko płótno i chustę. Czy przestałeś już 
gorzko płakać? Przecież czekałeś cały 
czas na Jego spojrzenie, którym Cię ob-
jął po trzecim pianiu koguta. Trzy razy 
powiedziałeś „nie znam Tego człowieka”. 
Intymne spotkania z Jezusem stały się 
tajemnicą.

 Janie Apostole, najmłodszy uczniu 
Chrystusa! Jest pewne to, co sam mówisz 
o sobie: że ujrzałeś i uwierzyłeś. Święty 
Janie! Ty patrzyłeś oczyma czystego, 
młodego serca. Znałeś rytm bicia serca 
Chrystusa, gdyż podczas wieczerzy 
czwartkowej trzymałeś głowę na Jego 
piersi. Ty Pana nie opuściłeś nawet 
pod Krzyżem. Miałeś oczy i serce czyste 
pełnią Chrystusa. Tobie powierzył Swoją 
Matkę... a wystarczyły ci tylko chusty 
i uwierzyłeś!

Panie Zmartwychwstały, Jezu Chry-
ste! Staję dziś nad pustym grobem, 
z Księgą Pisma Świętego w ręce. 

W dzisiejszej Ewangelii widzę wielki 
pośpiech i bieganinę. Biegnie Magdalena, 
biegną dwaj Apostołowie, a cały ten po-
śpiech i bieganina są związane z Twoją, 
Panie, Osobą. Jest mi trochę wstyd 
i ogarnia mnie smutek, bo my też często 
biegamy, ale koło swoich spraw i tylko 
swoich problemów. Inni bardziej biegają 
wokół jedzenia przy stole, niż do Twoje-
go stołu. Wielu sprowadza świętowanie 
Zmartwychwstania do zwyczajów.

Spraw Panie, aby czas Triduum 

Paschalnego i poranek Zmartwychwstania 

zrodził w nas duchową moc, przyniósł 

oczekiwany dar światła i Chrystusowego 

pokoju w każdej godzinie i w każdej chwili 

ziemskiego pielgrzymowania! 

Rozmyślania w poranek wielkanocny

DRODZY CZYTELNICY!
Zamiast tradycyjnych życzeń dedykujemy Wam poniższy tekst

Ks. Dziekan Józef Drabik, Księża z Dekanatu Brzeskiego i Zespół Redakcyjny

ZBAWICIEL
To co ważne 
Nieważne jest 
To co mądre 
Nierozsądne jest 
To co znane 
Nie poznane jest 
To co martwe 
 Życiem we mnie staje się 
Moja wiara w Jego ranach 
Wbrew zwątpieniu na krzyżu nie umarła 
Ona przez Niego ocalona 
Do mnie przychodzi zmartwychwstała 
Objawiona w prawdzie wielkanocnego poranka 
Zachwyca Anioła prawdziwym świadectwem 
 Świętego Tomasza Apostoła wielkim zdziwieniem 
 Kiedyś o tym wszystkim opowiem Tobie Panie Jezu 
 Gdy w Emaus poznam Cię po łamaniu chleba

Dariusz Dzierwa
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Niezbyt wielka przed wojną parafia 
św. Jakuba Apostoła w Brzesku miała 
dobry klimat do czytania i publikowa-
nia czasopism i książek religijnych. 
Było to w pierwszym rzędzie zasługą 
dwóch katechetów: ks. Jana Czuja i ks. 
Pawła Wieczorka. Pierwszy, ceniony 
w kraju badacz literatury storochrze-
ścijańskiej, był także przez kilka 
kadencji posłem na sejm i wydawał 
znany w Małopolsce tygodnik „Lud 
Katolicki”. Ks. Wieczorek natomiast 
był autorem dziesiątków popularnych 
powieści, zbiorów poezji i utworów 
dramatycznych granych w całej Pol-
sce – oczywiście, w pierwszym rzędzie 
w Brzesku – na scenach  parafialnych. 
Pisze o tym szerzej w tym numerze 
KnU prof. Marian Stolarczyk.

Ta sprzyjająca aura przetrwała 
dziesiątki lat powojennej cenzury 
komunistycznej i kiedy po 1990 r. 
przyszły lepsze czasy, w parafii brze-
skiej znów zaczęto wydawać najpierw 
czasopisma (od 1990 r. ukazuje się tu 
ogólnopolski miesięcznik dla młodzie-
ży „Wzrastanie”  a od 2001 r. pismo 
parafii dekanatu brzeskiego „Kościół 
nad Uszwicą”). Natomiast od roku 
2000 ukazało się, w pierwszym rzędzie 
nakładem parafii, związanych z nią 
stowarzyszeń i osób chyba 15 książek. 
Począwszy od poważnych monografii 
naukowych aż do popularnych rozwa-
żań religijnych czy modlitewników.

Nowa książka ks. Franciszka Kostrzewy
 W dużym stop-

niu jest to zasługą 
brzeszczanina, naj-
starszego księdza 
pochodzącego z pa-
rafii, ks. Franciszka 
Kostrzewy, który po 
opracowaniach pre-
zentujących dzieje 
parafii i ludzi z nią 
związanych, opubli-
kował w ostatnich la-
tach zbiór modlitw do 
św. Jakuba Apostoła, 
rozważania o uczyn-
kach miłosiernych 
a przed kilkoma mie-
siącami rozważania 
pierwszopiątkowe 
nad litanią do Boże-
go Serca p.t. „Serce 
Jezusa pełne zba-
wienia”. Ta ostatnia, 
niewielka książka 
zawiera teksty kazań 
głoszonych w brze-
skiej Farze w latach 
2009 – 2012. Wpisuje 
się ona do  licznych 
publikacji wydawa-
nych w trwającym obecnie Roku Wiary. 
Warto ją mieć w domowej biblioteczce 
i wziąć nieraz do ręki, aby poznać bli-
żej naszego Pana i Nauczyciela. Tego, 
o którym mówi  jedna z głównych prawd 

wiary, że jest Synem Bożym, który stał 
się człowiekiem i umarł na krzyżu dla 
naszego zbawienia.

ZB

Nos myśliwski
Pewien czas byłem wikarym w Brze-

sku. Bardzo mile wspominam współpracę 
z sędziwym proboszczem, księdzem 
Jakubem Stosurem. Kiedyś zwrócił 
się do mnie z niecodzienną propozycją: 
„W okocimskim parku zabili wilka. Leży 
w jednej z alejek. Idzie ze mną zobaczyć”. 
„Oj, nie, przepraszam, zaraz przyjdą 
chłopcy na religię”. Przy najbliższym 
spotkaniu ksiądz Stosur wrócił do tam-
tego zdarzenia.  „ Wie co? Miał ksiądz 
katecheta nosa. Nie było żadnego wilka. 
To tylko gazetowy żart primaaprilisowy. 
Każdy, kto poszedł, to się wygłupił”.

Anegdota z żądłem
Gdy byłem wikarym w Brzesku, 

gimnazjum mieściło się w dawnej ka-
mienicy Goetza, założyciela browaru 

Anegdoty ks. Adama Nowaka
w Okocimiu. Często odwiedzali mnie 
uczniowie, wówczas nazywani studen-
tami. Pożyczali książki, opowiadali 
o swoich sukcesach i niepowodzeniach 
szkolnych. Mówili o gronie pedago-
gicznym, między innymi o profesorze 
Złonkiewiczu, bardzo wymagającym 
nauczycielu matematyki. Biada tym 
uczniom, którzy zostali wywołani do 
tablicy nieprzygotowani. Przed oceną 
niedostateczną chronił tylko jeden 
sposób. Otóż profesor Złonkiewicz był 
zapalonym pszczelarzem. Na jego py-
tanie: „Czego się na nauczyłeś trutniu 
jeden?” – należało odpowiadać: „Bo 
mnie ugryzła pszczoła pana profesora”. 
On wtedy zapalał się: „To nie wiesz, 
trutniu jeden, że po pierwsze pszczoła 
nie gryzie, tylko żądli, a po drugie, że 
to nie była moja pszczoła, tylko pana 

Ogieli, który też ma swoje ule w gim-
nazjalnym w parku?”. Po wygłoszeniu 
tej perory przechodziła mu złość i nie 
wpisywał dwójki do indeksu.

Niewiniątko
Kiedy pracowałem jako wikary 

w katedrze tarnowskiej po 1956 roku, 
Kuria Diecezjalna mianowała mnie 
kapelanem w domu poprawczym. 
Pomagałem księdzu Adamowi Każ-
mierczykowi. Odprawiałem Mszę św., 
a potem dłuższą chwilę rozmawiałem 
z wychowankami, co sobie zresztą 
bardzo cenili. „I za co tu trafiłeś?” 
– zapytałem jednego z nich. „E, nic 
wielkiego… Popchnąłem babkę” – 
prychnął lekceważąco. „I za to dostałeś 
wyrok?” – zdziwiłem się. „Tak, wpadła 
do studni i utopiła się”.

Z tomiku ,,Księża tarnowscy w anegdocie” (3), Biblos 2012
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Trudno polemizować z twierdzeniem, 
że „Internet to dzisiaj najbogatsze i naj-
łatwiej dostępne źródło nieograniczonych 
wręcz zasobów”. Cytowane zdanie otwie-
rało artykuł pod tytułem „Gosprzydowa 
w Internecie” opublikowany przed 10 
laty w Kościele nad Uszwicą. Wtedy wła-
śnie, 17 marca 2003 r., w sieci pojawiła 
się strona internetowa gosprzydowskiej 
parafii.

Dziś, z perspektywy czasu można 
powiedzieć, że strona dobrze spełnia 
swoje zadanie. I choć w dużym stopniu 
zachowała swój pierwotny kształt, ciągle 
jest chętnie odwiedzana. Całość mate-
riału zawartego na jej stronach została 
podzielona na sekcje tematyczne. Jest tam 
sekcja historyczna, sekcja o kościele i pro-
boszczach, o łaskami słynącym obrazie 
Matki Bożej, o prowadzonych remontach, 
o rodakach i wreszcie, najchętniej odwie-
dzana sekcja pod nazwą „aktualności”. 
Począwszy od 2008 roku w tej sekcji, obok 
cotygodniowych ogłoszeń duszpasterskich, 
regularnie pojawiają się artykuły i zdjęcia 
z ważnych wydarzeń w parafii. Dzięki tej 
zakładce, nawet w najdalszym zakątku 
ziemi można śledzić życie rodzinnej pa-
rafii, z nią się identyfikować i wspierać 
podejmowane działania. 

Niewątpliwie, strona internetowa 
parafii jest bardzo potrzebna i użytecz-
na. Świadczy o tym nie tylko liczba od-
wiedzających stronę (po 10 latach licznik 

zarejestrował prawie 76 000 odwiedzin), 
ale także korespondencja otrzymywana 
przez webmastera oraz reakcje internau-
tów, gdy zdarzy się przerwa w działaniu, 
lub publikowaniu aktualności.

Podejmując ten temat, warto zwrócić 
uwagę na korzyści i zagrożenia płynące 
z powstania i rozwoju ogólnoświatowej 
sieci komputerowej.

Oferta Internetowa jest bardzo 
szeroka. Siedząc przed ekranem kom-
putera możemy nie tylko poznawać 
świat, historię, zawierać znajomości, 
dyskutować, komentować, sprawdzać 
bieżące wiadomości, prognozy pogody, 
przedstawiać swoje osiągnięcia i przemy-
ślenia korzystać z encyklopedii, słowni-
ków, translatorów językowych, zbiorów 
bibliotecznych, muzealnych. 

Nie wychodząc z domu możemy 
robić zakupy, rezerwować bilety, płacić 
rachunki, kontrolować postępy dziecka 
w szkole, sprawdzić rozkład jazdy, zare-
zerwować lot, rozmawiać ze znajomymi 
mieszkającymi w najbardziej odległych 
miejscach na ziemi, odbywać wirtualne 
wycieczki, obejrzeć film, wiadomości, 
czy transmisję jakiegoś wydarzenia „na 
żywo”, uczestniczyć w przedstawieniu 
teatralnym, koncercie, mszy św. … Rów-
nież takie możliwości dają niektóre pa-
rafie, wśród nich np. Lipnica Murowana.

Obok oczywistych zalet, Internet 
niesie wiele zagrożeń. Dlatego bardzo 

ważne jest wykształcenie umiejętności 
właściwego korzystania z komputera 
i Internetu, dokonywania wyboru, 
a także krytycznej oceny publikowanych 
treści. Szczególnie istotne jest czuwanie 
nad dziećmi i młodzieżą, która bardzo 
chętnie korzysta z komputera i sieci in-
ternetowej. Nie wolno ulec złudzeniu, że 
dziecko pozostające w domu, jest w pełni 
bezpieczne. Na stronach internetowych 
można znaleźć dosłownie wszystko – 
przepis na placek, streszczenie lektury, 
ale także niestety materiały przesycone 
przemocą, pornograficzne oraz inne 
szkodliwe treści, jak np. opisywana 
szeroko sprawa z opublikowaniem na 
jednej ze stron instrukcji budowy bomby. 
Wiele młodych osób, spędzając długie 
godziny przed komputerem, naraża się 
na współczesną chorobę cywilizacyjną – 
uzależnienie od komputera i gier. Osoby 
uzależnione nie są w stanie odróżnić rze-
czywistości realnej od wirtualnej, a ich 
obraz o świecie i życiu jest zafałszowany. 

 Coraz częściej żadnego problemu nie 
stanowi „ściągnięcie” z Internetu cudzej 
pracy i podpisanie jej własnym nazwiskiem. 
Powszechny i niestety akceptowany jest 
brak dbałości o czystość i poprawność języka. 
To tylko niektóre zagrożenia płynące z In-
ternetu. Ponieważ problem jest narastający, 
warto mu się przyjrzeć i zweryfikować swoją 
wiedzę i postawy. A stawka jest wysoka. 
Życie nie może być wirtualne. Ewa Prus

GOSPRZYDOWA W INTERNECIE GOSPRZYDOWA W INTERNECIE 
– 10 LAT PO OTWARCIU STRONY– 10 LAT PO OTWARCIU STRONY

Na stronie obok: Rzeźba w ołtarzu Pana Jezusa Ukrzyżowanego, znajdującym się po prawej 
stronie ołtarza głównego w kościele w Gosprzydowej. Pochodzi z przełomu XVII i XVIII w. 
Uwagę zwraca uformowany w kształcie serca wieniec  wici winnej z dorodnymi winogro-
nami i listkami. Ma nam to przypominać prawdę, że naszym powołaniem, jako uczniów   
Chrystusa jest przynosić owoc obfity oraz, że poprzez chrzest święty zostaliśmy wszczepieni 
w Krzew Winny Zbawiciela i wyrastamy jako gałązki Krzyża. Stanowi to odniesienie do 
następującego fragmentu Janowej  Ewangelii (J 15, 1-8):
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„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą 

latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 

przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.  Wy-

trwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama 

z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.  Ja 

jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, 

ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak 

winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.  Jeżeli we Mnie trwać będzie-

cie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.  Ojciec mój przez to 

dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.



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.Paweł Wójcik



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




