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Niech Zmartwychwstanie
Pańskie, które niesie
odrodzenie duchowe, 
napełni wszystkich
spokojem i wiarą, 
da siłę w pokonywaniu
trudności i pozwoli
z ufnością patrzeć
w przyszłość.

Radosnych Świąt 
w gronie rodzinnym życzą: 

Ks. Dziekan Józef Drabik,
 Duszpasterze Fary Brzeskiej

i Redakcja

Jak przeżyć w rodzinie Wielki Tydzień i Wielkanoc w radości paschalnej
Wewnątrz: Modlitewnik – Przewodnikfo
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Mój przyjaciel – O. Jan Góra
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Pierwszy raz słuchałem rekolekcji młodego, nieznanego 
mi jeszcze o. Jana Góry na początku lat dziewięćdziesiątych 
ubiegłego wieku w kościele Ojców Dominikanów Krakowie. 
Rekolekcje były przeznaczone dla studentów. Nie studiowa-
łem już od kilkunastu lat, ale bardzo mocno je przeżyłem. 
Spotkałem się również z o. Janem w krużgankach klasztor-
nych na krótkiej rozmowie. Ten zakonnik, głoszący Słowo 
Boże z mocą i niekonwencjonalnie, przemówił do mnie 
bardzo osobiście i niesamowicie mnie zafascynował.

Był rok 2000.
W dolnym kościele NMP Matki Kościoła i św. Jakuba 

Brzesku w ramach „Dni Kultury Chrześcijańskiej”, na 
prośbę ks. prał. Zygmunta Bochenka, zorganizowałem 
wystawę moich rzeźb, kapliczek z drzewa lipowego i fo-
tografii. W jednej nawie dolnego kościoła była wystawa, 
a druga pełniła rolę auli, gdzie odbywało się spotkanie o. 
Jana Góry z młodzieżą. Wtedy usłyszałem po raz pierwszy 
słowa Ja tak kocham mło-
dzież, że wszystko zrobię, by 
im ukazać Chrystusa, by ich 
poprowadzić do Chrystusa.

Te słowa przeniknęły mnie 
do głębi. Po latach mogę powie-
dzieć, że przez moje wnętrze 
przeszedł Boży prąd, przez prze-
wód, którym był o. Góra. Tak 
nie mówił o Bogu żaden ksiądz. 
W trakcie spotkania z mło-
dzieżą, o. Jan z prawdziwym 
zaangażowaniem oglądał moją 
wystawę. Powiedział do mnie:

- Wyrzeźbisz dla mnie Chry-
stusa Frasobliwego?  - Jakie-
go? – zapytałem.  Uniósł nad 
ziemię swoją dłoń na wysokość 
około 120 cm i powiedział:  - O, 
takiego. To będzie Pan Jezus dla 
ludzi na Jamnej. - Dobrze. Wy-
rzeźbię Chrystusa Frasobliwego 
na Jamną – odpowiedziałem.

Po spotkaniu w Brzesku ks. 
Zygmunt Bochenek, który przez 
wiele lat był redaktorem naczelnym pisma dla młodzieży 
„Wzrastanie”, zaproponował mi, abym przeprowadził z o. 
Janem wywiad i zrobił kilka fotografii.

Tak też się stało. Pojechałem na Jamną i pierwszą 
fotografię zrobiłem o. Janowi z jego ulubionym osłem Ja-
nuszem, który do dzisiaj żyje na Jamnej. Ten niezwykły 
i legendarny obecnie osioł był przez o. Jana tytułowany 
„ magnificencją doktorem honoris causa oczywiście Uni-
wersytetu Poznańskiego”. Nagrałem wówczas rozmowę 
z o. Janem, która ukazała się drukiem we „Wzrastaniu”. 
Kaseta z głosem o. Jana zachowała się w moim archiwum 
do dzisiaj. Można powiedzieć z głębokim przekonaniem, że 
nasza więź – przyjaźń poczęła się w Brzesku przez Pana 
Jezusa Frasobliwego.

Na początku lata 2001 roku o. Jan przyjechał do mnie do 
Jasienia upomnieć się o zamówioną rzeźbę. Staszek Kania 
ze Słotwiny skleił z desek i fosztów lipowych odpowiedni 
blok na rzeźbę. Zabrałem się do roboty. Byłem pełen zapału, 
ale i słabości. Przychodziły chwile przestoju i zniechęcenia. 
Dzwoniłem do o. Jana i prosiłem: Módlcie się za mnie, bo 
mam diabelskie przeszkody. Schorowana mama przychodzi-
ła i siadała na progu pracowni. Niewiele mówiła. Czasami 
zasypiała, ale była przy mnie. To jej milczące trwanie i jej 
modlitwa dodawały mi sił i spokoju.

Teraz, po piętnastu latach wydaje mi się to nieprawdo-
podobne, że w ciągu miesiąca wyrzeźbiłem tak dużego, jak 
nigdy dotąd, Chrystusa Frasobliwego.

Przywiózł go na Jamną ze swoją żoną Krysią mój przy-
jaciel Jurek Biel z Brzeska… swoim samochodem. Ustawi-
liśmy Jezusa na stole w pokoju Romana Brandstaettera. 
O. Jan patrzył i patrzył… Wreszcie powiedział: Piękny jest. 
Chrystus Frasobliwy jest piękny.

Na postumencie figury wyciąłem napis: JEZU UFAM 
TOBIE. Pierwszy raz tak napisałem u stóp Jezusa Frasobli-
wego. Skąd się to wzięło? Z „Dzienniczka Siostry Faustyny”.

Była przy tym wydarzeniu wielka przyjaciółka Jamnej, 
Helena Biczyńska z Monte Carlo. Spytała mnie: Dlaczego 
napisałeś - Jezu ufam tobie? Odpowiedziałem zdecydowa-
nie: Wiesz, bo jak ktoś będzie to czytał, to już się pomodli.

Pan Jezus Frasobliwy w kościele na Jamnej stoi na 
grubym pniu, po prawej stronie od głównego wejścia, 

pod kamienną ścianą, nieco za 
słupem podtrzymującym chór. 
Kiedyś zauważyłem, jak kilku-
letnia dziewczynka podeszła 
i pocałowała rękę Jezusa spoczy-
wającą na Jego kolanie. No cóż. 
Miałem w oczach łzy. Właśnie ta 
ręka Jezusowa jest zadziwiająco 
wygłaskana i trochę brudniej-
sza od całej rzeźby… Myślę, że 
takich dotknięć i pocałunków 
było wiele, które widział ON. 
Jezus, który widzi. Jezus, który 
kocha. Jezus, który jest z nami 
po wszystkie dni, aż do skoń-
czenia świata. Jest w każdym 
naszym frasunku, cierpieniu, 
biedzie i udręce… Jezus, Syn 
Boży. Jakże prawdziwie syn 
i brat człowieczy, wszedł w swo-
jej boskości w nasz ludzki los. 
Przyjął do końca dramat naszego 
ludzkiego życia z całą gęstwiną 
mroku i bolesnych doświadczeń. 
Przyjął go i przeżył aż do okrut-

nego skatowania i ludzkiego wyroku, by zawisnąć przybity 
do krzyża za nas. Tak drzewo śmierci stało się drzewem 
życia. Życia i zmartwychwstania dla nas.

Pan Jezus od kołyski był moim Jezusem. W izbie drew-
nianego domku w Borku, gdzie się urodziłem, na ścianie 
bielonej wapnem wisiał duży obraz nad złączonymi łóżkami 
moich rodziców: Pan Jezus modlący się w nocy na szczycie 
Góry Oliwnej. Pod nim był Krzyż i mały obrazek głowy Je-
zusa w cierniowej koronie. Jako pięcioletnie dziecko bałem 
się cierpiącego Jezusa. Czułem w sobie ten niezrozumiały 
ból, który pozostał we mnie przez całe lata, aż wyraził się 
stokrotnie w figurkach postaci Jezusa Frasobliwego, które 
tak niestrudzenie rzeźbiłem w drewnie lipowym od szkoły 
podstawowej aż do dzisiaj. 

Pan Jezus Frasobliwy w przedziwny sposób złączył 
mnie z o. Janem. Kiedy tylko mnie spotkał na Jamnej 
pytał: Czy masz dla mnie Chrystusa Frasobliwego?. Pra-
wie zawsze miałem, a jak nie – to robiłem go na miejscu. 
W samochodzie, którym Ojciec jeździł zawsze z Wojtkiem 
Borną, nad kierownicą zawsze był kilkucentymetrowy 
Jezus Frasobliwy.

Czasami zawijał tym poznańskim busem, pełnym 
młodzieży, na moje podwórko w Jasieniu. Gdy pierwszy 
raz przestąpił próg mojej izby, w której mieszkam, stanął 

Zbigniew Ważydrąg
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i zachwycony powiedział: Ale masz 
tu kaplicę! 

Izba w rodzinnym domu, w której 
żyję, ma niebieskie ściany. W każdym 
jej zakątku: na oknie, na ścianach, na 
biurku, na stole, na półkach z książ-
kami, na piecu, na kredensie żyją 
Madonny, Jezusy Frasobliwe: stare, 
nieznanych snycerzy rękami uczynio-
ne, a także współczesne wyrzeźbione 
przez moich przyjaciół. Jest tylu świę-
tych pańskich, w których zatrzymał 
się żywot Boży… Na ścianach wisi 
wiele krzyży samych wizerunków Je-
zusa Ukrzyżowanego. Niektóre znisz-
czone przez czas, bez rąk, bez stóp, 
ocalałe od całkowitego unicestwienia. 
Nic dziwnego, że człowiek bogobojny 
i wrażliwy na piękno odczuwa tu inny 
świat, przestrzeń, która należy do 
Sakrum… Jezus jest z nami w taber-
nakulach kościołów, w kapliczkach 
przydrożnych , 
na cmentarzach 
i domowych zaci-
szach. To polska, 
ponad tysiąclet-
nia chrześcijań-
ska duchowość 
dała wyraz swo-
jej przejmującej 
miłości do Jezu-
sa Chrystusa, 
przyjmując Go 
jako właśnie ta-
kiego umęczone-
go, utrudzonego, 
z g n i e c i o n e g o 
smutkiem i nie-
do lą .  W Jego 
postaci, pełnej 
ubóstwa i ogoło-
cenia, zatrzymała 
i ucieleśniła swoje 
bogactwo i piękno - POLSKA DUSZA. 
PIĘKNO, które jest z BOGA. 

Tak myślę. Tak w głębi serca 
jestem wyraźnie przekonany, że 
CHRYSTUS FRASOBLIWY JEST 
TAK BARDZO POLSKI, jest taki 
nasz… Nie ma na całej kuli ziemskiej 
takiej krainy jak POLSKA, gdzie Je-
zusa Frasobliwego – KRÓLA bosego 
w cierniowej koronie, można spotkać 
niemalże na każdym miejscu naszej 
Ojczyzny.

Kiedy przebywałem na leczeniu 
w szpitalu, moja koleżanka niedoli, 
Halinka, patrząc jak w pracowni 
plastycznej rzeźbiłem w drewnie 
Chrystusa Frasobliwego, zapytała: 
Dlaczego twój Pan Jezus jest smutny? 
Dlaczego się nie uśmiecha? Odpowie-
działem: Mój Jezus jest Frasobliwy 
Mój Jezus jest Ukrzyżowany Mój 
Jezus uśmiecha się do mnie przez ból 

przez łzy On kocha ciebie i mnie przez 
rany i łzy.

Chrystus Frasobliwy to ten sam Je-
zus z Nazaretu, który po ubiczowaniu, 
obolały, oblany krwią, wyczerpany do 
granic usiadł i tak po ludzku podparł 
ręką głowę w cierniowej koronie, by za 
chwilę z rąk rzymskiego żołdaka do-
stać do ręki trzcinę jako berło i płaszcz 
z purpury na ramiona. By usłyszeć 
słowa Piłata: „OTO KRÓL WASZ”.

Wracam na Jamną, gdzie jest 
mi dobrze, pięknie i bezpiecznie, 
jak w domu. W domu, w którym pod 
jednym dachem z nami żyje i kocha 
nas Pan Jezus. Gdzie, jak nigdzie 
na ziemi, JEGO MATKA jest Matką 
mojej nadziei. Kiedy jest mi ciężko – 
wracam na Jamną. Gdy mrok depresji 
paraliżuje i wciąga w przerażający dół 
– wracam do Jezusa i Matki Bożej, by 
się nie zatracić w drodze.

Kiedyś żali-
łem się do siostry 
Elizy, która przez 
wiele lat praco-
wała na Jamnej:  
- Siostro, jaki to 
wszystko ma sens? 
To życie moje –To 
rzeźbienie? A sio-
stra rzekła: Panie 
Zbyszku! Skąd te 
słowa? Przecież 
my nie wiemy, 
ile przy Chrystu-
sie Frasobliwym 
w jamneńskim 
kościele zostało 
wys łu chanych 
modlitw. Ile tu 
wypłynęło łez…

O. Jan Góra 
kochał Pana Jezu-

sa, kochał Matkę Najświętszą. Dlatego 
też kochał ludzi. Kochał szczególnie 
młodzież, ten delikatnie nowy pęd la-
torośli wychodzący na okrutny zlaicy-
zowany świat. Dlatego tak bardzo mu 
zależało, by był totalnie wszczepiony 

W DRZEWO ŻYCIA,  
W SZCZEP WINNY,  

W SAMEGO JEZUSA.
 Kiedyś powiedział do mnie: 
Ten krzyż, który dla mnie wyrzeź-

biłeś, trzymam pod poduszką. Śpię 
z nim. W nocy rozmawiam z Panem 
Jezusem, z Matką Bożą i Janem 
Pawłem II.

Ojciec Jan Góra był piękny Chry-
stusem. Oddał Mu swoje życie do 
końca, dla wielu i za wielu rodzących 
się dla Niego młodych, pięknych ludzi.

tekst i zdj. Zbigniew Ważydrąg
Jodłówka, 28 lutego 2016 r.p.
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Dla świata Ojciec Jan Góra narodził się w dniu swoich 
święceń kapłańskich a bardziej jeszcze w momencie rozpo-
częcia posługi duszpasterza akademickiego u poznańskich 
dominikanów. Wcześniej były jednak studia w Krakowie, 
rodzinny Prudnik i wreszcie ziemia małopolska, z której 
wywodzi się rodzina Górów. To właśnie tu Jan Góra znalazł 
swoje duchowe powołanie i to także tu przyjeżdżał wraz 
z rodziną na wakacje, to tu pozostał nawiedzany przez niego 
grób dziadków. O takich właśnie, rodzinnych wspomnie-
niach z Ojcem Janem związanych, opowiadają spokrewnieni 
z Nim: Maria, Franciszek i Andrzej.

Franciszek: Pamiętam Jana Górę jeszcze z czasów, gdy 
jako mały Jasiek przyjeżdżał wraz z rodzicami na wakacje 
do naszego domu w Buczu koło Brzeska. Był to dom ro-
dzinny naszych wspólnych dziadków. 
Dziadkowie Górowie już wówczas nie 
żyli a w domu gospodarzył mój ojciec – 
Jan Pasula. Ojciec wyjeżdżał bryczką 
na dworzec kolejowy w Słotwinie bo 
nie było wtedy innego sposobu aby 
dostać do oddalonego o parę kilome-
trów Bucza. Przyjeżdżali na kilka 
tygodni, zwykle całą rodziną. Wujek 
Stanisław, ojciec Jaśka Góry był po-
siadaczem aparatu fotograficznego 
i dbał o to aby upamiętnić na fotogra-
fiach różne ciekawe sytuacje rodzinne. 
Wówczas – niedługo po zakończeniu 
wojny – aparat w rękach prywatnych 
zdarzał się rzadko. Dzięki niemu ro-
dzina posiada niemało zdjęć z końca 
lat 40-tych i 50-tych. Wujek Stanisław 
mimo wakacji urządzał konkursy 
wiedzy szkolnej dla wszystkich dzieci. 
Pytania dotyczyły głównie geografii 
i historii. Oczywiście do konkursów 
mobilizowała chęć rywalizacji z „miejskimi dziećmi”. Żadne 
z dzieci mieszkających w Buczu nie chciało wypaść gorzej 
niż goście z Prudnika. 

Maria: Ciężko pracował i nigdy się nie oszczędzał. Potra-
fił pędzić bez odpoczynku, setki kilometrów na drugi koniec 
Polski, jeśli dzięki temu mógł pozyskać coś dla Lednicy lub 
Jamnej. Mimo iż stał się znany i popularny nie zapomniał 
o swoich rodowych korzeniach. W nawale obowiązków 
znajdował przecież czas na prelekcje wygłaszane w ramach 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, organizowanych w parafii św. 
Jakuba w Brzesku, przez ówczesnego proboszcza, księdza 
Zygmunta Bochenka. Mimo choroby, odbył długą podróż 
z Poznania aby na zaproszenie Dyrektora Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku, wygłosić wykład 
o Janie Pawle II. 

Nieraz zwracały się do mnie różne osoby z prośbą 
o zorganizowanie spotkania na Jamnej z Ojcem Janem. 
Gdy go o to prosiłam, nie odmawiał, w napiętym grafiku 
znajdował jednak miejsce dla takiej niespodziewanej wy-
cieczki. A że wysoko stawiał poprzeczkę wobec siebie jaki 
i wobec innych, takie nawiedzania Jamnej nie kończyły się 
na zwykłej, towarzyskiej pogawędce. Raz grupa dzieci pod 
opieką rodziców przybyła na Jamną. Ojciec Jan przywitał 
wszystkich, następnie porozmawiał i pośpiewał z dziećmi, 
a potem zostawił je pod opieką jedynego wśród opiekunów 

mężczyzny. Zaskoczone opiekunki zaprosił natomiast do 
osobnej sali na dyskusję na temat roli kobiety w życiu spo-
łecznym. To było dla niego ważne – nie chciał „zmarnować” 
spotkania na wymianę towarzyskich grzeczności jedynie, 
odnalazł tu okazję do poruszenia spraw najważniejszych, 
które zawsze leżały mu na sercu. A serce zawsze miał 
otwarte na młodych. Mówił o tym także na innym spotkaniu 
z grupą nauczycieli. Wywołał wówczas dyskusję na temat 
wychowania młodego pokolenia a szczególnie zagrożeń na 
które napotyka ono na swojej drodze. O tym że rozmowy 
z Ojcem Janem nie są nigdy pustą gadaniną, przekonała 
się również grupa działaczy brzeskiego „Gryfa”. W jamneń-
skim ustroniu, Gospodarz uraczył ich dysputą o szeroko 
pojętej odpowiedzialności. Swoją szczególną rolę kaznodziei 

i nauczyciela kwitował często cytatem 
z ks. Malińskiego: „Człowiek to istota, 
która doradza, pomaga, użycza, mówi 
prawdę w oczy, przebacza, zanim ktoś 
o to poprosi. Wtedy, chociaż nikt cię 
nie spyta, czy ty wierzysz i w kogo wie-
rzysz, będziesz gwiazdą prowadzącą 
do Boga – Ojca Światłości”.

Andrzej: Bywał wymagający 
także w stosunku do własnej rodziny. 
Nie stosował żadnej taryfy ulgowej. 
Pamiętam, jak chciałem poprosić go 
o udzielenie ślubu. Był już wówczas 
duszpasterzem akademickim w Po-
znaniu, ja mieszkałem w Krakowie. 
Tu także miał odbyć się ślub. Naj-
pierw długo trwałą wymiana listów, 
wreszcie dostałem wezwanie na 10 
rano w niedzielę do Poznania. Nocny 
pociąg z Krakowa przywiózł mnie 
wczesnym rankiem do stolicy Wiel-
kopolski. To pierwsze nasze spotkanie 

było krótkie – trwało ledwie kwadrans. 
Jeśli Ci zależy, żebym udzielił Wam ślubu musisz się 

postarać. Dzisiaj mam mało czasu – ale przyjedź za dwa 
tygodnie, też w niedzielę – te słowa brzmiały mi w uszach, 
gdy resztę dnia drzemałem w powrotnym pociągu do Kra-
kowa. W ten sposób spędziłem w pociągach jeszcze dwa 
weekendy zanim wszystko udało się ustalić. Liturgiczna 
oprawa ślubu była jednak niezwykle starannie przygoto-
wana, nigdy wcześniej takiego sakramentu nie widziałem. 
Ślubna homilia, ponadczasowa, refleksyjna to prawdziwa 
duchowa perełka – do dziś pieczołowicie przechowywana. 
Wracamy do niej przy okazji kolejnych rocznic, odkrywając 
wciąż na nowo jej aktualność. „Żeby wam starczyło siły 
i wyobraźni na docieranie do siebie. Żebyście z siebie nigdy 
nie zrezygnowali. [..} Diabeł skusił Ewę gdy była sama. Nie 
kiedy byli we dwoje. Jeżeli będziecie zawsze razem to diabeł 
wam nie da rady.”

Maria: Grób dziadków Górów jest w Szczepanowie. 
Ze Szczepanowa nie tak daleko do Paleśnicy, gdzie dzięki 
świadectwu swego stryja, miejscowego plebana, Jan miał 
narodzić się do kapłaństwa. Ksiądz – stryj pozostał w swej 
parafii na zawsze, jego grób na miejscowym cmentarzu 
stał się stałym punktem na sentymentalno-duchowej ma-
pie Ojca Góry. O Paleśnicy mówił, że jest mu bliższa niż 
prawdziwe miejsce urodzenia, nie dziw, że ciągnął tam jak 

Kocham kwestie metafizyczne – reszta to głupstwa.
Wspomnienia na trzy głosy o Ojcu Janie Górze
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pszczoła do miodu. A z progu paleśnickiej plebanii widać 
już lesiste garby ukochanej Jamnej. Gdy więc przyjeżdżał 
do Respublica Dominicana Jamna to starał się odwiedzić 
te wszystkie, drogie mu miejsca. Przy okazji zdarzało się, że 
odwiedzał i mnie w Brzesku. Nieraz telefonował znienacka 
aby uprzedzić, że wpadnie wieczorem i prosi o przygoto-
wanie całego gara ulubionych gołąbków. Oczywiście nie 
przyjeżdżał wtedy sam, tylko w towarzystwie kilku równie 
wygłodniałych łakomczuchów, a gołąbków musiało wystar-
czyć dla wszystkich. Lubił prawdziwą, pachnącą jałowcem, 
wiejską kiełbasę. Ze strony lekarzy miał permanentny zakaz 
jej spożywania, ale pokusa bywała silniejsza. 

Franciszek: Na Wszystkich Świętych albo w Dzień 
Zaduszny bywał w Szczepanowie przez wiele lat. A do 
Bucza zaglądał również przy okazji Świąt Bożego Naro-
dzenia. Kolędowanie wówczas nie mogło ograniczyć się do 
dwóch czy trzech kolęd. Śpiewaliśmy tych kolęd kilkana-
ście – wszystkie zwrotki ze śpiewnika, po kolei. Jan Góra 
z kamertonem przy uchu pilnował zawsze, aby śpiew był 
doskonały. Bo śpiew w Kościele traktował bardzo poważnie. 
A już kolędowanie w szczególności było sacrum. „Kolęda ma 
nam coś do przekazania” – mawiał - „Jakąś treść, jakąś 
nowinę. I dlatego śpiewając kolędy, trzeba śpiewać wszystkie 
zwrotki, do samego końca. W kolędzie ważna jest fabuła. Ale 
najważniejsza jest pointa. [..] Dzisiejsi śpiewacy zadowalają 
się odśpiewaniem kilku zaledwie zwrotek, nie docierając do 
końca kolędy, znudzeni jej zbyt prostą melodią. A szkoda. 
Bo pointa jest zawsze najważniejsza. „

Maria: Przedstawiłam mu kiedyś na Jamnej koleżankę, 
mówiąc, że zmarł niedawno jej ojciec, praktykujący żyd. 
Wówczas wprost mnie zapytał: „A na pogrzebie byłaś?”. Gdy 
się upewnił, że tak właśnie było, pochwalił moją decyzję. Był 
otwarty na innych. Przyciągał ludzi do siebie. Nikogo nie 
odrzucał. Wśród zgromadzonych na jego pogrzebie wymow-
na była obecność kapelanów obrządku greckokatolickiego 
oraz wyznawców innych religii. 

Franciszek: W wydanym z okazji 35-lecia swego ka-
płaństwa, pamiątkowym wydawnictwie, Jan Góra napisał: 
„Jestem szczęśliwy, będąc w zakonie, a następnie w kapłań-
stwie Chrystusowym. Jestem szczęśliwy, że Pan mnie we-
zwał i obdarował powołaniem na swoją służbę. Nie znaczy 
to wcale, że nie cierpię. Jestem szczęśliwy, że widzę swoje 
powołanie i swoją drogę jako spełnianie się odwiecznego 
sensu, który dla mnie, Panie, przygotowałeś. {..} Dziękuję za 
to, że mogę cierpieć dla Imienia Jezusa poprzez niezrozumie-
nie, marginalizację, kpiny czy posądzenia o gwiazdorstwo 
i megalomanię. {..}Dziękuję za samotność w niezrozumieniu 
mojej misji i brak akceptacji, i zimną obojętność, z którą 
tyle razy musiałem się zmierzyć. Ty Panie, nauczyłeś mnie 
wdzięczności za upokorzenia, dzięki którym zachowuję 
równowagę, walczę z egoizmem i egocentryzmem własnym, 
a upokorzenia mogę Tobie ofiarować jako coś naprawdę, 
naprawdę mojego.”

Andrzej: Przypadkowo natknęliśmy się na siebie w po-
ciągu relacji Przemyśl – Warszawa. Przechodziłem przez 
wagon zaludniony podróżnymi. Nagle jeden przedział pusty, 
nie – w nim samotny podróżny. Ta samotność tak niezrozu-
miała w pociągu pełnym ludzi. Nie poznałem Go, bez habitu 
zatopiony w lekturze nie dostrzegał swej samotności. Jadę 
przygotować swoje 35 lecie kapłaństwa – powiedział, gdy 
się z nim przywitałem. Proszę, to zaproszenie dla Twojego 
ojca – dodał wręczając blankiet. Pociąg stanął za chwilę, 
pożegnał się i wyszedł. Napisał w swoim okazjonalnym, 
rocznicowym wydawnictwie: „Kocham moje poranki, kiedy 
zawczasu zdążam do kaplicy akademickiej odprawić mszę 
świętą. Kocham tę ciszę i samotne czekanie na studentów. 

Rozmawiam wtedy z Jezusem, Mówię też zawsze: Veni 
Sanctae Spiritus…” 

Sam o sobie: Nie mam czasu na oglądanie telewizji 
i czytanie gazet. Nie lubię pić piwa ani biesiadować, ale 
lubię szybko zjeść i kocham pracować. Kocham kwestie 
metafizyczne, bo to fundament, reszta to głupstwa.

Maria: O Jamnej, swojej ukochanej Jamnej napisał, że 
bije tam źródło nadziei. Wojenny dramat tej maleńkiej wsi 
poznał w czasie pobytów u wuja w Paleśnicy. Choć Jamna 
pustoszała On wciąż tam wracał ciągnąc za sobą studentów 
z poznańskiego duszpasterstwa. Koczując w niedogrzanym 
budynku starej szkoły, przez wykrzywione ramy rozbitych 
okien patrzył jak Jamna wyludnia się, jak zamiera i ustaje 
w niej życie. Jakby wbrew temu obrazowi postanowił właśnie 
tu założyć ośrodek rekolekcyjny. Nie mając nic poza świe-
żą ideą, już nazajutrz ruszył w świat aby pomysł przekuć 
w dzieło. Przekonać musiał wójta, Radę Gminy, współbraci 
i wreszcie przełożonych w zakonie. Ze swoją potrzebą dotarł 
do samej ambasadorowej argentyńskiej. Z bankowego konta 
ambasadorowej w Szwajcarii popłynęły pieniądze i tym spo-
sobem „Górale dali Górze górę”. Myślę, że Jan odczuwał wo-
bec Jamnej rodzaj moralnego zobowiązania. W jakiś sposób 
czuł się odpowiedzialny za to, by znów tchnąć w nią życie. 

Franciszek: W czasie studiów u krakowskich domi-
nikanów odwiedzał nas często. Było to na początku lat 
siedemdziesiątych. Pisał wówczas dużo do Tygodnika 
Powszechnego, dzielił się swoimi przemyśleniami. Miał za-
wsze mnóstwo pomysłów a inspiracji szukał wszędzie. Gdy 
w rozmowie z naszym 4 letnim wówczas synem dowiedział 
się, że w jego, dziecięcym rozumieniu, Pan Jezus urodził się 
w garażu, wykorzystał tę myśl jako ilustrację inkulturacji 
chrześcijańskiej i tak właśnie w tygodniku to opisał. 

Maria: Myślę, że bez jego determinacji nie doszłoby 
do zjazdu rodzinnego w 1990 roku. Udało mu się zwołać 
wtedy do rodzinnego – Bucza koło Brzeska około 150 osób 
z całej Polski. Chciał, żeby młodzi poznali starszych zanim 
odejdą z tego świata. Był czas na rodzinne poznawanie się, 
na modlitwę, wspólną mszę świętą i Anioł Pański pod Fi-
gurą na rozstaju dróg. I przy tej okazji miał przesłanie dla 
wszystkich członków rodziny: „Niech ludzie z naszej rodziny 
będą aktywni, niech będą przedsiębiorczy, twórczy i niech 
to co robią czynią zawsze w Imię Boże. Niech uczestniczą 
w życiu społecznym i religijnym tak samo, jak czynili to 
nasi Dziadkowie. Niech nie będą przeciętni. Aby starali się 
dążyć do doskonałości”. Wymagał, wiele wymagał od innych, 
tak jak wymagał od siebie. Zjazdy rodzinne były później 
kontynuowane na Jamnej, gdzie zawsze chętnie nas gościł 
i oczywiście równie chętnie… wymagał. Pamiętam próbę 
śpiewu przed mszą świętą tylko dla rodziny w kościele na 
Jamnej. Próba trwała ponad trzy kwadranse, bo śpiew nie 
wychodził nam tak, jak tego chciał.

Jan Góra – modlitwa: Proszę Cię, abym nigdy nie 
zwątpił, że to Ty prowadzisz mnie i cały świat. Pragnę wy-
konać to, co dla mnie postanowiłeś. Pragnę całym sercem 
spłacić dług z mojego życia w tych zadaniach, które zamie-
rzyłeś dla mnie. Proszę Cię, Panie o siłę i pokój duszy, o siłę 
i pokój uczuć oraz o siły potrzebne mojemu ciału. Pozwól mi 
być oparciem i drogowskazem dla tych wszystkich, którzy 
do mnie się zbliżają i oczekują mojej pomocy.

Cytaty pochodzą z publikacji: „ Pióro plebana”, „Listy do 
Uli”, „Pijani Bogiem”, Księga Pamiątkowa Zjazdu Górów, 
Pamiątka 35- lecia kapłaństwa J.W. Góry, zapis wideo 
mszy ślubnej.

Wspominali: Maria Wielgosz i Franciszek Pasula. 
Zredagował i własnymi wspomnieniami uzupełnił: 
Andrzej Pasula.
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Od początku wszystko to, co zwią-
zane jest z polskim podziemiem nie-
podległościowym jest przeinaczone, 
zakłamane, wynaturzone i odzierające 
z czci i godności tych ludzi. Wszystko - a, 
przynajmniej tak się wydaje. Bo trudno 
dostrzec coś innego w ciemnym tumanie 
spowijającym przez dziesiątki lat ich 
historie. Wśród matactw, przekleństw, 
kłamstw i cierpienia, gdzie odnaleźć 
jasne miejsce, w którym można by roz-
począć poznawanie tego, co zagrzebane 
głęboko, schowane przed światłem ? 
Dlatego najpierw trzeba zanurzyć się 
w ten lepki mrok, żeby dostrzec, jakie 
światło bije od ludzi, których bali się tak 
bardzo, że nazwali przeklętymi miejsca, 
gdzie zamordowani spoczęli, a byli oni 
przede wszystkim wierni i niezłomni. 
Dlatego groźni.

Nieodrobiona we właściwym cza-
sie lekcja historii skutkuje długim 
łańcuchem nieszczęść wlokącym się za nami codziennie. 
Teraźniejsze średnie pokolenie z dziurą w edukacji histo-
rycznej opowiada o „bandytach i mordercach”, większość 
nie rozumie, skąd się wzięli i dlaczego po wojnie dalej 
walczyli. Duża część nie rozumie, dlaczego 1 marca ma tak 
straszną nazwę, a mało kto wie lub pamięta, że ta historia 
ma swój ciąg dalszy w losach rodzin ofiar i w lukratywnych 
posadach katów, ich rodzin, a także pogodzonych ze zdradą 
„zwykłych obywateli”.

Dlatego lektur o niedawnych czasach nigdy nie za 
wiele, a o tym szczególnie. Mamy szczęśliwie w Brzesku 
uznanego autora książek 
historycznych:

Krucjata Wyklętych, 
Z bronią w ręku przeciwko 
komunie – to tytuł książki 
Andrzeja Solaka*. Promu-
jące ją spotkanie odbyło się 
w maju zeszłego roku w Auli 
Chrystusa Króla.

Książka ta inaczej niż 
zazwyczaj się przedstawia 
okoliczności działania, moty-
wy i wreszcie postawy ludzi. 
To nie tylko biografie, ale 
także złożoność postaw. Dra-
maty wynikające ze świado-
mych wyborów lub okolicz-
ności, które wymuszają życie 
poza jawną społecznością. 
To historia zapomnianego 
bohaterstwa unurzanego 
w błocie, krwi, czasem w fe-
kaliach karcerów i historia 
postaw przed konfrontacją, 
z którymi drży serce każdego 
uczciwego człowieka – jak ja 
bym się zachował? Autor po-

kazuje też inną perspektywę działania 
przekupnych zdrajców, którzy własne 
korzyści przedkładają ponad życie ludzi, 
czasem nawet przyjaciół. 

To nie jest historia z kiedyś, ta histo-
ria trwa. Ciąg dalszy tej książki można 
obejrzeć na Cmentarzu Powązkowskim, 
teraz, dzisiaj: monumentalne grobowce 
Bieruta, Marchlewskiego i obok Łączka 
z przybitymi do listewek portretami 
poszukiwanych bohaterów.

Pod koniec książki niespodzianka: 
zdumiewa i zastanawia w czasie lektury 
Krucjaty włączenie do grupy niezłom-
nych żołnierzy osób z innego świata 
historycznych opowieści. A jednak jak 
pokazuje autor łączy ich tak wiele z wal-
czącymi w Polsce ich braćmi. Niezgoda na 
niewolę, niezgoda na kłamstwo i obłudę, 
na kajdany zakładane czasem w postaci 
złotych bransoletek w zamian za zdradę.

Myślę, że trzeba przeczytać ta książ-
kę. Bardzo ją polecam Ma ona także wiele innych walorów 
patrząc od strony czytelnika: to książka popularnonaukowa, 
z dużym aparatem naukowym w postaci obszernych przypi-
sów, spisem treści właściwym pozycjom naukowym i treścią 
opisaną językiem historycznej i literackiej wyobraźni. 

Na koniec chcę dodać, że krucjata wciąż trwa. Będzie tak 
dotąd, aż znajdą się skryte pod śmietnikami i sarkofagami 
sekretarzy partii kości zamordowanych obrońców wolności. 
Będzie trwała, aż zrozumiałe będzie dla wszystkich, że o ich 
historii trzeba uczyć już małe dzieci, bo skąd mamy brać dla 
nich przykład? Z obłudy, zbrodni i kłamstwa, które kazało 

o nich zapomnieć?
P.S Od czasu promo-

cji i ukazania się książki 
na początku zeszłego roku 
zmienił się polityczny układ 
w naszym kraju. Nowe wła-
dze Polski to nadzieja na 
przywrócenie bohaterom 
należnego im miejsca, także 
w postaci własnego grobu. To 
fundusze na poszukiwania, 
liczenie się z wolą rodzin 
w sprawie budowy pomni-
ków, uroczystych pogrzebów 
i miejsc ostatniego spoczyn-
ku. Do tej pory tak nie było, 
lecz ile ludzi o tym wie?
Krystyna Serbeńska-Biel

Od Redakcji KnU:
Andrzej Solak od 1998 do 

2013 roku należał do redak-
cji wydawanego w Brzesku 
katolickiego miesięcznika 
dla młodzieży „Wzrastanie”; 
przez 10 lat był sekretarzem 
redakcji.

Lektura na marzec 
Krucjata Wyklętych, z bronią w ręku przeciwko komunie 

Wyklęci, bo niezłomni
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Dzień 1 marca to Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Tegoroczne obchody w naszej Gminie rozpoczęły 
się już 28 lutego. Wszystko to za sprawą Sołtysa Jadownik Ja-
rosława Sorysa oraz Rady Sołeckiej. Wspólnie z Burmistrzem 
Brzeska, Grzegorzem Wawryką włączyli się w Ogólnopolski 
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym”. W biegu 
uczestniczyło łącznie ponad 200 osób na dwóch dystansach 
1963 m oraz 10 km. Warto podkreślić, że w całej Polsce w bie-
gu wzięło udział ponad 40 tyś. osób. Kulminacyjne obchody 
zaplanowano na godz. 18.00. Rozpoczęły się pod pomnikiem 
poległych za Ojczyznę. Po odśpiewaniu hymnu Polski i pod-
niesieniu flagi na maszt została odsłonięta  tablica z napisem 
„Skwer Pamięci im. rtm. Witolda Pileckiego”. Następnie 
uroczystości przeniosły się do sali koncertowej Domu Ludo-
wego w Jadownikach, gdzie część artystyczną zaprezentowali 
uczniowie szkół z Jadownik: Aleksandra Dzieńska, Izabela 
Sacha, Mateusz Kopiński oraz Łukasz Rojkowicz, a całość 
dopełnił koncert Michała Jakubowskiego z zespołem oraz 
moim gościnnym występem. 

- Chociaż wiele osób nadal podchodzi do historii „Żołnierzy 
Wyklętych” z dystansem to warto podkreślić, że nie ma boha-
terów i ludzi bez skazy. Każdy z nas ma jakieś wady i popełnia 

błędy. Dlatego też pamięć i cześć o tych ludziach powraca. Nie 
chcę z patosem podchodzić do ich historii, jako jednostek, ale 
wolę podchodzić do ich historii, jako historii grupy, grupy 
żołnierzy, którzy pomimo wszystko chcieli walczyć o moją, 
naszą przyszłość. Sam osobiście wolę o nich mówić żołnierze 
Niezłomni. Kiedy żyli prawem wilka i walczyli, byli Wyklę-
tymi, teraz niech będą Niezłomnymi. Ważne jest jednak, aby 
jednostkowe historie i wydarzenia nie przewyższały historii 
prawdziwych bohaterów jak chociażby rtm. Witolda Pileckie-
go, którego obecnie imię nosi Skwer Pamięci w Jadownikach. 

Na koniec licznie zgromadzona publiczność mogła zapo-
znać się z wystawą poświęconą oddziałowi „Wiarusy” z za-
sobów IPN oraz skosztować wypieków pań z Rady Sołeckiej. 
Warto podkreślić, że sala Domu Ludowego była wypełniona 
po brzegi, co świadczy o sporym zainteresowaniu całym 
przedsięwzięciem.

 Od samego początku ( był to koniec października 2015 r.) 
było mi dane swoją pracą i zaangażowaniem tworzyć wspólnie 
tę imprezę. Mam poczucie dobrze wykonanej „roboty”. Wiel-
kie „dzięki” dla młodych artystów z Jadownik: Aleksandry 
Dzieńskiej, Izabeli Sachy, Mateusza Kopińskiego, Łukasza 
Rojkowicza oraz Michała Jakubowskiego z zespołem. Bra-

wo młodzi kibice - 
Żołnierze Niezłomni 
mieli niewiele więcej 
lat od Was, kiedy 
przeciwstawiali się 
sowieckiej władzy. 
P o d z i ę k o w a n i a 
dla oświetleniow-
ców:  Dawida Ducha 
i Michała Piękosza, 
dla dźwiękowców 
z Krzysiem Szy-
dłowskim na czele. 
Dziękuję Wam za to 
i dziękuję w swoim 
imieniu mieszkań-
com, którzy docenili 
naszą pracę i po-
twierdzili to obecno-
ścią podczas biegu 
oraz na wieczornej 
uroczystości w Domu 
Ludowym. Dziękuję 
Sołtysowi oraz ko-
leżankom i człon-
kom Rady Sołeckiej. 
Ten fakt wspólnoty 
i działania razem 
powinien być przy-
kładem tworzenia 
wielu fantastycz-
nych inicjatyw.

Michał Krzywda 
członek Rady Sołec-
kiej w Jadownikach

fot. Marek Kotfis

Narodowy Dzień Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” w Jadownikach
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Zgodnie z za-
powiedzią w nu-
merze 110 KnU, 
kontynuujemy 
wybiórcze omó-
wienie książki 
Marii Żychow-
skiej „Represje 
komunistyczne 
w Tarnowskiem 
1945-1956. Miasto 
i powiat Brzesko 
2 0 1 5 ” .  Z a z n a -
czam, że nie jest 
to pełna recenzja. 
W nawiasach po-
dane są cytowane 
strony omawia-
nej książki.

Drugą siłą polityczną, z którą komunistyczny aparat 
represji bezwzględnie walczył na Ziemi Brzeskiej w pierw-
szych latach powojennych, były niezależne, odrodzone po 
okupacji niemieckiej partie polityczne: Stronnictwo Na-
rodowe, które jednak nie zdołało sformować swych władz 
lokalnych i Polskie Stronnictwo Ludowe, nazywane wtedy 
mikołajczykowskim. Było ono wtedy najliczniejszą (w grud-
niu 1945 roku liczyło 5300 członków) i najsilniejszą partią 
w powiecie. Na 110 istniejących gromad w 86 były Koła 
Gromadzkie PSL, odgrywające dominującą rolę w radach 
narodowych. W samym Brzesku miało 29 radnych. Wszyscy 
wójtowie i sołtysi w powiecie byli członkami PSL. Ludowi 
mówcy na wiecach publicznie protestowali przeciwko sta-
cjonowaniu w Polsce wojsk radzieckich. 14 listopada 1945 
roku w Szczurowej, w czasie otwarcia gimnazjum Wojciech 
Chwala z Kwikowa mówił: Nie do takiej Polski, jaka jest 
obecnie, PSL dążył, lecz do Polski Ludowej i chłopskiej bez 
domieszki czerwonych. Natomiast przewodniczący Powiato-
wej Rady Narodowej, Stanisław Nita, na jednym z zebrań 
tego roku, powiedział do obecnego sekretarza Komitetu 
Powiatowego PPR, że Polska Partia Robotnicza nie ma 
szans rozwoju w powiecie brzeskim jako typowo chłopskim 
(por. str. 63-64).

Odpowiedź komunistów była bezwzględna. Rosnące 
grupy konfidentów i donosicieli przekazywały skrzętnie 
relacje z takich wystąpień powiatowym władzom UB 
w Brzesku i wojewódzkim w Krakowie. Na ich czele stał 
w tych latach osławiony mjr Józef Światło, który niedługo 
później uciekł na Zachód i przemawiał w rozgłośni „Wolna 
Europa”. Zachowane w IPN donosy zawierają prawie zawsze 
dopisek czytających UB - eków: Wziąć ich w rozpracowanie 
(por. str.64). Zaczęły się rewizje, podrzucanie broni, ulotek 
antyrządowych, aresztowania, procesy, wyrzucanie z pra-
cy, a nawet mordowanie członków PSL. Np. w raporcie 
z 4 października 1946 roku czytamy, że w czasie pościgu 
zastrzelono 3 członków PSL z Jurkowa, Biadolin Szlachec-
kich i Grabna, a niedługo później aresztowano 13 osób pod 
zarzutem współpracy z NSZ (por. str.68)  Represje te nasiliły 
się szczególnie w czasie dwu testów stosunku społeczeństwa 
do nowych władz: Referendum Ludowego z 30 czerwca 1946 
roku (3xTAK) i Wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 19 

stycznia 1947 roku. Te wybory przyczyniły się do ostatecz-
nego spacyfikowania i rozbicia opozycji, jaką było PSL.  
Tak pisze o tym autorka omawianej publikacji: Ogólna 
akcja profilaktyczna PUBP w Brzesku przeciw PSL przed 
wyborami zakończyła się skreśleniem z list wyborczych 
1900 osób, przeprowadzeniem 560 rewizji, aresztowaniem 
120 członków PSL… Wybory odbywały się w atmosferze 
niesłychanego terroru… Leon Rzymek z Łętowic ( wtedy 
powiat brzeski) wspomina, że została rażąco naruszona 
ordynacja wyborcza, bo bojówki UB stojące przed lokalem, 
odbierały ludziom, którzy masowo szli do wyborów, kartki 
wyborcze PSL i wciskali im kartki bloku (por, str.69,70).

Zachowane sprawozdania rejonowych Komisji Wybor-
czych pokazują ogrom represji, którym poddawano zarów-
no członków PSL w komisjach, jak i samych głosujących. 
Maria Żychowska podaje dziesiątki przykładów z blisko 20 
rejonów z terenu powiatu. Oto niektóre: - Prezes PSL został 
aresztowany pod zarzutem agitacji przedwyborczej, a z list 
skreślono 95 osób jako wrogów demokracji (Jasień);  - Po 
akcji UB wiele osób zrzekło się przynależności do PSL i od-
dało legitymacje (Jurków); - W Komisji Wyborczej byli sami 
PPR –owcy przysłani z Zagłębia Śląsko – Dąbrowskiego 
(Przyborów);  - Po akcji UB i wiecu rozwiązano Koło PSL 
a członkowie przeszli do prokomunistycznego Stronnictwa 
Ludowego (Uszew).

Po wyborach, które według powszechnej opinii zostały 
sfałszowane, rząd starał się do końca wykluczyć PSL z życia 
publicznego. Powiatowy UBP przygotował listy kandyda-
tów do aresztowania. UB –owcy kilkakrotnie (m.in.13 i 14 
grudnia) przeprowadzali rewizje w siedzibie powiatowego 
sekretariatu. Próbowano także zabierać sztandary kół PSL, 
których w powiecie było aż 44. Chciano je przekazać do 
muzeum, bo nowe władze nie pozwalały ich nosić w czasie 
święta ludowego, gdyż była na nich Matka Boska. Ludzie 
jednak oświadczyli, że powinny zostać w kościołach, bo są 
poświęcone ( por. cyt.str.76).

Kiedy w roku następnym, 1950, na zebraniu reżimowego 
Stronnictwa Ludowego w Dębnie przygotowywano program 
święta ludowego … „ob. Jan Hebda w obecności wszystkich 
zebranych wyraził się: Kto z Bogiem, Bóg z nim, kto katolik, 
niech idzie na misje a nie na święto ludowe. Na skutek jego 
wypowiedzi powstało zamieszanie i większa część obecnych 
wyszła z sali” ( por.str.76).

Opór społeczny w Brzesku i powiecie brzeskim
24 sierpnia 1949 roku o godz.20:00 zameldowano, że 

ktoś wywrócił pomnik na grobie żołnierzy radzieckich 
w Brzesku, na którym uprzednio złożono wieńce w związku 
z 3 rocznicą oswobodzenia miasta. Oddział KBW szybko go 
ustawił. Okazało się, że sprawcami nie byli, czterej osob-
nicy w wieku szkolnym, jak wcześniej ktoś poinformował, 
tylko dentysta, Julian Kołodziej i magazynier techniczny 
z Wydziału Drogowego, Jan Hebda. 4 lutego pomnik znów 
przewrócono. To jedna z informacji zamieszczona w raporcie 
przysłanym do WUBP w Krakowie (por. str.84). Być może 
takie działania były odpowiedzią na bezwzględne repre-
sje, które w poprzednich latach stosowała władza ludowa 
wspierana przez wojska sowieckie. Oto przykład: 4 czerwca 
1946 roku na terenie Biadolin, Bielczy, Borzęcina, Szczu-
rowej przybyły 3 czołgi z wojskiem. W jednym była obsługa 
sowiecka. Aresztowano 17 osób. 6 czerwca zorganizowano 

Powojenne represje komunistyczne
w Ziemi Brzeskiej
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obławę w lesie radłowskim z czołgami i autami. Dowódcą 
był Rosjanin w polskim mundurze… NKWD kontrolujące 
i kierujące PUBP, zdecydowały obsadzić przy każdym dziale 
tegoż urzędu swoich „doradców” decydujących o wszyst-
kim… 8 kwietnia 1946 roku wszyscy więźniowie z Brzeska 
zostali przewiezieni do wiezienia w Tarnowie w związku 
ze spodziewanym napadem na więzienie w Brzesku…13 
września 1946 roku 20 uzbrojonych ludzi w wierzchosła-
wickim lesie napotkało dwóch milicjantów, którym zabrano 
pistolety i amunicję. Osobnicy ci mieli na piersiach odznakę 
NSZ… W lutym 1949 roku aresztowano uczniów gimnazjum 
(6 osób) oraz organistę z Dębna… 11 czerwca aresztowano 
ks. Kazimierza Soję z Uszwi, za to, że dał 3000 złotych 
organizacji antykomunistycznej (zwolniony po 2 dniach)… 
W listopadzie 1949 roku aresztowano uczniów Państwowe-
go Gimnazjum i Liceum w Okocimiu za posiadanie broni 
i podziemną robotę. Byli to : Julian Bystroń, Władysław 
Pietrzko oraz Kazimierz Wawryka (por. str.83-85).

Represje wobec Kościoła
W pierwszym rzędzie dotykały one 

księży kontaktujących się z podziemiem 
niepodległościowym.Czytamy o tym 
w aktach PUBP w Brzesku:  - 24 kwiet-
nia 1946 roku aresztowano ks. Czesława 
Jareckiego z Jadownik, u którego zna-
leziono pistolet. Stało się to na skutek 
naiwności kapłana, któremu napotkany 
patrol UB przedstawił się jako NSZ. 
Ksiądz z radością przyznał się, ze on 
też był w NSZ, chciał nawet pokazać 
swoje rany z partyzantki… Razem z ks. 
Jareckim zatrzymano idących z nim 
Zygmunta Marmola i Romana Kitę… 
Inwigilacja objęła wszystkich kapła-
nów. Dla każdego z nich i na kleryków 
zakładano teczki osobowe… W aktach 
WSR w Krakowie znaleźć można liczne 
przykłady łamania wiary (por. str.88.)  
- W styczniu 1950 roku władze odebrały 
Kościołowi organizację charytatywną 
„Caritas” przekazując ją pod zarząd tzw. 
księży patriotów. Wymieniono też składy 
personalne oddziałów „Caritas” przy parafiach… Biskupi 
skierowali do wiernych oświadczenie wyjaśniające sytuację, 
jednak organy państwa pilnowały, by nie były one odczy-
tywane w kościołach. ( Dlatego) z nowego składu oddziału 
parafii Brzesko wycofał się ks. Józef Stal. Ksiądz Franci-
szek Janas z Łysej Góry mówił, że rząd ma wojsko, UB 
i MO, a Kościół tylko „Caritas”. Przypomniał, że „Caritas” 
był tolerowany nawet w okresie okupacji niemieckiej. Do 
PUBP trafiły meldunki z kazań w dniu 26 lutego 1950 roku 
z wszystkich kościołów w powiecie. Informowały m.in., że 
ks. Aleksander Budacz z Wojakowej odczytał ponownie list 
biskupa tarnowskiego, podkreślając, że oszczerstwa o nad-
użyciach w „Caritasie”, rozpowszechniane przez władze, są 
nieprawdziwe. Do 8 marca 1950 roku zostało rozwiązanych 
w powiecie 12 oddziałów „Caritasu” na polecenie biskupa 
tarnowskiego… Za odczytanie listu ks. biskupa w obronie 
„Caritasu” Starostwo Powiatowe karało grzywną w wyso-
kości 32 tyś. zł każdego kapłana, który się na to odważył. 
Ogólna suma kary wyniosła 700 tysięcy. (por. str. 90-91.) 

Działalność duszpasterska
Im bardziej „władza ludowa” nękała duchowieństwo 

i utrudniała organizowanie uroczystości religijnych, tym 

bardziej kapłani i wierni starali się pełnić swoje posłannic-
two. W meldunkach PUBP znajdujemy liczne tego dowody. 
W kwietniu 1949 roku na konferencjach nauczycielskich 
w Pleśnej i w Tarnowie, na których wygłaszano antyreli-
gijne referaty wyszydzające katolicyzm, w obronie wiary 
i Kościoła stanęła nauczycielka ze Szczepanowic, Agnieszka 
Zdeb. W związku z tym została decyzją Ministra Oświaty 
przeniesiona w stan nieczynny z dniem 30 stycznia 1950 
roku z powodu okoliczności nie pozwalających ze względu 
na dobro służby na dalsze zatrudnienie. Pouczono ją ustnie, 
że taki stan może trwać do 6 miesięcy ( wynagrodzenie 50 
proc.) i w tym czasie ma prawo zwrócić się o przywrócenie do 
pracy. Nauczycielka nie skorzystała z tej możliwości, wobec 
czego zwolniono ją ze służby państwowej. Dopiero w 1956 
r. Komisja Rehabilitacyjna w swym orzeczeniu uznała, że 
wymienione fakty były bezprawnymi szykanami i przywró-
ciła jej prawo nauczania. Za kilka lat, w roku 1958/59 gdy 
ponownie zabroniono nauki religii w szkołach, protestowali 
także inni pedagodzy. Przyczyną ich oburzenia było także 
usuwanie z klas krzyży. Agnieszka Zdeb zawiesiła usunięty 

krzyż z powrotem w jej sali lekcyjnej, 
informując o tym pisemnie kierowni-
ka szkoły. Zagrożona dyscyplinarnym 
zwolnieniem, broniła się odważnie, 
dzięki czemu represje ograniczyły się 
do przeniesienia jej do innej szkoły. 
Potem przeżyła jeszcze niespodziewany 
napad i postrzał. Swoją postawą zyskała 
sobie powszechny szacunek, a w 10 lat 
po tych wydarzeniach otrzymała z rąk 
biskupa Jerzego Ablewicza odznaczenie 
papieskie Pro Ecclesia et Pontifice (przy-
znawane w dowód uznania dla zaanga-
żowanych w pracę na rzecz Kościoła, na 
wniosek biskupa diecezjalnego).

Próby zamknięcia kaplicy 
szpitalnej w Brzesku

W dniu 7 lutego 1955 roku Prezy-
dium PRN zwróciło się do ks. Jakuba 
Stosura, kapelana szpitala, z prośbą 
o opróżnienie pokoju, w którym znaj-
dowała się kaplica [...] i zabranie 

przedmiotów kultu religijnego tam znajdujących się [...] 
w terminie do 15 lutego 1955 roku. Proboszcz odwołał się do 
Kurii Biskupiej, podobnie władze powiatowe. Pomieszczenie 
było rzekomo potrzebne dla poszerzenia oddziału chorób 
dziecięcych. Mimo stanowczej odmowy bpa Jana Stepy, 15 
lipca 1955 r. Prezydium PRN zaplombowało kaplicę razem 
z Najświętszym Sakramentem. Kuria Biskupia 21 lipca 
1955 r. powiadomiła o tym Episkopat Polski, zarzucając po-
gwałcenie art. 70 Konstytucji PRL, a wobec braku odpowie-
dzi 2 sierpnia 1955 r. bp Karol Pękala odwołał się do Urzędu 
ds. Wyznań, prosząc o interwencję. Skutek był jednak taki, 
że proboszcza wezwano do miejscowego Referatu ds. Wy-
znań i zażądano opróżnienia kaplicy do 25 sierpnia 1955 
r. Sprawa toczyła się później na poziomie Episkopatu, ale 
ostatecznie sprawę rozstrzygnęły wypadki październikowe 
i bp Jan Stepa 15 grudnia 1956 r. wydal dekret zezwalający 
na stałe urządzenie kaplicy p.w. Najświętszej Marii Panny 
Królowej Polski w szpitalu powiatowym w Brzesku.

Już po odwilży, w 1958 r., za odmowę zdjęcia krzyży z sal 
szkolnych w Wierzchosławicach, został zawieszony w pełnie-
niu obowiązków kierownik tamtejszej szkoły podstawowej, 
Witold Chwiałkowski. Por. str 96.

 Opr. ks. Zygmunt Bochenek

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_(teologia)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja
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Danuta Siedzi-
kówna ps. „Inka” Uro-
dziła się 3 września 
1928 roku w Gusz-
czewinie, wieś w woje-
wództwie podlaskim. 
Zamordowana  28 
sierpnia 1946 roku 
w Gdańsku w więzie-
niu przy ul. Kurko-
wej wraz z Feliksem 
Selmanowiczem ps. 
„Zagończyk”. Ostatnie 
słowa bohaterskiej 
sanitariuszki: Niech 
żyje Polska! Niech 
żyje „Łupaszko”!

Od Redakcj i : 
Wiersze kwidzynian-
ki, Barbary Lipiń-
skiej-Postawy, zna-
lazły się w książce 
„Dla Niepodległej. 
Żołnierze Wykleci 
1944-1963”, która 
ukazała się nakładem 
Społecznego Komi-
tetu Upamiętnienia 
Żołnierzy Wyklętych 
w Poznaniu.

Żołnierze Wyklęci

W rodzinnych albumach
Fotografii po nich niewiele pozostało
Wojna dawno już się skończyła
A tu ciągle konspiracja niepewność
I obawa że w ten nieludzki czas
Ktoś zdradzi doniesie wyda
Dzisiaj po latach nakazanej o nich niepamięci
Na nowo ich poznajemy
Z akt i dokumentów sądowych
Z bezprawnie podpisanych wyroków śmierci
Na fotografiach pozostali
Odważni młodzi uśmiechnięci
Generale Fieldorfie
Sanitariuszko Inko
Rotmistrzu Witoldzie
Gdzie teraz jesteście
Polska was potrzebuje
Dla was Żołnierzy Wyklętych
Znicz w naszej ulotnej pamięci
Na długo pozostanie zapalony

Dariusz Dzierwa

Inka (1928-1946)

To przecież nastolatka tylko. 
Śmieszny kołnierzyk przy sukience 
Jeszcze bawiła się przed chwilką, 
Włosy spinała tak naprędce.
A tu przysięga - słowa wielkie! 
I ona przy nich całkiem tycia:
„W obliczu Boga walczyć będzie 
Aż do ofiary swego życia”
Już tatuś z mamą dali przykład 
I czy jest wierna - patrzą z nieba. 
Śmierć czasem to powinność zwykła 
Więc się zachowa tak, jak trzeba...
Jak to jest - zabić nastolatkę?
Blask zgasić w oczach, zamknąć usta? 
Przerwać marzenia, co ukradkiem 
Snuły się nawet w celi pustej?

Ktoś wydał wyrok i żył dalej.
Ktoś milczał - nie wydobył głosu. 
Ktoś prawdy nie chce słuchać wcale. 
Ktoś ma awersję do patosu...

Lecz to zdarzyło się pod słońcem!
Umarła pięknie jak natchniona! 
Na krzyżu Chrystus konający
Otworzył Ince swe ramiona.

Barbara Lipińska-Postawa

ks. Mieczysław Nowak
Ceniony rekoleksjonista - w parafii św. Jakuba prowadził rekolekcje w 2004 r. 

Długoletni Dyrektor Krajowy Ruchu dla Lepszego Świata



12

13 luty 2016 rok. Sobota, godz. 18:00. Kościół pełen ludzi. 
Zapełnione wszystkie ławki, zajęte nawy boczne. Gdzieś 
z oddali dobiega mocny głos… Z zakrystii? Z ambonki? Dziś 
rozpoczynamy Misje Święte. To czas, który przygotował dla 
nas sam Bóg...

Z tyłu kościoła do głównego ołtarza przesuwa się proce-
sja… wielu ministrantów, lektorów, potem jakiś nieznany 
wysoki Ksiądz (okazało się że jest to diakon Roman 
Hopej, który będzie odbywał praktykę duszpasterską 
w naszej parafii). Za nim dwaj Ojcowie Misjonarze ze 
Zgromadzenia Ojców Redemptorystów z Torunia: Mar-
cin Surga i  Maciej Ziębiec, potem celebransi. Koło ks. 
Proboszcza – dwaj Seniorzy: ks. Zygmunt Bochenek i ks. 
Franciszek Kostrzewa.

W liturgii rozpoczęcia, którą przeżywaliśmy chyba po raz 
pierwszy w takiej niecodziennej formie, głos zabrał Gospo-
darz parafii: ks. Proboszcz Józef Drabik. Zaczął powitaniem 
i przypomnieniem, że misje, które dziś się rozpoczynają, są 
już czwarte w historii parafii pod wezwaniem Maryi Mat-
ki Kościoła od czasu dobudowania nowej części świątyni. 
Minęło więc ponad 30 lat… A ja najbardziej przeżyłam te 
pierwsze… Jeszcze do dziś słyszę melodię: Wróć synu, wróć 
z daleka, wróć synu, wróć … ojciec czeka …Widzę oczami 
wyobraźni jak pustą, samotną drogą, z sercem ciężkim od 
win i ze spuszczoną głową, szedł marnotrawny syn… Pamię-
tam mocny, sięgający głębi serc głos Misjonarza i nadzieję, 
jaką we mnie wzbudził zapewniając o Bożym Miłosierdziu.

W prezbiterium zaczyna się ceremoniał zapalenia świecy 
Paschalnej - światła będącego symbolem Chrystusa. Ta 
czynność będzie powtarzała się przed rozpoczęciem każdej 
Eucharystii podczas Misji. Potem pokropienie wodą święco-
ną – znakiem Chrztu - podczas którego s. Maria zaintonowa-
ła pieśń Przez chrztu świętego wielki dar…  Wydawało mi 
się, że refren zabrzmiał mocniej niż zwykle, z przekonaniem: 
Strzec wiary ślubujemy, w niej żyć, umierać chcemy. …” 

Do ambonki podszedł misjonarz Maciej. Mówił po co tu 
przyjechali, wyraził radość z obecności tak wielu parafian 
i pokorną prośbę o modlitwę w ich imieniu, by Duch Święty 
czuwał nad nimi, gdy będą pełnić ewangeliczną posługę. 
Uzmysłowił obecnym, że ich obecność w kościele to dowód 
na to, że przyszli na wezwanie Chrystusa… Ten czas jest 
święty i może przynieść trwałe owoce, wiem to z własnego 
doświadczenia…

Na zakończenie wyraził prośbę, by kapłani i uczestni-
czący w nabożeństwie ludzie świeccy, udzielili obydwu bło-
gosławieństwa… Pokornie, z pochylonymi głowami, uklękli 
na stopniach ołtarza. Zbliżyli się do nich wszyscy księża 
obecni w kościele i wyciągnęli nad nimi ręce w geście 
błogosławienia. Wszyscy świeccy także to uczynili. Ks. 
Proboszcz odczytał modlitwę… Czuliśmy się dość dziwnie… 
ale wspaniale… jakbyśmy rzeczywiście, wprost namacalnie 
byli złączeni z Jezusem nakładającym swe uzdrawiające 
ręce na głowy potrzebujących wsparcia. Nie wiem, czy inni, 
ale ja nigdy nie przeżyłam czegoś takiego.

Tematem homilii ks. Marcina w tym pierwszym dniu 
było: „Bóg szuka człowieka w Jezusie Chrystusie”. To 
jego Syn, Jezus, stał się człowiekiem, by zbawić świat… Uro-
dził się, żył i pracował jak wszyscy śmiertelnicy. Cierpiał jak 
inni i umarł na krzyżu. Bóg szuka człowieka, bo go kocha, 
bo nie chce go stracić, jest z nim w każdej sytuacji i zawsze 
poda mu rękę, niezależnie od jego grzechów, niedoskonało-
ści, poczucia bezradności i nędzy moralnej. Potrzebna jest 

tylko wiara i ufność w Jego Miłosierdzie.
W niedzielnej homilii na temat: „Bóg jest miłością” ks. 

Maciej ukazał różne obrazy Boga funkcjonujące w ludzkich 
odczuciach w przeszłości i czasach współczesnych. Rozpo-
czął od oświeceniowego obrazu Boga – zegarmistrza, który 
stworzył trudny na owe czasy mechanizm zegarka, oddał 
go ludziom i nigdy nie zainteresował się, jak funkcjonuje. 
Potem obraz „Boga – kata” (sędzia sprawiedliwy, który… za 
zło karze), „ Boga – biznesmena” ( ja Ci modlitwę –Ty swoją 
pomoc), Boga – obojętnego na ludzkie sprawy. A nawet - choć 
to zabrzmiało obraźliwie – najemnika, którego zatrudnia 
się, by spełnił konkretne dzieło: pomógł w potrzebie, ochrzcił 
dziecko, uzdrowił chorego… A potem znów nie jest potrzeb-
ny. Czasem traktujemy go jako element dekoracyjny… Nie 
wypada tak bez księdza odprawić np. pogrzebu. Wszystkie 
takie zachowania - mówił kaznodzieja - nie ujmują istoty 
Boga. Są fałszywe.

Bóg jest Miłością. On wie, czego nam potrzeba. Ale 
trzeba Go chcieć usłyszeć! Dotknąć swoją miłością. I mieć 
go w sercu. Umieć nie tyle słuchać, co słyszeć, widzieć nie 
to, co w oczach ludzi jest piękne, ale co jest dobre i ważne. 
A drogowskazu szukać w Bożym Słowie.

W poniedziałkowych rozważaniach o grzechu człowieka 
o. Marcin przytaczał dowody na to, że Dekalog zawierający 
10 przykazań Bożych tak naprawdę nie jest spisem na-
kazów, które zniewalają człowieka, podporządkowują go, 
odbierają wolność. Trzeba je odczytywać jako wskazówki na 
życie, możliwość wyboru pomiędzy mniejszym a większym 
dobrem. Spróbujmy tak na nie popatrzeć: dlaczego muszę 
np. nie niszczyć własnego zdrowia, szanować rodziców 
i starszych, nie oszukiwać i plotkować, nie ranić słowem 
i uczynkiem. Bo komu służy zło tego świata? Przynosi tylko 
ból, nieszczęście, duchową śmierć… A pomocą dla ludzi jest 
modlitwa, sakrament pojednania i Miłosierdzie Boże. 

Misyjna uroczystość pojednania we wspólnocie (to już 
kolejny dzień misji) – to było wydarzenie, w którym uczest-
niczyliśmy wszyscy: najpierw Iwona przyprowadzona spod 
filaru pod ołtarz przez O. Macieja. Ks. Piotr, poproszony na 
asystenta, nałożył jej białą szatę – symbol czystości, miłości 
i ludzkiej wrażliwości. Tacy jesteśmy i takimi chciałby nas 
widzieć Bóg. Człowieka, który jest grzeszny ze swojej natu-
ry, ale ma otwarte serce, zdolne do odczuwania, potrafiące 
drugiego zrozumieć i przytulić. Przeprosić i prosić o wyba-
czenie. Ale kiedy opęta go grzech – to serce jest spętane. 
Iwonce związano ręce. Już by nie mogła, jak wcześniej objąć 
płaczącego, potrzebującego pomocy, skrzywdzonego. Gdy to 
trwa dłużej, człowiek staje się wyobcowany, nie odzywa się, 
nie szuka kontaktu. Ks. Piotr zakrywa dziewczynie usta 
czarny szalikiem, zawiązanym na tyle głowy… Wiecie, co 
to są ciche dni?.. Trwające nieraz latami? Słowa: Nie prze-
baczę ci aż do śmierci? Tego mu nigdy nie podaruję!...Taki 
człowiek zżarty nienawiścią, upada jeszcze niżej. Nie widzi, 
czy nie chce widzieć swojej nędzy. Jest ślepy! Ksiądz Piotr 
zasłania Iwonie oczy. I stoi na środku taka biedna, spętana, 
bezbronna. O. Misjonarz mówi: Patrzcie na Iwonę. To jeste-
ście wy. Wszyscy. Ja też z moimi kapłańskimi grzechami. 
Ale i takimi Pan Bóg nas kocha. Bo jest Miłością. Może nas 
wyzwolić z grzechów, o ile zrozumiemy, przebaczymy sobie 
i innym i poprosimy o przebaczenie.

„Moje kapłańskie grzechy” – te słowa nie dawały mi 
spokoju. Jakie grzechy? Moje wątpliwości rozwiał o. Maciej 
prosząc ks. Proboszcza, Ojca parafii, by przeprosił para-

Jak przeżyłam Misje
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fian za swoje kapłańskie grzechy i księży tu pracujących. 
Lista ich była długa: brak zrozumienia innych, pośpiech, 
zniecierpliwienie, czasem spóźnienie, zbyt mała troska 
o stowarzyszenia, czasem pycha i lekceważący stosunek do 
potrzebujących wsparcia… Nie będę wyliczać dalej, bo są 
one czysto ludzkie, nasze codzienne, tyle, że od księży Bóg 
wymaga chyba trochę więcej…

Ks. Proboszcz poprosił o przebaczenie. I tak, jak przy wy-
znaniu wiary, padały pytania i odpowiedzi: Czy wybaczacie? 
Czy przepraszacie? Czy prosicie o przebaczenie? Jeżeli tak, 
to podajcie sobie ręce, poszukajcie tych, którym winniście 
przeprosiny, wyjdźcie nawet z ławek, gdy trzeba. A najpierw 
do ludzi wyjdą księża z ks. Proboszczem … I wyszli… Widzia-
łam łzy w oczach starszej pani… Powagę i zażenowanie na 
twarzach sąsiadów w ławce… To było niesamowite przeżycie. 
Pełna wspólnota. Bóg chciał, że dożyliśmy tych Misji i staliśmy 
się świadkami obecności Chrystusa wśród nas.

Nadszedł czas na osobistą deklarację każdego z uczestni-
ków kolejnego misyjnego dnia. O. 
Maciej postawił ludziom obecnym 
w kościele zasadnicze pytanie: Kim 
dla mnie jest Chrystus? Jak Go 
widzę? Czy potrafiłbym Go roz-
poznać wśród tłumu, namalować 
lub opisać? Jaki jest? Bo przecież 
inaczej widzieli Jezusa Apostołowie 
słuchający Jego słów i patrzący 
na cuda, inaczej uzdrowieni czy 
wskrzeszeni, celnik Mateusz… 
Faryzeusze gorszyli się, że jadał 
z grzesznikami, uzdrawiał w sza-
bat, odpuszczał grzechy… 

Kim jest dla mnie? Zajrzyjmy 
w nasze serca. Posłuchajmy… 
Święty Paweł w Liście do Rzy-
mian powiedział: …Jeśli ustami 
swoimi wyznasz, że Jezus jest Pa-
nem, i uwierzysz w sercu swoim, 
że Bóg wzbudził go z martwych, 
zbawiony będziesz. Albowiem 

sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje 
się ku zbawieniu.

Misjonarz zapowiedział: „Przed ołtarzem są stoliki. Na 
nich leżą małe krzyże misyjne. Podejdźmy do nich pojedynczo, 
podnieśmy je wysoko i powiedzmy Chrystusowi, że jest naszym 
Panem, że oddajemy mu całe swoje życie, bez reszty. Będzie 
to nasze publiczne wyznanie wiary”.

Najpierw księża, potem świeccy… Długo trwała procesja… 
A Lud Boży śpiewał…

Kolejny dzień (już czwartek) poświęcony w całości Duchowi 
Świętemu zmierzał do zrozumienia wielkiej wagi Trzeciej 
Osoby Trójcy Świętej, która od początku stworzenia świata 
czuwa nad nim i nad każdym człowiekiem, w każdym czasie. 
Wszyscy pamiętamy z Ewangelii Jana, że gdy Jezus zmar-
twychwstał, obiecał Apostołom, że nie zostawi ich samych, ale 
przyśle im Ducha Pocieszyciela. Ale gdy on przyjdzie, Duch 
prawdy, wprowadzi was do wszelkiej prawdy. Bo nie będzie 
mówił od siebie, lecz mówić będzie to tylko, co słyszy i oznajmi 

wam rzeczy, które mają nastąpić.
 W czasie Chrztu, a potem 

Bierzmowania, zlewa na nas 
swoje dary: mądrość, rozum, radę, 
męstwo, umiejętność, pobożność 
i bojaźń Bożą. Wielkie są owoce 
współpracy z Nim: miłość, radość, 
pokój, cierpliwość, łaskawość, 
dobroć, uprzejmość, cichość, wier-
ność, skromność, wstrzemięźli-
wość i czystość. Trzeba się dużo 
do Niego modlić… W chwilach 
szczególnie trudnych prosić Boga 
Ojca, by nam Go przysłał na ratu-
nek, mieć z Nim osobisty kontakt 
na co dzień. On potrafi zmienić 
nawet osobę skłóconą ze świa-
tem w cichego i oddanego Bogu 
i ludziom człowieka…. On potrafi 
wszystko… Módlmy się o Jego 
przyjście do naszej parafii, by 
uświęcił każdego z nas. Pochylmy O. Maciej Ziębiec i o. Marcin Surga
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W czasie tegorocznych misji parafialnych, także młodzież 
ZSP nr 2 („Zielonki”) licznie przeżywała swoje rekolekcje 
wielkopostne. Nauki dla nich głosił o. Maciej, a pomagały 
mu świeckie animatorki Daria i Asia, które złożyły świa-
dectwo swojego nawrócenia. W czasie rekolekcji o stronę 
muzyczną dbał szkolny zespół muzyczny, który przygotowała 
p. Anna Rudnik. Przez dwa pierwsze dni młodzież słuchała 

nauk o Bożej miłości i miłosierdziu, natomiast ostatniego 
dnia, uczestnicy rekolekcji zostali zaproszeni do kościoła 
Miłosierdzia Bożego, gdzie mogli nie tylko poznać to nasze 
brzeskie „sanktuarium miłosierdzia”, ale także skorzystać 
z sakramentu pokuty i pojednania. Rekolekcje zakończyły 
się Eucharystią pod przewodnictwem katechety Zielonki,  
ks. dra Marka Jawora.                          Ks. Marian Kostrzewa

głowy i poprośmy o Jego 
dary….

A potem nastąpiła mo-
dlitwa wstawiennicza: Ka-
płani nakładali swoje ręce 
na głowy podchodzących… 
i modlili się nad każdym. 
Dopełnieniem ma być wie-
czorna modlitwa o udziele-
nie darów Ducha Świętego 
wszystkim stanom parafii.

A potem był piątek – 
specjalny dzień dla mał-
żeństw. Zakończył się 
Drogą Krzyżową ulicami 
miasta. Mimo fatalnej 
pogody: deszczu, śniegu, 
wody spływającej z gór-
ki lub tworzącej bajorka 
i … zimna – brało w niej 
udział naprawdę dużo 
osób. I to jest świadectwo 
- jak później potwierdził o. 
Misjonarz.

Sobota była poświę-
cona Matce Bożej, która 
swoim „FIAT” oddała się 
całkowicie Bogu. Jest wzo-
rem cnót: wiary, czystości, 
pokory, ubóstwa, miłości, posłuszeństwa… Stanowi najkrótszą 
drogę do Jezusa… Przez jej ręce osiągniemy zbawienie.

O godz.11: 00 miała miejsce Msza św. z udziałem chorych 
połączona z sakramentem namaszczenia i modlitwą o uzdro-
wienie.

 Każdy dzień kończył się Apelem Jasnogórskim. Przy-
chodziło na niego wielu ludzi ze świecami… Niektórzy po 
raz drugi w tym samym dniu! Chwała im za to świadectwo 
pobożności i wierności!

Hasłem ostatniego dnia były słowa Jezusa: „Bądźcie moimi 

świadkami”. Było to swo-
iste podsumowanie Misji: 
słowa wdzięczności ks. 
Proboszcza dla Misjonarzy 
za trud całego tygodnia ich 
służby nie tylko w kościele, 
ale i w szkołach… podzię-
kowanie O. Misjonarza za 
tak liczny udział parafian 
w spotkaniach, za czas 
ofiarowany Bogu, by do-
świadczyć miłości i miło-
sierdzia Bożego i zobaczyć 
go w codziennym szarym 
życiu, by mieć świado-
mość własnej tożsamości 
chrześcijańskiej, popatrzeć 
na siebie oczami Jezusa 
– w prawdzie … a potem 
wytyczyć drogę, którą po-
prowadzi nas Chrystus. 
O Maciej wraził życzenie, 
by Misje przyniosły boga-
te owoce duchowe, a Ks. 
Proboszcz zaprosił Ojców 
za rok na renowację Misji 
wzorem ubiegłych lat.

Jeszcze jedno publicz-
ne wyznanie wiary miało 

miejsce pod Krzyżem Misyjnym o godz.12:00. Po każdej 
niedzielnej Mszy św. o. Misjonarze poświęcali zakupione 
krzyże i udzielali błogosławieństwa papieskiego, połączonego 
z odpustem zupełnym. Uroczystego „pożegnania” dokonano 
o godz.19.00. Ojciec Rekolekcjonista powiedział wtedy: Myśmy 
zakończyli misje. Teraz kolej na was… Posyłam Was, 
byście nieśli Orędzie Chrystusa dalej…

 Maria Dziwiszewska
fot. ks. M. Kostrzewa

Rekolekcje dla „Zielonki”
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Tradycyjne spotkanie opłatkowe 
członków i sympatyków Brzeskiego Towa-
rzystwa Regionalnego „Gryf”, związanych 
z sekcją „Brzesko w Krakowie”, odbyło się 
w tym roku 14 stycznia w piwnicy kawiar-
ni Uniwersytetu Jagiellońskiego należącej 
do Collegium Maius, przy ul. Jagielloń-
skiej 15. Głównym punktem bogatego pro-
gramu było udekorowanie prezesa BTR 
”Gryf”, Andrzeja Małysy, Medalem na 
Wstędze za zasługi dla Miasta Brzeska. 
Odznaczenie to – przyznane przez Radę 
Miasta – przekazał jej przewodniczący, 
Krzysztof Ojczyk w obecności około 30 
uczestników spotkania z Krakowa i okolic 
oraz Brzeska.

Laureatowi, który od wielu lat współ-
pracuje z naszą Redakcją, przekazujemy 
serdeczne gratulacje. Plurimos annos!

Poniżej zamieszczamy obszerne frag-
menty laudacji wygłoszonej przed wręcze-
niem Medalu.

Liczący obecnie 77 lat, urodzony 
w Krakowie, wychowywał się w Brzesku. 
Tu ukończył szkołę podstawową i Liceum 
Ogólnokształcące (matura w 1956 roku). 
Po matce Annie z Wawrykiewiczów jest związany z rodzinami 
brzeskimi m.in. Bernackich, Gładyszewiczów, Czamarskich, 
Rybickich, Maderskich i Topolskich. Ojciec, Bolesław Małysa, 
pochodził z Racławic. Był oficerem WP, nauczycielem i kie-
rownikiem szkoły podstawowej w okolicach Gór Świętokrzy-
skich. Był też współtwórcą konspiracyjnej organizacji „Służba 
Zwycięstwu Polski” a następnie „ Związku Walki Zbrojnej”, 
późniejszej AK. Jego placówka w Miedzierzy stanowiła za-
plecze oddziału majora Hubala. W kwietniu 1941 roku został 
aresztowany i wywieziony 
do Oświęcimia. W sierpniu 
1943 roku przewieziono go do 
obozu koncentracyjnego Ham-
burg – Neuengamme. Zginął 
w transporcie na Morzu Pół-
nocnym 5 maja 1945 r. Matka 
była nauczycielką. Pracowała 
razem z ojcem. Działała także 
w konspiracji. Po jego areszto-
waniu wróciła do Brzeska. Do 
końca okupacji ukrywała się 
w Tarnowie; małym Andrze-
jem opiekowała się rodzina 
w Brzesku. Po wojnie wró-
ciła do pracy w szkolnictwie 
zawodowym i podstawowym. 
Zmarła w 1995 roku.

Andrzej w latach szkoły 
średniej należał do liderów 
młodzieży licealnej. Ten rys 
jego charakteru pozostał 
w jego życiu do dziś. Chętnie 
od lat podejmuje się organi-
zowania zjazdów i spotkań 
koleżeńskich. Należał m. in. 
do Komitetu Organizacyjnego 

Zjazdu Jubileuszowego z okazji 90 - lecia 
Gimnazjum i Liceum w roku 2001. Po 
maturze studiował medycynę. Studia 
ukończył w Krakowie w 1963 roku. Jako 
lekarz pracował najdłużej w Szpitalu 
Rejonowym w Brzesku.

Był twórcą i dyrektorem Państwowe-
go Terenowego Inspektoratu Sanitarnego 
w Brzesku (1972 - 84). Przez szereg lat 
pracował także w Ośrodku Zdrowia w Pa-
leśnicy. Od kilkudziesięciu lat mieszka 
wraz z żoną Krystyną i rodziną w Kra-
kowie, gdzie w różnych okresach czasu 
pracował także jako lekarz m. in. przez 
kilka lat był asystentem w III klinice 
Chorób Wewnętrznych.

Małysowie są rodzicami czwórki doro-
słych dzieci. Córka ukończyła studia poli-
tologiczne. Najstarszy syn, po uzyskaniu 
magisterium z prawa studiował teologię 
i po święceniach kapłańskich pracował na 
Ukrainie, a obecnie we Włoszech. Średni 
syn jest aktorem po PWST w Krakowie. 
Najmłodszy ukończył studia na Papie-
skiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

Andrzej Małysa jest współtwórcą 
i członkiem krakowskiego oddziału Katolickiego Stowarzysze-
nia Lekarzy Polskich (KSLP) i działa w tym zakresie w tamtej-
szym środowisku. W roku 1995 we współpracy z późniejszym 
wiceministrem zdrowia, Kazimierzem Kaperą, był inicjatorem 
założenia i pierwszym długoletnim prezesem Oddziału KSLP 
w Brzesku. Warto dodać, że oddział w Brzesku był pierwszy 
w diecezji tarnowskiej. Z jego inicjatywy w 1999 roku powstała 
także przy parafii św. Jakuba „Wspólnota Samarytańska” 
opiekująca się ludźmi chorymi, niepełnosprawnymi i samot-

nymi w ich domach. Prowadzi 
ją do dziś pielęgniarka Mag-
da Wolak i Maria Kwiatek. 
Wspólnota Samarytańska 
była szczególnie potrzebna, 
kiedy nie funkcjonowało jesz-
cze hospicjum w Brzesku.

W 1996 roku Andrzej Ma-
łysa z Marią Babicz i kil-
koma innymi osobami pod 
patronatem ks. Proboszcza, 
utworzyli Komitet Renowa-
cji Cmentarza Parafialnego, 
który wspierał prowadzone 
wtedy liczne prace (rekon-
strukcja murów, bramy, chod-
ników, wmurowanie tablic 
pamięci utrzymanie stróża 
itp.). Fundusze pozyskiwa-
no w pierwszym rzędzie ze 
zbiórki na Wszystkich Świę-
tych. W tych latach architekt 
miejski, Małgorzata Bugaj-
ska - Pala razem z uczniami 
Technikum Mechaniczne-
go w Bochni przeprowadzi-
ła żmudną inwentaryzację  

Medal na Wstędze dla Andrzeja Małysy
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kulturalno - religijnych, patriotycznych, historycznych 
i o tematyce współczesnej. Odbywały się one w Brzesku, 
w Auli Chrystusa Króla, w parafii Maryi Matki Kościoła, 
w Centrum Kulturalno - Bibliotecznym Jana Pawła II 
i innych placówkach. Z prelegentów wspominamy: ks. 
Roberta Nęcka rzecznika prasowego kard. Stanisława 
Dziwisza, Gabriela Turowskiego - autora wielu cennych 

pozycji o Janie Pawle II, aktora 
Andrzeja Roga - z monodramem 
„Kazań Sejmowych” ks. Piotra 
Skargi.

W przełomowym dla Polski 
roku 1989, w marcu, na terenie 
Krakowa i całej Małopolski 
powstał Komitet Obywatelski, 
któremu przewodniczył działa-
jący początkowo w Tarnowie, 
późniejszy poseł i senator Ste-
fan Jurczak. Komitet ten m.in. 
przygotował i przeprowadził 
w Małopolsce 4 czerwca 1989 r. 
wybory kontraktowe. Działało 
w nim ok. 2 tysiące osób. Osta-
tecznie włączono do ścisłego 
składu tego historycznego grona 
ok. 100 osób. Są wśród nich 
Jan Rokita, ks. Józef  Tischner, 
Jerzy Turowicz i Józefa Henne-
lowa z „Tygodnika Powszechne-
go”, Maciej Szumowski - znany 
i ceniony wtedy dziennikarz 

niezależny (Gazeta Kra-
kowska). I właśnie w tej 
elitarnej, historycznej „set-
ce” znajdujemy jako jedyne 
z Ziemi Brzeskiej nazwisko 
naszego Andrzeja Małysy.

(Włodzimierz Knap 
-  Komitet  Obywatel -
ski - Zmienili Kraków 
i Polskę. Dziennik Polski 
27.02.2014) 

Na zakończenie dodaj-
my, że Andrzej Małysa jest 
inicjatorem i animatorem 
razem z rodziną i grupą 
przyjaciół niezwykle cennej 
i popularnej akcji promo-
cyjnej „Brzesko w Krako-
wie”. To działanie trwające 
od roku 2005 skupia się na 
organizowaniu - zwykle 
w Krakowie, kilka razy 
w roku spotkań (wykła-
dy, koncerty muzyczne, 
wieczory poezji, dysku-
sje, zwiedzanie wystaw, 

itp.).Uczestniczą w nich i prowadzą je ludzie, którzy są zwią-
zani pochodzeniem z Ziemią Brzeską. Zwykle przyjeżdża na 
spotkanie grupa członków „Gryfu” z Brzeska i przedstawiciele 
władz Miasta, Powiatu Brzeskiego czy placówek kulturalnych. 
„Brzesko w Krakowie”, jest ważnym forum wymiany poglądów 
na tematy naszego regionu, miejscem powstawania inicjatyw 
na rzecz jego promocji. Bierze w nim udział od 20 do 40 osób. 
Dotąd odbyło się około czterdziestu tego rodzaju spotkań.              

Ks. Zygmunt Bochenek

grobowców i nagrobków tegoż Cmentarza. Od kilku lat dzię-
ki włączeniu się grupy osób Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
działają z większym rozmachem.

 Po powstaniu przy parafii św. Jakuba Szkół Katolickich, 
Andrzej Małysa kilkakrotnie pozyskał w Arcybractwie Miło-
sierdzia w Krakowie fundusze na renowacje i wyposażenie 
budynku szkoły. Na terenie Krakowa Małysowie należeli do 
szeregu stowarzyszeń, m. in. 
Stowarzyszanie Rodzin Wie-
lodzietnych, Ku Cywilizacji 
Miłości, czy Arcybractwo Mi-
łosierdzia. Pełnili przy tym 
zwykle odpowiedzialne funkcje 
w zarządzie. Nie można pomi-
nąć jeszcze jednego elitarnego 
Bractwa. Otóż Andrzej Małysa 
jest Kawalerem Starożytnego 
Zakonu Bożogrobców, zwią-
zanego z wyprawami krzyżo-
wymi. Ten Zakon utworzyła 
grupa rycerzy na początku XII 
wieku dla ochrony Grobu Chry-
stusa w Jerozolimie i innych 
Miejsc Świętych. Obecnie do 
Bożogrobców należą nie tylko 
duchowni, ale i świeccy, także 
kobiety nazywane Damami. Do 
Polski przybyli już w drugiej 
połowie XII wieku. Obecnie 
należy do nich 260 osób. Mają 
siedzibę w Miechowie, gdzie 
wznieśli wielki klasztor 
i monumentalną bazylikę. 
Bożogrobcy, których na 
świecie jest ponad 28 tysię-
cy, prowadzą działalność 
charytatywną: pomoc dla 
chrześcijan w Ziemi Świę-
tej wspierając materialnie 
działające tam instytucje 
charytatywne, socjalne 
i kulturalne. Utrzymują 
45 szkół, do których chodzą 
także dzieci muzułmań-
skie. Wspierają 60 parafii.

Na terenie Ziemi Brze-
skiej Andrzej Małysa jest 
znany w pierwszym rzę-
dzie jako współzałożyciel 
i wieloletni prezes - od po-
nad 40 laty-Towarzystwa 
Regionalnego „Gryf’. Nale-
ży do niego obecnie ok. 60 
osób. Są to Brzeszczanie, 
a także ludzie związani 
pracą czy małżeństwem 
z Ziemią Brzeską. Można 
wyróżnić kilka zasadniczych kierunków ich działania:

• Wydawanie (kilka razy w roku) biuletynu Stowarzyszenia. 
Dotąd ukazało się 51 numerów.

• Organizowanie wyjazdów krajoznawczych i historycznych. 
W ostatnich latach były to wyjazdy do Miechowa, Cheł-
mu koło Bochni (jest tam drugi w Polsce dawny kościół 
zbudowany i prowadzony przez Bożogrobców z cennym 
muzeum) i Jamna.

• Organizowanie i sponsorowanie bardzo licznych spotkań 

Nasz Laureat z żoną Krystyną i jednym z wnuków
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Idea projektu „ Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklę-
ci – Pamiętamy!” zrodziła się spontanicznie, niecałe 2 lata 
po wprowadzeniu ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku o usta-
nowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W obecnym roku szkolnym społeczność Publicznego 
Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Brzesku realizuje 
już jego trzecią edycję.

Nadrzędnym celem projektu jest przywracanie pamięci 
o Niezłomnych Bohaterach, Żołnierzach 
Wyklętych, którzy w imię Boga, Hono-
ru i Ojczyzny walczyli w latach 1944 
– 1963 o wolną i niepodległą Polskę. 
Patronat Narodowy nad projektem ob-
jął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda w ramach ogólnopolskich 
obchodów ku czci Żołnierzy Wyklętych. 
Jest to patronat długofalowy. 

Projekt składa się z wielu zadań. 
Między innymi społeczność gimnazjum 
przeprowadziła akcję informacyjno – 
plakatową wzywającą mieszkańców 
Brzeska do wywieszenia flag w dniu 
1 Marca, w Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. 

Przy współudziale Kuratorium 
Oświaty w Krakowie gimnazjum po 
raz drugi zorganizowało małopolski 
konkurs historyczno – plastyczny 
Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, 
Wyklęci – Pamiętamy! Do udziału 
w nim zaproszono uczniów 
gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych wojewódz-
twa małopolskiego. Zadanie 
konkursowe polegało na 
wykonaniu projektu grafi-
ki (nadruku na koszulki) 
propagującej Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych oraz napisa-
niu krótkiego uzasadnienia 
wyboru wykorzystanych 
w pracy motywów graficz-
nych. Gala finałowa kon-
kursu odbyła się 4 marca 
podczas uroczystego Apelu 

Pamięci – Droga Krzyżowa Żołnierzy Wyklętych.
Mieszkańcy Brzeska wzięli udział w uroczystości, 

w dniu 5 marca. W tym roku nauczyciele i młodzież 
przedstawili losy Żołnierzy Wyklętych w konwencji Drogi 
Krzyżowej. Początkowe stacje przybliżyły sylwetki i działal-
ność podziemną: ks. Władysława Gurgacza „Sema”, majora 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, rotmistrza Witolda 
Pileckiego, podpułkownika Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, 
sanitariuszki Danuty Siedzikówny „Inki”, sanitariuszki 
Lidii Lwow „Lali”, majora Hieronima Dekutowskiego 
„Zapory” oraz starszego sierżanta Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza „Roja”. Kolejne stacje naznaczone były zdradą, 

cierpieniem, torturami, niesłusznym 
oskarżeniem, skazaniem na śmierć 
oraz potajemnym zakopaniem ciał 
w bezimiennych dołach. Końcowe 
stacje to rozpacz „Lali”, matek, żon 
i dzieci po stracie ukochanych. Pod-
czas Drogi Krzyżowej realistycznie 
przedstawiono prace archeologów 
i antropologa na kwaterze „Ł” tzw. 
„Łączce”, na Cmentarzu Powązkow-
skim w Warszawie. Nie zapomniano 
o odczytaniu nazwisk i pokazaniu wi-
zerunków sędziów i katów Żołnierzy 
Wyklętych. Ostatnią stacją był Apel 
Poległych. Przy Suplikacji Święty 
Boże uczniowie wnieśli portrety 
granych przez siebie Bohaterów. 
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej 
Żołnierzy Wyklętych przedstawiono 
prezentację ukazującą m.in. bieżące 
podsumowanie projektu.

Następnego dnia, w niedzielę 6 
marca uczniowie gimnazjum 
przeprowadzili Kwestę na 
Ekshumacje i Identyfika-
cje Żołnierzy Wyklętych. 
Do zbiórki dołączyli także 
uczniowie Zespołu szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Brzesku oraz „Strzelcy”. 
Warto zaznaczyć, że grupa 
projektowa jedzie 24 kwiet-
nia do Warszawy na pogrzeb 
Zygmunta Szendzielarza 
„Łupaszki”. Nie może ich 
tam zabraknąć. 

Barbara Górczewska
fot. Andrzej Piotrowski

Uroczysty Apel Pamięci



18

W dniu 12 grudnia 2015 roku na Jasnej Górze, pod hasłem 
„zostaliście odkupieni Drogocenną Krwią” odbyło się międzyna-
rodowe sympozjum z okazji 200-lecia Zgromadzenia Misjonarzy 
Krwi Chrystusa. W konferencji uczestniczyło ponad tysiąc 
czcicieli Przenajdroższej Krwi Zbawiciela Świata, którzy do 
tronu Jasnogórskiej Pani przyjechali z różnych stron Polski. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć przedstawicieli tych parafii 
brzeskiego dekanatu, w których regularnie odmawiane są 33 
ziarenka do Krwi Chrystusa. Sympozjum poprzedziła uroczy-
sta Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem ks. abp 
Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.

- W naszej parafii od prawie trzech lat działa 16 grup 
czerwonego różańca. W każdy pierwszy czwartek miesiąca, za 
wstawiennictwem św. Marii de Mattias, rozważamy siedem 
części tajemnicy Krwi przelanej przez Chrystusa. Na koniec 
możliwe jest ucałowanie relikwii - mówi Józef Kałuża, para-
fialny moderator w parafii św. Marcina w Gnojniku. (na zdjęciu 
w środku/obok s. Kusak). Nasza grupa modlitewna rozwija się 
dynamiczne, o czym świadczy chociażby ilość Parafian groma-
dzących się na czwartkowych modlitwach. O ile mi wiadomo, 
jest to najliczniejsza grupa w całej diecezji tarnowskiej…

Głównym prelegentem jubileuszowego sympozjum był 
ks. dr William Nordenbrock CPPS, moderator generalny 
Zgromadzenia, który specjalnie na tę uroczystość przyleciał 
z USA. Mówił m.in. o tajemnicy pojednania człowieka przez 
Krew Chrystusa oraz rozwoju charyzmatu Misjonarzy, którzy 
zaledwie od 25-ciu lat, obecni są także w Polsce. Zachęcał do 
życia duchowością Krwi Jezusa, aby w codziennym zmaganiu 
się z trudnościami w dobie panoszącej się cywilizacji śmierci 
i deptania ludzkiej godności, być wrażliwym na potrzeby 
współczesnego człowieka. 

- Misjonarze Krwi Chrystusa posługują w 22 krajach na 
całym świecie. Do Zgromadzenia należy 550 kapłanów i braci 
zakonnych. Wspólnoty Krwi Chrystusa (WKC) działają na 
terenie 28 diecezji w Polsce. W pozostałych diecezjach znaj-
dują się pojedynczy czciciele Przenajdroższej Krwi. Około 5 
tys. członków wspólnoty angażuje się w prace przy parafiach, 
posługuje chorym, więźniom, uzależnionym - mówi Barbara 
Błaszczyk, animatorka krajowa WKC.

O początkach kultu św. Marii de Mattias oraz powstania 
grup tzw. Czerwonego Różańca w parafii św. Marcina Gnoj-
niku, pisaliśmy już wielokrotnie na łamach „Kościoła nad 
Uszwicą”. W ub. roku majowy numer katolickiego miesięcznika 
„Cuda i łaski Boże” w całości poświecony był życiu świętej Ma-
rii de Mattias. Możemy tam znaleźć świadectwa wielu ludzi, 
którzy przez wstawiennictwo świętej z Valecorsa dostąpili 
cudownego uzdrowienia, a także otrzymali wiele innych łask. 

Wspomniana była także 
historia powstania grup 
Czerwonego Różańca 
w parafii św. Marcina 
w Gnojniku, która ma 
ścisły związek z życiem 
i śmiercią Stefana Rojka 
pochodzącego z sąsied-
niej Uszwi, przy którym 
znaleziono „tajemniczy” 
różaniec na 33 ziarenka. 
Warto wspomnieć, że 
w kościele św. Floriana 
w Uszwi także odma-
wiany jest Czerwony Różaniec. Krótkie „epizody” związane 
z tą formą modlitwy, ma również redaktor naczelny „Kościoła 
nad Uszwicą”, który w 2012 roku w drodze do Santiago de 
Compostella zatrzymał się w klasztorze sióstr Adoratorek Krwi 
Chrystusa w Bolesławcu, znajdującym się w pobliżu niemiec-
kiej granicy i tam otrzymał kilka materiałów informacyjnych 
i duszpasterskich dotyczących Czerwonego Różańca. Niemalże 
z tym samym czasie, inny członek naszej redakcji w drodze do 
Brukseli zatrzymał się w belgijskim mieście Bruggia, gdzie 
w Heilig Bloed Basiliek znajduje się relikwiarz Krwi Chrystusa 
… o czym wcześniej nie wiedział. W momencie kiedy „obaj 
panowie” nawiązali łączność telefoniczną, okazało się, że ks. 
Zygmunt Bochenek przekracza granicę posko – niemiecką, zaś 
Marek Białka stoi na placu przed Bazyliką w Bruggii.

- Każda modlitwa jest piękna, ponieważ prowadzi nas do 
Boga. Tym bardziej zadowalające dla nas kapłanów jest to, 
że inicjatorem nowych form modlitewnych są ludzie świeccy. 
Świadczy to o tym, że nasza praca duszpasterska nie idzie na 
marne, ale przynosi pozytywne owoce. Jest to szczególnie ważne 
teraz, kiedy dostrzegamy otaczający nas zewsząd proces laicy-
zacji społeczeństwa – mówi ks. Marian Zapiór, proboszcz parafii 
św. Marcina w Gnojniku. Kiedy dowiedziałem się, że św. Maria 
de Mattias została ochrzczona w kościele św. Marcina w Vale-
corsa we Włoszech, zaś motyw umieszczony na tabernakulum 
naszej nowej świątyni parafialnej nawiązuje do Kropli Krwi, 
którą noszą na piersi siostry Adoratki, nie miałem wątpliwości, 
że kult św. Marii de Mattias i Czerwonego Różańca zagości 
u nas na dłużej - dodaje z uśmiechem gnojnicki duszpasterz.

Sympozjum poprzedziła uroczysta Msza św. koncelebro-
wana, pod przewodnictwem ks. abp Wacława Depo, metro-
polity częstochowskiego, a zakończyło nocne czuwanie przed 
cudownym obrazem Matki Bożej, które trwało do godziny 
czwartej nad ranem.                                           Marek Białka

Zostaliście odkupieni Drogocenną Krwią 
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Pokazy misiów jeżdżących na rowerach, pieski skaczące 
przez przeszkody, foki żonglujące piłkami i inne atrakcje 
z udziałem egzotycznych zwierząt. Do tego akrobacje spor-
towe na trapezie, drążku, czy pionowej linie. To nieodłączne 
elementy barwnego widowiska, jakie większość z nas pamię-
ta z dzieciństwa, a może nawet lat późniejszych. Podobnie 
wyobrazić sobie można cyrkowe życie Andrzeja Słowika, 
które … już dobiegło kresu. 

- Gdy jechałem pod górkę drogą do Nowego Sącza, urze-
kły mnie tereny leżące po prawej stronie szosy. Z dala od 
zgiełku, ulicznego hałasu, w pobliżu naturalny drzewostan, 
spory kawałek pastwiska dla zwierząt i - przede wszystkim 
- górzyste ukształtowanie terenu, które w tej okolicy należy 
do rzadkości. To wszystko tworzyło jedną zwartą całość, 
jaka spełniała moje oczekiwania – mówił Andrzej Sło-
wik, wyliczając powody, 
jakimi kierował się przy 
wyborze lokalizacji, po-
dejmując decyzję o budo-
wie nowej bazy dla swojej 
cyrkowej „floty”. 

I tak oto właśnie, od 
2003 roku wraz z rodzi-
ną zamieszkał na tere-
nie parafii św. Marcina 
w Gnojniku. Cyrkowego 
rzemiosła, które w połą-
czeniu z fascynacją i mi-
łością do zwierząt, dało 
początek do założenia 
własnego biznesu cyr-
kowego, nauczył się pan 
Andrzej, gdy wraz z żoną 
przez jedenaście lat pra-
cował w jednym z krajów 
skandynawskich.. 

- Po prostu posta-
nowiłem wziąć „interes 
w swoje ręce” - mówił, 
kiedy w 2007 roku zde-
cydował się na krótki wy-
wiad ze mną. Opowiadał mi wtedy, że na pewno nie mógłby 
dzisiaj robić czegoś innego. Lubił prace, którą wykonywał, 
bo to było całe Jego życie i cała Jego pasja … co wielokrot-
nie zresztą podkreślał. Z zawodu był treserem zwierząt 
cyrkowych. Pochodził ze Szczawnicy. Ponad 30 lat spędził 
na arenie. Prezentował ciekawy pokaz tresury zwierząt, 
fakirów, linoskoczków, a także wszelkiego rodzaju akrobacji. 

- Muszę znać język komunikacji ze zwierzętami. One 
mnie rozumieją i ja też muszę je rozumieć, zwłaszcza na 
arenie, ale to jest cała tajemnica zawodu tresera - opowiadał 
mi wtedy, ale nigdy nie chciał zdradzić szczegółów. W 1993 
roku założył własny cyrk „Pieniny”, do którego zaangażował 
całą rodzinę, która z wielką pasją do dzisiaj wykonuje swoją 
pracę związaną z organizacją i sprawnym funkcjonowaniem 
rozrywkowego biznesu. Syn Daniel nadal jest menedżerem 
firmy, a Szymon jest jednym z najmłodszych treserów w Pol-
sce. Administracją firmy zajmuje się żona Elżbieta. Co roku 
wraz z nadejściem wiosny, cyrk „Safari” wyruszał w trasę 
objazdową po kraju, aby zachwycać widzów swoim bogatym 
programem artystycznym. Na trasie występów, znajdowało 
się również Brzesko. Na ogół, pan Andrzej wraz z całą flotą 

wyjeżdżał z początkiem marca, a wracał w listopadzie. 
Egzotyczne zwierzęta Andrzeja Słowika można było rów-

nież podziwiać na ulicach Brzeska podczas marszu Trzech 
Króli, a także w tarnowskim klasztorze o.o. Bernardynów, 
którzy wystawiają żywą szopkę bożonarodzeniową. Wielo-
krotnie na rozpoczęcie sezonu artystycznego pan Andrzej 
wraz ze swoją rodziną wystawiał w ogrodzie plebańskim 
widowisko cyrkowe, z którego całkowity dochód przeznaczył 
na budowę nowego kościoła w Gnojniku.

- To był piękny i szlachetny gest, jaki kilka razy zrobił 
dla naszej parafii. Dzięki temu konto budowy naszej no-
wej świątyni zostało zasilone o kilkanaście tysięcy złotych, 
a dzieciom sprawiło wiele radości- mówił ks. Marian Zapiór, 
proboszcz parafii św. Marcina w Gnojniku.- Mam nadzieje, 
że jego dobre czyny pójdą za Nim do nieba. Nam pozostaje 

modlić się za Jego nieśmiertelną duszę.
 Pan Andrzej w swoim życiu przeżywał również chwile 

grozy, a nawet załamania. W 2007 roku Lubelszczyznę na-
wiedziła ogromna wichura, połączona z trąba powietrzną. 
Żywioł nie ograniczał nikogo. Napotkane po drodze drzewa, 
wyrywał z korzeniami. W tym czasie odbywał się właśnie 
pokaz cyrku „Safari”. Na moje pytanie o to wydarzenie od-
powiedział wówczas krótko … Nie chcę wracać do tamtych 
chwil. To był po prostu koszmar. Zaledwie w ciągu kilku 
minut straciliśmy niemalże dorobek całego swojego życia … 
po czym z widocznym smutkiem na twarzy urwał rozmowę.

Andrzej Słowik zmarł w dniu 9 lutego 2016 roku. Miał 
60 lat. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Gnojniku. 
Ufamy, że spogląda teraz na górzyste stoki, które sobie 
upatrzył i tak bardzo umiłował, kiedy postanowił osiedlić 
się w grodzie św. Marcina, a który teraz stał się miejscem 
Jego wiecznego spoczynku. Ufamy, że z obłoków nieba spo-
gląda na swoje ukochane zwierzęta, dla których poświecił 
niemalże całe swoje życie. 

Marek Białka

Cyrkowe życie Andrzeja Słowika
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Każdy wnosi ze sobą, 
to co ma najlepszego” 
śpiewa młodzież w jed-
ne j z religijnych piose-
nek. Pan Wojciech przy-
był z Brzeska i wniósł 
do naszego środowiska, 
do naszej parafii bar-
dzo wiele dobra. Młoda 
parafianka napisała po 
pogrzebie, że był chrze-
ścijaninem z klasą...

Z pewnością wiarę, kul-
turę i styl chrześcijańskie-
go życia wyniósł  z domu 

rodzinnego, ale w życiu dojrzałym świadomie prowadził 
dalszą formację duchową. W latach studenckich w ruchu 
„Światło - Zycie”. Po zawarciu sakramentu małżeństwa 
w „Kręgu Rodzin”, Odnowie w Duchu Świętym i przede 
wszystkim w parafii.

Pierwszą jego miłością była rodzina. Czuł się powołany 
do małżeństwa i rodziny. Mówił, że kształtuje duchowość 
rodziny. Starał się budować dobre relacje, łącząc tradycyjne 
wartości z nowoczesnym podejściem do wychowania.

Drugą szkoła. Ceniony przez grono nauczycielskie 
i przez uczniów. Szkołę rozumiał jako środowisko kształ-
cenia i wychowania. Nie ograniczał się do lekcji. Wyjeżdżał 
z młodzieżą na wyprawy. Był współtwórcą spektakli gim-
nazjalnego teatru.

Zaangażowany w życie Kościoła. Przez parę kadencji 
w Radzie Parafialnej, jako zastępca przewodniczącego, 
którym na mocy prawa jest każdorazowy proboszcz. Lektor 
Słowa Bożego. Lider nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. 
Od początku w redakcji gazety parafialnej, głównie jako 
fotoreporter, bo zdjęcia to kolejna jego pasja.

Zawsze spokojny, pogodny, ochotnie podejmujący nowe 
zadania. Stały w przekonaniach, szukał argumentów 
i rozwiązań wobec ataków na Kościół i wiarę. Parafianie 
wyrażali przekonanie, że panu Wojtkowi nie dałoby się 
zamącić w głowie i sprowadzić z dobrej drogi.

Postępująca choroba utrudniała życie. Nie poddawał się. 
Miał nadzieję na udaną operację. I gdy wszystko wydawało się 

W 1919 r. została utworzona Białoruska Republika 
Radziecka, której wojska brały udział w wojnie polsko – 
bolszewickiej. W ostatniej fazie tej wojny wojsko polskie 
i siły alianckie zajęły ponownie Mińsk – stolica bolsze-
wickiej Białorusi. To, jak się wydaje wykluczało ten kraj 
z rokowań pokojowych w Rydze, chociaż w składzie delegacji 
bolszewickiej znalazł się reprezentant czerwonej Białorusi. 
Po stronie polskiej walczyły także oddziały wolnej Biało-
rusi, ale jeszcze przed rokowaniami pokojowymi w Rydze, 
siły polskie wycofały się z Mińska. To wykluczyło podział 
Białorusi na dwa państwa : wolną Białoruś i Białoruską 
Republikę Radziecką. 

iść w dobrym kierunku, nagle odszedł do wieczności. Widocznie 
wypełnił zadanie, jakie miał do spełnienia na ziemi. Z naszej 
strony pozostanie wdzięczna pamięć i modlitwa. Mamy ufność, 
że będzie z nieba nadal wspierał rodzinę, szkołę i parafię.

Ks. Józef Gurgul proboszcz z Iwkowej

Podziękowanie
Czas choroby w rodzinie jest szczególnym darem. Da-

rem - trudnym, bolesnym i wymagającym. Nasza rodzina 
z krzyżem choroby zmagała się od kilku lat. Uczyliśmy się 
z tym żyć i walczyliśmy o zdrowie i życie. W grudniu, kie-
dy mój mąż pojechał na przeszczep, pełni obaw o przebieg 
operacji czekaliśmy z nadzieją na lepsze, nowe życie. W tym 
czasie doświadczaliśmy szczególnego wsparcia od wielu, 
wielu osób. Dziwiliśmy się wtedy jeszcze razem z mężem 
tak ogromną życzliwością. Czuliśmy się otoczeni modlitwą 
w dużej parafialnej, i nie tylko parafialnej, rodzinie. Kiedy 
nagle przyszła infekcja i coraz gorsze rokowania wtedy 
ruszyła ogromna lawina modlitwy. Prawdziwy szturm 
do nieba. Msze święte odprawiane w parafii, w różnych 
miejscach w Polsce i na świecie m.in. w Ziemi Świętej, 
w Ameryce i we Wiedniu.

Wola Boża była jednak inna i pomimo wysiłku lekarzy 
nie udało uratować się tego ziemskiego życia. W tym szcze-
gólnie trudnym dla nas czasie, oprócz wsparcia duchownego 
doznaliśmy wielorakiej pomocy od osób bliskich, znajomych, 
ale też tych nowopoznanych, których Pan Bóg postawił na 
naszej drodze w Warszawie.

Wiem, że słowo dziękuję to za mało, ale pragnę je wy-
powiedzieć. Dziękuję za Msze święte, za posiłki, za pomoc 
w załatwianiu różnych spraw, za rozmowy i za każde dobre 
słowo. Proszę Boga, aby dobro wyzwolone w czasie choroby 
i śmierci mojego męża było zaczynem wielkich rzeczy i aby 
ono wróciło do wszystkich życzliwych ludzi ze zdwojoną siłą.

Za wszelkie dobro Bóg zapłać!
Marta Hamielec z rodziną

Zmarły w ub. roku śp. Wojciech urodził się i wycho-
wał w Brzesku. Przed kilkunastu laty odbyło się w na-
szym kościele misterium pt. „Chrystus, Król serc ludz-
kich”, które przygotował ze swymi uczniami z Iwkowej.

 Nim to nastąpiło, 28 lipca 1919 r. Centralna Białoruska 
Rada Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny, poparta przez or-
ganizacje białoruskie z Mińska, wystąpiła z prośbą o zezwo-
lenie na organizację sojuszniczych oddziałów białoruskich 
przy armii polskiej. 19 września 1919 r. Józef Piłsudski 
przybył do Mińska. Tam wziął udział w uroczystościach 
związanych z zajęciem tego miasta, przyjmował delegacje 
w skład których wchodzili Polacy z Białorusi, Białorusini 
i reprezentanci prawosławia, muzułmanie / Murza Murzicz/ 
i Żydzi. Wziął udział we mszy św. odprawionej przez bisku-
pa Zygmunta Łozińskiego, odwiedził sobór prawosławny 
i arcybiskupa Melchizedeka. Prezes Narodowego Komitetu 
Białoruskiego wezwał wówczas Piłsudskiego do wyzwolenia 
reszty Białorusi z Mohylewem, Witebskiem i Smoleńskiem. 
Piłsudski odpowiadając podkreślił,że jest synem tej ziemi 
i dlatego Polska przeciwstawi się systemowi gwałtów i prze-
mocy bolszewickiej. 

Chrześcijanin z klasą – Wojciech Hamielec
Wspomnienie z Iwkowej 

Polska Odrodzona i Ziemia 
Brzeska w latach 1919-1922
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Zaś podczas uroczystego obiadu, wydanego przez Ko-
mitet Polski, przekazano Piłsudskiemu kielich ofiarowany 
Tadeuszowi Rejtanowi przed rozbiorami Polski, przez 
posłów Ziemi Nowogrodzkiej. 22 października 1919 r. Jó-
zef Piłsudski – Naczelnik Państwa wydał dekret na mocy 
którego przy armii polskiej zostały utworzone, przy wspar-
ciu państwa polskiego, ochotnicze oddziały białoruskie. 
Planowano zorganizować dwa bataliony piechoty, którymi 
dowodził płk H. Konopacki. 

W 1920 r. po rozpoczęciu ofensywy przez bolszewików, 
Mińsk ponownie znalazł się w ich rekach. Na froncie w cza-
sie ofensywy gen. Michała Tuchaczewskiego na Warszawę 
pozostała w polu zaledwie kompania białoruska/ok. 100 
żołnierzy /, nie licząc służb pomocniczych. Większość tych 
żołnierzy posiadała korzenie polskie. 

Ale nie mała liczba Białorusinów walczyła po stronie 
polskiej w składzie korpusu rosyjsko – białoruskich gen. 
Stanisława Bułak – Bałachowicza. W początkowym okre-
sie jego formowania ok. 21 % żołnierzy – ochotników było 
Białorusinami. A później wchodzący w ich skład np. pułk 
miński liczył ponad 1500 bagnetów. Nie brakowało również 
Białorusinów w innych jednostkach 
wojskowych tej formacji zbrojnej. Po-
nowne zajęcie jednak Mińska / w 1920 
r./ i udział Białorusinów w tej wojnie po 
stronie polskiej, wykluczał bezpośred-
nie uczestnictwo bolszewickiej Białoru-
si w rokowaniach pokojowych w Rydze, 
chociaż nieoficjalnie jej przedstawiciel 
znajdował się w składzie delegacji bol-
szewickiej / Rosji i Ukrainy/. 

Dzień przed podpisaniem trakta-
tu pokojowego w Rydze, Sejm polski 
uchwalił demokratyczna konstytucje. 
Jednak nie spełniała ona oczekiwań 
narodu, który po zakończeniu wielolet-
nich działań wojennych spodziewał się 
prężnego i sprawiedliwego zarządzania 
państwem. Walki stronnictw politycz-
nych doprowadziły do ograniczenia 
uprawnień prezydenta wybieranego 
na siedmioletnią kadencję / np. nie 
miał inicjatywy prawodawczej, mógł 
rozwiązać Sejm przy poparciu 3/5 głosów, ale nad władzą 
wykonawczą kontrolę sprawował parlament /. 

Po zawarciu pokoju w Rydze, / 15 maja 1921 r. / nastąpiło 
rozformowanie oddziałów białoruskich. Szeregowi i młodsi 
oficerowie z „batalionów” / kompanii / białoruskiej mogli 
wstąpić ochotniczo do Wojska Polskiego. Natomiast wielu 
żołnierzy Białorusinów z oddziałów Bułak – Bałachowicza, 
po zawieszeniu broni i samodzielnych walkach tej formacji 
z bolszewikami w rejonie Kalenkowicz, pod koniec listopada 
1920 r., przeszło na stronę bolszewików / bo oddziały Bu-
łak – Bałachowicza, podobnie jak siły ukraińskie Semena 
Petlury, kontynuowały walkę z bolszewikami mimo za-
wartego rozejmu polsko – bolszewickiego/. Oddziałom tym, 
chociaż Polska udzieliła wydatnej pomocy materialnej, nie 
udało się przełamać frontu bolszewickiego. Część żołnierzy 
z tej jednostki wojskowej wycofała się do Polski i została 
internowana / w Szczypiornie, Różanie, Płocku i Radomiu 
– ok. 7 000 żołnierzy/. Inni żołnierze tej formacji starali się 
powrócić do swoich domów na Białorusi. Ale nie brakowało 
takich, którzy przeszli na stronę bolszewików. 

Tymczasem w okręgu wyborczym / nr 42 do którego 
należała Bochnia, Brzesko, Dąbrowa Tarnowska, Pilzno 

i Tarnów/, po wyborach w 1919 r. stabilizowała się sytuacja 
społeczno – polityczna. W tamtych wyborach w Brzesku naj-
więcej głosów otrzymał Związek Żydowski /ok. 56% głosów /. 
Bo Żydzi głosowali tylko na kandydatów swojego wyznania. 
Ze stronnictw chrześcijańskich znaczącą siłę polityczną 
w Brzesku reprezentowało Polskie Stronnictwo Katolicko - 
Ludowe, zdobywając ponad 18% głosów/ PSL – „Piast” -3% 
głosów/ i w Zakliczynie ponad 61% głosów/ PSL „Piast” 9% 
głosów/. W pozostałych ośrodkach miejskich i dużych wiej-
skich, najczęściej zwyciężał PSL „Piast” / w Borzęcinie po-
nad 79 % głosów, / PSKL –ponad 18 % głosów/, w Czchowie 
72% głosów / PSKL – ponad 15% głosów/, w Wojniczu ponad 
62% głosów / PSKL – 12% głosów/. W Brzesku nie małe 
wpływy, jak to ustalił w monografii PSKL dr Piotr Duda, 
miało również Stronnictwo Narodowo – Demokratyczne 
/ 12% głosów/ i PPS /ponad 7% głosów/, ale tylko druga 
z tych partii posiadała słabe poparcie w gminach wiejskich. 
W tych wyborach PSL „Piast ” zdobyło 6 mandatów, PSKL 
dwa mandaty, a PPS – jeden mandat / Emil Bobrowski/. 
Pozostałe ugrupowania polityczne nie wprowadziły w tym 
okręgu żadnego posła do parlamentu. 

PSL „Piast” dobrze się przygotowa-
ło do nowej kampanii wyborczej. Już 
7 sierpnia 1920 r. została utworzona 
Powiatowa Rada Ludowa w Brze-
sku, której działalnością kierował 
Stanisław Nita ze Szczurowej. Przed 
wyborami w 1922 r. „Piast” zakończył 
akcję organizowania Rad Ludowych 
w całym powiecie. W każdej gminie 
jednostkowej / 110 gmin/ starano się 
zorganizować Radę Ludową, bo każda 
gmina była równocześnie obwodem 
wyborczym. Rady Ludowe, jak zakła-
dano, miały organizować czytelnie, 
kasy oszczędności i pożyczek, mle-
czarnie, domy kultury, teatry ludowe, 
spółki oszczędności i pożyczek i dbać 
o rozwój organizacyjny i propagowanie 
programu PSL „Piast”, w tym reformy 
rolnej. Trudność polegała na tym, że 
na wykonanie zadań miejscowych nie 
przeznaczano żadnych środków finan-

sowych. Mimo tego przeprowadzona akcja propagandowa 
przysparzała dla stronnictwa wielu wyborców. A bywało, 
że w domach prywatnych wynajmowanych na działalność 
samorządową / bo wiele zarządów gminnych nie posiadało 
własnych siedzib lub w szkołach, albo remizach strażackich 
zakładano czytelnie, organizowano amatorskie przedsta-
wienia. Nie mało kas oszczędności i pożyczek mieściło się 
w domach prywatnych, na plebaniach, albo w szkołach. Tyle 
tylko, że kasy takie, w wielu wypadkach zakładało ducho-
wieństwo, wójt i członkowie innych ugrupowań politycznych 
i społecznych działających w parafii, czy gminie. Tuż przed 
wyborami w 1922 r. kampanią wyborczą „Piasta” w powie-
cie nad Uszwica kierował Wincenty Witos i Jan Brodacki, 
a brało w niej udział wielu działaczy i agitatorów lokalnych.

W grudniu 1920 r. „Piast” – organ PSL „Piast”- dostrzegł 
ogromna nędzę ludności wiejskiej. Która podobnie jak bez-
robocie i nędza w miastach i miasteczkach, przysparzała 
sympatyków socjalistom i zwolennikom bolszewizmu. Lu-
dzie po wsiach i miastach, a tak było również w Borzecinie, 
Czchowie, Wojniczu, Zakliczynie, Jadownikach, Jasieniu czy 
Mokrzyskach, wskutek złej gospodarki ministerstwa rolnic-
twa, kolei, czy złej aprowizacji przy narastającej inflacji, 
nie maja co jeść. Nie mają bielizny, odzieży, obuwia, opału, 

Jan Albin Goetz Okocimski
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nafty oświetleniowej. To 
doprowadziło do tego, że 
w przededniu wyborów 
– jak to zauważył „Piast” 
- walka polityczna tak 
się zaostrzyła, że „ brat 
bratu staje się wilkiem”, 
a „ walka o władzę zabiła 
sumienie u ludzi, zdepta-
ła etykę, prawdę, uczci-
wość”. Tutaj wypada mi 
dodać, że to stwierdzenie 
dotyczy właściwie prawie 
wszystkich organizacji 
politycznych, w tym także 

PSL „Piasta”. Te patologie starał się zwalczać ks. Paweł 
Wieczorek, który od 1 stycznia 1918 r. służył Kościołowi 
i Polsce w Brzesku i powiecie nad Uszwica.

Podobnie organizowało się PSK – L, dążące do utwo-
rzenia na terenie całego powiatu swoich rad parafialnych. 
Wysiłki tej akcji przyczyniły się do dużego sukcesu wybor-
czego tego stronnictwa w powiecie nad Uszwicą. Jeszcze 
w 1922 r. udało się tej partii pozyskać Franciszka Stefczyka 
- wybitnego spółdzielcę i ludowca. Bo, jak to napisał „Lud 
Katolicki” „ Pod sztandary / tej partii/ powinni iść wszyscy 
ci, którzy chcieli się przeciwstawić politycznym kłamstwom 
oraz stawianie dobra własnego i swojej partii nad dobrem 
narodu”. Bo nie brakowało takich posłów, którzy zapominali 
o narodzie, społeczeństwie i państwie polskim.

 W powiecie brzeskim kampanią wyborczą, po powrocie 
ze studiów w Rzymie, kierował ks. dr Jan Czuj z Borzecina. 
Rozpoczął on akcję wyborczą w rodzinnej wsi Borzecin. 
15 sierpnia 1922 r. poddał krytyce tak rządy Wincentego 
Witosa, jak i działalność „Piasta”. Bywało, że na spotka-
niach przedwyborczych nie oszczędzał również Jana Albina 
Goetza, od którego wypożyczał samochód, a który w tych 
wyborach był poważnym, ale osamotnionym kandydatem ze 
Związku Ziemian. W następnych dniach odbyły się kolejne 
wiece PSK – L, z udziałem ks. Jana Czuja, a to w Strzel-
cach Wielkich, Biadolinach Radłowskich i Szlacheckich, 
w Bielczy, w Brzesku / 12. IX. 1922 r./, Iwkowej, Jadowni-
kach, Porąbce Uszewskiej i Tymowej, Wojniczu i w innych 
większych gminach. W każdej z tych miejscowości zarazem 
zorganizowano parafialne komitety wyborcze PSK –L., które 
rozpowszechniały program tego stronnictwa. 

Witosa wówczas pytano „ Czy w dalszej działalności 
politycznej i w programie swojego /stronnictwa/wywiesi 
sztandar katolicki Chrystusa ukrzyżowanego. Część lud-
ności wiejskiej domagała się by Witos pod takim znakiem 
rozpoczął pracę nad zjednoczeniem ruchu ludowego i partii 
chrześcijańskich.”Lud Katolicki” wyjaśniał, że Witos stwier-
dził, że „Religia jest rzeczą prywatną; każdy jest katolikiem 
u siebie w sumieniu”. Taką odpowiedzią nie mógł pozyskać 
dla „Piasta” dużej części elektoratu wiejskiego. Bo, jak 
stwierdził „Lud Katolicki” odpowiedz taka zadawalała 
raczej innowierców, którzy i tak w powiecie brzeskim nie 
będą głosować na stronnictwo PSL – „Piast”.

Program wyborczy tej partii i Polskiego Centrum za-
kładał zjednoczenie wszystkich ugrupowań politycznych 
pracujących na rzecz wzmocnienia Polski, utworzenia silnej 
i trwałej koalicji parlamentarnej, takiej która byłaby zdolna 
przeprowadzić nie tylko program naprawy gospodarczej 
państwa,ale również przeprowadzić reformę rolną / za od-
szkodowaniem/, bronić polskiego stanu posiadania, kapitału 
narodowego i praw Kościoła Katolickiego.. 

1 lipca 1922 r. wybrano nową Radę Naczelną PSKL, 

której działalnością kierował dalej Jan Potoczek.Jego za-
stępcami zostali : Tadeusz Łubieński i ks. Józef Lubelski. 
Również pozostałe partie polityczne starały się przygotować 
do wyborów. Obok „Piasta”, PSK- L, walkę o mandaty posel-
skie, w powiecie nad Uszwica prowadzili również socjaliści, 
PPS – Lewica i ugrupowania narodowo demokratyczne. Tu 
wypada dodać, że zwalczanej zaciekle przez PSL „Piasta” 
i PSKL, PSL – Lewicy, udało się nawet utworzyć zarząd 
powiatowy i kilka kół. 

W przededniu wyborów w 1922 r. narastały również 
pretensje do biurokracji, dlatego Wincenty Witos wyjaśniał, 
że każdy obywatel musi być w urzędzie życzliwie i zgodnie 
z prawem traktowany. Urzędnicy nie powinni czekać, 
załatwiając sprawy obywateli, na ostatni dzień, w którym 
sprawę należy załatwić. Obywatel w urzędzie powinien być 
życzliwie traktowany, a urzędnik winien być jego doradcą 
w sprawach które wymagają załatwienia.

W 1922 r. w powiecie Brzesko również zwyciężyło PSL 
„Piast” zdobywając ponad 63% głosów, ale Polskie Centrum 
/ PSKL/ uzyskało 13% głosów. Zaś PPS zdobyło 5% głosów, 
a Związek Narodowy Żydów 4%, głosów. Warto dodać, że 
obok pięciu mandatów, które zdobył PSL „Piast” / W. Witos, 
Jan Brodacki, Gabriel Dubiel, Józef Berek i Jan Cieluch / 
dwa mandaty uzyskało PSKL / Antoni Matakiewicz i ks. 
Jan Czuj z Borzęcina- katecheta w Brzesku/. Przegrał wy-
bory właściciel Browaru „Okocim”, którego kandydatura 
nie uzyskała poparcia w powiecie / z wyjątkiem, Jadownik, 
Okocimia i Czchowa/. Utracili mandat socjaliści.

Natomiast w Brzesku, jak zwykle, najwięcej głosów 
oddano na listę Związku Narodowego Żydowskiego / ponad 
38% głosów/, przed Stronnictwem Katolicko Ludowym /
ponad 32 % głosów - ks. Jan Czuj/ i Łącznością Narodową /
ponad 10% głosów /,z której to listy kandydował Jan Albin 
Goetz – Okocimski. Dopiero na czwartym miejscu znalazło 
się PSL „Piast”, na które głosowało ok. 7% wyborców. Po-
dobnie było w Wojniczu. Na PSKL głosowało ok. 46 % wy-
borców, a na „ Piasta” nieco ponad 18 % głosów. Natomiast 
w Czchowie wybory zakończyły się zwycięstwem „Piasta” /
ponad 38% głosów/, przed PSKL / 20 % głosów/ i Łącznością 
Narodowa. Silne poparcie uzyskało PSKL w Borzecinie. Na 
partię ks. Jana Czuja głosowało tutaj ponad 36% głosów, 
ale zdecydowanie wygrał wybory „Piast ”, na którego głoso-
wał 55% wyborców / 1078 głosów/. Natomiast w Okocimiu 
triumfował Jan Albin Goetz, na którego oddano o ponad 40% 
ważnych głosów. W gminie tej dużą popularnością cieszyli 
się również socjaliści PPS/ zdobywając ponad 37 % głosów. 
Przy tym program 
tej partii, po agitacji 
wyborczej uzyskał nie 
małe poparcie rów-
nież w Jadownikach, 
w Jasieniu i na Brze-
zowcu i Słotwinie / 
środowiska kolejar-
skie/. „Piast” jednak 
triumfował w Ja-
downikach, Jasieniu, 
Porębie Sypytkow-
skiej, w Mokrzyskach 
i Czchowie. PSKL 
wygrała wybory na 
Słotwinie i w Brze-
zowcu. 

prof. dr hab. 
Marian Stolarczyk

Wincenty Witos

ks. Jan Czuj
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W Izraelu określa się go jako pelephone (cudowny te-
lefon), we Francji - téléphone portable (telefon przenośny), 
w Niemczech zaś - handy (poręcznik). Niezależnie od nazwy, 
telefon komórkowy stał się tak powszechny, że trudno nam 
się bez niego obyć. To nie tylko cud techniki, ale i zjawisko 
społeczne.

Powrót do przeszłości
Naszą opowieść zacznijmy od 10 marca 1876 r., kiedy to 

Alexander Graham Bell wygłosił znamienne słowa do swego 
asystenta: „Panie Watson, proszę przyjść, potrzebuję pana”. 
Była to pierwsza rozmowa telefoniczna. Odtąd rozwój tele-
fonii ruszył z kopyta, by 3 kwietnia 1973 r. przyjąć również 
formę telefonu komórkowego. Wtedy to Martin „Marty” 
Cooper wykonał pierwsze publiczne połączenie przy pomocy 
tego urządzenia. Ważyło ono 0,8 kg i miało rozmiar cegły. 
Pierwszego smsa wysłał z kolei 22-letni Brytyjczyk Neil 
Papworth, pracownik firmy Vodafone, który w ten sposób 
złożył życzenia bożonarodzeniowe swym kolegom. Było to 
3 grudnia 1992 r.

Technika udoskonalana jest z dnia na dzień. Wystarczy 
wziąć prasę branżową sprzed pięciu lat, by odnieść wraże-
nie, że dotyczy innej epoki. Dziś komórka przyobleka się 
w smartfona. W 2013 r. pierwszy raz w historii sprzedano 
więcej tych drugich niż tych pierwszych. Któż by przed laty 
pomyślał, że nieduży elektroniczny gadżet uzyska lepsze 
osiągi niż domowy PC? Słynny w latach 80. komputer Com-
modore 64 wyposażony był w pamięć RAM 64 KB, procesor 
1 MHz i rozdzielczość 320x200 pikseli z paletą zaledwie 16 
barw. W ubiegłym roku wypuszczono na rynek smartfon 
marki Commodore z pamięcią RAM 3GB, procesorem 1,7 
GHz i rozdzielczością 1920x1080 pikseli. Różnica kosmicz-
na. Przeciętny Kowalski nosi przy sobie sprzęt o większej 
mocy obliczeniowej niż urządzenia, które pozwoliły wysłać 
człowieka na księżyc.

Z ubiegłorocznego raportu Urzędu Komunikacji Elektro-
nicznej wynika, że z telefonu komórkowego korzysta 92 proc. 
Polaków, a 69 proc. ma dostęp do sieci, w tym 18 proc. do 
internetu mobilnego. Równocześnie spada liczba użytkow-
ników telefonu stacjonarnego. Czy stał się on już zbędny? 
Niekoniecznie. Jest z pewnością pomocny, gdy musimy 
odnaleźć komórkę, którą zapodzialiśmy gdzieś w domu.

Nie tylko sms
„Panie dyrektorze, przyszedł sms!” - oznajmia sekre-

tarka, a dyrektor na 
to: „Niech wejdzie...” 
Ten kawał, choć dzi-
siaj wydaje się „sucha-
rem”, pamięta czasy, 
gdy komórka służyła 
przede wszystkim do 
dzwonienia i wysyła-
nia smsów. Szybko też 
zaczęła zastępować 
inne urządzenia: ze-
garek, budzik, kalen-
darz, kalkulator, dyk-
tafon, odtwarzacz mp3 
a nawet latarkę. Teraz 
jest to kieszonkowy 
komputer z kamerą 
i dostępem do sieci, 
który umożliwia korzy-

stanie z poczty elektronicznej, serwisów społecznościowych, 
mobilnych gier i telewizji, nawigacji i konta bankowego. 
Pomaga kupić bilet na koncert czy autobus, a dzięki spe-
cjalnej aplikacji - zapłacić zbliżeniowo w sklepie. Czy to 
wciąż komórka, czy też raczej wielofunkcyjne urządzenie 
z opcją rozmawiania?

Bezdyskusyjną zaletą komórek jest możliwość wyko-
nania natychmiastowego zgłoszenia pod numer alarmowy 
112. Centrum powiadamiania ratunkowego jest w stanie 
namierzyć rozmówcę, gdy nie wie on, gdzie się znajduje, albo 
wskutek zdenerwowania nie umie tego jasno określić. Inne 
zalety? Korzystając z przenośnego telefonu, człowiek uczy 
się oszczędności w sytuacji, gdy nie może sobie pozwolić na 
nieograniczoną liczbę rozmów. W relacjach międzyludzkich 
komórka pozwala na szybszy kontakt. Ot, taki sms: kiedyś 
trzeba było napisać list, zapakować go do koperty, opisać 
ją, przykleić znaczek, pójść na pocztę, wysłać, a potem cze-
kać na dotarcie przesyłki. Dziś wystukujemy kilka słów, 
wybieramy numer i przekaz idzie w świat. Komórka może 
również, tak jak tradycyjny telefon, pomagać w relacjach 
damsko - męskich. Stwarzane przez nią poczucie bliskości 
doskonale służy flirtowaniu, wyznawaniu miłości, zrywaniu. 
No, z tym ostatnim wypadałoby uważać. Jakby nie patrzeć, 
inspiracją do napisania utworu Forever & Always był dla 
Taylor Swift nieudany związek z Joe Jonasem, który zerwał 
z nią... podczas 27sekundowej rozmowy telefonicznej. Nie 
ma to jak chłopak z klasą! 

Blisko, bliżej, smartfon Skoro mowa o relacjach mię-
dzyludzkich. Pewna kobieta znalazła lampę Aladyna. Gdy ją 
potarła, wyskoczył dżin. „Czego pani sobie życzy?”- zapytał. 
„Bardzo kocham swego męża” - odpowiedziała. - „Chcę być - 
dla niego najważniejsza. Pragnę, by zawsze spał obok mnie. 
Żeby każdy dzień zaczynał, kierując na mnie swój wzrok. By 

bez przerwy mnie doty-
kał i zabierał wszędzie 
ze sobą”. I dżin za-
mienił ją w smartfona.
Czy faktycznie nowe 
technologie wpływają 
na ograniczenie bli-
skich kontaktów? Coś 
w tym jest. „Im więcej 
się łączysz, tym bar-
dziej się odłączasz” - to 
chyba najbardziej traf-
ne tłumaczenie hasła 
kampanii społecznej, 
realizowanej w ubie-
głym roku w Chinach. 
Jej twórcy postanowili 
ukazać, jak narzędzia 
służące do utrzymy-

Komórka nasza powszednia
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wania kontaktów mogą nas odgrodzić od najbliższych. Parę 
domowych scenek: mama na kanapie z córeczką, tata z syn-
kiem przy stole i dwoje małżonków w sypialni. Jednak nie 
ma między nimi interakcji. Przeszkadzają w tym... ogromne 
telefony symbolicznie przesłaniające drugiego człowieka. 
Doskonała ilustracja tego, jak wiele czasu kradną nam 
nowe technologie. Czasu, który moglibyśmy spędzić w bar-
dziej pożyteczny sposób w „realu”.Twórca pojęcia globalnej 
wioski, Marshall McLuhan, zauważył, że nowe technologie 
są przedłużeniem ludzkiego ciała. Tak stało się z lornetką 
(przedłużenie oczu), samochodem (nóg), pilotem od telewizora 
(ręki).Tak też jest z komórką. Dzięki tym „protezom” czujemy 
się silniejsi i sprawniejsi. Z badań wynika, że statystyczny 
Polak dzwoni z komórki 38 razy w tygodniu, wysyła 36 
smsów i 4 mmsy. Choć telefon ma pomagać w kontaktach, 
nierzadko je zastępuje. Z pewnością u źródła problemu leżą 
indywidualne cechy każdego człowieka, jednak faktem jest, 
że dawniej, gdy telekomunikacja nie była dobrze rozwinięta, 
a o telefonii mobilnej w ogóle nie było mowy, młodzi ludzie 
i tak wiedzieli, gdzie i o której wyjść, aby spotkać znajomych. 
Dziś jesteśmy o te i inne umiejętności jakby ubożsi.Wiemy, 
jak działa komputer, smartfon, wi-fi, nawigacja i telewizja 
cyfrowa. Umiemy obsługiwać Photoshopa i Excela. Ale czy 
potrafimy włączyć pralkę?

CZY JESTEŚ NA SMYCZY?
Kilka lat temu pojawiła się nowa jednostka chorobowa 

- fonoholizm, czyli uzależnienie od telefonu. Choć brzmi za-
bawnie, dla wielu stało się smutną rzeczywistością. Terapie 
wychodzenia z fonoholizmu podejmują nie tylko dorośli, ale 
również młodzież i dzieci (!).

Skutki obsesyjnego korzystania z telefonu bywają rów-
nie opłakane jak następstwa innych nałogów. Jak rozpoznać 
zagrożenie? Czerwone światło zapala się, gdy osoba:
• przywiązuje wyjątkową rolę do telefonu komórkowego: 

komórka towarzyszy jej w każdej wykonywanej czynno-
ści; cały czas musi ją mieć przy sobie,

• czuje niepokój, staje się nerwowa, nadpobudliwa, jeśli 
nie ma ze sobą komórki,

• czuje przymus nieustannego kontaktowania się z innymi 
przez telefon (nie tylko poprzez smsy czy rozmowy, ale 
korzystając również np. z komunikatorów z dostępem 
do internetu),

• unika kontaktów bezpośrednich, woli kontaktować się 
telefonicznie.
Już w 2011 r. 36 proc. nastolatków (w wieku 12-19 lat) 

mówiło, że nie wyobraża sobie życia bez telefonu komórko-
wego. Na pytanie „Co byś zrobił, gdybyś zapomniał zabrać 
telefonu”, prawie co trzecia osoba odpowiedziała: „Na pewno 
wróciłbym się do domu”. Uważajmy i korzystajmy z głową.

KORZYSTAJ BEZPIECZNIE
Cały czas trwają badania nad szkodliwością wpływu 

promieniowania elektromagnetycznego, emitowanego przez 
komórki 
• ogranicz do minimum korzystanie z telefonu komórko-

wego
• o ile możesz, trzymaj telefon w odległości 5-15 cm od 

ucha lub włącz tryb głośnomówiący 
• podczas snu nie trzymaj komórki w pobliżu głowy 
• przechowując telefon w kieszeni, skieruj go klawiaturą 

w stronę ciała 
• najlepiej nie noś go w kieszeni spodni: ma to negatywny 

wpływ na płodność 
• unikaj trzymania komórki w kieszeni na piersi 
• nie korzystaj z telefonu, przebywając w metalowej kon-

strukcji (np. winda czy pociąg) 
• nie używaj słuchawek przewodowych do telefonu, bo 

bardzo zwiększają promieniowanie (wybierz słuchawki 
bezprzewodowe) 

• kobiety w ciąży nie powinny używać komórki 
• trzymaj telefon z dala od noworodków 
• komórki nie powinny być używane przez dzieci poniżej 

15. roku życia 
• poszukaj aparatu telefonicznego o niskim współczynni-

ku SAR, stanowiącym informację, jak dużo emitowanej 
energii pochłania nasz organizm.

KORZYSTAJ KULTURALNIE
• wyłącz dzwonek telefonu w kinie, teatrze, kościele i pod-

czas innych spotkań publicznych 
• nie odbieraj telefonu w restauracji: wyjdź na zewnątrz, 

by porozmawiać 
• nie używaj komórki podczas prowadzenia auta: zwiększa 

to pięciokrotnie ryzyko wypadku 
• poza wyjątkowymi sytuacjami nie odbieraj telefonu, gdy 

właśnie z kimś rozmawiasz 
• konwersując przez telefon w autobusie czy pociągu, miej 

na uwadze innych pasażerów 
• nie dzwoń do nikogo po godzinie 22 i przed 8 rano, chyba 

że to sprawa nadzwyczajna 
• gdy się dodzwonisz, najpierw się przedstaw 
• staraj się być miły przez telefon: chodzi o język i ton głosu.

Autor jest wykładowcą Wydziału Zamiejscowego 
Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli

Przedruk: dwutygodnik młodzieży 
katolickiej „Droga” nr 2, 2016
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Już po raz kolejny, Parafianie z Gnojnika zorganizowali 
zabawę walentynkową, z której całkowity dochód -12.840,00  
przeznaczony zostanie na dalsze prace przy budowie nowego 
kościoła. Tym razem do tańca przygrywał zespół „Babiorze” 
z Tymbarku, zaś na stołach nie zabrakło smacznych ciast, 
wykwintnych potraw oraz kilku gorących dań. Oprócz 
kulinarnej uczty i dobrej zabawy, uczestniczy balu mogli 
wesprzeć konto budowy kościoła p.w. Matki Bożej Fatim-

skiej, którego konsekracja planowana jest na 2020 rok.  
- Cieszę się, że wielu Parafian tak aktywnie włączyło się 
w przygotowanie tegorocznej zabawy. Cieszy mnie również, 
że wiele młodych par postanowiło świętować dzień św. 
Walentego razem z nami, dołączając tym samym swoją 
niewielką cegiełkę do naszej nowej świątyni - mówił ks. 
Marian Zapiór, proboszcz parafii. 

(M.B.)

Bal Walentynkowy

Studenci UTW w okresie bożonarodzeniowym spotka-
li się w „Piwnicy brzeskiej” na spotkaniu opłatkowym. 
Uroczystości tej przewodził ks. Zygmunt Bochenek, który 
odczytał Ewangelię św. Łukasza. Następnie pobłogosławił 
przygotowane opłatki. Podkreślił również znaczenie zdoby-
wania wiedzy, poznawanie świata oraz prawdy – tej, która 
dana jest od Boga.

Dwie nasze koleżanki wprowadziły nas w nastrój wigi-
lijnej wieczerzy swoimi wierszami. Zrobiło się świątecznie 
i radośnie, widoczna była wzajemna życzliwość i nawet łzy 
wzruszenia. Podaliśmy sobie ręce i utworzyliśmy przyja-
cielski krąg – życzeniom nie było końca. 

Akcja „Podarujmy Dzieciom Gwiazdkę” stała się już 
w Brzesku tradycją. Rodzina Kolpinga wraz z Seniorami 
przekazała Podopiecznym z Domu Pomocy Społecznej 
prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek 
NMP NP wiele wspaniałych prezentów. Powitano nas  
w świetlicy, przy pięknie przystrojonej choince. Czynności 
gospodyni pełniła siostra 
Janina, która ciepłym, gło-
sem uspokajała na wstępie 
rozrabiającą gromadkę 
(osoby, które mogły przyjść 
do świetlicy). Niektórzy 
z podopiecznych ze wzglę-
du na stan psychofizyczny 
pozostali w łóżkach – Ci też 
zostali obdarowani.

Spotkanie to cieszyło 
się powodzeniem. Swoją 
obecnością i prezentami 
wywołaliśmy radość, która 
malowała się na twarzach 
mieszkańców, a w naszych 
oczach błysnęły łzy – my-
ślę, że szczęścia, że komuś 
można zrobić przyjemność. 
Tego typu spotkania przy-
noszą tyle samo wzruszeń 
i satysfakcji zarówno obda-
rowanym, jak i obdarowu-
jącym. To nic, że zabrakło 
śniegu, to nic, że Mikołaj 

Wszyscy wszystkim ślą życzenia 

„Podarujmy Dzieciom Gwiazdkę”

Spotkanie to uświetnił swoją grą kabaret „Sprawa 
drugorzędna”. Zespół zaprezentował program, na który 
złożyły się piosenki Jana Kaczmarka oraz wiersze Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Załuckiego, 
Andrzeja Waligórskiego, Jana Twardowskiego, Romana 
Bradstaettera i Kaźmierza Musiała. Ponadto artyści 
śpiewali kolędy a studenci razem z nimi. Podziwialiśmy 
rodzimych artystów: ich grę, zaangażowanie i talent. 
Obdarzyliśmy ich licznymi brawami. I tak w atmosferze 
pokoju i przyjaźni szybko minął czas spotkania. 

Emilia Zydroń

coraz starszy – ale radość była ogromna. 
Rodzina Kolpinga w Brzesku gorąco dziękuje wszystkim 

tym osobom, którzy przyczynili się do tej eksplozji radości 
i praktycznej korzyści z darowanych prezentów przezna-
czonych dla 50-ciu podopiecznych. 

Emilia Zydroń
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Największe święta chrześcijańskie: Boże Narodzenie 
i zbliżającą się Wielkanoc, przeżywamy w „wymiarze” wiary 
w Ziemi Świętej, zwłaszcza w Betlejem i Jerozolimie. Każdy 
kościół w tym czasie dzięki bogatej liturgii sprawowanej 
w biblijnej oprawie, staje się dla nas Betlejem z Grotą Na-
rodzenia i Jerozolimą z Drogą Krzyżową i miejscem Zmar-
twychwstania naszego Zbawiciela. Ale jednak wychowani od 
dziecka w tej tradycji pragnie-
my choć raz w życiu przeżyć 
coś więcej – pielgrzymować 
fizycznie do tych Świętych 
Miejsc, dotknąć je, ucałować, 
popatrzeć… Ta nasza polska 
pobożność, kolędowa i pasyj-
na ( a także coraz bardziej 
paschalna) sprawia, że chyba 
od upadku komunizmu nale-
żymy obok Włochów, Amery-
kanów i Rosjan do pierwszej 
czwórki, czy trójki krajów 
świata, z których przybywa 
do Ziemi Świętej najwięcej 
pielgrzymów. Są w naszym 
kraju biura pielgrzymkowe 
i firmy turystyczne, które od 
wczesnej wiosny do jesieni, co 
tydzień wysyłają kilkadziesiąt 
osób do Kraju Pana Jezusa. Jesteśmy wdzięczni tym, którzy 
nam tę naszą Pierwszą Duchową Ojczyznę przybliżają. 
W Małopolsce, w naszym regionie, należy do nich, choć 
nie jest dyrektorem biura pielgrzymkowego, czy oficjalnie 
przewodnikiem turystycznym Wiśniczanin z pochodzenia 
a obecnie mieszkaniec Miechowa, w którym od XII wieku 
jest sławna Bazylika Grobu Pańskiego i siedziba Zakonu Bo-
żogrobców – nasz Przyjaciel, red. Kazimierz Olchawa. Przez 
ponad 10 lat był filarem redakcji wydawanego w Brzesku 
ogólnopolskiego miesięcznika dla młodzieży „Wzrastanie”, 
w którym często pisał o Ziemi Świętej. 

Na początku marca prezentował w naszym brzeskim 
Centrum Jana Pawła II, przy wypełnionej po brzegi sali, 

fotorelację z kolejnej swej wyprawy do Ziemi Świętej śla-
dami założyciela Miechowa, chyba pierwszego Polaka – ry-
cerza wypraw krzyżowych z XII wieku, Jaksy Gryfity. Ta 
fotorelacja była połączona z prezentacją książki – albumu 
a równocześnie antologii jego twórczości dziennikarskiej 
– reportera i mistrza fotografii. Teksty były zamieszczane 
w „Gazecie Krakowskiej”, w naszym „Wzrastaniu” a od 
25 lat w wydawanym przez niego ciekawym, regionalnym 
miesięczniku „Gazeta Miechowska”.

Wielu uczestników spotkania w Centrum otrzymało ją 
w upominku, inni ją nabyli. Na zakończenie podaję, że w tej 

prywatnej antologii dziennikarskiej 
jest jeden bardzo aktualny tekst: 
„Trzecia wyprawa śladami Jaksy 
Gryfity do Ziemi Świętej”.        Tym ra-
zem – pisze K. Olchawa – była to inna 
wizyta, odbywała się na zaproszenie 
strony arabskiej (palestyńskiej)… 
i podobnie jak Palestyńczycy, mogłem 
doświadczyć tego, co przeżywają 
oni codziennie, czyli szczegółowej 
kontroli przy przekraczaniu kolej-
nych punktów granicznych, czasami 
kilkugodzinnego stania w punkcie 
granicznym, mimo, iż Żydzi są prze-
puszczani bez jakichkolwiek utrud-
nień…(str. 234).

W najtrudniejszym położeniu są 
Palestyńczycy – chrześcijanie, którzy 
są między „młotem a kowadłem” 
i stanowią wciąż topniejącą mniejszość 

wśród Palestyńczyków – Arabów mahometan, a z drugiej 
strony są ofiarami dyskryminacji ze strony administracji 
izraelskiej. Chrześcijanie w Ziemi Świętej – świadkowie 
„Piątej Ewangelii” i stróże tych Świętych Miejsc dla ponad 
miliardowej liczby katolików na świecie, dla prawosławnych        
i protestantów – są coraz bardziej zagrożeni i potrzebują 
naszej pomocy.

Pamiętajmy o tym przynajmniej teraz, w Wielki 
Piątek, kiedy w czasie adoracji Krzyża możemy złożyć 
na ten cel ofiarę do skarbony. Wyślijmy także „S.O.S. 
dla Ziemi Świętej” w postaci sms, na konto podane 
na ulotce na stronie 27.

Z. B.

Medal „Dei regno servire” ustanowiony został w 2009 roku przez bp. Wiktora 
Skworca w uznaniu za zasługi świeckich w dziele budowania Królestwa Bożego 
w Diecezji Tarnowskiej: za aktywny udział w życiu religijnym, duszpasterskim, 
katechetycznym i kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem działalności 
dla parafii. Medale wręczał ks. biskup Andrzej Jeż na zakończenie niedzielnych 
uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w tarnowskiej Katedrze w dniu 
22.11.2015.W tym roku wręczono: 9 złotych i 31 srebrnych medali.

Z parafii Jadowniki p.w. św. Prokopa Opata, medale otrzymali:
Złoty medal - Stanisław Świerczek - członek Akcji Katolickiej, autor książek 

poświęconych parafii i lokalnej wspólnocie, współtwórca projektów tablic pamiąt-
kowych i pomnika św. Jana Pawła II;

Srebrny medal - Celina Olchawa, członek parafialnego oddziału Akcji Kato-
lickiej, mocno zaangażowana w życie parafii. 

Uhonorowanie medalem - powiedział ks. bp. Andrzej Jeż - to znak uznania 
i wdzięczności naszego lokalnego Kościoła.

 Stanisław Świerczek

Służyć Królestwu Bożemu

S.O.S. dla Ziemi Świętej
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