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Przestańmy być kibicami ŚDM, wyjdźmy na „boisko”
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FOTOREPORTAŻ Z PRZYGOTOWAŃ DO ŚDM W DEKANACIE BRZESKIM



3 

Tempus fugit! Czas ucieka! Tempus urget! Czas nagli! 
Jakże aktualne są te łacińskie powiedzenia kilka tygodni 
przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży! Po raz 
kolejny oddajemy głos koordynatorowi przygotowań 
w dekanacie brzeskim, ks. Marianowi Kostrzewie. Od-
powiada on na powtarzające się najczęściej pytania.

W jaki sposób pielgrzymi dotrą na wydarzenia cen-
tralne do Brzegów? 

Sprawa ta została wyjaśniona w artykule p.t. „Miłosierdzia 
pełno po Brzegi”… zamieszczonym w GN nr 24 z 12 czerwca 
b. r. Watykan jasno określił, że to ma być pielgrzymka. Jedni 
pójdą 13 km z Krakowa, inni zaparkują samochody przy drodze 
krajowej nr 94 i przejdą 10 km, a jeszcze inni podjadą pociągiem 
do Podłęża i zostanie im do przejścia kilka kilometrów. Tak 
czy inaczej, jakiś fragment trasy trzeba będzie pokonać pieszo.

A co  z kwestią  bezpieczeństwa podczas  głównych 
uroczystości w Brzegach?

Temat ten został także wyjaśniony w powyższym artykule. 
Przypomniano, jak media biły na alarm w marcu po przecie-
ku do prasy raportu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, 
a zwłaszcza fragmentu, w którym stwierdzono, że miejsce to 
jest źródłem wysokiego ryzyka dla życia i zdrowia ludzi. Cho-
dziło konkretnie o problemy z ewakuacją ze względu na zbyt 
wąskie drogi, mosty, wiadukty, sąsiedztwo linii wysokiego na-
pięcia i brak melioracji. Już wtedy jednak bp Damian Muskus, 
odpowiedzialny w archidiecezji krakowskiej za przygotowania, 
uspokajał, że o tych wszystkich zagrożeniach wiadomo było 
od początku i są one sukcesywnie usuwane. Dziś już mamy 
drogi i mosty, słupy wysokiego napięcia zostały przeniesione 
lub wygrodzone, inne zaś dostawca energii wyłączy na czas 
wydarzenia. A co do odwodnienia terenu to i w tym kierunku 
zostały wykonane prace, choć trzeba pamiętać, że przy dużych 
deszczach na trawiastym podłożu musi pojawić się błoto, 
o czym nie trzeba nikogo przekonywać, kto był np. w Starym 
Sączu na spotkaniu z Ojcem Świętym JP II.

Wiemy już, że w naszej parafii będą mieszkać młodzi 
Węgrzy i duża grupa Francuzów. Jakiej jeszcze narodowo-
ści można spodziewać się w Brzesku w innych parafiach? 

Nasz dekanat będzie gościł młodzież różnych krajów. Np. 
w parafii Miłosierdzia Bożego, w Jadownikach i Okocimiu oraz 
w Uszwi będą zakwaterowani młodzi języka francuskiego. 
W Jasieniu oprócz Francuzów również będzie mieszkać grupa 
młodzieży z Czadu, ponieważ przyjadą z ks. Misjonarzem, któ-
ry kilka lat temu posługiwał w Jasieniu. Z kolei na Słotwinie 
-Włosi, a w Gnojniku i Gosprzydowej - Polacy.

I ostatnie pytanie: w jaki sposób, oprócz modlitwy, 
można jeszcze pomóc w przygotowaniach do ŚDM?

Powiem od siebie, że takie pytania najbardziej radują serca 
organizatorów. Bo wobec przygotowań do wizyty Papieża, moż-
na przyjąć postawę podobną, jak do mistrzostw w piłce nożnej 
EURO 2016. Miliony patrzą, obserwują, kibicują, podziwiają 
lub krytykują jak 22 chłopa w pocie czoła biega po boisku. 

I rzeczywiście, podobnie jest w organizacji ŚDM – dużo 

kibiców, a mało tych, którzy czują się odpowiedzialni, którzy 
są świadomi, że tak wielka praca sama się nie zrobi.

Nasze najważniejsze potrzeby są jeszcze takie:
* Ze względu na zakwaterowanie w szkołach dużej ilości 

pielgrzymów, może zdarzyć się, podobnie jak to ma miejsce 
na PPT, że będą oni prosić mieszkańców okolicznych domów 
czy mieszkań o skorzystanie z łazienki. 

* Wiemy, że w naszej parafii będą mieszkać Węgrzy i Fran-
cuzi. Dlatego szukamy osób, które znają te języki. 

* Nadal szukamy miejsc dla 400 pielgrzymów. Jak już 
nieraz wspominaliśmy, nasza parafia liczy ok. 2300 gospo-
darstw domowych, a do tej pory 230 rodzin otwarło swoje drzwi 
i wyraziło gotowość do podjęcia przez kilka dni drobnej ofiary 
rezygnacji z pewnych przyzwyczajeń i prywatności. 

Kilka tygodni temu nasze miasto odwiedziła Konsul ge-
neralna Węgier z prośbą, abyśmy zatroszczyli się o tych piel-
grzymów z Węgier, którzy jeszcze potrzebują u nas noclegów. 
Dlatego widząc, że od kwietnia deklaracje praktycznie nie są 
już składane, ośmieliliśmy się przez młodych wolontariuszy 
poprosić rodziny, które już złożyły deklarację, na przyjęcie 
dodatkowych osób. 

Po wizycie wolontariuszy u rodzin przyjmujących pielgrzy-
mów potwierdziło się, że mamy opory przed przyjęciem piel-
grzymów ze względu na to, że chcielibyśmy ich umieć zabawiać 
rozmową, a nie znamy żadnego języka obcego, chcielibyśmy po 
staropolsku ugościć, tzn. chcielibyśmy, aby każdy pielgrzym 
miał zapewniony nocleg w łóżku, pościel, i inne wygody. 

Jednak, w tym miejscu chciałbym uspokoić, gdyż po in-
tensywnym dniu pielgrzymi będą zmęczeni i ich podstawową 
potrzebą będzie umyć się i iść spać nawet na podłodze, bo 
każdy pielgrzym będzie mieć własną karimatę i śpiwór.

Martwi nas jednak fakt, że są też parafianie, którzy mają 
bardzo dobre możliwości przyjęcia pielgrzymów, a jednak za-
mykają się przed nimi. Za nich trzeba modlić się o wyobraźnię 
miłosierdzia.

Kiedy spotkaliśmy się z panią Konsul u Burmistrza Brze-
ska zrozumiałem, że pielgrzymi i ci, którzy ich reprezentują 
patrzą na nas, jak na ludzi świętych, wybranych przez Boga. 
Dla nich wystarczy to, że przecież mieszkamy niedaleko 
miejsca, gdzie Pan Jezus objawiał się siostrze Faustynie 
w Łagiewnikach, że tak blisko mamy do światowego centrum 
Miłosierdzia Bożego, a nawet dlatego, że Jan Paweł II praco-
wał na swojej pierwszej parafii blisko Brzeska, w Niegowici. 
Ten ich sposób postrzegania nas, do czegoś nas zobowiązuje.

Dlatego proszę niezdecydowanych, aby przestali być kibica-
mi ŚDM, i wyszli na boisko. Sędzią jest Bóg, a w tej grze mamy 
obowiązek stać się dla nich świadkami Bożego Miłosierdzia. 
Pielgrzymi oczekują, że brzeszczanie to ci, którzy nie tylko 
znają naukę Jezusa o miłosierdziu, ale także ją wypełniają. 
Deklaracje przyjęcia pielgrzymów są nadal wyłożone na ostat-
nich ławkach nawy głównej naszego kościoła. Pokażmy całemu 
światu, co w praktyce znaczy hasło ŚDM: „Błogosławieni 
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Poczuć Bożego bluesa !
Ostatnie okręgowe spotkanie zgromadziło w parafii Mi-

łosierdzia Bożego prawie 100 młodych ludzi. - Chcemy się 
dobrze przygotować do Światowych Dni Młodzieży. Uwiel-
bieniem, tańcem, śpiewem, flagą i modlitwą poczuć Bożego 
bluesa - mówi Marta Bąk. Trzy dni wypełniły warsztaty 
flagowania, modlitwy, uwielbienia tańcem, spotkania forma-

cyjne, konferencje, Eucharystia, śpiewana Koronka do Miło-
sierdzia Bożego na płycie Rynku, wspólne przygotowywanie 
posiłków, koncert zespołu Stróże Poranka, Arkadio, basen. 
- To wszystko integruje grupę. Możemy się sprawdzać na róż-
nych płaszczyznach, ale też zakosztować już tych wydarzeń, 
które będą miały miejsce już za kilkadziesiąt dni - zauważa 
ks. Przemysław Podobiński. Jak przekonuje Dorota Kurow-
ska, chodzi też o to, by to dobrodziejstwo rozsiewać na inne 
parafie - Jeżeli tańca, flagowania, uwielbienia nauczymy 
małe grupy, to potem oni wracają do siebie i uczą następ-
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Ksiądz Janusz Skrzypek
„Powołałeś mnie 

jak Piotra od 
codziennych, 

zwykłych spraw.”

W środę  25 
m a j a  k s .  J a -
nusz Skrzypek, 
proboszcz Para-
f i i  Św. Urszuli 
w Gosprzydowej 
obchodził srebr-
ny jubileusz ka-
płaństwa. Przed 
południem uczest-
niczył razem z ko-
legami kursowy-
mi we Mszy św. 
dziękczynnej pod 
przewodnictwem 

Księdza Biskupa Ordynariusza w Bazylice Katedralnej 
w Tarnowie, natomiast w kościele parafialnym odprawił 
dziękczynne nabożeństwo w godzinach wieczornych. 
Koncelebrowali jego koledzy - rodacy z Mielca- skąd 
Ksiądz Jubilat pochodzi: ks. Wojciech Werner, ks. An-
drzej Surowiec i  ks. Artur Mitoś. Parafianie świętowali 
jubileusz swojego Proboszcza w niedzielę 29 maja 2016 
r. uczestnicząc w uroczystej sumie w intencji Jubilata. 
Po Mszy św. życzenia w imieniu parafian złożył prze-
wodniczący Rady Parafialnej Paweł Prus. Niesiemy Ci 

nych. Tak było na przykład w Jadownikach. Przyjechali na 
nasze spotkanie okręgowe ze swoim duszpasterzem. Od nas 
zaczął się ich taniec, zaszczepili go w swojej parafii, dziś już 
mają swoje układy do hymnu i podczas tego spotkania byli 
odpowiedzialni za warsztaty taneczne - opowiada Dorota. 
W spotkaniu uczestniczył m.in. Mateusz Kusiak z Bielczy. 
- Reprezentuję tutaj dekanat szczepanowski. Te trzy dni 
mają sens. To piękna forma wprowadzająca w Światowe 
Dni Młodzieży. Jest różnorodnie. Poznajemy się, wszyscy są 
otwarci. Tu jest żywy Kościół - przekonuje Mateusz.

Hasłem spotkania są słowa s. Faustyny: „Aby  serce 
moje  było miłosierne”. - To kontynuacja i nawiązanie 
do poprzedniego spotkania, które nosiło tytuł: „Aby oczy 
i uszy moje były miłosierne” - wyjaśnia ks. Przemysław 
Podobiński.

- Tutaj integrujemy się, możemy poczuć, że Kościół 
jest wspólnotą, nie tylko lokalną, na własnym podwórku. 
Otwieramy serce. Ono staje się miłosierne przez to, że się 
otwiera - dodaje Dorota Kurowska.

Beata Malec-Suwara

TAKŻE RODZINY PARAFII MIŁOSIERDZIA
 BOŻEGO „POCZUŁY BLUESA”

Przyjaciele ŚDM Kraków 2016 i rodziny przyjmujące 
pielgrzymów spotkali się w sobotę, 28 maja na pikniku in-

tegracyjnym na dziedzińcu przy kościele parafialnym. Gości 
i organizatorów powitał ksiądz proboszcz Wojciech Werner, 
natomiast koordynator rejonowy ks. Przemysław Podobiński 
podziękował serdecznie wszystkim sponsorom i przypomniał, 
co młodzież przygotowała w ramach dzisiejszego pikniku.

Ważnym elementem tego popołudnia była wspólna modli-
twa – na rozpoczęcie była to Koronka do Bożego Miłosierdzia, 
na zakończenie Apel Jasnogórski oraz o 17.30 uczestnictwo 
we Mszy św. i nabożeństwie majowym w połączeniu z proce-
sją w Oktawie Bożego Ciała. Wolontariusze nieśli w procesji 
symbole tegorocznych Światowych Dni – kopie krzyża i ikony 
Matki Bożej, których peregrynację niedawno przeżywaliśmy 
w parafiach diecezji tarnowskiej oraz kolorowe flagi. Przed 
Apelem Jasnogórskim uczestnicy i organizatorzy chwa-
lili Pana Boga tańcem flagami do hymnu „Błogosławieni 
Miłosierni”, a tuż przed tym miłą niespodziankę wieczoru 
sprawiła wszystkim pani Lilla Sztyler – nauczycielka Szkoły 
Tańca, która włącza się aktywnie w przygotowania do lip-
cowego spotkania młodzieży z Ojcem Świętym w Krakowie. 
Instruktorka tańca lednickiego, p.Lilla poprowadziła właśnie 
kilka takich tańców. 

Przez cały czas trwania pikniku odbywała się kwesta na 
potrzeby związane z organizacją ŚDM. Każdy jej uczestnik 
otrzymywał upominek, a całość zakończyło losowanie nagród 
głównych, wśród których największą atrakcją był rower górski. 

Ze strony internetowej

Srebrne Jubileusze naszych Księży
w darze stułę, jako symbol kapłańskiej służby - łączącej 
doczesność z wiecznością, życie człowieka z Bogiem. 
Niech dobry Bóg będzie Twoją siłą i Twoją radością. 
W imieniu całej parafii życzymy, aby Jezus - Najwyższy 
Pasterz - prowadził Cię po ścieżkach kapłańskiego życia. 
Aby dodawał sił i wynagradzał wszelki trud radosnymi 
owocami duszpasterskiej pracy. Niech Duch Święty 
umacnia w wierze, nadziei i miłości, a Maryja niech 
otacza Cię szczególną opieką. Do życzeń dołączyły się 
dziewczęta z DSM, które na ręce Jubilata złożyły kwiaty 
i wyśpiewały refleksyjną pieśń „Wystarczyła Ci sutanna 
uboga”. Ksiądz Proboszcz wyraził wdzięczność za pamięć 
i życzenia. Wspominając minione lata, dziękował Bogu 
za opiekę i wszelkie dobro, jakiego doświadczył, pracując 
w parafiach: Okulice, Lubcza, Nieczajna, Łabowa, Gnoj-
nik, Wola Rzędzińska, Skrzyszów, Gosprzydowa. Prosił 
o modlitwę, a za pośrednictwem ministrantów przekazał 
uczestniczącym w uroczystości pamiątkowe obrazki. 

Ksiądz Stanisław Maślak
5 czerwca 2016 roku nasza wspólnota parafialna 

Matki Bożej Częstochowskiej na Słotwinie świętowała 
uroczyście jubileusz kapłaństwa ks. Stanisława Maślaka 
ze Zgromadzenia Księży Saletynów.O godz.11-tej została 
odprawiona uroczysta Msza święta dziękczynna, której 
przewodniczył czcigodny Jubilat dziękując Bogu za dar 
powołania i 25 lat posługi kapłańskiej. Wraz z jubilatem 
Mszę św. celebrowali: proboszcz parafii ks. Kazimierz 
Grych, rodak naszej parafii ks. Jerzy Cisoń – proboszcz 
parafii p.w. św. Piotra i Pawła w Łapszach Wyżnych oraz 
kolega ks. Jubilata, pracujący w Belgii.
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Ksiądz Sta-
nisław Maślak 
otrzymał świę-
cenia kapłań-
skie 18 maja 
1991 roku z rąk 
śp. biskupa Jó-
zefa Życińskiego 
w Sanktuarium 
Matki Bożej Sa-
letyńskiej w Dę-
bowcu. 26 maja 
1991roku, w ro-
dzinnej parafii 
p.w. Matki Bo-
żej Częstochow-
skiej w Brzesku 
- Słotwinie od-
prawił Mszę św. 
prymicyjną. Na 
obrazku prymi-

cyjnym umieścił pełne refleksji słowa Pisma Świętego: 
„ Kimże ja jestem, Panie mój, że doprowadziłeś mnie aż 
dotąd”.

I tak już 25 lat Pan prowadzi Czcigodnego Jubilata, 
przez trudne ścieżki jego życia. Posłał go jako nauczyciela, 
kapłana i pasterza, aby wypełniał swoje posłannictwo 
w winnicy Pana, na obczyźnie. W 2000 roku wyjechał 
do Belgii na placówkę zakonną w Paliseul. W 2002 roku 
został proboszczem w dwóch parafiach: Graide i Gross-
-Fays. Obsługuje również kościoły w Comimot, Six-Planes 
i Graide-Station. 

Miłą niespodziankę sprawili Księdzu Rodakowi, 
pamiętający o nim wierni: dzieci, młodzież oraz dorośli, 
którzy złożyli mu z głębi serca płynące życzenia, zdrowia, 
prawdziwie duchowego przeżycia jubileuszu, obfitości 
łask Bożych: Aby Bóg wraz z mocą przemiany chleba 
i wina, dał Mu moc przemiany ludzkich serc. Uroczystość 
jubileuszową uświetnił chór parafialny.

Na zakończenie Mszy św. Jubilat podziękował 
proboszczowi parafii ks. Kazimierzowi Grychowi za 
serdeczność i życzliwość, parafianom za uczestnictwo 
w Eucharystii i modlitwę, swojej rodzinie za wsparcie, 
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że został kapła-
nem. Wspomniał już nie żyjących rodziców, nauczycieli, 
księży, a przede wszystkim wyraził wdzięczność Bogu.

My – parafianie Matki Bożej Częstochowskiej 
w Brzesku Słotwinie - trwając w tej radosnej at-
mosferze jubileuszowego świętowania, raz jeszcze 
chcemy przekazać Drogiemu Jubilatowi wyrazy 
pamięci i życzenia. Niech Matka Boska Często-
chowska, Nasza Słotwińska Pani wyprasza Księdzu 
u swojego Syna wszelkie potrzebne łaski i zawsze 
otacza Go swą matczyną miłością.

 W imieniu Parafii - Maria Górka

Ksiądz Paweł Salamon
Trzeci tegoroczny Srebrny Jubileusz odbył się w para-

fii św. Jakuba w Brzesku. Obchodził go o. Paweł Salamon, 
należący do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, 
zwanych popularnie franciszkanami. Salamonowie pocho-
dzą z Czchowa. Siostrą jego ojca, Jana, jest żyjąca dotąd 
na emeryturze zakonnica ze zgromadzenia Niepokalanek. 
Natomiast jego matka, Elżbieta, z domu Szydłowska, 

należy do rodziny zakorzenionej w Jadownikach i w Brze-
sku, szczególnie na dawnym Brzezowcu – dziś to ulica 
Starowiejska. Mieszkający tam dziadkowie o. Pawła byli 
rodzicami jedenaściorga dzieci. Najstarszy, już nieżyjący 
Antoni, był księdzem. Zmarł jako proboszcz w Dobrkowie 
koło Pilzna w 1992 r. Najmłodszy Wojciech jest m. in. 
nadzwyczajnym szafarzem komunii i członkiem chóru 
parafialnego. Warto wspomnieć, że od XIX wieku Brzezo-
wiec był matecznikiem najbardziej aktywnych członków 
parafii św. Jakuba i reprezentujących narodowość polską 
obywateli Brzeska, którego centrum zamieszkiwali wtedy 
Żydzi. Obok Szydłowskich, do tych aktywnych należeli 
także spokrewnieni i skoligaceni z nimi Rogożowie 
i Stecowie. Był wśród nich ceniony rzeźbiarz, Stanisław 
Rogóż, uczeń rzeźbiarskiej szkoły ojca Stanisława Wy-
spiańskiego, którego dzieła znajdują się w kościołach 
w Jasieniu, Borzęcinie Górnym i w Jadownikach, ksiądz 
Józef Rogóż zasłużony duszpasterz, kierownik wydziału 
kurii diecezjalnej a także s. Antonina Rogóż, służebniczka 
starowiejska, która pełniła odpowiedzialną funkcję prze-

łożonej prowincjalnej tego Zgromadzenia. Z Brzezowca 
pochodzą także spokrewnieni z Szydłowskimi Stecowie. 
Przed wojną wywodzili się z nich działacze ludowi, z któ-
rymi współpracował sam Wincenty Witos. Ze współcze-
snych, prawie rówieśników o. Pawła, trzeba wymienić  
ks. Stanisława Steca ( wyświęcony w 1993 r.), zasłużonego 
katechetę, od niedawna proboszcza w Chojniku koło Tu-
chowa. W takim środowisku kształtowało się powołanie 
Jubilata. Aula Chrystusa Króla w dolnym kościele, który 
był salą biesiadną, wypełniła się po brzegi krewnymi 
i przyjaciółmi z całej Polski, siostrami zakonnymi z kilku 
zgromadzeń, szczególnie służebniczkami starowiejskimi, 
których zakład wychowawczy DPS sąsiaduje z „koleb-
ką” Szydłowskich na Brzezowcu. Byli oczywiście liczni 
franciszkanie ze wspólnoty zakonnej. Dwaj z nich głosili 
homilie na wszystkich niedzielnych Mszach. Dodajmy na 
zakończenie, że nasz Jubilat, który jest doktorem teologii 
moralnej, od 7 lat prowadzi duszpasterstwo w Niemczech, 
w Bawarii, w Sanktuarium Maryjnym w Bogenberg.

Ks. Zygmunt Bochenek
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11 czerwca br. w Kalwarii Zebrzydowskiej miała miejsce 
X Krakowska Pielgrzymka „Margaretek”. Z parafii św. Ja-
kuba uczestniczyły w niej poza mną 3 osoby: ks. Zygmunt 
Bochenek, moja siostra Anna Obłąk i Wanda Wawryka. 

Z pewnością nie każdy z czytelników KnU posiada 
wiedzę na temat tego apostolstwa, dlatego chciałabym 
go przybliżyć, a może i zachęcić kolejne osoby do podjęcia 
modlitwy w intencji naszych kapłanów.

Apostolat Margaretka jest „niespodzianką Ducha Świę-
tego” – jak o nim powiedział jeden z kanadyjskich biskupów. 
To właśnie w Kanadzie Margaretki mają swoje korzenie. 
Apostolat ten powstał z inspiracji życiem Margaret O’Don-
nell w 1981 r. Jego założycielką jest pani prof. Louise Ward, 
która to dzieło nazwała także „duchową adopcją kapłana 
w modlitwie”. Logo Apostolatu przedstawia margaretkę 

– polny kwiat a także symboliczne imię Margaret, która 
– sparaliżowana wskutek 
choroby Heinego-Medina – 
cierpienia swojego życia ofia-
rowała w intencji kapłanów. 
Można zatem powiedzieć, że 
Apostolat jest owocem cier-
pienia młodej dziewczyny 
i jej niezwykłej miłości do 
Kościoła. Margaretkę tworzy 
siedem osób modlących się 
za konkretnego kapłana, 
każda w jednym, wybranym 
przez siebie dniu tygodnia. 
Modlitwą jest Koronka Po-
koju. 

Sposób odmawiania:
Na dużym paciorku pod krzyżykiem:
Wierzę w Boga…
Na 7 częściach po 3 paciorki każda:
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu… 
Na zakończenie krótka modlitwa z wezwaniem do    
Matki Bożej.
W Polsce pierwsze Margaretki powstały już w 1998 roku 

jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Do ich liczebnego 
wzrostu przyczynił się także ogłoszony w 2009 roku przez 
papieża Benedykta XVI Rok Kapłański. Ze względu na 
wzrastającą liczbę zaangażowanych osób i chęć wspólno-
towej modlitwy za kapłanów, rozpoczęto organizowanie 
spotkań i pielgrzymek w różnych miejscach w Polsce (Kal-
waria Zebrzydowska, Wysokie Koło i inne). Powstało też 
wiele stron internetowych, które propagują ideę modlitwy 
w Margaretkach.

Księża Biskupi zgromadzeni na 372 Zebraniu Plenar-
nym Konferencji Episkopatu Polski, które obradowało 
w Gnieźnie i Poznaniu w dniach 14-16 kwietnia 2016 roku, 
powołali ks. Bogusława Nagela z Archidiecezji Krakowskiej 
na Opiekuna Krajowego Apostolatu Modlitwy za Kapłanów 
„Margaretka”.

„Nie ma złych kapłanów, są tylko tacy,
za których wierni za mało się modlą”

Na zdj. od lewej: Maria Duśko, Wanda Wawryka,
ks. Zygmunt Bochenek, Anna Obłąk
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Wykorzystam tutaj 
fragmenty wywiadu prze-
prowadzonego z ks. Bo-
gusławem Nagelem przez 
Agnieszkę Konik Korn 
z  „Niedzieli” 2014 r.pt. 
„Kwitnący apostolat”. 

Na pytanie, w jaki spo-
sób zetknął się z Marga-
retkami?- odpowiedział:

– Pierwszy raz dowie-
działem się o Apostola-
cie w 2005 r., kiedy moi 
rodzice w prezencie uro-
dzinowym utworzyli dla 
mnie rodzinną Marga-
retkę. W 2007 r. zostałem 
wikariuszem w Makowie 
Podhalańskim. Tam para-
fianie także utworzyli dla 
mnie Margaretkę i zapro-
ponowali wyjazd do pobli-
skiej Kalwarii Zebrzydow-
skiej na wspólną modlitwę. 
Począwszy od 2008 r., wraz z ks. Janem Krzyżowskim, 
proboszczem parafii w Krakowie-Kantorowicach, dwa razy 
do roku prowadzimy spotkania modlitewno - formacyjne dla 
Apostolatu Margaretka. W ich centrum jest Eucharystia, 
adoracja Najświętszego Sakramentu i Różaniec w intencji 
kapłanów. Tak to się zaczęło i trwa do tej pory. Te dwa 
doroczne spotkania, czerwcowa pielgrzymka do Kalwarii Ze-
brzydowskiej i październikowy dzień skupienia ( w tym roku 
w Łagiewnikach w sobotę 8 10. – rozpoczęcie o godz.9:00), 
są fundamentem stanowiącym formację Apostolatu Marga-
retka w naszej Archidiecezji.

 Przytoczę odpowiedź na inne pytanie: Jak to „bycie 
otoczonym modlitwą” wygląda z perspektywy ka-
płana?

– Świadomość, że tak wiele osób modli się za mnie, 
rodzi wdzięczność i wzywa do większej gorliwości w pracy 
na niwie Pańskiej. To jest konkretna pomoc w duchowej 
walce, którą przeżywa każdy człowiek w swoim życiu. 
Wreszcie, jest to wyraz miłości do Kościoła, której Zbawi-
ciel nie pozostawi bez nagrody. Patron kapłanów św. Jan 
Maria Vianney powiedział: „Nie ma złych kapłanów, są 
tylko tacy, za których wierni za mało się modlą”. Chciał-
bym w tym miejscu z pokorą podziękować wszystkim, 
którzy włożyli wiele pracy, przyczyniając się do „rozkwitu” 
Margaretek. Pragnę wyrazić moją wdzięczność wszystkim, 
którzy – w jakimkolwiek ruchu czy wspólnocie – modlą 
się za księży. Szczególne „Bóg zapłać” składam członkom 
Apostolatu Margaretka za modlitwę, wrażliwe serca i mi-
łość do Kościoła.

Dla zainteresowanych – podaję informację o stanie 
apostolstwa w naszej brzeskiej parafii, czyli p.w. Maryi 
Matki Kościoła i  św. Jakuba Apostoła. Pierwszą założyłam 
w 2002 dla ks. Zygmunta Bochenka, gdy był proboszczem. 
Kolejną dla ks. Kazimierza Kumana, potem dla ks. probosz-
cza Józefa Drabika. I w ten sposób, pozyskując kolejne oso-
by, chcące podjąć modlitwę za kapłanów, „zmontowałam” 40 
grup apostolskich. Każdy ksiądz, pracujący choćby krótko 
parafii, objęty jest naszą modlitwą. Końcowe numery na 
margaretkowej liście należą do ks. Jakuba Kuchty i papieża 
Franciszka (aż 3).Ostatnia margaretka modli się w intencji 
ks. Krzysztofa Dyrlika.

Jak dotąd, jest to jakby indywidualne apostolstwo. Ale 

teraz, gdy został wybrany Opiekun Krajowego Apostolatu 
Modlitwy za Kapłanów i doszło do spotkania diecezjalnego 
( nas przyjęto do diec. krakowskiej) może pomyślimy, by 
zorganizować spotkanie wszystkich „płatków” margaretek 
w parafii a potem zaprosić nawet cały dekanat. To by umoc-
niło poszczególne osoby i grupy, zobaczylibyśmy jak dużo 
nas jest i jak wiele łask możemy uprosić dla tych, których 
do swojej służby powołał sam Bóg.

Maria Duśko
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Rozmowa z Ks. Prałatem Janem Kudłaczem – pro-
boszczem parafii Uszew, misjonarzem, członkiem Rady 
Kapłańskiej diecezji tarnowskiej, Honorowym Kapelanem 
Jego Świątobliwości, a przede wszystkim Kapłanem, który 
przez 40 lat wypełnia misję służby Bogu i ludziom. 

Jak Ksiądz Prałat wspomina czasy dzieciństwa 
i atmosferę domu rodzinnego? Kto miał największy 
wpływ na kształtowanie się Księdza religijności?

W moim domu rodzin-
nym była codzienna wspól-
na modlitwa wieczorem 
przed obrazem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy. Pil-
nował tego ojciec. W maju 
dołączało się Litanię do 
Matki Bożej, w czerwcu Li-
tanię do Serca Pana Jezusa, 
w październiku dziesiątek 
różańca, a w grudniu Lita-
nię do Imienia Jezus. Mimo 
odległości 5 km do kościoła 
parafialnego w Jazowsku, 
nie do pomyślenia było nie 
iść do kościoła w niedzielę. 
Chodziło się też na inne 
nabożeństwa.

Jak zrodziło się powo-
łanie Księdza Prałata do 
kapłaństwa?

To sam Jezus powołu-
je, kogo chce. To On mnie 
powołał. Od dziecka lubi-
łem się modlić, chodzić do 
kościoła, choć było daleko. 
Lubiłem lekcje religii. Na-
uka przychodziła mi dość 
łatwo. I tak powoli pojawiła 
się myśl o kapłaństwie, choć 
nie zaraz poszedłem za nią. 
Dopiero rok po maturze 
podjąłem sam decyzję – idę 
do Seminarium. Po prostu 
dojrzałem do tego wyboru 
i już nigdy nie zwątpiłem, 
że to jest moja droga życia.

Ponad 11 lat był Ksiądz Prałat misjonarzem 
w Kongu-Brazzaville. Co zainspirowało Księdza do 
poświęcenia się pracy misyjnej? Afryka była miej-
scem przypadkowym czy wybranym? 

W czasie studiów w Seminarium przyjeżdżali misjonarze 
i misjonarki, aby mówić o misjach, o potrzebie takiego zaan-
gażowania. To było ciekawe. Należałem do koła misyjnego 
w Seminarium i dlatego ten temat był mi bliski. W tym 
czasie wyjechali na misje pierwsi kapłani z naszej diecezji 
do Konga-Brazzaville. Pakowałem skrzynie z narzędziami 
do wysyłki na misje. Potem w pierwszych latach kapłaństwa 
spotykałem się z kapłanami, starszymi kolegami, którzy 
przygotowywali się do wyjazdu na misje. Pojawiało się 
pytanie: Czemu nie ja? Z czasem przerodziło się ono w pra-
gnienie zrobienia czegoś więcej dla Kościoła Powszechnego. 
Czułem, że zaczynam się dusić w byciu wikarym w diecezji. 

I tak w roku świętym 1983 razem z ks. Janem Piotrowskim 
– obecnie Biskupem Kieleckim – poszliśmy do ks. Biskupa 
J. Ablewicza, prosząc o pozwolenie na wyjazd do pracy mi-
syjnej. Ksiądz Biskup ucieszył się, ale kazał nam czekać. 
Dopiero rok później – 24 czerwca 1984 r. dostałem pismo od 
Ks. Biskupa, że wyraża zgodę na mój wyjazd na misje. Od 
września zaczęło się przygotowanie w Centrum Formacji 
Misyjnej w Warszawie. To Ks. Biskup przeznaczył nas do 
Afryki, do Konga. Taka była wola Boża. 

Który okres w swoim 
40-letnim życiu kapłań-
skim uważa Ksiądz Pra-
łat za najważniejszy?

Wydaje mi się, że mój 
wyjazd na misje, rzucenie 
się w obcy mi świat, niezna-
ne warunki i środowisko. To 
wymagało zaufania Bogu, 
zdania się na Niego. Dobrze 
mi było na parafiach jako 
wikariuszowi, dobrze mi 
było w Tylmanowej, gdzie 
byłem tylko rok. Poszedłem 
w ciemno w nieznane. Wtedy 
nie było jeszcze Internetu, 
żeby sprawdzić, dowiedzieć 
się więcej o warunkach, 
w jakich tam ludzie żyją. 
Była tylko skąpa informacja 
od misjonarzy, którzy tam 
pracowali i mówili krótko: 
Przyjedź, to zobaczysz! Do-
świadczyłem żywo działania 
Bożej Opatrzności. Dziś 
wiem z pewnością, że Bóg 
mnie prowadzi i trzeba na 
modlitwie mówić z przeko-
naniem: Jezu ufam Tobie.

Jak ocenia Ksiądz 
Prałat okres pełnienia 
funkcji proboszcza w na-
szej parafii? Więcej było 
momentów trudnych czy 
dających satysfakcję?

To Opatrzność Boża skie-
rowała mnie po powrocie z Konga do Uszwi. Mogłem nawet 
wybierać parafię. Wybrałem Uszew, bo spodobał mi się ko-
ściół. Gdy zaglądnąłem do środka, to jakby sam Pan Jezus 
powiedział mi: Zostań tu. Odnów kościół i głoś Ewangelię 
w tej parafii. Dziś jeszcze lepiej widzę, że taka była wola 
Boża. Trudności zawsze nam towarzyszą, bez nich nie ma 
życia. Satysfakcja też jest, bo jakiś ślad, choćby materialny 
mojej pracy można zauważyć. Pewnie i jakieś duchowe 
owoce pracy też są. Trudno je wyliczać, a czasem trudniej 
je zauważyć. Zresztą to wszystko nie ja zrobiłem, ale Pan 
Jezus pobłogosławił, a ja nawet czasem Mu przeszkadzałem 
w realizacji Jego planu dla parafii w Uszwi. Gdybym nie 
przeszkadzał, to byłoby jeszcze lepiej. Cieszę się, że zauwa-
żają to niektórzy parafianie oraz Księża Biskupi Tarnowscy, 
odznaczając mnie w 2007 r. godnością Kanonika Honorowego 
Kapituły Bocheńskiej, a ostatnio Kapelanem Ojca Świętego. 

Co jest największym darem i urokiem kapłaństwa?

„To jest moja droga życia”
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Od pięćdziesięciu lat cieszymy się obecnością w parafii 
Uszew Sióstr ze Zgromadzenia św. Józefa, które w 1884 r. 
założył św. ks. Zygmunt Gorazdowski. Obchody jubileuszu 
odbyły się 12 czerwca. Uroczystej sumie przewodniczył ks. 
prałat Jan Kudłacz. Koncelebransami byli: ks. kan. Jerzy 
Rudnik oraz księża rodacy – o. Jan Smaluch, ks. Łukasz 
Pawełek i ks. Waldemar Wołek. Na uroczystość przybyły 
siostry, które pracowały w Uszwi oraz siostry z domu za-
konnego w Tarnowie na czele z przełożoną prowincjalną s. 
M. Ewą Mazurek. Liturgię swym śpiewem ubogaciły schola 
parafialna i Dziewczęca Służba Maryjna. Jubileusz stał się 
okazją do wyśpiewania uroczystego „Te Deum”, wyrażają-
cego wdzięczność Panu Bogu za dar posługi sióstr józefitek.

Czcigodne Siostry otrzymały podziękowania i życzenia 
od proboszcza parafii ks. 
prałata Jana Kudłacza, 
przedstawicieli Rady Pa-
rafialnej, lokalnych sto-
warzyszeń, grup parafial-
nych oraz ludowego zespołu 
„Uszwianie”. 

Charyzmat Zgromadze-
nia Sióstr św. Józefa wyraża 
się w konkretnych czynach 
miłosierdzia pełnionych 
wobec potrzebujących. Sio-
stry józefitki pracują m. 
in. w parafiach, szpitalach, 
zakładach leczniczo-wycho-
wawczych, domach dziecka 
oraz prowadzą działalność 
misyjną. Do Uszwi przy-
były 5 marca 1966 r. na 
prośbę ks. bpa Jerzego Ablewicza. Zamieszkały początko-
wo w wikarówce, obejmując opieką kościół, chorych oraz 
prowadząc katechizację dzieci w wieku przedszkolnym. 
Jak napisze w kronice parafialnej ówczesny proboszcz ks. 
Zdzisław Zyzda:,,Ich przyjście okazało się prawdziwym 
błogosławieństwem dla parafii”. Z czasem siostry przepro-
wadziły się do tzw. „organistówki”, która odtąd stała się 
ich domem zakonnym. W roku 1983 rozpoczęła się jego 
rozbudowa o trzy pokoje i kaplicę, która została poświę-
cona 22 grudnia 1985 r. Przed domem sióstr znajduje się 
figura patrona Zgromadzenia z napisem: „Idźcie do Józefa”. 
 Patrząc na pół wieku pobytu sióstr józefitek w naszej 
parafii, z wdzięcznością myślimy o wszystkich siostrach, 
które pełniły w Uszwi zakonną posługę, a było ich trzy-
dzieści. Każda wnosiła w budowanie naszej wspólnoty 
swoją modlitwę, swoje talenty, pracę, a także cierpienie. 
Na szczególną pamięć zasługują siostry, które odeszły już 

do wieczności. Dwie z nich spoczywają na parafialnym 
cmentarzu: śp. s. Agnieszka Palica – katechetka oraz śp. 
s. Henryka Drabik – pielęgniarka, która służyła chorym 
fachową pomocą medyczną. Nie sposób zliczyć wszystkich 
podtrzymanych na duchu, nakarmionych, opatrzonych, 
przed którymi w ciągu 50 lat otwierały się drzwi domu sióstr 
józefitek. To jego atmosfera kształtowała powołania do 
Zgromadzenia pochodzących z Uszwi: siostry Ester Rojek, 
która pracuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej 
w Rudzie Różanieckiej oraz siostry Salvatoris Smaluch – 
misjonarki w Brazylii. 

Obecnie w parafii pełnią posługę trzy siostry: s. Janu-
aria Karwowska – przełożona, która prowadzi dom zakonny, 
s. Domicela Sowińska – organistka, animatorka Grupy 

Modlitewnej św. Józefa 
oraz Dziewczęcej Służby 
Maryjnej i s. Konsolata 
Kubiszyn – zakrystianka. 
Owoce ich pracy stają się 
naszym udziałem każdego 
dnia. Wymiar duchowy 
posługi sióstr to przede 
wszystkim przykład ci-
chego, skromnego życia, 
bezgranicznego zawierze-
nia Bogu oraz modlitewne 
wsparcie, na które zawsze 
możemy liczyć. 

Po 50 latach istnienia 
domu zakonnego trudno 
wyobrazić sobie uszewską 
parafię bez sióstr józefitek. 
Wpatrując się w św. Józe-

fa, realizują hasło Zgromadzenia: „Serce przy Bogu, ręce 
przy pracy”, a pięknymi przymiotami serc zjednują sobie 
życzliwość i szacunek parafian.

Teresa Czesak
Czcigodne Siostry!
Dziękujemy Wam za codzienne świadectwo gor-

liwej służby Bogu i ludziom. Jesteśmy wdzięczni 
za Waszą życzliwość i dobroć, których nieustannie 
doświadczamy. Dziękujemy również za modlitwę. 
Jesteście dla naszej parafii darem Opatrzności. 
Kochamy Was za łagodność Waszych serc, pokorę, 
pracowitość i skromność. 

Bądźcie dla nas nadal znakiem ofiarności i łącz-
ności z Chrystusem. Niech Pan Bóg obdarza Was 
łaskami potrzebnymi do wypełniania zakonnego 
powołania, a św. Józef otacza nieustanną opieką.

Wdzięczni parafianie

„Wdzięczność jest pamięcią serca”
50 lat posługi sióstr józefitek w parafii Uszew

Największym darem kapłaństwa jest bycie blisko Jezu-
sa. Możliwość sprawowania Eucharystii. Jasny cel życia. 
Wiem, po co żyję, czego oczekuję i dokąd podążam. Z tym 
wiąże się też bycie dla ludzi, bycie z ludźmi w przeżywaniu 
wiary. Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. 
Nie jest się kapłanem dla siebie, ale przewodnikiem dla 
wspólnoty wierzących. To jest piękne, choć trudne.

Jakie plany chciałby Ksiądz Prałat zrealizować 
w najbliższej przyszłości?

Z racji wieku moje proboszczowanie zmierza ku końco-
wi. Mogę jeszcze być proboszczem najwyżej do 2020 roku. 
Chciałbym jeszcze odnowić obrazy w kościele, a to jest 
kosztowne, może dom parafialny. Nie będę robił wielkich 
planów i obietnic, bo będzie tak, jak Bóg pozwoli. Bóg da 
zdrowie, pobłogosławi i parafianie pomogą, to może coś 
dobrego z tego wyniknie.

Rozmawiała Teresa Czesak
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 Po peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego i doświad-
czeniu wielu łask od Bożego Miłosierdzia zapragnęliśmy 
mieć w bocznym ołtarzu taki obraz, by móc przychodzić do 
Niego ze swoimi wszystkimi sprawami, radosnymi i trud-
nymi, aby przez wstawiennictwo św. Faustyny Kowalskiej 
wypraszać potrzebne na co dzień łaski - mówi ks. Marian 
Zapiór, proboszcz parafii.

Marzenie duszpasterza ziściło się w dniu 20 maja 2016 
roku, kiedy ks. bp Wiesław Lechowicz - sufragan diecezji 
tarnowskiej, dokonał poświęcenia ołtarza ku czci Miłosier-
dzia Bożego, umieszczonego na bocznej ścianie kościoła p.w. 
Matki Bożej Fatimskiej w Gnojniku. Obok obrazu znajduje 
się figura św. s. Faustyny, która prawą ręką wskazuje na 
Miłosiernego. Bp Lechowicz powiedział w homilii, że ten 
gest Świętej, niejako zachęca nas, abyśmy się przypatry-
wali Panu Jezusowi Miłosiernemu, przyjmowali Jego dary 
i abyśmy Go w życiu naśladowali.

Ks. Biskup w homilii przekonywał wiernych licznie 
zgromadzonych na uroczystości:

- Przypatrujcie się obrazowi Jezusa Miłosiernego, bo 
z tego będzie się rodzić spotkanie z Nim, doświadczenie Jego 
obecności, Jego bliskości, Jego miłości. Zwróćcie uwagę na 
wzrok Pana Jezusa, pełen miłości dla nas, ludzi; rękę Jezusa 
wyciągniętą w geście błogosławieństwa, wskazującą drogę 
do życia szczęśliwego. Druga ręka Zbawiciela spoczywa 
na sercu, z którego wwypływa woda i krew, symbole życia 
wiecznego. Patrząc na ten obraz widzimy, że na dłoniach 
i stopach Pana Jezusa znajdują się jeszcze niezabliźnione 
rany po ukrzyżowaniu, będące wołaniem o nawrócenie 
naszego życia. Jezus na obrazie zbliża się do nas, chce być 
naszym przyjacielem. Tak traktowała Jezusa św. s. Fausty-

Spoczął 18 czerwca b.r. tam, gdzie zaczęła się jego 
epopeja. Kilkadziesiąt metrów od rodzinnego domu, 
który opuścił we wrześniu 1939 roku, chcąc służyć 
Ojczyźnie. 17 września dostał się do sowieckiej niewoli. 
Zbiegł, ale zaraz po powrocie do Okocimia, w maju 
1940 r., aresztowali go Niemcy. Potem był tylko nu-
merem – 752… 

Słowo ks. S Gutowskiego, b. proboszcza w Okocimiu
We wrześniu 1977 roku zostałem proboszczem Okocimia. 

Jednym z pierwszych osób, które wtedy przyszły do mnie, był 
inż. Józef Stós. Przedstawił się, opowiedział w kilku zdaniach 
o sobie i swojej rodzinie. Jego ojciec, też Józef, był przed II 
wojną światową, w czasie wojny i po okupacji dyrektorem 
największej w Brzesku Spółdzielni „Miarka”. Dowoził i do-
starczał żywność partyzantom stacjonującym w lesie. Niemcy 
aresztowali go dwa razy, ale jakoś się wykręcił. Dzieci wy-
chował pięknie – przyzwyczaił ich do pracy, dał wszystkim 
wykształcenie. Był członkiem rady parafialnej, wykazywał 
się inicjatywą i działaniem.

Zmarły, śp. Józef,14 czerwca 1940 roku w pierwszym, 
historycznym transporcie z Tarnowa został wywieziony do 
Oświęcimia, gdzie przeżył największe upokorzenia i napatrzył 
się ogromnym cierpieniom ludzi z różnych narodowości, ich 
śmierci w krematoriach. Przy końcu wojny przewieziono go 

na. Była z nim tak 
blisko jak z kimś, 
kogo można dotknąć, 
zobaczyć, porozma-
wiać. Taki właśnie 
jest Jezus. Chce być 
razem z nami. Synte-
zą naszego spotkania 
z Jezusem w tym 
obrazie jest napis: 
„Jezu, ufam Tobie” - 
nasza odpowiedź na 
Jego Miłosierdzie. 

P r z y  o b r a z i e 
w ołtarzu znalazło 
się również miejsce 
na relikwiarze. Są 
tu relikwie św. o. 
Pio, św. Jana Pawła II, św. Stanisława Kazimierczyka, św. 
Marii de Mattias i bł. Karoliny Kózkówny. W uroczystości 
poświęcenia obrazu uczestniczyli także proboszczowie 
z dekanatu brzeskiego.

Na marginesie warto wspomnieć, że autorem projektu 
ołtarza i figury św. Faustyny jest Marcin Szczepaniak 
z Rzeszowa. Koszt wykonania ołtarza wraz z obrazem Pana 
Jezusa Miłosiernego wyniósł 53 tys. złotych, z czego 7 tys. 
złotych stanowiła ofiara indywidualna anonimowego Dar-
czyńcy. Zaś koszt wykonania figury Apostołki Miłosierdzia 
wyniósł 7,5 tys. złotych, z czego 700 złotych stanowił ofiara 
Darczyńcy, który również pozostaje anonimowy. 

Marek Białka

Ołtarz Jezusa Miłosiernego w Gnojniku

Okocim pożegnał Józefa Stósa
do KL Sach-
s enhausen 
i KL Buchen-
wald. Po woj-
nie ukończył 
budowlane 
studia inży-
nierskie i ar-
chitekturę. 
Był cenionym 
projektantem 
i  budowni -
czym. Zaoferował mi pomoc w remontach przy kościele, 
plebanii i budynkach gospodarczych, które przez trudne lata 
wojny i lat powojennych wymagały wielu kosztów i nakładu 
pracy. Oczywiście skorzystałem z jego oferty. Wtedy i nadal 
- przez 30 lat mojego proboszczowania. Był wspaniałym kie-
rownikiem robót, świetnym fachowcem.Wymienię kilka jego 
prac: przebudowa prezbiterium, budowa ołtarza „soborowego”, 
ambonka, chrzcielnica, wymiana pokrycia dachu, remont wie-
ży kościelnej, wymiana belek stropowych, ogrodzenie wokół 
kościoła, prace przy kaplicy cmentarnej. I pewno się zdziwi-
cie, gdy powiem, że za te prace nie wziął ani grosza. Zawsze 
mi mówił, że ma wysoką emeryturę, która mu wystarcza na 
życie, a chciałby coś zrobić dla rodzinnej, drogiej mu parafii 
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Kraków nie bez powodu nazywany jest miastem 
akademickim. Tutaj mieści się siedziba sławnego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dziesiątek innych 
uniwersytetów, akademii i szkół wyższych. Przy takiej 
konkurencji nie jest łatwo zaistnieć. Trzeba jednak 
przyznać, że Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II 
świetnie sobie radzi. Jak mu się to udaje? O tym chcę 
wam opowiedzieć.

Nauka i Wartości
Uniwersytet Papieski powstał z przekształcenia Papieskiej 

Akademii Teologicznej, co nie oznacza, że wykładają tu tylko 
teologię, ani jak wciąż niektórzy myślą, że studiują tu tylko 
księża i siostry zakonne. Owszem misją Uniwersytetu jest 
krzewienie, obok przekazu wiedzy, również wartości chrze-
ścijańskich. Nie zmienia to jednak faktu, że studentem może 
zostać każdy (No może nie każdy – trzeba się trochę postarać 
na maturze), a wybór kierunków jest różnorodny: Od wspo-
mnianej teologii, przez filozofię, historię, po pracę socjalną oraz 
wiele innych (Jeśli kogoś interesuje pełna oferta edukacyjna, 
jest dostępna na stronie Internetowej uczelni http://www.
upjp2.edu.pl/). Jednym z tych „innych” jest dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna i jako student tego kierunku 
zamierzam wam o nim opowiedzieć. Zacznę anegdotą:

Kiedyś moja koleżanka z roku - Ala, rozmawiała ze znajo-
mą studiującą ten sam kierunek na jednej z najbardziej presti-
żowych krakowskich uczelni. Jak wiadomo od dawien dawna: 
„Każda liszka swój ogon chwali”. Tym przyjemniej zabrzmiała 
dla niej opinia tej znajomej, że: „Jeśli chodzi o dziennikarstwo 
to „Papieski” (popularna nazwa UPJP II) jest w tej chwili 
najlepszą uczelnią w Krakowie”. Jak poczciwy „Papieski” za-
pracował sobie na tak pochlebną recenzję? Powodów jest kilka: 
dużo zajęć praktycznych, bogate zaplecze, świetni prowadzący 

Studia po chrześcijańsku

Okocim… Myślę, że nieraz dopłacał z własnej kieszeni. Dużo 
wymagał od pracowników, nie dopuścił do żadnej fuchy czy 
niedbalstwa. Nieraz był ostry w stosunku do nich. Ale zawsze, 
gdy kończyli jakiś obiekt, zapraszał ich na tzw. wiechę, by 
się z nimi pojednać. Pan Stós pomagał także w innych para-
fiach. Kierował m. in. pracami przy budowie nowego kościoła 
w Złotej, w Kątach i w Mokrzyskach, służył radą przy budowie 
ogrodzenia kościelnego w Uszwi. I za to wszystko chcemy mu 
dzisiaj podziękować. Panie Józefie: Bóg zapłać! Pan Józef 
cieszył się, gdy widział, że lu-
dzie liczą się z Bogiem, dbają 
o swoje zbawienie. Smucił się, 
gdy niektórzy od Boga odcho-
dzili, krytykowali wszystko 
i walczyli z Kościołem. 

Przeżył 95 lat: urodził się 
15 marca 1921 r., a zmarł 
14 czerwca 2016. Jest chyba 
jednym z ostatnich - z poko-
lenia Polaków - którzy za naj-
ważniejsze wartości uznawali 
hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”. 
Będziemy o nim pamiętać 
poprzez modlitwę, spełnianie 
dobrych uczynków, udział 
w Eucharystii i Komunię św. 
w jego intencji.

I jeszcze kilka wspomnień przyjaciół Zmarłego
Józef Stós trafił do KL Auschwitz wraz z pierwszym 

transportem polskich więźniów politycznych 14 czerwca 1940 
r. Przez wiele lat zabiegał, aby rocznica tego dnia została 
uznana za Narodowy Dzień Pamięci o polskich ofiarach 
niemieckiego obozu koncentracyjnego. Zmarł w wieku 95 
lat dokładnie 14 czerwca – w 76. rocznicę tego wydarzenia. 
– Człowiek wielkiej skromności, bardzo ciepły, pełen kultury. 
Piękny człowiek, piękne życie. Pan Bóg dał mu długie życie, 

by mógł dawać świadectwo 
o wielkim mordzie dokona-
nym przez Niemców – wspo-
mina Jan Parcer, wiceprezes 
Chrześcijańskiego Stowarzy-
szenia Rodzin Oświęcimskich, 
którego zmarły był współza-
łożycielem. – Pamięć, to nasz 
obowiązek, nasza powinność. 
To także dobra edukacja 
o tym co wydarzyło się w po-
łowie XX wieku – powiedział 
podczas pogrzebu - Andrzej 
Kacorzyk, zastępca dyrektora 
Państwowego Muzeum Au-
schwitz Birkenau. Józef Stós 
był Honorowym Obywatelem 
Brzeska.

i oczywiście, dodam skromnie, wspaniali studenci.
Co z tą praktyką?
No właśnie… to pytanie zadają sobie często studenci 

pierwszego semestru zakuwając daty z historii mediów lub 
definicje ze wstępu do nauki o komunikowaniu. Jednak po 
przebrnięciu przez niezbędną, ale nie dla każdego ciekawą 
teorię czeka nas cała masa zajęć warsztatowych, a jeśli ktoś 
czuje niedosyt, to uczelnia daje ogromne możliwości rozwoju.

„Chcemy łączyć wiedzę przedmiotową, wiedzę uniwersytec-
ką […] z wymiarem praktycznym” – mówił dyrektor Instytutu 
Dziennikarstwa i komunikacji społecznej ks. dr hab. Michał 
Drożdż w wywiadzie dla JP2 tv. 

Najlepszym tego przykładem jest sama JP2 tv, telewizja 
uniwersytecka tworzona przez studentów mających do dys-
pozycji nowoczesne studio telewizyjne i uczelniany sprzęt. 
O jakości telewizji świadczy fakt, że niektóre jej programy 
emitowane są na antenie TVP Kraków. 

Kolejną ciekawą inicjatywą jest uniwersyteckie Radio 
Bonus. Może nie działa ono, aż tak prężnie jak telewizja 
JP2, ale tym większe jest pole do działania dla „świeżych” 
studentów z pomysłem.

Dodatkowo zajęcia praktyczne prowadzone są prowadzone 
albo przez praktykujących dziennikarzy i PR – owców m.in. 
redaktorów z interia.pl, czy Radia Plus, albo przez osoby 
z doświadczeniem w pracy w mediach.

Coś, czego nie ma nikt inny
Oprócz przedmiotów związanych typowo z dziennikar-

stwem, studenci mierzą się z tymi, które wypływają z cha-
rakteru Uniwersytetu jak np. katolicka nauka społeczna lub 
propedeutyka biblijna. Czy to oznacza więcej nauki? Tak ale… 
Z zajęć tych student wynosi wiedzę, której nie da mu typowy 
uniwersytet świecki. Pracując jako dziennikarze raczej nie 
unikniecie tematów związanych z Biblią, czy nauczaniem 

http://www.upjp2.edu.pl/
http://www.upjp2.edu.pl/
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Kościoła, gdyż czy się to komuś podoba czy nie są one jedną 
z podstaw kultury na całym lub niemal całym świecie (Również 
u muzułmanów, gdyż Koran w dużej mierze bazuje na Piśmie 
Świętym, choć wiele jego fragmentów zostało tam wypaczo-
nych). Chyba zgodzicie się ze mną, że pisząc na jakiś temat, 
warto mieć zielone chociaż pojęcie o czym się pisze? 

O tych dodatkowych przedmiotach ktoś, kiedyś powiedział 
pół żartem, pół serio: „Studenci pierwszego roku się buntują, 
studenci drugiego roku są już pogodzeni z losem, a na trzecim 
przyznają, że to jednak się przydaje.”

Beczka miodu…
Z innych kwestii, którymi uniwersytet wyróżnia się „na 

plu”s można wymienić np. sympatyczne panie z sekretariatu, 
które pomagają studentom „ogarnąć” stronę proceduralną 
procesu kształcenia.

Również jeśli chodzi o prowadzących zajęcia to Papieski nie 
ma się czego wstydzić, żeby wymienić tylko takie nazwiska, 
jak prof. dr hab. Walery Pisarek – wybitny językoznawca, czy 
red. Witold Gadowski – legenda dziennikarstwa śledczego 
w Polsce (i nie tylko)

Uniwersytet Papieski jest relatywnie niedużą, choć dy-
namicznie rozwijającą się uczelnią, ze stosunkowo niewielką 
liczbą studentów z czego wynika kolejna zaleta, mianowicie 
możliwość pracy w małych grupach. Jest to nie do przecenienia 
zwłaszcza na zajęciach warsztatowych.

Trzeba  też  wspomnieć 
o świetnej lokalizacji. Większość 
budynków Uniwersytetu znajduje 
się w obrębie Starego Miasta 
w Krakowie. W okolicy pełno 
jest urokliwych miejsc, gdzie 
po zajęciach można się spotkać 
i prowadzić uczone dyskusje przy 
szklance, na przykład, herbaty.

… i łyżka dziegciu
Jako, że tekst ten nie jest 

tekstem reklamowym, ale in-
formacyjnym, wypada dodać, że 
oczywiście nie zawsze wszystko 
jest idealnie i różowo. Czasem 
na Uniwersytecie panuje nie-
opisany bałagan, zwłaszcza jeśli 
chodzi o kwestie planów zajęć 
i inne sprawy organizacyjne. 
Z tego jednak co wiem, na innych 
uczelniach jest ten sam problem, 
z tym, że nie ma tam sympatycz-
nych, dostępnych na każde stu-

denckie zawołanie pań z sekretariatu, które zawsze wyjaśnią 
i doradzą. Cóż, widocznie tak już musi być, a życie w ciągłej 
niepewności ma stanowić nieodłączną część studenckiej doli. 
Dzięki temu oprócz zawodu uczymy się też życia. 

I jeszcze jedno. Wracając do lokalizacji, trzeba wspomnieć, 
że główna biblioteka uniwersytecka znajduje się w zupełnie 
innej części miasta, na ul. Bobrzyńskiego. Jeśli chcemy tam 
dojechać musimy podjąć epicką wprost wyprawę. Kiedy jed-
nak dotrzemy na miejsce, stwierdzimy, że było warto, bo jak 
powiedział jeden ze studentów: „to najfajniejsza biblioteka 
w Krakowie, jeśli nie na świecie”. Trzeba przyznać, że faktycz-
nie robi ona wrażenie. Niezwykle przestronny i nowoczesny 
budynek, mieści ogromne zbiory z różnych dziedzin, choć jak 
podkreślone jest na stronie biblioteki szczególnym uwzględ-
nieniem teologii, filozofii, historii Kościoła, historii, prawa, 
pedagogiki, psychologii, socjologii, politologii, kultury, sztuki 
i literatury. Podkreślić trzeba, że do większości książek mamy 
wolny dostęp – wybieramy z półek to, co nam „pasuje”. Do 
tego trzeba dodać osobistą kolekcję książek Jana Pawła II, 
dużą ilość komputerów z dostępem do sieci i… Czego chcieć 
więcej? A trzeba podkreślić, że Biblioteka, jak zresztą sam 
Uniwersytet jest jeszcze bardzo młoda i najlepsze, miejmy 
nadzieję, jest wciąż przed nią. 

student Grzegorz

Biblioteka przy ul. Bobrzyńskiego

Budynek dydaktyczny przy Al. Słowackiego
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Zgodnie z wieloletnią tradycją z okazji kolejnej rocznicy 
powstania browaru, w kościele p.w. Trójcy Przenajświęt-
szej w Okocimiu, w kwietniu, odprawiona została Msza 
św. w intencji rodziny Goetzów-Okocimskich - założycieli 
i pierwszych właścicieli zakładu, a także byłych i obecnych 
jego pracowników. Ale w tym roku uroczysty charakter 
miało również nabożeństwo odprawione w okocimskiej 
świątyni w niedzielę, 5 czerwca. Na celebrowanej przez ks. 
prałata Stanisława Gutowskiego Mszy św. modlono się za 
rodzinę Goetzów-Okocimskich, a szczególnie za zmarłego 
przed czterema laty śp. prof. Jana Włodka. Wśród kilkuna-
stu gości, potomków rodziny Goetzów-Okocimskich, obecna 
była m.in. prof. Zofia Włodek. 

W wygłoszonej homilii ks. Stanisław Gutowski mówił: 
Drodzy Członkowie Rodziny Goetz-Okocimscy, szanowni 

uczestnicy tej Najświętszej Ofiary za zmarłych z Rodziny Go-
etz-Okocimskich, a szczególnie za śp. Profesora Jana Włodka!

Gdy tak śledzimy życie i działalność członków z rodziny 
Goetz-Okocimskich, to widzimy u założyciela browaru Jana 
Goetza-Okocimskiego, a potem u jego następców, jak oni 
starali się o dobra doczesne tu na ziemi, ale także pamię-
tali o swoim celu ostatecznym, czyli wiecznym zbawieniu. 
Dzięki pracy, oszczędności, a może i szczęściu doszli do 
wielkiej fortuny, ale sami mając duże bogactwo pamiętali 
o innych: o swoich pracownikach i ludziach potrzebujących. 
Pamiętali także o potrzebach społeczności lokalnej. Ufun-
dowali kościół, w którym się dzisiaj modlimy, wybudowali 
plebanię oraz szkołę i dom ludowy w Okocimiu. Urządzili 
też ochronkę dla sióstr zakonnych i dzieci przedszkolnych. 
Ale pamiętali nie tylko o Okocimiu, lecz także o Brzesku 
i innych miejscowościach. 

Byli też ludźmi głęboko wierzącymi. Nie tylko ufundo-
wali ten kościół, ale także się w nim modlili. W niedziele 
i święta podjeżdżali powozem pod zakrystię, tam się gro-
madzili, otwierali okienko i drzwi w witrażu, na którym był 
umieszczony ich herb i hasło „Pracą i Prawdą”, i tu blisko 
Wielkiego Ołtarza się modlili. Starsi ludzie mówili mi, że 
często w dzień powszedni spotykali Antoniego Goetza-Oko-
cimskiego, ostatniego właściciela browaru, jak pieszo przed 
pracą szedł do okocimskiego kościoła. Czy dzisiaj ludzie 
bogaci, biznesmeni potrafią pracować uczciwie dla swojej 
firmy, a równocześnie pamiętają o swoim celu ostatecznym, 
czyli wiecznym zbawieniu? Różnie z tym bywa…

Dzisiaj szczególnie modlimy się za Pana Profesora 

Jana Włodka, w 4. rocznicę jego śmierci. Pana Profesora 
Jana Włodka znałem od 1974 roku. Bardzo go ceniłem 
i podziwiałem jako dobrego i szlachetnego człowieka. 
Wszechstronnie wykształcony, władał kilkoma obcymi ję-
zykami, był profesorem PAN-u, wydał około 90 opracowań 
naukowych, a równocześnie był człowiekiem dla wszystkich 
bardzo życzliwym. Miał swoje zasady życiowe i był głęboko 
wierzącym. Podziwiałem jego pobożność. Uczestnicząc we 
Mszy św. zawsze przyjmował Komunię św., znał dokładnie 
prawdy wiary i nimi kierował się w swoim życiu. 

Za to dobre i pobożne życie, za wspaniały przykład 
człowieka uczonego, a równocześnie głęboko wierzącego 
i praktykującego, mamy nadzieję, że Pan Bóg wynagrodził 
go szczęśliwym życiem w niebie.

Można by znów zapytać, czy dzisiejsi nasi profesorowie, 
ludzie wykształceni potrafią równocześnie być ludźmi głę-
boko wierzącymi i czy nie wstydzą się swojej wiary?

Pamiętajmy, bądźmy zawsze ludźmi, kierującymi się 
swoimi zasadami. Brońmy dobra i prawdy zarówno w życiu 
osobistym, jak i zawodowym. Amen.”

Po Mszy św. przybyli goście i przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Miłośników Ziemi Okocimskiej w przykościelnej 
krypcie, w której spoczywa rodzina pierwszych właścicieli 
Browaru Okocim, złożyli wiązanki kwiatów. Następnie 
na obiad na plebanii zaprosił obecny proboszcz parafii ks. 
Wiesław Pieja. W czasie prowadzonych rozmów odżyły wspo-
mnienia z pierwszych takich spotkań, których inicjatorem 
był ks. Stanisław Gutowski. 

Ze szczególnym sentymentem przypomniano dzieje 
ochronki dla sióstr służebniczek, które w Okocimiu pra-
cowały przez sto lat. Do odnowionego budynku, który 
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Okocimskiej z pomocą 
środków unijnych (dofinansowanie w wysokości ponad 344 
tys. zł – przyp. red.) przekształciło w nowoczesne Centrum 
Kulturalno-Społeczne Wsi, zaprosił prezes Franciszek 
Brzyk. Goście tym chętniej odwiedzili obiekt, bo nie mogli 
uczestniczyć w jego otwarciu i poświęceniu w minionym 
roku. Wyrażając podziw dla włożonej pracy i wspaniałych 
jej efektów, dziękowali członkom zarządu Stowarzyszenia 
za kultywowanie dziedzictwa ich przodków. Gospodarze 
wspomnieli też o kolejnych celach, jakie sobie postawili, 
a prof. Zofia Włodek zapowiedziała, że z wielką satysfakcją 
przyjmie zaproszenie na zakończenie ich realizacji. 

Marek Latasiewicz

W intencji rodziny Goetzów-Okocimskich
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na krosna, było zwiotczałe i wymagało przepięcia na nowe 
ramy. Poszarpane od gwoździ brzegi wymagały wzmocnieni 
a- wklejenia kilkudziesięciu łatek. Powierzchnia była w kilku 
miejscach rozdarta, gdzieniegdzie wgnieciona i dziurawa. Po 
zdjęciu z krosien trzeba było płótno uprasować i uzupełnić 
braki łatami.

Powierzchnia malowidła, z pociemniałym werniksem, była 
mocno zabrudzona i wymagała gruntownego oczyszczenia. Po 
usunięciu zabrudzeń uwidoczniły się liczne ubytki warstwy 
malarskiej i zaprawy (podkładki pod malowidło) niewidoczne 
wcześniej. Te ubytki uzupełniłam tzw. nitami i punktowa-
niem. Wyschnięte płótno zabezpieczyłam werniksem i osa-
dziłam w nowej ramie.

Oglądając obraz z perspektywy widza, warto zwrócić 
uwagę na harmonijną symetrię kompozycji. Postaci są 
umieszczone w sposób, jakby nawzajem oglądały się w lustrze. 
Tej symetrii przeciwstawiony jest wyraźny kontrast wyglą-
du „obu” Maryi. Ta po prawej, podtrzymująca Dzieciątko, 
w białej szacie przykrytej z lekka niebieskim płaszczem, jest 
rozświetlona – symbol niewinności, bo pomimo, że jest Matką, 
pozostała Dziewicą. Jej ciało (twarz, ręce) i ciało małego Jezu-
sa świecą także, jakby padało na nie światło – jawią się jako 
najjaśniejsze obszary całej kompozycji. Tę drugą, w ciemnej 
tonacji – opisałam wcześniej.

Warto uważniej przyjrzeć się temu obrazowi, bo nie jest to 
kompozycja banalna i sztampowa, jak wiele innych. Próbuje 
opowiedzieć tajemnicę poczęcia i narodzin naszego Boga. Obie 
sceny przesuwają nas w czasie, trwają - prawie jak w filmie 
– i przesuwają się, ukazując przyczynę i skutek… ludzkie 
„fiat” i niezbadane Boże plany w wymiarze jednostkowym 
i ogólnoludzkim.

Dorota Pasierb 
konserwator dzieł sztuki 

i artysta malarz

Parę miesięcy temu, zimą, ks. proboszcz Józef Drabik 
zaproponował mi wykonanie konserwacji obrazu olejnego na 
płótnie, przedstawiającego dwie grupy postaci. Obraz wisiał 
do tego czasu w jadalni na plebanii, ale nikt już nie pamięta, 
jak się tam znalazł. Przypuszcza się, że być może, wchodził 
w skład wyposażenia kościoła św. Jakuba.

Zanim rozpoczęłam konserwację, musiałam dokonać 
analizy obrazu pod względem stanu zachowania oraz rodzaju 
i obszaru zniszczeń. Należało także ustalić, co przedstawia, 
kto jest jego autorem i kiedy powstał. Poinformowano mnie, 
że jest to przedstawienie Maryi ze św. Anną. Jednakże po 
analizie postaci i elementów kompozycji doszłam do wniosku, 
ze ta interpretacja była błędna. Moją uwagę zwrócił fakt, ze 
osoby występujące symetrycznie po obu stronach kompozycji, 
to te same osoby, tylko ukazane w różnych momentach swojego 
życia. Wywnioskowałam, że to jest Rodzina Święta, czyli Ma-
ryja i jej mąż – św. Józef. Po lewej stronie obrazu ukazani są 
jako oczekujący potomstwa rodzice, o czym świadczy ciężarna 
postać niewiasty za którą stoi mężczyzna. Po prawej – autor 
ukazał te same postaci w momencie, gdy Dziecię Jezus przy-
szło już na świat.

Warto zwrócić uwagę, że stojąca po obu stronach postać 
męska jest niemal identyczna, jedynie ukazana w lustrzanym 
odbiciu. Osoba Maryi po lewej stronie to niewiasta brzemien-
na, w pozie oczekiwania, skupiona na czytaniu modlitewnika. 
Ubrana jest w ciemną szatę, a jej ciężarność dyskretnie przy-
słonięta jest szkarłatnym płaszczem. Na jej twarzy jawi się 
tajemniczy uśmiech, oczy są skierowane w kierunku widza 
Maryja po prawej stronie jest matką prezentującą światu swo-
je dziecko. Je postać różni się od tej po lewej stronie wyglądem: 
jest rozświetlona, ubrana w jasną szatę, twarz promienieje. 
Na ramieniu z dumą podtrzymuje małego Jezusa. Św. Józef 
po obu stronach jest usunięty w cień, na drugi plan. Chociaż 
był mężem – głową rodziny, to w Bożym dziele przyjął rolę 
drugoplanową; opiekuna i ochrony Matki i Bożego Syna.

Nad głową Maryi, w jej obu postaciach unosi się gołębica 
Ducha Świętego – bo przecież to, co poczęło się pod Jej ser-
cem, a potem przyszło na świat – było z Ducha Świętego… 
W prawym dolnym rogu kompozycji widać kosz z owocami. 
To symbol obfitości i słodyczy – przymiotów rodzicielstwa.

Autor obrazu zawarł w nim głęboką treść opowiadając 
historię poczęcia i narodzin. Taki temat występował już 
w malarstwie ikonowym, które było dla wiernych malowanymi 
( a naprawdę pisanymi) księgami, bowiem często w obrębie 
jednej ikony można było oglądać wiele scen rozciągniętych 
w czasie, nierzadko z podpisami.

Niestety, autor obrazu pozostaje nieznany. Nie ma jego 
sygnatury, nie ma też zaznaczonego czasu powstania. Po stylu 
malowania, rodzaju płótna i krosien, można wywnioskować, 
że powstał prawdopodobnie na przełomie XIX i XX w. Nama-
lowany został techniką olejną na płótnie. Ciekawostką jest, że 
lniane płótno o wymiarach 70 x 88 cm, zostało zszyte z dwóch 
kawałków: szerokiego i wąskiego pasa (ok.5 cm). Szew ten 
jest wykonany fastrygą, sporządzoną tak sprytnie, że od lica 
obrazu na pierwszy rzut oka jest niewidoczny. Taka prakty-
ka zszywania płótna do odpowiedniego formatu występuje 
niezwykle rzadko. 

Zazwyczaj artyści malowali na jednym kawałku płótna. 
Można się domyślać, że autor obrazu miał w tym jakiś cel, 
a może było za kosztowne, trudno dostępne..

Obraz wymagał konserwacji ze względu na zniszczenia 
i deformacje, jakim uległ. Płótno miało osłabiony naciąg 

Odzyskany obraz Świętej Rodziny

Obraz przed renowacją
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Parafia św. Jakuba w Brzesku wita Księdza Prymicjanta
W sobotę, 28 maja, w katedrze tarnowskiej z rąk Biskupa 

Tarnowskiego Andrzeja Jeża przyjął święcenia kapłańskie,  
diakon z parafii św. Jakuba i Maryi Matki Kościoła 
w Brzesku, Krzysztof Dyrlik. Na ten bardzo uroczysty 
i radosny dzień zostali zaproszeni wszyscy parafianie. O godz. 
17.00 na parkingu obok supermarketu „Śnieżka” odbyło się 
powitanie Księdza Prymicjanta a potem w uroczystym orszaku 
ks. Krzysztof przejechał bryczką do kościoła. Tu jego klasa 
z Liceum Katolickiego przygotowała program słowno - mu-
zyczny o kapłaństwie a następnie rozpoczęło się nabożeństwo 
majowe wraz z procesją.

Uroczystą Mszę św. Prymicyjną, Krzysztof Dyrlik odprawił 
w naszej Farze w niedzielę 29 maja o godz. 12.00. 

Tyle suchych faktów. Przybył nowy kapłan. Kolejny czło-
wiek został wezwany do służby Bogu. Jeszcze jeden Apostoł, 
który swoje życie ofiarował dla dobra Kościoła i Królestwa 
Bożego.

Ale w takim czasie, jak teraz, bardzo trudnym i pełnym za-
sadzek, odrzucającym wartości duchowe, zaprzeczającym ist-
nieniu Boga, preferującym życie pełne przygód, przyjemności 
i władzy pieniądza, zafascynowanym europejskimi ideologiami 
i cynizmem – każde prymicje to cud Bożej Opatrzności, pomno-
żenie dobra, świadectwo, że wiara nie umiera i… zwycięża.

Chciałabym przybliżyć Wam, Drodzy Czytelnicy, sylwet-
kę Nowego Kapłana, Rodaka z naszej parafii. Wielu zna go 
już z dotychczasowych spotkań w kościele. Widywaliśmy go 
najpierw jako ministranta, potem lektora, alumna… dziś 
Księdza. Kim jest? Jaki jest? Dlaczego wybrał taką, a nie 
inna drogę życiową? Wcale niełatwą, odpowiedzialną, rolę 
współpracownika na Bożej Niwie, obdarzonego mocą i posłan-
nictwem Chrystusa? 

Rodzina nowego Księdza mieszka przy ulicy Okocimskiej, 
w bloku na górce, koło SANEPID-u … Krzysztof ma dwie 
siostry i dwóch braci. Wszyscy są dorośli. Mama, Elżbieta, 

Obraz po renowacji



16

jak każda rodzicielka, nadal troszczy się o nich. Moim po-
średnikiem w umówieniu spotkania z panią Dyrlik, była jej 
sąsiadka, Helena, z którą znają się od wielu lat. Przyznała, że 
podziwia Elżbietę za pogodę ducha, serdeczność i uśmiech, za 
postawę wobec sąsiadów i ludzi napotkanych na drodze życia, 

za to, że umie wyrazić wdzięczność za okazaną jej pomoc. Był 
czas, gdy została sama z piątką dzieci i nieraz trudno jej było 
powiązać koniec z końcem. Nigdy się nie skarżyła, była zawsze 
serdeczna i uśmiechnięta. I tak jest do dziś.

Dlaczego tak dogłębnie opisuję Matkę Księdza? Bo rodzina 
jest pierwszym środowiskiem wychowawczym. Tu kształtuje 
się osobowość dziecka, tu zawiązują się uczucia i poglądy na 
życie. Pierwsze słowa modlitwy, chrześcijańskie pozdrowienia 
i krzyż kreślony przez matkę na główkach małych dzieci, 
potem służba przy ołtarzu, udział w grupach młodzieżowych 
i pielgrzymkach… W takiej atmosferze wzrastał Krzysztof…

Zwróciłam się do p. Dyrlik: Proszę opowiedzieć o swo-
im synu… 

Krzysiu – mówi p. Elżbieta - był dzieckiem chorowitym, 
ale pogodnym i radosnym. Chodził ze swym bratem Kubą - 
bliźniakiem, do Szkoły Podstawowej nr 1. Uczył się dobrze, 
lepiej niż pozostałe moje dzieci i  nie sprawiał kłopotów 
wychowawczych. Obydwaj byli ministrantami. Ale właśnie 
on, najmłodszy, wyróżniał się większą wrażliwością i  jakby 
wrodzoną pobożnością. Zaraz po śmierci ojca (a miał wtedy 
14 lat), zaczął chodzić codziennie na poranną Mszę św. 
o godz.6:00 służąc przy ołtarzu. Zimą to była jeszcze głęboka 
noc. A droga nie jest króciutka. Przez 3 lata… Potem szedł 
do szkoły. Pamiętam jego pierwszą Pieszą Tarnowską Piel-
grzymkę na Jasną Górę w 2003 roku. Opiekę sprawował nad 
nim, (wtedy był jeszcze niepełnoletni), starszy od niego Piotrek 
Kicka. Od tej pory chodził na każdą kolejną. Ja odbyłam 9 
pielgrzymek… Od 2013 roku już nie dałam rady ze względów 
zdrowotnych. Duży wpływ na syna miał ks. Kazimierz Kuman 
i Ruch Czystych Serc. Syn chodził na spotkania, corocznie 
wyjeżdżał z grupą młodzieżową do Dębowca. Wracał cichszy, 
coraz jakby spokojniejszy. Nawet w wakacje był przy koście-
le, pomagał Piotrkowi, dużo się modlił, często widziałam go 
z różańcem… Dużą pomocą w wychowaniu było dla niego 
Katolickie Gimnazjum i Liceum. Tam naprawdę przykłada 
się dużą wagę do szacunku dla kobiet i kształtowania uczuć 
patriotycznych. Nie wiem, czy wszyscy wychowankowie tak to 
odbierają, ale ja wyrażam głęboką wdzięczność za ten wysiłek 
Dyrekcji i Nauczycielom…

 Zapytałam: Co pani czuła, gdy zobaczyła Pani syna 
w sutannie?

To było w czasie moich odwiedzin w seminarium. Wszyscy 
w kapłańskich strojach. Jednakowi… Wśród nich on, mój syn! 
Łzy stanęły mi w oczach i ogromna radość mieszała się we 
mnie z dziękczynieniem Bogu za ten niesamowity dar… Do 
domu wróciłam inna, mocniejsza. Bóg wybrał mojego syna! 
Dzięki Ci Panie!... przez cały czas pobytu Krzyśka w semi-
narium wspieraliśmy go modlitwą, dobrym słowem… Gdy 
przyjeżdża do domu, jest zwyczajnym młodym człowiekiem: 
znajduje zajęcie w kuchni, robi zakupy, pyta w czym może 
pomóc. Lubi dzieci siostry i brata, bo sam wychował się 
w dużej rodzinie.

Ponieważ wywiad przeprowadzałam jeszcze przed 
prymicjami, byłam bardzo ciekawa, jak Ona – Matka, 
przeżyje pierwszą Mszę św. sprawowaną przez syna. 
Odpowiedziała wzruszona: Gdy pomyślę, że to ja go wycho-
wałam i teraz przez jego ręce będzie przychodził Chrystus 
na ołtarz – łzy mi się cisną do oczu. Nie mam słów na wy-
rażenie szczęścia i wdzięczności: Bogu… i ludziom: Probosz-
czom i Kapłanom z parafii, Nauczycielom, Seminarzystom 
z Tarnowa, Sąsiadom, Parafianom… Sami nie dalibyśmy 
rady… I mam nadzieję, że ten wspólny trud wyda owoce. 
Teraz jeszcze jeden kapłan pełniąc duszpasterską służbę 
poprowadzi kolejnych ludzi do zbawienia… Dziękuję Bogu, 
że moje dzieci nie pogubiły się w świecie i starają się żyć 
po chrześcijańsku…

Panie z sąsiedztwa uczestniczą w procesji



kiedy jeden z na-
szych młodzieńców 
wybrał swoją drogę 
życia przyjmując 
święcenia kapłań-
skie.  Każdemu, 
nie tylko młodemu 
człowiekowi, uzmy-
słowiła, że nawet w  
największym zwąt-
pieniu, poczuciu 
słabości, bezradno-
ści i beznadziei – 
można znaleźć siły 
i podnieść się…

Jak się nie 
bać, kiedy w stra-
chu żyje świat Jak 
uwierzyć, kiedy 

już nie wierzę w nic Jak mam kochać, kiedy rani mnie mój 
brat Jak być dobrym, kiedy świat jest taki zły Jak mam 
walczyć, kiedy silnej woli brak Jak pokonać własny grzech, 
kiedy pokus tyle jest Jak się cieszyć, kiedy płyną gorzkie łzy 
Jak do ładu z sobą dojść, kiedy siebie mam już dość Jak nie 
zbłądzić, kiedy nie wiem dokąd iść Jak nadzieję w sercu mieć, 
kiedy wszystko wali się.

cd na stronie 28
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Co chciałaby Pani 
powiedzieć Czytelnikom 
„Kościoła na Uszwicą” – 
zapytałam na zakończenie:

Powtórzę motto życia 
mojego syna: Rozpoczynajcie 
dzień od powierzenia się 
Bożej Opatrzności, a kończ-
cie powierzając się Bożemu 
Miłosierdziu. 

Uczestniczyłam w powi-
taniu nowego Księdza w so-
botę wieczorem. Było rado-
śnie, rodzinnie i uroczyście. 
Uśmiechnięty ks. Krzysztof 
i szczęśliwa Matka na brycz-

ce wiozącej ich do 
kościoła… to jakby 
symbol przemienie-
nia… niesamowita 
chwila: zaczyna się 
nowy etap życia dla 
obydwojga. 

Pod ołtarzem 
czekał na Księdza 
- szkolnego kolegę, 
zespół muzyczny. 
Rozpoczął Wojtek 
Sukiennik: Księże 
Prymicjancie! Dy-
rekcja, nauczyciele, 
pracownicy, ucznio-
wie i absolwenci 
Szkoły Katolickiej 
w Brzesku pragną 
wyrazić wielką ra-
dość i dumę. Kwia-

ty są jej wyrazem, a życzenia, które Ci składamy poprzez 
poezję ks. Jana Twardowskiego niech powiedzą więcej: Boże 
najcierpliwszy, proszę najprościej, daj mi zwykłą dobroć 
dłuższą od miłości!

I popłynęła serdeczna muzyka przeplatana głębokimi 
w treść cytatami wielkiego poety – księdza Jana. Pieśń reli-
gijna z repertuaru Magdy Anioł, wyrażająca troskę o rozwój 
duchowy człowieka, wybrzmiała szczególnie mocno w dniu, 

Rodzina Dyrlików

ks. Prymicjant z sąsiadką 
p. Haliną Biernat

Po Mszy Prymicyjnej z najbliższą rodziną i przyjaciółmi

Konferencja poświęcona Rodzinie Goetzów Okocimskich
Dzisiejszy – z epoki mediów elektronicznych - następca 

niestrudzonego kronikarza Brzeska, Jana Burlikowskiego, 
z pewnością napisze, że dzień w którym odbyła się w Centrum 
Kulturalno – Bibliotecznym im. Jana Pawła II konferencja 
„Rola Rodziny Goetzów – Okocimskich w budowie i rozwoju 
gospodarki i kultury Regionu Polski Południowej w XIX i XX 
wieku” – 2 czerwca 2016 – to jeden z najważniejszych dla 
Grodu nad Uszwicą dni w jego współczesnej historii. Ze wzglę-
du nie tylko na pierwszą, pionierską prezentację wszystkich 
zagadnień, ale także na rangę instytucji i osób, które ją czynią 
i temu patronują. Wystarczy powiedzieć, że byli obecni Rek-
torzy Uniwersytetów Jagiellońskiego, Ekonomicznego, Peda-
gogicznego i Rolniczego, Dyrektorzy Biblioteki Jagiellońskiej 
i Muzeum UJ, b. Sekretarz Generalny PAU. Patronowało 
Konferencji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa i Prezydent 

Miasta Krakowa. Szczególną wymowę praktyczną i symbolicz-
ną miała obecność na Konferencji przedstawiciela dzisiejszego 
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b. dyr Browaru Mieczysław Mietła
dyr Browaru Okocim 
Michał Napieracz

prof. Włodzimierz Sady
Rektor UR Kraków dr Jan Stefan Gawlik

prezes „Gryf” Andrzej Małysaprof. UR dr hab. Marian Stolarczyk

prof. Andrzej Chochół - Rektor UE Kraków

właściciela, Dyrektora Browaru Okocim Carlsberg Polska. 
Jest rzeczą oczywistą, że współorganizatorami były Władze 

Miasta Brzeska z Burmistrzem i Władze Powiatu ze Starostą 
wraz z Kierownictwem MOK. Natomiast głównym organizato-
rem Konferencji, było Brzeskie Towarzystwo „Gryf” obchodzące 
w tym roku 44. rocznicę powstania, którego prowadzący je od 
ponad 40 lat, Prezes emerytowany lekarz medycyny Andrzej 
Małysa podjął się najważniejszego w tych 44 latach działalności 
„Gryfu” zadania. Na barkach Prezesa i dwu jego Kolegów, także 
absolwentów Brzeskiego Liceum Ogólnokształcącego dr. Jana 
Stefana Gawlika i b. dyrektora Browaru Okocim Mieczysława 
Mietły spoczywał ciężar organizacji i przeprowadzenia tego 
przedsięwzięcia przez Towarzystwo Regionalne nie dysponu-
jące przecież zapleczem logistycznym. 

aby odkryty na nowo przez nią skarbiec działalności trzech 
pokoleń Rodu Goetzów – Okocimskich stał się inspiracja 
i ważnym elementem tworzonego na następne dziesięciolecia 
programu rozwoju gospo-
darki i kultury nie tylko dla 
Ziemi Brzeskiej, ale całej 

Przed „Gryfem”, który wyszedł z tej próby zwycięsko – 
z tarczą, stoją dalsze zadania. Zobowiązali się wydać w termi-
nie do końca października 2016 r. materiały pokonferencyjne 
w postaci książki – Co zadeklarowali opinii publicznej.

Stoi jednak przed nimi wielokrotnie trudniejsze zadanie – 
o którym chyba nie mówili Szacowni Prelegenci Konferencji: 
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Wśród słuchaczy konferencji znalazła się grupa uczniów 
jednej ze szkół ponadgimnazjalnych z Brzeska. Podejrzewam, 
że została ona może nie tyle przymuszona, ale raczej zmoty-
wowana alternatywą w postaci normalnych zajęć lekcyjnych 
(może jakiegoś sprawdzianu?). Z nieodległych jeszcze czasów 
gimnazjalnych pamiętam, jak na wszystkie obowiązkowe 
apele szło się z nastawieniem: „Pójdę, ale nikt mnie nie zmusi, 
żebym wysłuchał”.

 Znam masę przykładów na to, że młodzież da się zaintere-
sować historią, a historia Goetzów Okocimskich jest naprawdę 
fascynująca. Trzeba ją tylko umieć „sprzedać”. Tego, niestety, 
zabrakło. Mądrość ludowa mówi, że głodnej krowie nie powin-
no się od razu dawać całej stodoły siana… W tym kontekście 
dobrym posunięciem ze strony organizatorów było skrócenie 
poszczególnych wystąpień do piętnastu minut. Niestety, forma 
w niektórych przypadkach zawiodła. Prelegenci chyba zapo-
mnieli, że biorą udział w konferencji popularno – naukowej, 
a nie naukowej przeznaczonej dla środowisk akademickich. 
Zauważyłem z przykrością, że niektórzy, znani mi z innych 
wystąpień, w czasie których wspaniale popularyzowali wiedzę 

historyczną – tym razem borykali się z pogodzeniem zwięzłości 
wystąpienia z pociągającą i przystępną formą. Z tego powodu 
niektórych przeciętnych „zjadaczy chleba” wysyłali w objęcia 
Morfeusza, czyli mówiąc po prostu – usypiali. 

Trzeba przyznać jednak, że wielu prelegentów wpla-
tało w swe wypowiedzi ciekawostki, które je ożywiały. 
Mnie osobiście bardzo podobało się żywiołowe wystąpienie  
ks. Wiesława Pieji i p. dr Bożeny Pietrzyk, która ubarwiła 
prezentację prywatnej korespondencji rodziny Goetzów nie-
zwykle interesującymi cytatami. Jedna z moich młodszych 
koleżanek ze szkoły średniej pochwaliła wystąpienia poparte 
prezentacją multimedialną.

Niestety, młodzież szkolna nie uczestniczyła w ostatniej 
części bogatego programu konferencji, która, wydaje mi się, 
byłaby dla niej najciekawsza, mianowicie w zwiedzaniu Pała-
cu Goetzów. Przewodniczka interesująco przedstawiła dzieje 
piwowarskiego rodu, kiedy przechodziliśmy przez przepiękne 
wnętrza budynku. Myślę, że takie wycieczki należy jak naj-
częściej organizować dla młodzieży szkolnej.

Grzegorz - student

Konferencja Goetzowska w oczach młodzieży

Goetzowie - dobroczyńcami nie tylko Okocimia
Jan Ewangelista - pierw-

szy przedstawiciel rodu 
Goetzów, który w kwietniu 
1845 roku osiedlił się w Oko-
cimiu i razem z Józefem 
Neumanem przystąpił do 
budowy browaru, wykupił 
od wdowy po przedwcześnie 
zmarłym wspólniku udziały, 
pozyskał także inne grunty 
i stał się współwłaścicielem 
całości dóbr ziemskich Oko-
cimia. Od tej pory zaczyna 
się okres wspaniałego roz-
woju browaru w Okocimiu. 
Dewizą Jana Ewangelisty 

było robić „najlepsze z najlepszego”. Stałe inwestycje 
przyniosły wymierne efekty i w latach 1870 i 1890 zostało 
nawet potrojone. W roku 1880 piwo można było kupić w całej 
Galicji, na Węgrzech, Wiedniu i w Prusach. W roku 1885 z po-
wodu pogarszającego się stanu zdrowia, odwołał z wyższych 
studiów w Wiedniu swego syna Jana Albina i przekazał mu 
bezpośrednie prowadzenie firmy. Ten kilkakrotnie podwoił 
produkcję piwa i powiększył zakład o nową słodownię i inne 

działy przyczyniając się do rozwoju produkcji. Przed pierwszą 
wojną światową eksportowano piwo okocimskie nawet do 
Ameryki Południowej.

Jan Albin, syn protoplasty, a potem jego najmłodszy syn, 
Antoni Jan, już jako prezes rodzimej spółki akcyjnej, czynili 
starania, by produkować piwo najwyższej jakości (Wielkopol-
ska, Pomorze, Śląs i Polska centralna. Tuż przed wybuchem 
II wojny światowej zainicjowano eksport do USA. 

Antoni Jan nie miał możliwości powiększania majątku 
Goetzów Okocimskich tak, jak czynili to jego dziad i ojciec. 
Uratowanie stanu posiadania było jego wielką zasługą i nie-
łatwym osiągnięciem.

Jak zostało wspomniane, wszyscy trzej właściciele okocim-
skich dóbr czując się Polakami, swoją działalnością polityczną, 
społeczną, filantropijną przyczyniali się do rozwoju przemysłu 
jak i do rozwoju kultury nie tylko regionu brzeskiego, ale 
i całego kraju. Ogromny rozwój gospodarczy, pomnażająca się 
fortuna, tytaniczna praca, wychowanie w poczuciu religijnego 
spojrzenia na słabych, chorych, biednych i potrzebujących 
wsparcia, wyzwalała w tych szlachetnych charakterach 
potrzebę niesienia pomocy i dzielenia się swoimi dobrami. 
Jan Goetz Ewangelista ufundował i wyposażył kościół 
w Okocimiu (1884-1885r), oraz plebanię. Ufundował także 
Szkołę Podstawową w Okocimiu. W szkole znajdowała się 

Małopolski razem z Krakowem. Wszak, jak przypomniała 
Konferencja obecność Goetzów – Okocimskich w dziesiątkach 
różnych fundacji i instytucji Krakowa jest wręcz zadziwiająca.

Przed naszym społeczeństwem, a w szczególności przed 
tymi, którzy dziś nim kierują stoi zadanie rozpoznawania 
i odczytywania ewangelicznych znaków czasu. Wskazał je 
w swym słowie otwierającym Konferencję Prezes Andrzej Ma-
łysa, przypominając, że odbywa się ona w 1050 rocznicę Chrztu 
Polski i początków naszego Państwa. Jeden z Prelegentów, 
proboszcz Okocimia ks. dr Wiesław Pieja, którego wypowiedź 

poniżej zamieszczamy przedstawia niezwykle aktualny dziś 
model wzajemnych relacji polsko – niemieckich, i pozytywnej 
współpracy. Ten głos słyszymy w momencie, w którym budo-
wane od kilkudziesięciu lat modele relacji polsko – niemieckich 
a szerzej polsko – unijnych zawiodły i na naszych oczach się 
rozsypują. Chyba znakiem czasu jest dla nas powrót do tych 
programów, które budowali w XIX i XX w. na naszej Ziemi 
Brzeskiej i w Małopolsce Goetzowie – Okocimscy.

Ks. Zygmunt Bochenek   

ks. dr Wiesław Pieja
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okazała biblioteka. Posiadała księgi inwentarzowe, a biblio-
tekarzem był nauczyciel. Nadzór nad biblioteką miała Rada 
Szkolna Miejscowa. Biblioteka składała się z dzieł naukowych, 
pouczających, literackich, powieściowych, gospodarczych, 
moralnych, religijnych, dziełek popularnych umyślnie dla 
ludu przeznaczonych i czasopism periodycznie wychodzących. 
Skoro inicjatorem powstania biblioteki był również Jan Goetz 
Okocimski, więc mało prawdopodobne jest, aby wieloletni 
dobroczyńcy Okocimia chcieli dopuścić do zamknięcia tej 
użytecznej instytucji. Mawiał do swoich najbliższych: „Jemy 
polski chleb i będziemy Polakami”.

Jego syn, Jan Albin, podobnie jak ojciec, dzielił się chętnie 
swym bogactwem z potrzebującymi (dlatego po śmierci na-
zwano go ojcem ubogich”) Był jednym z fundatorów kościoła 
parafialnego w Jadownikach Podgórnych, za projekt któ-
rego architekt krakowski inż. Sas-Zubrzycki, uzyskał w 1912 r. 
I nagrodę na konkursowej wystawie budownictwa sakralnego 
w Wiedniu. W roku 1896 dokończył budowę szkoły podstawo-
wej w Okocimiu Górnym dodając jedno piętro. W 1910 r. przy-
czynił się znacznie do utworzenia Gimnazjum w Brzesku, 
przekazując potem na nie dodatkowe fundusze. Ufundował też 
wiele szkół we wsiach po-
wiatu brzeskiego (Tymowej, 
Iwkowej, Uszwi. Porębie 
Spytkowskiej i Jasieniu), 
a w 1905 r. ochronkę dla 
dzieci w Okocimiu. 

Kontynuował także 
fundacje stypendialne dla 
młodzieży chcącej się uczyć 
w szkołach średnich i wyż-
szych. Tu należy wspomnieć 
Juliana Nowaka, wywodzą-
cego się z Okocimia, który 
dzięki stypendium zdał 
maturę, ukończył studia 
wyższe i został premierem 
RP oraz rektorem UJ i pro-
fesorem bakteriologii. Nic więc dziwnego, że po jego śmierci 
pracownicy browaru okocimskiego ufundowali pomnik swo-
jego dobroczyńcy i popiersie Jana Albina dłuta Antoniego 
Madeyskiego. Stanęło na cokole w honorowym miejscu, przed 
głównym wejściem do browaru, blisko starego pałacu.

Jan Albin uzyskał tytuł barona 30 kwietnia 1909 roku 
z rąk cesarza Franciszka Józefa, otrzymując nowy herb, wraz 
z dewizą w języku polskim „Praca i Prawdą”. W tej dewi-
zie streszcza się droga życia rodziny Goetzów Okocimskich, 
bo to właśnie pracą i prawdą doszli oni do swej niezwykłej 
społecznej pozycji.

Jest rzeczą godną podkreślenia, że Jan Ewangelista i Jan 
Albin umieścili w potwierdzonych przez cesarza herbach, 
wizerunek białego orła. Spolszczenie się tej niemieckiej 
rodziny z Wirtembergii w czasach, gdy nic politycznie ani 
ekonomicznie do tego nie skłaniało, jest kolejnym przykładem 
atrakcyjności kultury polskiej i jej wielkiej siły przyciągania. 
Syn Jana Albina, Antoni Jan, kontynuował działalność filan-
tropijna podobnie jak jego ojciec.

Wspomnę o tak ważnej sprawie na owe czasy jak ochron-
ka w Okocimiu. W latach od 1905-1939 r. – ochronka - 
placówka była wielkim dobrodziejstwem dla mieszkańców 
Okocimia. Była to zresztą jedyna placówka dla dzieci w wieku 
przedszkolnym. Rodzice bardzo chętnie posyłali dzieci na 
zajęcia. W programie były zajęcia przystosowane do wieku 
dziecka - zabawy różnego typu, śpiew, tańce, gry umysłowe 
dostosowane do wieku dziecka, modlitwa, nauka wierszyków 
okolicznościowych z okazji świąt imienin itp. Dla dzieci od cza-

su do czasu przyjeżdżał lekarz pracujący przy szpitaliku bro-
warnianym. Dzieci codziennie otrzymywały gorący posiłek, co 
w latach skrajnej biedy było niezwykle ważne dla ich zdrowia. 
Jeszcze przed II wojną światową siostry zakonne założyły przy 
ochronce Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej. W wyznaczonym 
czasie zbierały się chętnie członkinie ( kobiety). Głównie uczy-
ły się tam szycia, robienia na drutach, reperacji odzieży itp. 
Ważną rzeczą była nauka śpiewu pieśni religijnych, wierszy 
okolicznościowych ( imieniny Księdza Proboszcza, Jaśnie Pani 
Baronowej), czy innych ważnych wydarzeń. Po wybuchu wojny 
ta działalność została ograniczona do minimum. W budynku, 
który służył na Ochronkę, po zakończeniu II wojny światowej, 
władze miasta uruchomiły przedszkole państwowe. 

Mimo trudności politycznych i gospodarczych, syn Jana 
Albina - Antoni Jan, postanowił zbudować w centrum Oko-
cimia duży obiekt, który miał rozwiązać trudności środowi-
skowe w kwestii mieszkań dla nauczycieli, sali spotkań śro-
dowiskowych, większej sali, którą można by było wykorzystać 
w razie potrzeby. To był Dom Ludowy.

Po wybuchu II wojny światowej w budynku Szkoły Pod-
stawowej zamieszkali Niemcy, tak więc władze oświatowe 

zdecydowały, że dzieci będą 
się uczyć w Domu Ludo-
wym. Co prawda, tam nie 
było dobrych warunków do 
nauki (zimno, brak sprzętu) 
ale mimo wszystko było to 
dobrodziejstwo, bo nauka 
nie została przerwana. I tu 
również daje się zauważyć 
ta pomoc, która ciągle była 
podkreślana na spotkaniach 
w prywatnych rozmowach, 
że gdyby nie Goetzowie, nic 
byśmy w tej wsi nie mieli. 
Po zakończeniu II wojny 
światowej Dom Ludowy 
zaczął się ożywiać. W latach 

od 1947 rozpoczęto elektryfikację wsi Okocim. Tu się mieściło 
biuro i mieszkał kierownik budowy sieci energetycznej. W tym 
domu, około 1955 roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich 
i prowadziło mini kawiarenkę, aby zarobić pieniądze na 
działalność. Z czasem zaczęła działać świetlica wiejska prowa-
dzona przez Feliksa Nowaka. Młodzież garnęła się na zajęcia. 
Powstał chór, prowadzony przez niego, bo miał przygotowanie 
muzyczne. Po jego przejściu na emeryturę, świetlicę prowadził 
pan Kazimierz Karwat – nauczyciel. Między innymi organi-
zował zespół pieśni i tańca „Okocanie”.

W roku 1955 w maju otwarto Filię Biblioteki Publicznej 
w Brzesku z siedzibą w Okocimiu, która działa do dziś. 
Kierownikiem biblioteki była Antonina Nowak. A potem pro-
wadziła ją Zofia Taflińska.

W roku 2015 wyremontowano ten dom modernizując 
częściowo wnętrza, wykonano centralne ogrzewanie, zlikwi-
dowano starą scenę. Pieniądze uzyskano z Unii Europejskiej. 
Znamienną rzeczą jest, że dobry przykład to połowa sukcesu, 
tak też jest z naszym Okocimiem. Rodzina baronów Goetzów 
Okocimskich swoją rzetelnością, uczciwością, przedsiębior-
czością, podźwignęła naszą wieś do rangi ucywilizowanego 
społeczeństwa. Mając ciągle przed oczyma tę tytaniczną pracę 
rodziny Goetzów, jesteśmy im bezgranicznie wdzięczni jako 
społeczeństwo za ogromną pomoc materialną, cywilizacyjną 
i moralną, która do dziś owocuje: nasze środowisko staje się 
bardziej światłe, wykształcone i otwarte na nowoczesność. 

Ks. dr Wiesław Pieja

Szkoła Podstawowa w Okocimiu
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Po zawieszeniu broni na froncie bolszewickim, zaczęli 
wracać do miasta gimnazjaliści i inni zdemobilizowani 
ochotnicy i żołnierze polscy. W rocznice wybuchu Powstania 
Listopadowego PKOP zorganizował uroczyste powitanie 
i przyjęcie pierwszych powracających z wojny ochotników. 
Wzięło w nim udział ok. 60 ochotników, już w 1920 r. zwol-
nionych z wojska. Było wśród nich 24 gimnazjalistów,/ bo 
w 1920 r. ochotniczo zgłosili się do wojska wszyscy gimna-
zjaliści starszych klas /, z których większość teraz wracała 
do szkoły, ale byli i tacy, którzy w 1921 r. ruszyli na pomoc 
powstańcom górnośląskim. Wszystkim podczas uroczystego 
przyjęcia wręczono odznakę „ Stanęli w potrzebie”. 

Powrót młodzieży i rezerwistów tylko częściowo ożywił 
życie kulturalno – społeczne w Brzesku. Bo już 12 maja 
1919 r., po rocznej przerwie, wznowiło swoją działalność 
Towarzystwo Szkoły Ludowej. Prezesem na trzyletnią ka-
dencję / do 1922 r./, wybranego wówczas Henryka Bukow-
skiego, a wiceprezesem Franciszek Kulisiewicz. Stanowisko 
sekretarza powierzono Józefie Świtalskiej, a jej zastępcą 
został Stanisław Górnisiewicz ze Słotwiny. Skarbnikiem 
był Krzysztof Schwarz, a jego zastępcą Roman Kabardow-
ski. Ponadto w Zarządzie Koła znalazło się jeszcze 12 osób, 
a wśród nich Maria Bernacka, ks. Jan Czuj, ks. Roman 
Mazur i Kazimierz Missona. Organizacji tej udało się odzy-
skać swoją siedzibę w Ratuszu / dziś ul. Kościuszki/. Szybko 
rosła liczba czytelników korzystających z Biblioteki TSL, 
bo w 1920 r. wypożyczało książki ponad 100 osób, mimo 
że wypożyczalnia była czynna tylko przez dwie godziny 
w poniedziałki i czwartki. TSL wraz z OON zorganizowało 
wówczas kurs dla żołnierzy analfabetów ze stacjonującej 
w Brzesku kompanii 15 pułku piechoty / o tym już pisałem/. 
Wznowiło także działalność Towarzystwo Oświaty Narodo-
wej. Pojawił się wówczas niezrealizowany w powiecie nad 
Uszwicą pomysł połączenia obu tych organizacji. Tej fuzji 
sprzeciwił się przede wszystkim Kazimierz Missona, który 
godził się na współpracę obu organizacji w ramach OON 
i w PKOP. Natomiast zwolennikiem fuzji był Wilhelm Da-
dleż i jak się wydaje duchowieństwo brzeskie.

 To z ich inicjatywy utworzono wiele sekcje terenowych 
OON, a m.in. w Jadownikach / Maria Fortuna/, w Jasieniu 
/Kotlarski /, w Uszwi /ks. Kazimierz Rogoziewicz/, w Oko-
cimiu / Antoni Gołąbek/. Wraz z tworzeniem sekcji OON 
lub PKOP otwierano w powiecie czytelnie, które stawały 
się lokalnymi centrami kultury i polskiej myśli politycznej. 
Do akcji tej włączyły się również kółka rolnicze, a niejedno 
z nich było erygowane przez miejscowe duchowieństwo lub 
lokalne samorządu związane z TON, kasami oszczędności 
czy kółkami rolniczymi. 

Kiedy zakończyły się wojna TSL w Brzesku przeżywało 
kryzys organizacyjny. Kolejne dwa Walne Zgromadzenia nie 
udały się. Mimo słabej frekwencji / przybyło 11 członków/ 8 
kwietnia 1921 r. wybrano nowy Zarząd. Jego prezesem został 
Wilhelm Dadleż, a wiceprezesem Szymon Bernadzikowski, 
związany równocześnie z „Sokołem” i PSL- Lewicą. Do Zarzą-
du dokooptowano wszystkich pozostałych uczestników tego 
zebrania/ m. in. Missonę, Ziembę, Palusińską, Bernacką, 
Jaszkiewiczową/. Ich zadanie polegało na ożywieniu dzia-
łalności Koła, rozbudzaniu uczuć patriotycznych i ofiarności 
społecznej, udzielaniu pomocy dla potrzebujących. W tamtym 
okresie czasu wybrano również nowy zarząd T. G. „Sokół”. 

Żywą działalność prowadził Zarząd Powiatowy Polskie-
go Stronnictwa Ludowego „Piast”, Polskiego Stronnictwa 
Katolicko – Ludowego. A Szymon Bernadzikowski zdołał 
utworzyć Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego „Lewica”, mimo że w ówczesnej prasie ukazało się 
wiele artykułów potępiających działalność tego stronnictwa. 
„Lud Polski” np. nazwał Stapińskiego burzycielem państwa 
polskiego /nr 9 z 27 lutego/ i sprzymierzeńcem bolszewików 
–/ nr 12, s. 2- 3./. Utworzenie władz powiatowych tego stron-
nictwa było ostatnim sukcesem organizacyjny PSL – Lewicy 
i Bernadzikowskiego w Brzesku. Warto dodać, że brzeski 
prezes PSL – Lewicy nie był ani burzycielem państwa 
polskiego, ani przyjacielem bolszewików. Jego błąd polegał 
na tym, że podczas zjazdu tarnowskiego PSL, poparł Jana 
Stapińskiego – dotychczasowego Prezesa tego stronnictwa, 
a nie jego przeciwników z Wincentym Witosem na czele 
i to że będąc osobą powszechnie szanowaną trwał w tym 
stronnictwie, próbując w ten sposób budować jego autorytet. 

Odradzał się także Związek Młodzieży Katolickiej, a jego 
nowe koło zostało założone przez ks. Leona Pyzikiewicza 
w Paleśnicy. 

W tamtym okresie czasu ks. Paweł Wieczorek, opiekując 
się kołem ZMK w Brzesku, kończył drukował w „Ludzie Ka-
tolickim” swoją powieść o życia młodej emigracji zarobkowej 
pt. „ Wędrowne ptaki”. Równocześnie, także pod wpływem 
jego twórczości i działalności Kościoła Katolickiego prowa-
dzono dalej walkę z pijaństwem i karczmą na wsi w powiecie 
brzeskim. Wspólny wysiłek kółek rolniczych, samorządów 
kierowanych przez PSKL, szkół i działaczy szczególnie tej 
partii, doprowadziło do likwidacji wielu karczem i punktów 
sprzedaży alkoholu. W ramach tej akcji padły obie karczmy 
w Jasieniu. 25 marca 1920 r. członkowie Kółka Rolniczego 
w Zabawie oświadczyli, że „karczmy, ani żadnego szynku 
nie chcą... raz na zawsze”. Pod tym dokumentem złożyło 
swoje podpisy 57 dorosłych osób, a wśród nich Władysław 
Stohendel / kierownik szkoły i sekretarz Kółka/ Jan Mącz-
ka, Antoni Mędrzyk, Jan Kuczek. Po tym proteście Rada 
Gminy, na wniosek Tadeusza Pochronia / naczelnika/ zli-
kwidowała koncesję szynkarska. Za jej likwidacją głosowali 
m. in. Tomasz Pochroń /wójt /, Jędrzej Henek, Stanisław 
Putała, Franciszek Dzik, Jakub Dzik, Jan Piątek, Józef 
Soch, Józef Lechowicz, Michał Hołysz, Jędrzej Halastra, 
Paweł Pochroń, Józef Jagiełło, Jędrzej Wijaczka, Szczepan 
Woźniak. Równocześnie zapytywano Starostwo Powiatowe 
w Brzesku, na jakiej podstawie prowadzi szynk Itta Gold-
berg, skoro Starostwo już w 1916 r. pozbawiło ją koncesji. 

Podobnie protestowali przeciwko karczmie parafialnej / 
oficjalnie nie podawano w nich alkoholu/ także mieszkańcy 
Wał – Rudy i innych miejscowości. Czasem karczmarze sami 
likwidowali gospody, kiedy np. jeden z synów podejmował 
studia w seminarium duchownym. Tak np. rodzina Kozów 
ze Strzelec Wielkich sama zrezygnowała z prowadzenia 
karczmy, bo syn Leon Michał Koza, później karmelita, 
podjął studia w seminarium duchownym, a następnie po-
dobnie jak ks. Czuj studiował w Rzymie, skąd udał się na 
placówkę duszpasterską do Hiszpanii. Tam w czasie wojny 
domowej ukrywał się wśród pasterzy kastylijskich przed 
bojownikami tzw. frontu ludowego, którzy wymordowali, 
według różnych źródeł, od 10 do 14 tysięcy księży, zakon-
ników, zakonnic, kleryków i innych duchownych. W czasie 

Brzesko, Wileńszczyzna i sprawa Górnego Śląska 
w latach 1920 - 1922 
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II wojny światowej został aresztowany przez Gestapo. Po 
aresztowaniu przebywał w więzieniu na Montelupich, skąd 
w jednym z transportów został wywieziony do Oświęcimia, 
a następnie do Dachau. Tam zakończył swoje młode życie. 
Jego nazwisko widnieje na tablicy pamiątkowej na murze 
starego cmentarza parafialnego w Brzesku, ale błędnie jest 
podane miejsce jego zgonu.

W niektórych wioskach pamiętano o poległych legio-
nistach i żołnierzach z czasów I wojny światowej i okresu 
walk o bezpieczne granice państwa. W Dzierżaninach np., 
z inicjatywy Franciszka Zydronia - kierownika szkoły, po-
stawiono Krzyż Wolności. 10 października 1920 r. odbyło 
się jego poświęcenie. W uroczystości, poza mieszkańcami 
wioski i osiedli okolicznych, uczestniczył m. in. Tadeusz 
Spiss- Starosta Powiatu, ks. Zygmunt Konieczny z Paleśni-
cy, delegat Okręgowego KOP z Zakliczyna i Jan Kumorek 
– delegat KOP i naczelnik gminy. 

Czasem zdarzały się ponad regionalne uroczystości po-
grzebowe. Do takich należał pogrzeb Józefa Piórka – wójta 
ze Strzelec Wielkich. To nie tylko włościanin współpracujący 
ze spiskiem powstańczym w 1863 r., ale również aktywny 
działacz ludowy i niepodległościowy po upadku Powstania 
Styczniowego i w latach 1914 – 1921. W pogrzebie tym, 
który odbył się 15 grudnia 1921 r. brała udział delegacja 
Wydziału Powiatowego z Brzeska na czele z Janem Albinem 
Goetzem – Okocimskim i Tadeuszem Spissem -Starostą 
Powiatowym. W tej smutnej uroczystości uczestniczyli 
również: inż. Filipkiewicz, dyr. Górnisiewicz z Okręgowego 
Towarzystwa Rolniczego, Jakub Witek – dyr. P. Z. Kółek 
Rolniczych i Stanisław Nita prezesem Powiatowej Rady Lu-
dowej. Był także Litarowicz dyrektor Rady Szkolnej i wielu 
innych działaczy niepodległościowych i samorządowych.

W Mokrzyskach, po przeniesieniu z Brzeska,  
15 września 1920 r. ruszył 10 miesięczny kurs straży leśnej, 
finansowany przez Jana Albina Goetza – Okocimskiego. 
Jego słuchaczami mogli być inwalidzi wojenni posiadający 
zdrowe ręce i nogi. Program nauczania obejmował poza 
wiadomościami z zakresu szkoły ludowej, wiadomości teo-
retyczne i praktykę w  leśnictwie. Na absolwentów czekały 
posady leśników, w całym powiecie. Również jesień 1920 
była przełomowa dla uczniów gimnazjum prywatnego 
w Brzesku, bo od 1 września stało się ono szkołą państwową, 
co oznaczało przejecie kosztów jego utrzymania przez skarb 
państwa i samorząd.

Ożywiał swoją działalność Związek Inwalidów Wojen-
nych Rzeczypospolitej Polskiej. 27 grudnia 1920 r. odbyło 
się w Brzesku Walne Zgromadzenie koła brzeskiego.Po 
sprawozdaniu z działalności, wybrano jego nowy zarząd. 
Prezesem koła został Jerzy Kukliński- były sędzia z Brze-
ska Poza nim do Wydziału Wykonawczego wybrano: Jana 
Kondziołkę z Jasienia / wiceprezes/, oraz 12 innych osób i 8 
osób na zastępców członków. Głos w dyskusji nad sytuacją 
ekonomiczną inwalidów zabierali Jan i Józef Rożkowicze. 
Po ich wystąpieniu, Walne Zgromadzenie skierowało do 
Wincentego Witosa / Premier/ postulaty równego trak-
towania inwalidów wojennych byłych armii zaborczych 
z inwalidami armii polskiej z lat 1918 – 1921. Jak wynika 
z notatki zamieszczonej w „Ludzie Polskim”, nr 5 z 1921 r., 
chodziło o to, że „ każdy Polak... / w czasie I wojny świato-
wej / kierował się jedna myślą, wywalczenia niepodległości 
ukochanej Ojczyzny, z bijącym sercem biorąc karabin do 
ręki, mieliśmy to przekonanie, że krew nasza nie spłynie 
nadaremnie”. Dlatego domagali się oni poprawy sytuacji 
materialnej i zabezpieczenia materialnego wdów i sierot po 
poległych oraz zabezpieczenia materialnego matek, które 
straciły na wojnie jedynych swoich żywicieli. 

W całym powiecie odbywały się wiece i zebrania na 
których domagano się wprowadzenia wolnego handlu. Już 
16 maja 1921 r. takie spotkanie miało miejsce w Łukano-
wicach. Następne wiece odbyły się m. in. w Wał – Rudzie, 
Złotej, Maszkienicach i Niedźwiedzy. W Złotej pod apelem, 
w którym domagano się zlikwidowania obowiązkowych do-
staw i wprowadzenia wolnego handlu podpisali się wszyscy 
mieszkańcy wioski. 

 Z drugiej strony, co już napisałem, wyczerpane zasoby 
materialne i ludzkie / rezerwy/ nie pozwalały Polsce na kon-
tynuowanie działań wojennych tym bardziej, że jeszcze nie 
została rozstrzygnięta sprawa Górnego Śląska. Mieszkańcy 
Brzeska, czytając „Lud Katolicki” orientowali się, że Polska 
potrzebuje „ wydatnej materialnej i moralnej pomocy”, aby 
kraj odbudować. Ponadto nie została rozstrzygnięta sprawa 
Wilna oddanego przez bolszewików ich sojuszniczce Litwie. 
Co prawda obszar ten został zajęty przez „ zbuntowaną”, za 
wiedzą Piłsudskiego i gen. Władysława Sikorskiego, dywizję 
kresową dowodzoną przez gen. Lucjana Żeligowskiego, ale 
akt ten wywołał potępienie Polski na arenie międzynaro-
dowej. „ Lud Katolicki” zauważył, że „ naruszył on karność 
wojskową, co dowództwo polskie słusznie piętnuje i gani, ale 
uwalniając Wilno od nieproszonych gości Litwinów, dokonał 
tego, czego każde serce polskie pragnęło. Bo Wilno jest tak 
polskie, jak Warszawa, / czy / Kraków i do Polski należeć 
musi”. Ze swej strony tylko dodam, że tak w Wilnie jak 
i na Wileńszczyźnie Polacy stanowili większość mieszkań-
ców Wilna i Wileńszczyzny, ale np. okręg solecznickim był 
zamieszkały prawie wyłącznie przez Polaków i tak jest do 
dzisiaj. Obok nich zamieszkiwali Wilno Żydzi, Białorusini, 
Ukraińcy i zaledwie kilka procent Litwinów. Dlatego akcja 
„buntu” dywizji Żeligowskiego wywołała entuzjazm nie tylko 
w szeregach żołnierskich i wśród ludności Wileńszczyzny, 
ale i w Brzesku cieszyła się poparciem polskiej ludności. 
Po zajęciu Wilna gen. Żeligowski wydał komunikat, który 
mówił o utworzeniu niezależnej „ Litwy Środkowej”.

Tymczasem na Górnym Śląsku, jak sygnalizował „Lud 
Katolicki”, 24 sierpnia 1920 r. / po zakończeniu II Powsta-
nia Śląskiego/ Komisja Międzysojusznicza utworzyła mie-
szaną żandarmerię, a 4 dni później w Bytomiu podpisano 
umowę między obu komisariatami / niemieckim i polskim/ 
o niestosowaniu siły. Jeszcze w grudniu 1920 r. ogłoszono 
regulamin głosowania w plebiscycie mającym zadecydo-
wać o przynależności państwowej Górnego Śląska. Prawo 
uczestniczenia w nim mieli wszyscy mieszkańcy urodzeni 
i zamieszkali na Górnym Śląsku oraz tam urodzone cho-
ciaż nie mieszkali na tym terytorium, jak i na Śląsku nie 
urodzeni, ale tu zamieszkali od 1904 r.. Ponadto wysiedleni 
z Górnego Śląska, jeżeli zamieszkiwali tam po 1 stycznia 
1904 r. W „Ludzie Katolickim” ukazało się, jeszcze przed 
plebiscytem 12 artykułów na temat przynależności pań-
stwowej Górnego Śląska. Wiele miejsca poświęcił Górnemu 
Śląskowi również „Piast” organ PSL „Piast”.

Mieszkańcy powiatu nad Uszwicą bardzo się intereso-
wali tą sprawą. Na wiecach ludności wiejskiej i miejskiej 
zbierano składki na fundusz plebiscytowy. Mimo ogromnego 
ubóstwa nie żałowali oni datków pieniężnych i ofiar w natu-
rze na ten cel. „Lud Katolicki” zwracał uwagę na ofiarność 
m. in. mieszkańców Brzeska, Borzęcina, Filipowic, Łysej 
Góry, Uszwi, Zaborowia i innych wiosek. W całym powiecie 
organizowano kwesty, składki, przedstawienia teatralne, 
z których dochód przeznaczano na fundusz plebiscytowy. 
Po wygranym przez Niemców plebiscycie, Brytyjczycy 
i Włosi byli skłonni oddać Polsce dwa powiaty: rybnicki 
i pszczyński oraz część katowickiego. Sytuacja uległa zmia-
nie po wybuchu w nocy z 2/3 maja 1921 r. III Powstania 
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Śląskiego. Po zakończeniu walk Liga Narodów przyznała 
Polsce 29 % obszaru plebiscytowego / powiaty pszczyński, 
katowicki, królewiecko – hucki, prawie cały rybnicki, część 
tarnogórskiego i lublinieckiego, oraz drobne skrawki raci-
borskiego, żabskiego, bytomskiego i gliwickiego. Na tym 
terenie zamieszkiwało 46% mieszkańców Górnego Śląska. 
Tu znajdowało się 76% kopalń węgla, 97 % rudy żelaza, 82 
% rud cynku, 71 %, rud ołowiu oraz 22 z 37 wielkich pieców. 
15 czerwca 1922 r., po przyznaniu przez Ligę Narodów tej 

części Górnego Śląska Polsce, oddziały Wojska Polskiego 
dowodzone przez gen. Stanisława Szeptyckiego wkroczyły 
na Śląsk. W taki sposób Górny Śląsk złączył się z macierzą. 
Parę miesięcy później, 15 marca 1923 r. granice państwa 
polskiego zostały uznane przez Radę Ambasadorów. To nie 
zmienia faktu, że na obszarze przyłączonym do Niemiec, 
jak to sugerowała ówczesna prasa, mieszkało jeszcze ok. 
pół miliona Polaków.

Prof. dr hab. Marian Stolarczyk 

W niepowtarzalnej scenerii od-
restaurowanego pałacu Goetzów 
Okocimskich odbył się koncert pierw-
szych absolwentów Szkoły Muzycznej 
I-go st. w Brzesku. Rodziny absol-
wentów oraz wielu zaproszonych 
Gości, mogło wysłuchać nie tylko 
klasyczny repertuar, ale także wy-
konane przez cały zespół piosenki 
dziecięce i młodzieżowe, takie jak 
chociażby: Ballada o Tolku Bananie 
czy Ach śpij, kochanie. 

- Do dziś czuje wspaniałą at-
mosferę tego wyjątkowego miejsca, 
w którym spędziłem czasy szkolne 
- mówi Krzysztof Ojczyk, przewod-
niczący Rady Miejskiej w Brzesku, 
a jednocześnie absolwent Liceum 
Ogólnokształcącego, które przez 
wiele lat mieściło się właśnie w bu-
dynku pałacu Goetza. Szczególnie 
z tego powodu, z wielką nostalgią 
wysłuchałem koncertu naszych 
pierwszych absolwentów, którzy stwo-
rzyli widowisko artystyczne na miarę 
brzeskiego Soplicowa. Niewątpliwie 
u wielu uczestników tego koncertu 
powróciły wspomnienia młodzień-
czych lat, a wspaniała muzyka tylko 
doskonale je uzupełniła. - dodaje ze 
wzruszeniem.

Szkoła Muzyczna w Brzesku 
rozpoczęła działalność edukacyjną 
od września 2011 roku. Siedziba 
szkoły się mieści się w Publicznej 
Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy 
Królowej Jadwigi 18. Nauka odbywa 
się w dwóch cyklach: sześcioletnim - 
przeznaczonym dla dzieci w wieku od 
5-ciu do 8-miu lat oraz czteroletnim 
przeznaczonym dla dzieci i młodzie-
ży w wieku od 8-miu do 16-tu lat. 
W szkole jest możliwość bezpłatnej 
nauki gry na wielu instrumentach. 
Ponadto, program wychowawczy 
obejmuje również zajęcia teoretyczne 
z zakresu wiedzy o muzyce, a także 
obowiązkowe zajęcia z chóru. Jest 
również szkolna orkiestra.

- Obecnie w szkole uczy się 174 
uczniów. Mogą oni pobierać lekcje 

nauki gry między innymi na akorde-
onie, skrzypcach, fortepianie, flecie, 
trąbce, wiolonczeli, perkusji oraz 
gitarze - wyjaśnia Ilona Latocha-
-Dylewska, dyrektor Szkoły Mu-
zycznej w Brzesku. W tym roku, po 
raz pierwszy, mury naszej szkoły opu-
ści 41 absolwentów. Zaangażowanie 
i wzruszenie zarówno uczestników, 
a także ich rodzin, którzy obecni byli 
wśród publiczności, pokazało dobit-
nie, jak ważne i cenne dla młodych 
muzyków były te cztery lata spędzone 
w Szkole Muzycznej. W tym czasie, 
mogli oni nie tylko uczyć się grania 
i zdobywania wiedzy, ale także mieli 
możliwość zawierać prawdziwe przy-
jaźnie i czerpać radość ze wspólnego 
muzykowania - podkreśla.

- Po tym co dzisiaj usłyszeliśmy, 
to chyba raczej nikt nie ma wątpli-
wości, że miasto Brzesko zasługuje na 
miano szkoły muzycznej z prawdzi-
wego zdarzenia, z własnym obiektem 
i salą audytoryjno - widowiskową - 
mówiła po koncercie wizytator z Ma-
łopolskiego Kuratorium Oświaty, 
która zadeklarowała również wspar-
cie w dalszym rozwoju brzeskiej 
placówki oświatowej. O wsparciu ze 
strony radnych miejskich zapewniał 
również jej obecny przewodniczący. 
Decydujący głos o rozpoczęciu tak 
ważnej inwestycji należy jednak 
do włodarzy miasta. Trzeba sobie 
jasno i wyraźnie powiedzieć, że 
rozwój intelektualny naszych dzieci 
stanowi fundamentalne podstawy 
do dalszej ich edukacji, która wcale 
nie koniecznie musi iść w kierunku 
muzycznym. Muzyka uczy wrażli-
wości, pobudza zmysły, relaksuje 
ciało i dusze, poprawia koncentracje. 
Wybitny niemiecki poeta Johann 
Wolfgang Goethe, w sposób bardzo 
trafny i wyrazisty określił ludzi, 
którzy są wrażliwi na muzykę, taki 
oto słowami: „gdzie słyszysz śpiew, 
tam wejdź, tam dobre serca mają. Bo 
ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy 
nie śpiewają”. 

Pierwsi absolwenci brzeskiej Szkoły Muzycznej
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Józefa Szczurek - Żelazko - Poseł na 
Sejm RP - zaprasza do współpracy...

Biuro Poselskie pani poseł Józefy Szczurek-Żelazko 
funkcjonuje od połowy listopada 2015 r. w Brzesku przy  
ul. Okocimskiej 2.

Pani Poseł bardzo ceni bezpośredni kontakt z mieszkań-
cami naszego regionu i bardzo uważnie wysłuchuje, analizuje 
i podejmuje skuteczne działania w rozwiązywaniu ludzkich 
spraw. Zakres problemów, z którymi zgłaszają się ludzie naj-
częściej dotyczy spraw życia codziennego. Często wystarczy 
wskazać kompetentne instytucje państwowe lub samorządo-
we, które mogą pomóc, ale w wielu przypadkach konieczna 
jest pomoc prawna. Adwokat pan Damian Jastrząb udziela 
bezpłatnych porad prawnych w Biurze Poselskim. Najczę-
ściej porady dotyczą materii prawa rodzinnego, spadkowego, 
cywilnego, mieszkaniowego oraz prawa pracy i ubezpieczeń. 
Udzielanie porady polega na poinformowaniu o obowiązującym 
stanie prawnym, o prawach i obowiązkach stąd wynikających. 
W niektórych sytuacjach pomoc prawna polega na zredago-

waniu projektu pisma (w zakresie niezbędnym do udzielania pomocy prawnej) z wyłączeniem pism procesowych 
w postępowaniach przygotowawczych lub sądowych oraz pism w postępowaniach sądowo -administracyjnych.

W Biurze Poselskim pani Poseł spotyka się też z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji pożytku pu-
blicznego, które działają na terenie Powiatu Brzeskiego.

W kwietniu br. spotkała się z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Gminy. Problematyka tych spotkań do-
tyczy oczekiwań środowisk społecznych - od seniorów do młodzieży i ich udziału w życiu środowiska lokalnego.

Sprawy, oczekiwania i problemy mieszkańców Ziemi Brzeskiej podejmuje ani Poseł jako członek Komisji 
Sejmowych ( Komisja Zdrowia, Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych) i Zespołów Parlamentarnych 
(Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, Zespół ds. Organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, Zespół 
ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej, Zespół ds. Praw Pacjentów, Zespół na rzecz 
Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego).

Współpracownicy Pani Poseł w Biurze Poselskim (Mieczysława Klimek, Paulina Rudnik, Damian Jastrząb oraz 
Agnieszka Zięba - stażystka) podkreślają Jej walory osobowościowe, pracowitość i zaangażowanie we wszystkie 
działania, które służą ludziom.

Maria Kociołek

- Cieszę się, że taka placówka 
wreszcie powstała w naszym mieście 
- mówi Alina Brożek. Chciałabym 
tam zapisać mojego syna, który po 
dziadkach odziedziczył talent mu-
zyczny i już zaczyna stawiać „pierw-
sze kroki” z instrumentem.

Wielu z tegorocznych absolwen-
tów, zamierza nadal kontynuować 
dalszą naukę gry na wybranym in-
strumencie. Niektórzy zaś, postano-
wili zakończyć edukację muzyczną na 
obecnym poziomie, mimo iż osiągnęli 
całkiem niezłe wyniki w nauce. 

- Nie żałuje, że podjęłam naukę 
gry na skrzypcach. Już od najmłod-
szych lat miałam zamiłowanie do 
muzyki. Szkoła dała mi nie tylko 
solidne podstawy zarówno teoretycz-
ne, jak i ogólnorozwojowe, ale także 
umożliwiła doskonalenie techniki gry 
na instrumencie - mówi Julia Siko-
ra tegoroczna absolwentka, która 
nie podjęła ostatecznej decyzji, co do 

dalszej edukacji muzycznej. Decyzji 
odnośnie dalszej kontynuacji nauki 
na instrumencie nie podjęła również 
Weronika Pasek. Nie mniej jednak 
uważa, że warto było przez cztery po-
bierać lekcje nauki, doskonalić tech-
nikę gry na gitarze, a także zawierać 
nowe znajomości wśród rówieśników. 
Z kolei Adela Gicala, również tego-
roczna absolwentka już postanowiła, 
że dalej będzie kontynuować naukę 
gry na oboju w szkole muzycznej II-go 
st. w Krakowie.

Pierwszym adeptom Szkoły Mu-
zycznej w Brzesku życzymy zapału 
do dalszej pracy artystycznej. Mamy 
nadzieję, że niebawem na scenach 
kameralnych - nie tylko w kraju, 
ale być może i za granicą - pojawią 
się pierwsi wychowankowie naszej 
placówki oświatowej, którzy będą 
rozsławiać Brzesko. 

Marek Białka
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List zwołujący Czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej

Serdecznie zapraszam Kapłanów, Osoby Kon sekrowane i Wiernych Świeckich na XVIII Ogólnopolskie Spotkanie 
Rodziny Szka plerznej, które odbędzie się w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerz nej w Czernej k. Krakowa w dniu 
23 lipca br. (sobota). Do zobaczenia przed obliczem Tej, „która nikogo nie opuszcza, nikim nie gardzi, nikomu nie 
odmawia swojej macierzyńskiej opieki”, lecz wszystkich pragnie przyodziać darem swojego szkaple rza. Niech 
spotkanie z Bożą miłością w znaku Matki Miłosierdzia, stanie się dla wszystkich jego uczestników umocnieniem 
i drogowskazem na powikłanych drogach doczesności.

o. Tadeusz Florek OCD prowincjał 

Uwaga! Z Brzeska wyjeżdżamy o godz. 7.30. Zapisy chętnych do 16 lipca w zakrystii lub kancelarii. 
Zapraszamy!

Sprostowanie

W 111 nr naszego pisma, w grudniu 2015 roku w przypisie do artykułu „Przed sklepem jubilera” w Brzesku i… we Wrocławiu” 
popełniliśmy błąd. Napisaliśmy: Ks. Michał Machał pochodzi z Gosprzydowej. W diecezji wrocławskiej pracuje także jego starszy 
brat, ks. dr Paweł Machał, o którego srebrnym jubileuszu kapłaństwa pisaliśmy przed kilku laty w KnU.

Powinno być: Ks. dr Michał Machał pochodzi z Gosprzydowej. O jego srebrnym jubileuszu kapłaństwa pisaliśmy przed kilku 
laty w KnU. W diecezji wrocławskiej pracuje także jego młodszy brat, Paweł Machał. Jest proboszczem w parafii Ludowie Śląskim. 

Serdecznie przepraszamy

23 kwietnia 2016 roku w Skawinie odbyła się siódma 
edycja Festiwalu Małych Form Artystycznych Inspiracje 
pod hasłem: „U Boga wszystko jest możliwe”. Organizato-
rami przedsięwzięcia byli Katolickie Stowarzyszenie Mło-
dzieży Archidiecezji Krakowskiej oraz oddział Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w Skawinie. W dniu festiwalu 
na scenie teatralnej w parafii Bożego Miłosierdzia pojawiło 
się kilkanaście grup wykonawców, które w wybranej for-
mie artystycznej zaprezentowały motyw bezgranicznego 
zaufania Bogu.

Wśród uczestników festiwalu w kategorii teatralnej 
znalazła się grupa „MISZMASZ” z Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Brzesku, która wystawiła spektakl 
zatytułowany „Wszystko jest możliwe”. Jest to poruszająca 
historia grupy dzieci, która ulega złym wpływom nowego 
kolegi i  dopuszcza się cyberprzemocy na jednej z dziewcząt. 
Nienawistne komentarze w sieci doprowadzają bohaterkę 
do rozpaczliwego kroku. Na szczęście w pobliżu czuwają 
opiekuńcze Anioły…

Przedstawienie, do którego scenariusz napisała Magda-
lena Głowacka – Zastawnik, zostało wyreżyserowane przez 
opiekunki koła – Katarzynę Zelek i Edytę Szczepanek.

Udział w festiwalu pozwolił młodym aktorom rozwinąć 
talenty sceniczne, skonfrontować swoje umiejętności z inny-
mi wykonawcami a także doznać wielu pozytywnych wrażeń 
podczas oglądania doskonale przygotowanych występów. 
Ta niezwykła artystyczna przygoda oprócz walorów kultu-
ralnych przyniosła również wiele chwil refleksji nad rolą 
Boga i wartości katolickich w życiu człowieka.

Opiekunowie koła „MISZMASZ” serdecznie dziękują 
księdzu Jackowi Walczykowi za pomoc w organizacji wy-
jazdu uczniów na festiwal.

Przedstawienie zostanie wystawione ponownie w kon-
kursie teatralnym „MASKA 2016” organizowanym przez 
Pałac Młodzieży w Tarnowie.

Magdalena Głowacka – Zastawnik

Grupa artystyczna z „Trójki”
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Pół roku temu na łamach „Kościoła nad Uszwi-
cą”  (nr 111,  str.  24  – 25)  zamieściliśmy  informację 
o naszych Szkołach Katolickich. Przypominając ją, 
kierujemy niniejszy apel do Was, na których w szcze-
gólny sposób spoczywa odpowiedzialność za rozwój 
Kościoła w naszych parafiach. Oto jego tekst:

W niedzielę 29 maja przeżywaliśmy, jedyne w tym roku 
na Ziemi Brzeskiej Prymicje, Księdza Krzysztofa Dyrlika – 
Absolwenta z roku 2011 Katolickiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im św. Stanisława Szczepanowskiego w Brzesku. 
To radosne wydarzenie powinno zwrócić Waszą uwagę na 
trudną sytuację, w której znajdują się obecnie nasze, dzia-
łające w Brzesku od 2002 roku Szkoły Katolickie. Malejąca 
od kilku lat we wszystkich szkołach liczba uczniów dotyka 
w pierwszym rzędzie takie, jak nasza – prywatne, (choć 
posiadające pełne prawa), które istnieją w dużej mierze 

dzięki wpływom z czesnego, czy innym formom wsparcia 
ze strony poszczególnych osób, czy instytucji. W tej sytuacji 
liczba uczniów w brzeskich Szkołach Katolickich wynosi 
obecnie: 25 w Gimnazjum i 57 w Liceum. Okazuje się, że 
jedną z największych barier przy decyzji o zapisie do na-
szych Szkół jest czesne, które obiektywnie biorąc jest niskie 
– wynosi 250 zł, podczas gdy w większości szkół wynosi 400, 
600, a nawet 800 zł miesięcznie. W związku tym apelujemy 
do Wszystkich Księży w Dekanacie – w pierwszym rzę-
dzie do Księży Proboszczów, aby każdy ufundował 
przynajmniej jedno stypendium – czesne dla ucznia 
naszych brzeskich Szkół Katolickich. Można by o tej decyzji 
poinformować w najbliższym czasie także swych parafian 
przy okazji czytania komunikatu o trwających zapisach do 
Szkół Katolickich. Apel nasz kierujemy także do Członków 
Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej, względnie 

do Członków Rad Parafialnych i prosimy, abyście 
w najbliższym czasie okazali wsparcie dla naszych 
Szkół pozyskując np. kogoś z parafii, kto zadeklaro-
wałby opłacanie czesnego, lub ufundowanie jakiejś 
pomocy metodycznej potrzebnej w naszych Szkołach.

 Przy okazji informujemy, że organ prowadzący 
nasze Szkoły: Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju 
Młodzieży „Wzrastanie” w trosce o rozwój i wycho-
wanie katolickie młodego pokolenia podjął decyzję, 
aby uruchomić w budynku Szkół Przedszkole 
Katolickie. Wszystkie pozwolenia już uzyskano. 
Energiczna i pomysłowa akcja promocyjna przynosi 
dobre rezultaty. Dotąd zgłoszono 20 przedszkolaków. 
Jest nadzieja, że do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
ta liczba wzrośnie.

Drugim przejawem aktywności Stowarzyszenia 
„Wzrastanie” jest redakcyjne opracowanie zbioru 
bardzo popularnych, drukowanych na łamach mie-
sięcznika „Wzrastanie” felietonów pt. „Stop! Czer-
wone światło, zatrzymaj się”, których autorem jest 
b. proboszcz parafii M.B Częstochowskiej w Brzesku 
– Słotwinie ks. Stanisław Marek (zmarł w 2010 roku). 
Jego teksty to „ABC” pracy nad sobą i kształcenia 
charakteru, które mogą być przydatne szczegól-
nie kandydatom do bierzmowania jako lektura 
pomocnicza. Nasze Stowarzyszenie „Wzrastanie” 
przekazało opracowanie Biskupowi Ordynariuszowi, 
Księdzu Dziekanowi i obecnemu Księdzu Proboszczo-
wi parafii w Słotwinie. Od ich poparcia zależy wyda-
nie felietonów w postaci niewielkiej książeczki w for-
macie np. A5 lub A6. Można by ją rozprowadzać już 
we wrześniu b.r. wśród kandydatów do bierzmowania 
nawet w całej diecezji. Cena książeczki: poniżej 10 
zł. Właściciel praw autorskich: Stowarzyszenie 
„Wzrastanie”, gotów jest przeznaczyć dochód 
ze sprzedaży na fundusz naszych Szkół Kato-
lickich. Prosimy Księdza Dziekana i wszystkich 
Księży Dekanatu, a także Członków Akcji Katolickiej 
i Rady Parafialne o energiczne i skuteczne poparcie 
naszej inicjatywy, która jest szczególnie aktualna 
w atmosferze już rozpoczynających się Światowych 
Dni Młodzieży.

Ks. Zygmunt Bochenek 
długoletni redaktor miesięcznika 

i asystent kościelny Stowarzyszenia „Wzrastanie”

Wesprzyjmy nasze szkoły katolickie

Dyrekcja Katolickiego Gimnazjum i  Liceum 
Ogólnokształcącego w Brzesku im. św. Stanisława BM 
ze Szczepanowa gorąco zachęca do podjęcia nauki 
w naszej szkole.

W roku szkolnym 2016/2017 w liceum proponujemy 
następujące profile:

• humanistyczny,
• biologiczno-chemiczny,
• policyjny,
• społeczno-psychologiczny,
• społeczno-prawny.
 
Gwarantujemy:
– rzetelne przygotowanie do dalszego etapu 

edukacji,
– wychowanie patriotyczne,
– poszanowanie tradycji,
– rodzinną atmosferą,
– indywidualne podejście do ucznia,
– wsparcie w każdej sytuacji.

Możliwość uzyskania stypendium !

Informacji udziela i zapisy prowadzi sekretariat szkoły 
w Brzesku przy ulicy Browarnej 39, pod nr tel. 146862001 
lub poprzez elektroniczny nabór – vulcan (do liceum).

www.szkolakatolicka.brzesko.pl
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26 IV 2016 roku w Regionalnym Centrum Kulturalno 
– Bibliotecznym odbył się międzyszkolny konkurs recy-
tatorski „Perły Regionu”. Na zaproszenie organizatorów: 
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku oraz 
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku 
odpowiedziało dziewięć szkół podstawowych z naszego 

regionu, dwa gimnazja: PG nr 1 z Brzeska i PG z Gnojnika 
oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 z Brzeska. 
Trzydzieścioro sześcioro uczniów walczyło o tytuł najlep-
szego recytatora w kategoriach wiekowych: klas czwartych, 

piątych, szóstych szkoły podstawowej i starszych (gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych). Recytacji słuchało jury 
w składzie: Maria Marek - dyrektor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Brzesku – przewodnicząca oraz: 
Karina Legutek – kierownik Oddziału dla Dzieci Powia-
towej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Brzesku oraz 
Alicja Koźmińska – kierownik Biblioteki Pedagogicznej 
w Brzesku.

Witając wszystkich zebranych pani dyrektor PSP nr 
3 w Brzesku – Dorota Wójcik podkreślała rangę poezji 
i jej twórców. To ona właśnie objęła prowadzenie kon-
kursu i przedstawiła zaproszonych gości – poetów: Annę 
Gaudnik, Helenę Kural, Dagmarę Madej, Agatę Podłęcką, 
Dariusza Dzierwę, Agatę Olejnik, Monikę Jawor i Halinę 
Sułek - Kobiela.

Uczniowie z klasy szóstej z PSP nr 3 w Brzesku prze-
czytali też wiersze poetów, którzy z przyczyn losowych nie 
mogli się pojawić w tym dniu. W taki sposób zaznaczyła 
swoją obecność poetka seniorka od lat związana z tym 
konkursem – Halina Biernat, Bogusława Młynarczyk, 
Antonina Radzięda i Tadeusz Puzia. Pani Dorota Wójcik 
przypomniała też historię tych spotkań, ilustrując ją zdję-
ciami i powstałymi wtedy tekstami. 

W trakcie konkursu zaszczycił nas także swoją obecno-
ścią Burmistrz Brzeska – Grzegorz Wawryka, który od lat 
pełni honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem. 
Życzył wszystkim zebranym wielu sukcesów.

Czas potrzebny jury na podjęcie decyzji dotyczących 
konkretnych lokat uczestników został wykorzystany przez 
uczniów na zadanie pytań poetom. Ci, bardzo chętnie, 
zdradzali szczegóły swojego warsztatu pracy, okoliczności 
debiutu poetyckiego, podpowiadali techniczne rozwiązania 
dotyczące obróbki tekstu, opowiadali o swoich marzeniach 
i pasjach czy też prezentowali swoje teksty. Wszystkie rady 
zostały skrupulatnie zapamiętane i wykorzystane w ostat-
niej części konkursu. Tuż przed finałem i ogłoszeniem 
wyników tradycyjnie już odbyły się bowiem warsztaty dla 
wszystkich uczestników, przygotowane i prowadzone przez 
Marię Bawół. Tym razem materiału do twórczej działalno-
ści dostarczył tekst Wiery Badalskiej „Ile głosów w lesie”. 

Po krótkiej burzy mózgów inspirowanej wiosną, ucznio-
wie dostali zadanie do wykonania - tekst wiersza. Zostały 
z niego usunięte fragmenty wersów. Uczniowie mieli je 
dokończyć według własnego uznania. W pracę swoich 
podopiecznych włączyli się również ich opiekunowie, 
a nawet poeci. Powstałe w ten sposób teksty - różnorodne 
obrazy wiosny zostały później zaprezentowane wszystkim 
uczestnikom.

Po wysłuchaniu recytujących jury wyróżniło następu-
jące osoby:

- na poziomie klas czwartych: 
I miejsce – Gabriela Wełna PSP w Okocimiu,
- na poziomie klas piątych: 
I miejsce ex aequo – Milena Kuta PSP nr 2 Brzesko 

i Anna Zych PSP nr 3 Brzesko,
- na poziomie klas szóstych: 
I miejsce – Katarzyna Jaszczyńska PSP nr 2 Jadow-

niki, 
Wśród uczniów starszych wyróżnili się zajmując: 
I miejsce – Franciszek Podłęcki PG nr 1 Brzesko, 

Maria Bawół

XIV Konkurs Recytatorski „Perły Regionu”
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SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

POLSKO-NIEMIECKIE SEMINARIUM
GRÓDEK NAD DUNAJCEM, 13-15 MAJA 2016

SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI

W dniach 12 -13 maja w Gródku n/Dunajcem w Centrum 
Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej – „Arka” 
odbyło się polsko - niemieckie spotkanie, ponad 100 delega-
tów z 27 Rodzin Kolpinga (w tym 4 osoby z brzeskiej RK).
Organizatorami byli: Związek Centralny Dzieła Kolpinga 
w Polsce wraz z Fundacją Dzieła Kolpinga w Polsce i Związ-
kiem Diecezjalnym Dzieła Kolpinga w Essen oraz Rodzina 
Kolpinga w Brzesku. W spotkaniu oprócz merytorycznych 
rozważań pod przewodnictwem ekspertów był czas na wy-
mianę doświadczeń i dzielenia się sukcesami, które odnoszą 
polskie i niemieckie Rodziny Kolpinga w różnych sferach. 

Tematem wystąpienia Macieja Janczaka – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw 
Człowieka w MSZ Rzeczpospolitej Polskiej była przyjęta 

jesienią 2015 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ nowa 
agenda rozwojowa, a w niej m.in. przybliżenie słuchaczom 
siedemnastu Celów Zrównoważonego Rozwoju. Realizacja 
tych celów stanowi pierwszy krok w dążeniu do osiągnięcia 
wymiernej poprawy sytuacji miliardów ludzi na całym świe-
cie w ciągu następnych piętnastu lat tj. 2015-2030. Nowa 
agenda rozwojowa – mówił wykładowca – ma charakter 
uniwersalny i odpowiedzialność za jej wdrażanie spoczy-
wa na całej społeczności międzynarodowej i światowej: 
krajach rozwiniętych, rozwijających się i organizacjach 
międzynarodowych, które je zrzeszają. Podkreślał, iż waż-
ną rolę w realizacji założeń agendy 2030 będą mieć także 
organizacje pozarządowe.

Dyrektor Janczak informował „z pierwszej ręki” o tym, 
jak Polska aktywnie uczestniczyła w opracowywaniu polity-
ki ONZ a szczególną uwagę zwracał na umieszczenie wśród 
priorytetów zagadnień ochrony fundamentalnych wartości, 
takich, jak prawa człowieka, które wciąż są łamane. W dzi-

..cd. ze strony 17.
Odpowiedzią na te trudne pytania jest mocny, wielokrotny 

powtarzany refren; Zaufaj Panu już dziś! Zaufaj Panu 
już dziś! 

Co czuł ks. Prymicjant w wigilię swojej pierwszej Mszy 
św. siedząc na „honorowym krześle”? Nie zapytaliśmy go 
o to. Wiemy z własnego doświadczenia, jak trudno jest, tak 
na gorąco, mówić o uczuciach… Może dlatego twórcy scena-
riusza umieścili w programie wiersz ks. Jana Twardowskiego, 
opisujący samopoczucie poety w dniu święceń:

Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam 

i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem klękam

W lipcowy poranek mych święceń
dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna

z nagła poczęła się we mnie
Jadę z innymi tramwajem

biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

Inny wiersz - Proszę Ciebie o ufność - wyrażał pragnienie 
poety – księdza

Nie pragnę twej miłości
nie szukam przyjaźni

to właśnie jest nie dla mnie
i wcale nie wzrusza

Po prostu proszę ciebie
o trochę ufności,

by oprzeć się na biednej
mej kapłańskiej duszy
Nic więcej. Jej zaufać,
nawet zamknąć oczy

i jak po Ziemi Świętej do Betlejem płynąć
I wszystko to co boli w Boga przeistoczyć

jak w Ofierze na co dzień
zwykły chleb i wino

Występ zakończył się pieśnią: Ave Maria, Matko Ja-
snogórska, Matko Chrystusa, Matko Zwyczajna: dziś na 
swe dzieci z  łaską patrz… Nie daj mi upaść… Tobie 
zawierzam to, co mam!

W niedzielę powitaliśmy ks. Prymicjanta, otoczonego 
wieńcem trzymanym przez dzieci pierwszokomunijne, przy 
Jakubowych Drzwiach. Ks. Proboszcz dał mu do ucałowania 
krzyż, pokropił święconą wodą a Matka udzieliła błogosławień-
stwa. Procesja księży, lektorów, Cechu Rzemiosł, ks. Prymi-
cjanta i jego rodziny zbliżyła się do ołtarza. Tu przywitały go 
przedszkolaki, przedstawiciele parafii, służba ołtarza, życząc 
szczęścia na nowej drodze życia.

A po zakończonej Eucharystii ks. Prymicjant wyra-
ził wdzięczność Kapłanom za życzliwość i posługę Słowa 
i świeckim; szczególnie mieszkańcom osiedla Zielonka, Akcji 
Katolickiej, Cechowi Rzemiosł Różnych, Dyrekcji i uczniom 
Szkoły Katolickiej, Towarzystwu Miłośników Seminarium 
Duchownego, grupom modlitewnym i Liturgicznej Służbie 
Ołtarza oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli 
się w przygotowanie uroczystości. Zapewnił o modlitewnej 
pamięci. Zakończył słowami: Przyjmijcie dar mojego bło-
gosławieństwa i proszę: Módlcie się za mnie. Niech Pan 
ma was w swojej opiece.

A potem, na mocy papieskiego przywileju, udzielał kapłań-
skiego błogosławieństwa najpierw Matce, potem rodzeństwu, 
rodzinie, kapłanom, klerykom, siostrom zakonnym, lektorom 
i ministrantom, a na końcu wszystkim wiernym.

 Kończąc, w imieniu Duszpasterzy, mieszkańców całej 
parafii i Redakcji „Kościoła nad Uszwicą”, życzymy Ci, Księże 
Krzysztofie, by Chrystusowy pokój zawsze gościł w  Twoim 
sercu, rozświetlał szarzyznę dni i przynosił satysfakcję z  
trudnej kapłańskiej pracy dla dobra Kościoła w drodze do 
Królestwa Bożego.

Maria Dziwiszewska
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siejszym świecie nacisk kładzie się na wyeliminowanie 
podziałów na kraje rozwinięte, rozwijające się i kraje Połu-
dnia, aby pomóc w osiągnięciu swoistej równowagi poprzez 
konsekwentne działanie w obszarach takich, jak: wyelimi-
nowanie ubóstwa, głodu, ochrony zdrowia, zapewnienie 
wszystkim równego dostępu do dobrej jakości edukacji, 
wody pitnej, zrównoważony wzrost gospodarczy, zapewnie-
nie godnej pracy dla wszystkich, zapewnienie wszystkim 
dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii 
w przystępnej cenie itp. Drugi wykładowca, ojciec Stanisław 
Jaromi, franciszkanin z Krakowa, przewodniczący Ruchu 
Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu /REFA/, z prowincji 
krakowskiej Zakonu Franciszkanów. Omówił encyklikę 

papieża Franciszka pt. 
„Laudato Si” opubliko-
waną w 2015 r. Jej tekst 
koresponduje z dokumen-
tem ONZ na ten temat. 
W omawianym dokumen-
cie papież zaznacza, że nie 
możemy rozumieć przyrody 
jako czegoś odrębnego od 
nas albo niewiele znaczącej 
oprawy naszego życia. To 
odnosi się do wszystkiego, 
co przeżywamy w różnych 
dziedzinach: w ekonomii 
i polityce, w różnych kul-
turach, szczególnie w tych 
najbardziej zagrożonych, 

a nawet do każdej chwili naszego codziennego życia. Kon-
tekstem Encykliki jest szeroko pojęta równowaga między 
ziemią – planetą a człowiekiem, który ją zamieszkuje 
i eksploatuje. 

Trzecim sobotnim wykładowcą był dr Markus Demele 
– sekretarz generalny Światowego Dzieła Kolpinga. Przy-
bliżył nam podejmowane przez Dzieło na świecie działania 
na rzecz zrównoważonego rozwoju, przede wszystkim w kra-
jach półkuli południowej – Azji, Afryce i Ameryce Południo-
wej, gdzie mieszka większość ludności świata. Przypomniał 
również organizacje kolpingowskie, które działają w wielu 
krajach m.in. w takich jak: Wietnam, Korea Pd, Rwanda, 
Nigeria, Uganda, Indie, Nikaragua, Republika Pd. Afryki, 
Filipiny, w krajach wymagających dużego wsparcia. Na ich 
rozwiązanie z pewnością wpłynie realizacja celów Agendy 
ONZ. Międzynarodowe Dzieło Kolpinga bardzo aktywnie 
działa w tych krajach i pozyskuje znaczne rządowe środki 
finansowe na rozwiązywanie tam problemów takich jak: 
podstawowa edukacja w krajach afrykańskich, zrównowa-
żony handel, godne warunki pracy i płacy, dostęp do energii 
elektrycznej. Szczególnie tym tematem zainteresowała się 
Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce poprzez akcję „Wiader-
ko Prądu” dla mieszkańców Ugandy (więcej informacji na 
stronie http://www.wiaderkopradu.pl/). 

Dzieło Kolpinga odczytuje znaki czasu i potrzeby. Przed 
20 - toma laty, gdy organizacje kolpingowskie formowały 
się w Europie Środkowej, podnoszącej się z trudnych cza-
sów komunizmu, Światowe Dzieło Kolpinga, a szczególnie 
Niemcy, wspierały Polskę, Słowację, Czechy, Ukrainę w tym 
procesie. Dziś wsparcia wymagają i oczekują inne kraje 
i właśnie w nich skupia się trudna praca kolpingowców, 
którzy w znacznej mierze działają jako wolontariat. 

Po sobotnich zajęciach, na zaproszenie brzeskiej Rodziny 
Kolpinga, w wieczornym spotkaniu integracyjnym naszych 
Rodzin, udział wziął i dał koncert folklorystyczny zespół 
z Niedźwiedzy – Niedźwiedzoki. Przy akompaniamencie 

zespołu – brzmiały wspólne śpiewy i tańczyliśmy wszyscy 
razem - bawiliśmy się do późnych godzin nocnych.

W niedzielę na temat międzynarodowej współpracy 
Dzieł Kolpinga na przykładzie niemiecko-brazylijskich 
doświadczeń opowiadała Klaudia Rudersdorf – przewod-
nicząca Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga w Essen. 
Szczególnym obszarem współpracy jest organizacja i finan-
sowanie edukacji zawodowej ubogich i słabo wykształconych 
mieszkańców Brazylii, którzy dzięki nabyciu praktycznych 
zawodów np. – krawca, piekarza, sprzedawcy mogą, ze 
wsparciem finansowym ze środków Dzieła Kolpinga założyć 
własną działalność, którą zarabiają na utrzymanie siebie 
i swoich bliskich. 

W niedzielę po połu-
dniu mogliśmy w grupach 
zastanowić się jak Dzieło 
Kolpinga w Polsce i Niem-
czech może realizować, 
na gruncie swoich krajów 
i w ramach swoich możli-
wości, cele rozwojowe ONZ 
w obszarach m.in. edukacji 
i równości szans, walki 
z głodem, racjonalnego 
gospodarowania zasobami 
mineralnymi, rynku pracy. 
Nie w każdym obszarze 
jesteśmy w stanie czyn-
nie działać i zapobiegać 
problemom, ale jesteśmy 
gotowi organizować kampanie informacyjne, spotkania 
z ekspertami, zbiórki itp. które informują i uczulają spo-
łeczeństwo na problemy innych, z którymi już nasze kraje 
nie muszą się mierzyć, a pomóc – co tak ważne jest w misji 
kolpingowskiej wspólnoty całego świata. 

Każde międzynarodowe spotkanie jest okazją do wy-
miany doświadczeń, poszukiwania wspólnych rozwiązań 
i zacieśniania współpracy. Polsko- niemieckie spotkania od-
bywają się cyklicznie co dwa lata na przemian raz w Polsce 
raz w Niemczech, umożliwia to m.in. niewielka odległość 
jaka dzieli nasze kraje ( w porównaniu z krajami Azji czy 
Ameryki Pd) i przyjaźń jaka budowana jest nieustannie od 
ponad 20 lat między naszymi Kolpingowskim wspólnotami. 

 Specjalnym gościem naszego spotkania była również, 
zaproszona przez brzeską Rodzinę Kolpinga, posłanka na 
sejm RP, dyrektor szpitala w Brzesku, Józefa Szczurek-Że-
lazko, która z działalnością Rodziny Kolpinga zaznajomiona 
jest już od 2002 r. tj. momentu, kiedy podpisywała z nami 
umowę wynajmu pomieszczeń pod naszą działalność.

Józef Pabian
przewodniczący brzeskiej Rodziny Kolpinga

ZACZYNAJMY OD ROZWIĄZYWANIA 
NASZYCH POTRZEB

Relacja mego poprzednika przewodniczącego Józefa 
Pabiana akcentuje pozytywne strony naszych polsko - nie-
mieckich kontaktów. Ja wspominam także te, które są naszą 
troską i o których także powinniśmy mówić.

Tegoroczne polsko – niemieckie spotkanie kolpingowców 
(13 – 15 maja w Gródku nad Dunajcem) było nie tylko dla 
naszej brzeskiej Rodziny – współorganizatorki wydarzania, 
ale dla wszystkich polskich Rodzin Kolpinga – wyjątkową 
okazją zarówno do podsumowania trwającej od 1990 roku 
współpracy pomiędzy kolpingowcami żyjącymi po obu stro-

dr Markus Demele Klaudia Rudersdorf

http://www.wiaderkopradu.pl/
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nach granicy, ale i szansą 
do refleksji nad miejscem 
i znaczeniem działalności 
Dzieła Kolpinga na rzecz 
pojednania obu narodów. 

Niestety, te kluczo-
we sprawy nie znalazły 
się w programie nie tyl-
ko ostatniego spotkania 
w Gródku, ale i nie było 
ich w programach poprzed-
nich, organizowanych chy-
ba od 2000 roku. Obecny 
rok nasuwa tę tematykę 
nie tylko z racji obchodzo-
nej obecnie w czerwcu 25. 
rocznicy polsko – niemiec-

kiego traktatu o dobrych stosunkach i przyjaznej współ-
pracy między Polską, a Niemcami, ale przede wszystkim 
dlatego, że nasz kraj od ubiegłego roku znalazł się pod nie-
spotykanym nigdy dotąd po wojnie naciskiem politycznym, 
ekonomicznym i kulturalnym ze strony Niemców i Unii 
Europejskiej, w której rząd niemiecki ma decydujący głos. 
Dotyczy to w pierwszym rzędzie walki polityków i mediów 
zachodniego sąsiada z naszym parlamentem i prezydentem, 
wybranymi w sposób w pełni demokratyczny przez ogromną 
większość społeczeństwa. Oto kilka przykładów:
•	 Ścisła współpraca Niemiec z Rosją w zakresie budowy 

rosyjskiego rurociągu po dnie Bałtyku. Inwestycja ta nie 
tylko zmierza do jeszcze większego uzależnienia Europy 
od gazu rosyjskiego, ale także już utrudnia dywersyfika-
cję sprowadzania do Polski gazu i ropy z innych krajów, 
bo dostęp do naszych portów dla statków je przywożących 
(zwłaszcza do Szczecina) będzie utrudniony 

•	 Brutalny nacisk na polski rząd, aby przyjmował wyzna-
czone przez Unię Europejską pod dyktando kanclerz 
Niemiec „kwoty” uchodźców z krajów muzułmańskich 
połączony z groźbą egzekwowania za każdego nieprzyję-
tego uchodźcę „kary” w wysokości 250 000 euro. 

•	 Trwające w dalszym ciągu od kilkudziesięciu lat ogra-
niczenia praw Polaków w Niemczech i egzekwowanie 
Jugendamtu, który pozwala ingerować urzędom niemiec-
kim w życie polskich, czy polsko - niemieckich rodzin, 
szczególnie ograniczać ich prawa do wychowywania 
dzieci w duchu polskiej i chrześcijańskiej tradycji; łączy 
się z tym wprowadzenie przesiąkniętego ideologią gender 
wychowania seksualnego w przedszkolach.

•	 Wykupywanie przez różne koncerny prasowe niemieckie 
naszych gazet i czasopism (dzienniki, tygodniki opinii, 
prasa kolorowa, dzienniki regionalne. Już w 2014 roku 
te koncerny posiadały 92 % nakładów prasy regionalnej 
m.in. „Dziennik Polski” i „Gazeta Krakowska”. Wiadomo, 
że właściciele tych mediów mają decydujący wpływ na 
poglądy i opinie przekazywane czytelnikom.

•	 Promocja serialu „Nasze matki, nasi ojcowie” oskarża-
jącego AK o antysemityzm. 

Od kilku lat, a zwłaszcza od ub. roku po zmianie prezy-
denta i rządu toczy się, o wyżej wspomnianych sprawach 
w naszym kraju publiczna debata. Uczestniczą w niej 
polscy kolpingowcy, którzy oczekują od swych krajowych, 
czy tym bardziej światowych liderów (światowe centrum 
Kolpinga jest w Niemczech), że im zarówno w poznawaniu 
tych problemów jak ich rozwiązywaniu będą stale pomagać.

Zapytajmy: czy relacjonowane, okresowe spotkanie pol-

sko – niemieckie w Gródku 
służyło tej sprawie. Zgła-
szam poważne wątpliwo-
ści. Owszem było przez 
stronę niemiecką, jak i nas 
gospodarzy dobrze przygo-
towane. Wszyscy wykła-
dowcy doskonale relacjono-
wali zagadnienia. Zabrakło 
kontaktu z aktualnymi 
problemami, którymi żyją 
nasi kolpingowcy i ludzie 
ze środowisk, w których 
działamy. Straciliśmy też 
chyba jako gospodarze 
okazję, aby naszym przy-
jaciołom i gościom zza za-
chodniej granicy przedstawić problemy, z którymi boryka się 
nasz kraj. Pierwszy wykładowca Maciej Janczak z Minister-
stwa Spraw Zagranicznych reprezentujący Polskę w ONZ 
przedstawiając przygotowaną przez ONZ agendę rozwojową 
prowadzącą wszystkie kraje do zrównoważonego rozwoju, 
który przemieni ludzkość w społeczeństwo obywatelskie 
przypomniał, że ważną rolę w realizacji założeń agendy 
2030 będą mieć organizacje pozarządowe.

Do tych organizacji (stowarzyszeń) należy nasz Polski 
Kolping. Śledząc to co dzieje się – dzięki zaangażowaniu się 
Kolpinga Niemieckiego w krajach Trzeciego Świata niech 
skupi się jednak na rozwiązywaniu nierówności społecz-
nych, ekonomicznych, czy kulturalnych. Niech zajmie się 
setkami tysięcy naszych młodych imigrantów w Niemczech, 
gdzie nie mają oni pełnych praw (wspomniany Jugendamt). 
Niech prosi o pomoc w tej sprawie Kolping Niemiecki, 
a wychodząc poza nasze granice, niech w pierwszym rzędzie 
wspiera młodych Ukraińców, którzy u nas studiują i pracu-
ją, a ogromna większość z nich jest pochodzenia polskiego 
i chce wrócić do kraju swych przodków.

Polski Kolping od roku uczestniczy w prowadzonej przez 
Niemców akcji pomocy dla krajów afrykańskich nazywanej 
Wiaderko Prądu. I dobrze, wspierajmy ją, ale skupiajmy 
się na poznawaniu i rozwiązywaniu problemów przede 
wszystkim naszego zapóźnionego społeczeństwa i naszych 
wschodnich sąsiadów.

Ks. Zygmunt Bochenek
Prezes R.K. w Brzesku 

Maciej Janczak

www.wiaderkopradu.pl

Stanisław Jaromi
OFM Conv.

PODARUJ UGANDZIE PRĄD!



Samuel Jakubas z rodzicami mieszka 
w Niemczech. Jest wnukiem Czesławy 

i Jana Jakubasów z Brzeska (Perły)
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ARE YOU READY? CZY JESTEŚ GOTOWY? PYTALI ŚPIEWACY W CZASIE 
DZIESIĄTEK KONCERTÓW W OSTATNICH MIESIĄCACH. ARE YOU READY? 
PYTA WCIĄŻ FRANCISZEK, NASI BISKUPI, EWANGELIZATORZY I WO-
LONTARIUSZE. PYTAJĄ NAS I ZAPRASZAJĄ NA ŚDM SETKI BILBORDÓW. 

CZEKAMY NA WAS. CZAKAMY I NA CIEBIE DROGI SAMUELU!

UCZESTNICY SEMINARIUM KOLPINGA W GRÓDKU
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Brzeskie Towarzystwo GRYF

Nasi Srebrni Jubilaci


