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Święta Siostra Faustyna 
i Błogosławiony Ksiądz Michał Sopoćko 
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Film pokazuje nieznane do tej pory fakty i przybliża 
widzom narodziny niezwykłego kultu Bożego Miłosierdzia, 
który zyskał popularność na całym świecie. W roli głównej 
zobaczymy Kamilę Kamińską – nagrodzoną za najlepszy 
debiut aktorski na festiwalu filmowym w Gdyni gwiazdę 
hitów „Najlepszy” i „Listy do M. 3”. W filmie „Miłość i Mi-
łosierdzie” wystąpili również: Maciej Małysa, który zagrał 
u boku samego Johna Voighta w głośnym filmie „Jan Paweł 
II” oraz Janusz Chabior znany szerokiej widowni chociażby 
z produkcji „Wołyń”. Reżyserem jest Michał Kondrat – 
twórca m.in.  produkcji „Dwie Korony” poświęconej historii  
O. Maksymiliana Kolbe.

Spokojne i przepełnione wiarą życie siostry Faustyny 
Kowalskiej zmienia się pewnego dnia nieodwracalnie. 
Oczom zakonnicy ukazuje się bowiem Jezus Chrystus, 
który zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego Miłosierdziu 
i przygotowania świata na jego ostateczne przyjście. Zadanie 

to wydaje się niemożliwe do zrealizowania, ale siostra Fau-
styna zrobi wszystko, aby je wypełnić. Na światło dzienne 
wychodzą kolejne dowody na to, że zakonnica naprawdę 
widywała Jezusa. Po przeprowadzeniu badań naukowych, 
okazuje się, że podobizna Chrystusa widoczna na obrazie 
namalowanym według jej wskazówek jest identyczna z rysa-
mi twarzy i sylwetką uwiecznionymi na całunie turyńskim. 
Działalność polskiej zakonnicy daje początek kultowi Bożego 
Miłosierdzia, który czczony jest przez setki milionów osób 
na wszystkich kontynentach świata. Niezwykłe spotkanie 
siostry Faustyny i Jezusa zostało potwierdzone przez wie-
lu papieży, w tym Jana Pawła II, który 30 kwietnia 2000 
roku oficjalnie uznał ją za świętą i ustanowił święto Bożego 
Miłosierdzia, którego w wizjach siostry Faustyny domagał 
się sam Jezus.

Michał Kondrat, reżyser filmu „Miłość i Miłosier-
dzie” powiedział w poranku „Siódma-Dziewiąta”: Film 
«Miłość i Miłosierdzie» skupia się nie tyle na życiorysie s. 
Faustyny Kowalskiej, natomiast na wytłumaczeniu misji 
i istoty tej misji. Co ciekawe, jest oparty w dużej mierze 
na nieznanych dotąd historiach, faktach, dokumentach, 
które udało nam się odnaleźć, m.in. znaleźliśmy list bł. ks. 
Michała Sopoćki do papieża, w którym pisze, że te rzeczy 
z dzienniczka s. Faustyny się sprawdzają… Film ma mieć 
bardzo szeroką dystrybucję na całym świecie, chcemy wejść 
z nim do kilkudziesięciu krajów w jednym czasie. 

Kult Bożego Miłosierdzia w wielu krajach jest o wiele 
bardziej pielęgnowany niż w Polsce, chociażby na Filipi-
nach, gdzie o godzinie 15:00 ludzie przestają pracować 
i odmawiają koronkę… nawet prezydent ją odmawia. Oni 
bardziej zrozumieli niż my, jakie można mieć korzyści du-
chowe zanurzając się w kulcie Bożego Miłosierdzia. Pan 
Jezus, począwszy od obrazu, który kazał namalować siostrze 
Faustynie, chciał, abyśmy się przed Jego wizerunkiem mo-
dlili, bo on czeka na nas ze swoim miłosierdziem. My Go 

Reżyser Michał Kondrat, Kamila Kamińska jako s. Faustyna 
Kowalska, Maciej Małysa jako ks. Michał Sopoćko
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często nie chcemy obciążać, albo ograniczamy Go bardzo 
lub myślimy, że nas zbyt surowo ocenia, a On na nas cze-
ka z ogromem swojej miłości. Ten kult jest bardzo istotny, 
dlatego trzeba go pokazać, aby był bardziej przyswajalny, 
bardziej zrozumiały.

To będzie film dedykowany również dla osób niewierzą-
cych, ma być dobrze zrobiony, ma być ciekawie opowiedziana 
historia, oczywiście oparta na faktach. 

Film jest nie tyle biografią św. Faustyny, co ukazaniem 
drogi, jaką przesłanie Bożego Miłosierdzia musiało przebyć, 
aby zgodnie z wolą Chrystusa, rozprzestrzenić się na cały 
świat. Stąd w filmie ponad, niewątpliwie kluczową rolę 
siostry Faustyny, czy bł. ks. Michała Sopoćki, znajdziemy 
postaci mniej znane, niedoceniane, tajemnicze, które także 
odegrały istotną rolę w misji szerzenia orędzia o miłosierdziu.

Część dokumentalna obfituje w poruszające świadec-
twa i wspomnienia osób związanych z kultem Miłosierdzia 
Bożego. Nie brakuje także faktów i analiz ekspertów 
dotyczących losów poszczególnych osób, czy cudownego 

obrazu „Jezu ufam Tobie”
O tym, jak doszło do produkcji filmu i przygotowaniach, 

jakie podjęli aktorzy, mówią reżyser – Michał Kondrat oraz 
odtwórczyni roli siostry Faustyny – Kamila Kamińska.

Przygotowywałem się do zrobienia dużego filmu fabu-
larnego, z amerykańskimi aktorami i podczas produkcji na 
potrzeby scenarzystów musieliśmy wykonać dokumentację, 
żeby zrobić charakterystykę postaci, które nie były znane, 
a były potrzebne do filmu – mówi Radiu Watykańskiemu 
Michał Kondrat. – Podczas realizacji tej dokumentacji 
okazało się, że natknęliśmy się na wiele faktów, różnych 
informacji, dotyczących obrazu i samego malarza Kazimi-
rowskiego i innych rzeczy, które uznaliśmy za bardzo cenne. 
Nie mogliśmy tego pominąć. W związku z tym zmieniłem 
kolejność, tzn. zdecydowałem się zrobić dokument fabu-
laryzowany, żeby ukazać te rzeczy dokumentalne, nowe, 
które mają swoją wartość i ukazują misję siostry Faustyny 
Kowalskiej, znaczenie tej misji.

Opracowanie M.D

Rozpoczyna się tegoroczny 
Wielki Tydzień! Tak już blisko 
Wielkanoc! 

Te radosne Dni Paschalne mogą 
być w tym roku jeszcze ubogacone 
u nas, na Ziemi Brzeskiej, przez 
tak licznych czcicieli Pana Jezusa 
Miłosiernego, którzy nie tylko od-
krywają duchowe skarby w „Dzien-
niczku” św. Siostry Faustyny, ale 
sięgają do mało jeszcze poznanego 
„Dziennika” jej opiekuna i prze-
wodnika duchowego bł. Księdza, 
Michała Sopoćko. To odkrywanie 
dokonuje się nie tylko przez lek-
turę, czy udział w nabożeństwach, 
ale także, od kilku tygodni, przez 
oglądanie wyświetlanego od 29 
marca w całej Polsce, także w na-
szej brzeskiej gościnnej „Planecie” 
filmu MIŁOŚĆ I MIŁOSIERDZIIE 
w reżyserii Michała Kondrata.

Obok Kamili Kamińskiej – 
grającej Siostrę Faustynę, drugą 
główną rolę beatyfikowanego przed 
kilku laty ks. Michała Sopoćki gra 
Brzeszczanin z pochodzenia, absol-
went PWST w Krakowie, 44-letni 
Maciej Małysa, syn Andrzeja Ma-
łysy, lekarza, który przez długie 
lata, choć mieszkał w Krakowie, 
pracował w brzeskim szpitalu i oko-
licznych gminach. Żył i żyje nadal 
naszymi codziennymi sprawami. 
Poza praktyką lekarską, także te-
raz, kiedy ukończył 80 lat, prowadzi 
szeroką działalność na różnych 
polach regionalnej kultury. Jest 
współtwórcą towarzystwa regional-
nego „Gryf”, któremu prezesował 
ponad 30 lat. Jest razem z rodziną 
i kręgiem przyjaciół twórcą i ani-

Brzeszczanie w służbie Bożego Miłosierdzia
matorem popularnej i jakże 
potrzebnej akcji „Brzesko 
w Krakowie”, skupiającej od 
kilkunastu lat elitę Brzesz-
czan mieszkających w Kra-
kowie, którzy w różny sposób 
troszczą się o rozwój swojej 
małej Ojczyzny. Przed dwoma 
laty przedstawiciele Rady 
Miejskiej w imieniu naszego 
społeczeństwa udekorowali 
go Medalem na wstędze za 
zasługi dla Brzeska. Dodaj-
my, że jest także członkiem 
elitarnego Bractwa Kawa-
lerów Zakonu Bożogrobców, 
którzy od XII wieku działają 
charytatywnie, szczególnie 
troszcząc się o chrześcijańskie 
sanktuaria w Ziemi Świętej.

W takiej atmosferze wy-
chowywała się czwórka dzieci 
Małysów, którzy w pierwszych 
latach mieszkali w Brzesku. 
Córka Anna jest absolwent-
ką politologii, syn Aureliusz 
ukończył teologię na Papie-
skiej Akademii Teologicznej. 
Drugi syn, Andrzej Jakub, 
ukończył prawo a potem teo-
logię jako członek jednego 
ze zgromadzeń zakonnych. 
W 2009 roku przyjął święce-
nia kapłańskie w stolicy Wo-
łynia, Łucku, tej części dawnej 
Wschodniej Rzeczypospolitej, 
która w czasie II wojny świa-
towej i po jej zakończeniu, 
została prawie w100% wy-
niszczona. Zginęło ponad sto 
tysięcy Rodaków. Zburzono 
około tysiąca kościołów rzym-

Jerzy Nowak i Maciej Małysa
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O łasce, miłosierdziu i …rzucaniu palenia. Rozmowa 
z Maciejem Małysą, aktorem teatralnym, telewizyjnym i fil-
mowym, odtwórcą roli bł. ks. Michała Sopoćki w wchodzącym 
na ekrany filmie „Miłość i Miłosierdzie”, prywatnie synem 
Andrzeja Małysy z Brzeskiego Towarzystwa „Gryf”.

Czy łatwo jest dzisiaj być aktorem i jednocześnie 
osobą wierzącą? Przeciętny człowiek środowisko ak-
torów filmowych zna z mediów i nie jest to wizerunek 
zbyt korzystny… 

Nie zawsze byłem osobą wierzącą, nie zawsze też byłem 
aktorem, natomiast od wielu lat to łączę i nie mam z tego 
powodu problemów. Mogą się oczywiście pojawić pewne 
dylematy, ale rzadko są to sytuacje bez wyjścia. Znam 

Łaska jest zawsze, tylko 
nie zawsze chcemy współpracować…

przypadek aktora, który dwukrotnie miał zagrać jakieś 
sceny łóżkowe. Nie chciał tego robić, modlił się, żeby udało 
mu się tego uniknąć i rzeczywiście reżyserzy modyfikowali 
scenariusz tak, że te intymne sytuacje były w filmach, ale 
nie pokazane wprost. Bywają przypadki, że takie sceny są 
ważne dla fabuły, ale niekoniecznie muszą one być zawsze 
pokazane w całości i ze szczegółami. Zazwyczaj okazuje się, 
że właśnie takie niedopowiedzenie, pozostawienie pewnych 
rzeczy poza kadrem, wychodzi filmowi na dobre.

Jeśli chodzi w ogóle o wiarę, to być może rzeczywiście 
ludzie wierzący są w mniejszości w tym zawodzie, natomiast 
nie wynika to z faktu, że aktorzy są jacyś szczególnie źli. 
Niestety ogólnie jest tak, że nie mamy teraz najlepszego 
czasu dla wiary. Myślę, że ten medialny obraz naszego 

sko i grekokatolickich. Ks. Andrzej 
rok pracował w duszpasterstwie na 
tej przesiąkniętej krwią naszych Ro-
daków ziemi. Obecnie pracuje jako 
rekolekcjonista i duszpasterz we 
Włoszech, zwłaszcza w sanktuarium 
św. Michała Archanioła w Gardano. 
Z bratem Maciejem łączy go m.in. za-
interesowanie pracą apostolską i du-
chowością bł. ks. Michała Sopoćko. 
Dodajmy jeszcze, że po święceniach 
w Łucku, ks. Andrzej poza Krako-
wem miał także prymicje w Brzesku. 
Tak się przedziwnie złożyło, że odby-
wały się one w przeddzień pierwszej 
rocznicy beatyfikacji ks. Sopoćko. 
Wywieszono wtedy w kościele św. 
Jakuba projekt odnowienia obrazu 
„Jezu ufam Tobie” i projekt rekon-
strukcji samego ołtarzyka. Obok, na 
ścianie, mieszczono wizerunek bł. 
Kapłana i jego relikwie.

Maciej Małysa, aktor, któremu 

powierzono rolę ks. Michała Sopoć-
ko, ma już za sobą bogaty dorobek 
teatralny. Współpracuje z Katolickim 
Teatrem Edukacji – „Pokolenie Jana 
Pawła II”. Grał tam role Tomka Sa-
wyera i Pinokia. Na scenie Teatru 
Starego występował m.in. w kome-
dii Kazimierza Tetmajera„Babski 
wybór” z pochodzącym z Brzeska 
Jerzym Nowakiem, który dożył 90 
lat. Kilkakrotnie grał w dramacie 
Karola Wojtyły„Brat naszego Boga” 
o św. Bracie Albercie, czy w spekta-
klu „Dzień gniewu” Romana Brand-
steettera.

Pisząc ten tekst, pomyślałem, że 
na zakończenie powtórzę kilka zdań 
swej homilii wygłoszonej podczas 
Mszy św. prymicyjnej ks. Andrzeja 
Małysy w Brzesku 28 września 2009 
roku. Mogą być odpowiedzią dla tych, 
którzy mają słabą wiarę i nie potrafią 
zaufać Bogu.

Ojciec św., Jan Paweł II, wzywa 
kapłanów: „Odkryjmy na nowo nasze 
powołanie jako tajemnicę Miłosier-
dzia”. Ta zawsze głoszona w koście-
le nauka płynąca z Ewangelii ze 
szczególną mocą jest przekazywana 
w naszych czasach, czasach ludo-
bójstwa, obozów koncentracyjnych, 
cywilizacji śmierci praktykowanej 
pod wieloma postaciami – od aborcji 
aż po eutanazję. Apostołem Miłosier-
dzia był nasz Papież. On jako autor 
encykliki „Bóg bogaty w Miłosierdzie” 
kanonizował s. Faustynę i zalecił 
nabożeństwo do Miłosierdzia Bo-
żego, które dziś podbija cały świat.
Człowiek dzisiejszy jest narażony 
na niebezpieczeństwo, gdyż zdaje się 
sprzeciwiać miłosierdziu i przez to 
jest zagrożony w samym rdzeniu swej 
egzystencji i godności.

           Ks. Zygmunt Bochenek

Maciej Małysa

Po prawej: Krystyna i Andrzej Małysowie, wyżej od lewej: Andrzej Jakub, 
Aureliusz, Maciej, niżej: Anna, po lewej: Jerzy Wawrykiewicz
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zawodu wynika z faktu, że ludzkie grzeszki w ogóle dobrze 
się w mediach sprzedają, a jeśli odbiorca może je powiązać 
z konkretną znaną sobie twarzą i nazwiskiem, to jest to dużo 
ciekawsze, niż gdyby gazeta napisała o tym, że w Radomiu 
pan Zenek zostawił panią Barbarę. Ludzie widzą takie rzeczy 
i później zostaje wrażenie, że wszyscy aktorzy filmowi to 
ludzie, którym odbija od sławy i pieniędzy, a żadne normy 
w tym środowisku nie obowiązują. W każdym zawodzie są 
ludzie o różnych zapatrywaniach, kręgosłupie moralnym, 
czy sposobie prowadzenia się. Nieważne, czy jesteś aktorem, 
inżynierem, czy prawnikiem.

Przygotowując się do roli księdza Michała Sopoćki, 
czytał pan dziennik spowiednika świętej Faustyny. 
W wywiadach prasowych podkreśla pan, że błogosła-
wiony ksiądz Michał jest postacią inspirującą i godną 
naśladowania. Więcej się pan nauczył podczas pracy 
nad filmem „Miłość i Miłosierdzie” o księdzu Sopoćce, 
czy od księdza Sopoćki?

Chciałbym oczywiście móc odpowiedzieć, że od księdza 
Sopoćki. Mam nadzieję, że to wszystko układa się we mnie. 
Nie jest tak, że zająłem się dziennikiem księdza tylko na 
potrzeby filmu. On cały czas mi towarzyszy. Staram się wielu 
rzeczy od niego uczyć, zacieśniać tę przyjaźń. Na pewno nie 
jest tak, że zapomniałem o nim po zakończeniu zdjęć. Nie 
zapomniałem i mam nadzieję, że on również o mnie pamięta.

A propos, ostatnio przeczytałem ciekawą myśl księdza 
Sopoćki. Pisał on, że kiedy myśląc o braterstwie z innymi 
ludźmi, często zapominamy, że mamy jednego Ojca. I w dru-
gą stronę. Często koncentrując się na Ojcu, zapominamy, 
że wszyscy jesteśmy braćmi. A trzeba pamiętać o jednym 
i drugim. Jest łaska z góry, mamy wspólnego Ojca i dzięki 
temu możemy budować braterstwo. 

Spostrzeżenia księdza Sopoćki są zazwyczaj krótkie, 
ale trafne i warto je sobie odświeżać, dlatego myślę, ze 
gdy skończę czytać ten dziennik, to za chwilę zacznę 
od nowa. 

Ksiądz Michał Sopoćko pisał, że jeśli chodzi 
miłosierdzie, często w naszym życiu praktyka 
rozmija się z teorią, „wiemy, ale zapominamy”. 
Jak pana zdaniem przejawie się to zapominanie 
i z czego ono wynika?

Zapominamy, bo za bardzo poddajemy się życiu, 
które nas atakuje. Gdzieś się spóźnimy, coś nam nie 
wyjdzie… Niełatwo być wtedy miłosiernym. Lepiej 
czasem nabrać dystansu, powiedzieć sobie: „źle, że 
się spóźniłem, ale przecież to nie jest koniec świata.” 
A może dzięki temu uniknąłem czegoś gorszego? Może 
miałem spotkać tę osobę, którą spotkałem dzięki temu 
spóźnieniu? Przecież nie ja tym wszystkim steruję. Jest 

Ktoś wyżej i on mnie kocha. Jesteśmy na ziemi, a nie 
w niebie i te trudności będą. W tym zmaganiu weryfi-
kuje się moja postawa. Tak już jesteśmy skonstruowani, 
że ciągle zapominamy o najbardziej podstawowej rzeczy, 
czyli o miłości, którą Pan Bóg ma do nas. Dlatego po-
trzebujemy ciągłych powrotów do Ewangelii, rekolekcji 
i inspiracji. 

Najważniejsze to pamiętać, że nie jesteśmy sami. 
To nie my musimy mieć ogromne pokłady energii, aby 
sprostać wszelkim trudnościom. Mamy to dane z góry. 
A Bóg nigdy nie stawia przed nami zadań, których nie 
jesteśmy w stanie udźwignąć, choć czasem może się tak 
wydawać. Tak jak mogło się wydawać w przypadku św. 
Faustyny i księdza Michała Sopoćki. Dostali zadanie, 
które po ludzku nie było możliwe do wykonania, a po-
dołali mu. Dlaczego? Bo współpracowali z łaską. 

Znajomy reżyser obrał sobie na wielki post posta-
nowienie, że nie będzie palił. W środę popielcową mówi mi: 
„Słuchaj jaka łaska, nawet nie mam ochoty, żeby zapalić”. 
Przyjeżdżam po tygodniu i widzę go z papierosem. Mówię: 
„Co to? Łaska odeszła”, on odpowiada: „Nie, łaska jest, tylko 
ja nie potrafię z nią współpracować”. I tak to wygląda. Łaska 
jest zawsze, tylko nie zawsze umiemy współpracować. Bóg 
nam pomaga, ale do niczego nie zmusza. Jeśli postanowimy 
odejść, nie zatrzyma nas siłą. Będzie na nas czekał. 

Czyli podstawą jest praca nad sobą, ale też zaufanie 
do Pana Boga…

Zdecydowanie. Praca, ale pod Jego okiem. To nie jest tak 
jak w sporcie, że wyrzekamy się wszystkiego, żeby odnieść 
sukces. Pan Bóg daje nam wolność, ale kiedy zwracamy się 
do niego o pomoc, to on nam pomaga. A jeżeli chcemy mu 
udowodnić, że potrafimy bez Niego, to jest to trochę naiwne. 
Nie jesteśmy w stanie zrobić nic dobrego bez źródła dobra. 

Czy podczas pracy nad filmem spotkał się pan 
z czymś, co jakoś pana zaskoczyło, czy miało na pana 
szczególny wpływ? 

W filmie jest pokazana historia pierwszego obrazu Jezusa 
Miłosiernego, tego który jest w Wilnie. Ta historia byłą mi 
trochę znana, ale dowiedziałem się też wielu szczegółów, 
m.in. dotyczących pewnych odkryć. Okazuje się, że istnieją 
niesamowite podobieństwa jeśli chodzi o twarz Pana Jezusa 
z obrazu malowanego pod dyktando św. Faustyny, a twarzą 
Chrystusa z Całunu Turyńskiego.

Jeśli chodzi o same zadania stawiane św. Faustynie, 
czy księdzu Sopoćce, to nic mnie zaskoczyło, natomiast 
o pewnych rzeczach sobie przypomniałem. To jest właśnie 
to o czym rozmawialiśmy, Niby znamy Ewangelię, wiele 
osób zna dzienniczek, ale jednak o wielu przeczytanych, czy 
zasłyszanych rzeczach zapominamy. 
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Myślę, że częściowo odpowiedź na to pytanie już 
padła, ale dlaczego, pańskim zdaniem, warto obejrzeć 
film „Miłość i Miłosierdzie”?

Myślę, że przede wszystkim jest tam wiele inspiracji 
i każdy może wyłowić coś dla siebie, co zresztą zauważył 
biskup Białegostoku po tamtejszej premierze. Piękne jest 
to, że w warstwie dokumentalnej filmu, mamy tyle twarzy 
i głosów. Dzięki temu nie jest to nudne, łatwiej skupić uwagę. 
Film pomaga zrozumieć, że miłosierdzie nie jest czymś abs-
trakcyjnym, jest czymś czego doświadczamy i czego powinni 

doświadczać ludzie od nas. Czasem wystarczy spojrzeć na 
ulicy na drugą osobę z sympatią i to może poprawić jej cały 
dzień, traktować ludzi, z którymi się stykamy osobowo, jeśli 
ktoś podchodzi do nas z najdrobniejszą sprawą, warto na nie-
go chociaż spojrzeć, nie traktować z automatu, jako kolejnej 
anonimowej osoby stającej w kolejce, np. po autograf. Warto 
dzielić się szczęściem i łaską, którą otrzymujemy. To nie 
sprawia, że się ich pozbywamy. Wręcz przeciwnie. Szczęśliwsi 
jesteśmy i my i osoby, z którymi się tym szczęściem dzielimy. 

Rozmawiał Grzegorz Heród

Od wielu lat na łamach naszej gazety, a także wcześniej, 
kiedy redagowaliśmy pismo „Z Naszej Parafii” (były to lata 
1995-2000) często pojawiały się artykuły i krótkie informa-
cje poświęcone naszym kontaktom z rodakami ze Wschodu, 
zwłaszcza z mieszkańcami Ukrainy, którzy coraz częściej 
szukają pracy i przyjeżdżają na studia do Rzeszowa, Tarno-
wa, czy Krakowa. Pracy szukają także i w naszym Brzesku. 
Jedna z brzeszczanek prowadząca firmę zatrudniającą 
kobiety w roli opiekunek osób starszych mówiła niedawno, 

że pracuje u niej (okresowo) kilkadziesiąt Ukrainek i ich 
liczba wciąż rośnie. 

Emerytowana polonistka z naszych szkół średnich 
pani Krystyna Durda, której rodzice po wojnie przybyli do 
Brzeska zza Lwowa, a która należała do redakcji „Z Naszej 
Parafii”, przekazała nam bardzo ciekawą, wręcz sensacyjną 
relację o zawiązanej jeszcze przed wojną współpracy między 
Brzeskiem, a dużym wojewódzkim miastem Łuckiem – sto-
licą Wołynia. Okazuje, że wtedy inicjatywa była po stronie 
Wołyniaków. 

Oto relacja pani Krystyny:
W pierwszym numerze „Z Naszej Parafii” (listopad 1995) 

zamieściliśmy artykuł, który był przedrukiem z „Życia Ka-

Ofiara serca Wołynia

Można zapytać inaczej: Czy interesują się naprawą tar-
nowskiego Kościoła ? Czy zależy im na znalezieniu sposobów 
jego rozwoju poprzez współpracę z Biskupem, który ogłosił 
Tarnowski Synod? Czy doceniają troskę Pasterza Diecezji, 
który na pierwszy rok pracy parafialnych zespołów zaplano-
wał temat tożsamość naszych rodzin?... Bo ważne jest założe-
nie, że podstawową i najważniejszą komórką kościelną jest 
rodzina. Od niej zależy wychowanie dzieci oparte na chrze-
ścijańskich wartościach. Rodzice są odpowiedzialni za to, 
by swoją postawą dawać przykład nie tylko w swoim domu, 
ale w sąsiedztwie, w zakładach pracy, szkołach, biurach… 
W parafii św. Jakuba, mimo starań 
ks. Proboszcza i niewielkiej grupki 
Parafialnego Zespołu Synodalnego, 
jakoś nie możemy pochwalić się 
wielkim zaangażowaniem parafian. 
Wydawało nam się, że, gdy przeka-
żemy w każdym miesiącu pytania 
do ankiety i poprosimy o współpra-
cę, to będziemy mieli szeroki wgląd 
w problematykę życia i potrzeb 
rodzin tu mieszkających. Polskie 
przysłowie mówi „Co dwie głowy, 
to nie jedna”. A rodzin w parafii 
mamy wiele… Więc co miesiąc mie-
liśmy nadzieję… Na ostatniej ławce 
kościoła farnego ustawiona jest 
specjalna urna na głosy parafian. 
Anonimowe, by można było napisać 
szczerze… Co prawda, kartki roz-
chodziły się wszystkie, ale odpowia-
dały najwyżej dwie, trzy osoby. Być 
może wina leży po naszej stronie, bo 
dotychczas zbyt „podpowiadaliśmy” 
odpowiedzi. Ludzie chyba nie mieli 
pomysłów, co jeszcze by dodać do 

naszych propozycji. Od kwietnia damy Wam więcej możli-
wości do własnych refleksji, szukania skutecznych sposobów 
poprawienia starych przyzwyczajeń czy zaproponowania 
nowości… Wiemy, że w tym zabieganym świecie bardzo 
trudno znaleźć trochę czasu, by usiąść i pomyśleć, przedys-
kutować w rodzinie czy gronie przyjaciół zadane nam przez 
Diecezjalny Sekretariat tematy. Podzielić się swoimi prze-
myśleniami, zaproponować konkretne czynności, poszukać 
sposobów poprawienia rzeczywistości, która od nas zależy. 
Po co? By było lepiej, bardziej po ludzku, z poszanowaniem 
każdego człowieka. Bo problemy istnieją. Wielu potrzebuje 

wsparcia materialnego czy ducho-
wego. Są kłopoty z wychowaniem 
dzieci i młodzieży. Plagą naszego 
stulecia są uzależnienia różnego 
rodzaju. Nie można przechodzić 
koło nich obojętnie. Trzeba reago-
wać… Nawet walczyć. Szukać wyj-
ścia z trudnych sytuacji. Dlatego 
prosimy Was, Drodzy Czytelnicy 
„Kościoła nad Uszwicą”, członko-
wie Grup i Stowarzyszeń działają-
cych w parafii (także w parafiach 
dekanatu) Rodzice, Nauczyciele 
i Wychowawcy – włączcie się w sy-
nodalne prace parafii i  poświęćcie 
chociaż godzinkę Waszego czasu 
raz w miesiącu, by odpowiedzieć 
na pytania ankiety, by … zacząć 
coś dobrego robić, nie czekać na 
innych, bo oni też pewnie myślą, 
że ktoś to za nich uczyni. Trzeba 
odważnie iść za Chrystusem, za-
walczyć o lepszy świat... Dla dobra 
wszystkich… 

Dziwiszewska Maria

Czy parafianie naszego dekanatu żyją Synodem?
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17 lutego uszewscy pa-
rafianie świętowali 90. 
urodziny Ks. Kanonika 
Jerzego Rudnika. Uroczy-
stość była pełna radości 
i wzruszeń, a przemówie-
nie Jubilata zgromadzeni 
kilkakrotnie przerywali 
brawami. To bez wątpienia 
wyraz szacunku oraz sym-
patii, jakimi darzą czcigod-
nego Duszpasterza kolejne 
pokolenia wiernych.

Dostojny Jubilat pochodzi z Jasienia. Wychował się 
w wielodzietnej, religijnej rodzinie jako najstarszy z dzie-
więciorga rodzeństwa. W jego bogatym życiorysie nie 
brak trudnych doświadczeń: edukacja przerwana wojną, 
praca przy kopaniu okopów czy duszpasterstwo w czasach 
PRL-u. 90 lat życia, 64 lata kapłaństwa, 26 lat pełnienia 
funkcji proboszcza parafii św. Floriana w Uszwi  - to tylko 
statystyki. My dziś w osobie Ks. Jubilata widzimy przede 

wszystkim skromnego, życzliwego kapłana oddanego swo-
jemu powołaniu i nadal angażującego się w życie parafii. 
To ogromna radość, że jest wśród nas i dla nas, że gorliwie 
pełni swoją posługę przy ołtarzu czy w konfesjonale. Ten 
oczytany, błyskotliwy, żywo interesujący się światem ka-
płan jest przykładem człowieka, którego wiek nie ogranicza 
w aktywności, także intelektualnej. Obdarzony pogodą 
ducha, poczuciem humoru i dystansem do siebie przeżywa 
każdy kolejny dzień, zawierzając się Bożej Opatrzności, 
a my jesteśmy wdzięczni za jego przykład życia, dobre rady, 
uśmiech i modlitwę.

Teraz rozmyślam o przeszłości 
i przyszłości mojego życia…
Wywiad z Księdzem Kanonikiem Jerzym Rudnikiem 

z parafii św. Floriana w Uszwi:
Księże Kanoniku, 15 lutego obchodził Ksiądz 

90. urodziny. Jakie refleksje, uczucia towarzyszyły 
Księdzu w tym dniu?

Nie zamierzałem ani nie planowałem uroczystego ob-
chodzenia 90. rocznicy urodzin, więc byłem zaskoczony, że 
grupy modlitewne i wokalne razem z parafianami zorgani-

90 lat dla Boga i ludzi

tolickiego” nr 25, wydawanego w Łucku z 7 czerwca 1936 r.
Tekst ten mówi o pomocy humanitarnej, jaką mieszkańcy 

Brzeska i okolic otrzymywali z Wołynia, po wielkiej, nie-
spotykanej dotąd powodzi, która dotknęła ich razem z całą 
południową Polską. Zalane zostały i całkowicie zniszczone 
domy, obory ze zwierzętami, pola uprawne z dojrzałym do 
żniwa zbożem. Dosłownie wszystko.

Po opadnięciu wód, władze państwowe, organizacje hu-
manitarne i przedsiębiorcy indywidualni, czy poszczególni 
właściciele gospodarstw, pospieszyli z pomocą. Omawiany 
artykuł z „Życia Katolickiego” przedstawia tę pomoc, którą 
organizowały ówczesne Wojewódzkie Izby Rolnicze z Woły-
nia. Do naszych miejscowości przesyłano pieniądze, zboże 
siewne, ziemniaki, paszę dla zwierząt, ubrania, sprzęt do-
mowy. Sekcja rolna otrzymywała siana, paszę dla bydła, 
słomę, hreczkę i inne produkty w dużej ilości.

Nie zapomniał Wojewódzki Komitet Wołyński i o odzie-
ży. Przesłano m.in.: 4889 sztuk odzieży, 3460 metrów płótna, 
2914 sztuk bielizny, 942 sztuk obuwia.

Pamięć Wołynia o braciach z powiatu brzeskiego przeja-
wiła się także w odwiedzinach powodzian w styczniu 1935 
r. Wycieczkę witał w imieniu powiatu wicestarosta Jan 
Maniecki, powiatowy Komitet P.O.P. i dzieci. Wycieczka 
zwiedziła tereny powodziowe, szkołę rolniczą w Wojniczu, 
nowo zbudowany most na Dunajcu pod Melsztynem, pięk-
ną szkołę na Wytrzyszczce, wodociągi w Jurkowie, browar 
i stajnię dla bydła zarodowego w Okocimiu.

Wycieczka ta była świadectwem, że Wołyń prawdziwie 
zbliżył się do powiatu brzeskiego. Serdeczne i szczere poga-
danki Wołyniaków z powodzianami pozostawiły serdeczne 
i miłe wspomnienie w powiecie.

Nie można pominąć zasług prasy wołyńskiej, która ciągle 

przypominała Wołyniakom ciężkie 
i tragiczne położenie mieszkańców 
powiatu brzeskiego i nawoływała do 
ciągłych ofiar. Biła bezpośrednio po 
powodzi silnie w dzwony alarmowe, 
mając oddźwięk w szlachetnych 
drganiach serc wołyńskich śpieszą-
cych z pomocą.

Stwierdzić należy, ze Wołyń za-
szczytnie spełnił przyjęty na siebie 
obowiązek. Wdzięczność mieszkań-
ców zaskarbili sobie na zawsze 
ci, którzy pracowali w komitetach 
pomocy z wojewodą wołyńskim na 
czele i wszyscy, którzy złożyli ofiarę 
dla powodzian. 

Wołyń zdał doskonale egzamin 
z więzi społecznej. Nic więc dziwnego, że powiat brzeski 
sercem powiązał się z ziemią wołyńską. Zadzierzgnęła 
się silna nić serdeczności pomiędzy dwiema dzielnicami 
niepodzielnej, zmartwychwstałej Rzeczpospolitej Polskiej.

Obywatelska życzliwość, dobroczynność, gorące prawdzi-
wie serce Wołynia, pozostanie na zawsze w pamięci powiatu 
brzeskiego. Wołyń i Brzesko powiązały się ofiarą serca.

Drodzy Czytelnicy! 
1.  Jeżeli macie w rodzinach ludzi starszych, którzy sami 

pamiętają powódź w naszym rejonie w 1934 roku lub sły-
szeli o tym wydarzeniu od swoich znajomych, napiszcie 
do nas. Chodzi nam zwłaszcza o wspomnienia pomocy, 
która docierała wtedy do nas z Wołynia.

2.  Nasza Rodzina Kolpinga planuje latem wycieczkę na 
Ukrainę, zwłaszcza na Wołyń. Chcemy zorientować się, 
ile osób byłoby zainteresowanych. Prosimy więc o zgło-
szenie się w najbliższym czasie w biurze  Kolpinga, Plac 
św. Jakuba 3, I piętro. Dla orientacji.

3.  W naszym biurze utworzyliśmy Bibliotekę PRO ORIEN-
TE  o życiu Sióstr i Braci  na wschodzie, zwłaszcza 
na Wołyniu. Jest około 70 pozycji. Zainteresowanych 
zapraszamy na razie tylko do przeglądu i poczytania 
na miejscu.
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zowały tak uroczyste obchody mało znaczącego wydarzenia 
w moim życiu. To była prawdziwa, a zarazem przyjemna 
i radosna niespodzianka. Dziękuję wszystkim za pamięć, 
zamówioną mszę św. w mojej intencji oraz życzenia, kwiaty 
i prezenty. Bardzo to sobie cenię. Modliłem się i nadal będę 
się modlił w waszej intencji, aby choć częściowo odpłacić się 
wszystkim za wszystkie wyświadczone mi dobrodziejstwa 
w czasie mojego pobytu w Uszwi. Bóg zapłać.

Kto miał największy wpływ na kształtowanie 
religijności Księdza Kanonika? 

Oczywiście religijni i pobożni rodzice, nauczycielki i wy-
chowawcy w szkole podstawowej, profesorowie duchowni 
oraz świeccy w liceum i gimnazjum, księża profesorowie 
w Małym i Dużym Seminarium w Tarnowie.

Co zadecydowało o wyborze kapłańskiej drogi?
Powołanie do kapłaństwa jest łaską Bożą, niemniej jego 

utrzymaniu i ugruntowaniu sprzyjała religijna atmosfera 
domu rodzinnego, czytanie Pisma Świętego oraz czasopism 
religijnych. W czasie II wojny światowej przeczytałem 
prawie wszystkie powieści Henryka Sienkiewicza (nowele 
także) i dużo innych książek, np. o Adamie Chmielowskim, 
Piotrze Jerzym Frassatim, Auguście Czartoryskim, Rafale 
Kalinowskim, a przede wszystkim książkę „Proboszcz z Ars” 
Francisa Trochu, która skłoniła mnie ostatecznie, aby pójść 
do seminarium i zostać kapłanem. Książki te pożyczałem 
od mojej wychowawczyni p. Korneckiej oraz z biblioteki 
parafialnej w Jasieniu. Czytanie tych utworów ożywiło 
i umocniło moje powołanie.

Czy któryś okres duszpasterstwa jest dla Księdza 
Kanonika szczególnie ważny?

Wszystkie okresy w moim życiu duszpasterskim były 
ważne, choć jako wikariusz miałem spokojniejsze życie 
i mniejszą odpowiedzialność niż będąc proboszczem. Jako 
wikariusz pracowałem w czterech parafiach: Łężkowice, 
Wierzchosławice, Mościce i Kamionka Wielka. Nigdzie nie 
było łatwo. Władze PRL-u przez perfidne zarządzenia nie 
tylko utrudniały, ale wręcz uniemożliwiały prowadzenie 
normalnego duszpasterstwa, dlatego trzeba było się pilno-
wać i wysilać, aby ono było skuteczne i owocne.

Kiedy było najtrudniej?
W okresie PRL-u wszędzie były trudności. Za duszpa-

sterstwo w parafii odpowiadali proboszczowie, ale nieraz 
trudniejsze sprawy zlecali wikariuszom, nie chcąc się nara-
żać władzom świeckim. Do mnie w jednej parafii proboszcz 
mówił: „Wyście ptak, a ja krzak. Wy możecie odlecieć jak 
ptak, a ja chcę zostać i rosnąć, gdzie zostałem posadzo-
ny”. Gdy objąłem parafię Uszew (o którą nie prosiłem ani 
nie myślałem, że będę tak blisko rodzinnego domu), cała 
odpowiedzialność za pracę duszpasterską i prowadzenie 
gospodarstwa rolnego spadła na mnie. Okazało się, że są tu 
ludzie dobrzy, religijni i pracowici, o czym świadczy to, że 
mnie życzliwie przyjęli, wspierali w pracy duszpasterskiej, 
pomagali w gospodarstwie oraz w różnych remontach i in-
westycjach nie tylko finansowo, ale także pracując fizycznie, 
najczęściej bez wynagrodzenia. Długo byłem proboszczem 
w Uszwi – 26 lat. Były trudności, kłopoty i zmartwienia, 
ale wszystko przeminęło i teraz mogę spokojnie żyć na 
emeryturze.

Jakich rad udzieliłby Ksiądz Kanonik młodym 
księżom, którzy są na początku swojej posługi?

Pewien kaznodzieja prowadzący rekolekcje dla kapła-
nów powiedział: „Bracia w kapłaństwie – strzeżcie świętego 
kapłaństwa. Nikt nie może być czymś więcej niż kapłanem”. 
Księża dobrze ukształtowani w seminarium nie potrzebują 
mojego pouczenia, ale jeśli mam coś polecić, to powinni:

– współpracować z łaską Bożą zgodnie ze swoim powo-

łaniem, sumiennie wypełniać kapłańskie obowiązki,
– pracować dla chwały Bożej i zbawienia ludzi, dbając 

również o własne uświęcenie,
– nie oczekiwać spokojnego, wygodnego życia bez kło-

potów i zmartwień, bo będą rozmaite trudności, przyjdą 
cierpienia i zniechęcenia prowadzące często do załamania 
duchowego,

– nie zabiegać o tanią popularność, pamiętając, co mówi 
przysłowie: Szanuj siebie, a inni też będą ciebie szanować,

– nie ulegać światowym prądom ideologicznym nie ma-
jącym nic wspólnego z etyką chrześcijańską i moralnością.

Jakie zmiany w postawie wiernych dostrzega 
Ksiądz Kanonik, patrząc na religijność Polaków 
z perspektywy czasu?

Dawniej katolicy byli mniej wykształceni i świadomi 
religijnie, ale pobożniejsi. Dziś obserwuje się większą 
świadomość religijną u chrześcijan wierzących i praktyku-
jących, ale też nie brak ludzi, którzy ulegając bezmyślnie 
ateistycznej propagandzie, są wrogo nastawieni do Kościoła 
i religii. Duży wpływ na to mają środki masowego przekazu. 
Dawniej mówiono, że telewizor to „diabelska ambona”, dziś 
uważam, że Internet ze swoimi gorszącymi treściami jest 
groźniejszy, szczególnie dla młodego pokolenia, propagując 
nowoczesną etykę i moralność.

Angażuje się Ksiądz Kanonik nadal w posługę 
duszpasterską w naszej parafii, a co poza tym? Jak 
spędza Ksiądz wolny czas?

Teraz rozmyślam o przeszłości i przyszłości mojego życia, 
więcej się modlę…., więcej czytam (czasopisma religijne, 
Biblię, żywoty świętych, powieści historyczne). Dużo czasu 
zajmuje mi słuchanie umiłowanego Radia Maryja. Jeśli 
oglądam programy TV, to przede wszystkim filmy religijne, 
historyczne i dramaty psychologiczne. Nie oglądam tzw. 
kryminałów i westernów. Internetu nie mam i nie myślę 
zakładać. Poza tym spacer i odpoczynek.

Czy jest Ksiądz Kanonik otwarty na zdobycze 
techniki? 

Jak najbardziej, ale trzeba z nich roztropnie i mądrze 
korzystać. Dla mnie bardzo ważnym wynalazkiem jest te-
lefon komórkowy, bez którego nie można się obejść i bardzo 
trudno byłoby żyć. W TV też jest wiele pożytecznych pro-
gramów i filmów: religijnych, historycznych, przyrodniczych 
i naukowych, które kształtują nas moralnie i ubogacają 
intelektualnie. 

Jak Ksiądz Kanonik dba o zdrowie?
Staram się prowadzić uporządkowany, spokojny 

i higieniczny tryb życia, mieć program na każdy dzień 
i przestrzegać go pilnie. Zawsze umiar, odpowiednia 
dieta, codzienna gimnastyka poranna, mało lekarstw, 
a dużo ruchu (bo jak mówi przysłowie – Ruch to zdrowie). 
Regularnie się wysypiam, odpoczywam oraz wstaję punk-
tualnie o zaplanowanej godzinie, aby bez pośpiechu zacząć 
realizować plan na dany dzień. Pamiętajmy, że mądro-
ścią narodów są przysłowia, choćby takie: Quidquidagis, 
prudenteragas et respice finem – Cokolwiek robisz, czyń 
roztropnie i patrz końca albo Plenusventer non student 
libenter – Pełny żołądek nie zachęca do nauki. Warto tych 
przysłów przestrzegać. 

Czy sędziwy wiek może być czasem radości?
Myślę, że tak, jeżeli dopisuje zdrowie i żyje się w oto-

czeniu życzliwych ludzi. Śpiewamy przecież „wesołe jest 
życie staruszka”.

Czego Księdzu Kanonikowi życzyć?
Skutecznej łaski Bożej, życzliwości ludzkiej i wiecznego 

zbawienia.
Rozmawiała: Teresa Czesak
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W niedzielę, 17 lutego 2019 roku, parafia św. Floriana 
w Uszwi, przeżywała radość z jubileuszu kapłaństwa księ-
dza kanonika Jerzego Rudnika - emerytowanego proboszcza 
parafii. Z tej okazji, Dostojny Jubilat odprawił Mszę św. 
koncelebrowaną wspólnie z ks. prałatem Janem Kudłaczem, 
obecnym proboszczem parafii, w której uczestniczyła rzesza 
Parafian wraz z przedstawicielami wielu ruchów i stowa-
rzyszeń tu działających..

We wstępie do liturgii, obecny Proboszcz skierował do 
księdza Jubilata słowa podziękowania nie tylko za Jego 
obecność, ale przede wszystkim za dar powołania kapłań-
skiego, trud pracy duszpasterskiej i posługi sakramentalnej, 
jakiej udzielał przez blisko pół wieku oraz głoszone Słowo 
Boże. Po zakończeniu Eucharystii były śpiewy, kwiaty oraz 
życzenia od przedstawicieli grup parafialnych. Wierni zgro-
madzeni na Mszy świętej odśpiewali Dostojnemu Jubilatowi 
tradycyjne „wszystkiego dobrego …” w specjalnym wydaniu 
przy akompaniamencie miejscowego organisty.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił również Dostoj-
ny Jubilat, który wspominał lata spędzone w uszewskiej 
parafii, do której przybył w 1971 roku posłany przez ks. 
biskupa Jerzego Ablewicza, ówczesnego or-
dynariusza diecezji tarnowskiej. Dziękował 
wszystkim i … za wszystko staropolskim 
„Bóg zapłać”

- Cóż mogę Wam powiedzieć o sobie ? 
Przecież Wy wszystko wiecie lepiej ode mnie. 
Jestem z Wami już 48 lat – mówił stanowczym 
i wyważonym głosem, charakterystycznym 
dla Niego. Starość ma to do siebie, że niektóre 
zmysły zaczynają zawodzić, pamięć staje się 
ulotna, słuch zaczyna szwankować, wzrok już 
nie ten co dawniej, ale cieszę się, że mogę tutaj 
godnie spędzać jesień swojego życia i dlatego 
dziękuję Panu Bogu za każdy dzień i łaski, 
jakimi mnie obdarza.

Jaki jest ks. Jerzy? Skromny, uczciwy 
i pracowity (…). A do tego wielki duchem 
i bogaty słowem. Przykład Kapłana gorliwej 
wiary i modlitwy. Tak w skrócie można scha-
rakteryzować Kapłana, który mnie i moich 
rówieśników przygotowywał do sakramentu 
pokuty oraz I-szej Komunii świętej, a także 
przez wiele lat katechizował na lekcjach 
religii. Zawsze spokojny i wyważany, rzadko 
zdenerwowany. Dyskretny i małomówny, 
ale jednocześnie wielka skarbnica wiedzy … 
wiedzy powszechnej, historycznej, teologicz-
nej i współczesnej. Znawca łaciny. Wybitny 
duszpasterz, który stale dążył do pogłębienie 
życia religijnego wspólnoty. Ten, który potra-
fił łączyć, a nie dzielić. Moją uwagę zwrócił 
wpis do księgi pamiątkowej, którego w 1984 
roku dokonał ks. Jerzy Rudnik w czasie 
uroczystości poświęcenia miejscowej remizy 
o następującej treści: „Aby Dom Strażaka słu-
żył społeczności wiejskiej po najdłuższe lata 
i jednoczył wszystkich z zgodzie i wzajemnej 
miłości”. O tym wydarzeniu wspomina dr 
Roman Sady, autor monografii Uszwi.

Ks. Jerzy Rudnik mieszka na terenie pa-
rafii. Za całokształt swojej pracy duszpaster-

skiej został odznaczony godnością kanonika eksponowanego 
(Expositorium Canonicale). Ma również przywilej noszenia 
rokiety i mantoletu (RM). Nadal aktywnie uczestniczy 
w życiu duszpasterskim parafii. W konfesjonale pełni 
posługę spowiednika, zaś przy ołtarzu regularnie odpra-
wia Msze święte, podczas której zawsze wykonuje śpiew 
prefacji, co jest żywym dowodem na umiłowanie piękna 
liturgii. Z przykrością trzeba powiedzieć, że dzisiaj coraz 
częściej wielu młodych kapłanów wybiera wersję czytaną 
tej części liturgii. Z jakich powodów ? Tego nie wiemy. Ks. 
Jerzy Rudnik obecnie jest drugim - co do wieku - żyjącym 
Kapłanem w brzeskim dekanacie. Najstarszym Kapłanem 
nadal pozostaje ks. Franciszek Kostrzewa, rezydent parafii 
św. Jakuba w Brzesku.

Dostojnemu Księdzu Jubilatowi życzymy obfitości Łask 
Bożych na kolejne lata życia i posługi duszpasterskiej. 
Ufamy, że - z woli Bożej - za dwa lata będziemy wspólnie 
świętować złoty jubileusz 50-ciolecia Jego posługi kapłań-
skiej w parafii św. Floriana w Uszwi.

Marek Białka
Jego wychowanek

Ks. Jerzy Rudnik ma 90 lat
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„Odyseja Umysłu uczy młodych ludzi stawiać czoła zmianom,
 zaszczepia w nich radość z nauki i wiarę we własne zdolności 
osiągania tego, co inni mogliby uznać za niemożliwe.”

             Dr Sam Micklus – twórca Odysei Umysłu

Przystępując przed kilku laty do programu Odyseja 
Umysłu, wprowadziliśmy nowe, świeże pomysł, dzięki któ-
rym, nasi uczniowie będą moglirozwijać sięi budować swoją 
osobowość. Odyseja jest, można powiedzieć,„wspawana” 
w działania dzisiejszego świata i dzisiejszej edukacji. Bardzo 
często w rozmowach z rodzicami o ich oczekiwaniachwobec 
szkoły, wybrzmiewa potrzeba budowania w nich samodziel-
ności, kreatywności czy też działalności poza schematami. 
Odyseja jest dowodem na to, że wszystkie dzieci są wybitne, 
a to, co robimy na warsztatach, to nic innego jak użycie 
właściwego sposobu wydobycia z nich tych olbrzymich po-
kładów pomysłowości i twórczości. Skąd Odyseja?Odyseja 
Umysłu to przyjazny program edukacyjny realizowany 
w formie międzynarodowego konkursu, w którym co roku 
bierze udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z ca-
łego świata. Patronat nad polską edycją sprawuje Minister 
Edukacji Narodowej. Celem prowadzonych projektów jest 
rozwój zdolności twórczych, jakie posiada każdy młody czło-
wiek. Uczymy dzieci i młodzież kreatywnego i krytycznego 
myślenia, angażując grupy uczestników w proces twórczego 
rozwiązywania problemów rozbieżnych – czyli takich, które 
rozwiązać można na wiele sposobów.Stawiane przed dziećmi 
problemy są wymagające, powodują zniechęcenie, bunt, 
a nawet agresję, można powiedzieć, że 7 osobowa drużyna 
przechodzi podczas półrocznych przygotowań przez wszyst-
kie stadia tworzenia się organizacji.

Pomimo trudności, ale dzięki ogromnej przychylności 
Pani Dyrektor, po raz kolejny postanowiliśmy zmierzyć 
się z tematyką Odysei. Na terenie szkoły powstały trzy 
zespoły, które rozwiązywały problemy długoterminowe, 
głęboko zakorzenienie w tematyce szkolnej. Pierwszy z nich 
powiązany był bardzo mocno z osobą Leonarda da Vinci, 
a drugi miał kontekst społeczny. Odwoływał się do chęci 
niesienia pomocy i empatii, a także wymagał umiejętności 
technicznych, ponieważ uczestnicy musieli samodzielnie 
zaprojektować i wykonać pojazd.

Wysoki poziom swoich umiejętności zespoły potwierdzi-
ły już na eliminacjach regionalnych w Katowicach, gdzie 
dwie z trzech drużyn uzyskały awans do 28. finału ogól-
nopolskiego, który odbył się 30-31 marca 2019 r. w Gdyni. 
Wyjechaliśmy w piątek popołudniu. Po dotarciu na miejsce, 

do Rewy uczniowie mieli tylko 3 godziny na sen. Szybkie 
śniadanie, mobilizacja i wyjazd na pierwszy dzień rywali-
zacji. Każda z drużyn podczas finałów występuję dwa razy: 
w sobotę i w niedzielę. Prezentuje projekt krótkoterminowy 
i długoterminowy. Ten pierwszy jest zawsze zaskoczeniem, 
ponieważ uczniowie nie wiedzą, co się wydarzy. Podczas 
tego zadania sprawdzana jest oprócz wiedzy: pomysłowość, 
współpraca i odporność na stres, związany z krótkim czasem 
na realizację. Wyniki za tzw. Spontan poznajemy zawsze 
dopiero po zakończeniu wszystkich konkurencji. W tym 
zakresie nasze drużyny spisały się świetnie. Mamy nadzieję, 
że jest to dowód na to, że nic ich w życiu nie zaskoczy.

Druga konkurencja to występ przygotowywany na 
podstawie bardzo ogólnego scenariusza, w którym każda 
grupa ma prawo do dużej dowolności. Nasze dzieci corocz-
nie same podnoszą sobie poprzeczkę i przygotowują coraz 
ambitniejszy program. Wszystkie elementy przedstawienia: 
scenariusz, dekoracje, stroje, a nawet wypieki, które były 
częścią przedstawienia, zostały przygotowane samodzielnie 
przez dzieci. Rola nauczyciela ogranicza się tu do dbania 

o bezpieczeństwo czy też udzielania informacji zwrotnej.
Sam przebieg dwóch dni rywalizacji pomyślany jest tak, 

aby jak najwięcej zobaczyć, uczyć się od innych i trzymać 
kciuki nawet za drużyny startujące w tej samej konku-
rencji. Duch rywalizacji ma tu jak najbardziej pozytywny 
wydźwięk i jest swojego rodzaju wzorem postepowania, 
godnym do naśladowania.

Brzescy Odyseusze corocznie plasują się coraz wyżej 
w punktacji drużynowej. W tym roku drużyny znalazły się 
na 11. i 14.miejscu w Polsce w swoich kategoriach.Uzyskali 
bardzo wysoką punktację, publiczność żywo reagowała na 
ich występy. To, że osiągnęli tak wiele, jest wynikiem ich 
intensywnej pracy i ogromnego zaangażowania. Oprócz swo-
jej prezentacji dzieci mogły „podglądnąć” warsztat innych 
drużyn. W tym świecie innowacyjności nie ma pomysłów 
złych, mogą być od nich lepsze a nawet wybitne.

Brzescy Odyseusze oprócz udziału w ogólnopolskim 
projekcie mieli okazję zwiedzać Trójmiasto. Odwiedzili 
gdyńskie Oceanarium, spacerowali po Alei Sław w Rewie, 
mieli możliwość „zaślubin z morzem”, co niektórzy potrak-
towali aż zbyt dosłownie. 

Na koniec, w niedzielny wieczór niesamowity finał, gdzie 
królują pokazy laserowe, wspaniałe występy i gratulacje 
dla tych, którzy będą reprezentować Polskę na finałach 
europejskich w Petersburgu i finałach światowych na Uni-
wersytecie Michigan w Stanach Zjednoczonych

Do Brzeska wrócili szczęśliwi i bardzo zmęczeni już 

Brzeska Trójka w Ogólnopolskim Finale 
Międzynarodowego Projektu „Odyseja Umysłu”*!
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Za nami 34. Światowe Dni Młodzieży w Panamie… Było 
to przepiękny i owocny czas dla młodych z całego świata. Po-
lacy byli najliczniejszą grupą pielgrzymów z Europy liczącą 
około 3500 osób. Naszej młodzieży towarzyszyło 200 księży, 
20 kleryków diecezjalnych i liczna grupa wolontariuszy. 
200 osób z ZHR pełniło posługę jako Harcerskie Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe. Jeden z nich, drużynowy Maciek 
Skóra z 3 Podgórskiej Drużyny „Matecznik” z Krakowa, 
podczas służby uratował życie uczestniczki tego wydarzenia.

Ojciec Święty postawił przed młodymi konkretne zada-
nia. Warto je przypomnieć, zapamiętać, a najważniejsze 
- zamienić Jego słowa w czyn. Są proste, zrozumiałe, pełne 
pasji i serdecznego zaproszenia do działania:

Drodzy Przyjaciele – mówił Papież Franciszek – do-
świadczyliście wiary żywszej, siły wypływającej z mo-
dlitwy oraz nowej radości 
będącej owocem pracy ramię 
w ramię, także z osobami, 
których nie znaliście. Teraz 
nadchodzi chwila rozesłania: 
idźcie, opowiadajcie, idźcie, 
dawajcie świadectwo, idźcie 
i przekazujcie to, co widzie-
liście i usłyszeliście. Czyńcie 
to nie za pomocą wielu słów, 
ale tak, jak czyniliście to 
tutaj, w gestach prostych, 
w gestach codziennych, które 
zmieniają i czynią nowymi 
wszystkie rzeczy, w tych ge-
stach, które są zdolne czynić 
„ raban”, „raban”, konstruk-
tywny, „raban” miłości.

Wy młodzi nie jesteście 

„Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem” 
to temat rekolekcji wielkopostnych dla członków 
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej, które odby-
ły się w dniach 8-10 marca w Domu Rekolekcyjnym 
w Ciężkowicach.

Nauki rekolekcyjne prowadził ks. dr hab. Ireneusz 
Stolarczyk,  których słuchało ponad 100 członków stowarzy-
szenia z kilkudziesięciu oddziałów parafialnych. „Podczas 
Ostatniej Wieczerzy Jezus prowadzi nas do pełni, daje nam 
nową miarę miłości: „abyście się wzajemnie miłowali, tak 
jak Ja was umiłowałem”. Chce, byśmy byli Jego miłością. 
Żyjemy otuleni miłością jaką Jezus nas ukochał. Miłość, 

przyszłością… Nie! Jesteście chwilą obecną. Nie jesteście 
przyszłością Boga: wy młodzi jesteście Bożym teraz. On was 
zwołuje, wzywa was w waszych wspólnotach, wzywa was 
w waszych miastach, by pójść w poszukiwaniu dziadków, 
dorosłych, aby stanąć na nogi i razem z nimi zabrać głos 
i spełnić marzenie, z jakim Pan was wymarzył. Nie jutro. Te-
raz, bo tam jest teraz, gdzie jest twój skarb. Tam jest również 
twoje serce… A to, co rozbudza waszą miłość, podbije nie tylko 
waszą wyobraźnię, ale obejmie wszystko. Będzie tym, co wam 
każe wstać rankiem i pobudzi was w chwilach zmęczenia, 
co złamie wam serce i napełni was zadziwieniem, radością 
i wdzięcznością. Poczujecie, że macie misję i zakochacie się 
w niej a to zadecyduje o wszystkim.

Następne spotkanie Światowych Dni Młodzieży odbędzie 
się w 2022 roku w Lizbonie.                    MD.

której uczy nas Jezus jest inna, ona wiedzie ku Golgocie, 
to miłość, która nas  urzeka.

„Miłujcie się wzajemnie jak ja was umiłowałem”. 
Kochać taką miłością jaką ukochał nas Jezus, to wielkie 

powołanie dla każdego z nas. Bóg nas zaprosił do miłości.  
Jeżeli żyjemy w łączności z Nim,  wzrasta w nas męstwo, 
odwaga,  zaangażowanie.  Bóg wzywa Członków Akcji Ka-
tolickiej do dzielenia się miłością, każdy z nas ma coś do 
ofiarowania. Aby kroczyć drogą Bożych przykazań, trzeba 
bardzo mocno kochać. Trzeba kochać Boga i drugiego czło-
wieka. Krzyż na Golgocie zawsze oznacza, że Pan Jezus 
dodał nas do swojego życia i już nigdy nie jesteśmy sami. 

Papież Franciszek do młodzieży 

„Miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem”

w poniedziałek o 6.30 rano. 
Odyseja uczy, że każdy jest zwycięzcą, bo pokonał wła-

sne słabości i określoną pracę. Udział w tak prestiżowym, 
ogólnopolskim konkursie, wyjazd do Gdyni i zrealizowanie 
całego projektu było możliwe jedynie dzięki pomocy finan-
sowej ze strony Burmistrza Brzeska Pana Tomasza Lato-
chy, Rady Rodziców z PSP nr 3 w Brzesku, Uczniowskiego 
Klubu Sportowego „Trójeczka” Brzesko oraz prywatnych 
sponsorów.

W imieniu Brzeskich Odyseuszy, ich Rodziców i Trene-

rów oraz Dyrekcji Szkoły z całego serca dziękujemy. 
Jesteśmy przekonani, że w obecnych czasach warto 

kształcić inicjatorów, nie imitatorów; ryzykantów, nie re-
plikantów; pomysłodawców, nie podwykonawców.

W finale ogólnopolskim Brzesko reprezentowali ucznio-
wie klas V i VI: Jagoda Mila, Hanna Osyba, Franciszek 
Osyba, Kamila Rosa, Julia Wójcik, Kamila Zelek, Maciej 
Żurek oraz Amelia Dadej, Joanna Gryz, Natalia Legutko, 
Aleksandra Mruczek, Emilia Sacha, Zuzanna Szczepaniak.

Trenerzy – nauczyciele PSP nr 3 w Brzesku
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Jedną z największych szkół technicznych w naszej die-
cezji jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku, 
zwany popularnie „Zielonką”, od nazwy dzielnicy miasta, 
w której się znajduje. Obecnie ok.1100 młodych ludzi 
właśnie z tą szkołą związało swoją młodość, aby uzyskać 
wykształcenie zawodowe i techniczne.

Jednak pierwszego lutego o godzinie 8.00 rano, społecz-
ność szkoły i przedstawiciele młodzieży, zamiast w szkol-
nych ławach, zebrali się na wspólnej modlitwie w brzeskiej 
farze. 

- Rok szkolny 2018/2019 jest dla społeczności szkoły 
wyjątkowy – wyjaśnia dyrektor placówki, mgr Jerzy Soska. 
– Wiąże się z 50. rokiem działalności Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2 w Brzesku im. Bohaterów Westerplatte. 
Dotychczas mury tej znaczącej dla powiatu brzeskiego pla-
cówki opuściło ponad 16 tysięcy absolwentów. Wielu z nich 
nie ma już wśród nas, wielu znalazło swe miejsce w różnych 
częściach świata, wykonując wielorakie zawody, prowadząc 
firmy, pełniąc ważne funkcje w instytucjach państwowych 
i samorządowych. Wszyscy jednak spędzili swoją młodość 
tu – na Zielonce. Aby tę pamięć ożywić i wzmocnić, posta-
nowiliśmy zorganizować obchody Święta Szkoły połączone 
ze Zjazdem i Balem Absolwenta.

Uroczystość uświetnił swoją obecnością Biskup Tarnow-
ski Andrzej Jeż, odpowiadając na zaproszenie Dziekana, 
ks. Józefa Drabika i dyrektora szkoły. W oczach wielu, było 
to również docenienie faktu, że spośród wszystkich szkól 
średnich diecezji tarnowskiej szkoła szczyci się największą 

liczbą uczniów uczęszczających na lekcje religii.
W homilii hierarcha przywołał słowa papieża Francisz-

ka z adhortacji „Evangelii gaudium”: - Radość Ewangelii 
jest tym, czego nikt, ani nic nie zdoła nam odebrać (... ) 
Przenosząc te słowa na grunt waszej pracy życzę wam, aby 
nikt i nic nie zdołał odebrać wam radości z wychowania 
młodego pokolenia w mądrości, prawdzie, w poczuciu od-
powiedzialności za własne życie.

Biskup przypomniał, że nie można ulegać zniechęceniu 
mimo „chorób” współczesnego świata, także tych, które 
drążą system oświaty. –Niech nie zmniejszają waszego za-
pału i zaangażowania. Wiele da się zrobić, gdyż jako ludzie 
wierzący, oprócz naszego działania, zostawiamy jeszcze 
miejsce na działanie Boga. Gorąco życzę całemu waszemu 
środowisku szkolnemu, by było miejscem czynienia zasiewu 
najwyższej jakości, a także pomyślnego wzrostu kolejnych 
pokoleń uczniów – zachęcał Biskup.

Po Mszy św. bp Andrzej Jeż udał się wraz ze społecz-
nością szkoły do budynku „Zielonki” na uroczystą akade-
mię. Była to także okazja, aby wraz z rodzicami i innymi 
zaproszonymi gośćmi docenić progres, jaki szkoła osiągnęła 
w ostatnich latach, zwłaszcza w dziedzinie inwestycji. 
W kontekście jubileuszu, dyrektor szkoły tak to wyjaśnia: 
- Szkołę można porównać do samolotu. Można powiedzieć 
że dzisiaj nasza szkoła to tak jak nowoczesny, dalekosiężny 
samolot, który nie ma pustych przebiegów, który ma już 
swoją linię, swój korytarz powietrzny, Na pokładzie tego 
samolotu krząta się dobrze przygotowana, uśmiechnięta, 
życzliwa załoga. Pasażerowie na tym samolocie są gotowi 
zapłacić wysoką cenę za ten lot, czasami lot życia.  Nim 
zyskał swoje miejsce w przestworzach, pracowały na to 
wszystkie pokolenia.  Dlatego mam wielki szacunek i uzna-
nie do swoich poprzedników i założycieli szkoły – mówił 
Jerzy Soska.

Ks. Marian Kostrzewa

Jubileusz 50-lecia 
Szkoły Ponagimnazjalnej 

nr 2 w Brzesku

Najpiękniejsza, największa prawda zawiera się w krzyżu.. 
„Uczcie się ode Mnie.”- mówi Jezus. Uczcie się ode mnie 
miłości. Wy jesteście solą dla świata. Zadaniem Członków 
Akcji Katolickiej jest wskazywać innym drogę  do Boga.

Współczesnemu człowiekowi potrzeba lekarstwa jakim 
jest miłość. Jezus jest najlepszym lekarzem, który jest tam, 
gdzie jest choroba. Posyła nas, Członków Akcji Katolickiej, 
do miejsc,  które trzeba uleczyć  i uczy nas patrzeć na 
drugiego  człowieka z miłością.  Tak jak On mamy patrzeć 
na innych, mamy obowiązek angażować się  w niesienie 
dobra.  Dobro ma swoją potężną moc. Jezus widzi w nas 
dobro i posyła nas, byśmy współczesnemu światu przy-
nieśli ukojenie. Dać jak najwięcej dobra innym to nasza 

misja.  Nie bójmy się iść z tą misją. Chrystus 
nieustannie nam towarzyszy. Z Nim możemy 
wszystko.  Mamy być tamą dla zła, źródłem 
dla dobra.  Nawet najmniejsza drobinka, gest, 
słowo  liczy się dla Jezusa. Mamy zmieniać 
świat ubogaceni Jezusową miłością, dobrocią 
. Pomocą  w wykonaniu tego zadania będzie 
dla nas Maryja. Matka Boża uczy nas miłości 
wsłuchującej się w Jezusa,    miłości,  która 
szuka Jezusa, jest otwarta na ofiarność. 
Od  Maryi  mamy uczyć się miłości do Kościoła. 

i dawania siebie Kościołowi”- powiedział 
eklezjasta.  Miłość  do Boga i drugiego człowie-
ka przynosi zawsze jedność, pokój, harmonię, 
radość – to wszystko, czego w głębi swego serca 
pragnie każdy z nas. W trakcie rekolekcji mie-

liśmy szansę na nowo zjednoczyć się z Panem Jezusem pod-
czas spowiedzi świętej, adoracji Najświętszego Sakramentu, 
czy skłaniającej do przemyśleń drogi krzyżowej. W sobotę 
i niedzielę uczestniczyliśmy w Eucharystii, a w  sobotnie 
popołudnie w plenerowej Drodze krzyżowej.

Dziękujemy Bogu za święty czas rekolekcji, wielu z nas 
potrzebowało zatrzymać się chwilę.  Księdzu doktorowi 
Ireneuszowi Stolarczykowi, naszemu przewodnikowi du-
chowemu, wyrażamy szczerą i serdeczną wdzięczność za 
poświęcony nam czas i uświadomienie nam… że najważ-
niejsza jest miłość. 

Anna Jakubowska 
Sekretarz DIA
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Podczas uroczystej akademii z okazji 50 rocznicy po-
wstania dzisiejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2, a wtedy Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, 
ówczesny dyrektor szkoły, Mieczysław Kościelniak, w swoich 
wspomnieniach opowiedział o pomocy, jaką w roku 1997 
uzyskała szkoła od Belgijskiej „Caritas” Było to wydarzenie 

Belgijska Caritas dla „Zielonki”
tak niespodziewane, że aż trudno było w niego uwierzyć. 
Olbrzymia kwota półtora miliarda złotych otrzymana od 
darczyńców i nakład ich pracy przy renowacji placówki, za-
decydowały o statusie najlepiej wyposażonej szkoły średniej 
nie tylko w powiecie.

Chcielibyśmy, jako Redakcja „Kościoła nad Uszwicą” przy-
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pomnieć tamte wydarzenia. Pisaliśmy o nich rok po powodzi 
w czasopiśmie „ Z naszej parafii” nr 2 w 1998 roku. Przytoczę 
ten tekst w całości, by wypełnić faktami dawne sprawy. Wte-
dy było wszystko jasne i konkretne. Czas zaciera w pamięci 
wiele szczegółów… papier utrwala je dla przyszłości. Tak się 
złożyło, że ten tekst wtedy ( minęło 20 lat) był podpisany moimi 
inicjałami, więc nic nie będę w nim zmieniać.

Ponad rok minął od tragicznych wy darzeń związanych 
z lipcową powodzią 1997 roku w Brzesku. Spokojna „od 
wieków” Uszwica wylała, zatapiając najbliższe, nisko poło-
żone tereny wzdłuż jej koryta. W rejonie powodzi znalazł się 
także Zespół Szkół Mechanicz no - Elektrycznych. Ucierpiał 
główny budynek, in ternat, warsztaty, hala sportowa, dom 
nauczyciela. Straty były ogromne. 

Trzeba było zrywać podłogi, wymieniać zniszczo ny sprzęt, 
osuszyć ściany. Prace te zostały przeprowadzone w znacznej 
mierze dzięki pomocy fi nansowej belgijskiej „Caritas”. Po-
dobną pomoc otrzymały jeszcze tyl ko dwie szkoły podstawowe 
w na szej diecezji z Kamionki Małej k. Li manowej i Glinach 
Małych k. Miel ca. 

2 października 1997 
przyjechał do Brzeska p. 
Legrande przedstawiciel 
„Caritas” Belgia będący 
równocze śnie reprezen-
tantem Unii Eurpejskiej 
z Brukseli. Towarzyszyli 
mu pracow nicy Cemen-
towni Gorażdże położo nej 
k. Opola. Cementownia ta 
współ pracuje z podobnymi 
zakładami w Belgii dzięki 
kontaktom hr Zamoyskiego, 
naszego działacza polonij-
nego z Brukseli. Był także 
zastępca dyrektora diece-
zjalnej „Caritas” z Tar nowa 
ks. lic. Stanisław Pietrusz-
ka (obecny dyrektor). 

P. Legrande odwiedził 
obiekty ZSME i obiecał po-
moc po otrzymaniu wyma-
ganej dokumentacji i kosz-

1 marca b.r. w  auli Chrystusa Króla w parafii Jakubo-
wej odbyła się uroczysta akademia „Przy namiocie żołnierzy 
wyklętych” z inicjatywy ks. Zygmunta Bochenka, byłego 
Proboszcza. W sali urządzono wystawę związaną tematycz-
nie z Dniem Żołnierzy Wyklętych z licznymi fotografiami 
z tamtych lat i namiotami z różnych polskich miast ukazu-
jącymi pamięć współczesnego pokolenia o tych, którzy oddali 
życie w obronie wolnej i niepodległej Ojczyzny.

W akademii brali udział przedstawiciele biura naszych 
posłów, działających w parafii stowarzyszeń, drużyna 
Brzeskich Strzelców i osoby, którym tematy patriotyczne są 
bliskie. Akademia, mająca charakter uroczystej wieczornicy, 
rozpoczęła się słowami przedwojennej pieśni w wykonaniu 
chóru seniorów Rodziny Kolpinga „Błękitne rozwińmy 
sztandary”, ze znanym, zwłaszcza osobom starszym, refre-
nem: Spod znaku Maryi rycerski my huf,  Błogosław nam, 
Chryste, na bój! Stajemy jak ojce, by służyć Ci znów My, 
Polska, my naród - lud Twój! 

„Przy namiocie Żołnierzy Wyklętych”

torysów prac. Zajął się tym dyrektor ZSME mgr Mie czysław 
Kościelniak. Ogłaszał przetargi, nadzoro wał wykonywanie 
dokumentacji przedstawiał ra chunki. Niektóre prace trwają 
do dziś. „Caritas” Belgii przekazała łącznie półtora miliarda 
złotych (150000 PLN). Za te pieniądze wymieniono parkie ty 
(380 m2) , przeprowadzono remont i moderniza cję łazienek, 
szatni wf, zakupiono sprzęt do kuchni internackiej, sprzęt 
elektroniczny do pracowni, wy mieniono częściowo wyposa-
żenie sal szkolnych (ławki, stoliki). 

Prace były wykonywane dokładnie, bez usterek. Stwierdzi-
li to przedstawiciele „Caritas” belgijskiej, którzy przyjeżdżali 
kontrolować ich przebieg. 

Dyrektor Zespołu Mieczysław Kościelniak pod kreślił, że 
inicjatywa tej pomocy wyszła od ks. dzie kana Zygmunta 
Bochenka. On także zorganizował spotkanie zainteresowa-
nych stron. 

Tą drogą Dyrekcja, Samorząd Szkolny oraz Ko mitet 
Rodzicielski składają Księdzu serdeczne sło wa wdzięczności. 
Bóg zapłać!     Maria Dziwiszewska

Dziś trochę zapomniana pieśń Maryjna, dawniej hymn 
Sodalicji Mariańskiej. Przed laty często i chętnie śpiewany 
był także wśród wiernych w całym kraju. Hymn ten wy-
brzmiewał również z ust Żołnierzy Niezłomnych walczących 
w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych z komunistami.

Ks. Bochenek witając zebranych podkreślił, że program 
spotkania nie ma charakteru naukowego sympozjum. 
Chcemy w krótkich relacjach pokazać sylwetki ludzi miesz-
kających na naszym terenie, którzy zasłużyli na miano 
wyklętych: żołnierzy z końca II wojny światowej, kiedy 
szalał terror wobec ludzi walczących o wolną Polskę, ludzi 
ściganych, więzionych, torturowanych, chroniących się po 
lasach, rozstrzeliwanych na ulicach, zakopywanych, gdzie 
popadło. Na piersiach nosili ryngrafy Bogurodzicy, w kiesze-
niach zdjęcia najbliższych. Dziś podobna pieśń towarzyszy 
Rycerstwu Niepokalanej: Niesiemy sztandar w świat daleki 
Niepokalanej w blaskach zórz! Skłonią się ludy, schylą 
wieki…  Ona zwycięży wroga dusz! Ref.: Hufcom rycerzy 

Na zdjęciu: p. Legrande (trzeci z prawej) w otoczeniu pozostałych gości. 
Pierwszy z lewej ks. dyr. Stanisław Pietruszka
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swych hetmanami Z niebiosów 
tronu świata Pani.

Program był bogaty. Roz-
począł go pokaz multimedialny 
przygotowany przez radnego 
miejskiego, Adama Kwaśniaka 
na temat żołnierzy wyklętych 
z Brzeska i mieszkańców oko-
licznych wsi. Tablica z ich 
nazwiskami znajduje się na 
murze brzeskiego Cmentarza 
Parafialnego. Autor przed-
stawił losy trzech z nich: Jó-
zefa Joachimka, Mieczysła-
wa Pudełka i Józefa Sikory.  
P. Emilia Zydroń przedsta-
wiła fragmenty wspomnień 
Henryka Bacha. Ze względu 
na jej wzruszające wystąpie-
nie dołączę to wspomnienie 
do artykułu. Nie wyczerpano 
zamierzonego tematu. Być może spotkamy się jeszcze raz. 
Artystyczny wydźwięk zyskało to spotkanie nie tylko przez 
to, że całość programu prowadził ks. Zygmunt Bochenek. 
Chór Kolpingowskiego Klubu Seniora ilustrował grozę tam-
tych lat patriotycznymi pieśniami, a nasz, znany wszystkim 
brzeski poeta, Dariusz Dzierwa zarecytował dwa swoje 
wiersze; „Miejsce pamięci” i „Żołnierze wyklęci”.

Potem uczestniczyliśmy w Mszy świętej za Ojczyznę 
z intencji parlamentarzystów brzeskich, a po jej zakończe-
niu ruszyliśmy pod pomnik żołnierzy wyklętych, by oddać 
im hołd.

Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. W asyście 
brzeskich strzelców kwiaty składali Poseł na Sejm RP 

Edward Czesak, Przewodniczący Komitetu Terenowego PiS 
w powiecie brzeskim Stanisław Pacura, proboszcz parafii 
Św. Jakuba Apostoła i NMP Matki Kościoła ksiądz Józef 
Drabik, radni PiS oraz działacze PiS w Brzesku, a także 
mieszkańcy miasta. Zabrakło Burmistrza lub kogoś wyty-
powanego przez niego przedstawiciela lokalnej władzy, co 
wyraźnie odczuli stojący przez bramą Cmentarza Parafial-
nego uczestnicy marszu.

Dodam dla pamięci, że na murze cmentarza jest 
umieszczona tablica pamiątkowa z nazwiskami Żołnierzy 
Wyklętych z naszego regionu - pomysł i inicjatywa prze-
wodniczącego osiedla Stare Miasto i radnego PiS Adama 
Kwaśniaka.                Maria Dziwiszewska

Recytuje Dariusz Dzierwa Radny Adam Kwaśniak



Patriotyczna wieczornica 10 marca była zwieńczeniem 
corocznych obchodów Narodowego Dnia pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Jadownikach , rozpoczętych 3 marca 2019 
r. biegiem „Tropem Wilczym”. Uroczystości, jak co roku, 
rozpoczęły się od wciągnięcia flagi na masz przez poczet 
flagowy harcerzy Szczepu 
Czarnego im. Bohaterów 
Państwa Podziemnego. Po od-
śpiewaniu hymnu w asyście 
pocztów sztandarowych Jed-
nostki Strzeleckiej „Strzelec” 
z Brzeska i Szczepu Czarnego 
z Jadownik złożono kwiaty.

Kontynuacją uroczystości 
był wykład prof. Włodzimie-
rza Bernackiego „Dlaczego 
wyklęci?” oraz montaż słowno 
muzyczny przygotowany przez 
uczniów Zespołu Szkół nr 2 
w Jadownikach pod kierun-
kiem Elżbiety Szydłowskiej.

Serdecznie dziękuję p. Elżbiecie Szydłowskiej i uczniom ZS 
nr 2., dzieciom z dziecięcej drużyny pożarniczej z Katarzyną 
Serwatką na czele, Pani minister Józefie Szczurek-Żelazko 
Panu profesorowi Włodzimierzowi Bernackiemu, księżom 
Norbertowi i Witoldowi.           Jarosław Sorys – sołtys

„Lecz przysięgaliśmy na Orła i na Krzyż
na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy….”

Na terenie naszego miasta od 6 lat  działa  grupa histo-
ryczna Żołnierze Niezłomni, Niepokorni, Wyklęci – Pamię-
tamy! nazywana wcześniej grupą projektową, złożoną z na-

Wystarczy Pamięć
uczycieli, absolwentów i uczniów brzeskich szkół: Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr 3, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
oraz byłego Publicznego Gimnazjum nr 2.

Do tej pory grupa wystawiła cztery przedstawienia 
teatralne własnego autorstwa, które spotkały się z dużym 
zainteresowaniem społecznym. Najnowszy, zaprezentowa-
ny w dniu 9 marca spektakl WYSTARCZY PAMIĘĆ… 
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Henryk Bach z Brzeska z niejednego pieca w czasie wojny 
jadł chleb. Ale nawet w najczarniejszych snach nie przypusz-
czał, że najgorsze dopiero przed nim. W 1946 roku Stanisław 
Sak zwerbował go do niepodległościowej organizacji Wol-
ność i Niezawisłość - Nie walczyliśmy z bronią w ręku, ale 
zbieraliśmy tylko informacje o pracy 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
oraz Milicji Obywatelskiej. WiN 
przekazywała też informacje społe-
czeństwu o zbrodniach, jakie popełnił 
w tym czasie reżim komunistycz-
ny - wspomina po latach - Brzeska 
komórka organizacji starała się też 
śledzić aresztowania wśród działaczy 
antykomunistycznych, zbierała infor-
macje o procesach, wywózkach ludzi 
z zajętych przez Rosjan terenów. 8 
sierpnia 1946 roku, późnym wieczo-
rem, kilkuosobowa grupa brzeskich 
działaczy WiN została aresztowana. 
Najprawdopodobniej było to pokło-
sie rozbicia przez UBP tarnowskiej 
organizacji.  - Noc, po wstępnym 
„badaniu” przez UB, spędziliśmy 
w Brzesku. Rankiem, 9 sierpnia 
przewieziono nas na UB w Tarnowie 
i osadzono w piwnicach domu przy 

ulicy Krakowskiej. Tam wówczas mieściła się siedziba tar-
nowskiego UBP - opowiada pan Henryk. „Ubecy” i rosyjscy 
„enkawudziści” nie czekali długo. Od razu zabrali się za 
drobiazgowe przesłuchania, połączone z biciem. W ten sposób 
próbowano wydobyć jakiekolwiek informacje. Sowieckie meto-

dy, których twórcą był nie kto inny jak 
Feliks Dzierżyński (najbliżsi nadali 
mu przydomek „krwawy Feliks”), 
miały na celu nie tylko wydobycie 
informacji, ale też to, by oskarżeni 
przyznali się do zeznania. Niektórzy 
w obawie przed biciem i szykanami, 
inni wierząc, że to spowoduje mniej-
szy wyrok. Wielu srogo się zawiodło, 
podpisanie nieprawdziwych zeznań 
niejednego zaprowadziło bowiem na 
stryczek. Warunki w kazamatach 
ubeckich były fatalne. Wszy, brak 
wody, wilgoć, marne jedzenie, stres 
sprawiały, że ludzie byli wycieńczeni 
i nawet ze zdrowego, dobrze zbudowa-
nego mężczyzny, po kilku tygodniach 
robił się wrak człowieka. Już kilka 
dni po aresztowaniu rozpoczął się 
proces. - Cała farsa trwała trzy dni. 
27 września wywołani jesteśmy z cel 
i już nie na sali sądowej, ale na kory-

W hołdzie Niezłomnym Bohaterom, był kolejną, piątą 
inscenizacją przygotowaną  dla społeczności lokalnej z oka-
zji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych i stano-
wił kontynuację działań artystycznych  z lat 2014 –2018. 
Tym razem do współpracy przy tworzeniu scenariusza 
zaprosiliśmy bardów : Leszka Czajkowskiego oraz Pawła 
Piekarczyka, którzy podczas występu zaśpiewali kilkana-
ście utworów z albumu „Podziemna Armia Powraca”. Nasz 
wspólny spektakl wołający o pamięć, przybliżył historię 
sanitariuszki Danuty Siedzikówny ps. „Inka”, ks. Władysła-
wa Gurgacza ps. „SeM” oraz innych Bohaterów Powstania  
Antykomunistycznego, ich rodzin oraz tych, którzy przeszli 
przez ubeckie więzienia. Poszczególne odsłony uświetniane 
były utworami wykonywanymi przez Artystów, które tema-
tycznie wpisywały się   w odgrywane fragmenty opowieści. 
Spektakl podejmował także  trudne pytania  o  przebaczenie 
i pamięć oraz tematy związane z  tęsknotą dzieci oczekują-

cych na powrót ojców 
do domu, tragedię ro-
dzin zaangażowanych 
w pomoc Żołnierzom 
Wyklętym czy  relacje 
„kat – ofiara”.

Patronat Honoro-
wy nad wydarzeniem 
objęło Stowarzysze-
nie Rodzin Żołnierzy 
Wyklętych na czele 
z Prezesem Tade-
uszem Płużańskim. 
Głównym organiza-
torem przedsięwzię-
cia było brzeskie Sto-
warzyszenie „Nasze 
Dzieci” oraz grupa 
historyczna Żołnierze 
Niezłomni, Niepokor-
ni, Wyklęci – Pamiętamy! Projekt został zrealizowany 
przy wsparciu finansowym Województwa  Małopolskiego, 
natomiast Fundacja Kwartalnika Wyklęci, na czele z red. 
naczelnym Kajetanem Rajskim, przekazała dla wszystkich 
uczestników spektaklu najnowsze wydanie kwartalnika. 
Autorem muzyki i tekstów pieśni wykonywanych podczas 
inscenizacji jest Leszek Czajkowski, natomiast twórcą sce-
nariusza oraz reżyserem całości była autorka tego tekstu.

Z ramienia naszej szkoły w przygotowanie tegorocznego 
widowiska zaangażowane były pani Grażyna Pleśniarska – 
Gwizdała i pani Magdalena Głowacka – Zastawnik.

Barbara Maria Górczewska

Stalinowskie kazamaty
Wspomnienia Henryka Bacha z Brzeska

Ślubne zdjęcie Państwa Bachów
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tarzu więziennym, gdzie oczekuje nas cały skład sędziowski, 
w milczeniu słuchamy okrutnych wyroków - mówi stalinowski 
więzień - Z 22 oskarżonych w procesie tarnowskim osób - (20 
mężczyzn i dwie kobiety), siedem zostaje skazanych na karę 
śmierci, kilku dostaje dożywocie, inni długoletnie więzienie. 
Stalinowscy sędziowie byli bardziej okrutni od wojskowych 
prokuratorów. Dla Henryka Bacha prokurator zażądał ośmiu 
lat pozbawienia wolności, ale sąd uznał, że to za mało i skazał 
go na 12 lat. - Tyle przed nami straconych, młodzieńczych 
lat - pomyślałem zaraz po ogłoszeniu wyroków, ale dla mo-

ich kolegów sowieccy i polscy oprawcy zgotowali los jeszcze 
okrutniejszy, śmierć - wspomina podporucznik Bach. W gro-
nie skazanych na śmierć znalazł się Stanisław Sak, legenda 
tarnowska. Czterech braci Saków działało w AK. Wszyscy 
zostali aresztowani przez Niemców. Przez kilka lat krążyły 
informacje, że wszyscy zostali zamordowani przez Gestapo. 
Tymczasem trójka z nich trafiła do obozów koncentracyjnych 
i po wojnie wrócili do Tarnowa. Okazało się, że mieli potem 
zginąć z rąk Polaków. 

 Opracowała Emilia Zydroń

ŻOŁNIERZE WYKLĘCI 

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

Dariusz Dzierwa

MIEJSCE PAMIĘCI 

Nieznany żołnierzu Nieznany bohaterze 
Dzisiaj przechodzę blisko obok Ciebie
Na granitowym wysokim cokole 
W górę wzlatują srebrne orły 
Obok palą się znicze 
Na ziemi położone biało czerwone róże 
Nieznany żołnierzu Nieznany bohaterze 
Trudno jest dzisiaj zapytać Ciebie 
Jakie są Twoje tułacze drogi 
Gdzie były fronty i pola bitewne 
Jakie były rozkazy meldunki listy do matki 
A może wspaniałych zwycięstw wiktorie 
Nieznany żołnierzu Nieznany bohaterze 
Śpij swoim snem rycerskim spokojnie 
Polska pamięta o Tobie 
Ta co dzięki Tobie nigdy nie zginęła 
Pierwsza po Bogu na żołnierskim honorze 

Dariusz Dzierwa

Po raz dziewiąty obchodzimy 
Narodowy Dzień Pamięci „ Żołnie-
rzy Wyklętych”. Ten temat nadal 
szuka swego miejsca nie tylko w hi-
storii, ale także w pamięci rodzinnej 
niektórych z nas. Dobrze, że przy-
pominamy losy żołnierzy podziemia 
antykomunistycznego, tej ostatniej 
Reduty w państwie stalinowskim. 
Po raz pierwszy odważyłam się 
napisać o moim Ojcu, gdyż osoba 
Jego wpisuje się w temat Żołnierzy 
Wyklętych.

Urodził się 22 listopada 1900 r. 
we wsi Dołęga, gmina Szczurowa. 
Jako ochotnik brał udział w wojnie 
polsko – bolszewickiej i jego dalsze 
życie związane było z wojskiem. 
Według poświadczenia służby z Cen-
tralnego Archiwum Wojskowego 
nr 2579 w Warszawie jej przebieg 
przedstawia się następująco : 

3.02.1920 – 1927 r:16 pp. Ziemi 
Tarnowskiej – pełnił funkcje in-
struktora.

1928 – 1.08.1932 : 20 pp. Kraków 
– instruktor w Szkole Podchorążych 
Nr 5

2.08 1932 – wrzesień 1939: 16 
pp. Ziemi Tarnowskiej

W czasie II wojny walczył pod 
Radłowem i Lwowem, następnie 
przebywał w niewoli niemieckiej od 
18.09.1939 r. do 12.10.1039 r. Razem 
z kilkoma współtowarzyszami udało 
się im uciec z pociągu wiozącego ich 
do obozu. Następnie przedostał się 
do Brzeska, gdzie włączył się w nurt 
działalności konspiracyjnej.

W okresie okupacji służył w Ar-
mii Krajowej w stopniu podporuczni-
ka. Ujawnił się w roku 1945. Zgłosił 
się do służby wojskowej i został 
zatrudniony jako Zastępca Komen-
danta „Służby Polsce” w Brzesku. 
Od listopada 1945 r. działał rów-
nocześnie w organizacji „Wolność 
i Niezawisłość” w Brzesku.

Został aresztowany jako jeden 
z ostatnich działaczy podziemia 24 

Mój Ojciec - Jan Jarosz
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grudnia 1948 r. przez Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa 
Publicznego w Krakowie. Był przesłuchiwany w bestialski 
sposób do czasu procesu, który miał miejsce w Wojewódzkim 
Sądzie w Krakowie 25 listopada 1949 r. Wyrokiem o nume-
rze SO 311/49 został skazany na 12 lat więzienia, utratę 
praw publicznych i honorowych na lat 5. Prawie przez rok 
siedział w więzieniu na ul. Montelupich, a następne lata 
spędził w wiezieniu we Wronkach.

Zwolniono go 1 czerwca 1955 r. 7 listopada 1995 r. Wyrok 
12 lat więzienia unieważniono, a 19 grudnia 1996 r. Wojsko-
wy Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał zadośćuczynienie 
i odszkodowanie dla jego żony, dwóch synów i czterech córek 
za niesłuszne skazanie , krzywdy, poniżenie, cierpienie, 
ciężkie warunki śledztwa, nabyte schorzenia. 

Przez wszystkie te lata moja mama została bez środ-
ków do życia. Z szóstką dzieci. W roku aresztowania męża 
najmłodsze miało kilka miesięcy, drugie dwa latka. To ja 
byłam tym najmłodszym. Mojego Tatę poznałam dopiero, 
gdy wrócił. Miałam wtedy 7 lat… Od dziecka pisałam 
pamiętnik. Niedawno, w czasie, gdy Żołnierze Wyklęci 
wreszcie odzyskali honor bohaterów walczących o wolną 
Polskę, zajrzałam do swego pożółkniętego zeszytu - wspo-
mnień z młodości.

Pod datą 9 czerwca 1955 roku znalazłam wspomnie-
nie o powrocie mojego Ojca –Jana Jarosza i nieco później 
napisany wiersz. Może nie jest arcydziełem poetyckim, 
ale dla mnie, mojej rodziny i wielu takich, jak my, jest on 
świadectwem tamtych, tragicznych czasów. Pozwólcie, że 
podzielę się z Wami moimi uczuciami: poczuciem krzywdy, 
potępienia… i tak odległej czasowo gorzkiej radości.

Dziewczynka mała, ojciec w więzieniu.
Wiele by dała, aby go miała …
10 lat więzienia… Boże zmień to - prosił.

Taki dostał wyrok- Bardzo Polskę kochał
na wrogów donosił
Nie uznał ustroju komunistycznego.
Przysięgał na Orła i Krzyż – to credo jego
Gdy wrócił, córka siedem lat miała.
Nigdy go nie widziała, więc go nie poznała.
Potem się cieszyła, bardzo dumna była,
gdy na spacer z tatą do parku chodziła.
A on upodlony przez rząd, okryty niesławą
żył w ciągłym strachu i wielką obawą.
I musiał żyć z tym piętnem bandyty…
Dziś, gdy nie żyje, jest chwałą okryty. 

KARTKA Z PAMIĘTNIKA
9 czerwca 1955 r. – piękny, słoneczny, czerwcowy 

poranek, Święto Bożego Ciała. Mama jeszcze śpi, zmęczo-
na bidulka. Ubrałam się w strój krakowski - będę sypać 
kwiatki w kościele. Zerwałam wszystkie kwiatki, jakie 
zakwitły w ogrodzie. Trochę się boję, czy mama nie będzie 
zła. Chyba nie – one są przecież dla Jezuska. Usiadłam na 
studni i zaczęłam śpiewać piosenkę. Nagle zauważyłam, 
że przy bramce ktoś stoi. Zaciekawiona pobiegłam i zoba-
czyłam mężczyznę z ogoloną głową i wytartej wojskowej 
marynarce. Nigdy go dotąd nie widziałam. Nagle otworzył 
bramkę, wszedł, podniósł mnie i przytulił. Na jego policz-
kach zobaczyłam łzy – płakał. Myślałam, że dorośli nie 
płaczą... Powiedział, że jest moim tatą , a ja wyrwałam 
się i uciekłam do ogrodu. Tam schowana za krzak bzu 
obserwowałam, jak wita się z mamą i sąsiadami. Nie 
rozumiem, dlaczego nagle tyle osób z rodziny i różnych 
ludzi nieznajomych do nas przychodzi. Wszyscy witają go 
serdecznie, tak, jakby był jakąś ważną osobą.

Krystyna Plichta

1 marca 2019 r. w sali teatralnej w Parafii Miłosierdzia 
Bożego ponad 40 par małżeńskich uczestniczyło w ósmym 
wieczorze II edycji piątkowych „Spotkań dla Zabieganych”. 

Spotkania formacyjne dla małżeństw w tym roku trwały 
o tydzień dłużej i słuchacze niejako w bonusie mieli okazję 
wysłuchać dodatkowej, ósmej konferencji. Nikt jednak 
z tego powodu nie narzekał, wręcz przeciwnie, sala wypełni-
ła się jak zawsze po brzegi. Konferencję wygłosił psycholog 
terapeuta ks. dr Jerzy Smoleń, który w bardzo rzeczowy, 
zrozumiały i momentami bardzo osobisty sposób potrafił 
wyjaśnić, dlaczego tak trudno przebaczyć. Wykładowca 

odpowiedział na pytania: dlaczego warto przebaczyć i jakie 
są skutki nieprzebaczenia oraz obalił kilka mitów na temat 
przebaczenia, jak na przykład utożsamianie przebaczenia 
z pojednaniem, a także z zapomnieniem i wyparciem ze 
świadomości, czy uniewinnianiem tego, kto nas zranił. 
Przestrzegał przed przeżywaniem przebaczenia jako swojej 
wyższości moralnej lub w celu zdobycia podziwu otoczenia. 

Po prelekcji małżonkowie wysłuchali świadectwa Lu-
cyny i Leszka, członków wspólnoty Galilea. Po nich swo-
imi doświadczeniami wiary a także życia wspólnotowego 
dzielili się między innymi Krzysztof z Akcji Katolickiej, 

Czy zabiegani zdążyli się zatrzymać?
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Al-Anon pomocą dla wszystkich, 
którym przychodzi mierzyć się z jed-
ną z najtrudniejszych prób, jakie 
mogą stanąć przed człowiekiem na 
tej Ziemi. Tą próbą jest życie z mał-
żonkiem, dzieckiem, rodzicem, kimś 
z rodzeństwa czy inną bliską osobą, 
która popadła w alkoholizm czy inne uzależnienie .W ta-
kiej sytuacji działanie po omacku nie jest rozwiązaniem 
problemu, gdyż uzależnienie to problem zbyt poważny 
i zbyt skomplikowany, żeby pokonać go bez odpowiedniej 
wiedzy i wsparcia z zewnątrz, a także bez pracy nad wła-
snym charakterem. Ludziom uzależnionym może mądrze 
pomagać tylko ktoś, kto sam rozwija się duchowo, moralnie, 
psychicznie i społecznie.

Człowiek uzależniony jest uwikłany emocjonalnie, bo 
skrajnie mocno, wręcz ślepo jest zakochany w swoim śmier-
telnym wrogu – w jakiejś substancji psychotropowej lub 
w jakimś rodzaju zachowań. Ktoś taki nałogowo oszukuje 
samego siebie i wierzy w to, że nie ma problemu. Zaprzecza, 
że jest uzależniony i łudzi się, że nie ponosi żadnych strat 
z powodu obecnego sposobu postępowania. Z wyjątkowym 
sprytem manipuluje bliskimi sobie osobami po to, by nie 
przeszkadzali mu upijać się, czy trwać w innym nałogu. 
Zwykle jego manipulacje okazują się skuteczne. W konse-
kwencji bliscy popadają we współuzależnienie i poczucie 
bezsilności. Nieraz przez wiele lat nie reagują, albo reagują 
w sposób zupełnie nieskuteczny. Ponadto uzależniony traci 
wrażliwość na miłość i na cierpienie swoich bliskich. W tej 

fazie życia reaguje już tylko na własne cierpienie. Dzięki 
grupom Al-Anon ci, którzy żyją w bezpośrednim kontakcie 
z alkoholikami, są w stanie wyjść z dotychczasowej izolacji 
i poczucia bezsilności. Zdobywają solidną wiedzę o mecha-
nizmach uzależnień i o zasadach dojrzałego odnoszenia się 
do ludzi uzależnionych. Otrzymują wsparcie osób, które już 
dużo wiedzą o tym, jaka postawa wobec osób uzależnionych 
jest optymalna. Otrzymują pomoc wspólnoty i przekonują 
się, że dzięki tej pomocy zdobywają siłę, by kochać ludzi 
uzależnionych w sposób bezwarunkowy i cierpliwy, a jed-
nocześnie w sposób mądry i twardy z konieczności.

Siłą Al-Anon jest nie tylko wspólnota osób, które sobie 
wzajemnie pomagają i  wzajemnie dodają otuchy. Siłą tej 
wspólnoty jest program zwany Dwunastu Stopniami, in-
spirowany Programem Dwunastu Kroków Anonimowych 
Alkoholików. To program pracy nad sobą, który jest świet-
nym narzędziem rozwoju człowieka w każdej sferze czło-
wieczeństwa. Dzięki temu programowi osoby uczestniczące 
w mityngach Al-anon nie tylko coraz lepiej radzą sobie 
z mądrą miłością w odniesieniu do osób uzależnionych, 
lecz także coraz dojrzalej radzą sobie z własnym życiem. 
Potrafią mądrze zamknąć przeszłość i budować dobrą, 
coraz dojrzalszą i coraz bardziej radosną teraźniejszość. 
Potrafią to czynić także wtedy, gdy osoba uzależniona na 
razie nie zmienia siebie i nie wchodzi na drogę trzeźwienia. 
Wysoka skuteczność wzajemnego pomagania sobie przez 
osoby, które uczestniczą w mityngach Al-Anon i które 
pracują nad własnym charakterem w oparciu o Program 
Dwunastu Stopni, jest oczywista także dla psychologów 
i terapeutów uzależnień, którzy udzielają profesjonalnej 
pomocy alkoholikom oraz ich współcierpiącym rodzinom. 
Jako duszpasterz trzeźwości cieszę się, że tak właśnie sie 
dzieje, gdyż już od prawie trzydziestu lat przekonuję się 
o tym, że takie wzajemne wspieranie się grup Al-Anon, 
psychologów, terapeutów uzależnień i księży stwarza 
optymalne warunki, by ci, którzy żyją w bezpośredniej 
bliskości osób uzależnionych, przezwyciężali psychospo-
łeczne konsekwencje tego typu trudnej, czasem wręcz 

Razem możemy więcej ...

Ewa – założycielka i liderka GRUPY25+ oraz Joanna 
z Neokatechumenatu i inni. O skuteczności modlitwy wspól-
notowej zaświadczyła mama małego chłopca cierpiącego 
na zapalenie uszu. Tydzień wcześniej piątkowe spotkanie 
pt.: „Wzrastanie w wierze” w całości miało charakter 
świadectwa, świadectwa autentycznej dziecięcej wiary 
i ufności wypływającej z rozważania Słowa Bożego. Złożyli 
je charyzmatycy świeccy Sylwia i Witek Wilkowie. O swo-
jej osobistej formacji opowiedziała także para małżeńska 
z Kręgów Rodzin Domowego Kościoła.

Ksiądz prałat Wojciech Werner zachęcał uczestników 
II edycji „Spotkań dla Zabieganych małżeństw” do konty-
nuowania formacji poprzez udział w różnych wspólnotach 
działających w naszej parafii lub w tych parafiach, do 
których małżonkowie należą, bo gościliśmy też kilkanaście 
par spoza Brzeska. Bardzo serdecznie podziękował Krę-

gom Rodzin Domowego Kościoła, z których grona wyszedł 
pomysł spotkań małżeńskich zaadaptowany na potrzeby 
parafii, podkreślił ich zaangażowanie i trud. Członkowie 
Kręgów włożyli ogrom pracy w przygotowania logistyczne 
obu edycji i zapewnili troskliwą opiekę dzieciom rodziców 
uczestniczących w piętnastu piątkowych wieczorach. Dzię-
ki nim, a w drugiej edycji również parom z kręgu Galilea 
i młodemu „narybkowi” z tych grup, uczestnicy zasiadali 
przy pięknie zastawionych stołach, mogli napić się kawy, 
herbaty, poczęstować domowymi wypiekami. 

Spotkania dla małżonków zorganizowane w naszej parafii 
po raz drugi, a będące kontynuacją odbywających się rok temu, 
cieszyły się tak dużym zainteresowaniem i frekwencją słucha-
czy, że już teraz pomysłodawcy myślą o kolejnych cyklach.

Ze strony internetowej parafii 
Małgorzata Toboła
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dręczącej sytuacji. Wspieram was modlitwą w ratowaniu 
małżeństw i rodzin w obliczu krzyża alkoholizmu czy 
innych uzależnień. 

Ks. dr Marek Dziewiecki* 
* Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Trzeźwości. 

Publikuje książki i artykuły m. in. na temat wychowania, 
małżeństwa i rodziny, psychologii zdrowia, profilaktyki 

i terapii uzależnień, a także z zakresu komunikacji mię-
dzyludzkiej. Autor ponad 70 książek i kilku audioboków.

Świadectwo zdrowienia...
Na pytanie, co dał mi udział w grupie Al-anon mogę po-

wiedzieć, że wszystko. Wiem że komuś, kto to czyta, trudno 
uwierzyć, ale naprawdę tak czuję. Do grupy przyszłam, 
ponieważ mój mąż jest alkoholikiem i bardzo potrzebowa-
łam pomocy, nie mogłam już tak dłużej żyć. Każdy dzień 
był źródłem nieustannych problemów i wstydu. Dodatkowo 
fakt że mój tato pił i zawsze obiecywałam sobie, że ja nie 
będę żyła w ten sposób… a tu masz, czułam że poniosłam 
życiową porażkę. Mało tego: zgotowałam taki los swoim 
dzieciom. Czułam się beznadziejna na całej linii.

Zaskoczył mnie fakt, że miałam tu zająć się sobą. Na 
początku było dziwnie, nie bardzo rozumiałam o co chodzi. 
Odkryłam, że mam dużo do naprawienia w swojej osobie 
i czas najwyższy zająć się sobą, a nie obwiniać o wszystko 
męża. Była to dla mnie doskonała wymówka i zawsze 
miałam na kogo zwalić winę. Normą stało się że obwinia-

łam go o całe zło, że życie mi zmarnował, że z wszystkiego 
muszę rezygnować przez niego, bo wstyd gdzieś wyjść, bo 
co ludzie powiedzą… itd. A tu odkryłam, że robię z siebie 
męczennicę, że to ja mam wpływ na sposób, w jaki mnie 
ktoś traktuje, że nie mam prawa traktować drugiej osoby 
z pozycji kogoś lepszego, bo ja jestem ta trzeźwa a on jest 
pijak… itp. Nauczyłam się, że alkoholizm to choroba. Gdy 
w miarę chodzenia na grupę i słuchania innych osób oraz 
korzystania z możliwości udziału w warsztatach, zaczęłam 
się zmieniać. Nagle odkryłam, że ludzie lubią przebywać 
w moim towarzystwie, dzieci są spokojniejsze i…. nawet 
ten niedobry mąż jakoś taki fajniejszy się zrobił. Zmiana 
mojego nastawienia i sposobu reagowania zmieniła moje 
życie oraz życie moich bliskich. Wcześniej miałam ogromny 
żal do Pana Boga o to, że pokarał mnie takim losem. Dzi-
siaj wiem, że w moim przypadku to było błogosławieństwo. 
Robię rzeczy, o których kiedyś bałam się głośno powiedzieć, 
cieszę się z każdego dnia, bo mam całe mnóstwo powodów 
do radości, a przede wszystkim wiem, że nie jestem sama 
i gdy jest mi trudno, mam wsparcie w osobach podobnych 
do mnie, które mnie rozumieją, akceptują. Wiem, że gdy 
zabieram głos na grupie, nikt mnie nie ocenia, nie krytykuje 
Każdy mówi o sobie i swoich doświadczeniach. Powolutku 
zaczęłam stosować te zasady w codziennym życiu … to po 
prostu… W tym miejscu skończę, a osoby ciekawe co kryje 
się za programem Al.-Anon zapraszam na mityng .

http://al-anon.org.pl/

Najpierw kilka słów wstępu. W bardzo pracowitym 
tygodniu, gdy przypadało święto Matki Bożej Fatimskiej, 
odbywały się trzydniowe rekolekcje wielkopostne, zbliżało 
się Bierzmowanie, ks. Proboszcz parafii św. Jakuba i NMP 
Matki Kościoła zapowiedział peregrynację Figury Matki 
Bożej Brzemiennej. Nie wstydzę się przyznać, że nic nie 
wiedziałam o istnieniu jeszcze jednego tytułu patronki 
naszej parafii. Zaczęłam więc szukać wiedzy na ten temat 
i sanktuariów Jej poświęconych. Okazuje się, że w Polsce 
istnieją tylko dwa takie sanktuaria. Jedno znajduje się 
w Gdańsku Matemblewie – dzielnicy Brętowo. Zgodnie 
z tradycją  odwiedzają go kobiety brzemienne oraz małżeń-
stwa nie mogące doczekać się potomstwa. Przy sanktuarium 
wybudowano diecezjalny Dom Samotnej Matki – Caritas, 
gdzie znajdują schronienie i opiekę będące w trudnej sytu-
acji ciężarne kobiety i dziewczęta. 

Peregrynacja figury 
Matki Bożej Brzemiennej w Brzesku

http://al-anon.org.pl/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Br%C4%99towo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%85%C5%BCa_cz%C5%82owieka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niep%C5%82odno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potomstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_samotnej_matki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Caritas_(organizacja)
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O powstaniu sanktuarium tak in-
formuje tablica znajdująca się na jego 
terenie:

Sanktuarium w Matemblewie swoje 
powstanie zawdzięcza niezwykłemu zda-
rzeniu, które miało miejsce zimą 1769 r. 
Ubogi mieszkaniec pobliskiej wioski 
Matarnia spieszył do Gdańska po le-
karza do ciężko chorej żony oczekującej 
rozwiązania. W czasie drogi żarliwie 
błagał Boga o ratunek. Nagle ujrzał 
przed sobą przepiękną postać Niewia-
sty. Ze zdumieniem zauważył, że była 
brzemienna.

Zbliżyła się do niego i powiedziała 
„Nie bój się! Wracaj do domu! Twoja 
żona czuje się już dobrze i dała ci śliczne 
zdrowe dziecko”. Uradowany mężczyzna 
zawrócił i w domu ujrzał wypełnienie 
się słów wypowiedzianych przez Jasną 
Panią. Co więcej również małżonka do-
świadczyła w tym czasie spotkania z nieznajomą Niewiastą, 
która towarzyszyła jej przy narodzinach dziecka.

Wieść o cudownym wydarzeniu szybko rozeszła się po 
okolicy. Za namową sąsiadów szczęśliwy ojciec udaje się do 
pobliskiego cysterskiego opactwa w Oliwie i opowiada tam 
o całym zdarzeniu. Niedługo potem O. Cystersi polecają 
wykonać, według opisu wizjonerów, figurę Matki Bożej 
Brzemiennej i w 1790 r. przenoszą ją w uroczystej procesji 
z Oliwy do Matemblewa.

Drugim jest Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej 
w Wąbrzeźnie w województwie kujawsko - pomorskim znaj-
dujące się przy parafii p.w. świętych Apostołów Szymona 
i Judy Tadeusza w dekanacie Wąbrzeź.

Twórcą Figury jest słynny „krawiec” Matki Bożej Często-
chowskiej – Mariusz Drapikowski, gdański artysta, znawca 
sztuki sakralnej, najsłynniejszy w Europie bursztynnik. Dla 
wielu znany jest jako „krawiec” Maryi. On bowiem jest au-
torem sukienki, całej z bursztynu, dla Matki Bożej Często-
chowskiej. To w jego pracowni także powstały słynne ołtarze 
adoracji Najświętszego Sakramentu jak chociażby Gwiazda 
Kazachstanu oraz Figura, którą gościliśmy w parafii św. 
Jakuba Apostoła. U stóp Matki Bożej Brzemiennej znajdują 
się relikwie krwi św. Jana Pawła II, które kard. Stanisław 
Dziwisz przekazał Polskiemu Stowarzyszeniu Obrońców 
Życia Człowieka. To papież Polak wielokrotnie wołał o pilną 
potrzebę wielkiej modlitwy za życie przenikającej cały świat. 
Właśnie ta Figura wędruje po całej Polsce. Inicjatorem 
peregrynacji jest Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia 
Człowieka. Na naszym terenie najpierw gościła Ją parafia 
w Gnojniku. W naszej parafii peregrynacja rozpoczęła się 
we czwartek 14 marca Mszą św. poranną, po której wierni 
odmówili Koronkę do Bożego Miłosierdzia, kolejną także 
w intencji obrony życia po południu. W tej intencji wierni 
modlili się również w piątek podczas wszystkich nabo-
żeństw Drogi Krzyżowej – o 8.30, 16.30, 17.30 i 19.00. 
W obronie życia odmawiany był trzykrotnie w sobotę 
Różaniec. Niedziela będzie dniem prywatnej modlitwy 
w intencji życia. Peregrynacja zakończyła się Różańcem 
o 18.15. W brzeskiej parafii św. Jakuba Apostoła w obro-
nie życia modliło się na różańcu Rycerstwo Niepokalanej. 
Działa też Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie. Co roku 
od 30 do 50 osób podejmuje się Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego. Proboszcz wierzy, że tym roku z racji peregry-
nacji figury Matki Bożej Brzemiennej zainteresowanie 
deklaracjami modlitwy w intencji poczętych dzieci będzie 
jeszcze większe. Przygotował 400 druków.

Przy figurze, która znajduje się w kaplicy wieczystej 
adoracji Najświętszego Sakramentu w brzeskiej farze mo-
dlitwa w obronie życia nie ustaje. Na stoliku udostępniono 
także materiały nt. Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia, które powsta-
ło z inicjatywy dr inż. Antoniego Zięby w Krakowie, czy 
podejmowanych inicjatyw przez Fundację Małych Stópek.

Maria Dziwiszewska

https://pl.wikipedia.org/wiki/Oliwa_(Gda%C5%84sk)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cystersi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_Brzemiennej_w_W%C4%85brze%C5%BAnie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sanktuarium_Matki_Bo%C5%BCej_Brzemiennej_w_W%C4%85brze%C5%BAnie
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_kujawsko-pomorskie
https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Dekanat_W%C4%85brze%C5%BAno
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„Jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę 
przygnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemno-
ściach”. [Iz 58,10] 

Tradycyjnie już w pierwszą sobotę Wielkiego Postu - 
Parafialne Zespoły Caritas dekanatu Brzesko spotykają 
się na wspólnej modlitwie. 

W parafii Jadowniki to piąte spotkanie, a po jednym 
spotkaniu odbyło się: w Gnojniku, we wszystkich parafiach 
Brzeska, w Gosprzydowej, Uszwi, Okocimiu i Jasieniu. 

W b.r. spotkanie odbyło się 9 marca w Kościele Św. Pro-
kopa Opata w Jadownikach. Przed ołtarzem Miłosierdzia 
Bożego uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, prowadzonej przez Caritas Parafialną, wspartą 
śpiewem Wspólnoty Adoramus. Po adoracji uczestnicy 
spotkania uczcili relikwie Św. Brata Alberta. 

Centralnym punktem naszej modlitwy była Eucharystia 
celebrowana przez ks. prob. Tadeusza Górkę - wicedziekana 
dekanatu Brzesko i ks. Krzysztofa Majerczaka-wicedyrek-
tora Caritas.

W homilii zwrócił uwagę na to, że człowiek Caritas powi-
nien stawać się „dobrym jak chleb”, powinien promieniować 
Bożym światłem, bo kto świeci Bożym światłem jest ciągle 
młody i pełen energii wobec drugiego człowieka i jego po-
trzeb. Człowiek Caritas to człowiek postu 
- to znaczy widzi potrzeby innych i reali-
zuje je z miłością, to człowiek modlitwy, 
gdyż potrzebuje Miłosierdzia Boga, bo po 
ludzku często jest bezsilny, to człowiek 
jałmużny, która jest stylem życia, czyli 
dzieleniem się sobą. 

Po Mszy Św. była też okazja do uca-
łowania relikwii Św. Jana Pawła II i Św. 
Krzyża. 

Druga część - to spotkanie w Domu 
Parafialnym przy wspólnym stole. Aktu-
alne sprawy dotyczące działalności Para-
fialnych Oddziałów Caritas przedstawił 
ks. Tadeusz, a dzieła Caritas Diecezjalnej 
ks. Krzysztof, równocześnie dziękując za 
podejmowane działania dla podopiecznych 

i za wspólnotę, którą tworzymy. Poszczególne Zespoły Caritas 
dzieliły się doświadczeniem i realizacją różnych inicjatyw, 
zależnie od sytuacji w jakiej znajdują się podopieczni.  Spo-
tkanie upłynęło w radosnej i serdecznej atmosferze. Przytoczę 
kilka wpisów do Kroniki Caritas. Są wyrazem wdzięczności 
za spotkanie i dowodem docenienia naszej charyzmy.

Oto niektóre wpisy do Kroniki Caritas. Caritas ozna-
cza Miłość. Żeby prawdziwie kochać, trzeba być gotowym 
na poświęcenia. Życzę wszystkim członkom jadownickiej 
Caritas, aby pełne poświęceń działanie na rzecz ubogich 
i potrzebujących owocowało w ich życiu wielkim darem 
miłości Chrystusa w życiu doczesnym i wieczny. Dziękując 
za zaproszenie i uczestnictwo w Dekanalnym Dniu Sku-
pienia Caritas - życzę, by posługa ubogim i potrzebującym 
- była źródłem autentycznej radości chrześcijańskiej dla 
wolontariuszy Parafialnego Zespołu Caritas. Bóg zapłać 
za wszelkie podejmowane dzieła miłosierdzia. Szczęście to 
jedyna rzecz, która się mnoży, gdy się ją dzieli. Obiecujemy 
Wam, że Waszym szczęściem, które od Was otrzymaliśmy 
będziemy się dzielić z naszymi podopiecznymi. Serdecznie 
dziękujemy! Dziękujemy za zaproszenie, wspólną modlitwę 
i czas spędzony w rodzinnym klimacie. 

Maria Świerczek

Figurze Maryi w stanie błogosławionym „towarzyszą” 
relikwie św. Jana Pawła II, który był wielkim Jej czcicielem. 
Papież Polak wielokrotnie mówił, że pilnie potrzebna jest 
wielka modlitwa za życie, przenikająca cały świat. Obrona 
życia i jego umacnianie jest podstawowym zadaniem, które 
Bóg powierza każdemu człowiekowi. Naruszenie prawa 
człowieka do życia w momencie jego poczęcia narusza ład 
moralny, dlatego Kościół broni prawa do życia, nie tylko 
z uwagi na majestat Stwórcy, ale przede wszystkim ze 
względu na dobro człowieka.

–  Peregrynacja tej cudownej figury jest wymownym 
znakiem obrony życia, jaki od dawna krzewimy w naszej 
parafii - mówi ks. Marian Zapiór, proboszcz parafii. Co 
roku wielu naszych parafian podejmuje duchową adopcję 
dziecka poczętego. Prowadzimy również modlitwy i krucjatę 
w obronie życia nienarodzonych.

Marek Białka

Figura Matki Bożej Brzemiennej w  Gnojniku

XIII Dekanalny Dzień Skupienia Caritas – 2019 r.
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Przez ostatnie kilka miesięcy byliśmy świadkami 
sporów w zarządzie Stowarzyszenia Wiosna, koordy-
nującym Szlachetną Paczkę. Ze stanowiska prezesa 
ustąpił ks. Jacek Stryczek, ale to wcale nie uspokoiło 
sytuacji. Kto ma w tej sprawie rację – orzec trudno. 
Niezależnie jednak od „wojny na górze” warto pamię-
tać, że Szlachetna Paczka, to prawdopodobnie najlepiej 
działająca pozarządowa organizacja charytatywna 
w Polsce. A właściwie nie tyle organizacja charytatyw-
na, co program wyciągania z ubóstwa. 

Mądrze pomagać
Początki Paczki są dosyć skromne i wiążą się z akcją 

„Twarzą w twarz” zorganizowaną w 2000 r. przez ks. Strycz-
ka i studentów z duszpasterstwa akademickiego Wspólnota 
Indywidualności Otwartych. Akcja objęła swoim zasięgiem 
teren osiedla Prokocim Nowy i polegała na dostarczeniu po-
mocy materialnej najbardziej potrzebującym mieszkańcom. 
Już w następnym roku powstało Stowarzyszenie „Wiosna” 
koordynujące akcję Świąteczna Paczka, która następnie 
przekształciła się w projekt Szlachetna Paczka.

Jednym z głównych założeń Paczki jest tzw. „mądra po-
moc”. Jedna z zasad projektu głosi: „Mądra pomoc to taka, 
dzięki której ludzie sami radzą sobie w życiu. Głupia prowadzi 
do tego, że ludziom się nie chce.” Aby móc skorzystać z pomocy 
Paczki, trzeba spełnić szereg warunków, które najogólniej 
sprowadzają się do chęci podjęcia pracy nad poprawą swojej 
sytuacji. W przypadku osób i rodzin, które się zakwalifikują, 
wolontariusze sporządzają listę potrzeb, którą przekazują 
darczyńcom, a ci przygotowują paczki, które za pośrednictwem 
wolontariuszy trafiającą do potrzebujących. 

Ale Szlachetna Paczka, to nie tylko bezpośrednia pomoc 
materialna. To także szereg inicjatyw takich jak: Paczka 
Seniorów, Paczka Prawników, Paczka Lekarzy, czy Paczka 
Biznesu. Pierwsza z nich walczy z samotnością wśród senio-
rów, dwie kolejne umożliwiają ludziom w trudnej sytuacji 
w uzyskaniu pomocy fachowców, którzy pomogą im z tej 
sytuacji wyjść. Paczka Biznesu jest zaś realizacją w praktyce 
jednego z postulatów Szlachetnej Paczki: Chcemy Polaków 
uczyć jak zarabiać więcej. Jeśli wszyscy będą dobrze zarabiali, 
nie będzie biedy. To jest nasz ideał.

Angażuje emocje
Przez 17 lat grałem w Holandii, Anglii i Hiszpanii, 

ale nigdzie nie widziałem równie przemyślanego, precyzyjnego 
systemu pomagania, który przy okazji angażuje tyle emocji. To 
niesamowite, ile przy tym wyzwala się dobrej energii. Tak 
było, gdy jako drużyna wspieraliśmy paczkę w Realu Madryt. 
Sergio Ramos, Iker Casillas, Cristiano - wszyscy od razu to 
podchwycili, niesamowite jak nas to wtedy zintegrowało.- 
opowiadał Jerzy Dudek, były bramkarz reprezentacji Polski. 
I to chyba najlepsza charakterystyka Paczki. Z jednej strony 
jest precyzyjnie pomyślana i przeprowadzana wedle ściśle 
określonych reguł, z drugiej budząca ogromne emocje. Emocje 
dodajmy, pozytywne. I łączy ludzi.

Sam pamiętam paczki wykonywane z klasą w liceum. Nie 
wiem, czy było coś, co bardziej pomagało zacieśniać więzy. Bo 
wiadomo, że wspólne kłopoty zawsze łączą, tak samo wspól-
na zabawa. Ale najlepiej wspólnotę buduje zrobienie razem 
czegoś dobrego. 

Jak to wygląda u nas?
W rejonie brzeskim Szlachetna Paczka najbardziej inten-

sywnie działa w okresie Świąt Bożego Narodzenia, co związane 
jest akcją dostarczania paczek świątecznych potrzebującym. 

W przeszłości podopieczni Paczki korzystali także z pomocy 
w ramach Paczki Prawników.

Pewnym problemem w naszym rejonie jest znalezienie 
wolontariuszy -  Myślę, że może mieć to związek z nakładem 
pracy jaki trzeba włożyć w akcję, prawdą jest jednak że im 
więcej wolontariuszy tym mniej pracy na osobę. – mówi Mał-
gorzata Mrówka, liderka brzeskiego rejonu Szlachetnej Paczki. 
Przyznaje też, że praca wolontariusza, to duża odpowiedzial-
ność - Nam najbardziej zależy na osobach 25+ jeżeli o wolon-
tariuszy chodzi, bo są to osoby dorosłe, posiadający większe 
doświadczenie życiowe co jest ważne kiedy trzeba udać sie na 
spotkanie z rodziną i porozmawiać z nią nieraz o rzeczach 
bardzo trudnych. Wiemy też, że tacy ludzie mają trochę mniej 
okazji do zaangażowania się i dlatego chcielibyśmy też dać 
im taką możliwość. Poza tym bycie wolontariuszem w Paczce 
to także duża odpowiedzialność za los rodzin które włączmy 
lub nie, ta decyzja dla rodzin ma niemałe znaczenia a potem 
trzeba zadbać o to żeby odpowiednia pomoc do nich dotarła. 

Dużo lepsza jest sytuacja, jeśli chodzi o darczyńców - 
Brzesko jest świetnym pod tym względem rejonem ponieważ 
Darczyńcy dla wszystkich rodzin sami zgłaszali się przez 
stronę Paczki – mówi liderka.

Pomocą w tegorocznej edycji służyły też lokalne firmy, 
które zapewniły ciepły posiłek dla wolontariuszy oraz parafia 
NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku, która 
udostępniła lokal na magazyn.

Grzegorz Heród
* Więcej o projekcie można przeczytać na stronie interneto-

wej www.szlachetnapaczka.pl, o rejonie brzeskim można znaleźć 
informacje na facebooku: Szlachetna Paczka Brzesko i okolice. 

Mądrze pomaga i łączy ludzi…

http://www.szlachetnapaczka.pl
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Cofnijcie się w czasie 30 lat. Dokładnie 
do 25 marca 1990 roku.. Ukazała się wte-
dy w Brzesku „Jednodniówka”. Wydała 
ją nie partia polityczna, OKS Okocim-
ski, czy firma CAN PACK, lecz parafia. 
W kioskach nie było jeszcze BIM – u, ani 
tak popularnych dziś bezpłatnych gazet. 
Nosiła tytuł „Apostolska Droga”. Od kilku 
miesięcy wydawaliśmy już w Brzesku 
przy parafii „Wzrastanie”. Ukazał się 
wtedy nr 18 prezentujący się całkiem 
okazale z rysunkiem przedstawiającym 
Błogosławioną Karolinę Kózkównę. Na 
jego łamach można było znaleźć apel do 
młodzieży z całej Polski podpisany przez 
opiekującego się wtedy młodzieżą bpa 
Władysława Bobowskiego. „Wzrastanie” 
na dobre zadomowiło się w Brzesku. Tu 
było redagowane do roku 2013 i nadal 
jest tu drukowane w PRINT – GRAPH. 
A wtedy, 25 marca 1990 roku, jak się 
później okazało, rozpoczęła się tą skrom-
ną „Jednodniówką” epoka istniejącej do 
dziś prasy parafialnej, a następnie de-
kanalnej. Po „Apostolskiej Drodze” było 
pismo okolicznościowe „Z naszej parafii”, 
a potem wydawane już prawie od 20 lat, 
do dziś, pismo dekanalne „Kościół nad 
Uszwicą”. Na łamach „Jednodniówki” 
prezentowało swe teksty, prawdopodobnie 
pierwsze w życiu, dwoje autorów: Grzegorz 
Wawryka, późniejszy starosta i burmistrz 
Miasta, który rozmawiał z zaproszonymi 

100. rocznica 
powstania DPS 

w Brzesku 

Niech Zmartwychwstały Chrystus
umacnia naszą wiarę i nadzieję,
Byśmy dla tych, do których nas posyła 
Byli radosnymi świadkami Jego Zmartwychwstania.
By tak jak mówi Papież,
Dobra Nowina o Zmartwychwstaniu,
Jaśniała na naszej twarzy,
W naszych uczuciach i postawach,
a także w sposobie, w jaki traktujemy innych.

Tego życzy ks. prob. Józef Drabik, 
duszpasterze Brzeskiej Fary i Redakcja KnU
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Tego domu nie można nie zauważyć. Stoi oddalony od 
innych pośrodku dużego ogrodu, przyciąga oczy piękną 
elewacją, która niedawno została starannie odnowiona. 
Żyją tu wraz ze swoimi podopiecznymi Siostry Służebnicz-
ki Starowiejskie. Kiedyś, przed wojną nazywano ten dom 
Ochronką. Zbudowano go w latach dwudziestych i był do-

mem dla kilkudziesięciu sierot. Wychowywały się tu dzieci 
zupełnie normalne, zdrowe. W czasie terroru stalinowskie-
go, w latach pięćdziesiątych zabrano Siostrom sierociniec 
i przysłano tu najbardziej upośledzone dzieci. Siostry bez 
wahania przyjęły trud opieki nad tymi odrzuconymi przez 
społeczeństwo a często i własne rodziny istotami.

Dom przy ulicy Starowiejskiej

do parafii rekolekcjonistami , ks. Edmundem Karukiem 
i ks. Waldemarem Cioskiem. Koleżanka Grzegorza, Agata 
Laska – dzisiejsza ceniona i popularna poetka i opiekunka 
grupy teatralnej, Agata Podłęcka. Ona była autorką artyku-
łu „Dom przy ulicy Starowiejskiej”, w którym opisała jego 
mieszkańców: Siostry Służebniczki, pracowników świeckich 
i pięćdziesiątkę wychowanków.

Zanim, Drodzy Czytelnicy, zobaczycie jubileuszowy 
album ks. Franciszka Kostrzewy z okazji 100 –lecia tej 
Placówki, zapoznajcie się z tekstem naszej Agaty. Wspo-
mina w nim m. in. o niezwykłym wyróżnieniu, które wtedy 
spotkało Siostry Służebniczki i wszystkich mieszkańców 
Domu na ul. Starowiejskiej od Fundacji Jana Pawła II. 

Ks. Zygmunt Bochenek



I tak jest do dziś. Przez ostatnie 11lat było im bardzo 
ciężko. Normalne życie i pracę utrudniały im niekończące 
się remonty i rozbudowa. Ten trudny okres Zakład ma już 
za sobą.

Przyjrzyjmy się jego obecnym mieszkańcom… Przebywa 
tu teraz 33 dzieci, a w niedalekiej przyszłości ma ich być 
50. Są w wieku od 3 do 15 lat. Ale z braku miejsc w innych, 
podobnych zakładach, przebywa kilkoro starszych, nawet 
osoby po trzydziestce. W zakładzie pracuje 12 Sióstr i szereg 
osób świeckich. Upośledzenie dzieci jest najczęściej związa-
ne z przebytym zapaleniem opon mózgowych, z porażeniem 
mózgu czy uszkodzeniami płodu. Trzeba spełniać przy nich 
wszelkie potrzebne posługi. Spotyka się także takie, które są 
bardzo złośliwe i agresywne. Te mniej upośledzone uczą się 
wielu czynności: sprzątają, pomagają w ogrodzie, w pralni, 
w kuchni. Nieliczne potrafią się uczyć czytać i pisać, wykonują 
roboty ręczne jak wyszywanie na krosienkach, haftowanie, 
robienie czapek. Najmniej upośledzone pod kierunkiem lo-
gopedy ćwiczą wymowę. Jedna z nich, Beata, nauczyła się 
już mówić, choć do czwartego roku życia nie wypowiedziała 
ani słowa.

Są też takie, które potrafią recytować wierszyki, biorą 
udział w  inscenizacjach i małych przedstawieniach. Teraz 
np. przygotowują program na Dzień Matki. Widać, że bardzo 
się cieszą z tego, że coś mogą zrobić, że są potrzebne. Tak, 
jak i my, czekają na pochwałę, na zauważenie ich wysiłku, 
na gest miłości.

Siostry są tego świadome. Mamy serce otwarte na każdego 
– mówią. Wiedzą, ze dzieci są spragnione uczucia, serdeczno-
ści, że bardzo często nie zaznały miłości w domu rodzinnym. 
Słyszą, jak dzieci pytają: …A kochasz mnie? A pogłaszczesz 
mnie? Tego ciepła i dobroci dzieciom brakuje, choć czasem 
rodzice ich odwiedzają. Ale więź z rodziną jest dość luźna. 
Bardziej są zżyte z opiekunkami, ze sobą. Potrafią sobie na-
wzajem pomagać. Tak np. ostatnio pamiętały o Beacie, która 
długa leżała w szpitalu. Odkładały dl niej słodycze i zabawki.

Praca z dziećmi jest niezmiernie ciężka. Nie przynosi – 
po ludzku mówiąc –prawie żadnych efektów. Dlatego ludzie 
uciekają od niej. Siostry i osoby świeckie, które tu trwają, czer-
pią cierpliwość, dobroć, z modlitwy, sakramentów świętych. 
W zakładzie jest kaplica z Najświętszym Sakramentem. To 
miejsce umożliwia stały kontakt z Bogiem. Jest ono źródłem, 
z którego płynie nadprzyrodzona moc.

Praca Sióstr – przynajmniej w ostatnim czasie – spotyka 
się z częstymi objawami zainteresowania, życzliwości i kon-
kretnego poparcia. Z pomocą materialną śpieszy zwłaszcza 
sąsiadująca „Blaszanka”, znany zakład, który ostatnio 
przekształcił się w spółkę POL-AM-PAK. Niedawno Brzeski 
Komitet Obywatelski „Solidarność” zorganizował zbiórkę 
pieniężną.

Uwieńczeniem cichej pracy zakładu i trwającej od wielu lat 
pełnej poświęcenia służby tym najbiedniejszym, najbardziej 
bezradnym, jest Nagroda Fundacji Jana Pawła II przyznana 
w dowód głębokiego uznania i symbolicznej wdzięczności za 
bezgraniczną miłość i opiekę nad dziećmi szczególnej troski, 
potrzebującymi wyjątkowej pomocy. Wręczył ją Siostrom 
w Tarnowie sam nuncjusz apostolski ks. arcybiskup Józef 
Kowalczyk.

Kiedy osaczy Cię zniechęcenie, w złej godzinie – gdy 
wszystko będzie się wydawać szare, a ludzie obcy, obojętni 
i bezwzględni, kiedy miał będziesz pretensję do całego świata 
–pomyśl o tym miejscu w naszej parafii, gdzie spotkać można 
prawdziwą MIŁOŚĆ.

Agata Laska
„Apostolska droga” 25.III.1990 rok
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Jak ten czas szybko płynie! Ciągle co nowego zaprząta 
nasze umysły. A tak niedawno był Adwent i ostatni nu-
mer naszego pisma dekanalnego. Pamiętacie jeszcze małą 
wkładkę do KnU – książeczkę z wierszami Władysława 
Bełzy? Wtedy właśnie zaproponowaliśmy patriotyczną 
szopkę. Było niewiele czasu na jej przygotowanie w para-
fiach, więc wielu stwierdziło: Nie teraz. Może w przyszłym 
roku? Za późno!

A jednak, dzięki Bogu, nie wszyscy! Piękne patriotyczne 
szopki przygotowały dzieci w parafii Gnojnik. Imponująco 
wyglądały ustawione pod Ołtarzem. Świeżo! Jak nigdy 
dotąd. Pokażemy cztery z nich i ich twórców. 

Dziękujemy ks. Proboszczowi, Rodzicom i samym 
Dzieciom, że odpowiedzieli na nasz apel w 100 Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości. Już od czasów oświecenia 
zdawano sobie sprawę z faktu, że los narodu leży w rękach 
rodziny. To w niej dojrzewa i kształtuje swoje poglądy 
i wzorce przyszły obywatel. Dlatego rodzina stała się na 
przestrzenie epok przedmiotem zainteresowania, troski, 
pisarskich rozważań wielu twórców literatury polskiej . 
Aż ciśnie się na usta zdanie Stanisława Staszica: Takie 
będą Rzeczpospolite, jakie młodzieży chowanie. Mą-
dre i zawsze aktualne.
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