
Usiądź o zachodzie Słońca
Nad rzeką myśli szeroką
I wpatrz się w czerwoną otchłań Słońca

Gdy ujrzysz w niej tętniące serce
To znak
Byś uwolnił swoja duszę wreszcie,
By jak ptak wzbiła się wysoko
I dostrzegła, że życie jest piękne.
Daj wolność swoim chowanym uczuciom
I pozwól im oddychać powietrzem
I ciesz się widokiem
Bo życie jest piękne
     Czesław Miłosz 
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Takie słowa widniały przy wejściu 
do kościoła parafialnego w Uszwi 
z okazji prymicji ks. Waldemara Woł-
ka, które miały miejsce 27 maja. Jak 
stwierdził nasz neoprezbiter, zdanie 
to jest bardzo wymowne w kontek-
ście jego biografii. Mimo że wczesne 
dzieciństwo spędził w Rudzie Kame-
ralnej, to jednak wszystko zaczęło się 
w Uszwi. On, młody chłopak, dorastał 
do kapłaństwa wśród miejscowej spo-
łeczności, a przede wszystkim wśród 
duszpasterzy: ks. proboszcza Jana 
Kudłacza i ówczesnego wikariusza 
ks. Krzysztofa Waśki, który tuż przed 
Mszą św. prymicyjną uczestniczył w ce-
remonii nałożenia alby, stuły i ornatu 
swojemu uczniowi ze szkoły podsta-
wowej, a dziś kapłanowi. To właśnie 
on na jednej z lekcji religii zapytał 
Waldka, czy chciałby być ministrantem  
i już na drugi dzień jego uczeń zaczął 
służyć przy ołtarzu, spontanicznie, 
bez odpowiedniego kursu i obrzędu 
przyjęcia w poczet ministrantów. Gdy 
ks. Waśko odchodził z parafii po trzech 
latach posługi, 16- letni wówczas 
Waldemar wiedział, że chciałby być 
takim kapłanem jak jego katecheta. 
I jak tu nie mówić o działaniu Bożej 
łaski w ludziach i przez ludzi - łaski, 
która znajduje człowieka w najbardziej 
niespodziewanych okolicznościach. 
Dziś parafia Uszew może cieszyć się 
i dziękować Opatrzności za to, że to 
właśnie tu kształtowało się powołanie 
do kapłaństwa ks. Waldemara i że 
w uroczystość Zesłania Ducha Święte-
go stanął przed nami, by po raz pierw-
szy sprawować Eucharystię właśnie za 
swoich rodaków. W tym ważnym dniu 
asystowali mu koncelebransi, dzięki 
którym rodziło się i umacniało jego 

I tu mnie Boże znalazłeś…

postanowienie służenia Bogu: ks. pra-
łat Jan Kudłacz, ks. prałat Stanisław 
Wojdak, ks. dr Władysław Szewczyk-
promotor pracy magisterskiej  oraz 
ks. Krzysztof Waśko. Na kaznodzieję 
głoszącego Słowo Boże ks. prymicjant 
wybrał swojego ojca duchownego 
z seminarium ks. prałata Stanisława 
Wojdaka, który w homilii  nakreślił 
zadania kapłana. Powinien on spalać 
się dla Chrystusa i bliźnich oraz pełnić 
swoją posługę z pasją i entuzjazmem: 
„Kapłan to jest osoba, która musi żyć 
tak jak Mistrz, która musi kochać 
całym sercem, która musi dbać, by 
wszyscy wierni żyli w jedności z Bo-
giem i ze sobą.” Po Mszy św. ks. pry-
micjant wyraził wdzięczność najpierw 
Bogu w Trójcy Jedynemu. Następnie 
słowa podziękowania skierował pod 
adresem kapłanów, sióstr Józefitek, 
swoich najbliższych oraz społeczności 
parafialnej, która nie szczędziła serca 

i czasu, aby przygotować uroczystości 
prymicyjne. 

Należy nadmienić, że mieszkańcy 
Zawady Uszewskiej czekali na te pry-
micje 30 lat i doczekali się. 26 maja ks. 
Waldemar przyjął w katedrze tarnow-
skiej święcenia kapłańskie z rąk Bpa 
Andrzeja Jeża. W sobotnie popołudnie 
został powitany przy kaplicy Matki 
Bożej Fatimskiej. W niedzielę udał się 
w tradycyjnym orszaku prymicyjnym 
do parafialnej świątyni.  Nie zabrakło 
w te dni banderii konnej i rowerowej, 
dębowego wieńca niesionego przez 
dziewczynki w krakowskich strojach, 
bram powitalnych, odświętnego wy-
stroju drogi oraz ciepłych życzeń od 
ks. prałata Jana Kudłacza i przedsta-
wicieli grup parafialnych.  Na ludowo 
zaśpiewał zespół „Uszwianie”, a schola 
parafialna „Xenium” przygotowała wo-
kalną oprawę powitania i prymicyjnej 
liturgii. Zagrała także orkiestra dęta 
z Gnojnika.

Uczestnicy tego radosnego wyda-
rzenia otrzymali błogosławieństwo 
prymicyjne i  pamiątkowe obrazki,  na 
których ks. Waldemar umieścił motto 
swojego kapłaństwa zaczerpnięte z  
Apokalipsy św. Jana „Bądź wierny aż 
do śmierci, a dam ci wieniec życia.”

Drogi Księże Waldemarze, życzymy 
Ci zatem, abyś zawsze pozostał wierny 
Chrystusowi, a swoje życie uczynił 
ofiarną służbą Bogu i drugiemu czło-
wiekowi. Obyś na kapłańskiej drodze 
spotykał wielu życzliwych ludzi. Niech 
nigdy nie zabraknie Ci łask Bożych 
i wstawiennictwa Maryi - Matki ka-
płanów. Szczęść Boże!

Teresa Czesak
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W dzisiejszych trudnych czasach, 
gdy panuje kryzys wartości, neguje się 
sens rodziny preferując wolne związki, 
gdy rodzice robią karierę, by mieć coraz 
więcej kosztem dzieci, którym, co praw-
da, niczego nie brakuje, prócz  ich  czasu 
i prawdziwej miłości,  gdy rodziny wielo-
dzietne z zasady uważa się za patologię, 
a wielu żyje, jakby Boga nie było, warto 
pokazać, że  są jeszcze ludzie, którzy 
myślą i czują inaczej. I wiele jest dobrych 
Ojców i troskliwych Matek. Pozwólcie, 
Drodzy Czytelnicy, że pokażę Wam jedną 
z takich rodzin.

Co skłoniło Panią do tego, że 
chciałaby Pani napisać coś o swojej 
Mamie?

- Zbliżał się Dzień Matki. Chciałam 
zrobić jej niecodzienny prezent. Powie-
dzieć na łamach gazety dekanalnej, jak 
wiele Jej zawdzięczamy. My wszyscy: 
dzieci, wnuki i prawnuki, synowe i zię-
ciowie. Cała rodzina, która zebrała się 
na 100 urodziny Mamy 3 lata temu 
- liczyła 102 osoby. Bardzo Ją kochamy. 
Jest dla nas wzorem. Ukształtowała 
nasze charaktery, nauczyła pracy i od-
powiedzialności, dbała nie tylko o nasze 
potrzeby materialne, ale szczególnie 
o wartości moralne. Do dziś pamiętam, 
jak ciągle nam powtarzała (a była nas 
spora gromadka)  ,,Jak ci nie wstyd”, 
albo „Bój się Boga”. I chociaż obecnie 
wszyscy jesteśmy na emeryturze – nadal 
liczymy się z Jej zdaniem i słuchamy 
pouczeń, jakich nam udziela.

Spora gromadka – to ile?
- Cała ósemka: 6 dziewcząt i 2 

chłopców. Teraz, gdy każde  z nas ma 
swoje domy w najbliższej okolicy, a dwo-
je nawet daleko poza Brzeskiem, ona 
mieszka wygodnie w swoim M 2, nie 
widać tego wysiłku, by zaradzić wszyst-
kim problemom dnia. Ale kiedyś… Gdy 
byliśmy mali i gdy dorastaliśmy w tak 
trudnych czasach…

Proszę opowiedzieć „od po-
czątku”

- Mama pochodzi z Łoponia, w gmi-
nie Wojnicz. Urodziła się w 1909 roku 
w jako jedna z dwanaściorga dzieci. Nic 
więc dziwnego, że pomagała mojej Babci 
opiekować się rodzeństwem, zwłaszcza 
najmłodszym bratem, który urodził się 
w dwa miesiące po śmierci ojca. Był to 
rok 1917. Pewnie dobrze go wychowały, 

Bezpieczna przystań
Rozmowa z Haliną Borowiec, córką Genowefy Idzi, kończącej 103 rok życia.

gdyż został księdzem. Potem musiała 
szukać pracy, bo w rodzinnym domu 
trudno było utrzymać wszystkich. Tak 
znalazła się w Nowym Sączu, służąc na 
plebanii. Tu spotkała swojego przyszłego 
męża. Gdy zaoszczędzili trochę pienię-
dzy, kupili mały domek w Brzesku na 
ul. Świerkowej. Mieszkali tu od 1932 
roku. Tutaj  też w niewielkim drewnia-
nym domku, już swoim, zaradny ojciec 
i pracowita matka wychowywali nas, 
trzymając silną, ale kochającą ręką. 
Dużo od nas wymagali. Pomagaliśmy 
w pracach polowych (ojciec dzierża-
wił ziemię, siał, sadził, sprzedawał 
nadwyżki, dodatkowo, ponieważ miał 
konia, przewoził ludziom różne rzeczy). 
Pamiętam pobudki o świcie, zmęczenie 
po całodziennej pracy, troskliwą mamę, 
która była chyba najbardziej utrudzona, 
ale zawsze radosna i przyjazna.

Czy było bardzo biednie?
Nie przelewało się, ale nie byliśmy 

głodni i  źle ubrani. Przynajmniej dopóki 
żył Ojciec. Pamiętam chleb ze smalcem 
i inne proste zwyczajne jedzenie, które 
smakowało nie tylko nam, ale często 
dzieciom z osiedla, nawet z bogatszych 
domów, które chętnie odwiedzały kuch-
nię mamy. Sąsiadki nieraz zastanawiały 
się, dlaczego tak było… Zresztą rodzice 
zawsze nas uczyli, że trzeba się dzielić 
z innymi. Czasem wspominam, jak 
brat Marek dźwigał do biednej sąsiadki 
wiaderka węgla, jak roznosiliśmy do są-
siadów po kawałeczku wieprzowiny, gdy 
było świniobicie… A oni odwdzięczali 

się jak mogli. Kiedy zdarzyło się nam 
nieszczęście, bo od zerwanego druta 
elektrycznego podczas burzy zginął 
nam kary koń, sąsiedzi się poskładali, 
by tato mógł kupić nowego… Wiedzie-
li, że dla nas był szczególnie ważny... 
To wydarzenie umieściła w swoim 
wierszu nasza sąsiadka z Zielonki, 
poetka, Halina Biernat…

To były trudne czasy: nadeszła 
wojna i okupacja, potem pierwsze 
lata powojenne, walka o utrzyma-
nie dużej rodziny, troska, by jakoś 
związać koniec z końcem. Mamie 
zawdzięczamy, że ułatwiła nam ży-
ciowy start. Wszyscy otrzymaliśmy 
średnie wykształcenie i znaleźliśmy 
pracę. A kiedy pozakładaliśmy własne 
rodziny – nadal służyła nam pomocą, 
pomagała przy dzieciach. Dlatego 
uwielbiają ją wszystkie wnuki i pra-
wnuki. Zachowujemy na pamiątkę 
ich listy, niektóre nawet ze Stanów 
Zjednoczonych. Wystarczy przeczytać 
kilka, by odczuć, jak bliski i serdeczny 
jest ich stosunek  do Babci, jak prze-
jęci są wartościami, którymi ona żyje 
i potrafiła je wpoić nawet trzeciemu 
pokoleniu. Trzeba tylko jeszcze prosić 
Boga, by oni przekazali je dalej…

Znaczy, że Mama lubi dzieci?
- Powiedziałabym, że nie tylko 

dzieci. Ona kocha ludzi, szanuje ich. 
Zawsze znalazła czas, by ich wysłuchać. 
W naszym domu stale było dużo ludzi 
– potrafiła żyć w zgodzie ze wszystkimi, 
porozmawiać, wspomóc, gdy zaszła taka 
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potrzeba. Umiała wyrazić radość z ich 
obecności i wdzięczność. Nawet teraz, 
gdy jest  w bardzo podeszłym wieku i jej 
stan zdrowia uzależnia ją od innych. 
Odczuwamy to nie tylko my, najbliżsi, 
ale sąsiadki (z którymi rozmawia nawet 
o polityce i aktualnych wydarzeniach), 
opiekunka pomagająca nam w obsłudze, 
ludzie, którzy nas odwiedzają. Na Panią 
czekała dziś od rana. Kazała sobie nawet 
zrobić fryzurę, bo gości trzeba uszanować.  
Tego nas uczyła od młodości i nadal to 
czyni.     A my jej słuchamy, mimo, że sami 
jesteśmy już babciami i dziadkami.

Jak organizujecie opiekę nad 
Mamą?

- Od kilku lat, gdy Mama po-
czuła się gorzej, nie zdarzyło się, 
by była sama w domu. Zrobiliśmy 
listę dyżurów z zaznaczeniem zasad 
przejmowania opieki. W każdy dzień 
tygodnia przychodzi jedno z nas. Nikt 
się nie wyłamuje, choć mamy własne 
rodziny, czasem też chorujemy,  nie-
którzy muszą dojechać… Robimy to 
z radością i spokojem, bo chcemy, cho-
ciaż w części, oddać  dług, który u niej 
zaciągnęliśmy.

Obchodziliście kolejne  rocznice 
urodzin Mamy. Ostatnią -102.  Jakie 
wrażenia Wam pozostały?

- Masa zdjęć  z rodziną, kapłanami, 
biskupami, przedstawicielami władz… 
Listy gratulacyjne nawet z kancelarii 
Premiera, podziękowania, wizyta ks. 
Biskupa i brzeskich kapłanów… Naj-
bardziej wzruszający był list od Biskupa 
Ordynariusza, Wiktora Skworca, tym 
bardziej, że zawiera prawdę o życiu na-
szej Mamy. Przytoczę fragment: „Jako 
Pasterz Kościoła tarnowskiego dziękuję 
Pani za świadectwo chrześcijańskiego ży-
cia, wypełnionego pracą, modlitwą, służ-
bą bliźnim i wychowywaniem dzieci”. 

Pokażę Pani wycinek z gazety ze zdję-
ciem rodzinnym z setnego Jubileuszu. 
Redaktor Marek Kotfis, który robił nam 
zdjęcia, zapytał wtedy Mamę o receptę 
na długowieczność. Zamiast odpowiedzi 
wskazała na niebo. Nie ma takiej recepty. 
Wiara w Opatrzność, zdanie się na Boże 
plany, modlitwa – to zasady jej życia, 
Wszystko jest  w rękach Boga.

Dziękuję za rozmowę. A  Pani, 
całej Rodzinie  i wszystkim Czytel-
nikom Kościoła nad Uszwicą  dedy-
kuję słowa Jana Pawła II:

„Cechą cywilizacji prawdziwie 
ludzkiej jest szacunek i miłość do 
ludzi starych, dzięki którym mogą 
oni czuć się żywą cząstką społeczeń-
stwa.”  

Maria Dziwiszewska

Jest wiosna, zbliża się lato, orga-
nizując sobie wypoczynek wybieramy 
cel podróży biorąc pod uwagę fakt, czy 
w danym miejscu dostaniemy strawę 
dla ducha, smaczne regionalne jedzenie 
i atrakcje przyrody. Miejscem takim, 
które polecam rodzinom, młodym i star-
szym jest Szczawnica i jej okolice. Jest 
to miejsce bardzo przyjazne wypoczyn-
kowi rodzinnemu. Polecam szczególnie 
wypoczynek w Domu Sióstr Służebni-
czek NMP NP „Świtezianka” przy ul. 
Zawodzie 18, nad potokiem Grajcarek. 
Z miejsca tego jest „rzut beretem” do:

- centrum Szczawnicy pięknie od-
nowionego przez władze miasta, ro-
dzeństwo Mańkowskich (prawnuków 
dawnych właścicieli Szczawnicy) przy 
pomocy funduszy z Unii,

- kolejki krzesełkowej na Palenicę 
i dalej wyjście na Szafranówkę, dojście 
do Jaworek i Wąwozu Homole,

- nad potokiem Grajcarek jest uro-
czy deptak, wytyczona trasa rowerowa 
do Leśnicy, Czerwonego Klasztoru na 
Słowacji,

- są także wypożyczalnie rowerów 
różnego typu, od malutkich do wyczyno-
wych i rodzinnych,

- blisko jest do spływu Przełomem 
Dunajca, czy to w Sromowcach, czy 
w Czerwonym Klasztorze na Słowacji,

- można wejść na Sokolicę, Trzy 
Korony,

- można statkiem pływać po Zalewie 
Czorsztyńskim i kolejką drogową doje-
chać do Jaworek i Homoli.

Szczawnica ma dużo uroczych ka-
fejek, muzeum, galerie z wystawami, 
odnowioną pijalnię oraz ujęcia wody 
zdrojowej dostępne dla przyjezdnych 24 
godziny: Szymon, Józefina, Stefan, Hele-
na, Magdalena. Są i zabytkowe budowle 
sakralne do zwiedzania – odnowiona 
cerkiew w Jaworkach, kaplica dawnych 
właścicieli hr. Stadnickich, odnawiany 
kościół parafialny. Polecam szczególnie 
do wypoczynku rodzinnego Dom Sióstr 
Służebniczek „Świtezianka”. Siostra 
Zofia, przełożona, która kilkanaście lat 
spędziła w Brzesku pełniąc różne funkcje 
zakonne i współsiostry stwarzają miłą, 

spokojną atmosferę. Uśmiech nie schodzi 
im z twarzy, mimo ogromu prac jakie co-
dziennie musza wykonać w swoim domu. 
Jest pokój siostry, która w Szczawnicy 
w latach międzywojennych przebywała 
na leczeniu gruźlicy; jest piękna kaplica 
z relikwiami bł. Edmunda Bojanowskie-
go, ogród z altaną do wypoczynku, ale 
przede wszystkim jest bardzo smaczne 
domowe jedzenie. Siostry mają przyja-
ciół w całej Polsce, którzy odwiedzają je 
i chętnie przebywają w ich domu.

Tadeusz Babicz

Gdzie pojechać na wakacje?

Krzysiek i Bartek z Brzeska Szczawnicy
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27 grudnia 1918 r. wybuchło 
powstanie narodowe w Poznaniu, 
które w ciągu kilku pierwszych 
dni stycznia, nowego 1919 r. objęło 
cała Wielkopolskę. Wówczas w po-
wiecie nad Uszwicą najbardziej 
popularną pieśnią była „Rota” 
Marii Konopnickiej. Rota, to nie 
tylko oddział wojska, którym 
dowodził rotmistrz, ale także żoł-
nierze składający w dwuszeregu 
przysięgę wierności dla swojego 
narodu. Tak zresztą rozumiała 
to słowo Maria Konopnicka, 
rozciągając jego znaczenie na 
cały lud i naród polski. Utwór 
ten pierwszy raz został wydru-
kowany w listopadzie 1908 r. 
w „Przodownicy” - krakowskim 
czasopiśmie przeznaczonym dla 
kobiet. Wkrótce „Rota” została 
przedrukowana w „ Przewodniku 
Gimnastycznym  Sokół”. Do dru-
ku trafiły wówczas pierwsze trzy 
jej zwrotki, chociaż całość utworu 
składała się z czterech. 

Była to najbardziej męska 
i polska pieśń zniewolonego 
i podbitego narodu polskiego. 
Przypominała w jakiś sposób 
„ Bogurodzicę „ - śpiewaną 
przez polskie rycerstwo pod 
Grunwaldem. Utwór wyrażał 
całą polską dumę i siłę, prze-
pełnioną gniewem i chęcią walki 
z zaborcami. Był odpowiedzią 
na hasła „ausrottenu” dążącego do 
zniszczenia, wykorzenienia ludności 
polskiej w piastowskiej ziemi wielko-
polskiej czy Chełmszczyzny. Jej słowa 
wyrażały całą grozę i zapowiadały, że 
naród polski upomni się o swoje prawa, 
odzyska utraconą godność i wolność. 
Słychać w niej było obok  marszu wojów 
Bolesława Chrobrego, chrzęst skrzydeł 
husarskich spod Cecory i Wiednia, 
twardy żołnierski krok legionistów gen. 
Henryka Dąbrowskiego. Jawił się w niej 
zaciekły opór chłopa, broniącego” zębami 
i pazurami” polskiej ziemi w Wielkopol-
sce, w zaborze pruskim i gdzie indziej. 
Ta pieśń wyrażała gniew i opór całego 
narodu polskiego, gotowego już do walki 
o swoje nigdy nie przedawnione prawa 
do wolności i niepodległości. Jest w niej 
wiara ojców  i ufność w pomoc Bożą, 
w jaką zawsze i święcie wierzyli, i po-
winni wierzyć Polacy wypełniając swoje 
obowiązki wobec Ojczyzny. Chodzi o to, by 
nie zapomnieli Grunwaldu, Częstochowy, 
Połonki, Cecory, czy Kłuszyna. 

Bo przecież, jak to napisał Władysław 
Bełza w „Hymnie Polskim” „Z nad murów 
Częstochowy Bogurodzicy wzrok, Twej 
Pani i Królowej, śledzi Twój każdy krok. 

Ziemia Brzeska śpiewa ,,Rotę”
I jej puklerzem zbrojna, w jej spowita 
czar.  Szłaś wielka i dostojna. Pod 
Chocim, Wiedeń , Bar”. 

 A dalej poeta, który spoczywa na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie 
dodał: ,,0 wznieś się Orle Biały, o Boże, 
spraw ten cud. 

 Niech słońce dawnej chwały oglą-
da polski lud”. 

„Rota” rozpalała każde polskie 
serce. A skrzydeł dodała Jej melodia 
Feliksa Nowowiejskiego z Barczewa 
na Warmii. Ten kompozytor i dyrygent 
chóru narodowego „Echo” skompono-
wał jej melodię w Krakowie. Jedna 
z podanych wersji mówiła, że uczynił 
to na prośbę Stanisława Bursa, dy-
rygenta chóru krakowskiego T. G. 
„Sokół”.

Pieśń ta została pierwszy raz za-
śpiewana w 1910 r. , przez krakowski 
chór  TG „Sokół” podczas uroczystych 
obchodów  47  rocznicy Powstania 
Styczniowego. Jej prawykonanie było 
związane z 500 rocznicą zwycięstwa 
pod Grunwaldem i odsłonięciem po-
mnika grunwaldzkiego, ukazującego 
króla Władysław Jagiełłę i Witolda 
- Wielkiego Księcia Litewskiego, pa-
trzących na powaloną postać Urlyka 
von Jungingena - Wielkiego Mistrza 
Krzyżackiego. Wówczas Nowowiejski 
nie tylko dyrygował chórem Towarzy-
stwa Muzycznego, ale po kazaniu ks. 
biskupa Władysława Bandurskiego, 
prowadził na plac Matejki w Krakowie 

połączony chór składający się z reprezen-
tantów trzech zaborów, symbolizujący 
zjednoczenie wszystkich ziem polskich. 
Podczas tych uroczystości zostały wy-
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konane 3 pieśni: „Rota”, „Bogurodzica” 
i „Pieśń Legionów” Józefa Wybickiego.

Utwór Marii Konopnickiej, która 
z powodu choroby osobiście nie uczest-
niczyła  w obchodach grunwaldzkich, 
nosił wówczas tytuł  „ Ojczyźnie hasło 
- uroczysta pieśń na obchód Grunwal-
dzki”. Od tego momentu, „Rota” na stałe 
została włączona do śpiewników TG „ 
Sokół” w Brzesku i całej Małopolsce, 
a następnie w Królestwie Polskim. 
Szeptem ją śpiewano w zaborze pru-
skim ponieważ tam była ona zakazana.  
W przededniu wybuchu I wojny świa-
towej, pieśń ta była śpiewaną w Dru-
żynach Strzeleckich, Drużynach Bar-
toszowych, Drużynach Podhalańskich. 
Znana była emigrantom w Stanach 
Zjednoczonych, w Niemczech, Kana-
dzie i w innych krajach. Tej melodii 
zawsze, czy to podczas uroczystości 
świeckich, czy kościelnych, słuchano 
w postawie stojącej. W taki sposób młode 
pokolenie składało przysięgę wierności  
Polsce, by w latach 1914 - 1920 stanąć 
do walki o jej niepodległość i bezpiecz-
ne granice. Tylko wielu współczesnych 
polityków jej nie zna, a szkoda, bo  uczy 
ona tego skąd się wywodzą, dla kogo 
winni pracować i o czym najczęściej nie 
pamiętają. W 1912 r., kiedy władze rosyj-
skie, wyodrębniły z Królestwa Polskiego 
Chełmszczyznę, aby poddać ją przyspie-
szonej rusyfikacji, a tamtejszym unitom 
narzucić prawosławie, została napisana 
religijno - patriotyczna wersja „Roty”. 
Unici wówczas śpiewali: 

„Nie rzucim Chryste świątyń Twych, 
nie damy pogrześć wiary, Próżne zakusy 
duchów złych. I próżne ich zamiary. 

Bronić będziemy Twoich dróg - Tak 
nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż 
Bóg ... / I dalej! 

Oto ślubuję z ręką wzwyż - synowie, 
Polski, córy. Świadkiem nam Zbawca, 
Jego Krzyż, Królowa z Jasnej Góry. 
Ojczyźnie święty spłacić dług. Tak nam 
dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg’’. 
W Brzesku i powiecie nad Uszwicą 
„Rotę” rozpropagowało TG, Sokół”, 
TSL, SKL , duchowieństwo parafialne, 
nauczyciele, peowiacy i legioniści, ale 
śpiewano ją również w organizacjach 
PSL .Piast” w polskich organizacjach 
mieszczańskich. 

 W takiej atmosferze 28 listopada 
1918 r. Józef Piłsudski podpisał ordyna-
cję wyborczą do Sejmu Ustawodawczego 
i wyznaczył termin wyborów na 26 
stycznia 1919 r. Z tym momentem, moż-
na tak powiedzieć, rozpoczęła się krótka 
kampania wyborcza na terenie powiatu 
brzeskiego i w jego stolicy. Zarząd Po-
wiatowy Stronnictwa Katolicko - Ludo-
wego w Brzesku składał się wówczas z: 
burmistrza dr Stanisława Wisłockiego 
/prezes/, ks. Jana Czuja - / katecheta/ 
, Jakuba Matery z Borzęcina, Jana So-
bola z Olszowej, Henryka Bukowskiego 
/ skarbnik/ Radcy Sądu Powiatowego 
w Brzesku, Józefa Zdrocheckiego 
/sekretarz/nauczyciela, Franciszka 
Sęka - kierownik szkoły w Łękach, 
Franciszka Gądka z Zabawy, Andrzeja 
Machowskiego z Wał - Rudy, Teofila Sa-
dego z Porąbki Uszewskiej , Stanisława 
Nity ze Szczurowej, Karola Świerczka 
z Faliszowic, Walentego Królikiewicza 
z Wojnicza, Andrzeja Kawy z Biadolin 
Radłowskich, ks. Leona Pyźkiewicza 
z Paleśnicy, Jakuba Toboły z Uszwi, 
Baltazara Szafrańskiego z Jadownik, 
Józefa Malagi z Tymowej, Stanisława  
Kargóla / Kargula/ z Wokowic i Wojcie-
cha Zydronia z Okocimia. 

Oni postanowili, realizując statut tej 
partii, prowadzić w powiecie nad Uszwicą, 
działalność zgodną z racją stanu narodu 
i państwa polskiego, dbając zarazem o za-
pewnienie równych praw dla mniejszości 
(narodowych i wyznaniowych) zamiesz-
kujących na terytorium Polski. 

Ich wysiłki wspierało jeszcze kilku-
nastu innych mieszkańców Brzeska / 
m. in. Kazimierz Missona, ks. proboszcz 
Roman Mazur / oraz silne organizacje 
parafialne SKL z Borzęcina, Biadolin 
Radłowskich, Jasienia. Jadownik, Ty-
mowej, Przyborowia, Radłowa, Szczuro-
wej, Uszwi, Wielkiej Wsi, Wojniczu, czy 
Zakliczyna. Przy tym w obliczu działań 
wojennych, które toczyło o swój byt 
i bezpieczne granice państwo polskie, 
przeciwstawiali się politycznej obłudzie 
i kłamstwom, które nakazywały dobro 
własne i partii cenić bardziej, niż dobro 

narodu polskiego/ powiedział prof. UJ dr 
Stanisław Zegarliński/. Państwo polskie, 
jak stwierdziło SKL, winno się składać 
ze wszystkich zaborów, z dostępem 
do Morza Bałtyckiego. Koniecznością 
było również przeprowadzenie reformy 
rolnej, zwiększenie budżetu na oświatę 
ludową, poprawa sytuacji ekonomicz-
nej nauczycieli i wzmocnienia żywiołu 
polskiego w miastach, co nie oznaczało 
rugowania ludności żydowskiej z miast, 
czy pozbawiania jej dotychczasowych 
form zarobkowania, ale przyłączenia do 
miast sąsiednich gmin wiejskich. Chodzi-
ło w tym wypadku o zwiększenie budżetu 
miejskiego i zapewnienie możliwości 
rozwoju terytorialnego wielu małych 
miasteczek na obszarze byłej Galicji i na 
innych ziemiach polskich. Jednak ludność 
żydowska tych miasteczek, najczęściej, 
podobnie jak to było w Brzesku, sprzeci-
wiała się takim rozwiązaniom. Obok tego 
SKL postanowiło bronić praw kościoła 
katolickiego w Polsce, dbać o interesy 
ludności wiejskiej, zwalczać łapownictwo 
i prywatę, unormować stosunki z sąsia-
dami Polski, dążyć do przyłączenia do 
państwa polskiego Górnego i Cieszyń-
skiego Śląska, Gdańska wraz z okręgiem, 
Ziemi Wileńskiej, Spisza i Orawy, Warmii 
i Mazur. Broniło ono również żywotnych 
spraw katolików, w tym nierozerwalności 

małżeństw, domagało się zawarcia kon-
kordatu ze stolica apostolską, zabezpie-
czenia bytu materialnego duchowieństwa, 
służby kościelnej instytucji prowadzonych 
przez kościół katolicki oraz zezwolenia na 
prowadzenie szkolnictwa wyznaniowego / 
postulat ten dotyczył wszystkich wyznań/ 
„ Z hasłem „Bóg  i Ojczyzna” i z takim 
programem przystąpiło to stronnictwo 
do kampanii wyborczej.

Prof. dr hab. Marian Stolarczyk 
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8 maja - to dzień w którym położne 
w Polsce obchodzą swoje święto- Dzień 
Położnej przypada w rocznicę urodzin 
wielkiej postaci  polskiego położnictwa 
Stanisławy Leszczyńskiej, która uwięzio-
na w niemieckim obozie koncentracyjnym 
Auschwitz II –Birkenau{ jako więzień nr 
41335}, pełniła tam funkcję położnej.

12 maja . obchodzony jest jako Mię-
dzynarodowy Dzień Pielęgniarki .

Jest świętem obchodzonym również 
przez Światową Organizację Zdrowia. 
Data święta pielęgniarek nie została wy-
brana przypadkowo – 12 maja przypada 
rocznica urodzin Florence Nightingale 
– Brytyjki, która była prekursorką no-
woczesnego pielęgniarstwa, założycielka 
pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w1860 r. 
przy szpitalu Św. Tomasza w Londynie) 
Medal jej imienia jest przyznawany pielęg-
niarkom, pielęgniarzom i wolontariuszom 
z całego świata od 1912r. przez  Między-
narodowy  Komitet Czerwonego Krzyża.. 
.Przyznaje się go niezwykle rzadko: za 
wybitne zasługi m.in.za wyjątkową odwa-
gę, za pełną poświęcenia i miłości posługę 
ludziom, których życie jest zagrożone, 
w czasie wojny i pokoju..

Na medalu Florence Nightingale, któ-
ry jest najwyższym pielęgniarskim wyróż-
nieniem – widnieje napis „ Za prawdziwe 
miłosierdzie i godną szacunku dobroć 
– wieczna i powszechna chwała.” Uważam, 
że jest to epitafium dla każdej pielęgniarki, 
która nie tylko spełnia rutynowe powinno-
ści ale jest pielęgniarką (siostrą) w pełni 
tego słowa znaczeniu.

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
ogłosiło hasło obchodów tegorocznego 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek: 
„Niwelowanie różnic od nauki do prakty-
ki.” Hasło ma zwrócić uwagę pielęgniarek 
na temat badań naukowych w pielęgniar-
stwie. Zadawanie pytań, poszukiwanie 
odpowiedzi i znajdywanie rozwiązań 
najkorzystniejszych dla człowieka, jego 
rodziny, społeczności .praktyka pielęg-
niarska oparta nie na stwierdzeniu ”bo 
tak robimy od zawsze” ale na udowodnio-
nych podstawach. 

Jan Paweł II powiedział, że „Trze-
ba podtrzymywać za wszelką cenę 
piękną polską tradycję, działalność 
lekarza czy pielęgniarki traktować 
nie tylko jako zawód, ale także,
a może przede wszystkim jako po-
wołanie.”

Chociaż minęło już to święto…

Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarki i Położnej

Pielęgniarki i Położne w ZOZ - Brze-
sko obchodzą uroczyście swoje święto 
od 1975 roku. Przedstawicielki tych 
dwóch zawodów stanowią w naszym 
kraju najliczniejszą (ponad 50%) grupę 
pracowników służby zdrowia. W tej 
chwili jest ich zarejestrowanych około 
300 tys., a dwie trzecie z nich są aktywne 
zawodowo. Niewątpliwie taka sytuacja 
jest konsekwencją m.in. faktu migracji 
zarobkowej pielęgniarek.

Obecnie sytuacja pielęgniarek w na-
szym kraju nie jest zadawalająca. Wg 
Elżbiety Buczkowskiej byłej prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Polsce na 1000 mieszkańców przypada 
ok. 6 pielęgniarek. Pod tym wzgl. znajdu-
jemy się na szarym końcu Unii Europej-
skiej. Przykładowo w Czechach na 1000 
mieszkańców przypada 11 pielęgniarek. 

Zarówno pielęgniarki jak i położne 
wykonują szczególną profesję zaufa-
nia publicznego. Szczególną, bo wy-
magającą wyjątkowych predyspozy-
cji, wrażliwości na cierpienie, umie-
jętności współczucia i pocieszenia. 
Szczególną bo sięgającą najdawniejszych 
czasów i zawsze potrzebną. Obecnie za-
wód ten wymaga coraz większej wiedzy  
i profesjonalizmu.

Niemniej jednak zauważa się, że 
główne problemy tych zawodów to niskie 
płace, a co się z tym wiąże to mniejsze 
zainteresowanie u młodych ludzi kształ-
ceniem w tym zakresie. Problem stanowi 
także emigracja zarobkowa pielęgniarek 
do krajów starej UE, gdzie zawód pielęg-
niarki ma wysoki prestiż społeczny oraz 
szacunek. Samodzielność zawodowa jest 
tam wysoka, tak jak i wynagrodzenia.

Podkreślić należy, że jest to niezmier-
nie trudny zawód, w którym ważna jest 
cierpliwość, wrażliwość, jak i zrozumienie 
drugiego człowieka. Nasze pielęgniarki 
obciążone wieloma obowiązkami muszą 
służyć i pomagać pacjentowi, dla którego 
często nie mają zbyt wiele czasu. Ale 
„Białe Panie” głowa do góry trzeba się 
nam dowartościować – pomyśleć tylko 
czym byłaby medycyna bez Pielęgniar-
stwa – „nie zawsze można wyleczyć, ale 
pielęgnować trzeba do końca” .

„Pielęgniarki, kapłanki celebrujące 
życie i śmierć, oglądające spektakle- mo-
nodramy grane za parawanami ludzkich 
powiek. To do Was wyciągamy ręce po 
dwadzieścia kropli łez na wzmocnienie 

serca, po tabletkę uśmiechu, po ostatnią 
deskę ratunku.”

Są zawsze tam, gdzie są potrzebne, 
gdzie ludzie potrzebują pomocy, wspar-
cia, pielęgnacji, gdzie cierpią i oczekują 
profesjonalnej opieki nad swoim życiem 
i zdrowiem.

Choć maj już minął, ale na życzenia 
jest dalej dobry czas. Pragnę złożyć najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności 
i sukcesów w życiu zawodowym i osobi-
stym. Życzę, aby w zmaganiach codzien-
nej pracy towarzyszył zawsze uśmiech 
pacjentów. Ponadto życzę coraz lepszych 
warunków zatrudnienia, społecznego 
uznania i nigdy niegasnącej satysfakcji 
z opieki nad nami pacjentami. 

Mała Pielęgniarko

Mała Pielęgniarko
Miła Pielęgniarko
Przyjdź do mnie czasem
Chcę Ci powiedzieć w sekrecie
 Że nie mam siły
By walczyć z losem – 

Sala szpitalna
Biała jak śnieg
A grozy w niej
Pod sam sufit.
Łóżko szpitalne
Zimne jak lód.
- Kto na nim leżeć by mógł.

Nie płacz syneczku
Mamusia przyjdzie.
Przyjdzie na pewno wieczorem.
Głowa do góry
Musi być lepiej
Dziś porozmawiam z doktorem.

Mała Pielęgniarko
Miła Pielęgniarko
Zrozum mnie czasem

Bądź przy mnie blisko
Przytul do siebie
Wtedy i ból łagodnieje.
Noc jest tak długa 
Sen nie przychodzi
Jesienią tak późno dnieje

Modlitwy innych
Mi pomagają
Sam modlić się nie mogę.
Gdy tylko wzywam 
Syna Bożego
Zaraz popadam w trwogę.

Mała Pielęgniarko
Miła Pielęgniarko
Wspieraj mnie czasem.

Emilia Zydroń
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Pamiętam, jak tuż po ślubie pomyśle-
liśmy z Mężem, że warto byłoby poszukać  
jakiejś wspólnoty małżeńskiej, innych 
ludzi, którzy będą dla nas przykładem 
pięknego życia we dwoje, pomocą w trud-
nościach, towarzyszami w radościach, 
a przede wszystkim pomogą nam coraz 
bardziej zbliżać się do Pana Boga i siebie 
nawzajem. Jakoś intuicyjnie czuliśmy, że 
dobrej woli i zapału, który mieliśmy jako 
młodzi małżonkowie nie starczy nam na 
długo. Nie będę opisywać przydługiej 
historii, ale bez wątpienia dzięki Opatrz-
ności Bożej trafiliśmy do Domowego 
Kościoła (DK), wspólnoty małżeńsko-
rodzinnej ruchu Światło-Życie. 

Kto, kiedy, po co, 
czyli zarys duchowości DK.

Wspólnota Domowego Kościoła 
istnieje od 1973 roku, a jej założycie-
lem jest Sługa Boży, ks. Franciszek 
Blachnicki. Kręgi rodzin domowego 
Kościoła (czyli małe grupy złożone z 4-7 
małżeństw, spotykające się raz w mie-
siącu w poszczególnych domach, będące 
podstawową jednostką formacyjną DK) 
obecne są w całej Polsce i coraz częściej 
zagranicą, a w samym tylko naszym re-
jonie Brzesko przy Parafii Miłosierdzia 
Bożego jest ich 8, gromadząc w sumie 39 
małżeństw sakramentalnych z różnych 
miejscowości. W dzisiejszym świecie, tak 
bardzo skoncentrowanym na pogoni za 
pieniądzem i karierą, niedostrzegającym 
niczego poza doczesnością, możliwość 
spotykania się z ludźmi, z którymi „da 
się” wspólnie dążyć do Boga i rozmawiać 
o wszystkim, czego doświadczamy na tej 
drodze, jest wprost bezcenna. W kręgu 
znajdujemy środowisko osób, wobec 
których możemy wypowiedzieć to, czego 
nie poruszamy w przestrzeni naszych 
codziennych kontaktów rodzinnych, 
zawodowych i towarzyskich. Możemy im 
mówić o naszym dążeniu do świętości, 
o prowadzeniu dzieci ku dojrzałej wierze 
– słowem o tym wszystkim, o czym za-
zwyczaj nie da się porozmawiać na przy-
słowiowych „imieninach u cioci”… 1. 

Pamiętam, że zawsze, gdy patrzy-
łam „z boku” na osoby pozostające we 
wspólnotach wyczuwałam od nich jakieś 
takie niezwykłe ciepło, radość życia, au-

„…Jedna obrączka nic nie waży…”
 czyli o dążeniu do świętości wspólnie z małżonkiem

tentyczne relacje i po 
cichu zazdrościłam. 
Zawsze myślałam, że 
trzeba spełniać jakieś 
wyśrubowane warun-
ki, aby do nich przy-
należeć, że trzeba być 
„bez skazy” i przede 
wszystkim, że trzeba 
mieć dużo wolnego 
czasu (kto dziś go 
ma?). Bałam się też, 
że może zostaniemy 
źle przyjęci, że prze-
cież „oni” znają się już 
tak długo, przyjaźnią 
i nie chcą nikogo „ob-
cego”. Nic bardziej 
mylnego(ale o tym za 
chwilę). Do wspólnoty 
wstąpić może każdy, 
niezależnie od wieku, 
stażu małżeńskiego, 
statusu materialnego, 
wykonywanego zawo-
du czy wykształcenia. 
Warunek jest jeden: wstępują razem, 
mąż i żona, pozostający w małżeństwie 
sakramentalnym.. Trzy godziny raz 
w miesiącu (tyle trwa spotkanie) nie 
wymaga też od nas wielkich wyrzeczeń. 
Jesteśmy przede wszystkim rodziną, 
która musi mieć czas dla siebie, mąż dla 
żony, żona dla męża, i oboje dla dzieci. To 
w rodzinie przede wszystkim realizuje 
się nasze powołanie do świętości, które 
nie stoi w sprzeczności w wykonywa-
niem przez nas codziennych, zwykłych 
obowiązków. Patrzę jednak na wiele  
rodzin z DK i widzę, że potwierdza się 
zasada, że dzieci czerpią dużo więcej 
z miłości małżeńskiej i dobrej relacji 
między mężem i żoną, niż nawet z naj-
większej miłości rodzicielskiej, ale nie 
osadzonej we właściwym kontekście 
małżeństwa. (…)Domowy Kościół zwra-
ca szczególną uwagę na duchowość 
małżeńską, czyli dążenie do świętości 
w jedności ze współmałżonkiem. Chce 
pomóc małżonkom trwającym w związku 
sakramentalnym w budowaniu między 
nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, 
która jednocześnie stwarza najlepsze 
warunki do dobrego wychowania dzieci 
w duchu chrześcijańskim(…). 2 Oprócz 

owoców dla naszego małżeństwa, jakie 
otrzymujemy (nie tylko my) dzięki trwa-
niu w Domowym Kościele, doświadczamy 
też na każdym kroku miłości braterskiej 
we wspólnocie

Na czym polega trwanie w ruchu? 
Przynależność do Domowego Koś-

cioła wymaga jednak czegoś więcej niż 
comiesięcznych spotkań w kręgu. Dzięki 
wprowadzeniu w życie zobowiązań, któ-
re daje nam Domowy Kościół, możemy 
zbliżać się do Pana Boga, współmałżonka 
i tworzyć prawdziwą jedność w naszych 
rodzinach. Mowa o: codziennej modli-
twie osobistej i regularnych spotkaniach 
ze słowem Bożym, codziennej modlitwie 
małżeńskiej, codziennej modlitwie 
rodzinnej , oraz dialogu małżeńskim 
raz w miesiącu (szczera, zaplanowana 
rozmowa o wszystkim co ważne) i reko-
lekcjach raz do roku. Do tego staramy 
się stosować tzw. regułę życia, czyli 
podejmowane systematycznie konkretne 
wysiłki, mające polepszyć naszą relację 
(z Panem Bogiem, mężem, dziećmi, 
w miejscu pracy, w zasadzie wszędzie). 
Reguła życia ma powodować nasz wzrost 
w miłości; jest to praca nad sobą, nad 
tym, co w nas kuleje. Reguła - to czasem 

1 B.T.Strużanowscy, Domowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych. 120;1
2 j.w. 121;1.
3 List kręgu centralnego DK na rok formacyjny 2011/2012. 
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bardzo proste, ale bardzo konkretne 
rzeczy, które możemy zrobić dla siebie 
i aby innym było z nami lepiej. 

(…) Droga formacyjna w Domowym 
Kościele to jedna z wielu propozycji 
dla małżonków. Nie twierdzimy, że dla 
sakramentalnego małżeństwa nie ma 
innych dróg wiodących do świętości, 
choć trzeba przyznać, że niewiele jest 
propozycji tak przemyślanych, głębokich 
i wymagających. Wstąpiwszy na nią, 
nie warto oglądać się wstecz, nie warto 
stać, nie warto dreptać w miejscu, nie 
warto zawracać. Idąc wytrwale do 
przodu, możemy przeżyć – we dwoje 
– wspaniałą przygodę duchową i wy-
grać wieczność (…).3 

Zamiast zakończenia.
Rolą Domowego Kościoła jest świad-
czyć, pokazując bardzo proste rzeczy: 

że Pan Bóg jest w naszym życiu zawsze 
na pierwszym miejscu; że po Nim ko-
lejne miejsca zajmują: współmałżonek, 
dzieci, praca zawodowa, zaangażowa-
nie społeczne (w tym w życie wspólno-
ty), wreszcie nasze zainteresowania 
i rozrywki. Jeśli będziemy przestrzega-
li tej hierarchii wartości, to unikniemy 
wielu błędów i grzechów: nie pójdziemy 
w niedzielę na zakupy, lecz poświęcimy 
czas Bogu i bliskim; po dwudziestu 
latach małżeństwa będziemy kochali 
żonę/męża o wiele bardziej niż w dniu 
ślubu; wychowamy dzieci na dobrych 
obywateli nie tylko ziemi, ale i nieba; 
unikniemy syndromu „pustego gniaz-
da”, bo zawsze będziemy mieli o czym 
porozmawiać ze współmałżonkiem; 
w pracy będziemy stawiani za wzór 
fachowości i rzetelności; ludzie będą 
chętnie z nami rozmawiać, przebywać, 

kontaktować się; kiedy inni weselnicy 
będą się chwiali na nogach z powodu 
wypitego alkoholu, my, trzeźwi, nadal 
będziemy wirować w tańcu… 

Tak jak wspomniałam przy parafii 
Miłosierdzia Bożego w Brzesku jest 
39 małżeństw zgromadzonych w 8 
kręgach. Gromadzą się one w imię 
Chrystusa i z miłości do niego. Wszy-
scy kapłani z naszej parafii mają pod 
opieką jeden lub dwa kręgi, czuwają 
nad prawidłową pracą kręgu i służą 
pomocą doktrynalną i duchową. Nato-
miast moderatorem- opiekunem całego 
naszego rejonu jest ksiądz proboszcz 
Wojciech Werner. Małżeństwa, które 
chciałyby spotykać się w kręgach i po-
głębiać swoją więź małżeńską, serdecz-
nie zapraszamy do naszej wspólnoty.

Karolina Walczak

Wszystko zaczęło się pod tarnowską 
Katedrą, 16.04.2005 roku. Przypomina 
nam o tym wspólne zdjęcie. Są na nim 
ludzie, których już nie ma wśród żyją-
cych. Taka pamiątka…

Pomysłodawcą był Stanisław „Stan-
ley” Gala z Tarnowa. Wraz z ks. Wojcie-
chem Wernerem, wówczas wikariuszem 
w tarnowskiej Katedrze, zorganizowali 
pierwsze spotkanie. Po mszy świętej 
i poświęceniu pojazdów na Placu Ka-
tedralnym, Stanley prowadził parady 
po ulicach, a mieszkańcy pozdrawiali 
przejeżdżającą kolumnę. Prawdziwa 
uczta dla oczu. Ileż młodzieży zarazili-
śmy tą pasją ... 

Potem ksiądz Wojciech został skie-
rowany do pracy w Nowym Sączu, ale 
także przyjeżdżał, aby wspólnie modlić 
się i być razem z nami. W jednym 
roku zorganizowaliśmy takie otwarcie 
w miejscowości Zabawa u ks. Zbigniewa 
Szostaka – kustosza sanktuarium bł. 
Karoliny Kózkównej. To było ciekawe 
miejsce z uwagi na dużą ilość pamiątek 
historycznych zgromadzonych w małym 
skansenie. Przy tamtejszym kościele 
budowany był pomnik ofiar wypadków 
drogowych, jedyny taki wEuropie. Była 
to okazja do kwesty na ten cel.

Ponownie nawiązaliśmy współpracę 
z ks. Wojciechem, gdy został probosz-
czem w parafii Matki Bożej Częstochow-
skiej w Brzesku. Wróciliśmy do dawnej 
tradycji. Po mszy i paradzie ulicami 
Brzeska miłe wspólne spotkania przy 

„Garbus jest jak wino 
różnica polega na tym, że w jego przypadku nie ma złych roczników” *

grillu i kawie. Tam też rozmowy i snucie 
planów i wizji na przyszłe lata. TKMG, 
pojazdy zabytkowe i motocykliści wspie-
rali także piknik rodzinny zorganizowa-
ny przez ks. Wojciecha przy tamtejszym 
kościele. Ogrom dzieci i dorosłych mile 
nas zaskoczył. Nasze pojazdy służyły do 
przejażdżek z tymi pociechami. I pogoda 
świetnie dopisała. Zainteresowanie było 
ogromne, musieliśmy dużo opowiadać 
o naszych pojazdach. Może i wtedy ktoś 
złapał „ bakcyla „ do staroci ? 

Tegoroczne „Otwarcie Sezonu 2012” 
ks. Wojciech we współpracy ze Stanleyem 
i TKMG przygotował w nowo objętej pa-
rafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego 
w ostatnia niedzielę kwietnia. Z Tarnowa 
jechaliśmy w nieznane. Nowe miejsce, 

nowe sytuacje, nowi księża i kościół. 
Martwiliśmy się wcześniej o pogodę. 
Lecz ta ponownie dopisała. Opatrzność… 
Kościół przepiękny, otoczenie obok wzo-
rowe. Ustawiliśmy nasze pojazdy przed 
plebanią. Cudownie wyglądały, czyste 
i lśniące. Przyjaciele z Brzeska także 
dopisali. I znów uściski dłoni, pogawędki. 
Było bardzo gorąco, wręcz upalnie jak na 
kwiecień, więc skorzystaliśmy z przytul-
nej kawiarenki parafialnej. W środku 
miły chłód i bardzo sympatyczne panie, 
które serwowały nam najsmaczniejszą 
kawę w Brzesku - to prawda! Mieliśmy 
trochę czasu, bo msza święta miała się 
odbyć o godzinie 12;00. Przed tą godziną 
zajęliśmy miejsca w ławach obszernego 
kościoła. Msza święta odbyła się w zadu-
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mie i spokoju. Słuchaliśmy ks. Wojciecha, 
a po mszy świętej ucałowaliśmy Relikwie 
bł. Jana Pawła II. To było wielkie prze-
życie, kiedy każdy z nas mógł wziąć do 
ręki relikwiarz i oddać cześć naszemu 
wielkiemu Rodakowi.

Po Eucharystii udaliśmy się z ks. Pro-
boszczem i ks. Pawłem Brońskim, który 
przyjechał swoim Harleyem, do naszych, 
pojazdów by je poświęcić. Wreszcie wyjazd 
kolorową kolumną po ulicach Brzeska. 
Objazd trwał około pół godziny. 

Po powrocie z eskapady zasłużony od-
poczynek dla pojazdów i oczywiście nas. 
Ksiądz Wojciech zadbał, by kiełbaska na 
ognisku była już prawie gotowa. Smako-
wała wybornie, bo na koniec na ruszcie 
zostały tylko dwie sztuki!  Posileni znów 
prowadziliśmy niekończące się dyskusje, 
snuliśmy plany przyszłych wyjazdów 
i imprez. Nieprawdopodobny klimat. 
Każdy uśmiechnięty i odprężony. To jest 
ta esencja i ukoronowanie wielu godzin 
pracy i wyrzeczeń przy tych pojazdach. 

Około godziny 17.00 powoli żegnamy 
się i wracamy do domów. To jeszcze jedno 
wspólne  spotkanie, które daje tak wiele 
radości. Z niecierpliwością czekamy na 
następne, chyba już cykliczne spotkania 
w parafii razem z ks. Wojciechem wpisa-
nym w pejzaż naszych pojazdów.

Zbigniew Garstka
Prezes TKMG

 * Z Kodeksu Garbusiarza (dostępny na 

stronie http://www.boguslawk.is.net.pl/              
                              

Nie jestem lekarzem, ale od lat ho-
duję pszczoły i dlatego chcę się podzie-
lić moim skromnym doświadczeniem. 
Bo to właśnie one są tą Bożą fabryką. 
Nie wierzycie? Słowo Księdza! Natura 
wyposażyła miód i produkty pszcze-
le w przeogromną zdrowotną moc. 
A właściwości tych produktów możemy 
wykorzystywać zarówno w profilakty-
ce, jak i w leczeniu chorób. 

Nasza wiedza o tym jest  niezwy-
kle uboga. W XX wieku zachwyciliśmy 
się chemią i przestaliśmy wierzyć 
w naturalne metody leczenia. Okazało 
się jednak, że mimo coraz nowych 
lekarstw, medycyna nie jest w stanie 
powstrzymać nawrotu epidemii, no-
wotworów, miażdżycy czy zawałów. 
Znany z ciętego dowcipu, polski 
matematyk, zresztą pochodzenia ży-
dowskiego, Hugo Steinhaus stwierdził 
żartobliwie:

Dawniej ludzie starzy umierali, bo 
nie mogli przetrzymać choroby. Dziś są 
leki na każdą chorobę, ale starzy ludzie 
nie mogą przetrzymać leczenia.

 Dlatego powraca się coraz częściej 
do natury, przyrody, natury, wśród której 

Boża fabryka leków
żyjemy. Spośród wszystkich 
zwierząt, które służą czło-
wiekowi, niezwykłe miejsce 
zajmują małe owad – pszczo-
ły. Okazuje się, że nie tylko 
zapylają rośliny i drzewa, ale 
wytwarzają liczne produkty, 
służące naszemu życiu i zdro-
wiu. Są to: miód, pyłek kwia-
towy, pierzga, propolis czyli 
kit, mleczko pszczele, wosk 
i jad. Oprócz tego wytwarzają 
specyficzny mikroklimat nie 
tylko w samym ulu, ale w po-
bliżu samej pasieki.

Właściwości lecznicze mio-
du w gojeniu się ran skórnych 
i owrzodzeń znane były już 
w starożytności. Rekomenda-

cje stosowania miodu do  poprawiania 
właściwości biologicznych skóry (oparze-
nia, podrażnienia, wypryski, stłuczenia) 
znajdujemy zarówno  w Biblii, jak 
i w Koranie. Miód działa przeciwaler-
gicznie i przeciwbakteryjnie.  
Podawany kobietom ciężar-
nym może być czynnikiem 
pozytywnie programującym 
rozwój płodu i zabezpiecza 
organizm dziecka po uro-
dzeniu przed wystąpieniem 
wielu chorób.

Jest  produktem łatwo 
przyswajanym przez or-
ganizm, jego składniki są 
wchłaniane przez błonę ślu-
zową żołądka, więc stosuje 
się go na serce i układ krą-
żenia. Działa też korzystnie 
na układ oddechowy, drogi 
moczowe i wątrobę.                

Z bogatej literatury na 
ten temat polecam: „Leki 
z pasieki” prof. Kędzi, „Ka-
lendarz Pszczelarza” ks. 
Marciniaka oraz czasopis-
mo ekologiczne: „Zdrowie 

i apiterapia” (łacińskie „apis” – pszczoła 
i greckie „therapia” – leczenie). W tym 
ostatnim ( np. nr1/2011 ) znalazłem                                                               
konkretne zalecenia stosowania i prze-
ciwskazania wszystkich wymienionych 
wyżej produktów.

Tylko dla wzbudzenia ciekawości 
czytelników podam, że jad pszczeli leczy 
reumatyzm, propolis poza zranieniami  
- nadciśnienie tętnicze, stany zapalne 
żołądka i jelit a nawet astmę oskrzelową. 
Pyłek pszczeli wzmacnia kondycje orga-
nizmu, reguluje ciśnienie krwi, zapobiega 
zawałom serca, chorym na cukrzycę 
obniża poziom cukru, polepsza zdolność 
myślenia, poprawia wzrok, zapobiega 
wypadaniu włosów, leczy anemię….

Zainteresowanych hodowlą tych 
pożytecznych stworzeń zapraszamy 
w każdą II niedzielę miesiąca na spotka-
nie Podgórskiego Związku Pszczelarzy 
w Domu Katechetycznym przy  parafii 
św. Jakuba w Brzesku o godz.10:00.

Ks. Józef Górka

Modlitwa do Matki Bożej 
Królowej Pszczół

Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa,
która jest czystym złotem na świecie jedynie,

bo inne złoto ma skrwawione imię.
Pani rojów grających jak pieśń różańcowa.

Pani majowej łąki, pola kwitnącego,
Ty nam otwierasz znak kwiatu każdego.

Znasz imię drzew wszelakich – Pani Akacjowa
Pani Lipca, Rzepaku; Słyszysz zioło wszystkie,

dla zagubionych znasz drogi najbliższe.
Pani zbłąkanych, Ty nas doprowadzisz

do Niebieskiej Pasieki. Ty w biedzie nie zdradzisz,
ale podniesiesz znów na ciepłej dłoni,

dasz siłę, gdy osłabną skrzydła wystrzępione.
Matko, która karmiłaś Syna miodem, mlekiem,

wróć nam uczciwość pszczoły,
weź w swoją opiekę. Amen.

Ernest Bryll
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Krótka, zaledwie trzydziestokilku-
letnia historia parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach jest 
zakorzeniona w prawie tysiącletnich 
dziejach parafii – matki w Szczepano-
wie. Na jej oblicze wielki wpływ wywie-
rali kolejni proboszczowie i wikariusze. 
Tak się złożyło, że w tym czasie, kiedy 
czytałem rękopis pracy Księdza Ma-
riana Wala, w moich rękach znalazła 
się niewielka książeczka 1 o jednym 
z duszpasterzy tej ziemi, pochodzą-
cym z pobliskich Jadownik, księdzu 
Mikołaju Dobrka, który przed sześcio-
ma stuleciami, w drugiej połowie XV 
wieku był wikarym w rozległej parafii 

1  Ks. Ludwik Zalewski. Chłop bibliofil z XV wieku. 
Lublin MCMXLVI. Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Promocja książki ks. Mariana Wala

szczepanowskiej. Ks. Mikołaj, mimo, że 
żył bardzo dawno, pozostał w pamięci 
nie tylko historyków ale i miłośników 
„małej ojczyzny” z powodu niecodzien-
nego – przynajmniej w wyobrażeniach 
dzisiejszych ludzi – hobby. 

Mianowicie przez wiele lat, nie tylko 
w Szczepanowie ale także w kolejnych 
parafiach, gdzie pracował, z wielką 
dokładnością przepisywał zbiory homi-
lii, dekretałów, komentarzy biblijnych 
i inne łacińskie dzieła św. Grzegorza 
Wielkiego papieża, św. Ireneusza i in-
nych cenionych wtedy Ojców i Doktorów 
Kościoła. Zachowane do dziś kopie, na 
dodatek pięknie przez niego ilustrowane 
i oprawione, dowodzą dobrej znajomości 
łaciny, mimo, że Mikołaj pochodzący z ro-

dziny chłopskiej nie uczył się na Wszech-
nicy Jagiellońskiej, czy w Krakowskiej 
szkole katedralnej, ale skończył jedynie 
którąś ze szkółek parafialnych, być 
może w Brzesku. Jak bowiem podają 
źródła istniała ona na pewno w 1505 r. 
( pierwszy zachowany zapis).

Ks. Mikołaj, podpisujący się po 
łacinie ”Nicolas de Jadowniky” to 
jeden z długiego rejestru wikariuszy, 
poprzedników Księdza Mariana, który 
był wikarym w Szczepanowie (1969-
1977), zanim został administratorem 
tworzącej się parafii i niedługo potem 
jej pierwszym proboszczem. Przez wiele 
lat przechodził pieszo i jeździł – już nie 
konno czy wózkiem ale samochodem 
– przez te same drogi, jak kiedyś jego 

21 kwietnia 2012 r. w Przedszkolu 
Parafialnym pw. bł. Karoliny Kózków-
ny w Mokrzyskach odbyła się promocja 
książki ks. kanonika Mariana Wala pt. 
„Powstanie parafii pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mokrzyskach”. 
Uroczystość zgromadziła liczne grono 
kolegów i przyjaciół ks. Kanonika oraz 
mieszkańców Mokrzysk. Ks. Marian 
powitał zebranych i w skrócie przed-
stawił treść publikacji, która liczy 336 
stron, zawiera m.in. dokumenty ar-
chiwalne, tabele, mapy, plan ulic oraz 
setki nazwisk mieszkańców parafii. 
Tekst zilustrowany został ponad 200 
fotografiami, które sprawiają, że po 
książkę sięga się z przyjemnością.

Następnie głos zabrał ks. Zyg-
munt Bochenek, proboszcz parafii 
pw. Maryi Matki Kościoła i św. Jakuba 
Ap. W Brzesku oraz dziekan dekanatu 
brzeskiego w latach 1989 -2004, który 
przedstawił fragmenty opracowanej 
przez siebie recenzji, zamieszczonej 
w książce. Tekst podajemy poniżej.

Gratulacje złożyła ks. Kanoniko-
wi Maria Pagacz, która razem z córką 
Aleksandrą podzieliła się z Autorem 
wiedzą i doświadczeniem, jakie zdobyły 
przy opracowywaniu opublikowanej 
w 2010 r. monografii Bucze koło Brzeska. 
Dzieje wsi i parafii.

Ks. Stanisław Pazdan, proboszcz 
parafii św. Jana Chrzciciela w Radłowie 
w latach 1982 – 2007, kolega Autora, na-
wiązał do słów opracowanej przez siebie 

przedmowy: Honos habet onus – honor 
pociąga ciężar i podkreślił, że każda 
karta tej książki jest potwierdzeniem 
tego, że w pracy duszpasterskiej ks. 
Mariana Wala na rzecz parafii Mok-
rzyska ciężarów nie brakowało nigdy. 
Podejmował je z odpowiedzialnością 
i podporządkowaniem się woli ks. bi-
skupa ordynariusza. Dlatego w imieniu 
czytelników ks. Stanisław Pazdan złożył 

podziękowanie Autorowi monografii 
parafii Mokrzyska za wielki trud 
włożony w jej przygotowanie i życzył 
Autorowi należnego mu honos. 

Ks. Józef Górka, były proboszcz 
z Poręby Spytkowskiej, który zapozna-
wał się z treścią publikacji w trakcie jej 
tworzenia, zwrócił uwagę na to, w jak 
obiektywny i delikatny sposób Autor 
przedstawił trudności duszpasterskie, 
z jakimi borykał się w Mokrzyskach 
podczas tworzenia parafii. Ks. Józef 
Górka był świadkiem zmagań i chwil 
zwątpienia, jakie ks. Wal przeżywał 
w tamtym czasie.

Wyrazy uznania złożyli ks. Maria-
nowi Walowi również przedstawiciele 
władz samorządowych: Stanisław 
Pacura – mieszkaniec Mokrzysk, 
były wicestarosta i radny powiatu 
brzeskiego, Grzegorz Wawryka- 
burmistrz Miasta i Gminy Brzesko 
oraz Marek Kośmider – sołtys 
Mokrzysk.

Podziękowanie i gratulacje wyra-
ziła Autorowi Maria Góra, emeryto-

wana nauczycielka, która opracowuje 
cywilną historię wsi Mokrzyska. Pod-
kreśliła, jak trudne i kosztowne jest 
prowadzenie kwerendy archiwalnej 
oraz pokonywanie własnych słabości 
i zniechęcenia. Po części oficjalnej 
Czcigodny Autor zaprosił  gości na po-
częstunek i długo wpisywał pamiątkowe 
dedykacje.

Aleksandra Pagacz

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mokrzyskach i jej pierwszy proboszcz
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poprzednicy. Z ks. Mikołajem - łączyła 
go także pasja kronikarska. Prowadził 
z wielką dokładnością zapisy dokumen-
tujące powstawanie parafii, rejestrował 
przez prawie 40 lat wkład ludzi, którzy 
tworzyli to materialne i duchowe dzieło. 
Z tej kroniki czerpał później dziesiątki 
informacji i nazwiska tych, którzy z nim 
współpracowali. A jest ich na kartach 
omawianej monografii wiele setek, 
dzięki czemu nabiera ona dodatkowego 
autentyzmu i wiarygodności. Można ją 
porównać do ścian zamku królewskiego 
na Wawelu czy w Bazylice Licheńskiej, 
gdzie zostały wyryte nazwiska budow-
niczych i wspierających.

Wielką zaletą książki „Powstanie 
parafii Mokrzyska” ks. Mariana Wala 
są opisy krajobrazu i topografii. Przy-
pominają one te malownicze zakątki 
wsi wśród zagajników, lasów i resztek 
puszczy, która ciągnęła się niegdyś od 
Krakowa do Sandomierza. O tym ich 
leśnym pochodzeniu świadczą takie 
nazwy okolicznych miejscowości jak Jod-
łówka, Grądy, Bucze czy Przyborów. Od 
nich też pochodzi nazwa „Mokrzyska” 
nawiązująca trafnie do stawów, bagien 
i mokradeł, które przecież i dziś jeszcze 
są tu spotykane. Czytelnik, zwłaszcza 
związany pochodzeniem z tą ziemią, ze 
wzruszeniem dowiaduje się, że miejsco-
wość istniała już w XIV wieku a przez 
pewien czas posiadała nawet prawa 
miejskie.

I oto przyszedł czas, może najważniej-
szy w długiej historii Mokrzysk, kiedy sta-
ły się one, jak to dawniej mówiono „wsią 
kościelną”. Ten proces jest już dziś zakoń-
czony. Dokonał się on za czasów jednego 
pokolenia i pod kierownictwem jednego 
tylko księdza, który duszpasterzował tu 
od 1972 r. do 2007 a proboszczem był od 
1981 r. Taka „długowieczność” jest dziś 
spotykana coraz rzadziej. Ta tradycja 
„długowieczności” utrzymała się w naszej 
Ziemi Brzeskiej. Wspominamy ks. Wła-
dysława Mendralę ze Szczepanowa, ks. 
Jakuba Stosura z Brzeska, ks. Franciszka 
Kazka z Okocimia. A z młodszego poko-
lenia m. in. ks. Stanisława Gutowskiego 
także z Okocimia i ks. Józefa Górkę 
z Poręby Spytkowskiej. W tym szacow-
nym gronie trzeba postawić Proboszcza 
z Mokrzysk, Księdza Mariana Wala. 
Trzeba jednak dodać, że on jako jedyny 
spośród nich, ponadto kierował budową 
kościoła i tworzył parafię.

Jakie było to jego pasterzowanie? 
– Było mocno zakorzenione w lokal-
nej tradycji. Mokrzyska to od dawna 
największa i chyba najzasobniejsza wieś 
parafii szczepanowskiej. I tę pozycję za-
chowuje do dziś. Wszak to miejscowość 
podmiejska, bliska dworca kolejowego. 
Tu chętnie, prawie tak jak w modnym 

Okocimiu ludzie się budują. 
Proboszcz zawsze starał się, aby 
„nowi” integrowali się, wrastali 
we wspólnotę szczególnie przez 
niedzielną mszę, częstą Komunię 
świętą, tradycyjne pielgrzymki 
czy udział w przygotowaniu całej 
parafii do Peregrynacji Obrazu 
MB Częstochowskiej.

Ta więź z Kościołem i ak-
tywność apostolska umacniała 
się w czasie długich lat wal-
ki z władzą komunistyczną 
o utworzenie parafii i budo-
wę świątyni. Komuniści przez 
kilkanaście lat nie pozwalali 
na budowę kaplicy, a kiedy ją 
wzniesiono bez pozwolenia, przez 
długi czas próbowali ją zlikwido-
wać. Ksiądz Marian pisze o tym 
szeroko. Wskazuje na ogromną 
determinację ludzi, którzy wie-
lokrotnie na umówiony sygnał, 
a był nim głos sygnaturki, na-
tychmiast zbiegali się z całej oko-
licy, aby bronić kaplicy przed UB, 
milicją, urzędnikami z Brzeska 
i robotnikami, których zmuszano 
do rozbiórki budowli. Ludzie nie 
płacili kar, bronili wyposażenia kaplicy. 
Dopiero za Gierka złagodzono kurs prze-
ciwko Kościołowi. Wieloletnie starania 
mieszkańców Mokrzysk przyniosły ocze-
kiwany skutek w postaci zezwolenia na 
budowę świątyni. Wtedy bp Ordynariusz 
Jerzy Ablewicz 28 lutego 1972 r. miano-
wał Księdza Mariana Wala opiekunem 
budowy. Rozpoczął się nowy etap działań 
na rzecz powstania parafii. Po półtora 
roku poświęcono kamień węgielny a za 
następne dwa lata w październiku 1975 
r. nastąpiło poświęcenie nowego kościoła 
z udziałem około 6 tysięcy  wiernych 
nie tylko z parafii szczepanowskiej ale 
z całej okolicy, także z Brzeska. Dla pa-
rafian z parafii św. Jakuba w Brzesku 
był to, jakże potrzebny impuls, przykład 
i znak nadziei, że i ich starania o nowy 
kościół będą skuteczne. Ale stało się to 
dopiero w 1980 r.

Ks. Marian pisze obszernie o wyjąt-
kowej roli sióstr zakonnych w życiu 
tworzącej się parafii. Były to Siostry 
Franciszkanki Rodziny Maryi żyjące 
w Mokrzyskach od 1943 r. W ich małej 
kaplicy zbierali się ludzie na msze nie-
dzielne. Siostry prowadziły nabożeństwa 
majowe, październikowe, włączały się 
w katechizację i duszpasterstwo mło-
dzieży. Przez kilkadziesiąt lat (1943-
1977) w dni powszednie chodziły pieszo 
do kościoła w Szczepanowie na mszę św. 
o godz. 6.00. 

Szczególną rolę pełniła przebywa-
jąca w Mokrzyskach aż 27 lat s. Kata-
rzyna Przybytniak. Miała ona bardzo 

dobry kontakt z ludźmi; była bardzo 
szanowana. Zwracano się do niej w dzie-
siątkach spraw. Często była arbitrem 
w konfliktach sąsiedzkich czy kryzysach 
rodzinnych. Na nią w pierwszym rzę-
dzie spadły represje władz w konflikcie 
o kaplicę. Była wielokrotnie wzywana do 
Brzeska na wielogodzinne przesłucha-
nia na UB. Wypuszczano ją w środku 
nocy i musiała pieszo, często w deszczu, 
wracać do Mokrzysk 6 km. 

Ks. Marian pisze: „ Występowała 
w imieniu miejscowej społeczności i na 
nią był kierowany główny atak władz 
komunistycznych… Szykany nie złamały 
odwagi i ducha męstwa s. Katarzyny, 
pozostały po nich tylko trzęsące się ręce 
jako pamiątka bolesnych przeżyć”. Miej-
scowy samorząd nazwał jedną z ulic jej 
imieniem. Jest to chyba jedyna siostra 
zakonna w Powiecie Brzeskim, która 
w ten sposób została uhonorowana.

Druga część monografii mówi o po-
czątkach duszpasterstwa. Warto zwrócić 
uwagę na niektóre nietypowe inicjatywy 
świadczące o trafnym rozpoznaniu zna-
ków czasu i potrzeb środowiska.

Należy do nich w pierwszym rzędzie 
otworzenie w 1990 r. Publicznego Przed-
szkola Parafialnego. Jego geneza sięga 
roku 1987, kiedy to katechizacja odby-
wała się jeszcze poza szkołą w trudnych 
warunkach w domach prywatnych. Dla-
tego postanowiono zbudować w pobliżu 
szkoły dom katechetyczny. Kiedy jednak 
jego ukończenie zbiegło się z powrotem 
religii do szkół, przeznaczono go na 

Siosta Katarzyna Przybytnia
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przedszkole. Ksiądz Proboszcz i jego 
parafianie okazali się w tej sprawie 
prawdziwymi pionierami w skali nawet 
ogólnokrajowej. Dzięki ich uporczywym 
staraniom Ministerstwo Oświaty two-
rzyło pośpiesznie status prawny dla 
placówek tego typu, który później zasto-
sowano w innych parafiach. Dzięki temu 
około 50 przedszkolaków ( dziś jest ich 
ponad 100) mogło rychło korzystać z tak 
potrzebnej placówki wychowania ogólne-
go i religijnego. Nic dziwnego, że Autor 
z wdzięcznością wspomina wsparcie wielu 
ludzi, zwłaszcza z ówczesnego samorządu 
Miasta i Gminy Brzesko, w którym wtedy 
pracowała p. Maria Kociołek założy-
cielka pierwszego w diecezji brzeskiego 
oddziału Katolickiego Stowarzyszenia 
Wychowawców.

Parafianie Mokrzysk byli także w na-
szym regionie pionierami utworzenia od-
działu Akcji Katolickiej. Myślę, że było to 
ułatwione trwaniem żywej jeszcze pamięci 
o przedwojennym bardzo dynamicznym 
środowisku Akcji właśnie w Mokrzyskach. 
Jej członkowie zbudowali nawet specjalny 
dom dla AK i KSM, w którym odbywały 
się festyny, przedstawienia, kursy rolniczo 
– sadownicze, czy próby własnej orkiestry. 

A z kolei pośród członków obecnej, odno-
wionej AK łatwo było znaleźć chętnych, 
którzy już w 2001 r ( w liczbie 7 ) podjęli 
z wielką gorliwością posługę nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św.

Wspomnijmy jeszcze o nowatorskim 
przygotowaniu młodych do bierzmowa-
nia. Ks. Marian podjął i praktycznie 
zweryfikował u siebie inicjatywę naszego 
„Wzrastania”, które prowadziło wtedy 
akcję „Czekając na bierzmowanie – czytaj-
cie ,,Wzrastanie”. Kandydaci z Mokrzysk 
przez szereg  lat nie tylko czytali nasz 
miesięcznik ale zapoznawali się na co 
dzień z życiem parafii i pracowali dla 
niej m. in. opiekując się kwiatami przy 
kościele, sprzątając go, czy porządkując 
cmentarz.

Czytając monografię Mokrzysk za-
dawałem sobie nieraz pytanie, co było 
leitmotivem – motywem przewodnim 
tej wieloletniej pełnej poświęcenia pracy 
proboszcza i licznych współdziałających 
z nim ludzi. Co było – posługując się 
językiem biblijnym – ożywiającym ich 
charyzmatem?  Wydaje mi się, że trafną 
odpowiedz znalazłem na końcu książ-
ki, w aneksach, gdzie Autor umieścił 
obszerną relację ze swego ubiegłorocz-

nego Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, 
którego uwieńczeniem były uroczysto-
ści w Mokrzyskach na początku lipca. 
Otóż w pierwszy piątek tegoż miesiąca, 
w którym cały Kościół obchodzi dorocz-
ną Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, Ksiądz Jubilat Marian 
Wal wygłosił homilię niejako w wigilię 
swego oficjalnego Jubileuszu, który 
parafia celebrowała w niedzielę 3 lipca 
w dzień odpustu. W tej homilii mówił 
o Sercu Bożym i kapłaństwie. Jest ona 
wzruszającym świadectwem jego miłości 
do Chrystusa i Kościoła, szczególnie 
tej małej jego cząstki, którą jest para-
fia Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mokrzyskach. Można ją także nazwać 
testamentem duchowym kapłana, który 
odszedł na emeryturę. Dobrze się stało, 
że tekst homilii został zamieszczony na 
końcowych stronach książki. 

Należałoby zalecać, aby nie tylko 
przeczytali ją wszyscy, którzy będą 
zapoznawali się z monografia ale aby 
wielokrotnie czytali ją i rozważali daw-
ni, obecni i przyszli członkowie Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ks. Zygmunt Bochenek
Fot. arch. Informator Brzeski

Obok Ks. Mariana Maria Pagacz i Aleksandra Pagacz
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WĘDRÓWKA PO IWKOWEJ

Adam Gutowicz (www.agutowicz hg.pl), miłośnik gór i turystyki krajoznawczej, 
uczestnik  i wielokrotny laureat konkursów fotograficznych, od wielu lat członek 
Związku Polskich Fotografów Przyrody – to nasz dobry znajomy. Gościliśmy go 
wielokrotnie na łamach „Kościoła nad Uszwicą”. W tym wiosenno – letnim numerze 
wędrujemy razem z nim po Iwkowej i okolicy - jego ziemi rodzinnej, gdzie mieszkał 
do 15 roku życia i gdzie bardzo często wyjeżdża, obecnie mieszkając w Brzesku. 
Na okładce – krajobraz Iwkowej utrwalony tuż przed zachodem słońca.
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Ze starodawnej 
przypowieści

W okolicy tej, gdzie obecnie gmina iwkowska leży, 
były niegdyś wielkie lasy, a była to okolica samemi 
drzewami, iwki zwanymi, zarośnięta. Rządy, jakie 
na ten czas były, pozwoliły 60 ludziom lasy te wyko-
pywać, a ile morgów każdy sobie wykopał, na tem się 
osiedlił i nazwał grunt ten ROLĄ. A że było 60 ludzi, 
zatem wyrobili 60 ról i dali każdej nazwę od  swojego 
nazwiska, które to role do dnia dzisiejszego się znaj-
dują, a od tych drzew –lasów iwki- dali nazwę wsi 
Iwkowa …”

(K. Matyas, 1904 r.) 

Oto kilka takich nazw ról-ulic w dzisiejszej Iwkowej:
Bodkowo, Dudowo, Duśkowo, Jagustynowo, 
Piekarzowo, Wronowo, Zięciowo.
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Sięgająca swoją tradycją począt-
ków XV w parafia pod wezwaniem św. 
Prokopa Opata w Jadownikach w dniu 
29 kwietnia 2012 r. stała się miejscem 
rozpoczęcia sezonu motocyklowo - rowe-
rowego. Prowadzona przez Ks. Mariusza 
Florka młodzież gimnazjalna, wspólnie 
z grupą motocyklistów z Jadownik, zor-
ganizowała pierwszą tego typu imprezę 
na terenie powiatu brzeskiego. Spotka-
nie rozpoczęła Msza Święta w intencji 
licznie przybyłych użytkowników jedno-
śladów. Po poświęceniu pojazdów mury 
świątyni zadrżały, kilkaset maszyn 
zgromadzonych wokół kościoła z łomo-
tem równym startującemu myśliwcowi, 
ruszyło na trasę po okolicy. Mieszkańcy 
Jadownik, Brzeska, Szczepanowa oraz 
Sterkowca mogli podziwiać eskortowany 
przez policję kilkuminutowy przejazd. 
Ryk silników szum opon oraz dźwięki 
klaksonów wielu mieszkańcom prze-
rwały niedzielny posiłek, gromadząc ich 
licznie wzdłuż trasy przejazdu. Wykute 
ze stali, obdarzone duszą spalonych 
oktanów maszyny, prowadzone przez 
odzianych w skóry oraz gore-texowe 
kombinezony jeźdźców wzbudzał za-
chwyt i podziw mieszkańców.  Swój 
przejazd ulicami Jadownik zainicjowała 
też grupa rowerzystów, promując zdro-
wy tryb życia oraz sposób nie tylko na 
aktywny wypoczynek, lecz również orga-
nizację lokalnej komunikacji publicznej. 
Najmłodsi natomiast pokonali swoją 
mini trasę przed plebanią wykazując 
się niezwykłą sprawnością. 

Na terenie plebanii oprócz motocykli 
oraz kilku zgromadzonych zabytkowych 
samochodów, prezentowały się na scenie 
lokalne zespoły taneczno muzyczne. 
Strażacy jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Jadownik oraz z Komendy 

Młodzież zatrzęsła świątynią i całą okolicą
 – rozpoczęcie sezonu motocyklowego Jadowniki 2012

Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Brzesku, zorganizowali pokaz działań 
ratowniczo gaśniczych. Mogliśmy zo-
baczyć sposoby wykonywania dostępu 
do osób poszkodowanych, uwięzionych 
w pojeździe oraz techniki działań gaś-
niczych.  W trakcie występów i pokazów 
prowadzono szereg niecodziennych licy-
tacji. Nowych właścicieli znalazł mały 
szczeniak, para czubatych kur, baran 
kameruński, jajo strusia, gołąb, które-
mu nabywca niezwłocznie podarował 
wolność, okolicznościowe koszulki oraz 
szereg innych ciekawych przedmiotów. 
Kulinarne gusta uczestników, trwającej 
do godziny 21.00 imprezy zaspokajała 
bogata oferta gastronomiczna, przygo-
towana dzięki życzliwości Gimnazjum 
w Jadownikach przez Panie pracujące 
w kuchni to bigos i wojskowa grochówka, 
które rozchodziły się natychmiast serwo-
wane przez Koło Gospodyń i rodziców 
młodzieży z grupy oraz domowe wypieki, 

a także różnorodne potrawy 
z grilla. Dla motocyklistów 
był darmowy bigos i wojsko-
wa grochówka.  

Zdecydowanie najbar-
dziej emocjonującym ele-
mentem było rozstrzygnię-
cie loterii fantowej, w której 
nabywca za każdy los otrzy-
mywał upominek. Spośród 
kilkudziesięciu cennych 
nagród trzy najważniejsze 
to robot kuchenny, rower 
turystyczny oraz skuter 
marki „ROMET”.  Nagro-
dy te rozlosował Starosta 
Brzeski Pan Andrzej Po-

tępa, który objął swym patronatem 
naszą imprezę oraz gospodarz miejsca 
Proboszcz Parafii św. Prokopa Ks. Prał. 
Tadeusz Górka.

W tym dniu najważniejsi byli moto-
cykliści, którym gorąco dziękujemy za 
udział. Blisko pięciuset dotarło do nas 
z wielu bardzo odległych miejsc w Polsce, 
by wraz z Bogiem przez kolejny sezon 
nawijać asfalt na koła swoich motocykli. 
Szczególne słowa uznania należą się 
jednak młodzieży pod przewodnictwem 
Księdza Mariusza – to im zawdzięczamy 
to szczególne spotkanie, jakiego w swej 
blisko trzydziestoletniej motocyklowej 
przygodzie nigdy nie doświadczyłem. 
Dokonali rzeczy niezwykłej, przygotowali 
imprezę, która ściągnęła nie tylko motocy-
klistów, spotkanie na plebani zgromadziło 
całe rodziny od maluszków w wózkach 
po nasze babcie i dziadków. Organizując 
otwarcie sezonu motocyklowego, zbierali 
środki na wakacyjną oazę, a ponad-
to zintegrowali przy wspólnej pracy 
i zabawie szereg działających na terenie 
miejscowości organizacji społecznych, jak 
strażaków OSP, Społeczność Gimnazjum 
w Jadownikach, które włączyło się w wie-
lu wymiarach, Zespół Jadowniczanie, 
Zespół młodzieżowy Alternatywa, Panie 
z Koła Gospodyń, grupy młodzieżowe oraz 
pasjonatów jednośladów. 

W imieniu Grupy Młodzieżowej 
z Jadownik chciałem wyrazić słowa 
podziękowania dla wszystkich, którzy 
w jakikolwiek sposób wspierali nas 
w przygotowaniu i organizacji rozpo-
częcia sezonu motocyklowo rowerowego 
- Jadowniki 2012.   

 Wojciech Podleś 
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4 maja po długiej chorobie zmarła 
Grażyna Mleczko, wieloletnia sołtys 
Okocimia. Urodziła się 7 lipca 1959 roku 
i całe swoje życie związała z rodzinną 
wsią. Tu tańczyła i śpiewała w zespole 
folklorystycznym „Okocanie”. Tu też 
założyła rodzinę i wychowywała dzieci. 
W 1999 roku objęła funkcję sołtysa i 
sprawowała ją do 2010 roku. W ostatnim 
głosowaniu otrzymała 100 proc. głosów 
zebrania wiejskiego. Niemal od początku 
jego powstania należała do Stowarzy-
szenia Miłośników Ziemi Okocimskiej, 
a przez dziewięć lat była członkiem za-
rządu organizacji. Podejmowała szereg 
działań na rzecz środowiska lokalnego. 
Przez kilka lat pełniła również funkcję 
przewodniczącej Społecznego Komitetu 
Kanalizacji. Włączała się w inicjaty-
wy stowarzyszenia i rady sołeckiej 
- w organizację corocznego Babskiego 
Combra, pikniku i majówki. Posiadała 
umiejętność łączenia . mieszkańców w 
realizacji wspólnych celów. Jej- zmysł 
organizatorski oraz osobisty przykład 
przyciągały coraz to nowe osoby. W gru-
pie tej były zarówno osoby starsze, ale 

Wspomnienie o śp. Karolinie Mleczko
również młode, co napawało nadzieją, 
że kontynuacja podjętych inicjatyw nie 
zostanie zaniechana. Jej działalność 
doceniło również   jury konkursu na 
najlepszego sołtysa Małopolski, którego 
laureatem była dwukrotnie. Cechowała 
ją serdeczność i otwartość. Jej dom 
rodzinny zawsze był pełen ludzi. Nie 
zmieniło się to również wtedy, kiedy w 
ubiegłym roku zrezygnowała  z ubiega-
nia się o kolejną kadencję. 

Franciszek Brzyk 
Prezes Stowarzyszenia Miłośników, 

Ziemi Okocimskiej 

Pani Grażyna Mleczko pozostanie w 
naszej pamięci jako osoba ciepła, miła, 
bardzo życzliwa, oddana swojej pracy. 
Wielokrotnie  dawała wyrazy ogromnej 
życzliwości poprzez współpracę ze śro-
dowiskiem i organizacjami działającymi w 
Okocimiu, tj. Stowarzyszeniem Miłośników 
Ziemi Okocimskiej, Strażą Pożarną, Radą 
Duszpasterską oraz Szkołą. Często orga-
nizowała różnorodne imprezy, atrakcyjne 
wyjazdy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. 
Była inicjatorką zabaw sylwestrowych, 

„Babskiego Combra”, 
„Skubania pierza”, 
zabaw choinkowych, 
okolicznościowych 
spotkań dla dzieci 
i społeczności Oko-
cimia.

Zawdzięczamy 
jej  działalność na 
rzecz modernizacji 
naszej miejscowo-
ści, która z roku na rok piękniała i nabie-
rała blasku.

Mimo swojej choroby, zawsze służyła 
dobrą radą i nigdy nie odmówiła pomocy. 
Bez względu  na szerokość geograficzną, 
bez względu na wiedzę i dokonania, cier-
pienie ludzi, którzy tracą bliskich jest 
podobne. Czasem śmierć osoby bliskiej 
spaja ludzi bardziej niż samo życie.

My także łączymy się w bólu po 
stracie osoby, którą wszyscy znali i sza-
nowali jako wspaniałego człowieka.

Dyrekcja, Pracownicy i Ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawo-

wej  w Okocimiu

15 kwietnia s. M. Domicela Sowińska od 12 lat peł-
niąca w parafii Uszew funkcję organistki, animatorki  
grupy modlitewnej św. Józefa oraz opiekunki Dziewczęcej 
Służby Maryjnej obchodziła jubileusz 50 - lecia złożenia 
ślubów zakonnych w Zgromadzeniu Sióstr Józefitek.  
Uroczystej sumie odprawianej w intencji Jubilatki prze-
wodniczył ks. proboszcz Jan Kudłacz. Liturgię ubogaciły 
swoim śpiewem siostry juniorystki z Tuchowa, które 
przybyły wraz z siostrami z domu prowincjalnego. Nie 
zabrakło także rodziny Siostry. Jubilatki oraz oddanych 
jej parafian. Po Mszy św. s. Domicela otrzymała serdecz-
ne życzenia od ks. proboszcza,  rady parafialnej, grupy 
modlitewnej św. Józefa, scholi, oraz zespołu „Uszwianie”, 
który wyśpiewał je na ludową nutę.  Na zakończenie 
uroczystości Siostra Jubilatka wyraziła wdzięczność 
Panu Bogu, Zgromadzeniu, rodzinie, duszpasterzom 
i parafianom za wszelkie otrzymane dobro.

Czcigodna Siostro Domicelo, wyrażając wdzięczność 
za Siostry obecność, pracę, uśmiech i dobre słowo życzymy 
zdrowia, wytrwałości i potrzebnych łask w realizowaniu 
zakonnego powołania. Niech Pan Bóg otacza  Siostrę 
swoją opieką i błogosławi we wszystkich poczynaniach. 
Szczęść Boże!

Teresa Czesak

Złoty jubileusz ślubów zakonnych
„Powołanie zakonne jest dowodem szczególnej miłości Pana Boga.”

Ks. Zygmunt Gorazdowski
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Witaj
Najświętsza Pani Gosprzydowska,

Królowo  dusz ludzkich,
Opiekunko wiernych Tobie,

Wzorze cierpliwości,
Przewodniczko czystej miłości,

Korono serc małżeńskich,
Nauczycielko bezinteresownej miłości,

Strażniczko jedności,
Wspomożycielko zatroskanych rodziców,
Matuchno nienarodzonych dzieci,

Natchnienie uczących się,
Powierniczko najskrytszych myśli,

Przyjaciółko wierna w smutku i radości,
Światło zbłąkanych

rozjaśniające mroki serc naszych,
Matko dobrej przemiany,
Nadziejo uzależnionych

uzdrawiająca na duszy i ciele,
Podporo złamanych na duchu,

Towarzyszko samotnych
wypełniająca sensem życie,

Matko Najwyższego Kapłana
i naszych pasterzy,

przemieniająca w Chrystusie.
Wysłuchaj nas - prosimy.

D.S.

Przed trzema laty, 26 maja 2009 r. 
parafia Gosprzydowa witała Matkę. Po 
kilku miesiącach pobytu w pracowni 
konserwatorskiej, na miejsce w ołtarzu 
głównym powrócił obraz Matki Bożej. 
Wielkie to było święto, podniosły na-
strój, znakomici goście uczestniczyli 
w Najświętszej Ofierze sprawowanej 
przez ówczesnego biskupa ordynariusza  
Wiktora Skworca. 

Przed 60 – cioma laty – w 1952 r. 
też była podobna uroczystość. Wówczas 
na powitanie, powracającego z pracowni 
w Krakowie Obrazu, parafianie przystro-
ili drogę, zorganizowali konny orszak po-
witalny. Na klęczkach, ze łzami w oczach 
witali Matkę, która w gosprzydowskim 
kościele obrała sobie miejsce, aby stąd 
otaczać opieką wierny Jej lud. 

Dziś parafia przygotowuje się do 
peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej 
Gosprzydowskiej.  We wrześniu Ma-
ryja w łaskami słynącym wizerunku 
rozpocznie wędrówkę po ukochanej od 
wieków ziemi. Zawita do każdej rodziny, 
aby zapewnić o swojej Matczynej miłości, 
wysłuchać, pocieszyć i wskazać drogę do 
Chrystusa.

5 maja b.r. rozpoczęła się w parafii 
Wielka Nowenna. Podczas Mszy św. o godz. 
2000 homilię wygłosił ks. Artur Ważny 
– proboszcz z parafii NMP Królowej Pol-
ski w Tarnowie – Mościcach. Kaznodzieja 
zachęcał, aby peregrynacja obrazu Matki 
Bożej stała się okazją do wypełnienia pust-
ki w naszych domach. Opowiedział historię 
kardynała Kolonii Joachima Meisnera, 
który jako dziecko stracił ojca. 

„Matka wychowywała czterech synów. 
Kiedy najstarszy z nich zaczął pracować, 
często  po powrocie do domu zaglądał do 
pokoju i pytał: „Nie ma jeszcze nikogo?” 
- Jak to nikogo - przecież my jesteśmy! 
- odpowiadali trzej bracia. A on ciągle 
pytał : „Nie ma jeszcze nikogo?”  

Tak było zawsze, gdy nie było Matki. 
Nie było Tej, która jest sercem domu. Do 
dziś w wielu domach jest podobnie. Tak 
wielu bliskich ludzi dookoła. Jednak nie 
są oni w stanie wypełnić pustki, która 
pojawia się, gdy zabraknie matki. 

Korzystając ze słów wypowiedzia-
nych w hymnie uwielbienia Boga 
„Magnificat” kaznodzieja przedstawił 
obraz Maryi, która uczy o Bogu, która 
przyjmuje Jego scenariusz bez pytań 
i wątpliwości. Maryja nie zadaje pytań. 
Ona wierzy, uwielbia Boga i służy Mu 
z pokorą. 

Współczesny człowiek, zapatrzony 
we własne możliwości, odrzuca istnienie 

WYPEŁNIĆ PUSTKĘ…

Boga. Maryja zaś wskazuje, że Bóg istnie-
je. Ważne jest abyśmy zaufali i uwierzyli, 
że Bóg zawsze jest po naszej stronie. Na-
wet wtedy, gdy w naszym odczuciu jawi 
nam się jako przeciwnik - to tylko dlate-
go, że ma na względzie nasze najwyższe 
i ostateczne dobro - wieczne zbawienie. 
Bóg Miłosierny, nie tylko oczyszcza, 
ale przede wszystkim obdarza dobrem. 
My często tego dobra nie dostrzegamy. 
Sobie przypisujemy siły i zdrowie, urodę 
i mądrość, piękno i wszelkie dobro tego 
świata. To, że rano wstajemy, że widzi-
my piękny świat, że możemy chodzić, 
porozumiewać się, śmiać się i płakać. 
Nie pamiętamy, że każdy nasz oddech, 
każda chwila jest darem Stwórcy, który 
swoją miłością ogarnia świat.

Po Mszy św. był apel jasnogórski 
i modlitewne czuwanie. U stóp Pani 
Gosprzydowskiej licznie zgromadzeni 
parafianie przedstawiali prośby i dzięk-
czynienie. Po apelu wszyscy udali się 
w procesji na kolanach za ołtarz, aby 
w ten sposób wyrazić swoją cześć i uwiel-
bienie Bogu i Matce Najświętszej.

Zapraszamy do uczestnictwa w no-
wennie w kolejnych miesiącach - 2 czerw-
ca, 7 lipca, 4 sierpnia, 8 września o godzi-
nie 20.00. 

Ewa Prus

W  związku z przygotowaniami do 
peregrynacji obrazu, ks. Proboszcz ogłosił 
konkurs literacki. Wpłynęło kilkadziesiąt 
prac. Opracowana broszura z wierszami, 

pieśniami, modlitwami do Matki Bożej 
Gosprzydowskiej będzie wędrować wraz 
z obrazem, służąc jako modlitewnik pod-
czas peregrynacji. 
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Rozalia:
Najbardziej utkwiły mi w sercu słowa 
z kazania bpa Antoniego Dydycza, jakie 
wygłosił przed kościołem św. Aleksan-
dra. „ Wiele z naszych historycznych do-
świadczeń poruszało umysły wybitnych 
działaczy, a nawet świętych. Pomyślmy 
o bł. Janie Pawle II, o żywej obecności 
w stolicy Sługi Bożego Kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego, o bł. Jerzym Popie-
łuszce. To samo można mówić o dniu 
dzisiejszym. Chociażby przy takim 
spotkaniu jak to, w którym uczestniczą 
tysiące ludzi, różnych wiekiem zawsze 
z biało-czerwoną flagą, z krzyżem na 
sercu, z modlitwą na ustach, a jak 
trzeba to i z pieśnią… Przyszliście, aby 
dać świadectwo prawdzie, aby walczyć 
o sprawiedliwość, aby nie dopuścić do 
rozpanoszenia się kłamstwa (…)”

Irena:
Kochani, wierzcie mi, że nie bolały mnie 
nogi, mimo, że szliśmy parę godzin, 
gdyż trasa przemarszu była długa. Nie 

Marsz w obronie TV TRWAM
Wrażenia z pobytu pielgrzymów w Warszawie z 21.04.2012

umiem opisać swoich 
przeżyć. To największy 
marsz, w którym bra-
łam udział… 

Tadeusz:
Każdy człowiek: stary 
i młody, zdrowy i chory 
– każdy jest potrzebny 
dla Kościoła. Cieszę się, 
że pojechałem bronić 
słusznej sprawy. Dołą-
czyłem do olbrzymiej 
grupy ludzi myślących 
tak samo – jak wielka prawdziwa 
rodzina. Tę podróż będę pamiętał do 
końca życia.

Teresa:
Media powinny być głosem narodu. 
Gdy chcą nas pozbawić jedynej  katoli-
ckiej stacji TV – musimy walczyć. My, 
mieszkańcy Brzeska, też dołączyliśmy 
do ponad 2 mln podpisów złożonych 

w KRRiTV.  Pojechaliśmy na „marsz”. 
Nie chcieliśmy stać z boku... Śpiewali-
śmy wraz z innymi pieśni i skandowa-
liśmy: „Nie oddamy wam TV TRWAM”, 
„Wolne media”, „Bóg, honor, Ojczyzna”. 
Wśród uczestników tej patriotyczno 
– religijnej manifestacji panowała atmo-
sfera solidarności, życzliwości i miłości 
– stanowiliśmy jedną wspólnotę ludzi 
wiernych do końca…

Dnia 15 kwietnia bieżącego roku 
parafia Miłosierdzia Bożego w Brzesku 
obchodziła uroczystości odpustowe. Z tym 
jakże szczególnym świętem kultu Bożego 
Miłosierdzia splotło się  jeszcze jedno 
wyjątkowe wydarzenie, mianowicie uro-
czyste wprowadzenie do świątyni relikwii 
bł. Jana Pawła II, wielkiego orędownika 
i czciciela Miłosierdzia Bożego.Uroczystej 
mszy świętej o godzinie 11.30, przewodni-
czył pochodzący z Wadowic ksiądz infułat 

Święty wśród nas… 
Bronisław Fidelus. W uroczystej procesji 
rozpoczynającej Eucharystię relikwie 
Błogosławionego zostały wniesione przez 
ks. Wojciecha Wernera, proboszcza  parafii 
i umieszczone na stoliku przykrytym bia-
łym obrusem, na którym znajdowały się 
dwie zapalone świece. Srebrny relikwiarz 
z papieskim herbem, w formie rąk splecio-
nych na charakterystycznym krzyżu, który 
doskonale znamy z czasu pontyfikatu Jana 
Pawła II, robił wielkie wrażenie.

Ksiądz infułat w swoim krótkim 
przywitaniu zaznaczył, iż  osobiście znał 
Papieża Polaka, jeszcze jako profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, dlatego 
tak ważnym jest dla niego uczestnictwo 
w tej Mszy świętej. Również w swojej  
homilii wspominał postać naszego wiel-
kiego Rodaka, który trzykrotnie odwie-
dził Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie Łagiewnikach, obchodzącego 
w tym dniu również swoje uroczystości 
odpustowe. Niewątpliwie młodzieżowy 
chór parafialny, który ubogacał msze św. 
pieśniami papieskimi, pomógł wiernym 
w lepszym i głębszym przeżywaniu Eu-
charystii. Mszę zakończyła procesja wokół 
kościoła, po której nastąpiło ucałowanie 
relikwii błogosławionego Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Specjalna tablica, która 
ma upamiętniać tę uroczystość została 
zamieszczona po lewej stronie ołtarza  
obok obrazu Matki Boskiej Bolesnej. 
Widnieją na niej słowa aktu zawierzenia 
świata Miłosierdziu Bożemu wypowie-
dziane w sanktuarium w Łagiewnikach 
17 września 2002 roku: 

„Boże, Ojcze miłosierny, Który ob-
jawiłeś Swoją miłość w twoim  synu 
Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas 
w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie 
zawierzamy dziś losy Świata i każdego 
człowieka”. 

Mariola Niemczak
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Fragmenty Homilii Maryjnej
1 . Kilka lat temu w mediach, zwłasz-
cza u nas w Małopolsce, była głośna, 
nietypowa inicjatywa burmistrza Ryglic 
koło Tuchowa – małej miejscowości, 
która wtedy właśnie otrzymała prawa 
miejskie. Mianowicie  przy rekonstrukcji 
rynku zbudowano fontannę  i ustawiono 
przy niej kilka rzeźb: starszej kobiety, jej 
córki  w stanie błogosławionym    i kilku-
letniego wnuczka. Wszyscy stoją zwró-
ceni do wylotu szosy z Tarnowa, skąd 
przyjeżdżają  autobusy i samochody 
osobowe. Tarnów dla małych Ryglic jest 
„oknem na świat”: na Kraków, Warsza-
wę, zwłaszcza kraje Zachodniej Europy, 
gdzie, jak mówił pierwszy burmistrz Ry-
glic, Bernard Karasiewicz: „W ostatnich 
latach za chlebem do Irlandii, Włoch, 
Niemiec czy Austrii wyjechało ok. 30% 
mieszkańców”. Twórca tego nietypowego 
pomnika emigranta, Jacek Kucaba, tar-
nowski rzeźbiarz, który niedawno został 
prezesem Polskiego Związku Artystów 
Plastyków , w swym dziele próbował 
wyrazić powszechną codzienną rzeczy-
wistość w Ryglicach, okolicy a właściwie 
w setkach miejscowości całej Polski: 
zjawisko wyjazdów zarobkowych, zwłasz-
cza mężczyzn. Postacie wokół fontanny 
obrazują oczekiwanie na powrót kogoś 
bliskiego: na weekend, urlop, święta, 
czy może po kilkuletniej nieobecności 
po zakończeniu kontraktu. W zamyśle 
burmistrza i twórcy, rynek, fontanna 
z ławeczkami i same rzeźby mają być 
miejscem symbolicznym, gdzie rodziny 
będą się żegnały z bliskimi, którzy wy-
jeżdżają, witały ich po powrocie i - oby to 
zdarzało się jak najrzadziej -bezskutecz-
nie wyglądały ich przyjazdu. 

2. Osiem lat temu 1 maja 2004 r., 
po wejściu Polski do Unii Europejskiej, 
zaczęły się wciąż narastające wyjazdy 
zarobkowe. Ludzi zameldowanych dalej 
w kraju, a jednak przynajmniej od roku 
nieobecnych,  było wg GUS-u w 2010 
roku ok. 2 mln. Aż 54% Polaków ma 
w rodzinie kogoś, kto wyjechał za pracą 

NASZA TROSKA 
O EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ

za granicę. Ryglicki pomnik to także 
współczesna replika innego, tym razem 
literackiego pomnika naszych emigran-
tów, jakim była powstała w początkach 
XIX wieku romantyczna ballada Adama 
Mickiewicza „Powrót taty”.

3.Trzeci Maja…  Zbieramy się dziś 
w kościołach, aby dziękować Bogu Przed-
wiecznemu za Maryję, Bogarodzicę, za 
to, że nasz naród od początku, od Chrztu 
Polski ma w Niej „przedziwną pomoc 
i obronę”. W tegoroczne święto Maryi 
Królowej Polski chcemy uświadomić 
sobie, że jest Ona także Matką i Opie-
kunką Polaków i ludzi narodowości 
polskiej,  przebywających poza granica-
mi , różnego rodzaju emigrantów. Tych 
najstarszych, uciekinierów przed fa-
szyzmem i komunizmem z  1939 i 1945 
roku, emigracji solidarnościowej i stanu 
wojennego i wreszcie tych, liczących 
ok. 2 mln, zwłaszcza młodych, którzy 
wyjechali po wstąpieniu Polski do UE 
– stanowiących emigrację zarobkową.

 4.O tych bardzo ważnych i trud-
nych sprawach emigracji zarobkowej 
pisał rok temu, właśnie na uroczysto-
ści Maryi Królowej Polski (3.05.2011) 
były ordynariusz diecezji bp Wiktor 
Skworc. Czytamy w jego liście pa-

sterskim o niekorzystnych zmianach 
wokół nas: pustoszeją gospodarstwa 
i domy, przybywa pól stojących odło-
giem. Wyjeżdżają fachowcy budowlani, 
lekarze, studenci i absolwenci wyższych 
uczelni. A państwo, my wszyscy, na 
tym tracimy, bo ich wykształciliśmy. 
Młodzi w Anglii i w innych krajach 
rodzą dzieci, a u nas szkoły się wy-
ludniają, są zamykane. „Emigracja 
– pisał bp Skworc – nierzadko osłabia 
i zrywa więzi z Bogiem, z najbliższymi,  
z miejscem pochodzenia,  z polskością, 
parafią. Relacje małżeńsko – rodzinne 
ulegają wykrzywieniu i osłabieniu. Po-
zostawione dzieci czy młodzież, których 
wychowaniem próbują zająć się babcie, 
dziadkowie, nauczyciele i katecheci , 
boleśnie odczuwają, że nikt i nic nie jest 
w stanie zastąpić im rodziców”. Do tego 
testamentu duchowego i apelu odcho-
dzącego biskupa ordynariusza dodajmy 
jeszcze drugi fakt. Oto w jesieni ubiegłe-
go roku delegatem Komisji Episkopatu 
Polski do spraw duszpasterstwa naszych 
emigrantów  - Polonii rozproszonej na 
całym świecie a  liczącej ok. 20 milionów 
-  został mianowany biskup pomocniczy 
naszej tarnowskiej diecezji Wiesław 
Lechowicz.
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Wszyscy odpowiadamy 
za emigrację zarobkową 
Drodzy Czytelnicy! Te dwa wydarzenia 
uznaliśmy w naszej brzeskiej Rodzinie 
Kolpinga za ewangeliczny znak czasu, 
za głos Kościoła skierowany do nas, aby-
śmy wspierali troska pasterską naszych 
biskupów i księży pracujących zwłaszcza 
w Brzesku i na Ziemi Brzeskiej. Chcemy 
tym samym poszerzyć działalność nasze-
go Centrum Wsparcia dla Bezrobotnych, 
które w dużej mierze z myślą o przygoto-
wujących się do wyjazdu za granicę pro-
wadziło kursy komputerowe i językowe 
oraz poradnictwo zawodowe.

Chcemy w pierwszym rzędzie po-
magać w zakresie przygotowania ludzi 
do wyjazdów zarobkowych, aby z jednej 
strony nawiązywali dobry kontakt 

z duszpasterstwem polonijnym, działa-
jącym w kraju, do którego wyjeżdżają, 
a z drugiej strony, aby utrzymywali 
łączność ze swoja dotychczasową parafią 
i rodziną, która pozostaje w Polsce.

Dzieło Kolplinga, którego cząstką 
jest nasza Rodzina Kolpinga powstało 
przed 150 laty aby otaczać opieką socjal-
ną i duszpasterską robotników, którzy 
w połowie XIX wieku wędrowali „za 
chlebem” przenosili się zwykle z małych 
miejscowości także Śląska, Wielkopolski 
i Pomorza należących wtedy do Zaboru 
Pruskiego – do powstających w Zagłębiu 
Ruhry (Kolonia, Essen, Dusseldorf), czy 
w Westfalii – ośrodków przemysłowych, 
do hut, stalowni, tkalni.

Drugim bardzo bogatym źródłem 
doświadczeń jest dla nas prowadzony 
od lat przed II wojną światową przez 

Zgromadzenie Chrystusowców  Ruch 
Apostolatu Emigracyjnego, z którym 
nawiązaliśmy współpracę. Powstała 
przy naszej Rodzinie Kolpinga grupa  
inicjatywna zaprasza zainteresowanych 
nie tylko przygotowujących się do wyjaz-
du i ich rodziny, ale także wolontariuszy 
do nawiązania z nami kontaktu w biu-
rze Kolpinga w każdą środę w godz. 
10:00 – 11:00, lub telefonicznie, nr tel. 
14 68 623 02. Zapraszamy także na 
nasze nabożeństwa w Farze Brzeskiej 
pt. „Godzina Łączności Modlitewnej 
z Polonią”. Pierwsze było 29 maja, 
najbliższe odbędzie się 19 czerwca 
o godz. 19:00.

Gorąco zapraszamy!

Ks. Zygmunt Bochenek
prezes Rodziny Kolpinga  

Uroczystości tego dnia rozpoczęła 
nadzwyczajna sesja rady miejskiej, 
podczas której Ksiądz Prałat Ta-
deusz Górka – proboszcz parafii 
pod wezwaniem Św. Prokopa Opata 
w Jadownikach otrzymał honoro-
we obywatelstwo Miasta Brzeska, 
w uznaniu jego licznych działań 
podejmowanych dla dobra parafii 
i społeczności lokalnej, za szczególną 
troskę o zabytkowe obiekty sakralne, 
a także za koordynowanie pracy Pa-
rafialnych Oddziałów Caritas w deka-
nacie brzeskim. Swoją postawą zdobył 
szerokie uznanie parafian. Dał się 

Odznaczeni  i wyróżnieni w dniu 3 Maja

poznać jako dobry gospodarz, kapłan 
oddany swojej posłudze, i sprawom 
społeczno – gospodarczym.

Gratulujemy i życzymy Bożych łask 
w dalszej pracy.

Medal na Wstędze za Zasługi dla 
Miasta Brzeska odebrał malarz amator, 
Pan Michał Mleczko. Po wielu latach 
pracy na stanowisku geodety i topo-
grafa, m.in. w Urzędzie Powiatowym 
w Brzesku dopiero na emeryturze zaczął 
realizować swoją wielką pasję życiową 
– malarstwo. Do tej pory namalował 
około 820 obrazów. Jego prace trafiały 
do Austrii, Francji, Holandii, Niemiec 

Republiki Kongo, do Stanów Zjednoczo-
nych i na Ukrainę.

 „Od blisko 25 lat maluje i jego obra-
zy znajdują się praktycznie na całym 
świecie. Jego obraz Miłosierdzia Bożego 
jest w ołtarzu głównym kościoła w Kon-
go- przypominał burmistrz Wawryka. 
- Sam miałem przyjemność ofiarować 
jego obraz Ojcu Świętemu”.

 Drugim odznaczonym był działacz 
niepodległościowy, Pan Jan Opiła. 10 
maja 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej. 
Brał udział w akcjach zbrojnych, między 
innymi : „III-Most”, w zgrupowaniu „Bu-
rza” i wielu innych.  W roku 1944 został 
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Tegoroczne obchody 3 Maja pozo-
staną w pamięci mieszkańców Brzeska 
dzięki temu, że po raz pierwszy, od 1946 
roku, święciliśmy je na zrekonstruo-
wanym i pięknie odnowionym Rynku. 
Ale trzeba, abyśmy zapamiętali także 
uwieńczenie tych  uroczystości: odsło-
nięcie i poświęcenie czwartej z kolei tab-
licy wmurowanej na Ścianie Pamięci 
Cmentarza Parafialnego, dedykowanej 
Żołnierzom Wyklętym. Tak się złożyło 
– z przyczyn nie do końca mi znanych 
– że ten punkt programu nie został 
najlepiej przygotowany. Mam nadzieję, 
że poniższa relacja przyczyni się do 
uzupełnienia tego braku.

Prehistoria
Inicjatyw w ciągu minionych lat było 
kilka. Przypominam te, podejmowa-
ne ze strony parafii, w które byłem 
zaangażowany. Pierwszy publiczny 
głos został wypowiedziany w czasie 
I Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 
w listopadzie 1995 r.., w czasie 
wykładu młodego brzeskiego histo-
ryka,  Andrzeja Solaka na temat: 
„Nieznane karty z wojny domowej 
po 1945 r. na Ziemi Brzeskiej”. Był 
to jego debiut, początek trwającej do 
dziś współpracy z prasą parafialną 
(skrót wykładu ukazał się na ła-
mach „Z naszej parafii” nr 2/1995), 
a zwłaszcza z wydawanym do dziś 

Przywróćmy pamięć 
o Żołnierzach Wyklętych z Ziemi Brzeskiej

w Brzesku miesięcznikiem katolickim 
„Wzrastanie”. Tak się ciekawie złożyło, 
że właśnie w programie nowej edycji 
Dni Kultury Chrześcijańskiej, 23 maja 
tego roku, Andrzej Solak prezentuje 
swą kolejną książkę „Modlitwa Mieczy” 
– zbiór tekstów przedstawiających 
zapomniane i sfałszowane wydarzenia 
z dziejów naszej polskiej i ogólno - koś-
cielnej historii.

 „Ludowa władza – pisał w 1995 r. 
o Żołnierzach Wyklętych – odmówiła im 
prawa kombatantów, ochrzciła mianem 
reakcyjnych bandytów… W tym anty-

komunistycznym podziemiu walczyło 
po wojnie  około 100 000 dawnych 
żołnierzy AK i NSZ. Byli to w ogromnej 
większości ludzie o wysokim poziomie 
ideowym, zahartowani przez lata walki 
okupacyjnej, znający terror. Ścigali 
ich przez kilka lat nie tylko siepacze 
z NKWD, UB, ale wielu rówieśników 
zmuszanych do służby wojskowej , 
wysyłanych rozkazem do bratobójczych 
walk.”

 Andrzej Solak w 1995 roku poda-
wał jedną z pierwszych, z pewnością 
niekompletną, listę nazwisk dowódców 

licznych oddziałów, które zwłaszcza 
w latach 1945 -1947 walczyły na 
Ziemi Brzeskiej z „utrwalaczami 
władzy ludowej”, przyniesionej 
na nasz teren na bagnetach so-
wieckich.

W ciągu następnych lat pisali-
śmy kilkakrotnie o tych bolesnych, 
a nieznanych szerszym kręgom 
sprawach, na łamach „Z naszej 
parafii” czy „Wzrastania”. M.in. 
w 1998 roku został opublikowany 
opracowany przez  arch. Małgorza-
tę Bugajską – Pala, z inicjatywy 
Komitetu Odnowy Cmentarza 
Parafialnego projekt rekonstruk-
cji muru tego cmentarza, zawie-
rający propozycję umieszczenia 
po obu stronach przesuniętego 
pomnika Nieznanego Żołnierza 

zabrany do hitlerowskiego obozu pracy 
w Miechowicach Wielkich, pod koniec 
grudnia 1944 r. został wywieziony do 
Niemiec. W czasie frontu udało mu się 
zbiec. W 1951 r. ukończył szkołę średnią 
ze względu na przynależność do Armii 
Krajowej był represjonowany do 1956 r. 
w tym czasie nie pozwolono mu ukoń-
czyć studiów. Po ukończeniu szkoły 
średniej, aż do emerytury pracował 
jako księgowy na różnych szczeblach 
administracji. W latach 80-tych był 
członkiem Solidarności zakładowej 
przy Gminnej Spółdzielni w Brzesku. 
    Z tytułu działalności jako żołnierz 
Armii Krajowej został mianowany 
przez Ministra Obrony Narodowej z 
dnia 11 grudnia 2003 r. na stopień 
porucznika.

Obok trzech laureatów odznaczeń 
przyznanych przez Radę Miasta trzeba 
wspomnieć jeszcze jeden miły akcent 
programu uroczystości. Było nim nadanie 

Księdzu prałatowi Zygmuntowi 
Bochenkowi w dowód wdzięczności 
za dotychczasową opiekę i długoletnią 
promocję, tytułu Honorowego Kapela-
na obecnej na uroczystości Jednostki 
Strzeleckiej 2059 im. ppłk. Andrzeja 
Tadeusza Hałacińskiego w Brzesku.  

Akt nadania wręczył Dowódca Jed-
nostki st. chor. ZS mgr Mirosław Król. 
Nowy honorowy kapelan otrzymał z tej 
racji liczne gratulacje m.in. od Dowód-
cy Południowo – Wschodniego Okręgu 
ZS „Strzelec” z woj. podkarpackiego, 
mł. insp. ZS dr Jacka Magdonia.



23 

tablic – epitafiów poświęconych pamięci 
brzeszczan walczących o niepodległość 
i innych zasłużonych („Z naszej parafii 
„3/1998). 

W następnych latach, już na łamach 
dekanalnego „Kościoła nad Uszwicą”, 
pisaliśmy m. in. o głośnej wystawie 
„Twarze tarnowskiej i brzeskiej bez-
pieki” prezentującej funkcjonariuszy 
policji politycznej z terenu wojewódz-
twa tarnowskiego (KnU 70/2007).
Warto szczególnie przypomnieć profe-
sjonalne teksty cenionej archiwistki 
tarnowskiej, współpracującej z IPN, 
dr Marii Żychowskiej, przedstawiające 
martyrologię pochodzących z powiatu 
brzeskiego uczniów Liceum Rolniczego 
w Zbylitowskiej Górze,  którzy w 1950 
roku zawiązali w szkole Związek Wol-
ności.  Po uwięzieniu byli przez wiele 
miesięcy przesłuchiwani i bici na UB 
w Brzesku, a następnie osądzeni nawet 
na 10 lat.    (KnU  37/2004). 

Najbardziej znaczącym i bezpośred-
nio związanym z treścią tablicy ostatnio 
wmurowanej jest artykuł Marii Żychow-
skiej „Prawda o ‘bandzie’ Jachimka” 
(KnU 70 -71/2008), poświęcony jednemu 
z nich – żołnierzy wyklętych - Józefowi 
Jachimkowi, mówiący także o niewyob-
rażalnych, trwających całe lata,  prze-
śladowaniach, którym była poddawana 
cała jego rodzina. Dokonywało się to 
w dużej mierze na UB w Brzesku, gdzie 
były przetrzymywane dzieci Jachimka, 
przewiezione później do Domu Dziecka 
w Brzesku. Jedna z córek przebywała 
pewien czas także w Ochronce Sióstr Słu-
żebniczek w Brzesku, na Brzezowcu.

Ks. Zygmunt Bochenek

Wmurowanie i osłonięcie tablicy
Powróćmy teraz do wydarzeń związa-
nych bezpośrednio z wmurowaniem 
tablicy. Społeczeństwo brzeskie za-

wdzięcza to dzieło zaangażowaniu rad-
nego Rady Miasta, Adama Kwaśniaka. 
Przekazał on Redakcji KnU obszerną 
relację, która wcześniej została opubli-
kowana w całości m.in. na łamach BIM 
– u i „Informatora Brzeskiego” (numery 
majowe). Poniżej zamieszczamy obszer-
ne fragmenty  Jego tekstu.          

W latach 1945-1956, według ciągle 
niepełnych danych, z rąk polskich 
i sowieckich  komunistów zginęło 8,6 
tys. żołnierzy podziemia niepodległoś-
ciowego, a 5 tys. skazano na  karę 
śmierci. W obozach i więzieniach śmierć 
poniosło ponad 20 tysięcy „żołnierzy 
wyklętych”. Tylko nielicznym udało 
się przetrwać stalinowski reżim. Dla 
tworzącej się władzy ludowej party-
zanci stanowili poważne zagrożenie. 
Żołnierzy podziemia niełatwo było 
wykryć, a ich działalność, skupiająca 

się na likwidacji Sowietów i kolaboru-
jących z nimi polskich komunistów, była 
znakiem sprzeciwu wobec radzieckiej 
okupacji. Partyzanci podziemia wierzyli 
w rychły wybuch kolejnej wojny, który 
mógłby Polsce przynieść niepodległość. 
Jednak sfałszowane wybory z 1947 
roku i bierność Zachodu zaczęły rodzić 
w „leśnych szeregach” pesymizm i prze-
konanie o bezsensowności dalszego 
oporu, a ustawa amnestyjna wprowa-
dzona w marcu 1947 roku sprzyjała 
ujawnianiu się partyzantów. Amnestię 
przedstawiono jako akt dobrej woli, 
w rzeczywistości jej faktycznym celem 

okazała się likwidacja zorganizowa-
nego oporu przeciwników władzy ludo-
wej. Zebrana w toku przesłuchań wie-
dza posłużyła do późniejszych represji 
wobec ujawnionych i dotarcia do osób 
nadal prowadzących walkę. Amnestia 
objęła ponad 76 tysięcy osób. Jednak 
nie wszyscy postanowili się ujawniać, 
choć działania propagandy sprawiły, 
że informacja trafiła do większości 
partyzantów. Do bardziej znanych „żoł-
nierzy Wyklętych” należą: Józef Kuraś  
ps.”Ogień”, Zygmunt Szendzielarz 
ps. „Łupaszka”, Stanisław Sojczyński       
ps. „Warszyc”, Danuta Siedzikówna ps. 
„Inka” i wielu, wielu innych. Natomiast 
ostatnim oficerem polskiego podziemia 
był Stanisław Marchewka ps. „Ryba”, 
który zginął z bronią w ręku w marcu 
1957 roku. Dłużej od niego przetrwał 
tylko Józef Franczak ps, „Lalek”, zabity 
przez SB na Lubelszczyźnie   w marcu 
1963 roku.

 Od 2011 roku 1 marca obchodzony 
jest jako Narodowy Dzień Pamięci. 
„Żołnierzy Wyklętych”. W czasie tego-
rocznych obchodów w naszym mieście 
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ks. Józef’ Drabik proboszcz parafii św. 
Jakuba i NMP Matki Kościoła w Brze-
sku, zaapelował o upamiętnienie żoł-
nierzy niezłomnych z Ziemi Brzeskiej. 
Rzeczywiście, nie doszło dotychczas do 
Ich uhonorowania. Za to w centralnym 
miejscu cmentarza wojskowego wciąż 
stoi pomnik 19 funkcjonariuszy MO, 
UB i ORMO odsłonięty 10 października 
1964 roku. Umieszczony na nim napis 
głosi, że „polegli w walce o utrwalenie 
władzy ludowej w latach 1945 - 47”, 
a „cześć ich pamięci” oddaje „społe-
czeństwo”. 

Kilka lat temu, po moich  interpe-
lacjach na sesjach Rady Miejskiej oraz 
opinii przedstawiciela tarnowskiego 
oddziału  ochrony zabytków, wydawa-
ło się, że pomnik ku czci komunistów 
zniknie z krajobrazu Brzeska. Miałem 
też nadzieję, że mieszkańcy sami upo-
mną się o jego likwidację. Nic takiego 
jednak nie nastąpiło. Co więcej - w dal-
szym ciągu oddaje się im cześć, kładzie 
kwiaty i zapala znicze, prowadzi pod 
ten pomnik najmłodsze pokolenie 
brzeszczan. 

Jak bardzo pomnik ten ubliża pa-
mięci Żołnierzy Niezłomnych z Ziemi 
Brzeskiej i  kto personalnie odpowiada 
za jego wybudowanie w 1964 r.? 

Zapisy w Kronice Powiatu Brzeskie-
go Jana Bulikowskiego wskazują na 
determinację w służbie „socjalistycznej  
Ojczyzny” miejscowych funkcjonariuszy 
komunistycznych, chcących uczcić 20 
lecie Milicji Obywatelskiej. Ten pomnik 
hańbi pamięć żołnierzy niezłomnych, 
walczących ze zniewoleniem komu-
nistycznym. Uwłacza też wszystkim 
oficerom i żołnierzom AK i WiN z tego 
terenu, którzy polegli z rąk komunistów 
jeszcze w czasie okupacji niemieckiej 
i potem - w czasie okupacji sowieckiej 
i rządów PRL oraz tych, którzy po 
ubeckich torturach, sowieckiej zsyłce, 
komunistycznych sądach i więzieniach 

dożywali swych dni jako obywatele 
PRL drugiej kategorii. Ten pomnik jest 
obelgą wobec dzieci żołnierzy AK i WiN, 
które musiały ukrywać „bandycką” 
przeszłość swych rodziców przed komu-
nistycznymi aparatczykami w szkołach 
i w pracy. 

W wielu miejscach naszego kraju 
czci się pamięć żołnierzy niezłomnych. 
Ich imieniem nazywane są szkoły, ulice 
i place, stawiane są pomniki i pamiąt-
kowe tablice. W naszym mieście nie ma 
takich miejsc. Nie wszyscy też wiedzą, 
kto na naszym terenie prowadził taką 
działalność. 

Odpowiadając na apel księdza Józe-
fa Drabika, postanowiłem zająć się tą 
sprawą. Zwróciłem się z prośbą do In-
stytutu Pamięci Narodowej w Krakowie 
o pomoc w ustaleniu listy osób związa-
nych z niepodległościowym podziemiem 
z terenu powiatu brzeskiego. Udało 
się zweryfikować nazwiska ponad 100 

osób z dawnego powiatu brzeskiego ( 
także z gminy Zakliczyn i Radłów, które 
obecnie do powiatu brzeskiego nie nale-
żą). Lista nie jest kompletna - została 
sporządzona na podstawie dostępnych 
źródeł naukowych IPN w Krakowie. Na 
pewno powinna być dłuższa, tym bar-
dziej, że trudno o informacje o osobach, 
którym udało się uniknąć represji. 
Także informacje o wyrokach i latach 
więzienia po szczegółowych badaniach 
mogą być jeszcze zweryfikowane.(…) 

W Brzesku miała swoją siedzibę 
Rada WiN  - regionalna struktura 
najważniejszej organizacji niepodle-
głościowej, będącej kontynuacją Armii 
Krajowej, choć o cywilno- politycznych 
założeniach, Nie byli to partyzanci - nie 
przebywali w lesie i nie koncentrowali 
się na akcjach zbrojnych, ale prowadzili 
konsekwentną pracę konspiracyjną - 
głównie propagandową i wywiadowczą 
- ponosząc za to ciężkie konsekwencje. 
Do kierownictwa Rady należeli: Fran-
ciszek Blok „Soplica”, ;,Potocki”, ostatni 
komendant obwodu AK Brzesko oraz 
Erwin Mojżeszek „Sobięraj”, „Marek”, 
,,Osendowski”z Wojnicza. Ich zastępca-
mi byli: Kazimierz Nosek „Litwiński”,  
„Jaremski” z Łukanowic       skazany 
na l51at i Teofil Hebda „Błyskawica” 
z Porąbki Uszewskiej, skazany na 15 
lat. Kierownikiem placówki w Wojniczu 
był Erwin Mojżeszek, w Brzesku - Jan 
Jarosz „Straszewski”, skazany na l0 
lat, w Dębnie  - Józef Czyż z Jastwi, 
w Uszwi - Adam Gądek „Kruk” z Go-
sprzydowej, w Czchowie - Krystian 
Nowak „Skała”, w Zakliczynie - Kazi-
mierz Gołąb „Czarny”, „Kruk”, a później 
Ignacy Krakowski „Sędzia”, w Przyby-
sławicach - (prawdopodobnie) Antoni 
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Trzepla, skazany na karę śmierci za 
późniejszy udział w oddziale Pudełka 
: „Zbroi” i stracony. Organizatorem 
placówek w Czchowie i Zakliczynie był 
Edward Baj „Orlik” z Brzeska. 

Na terenie powiatu brzeskiego 
istniał również Obwód Brygad Wywia-
dowczych WiN

- autonomicznej siatki wywiadow-
czej w ramach Zrzeszenia WiN. Funk-
cje kierownicze pełnili Józef Ciastoń 
z Tarnowa (skazany na 4 lata zbiegł 
z więzienia), Tadeusz Lenda „Less” 
z Tymowej oraz Stanisław Sak „Dąb” 
z tarnowskiego Rzędzina (skazany na 
10 lat). Wśród wywiadowców byli m.in. 
Henryk Bach z Brzeska (skazany na 8 
lat), Tadeusz Stefaniak z Brzeska (ska-
zany na 8 lat) i Józef Lulek z Paleśnicy 
(skazany na 8 1at).

Adam Kwaśniak 

Dopowiedzenie Redakcji
Dziękujemy za wielkie zaangażowanie 
Autorowi powyższego tekstu. Wy-
rażamy nadzieję, że dalsze badania 
historyków pozwolą rychło uzupełnić 
istniejące luki i na tablicy znajdą się 
dalsze nazwiska.

Na zakończenie zwracamy jednak 
uwagę na poważną niedokładność, któ-
ra znalazła się na omawianej tablicy. 
Jej tytuł brzmi: „W hołdzie żołnierzom 
niezłomnym…”. Tymczasem powinien 
tam być umieszczony napis: „W hołdzie 
Żołnierzom Wyklętym”. Taką bowiem 
nazwę spotykamy od lat w publikacjach 
źródłowych Instytutu Pamięci Narodo-

wej na temat uczestników tzw. drugiej 
konspiracji, w której w latach 1944-56 
walczyło od 120 do 180 tys. osób, przede 
wszystkim dawnych żołnierzy Armii 
Krajowej, a których wspierały kolejne 
setki tysięcy współpracowników i in-
formatorów. Większość tych oddziałów 
została zlikwidowana w sposób niezwy-
kle brutalny już w latach 40-tych, ale 
ostatni „Wyklęci” prowadzili swą walkę 
jeszcze kilka dalszych lat.

 Władze komunistyczne przez na-
stępne dziesięciolecia – do 1989 r. sta-
rały się zdyskredytować ich działania 
w oczach społeczeństwa nazywając ich 
„zaplutymi karłami reakcji”, „bandyta-
mi”, „mordercami”. Ten zafałszowany 
obraz pokutował także w pierwszych la-
tach niepodległej III Rzeczpospolitej.

W ubiegłym 2011r. Sejm uchwa-
lił ustawę, na mocy której dzień 1 
marca stał się świętem państwowym 
– Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych”. Ten dzień 
wybrano dlatego, że 1 marca 1951 
r. wykonano wyroki śmierci na mjr 
Łukaszu Cieplińskim i sześciu jego 
towarzyszach z IV Zarządu Głównego 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. To 
właśnie Zrzeszenie po rozwiązaniu AK 
kierowało walką z narzuconymi przez 
Sowietów władzami. Natomiast nazwa: 
„żołnierze niezłomni” , czy szerzej: 
„ludzie niezłomni”, to piękna nazwa 
propagowana przez Ruch Społeczny im. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Miało 
to miejsce m.in. na konferencji pt. „Jak 
być niezłomnym w dzisiejszej Polsce”, 

która odbyła się w Krakowie, w dru-
gą rocznicę katastrofy smoleńskiej z 
udziałem m.in. Marty Kaczyńskiej, 
rodzin i przyjaciół tych, którzy wtedy 
zginęli, a także parlamentarzystów. Na 
tej konferencji wymieniono wielu ludzi 
niezłomnych - od kardynała Stefana 
Wyszyńskiego do prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego.

P.S. Poetyckim pomnikiem „Żoł-
nierzy Wyklętych” jest opublikowany 
niedawno w dwumiesięczniku „Ar-
cana” (nr 105 3/2012) wiersz „Polska 
wyklęta” Aleksandra Rybczyńskiego, 
poety i dziennikarza, który mieszka 
w Kanadzie:

POLSKA WYKLĘTA
znowu nazywają nas faszystami

pierwsza strona gazety żąda
niemieszania się do polityki

oraz powrotu do pisania wierszy

kiedyś używali tego samego języka
podczas przesłuchań na bezpiece
między kopniakiem w podbrzusze

a retoryką wyroku śmierci

tak samo mówili – Polska jest wolna
jakby się zaciął mechanizm historii

a nasze palce wertowały
słowniki wyrazów poniżenia

znowu nazywają nas bandytami
ponieważ uparcie wracamy do lasu

i utracone sny przykładamy
do kolby niepodległości
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I. W związku z niedawnym Dniem Modlitw za Emigrację Brzeski Klub Kresowian organizuje w maju 
i w czerwcu zbiórkę leków dla katolickich parafii na Ukrainie. Chodzi w pierwszym rzędzie o lekarstwa, 
z których nabywca już nie korzysta (także lekarstwa już otwarte), a które zachowały termin ważności. 
Możne je składać w biurze Kolpinga przy ul. Kościuszki (wejście od ul. Ogrodowej) lub w redakcji „Wzra-
stania” przy ul. Uczestników Ruchu Oporu.
II. Emisja programu “Parafia z sercem” w TVP 3 /regionalna Kraków/ o parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba w Brzesku będzie w 13 VI 2012 o godz. 17.15, sobotę 19.05 i niedzielę o 17. 15. Można program 
oglądać w internecie: www.tvp.pl/krakow/parafia-z-sercem. Jest tam wyemitowany wcześniej program 
o parafii Miłosierdzia Bożego w Brzesku.       

Brzesko, Parafia Miłosierdzia Bożego
W piątek, 13 kwietnia gościliśmy 
w naszej parafii ks. Biskupa Wiesława 
Lechowicza, administratora naszej 
diecezji, który udzielił bierzmowania 
młodzieży z klasy III Gimnazjum. Blisko 
130 młodych ludzi przyjęło Sakrament 
Dojrzałości Chrześcijańskiej. Umoc-
nieni mocą Dycha Świętego mają stać 
się świadkami wiary i jak apostołowie 
dawać świadectwo o Bogu, który jest 
Emmanuelem, Bogiem z nami.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego 
obchodziliśmy Uroczystość Odpustową. 
Miała ona szczególny wymiar, gdyż 
podczas sumy odpustowej ks. Infułat 
Bronisław Fidelus z Krakowa wpro-
wadził do naszej świątyni Relikwiarz 
z krwią bł. Jana Pawła II. Po procesji 
Eucharystycznej wszyscy wierni mogli 
ucałować Relikwie. Srebrny relikwiarz 
ufundowany przez parafian zostanie 
wyeksponowany w specjalnej gablocie 
nad którą widnieje tekst zawierzenia 
świata Bożemu Miłosierdziu wypowie-
dziany przez Jana Pawła II w bazylice 
w Łagiewnikach.

Brzesko, Parafia NMP Matki Kościoła
Po długich staraniach popartych 
modlitwą i ciągle rosnącym kultem 
Miłosierdzia Bożego w naszym kościele, 
czego wyrazem jest kaplica Miłosierdzia 
Bożego, dnia 13 IV 2012r. delegacja 
naszej parafii na czele z ks. Proboszczem 

pojechała do Krakowa - Łagiewnik po 
relikwie św. siostry Faustyny Kowal-
skiej.

Radość Niedzieli Miłosierdzia zo-
stała jeszcze bardziej spotęgowana. Na 
Mszy św. o 9.00 uroczyście zostały wnie-

KRONIKA DEKANALNA
propagowania dzieł charytatywnych 
wśród lokalnej społeczności – choćby 
przez aktywizację mieszkańców. 

• W pierwszy dzień świąt wiel-
kanocnych na Mszy św. o godz. 9.00 
poświęcono i uroczyście otwarto „Drzwi 
św. Jakuba”. Nowe drzwi wykonane 
z dębu, specjalnie ocieplone z symbolami 
św. Jakuba – muszlą i krzyżem jaku-
bowym, zostały wykonane w pracowni 
stolarskiej p. Adama Halika według pro-
jektu p. architekta Alfreda Budziocha. 
Drzwi te będą pamiątką ogłoszonego 
przed 30 laty, przez Jana Pawła II grobu 
św. Jakuba w Santiago de Compostela 
jednego z najważniejszych dokumentów 
papieskich – Aktu Europejskiego.

Główny punkt obchodów 3 Maja 
stanowiła Msza święta w intencji Oj-
czyzny, odprawiona na Rynku. Oprócz 
mieszkańców miasta wzięła w niej udział 
kompania honorowa I P Czołgów z Żura-
wicy im. płk. Józefa Koczwary i Jednost-
ka Strzelecka 2059 pod dowództwem Mi-
rosława Króla, która tego dnia otrzymała 
Patrona – płk. Andrzeja Hałacińskiego 
- uczestnika walk niepodległościowych  
i prawo noszenia sztandaru.

Jadowniki
W dniu 18 maja w Publicznym Gim-
nazjum im. Jana Pawła II odbyła się 
uroczystość pierwszej rocznicy nadania 
szkole imienia Wielkiego Polaka. Zło-
żyło się na nią Msza św. z uczczeniem 
relikwii Błogosławionego w kościele 
parafialnym, przemarsz do gimnazjum, 
uroczysty apel oraz otwarcie wystawy 
„Autografy Karola Wojtyły ze zbiorów 
Zuzanny Peters – Musiał.

sione i instalowane relikwie Apostołów 
Miłosierdzia: bł. Jana Pawła II, św. s. 
Faustyny oraz bł. ks. Michała Sopoćki. 
Relikwie te pozostaną w naszej parafii 
i będą wystawione do kultu w specjalnej 
gablocie, w ołtarzu Miłosierdzia Bożego. 
Składamy serdeczne podziękowania ks. 
mjr Mateuszowi Hebdzie za głoszone 
dzisiaj na Mszach św. słowo Boże, oraz 
za bardzo duże zaangażowanie się w po-
zyskaniu relikwii dla swojej rodzinnej 
parafii, dziękujemy także ks. Stanisła-
wowi Kaczce za pomoc.

27 i 28 IV gościliśmy twórców 
programu „Parafia z sercem” TVP 
Kraków, którzy postanowili poświęcić 
jeden z odcinków naszej parafii. Celem 
programu jest prezentacja osobliwych, 
sakralnych miejsc. Pretekstem do 
odwiedzin jest szczególna forma dzia-
łalności danej parafii (charytatywna, 
edukacyjna, artystyczna, sportowa).  
Życie parafialne przybiera różne formy 
aktywności, ale z uwagi na lokalny 
zasięg nie zawsze znajduje rozgłos. 
Program ma w założeniu pokazanie 
przykładów samoorganizacji parafian 
w celu niesienia pomocy innym, czy 
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W naszym kościele parafialnym 
pod wezwaniem Św. Prokopa Opata 
przeżyliśmy dwie podniosłe uro-
czystości. Jubileusz ks. Stanisława 
Marka Dadeja, Sercanina,  odbył się    
w niedzielę 22 kwietnia , drugi - ks. 
Józefa Hojnowskiego, też Sercanina 
- 20 maja. Obydwaj, zresztą koledzy 
ze studiów, przewodniczyli Eucharystii 
koncelebrowanej  wraz z proboszczem 
ks. prałatem Tadeuszem Górką, kole-
gami kursowymi, księżmi rodakami             
i kapłanami z dekanatu.

Z życiorysu ks. Dadeja przypomnę 
tylko kolejne miejsca jego posługi 
duszpasterskiej: Stadniki, Kraków, 

Dwa Jubileusze 
50 - lecia kapłaństwa w Jadownikach

Warszawa, Koszyce Małe, Bełchatów, 
Gdynia, Glisne, a także Anglia i Szko-
cja i wreszcie Sosnowiec, gdzie już 
jako ksiądz emeryt pomaga w pracach 
duszpasterskich.

Ks. Józefowi Hojnowskiemu Ks. 
Proboszcz podziękował za ciągłe bu-
dowanie „ świątyni duchowej” wśród 
parafian powierzonych jego dusz-
pasterskiej opiece, a szczególnie za 
wieloletnią pracę w Górce Kościelickiej 
k/N.Huty, gdzie łamiąc codziennie 
Chleb Eucharystyczny nie zapomniał 
o posilaniu biednych chlebem codzien-
nym z prowadzonego gospodarstwa. 
Naśladując św. Brata Alberta – stając 

się chlebem dla każdego, wyznawał 
zasadę, że gdyby nie było miłosierdzia, 
kapłaństwo nie byłoby takie piękne.

Złoci Jubilaci złożyli Panu Bogu 
dziękczynienie za łaskę powołania 
i dar Kapłaństwa, które stało się 
wielką przygodą ich życia związaną ze 
służbą Chrystusowi. Wyrazili również 
wdzięczność za życzenia skierowane 
pod ich adresem od rodziny, ks. Pro-
boszcza i  parafian.

 Znakiem tych serdecznych życzeń 
była jubileuszowa stuła -  symbol 
kapłaństwa przeżywanego jako dar 
i Bożą tajemnicę – ofiarowana obydwu 
Jubilatom. Ma ona  przypominać prze-
żytą uroczystość oraz podkreślać pięk-
no i wartość wierności  Chrystusowi, 
Kościołowi i własnemu  sercu.

Zwieńczeniem dziękczynienia wy-
rażonego przez Księdza rodaka niech 
będą słowa umieszczone na obrazku 
jubileuszowym ks. Marka:  „ Niech 
dar Twojego Ducha, Panie, uczyni 
dalsze moje życie nieustannym dzięk-
czynieniem”.

  A ks. Jan przekazał szczególny dar 
dla parafii -  relikwie Św. Brata Alber-
ta, które niesione w procesji z darami 
ofiarnymi złożyły Siostry Albertynki 
z Krakowa.

Obydwaj Jubilaci wyrazili radość, 
że mogli w swej rodzinnej parafii świę-
tować Jubileusz pracy duszpasterskiej, 
a na zakończenie  udzielili obecnym 
błogosławieństwa.

 Maria Świerczek

Ks. Marek Dadej z Rodziną

Ks. Józef Hojnowski podczas Jubileuszowej Mszy św.
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 i dekanatu brzeskiego.   Redakcja T
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 cyna Wydawnicza A. R. Dziedzic 014 68 61 470.Druk

Trwa „urodzaj” na książki wydawane w Brzesku, zwłaszcza w kręgach 
związanych z parafią św. Jakuba. W lutym ukazał się zbiór felietonów 
historycznych „Modlitwa Mieczy” Andrzeja Solaka, które publikował 
on w ostatnich latach na łamach naszego „Wzrastania”. W tych dniach 
z drukarni Brzeskiej Oficyny Wydawniczej schodzi książka rodaka brze-
skiego, profesora Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie ks. Stanisława 
Ludwika Piecha „Parafia na szlaku świętojakubowym”. Jest to popularne 
opracowanie „do czytania” jego źródłowej monografii „Kościoły i parafie 
Miasta Brzeska” (2004), napisanej wspólnie z prof. Feliksem Kirykiem. 
Najszerzej omówione są najnowsze dzieje, kiedy parafię prowadzili trzej 
ostatni proboszczowie:  ks. Kazimierz Kopacz, ks. Zygmunt Bochenek 
i aktualny duszpasterz ks. Józef Drabik. Tytuł nawiązuje do leitmotivu 
– myśli przewodniej dominującej w działaniach duszpasterskich ostatnich 
lat. Jest nim rozwój  kultu św. Jakuba  Apostoła.
Promocja książki ks. prof. dr hab. Stanisława Ludwika Piecha odbędzie się 
w sobotę 23 czerwca br. o godz. 11:00 w Regionalnym Centrum Kulturalno 
-Bibliotecznym w Brzesku przy ul. Targowej 10. Spotkanie poprowadzą:

ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Dziekan Wydziału Teologicznego w Tarnowie 

ks. prof. dr hab. Józef Stala
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
 Prodziekan Wydziału Teologicznego w Tarnowie.
Serdecznie zapraszamy!

Skład: Paweł Wójcik


