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„Buen Camino!” 

w Centrum Jana Pawła II

... Do strony tytułowej. Leitmotivem słownym musicalu „Buen Camino” jest wątek zamachu, jakiego ma dokonać młoda terrorystka muzułmańska, 
Nahed, która dołączyła do pielgrzymów idących do Santiago de Compostela. Zamierza wysadzić w powietrze sławną, otoczoną wielką czcią fi gurę 
św. Jakuba, Pogromcy Maurów, ustawioną w „sercu” Katedry. Jest ona wotum dziękczynnym za zwycięstwo wojsk chrześcijańskich, broniących 
Hiszpanii przed muzułmanami, którzy zajęli prawie cały kraj. Zwycięstwo to nastąpiło w IX wieku po odnalezieniu po kilku stuleciach trumny z reli-
kwiami św. Jakuba w dolinie oświetlonej blaskiem tajemniczej gwiazdy. Nazwano ją Compostella od łacińskiego słowa „campus stellae” czyli „pole 
gwiazdy”. Pokonanie i wyparcie z Hiszpanii islamskich Arabów, nazywanych wtedy Maurami, przypisywano wstawiennictwu św. Jakuba, który przybył 
z nieba i galopując na białym rumaku stanął na czele rycerzy chrześcijańskich… i padali przed nim Maurowie. W całym kraju wznoszono ku jego 
czci pomniki, z których najbardziej znanym jest ten ze sanktuarium w Santiago.

Przed kilku laty fanatyczne grupy muzułmańskie, których w Europie jest coraz więcej, zażądały od biskupa Santiago usunięcia z Katedry pomnika, 
wciąż przypominającego światu o wydarzeniach sprzed wieków i klęsce wojsk Zielonego Półksiężyca, a walczących pod wodzą św. Jakuba. Biskup, 
Santiago pomimo gróźb, nie zgodził się na to, jedynie polecił, aby zakrywano kwiatami postacie zwyciężonych Maurów, których pokonał św Jakub. 

Te historyczne i współczesne wydarzenia posłużyły autorom musicalu za osnowę ich dzieła. Na okładce ukazaliśmy reprodukcję pomnika św. 
Jakuba - Pogromcy Maurów. ZB

Siostra Małgorzata Prusak autorka scenariusza Krzysztof Szydłowski, reżyser
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 28 września 2014 roku. Zbliża 
się godzina 18:00. Sala widowiskowa 
w Centrum Bibliotecznym w Brzesku 
powoli zapełnia się widzami. Zapada 
cisza i ciemność. Na dużym ekranie 
pojawia się figura św. Jakuba Apostoła, 
tak dobrze znana każdemu mieszkańco-
wi naszego miasta. Na scenę wychodzi 
młoda muzułmanka, Nahed. Pochodzi 
z Albanii ale ostatnio mieszka w Sta-
nach. Wygłasza monolog, który dla widza 
staje się zrozumiały dopiero później, jako 
skutek przeżyć i wydarzeń w drodze do 
Santiago de Compostela. W tym sank-
tuarium „Syna Gromu, Pogromcy Mau-
rów – jeźdźca na białym wierzchowcu, 
z włócznią w jednej ręce i śnieżnobiałym 
sztandarem z czerwonym krzyżem 
w drugiej”, miała za kilka dni, 25 lipca, 
w święto Patrona, dokonać zemsty za 
swoją siostrę Samirę, która odeszła 
z domu, od wiary ojców, hańbiąc rodzin-
ny dom. Robi to w imieniu ojca – bardzo 
religijnego i pobożnego mahometanina, 
matki, cichej i oddanej rodzinie, brata 
Hamira, który nadal cierpi … i w swoim 
własnym, bo jej serce przepełnione jest 
nienawiścią do wierzących w Chrystusa 
i przekonaniem, że tylko jej wiara jest 
właściwą drogą do Boga. Chrześcijan 
trzeba tępić, świętych wyrzucić i znisz-
czyć. Z Bogiem trzeba kontaktować 
się bez pomocy pośredników… Złość 
i nienawiść rodzi agresję… Więc ona 
wysadzi rzeźbę św. Jakuba w powietrze, 
zniszczy ją i pewnie sama zginie za wiarę 
ojców. Podłożyła już ładunki pod figurę 
i rusza w drogę powrotną.

Nasuwa się pytanie: Dlaczego brat 
właśnie jej powierzył tę straszną mi-
sję? Czyżby bardziej nadawała się na 

terrorystkę i ofiarę niż silny, młody 
mężczyzna? Jest taka młoda, dumna 
i gniewna…

Zaraz na początku spotyka ducha  
dziwnego średniowiecznego wędrow-
ca, Marco, który zwraca się do niej po 
imieniu. Wraca z Composteli, tak jak 
i ona. Wie, po co przyjechała tak daleko 
i udaje jedną z wielu pielgrzymujących. 
Dziewczyna mówi, że nie widziała go 
w katedrze w Santiago. Skąd więc ją zna? 
Skąd wie, jaki był cel jej podróży? Nikt 
o tym nie wiedział. Po co opowiada jej 
swoje niechlubne dzieje? I dlaczego prze-
kazuje jej dziwny dar: trochę pomiętą, 
czystą kartkę papieru, na której dawno 
temu zapisał swój grzeszny czyn, z któ-
rego nie mógł go rozgrzeszyć zwyczajny 
ksiądz. Polecił mu udać się do Santiago 
w dalekiej Hiszpanii, prawie na końcu 
świata, by prosić o przebaczenie. Tylko 
św. Jakub może mu udzielić pomocy, o ile 
będzie bardzo żałował i dużo się modlił. 
I tam 25 lipca,prawie 1000 lat temu, 
złożył swoją kartkę na ołtarzu, publicznie 
się wyspowiadał i … kiedy Biskup chciał 
odczytać zapis, okazało się, że kartka 
stała się czysta. To był jeden z cudów za 
przyczyną św. Jakuba.

 Marco mówi, że na takiej samej 
kartce jeszcze wczoraj był wypisany 
największy grzech Nahed - plan tego, co 
miała zrobić w Katedrze. Wtedy jeszcze 
chciała zemsty i śmierci… 

Nie wiemy, czy na jej decyzję powrotu 
na trasę do Composteli wpłynęły prorocze 
słowa „jakubowego ducha” Marco o wiel-
kim miłosierdziu i dobroci Boga, o miłości 
i przebaczeniu czy chęć szukania nowej 
drogi życia. Może jedno i drugie.

 Jest kobietą i z natury ma wrażliwe 
serce. Widzi dobro i miłość tam, gdzie ono 
jest wyrażone nie tyle słowem, co czy-
nem. Spotyka na drodze prawie swoich 
rówieśników, pokonujących kolejne kilo-
metry w trudzie i cierpieniu, z bolącymi, 
okaleczonymi nogami, spragnionych, 
zmęczonych wielkimi odległościami od 
schroniska do schroniska, gdzie można 
odpocząć, troszczących się o pozostawio-
ną gdzieś daleko rodzinę. Z początku 
ocenia ich krytycznie. Potem poznaje 
intencje tych podróży: Anka idzie podzię-
kować za cudowne ocalenie z wypadku, 
Marta w intencji całkowitego uzdrowie-
nia z ziarnicy złośliwej, Jan za wybacze-
nie ciężkich grzechów i łaskę nawrócenia. 
Adam pielgrzymuje z prośbą o pomoc dla 
chorego na białaczkę synka … 

 W psychice bohaterki coś pęka. 
Patrzy na nogi Anki opatrywane przez 
towarzysza podróży, słucha opowiadania 
Jana o cudzie nawrócenia za przyczyną 
św. Jakuba i relacji Anki o uratowaniu 
życia pielgrzyma na Przełęczy Przeba-
czenia. Przeżywa mocno losy Roberta, 
który powierza jej swoją historię - dziecka 
nałogowego alkoholika, a potem własne 
uzależnienie od narkotyków, aż do osta-
tecznego upodlenia… I dziękuje Bogu za 
swoją siostrę, która stanowczo narzuciła 
mu konieczność wyboru drogi życiowej: 
odwyk lub ulica. Wdzięczny jest i za to, 
że nie wpuściła go do swojego domu. 
Teraz wspomina pobyt we wspólnocie 
narkomanów „ Cenacolo” w Medugorie: „ 
Było trudno… strasznie bolało, ale z dnia 
na dzień było już lepiej. Tak minęło 5 
lat… Żyję na nowo… Dostałem jeszcze 
jedną szansę”. 
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P o w o l i  z ł o ś ć 
i nienawiść znikają 
z serca dziewczyny 
a ich miejsce zajmuje 
zrozumienie i współ-
czucie dla drugiego 
człowieka a nawet 
podziw. W rozmowie 
z Martą zapytała, czy 
po 14 latach ciężkiej 
choroby z wieloma 
chemioterapiami, nie 
czuje żalu do Pana 
Boga. Dziewczyna 
odpowiedziała „Teraz 
już nie – Przez tę cho-
robę spotkało mnie 
tyle dobra od ludzi, 
tyle życzliwości… Na-
uczyłam się też dawać 
a nie tylko brać. Kiedyś wydawało mi 
się, że cały świat musi się kręcić wokół 
mnie. Teraz już wiem, że ja też mogę dać 
coś innym ludziom, a każdy dzień jest 
wielkim darem od Boga. Trzeba go tylko 
umieć dobrze przeżyć”.

Nahed sama też doświadczyła łaski, 
gdy głodna, spragniona, bez sił i nadziei 
na przeżycie - napotkała na rzadko 
uczęszczanym szlaku, który wybrała, by 
przemyśleć swoje dotychczasowe życie, 
pielgrzyma. Przedstawił się jej jako Jan, 
dziennikarz z Berlina. Oddał jej swoje za-
pasy: butelkę wody, batony z suszonych 
owoców „na doładowanie akumulatorów”, 
kostkę sera pleśniowego i chleb, który 
„nie jest już świeży, ale da się pogryźć, 
jeżeli masz dobre zęby”. Tak się wtedy 
zastanawiałam, dlaczego oddał wszystko, 
co miał w chlebaku? Sam skazał się na 
długi marsz bez wody i jedzenia?

Kiedy spotkali się w kolejnym schro-
nisku z poznanym wcześniej młodymi 
pielgrzymami, Jana tam nie było. Opo-
wiedziała im o spotkaniu z nim na trasie, 
a oni rozwiali jej wątpliwości, kto ją ura-
tował: Jan czy Jakub? Robert stwierdził: 
„ A co to za różnica? Prawda jest taka, że 
ktokolwiek towarzyszy nam na naszym 
życiowym camino, troszczy się o nas i ra-
tuje z opresji, jest dla nas wysłannikiem 
Boga… jest naszym Jakubem”. Wiec 
i ona także ma za co dziękować Bogu!

Dziś… kiedy zrozumiała swój błąd, 
odrzuciła złość i nienawiść, poznała 
przyjaźń i dobro - narodziła się na nowo 
i szuka drogi… jak wiatr.

Nie wiemy, jak to zrobiła. Oznajmi-
ła znajomym, że musi iść sama przez 
ostatnie dwa dni, bo ma do spełnienia 
bardzo ważne zadanie. „To sprawa życia 
i śmierci - powiedziała i dodała: Obiecuję, 
że 25 lipca będę na was czekać przed 
katedrą… Obiecuję!”

Zadzwoniła do brata: Hamir… Nic 
z tego nie będzie. Wiesz, że nie boję się 

niczego… Ale zrozumiałam, że każdy 
ma prawo iść swoją drogą. Samira też… 
Może ona odnalazła właściwą drogę… 
To niczyja wina… Nie możemy za to 
oskarżać tych, którzy idą inną drogą do 
Boga niż my. …Kocham cię. Kocham 
Allaha… W imię tej miłości, tej wiary 
chcę dobra, nie zemsty… Bóg tego chce… 
On nie chce naszego bólu… Zobaczysz, 
jeszcze będziemy szczęśliwi - cała nasza 
rodzina. Wierzę w to…. Ty też to kiedyś 
zrozumiesz.

 Gdy w dniu 25 lipca weszli w bramy 
katedry, odczytano przez radio komuni-
kat policji Santiago de Compostella, że 
katedra jest już otwarta dla pielgrzymów 
i nic już nie zagraża zabytkowej rzeźbie 
św. Jakuba. Przyczyny próby zamachu 
nie są znane…

 „Kartka” Nahed jest już czysta. 
Bóg jej przebaczył i dał jej nowe życie, 
bo modliła się gorąco: „Pociągnij mnie 
bliżej do siebie, pozwól mi siebie odczuć. 
Dotknij mnie!”… „To cud Jakuba i dobrze 
o tym wiesz – tak przepowiedział Marco 
na początku spektaklu - – Nowe życie… 
moje i twoje Nahed… żyjesz… jesteś tutaj 
i twoi przyjaciele żyją… To się naprawdę 
stało… zabierz tę kartkę… hej i jeszcze tę 
muszlę… i pamiętaj – Miłość…

Wiem… Miłość… Będę pamiętać!
Zapytacie może o przesłanie tej 

sztuki? 
Odpowiedzią są słowa zakonnika 

skierowane do Nahed: „Bóg w swojej 
łasce prowadzi nas różnymi drogami… 
Pozwala nam wybierać drogę, którą pój-
dziemy. My, katolicy idziemy drogą może 
nie najłatwiejszą, ale za to prostą. Jeśli ty, 
jako muzułmanka, idziesz inną, to myślę, 
że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Bóg i 
ciebie zbawił swoim sposobem… Pozwól 
mu się po prostu prowadzić, a znajdziesz 
prawdę i szczęście na tej drodze”.

A Robert, wyzwolony narkoman, 
marzący o poświęceniu się pracy nad 

dziećmi ulicy w Brazylii, mówi: „Nie 
martw się Nahed. Jesteśmy oboje słabi i 
poranieni, dlatego możesz być pewna, że 
Jakub stoi po naszej stronie jako obrońca 
i kiedy trzeba, na pewno przyjdzie nam 
z pomocą… Bardzo chciałbym, abyś i ty 
znalazła w tej wędrówce swoje szczęście, 
abyś poznała, czym jest przyjaźń… Aby 
te dni pozostały w twojej pamięci jako 
coś dobrego”. 

A moje wrażenia ze spektaklu?
Ci, którzy byli na wcześniejszych 

przedstawieniach na pytanie, jakie ono 
jest, odpowiadali: dobre, warto iść.

 Dlatego po obejrzeniu „Buen Ca-
mino” mocno podkreślam: Nie dobre, 
ale wspaniałe, imponujące, na bardzo 
wysokim poziomie artystycznym. To 
widowisko wprost niepowtarzalne. 
Akcja prowadzona jest romantyczną 
metodą powieści poetyckich, pełnych 
niedopowiedzeń, tajemniczości, zabu-
rzonej chronologii poprzestawianych 
zdarzeń. Wspaniałe elementy wizualne, 
muzyczne, baletowe, chór i piosenki solo, 
popisy taneczne i gimnastyczne urzekają 
swoją świeżością i niepowtarzalnością 
motywów. Zmiany świateł wprowadzają 
nastrój i podkreślają różnorodność prze-
żyć bohaterów. Momenty „zastygnięcia” 
aktorów podczas śpiewanych zwrotek 
piosenki „Compostela” i powrót do życia 
z chóralnym refrenem – to wspaniały 
przykład pantonimy. Pomysł ukazania 
pielgrzymki nocą ze światełkami wę-
drujących po sali małych pielgrzymów 
a potem w naturalny sposób przemiesz-
czających się i zdążających „ pod bramy 
katedry”, by uformować duży świetlisty 
krzyż – jest wprost fenomenalny.

 W naszym małym Brzesku musical? 
Zwykłe dzieci w wieku szkolnym? Mło-
dzieżowa grupa muzyczna? Tacy reżyse-
rzy? Choreografowie?... Niesamowite!  

  Maria Dziwiszewska
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O drodze i spektaklu… kilka myśli

Wiedza o Via Regia czyli Drodze 
Jakubowej, przy której stoi stary brze-
ski kościół, jest nowością w naszym 
parafialnym życiu. Dopiero uczymy 
się tej historii i lepiej rozumiemy wagę 
miejsca na ruchliwym pielgrzymim 
niegdyś trakcie. Szlak ze wschodu 
na zachód wiodący aż do Santiago de 
Compostela zapomniano na wiele lat. 
Nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. 
Rewolucja Francuska pod szczytnym 
hasłem „Wolność, równość, braterstwo” 
utopiła we krwi pielgrzymów i zdusiła 
pątniczy zapał na tyle skutecznie, że 
zamarł na dziesiątki lat i odrodził się 
za sprawą Jana Pawła II dopiero pod 
koniec XX w. 

Odkrycie miejsca i roli kościoła św. 
Jakuba w Brzesku w wielowiekowej 
tradycji europejskiej jak pokazuje 
codzienność ma wielkie znaczenie 
dla nas wszystkich i przekłada się 
na różne wydarzenia pozostawiające 
ślad w życiu nie tylko religijnym, ale 
i społecznym i kulturalnym. Wśród 
nich zaistniało takie, które połączyło 
i starszych i młodych na teatralnej 
scenie RCKB. „Buen Camino!” czyli 
dobrej drogi - tytułowe pozdrowienie 
podążających drogami św. Jakuba. 
W czasie spektaklu trudno nie myśleć 
o tym, że aktorzy są bardzo młodzi 
i pełni zaangażowania. Muzyka wy-
pełnia przestrzeń i jak to muzyka 

pana Szydłowskiego jakoś 
zaraz jest bliska i ogar-
niająca, nie przez łatwe 
brzmienie, ale dlaczego - 
powiedzieć nie potrafię. Na 
scenie wędrują pielgrzymi, 
którzy szukają pomocy, 
odpowiedzi, zrozumienia. 
Po to wychodzi się w drogę. 
Po czas zadumy, wysiłku 
i wyrzeczeń, a także poko-
nywania swoich słabości 
i poznawania siebie. Do-
brze przebyta droga, prze-
ciera trudniejszą przecież 
ścieżkę życia. Nadaje jej 
kierunek i stawia wyma-
gania piechurowi, który 
już siebie poznał dążąc 
do pielgrzymkowego celu. 
Wszystko to w tym spekta-

klu jest. Jest nawet i więcej: eksplozja 
radości i witalności młodych aktorów, 
którzy cieszą się występem, wokalne 
talenty znane już i rozkwitające, zło 
i dobro, a więc anioł i diabeł. Jest 
tajemniczy pielgrzym, pojawiający się 
nie wiadomo skąd i po co, jest łagodny 
franciszkanin (zdumiewająco podobny 
do surowego nauczyciela), snuje się 
dym, sny jak ulotne bańki mydlane 
opadając na jawę pękają, a światło 
barwi i maluje pątniczy świat. Słowem 
współczesne możliwości a problemy jak 
od początku świata, bo Pan Bóg i czło-
wiek zawsze tacy sami. Na wszystko 
jest jednak sposób: Buen Camino 
i o tym jest ta opowieść. 

Krystyna Serbeńska-Biel
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Niezwykły prezent otrzymał Gnojnik na 

rok przed dostojnym jubileuszem 800 –lecia 

istnienia. Album „Gnojnik na starej fotogra-

fii” , został przekazany do rąk Czytelników 

28 września 2014 r. podczas uroczystego 

spotkania promocyjnego. Pięknie wydany, 

w twardej oprawie, na  kredowym papie-

rze, z bogatą kolekcją zdjęć, znakomicie 

opracowanych, powiększonych do dużych 

formatów, stanowi prawdziwą perełkę 

wśród tego typu wydawnictw i jest swo-

istym pomnikiem ku czci Gnojnika, 

ofiarowanym przez Syna tej Ziemi.

Album „Gnojnik na starej 

fotografii” zawiera 450 archi-

walnych zdjęć wykonanych 

w różnym czasie. Większość 

pochodzi z pierwszej połowy 

XX wieku, ale najstarsze się-

gają lat pięćdziesiątych XIX 

stulecia.  Zagrody chłopskie 

kryte strzechą, zabudowania 

dworskie,   prace przy żniwach, 

sianokosach, zasiewie zbóż,  

budowa mostu na Uszwicy, 

starannie wypielęgnowany 

ogród dworski, wnętrze salonu 

wyposażone w stylowe meble, 

szkoła, uczniowie ze swoimi 

wychowawcami, portrety, 

uroczystości rodzinne, śluby, 

I komunia, pogrzeby, żoł-

nierze z okresu  I i II wojny 

światowej  - to tylko nie-

które tematy przedstawione 

na kredowych  kartach 

albumu. 

Fotografie w albumie zostały pogrupo-

wane tematycznie i uporządkowane chro-

nologicznie w rozdziałach: „Z krajobrazu 

wioski”, „Dwór, jego mieszkańcy i goście”, 

„Szkoła, nauczyciele i uczniowie”, „Ko-

ściół, uroczystości religijne i rodzinne”, 

„W służbie Ojczyźnie” oraz „Zdjęcia rodzin-

ne, portrety”. Autor zadbał o szczegółowy 

opis poszczególnych obrazów. 

W publikacji wykorzystano przede 

wszystkim zdjęcia ze zbiorów autora oraz 

kilkudziesięciu prywatnych osób, ale tak-

że fotografie z Muzeum Przypkowskich 

w Jędrzejowie oraz Muzeum Tatrzańskiego 

w Zakopanem.

Twórcą publikacji jest Tadeusz Kowal-

czyk, rodowity Gnojniczanin. Badaniom 

dziejów rodzinnej wioski poświęcił kilka lat 

swojego życia. Autor sięgnął do opracowań 

historycznych ogólnych i regionalnych, 

do tekstów drukowanych i pozostających 

w maszynopisach, do oryginałów i kopii 

dokumentów. Bogate materiały pozyskał 

BEZ KORZENI NIE ZAKWITNIESZ…
poprzez niezliczone wywiady, spotkania, 

rozmowy telefoniczne, korespondencję. 

Owocem tych prac są dwie pozycje – wydana 

w 2013 roku monografia „Gnojnik  - z dziejów 
wioski” i świeżo opublikowany album ”Gnoj-
nik na starej fotografii”. Oba wydawnictwa 

opracowane są z niezwykłą starannością.  

Charakteryzuje je ciekawy styl, bogata 

szata graficzna i obiektywne spojrzenie na 

opisywaną rzeczywistość  udokumentowane 

mapami, szkicami, fotokopiami dokumen-

tów. Monografia ubogacona 

autora publikacji, dziękując za podjęty trud 

i wykonaną bezinteresownie pracę. Pracow-

nicy Centrum Kultury przygotowali orygi-

nalny występ okolicznościowy. W imieniu 

społeczności Gnojnika, podziękowała sołtys 

wsi Anna Stolarczyk,  wręczając Autorowi 

albumu statuetkę przedstawiającą orła i wy-

grawerowany tekst: 

„Panu Tadeuszowi Kowalczykowi w podzię-

ce za trud włożony w dzieło odtworzenia hi-

storii wsi Gnojnik dla obecnych i przyszłych 

pokoleń Wdzięczni Mieszkańcy”

Wyrazy szczerego uznania, wdzięczno-

ści i gratulacje w imieniu rodaków złożył 

również prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – dłu-

goletni Dziekan Wydziału Inżynierii Środo-

wiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego 

w Krakowie: „Dziękuję za wykonaną pracę, 

za przekazanie do naszych rąk tak wspania-

łych pozycji. Książka „Gnojnik – z dziejów 

wioski” leży na moim biurku. Chętnie 

jest pięknymi fragmentami z dawnego 

dziejopisarstwa, dokumentującymi cho-

ciażby epizody z rabacji galicyjskiej czy 

szkolnej rzeczywistości – jakże odmiennej 

od współczesnej.

Obie publikacje to pozycje, do których 

zagląda się chętnie, które leżą w zasięgu 

ręki, a nie gdzieś zakurzone na półce. 

Napisane lekkim, przystępnym językiem, 

stanowią źródło rzetelnej wiedzy historycz-

nej, a także bogaty materiał o środowisku 

przyrodniczym, geograficznym, szkolnic-

twie, ludności, klęskach żywiołowych, 

zwyczajach i obyczajach przekazywanych 

z pokolenia na pokolenie.  

W spotkaniu promocyjnym, zorgani-

zowanym przez Centrum Kultury  wzięli 

udział mieszkańcy Gnojnika, przedsta-

wiciele lokalnych władz oraz zaproszeni 

goście. Wśród nich wielu Rodaków, którzy 

wyemigrowali z rodzinnej wioski. Wszy-

scy z ogromnym uznaniem zwracali się do 
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Bogu niech będą dzięki za dar 
systematycznej modlitwy małżeńskiej 
i rodzinnej. Nauczyliśmy się ich od 
czasu naszej przynależności do Domo-
wego Kościoła i weszły do naszej rodziny 
jako rytuał lub tradycja od wielu lat.  
Z pespektywy czasu przekonujemy się 
zdecydowanie, że jest to piękny dar, 
nieocenione dobro, pomoc do zachowania 
zgody, poznawania siebie w małżeństwie 
i rodzinie, w dążeniu do świętości. Mimo 
naszego wieloletniego stażu małżeńskie-
go zauważamy, że wspólna modlitwa 
małżeńska to antidotum na nasze 
codzienne problemy, humory, gorsze 
dni. Jeżeli bowiem Boga traktujemy 
poważnie a on nas uczy zgody, miłości 
„będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego”, to nie możemy pozwolić 
sobie na gniew, czy noszenie w sercu 
urazy, która by w jakikolwiek sposób 
zaburzała nasze pozytywne relacje. 
W naszym małżeństwie zasiadamy 
do niej rano, po porannej toalecie, 
i wspólnej kawie. Zapalamy świecę, 
zapraszamy do niej Ducha Świętego 
i po krótkim pacierzu, odczytujemy 
na głos Słowo Boże z dnia lub wy-
brany inny tekst najczęściej z Ksiąg 
Mądrościowych, po czym modlimy 
się własnymi słowami. Dziękujemy 
i uwielbiamy Pana za naszą miłość, 
za jego prowadzenie i rozwiązywanie 
codziennych zadań razem z nami.

Modlitwa w małżeństwie
Dając niejednokrotnie świadectwo 

o miłości Boga i jego prowadzeniu, ludzie 
często się dziwią i nie bardzo chcą w to 
wierzyć, że tyle dobra, można uzyskać 
z wiary, modlitwy i życia sakramenta-
mi. Nie przychodzi to bez żadnej pracy, 
bez wysiłku, ale wspólne małżeńskie 
oddanie się Bogu szczególnie poprzez 
modlitwę małżeńską czyni wręcz cuda. 
Sprawy trudne okazują się błahymi, rze-
czy nie do przeskoczenia można pokonać 
małymi kroczkami, pogląd i opinia na 
daną sprawę z dwóch umysłów ułatwia 
jej realizację, poszerza horyzonty myśle-
nia i daje obojgu satysfakcję z zawartego 
konsensusu. Dochodzimy też do takiego 
wniosku, że chociaż znamy się już długo, 
to jednak ciągle odkrywamy w sobie coś 
nowego, innego, coś co ubogaca nasze 
relacje, nasze współżycie małżeńskie, 
pozwala nam być jeszcze bliższymi sobie 
i nie przez przyzwyczajenia ale z potrze-
by i chęci serca, by wzajemnie darzyć się 
jeszcze bardziej miłością.

Chociaż staramy się żyć w zgodzie 
i miłości, zauważamy jednak, że często 
chce je coś zaburzyć, zakłócić, poróżnić 
nas! Skąd więc brać siłę do nieustan-
nego wybaczania, zrozumienia, rewizji 
swojego postępowania? Odpowiedź jest 
prosta i lakoniczna; z modlitwy za mał-
żonka, z zaufania i zawierzenia Bogu. 
Nie obmyślania w sercu jak walczyć 
ze współmałżonkiem, układania pla-

nów działania jakim sposobem sprawę 
postawić na swoim, lecz w prostej mo-
dlitwie, np. zaczynającej się tak ; Panie 
pomóż nam w naszych trudnościach, 
naszym problemie, nie pozwól stracić, 
zniszczyć tej miłości, którą od Ciebie 
otrzymaliśmy. Daj nam siłę, moc, chęć 
porozumienia, pokieruj wydarzeniami, 
zadziałaj w sposób tylko Tobie wiadomy, 
abyśmy mogli rozwiązać ten węzeł, który 
nas poróżnia, dzieli, oddala od Ciebie 
i od siebie, itp. Początki naszego mał-
żeństwa są przykładem tego, że często 
prowadziliśmy spory, ba nawet kłótnie, 
bo nie było modlitwy małżeńskiej, nie 
zapraszaliśmy Boga do naszych relacji, 
uważaliśmy siebie za inteligentnych 
w rozwiązywaniu tych problemów, a tak 
się nie działo, problemy narastały, nie 
malały. Poznaliśmy lek, który nie tylko 
leczy ale uzdrawia, pobudza do pozytyw-
nego działania, nie pozwala się gniewać, 
dąsać czy zamiatać pod dywan trudne 
sprawy, jest to oddanie i zawierzenie się 
Bogu. Doświadczyliśmy tego i wiemy, że 
to działa na nasze małżeństwo i na na-
szą rodzinę, dlatego też poza wspólnym, 
codziennym małżeńskim oddaniem się 
Bogu, pielęgnujemy również naszą mo-
dlitwę rodzinną.

Barbara i Janusz Wodkowie
Grupa Kościoła Domowego

par. Miłosierdzia Bożego w Brzesku 

i często do niej sięgam. Prof. Pawełek po-

dzielił się z uczestnikami spotkania ciekawą 

refleksją: „Nasze zainteresowania zmieniają 

się z wiekiem. Gdy jesteśmy młodzi, niecier-

pliwie patrzymy przed siebie. Nudzą nas opo-

wieści starszych ludzi. Kiedy przekraczamy 

pewną granicę wieku, zaczynamy częściej 

spoglądać wstecz, gdzie przestrzeń jest 

większa. Gdy skraca się perspektywa przed 

nami, chętnie wracamy wspomnieniami do 

czasu minionego. ..”

O AUTORZE:

Tadeusz Kowalczyk urodził się w 1969 

roku. Ukończył m.in. studia magisterskie 

z geografii na Akademii Pedagogicznej 

w Krakowie, studia podyplomowe z przy-

rody na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz 

studia podyplomowe z informatyki na 

Uniwersytecie Śląskim. Jest nauczycielem, 

a od 2003 roku dyrektorem Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 

w Gosprzydowej.

Mieszka w Gnojniku, interesuje się 

geografią oraz historią swojej rodzinnej 

wioski i najbliższej okolicy. Kolekcjonuje 

archiwalne dokumenty i fotografie związane 

z historią Gnojnika. Współautor wydanej 

w 2006 roku książki „Gosprzydowa. Z dzie-

jów wioski i parafii” 

Poproszony o komentarz do swojej 

najnowszej  książki zapewnił:  „Osobom 

ciekawym publikacji mogę zagwarantować 

niezwykle interesującą podróż w przeszłość 

Gnojnika. Warto zobaczyć jak wyglądał 

Gnojnik 100 lat temu i poszukać na zdjęciach 

członków swojej rodziny i znajomych. Mam 

nadzieję, że album spodoba się Szanownym 

Czytelnikom i wywoła wiele sentymentalnych 

wspomnień. Z całego serca zachęcam do 

lektury.”

Niewątpliwie obie publikacje powinny 

znaleźć swoje miejsce w każdej gnojnickiej 

rodzinie. Polecam je wszystkim, którzy chcą 

sprawić radość bliskim, kupując niebanalny 

upominek. To znakomita lektura na długie 

jesienne wieczory, a w dodatku skuteczne 

antidotum na komputer, dziesiątki kanałów 

telewizyjnych, wszechobecne reklamy i ta-

siemcowe seriale. 

Ewa Prus 
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Bałkany to wielokulturowy za-
kątek na mapie Europy. My odwie-
dziliśmy Serbię, Macedonię Albanię, 
Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę ze 
stolicą Sarajewo. To mały fascynujący 
fragment Półwyspu Bałkańskiego.

27 sierpnia 2014 o godzinie piątej 
rano, autokar pod przewodnictwem 
Cecylii Jabłońskiej, wypełniony do po-
łowy wyruszył z Brzeska, w kierunku 
Nowego Sącza. Tu dołączyła pozostała 
część turystów wraz z pilotem i prze-
wodnikiem Wiesławem Piprkiem. I tak 
z planowanymi przerwami dojechali-
śmy do Novego Sadu (Serbia). 

Nazajutrz wyjechaliśmy w kierun-
ku Belgradu (Serbia). Po drodze zwie-
dzaliśmy okoliczne zabytki: twierdzę 
„Petrowaradin” położoną naprzeciw 
Novego Sadu, zwaną także Gibralta-
rem Bałkanów, Park narodowy „Fruś-
ka Gora”, gdzie do XVI wieku to pasmo 
stanowiło ośrodek życia monastycz-
nego serbskiej cerkwi prawosławnej. 
Istniało tu wtedy 35 prawosławnych 
monasterów. W czasach okupacji tu-
reckiej klasztory fruśko-gorskie prze-
chowywały serbską tradycję naro-
dową i chroniły jej zabytki. Do dziś 
przetrwało 17 klasztorów, z których 
zwiedzaliśmy dwa, w tym monastyr 
Hopowo i Kruśedol z XVI wieku. Na-
stępnie zwiedzaliśmy ruiny rzymskiej 
warowni, fortecę z czasów imperium 
osmańskiego, cerkiew św. Marka, 
Muzeum Narodowe, meczet Bara-
ki – XVII wiek - jedyny zachowany 
w Belgradzie, historyczny belgradzki 
Plac Republiki wraz z najbardziej 
znaną z ulic Belgradu – Skadarljia 
o długości prawie 4000 metrów. Bel-
grad to miasto autentyczne, a nie 
przystosowane do potrzeb zagranicz-
nego turysty. Tu możemy napić się 
najlepszej kawy na świecie. 

W trzecim dniu dotarliśmy do 
stolicy Macedonii Skopje. Tu zwiedza-
liśmy stare miasto, meczet, akwedukt 
rzymsko – bizantyjski z I wieku n.e. 
rozbudowany w VI wieku przez Justy-
na Wielkiego. Ponadto odwiedziliśmy 
Cerkiew św. Pantelejmona z zachowa-
nymi freskami będącymi wspaniałym 
przykładem malarstwa bizantyjskiego. 
Zwiedzaliśmy także muzeum Matki 
Teresy czyli centrum pamięci i spotkań 
ufundowany przez rząd tego kraju 
w 2010 roku czyli w setną rocznicę 

BAŁKANY - SMAK ORIENTU
Wakacyjna podróż PTTK i Uniwersytetu Trzeciego Wieku

urodzin beatyfikowanej w 2003 roku 
laureatki Pokojowej Nagrody Nobla. 

Stolica Macedonii to miasto wielo-
kulturowe widać tu wyraźnie przeni-
kanie się kultur wschodu z zachodem. 
Kamienny most na rzece Wardar 
prowadzi z socrealistycznej części 
miasta do Czarszii, starej dzielnicy 
handlowej, pozostałości kilkusetletnie-
go panowania Turków na Bałkanach. 
Na południowy zachód od stolicy 
Macedonii znajduje się kanion Matka 
utworzony na rzece Treska.Wysokie 
pionowe ściany opadają wprost do 
wody, tworząc niesamowite efekty. Jest 
tu wiele jaskiń a na szczytach znajdują 
się kościółki i monastyry, które kiedyś 
służyły jako schronienie dla ludzi ucie-
kających przed Turkami. 

Piaty dzień spędziliśmy w Ochry-
dzie. Odbyliśmy rejs stateczkiem po 
jeziorze.

Ochryd – największa atrakcja 
Macedonii. Malownicze usytuowanie 
Ochrydy na zboczach gór nad pięknym 
Jeziorem Ochrydzkim, liczne wczesno-
chrześcijańskie zabytki i inne skarby 
architektoniczne zapewniły jej miejsce 
na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Ponadto Ochryda jest jed-
nym z 28 miejsc na świecie wpisanych 
na tę listę zarówno z powodu dziedzic-

twa kulturowego, jak i przyrodnicze-
go. Położona na granicy Macedonii 
i Albanii jest jednym z najstarszych 
ludzkich siedlisk w Europie i kolebką 
słowiańskiej kultury. Posiada kolekcję 
ponad 800 średniowiecznych ikon wy-
konanych w stylu bizantyjskim, co czy-
ni je drugim po Moskwie największym 
zbiorem na świecie. Patronem miasta 
jest św. Klemens Ochrydzki. To uczeń 
Cyryla i Metodego, który przyczynił się 
do rozkwitu tego miasta – poprzez jego 
działalność edukacyjną i tłumaczenio-
wą (tłumaczył dzieła biblijne na języki 
słowiańskie). Św. Klemens założył tu 
kilka cerkwi, w tym Pantelejmona. 
W Ochrydzie znajduje się również 
największy zabytek Macedonii, cer-
kiew św. Zofii z XI w. Wewnątrz cerkwi 
zachowały się średniowieczne freski. 
Jezioro Ochrydzkie jest najgłębszym 
jeziorem na Bałkanach i najstarszym 
w całej Europie. W wodach tego jezio-
ra żyje pewien gatunek ryb, których 
szkielety służą do wyrobów tzw. „pereł 
ochrydzkich”, z których wyrabiana jest 
biżuteria – tylko przez wtajemniczone 
osoby. Mieliśmy możliwość wydania 
pieniędzy na tak oryginalne rzeczy. 

W 6 dniu przekroczyliśmy granicę 
macedońsko - albańską. Panujący 
uprzednio Enver Hodża „bardzo dbał” 

Autorka tekstu - pierwsza z prawej
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o swoich rodaków. W niewielkim sto-
sunkowo kraju wybudował około 60 
tys. bunkrów oraz mnóstwo innych 
umocnień, które miały zapewnić 
bezpieczeństwo. Z uporem godnym 
maniaka starał się przygotować kraj 
na inwazję nieprzyjaciół z zagranicy. 
Budowano je głównie na granicach 
i wzdłuż wybrzeża, ale można je spo-
tkać np. w przydomowym ogródku. 
Bunkry te na swojej trasie spotykali-
śmy wielokrotnie. Z czasem stały się 
one nieformalnym symbolem kraju, 
który można kupić w sklepie z pamiąt-
kami, oczywiście w wersji zminiatu-
ryzowanej. Zwiedzaliśmy monastyr 
i cerkiew św. Nauma, dawne Castrum 
Romanum położone na starożytnej 
Via Egnatia – przebudowanego za 
panowania osmańskiego, centrum 
Tirany – stolicy Albanii.

W 7 zwiedzaliśmy Durres i wyko-
paliska archeologiczne miasta założo-
nego w VII w. a potem odpoczywali-
śmy nad Adriatykiem na Albańskiej 
Riwierze!!!

Dzień 8 to wycieczka do Berat, 
zwanego miastem tysiąca okien 
ze względu na charakterystyczną 
zabudowę usytuowaną na stokach 
wzgórza. To jedno z najpiękniejszych 
miejsc na Bałkanach położone nad 
rzeką Osum. Tarasy na zboczach to 
dzielnica Mangalemi. Odwiedziliśmy 
muzeum ikon Onufrego, najsłynniej-
szego malarza ikon tworzącego w XVI 
w. Muzeum znajduje się na terenie 
zamku. W pięknej scenerii zabyt-
kowych domów, świątyń i twierdzy 

toczy się prawdziwe życie albańskiej 
prowincji. 

W 9 dzień Shkoder – Budva. 
Zwiedziliśmy historyczną stolicę 
Albanii – Kruje. Miasto zasłynęło 
w 1433 roku, kiedy Skanderberg od-
bił je z rąk Turków. Kruja to miasto 
piękne i wyjątkowe. Zakupy robiliśmy 
na tradycyjnym bazarze tureckim, 
jednym z najlepiej zachowanych na 
Bałkanach. 

10 dzień Budva – Cetyna – Ko-
tor. Czarnogóra ma tyle urokliwych 
miejsc, czy to nad Adriatykiem, 
czy w górach, ale największym jej 
skarbem jest Boka Kotorska (zatoka 
Kotorska). Pięcioramienna wielka 
zatoka otoczona wysokimi górami. 
Kiedyś bili się o nią piraci i generało-
wie, dziś jej wschodnia część wpisana 
jest na listę UNESCO. Kotor jest jak 
perła w koronie czarnogórskiego wy-
brzeża - urokliwe miasto o wąskich 
i krętych uliczkach i nieregularnych 
placach, mające początek już w III 
w p.n.e. To jedno z najlepiej zachowa-
nych średniowiecznych miast w po-
łudniowo-wschodniej Europie, pełne 
zabytkowych budowli – prawosławne 
i katolickie świątynie i budynki w sty-
lach: romańskim, gotyckim, renesan-
sowym i barokowym. Zwiedzaliśmy 
m.in. Katedrę św. Tryfona – patrona 
miasta, cerkiew św. Łukasza, cerkiew 
św. Mikołaja z licznymi cennymi 
ikonami, cerkiew Matki Boskiej od 
Zdrowia – w obrębie murów obron-
nych, wieżę zegarową z XVI w. Dzięki 
śródziemnomorskiemu klimatowi 

z dużą liczbą słonecznych dni w Boce 
Kotorskiej rośnie wszystko: palmy, 
agawy, morele, brzoskwinie, kiwi, 
granaty, pomarańcze, cytryny i winna 
latorośl. Cetynia – to miasto w połu-
dniowej Czarnogórze położone na ma-
lowniczym płaskowyżu między zatoką 
Kotorską i jeziorem Szkoderskim. 
Obecnie miasto stanowi duchowe 
i kulturalne centrum Republiki Czar-
nogóry. Najważniejszym zabytkiem 
Cedyni jest Monaster Narodzenia 
Matki Bożej. 

11 dzień Budva – Sarajewo (Bo-
śnia i Hercegowina).W czasie prze-
jazdu z Budvy do Sarajewa, po dro-
dze zwiedzaliśmy Monastyr Ostrog 
– przepiękny wkuty w skale będący 
jednym z symboli Czarnogóry oraz 
przejazd nad Pivskim Jeziorem ze 
słynnymi widokami na szmaragdową 
wodę. Bośnia i Hercegowina – kraj 
sześciokrotnie mniejszy od Polski. 
Meczety i cerkwie, synagogi i kościoły, 
turkusowe rzeki i adriatyckie plaże ze 
stolicą Sarajewo. Byliśmy w miejscu, 
w którym 28 czerwca 1914 r. doszło 
do zamachu na austriackiego na-
stępcę tronu arcyksięcia Franciszka 
Ferdynanda Habsburga. Zamach ten 
uznany jest za bezpośrednią przyczy-
nę wybuchu I wojny światowej. W Sa-
rajewie zwiedzaliśmy również stare 
miasto, które jest pełne zabudowań 
religijnych i unikatowych przykładów 
architektury bośniackiej. 

12 dzień - Powrót do Polski. 
 Emilia Zydroń

ZNACZEK TURYSTYCZNY to okrągły, drewniany krążek o średnicy 60 mm i grubości 
8-10 mm, posiada metalowe oczko do zawieszenia. Awers i rewers przeważnie jest taki sam. 
Znaczek Turystyczny jest pamiątką z naturalnego materiału – drewna, bez użycia barwników, 
farb, lakierów, jest w 100% ekologiczny.

Znaczek składa się z trzech elementów: samego znaczka, karteczki i naklejki. Stanowi 
wyjątkową propozycję dla kolekcjonerów. Produkowany jest ręcznie, każda sztuka jest 
wyjątkowa. Grafi ka jest swego rodzaju dziełem sztuki, wypalana jest w wysokiej temperatu-
rze, przy pomocy metalowej, grawerowanej matrycy. Poprzez silny nacisk matryca wypala 
w drewnie plastyczny wizerunek, który jest bardzo trwały i odczuwalny także przy dotyku. 
Znaczek przedstawia miejsce, do którego dotarł turysta. Jest pamiątką i potwierdzeniem 
pobytu. W żadnym innym  miejscu nie można kupić takiego znaczka.

Znaczek jest turystyczną zachętą do zwiedzania tych miejsca zarazem wyjątkową pa-
miątką. Zbieranie znaczków to ogólnoświatowa inicjatywa, która ma promować turystykę.  
Przez Znaczek zostaliśmy włączeni do ogólnoeuropejskiego systemu kolekcjonerskiego, 
który istnieje w 20 krajach i zrzesza ponad 4000 miejsc. W Polsce jest już ponad 300 miejsc 
oznaczonych Znaczkiem Turystycznym. Nazwa Znaczek Turystyczny jest prawnie chroniona. 
Znaczek ten można nabyć już od 5.10.2014 r. w naszej parafi i. Cena Znaczka w całej Polsce 
jest jednakowa i wynosi 7 zł. Z obiektów sakralnych w naszej tarnowskiej diecezji, jesteśmy 
drugim miejscem oznaczonym Znaczkiem Turystycznym po sanktuarium Matki Bożej w Tu-
chowie /No.200/. Każdy znaczek ma indywidualny numer, nasz ma No. 198.

Więcej o Znaczku Turystycznym na www.znaczki-turystyczne.pl
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Jesteśmy ma-
turzystami Liceum 
Ogólnokształcą-
cego w Brzesku 
z roku 1959. Nasze 
spotkanie miało 
miejsce w Cen-
trum Jana Pawła 
II w Krakowie 20 
września. Zorga-
nizował je kolega 

klasowy – budowniczy tego wspaniałe-
go obiektu sakralnego, Andrzej Duda 
(na zdjęciu wyżej), twórca i właściciel 
znanej firmy „Pol Bau”. Mszę św. 
celebrował wikariusz biskupi, ks. 
prał. Jan Kabziński, prezes Centrum 
i też „ kolega rokowy” – ks. Ignacy 
Piwowarski, mieszkający obecnie 
w Mokrzyskach.

Zwiedziliśmy Centrum Żywej 
Pamięci. Przypomnę tylko, że Dom 
Jana Pawła II powstał dzięki inicja-
tywie ks. kard. Stanisława Dziwisza. 
Kamień węgielny został pobłogosła-
wiony przez papieża Benedykta XVI 
podczas jego pielgrzymki do Polski, 
a wmurowano go w mury świątyni 
w 2010 roku. Wnętrze kościoła zdobią 
mozaiki autorstwa O. Marco Ivana 
Rupnika z Włoch.

Obecnie działają tu:
- Sanktuarium Jana Pawła II z re-

likwiami. Jest to krew Papieża umiesz-

Czwarte spotkanie maturzystów

czona w szklanej ampule umieszczona 
wewnątrz ołtarza z marmuru; 

- Kaplice, jak kapłańska z płytą 
nagrobną Papieża  Polaka i pastoral-
nym krzyżem oraz kaplica Królowej 
Podhala z Ludźmierza ufundowana 
przez małżeństwo Rozalię i Andrzeja 
Dudów; 

- Instytut Jana Pawła II;
 - Centrum Wolontariatu.
Trwa jeszcze budowa Muzeum 

poświęconego Papieżowi oraz wieży 
widokowej. W planach jest Dom Piel-

grzyma, Dom Rekolekcyjny, Centrum 
Konferencyjne, Centrum Rehabilita-
cyjne i Park medytacyjno – rekreacyj-
ny. Po zwiedzeniu Centrum spotka-
liśmy się przy posiłku, wspominając 
czas, jaki upłynął od poprzedniego, 
3 zjazdu, w 2009 roku, co zmieniło 
się w naszych rodzinach, kto od nas 
odszedł do Pana. Zaplanowaliśmy, 
jeżeli Bóg pozwoli, kolejne spotkanie 
za dwa lata. Będziemy wtedy mieć po 
75 lat. Piękny wiek!

Maria Babicz

Bronisława Stachoń 
urodziła się w Chronowie. 
Gdy miała 5 lat zmarła Jej 
mama, osierocając sześcio-
ro dzieci. Ojciec ożenił się 
ponownie. Z drugiego mał-
żeństwa na świat przyszły 
kolejne dzieci. Starsze opie-
kowały się rodzeństwem i 
równocześnie pomagały w 
gospodarstwie domowym. 
Najstarsze z nich służyły 
u bogatych gospodarzy, 
aby zapracować na jedze-
nie, buty i ubranie, a tym 
samym pomóc rodzicom w 
utrzymaniu licznej rodziny. 

Pani Bronisława w wie-
ku 22 lat wyszła za mąż i 
przeniosła się do Gosprzy-
dowej. Wkrótce jednak 

 POGODNA JESIEŃ ŻYCIA Bronisławy Stachoń
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przyszło kolejne życiowe doświadczenie. 
Dwa lata po ślubie zmarł Jej mąż, nieco 
później dwuletni synek. Młoda wdowa 
została sama.

Po roku ponownie wyszła za mąż. W 
1938 roku urodziła syna. I znów splot 
wydarzeń pokrzyżował rodzinne życie. 
Wybuchła II wojna światowa i mąż Pani 
Bronisławy otrzymał powołanie do woj-
ska. W ciągu kilku godzin musiał stawić 
się w punkcie odpraw. Pani Bronisława 
została sama z rocznym dzieckiem na 
utrzymaniu. W domu często stacjo-
nowali żołnierze. Domowe zapasy 
uszczuplał obowiązek oddawania 
tzw. „kontyngentów” dla wojska. W 
pamięci do dziś pozostał obraz pła-
czącego dziecka, ciągły strach, bieda 
i niepewność. Każdy dzień wypełniał 
lęk o przyszłość, o dziecko, o męża. 
Była to prawdziwa walka o przetrwa-
nie. Pani Bronisława wspomina ten 
okres, podobnie jak dzieciństwo, jako 
najtrudniejszy w życiu. Wiara i za-
ufanie Bogu pozwalały jej przetrwać 
najcięższe chwile. 

Opatrzność Boża sprawiła, że 
jeszcze przed zakończeniem wojny 
mąż wrócił cały i zdrowy. Wkrótce 
rozpoczęli budowę domu. Nie było 
to łatwe zadanie, ale dzięki pomocy 
dobrych ludzi udało się poprawić wa-
runki mieszkaniowe. W następnych 
latach na świat przychodziły kolejne 
dzieci. Wspólnie z mężem prowadzili 
małe gospodarstwo i wychowywali 
sześcioro pociech. Jednak z pracy na 
roli trudno było utrzymać ośmiooso-
bową rodzinę. Mąż Pani Bronisławy 
poszedł do pracy. W tym czasie przy-
było obowiązków, bo oprócz pracy za-
wodowej trzeba było obrobić ziemię. 
Starsze dzieci chętnie pomagały przy 
pracach w polu. Wszystkie wykształ-
ciły się i zdobyły zawód. Kolejno 
zakładały nowe rodziny i opuszczały 
rodzinny dom.

W 1981 roku zmarł mąż Pani Bro-
nisławy, Władysław. Pani Bronisława 
mocno podupadła na zdrowiu. Po 
kilku latach zlikwidowała małe go-
spodarstwo i utrzymywała się z renty. 
Zamieszkała u najmłodszej córki w 
pobliżu domu rodzinnego. Seniorka 
rodu doczekała się 12 wnuków, 23 
prawnuków i 1 praprawnuczki . 
Wszyscy często Ją odwiedzają. Od 
ukończenia 80 lat co roku uroczyście 
przeżywa swoje kolejne urodziny. Z 
niecierpliwością czeka na spotka-
nia rodzinne. Chętnie i z łatwością 
nawiązuje kontakt z najmłodszymi. 
I wcale nie przeszkadza ogromna 
różnica wieku.

Pani Bronisława jest osobą bardzo 
religijną. Pomimo wielu obowiązków, 

zawsze znajdowała czas nie tylko na 
niedzielną Mszę św. Jej pasją było 
czytanie. Czytała głównie książki i 
czasopisma religijne. 

Zapytana o treść życia odpowiada: 
Było bardzo bogate i mocno na-

znaczone cierpieniem. Ale jego owoce 
są liczne i dla mnie radosne. Patrząc 
na wnuki wiem, że warto było podej-
mować codzienny trud i nieraz walkę 
o przetrwanie. Moje serce raduje się, 
gdy widzę uśmiechnięte twarzyczki 
dzieci. 

Teraz przyszła jesień mojego 
życia. Starość jest trudna, ale nie-
unikniona. Do tego trzeba się przy-
gotowywać przez całe życie. ”Kto za 
młodu sadzi drzewa, będzie mógł na 
starość zasiadać w ich cieniu” – to 
przysłowie jest streszczeniem mądro-
ści o życiu. Gdy młody człowiek nie 
lęka się walki, będzie mógł w starości 
zażywać spokoju. Moje życie wypeł-
nione było służbą dla Boga i bliźnich, 
było wypełnione walką. Matce Bożej 
Gosprzydowskiej zawsze powierzałam 
trudy i cierpienia, które były moim 
udziałem. Kiedy teraz, po latach, 
spoglądam wstecz, czuję że moje życie 
jest spełnione. Pan Bóg do tej pory 
dał mi jasny umysł. Wiem, że wartość 
ma tylko to co jest z Boga wzięte.      

Dziś, z perspektywy czasu chcia-
łabym młodym ludziom powiedzieć, że 
tylko Bóg jest prawdą, drogą i życiem. 
Chciałabym przestrzec, żeby nie dali 
się uwikłać w ułudę tego świata, który 
kusi wygodnym życiem, a które tak na-
prawdę nie daje radości i zadowolenia. 
Wiem, że ludziom teraz żyje się łatwiej. 
Nie ma biedy, ludzie nie znają głodu. 
Dzieci mają tylko się uczyć, nie muszą 
pracować, tak jak my. Opatrzność Boża 
zachowuje nas już tyle lat od wojny. 
Jednak wychowanie jest coraz trud-
niejsze. Boję się o tych najmłodszych, 
co ich czeka, czy będą umiały odnaleźć 
prawdziwy sens, to co naprawdę ważne. 

Życzę młodym ludziom, aby mieli 
odwagę przeciwstawiać się złu, które 
wciska się w życie człowieka. Aby na 
pierwszym miejscu stawiali Boga i Jego 
przykazania. Aby nie komplikowali 
sobie życia i nie ulegali pokusom tego 
świata. Aby nie odbierali dzieciom ra-
dości i nadziei i z szacunkiem odnosili 
się do życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci. Wtedy, na starość, będą mogli 
powtórzyć słowa z powieści Ernesta 
Hemingwaya: „Pod wieczór mogę 
patrzeć prosto w słońce, i nie robi mi 
się ciemno. A ono wtedy ma przecież 
największą siłę”. 

Tym, którzy wkraczają w etap życia 
nazwany starością, chciałabym powie-
dzieć, nie lękajcie się, zaufajcie Bogu.  Z 

upływem lat świat ze swymi urokami 
usuwa się sprzed naszych oczu i uszu. 
Ale to właśnie najdogodniejsza pora, 
byśmy w swej niemocy próbowali zo-
baczyć Boga. Tego Boga, którego dotąd 
może ignorowaliśmy, którego cichy głos 
był przygłuszany przez nasze życiowe 
osiągnięcia, pracę, zainteresowania, 
pokonywanie trudności, przez zgiełk i 
hałas świata. Przychodzi chwila, gdy 
świat zanika zupełnie dla naszych 
zmysłów. Wtedy zostajemy sam na sam 
z Bogiem. W tych chwilach pozostaje 
nadzieja, że Bóg uznał naszą pracę, do-
tychczasowe życie, zadania wyznaczone 
przez Opatrzność i że teraz oczekuje 
od nas, będących w podeszłych latach, 
głębokiego zjednoczenia z Sobą.

Od jesieni ubiegłego roku, ze wzglę-
du na stan zdrowia, Pani Bronisława 
nie wychodzi z domu. Większość czasu 
spędza w łóżku. Gdy siły na to pozwala-
ją, ogląda rodzinne albumy, wspomina 
wydarzenia rodzinne, śpiewa pieśni 
religijne. Z pokorą przyjmuje starość 
ze wszystkim, co ona niesie przykrego 
i radosnego. Trwa w dziękczynieniu 
za chwile szczęścia i wesela, za powo-
dzenie i uznanie, za smutki i doświad-
czenia, za cierpienia i choroby, za to, 
co jeszcze nastąpi. Wytrwale walczy 
z bólem, smutkiem przemijania i nie-
mocy. Ostoją, ratunkiem i nadzieją jest 
Bóg, któremu zaufała i przez całe życie 
mówiła „tak”. Matce Bożej Gosprzydow-
skiej poleca się w modlitwie, prosząc o 
dobrą śmierć. Teraz, gdy coraz wyraź-
niej zarysowuje się ten ostatni zakręt 
drogi, z ufnością wypowiada słowa: 
„Pozostań ze mną Panie, bo ma się ku 
wieczorowi i dzień się już nachylił...”

Ewa Prus

Bronisława Stachoń zmarła w swoim 
domu 15 października 2014 r. 

w otoczeniu najbliższej rodziny. Pogrzeb 
odbył się 18 października 2014 r. 

w Gosprzydowej.

Kiedy przyjdzie mój czas
nie wypuść mnie ze swojej ręki                                                                                                                        
kiedy żniwiarze zapuszczą swoje sierpy                                                                                                                   
trzymaj mnie mocno w swych dłoniach                                                                                                                              
kiedy się przerwie srebrny sznur
nie pozwól mi pójść w inną stronę                                                                                                                                           
w wielkim tłumie w Har-Magedon                                                                                                                                      
pilnuj żebym się nie zgubił
w dzień sądu nad narodami
nie pozwól mi odpaść od Ciebie.

Ks. Tadeusz Pabjan, z tomiku 
„Przemówić sercu do rozumu”
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Niewątpliwie, dla większości Czy-
telników KnU, występy artystyczne 
kojarzą się ze sceną operową bądź 
teatralną, gdzie oprócz orkiestry jest 
chór oraz wiele postaci towarzyszących 
… Od pięciu lat, do Stadniny Koni Hu-
culskich w Regietowie, którą zarządza 
znany brzeszczanin Stanisław Ciuba, 
przyjeżdżają artyści warszawskiej sce-
ny Opery Narodowej, aby wystawiać 
najbardziej znane sztuki operowe. 
Tradycją regietowską stały się nie 
tylko sceniczne występy w malowniczo 
położonej stadninie koni, ale również 
aktywny udział artystów w oprawie 
muzycznej niedzielnej Mszy świętej. 
Dotychczas było to w pobliskim Smere-
kowcu. W tym roku zaś, na zaproszenie 
ks. Wojciecha Wernera, proboszcza 
parafii pw. Miłosierdzia Bożego, ar-
tyści po raz pierwszy przyjechali do 
Brzeska. Wybór nie był przypadkowy, 
gdyż do parafii należy Stanisław 
Ciuba, pomysłodawca i organizator 
regietowskich oper. 

- Jestem pod wielkim wrażeniem, 
po tym co usłyszałam. Uświadamiam 

Nie tylko na scenie, 

ale również w kościele …

sobie, że Pana Boga można chwalić i 
wielbić nie tylko modlitwą, ale także 
pięknym śpiewem - mówiła po wyj-
ściu ze świątyni jedna z mieszkanek 
Brzeska.

W powszechnym odczuciu istnieje 
przekonanie, że artystyczne życie 
współczesnych celebrytów nie za-
wsze idzie w parze z nauką Kościo-
ła. Dla wielu aktorów, piosenkarzy 
i prezenterów zasady przekazane 
Mojżeszowi na górze Synaj prze-
stały mieć jakiekolwiek znaczenie. 
Liczy się pieniądz i sława (…), zaś 
jedność i nierozerwalność małżeń-
stwa, są dla wielu z nich pojęciem 
abstrakcyjnym i stereotypowym. 
Czy dla wszystkich dekalog stracił 
na ważności ? 

Troje śpiewaków operowych w 
kameralnym nastroju, uświetniło 
oprawę Mszy świętej, która mia-
ła miejsce 12 lipca br., a po jej 
zakończeniu dała krótki koncert. 
Jednym z artystów, który wystąpił 
w brzeskiej świątyni był Ryszard 
Morka, wybitny śpiewak operowy o 

niepowtarzalnej barwie głosu. Arty-
sta zaśpiewał nie tylko psalm, ale 
również arię operową. Towarzyszył 
mu Robert Dymowski i Magdalena 
Idzik. Wszyscy oni deklarują, że 
są osobami głęboko wierzącymi 
i nie wstydzą się tego publicznie 
zamanifestować. Ryszard Morka od 
sześciu lat współpracuje z Piotrem 
Szymańskim i jego zespołem muzy-
ki adoracyjnej. Wspólnie jeżdżą po 
polskich sanktuariach na różne spo-
tkania modlitewne, m.in. byli razem 
w Czerwińsku i Gietrzwałdzie. Choć 
znakomity śpiewak ma do czynienia 
z amatorami, to jednak ani na pró-
bach, ani podczas występów nie daje 
im tego odczuć.

– Nigdy nie było takiej sytuacji, 
aby Ryszard okazywał wobec nas 
wyższość, choć przecież jest grun-
townie wykształconym artystą, obda-
rzonym niepowtarzalnym głosem, a 
my tylko amatorami – mówił jeden 
z nich.

    Marek Białka
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13 października 2014 r. odbyło się 
w Brzeskiej Farze ostatnie w tym roku 
połączone z procesją Nabożeństwo Fa-
timskie. W ramach prowadzonego od 
kilku lat cyklu prezentacji i duchowego 
pielgrzymowania do sanktuariów 
Polski i świata, tym razem uczest-
nicy Nabożeństwa zapoznali 
się z Sanktuarium Imienia 
Maryi i Królowej Rodzin w 
Ropczycach. Opowiedział o 
nim niżej podpisany, były 
proboszcz brzeskiej para-
fii, pochodzący z Ropczyc, 
autor kilku publikacji 
na temat tego Sanktu-
arium.

Międzynarodowa 
szosa E-4 wraz z ob-
wodnicą przebiega-
jącą przez kilkuna-
stotysięczne miasto 
powiatowe Ropczyce 
w Województwie Pod-
karpackim oddalona 
jest zaledwie kilkaset 
metrów od prawdziwej 
oazy ciszy i spokoju. Jest 
nią położony nad samym 
brzegiem rzeki Wielopolki 
barokowy kościół, otoczony 
wieńcem lip i klonów. Prowa-

MADONNA GOTYCKA 

Z ROPCZYCKIEGO KOŚCIÓŁKA
przez wysokie barokowe lunety okien-
ne. Ślizgają się one po odnowionych 
niedawno złoconych ołtarzach, lazu-
rowanych na niebiesko, czerwono i 
zielono. Po oswojeniu się z półmrokiem 
zauważamy w bocznych ołtarzach 
obrazy św. Józefa i przeszytego strza-

łami bohaterskiego męczennika 
rzymskiego św. Sebastiana. Gdy 

podchodzimy do głównego oł-
tarza przykuwa nasz wzrok 
gotycka Figura Madonny 
z Dzieciątkiem o pełnym 
dobroci spojrzeniu, lekko 
uśmiechnięta. Przygar-
nia do swej piersi Synka, 
który wyciąga rączki po 
trzymane przez Maryję 
jabłko. Figura, stojąca 
na sierpie księżyca i kuli 
ziemskiej, jest otoczona 
rzadko u nas spotykaną, 
elipsowatą promienistą 
mandorlą. Pochodzenie 
Figury jest nieznane, 
należy do rzeźb późnogo-
tyckich.
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tekstu na str. 18
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dzi do niego pełna wdzięku 
drewniana bramka pokryta 
gontem, w której stoi figu-
ra św. Jana Nepomucena, 
dawnego patrona wielu 
miejscowości w Małopolsce.

Najpiękniej jest tu na 
wiosnę i latem. Słyszy się 
wczesnym rankiem nawet 
śpiew słowików, a w połu-
dnie upajająco pachną lipy 
i rozchodzi się monoton-
ne brzęczenie pracowitych 
pszczół. Kiedy wchodzimy 
do tonącego w półmroku 
wnętrza, dostrzegamy prze-
cinające je wiązki promieni 
słonecznych, wpadające 
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W czwartkowy wieczór, drugiego 
października, staliśmy się uczestnikami 
prawdziwej, duchowej uczty, z racji otwar-
cia niezwykłej w swej wymowie wystawy 
malarstwa i rzeźby w Brzeskim Centrum 
Kultury.

Wielkie znaczenie i wartość dzieł arty-
stów polskich i nie tylko, nadaje i podkreśla 
ich transcendentny wymiar – odwołanie 
się do Boga poprzez osobę świętego Jana 
Pawła II.

„BARWY MAŁOPOLSKI DLA 
JANA PAWŁA II” to jakże piękny dar 
artystów, już nie tylko dla świętego papie-
ża Polaka, ale przede wszystkim dla nas, 
poszukiwaczy wartości i piękna w drodze 
do domu OJCA.

PIĘKNO JEST KLUCZEM TAJEMNICY

„BARWY MAŁOPOLSKI DLA JANA PAWŁA II”
Pierwszym wydarzeniem bogatego programu III. 

Miesiąca Papieskiego, który został otwarty w Centrum 
im. Jana Pawła II była inauguracja wystawy „Barwy 
Małopolski dla Jana Pawła II” 2 października. Powstała 
ona w Miechowie jako plon pleneru malarskiego 
organizowanego przez dyrektor tamtejszego BWA 
„U Jaksy” Krystyny Olchawa w 2013 r. Wzięło w nim 
udział 57 artystów z Litwy, Ukrainy, Rosji, Niemiec, Au-
strii, Finlandii, Francji, Włoch, Kurdystanu i oczywiście 
z Polski. Wśród nich także znany nam z wielu dzieł, 
które wykonał przy aranżacji wnętrza naszej świątyni 
Maryi Matki Kościoła Wincenty Kućma z Krakowa. Ku-
stosz Wystawy Krystyna Olchawa i jej mąż Kazimierz 
Olchawa są znani mieszkańcom Ziemi Brzeskiej od 
ponad 20 lat. P. Krystyna przed kilkunastu laty miała w 
naszej Auli Chrystusa Króla wystawę swych obrazów, 
a p. Kazimierz należał przez kilkanaście lat do zespołu 
redakcyjnego „Wzrastania”. Prowadził na łamach tego 
miesięcznika m.in. stałą rubrykę ,,FOTO - penetracje”. Warto dodać, że „Barwy Małopolski” można będzie oglądać w naszym centrum do 
15 listopada. Przed Brzeskiem wystawiono je w kilkunastu miejscach m.in. we Włoszech i w Muzeum Archidiecezjalnym Kardynała Karola 
Wojtyły w Krakowie.

Wszyscy jesteśmy powołani, by się 
rozwijać w wierze nadziei i miłości. Jeste-
śmy tu na ziemi, by ją przechodzić czyniąc 
dobro, by stawać się – pięknymi, świętymi, 
Bożymi dziećmi w naszym kruchym i 
ułomnym człowieczeństwie. Jesteśmy by 
czerpać życiodajną z serca,       z miłości 
samego Boga.

Nie można nie odwołać się do „Listu 
Jana Pawła II do artystów” z 4 kwietnia 
1999 roku, który dla mnie i na pewno 
dla wielu twórców sztuki stał się wciąż 
nowym zaczynem do podejmowania pracy 
nad sobą i na szerokiej i wielorakiej niwie 
sztuki.

Święty Jan Paweł II mówi: Nie wszyscy 
są powołani, aby być artystami w ścisłym 
sensie tego słowa. Jednak według Księgi 

Rodzaju zadaniem każdego człowieka jest 
być twórcą własnego życia: człowiek ma 
uczynić z niego arcydzieło sztuki.

Pisze wielki poeta polski Cyprian 
Norwid:

(…) Bo piękno na to jest, by zachwycało.
Do pracy – praca, by się zmartwych-

wstało.
Kiedy Bóg widział, że było dobre to, co 

stworzył, widział zarazem, że było piękne. 
Relacja między dobrem a pięknem skłania 
do refleksji. Piękno jest bowiem poniekąd 
widzialnością dobra, tak jak dobro jest 
metafizycznym warunkiem piękna. Platon 
tak pisze:

„Potęga Dobra schroniła się w naturze 
PIĘKNA”. Żyjąc i działając, człowiek 
określa swój stosunek do bytu, prawdy 

Krystyna Olchawa - z mikrofonem
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i piękna. Artysta   w szczególny sposób 
obcuje z pięknem. W bardzo realnym sen-
sie można powiedzieć, że piękno jest jego 
powołaniem zadanym mu przez Stwórcę 
wraz z darem talentu artystycznego. Tutaj 
dotykamy samego sedna problemu. Kto 
dostrzega w sobie tę iskrę Bożą, którą jest 
powołanie poety, pisarza, malarza, rzeźbia-

rza, architekta, muzyka, aktora… odkrywa 
zarazem pewną powinność; nie można 
zmarnować tego talentu, ale trzeba go 
rozwijać, ażeby nim służyć bliźniemu 
i całej ludzkości.”

Dlaczego w moim skromnym 
komentarzu do wystawy tyle 
słów Jana Pawła II? Dlatego, że 
jest ON na pewno największym 
i nieomylnym autorytetem du-
chowym – jako człowiek, papież 
i jednocześnie sam wielki artysta 
i święty mąż Boży – prorok na-
maszczony przez Ducha Świętego 
do przekazu prawd Bożych do-
tyczących samego sedna i sensu 
ludzkiego życia umieszczonych 
w PRAWDZIE JEDYNEJ I OBJA-
WIONEJ O PIĘKNIE I GODNO-
ŚCI CZŁOWIEKA przez JEZUSA 
CHRYSTUSA.

Dlatego dołączam jako zwień-
czenie niejako i puentę tego 
niewielkiego szkicu o pięknie pre-
zentowanej w Brzeskim Centrum 
Kultury wystawy malarstwa 
i rzeźby słowo JP II: Piękno, które 
jest istotą Boga, wzywa szczegól-
nie artystów do życia nim i w nim 
do odsłaniania tajemnic często 
nieuchwytnych w tym, co tworzą.

C.K. Norwid w wierszu cytowanym 
na początku napisał: Oby piękno, które 
będziecie przekazywać pokoleniom 
przyszłości miało moc wzbudzania  
w nich zachwytu. W obliczu świętości 
życia i człowieka, w obliczu cudów 
wszechświata zachwyt jest jedyną 
adekwatną postawą. Właśnie zachwyt 
może stać się źródłem owego entuzja-
zmu „do pracy”. Tego entuzjazmu po-
trzebują ludzie współcześni i jutrzejsi, 
ażeby podejmować, przezwyciężać 
wielkie wyzwanie jawiące się już na 
widnokręgu. Dzięki niemu ludzkość 
po każdym upadku będzie mogła 
wciąż dźwigać się i zmartwychwsta-
wać. W tym właśnie sensie powie-
dziano, że

„PIĘKNO ZBAWI ŚWIAT”.
Piękno jest kluczem tajemnicy, 

wezwaniem do transcendencji. Zachę-
ca człowieka, aby poznał smak życia 
i umiał marzyć o przyszłości. Dlatego 
piękno rzeczy stworzonych nie może 
przynieść mu zaspokojenia i budzi 
ową utajoną tęsknotę za BOGIEM, 
którą święty Augustyn rozmiłowany 
w pięknie, umiał wyrazić w niezrów-
nanych słowach:

Późno Cię umiłowałem PIĘKNO-
ŚCI tak dawna, a tak nowa, późno 
Cię umiłowałem.

Myślę, że każdy z nas ma w swojej 
głębi – wielką, niezaspokojoną, często 
nawet nieuświadomioną tęsknotę 
za pięknem – za BOGIEM. O jakże 
wielka to tęsknota! Warto ją   w so-
bie podtrzymywać, rozpalać i żyć 
jej głębią dzięki Łasce Bożej. Coraz 

bardziej w swoim życiu dostrzegam to 
niepojęte Boże umiłowanie, któremu 
trzeba  z chwili na chwilę pozwalać 
wejść w swoje serce. Pozwolić, by 
JEGO OBECNOŚĆ w nim czyniła 
go coraz bardziej Bożym i świętym, 
by wszystko co czynię stawało się 
owocne dobrem. Dzięki światłu Bo-
żemu – odkrywam teraz w chwilach 
październikowych dni, że jesteśmy 
tu na ziemi po to, by ocalić wartości, 
by z BOGIEM wciąż współtworzyć 
dobro, by przyjmować JEGO MIŁOŚĆ 
i PIĘKNO.…i nic nie zatrzymywać 
dla siebie… Tylko szczodrze, z całego 
serca dzielić się dobrem otrzymanym, 
dobrem duchowym ze wszystkimi 
ludźmi. Coraz bardziej uświadamiam 
sobie to, że jestem współtwórcą 
rzeczywistości tego świata. Dlatego 
kształtem swojego życia staję się 
odpowiedzialny wraz ze wszystkimi 
ludźmi za piękno, za los, za zbawienie 
tego świata.

Patrząc na tę cenną, różnorodną 
zachwycającą pięknem wystawę, 
życzę jej twórcom i tym, którzy przez 
nią uczestniczą w TAJEMNICY PIĘK-
NA, abyśmy wszyscy razem stawali 
się wspólnotą, w której BÓG i JEGO 
absolutne PIĘKNO, stają się naszą 
codzienną tęsknotą, wyborem i umi-
łowaniem.Tak wiernie, szlachetnie 
i prawdziwie – tak, by Bóg przez nasz 
udział w JEGO Miłości mógł zbawiać 
świat.

Zbigniew Ważydrąg, artysta - malarz
Jodłówka – Komańcza, październik 2014

Paweł Olchawa - Miechów -  ,,Na górskim szlaku”

Franciszek Maśluszczak – Warszawa 
,,Śmierć księdza Jerzego Popiełuszki”
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wpływa na losy pojedynczych 
ludzi, na środowiska i cały 
kraj… Bo „nasi” uczniowie są 
wszędzie… piastują wysokie i 
odpowiedzialne stanowiska… 
tworzą historię.

Zespół Szkół Mechanicz-
no - Elektrycznych został 
powołany 45 lat temu decyzją 
Ministra Oświaty i Szkolnic-
twa Wyższego z 27 kwietnia 
1967 roku. Szkoła miała 
zaspokoić zapotrzebowanie 
na absolwentów szkół zawodowych 
w regionie.

29 sierpnia 1967 r. przed rozpoczę-
ciem roku szkolnego odby-
ło się pierwsze posiedze-
nia Rady Pedagogicznej, 
w trakcie którego dyrektor 
szkoły inż. Józef Paczyński 
przedstawił nową kadrę. 2 

września odbyła się uroczysta inaugu-
racja roku szkolnego w nieistniejącym 
już dziś kinie Bałtyk. Ale prawdziwa 
nauka zaczęła się dopiero 15 września, 
bowiem przez pierwsze dwa tygodnie 
uczniowie i nauczyciele pracowali po-

rządkując teren wokół szkoły i przygo-
towując klasy do zajęć. Dla tych, którzy 
pamiętają pierwsze dni na Zielonce - to 
jedno z najpiękniejszych wspomnień.

Uroczystość nadania imienia szkole 
odbyła się 3 lata później. 15 stycznia 
1972 roku przybyli na nią obrońcy 
Westerplatte, przekazano sztandar, na 
którym do dziś widnieje: Technikum 
Mechaniczno - Elektryczne imienia 
Bohaterów Westerplatte. 

Na początku naukę w szkole roz-
poczęło 457 uczniów: 83 w technikum 
i 374 w zasadniczej szkole zawodowej. 
Obecnie uczy się tutaj ponad 1000 
młodych osób w 24 klasach technikum 
i 16 klasach zawodowych. Jest 35 sal 
i pracowni, które doskonale wyposa-
żone czekają na uczniów. Prawdziwą 
perełką szkoły są pracownie mechatro-
niczne - tam uczniowie pracują z praw-
dziwymi robotami. I nowa, piękna sala 
gimnastyczna.  W ciągu 45 lat szkołę 
ukończyło 15 500 uczniów.

Przemianom uległo wiele aspektów 
szkolnego życia. Zmienili się nauczy-
ciele, potrzeby, kierunki kształce-

Dzień Nauczyciela obchodzony 14 
października jest okazją, by zastano-
wić się nad znaczeniem zawodu, bez 
którego nie można sobie wyobrazić 
funkcjonowania człowieka w świecie. 
Dawniej ogólnie szanowany, dziś często, 
z różnych powodów, pomijany a nawet 
ośmieszany. Jeżeli przypomnimy sobie 
stare powiedzenie –„życzenie” dla ko-
goś, kogo nie bardzo się lubi: „Bodajbyś 
cudze dzieci uczył” – będziemy wiedzie-
li, czym żyje na co dzień nauczyciel. 
Jest największym przyjacielem powie-
rzonych sobie dzieci i młodzieży… a 
tak  mało otrzymuje od społeczności 
zrozumienia, wdzięczności, zwykłego 
ludzkiego traktowania.

Chcę dziś napisać o jednej z brze-
skich szkół ponadgimnazjalnych, 
obchodzącej w tym roku jubileusz 
45 – lecia istnienia. Przepracowałam 
na „Zielonce” 15 lat, ale dość dawno 
temu. Tu chodzili moi dwaj synowie i 
dwoje wnuków. Nie dziwcie się więc, 
że byłam szczerze usatysfakcjonowana 
zaproszeniem na tę uroczystość.

Zaczęła się od Mszy św., której 
przewodniczył ks. Krzysztof Klimczak, 
wizytator szkół ponadgimnazjalnych, 
proboszcz parafii w Gosprzydowej. W 
homilii podkreślił wartość właściwie 
rozumianej wolności człowieka, która 
jest wyznacznikiem tożsamości każdego 
z nas, wskazał na znaczenie wychowa-
nia i kształcenia nie tylko umysłu, ale 
wartości  duchowych, na dojrzewanie 
człowieka niezależnie od wieku i cza-
sów, w którym przyszło mu żyć.

 Biorąc pod uwagę fakt, że uczniami 
ZSP nr 2 jest młodzież nie tylko z Brze-
ska, ale całego co najmniej powiatu, 
chciałabym Wam, Drodzy Czytelnicy, 
zaprezentować trochę historii i teraź-
niejszości tej olbrzymiej machiny, która 

Jubileusz na ,,Zielonce”

,,Zielonka” w Portugalii
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nia. Początki Zielonki to kształcenie 
techniczne w dwóch specjalnościach: 
budowa maszyn i elektromechanika 
ogólna oraz zawodowe w czterech: ślu-
sarz mechanik, ślusarz narzędziowy, 
tokarz i elektromechanik. Młodzież 
odbywała praktyki w Browarze Okocim 
i „Blaszance” - Zakładzie Opakowań 
Blaszanych.

Dziś uczniowie mają możliwość zdo-
być wykształcenie techniczne w zawo-
dach: informatyk, mechanik, elektryk, 
mechatronik, geodeta, budowlaniec, 
technik żywienia i gastronomicznych 
usług. Mnogość zawodów w Zasadni-
czej Szkole Zawodowej jest tak duża, 
że trudno by było je tu wszystkie 
wymienić. Można powiedzieć krótko: 
oferta edukacyjna szkoły jest bardzo 
atrakcyjna.

Nie można jednak zignorować fak-
tu, że mimo technicznego charakteru 
naszej szkoły, wielu jej absolwentów 
pod wpływem nauczycieli i wycho-
wawców odnalazło swoje powołanie 
w naukach humanistycznych i do dziś 
pamiętają, że to ziarenko pasji zasia-
ne zostało tu - na „Zielonce”. Warto 
zaznaczyć, że absolwentami tej szkoły 
jest grono ok.30 księży. Niektórzy 
z nich pracują nie tylko w kraju, ale 
poza granicami i nawet za oceanem. 
A życie szkoły? „Czasem było śmieszno, 

a czasem straszno”- mówią absolwenci. 
Bo gdy trwały lekcje - uczyli się życia, 
a po lekcjach uczyli się, jak sięgać po 
marzenia.

W ilu zawodach, klubach, sekcjach 
sportowych, rajdach i wycieczkach do-
tąd uczestniczyli uczniowie? Kto potrafi 
zliczyć? Kto pamięta, że dawniej boje 
z woźną toczyło się o brak tarczy, a dziś 
o zadeptaną, świeżo umytą podłogę?

 W ilu projektach finansowanych przez 
Unię Europejską uczniowie brali udział? 
Comenius, Diament, Leonardo da Vinci, 
Modernizacja Kształcenia Zawodowego 
w Małopolsce i wiele innych, które kształ-
tują osobowość młodego człowieka, uczą 
samodzielności, poszerzają horyzonty.

 I nie ma znaczenia, czy kiedyś mło-
dzież „Zielonki” realizowała swoje pasje 
poprzez działalność w harcerstwie, 
a dziś poprzez podróże po Europie. Ta 
szkoła zawsze dbała o to, aby każdy, kto 
opuści jej podwoje, nie dał się zaskoczyć 
przez pułapki, jakie niesie los. 

Jeszcze tylko kilka zdań ilustrują-
cych świąteczny, radosny dzień, kiedy 
młodzi doceniają swoich nauczycieli 
i dziękują za ich codzienny trud:

Zacytuję więc słowa Natalii i Maćka 
- prowadzących program artystyczny 
zakończony koncertem życzeń:

Szanowni Dyrektorzy - jesteście 
naszymi nauczycielami i głosem roz-

sądku w wielu sytuacjach… Czasem 
biegniemy do Was po pomoc, a czasem 
wolimy unikać spotkania…

Życzymy wam, aby w waszych ser-
cach nigdy nie zabrakło wiary w nas 
- uczniów, aby praca dawała mnóstwo 
satysfakcji i mimo problemów, jakie 
czasem trzeba w niej rozwiązać - wiele 
radości. Dziękujemy Wam za to, że 
przekazujecie nam nie tylko wiedzę 
o świecie, przygotowujecie do pracy 
w zawodzie, ale najbardziej za to - że 
uczycie nas życia oraz abyśmy zawsze 
pamiętali, że ważne są dni, których 
jeszcze nie znamy.

Szkoła to uczniowie i nauczyciele. 
Jesteśmy częścią tego miejsca, ale 
czy tylko my? Dobrze pamiętamy, kto 
dba o porządek, naprawia, co czasem 
popsujemy, kto pomaga współpracując 
z Radą Rodziców, kto znosi naszą 
setną prośbę o zaświadczenie w bar-
dzo ważnej sprawie, kto wertuje tony 
dokumentów zajmując się księgowością.

Chcemy dziś podziękować każdej 
z tych osób, że razem z nami tworzą 
tę szkołę.

Mamy świetną szkolę, mamy szansę 
być kim chcemy, uczyć się w wyma-
rzonych zawodach, mamy mnóstwo 
powodów, by cieszyć się i dziękować.

Maria Dziwiszewska

Dyrektorzy Szkoły

Pracownicy Szkoły w latach 2009 - 2010
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Dokończenie tekstu ze strony 13

Być może została przywieziona 
przez kupca ze Śląska, albo wyko-
nana na miejscu przez wędrownego 
snycerza na zamówienie któregoś z 
pobożnych i bogatych mieszczan.

Jak jasna zorza
 zjawiła się Matka Boża
Motywy tej fundacji można wiązać 
z nadzwyczajnymi, cudownymi 
wydarzeniami, które miały miejsce 
w drugiej połowie XVI wieku w tym 
królewskim, zasobnym wówczas 
mieście. Choć nie zachowały się o tej 
sprawie zapisy kronikarskie, mówią 
o nich powstałe, prawdopodobnie 
w następnym stuleciu, anonimowe 
pieśni odpustowe, które są świadec-
twem bardzo starej, a zarazem żywej 
do dziś tradycji.

Oto w czasie reformacji i walk 
religijnych, które ogarnęły nasz 
kraj w drugiej połowie XVI wieku, 
„lutrzy” pozyskali w Ropczycach 
wielu zwolenników i przy ich pomocy 
zajęli nawet kościół farny. U jednej 
z mieszczanek, luteranki, służyła 
dziewczyna katolicka, wielka czci-
cielka Maryi. Gospodyni zmuszała 
ją do pracy nawet w dni świąteczne. 
Pewnego dnia, a było to właśnie świę-
to, dziewczyna żęła trawę w ogrodzie 
i przy tej pracy ucięła sobie palec. 
Przerażona zaczęła wzywać Maryi i 
prosić Ją o ratunek.

I wnet śliwa, co tam stała
Wielkim blaskiem zajaśniała,
A w środku jak jasna zorza
Zjawiła się Matka Boża.
Za jej przyczyną zrósł się obcięty pa-

lec. Wieść o cudownym wydarzeniu roz-
biegła się szybko po całej okolicy. Wokół 
śliwy coraz liczniej zaczęli, gromadzić 
się ludzie, tym bardziej, że jasność nie 
ustała i Maryja w dalszym ciągu przez 
wiele dni przychodziła na to miejsce.

Nawraca się gospodyni i liczni „lu-
trzy”, dokonują się uzdrowienia. Prote-
stanci opuszczają zajęty dotąd kościół 
farny. Katolicy zajmują go z powrotem i 
przynoszą do niego Figurę Maryi, którą 
jak głosi dalej pieśń, przynieśli anioło-
wie z nieba po skończeniu się objawień 
Maryi i ustawili w pniu śliwy.

Tak podaje dawna ludowa, pątnicza 
pieśń. Jednym z nietypowych argumen-
tów, potwierdzających jej prawdziwość 
jest, zachowany do dziś, znajdujący się 
w obecnym kościele za głównym ołta-
rzem, pień długość ok. 1,5 m, z wycię-
tym środkiem w postaci dość głębokiej 
wnęki. Jej kształt i wymiary wskazują, 
że mogła w niej niegdyś stać zgodnie z 
tradycją Figura Madonny. W takiej to 

postaci zachowało się do naszych czasów 
drzewo, na którym zjawiła się Maryja 
i które później, przez bliżej nieznany 
nam czas, aż do zbudowania pierwszego, 
drewnianego kościoła, było kapliczką, 
w której znajdowała się Figura. Po 
powstaniu kościoła prawdopodobnie 
ścięto śliwę i jak drogocenną relikwię 
zawieszono za ołtarzem, w bezpośred-
niej bliskości Madonny.

Każdy w tym kościele 
łask doznaje wiele
Dzisiejszy kościół, nazywany zwykle 
„Kościółkiem”, jest prawdopodobnie 
trzeci. Został zbudowany po roku 1721. 
Budowa tej świątyni była z pewnością 
związana z rozwijającym się kultem 
i rosnąca wciąż liczbą pielgrzymów. 
Urzędowym potwierdzeniem tego przy-
puszczenia jest informacja zapisana w 
aktach wizytacji biskupiej z r. 1721. 
Czytamy tam, że w kościele Matki Bo-
żej w Ropczycach znajduje się „imago 
miraculosa” – „cudowny wizerunek 
Maryi”. Z podobnym stwierdzeniem 
spotykamy się kilkadziesiąt lat później, 
w 1776 roku. Ówczesne sprawozdanie 
wizytacyjne mówi, że kościół posiada 
„statuę Matki Boskiej słynącą wielkimi 
łaskami”.

Osłabienie i ponowne odrodze-
nie kultu Matki Bożej Ropczyckiej

Mijały dziesiątki lat, wieki... Kró-
lewskie miasto Ropczyce, kwitnące i 

bogate za Jagiellonów i Wazów, prze-
żywało u schyłku I Rzeczypospolitej i w 
czasach porozbiorowych okresy zastoju 
gospodarczego i upadku kulturalnego. 
Spadał także poziom życia religijnego. 
W pewnym momencie, po połowie XIX 
w., zagrożone było nawet istnienie same-
go „Kościółka”. Oto władze austriackie, 
przepojone ideologią józefinizmu, posta-
nowiły po prostu go zamknąć i sprzedać, 

zamieniając na jakieś inne cele.
Licytacja miała odbyć się w Tar-

nowie. Kilka dni przed jej terminem 
pobożny mieszczanin Pragłowski 
miał dziwny sen. Przyszła do niego 
Madonna Ropczycka i poleciła mu, 
aby pojechał do Tarnowa na licytację. 
Zapewniła go przy tym: „Kupisz mnie 
tam za trzy grosze”. Pragłowski, poru-
szony tym niezwykłym snem, poszedł 
rano do karczmy i opowiedział o pole-
ceniu Maryi swoim przyjaciołom. Ci, 
znając jego uczciwość, zebrali szybko 
dużą sumę pieniędzy i wysłali go do 
Tarnowa z poleceniem, by wykupił 
Kościółek i Figurę Madonny. Tak też 
się stało. Pragłowski do zebranej przez 
mieszczan sumy musiał dołożyć jedy-
nie trzy grosze ze swoich pieniędzy.

Opowieść ta jest z pewnością 
jednym ze świadectw szczególnej 
troski mieszczan ropczyckich o Sank-
tuarium, a także wyjaśnia, w pewnej 
mierze, to poczucie odpowiedzialno-
ści, które zachowało się do naszych 
czasów.

Komitet Kościółkowy otaczał 
opieką „Kościółek” i wspierał w tym 
zadaniu proboszczów, zwłaszcza w 
trudnych latach wojen światowych i 
w okresie rządów komunistycznych.
Okres powojenny, kiedy to Ropczyce 

zaczęto nazywać w Małopolsce „miastem 
szkół”, ponieważ działały tu, groma-
dzące kilka tysięcy młodzieży, znane 
szeroko szkoły ogrodnicza i mechanicz-
na (powstały w czasie okupacji dzięki 
determinacji pochodzącego z Brzeska 
miejscowego katechety ks. Jana Zwie-
rza), zaznaczył się tym, że sanktuarium 
Imienia Maryi stało się głównym miej-
scem duszpasterstwa młodzieży.

W roku 1992 powstała diecezja rze-
szowska, w granicach której znalazła się 
parafia Ropczyce. Ordynariusz diecezji 
bp Kazimierz Górny zapowiedział rychłą 
koronację czczonej od wieków Figury. 
Następne lata były dla parafii, miasta i 
całej Ziemi Ropczyckiej czasem wielkiego 
wysiłku i wszechstronnych przygoto-
wań do tego wielkiego, oczekiwanego 
od dawna wydarzenia. Pięknie odno-
wiono Kościółek. Podjęto wiele działań 
duszpasterskich, które zdynamizowały 
życie religijne. Jednym z najznaczniej-
szych była, trwająca przez kilka lat, 
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ZAKOŃCZENIE WOJNY POLSKO BOLSZEWICKIEJ
PO CUDZIE NAD WISŁĄ

Na początku września 
1920 r. gen. Juliusz Róm-
mel, w 1939 r. bohaterski 
dowódca Armii „Łódź”, 
dowodząc pod Komarowem 
dywizją jazdy polskiej, 
zmusił siły Budionnego 
do wycofania się za Bug. 
Polacy opanowali wówczas 
Włodzimierz Wołyński. 
Parę dni później / od 16 – 
18. IX./ grupa gen. Hallera 
wraz z 6 Armią zajęły Łuck 
i Równe i dopadły po-
nownie krasnoarmiejców 
Budionnego. W czasie tych 
walk Rosjanie i Ukraińcy 
służący w konnej armii 
tak zostali przetrzebieni, 
że siły Budionnego zosta-
ły wycofane z frontu i do 
końca wojny nie odzyskały sprawności 
bojowej.

Na tym obszarze działań wojen-
nych pobite armie bolszewickie wy-
cofywały się na wschód. Na początku 
września oddziały polskie postanowiły 
zdobyć Kowel. Zadanie to powierzono 
zmotoryzowanej grupie wypadowej 
mjr W. Bochenka . 11. IX . 1920 r. ok. 
godz. 1400 jego oddział opuścił Włodawę 
kierują się na Kowel. Wśród żołnierzy 
panował podniosły nastrój. Nie wy-
znaczeni do tej akcji / III batalion 26 
pułku piechoty/ głośno wyrażali swoje 
niezadowolenie. Oni także chcieli bić 
wroga. Około 2330 szpica grupy zasko-
czyła nieprzyjaciela we wsi Horniki. 
Wzięto 80 jeńców i zdobyto dwa dzia-
ła. Zdobycz pod eskortą odesłano do 
16 dywizji. Napotykane pododdziały 
wroga rozbijano ogniem karabinów 
maszynowych. 12 września o 1400 
zauważono piechotę rosyjska w lesie 
koło wsi Dubowaja. Jedna kompania 

grupy zaatakował wroga, który po 
krótkiej walce złożył broń. Do niewoli 
poszło 1500 jeńców i tabory. W tym 
czasie straż przednia wdarła się do 
Kowla. Od tego momentu główne siły 
Bochenka szybkim marszem zbliżała 
się do tego miasta spiesząc z pomocą 
straży przedniej. Polacy wybili obsłu-
gę baterii dział. Przybyłe na pomoc 
załodze rosyjskiej Kowla trzy pociągi 
pancerne, powitały Polaków silnym 
ogniem artyleryjskim. Wówczas: 6, 
9, 10,11 kompania polska, ruszyły 
do ataku, a bateria 7 pułku artylerii 
polowej z otwartych stanowisk zaczęła 
bombardować pociągi pancerne wroga. 
Jeden z pociągów został unierucho-
miony i opanowany przez Polaków, a 
dwa pozostałe z licznymi trafieniami 
wycofały się w kierunku Włodzimierza 
Wołyńskiego. Po ucieczce pociągów 
pancernych ok. godz. 1700 wróg zaprze-
stał walki. Polacy stracili 4 zabitych i 
7 rannych oraz zniszczoną ciężarówkę 

. Rosjanie utracili znaczną liczbę za-
bitych i rannych, ok. 3000 krasnoar-
miejców wzięto do niewoli . Zdobyto 26 
dział, dwa samoloty, pociąg pancerny, 
kilkanaście samochodów, składy amu-
nicji i innego wyposażenia. Tu dodam, 
że każde zdobyte działo liczyło się na 
wagę złota, bo Polska nie produkowała 
wówczas broni artyleryjskiej.

Tymczasem na froncie północnym 
/ na Białorusi/ trwały zażarte walki z 
siłami bolszewickimi. Równocześnie 
Litwini, spiesząc z pomocą bolsze-
wikom i licząc na odrodzenie się ich 
sił i wywiązując się ze zobowiązań 
sojuszniczych wobec Rosji bolszewic-
kiej, zaatakowali wojska polskie /1. 
IX. 1920 r./, dążąc do opanowania 
Suwałk, Sejnów i Augustowa. Kiedy 
atak litewski został odparty, 13 wrze-
śnia 1920 r. Litwini ponownie uderzyli 
na siły polskie zajmując Sejny. W ten 
sposób starali się nieść pomoc armii 

peregrynacja Kopii Figury Matki Bożej 
Ropczyckiej. czyli odwiedzanie przez Nią 
poszczególnych rodzin.

Koronacja Figury
Oczekiwana przez wiele pokoleń 

Koronacja odbyła się w niedzielę 16 
września 2001 r. na miejscowym stadio-
nie, na którym zebrało się około 20 tys. 
czcicieli Maryi z całej diecezji rzeszow-
skiej i z sąsiadującej diecezji tarnowskiej. 
Sanktuarium otrzymało tytuł: Sanktu-

arium Imienia Maryi i Królowej Rodzin. 
Zauważmy: do nadanego w XVIII w., po 
wybudowaniu kościoła murowanego, ty-
tułu na pamiątkę Odsieczy Wiedeńskiej 
i zwycięstwa nad islamem dołączono dru-
gi, nawiązujący do wpisanego przez Jana 
Pawła II w 1995 r. wezwania „Królowo 
Rodzin” do Litanii Loretańskiej. Ojciec 
Święty chciał przez to zwrócić uwagę ka-
tolików na rosnące – przy poparciu ONZ 
i Unii Europejskiej – zagrożenia, różne 
akty prawne zmierzające do pozbawienia 

Kościoła i całego chrześcijaństwa wpływu 
na życie rodzinne. Zagrożenie to wciąż 
narasta i dlatego tematem tegorocznego 
III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Syno-
du Biskupów były także sprawy rodziny.

Sanktuarium Królowej Rodzin w 
Ropczycach uwrażliwia diecezję rzeszow-
ską na te ważne sprawy. Może być także 
dla nas – zarówno duszpasterzy, jak i 
parafian – źródłem twórczej inspiracji 
w pracy na rzecz umocnienia rodziny.

Ks. Zygmunt Bochenek 

Polska Delegacja na koferencji pokojowej w Rydze
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bolszewickiej rozbijanej przez wojska 
polskie i białorusko – rosyjskie forma-
cje sojusznicze. 

W ostatniej dekadzie września 
1920 r. 3 i 15 armia bolszewicka zo-
stały doszczętnie zniszczone, ale straty 
wojska polskiego były również duże. 
Oddziały polskie i sojusznicze opano-
wały Baranowicze i Pińsk. Dziesięć dni 
później Polacy i ich sojusznicy zajęli 
Mińsk - stolicę Białorusi. Ostatecz-
nie siły polsko – ukraińskie, wobec 
rozpoczęcia się rokowań pokojowych 
w Rydze, zatrzymały się ok. 50 km 
na wschód od Kamieńca Podolskiego, 
zajmując Płoskirów, Krzemieniec, 
Sławutę i Równe oraz obszar od Ko-
stopola i Saren, po Mińsk i Święciany. 
Radość rozpierała żołnierskie serca, 
które spełniły swój obowiązek wobec 
Ojczyzny.” Bo teraz:

Miarowo bagnetów kołysał się łan
A w sercach ich szczera ochota,

Ze śpiewem do boju wyrusza jak w tan,
Piechota, ta szara/ czytaj polska/ piechota. 

Wróg został pobity. Nastrój w armii 
polskiej oddawała także piosenka W. 
Denhoffa- Czarnockiego pt. „O mój 
rozmarynie rozwijaj się ”. Żołnierze w 
marszu , czy na postoju śpiewali:

Dadzą mi szkaplerzyk
 z Matką Boską ,   

Żeby mnie broniła, 
żeby mnie broniła
Tam pod Moskwą. 

 Mimo entuzjazmu żołnierskiego 
wojny dalej nie można było prowadzić, 
bo Polska wyczerpała możliwości i 
rezerwy ludzkie i nie była w stanie 
obsadzić frontu od Białorusi po Zatokę 
Fińską i od Kamieńca Podolskiego po 
Morze Czarne.

Nim 18 października 1920 r. zosta-
ło wprowadzone zawieszenie broni, w 
odpowiedzi na litewski atak na armię 
polską, 7 października 1920 r. wydzie-
lona grupa gen. Lucjana Żeligowskie-
go, pozorując niesubordynację wobec 
Piłsudskiego, wypędziła Litwinów z 
Wilna i Wileńszczyzny /8 październi-
ka 1920 r./, zresztą zamieszkałych w 
ogromnej większości przez Polaków. 
Oddziały polskie tak na Wileńszczyź-
nie jak i w Wilnie były entuzjastycz-
nie witane przez miejscowa ludność 
polską. Brzeszczanie mogli wówczas 
przeczytać np. w „Ludzie Katolickim”, 
że „uwalniając Wilno od nieproszonych 
gości Litwinów dokonano tego , czego 
każde polskie serce pragnęło. Bo Wilno 
jest tak polskie jak Warszawa, / czy/ 

Kraków i do Polski należeć musi”. 
Wówczas także dużą popularnością 
cieszyła się piosenka napisany przez 
E. Gwiżdźa : pt. „Przybyli ułani pod 
okienko” . Jedna z jej zwrotek mówiła:  

A z Wilna już droga jest gotowa,    
Prowadzi prościutko aż do Lwowa...

W taki sposób kończyła się 
prawie dwuletnia wojna. Polska, 
przy pomocy sił sojuszniczych / 
ukraińskich, białoruskich i bia-
łych oddziałów rosyjskich/ obro-
niła swoją niepodległość i ustaliła 
wschodnią granicę, zatwierdzoną 
podczas rokowań pokojowych w 
Rydze. Mocarstwom zachodnim 
pozostało jedynie uznać wytyczo-
ne w Rydze granice. Straty polskie 
, nie licząc ofiar oddziałów sojuszni-
czych, wynosiły ok. 130 000 poległych 
i zaginionych oraz 110 000 rannych. 
Straty bolszewickie były dużo większe. 

Podczas rokowań w Rydze, Polsce 
nie udało się przeforsować udziału 
delegacji białoruskiej i ukraińskiej 
w rokowaniach pokojowych, mimo że 

uznała ona istnienie suwerennego pań-
stwa ukraińskiego. Delegacja polska 
oddała nawet bolszewikom nie tylko 
Mińsk, Słuck, czy Zasław, lecz także 
obszar od Kamieńca Podolskiego po-
czynając , a na Szepietówce i Sławucie 
kończąc. W zamian otrzymała Polska 
skromne terytorium przy granicy z 
Łotwą z Drują, Dokszycami i Kozia-
nami. Wojska polskie wycofały się na 
froncie białoruskim o ok. 50 km na 
zachód od zajmowanych pozycji, a na 
froncie ukraińskim nawet ok. 130 km 
od osiągniętej w ofensywie linii frontu. 

Polska jednak wyczerpała swoje 
możliwości mobilizacyjne, a sojusznicy 
nie uzyskali powszechnego poparcia 
ludności Ukrainy, czy Białorusi. Na-
tomiast Europa Zachodnia nie miała 
zamiaru angażować się zbrojnie w 
sprawę niepodległości Ukrainy, czy 
Białorusi. O tym że rezerwy polskie 
były wyczerpane świadczy również 
notatka zamieszczona w „ Piaście” 
przez Stanisława Sulmę –Przewod-
niczącego klikowskiej Rady Ludowej 
i Stanisława Roga –sekretarza tej 
Rady. W imieniu ludności tej wioski 
zaprotestowali oni przeciw zarzutowi 
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braku patriotyzmu. Bo chociaż na 
armię i pożyczkę państwową ludność 
tej wioski, liczącej wówczas 80 domów, 
złożyła małą kwotę, to w latach 1914 – 
1918 zginęło na wojnie 18 mieszkańców, a 
4 zostało inwalidami. W 1920 r. „mężczyzn 
w wieku do 42 lat jest w tej wiosce 3 czy 4. 
Reszta to starsi, kobiety i dzieci. Wezwani 
do poboru stawili się u nas wszyscy... To 
samo stało się we wszystkich gminach 
naszego powiatu” brzeskiego.

 Tu warto także przypomnieć słowa 
Wincentego Witosa, wypowiedziane po 
objęciu przez niego teki premiera. Bo 
zapoznali się z nimi mieszkańcy nie tylko 
Brzeska i powiatu, ale całej Polski .„ Oni 
/ bolszewicy/, którzy głosili, że uznają 
prawo każdego narodu do niepodległego 
bytu, wdzierają się do naszego kraju, 
aby nas ujarzmić, ... narzucić nam swoje 
rządy, które z Rosyi zrobiły pustynię. Od 
was ... zależy, czy Polska będzie wolnym 
państwem..., czy stanie się niewolnicą 
Moskwy... Z tego, co robią można by 
wnosić, że chcą zalać Polskę... i rozpalić 
w całej Europie nową wojnę ... Chcemy 
pokoju, ale nie haniebnego, nie pokoju 
za wszelką cenę. Nie wolno nam ani się 
hańbić, ani naszej niepodległości zatra-
cić, ani przyszłych pokoleń zaprząc do 
niewolniczej pracy dla obcych... Trzeba 
ratować Ojczyznę...” 

Jak wynika z notatek zamieszczo-
nych w „Ludzie Katolickim” i „Piaście”, 
ten apel realizowali wszyscy miesz-
kańcy powiatu brzeskiego. Inicjatywa 
należała najczęściej do Okręgowych i 
Gminnych Komitetów Obrony Państwa, 
w których szczególna rola przypadła 
duchowieństwu katolickiemu, członkom 
T. G. „Sokół”, Stronnictwa Katolicko- 
Ludowego, i PSL „Piast”. W sprawie 
obrony państwa i wzmocnienia armii 
polskiej odbywały się liczne wiece na 
terenie całego powiatu nad Uszwicą. 8 
sierpnia mieszkańcy szczurowszczyzny 
i sąsiednich gmin opodatkowali się 
dodatkowo na rzecz odbudowy armii 
i państwa polskiego po 10 marek z 
każdego mogra uprawianej ziemi. Ten 
przykład nie pozostał bez wpływu na 
pozostałych mieszkańców powiatu nad 
Uszwicą. Wiece i spotkania takie odby-
ły się m. in. w Borzęcinie / 15.VIII/, w 
Zakliczynie / 16. VIII./, w Brzesku/ 17. 
VIII./ i w innych gminach. Składano w 
darze na rzecz armii pieniądze, broń / 
nawet karabiny maszynowe/,amunicję, 
żywność itd. Biskup tarnowski w „Cu-
rendzie” apelował do duchowieństwa .„ 
Jesteśmy pewni, że każdy z kapłanów 
rozumie znaczenie i potrzebę pożyczki 
/ Odrodzenia Polski/ i nie wątpimy, że 
każdy z serdecznym zapałem i sam w 
miarę możliwości udział w niej weźmie 

i jej propagandę swym wpływem jak 
najdalej poprze”. 

Nie było właściwie gminy, w której 
rolnicy i inni mieszkańcy nie spieszyliby 
z dobrowolną, dodatkowa pomocą dla 
wojska i państwa polskiego. I tak już 
było do zakończenia tej wojny. W wielu 
wypadkach wiece takie kończyły się zło-
żeniem przysięgi wierności dla państwa 
polskiego i odśpiewaniem „Roty” Marii 
Konopnickiej, Mazurka Dąbrowskiego, 
lub pieśnią „Boże coś Polskę” biskupa 
Alojzego Felińskiego. 

Generał Julian Żeligowski

O Wandzie Urbańczyk
Od Redakcji:
W poprzednim numerze KnU zamieściliśmy 

obszerny artykuł na temat sympozjum o Bożym 
Miłosierdziu w parafi i św. Jakuba w Brzesku. 
Autorka wyraziła w nim żal, że tak mało wiemy 
na temat historii obrazu Jezusa Miłosiernego w 
naszym kościele. 

Poniższy tekst opisuje historię nie tyle brze-
skiego obrazu Jezusa Miłosiernego, co jego ofi a-
rodawczyni – Wandy Urbańczyk. To jeszcze jedna 
piękna sylwetka niedalekiej przeszłości.  

W jaki sposób obraz Jezusa Miło-
siernego znalazł się w Brzesku, wyja-
śni rozmowa z Barbarą Bulowską - dla 
której męża fundatorka obrazu Wanda 
Urbańczyk była „ciocią – babcią”. Hi-
storia jej życia była bardzo ciekawa – 
pochodziła ze wschodu z miejscowości 
Zaleszczany, z rodziny średniozamoż-
nej, ale licznej. Ojciec był zarządcą 
w majątku, matka wychowywała 
ośmioro dzieci, ale wcześnie zmarła. 
Piętnastoletnia Wanda opiekowała 

się siostrami i braćmi. Ojciec wysłał 
Wandę do szkoły w Krakowie – na 
seminarium nauczycielskie. Miesz-
kała tam u rodziny. Po 2 latach, gdy 
najstarsza siostra wyszła za mąż za 
Bulowskiego w Brzesku – Wanda 
przyjechała do Brzeska i otrzymała 
pracę w młynie. Miała bardzo dobre 
serce, pomagała w czasie wojny i po 
niej przede wszystkim dzieciom i 
siostrom w Ochronce na Brzezowcu, 
ludziom z okolicznych wsi ( Jasień , 
Okocim ) i z miasta. W młynie były 
prowadzone przemiały wojskowe, za-
wsze mogła ludzi wspomóc mąką czy 
innymi produktami z przemiału. Tu 
też poznała Kazimierza Urbańczy-
ka, który był kierownikiem młyna. 
Gdy ten owdowiał , a miał 3 dzieci, 
pomogła przy opiece nad dziećmi, 
ponieważ wyniosła to z domu rodzin-
nego. Pobrali się, zajęła się domem 
przy ul. Kościuszki ( gdzie teraz jest 
Notariat ) i mieszkała tu do śmierci.
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 Re l ig i jność ,  uczc iwość , 
wrażliwość na cudzą biedę wyniosła 
z domu rodzinnego, potem z czasów 
wojny. Całe swe życie oddała do dys-
pozycji potrzebującym i Kościołowi. 
( dała srebro na naczynia mszalne ). 
Jej powiernikiem był ks. proboszcz 
Stosur. Udzielał rady i wzmacniał 
modlitewnie w ciężkich chwilach.

 Za proboszcza ks. Kopacza wniosła 
duży wkład w odnowienie organów w 
kościele św. Jakuba. W czasie wojny, 
gdy jej siostrzeniec Mieczysław – jako 
16 letni chłopiec został aresztowany i 
wywieziony do obozu Oświęcimiu – co-
dziennie wysyłała mu paczki. Trakto-
wała go jak syna i dzięki temu przeżył. 
Pan Urbańczyk był prześladowany, bo 
nie chciał wstąpić do partii, wyjechał 
z Brzeska w latach sześćdziesiątych 
do dzieci.

 W latach 50 połowę domu 
przy ul. Kościuszki zajmowały siostry 
Służebniczki,   z którymi Wanda 
Urbańczyk była bardzo zaprzyjaźnio-
na. Siostry te pomagały jej, gdy była 
chora, albo czegoś potrzebowała. Pew-
nego dnia do jednej z sióstr przyjechał 
ksiądz lub zakonnik ( szczegółów nie 
pamięta ) przywiózł zdjęcie obrazu 
Jezusa Miłosiernego tego, z widzeń 
siostry Faustyny i wtedy Wanda 
Urbańczyk zamówiła u niego obraz 

pędzla Adolfa Hyły, który wisi w naszej 
Farze. Jej intencja to – podziękowanie 
rodziny Urbańczyków , że siostrzeniec 
Mieczysław wrócił do domu i oni prze-
żyli wojnę, wychodząc cało z różnych 
opresji .

 Gdy proboszczem był ks. 
Stosur – obraz wisiał w Kościele św. 
Jakuba Apostoła – ale nie był doce-
niany. Kult Miłosierdzia Bożego został 
zapoczątkowany na skalę światową 
dopiero przez papieża Jana Pawła II. 
Obraz z brzeskiej Fary doczekał się 
czci. Zyskał nowe miejsce w kościele i 
oprawę dzięki ks. proboszczowi Józe-
fowi Drabikowi.

Wiadomości te podała Barbara, a 
pamiętała je z czasów, gdy wspólnie z 
mężem zamieszkiwali obok u „cioci – 
babci”. Wanda Urbańczyk była osobą 
pobożną - wierzyła, że czuwa nad nią 
i kieruje jej postępowaniem zmarła 
matka. Czasem rozmawiała z nią w 
myślach i tęskniła za nią, pytała ją 
jak tam jest i ta odpowiadała : „Nie bój 
się dziecko, jest mi dobrze” . Wierzyła, 
że dusze, za które modliła się chodząc 
codziennie rano na „ szóstą” na dwie 
Msze ( jedną za męża, drugą za sio-
strzeńca) też jej pomagają.

Grobowiec rodziny Urbańczyków 
jest po lewej stronie cmentarza od ulicy 
Kościuszki. Są na nim daty: Wanda 

Urbańczyk (15.03.1910 - 4.03.1992) 
Kazimierz Urbańczyk (15.02.1899 - 
13.04.1958 )

   Z Barbarą Bulowską 
rozmawiał Tadeusz Babicz

Nasz architekt p. Alfred Budzioch 
przychodzący zwykle na plebanię z ru-
lonami rysunków i różnych wykresów 
– zwiastunów kolejnych inwestycji w 
obiektach parafialnych, niedawno sprawił 
nam niespodziankę. Zamiast rulonów niósł 
teczkę. Wyjął z niej książki z nietypowy-
mi grzbietami związanymi plastikową 
spiralą. Wręczając je nam, tłumaczył: „To 
zbiór wierszy mojej zmarłej w styczniu 
mamy”. Z dalszej rozmowy dowiedzieli-
śmy się, że Pani Józefa, mama p. Alfreda 
i piątki jego rodzeństwa przez wiele lat, 
a zwłaszcza w starszym wieku, kiedy już 
dzieci dorosły i założyły rodziny, układała 
wiersze. Recytowała je domownikom, 
przesyłała w listach, czasami włączała do 
rozmów telefonicznych. Tak to te proste 
rymowanki towarzyszyły życiu codzien-
nemu rodziny Budziochów, najpierw w 
drewnianym domu pod strzechą w Łęgu 
koło Szczepanowa, w którym mieszkali 
do 1957 roku, a następnie w krakowskiej 
kamienicy przy Alei Słowackiego, gdzie się 
osiedlili, kiedy dorastające dzieci uczyły się 

Wiersze z pól szczepanowskich i spod Wawelu
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w szkołach średnich i podejmowały studia. 
W Krakowie przez dziesiątki lat pracował 
ojciec, p. Józef. Był cenionym mistrzem 
budowlanym, któremu powierzano kie-
rowanie prac przy znaczących obiektach, 
także przy kościołach.

Pod koniec długiego życia Pani Józefy 
(87 lat) jedna z córek p. Bożena wraz z 
wnuczką p. Dagmarą (jest hebraistką po 
doktoracie obronionym na paryskiej Sorbo-
nie) zaczęły zbierać jej rękopisy. Tak o tym 
piszą we wstępie do książki: Zebrałyśmy 
tutaj wiersze, modlitwy, pieśni i inne teksty 
naszej Mamy i Babci zwanej przez nas 
Babusią. Najstarsze z nich powstały ponad 
30 lat temu, ostatnie były pisane w styczniu 
2014 r. Były zapisywane w zeszytach, na 
rozlicznych pojedynczych kartkach a nawet 
na rachunkach… Do niektórych babusia 
ułożyła także melodię i wtedy wiersze te 
były przez Nią również śpiewane. Tomik zo-
stał podzielony na cztery działy. Najwięcej 
wierszy obejmuje pierwszy z nich „Wiersze 
religijne, modlitwy i pieśni”, co stanowi 

odzwierciedlenie stosunku Babusi do Boga, 
wiary, życia i innych ludzi. Zawsze starała 
się, aby Bóg był w Jej życiu na pierwszym 
miejscu a wiara i modlitwa stanowiły dla 
Niej integralną część każdego dnia.

Nie znałem pani Józefy. Ci, którzy 
byli z nią na co dzień, mówili o jej więzi z 
Bogiem w darze modlitwy, przeżywaniu 
Jego bliskości. Myślę, że potwierdzenie 
takiej opinii znajdujemy w jej wierszach, 
modlitwach, piosenkach. Zwróćmy uwagę 
tylko na jedną z ich cech: Oto bardzo czę-
sto mają one charakter serdecznej, pełnej 
radości rozmowy. Autorka zwraca się na 
„ty” do Anioła Stróża, św. Stanisława, 
Maryi Panny, czy Jezusa. Opowiada o 
swych troskach, dziękuje, czasami wyra-
ża swoje wątpliwości, czy bunt. Tak, jak 
się rozmawia z kimś, komu patrzy się w 
oczy, trzyma się za rękę, razem idzie… Ta 
mocna wiara, że Bóg, Jego Święci, Maryja 
są blisko, napełnia człowieka wielkim 
spokojem i radością. Przykładem takiej 
postawy są wersy:

Kiedy się ze snu obudzę
I dłonią pocieram swą skroń

Boże weź mnie w opiekę
I podaj mi swoją dłoń

Boże Ty idź przede mną
Ja pójdę za Tobą krok w krok

Nie tylko jeden dzień
Lecz cały okrągły rok

Być może jej córka, Bożena, wspierana 
przez całą rodzinę, postarała się, aby jak 
najszybciej po śmierci matki wydać – choć-
by dla użytku dla najbliższych - jej wiersze, 
by przez te strofy, przez ich czytanie a 
nawet śpiewanie, zapewnić sobie nadal jej 
bliskość i obecność.

Można mieć nadzieję, że i innym, 
przyszłym czytelnikom ich lektura pomo-
że nawiązać i ubogacić kontakt z Ojcem 
w niebie, Chrystusem Panem, Maryją i 
całym nieogarnionym światem duchowych 
wartości.  

Ks. Zygmunt Bochenek

Modlitwa
Modlę się Boże serdecznie 
 Modlę się Boże żarliwie 

 Za tych co ciężko pracują
 W kopalni w fabryce na niwie

Za matki co biegną zdyszane 
 By dziecko oddać do żłobka

Jeszcze chcą wpaść do kościoła 
 Aby Jezusem się spotkać

I za tych co idą pijani 
 I pamięć im zanika 

 Boże broń ich od złego 
 Bo nie chcesz śmierci grzesznika

Za dzieci co biegną co rana
 Tam gdzie wzywa je szkoła 

 Matko nasza kochana 
 Poślij im swego Anioła

A kiedy już się wybiorę
A kiedy już się wybiorę w mą ostatnią drogę
 Aniele Stróżu mój przyjdź abyś wskazywał

 mi drogę
Koło czyśćca przejdź jak koło Ogrojca 

 Zaprowadź mnie raczej prosto do domu
 Boga Ojca

Tam gdzie znajduje się Trójca Przenajświętsza 
 Matka Boża i święci Anieli 

 Oni zawsze są szczęśliwi i weseli
 

 Tam jako swoje dziecko
 Bóg Ojciec przytuli mnie do swego łona 

 Będę i ja szczęśliwa i zadowolona
Ale żeby się tam dostać żyć dobrze potrzeba 

 Wtedy można się dostać 
 Do prześlicznego nieba

 Dlatego teraz proszę Boże mój jedyny 
 Przebacz mi moje grzechy 

 
I wszystkie moje winy

 A teraz bardzo Cię proszę
 strzeż mnie w każdej potrzebie

  Do zobaczenia w domu Ojca w niebie

Chata Ojcowa
Na maleńkim wzniesieniu

 Za domami się chowa
 Ze sosnowego drewna 

Stoi chata ojcowa

I obórka jest przy niej
 Nad nią bocian klekoce
 A wiatr szumi wokoło 

 Drzewom liście łaskocze

I jabłonie i grusze
Kwiat różowy i biały 

 Nad nim w wiosennym słońcu 
 Grają pszczółek hejnały

Kiedy słonko dojrzewa 
 I gdy gwiazdka migoce 

 Stoi sobie i marzy 
 I dnie i całe noce

Przemarzyła już tyle 
 I zim długich i wiosek 

 Tyle liści opadło
 I deszczowych łez sosen

I komórka jest przy niej 
 Tam gdzie ziarno się chowa 
 Świat mi nie jest tak drogi 

 Jak ta chata ojcowa

A gdy mrok już zapada 
 Słonko idzie do spania

    Nad nią wóz w ręku Boga 
 I dyszlem jej się kłania
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Pełni niezwykłych wrażeń

• Bezpłatne porady prawne
Rodzina Kolpinga realizując projekt „Seniorzy dla demokracji” Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 
(projektu finansowanego z Funduszy EOG w ramach Programu Obywatele dla Demokracji) będzie prowadzić 
w okresie do grudnia 2015 Punkt Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego dla Seniorów. Zapraszamy do korzy-
stania z bezpłatnych porad prawnych, osoby w wieku 60+. Porady będą świadczone  jeden raz w miesiącu: 
13 listopada i 4 grudnia. Terminy kolejnych będą podawane na bieżąco. Ponadto dla wszystkich, bez ograniczeń 
wiekowych, potrzebujących, w formie wolontariatu prawnika, będą świadczone bezpłatne porady prawne w każdy 3 
czwartek  miesiąca najbliższe porady 20 listopada od g. 16.00 - 20.00

Zgłoszenia na porady przyjmowane będą od pon. – pt. w g . 8.00 - 15.00. Zapisy osobiście w biurze Rodziny Kolpinga 
lub telefonicznie pod nr 14 68-62-302

• Adwentowa Godzina Modlitewnej Łączności z Polonią 
Nawiązując do dwuletniej już tradycji, zapraszamy parafian z dekanatu brzeskiego na Godziną Modlitewnej Łączności 
z Polonią, która odbędzie się  w Brzeskiej Farze we wtorek, 9 grudnia. W programie:17:20 Różaniec.18:00 Roraty. 
Będzie można otrzymać - do wysłania swym krewnym i przyjaciołom – „List do Rodaków przebywających na migracji 
zarobkowej”. 
W szczególności zapraszamy:
- tych, którzy mają za granicą bliskich; 
- tych, którzy przygotowują się do wyjazdu, aby podjąć pracę za granicą; 
- dzieci, które mają za granicą rodziców, dziadków, rodzeństwo; 
- tych, którzy niedawno wrócili z takiego wyjazdu.

•  Tworzymy Zespół Wsparcia  Duszpasterstwa Migracji Zarobkowej
W biurze Rodziny  Kolpinga odbędzie się w czwartek 20 listopada o godz. 17:00 spotkanie dyskusyjne dla osób, które 
mają osobiste doświadczenie pobytu za granicą, a przede wszystkim tych, które mają dużo dobrej woli, gorące serce i 
odwagę, aby włączyć się w nieistniejące jeszcze w parafiach  apostolstwo: Zespół Wsparcia  Duszpasterstwa Migracji 
Zarobkowej. Szukamy ludzi, którzy nie boją się trudnych zadań. Szukamy także ludzi, którzy mogliby wesprzeć 
naszą akcję finansowo lub wkładem pracy.

Rodzina                                  A   zaprasza 

Czwartego października Zarząd 
Osiedla Słotwina zorganizował dla 
parafian z parafii Matki Boskiej Czę-
stochowskiej w Brzesku - Słotwina, 
wycieczko-pielgrzymkę do miejsc, gdzie 
urodził się, chodził do szkoły, wzrastał 
oraz kształtował swoje powołanie św. 
Jan Paweł II.

Duchowym opiekunem naszej 
wycieczki był nasz proboszcz ks. Kazi-
mierz Grych. Pierwszym przystankiem 
na pielgrzymim szlaku było Centrum 
Jana Pawła w Krakowie, gdzie uczest-
niczyliśmy we Mszy świętej, którą 
również odprawił w koncelebrze nasz 
proboszcz , w intencji wszystkich 
uczestników pielgrzymki. W Sanktu-
arium zobaczyliśmy płytę z grobu Jana 
Pawła II, pochodzącą z Grot Watykań-
skich Bazyliki św. Piotra w Rzymie. 

Wewnątrz marmurowego ołtarza 
w szklanej szkatule zamknięta jest 
najcenniejsza relikwia Jana Pawła II 
tj. krew.

Po Mszy św. udaliśmy się do Wa-
dowic, do Bazyliki Ofiarowania NMP, 
gdzie był ochrzczony i przyjął I Komu-
nię św. Jan Paweł II.

Szczególnie przeżyliśmy zwiedza-
nie Muzeum Domu Rodzinnego Ojca 
Świętego. To właśnie w tej kamienicy 
przy ulicy Kościelnej, w skromnym 
dwupokojowym mieszkaniu, spędził 
dzieciństwo i młodość Karol Wojtyła.

Ekspozycja w Muzeum jest opowie-
ścią o życiu Karola Wojtyły.

Kolejnym punktem naszej piel-
grzymki była Kalwaria Zebrzydowska, 
gdzie odwiedziliśmy Sanktuarium 
Maryjne oraz dróżki kalwaryjskie.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy 
do Niegowici, pierwszej parafii Ojca 
św., gdzie pracował przez jeden rok, 
jako wikariusz.

Ponieważ była piękna pogoda, po-
stanowiliśmy jeszcze wstąpić do miej-
scowości Pierzchowce, gdzie urodził się 
Jan Henryk Dąbrowski. Przy pomniku 
odśpiewaliśmy hymn - Jeszcze Polska 
nie zginęła.

Dziękując Bogu za udany dzień, 
za wszystko, czego doświadczyli-
śmy w czasie wycieczko-pielgrzymki, 
z modlitwą i śpiewem wróciliśmy 
do naszych domów - zmęczeni ale 
szczęśliwi, umocnieni duchowo i pełni 
niezwykłych wrażeń.

Maria Górka
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Emerytowany, długoletni wika-
riusz, katecheta, kapelan szpitala 
i proboszcz, ks. Jan Wilk,  bardzo 
pracowicie i pożytecznie przeżywa 
lata swojej emerytury. Udziela się 
z posługą duszpasterską w różnych 
parafiach, a w pierwszym rzędzie 
realizuje pasję, która zrodziła się 
u niego jeszcze za lat czynnej pracy. 

Pożyteczna książka

Jest nią badanie przeszłości różnych 
inicjatyw społecznych, obyczajowych, 
kultury lokalnej a zwłaszcza życia re-
ligijnego w Gorlicach, gdzie pracował 
wiele lat, a przede wszystkim w ro-
dzinnym Uściu Solnym i tamtejszej 
parafii, pochodzącej z XIV wieku. Se-
ria wydawnicza jego autorstwa „Uście 
Solne” liczy dotąd 8 pozycji książko-
wych. Niektóre miały dwa wydania. 
Książki są poświęcone rzemiosłu i ce-
chowi rzemieślniczemu, cmentarzowi 
parafialnemu, Ochotniczej Straży 
Pożarnej, byłemu proboszczowi, ks..
Janowi Olszakowi, najwybitniejszym 
parafianom i mieszkańcom, własnej 
biografii i kościołowi parafialnemu. 
Niektóre pozycje ukazały się dzięki 
hojnym sponsorom. Dzięki temu, 
dwie spośród nich podarowano każdej 
rodzinie w parafii.

W bieżącym roku Szanowny Autor 
opublikował drugie wydanie książki 
„Kościół parafialny w Uściu Solnym”. 
Wydrukowała ją – tak, jak większość 
poprzednich -  Brzeska Oficyna Wy-
dawnicza. Ta popularna monografia 
wydana jest na bardzo dobrym papie-
rze, dzięki czemu doskonale prezentu-
ją się  liczne zdjęcia.

Podsumowaniem tej mini - recenzji 
niech będzie przedruk „Przedsłowia” 
ks. dra Piotra Drewniaka: 

Cieszę się, że mój onegdaj ka-
techeta w Gorlicach, tak dobrze 
zagospodarowuje, lata emerytury 
pozostawiając Gorlicom pięć prac 
drukowanych oraz setki artykułów 
w tamtejszej prasie. Zaś swojemu 
kochanemu Uściu Solnemu ostatnio 
przygotował kolejną pozycję. Słusz-
nie w niej zauważa, że obowiązkiem 
duszpasterza jest troska o świątynię 
parafialną na równi z obowiązkiem 
wynikający z Prawa Kanonicznego 
dotyczącym obowiązku  sprawowania 
w każdą niedzielę i święto Mszy św. 
za parafian.

Jako diecezjalny konserwator 
zabytków wyrażam uznanie dla 
prac Księdza Jana Wilka, pozostając 
wdzięcznym poprzednim i aktualnym 
proboszczom za troskę o świątynię pa-
rafialną w zakolu Raby i Wisły. 

Ks. Zygmunt Bochenek

P.S. Książka jest do nabycia u au-
tora: Tarnów, ul. Pszenna 3. Telefon:14 
62 67 576 i w kancelarii parafialnej 
w Uściu Solnym.

W kościołach diecezji tarnowskiej 
w czasie nabożeństw różańcowych były 
czytane  rozważania pt. „Modlitwa 
różańcowa siłą każdej rodziny” ks. 
Franciszka Kostrzewy.

Tak pisze o nich dyrektor wydziału 
Duszpasterskiego przy Kurii Diecezjal-
nej, ks. Jan Bartoszek:

Przyznam, że biorąc tę książeczkę 
do ręki, miałam zamiar przeczytać parę 
stron, tak dla zorientowania się w tre-
ści. A… odłożyłam ją po przeczytaniu 
całości, bez przerw – 31 rozważań  na 
cały miesiąc. Każdy kolejny rozdział 
przynosi coś ważnego, chociaż, tematy, 
o których mówi Autor, znamy od same-
go dzieciństwa poprzez kolejne etapy 
życia. Wszyscy mamy rodziny, znamy 
blaski i cienie codzienności… a nieraz 
tak trudno znaleźć wyjście z sytuacji. 
Odpowiedź ks. Kostrzewy jest prosta: 
Weź do ręki różaniec… Proś Maryi… 
Ona nikomu nie odmówi swej pomocy… 
Tylko jej zaufaj… Tylko zaproś ją do 
swojego domu… Tylko uwierz! 

Nie będę cytować przykładów tego 
orędownictwa Matki Bożej. Sięgnijcie po 
książkę ks. Kostrzewy – warto mieć ją 
w swojej bibliotece. Można w niej znaleźć 
lekarstwo na troski, niepokoje a nawet 
porażki naszego ziemskiego życia.

Maria Dziwiszewska

Nowa pozycja w twórczości 

Ks. Franciszka Kostrzewy
Autor rozważań miał przed sobą nie-

łatwe zadanie podejmując takie tematy 
jak: pochodzenie małżeństwa, płodność, 
wychowanie, wielodzietność, wspólna 
modlitwa w rodzinie itp. W ostatnich 
dziesięciu rozważaniach poruszył kwestie 
cnót, nie ograniczając się tylko do trzech 
najważniejszych, czyli wiary, nadziei 
i miłości, ale również uwzględniając 
cnoty przeciwne grzechom głównym, takie 
jak: pokora, hojność, czystość, życzliwość, 
umiarkowanie, łagodność   i pracowitość.

Głos „pierwszego” czytelnika
Sposób pisania naszego Księdza 

Seniora i sposób przemawiania jest 
prosty, zrozumiały dla przeciętnego 
czytelnika czy słuchacza, a dodatkowo 
żywy, barwny, potoczysty. Dzięki wielu 
przykładom z życia, zaczerpniętym 
z bogatego kapłańskiego doświadczenia 
i różnych źródeł,  rozważania, mimo 
poważnej ewangelicznej formy, stają się 
interesującą lekturą. 
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Urodził się w 1955 r. w Jadow-
nikach jako trzecie dziecko Wandy 
i Stefana Węgrzynów. Ojciec, z za-
wodu mistrz masarski, pracował na 
utrzymanie pięcioosobowej rodziny, 
matka natomiast poświęciła się 
głównie wychowaniu dzieci i pracy 
na roli. Brat Józefa, Roman, zwią-
zał swoją przyszłość ze Śląskiem. 
W rodzinne strony powrócił dopiero 
po przejściu na emeryturę. Siostra 
Anna po ukończeniu szkoły pielę-
gniarskiej wstąpiła do Zgromadzenia 
Sióstr Służebniczek Starowiejskich. 
Całe swoje życie zakonne poświęciła 
chorym i niepełnosprawnym.

 
Józef po szkole podstawowej pod-

jął naukę w Zawodowej Szkole Górni-
czej w Jaworznie. Po jej ukończeniu 
pracował w kopalni i nadal się uczył 
do roku 1978. Ze względu na choro-
bę rodziców, powrócił do rodzinnej 
wsi. Przez kilkanaście lat pracował 
w Spółce Wodnej w Brzesku a także 
w firmach budowlanych w kraju i za-
granicą - głównie w Niemczech .

Ze względów zdrowotnych od 5-ciu 
lat przebywa na rencie. Mieszka 
w wybudowanym przez siebie domu 
w Jadownikach z żoną i córką Anną, 
zięciem oraz dwoma wnukami. Dwaj 
starsi synowie Józefa: Piotr i Paweł 
założyli własne rodziny i mieszkają 
w sąsiednich Mokrzyskach.

Józef Węgrzyn od najmłodszych 
lat wykazywał zdolności do rysowa-
nia i malowania a potem także do „ 
dłubania w drewnie”. Swoje zainte-

Szlachetne pasje Józefa Węgrzyna

resowania artystyczne rozwijał pod 
okiem artysty - plastyka Czesława 
Kempińskiego w Kole Plastycznym 
w Domu Kultury KWK Jaworzno 
w trakcie nauki, a następnie pracy 
w kopalni. Ugruntował je w czasie 
służby wojskowej w Ostródzie, będąc 
oddelegowanym do pracy w Sekcji 
Plastycznej jednostki.

Tajniki malarstwa i rzeźby poznał 
głównie pod kuratelą wspomnianego 
wyżej artysty Czesława Kempińskie-
go. Potem swoje zainteresowania 
i umiejętności rozwijał samodzielnie 
malując na płótnie, pilśni i drewnie 
lipowym. Tematyką obrazów były 
głównie pejzaże i martwe natury: 
kwiaty i budynki wiejskie.

Równolegle zaczął rzeźbić. Jest au-
torem wielu rzeźb przedstawiających 
sceny religijne, portrety a także sceny 
rodzajowe. Szczególnie bliskie są mu 
portrety św. Jana Pawła II, Ojca Pio 
a także Matki Teresy z Kalkuty .

Często powtarza , że „ maluje dla 
siebie” zachowując część rzeźb w swo-

ich zbiorach a także obdarowując or-
ganizatorów imprez charytatywnych 
na rzecz chorych czy przekazując je 
np. Izbie Regionalnej w Jadowni-
kach, miejscowym szkołom i insty-
tucjom: Radzie Sołeckiej, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Towarzystwu Miło-
śników Ziemi Jadownickiej. Odlewy 
jego rzeźb znajdują się także na 
pomnikach, m.in. na Obelisku Jana 
Pawła II oraz Pomniku Polski Wal-
czącej w Jadownikach. 

Inną pasją Józefa Węgrzyna jest 
kolekcjonowanie pamiątek, artefak-
tów kultury gospodarstwa domowego 
oraz metaloplastyki. Swoje zbiory 
prezentował na wystawach w Brze-
sku, Katowicach, na Ekspozycji rzeź-
by w TMZJ a także w miejscowych 
szkołach podstawowych i ponadpod-
stawowych. 

Jest człowiekiem rodzinnym 
i koleżeńskim, pogodnym, życzliwym 
ludziom, pracowitym, o szerokich 
zainteresowaniach. 

Tyka Tadeusz 
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 Zdrowie jest stanem, w którym 
wszystkie funkcje naszego organi-
zmu przebiegają prawidłowo w ide-
alnej harmonii. Nasz organizm jest 
zbudowany głównie z pierwiastków 
organicznych : węgla, wodoru, tlenu 
i azotu. Oprócz nich potrzebujemy 
szeregu innych pierwiastków takich 
jak potas, sód, chrom, wapń, magnez, 
fosfor, mangan, żelazo i selen. Ponie-
waż pierwiastki te przedostają się do 
organizmu jako związki nieorganiczne, 
nazywamy je minerałami. Organizm 
potrzebuje do życia niektórych pier-
wiastków znikomą ilość i te nazywamy 
pierwiastkami śladowymi. Wszystkie 
minerały i pierwiastki śladowe dostają 
się do organizmu głównie przez wodę 
zawartą w spożywanej żywności. Każ-
dy z organów naszego ciała jest bardzo 
ważny, by organizm funkcjonował 
prawidłowo.

Największym organem jest skóra 
– ma powierzchnię 2 metry kwadra-
towe. Jest ona lustrem, które przeka-
zuje wszelkie zaburzenia odżywiania, 
zatrucia oraz patologie pracy naszych 
narządów. Skóra jest przede wszystkim 
doskonałym filtrem zatrzymującym 
wiele szkodliwych substancji oraz 
promieniowanie. Jest też termostatem, 
który reguluje temperaturę poprzez 
wydalanie potu i zamykanie porów. 
Spełnia również rolę ochronną, gdyż 
wydzielina gruczołów znajdujących 
się w skórze niszczy wirusy i bakterie, 
które przebywają na jej powierzchni. 
Skóra jest też magazynem dla wody, 
tłuszczów i składników odżywczych. 
Odnawia te zapasy co 30 dni celem 
budowy nowych tkanek. Poza tym jest 
przekaźnikiem do systemu nerwowego, 
bodźców z zewnątrz takich jak : ciepło, 
zimno, ból, dotyk.     Choroba, złe odży-
wianie, brak makro - i mikroelementów 
oraz pierwiastków śladowych w naszym 
pożywieniu, braki naturalnych witamin, 
stosowanie środków chemicznych i 
konserwantów, duży stres – to wszystko 
odbija się na wyglądzie naszej skóry. 
Pojawiają się wykwity, wypryski, stany 
zapalne. Gładka i lekko różowa skóra 
świadczy o zdrowiu i równowadze fizycz-
nej i psychicznej naszego organizmu. 

Bardzo ważnym czynnikiem, ma-
jącym wpływ na powstawanie chorób 
skóry, jest trawienie. To nasza skóra 

„ W zdrowym ciele,  

zdrowy duch”
( oprócz jelit, nerek i płuc ) ma duże 
znaczenie w odtruwaniu organizmu. 
Jeżeli źle trawimy, mamy też problem z 
usuwaniem toksyn, które z konieczności 
wydalają się przez skórę. Efektem tego 
są wysypki i zaskórniki. 

Osoby cierpiące na dolegliwości skó-
ry powinny unikać produktów, które do-
prowadzają do złego funkcjonowania je-
lita cienkiego, grubego i wątroby. Ważne 
jest, by prawidłowo funkcjonowała flora 
bakteryjna przewodu pokarmowego, co 
przywróci właściwą gospodarkę kwa-
sowo-zasadową. Niestety, spożywamy 
coraz więcej substancji zakwaszających 
nasz ustrój. Organizm, aby wydalić te 
kwaśne produkty, reaguje stanami za-
palnymi, gorączką, zapaleniem stawów, 
bólami głowy, depresją, alergią a nawet 
wypadaniem włosów. Zakwaszenie 
powstaje w wyniku spożywania nad-
miernej ilości mięsa, wędlin, tłuszczów, 
cukru i białej mąki. 

W leczeniu chorób skóry ważną rolę 
odgrywa dobra praca wątroby. Kiedy 
wątroba jest nadmiernie obciążona, nie 
spełnia funkcji odtruwania organizmu i 
wtedy toksyny wydalane są na zewnątrz 
za pośrednictwem skóry. Pacjenci ze 
schorzeniami skóry powinni też uporać 
się z problemem zaparć. Dotyczy to 
76 % Polaków. Zaparcia są spowodo-
wane złymi nawykami żywieniowymi, 
małą ilością spożywanej wody oraz 
błonnika. Złe wypróżnianie odbija się 
bezpośrednio na jakości naszej skóry. 
Jesteśmy bowiem zatruwani toksynami 
zalegającymi w jelitach. Skórę należy 
pielęgnować przede wszystkim od 
środka naszego organizmu. Niezwy-
kle ważne dla naszej skóry jest także jej 
ukrwienie. Gdy skóra jest prawidłowo 
ukrwiona, substancje odżywcze łatwiej 
wnikają w jej głąb a komórki naskórka 
bardzo łatwo się regenerują, co pomaga 
w procesie jej odmładzania i w procesach 
gojenia. 

 Inny problem to stresy. To one wy-
wierają negatywny wpływ na wygląd 
naszej skory. Pod wpływem stresów 
mięśnie i inne tkanki kurczą się, a do-
pływ krwi zostaje zmniejszony. Skóra 
staje się blada, ziemista, pojawiają się 
zaczerwienienia, wypryski oraz często 
infekcje grzybicze.

 Według doniesień amerykańskich, 
70 % chorób skóry bierze się z proble-
mów psychologicznych. W tych przy-
padkach doskonale pomaga tonizacja 
układu nerwowego, a więc hamowanie 
drogi neurowegetatywnej powstawania 
chorób skóry – stosuje się suplementy 
pochodzenia roślinnego jak : ogórecz-
nik lekarski, wyciąg ze skrzypu, beta 
karoten z witaminą C i cynkiem. Popra-
wiają one nawilżenie skóry, utrzymują 
jej gładkość i sprężystość. Suplementy 
diety nie mogą być jednak stosowane w 
zastępstwie zrównoważonej i zróżnico-
wanej diety. Zaleca się przestrzeganie 
zdrowego trybu życia.

 W Stanach Zjednoczonych opra-
cowano kilka najważniejszych zaleceń 
żywnościowych:

 1. Wysiłek fizyczny pozwalający 
spalić zjedzone kalorie. Chroni on or-
ganizm przed nadwagą, obniża poziom 
cholesterolu we krwi oraz zmniejsza 
ryzyko pojawienia się cukrzycy.   

2. Zaleca się konieczność suple-
mentacji preparatami witaminowymi 
i minerałami ze szczególnym uwzględ-
nieniem wapnia.  

3. Produkty zbożowe z pełnego 
przemiału ( uwalniają energię w miarę 
potrzeb ) oraz tłuszcze roślinne ( oliwa 
z oliwek, olej lniany ) dostarczających 
nienasyconych kwasów tłuszczowych. 
 

 4. Do każdego posiłku dodawać 
warzyw dostarczających witamin, 
minerałów i błonnika.  

 5. Ograniczać spożywanie dużych 
ilości owoców ( tylko tyle, by dostarczyć 
witamin zwalczających wodne rodni-
ki).  

6. Zaleca się spożywanie dużej ilości 
roślin strączkowych i orzechów. 
Rośliny strączkowe stanowią magazyn 
witamin z grup B, wapnia, potasu oraz 
żelaza. Orzechy to źródło witaminy E 
oraz nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych.  

7. Raz dziennie jeść chudy ser, 
drób, ryby lub jajka.  

8. Ograniczyć białe pieczywo, 
cukier, makarony, ziemniaki, 
ryż, czerwone mięso (wieprzowe, 
wołowe).

  

  Janina Szydłowska
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Ognisko „SYCHAR” rozpocz-
nie działalność 22 listopada 
2014 roku Mszą św. o godz. 15 
w kościele bł. Karoliny Kózki 
w Zabawie. Spotkania będą się 
odbywały raz w miesiącu w II 
piątek miesiąca o godz. 18.

 Ideą duszpasterstwa „ Wspól-
noty” trudnych małżeństw” jest 
niesienie pomocy małżonkom prze-
żywającym kryzys 
na każdym jego eta-
pie a także po roz-
wodzie, kiedy ich 
współmałżonkowie 
weszli w nowe związ-
ki i  mają w nich 
dzieci. Wspieranie 

 Wspólnota Trudnych Małżeństw  

„SYCHAR” w Tarnowie

tych małżonków, których, mimo, że 
małżeństwo się rozpadło, oni sami 
postanowili trwać w wierności przy-
siędze małżeńskiej złożonej przed 
Bogiem na dobre i złe i podejmują 
wysiłki aby umożliwić małżonkowi 
drogę powrotu.. Nawet gdy małżon-
kowie nie potrafią czy nie chcą być 
już ze sobą i odchodzą, zawarli nowe 
związki niesakramentalne to ich 

małżeństwo - to sa-
kramentalne przy-
mierze małżonków 
z Bogiem trwa na-
dal. Nadal są mężem 
i żoną w obliczu Boga. 
Każde sakramental-
ne małżeństwo jest do 

uratowania - zdanie to wynika z ewan-
gelicznej prawdy , że „każdy człowiek 
[małżonek] ma szansę się nawrócić”.

„Co Bóg złączył, człowiek niech nie 
rozdziela”. 

Jakiekolwiek rodziłyby się trudno-
ści, nie można rezygnować z obrony tej 
pierwotnej miłości, która zjednoczyła 
dwoje ludzi i której Bóg nieustannie 
błogosławi. Małżeństwo jest drogą świę-
tości, nawet wtedy, gdy staje się drogą 
krzyżową. Ewangelia mówi „Bądź 
wierny a dam ci wieniec życia” [Ap.2,10]

Wspólnota trudnych małżeństw” 
powstała w 2003 roku w Warszawie. 
Obecnie istnieje ponad 30 ognisk „Sy-
char” w kraju i za granicą. – To inicja-
tywa powstała dzięki ludziom świeckim 
i ma charakter samopomocy. Uczestnicy 
spotkań dają sobie nawzajem wsparcie, 
dzielą swoimi przeżyciami, modlą się 
i korzystają z różnych form pomocy: 
prawnej, psychologicznej, duszpaster-
skiej. W 2012 roku Episkopat powołał 
krajowego duszpasterza wspólnoty, 
którym został ks. Paweł Dubowik.

Nazwa „SYCHAR” jest zaczerpnię-
ta z ewangelii - ze słów Pana Jezusa 
o wodzie, która stanie się źródłem 
tryskającym ku życiu wiecznemu, wy-
powiedzianych do Samarytanki przy 
studni Jakuba, opodal miejscowości 
Sychar. Charyzmatem wspólnoty jest 
dążenie do uzdrawiania małżeństwa, 
które nadal trwa, mimo, że w praktyce 
już nie istnieje.

Ognisko SYCHAR zaprasza wszyst-
kich, których:   - małżeństwo przeżywa 
kryzys;    - coraz trudniej porozumieć się 
ze współmałżonkiem;   - Zostałeś sam 
czy sama po rozwodzie i tak po ludzku 
czujesz, że życie straciło sens.

Otrzymasz wsparcie, pomoc i sam 
staniesz się pomocą dla innych.

O „Wspólnotach SYCHAR” można 
dowiedzieć się więcej na stronach in-
ternetowych:

www.sychar.org
www.kryzys.org
Ruch Wiernych Serc:
www.12 kroków.sychar.org 

   Maria Gładysz
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Urodziła się w Warszawie w 1934 roku. Wysiedlona 
przez Niemców, z całą rodziną, znalazła się w Krakowie. 
Tu ukończyła studia  uwieńczone aplikacją sędziowską na 
Wydziale Prawnym UJ. Nie podjęła pracy w wymiarze spra-
wiedliwości, ale w Zespole Radców Prawnych na stanowisku 
kierownika w Dyrekcji Kolei Państwowych.

Ukończyła wyższą szkołę muzyczną. Kochała góry, spę-
dzała w nich wolny czas jeżdżąc na nartach i uprawiając 
wspinaczkę wysokogórską. Zbierała doświadczenia religij-
ne biorąc udział w wielu pielgrzymkach po sanktuariach 
Europy. Swoje przeżycia utrwalała  w poezji i malarstwie 
artystycznym. Prowadziła bogate życie duchowe. Auten-
tyczna wiara, zjednoczenie z Panem Jezusem przybierają 
w jej wierszach formę kontemplacji. Tajniki jej zażyłości 
z Bogiem można dostrzec w zbiorze poezji „Szukałam… 
i znalazłam” – Kraków 2014.

Ks. Józef Górka

 KAPŁAN
Róża ma płatki jak krew czerwone

i kolce co ranią do krwi,
a jednak jest piękna, wspaniała

i delikatną rozlewa woń

KAPŁAŃSTWO
– jak róża

w purpurę i kolce odziane
pełne Chrystusa przelanej na krzyżu krwi

i w sprawowanej przy ołtarzu
OFIARY BEZKRWAWEJ

ŚWIĘTEJ MSZY

KAPŁAN - 
świętość rozdaje przechodniom

jak róża woń, purpurę i rosy łzy.
Więc, nie uciekaj od niego przechodniu

KAPŁAN - 
to Chrystus żywy wśród nas

uklęknij przed Nim dwudziesty WIEKU
już czas… jeszcze czas…

Kraków, 1971

CZŁOWIEK
stojąc przed znieważonym Bogiem

trzymał w dłoniach kawałki kryształu,
który stłukł pewnego dnia.

Brzęk pękającego szkła
głuszył krzyk jego żalu.

Teraz…
stojąc przed Nim

błagał –
aby kryształ znów był cały.

Znieważony Bóg
wziął z człowieczych rąk

kryształowe szczątki
i spełnił prośbę

Poezja Iwony Boskowicz
ale tak – 

że miejsca pęknięć lśniły przedziwnym blaskiem
kryształ większej nabrał wartości.

Bóg – 
oddając go człowiekowi

rzekła: „Synu, ufam ci jeszcze”.
Kraków, 1967

KSIĘŻYC
Słońce całowało na dobranoc

– leśną polanę,
goryczkom modre kielichy

– zamykało,
dzwonkiem główki kładło

ma poduszki mchów zielonych,
jeszcze drgało na źdźbłach traw

mgłą wieczoru otulonych
i… zgasło.

Zazdrosny o te pieszczoty Księżyc –
wypłynął na fale chmur.

Głaszcze
– światłem tajemnym

kwiatki uśpione w mchach
  – seledynowo-srebrnych

i gałęzie sosen
skrzypiące coś przez sen do konarów,

rozsypane w trawach
  – perełki rosy nocnej

pocałunkiem spija.
A kiedy wszystko wysrebrzy, wypieści
stanie cicho nad polaną w środku nocy

rozdzwonionej migotaniem gwiazd,
zakochany w śpiącej ziemi.
I choć niebo już rozświetli

 – świt różowy
Będzie stał nad polaną

 – długo jeszcze
Nie mogąc od niej odejść.

Zakopane, 1968  

JESIEŃ
Tęsknię za wami góry

mgłami jesieni zasnute
i za dziewięciosiłami wtulonymi

 – w południowe zbocza.
Jesień się włóczy szlakami

Jesienna zaduma stoi nad wzgórzami
W liliowej ciszy wrzosowisk

 – zasypia ziemia.
„Halny wiatr” – z hal spływa

i smutne kołysanki
w krzakach jałowca wygrywa

 – uśpionej ziemi
kołysząc ją we śnie.

Wrzesień 1967
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Mój misyjny staż 

Sztuka witrażowa poprzez niepowta-
rzalną grę kolorów szkła ze światłem 
niewątpliwie uwydatnia piękno każdej 
świątyni oraz tworzy nastrój sprzyjający 
modlitwie i refleksji. Witraże prawie 
niewidoczne z zewnątrz, we wnętrzu żyją 
własnym życiem w zależności od pory dnia 
i stopnia nasilenia światła. Oddziałują nie 
tylko walorami artystycznymi, ale także 
treścią religijną zawartą w kolorowych 
kompozycjach.  Pomysł ozdobienia witra-
żami kościoła parafialnego w Uszwi zrodził 
się w ubiegłym roku. Wówczas w świątyni 
wymieniono i odpowiednio przygotowano 
okna. Zamysłem ks. proboszcza Jana Ku-
dłacza było, by na witrażach znaleźli się 
współcześni święci i błogosławieni, którzy 
są związani z naszym regionem i z życiem 
parafii. Wkrótce rozpoczął też poszukiwa-
nia odpowiedniej pracowni, gdyż zależało 
mu na tym, aby przedstawione postacie 
były jak najbardziej realistyczne. Dzisiaj 
można powiedzieć, że realizacja przed-
sięwzięcia przyniosła pierwsze efekty. 
Od kilku tygodni wnętrze kościoła zdobi 

Witraże w uszewskim kościele
witraż przedstawiający św. Jana Pawła 
II. Jest to wotum za kanonizację Papieża 
- Polaka oraz pamiątka nawiedzenia jego 
relikwii w lipcu bieżącego roku. Dzieło zo-
stało wykonane w Krakowskim Zakładzie 
Witrażów S.C. Żeleński, gdzie powstały 
projekty do ponad tysiąca obiektów w całej 
Polsce. Witraż wykonano techniką tra-
dycyjną z ręcznie krojonego szkła, które 
zostało pomalowane, wypalone, a następ-
nie połączone ołowiem. W czerwcu 2014 
r. został on zaprezentowany na wystawie 
SACROEXPO w Kielcach. 

Witraż ze św. Janem Pawłem II to 
pierwszy z pięciu zaplanowanych. Kolejny 
będzie przedstawiał bł. Karolinę Kózkę, 
której 100-lecie męczeńskiej śmierci obcho-
dzimy w bieżącym roku. W kolejnym oknie 
zobaczymy św. siostrę Faustynę Kowalską. 
Ten witraż będzie pamiątką peregrynacji 
Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii 
Apostołki Miłosierdzia. Na kolejnym pro-
jekcie znajdzie się wizerunek bł. Teresy 
Ledóchowskiej-patronki misji, bliskiej mi-
sjonarzom pochodzącym z parafii Uszew- 

ojcu Janowi Smaluchowi oraz siostrze 
Salvatoris Smaluch. Piąty witraż zostanie 
poświęcony postaci bł. ks. Romana Sitki-
-męczennika z czasów II wojny światowej. 
Gdy pełnił on funkcję rektora Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie, 
do kapłaństwa przygotowywał się kleryk 
z Uszwi - Grzegorz Bystroń. Skierowany 
przez Niemców do przymusowych prac 
w trudnych, zimowych warunkach zacho-
rował i zmarł w 1942 r., nie doczekawszy 
święceń kapłańskich. 

Warto dodać, że tłem wszystkich witra-
ży będą elementy dekoracyjne znajdujące 
się w barokowym ołtarzu Matki Bożej, 
dzięki czemu zostanie zachowana jedno-
litość stylu wnętrza kościoła.  Podjęcie 
trudu ufundowania witraży to z pewnością 
wyraz troski o piękny wygląd parafialnej 
świątyni i świadectwo wiary dla na-
stępnych pokoleń. Poddając się urokowi 
prześwietlonych światłem witrażowych 
barw, należy pamiętać, aby święci i bło-
gosławieni, których wizerunki będą zdobić 
kościół stali się inspiracją do naśladowania 
ich postawy wobec Boga i ludzi.

Teresa Czesak

Jestem alumnem Wyższego Semina-
rium Duchownego w Tarnowie. Miesz-
kam w Brzesku, w parafii Maryi Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła. W czasie 
tegorocznych wakacji, mogłem przeżyć 
bardzo ważne doświadczenie. Był nim 
wyjazd na staż misyjny do Kongo-
-Brazzaville wraz z Ojcem duchownym 

Stanisławem Wojdakiem  i młodszymi 
braćmi z Seminarium: Piotrem Made-
jem i Bartłomiejem Stukusem. Chciał-
bym się podzielić z Wami, Kochani 
Czytelnicy, kilkoma wspomnieniami 
oraz refleksjami.

Nasz staż misyjny miał na celu 
doświadczenie powszechności Kościoła 

oraz uświadomienie sobie, że świat 
nas potrzebuje. Miesięczny pobyt na 
afrykańskiej ziemi bardzo nas ubogacił. 
Ofiarowaliśmy naszą obecność, pracę, 
świadectwo, a otrzymaliśmy wiele rado-
ści, wdzięczność ludzką, naukę prostoty 
i zaangażowania na rzecz Kościoła.

Większość czasu spędziliśmy w pa-
rafii Pana Jezusa Zmartwychwstałego 
i Bożego Miłosierdzia, gdzie probosz-

Kręgi Domowego Kościoła Ruchu Światło – Życie 
zapraszają na projekcję filmu „Nie o Mary Wagner”, 
która odbędzie się w Auli Chrystusa Króla (dolny kościół) 
– Fara Brzeska - w środę 12 listopada o godz. 18:30.

Projekcję poprzedzi wprowadzenie p. Elżbiety Zięba, 
prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy Bazylice 
Katedralnej w Tarnowie, radnej Sejmiku Małopolskiego 
I, II i III kadencji.

„Nie o Mary Wagner” to bez wątpienia jeden 
z najważniejszych filmów na świecie ostatnich lat 
dotykających problematyki obrony życia. Nie jest to 
jednak zwykły film edukacyjny mający przekonać 
widzów, że życie zaczyna się od poczęcia, a aborcja to 
brutalne morderstwo, choć trudno o obraz, który robi 
to lepiej. Opowiadając historię kanadyjskiej działaczki 
pro-life, która spędziła kilka lat w więzieniu, gdyż 
proponowała rozmowę kobietom udającym się do kliniki 
aborcyjnej, odkrywamy z przerażeniem potworności 
przemysłu śmierci. Nie mamy wątpliwości, że jego 
„kapłani” nie cofną się już przed niczym. To już nie spór 

TEN FILM  WARTO ZOBACZYĆ!
naukowy; przy dzisiejszym stanie wiedzy 
i techniki badań zaprzeczanie, że życie 
ludzkie zaczyna się od poczęcia, to pogląd 
równie uprawniony jak ten, że ziemia 
jest płaska. To walka między cywilizacją 
a barbarzyństwem...

 Film opowiada historię niedawno 
goszczącej w Polsce Mary Wagner, ka-
toliczki z Kanady więzionej i sądzonej 
w Toronto za obronę życia poczętego, 
a w szerszym kontekście przybliża batalię 
toczoną o ludzkie życie przez aktywistów 
i organizacje pro-life zmagające się m.in. 
z przemysłem aborcyjnym. Mary Wagner 
prowadzi swoją akcję przez rozdawanie 
kwiatów i ulotek informacyjnych oraz 
dzielenie się informacją, że tzw. aborcja nie 
jest jedyną opcją i że łatwo znaleźć inne 
możliwości ułożenia sobie i poczętemu 
dziecku życia.

 Elżbieta Zięba
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czem jest ks. Bogdan Piotrowski. Pierwsze dni 
polegały na zaaklimatyzowaniu się do panujących 
warunków. Uważnie i z podziwem obserwowaliśmy 
żywotność miejscowej wspólnoty, która w niedzielę 
24 sierpnia przeżywała śluby 3 sióstr zakonnych ze 
Zgromadzenia Sióstr Kongijskich od Różańca. Cały 
proces przygotowania oraz sposób przeżycia liturgii 
jest czytelnym świadectwem wielkiego zaangażowa-
nia w życie Kościoła. Mszę świętą ubogacał piękny, 
radosny śpiew, tańce uwielbienia. Afrykańczycy 
swoją wiarę wyrażają w prostych, głębokich gestach.

Przez tydzień wraz z dziećmi i młodzieżą prze-
bywaliśmy na Oazie w salezjańskim ośrodku Don 
Bosko. Był to czas formacji, gdzie uczestnicy zgłębiali 
bogactwo Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Każ-
dy z nas obserwował, że afrykańskie dzieci i młodzież 
posiadają liczne talenty.

Po zakończeniu Oazy pomogliśmy ks. Probosz-
czowi w remoncie sal plebanii i sali katechetycznej. 
W taki sposób chcieliśmy się odwdzięczyć za wszelką 
życzliwość. Mieliśmy dobre warunki do pracy, ponie-
waż był koniec pory suchej, co oznacza brak upałów. 
Przy parafii ciągle jest bardzo dużo pracy. Ks. Bogdan 
rozpoczął rozbudowę budynków szkoły.

Ważnym momentem był wyjazd na północ kraju. 
W wiosce Passa uczestniczyliśmy w Eucharystii. Li-
turgia była pięknie przygotowana. Warte zauważenia 
jest to, że ludzie, nie mając za dużo pieniędzy, przy-
nosili dary w naturze. Zabudowa na wiosce to zwykłe 
lepianki. Ludzie żyją z rolnictwa, a cywilizacja jest 
tam obecna w bardzo znikomym stopniu. Mocnym 
akcentem duchowym była modlitwa przy grobie 
ks. Józefa Piszczka. Zmarł On tragicznie - utonął 
w rzece. Parafia, którą prowadził, ciągle oczekuje na 
tarnowskiego misjonarza.

Kościół w Kongo ma swoje problemy. Istnieje bar-
dzo wiele sekt. Część ludzi wpada w pułapkę synkre-
tyzmu religijnego, gdzie obrzędowość chrześcijańska 
(najczęściej katolicka) jest łączona z tradycyjnym, 
plemiennym kultem, a postacie Marii lub świętych 
katolickich są utożsamiane z plemiennymi bóstwami.

Potrzeba ciągle misjonarzy, aby pomagali tym 
ludziom pogłębiać wiarę. 

Krzysztof Dyrlik

Kwestowaliśmy...
W dniach 1 i 2 listopada – jak co roku – Komitet Odnowy i Troski o Cmentarz Para-

fialny w Brzesku, działający przy parafii p.w. NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Apostoła, 
zorganizował przy obydwu brzeskich cmentarzach zbiórkę pieniędzy na rzecz ratowania 
zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym. Pokaźna suma 8 414,04 zł i 2,70 
euro, jest wynikiem ofiarności mieszkańców  miasta i sponsorów oraz  udziału wielu 
zaangażowanych wolontariuszy: osób dorosłych, grupy harcerzy i „cywili” z Publicznej 
Szkoły Podstawowej nr  2 oraz członków Szkolnego Koła Wolontariuszy z Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1. 

Przedstawiony w tegorocznej cegiełce kamienny nagrobek Franciszka Rybickiego 
(1914 – 1915), jest jedynym zachowanym figuratywnym nagrobkiem w Brzesku. Został 
odnowiony za pieniądze zebrane podczas kwesty w 2013 roku.

Jacek Filip 

Podajemy konto, na które można jeszcze przesyłać ofiary:
Parafia NMP Matki Kościoła i św. Jakuba Ap. w Brzesku
32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 2
nr konta: 06 1020 4984 0000 4702 0030 8551
tytułem: DAROWIZNA NA CELE KULTU – CMENTARZ
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