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„Białe Ukrzyżowanie” Marc Chagalla 
Opis dzieła na str. 7
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Od lewej prezes Jerzy Topolski, pani Adriana Błaszczyk, wiceprezes Józef Witkowski20 lat Akcji Katolickiej

Wielkopostny dzień skupienia

Młodzi młodym, Uszew

3. Bierzmowanie
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Przekazujemy Wam wielkopostno – paschalny numer 
naszego pisma. Znajdziecie w nim kilka tekstów, które 
przedrukowaliśmy z tych czasopism z poprzednich lat. Są 
to: „Białe Ukrzyżowanie”, „Dlaczego nie przychodzisz?”, 
„Wielki Tydzień”, „Chodzenie z ogródkiem”

Dlaczego wybraliśmy te artykuły?
Uważamy, że powinni je przeczytać w pierwszym 

rzędzie niedawno bierzmowani i inni młodzi, także ze 
szkół średnich czy studenci z naszych parafii. Młodzi, 
którzy może nigdy nie mieli w ręku „Gościa Niedzielne-
go”, „Miłujcie się”, naszego „Kościoła nad Uszwicą” czy 
coraz rzadziej spotykanego w naszych kościołach czy 
salach katechetycznych, redagowanego przez kilkadzie-
siąt lat właśnie w naszym Brzesku, stąd rozsyłanego na 
całą Polskę „Wzrastania” którego nakład sięgał nawet 
25000 egzemplarzy. A dziś parafie naszego dekanatu 
ograniczają się coraz bardziej nie tylko z kolporta-
żem „Wzrastania” ale także jedynego w naszej diecezji 
tarnowskiej pisma dekanalnego, jakim jest „Kościół 

nad Uszwicą”. Mając na uwadze rozliczne trudności, 
szczególnie małe zainteresowanie młodzieży czytaniem 
prasy, proponujemy, aby wykorzystać konspekt zawarty  
w  naszym czasopiśmie pt. „Wielki Tydzień”. Umożliwia 
on i podsuwa młodym czytelnikom (oczywiście także do-
rosłym) kontynuację przeżywania liturgii wielkopostnej 
w domach rodzinnych. Oni mogliby być animatorami dla 
tych, którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć 
w liturgii parafialnej w kościele w łączności z Panem 
Jezusem w tych najważniejszych dla chrześcijan dniach 
w roku.

Ostatnia propozycja: Księdza Dziekana i wszystkich 
Księży Proboszczów zachęcamy, aby teraz, kiedy trwa 
Synod Diecezjalny, zorganizować w dekanacie przynaj-
mniej jedno otwarte spotkanie poświęcone dalszym losom, 
mającego już 20 lat „Kościoła nad Uszwicą”, który ma 
służyć młodym w promocji apostolstwa.

Ks. Zygmunt Bochenek, Ewa Prus, 
Maria Dziwiszewska, Marek Białka.

Drodzy Czytelnicy 
„Kościoła nad Uszwicą” i dawnego „Wzrastania”!

19 stycznia b.r. w Parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba obchodzono nie tylko z udziałem parafii z dekana-
tu, ale także licznych, zaprzyjaźnionych oddziałów z całej 
diecezji rocznicę powstania POAK. Władze diecezjalne AK 
reprezentował ks. dr hab. Jan Bartoszek, asystent diece-
zjalny, który prowadził liturgię dziękczynną. Zespołem 
organizatorów kierowali: prezes oddziału Jerzy Topolski 
i poprzedni długoletni prezes Józef Witkowski.

W jubileuszu brał udział także poprzedni proboszcz pa-
rafii i dziekan ks. Zygmunt Bochenek, który wspominając 
okoliczności przygotowania parafii do oddziałów Akcji Ka-
tolickiej mówił o zorganizowaniu Dekanalnego Studium dla 
kandydatów. Prowadzili je z naszej inicjatywy profesorowie 
Seminarium Duchownego. Ks. Bochenek zachęcał także, 
aby Księża Proboszczowie tworzyli w swoich parafiach koła 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które są według 
tradycji przedwojennej i obowiązujących Statutów natural-
nym zapleczem właśnie dla Akcji Katolickiej.

Słowo wstępne - powitalne wygłosił ks. prałat Józef Dra-
bik - kustosz Sanktuarium św. Jakuba Starszego Apostoła 
Przy Drodze „Via Regia” w Brzesku a Słowo Boże podczas 
Mszy św. - ks. dr hab. Jan Bartoszek. Poświęcone było Ak-
cji Katolickiej , który podkreślił w swej homilii, czym tak 
naprawdę jest Akcja Katolicka i jakie są jej zadania, cele 
w parafialnych oddziałach w dekanacie. Akcja Katolicka 
jest stowarzyszeniem katolików świeckich zmierzającym 
do większego nasycenia życia publicznego wartościami 
chrześcijańskimi.

Drugą częścią uroczystości było spotkanie opłatkowe 
w restauracji „Grecja”.

20-lecie Akcji Katolickiej w parafii św. Jakuba
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Wieczorem 29 lutego bp Andrzej Jeż uroczyście rozpoczął 
wizytację kanoniczną w parafii NMP Matki Kościoła i św. 
Jakuba w Brzesku. Powitany w drzwiach starego kościoła 
przez ks. prał. Józefa Drabika, otrzymał symboliczne klucze 
do świątyni. - Ksiądz biskup zawsze, w jakiejkolwiek by 
nie był parafii, w jakimkolwiek by nie był kościele, mówi 
„nasza parafia, nasz kościół”. Wszędzie jest u siebie, a każda 
wspólnota jest mu bliska jak rodzina - mówi ks. Drabik.

Bp Andrzej Jeż podkreślił na początku, że spotyka się 
z 600-letnią wspólnotą parafialną, która doświadczyła 
wielu dramatycznych wydarzeń. - Kilka pożarów zniszczyło 
całe miasto i kościół, a mimo tych kataklizmów parafia 
dźwigała się na nowo, gromadząc wokół Chrystusa coraz 
to nowe pokolenia - mówił biskup.

Podczas Mszy św. udzielił sakramentu bierzmowania 
kolejnemu pokoleniu brzeskich parafian. W homilii zazna-
czył, że każdy człowiek doświadcza jakiejś niedoskonałości 
w swoim życiu. - Jako chrześcijanie, katolicy też nie jesteśmy 

doskonali, ale możemy stać się świętymi dzięki obecności 
Chrystusa w Kościele i Jego łasce świętości.Przypomniał 
też, że skierował do młodych ankietę, pytając ich o relację 
do Boga, rodziny i samych siebie. - Są tam niewygodne 
pytania, ale jeśli na nie odpowiecie, dowiecie się, jacy 
jesteście, czego pragniecie i jak możemy jako Kościół wam 
pomóc w odnajdywaniu sensu życia, w afirmacji siebie, 
w tworzeniu właściwych relacji międzyludzkich, w pozna-
waniu Boga i odnajdywaniu swojego miejsca w Kościele 
- wyliczał bp Jeż, mając nadzieję, że odpowiedzi młodych 
pomogą także w przygotowaniu duszpasterskiej strategii 
w ramach trwającego synodu.Młodzi złożyli podczas bierz-
mowania obietnicę wzrastania w wierze, bronienia jej, 
a także poszukiwania dobra. W darze ołtarza złożyli m.in. 
przyrzeczenia wstrzemięźliwości od alkoholu i abstynencji 
od papierosów i narkotyków.

tekst i zdjęcia: 
ks. Zbigniew Wielgosz / Tarnowski Gość Niedzielny

Bierzmowanie młodych z parafii św. Jakuba w Brzesku

7 marca w parafii Uszew rozpoczęła się wizytacja 
kanoniczna, podczas której ordynariusz diecezji tar-
nowskiej bp Andrzej Jeż spotkał się z grupami mło-
dzieżowymi: Liturgiczną Służbą Ołtarza, Dziewczęcą 
Służbą Maryjną, Szkolnym Kołem Caritas oraz Grupą 
Apostolską. Zwracając się do uczestników spotkania, ks. 
biskup odniósł się do istotnego zadania stojącego przed 
młodymi ludźmi, mianowicie dawania świadectwa i od-
działywania przykładem wiary na swoich rówieśników. 
To wyzwanie biskup ordynariusz zawarł w słowach: Mło-
dzi, młodym. W swojej wypowiedzi określił także, jakie 
postawy powinni kształtować w sobie młodzi, którzy są 
zaangażowani w działalność grup parafialnych. Nawią-
zując do wolontariatu członków Koła Caritas na rzecz 
pensjonariuszy Domu Seniora „Filiżanka” w Gnojniku, 

Od rana 29 lutego w sanktuarium św. Jakuba w Brzesku 
czuwali na modlitwie członkowie Grup św. o. Pio z diecezji 
tarnowskiej, którzy przyjechali na swój wielkopostny dzień 
skupienia. Prawie 800 osób. Dzień zaczął się od Różańca 
św., potem była wzruszająca konferencja ks. Andrzeja 
Liszki, diecezjalnego opiekuna Modlitewnych Grup O. Pio. 
Po przerwie na posiłek serwowany pielgrzymom w dolnym 
kościele, odprawiono Drogę Krzyżową. O godz.15:00 rozpo-
częła się Msza św.

Proboszcz ks. Drabik witając zebranych powiedział; - 
W historię młodego sanktuarium św. Jakuba, bo mającego 
zaledwie dwa lata, wpisuje się to dzisiejsze spotkanie - mó-
wił do zebranych ks. kustosz prał. Józef Drabik. - Ponadto 
w tym roku Grupa św. o. Pio działająca przy naszej farze 
obchodzi 15-lecie istnienia. Tym bardziej cieszymy się, że 
tegoroczny dzień skupienia odbywa się w naszej wspólnocie, 
przeżywającej również wizytację kanoniczną bp. Andrzeja 
Jeża Biskup Jeż dziękując członkom grup za uczestnictwo 
w życiu parafii, modlitwę i świadczenie dzieł miłosierdzia, 

podkreślił potrzebę budowania mostów międzypokole-
niowych oraz przywracania godności ludziom starszym 
czy chorym poprzez dostrzeganie ich potrzeb. Zwracając 
się do lektorów i ministrantów, ks. biskup zaznaczył, 
że służba przy ołtarzu to przywilej, który wiąże się 
z przyjęciem postawy życia Słowem Bożym i właściwym 
przeżywaniem Eucharystii. Ks. biskup nawiązał także 
do działalności Dziewczęcej Służby Maryjnej, która 
kierując się duchowością maryjną, pokazuje w osobie 
Matki Bożej godność każdej dziewczyny i kobiety. Wy-
raził także nadzieję, że młodzi przekażą kiedyś wiarę 
następnemu pokoleniu.

Na zakończenie spotkania bp Andrzej Jeż udzielił pa-
sterskiego błogosławieństwa. 

Teresa Czesak

a później w homilii podkreślił, że diecezja tarnowska, mimo 
swojego duchowego dziedzictwa i potencjału, wciąż potrze-
buje odnowy. - Po to został zwołany V synod, aby umocnić 
to, co dobre, wartościowe, otwierając jednocześnie drzwi na 
przyszłość.Kaznodzieja zwrócił uwagę, że obserwacja Kościo-
ła diecezjalnego utwierdza go w przekonaniu, iż w Kościele 
jest więcej dobra niż zła. - Medialne obrazy podkreślające 
jedynie złe strony życia kościelnego są fałszywe. Zło w Ko-
ściele istnieje, ale dobra jest więcej. I to ono mobilizuje nas 
do apostolskiej gorliwości, czego przykładem są Grupy św. 
o. Pio, tak bardzo aktywne w naszej diecezji.

Po homilii bp Jeż wręczył relikwie św. o. Pio dwóm gru-
pom - z parafii Laskowa oraz parafii Ostrów. - U nas grupa 
istnieje od 5 lat. Jej powstanie zrodziło się z pragnienia 
wiernych. Miałem również doświadczenie prowadzenia 
takiej grupy w Dąbrowie Tarnowskiej. Nasz zespół jest 
przede wszystkim wspólnotą modlitwy, która wspiera całą 
parafię - mówi ks. proboszcz Józef Rusnarczyk z Ostrowa.

MD

Młodzi, młodym

Dzień skupienia Grup św. o. Pio



5 

Zwykło się mówić, że człowiek żyje tak długo, ile 
trwa o nim pamięć. W galopie współczesnego świata, 
nie tylko zapominamy, ale nawet często nie wiemy 
o istnieniu wielu ludzi, którzy przed laty żyli, pra-
cowali, poświęcali swoje życie i odeszli. Niektórzy 
nawet całkiem niedawno. Nigdy o nich nie wspomi-
namy, dlatego też pamięć o nich ginie, co oznacza, że 
„umierają” w naszych sercach bezpowrotnie. Osobą 
zupełnie nieznaną w Ziemi Brzeskiej, którą warto 
wspomnieć i przybliżyć, jest postać brata zakonnego 
Jana Panka, należącego do Stowarzyszenia Apostol-
stwa Katolickiego, znanego jako Pallotyni.

- Miałem okazję osobiście poznać brata Jana, który był 
drukarzem. W trudnych czasach dostarczył mi egzemplarz 
lekcjonarza mszalnego – wspomina ks. Jerzy Rudnik, wie-
loletni proboszcz parafii św. Floriana w Uszwi, notabene 
pochodzący z pobliskiego Jasienia. 

Jan Panek urodził się 8 lutego 1909 roku w Zawadzie 
Uszewskiej, w parafii św. Floriana w Uszwi w dekanacie 
Brzesko, diecezja tarnowska, jako syn Andrzeja i Karoliny 
z d. Tryba. Wielką rolę w ukształtowaniu jego powołania 
miała rodzina, a zwłaszcza matka. Do Stowarzyszenia 
wstąpił 10 lutego 1926 w Wadowicach. Nowicjat odbywał 
w Sucharach. Pierwszą profesję złożył w 1928 w Wadowi-
cach a wieczną w Ołtarzewie w 1931. Początkowo zajmował 
się stolarstwem, a następnie został przydzielony do grupy 
kolporterów. Terenem jego pracy był Śląsk oraz miejscowo-
ści podgórskie. Po rocznej działalności został skierowany do 
pracy w Warszawie jako kolporter, a następnie do drukarni 
na stanowisku linotypisty w zecerni. Przez 10 lat drukował 
czasopisma: „Królowa Apostołów”, „Mały Apostoł”, „Rodzina 
Polska”, „Przegląd Katolicki”, „Posiew”, a także kalendarze 
i książki. W 1934 został wysłany do Niepokalanowa, gdzie 
jako pomocnik pomagał franciszkanom konwentualnym 
drukować „Mały Dziennik”. Przebywał tam przez kilka 
tygodni. Prócz tego z potrzeby chwili został organistą; jak 
sam pisze: „lubiłem śpiew i muzykę, podjąłem się i tego 
fachu z całą zapalczywością”.

Po wybuchu II wojny światowej przez tydzień przedo-
stawał się w kierunku wschodnim Polski, ale powrócił do 
Warszawy, przeżywając jej oblężenie. Po zniszczeniu domu 
i drukarni na Krakowskim Przedmieściu przebywał do 
października w Warszawie przy ul. Długiej, w dawnej kurii 
polowej, a następnie w Wadowicach, gdzie był stolarzem. 
Po wyzwoleniu został wezwany do Ołtarzewa w celu monto-

wania i uruchomienia nowej drukarni. Pod kierownictwem 
dyrektora i redaktora ks. Józefa Dąbrowskiego zaczęto 
wtedy wydawać „Królową Apostołów” i inne publikacje. Po 2 
latach wraz z ołtarzewskim wydawnictwem przeniósł się do 
Poznania, gdzie pracował do końca swych dni jako drukarz, 
zecer oraz introligator w wydawnictwie Pallottinum. W tym 
okresie, kiedy drukarnia Pallottinum była zlikwidowana, 
brat Jan przez 3 lata przebywał w domu przy ul. Skaryszew-
skiej w Warszawie, gdzie wykonywał obowiązki organisty. 
W dniach 24-25 września 1978 obchodził w Poznaniu.

Zmarł nagle na zawał serca 14 kwietnia 1991 w Pozna-
niu. W przeddzień zasłabł i lekarz zalecił mu odpoczynek, 
ale następnego dnia brat Jan wrócił do swego trybu życia, 
co przyczyniło się wieczorem do rozległego zawału serca. 
Został wtedy odwieziony do szpitala i tam wkrótce zmarł. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 23 kwietnia 1991 roku. 
Mszy koncelebrowanej przez ponad 30 kapłanów przewod-
niczył i homilię wygłosił ks. prowincjał Czesław Parzyszek. 
Obecnych było wielu braci, pracowników Pallottinum 
i wiernych. Został pochowany na cmentarzu junikowskim, 
w drugiej kwaterze pallotyńskiej.

Pallotyński drukarz i kolporter z Zawady Uszewskiej

https://libermortuorum.pl/zmarli_index.php?biograf=201
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Bawili się i tańczyli dla … św. Marcina
Już po raz kolejny, grupa sympatyków oraz miłośników 

dobrej muzyki i tańca bawiła się na balu walentynkowym, 
jaki odbył się w Gnojniku.

- Całkowity dochód z zabawy, który wyniósł ponad 12 
tys. złotych przeznaczymy na renowację naszego zabytkowe-
go kościoła pw. św. Marcina. Tak więc była to nie tylko za-
bawa walentynkowa i karnawałowa, ale przede wszystkim 
charytatywna - mówi ks. Marian Zapiór, proboszcz parafii 
św. Marcina w Gnojniku. - Cieszę się, że tylu wspaniałych 
Gości przybyło do naszej parafii, aby łączyć przyjemne 
z pożytecznym, bo przeto czy jemy czy pijemy, czy cokolwiek 
innego czynimy, wszystko na chwałą Bożą czynimy - dodaje, 
parafrazując słowa z listu św. Pawła Apostoła do Koryntian.

Organizatorzy zabawy zadbali nie tylko o kulinarne 
przyjemności, które mogły zaspokoić nawet najbardziej 
wyrafinowane gusta smakowe, ale także dołożyli starań, 
aby Goście mogli nieco poszaleć na parkiecie. Niebywałą 
atrakcją sobotniego wieczoru, było losowanie cennych 

nagród rzeczowych. Każdy uczestnik balu miał prawo do 
udziału w losowaniu. Nagrodę główną - pielgrzymkę do 
Medjugorie - wylosował Bartek z Brzeska, który na co 
dzień porusza się na wózku inwalidzkim. Los szczęścia jaki 
uśmiechnął się do Niego ma bardzo wymowny charakter, 
gdyż właśnie do miejsca objawień Maryi Królowej Pokoju 
przybywa wielu chorych i niepełnosprawnych. Sporych 
emocji dostarczyła również aukcja różnych przedmiotów 
ofiarowanych przez anonimowych Darczyńców. Uczestnicy 
licytacji po trzecim uderzeniu młotka stali się właścicielami 
cennych przedmiotów.

Większość uczestników gnojnickiego balu charytatyw-
nego, co roku wrzuca symboliczny grosik do charytatywnej 
skarbonki, coś na wzór rzymskiej fontanny di Trewi... 
A wszystko po to, aby móc za rok tutaj wrócić. O tym jaki 
nastrój panował podczas sobotniego balu charytatywnego, 
świadczą uśmiechy na twarzach jego uczestników. 

Marek Białka

Brat Jan Panek był solidny w wykonywaniu swych obo-
wiązków i nie oszczędzał się, pracując z naddatkiem i bez 
rozgłosu, od rana do wieczora i wtedy kiedy była potrzeba, 
na wzór św. Wincentego Pallottiego, „dla nieskończonej 
chwały Boga, dla zniszczenia grzechu, dla zbawienia dusz”. 
Uważał, że dobrze wykonaną pracą i modlitwą przyczynia 
się do apostolstwa słowa drukowanego. Miał też świado-
mość, że polskie dzieci uczyły się pacierza i prawd wiary 
na katechizmach przygotowywanych przez niego do druku. 
Jego ręce przygotowywały wielotysięczne nakłady Pisma 
Świętego i innych książek, które służyły utrwalaniu i po-
głębianiu wiary, życia religijnego i kultury chrześcijańskiej 
w Polsce. Cieszył się, że może pracować w Pallottinum. 
Nawet wtedy, gdy nie mógł już pracować z powodu wieku, 
przychodził do drukarni, by zobaczyć maszyny, na których 
pracował. Miał wtedy 82 lata, a dopiero pół roku przed 
śmiercią zaczął mniej pracować w drukarni, ale cieszył 
się jeszcze względnie dobrą kondycją zdrowotną. Wtedy 
odbywał systematyczne spacery po świeżym powietrzu 
i zawsze był radosny.

Niewiele mówił, nie wdawał się w zbędne rozmowy, 
w żadne plotki, mając świadomość, że czas życia poświęcony 
jest samemu Bogu i nie można go zaniżać w życiu i pracy. 
Był bardzo punktualny w pracy i modlitwie – zawsze obecny 
na wspólnotowych modlitwach, dbał o to, aby bracia w sobo-
ty mogli odśpiewać godzinki ku czci NMP, gdyż kochał śpiew 
i muzykę. Nie lubił się skarżyć i rozumiał indywidualizm 
współbraci. Nie miał wielu wymagań osobistych, ciesząc się 
tym, co niesie życie, codzienność.

Warto dodać, że ks. Stanisław Panek, kapłan diecezji 
tarnowskiej, wieloletni proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Jasieniu, który zmarł w 1992 roku, był rodzonym 
bratem Jana Panka. Obaj pochodzili z Zawady Uszewskiej 
należącej do parafii św. Floriana w Uszwi.

Opracowanie: Marek Białka
Foto: Archiwum Prowincji Chrystusa Króla w Warszawie

Autor składa podziękowanie ks. Stanisławowi Tytusowi 
SAC za udostępnienie zdjęć oraz biografii jego autorstwa, 
znajdującej się na stronie Liber Mortuorum.
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Autorem niezwykłego przedstawienia męki i śmierci 
Chrystusa jest światowej sławy malarz i grafik Marc Cha-
gall (1887-]985) urodzony w żydowskiej rodzinie w Witeb-
sku na Białorusi. Po rewolucji bolszewickiej mieszkał we 
Francji. Stworzył własny styl stosując boga ty ekspresyjny 
koloryt. Wprowadzał wątki symboliczne i fantastyczne. 
Odtwarzał klimat prowincji rosyjskiej i małomiasteczkowy 
folklor żydowski. Czerpał inspi rację z Biblii, także Nowego 
Testamentu. 

Zwykle wokół Chrystusa na krzyżu są przedstawione 
narzędzia Jego męki. Męczennik Chagalla z „Białego Ukrzy-
żowania” natomiast wisi w przerażającej scenerii pogromu 
Żydów w Niemczech nazywanym Nocą krysz tałową z 9 na 10 
listopada. Prezentowany na okładce obraz z 1938 r. powstał 
w 14 dni po tym pogromie. Pa nuje chaos, przemoc, znisz-
czenie i śmierć. Po prawej stronie zwój Tory leży na ziemi. 
Brodaty mężczyzna w zielonym płaszczu ucieka przerażony. 
Po lewej stronie na dole inny, niosący zwój Tory, oglądając 
się, biegnie w kierunku starca w niebieskiej koszuli, który 
ma na piersi kartkę: „Ich bin Jude” - „Jestem Żydem”. Ta-
kie hańbiące oznakowania, znane u nas z lat okupacji, już 
wtedy, w 1938 r. Niemcy wprowadzali u siebie. 

Powyżej z lewej strony łódź wypełniona ludźmi wzy-
wającymi ratunku. Ten fragment obrazu przypo mina 
historię niemieckiego statku pasażerskiego, na któ rym 
uciekały z Niemiec do USA w 1938 r. setki Żydów. Władze 
amerykańskie nie wpuściły jednak ich do portu. Statek 
musiał zawrócić do Niemiec. Żydów pognano do obozów 
koncentracyjnych. Chagall pokazuje przeraże nie, rozpacz 
jego pasażerów, którzy wyciągają bezradnie ręce do ludzi 
i w kierunku krzyża. 

Nad łodzią zrujnowane, płonące domy. Przed nimi 
zwierzęta, zwłoki zabitych ludzi, wyrzucone meble, roz bite 
macewy z cmentarzy. Za zniszczonymi domami na wzgórzu 
biegną w kierunku krzyża bojówki z czerwo nymi sztanda-
rami, rabując i zabijając. 

Z drugiej strony krzyża płonie synagoga. Ozdobny tym-
panon z lwami i kamiennymi tablicami spada na zie mię. 
Leżą na niej już wyrzucone i zdeptane świeczniki, żyrandole, 
księgi modlitewne. Mężczyzna w faszystow skim mundurze 
plądruje synagogę, strąca z ołtarzyka świętą księgę Tory. 

Na białym krzyżu Ukrzyżowany, z rudą brodą, za-
mkniętymi oczami. Na głowie ma białą chustę żałobną, 
wokół bioder talit z frędzlami. Ciało ma białe, uducho wione, 
uwolnione niejako od śladów cierpień. Jest prze niknięte 
światłem, które jako szeroki strumień spływa z nieba, 
rozjaśnia szczególnie, jako promienisty nimb Jego głowę. 
Na belce poprzecznej napis INRI wykonany czerwoną farbą 
i drugi czarny w języku aramejskim, aby przypomnieć, że 
Jezus był Królem Żydowskim. 

Drabina obok krzyża przypomi na historię patriar chy 
Jakuba (Rdz 28, 10-17). Jest znakiem opatrzności i błogo-
sławieństwa, które Bóg zapewnia swe mu narodowi. Dzięki 
niej człowiek może się zbawić, dojść do nieba. Drabina 
na obrazie Chagalla jest krótka, do tego jej dolna część 
znika w kłębach dymu i pło mieni unoszących się w czasie 
pogromu, palenia świątyń i do mów. Możemy to od czytać 
jako znak, że prześladowcy (w tym wypadku faszyści) chcą 
nie tylko zabijać Żydów, ale także po zbawić ich szansy na 
zbawienie i szczęście wieczne. Są więc narzędziem w ręku 
Szatana. Pokazywane na obrazie różne rodzaje prześlado-
wań, jakie spadły na ten naród zdają się wskazywać, że ten 
szatański zamiar się powiódł. 

Ale wymowa „Białego Ukrzyżowania” jest mimo wszyst-
ko pełna nadziei i optymizmu. Oto górna część drabiny jest 
mocna. Jej koniec opiera się o krzyż, symbol męczeństwa ijest 
rozjaśniona światłem płynącym z góry, z nieba. Przypomina, 
że od Boga przychodzi ratunek. Bóg chce wszystkich zbawić 
i wciąż spieszy ludziom z pomocą, okazuje miłosierdzie. 
Dzieje patriarchy Jaku ba także o tym zapewniają. Cały 
Stary Testament mówi o wielkiej miłości Boga do swego ludu 
wybranego. Bóg wciąż wzywa, aby dotrzymać zawarte z Nim 
przymierze. I autor „Białego Ukrzyżowania” o tym przypo-
mina. Umieszcza obok siebie dwa symbole: krzyż i drobinę 
- znak męczeństwa i błogosławieństwa. Ukazuje, że są ze 
sobązwiązane. Dla chrześcijan zresztąkrzyżjest rów nocześnie 
drogą, czy „drabiną” pozwalającą człowiekowi sięgnąć nieba. 

Może, rozmyślając nad tragicznymi dziejami swego 
narodu, Chagall chce powiedzieć światu, że to holocaust 
zgotowany Żydom przez hitlerowców jest ceną, jaką bę dą 
musieli zapłacić za to szczególne błogosławieństwo, które 
jako naród otrzymają, jak kiedyś ich przodek Jakub. Snop 

„Białe Ukrzyżowanie” Marc Chagalla

Brzeska Rodzina Kolpinga zaprasza Seniorów 
z wnukami na Turnus wypoczynkowo – rehabilitacyj-
ny w  miejscowości Mrzeżyno – SUS koło Kołobrzegu, 
w dniach 5 – 19 września 2020 roku.

Organizatorem turnusu jest ks. prał. Józef Jaku-
biec – Krajowy Prezes Rodziny Kolpinga, Kraków, 
Tel.605 263-111;

Pośrednictwo: Zarząd Rodziny Kolpinga - biuro 
w Domu Katechetycznym w Brzesku, Plac Jakuba 3, tel; 
14 68 92 303, e-mail: brzesko@kolping. pl; Informacja 
telefoniczna: ks. Zygmunt Bochenek -14 68 63 038.

Koszt pobytu: 1570 zł za osobę dorosłą. Przedpłata 
w kwocie 200 zł przy zapisie Dzieci od 3 do7 roku życia 
– 30 % odpłatności, czyli 471 złotych.

Cena pakietu obejmuje:
• Ubezpieczenie NNW -200 zł.

• Przewóz autokarem: Kraków – Mrzeżyno – Kraków
• Zakwaterowanie w pokojach dla 2,3 lub 4 osób 

z węzłem sanitarnym;
• Wyżywienie: 3 posiłki dziennie, śniadania i kolacje 

w formie bufetu, obiad serwowany 
• Opieka lekarska, 20 zabiegów wg wskazań lekarza 

(2 zabiegi dziennie)
• Całodobowa opieka pielęgniarska;
• Dwa wieczorki taneczne (muzyka i poczęstunek)
• Wycieczka do Trzebiatowa autokarem.

Zapisy do 16 marca 2020 w biurze Kolpinga (adres 
podany powyżej)

Pobyt nad Bałtykiem łączymy także z ducho-
wym ożywieniem przez codzienną wspólną modli-
twę i Mszę św. w kaplicy Domu Rekolekcyjnego 
w Parafii św. Jakuba Apostoła Piotra i Pawła.

Zaproszenie
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Bardzo proszę o przekazanie 1% podatku na fundację HCPT Kraków 
(cel szczegółowy: Marek Białka)

 
To jest fundacja, która organizuje i finansuje wyjazd do Santuarium w Lourdes 

dla podopiecznych oddziału onkologii dziecięcej w Krakowie - Prokocimiu. 
Fundacja zapewnia przelot, zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę duszpasterską i lekarską.

W ub. roku była tam osoba z mojej bliskiej rodziny, która miała nowotwora w głowie... 
Natalka wróciła szczęśliwa... jest całkowicie zdrowa.

W przyszlym roku nasz Maruś ma tam jechać do Lourdes... 
mamy nadzieję, że będzie to wyprawa dziękczynna za ocalałe życie i zdrowie...

Każde symboliczne 20-30 złotych... będzie pomocna dla Fundacji HCPT Polska. Poniżej jest link do fundacji:

http://hcptpolska.pl/wesprzyj/
?fbclid=IwAR2peGR5vuFKStcCQLg5AZdBd_VS141LNhiEWb1DP5BrbYcD3Kx3LXCb0k8

Serdecznie pozdrawiam,
Marek Białka

światła spływający z góry i przez krzyż Chrystusa rozcho-
dzący się na różne postacie i grupy umieszczo ne na całym 
obrazie jest znakiem nadziei i pocieszenia. A może Chagall, 
ortodoksyjny Żyd, znający Nowy Testa ment i nasze dogmaty 
chrześcijańskie (ma lował także kościo ły), chce powiedzieć, 
że zbawienie Żydów też dokona się przez Chrystusa. Zawsze 
dzieła sztuki genial nych artystów są wie loznaczne... 

A może nieprzy padkowo nad krzy żem umieścił cztery 
postacie, tak ważne dla Starego Testa mentu: patriarchów 
Abrahama, Izaakai Jakuba oraz Rachelę. Przerażeni, 
płaczący w obliczu holocaustu swego narodu odmawiają 
kadisz, mo dlitwę za zmarłych, łącząc ją niejako z ofiarą 
umierającego Chrystusa. 

Można mieć pew ne wątpliwości, czy obraz Chagalla mieści 
się do końca w chrześcijańskiej nauce o zbawieniu świata przez 
mękę i śmierć Chrystusa. Porusza nas jednak uniwersalizm, 
powszechność jego wizji. Przypomina, że martyrologia Żydów 
dokonała się rękami hitlerowców i faszystów wywodzących 
się z narodu wychowanego w kulturze chrześcijańskiej, przez 
ludzi, którzy w większości byli kiedyś ochrzczeni. Przypomina 
także, że i dziś, w Liturgii Wielkiego Piąt ku Kościół modli się 
publicznie i uroczyście za Żydów „aby lud, który niegdyś był 
narodem wybranym, mógł osiągnąć pełnię odkupienia”. 

ks. Zygmunt Bochenek
fot. kolor okładka

przedruk ze „Wzrastania” nr 215 z 2007 r.

Drodzy Przyjaciele!

21 marca 2020 roku mija 10 lat 
od śmierci śp. ks. Stanisława Mar-
ka. Przez cały okres kapłaństwa był 
wspaniałym człowiekiem i przewod-
nikiem duchowym po ścieżkach tego 
świata. Wielokrotnie powtarzał nam, 
parafianom Matki Bożej Częstochow-
skiej, trzy zasady:

- Panu Bogu nie psuć roboty 
i Matce Najświętszej nie prze-
szkadzać;

- Budzić prawdziwy patrio-
tyzm, w czym pomaga na pewno 
Matka Boża Częstochowska, Patron-
ka parafii, a także obecność Pomnika 
Hitleryzmu, który jego staraniem 
został przeniesiony z pobliskiego lasu 
na plac przykościelny, a przy którym 
co roku w pierwszych dniach września 
odbywają się uroczystości religijno – 
patriotyczne.

- Wpatrując się w symetrię 

torów kolejowych, biegnących 
obok kościoła, uczyć symetrii ży-
cia, w którym równie ważny jest ten 
świat – tu i teraz, jak i  przyszły, do 
którego dopiero zdążamy – wieczność.

Był kapłanem z powołania i jed-
nocześnie wspaniałym człowiekiem, 
miłował Boga i ludzi, służąc na wielu 
płaszczyznach. Był kapłanem pełnym 
wiary, gorliwości, zapału, sprawiedli-
wości, prawdy i czynu. Wielki patriota, 
ustawicznie budził w każdym, a  szcze-
gólnie w młodym pokoleniu, prawdzi-
wy patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny 
i jej historii. Kochał dzieci, młodzież, 
troszczył się o duchową formację każ-
dego stanu, zwracając szczególną uwa-
gę na młodzież - przyszłość naszego 
narodu. Kochał sport, szczególnie piłkę 
nożną, dlatego też tematyka pisanych 
przez niego artykułów była poświęcona 
temu zjawisku.

W dziesiątą rocznicę śmierci

http://hcptpolska.pl/wesprzyj/?fbclid=IwAR2peGR5vuFKStcCQLg5AZdBd_VS141LNhiEWb1DP5BrbYcD3Kx3LXCb0k8
http://hcptpolska.pl/wesprzyj/?fbclid=IwAR2peGR5vuFKStcCQLg5AZdBd_VS141LNhiEWb1DP5BrbYcD3Kx3LXCb0k8
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Artykuł „Prawo spadającej piłki” jest przykładem, jak 
ksiądz Stanisław dbał o życie moralne młodego pokolenia 
i nie tylko, porównując grę na boisku oraz siłę odbicia pił-
ki do wzlotów upadków naszej codzienności. Uczył religii 
młodzież w Liceum Ogólnokształcącym w Brzesku, jako 
katecheta. Był bardzo zadowolony z tej funkcji, ponieważ 
w dalszym ciągu miał kontakt z pokoleniem, z którym przez 
cały okres kapłaństwa wiązał nadzieje.

Był bardzo koleżeński, mądry, uczynny, wrażliwy, 
o czym świadczą wspomnienia, pań, uczących razem z ks. 
Markiem w Liceum. Oto fragmenty:

Dla mnie ksiądz Marek zawsze będzie się kojarzył 
z rzadko spotykaną dziś, szeroką i obszerną wiedzą. Wynika-
ło to z jego pogłębionych studiów w zakresie teologii i dzien-

nikarstwa. Był dla nas autorytetem. Wiedzieliśmy, że zawsze 
udzieli nam wyczerpujących odpowiedzi, gdy pojawiały się 
wątpliwości wiedzy historyczno-biblijnej. Wobec uczniów 
był wymagający, nie tolerował bylejakości i niewłaściwego 
zachowania. Równocześnie dostrzegał potrzeby bytowe nie-
zamożnych uczniów i przeznaczał całe swoje wynagrodzenie 
za pracę w szkole, jako pomoc najbiedniejszym uczniom. 
Prosił jedynie o dyskrecję, nie chciał rozgłosu.

Inna z pań ucząca razem w księdzem Stanisławem 
wspomina: 

Księdza Marka zapamiętałam jako człowieka obdarzo-
nego koleżeńskością i humorem. Do historii przejdzie słynne 
jego powiedzenie - „Przyjechałem dziś do szkoły BMW”.

Te słowa sprawiły, że wszyscy w pokoju nauczycielskim 

Odszedłeś…

Odszedłeś tak nagle nikt krzyknąć nie zdołał: 
Zostań! Ty jednak odszedłeś; taka Jego wola! 

Mówiłeś nam zawsze: „ Jestem mały człowiek!” 
Kto nam jak żyć dalej, jak Ty, kiedyś powie!? 

Kto nas będzie ściskał w ten bezgrzeszny sposób 
i kto nadsłuchiwał sumień naszych głosów? 

Kto będzie młodzieży mówił „bądź patriotą” 
i zwyczajnie nazwie głupotę głupotą? 

Zamknęła się księga; za szybko! Dlaczego? 
Mówiłeś: ”nie pytaj i przyjmuj od Niego

Wszystko co dla Ciebie przygotował człecze; 
i pamiętaj o Niej; do niej się ucieczesz; 

Ona Cię podtrzyma, podniesie, utuli; 
Odszedłem do Niego; w objęciach Matuli” 

Anna Gaudnik
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Niewiele osób dzisiaj przypadkowo zapytanych w son-
dzie ulicznej, byłoby w stanie odpowiedzieć na pytanie, kim 
tak naprawdę był pochodzący z Woli Rzędzińskiej starszy 
sierżant, Aleksander Furmański. 

Aby odpowiedzieć na to pytanie prawidłowo, należałoby 
prześledzić losy jednego z kilku tysięcy Żołnierzy Nie-
złomnych, którego całe życie i patriotyczna postawa była 
związana z ziemią tarnowską. 

Dzisiaj dzięki zmianom ustrojowym i uwolnieniu się od 
komunistycznego totalitaryzmu oraz ustanowieniu przez 
prezydenta śp. Lecha Kaczyńskiego Narodowego Święta 
Żołnierzy Niezłomnych, przypadającego na dzień 1 marca, 
przywracana jest pamięć o bohaterskich czynach i niezłom-
nej postawie żołnierzy, dla których odzyskanie wolności 
i pełnej suwerenności przez Polskę po 1945 roku stało się 
celem nadrzędnym.

Niedawno ukazała się w Woli Rzędzińskiej książka 
Agnieszki Przewłoka „Aleksander Furmański” z podtytu-
łem „Grom”, „Powała – Patriota, żołnierz i obywatel”. We 
wstępie autorka napisała: 

Pozostał mi w pamięci obraz rozświetlonego milionem 
zniczy cmentarza w Woli Rzędzińskiej w dniu Wszystkich 
Świętych…Spacerowaliśmy wtedy z ojcem o zmroku, przy-
stawaliśmy przy grobach krewnych i znajomych. W pewnej 
chwili zatrzymaliśmy się przed mogiłą inną od pozostałych – 
zwieńczonągłazem w miejscu, gdzie zwykle stał krzyż. „Patrz 
córka, tu leży bohater, Aleksander Furmański. On walczył 
z Niemcami i sam wyszedł z okrążenia”. Nie zrozumiałam 
wówczas, dlaczego ten pan był bohaterem, ale zostało mi 
w głowie przekonanie, że jest on „naszym człowiekiem”. 
Poczułam się dumna z Rodaka. On tez pochodził z Woli 
Rzędzińskiej.

Punktem wyjścia do odtwarzania losów Aleksandra 
stały się jego „Pamiętniki” spisane w latach 1946 -1948, gdy 
przebywał na Opolszczyźnie. Autorka książki, doktor nauk 
humanistycznych, archiwista, docierała do dokumentów AK 
i  Oddziału Archiwum Narodowego w Krakowie, w War-

szawie, Gdańsku, Wrocławiu a nawet Archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej. Przeprowadziła wiele poszukiwań, 
by potwierdzić i zweryfikować jego biografię. O ostatnich 
latach jego życia opowiedzieli jej krewni i znajomi rodziny 
Furmańskich.

rzuciliśmy się do okien i … zobaczyliśmy – białego Fiata 
126 P. Nasze zaskoczenie bardzo ubawiło księdza. Śmiejąc 
się rzekł: Przecież powiedziałem prawdę.- BMW – to Bar-
dzo Mały Wóz.

Na koniec podkreślają, że ksiądz Marek w dalszym 
ciągu żyje w ich pamięci, pomimo upływu 10 lat od jego 
śmierci. Ale cóż – czas nie stoi w miejscu, wszyscy odchodzą 
wcześniej czy później. 

Jego niezwykła posługa duszpasterska nacechowana 
była wielką pobożnością,a także skromnością i oddaniem 
sprawom Kościoła i parafii. Nigdy nie podkreślałswoich 
zasług. Zawsze mówił o sobie – Ja jestem tylko małym 
księdzem,bo wielki jest tylko Bóg.

Szedł przez życie cicho, nie przywiązywał wagi do spraw 
materialnych. Nigdy nie wyjeżdżał na urlop, nie gromadził 
dóbr. Kochał książki szczególnie poświęcone literaturze i hi-
storii, której był wyśmienitym znawcą. Znajomość historii 
ojczystej obrazującej walkę o niepodległość i suwerenność 
naszego narodu widać było często podczas niedzielnych 
kazań.

Przyszły – jak mówił – nowe czasy, rodzi się nowy 
człowiek, ale ten nowy człowiekteż nie może żyć bez Boga, 
wiary i miłości. Nie mniejszą troską otaczał rodzinę. Na 
okres zimowy zawieszał składki na cele gospodarcze w ko-

Niezłomni Żołnierze są blisko wśród nas

ściele, aby ktoś, komu brakowało pieniędzy nie czuł się źle.
Powtarzał zawsze, że wcześniej - butki dla dzieci, 

mleko, saneczki, a później będziemy prowadzić prace 
w kościele. Pomagał biednym rodzinom, kupował jedzenie, 
leki czy bilet kolejowy.

Nie znosił próżniactwa i chuligaństwa.Był spontaniczny, 
wesoły, lubił żartować, choć los nie oszczędził mu wielu 
cierpień.Człowiek zostawia ślady na drogach, którymi 
kroczy. Relacja człowiek -środowisko, jest dwukierunkowa. 
Wszystkie miejsca, w których przebywał ksiądz Stanisław-
Marek, cieszą się do dziś jego obecnością. Najdłuższy okres 
jego duszpasterskiej pracy, przypada na Wojnicz (20 lat) 
i Brzesko-Słotwina (16 lat).Wojnicz to najpiękniejszy okres 
jego pracy duszpasterskiej z młodzieżą w trudnych komuni-
stycznych czasach, Brzesko to wykończenie i wyposażenie 
Kościoła,który pozostawił piękny – perełkę w architek-
turze kościelnej.

Odszedł niepodziewanie mając jeszcze tyle planów. 
Dziś po 10 latach od Jego śmierci, nadal czujemy jego 
obecność i odczuwamy mocno jego brak w tym świecie 
rozchwianych wartości.Pamięć o nim pozostała i świad-
czą o nim jego dzieła. Na zawsze pozostaje w naszych 
sercach i modlitwie.

Maria Górka
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Kim był on naprawdę? 
Był synem rolnika Józefa i Ewy z domu Cygan, urodzo-

nym 25 lutego 1904 roku w Woli Rzędzińskiej. Od wczesnej 
młodości marzył o tym, aby zdobyć wykształcenie i poświę-
cić się całkowicie służbie ojczyźnie. W tym przekonaniu 
utwierdzały go liczne przeczytane lektury, zwłaszcza po-
wieści historyczne Henryka Sienkiewicza, Kraszewskiego, 
Rodziewiczówny. Chęć służenia ojczyźnie stała się dla niego 
celem nadrzędnym. Po ukończeniu szkoły kilkakrotnie pró-
buje dostać się do wojska, ale za każdym razem spotyka się 
z odmową ze względu na zbyt młody wiek. 

W 1925 roku otrzymuje powołanie do odbycia obowiąz-
kowej służby wojskowej i zostaje przydzielony do 7 kom-
pani 1 Pułku Czołgów w Żurawicy koło Przemyśla. Szybko 
awansuje, zdobywa kolejne stopnie wojskowe i specjalizacje. 
Po zakończeniu obowiązkowej służby wojskowej, pozostaje 
żołnierzem zawodowym.

We wrześniu 1939 roku bierze czynny udział w wojnie 
obronnej. Jego szlak bojowy kończy się, gdy polskie oddziały 
znalazły się w beznadziejnej sytuacji po wkroczeniu wojsk 
ZSRR na teren Polski. Furmański przekracza z oddziałem 
granicę rumuńską, gdzie zostaje internowany. Postanawia 
jednak wrócić do Polski, aby podjąć czynną walkę z oku-
pantami. Powraca do Woli Rzędzińskiej. Szybko trafia do 
tajnych organizacji wojskowych. 

Pod pseudonimem „Grom” przystępuje do Armii Krajo-
wej, gdzie pełni różne funkcje. Podejmuje prace związane 
z tworzeniem struktur AK, nasłuchu radiowego, łączności, 
zajmuje się budowaniem magazynów broni, jak również 
uczestniczy przy przeprowadzaniu akcji sabotażowych. 
Jedną z ważniejszych, w której brał udział, było wysadzenie 
niemieckiego pociągu pod Pławą 14 września 1944 roku 

Za swoje liczne zasługi w czasie wojny odznaczono go 
Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. 

Gdy czas okupacji niemieckiej dobiegł końca, a front 
koło Tarnowa został przełamany, na ziemie polskie wkro-
czyła Armia Czerwona a z nią nowy terror. W pierwszych 
tygodniach po wkroczeniu sowietów rozpoczęły się liczne 
aresztowania i deportacje dokonywane przez NKWD. Objęły 
one w pierwszej kolejności tysiące żołnierzy AK. 

W swoim pamiętniku o nowej władzy A. Furmański pi-
sał tak :„ Radia nie wolno było słuchać – wolność słowa nie 
istniała. Istniały natomiast partie, urzędy bezpieczeństwa, 
milicja. W organizacjach tych znajdowały schronienie różne 
ciemne elementy. Przestępczość rosła, a władze były bezsil-
ne, volksdeutsche czy konfidenci niemieccy przechodzili do 
wywiadu władz bezpieczeństwa i pełnili dalej swoją „ pracę.”

Na panujący terror nowej władzy, z rozwiązanej AK 
spontanicznie zawiązuje się nowa organizacja Wolność 
i Niezawisłość ( WiN ), do której przystępuje Furmański 
i korzystając z wcześniej nabytego doświadczenia, pomaga 
tworzyć jej struktury. Udaje się zorganizować 12 placówek 
w Ciężkowicach, Gromniku, Gumniskach, Klikowej, Lisiej 
Górze, Mościcach, Pleśnej, Ryglicach, Szerzynach, Tarno-
wie, Tuchowie i Wierzchosławicach. 

Ważnym zadaniem tych nowo powstałych placówek 
był wywiad i zbieranie informacji o działalności Wojska 
Polskiego, Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. 

Działalność członków WiN nie trwała zbyt długo. 
W sierpniu 1946 roku rozpoczęły się pierwsze aresztowania, 
brutalne śledztwa, pokazowe procesy, ogłoszono pierwsze 
wyroki śmierci. Wśród aresztowanych byli bliscy współpra-
cownicy Furmańskiego. W swoim pamiętniku zagrożony 
aresztowaniem napisał: „ Z rozwoju sytuacji zrozumiałem, 
że na zmianę sytuacji się nie zanosi. Zrozumiałem - jak 
wszyscy mnie podobni – muszą zginąć marnie w więzie-

niach, na szubienicach i pod murami”. 
Opuszcza rodzinną wieś pozostawiając w domu żonę 

i małe dzieci, udaje się do zachodniej Polski, na ziemie od-
zyskane, licząc na to, że tam nikomu nieznany będzie mógł 
pozostawić za sobą konspiracyjną przeszłość i rozpocząć 
nowe życie. Pozostawał do roku 1949, gdy tarnowskie UB 
wydało polecenie odnalezienia go i aresztowania. Podejmuje 
więc decyzję o ucieczce z kraju. 

Pierwsza próba nielegalnego przekroczenia granicy 
zakończyła się niepowodzeniem, Furmański zostaje aresz-
towany i przesłuchany przez oficera wywiadu wojskowego. 
W czasie eskortowania go pociągiem do więzienia, udaje 
mu się zbiec. Mimo usilnych poszukiwań kilku Urzędów 
Bezpieczeństwa w kraju nie udaje się go odnaleźć.

Dopiero przypadkowa rewizja w domu jego żony wyja-
śnia całą sytuację. Furmański pisze listy do swojej żony 
z zachodnich Niemiec, gdzie przebywa w strefie amery-
kańskich wpływów. 

Do Polski powraca na Boże Narodzenie 1956 roku po 
ogłoszeniu ustawy amnestyjnej oraz nawoływaniu rządu 
PRL-u do powrotu. Wraca do żony i swoich dzieci upew-
niwszy się wcześniej, że nie będzie sądzony, a dochodzenie 
służb w jego sprawie zostało zakończone. Podejmuje prace 
zawodową, ale politycznie nigdzie się nie angażuje. Lata 
wojenne i okres konspiracyjny poważnie nadszarpnęły jego 
zdrowie, z którym ma coraz większe kłopoty. 

Umiera 12 stycznia 1975 roku, St. sierżant Aleksander 
Furmański ps. „Grom”, za swoje zasługi, patriotyzm, i po-
stawę niezłomnego żołnierza, pośmiertnie został odznaczony 

Pozostali Niezłomni

Rozkazy spalone
Broń zakopana w lesie
Kontakty zerwane
Konspiracja odłożona na potem
Bo tak jest bezpiecznej

Ukryć się dobrze przed światem
Co zatruty jest zdradą
Na schodach słychać kroki
W bezsenność wkrada się niepewność
Kaci przychodzą nocą
By nikt o świcie nie odnalazł grobu

Na pożółkłych fotografiach
W rodzinnych albumach
Pozostali młodzi uśmiechnięci
W oficerskich mundurach
Wysokich butach
Czapce rogatywce założonej na bakier
Ktoś kiedyś w tajemnicy pokaże dziecku
To jest twój ojciec to jest twoja matka

To oni – Żołnierze Niezłomni
Na wiecznej warcie stać będą
Ktoś kiedyś pozbiera wszystkie ich kości
Z bezimiennych mogił na polskiej ziemi
I na ołtarzu Ojczyzny je złoży
Tak jak się składa
Świętych męczenników prochy

Brzesko, 29.02 2020 
Dariusz Dzierwa
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„Zastanawialiśmy się na 
tym, co Kościół w Polsce powi-
nien zrobić, aby Eucharystia 
– liturgiczne zgromadzenie 
wokół Jezusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego – sta-
wało się dla jej uczestników 
doświadczeniem wiary i rze-
czywiście było spotkaniem 
z Osobą samego Chrystusa. 
Tego zadania nie jesteśmy 
w stanie zrealizować bez oso-
bistej wiary i wiary wspólnoty 
Kościoła, która celebruje Eu-
charystię zgodnie ustalonymi 
normami, wyrażonymi cho-
ciażby we Ogólnym wprowa-
dzeniu do mszału rzymskiego” 
- powiedział KAI metropolita 
katowicki.

- Jestem przekonany, że powinniśmy wspólnie troszczyć 
się o Eucharystię. Jest to przecież szczyt i źródło życia 
Kościoła, a przez to najważniejsze wydarzenie zbawcze 
i ewangelizacyjne każdej parafii. Nie możemy zapominać, 
że każda Msza św. jest spotkaniem z żywym Panem. Eucha-

„Ciało Chrystusa”. Słowa, które słyszymy, gdy przy-
stępujemy do Komunii św. Jak na to się reaguje, jak od-
powiada? Jest to chwila, w której do głosu dochodzi nasza 
wiara. Dlatego odpowiadamy „amen”. Taką odpowiedź 
dyktuje nam tylko wiara. Nie rozum. Wiarą ukorzyć trze-
ba zmysły i rozum swój – śpiewamy. A z tym różnie bywa. 
Jednak kluczem, który otwiera nasze serca na spotkanie 
z Jezusem ukrytym pod postaciami eucharystycznymi jest 
wyłącznie wiara. 

Przekonał się o tym pap. Grzegorz Wielki żyjący w VI 
wieku, czyli 15 wieków temu. W tamtych latach chrześci-
janie przeżywali ciężkie czasy, trochę podobne do naszych. 
Europa przeżywała wędrówki ludów i upadek cesarstwa 

rystia to Jego godzina, a my 
gromadzimy się w Jego imię. 
W centrum jest Chrystus, 
jedyny Odkupiciel człowieka, 
który mocą Ducha Święte-
go staje się obecny pośród 
zgromadzenia liturgicznego 
– podkreślił abp Skworc. Me-
tropolita katowicki wskazał 
także na konkretne owoce, 
które stają się udziałem wie-
rzących dzięki Eucharystii 
i poprzez Eucharystię. – Ist-
nieje szczególna więź łącząca 
tajemnicę eucharystyczną, 
akcję liturgiczną i konkretne 
zaangażowanie na rzecz dru-
giego – podkreślił metropolita 
katowicki.

„Dzięki właściwemu prze-
żywaniu Eucharystii uczymy się pewnych postaw euchary-
stycznych. Chrystus ofiaruje nam samego siebie i chce, aby-
śmy i my ofiarowali siebie i coś od siebie naszym braciom.

Z „Serwisu Rady Ruchów Katolickich”
nr 16, 2020 r.

rzymskiego na zachodzie. A w Kościele zanikała gorliwość 
religijna i wierność obyczajom chrześcijańskim. Papież 
Grzegorz bardzo wiele zrobił dla poprawy tego stanu rzeczy 
i dlatego historia obdarzyła go tytułem „Wielki”. 

I właśnie temu papieżowi przytrafiło się coś takiego, 
co uświadomiło mu, jak trudno jest uwierzyć w żywą 
obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pewnego 
razu, gdy w czasie mszy świętej rozdawał Komunię, jedna 
kobieta na słowa „Ciało Chrystusa” głośno się roześmiała. 
Papież zdezorientowany takim zachowaniem nie podał jej 
oczywiście Najświętszego Sakramentu, a po mszy wezwał, 
aby wyjaśniła dlaczego tak się zachowała. Odpowiedziała: 
„Rozśmieszyło mnie, gdy usłyszałam, że to jest Ciało Chry-

przez Prezydenta Polski, Andrzeja Dudę, Krzyżem Oficer-
skim Orderu Odrodzenia Polski.

Barbara Wolny, doktor nauk humanistycznych 
w zakresie pedagogiki, nauczyciel akademicki 
na Uniwersytecie Lubelskim  tak oceniła książkę 
Agnieszki Przewłoka:

W świecie codziennego zagrożenia życia i wszechobecne-
go okrucieństwa Aleksander Furmański wybierał najtrud-
niejszą drogę. Podejmując życiowe decyzje, nie kierował się 

Eucharystia źródłem życia

Spojrzenie wiary na Eucharystię

własną korzyścią, lecz przywiązaniem do wartości patrio-
tycznych, zarówno narodowych, jak i do miejsca pochodze-
nia. Omawiana praca stanowi więc wyraz hołdu, z jednej 
strony jako bohatera, z drugiej dla wszystkich żołnierzy 
niezłomnych, którzy w okresie wojny i okupacji najpierw 
niemieckiej, a następnie sowieckiej dali świadectwo męstwa, 
bezkompromisowej postawy patriotycznej i przywiązania do 
tradycji niepodległościowych

Dariusz Dzierwa

Od Redakcji:
Warto przypomnieć, że od roku 1980 na łamach redagowanych w naszym środowisku czasopismach, szcze-

gólnie w „Kościele nad Uszwicą”, „Z naszej Parafii”, „Wzrastaniu” a także w nie wydawanym obecnie „Forum 
Brzeskim” drukowaliśmy także teksty poświęcone bohaterom z pogranicza Ziemi Brzeskiej i Tarnowskiej. Były to 
w pierwszym rzędzie artykuły cenionej archiwistki tarnowskiej dr Marii Żychowskiej. Kilka razy pisała o naszym 
żołnierzu wyklętym, Jachimku.
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stusa. Przecież ja osobiście piekłam tę hostię. Wymieszałam 
mąkę z wodą, urobiłam ciasto własnymi rękami i upiekłam”. 
Papież, gdy to usłyszał, upadł na kolana i wezwał wszyst-
kich do modlitwy o łaskę wiary dla tej kobiety. I wtedy stał 
się prawdziwy cud. Hostia leżąca na ołtarzu zamieniła się 
w autentyczne ciało, a kobieta już się nie śmiała. Głęboko 
przeżyła swoje nawrócenie. 

To było tysiąc pięćset lat temu. Dużo się od tego czasu 
zmieniło w Kościele, ale jedno pozostało bez zmian: potrze-
ba wiary w realną obecność Jezusa w Eucharystii, 
aby ją z pożytkiem duchowym przyjmować. Ona była 
potrzebna od początku, od chwili, gdy Jezus zaczął mówić 
o tym sakramencie. Przypomnijmy sobie, jak to było, gdy 
Jezus po raz pierwszy powiedział: „Ciało moje jest prawdzi-
wym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem (J 
6,55). Słowa te wywołały prawdziwy szok u słuchających: 
„Jakże On może nam dać swoje ciało na pożywienie (J 6,52). 

I zaczęli odchodzić, mówiąc: „Trudna jest ta mowa, któż 
jej może słuchać”(J 6,60). A Jezus mimo to nie cofnął ani 
jednego słowa z tego, co powiedział. Nie próbował nawet 
wyjaśniać tego Apostołom, tylko zapytał wprost, czy i oni 
chcą odejść? Wtedy z ust apostoła Piotra usłyszał Jezus to, 
co chce usłyszeć od każdego z nas, gdy przystępujemy do 
Komunii św.: „a myśmy uwierzyli…”(J 6,69).

Wierzysz w to, Bracie, Siostro?. Na pewno wierzysz. 
Więc okaż tę wiarę tym pięknym słowem „Amen”. Jest 
to uroczyste potwierdzenie tego cudownego faktu realnej 
obecności Jezusa. O tym nie można zapominać. Im jaśniej 
stoi nam to przed oczami, im głębiej tkwi nam to w sercu, 
tym bogatsi w łaski Boże wracamy do domu.

Oby nam to „amen” zawsze towarzyszyło w takiej 
chwili. Pomaga nam oczyścić intencję przystępowania do 
Komunii św. Bo trzeba się czasem zapytać, po co ja idę 
do Komunii św.? Czy z potrzeby serca, czy z okazji?... Bo 
święta, bo ślub, pogrzeb, chrzest, bierzmowanie, bo jestem 
chrzestnym, świadkiem, i tym podobne. Bądźmy szczerzy. 

Komunia w ten sposób staje się niejako dodatkiem do tej 
ważnej chwili.

Ostatecznie te sprawy można przeżyć bez komunii i tak 
niektórzy robią. Ale Jezus nie chce być tylko dodatkiem do 
jakiejś uroczystości. On pragnie być głównym bohaterem 
w takiej chwili, osobą numer jeden. Bo to wszystko istnieje 
dzięki Niemu. Bo to wszystko przyczynia się do naszego 
uświęcenia, a sprawcą świętości jest tylko Bóg.

Dlatego najlepszym motywem przyjmowania komunii 
św. jest chęć spotkania się z Jezusem. I to trzeba sobie 
wyraźnie wyartykułować w naszym sercu. Żeby ta myśl 
wiernie nam towarzyszyła w takiej chwili. I rozgrzewała 
nasze serca. Powiedz Jezusowi, Panie ja chcę ten ślub, 
chrzest czy pogrzeb przeżyć z Tobą, Panie, bądź przy mnie 
w tym momencie. To jest najlepsze podejście do komunii 
św. Żywy kontakt z Jezusem ukrytym pod postacią chleba. 

39 lat temu zmarła we Francji Marta Robin (1902-

19810), kobieta, która pięćdziesiąt lat swego życia przele-
żała w łóżku kompletnie sparaliżowana do tego stopnia, że 
nie potrafiła nic zjeść, ani pić i w ogóle nie spała. A mimo to 
żyła, była sprawna umysłowo i kontaktowała się z otocze-
niem. Przeżywała też bardzo żywo obecność Jezusa, którego 
przyjmowała w komunii św. raz w tygodniu. A czyniła to 
w sposób niezrozumiały dla otoczenia, nie spożywając 
świętej postaci, z powodu paraliżu przełyku. Ona sama 
tak to tłumaczyła: ”Kiedy przyjmuję Komunię św. to dzieje 
się to tak, jakby żywa osoba wchodziła we mnie…Hostia 
wnika we mnie, lecz sama nie wiem jak. Eucharystia nie 
jest zwykłym pokarmem. Za każdym razem nowe życie 
we mnie się wlewa”.

Nowe życie wlewa się w nas, gdy Komunię św. świa-
domie przeżywamy, jako spotkanie z Jezusem realnie 
obecnym pod postacią chleba. Oby to głęboko zakorzeniło 
się w naszym sercu. I owocowało, gdy powrócimy do domu.

Ks. Franciszek Kostrzewa
Homilia z 7.II.2020



14

13 lutego zmarł w Brzesku Marek Karwala, mieszka-
niec Krakowa, związany od wielu lat razem ze swoimi 
najbliższymi: siostrą Anną i jej mężem Ryszardem 
Ożogiem, mieszkańcami Brzeska, więzami przyjaźni 
ze środowiskiem dawnego „Wzrastania”, a obecnie 
„Kościoła nad Uszwicą” wydawanego przy współpracy 
Brzeskiego Towarzystwa „Gryf” i Stowarzyszenia „Ro-
dzina Kolpinga”, działającego w kilku miejscowościach 
Ziemi Brzeskiej. Żywa więź Marka Karwali nabrała 
szczególnego wyrazu w ostatnich miesiącach jego życia, 
które dokonało się właśnie w Brzesku, w domu Anny 
i Ryszarda Ożogów i matki staruszki. W tym, wręcz mi-
stycznym powolnym odchodzeniu do wieczności, razem 
z najbliższymi, uczestniczyli liczni przyjaciele Marka, 
zwłaszcza z wielu uczelni krakowskich. Wśród nich był 
franciszkanin, Eligiusz Dymowski, który przygotował 
go do odejścia z tego świata odprawiając kilka razy 
Mszę św. w domu Ożogów, przy łóżku Marka, w której 
uczestniczyli także odwiedzający go przyjaciele a po-
tem przewodniczył liturgii żałobnej w pięknym kościele 
Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu.

Otwieramy łamy pisma naszego dekanatu i Ziemi 
Brzeskiej, aby utrwalić pamięć wielkiego Rodaka pu-
blikując przynajmniej kilka wspomnień tych, którzy 
razem z nim tworzyli piękny obraz naszej Ojczyzny 
i Kościoła.

Marek Antosz – były student
Prof. dr hab. Marek Karwala pochodził z Okocimia. 

W 1975 r. ukończył technikum i zdał maturę w Zespole 
Szkół Mechaniczno-Elektrycznych. Postanowił studiować 
polonistykę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uni-
wersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej) 
w Krakowie. W r. 1982 podjął tam pracę – w Instytucie 
Filologii Polskiej. Najpierw na stanowisku asystenta, po-
tem jako adiunkt. Jego zainteresowania badawcze skupiały 
się wokół dwóch obszarów –poezji współczesnej oraz sztuk 
plastycznych. W licznych książkach, artykułach i wykładach 
sporo miejsca poświecił analizie twórczości ks. Jana Twar-
dowskiego, Józefa Barana, Zbigniewa Herberta i Adama 
Ziemianina. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych 
była także problematyka  regionalna. Potwierdzeniem jego 
zasług w zakresie dydaktyki był Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, który otrzymał w r. 2008 oraz przyznane  kilka-
krotnie nagrody Rektora UP w Krakowie.  Przez wiele lat 
był  jurorem wojewódzkiego etapu Olimpiady Literatury i Ję-
zyka Polskiego, współpracował ze Śródmiejskim Ośrodkiem 
Kultury w Krakowie, gdzie prowadził wykłady z zakresu 
literatury współczesnej oraz warsztaty literackie. Był juro-
rem i przewodniczącym jury w konkursach literackich oraz 
recytatorskich, współorganizatorem i uczestnikiem krajo-
wych i międzynarodowych konferencji naukowych, prowadził 
wykłady dla studentów w Sztokholmie i Wilnie. Był także 
autorem 296 haseł encyklopedycznych z zakresu literatury 
światowej dla Encyklopedii PWN. Należał do wielu towa-
rzystw, stowarzyszeń i organizacji, wśród których odnotować 
należy aktywny udział w Towarzystwie Brzeskim „Gryf”.

Renat Skórnóg- polonistka z Okocimia
Prof. Marek Karwala urodził się w 1955 r. Był krytykiem 

sztuki, publicystą, badaczem poezji polskiej XX w. W 1980 r. 

ukończył studia – filologię polską w Wyższej Szkole Peda-
gogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 
1982 r. pracował w tej uczelni jako nauczyciel akademicki. 
W 1992 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych, 
a w 2014 r. tytuł doktora habilitowanego. W kręgu jego 
zainteresowań naukowych znalazła się zwłaszcza literatura 
XX i XXI w, zwłaszcza współczesna polska poezja metafi-
zyczna, związki literatury ze sztukami wizualnymi oraz 
relacje pomiędzy słowem a obrazem. Jest autorem dwóch 
monografii naukowych: „Metafizyka oczywistości. O poezji 
ks. Jana Twardowskiego”, „Polska poezja współczesna po 
1956 r” oraz dwutomowego opracowania „Poezja polska XX 
wieku. Klucze do interpretacji”, jak również kilkudziesięciu 
artykułów naukowych i szkiców, a także wielu wstępów do 
tomików poezji, 296 haseł osobowych i rzeczowych w „Ency-
klopedii powszechnej”. Pisał opracowania do katalogów wy-
staw, publikując recenzje i szkice poświęcone współczesnemu 
malarstwu. Był animatorem życia kulturalnego: występował 
w roli jurora wielu konkursów literackich i recytatorskich oraz 
był jurorem szczebla wojewódzkiego Olimpiady Literatury 
i Języka Polskiego (dla szkół średnich). Prowadził wykłady 
w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Krakowie, Kętach. Był 
badaczem i propagatorem twórczości małopolskich artystów. 
Współorganizował wieczory autorskie, konferencje. Wygłosił 
ponad 200 wykładów na temat literatury i sztuki w placów-
kach kulturalno - oświatowych W latach 2016 – 2019 pełnił 
funkcję prodziekana Wydziału Filologicznego UP w Krakowie.

Prof. Ewa Młynarczyk - Dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej UP w Krakowie

Prof. Marek Karwala był jednym z filarów polonistycz-
nej dydaktyki w Uniwersytecie Pedagogicznym. Prowadził 
na wszystkich typach studiów zajęcia z historii literatury, 
zwłaszcza z literatury współczesnej, z poetyki, krytyki 
literackiej, a także z przedmiotów, do których ułożył  
autorskie programy, m. in. poezja a sztuki plastyczne, 
poezja a muzyka. Wypromował i zrecenzował setki prac 
licencjackich i magisterskich[…]. Był przez wiele lat opie-
kunem studenckiego koła naukowego[…]. Miał niezwykły 
dar mówienia o literaturze i sztuce w sposób rzeczowy, 
lecz przystępny i  niezmiernie zajmujący, zawsze dosto-
sowany do audytorium, dar pokazywania czaru poezji, jej 
tajników i urody, a tym samym zjednywania jej kolejnych 
miłośników. […]. Był niestrudzonym animatorem życia 
kulturalnego, popularyzatorem literatury i sztuki, uzna-
nym ekspertem i krytykiem, współpracującym z licznymi 
placówkami kulturalnymi i oświatowymi na terenie całego 
kraju, szczególnie Małopolski”.  Jesteśmy mu wdzięczni za 
pracę, którą traktował bardzo odpowiedzialnie, za wzoro-
we wypełnianie obowiązków nauczyciela akademickiego, 
za czas poświęcony studentom i pracownikom, za relacje 
koleżeńskie, kulturę osobistą, poczucie humoru, empatię.

Poeta Józef Baran
13 lutego odszedł a właściwie odfrunął w biegu tak, 

jak żył, Marek Karwala. Szybko. Od chwili diagnozy do 
momentu śmierci upłynęło 2 miesiące. Kochał poezję 
tak, jak kochał życie i ludzi, pisał pięknie o literaturze 
i malarstwie, mówił dużo o poezji nie tylko na wykładach 
jako profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 
W ostatnich chwilach życia, mimo cierpienia, nie obrócił 

Pro Memoria
Świętej pamięci prof. dr hab. Marek Karwala
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się do świata plecami, lecz lgnął jak za życia do ludzi. 
Przez dom jego siostry Ani i szwagra Ryszarda w Brze-
sku przewinęło się wielu przyjaciół i znajomych składa-
jących choremu wizyty: Wszyscy suto goszczeni, bo tak 
Marek lubił mając wielkie serce i szczodrobliwy gest. 
Chciał tak jak żył – odejść (tzn. nie chciał odejść, chciał 
żyć) otoczony najbliższymi. W niedzielę jeszcze rozma-
wiał z nami i zasięgał wieści z tego świata, choć już – co 
widać na fotografii – był wychylony w Tamtą Stronę. 
Zawdzięczam mu Przyjaźń i zawdzięczam książkę „Kosmo-
grafie literackie Józefa Barana”. Zawdzięczam też wiele 
ciekawych rozmów i dużo radosnego życzliwego uśmiechu 
i śmiechu, którego nie skąpił nikomu. Był świetnym kom-
panem, uczynnym kolegą, uroczym gawędziarzem, zna-
komitym pedagogiem (na uczelni pełnił funkcję dziekana 
filologii). Odszedł (odfrunął) dziś o 10,00 rano. Pozostał żal, 
że mógł tyle jeszcze zdziałać Dobrego. I pozostało Wielkie 
Zdziwienie, że można tak szyb-
ko oddzielić się od wszystkiego 
i ulecieć w sfery Niejasne, gdzie 
- jak nam się czasem ludziom 
małej wiary wydaje - tylko Nic 
i Noc nieprzebyta lub - w co on 
wierzył, przez nic i noc prze-
śwituje Boża Moc Otaczała 
Go najbliższa Rodzina. Zjawił 
się lastminute poeta - Ojciec 
Eligiusz, który udzielił mu 
ostatniego namaszczenia. Po 
kolejnych odwiedzinach w szpi-
talu napisałem wiersz, którego 
oczywiście Mu nie pokazałem, 
wierząc że mimo wszystko sta-
nie się cud i wyzdrowieje. Pozo-
stał żal, że tyle Dobrego mógł 
jeszcze zrobić. Żegnaj Druhu!

LITURGIA POGRZEBOWA

Renata Skórnóg
13 lutego br. odszedł do wieczności prof. dr hab. 

Marek Karwala. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
17 lutego w Kościele pod wezwaniem Trójcy Przenaj-
świętszej w Okocimiu.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił o. Eligiusz 
Dymowski – franciszkanin, doktor teologii pastoralnej, wy-
kładowca, poeta, krytyk literacki. W koncelebrze brali udział: 
ks. Zygmunt Bochenek – były wieloletni dziekan brzeskiego 
dekanatu i proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny Matki Kościoła i Świętego Jakuba Apostoła 
w Brzesku, ks. Józef Górka – były wieloletni proboszcz  Para-
fii pod wezwaniem Świętego Bartłomieja Apostoła w Porębie 
Spytkowskiej, ks. Wiesław Pieja – proboszcz Parafii pod 
wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu, ks. Robert 
Dytko – wizytator nauki religii w diecezji tarnowskiej, ks. 
Waldemar Jachymczak – wikariusz okocimskiej parafii oraz 
ks. Piotr Cichoń – wikariusz w Parafii Imienia Najświętszej 
Maryi Panny w Chomranicach.

W Eucharystii uczestniczyło bardzo wiele ludzi: rodzina, 
przyjaciele, znajomi, władze krakowskich, małopolskich 
uczelni, przedstawiciele władz samorządowych z gmin 
powiatu brzeskiego wraz ze starostą powiatu oraz bur-
mistrzem gminy. Byli obecni m. in.: Rektor Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie – prof. Kazimierz Karolczak, 
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – prof. 
Andrzej Chochół, Rektor ASP w Krakowie  – prof. Sta-
nisław Tabisz, Rektor PWSZ w Krośnie – prof. Grzegorz 
Przebinda, Rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – 
prof. Włodzimierz Sady, Prorektor UP w Krakowie – prof. 
Bogusław Skowronek, Dziekan Wydziału Humanistycznego 
UP w Krakowie – prof. Piotr Borek, Dyrektor Instytutu 
Filologii Polskiej UP w Krakowie – prof. Ewa Młynarczyk, 
były Rektor UP w Krakowie i były Minister Edukacji Naro-
dowej – prof. Bolesław Faron, były Rektor UP w Krakowie 
– prof. Zenon Uryga.

Marek Antosz
Pogrzeb odbył się w poniedziałek, 17 lutego w kościele 

Trójcy Przenajświętszej w Okocimiu. W ostatniej drodze 
prof. Marka Karwali oprócz rodziny uczestniczyli rektorzy 
i profesorowie uczelni, poeci i pisarze z całej Polski, liczne 
grono przyjaciół i znajomych, wśród których obecni byli 
członkowie Towarzystwa Brzeskiego „Gryf” z Andrzejem 

Małysą, Mieczy-
s ławem Miet łą 
i Januszem Gaw-
likiem. 

Prof .  Marek 
Karwala– badacz 
polskiej poezji, kry-
tyk sztuki, publicy-
sta, wybitny erudy-
ta, świetny nauczy-
ciel, popularyzator 
nauki, wspaniały 
człowiek – pozosta-
wił nas w czasach 
wielkiego kryzy-
su słowa pisanego 
i mówionego oraz 
wszelkich wartości. 

Ciąg dalszy na str.19
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Czcigodni Kapłani, Magnificencje, Rektorzy, 
Pogrążona w smutku Rodzino, Szanowni Państwo!

Ta dama, która w czwartkowe przedpołudnie ubiegłego 
tygodnia wyrwała z naszego grona śp. Profesora Marka Kar-
walę, nie ma w języku polskim dobrego imienia. Bo trudno 
o dobre miano dla kogoś, kto przychodzi jako nieproszony gość, 
przychodzi zawsze nie w porę i zawsze za wcześnie, niczym 
złodziej skrada się nocą. Niestety, tak było i tym razem. Wia-
domość o śmierci Marka spadła na nas niczym grom z jasnego 
nieba. Bezgranicznie zasmuciła nasze serca, zacisnęła nam 
gardła i jakże trudno wydobyć dziś z nich słowa. Jeszcze do 
zeszłego czwartku, 13 lutego, jako poloniście i językoznawcy 
wydawało mi się, że składnia polskiego języka jest mi, jeśli nie 
całkowicie posłuszna, to przynajmniej przyjazna. Dziś, stojąc 
w tej okocimskiej świątyni obok spoczywającego na katafalku 
mojego / naszego Przyjaciela – Marka, już nie mam takiego 
poczucia władzy nad ojczystą mową. 

Gdy szukam w swej pamięci jakiegoś dnia czy też 
zdarzenia, z obejmującego ponad czterdzieści lat okresu, 
od chwili kiedy spotkały się nasze drogi, to pośród wielu 
scen, przychodzi mi dziś na pamięć jesienny wieczór bodajże 
roku 1978, jedno z pierwszych naszych spotkań w gronie 
studentów polonistyki ówczesnej krakowskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej, i głos Marka grającego na gitarze 
i śpiewającego melancholijną piosenkę zespołu Blackout, 
zaczynającą się od słów: „Nie mów nic, proszę cię, no bo co 
można rzec w takiej chwili?”. No właśnie: cóż można rzec 
w takiej jak dzisiejsza chwili? Ta piosenka miała tytuł Anna 
i mówiła o pożegnaniu. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że 
Marek ma siostrę o tym pięknym imieniu, którą poznałem 

dopiero później, wielokrotnie goszcząc u Rodziny Karwalów, 
a później także Ożogów. W ostatnich tygodniach przyszło się 
nam spotykać ponownie i często w Ich brzeskim domu, aby 
być blisko Marka w tych dniach naznaczonych Jego ciężką 
i, jak się okazało, śmiertelną chorobą. I widzieliśmy, jakim 
płaszczem siostrzanej czułości otulała Ania swojego Brata, 
i choć trochę chcieliśmy ulżyć bolejącej pod krzyżem cierpie-
nia swojego syna Matce, i całej jakże troskliwej Rodzinie.

„Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedepta-
nych....”Sięgam po te słowa poety Konstantego Ildefonsa, by 
w znaczeniu nie tylko przenośnym, ale dosłownym przypo-
mnieć jakże liczne nasze wspólne szlaki i wędrówki. Niestety, 
nie będzie nam dane pójść raz jeszcze na Babią Górę, przejść 
ulubionymi szczytami Czerwonych Wierchów, pojechać na sło-
wackie Rohacze i gorące wody. Nasze kolejne plany górskich 
wędrówek też się już nie ziszczą. Z Twoim, Marku, odejściem 
nasza piłkarska drużyna z wieloletnich co środowych spotkań 
na krakowskim Widoku nie jest już kompletna. Nie uda 
nam się także dokończyć tenisowego meczu przerwanego 
w pierwszym secie z powodu niepogody przy stanie 4:3 dla 
Ciebie. Nie mogłem w tej pożegnalnej chwili nie wspomnieć 
o sporcie, który był Twoją pasją i przygodą, w którą nas tak 
pięknie potrafiłeś wciągać. Tak jak nie mogło zabraknąć dziś 
tu wszystkich Twoich kolegów z boiska i kortu. 

I niech mi będzie wolno raz jeszcze odwołać się do słów 
poety. Sięgam więc tym razem do strofy z wiersza Cypriana 
Kamila Norwida, która wydaje się najbardziej przylegać do 
życiowego credo i filologicznej duszy Profesora Marka Kar-
wali. W wierszu zatytułowanym Do Bronisława Z. Niczym 
memento brzmią słowa Norwida: 

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
Dwie tylko: p o e z j a  i  d o b r o ć... i więcej nic...
Z pierwszą z tych „rzeczy” – poezją – ś. p. Profesor 

Marek Karwala pozostawał w miłosnym związku całe 
swoje zawodowe i prywatne życie, w niej się smakował, 
o niej potrafił mówić oraz pisać ujmująco i zajmująco, po 
mistrzowsku wtajemniczać w arkana muzy Kaliope, szcze-
gólnie młodych poetów, organizować konferencje i konkursy 
poetyckie. Ostatnie jeszcze zaledwie kilka tygodni temu. 
Marek wraz z gronem krakowskich i małopolskich poetów, 
krytyków literackich i miłośników poezji stworzył, rzecz 
by można, swoistą poetycką konfraternię. Jakże licznie 
w duchu wdzięczności wszyscy Oni stawili się tu dzisiaj. Ta 
druga z Norwidowskich „rzeczy” – dobroć – była Markowi 
przyrodzona. W niej wzrastał jako człowiek nader obficie 
obdarzony łaską wiary, wyniesionej nade wszystko z domu 
rodzinnego, ale i też tej oto parafialnej świątyni, która 
stała się dzisiaj domem Jego pożegnania. To z przestrzeni 
tej dobroci brała się Markowa szlachetność i koleżeńskość, 
szczodrość i gościnność, zawsze gotowość do pomocy i bez-
interesowność. W wyznawaniu i służeniu tym wartościom 
był Marek Karwala w najlepszym tego słowa znaczeniu 
człowiekiem staroświeckim i jakże w dzisiejszym świecie, co-
raz bardziej tych wartości pozbawionym, kimś niemodnym.

Marku, za tę wierną służbę Norwidowskim „rzeczom”, 
za Twoje mądre, dobre i pracowite życie – człowieka i na-
ukowca, niech Pan życia i śmierci obdarzy Cię najwyższym 
laurem w niebieskim uniwersytecie. Żegnaj przyjacielu! 
Dobrze, że byłeś. Do zobaczenia!

Stanisław Koziara
Okocim, 17 lutego, A.D. 2020

W szpitalu styczeń 2020

najpierw wszystko jest ważne
potem nawet rzeczy najważniejsze 
stają się kosmicznie odległe
gdy przychodzi choroba 
i zawłaszcza życie 
na wyłączny użytek
zrazu diagnoza wydaje się złym snem 
który się rozwieje 
(bo jak można całe życie 
rozwijać życie by je 
w okamgnieniu zwinąć)
lecz sen nie rozwiewa się
i trwa i trwa i trwa
za każdym przebudzeniem 
oścień ostrzejszy
szamocze się w potrzasku 
szpitalnego łóżka 
biedna ryba ciała 
schwytana w sieć
choć do niedawno 
nurkowała w głębinach 
i przestrzeniach istnienia 
nucąc beztroską pieśń

Józef Baran

Słowo na pożegnanie Przyjaciela
Profesora Marka Karwali
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W niedzielę 3 czerwca 1979 r. znowu ulice w Brzesku 
były puste, a Jasień spowijała cisza i jakieś zadumanie. 
Wszyscy spieszyli do kościołów, a następnie przed telewizory 
i radia. Msza św. w Jasieniu została zakończona hymnem: 

My chcemy Boga Panno święta. 
O usłysz wołań naszych głos. 
Miłości Bożej dźwigać pęta, 
To nasza chluba, to nasz los”.

Od tego śpiewu niejeden raz drżały mury naszego 
starego, małego, murowanego kościoła. Nikt z niego nie 
wyszedł przed zakończeniem hymnu. Wszyscy, wraz z ks. 
Stanisławem Pankiem trwali i śpiewali wszystkie zwrotki. 
Dodam tylko to, że kiedy udałem się do kancelarii parafial-
nej po bilet wstępu na spotkanie z Janem Pawłem II na 
Błoniach Krakowskich, otrzymałem od księdza proboszcza, 
nie tylko bilet, ale również dużą kopię portretu Jana Pawła 
II. Ksiądz Panek nigdy nie wychodził z naszego kościoła 
przed ukończeniem hymnów śpiewanych w związku z uro-
czystościami kościelnymi i narodowymi. Taki wówczas był 
zwyczaj. W ten sposób akcentowana była również jedność 
parafian z ich Proboszczem. 

Od 1966 r., od peregrynacji ikony Królowej Polski 
z Częstochowy, coraz częściej gościł ten hymn nie tylko 
w kościele w Jasieniu czy Brzesku, ale w całej Polsce. 
Niosły się jego słowa i piękna melodia od Karpat aż po 
Bałtyk i od Odry i Nysy Łużyckiej do Bugu i Puszczy 
Białowieskiej, hen nawet za granicę na Litwę, Białoruś, 
Ukrainę. A nawet do Stanów Zjednoczonych, Kanady 
i Brazylii. Tam gdzie biły polskie serca. Bo np. nie tylko 
na Litwie, ale także na wschodnim brzegu Bugu, czyli już 
w Ukraińskiej Republice Radzieckiej naprzeciw Kodenia, 
zbierali się pątnicy, katolicy i greccy katolicy, podczas 
nabożeństwa tym sanktuarium i oni również słuchali 
mszy św. i śpiewali ten hymn, będąc na drugim brzegu 
rzeki. Dziś jest on prawie zapomniany, chociaż jest tak jak 
wówczas, albo może jeszcze bardziej potrzebny w życiu nie 
tylko całego narodu, ale także Kościoła.

Jan Paweł II udał się do Wielkopolski. Odwiedzając 
Gniezno, rozpoczął szlak” pielgrzymki” chrześcijaństwa 
polskiego. Powiedział w Gnieźnie: „Grody zaś, z którymi 
związały się początki wiary na ziemi Polan– to Poznań, 
gdzie..., już dwa lata po chrzcie Mieszka utworzono biskup-
stwo misyjne, którym kierował biskup Jordan. W Gnieźnie 
natomiast, w „roku tysięcznym dokonał się wielki akt 
o charakterze kościelno - państwowym. Oto przy relikwiach 
św.Wojciecha spotkali się wysłannicy papieża Sylwestra 
II z cesarzem rzymskim Ottonem II i Bolesławem Chro-
brym, synem Dobrawy i Mieszka, ustanawiając pierwszą 
polską metropolię,... kładącprzez to podwaliny ładu hierar-
chicznego dla całych dziejów naszej Ojczyzny”. W ramach 
ustanowionej w 999 r. metropolii gnieźnieńskiej z metro-
politą arcybiskupem Gaudentym, bratem św. Wojciecha, 
zostały erygowane biskupstwa w Krakowie z biskupem 
Popponem, Wrocławiu z biskupem Janem i Kołobrzegu 
z biskupem Reinbernem. Dotychczasowemu biskupowi mi-
syjnemu Ungerowi, przekazano dożywotnio do kierowania 
diecezję poznańską, podlegającą papieżowi. A to oznacza, 
że męczeńskie zwłoki Apostoła, biskupa Wojciecha, legły 
u fundamentów chrześcijaństwa na całej polskiej ziemi „. 
Ja zaś dodam, że pierwszym ich” strażnikiem” był biskup 
Gaudenty - brat św. Wojciecha. 

Jan Paweł II w moim życiu
Notatka z przeszłości cz. II

Tam w Gnieźnie w 1979 r. byli także pątnicy z Czech 
i Słowacji. Przynieśli ze sobą przesłanie „Pomatuj Otce na 
sve ceske deti”. Jan Paweł II wskazał tymi słowami, że te 
narody powinny ze sobą współpracować dla dobra Kościoła, 
Polski, Czechosłowacji i Europy. Bo zarówno Czesi, Słowacy 
jak i Polacy pochodzą ze wspólnego” pnia słowiańszczyzny, 
ze wspólnego pnia chrześcijaństwa, pnia Wojciechowego”. 
„I nie możemy my wszyscy, Drodzy Bracia i Siostry, którzy 
nosimy w sobie to samo Wojciechowe dziedzictwo, zapo-
mnieć tych naszych braci”. 

A dodam do słów świętego Papieża, że o tym naszym 
wspólnym dziedzictwie świadczy także wiele nazw miejsco-
wych i nazw cieków wodnych. Jest przecież i u nas Borek, 
jest i u nich, jest u nas Pilzno, jest i u nich, są u nas Koszyce, 
są i u nich, jest i u nas Tarnów u nich, jest u nas Jurków, 
jest u nich Jurkova Wola, Jaworzyna jest u nich i u nas, jest 
u nas Świdnik jest i u nich. Setki, jeżeli nie tysiące nazw 
miejscowości i nazw cieków wodnych, mówią o naszej wspól-
nej, odległej przeszłości. Mówią także o państwie Białych 
Chorwatówi kierują nasze uczucia na Półwysep Bałkański 
do dalekiej Chorwacji, Słowenii czy Serbii. 

Kiedy dzisiaj sięgamy” do tych fundamentów, naszej 
wiary,naszego rodowodu, nie możemy nie słyszeć... także 
innych języków słowiańskich i pobratymczych... Nie może... 
nie słyszeć tych języków pierwszy w dziejach Kościoła Papież 
- Słowianin. Chyba na to wybrał go Chrystus … żeby Kościół, 
Matka... pochylił się ze szczególnym zrozumieniem tych... 
słów..., które splatają się ze sobą we wspólnym korzeniu..., 
które mimo widomych różnic dzisiaj w mowie i piśmie, brzmią 
dla siebie blisko i swojsko” np. Bystrzyca, Krynica, Wisła, 
Wisłoka, Wełtawa, Osłwa, Skawa, Drawa, Raba itd./. „Czy 
Chrystus tego nie chce, czy Duch Święty tego nie rozrządza, 
ażeby... Papież Polak... Słowianin... odsłonił duchową jedność 
chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie wielkie 
tradycje Zachodu i Wschodu”. „My Polacy... szanowaliśmy 
zawsze... tradycję chrześcijańskiego Wschodu”. Przez lata 
uczestniczyliśmy w ich obrzędach, a w naszych oni. „Trzeba, 
ażeby przy sposobności chrztu Polski, była również przy-
pomniana chrystianizacja innych narodów... Chorwatów, 
Słoweńców... Bułgarów, Morawian, Słowaków, Czechów, 
Rusinów, Wieletów, Słowian Połabskich, Litwinów” itd.

„Ten Papież- świadek Chrystusa... przychodzi dziś na 
to miejsce, aby dać świadectwo Chrystusowi żyjącemu 
w duszy jego własnego narodu, Chrystusowi żyjącemu 
w duszach narodów, które kiedyś przyjęły go jako Droga 
Prawda i Życie”. Przychodzi pokazać drogę, która prowadzi 
wprost do Wieczernika, Krzyża i Zmartwychwstania, aby te 
narody przygarnąć do Kościoła, „do Matki Kościoła, której 
ufa bezgranicznie”. 

Bo „dzieje narodu zasługują na właściwą ocenę wedle 
tego, co wniósł on w rozwój człowieka, w rozwój człowieczeń-
stwa, w jego świadomość, serce, sumienie”,że „ człowieka 
trzeba mierzyć miarą serca”, czyli sumieniem. 

A co się działo w murach naszej uczelni i innych uczelni? 
Rektor doc. dr Daniel Markowski zaraz po wizycie Jana 
Pawła II w Polsce został pozbawiony stanowiska i zastąpio-
ny przez Józefa Lipca z Krakowa /1980 - 1986/. A to oznacza-
ło, że niewiele się zmieni w kierowniczej rola partii, mimo 
że nowy rektor zaliczał się do bardziej liberalnego skrzydła 
PZPR. Profesor Lipiec środowiska rzeszowskiego raczej 
nie znał. Wiele osób liczyło na poważne zmiany na uczelni, 
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ale w warunkach Rzeszowa, biorąc pod uwagę poczynania 
KW PZPR, MK PZPR, czy KU było to raczej niemożliwe. 
W każdym razie niewielu pracowników godziło się na jego 
koncepcję przeniesienia uczelni do Zamku rzeszowskiego, 
w którym było więzienie.

A na uczelni nie brakowało takich osób, które w tamtych 
dniach i jeszcze znacznie później podglądały i podsłuchiwa-
ły, o czym rozmawiają studenci i pracownicy naukowi. To 
nie była bezinteresowna ciekawość. Bo byli tacy pracownicy 
i studenci, którzy pisali tajne lub jawne raporty – donosy do 
różnych władz..A z prowadzącymi ich agentami spotykali się 
najczęściej o czwartej nad ranem. Nie brakowało również 
wzajemnych dysonansów. Obok tego członkowie KU usiło-
wali kierować całą uczelnią, chociaż nie posiadali do tego 
żadnych uprawnień. Tu dodam, że w tamtych latach, jeszcze 
byli tacy absolwenci studiów, którzy np. maturę zdawali po 
4 miesięcznym specjalnym kursie. Mieli oni prawo wstępu 
bez egzaminów na każdą wybraną” przez siebie uczelnię”. 
„Tacy byli zdolni”. 

Mimo różnego typu uwag najczęściej nie słusznych, 
dokonana wówczas ocena partyjna naszego Zakładu wy-
padła pozytywnie. Ale atmosfera nie sprzyjała pracy za-
wodowej. Także losy Zakładu Historii nie zapowiadały się 
optymistycznie. Ja po każdych obowiązkowych zajęciach, 
jak najszybciej starałem się znaleźć w domu. Tu w Jasie-
niu szukałem ciszy i spokoju, chociaż i tutaj nie zawsze je 
znajdowałem. Bo w Brzesku czerwoni ściśle współpracowali 
z „arbuzami” ( Owoc ten na zewnątrz jest zielony, ale w środ-
ku czerwony). Mimo tego po zmianie władz uczelnianych 
Zakład Historii nie został zlikwidowany, a jego kierownik 
został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. 
Dla mnie zaś przypadła rektorska nagroda drugiego stopnia. 

Tu wyjaśnię, że otrzymałem ją m. in. za „ Wybór tekstów 
źródłowych z historii powszechnej / do 1789 r./. Rzeszów 
1978” i działalność dydaktyczno  wychowawczą. Zaśw tej 
publikacji znalazł się tekst dotyczący św. Teresy z Avila, 
karmelitanki hiszpańskiej pt. „Twierdza wewnętrzna”. 
Nie został on jednak oficjalnie zanegowany przez cenzurę, 
ale to nie oznacza, że cenzura nie miała do niego i autora 
zastrzeżeń. Teksty te służyły studentom przez szereg lat. 
Ich drugie wydanie ukazało się w 1984 r. już w nieco innych 
warunkach politycznych. Autor miał też z tymi / „Teksta-
mi... „ / inne przygody. 

Od wizyty Jana Pawła II w swojej Ojczyźnie, a właściwie 
od jego wyboru na biskupa Rzymu, następowały powolne 
zmiany także w tej dziedzinie. Ruszała wówczas nowa lawi-
na wydarzeń, bo komuniści nie zamierzali „składać broni”. 
Jednak jeszcze wiele wody musiała odprowadzić Wisła do 
Bałtyku, nim można było zaobserwować większe zmiany…

4 czerwca 1979 r. rano udałem się do kiosku „Ruchu” 
w Brzesku, aby zapoznać się z relacjami z wizyty Jana Paw-
ła II w Polsce. Udało mi się zakupić jedynie „Trybunę Ludu”, 
bo innych gazet już nie było. Jakież było moje zdziwienie 
kiedy zobaczyłem,że na stronie tytułowej i najbliższych niej, 
nie było nawet najmniejszej wzmianki o pobycie papieża 
w Polsce. Zacząłem więc nerwowo i w pośpiechu, z rozgo-
ryczeniem szukać jakichkolwiek wiadomości, w tej, a póź-
niej w innych gazetach, na ten temat. Dopiero w środku 
w/w gazety znalazły się lakoniczne informacje z pierwszego 
i drugiego dnia pobytu papieża Polaka we własnym kraju. 
Muszę podkreślić to jeszcze raz, że nie tak witał Papieża 
naród Polski. A jak witał na naszym terenie, to ukazało 
spotkanie z nim, w Krakowie. 

Prof. dr hab. Marian Stolarczyk

Jego sztuka rodziła się z żywej wiary
W roku 2020 przypada 100 rocznica urodzin Stanisława 

Borowca, zacnego i niezwykłego człowieka, mieszkańca 
Brzeska. Znany był jako gospodarz, cieśla z okocimskiego 
browaru, dobry ojciec i dziadek a nade wszystko niesamowi-
ty samorodny malarz i rzeźbiarz. Znany nie tylko w Brzesku 
ale i w Krakowie, gdzie brał udział w plenerach i wystawach 
organizowanych przez Dom Kultury „Pod 
Baranami”.

Był dobrym gospodarzem. W własno-
ręcznie zrobionych ulach pracowały roje 
pszczół. Miał swojego ulubionego, nieco wil-
czurowatego psa. Hodował owce i barany. 
Na jednej z moich licznych fotografii trzyma 
jagniątko na rękach. Jak ktoś pyta mnie, 
kto to jest, odpowiadam: To Stanisław Bo-
rowiec – dobry pasterz.

Mój przyjaciel, Staszek Kania ze Słotwi-
ny, jak zobaczył tę biało – czarną fotografię, 
wykrzyknął: Ten baran Borowca ma koło 
czterdziestu lat. Istotnie, był to matuzalem, 
ostatni z jego trzody. Niestrzyżony od wielu 
lat, tak, ze te stłuszczone frędzle wełny 
wlokły się z nim po ziemi. Dożyli obaj z Bo-
rowcem sędziwej starości pod okiem Bożej 
Opatrzności. Poznałem Borowca przez 
Staszka Kanię w 1978 roku.

Nie zapomnę pewnego niedzielnego 
popołudnia, kiedy to zajechaliśmy do niego 
na rowerach. Pan Stanisław był świetnym 

gawędziarzem. Najbardziej lubił snuć swoje plany i wizje ar-
tystyczne. Kiedy tak barwnie opowiadał, Staszek zapytał go:

-„ Panie Borowiec, ma Pan to wino miodowe? - Mam, 
chłopoki. Mam.”

Za chwilę przyniósł zakurzoną butlę i smakowaliśmy ten 
Borowcowy miód pitny aż do samego dna. Ciekawe, że jego 
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moc nie wchodziła w głowę, tylko w nogi. Opowiadał tak 
plastycznie i tak pięknie, że w tym podnieceniu chwycił się 
obiema rękami za głowę i wołał: -„ Panie! Panie! Co jomom 
do roboty! Kiedy jo to wszystko zrobie!”. Mówił to do mnie, 
gdy zbliżał się do dziewięćdziesiątki. Patrzyłem na niego 
zbudowanyi zachwycony, że nie stracił tego wewnętrznego 
ognia i przymusu pasji twórczej.

Łaska Boża, ten wewnętrzny dar, talent, podtrzymywał 
do w jego trudnym i pracowitym życiu, którego nie zmarno-
wał, ale służył nim Bogu i ludziom. Otwierał bowiem ludzkie 
oczy na ponadczasowe Boże piękno. Nie zmarnował, nie 
zakopał otrzymanych talentów ale z Bożą pomocą pomnożył 
je stokrotnie i niezwykle owocnie dlatego, że nie trudził się 
tylko dla siebie.

Jako człowiek i artysta nie był skupiony tylko na sobie. 
Był wpatrzony do wewnątrz w istotę Boga. Mimo, ze znał 
swoją wartość, wiedział, że nie wszystko może zrobić, wy-
rzeźbić czy namalować. Znał swoje ograniczenia. Nie stał 
na piedestale. Jego praca była skierowana na tego, które-
mu trzeba oddawać chwałę. Na stole w jego pokoju miała 
poczesne miejsce Biblia Tysiąclecia. Pięknie ilustrowana 
dziełami sztuki, wydana w 2000 roku jubileuszowym była 
dla niego duchowym pokarmem i wielką nieprzerwaną 
inspiracją dla jego twórczości.

Doskonale wiedział, kto go tak niezwykle obdarował 
i kto podtrzymuje w nim ten święty ogień tej jedynej i wy-
jątkowej twórczości. Miał w sobie tę rzadką u artystów cnotę 
–czyli pokorę. To ona go prowadziła przez długie i piękne 
życie. Był prawdziwym artystą. Jeśli tworzył – to całym 
sobą, duszą, sercem i ciałem. Nie mógł żyć bez rzeźbienia 
i malowania. Nie byłby Stanisławem Borowcem, gdyby żył 
inaczej.

Jego sztuka rodziła się z żywej wiary. Zakorzeniona 
głęboko w tradycji polskiej sztuki sakralnej, tej doskona-
łej warsztatowo, wypełniającej kościoły i tej samorodnej 

tworzonej rękami i sercami prostego ludu. Jest ciągiem 
kulturowym. Jest pięknym i prawdziwym wyrazem naszej 
polskiej tożsamości narodowej.

Bóg prowadził jego wyobraźnię i pracowite ręce. Rozpalał 
żarem swojej miłości jego serce – niespokojne i pełne tęsk-
noty za wiecznym pięknem. Matka Boża była jego Panią, 
Pocieszycielką i Przewodniczką. Prowadzili i opiekowali się 
nim Archaniołowie i  Aniołowie, Cherubini i Serafini. Święci 
Pańscy byli tak blisko niego jak przyjaciele. Znali go lepiej, 
niż on sam siebiei czuwali nad każdym dotknięciem jego 
pędzla lub dłuta. To były ich serdeczne, intymne milczące 
spotkania i rozmowy. Dlatego w jego pracach pozostało to 
niezwykłe światło – samo piękno, którym Bóg wypełnił jego 
dojrzałe człowiecze i tak dziecięce serce.

Stanisław Borowiec miał dużo szczęścia, że znalazł 
w osobie zacnego księdza Zygmunta Bochenka, Proboszcza 
sąsiedniej parafii (Borowiec mieszkał na Słotwinie) tak 
wrażliwego mecenasa swoich rzeźb i obrazów. To on stwo-
rzył dla jego prac galerię w dolnym kościele przy parafii 
św. Jakuba w Brzesku i wydał katalog. Teraz to dzieło 
kontynuuje obecny proboszcz, ks. Józef Drabik, któremu 
Borowiec zwoziła swe prace na rowerze, by tu znalazły 
właściwe miejsce na zawsze.

Kiedyś,,gdy go odwiedziłem z dumą i wielkim zadowo-
leniem pokazał mi ów katalog z kolorowymi ilustracjami 
mówiąc: „Mam galerię swych obrazów i rzeźb w Brzesku. 
Teraz mogę spokojnie umrzeć…Jeszcze i ks. Bochenek 
wydał mi katalog”. 

Podczas niedawnej rozmowy z ks. Zygmuntem zastana-
wiałem się i nawet zapytałem : „Czy on, Stanisław Borowiec, 
rzeźbiarz i malarz ze Słotwiny, ma teraz skrzydła anielskie, 
czy archanielskie”. Jestem do głębi przekonany, że znalazł 
swoje miejsce w krainie wiecznej szczęśliwości po długim 
spełnionym życiu.

Zbigniew Ważydrąg
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W piątek 13. grudnia Roku Pańskiego 2019, podczas 
Mszy św. roratniej J.E. ks. bp Leszek Leszkiewicz dokonał 
uroczystego poświęcenia kaplicy i ołtarza dedykowanego 
św. Janowi Pawłowi II oraz Matce Bożej Częstochowskiej. 
W koncelebrowanej ofierze eucharystycznej wzięli udział ka-
płani z sąsiednich parafii oraz dziekan brzeskiego dekanatu.

- Ten ołtarz i obraz Matki Bożej, to wszystko jest po to, 
by pomóc nam w tym, byśmy nie zgubili drogi do nieba – 
mówił w homilii tarnowski sufragan.Zawsze pamiętajcie 
o tym, że to miejsce będzie pełniło swoją rolę wtedy, kiedy 
będziecie dbali o swoje dusze. Wtedy, gdy będziecie się 
modlić, gdy będziecie słuchać tego, co Bóg chce wam po-
wiedzieć - podkreślał. 

Warto wspomnieć, że łączny koszt wyposażenia kaplicy 
wyniósł ok. 80 tys. złotych. W dużej mierze został on sfi-
nansowany przez anonimowych darczyńców. Wierzymy, że 
Pan, który wszystko widzi w ukryciu, odda należną zapłatę 
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wspierają budowę 
nowego kościoła. 

- Kolejny ważny etap w procesie budowy naszej nowej 
świątyni mamy zakończony. Wybór patronów bocznej 
kaplicy nie jest przypadkowy. Jan Paweł II swój papieski 
pontyfikat zawierzył Maryi słowami: TOTUS TUUS. To 
właśnie ten obraz był obecny w prywatnej kaplicy Ojca 
Świętego - wyjaśnia ks. Marian Zapiór, proboszcz parafii 
św. Marcina w Gnojniku i budowniczy kościoła pw. Matki 
Bożej Fatimskiej. Powoli zbliżamy się do momentu konse-
kracji, czyli wieczystego dedykowania Panu Bogu kościoła 
i ołtarza - dodaje z radością.

MB

W Gnojniku poświęcili kaplicę 

Te radosne słowa, 
które są zawarte w tekście 

„Chodzenie z ogródkiem” 
przypominającym dawny obrzęd 
składania życzeń wielkanocnych, 

niech będzie naszym 
życzeniem dla Was.

Obyśmy - przez lekturę 
tego numeru naszego pisma – 

przeżyli tę pełną pociechy 
bliskość Pana Jezusa 

Umęczonego i chwalebnie 
Zmartwychwstałego.

Życzenia na Wielkanoc
„Teraz my nie sami 

Jest Pan Jezus z nami 
Alleluja Alleluja!”
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Przedruk ze „Wzrastania” 
nr 119, marzec 1999
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Marcowyzamglony poranek. Około 6.40 (podobnie bę-
dzie za godzinę o 7.40) na placu autobusowym w Brzesku 
poranny szczyt. Już zajeżdżają pierwsze międzynarodowe 
eleganckie piętrowe autokary do Londynu czy Barcelony, 
już zatrzymują się dalekobieżne autobusy do Nowego Są-
cza, Mielca, Krakowa. Ale najwięcej jest tych skromnych, 
nieraz zaniedbanych MKS-ów, PKS-ów czy busów z Bielczy, 
Jasienia, Szczepanowa, Jadownik. Wysiada z nich prawie 
wyłącznie młodzieży, zwłaszcza chłopcy, Niektórzy idą 
w kierunku Placu Kazimierza Wielkiego do zespołu szkół 
podnadgimnazjalnych nr l za cmentarzem, Większość kieru-
je się „na Zielonkę”. Idą niewielkimi grupkami. Mijają dom 
katechetyczny, Albo skracają sobie drogę obchodząc kościół 
od strony plebanii. Albo wybierają nieco dłuższą drogę przez 
ul Chopina obok schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych. 
Mijają dorosłych parafian spieszących na Mszę św. o 7.00 
lub 8.00. przechodzą obok uchylonych metalowych drzwi, 
mijają także gościnie otwarte drzwi kościoła św. Jakuba pod 
wieżą. Tylko nieliczni wchodzą do wnętrza. Tylko niektórzy 
uchylają czapki, żegnają się, czy na moment zwracają głowę 
w kierunku świątyni, z której dochodzi muzyka organów, 
śpiew, dźwięki dzwonków. Patrząc na nich można mieć wra-
żenie, że ten budynek dla nich nie różni się od wszystkich 
innych mijanych w drodze do szkoły. A przecież w ogromnej 
większości pochodzą z dobrych, katolickich rodzin, należą 
do solidnych parafii. Byli w ostatnią niedzielę na Mszy 
w swym kościele, może za godzinę będą brać udział w lekcji 
religii, a wieczorem niektórzy przyjdą do swego kościoła 
parafialnego na Drogę Krzyżową. Ale do mijanej właśnie 
brzeskiej Fary nie wstępują. Być może uważają, że to nie ich 
kościół, że to nie „ ich” Pan Jezus” w nim mieszka. Jednak 
zapytajmy: czy to grzech jeśli nie wstąpimy po drodze do 
kościoła? - Nie trzeba tego tak wartościować. To nie sprawa 
grzechu. Ale przejaw słabej wiary w obecność Pana Jezusa 
Przyjaciela w Najśw. Sakramencie, brak zainteresowania 
mszą św., to znak wyziębionego serca. 

To zjawisko obserwuję już od wielu lat. Wydaje mi się, 
że z każdym rokiem się nasila: Podejmowane nieraz roz-
mowy, zwłaszcza z księżmi, apele do młodych np. w czasie 
rekolekcji szkolnych nie przynoszą oczekiwanych efektów,. 

Ale nie zrażajmy się tym. Próbujmy wspólnie działać, 
wychowywać, kształtować u młodych wiarę w obecność Pana 
Jezusa w Najśw. Sakramencie, budzić potrzebę adoracji, 
serdecznej rozmowy z Jezusem. 

To zadanie wychowawcze dla rodziców i dziadków dzieci 
przedszkolnych czy pierwszokomunijnych. Trzeba wybrać 
się nieraz z dzieckiem na spacer, wstąpić do kościoła, 
klęknąć wspólnie przed tabernakulum. Podsuwać słowa 
serdecznej modlitwy, uczyć adoracji. 

To zadanie dla świeckich i duchownych katechetów 
dzieci z podstawówki, uczniów gimnazjów i liceów. To temat 
całych lekcji, a może ćwiczenia praktyczne, „eucharystyczna 
szkoła modlitwy”  „adoracja, nawiedzenie Pana Jezusa na 
odległość”, z klasy szkolnej, czy wspólne przyjście całą klasą 
do kościoła na taką modlitwę.

To praktyczne rady, uświadomienie uczniom, że krótkie 
poranne, czy południowe, po lekcjach, odwiedzenie kościoła 
to dobry czas, aby odmówić może zaniedbany w domu 

pacierz poranny.  Niedawno jeden z chłopców mówił mi, 
że często swój ranny pacierz odmawia właśnie w kościele, 
do którego wstępuje w drodze do szkoły. 

To zadanie dla księży proboszczów, aby na zebraniach 

duszpasterskich ustalić i podjąć wspólny plan działania. 
Może byłoby rzeczą pożyteczną, aby maj we wszystkich 
parafiach dekanatu i okolic ogłosić miesiącem odwiedzania 
przez uczniów kościoła w drodze do szkoły i ze szkoły? 

Piszę z własnego podwórka, z centrum Brzeska. Ale to 
chyba szerszy problem. Warto popatrzeć, czy nie dotyczy 
także kościoła Miłosierdzia Bożego w Brzesku wokół którego 
jest kilka szkół, kościoła w Jasieniu, Gnojniku, innych? 

Niedawno jeden z mężczyzn zwierzył mi się: „Proszę 
księdza, zauważyłem, że od kilku lat moje praktyki religijne 
ograniczają się do mszy niedzielnej i rocznej spowiedzi. Nie 
mówię pacierza, nie pamiętam, kiedy byłem ostatnio na 
rekolekcjach wielkopostnych, na Gorzkich Żalach,

nabożeństwie majowym, nie pamiętam, kiedy miałem 
w ręku gazetę katolicką. Chyba powoli, niedostrzegalnie 
odchodzę od Boga...”. 

Tak dzieje się nieraz u dorosłych. Ale ten destrukcyjny 
proces zanikania wiary zaczyna się czasami już w sercach 
młodych, naszych synów, córek, uczniów, nawet chodzących 
pilnie na katechezę, otrzymujących na świadectwie z religii 
„bardzo dobry” - jeśli nie modlą się, nie nawiązali bliskiej 
osobistej więzi z Panem Jezusem, u tych, którzy obojętnie 
przechodzą obok Domu Bożego. 

Warto przypomnieć, że 25 lipca 2019 roku obchodzili-
śmy Srebrny Jubileusz Wieczystej Adoracji w dzisiejszym 
sanktuarium, którą zapoczątkował w czasie poświęcenia 
odnowionego ołtarza św. Jakuba ks. bp. Józef Życiński. 
To wydarzenie zobowiązuje nas do pogłębienia czci Naj-
świętszego Sakramentu w naszej parafii. Powinna być ona 
praktykowana nie tylko przez dorosłych, ale szczególnie 
przez młodzież, gdyżmłodzi są przyszłością narodu i to ich 
zadaniem będzie kultywowanie i przekazywanie przyszłym 
pokoleniom chrześcijańskich i narodowych tradycji.

Przedruk z niewielkimi uzupełnieniami artykułu 
opublikowanego w KnU nr 61- 62 z 2007 roku 

Ks. Zygmunt Bochenek 

Dlaczego nie przychodzisz?

Modlitwa Karmelu 
o przezwyciężenie zarazy

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń
i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.

Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym
i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,
pociesz ich rodziny.

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający 
wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się 
opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. Czujemy się 
bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa.

Amen
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Minęło 10 lat od ostatniej Wizytacji Kanonicznej, któ-
rą przeprowadził w naszym dekanacie ówczesny Biskup 
Tarnowski, Wiktor Skworc. Obecną przeprowadził Biskup 
Andrzej Jeż. Informacją o przebiegu wizytacji podzielił 
się ks. Proboszcz z Radą Parafialną, Akcją Katolicką 
i Caritas na poszerzonym spotkaniu Zespołu Synodalnego. 
Dwa tygodnie przed rozpoczęciem w „Ogłoszenia para-
fialnych” napisał:Jesteśmy już po wizytacji urzędników 
kurialnych: katechetycznej, architektonicznych budynków 
sakralnych i parafialnych oraz duszpasterstwa i finansów 
parafialnych. Ks. Biskup po otrzymaniu protokołów z tych 
wizytacji, odwiedzi naszą parafię w sobotę i niedzielę, 29 
lutego i 1 marca.

Program drugiego etapu w tych dwu dniach był bogaty, 
prawie nierealny do zrealizowania, bo obejmował spotkania 
nie tylko z Kapłanami, ale z Radą Parafialną, Zespołem 
Synodalnym, Akcją Katolicką, Parafialną Caritas, z pra-
cownikami parafialnymi, władzami miasta i dyrektorami 
szkół, Scholą Jakubową i Dziewczęcą Służbą Maryjną, 
Bractwem Jakubowym, wszystkimi stowarzyszeniami 
i grupami modlitewnymi działającymi w parafii. A jest 
ich dużo. Dodatkowo odwiedził domy zakonne, cmentarz 
i szpital. Rozmawiał z lekarzami, pielęgniarkami i pacjen-
tami. Na każdej Mszy św. głosił Słowo Boże.To była ciężka 
praca, w ciągłym napięciu, prawie bez wytchnienia.Trzeba 
podkreślić, że księża i liderzy grup z całą odpowiedzialnością 
podejmowali konieczne zadania, by wszystko szło sprawnie 
i bez zakłóceń. Wysoka ocena należy się też parafianom za 
ich liczną obecność na wszystkich spotkaniach, za manife-
stowanie wiary i świadectwo, że w tych trudnych czasach, 
mimo wielu wrogich ideologii, nie dają się zmanipulować 
i wiernie trwają przy Chrystusie. Mam nadzieję, że ks. 
Biskup wrócił do Kurii z pełnym przekonaniem, że nasza 
parafia jest Bogiem silna.

Uczestniczyłam w kilku spotkaniach z Księdzem Bi-

skupem.W małych grupkach i wspólnotowo w kościele. 
Jego Ekscelencja jest człowiekiem bezpośrednim, ujmują-
cym swobodą tworzenia relacji ze świeckimi, przyjaznym 
i skromnym. Nie sposób opisać wszystkich spotkań. Skupię 

się więc przebiegu jednej 
ze Mszy św.– w niedzielę, 
1 marca.

Godz.9:00. Do kościoła, 
wypełnionego „po brzegi” 
wchodzą poczty sztanda-
rowe Związku Strzelców 
i Rycerstwa Niepokalanej. 
Uroczystą sumę rozpoczy-
na chór parafialny pieśnią 
na wejście: Misericordias 
Domini. Z zakrystii wycho-
dzi procesja ministrantów, 
lektorów, kilkunastu księ-
ży, Biskup, ceremoniarze. 
Idą boczną nawą a potem 
przed ołtarzgłówny. 

Ks. Proboszcz wita 
serdecznie Biskupa oraz 
wszystkich zaproszonych-
na tę Mszę św. z racji od-
bywającej się wizytacji 
stowarzyszeń i grup mo-
dlitewnych. Są więc człon-
kowie Róż Różańcowych, 
Rycerstwa Niepokalanej, 
Służby Honorowej Naj-

Wizytacja Kanoniczna w parafii św. Jakuba
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świętszego Serca Pana Jezusa, Bractwa Szkaplerznego, 
Rodziny Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego i Chóru.

Zwraca się też do obecnych władz Miasta i Strzelców 
w dniu Święta Żołnierzy Wyklętych i Niezłomnych.W in-
tencji żołnierzy antykomunistycznegoi niepodległościowego 
podziemia będzie odprawiona Msza św. od burmistrza 
Brzeska Tomasza Latochy, przewodniczącej Rady Miej-
skiej w Brzesku Marii Kądziołka oraz radnych.Pamiętamy 
o ich poświęceniu dla Ojczyzny i modlimy się za nich. Ks. 
Proboszcz obejmuje modlitwą ks. Biskupa, a  On modli się 
w intencji wspólnoty naszej parafii.

Homilię wygłasza Ksiądz Biskup. Zapamiętamy ją 
szczególnie mocno, bo odwoływała się nie tylko do naszych 
umysłów ale i serc. Przytoczę Jego słowa, które zanotowa-
łam słuchając, by pozostały na dłużej w pamięci uczestni-

ków Eucharystii i z myślą 
o tych, którzy z różnych 
powodów jej nie usłyszeli.

Kiedy rodzi się dziecko 
– mówił – wszyscy patrzą 
na ból i cierpienia matki. 
Mniej zwraca się uwagi 
na dziecko wyrwane nagle 
spod jej serca na obcy, 
zimny świat. Dziecko pła-
cze, przestaje dopiero, gdy 
matka go przytula, by po-
czuło bicie jej serca i znów 
poczuło się bezpiecznie. 
Może dlatego ten zwią-
zek z matką trwa przez 
całe nasze życie…Jeszcze 
inna przestrzeń…Kiedy 
przychodzimy na świat, 
musimy pielgrzymować. 
W trudnym świecie, nie-
sprzyjających warunkach-
…I niezależnie od tego, czy 
jesteśmy blisko, czy daleko 
od Boga – istnieje w nas 
chęć powrotu do Niego, by 

znów poczuć ciepło Jego obecności. Wciąż wędrujemy do 
Boga… przyjęliśmy chrzest, uczestniczymy w Eucharystii 
…Parafia jest po to, by pomogła nam osiągnąć to pierwotne 
szczęście, jakie przeżywali pierwsi rodzice w raju. Pycha 
pierwszych ludzi spowodowała, że chcąc zająć miejsce Boga 
– stracili radość bliskiego obcowania ze Stwórcą..

Teraz, gdy grozi nam koronawirus, a medycyna nie 
może sobie z nim poradzić, może nie dostrzegamy, że grozi 
nam coś gorszego niż zaraza – upadek moralny, odejście 
od Boga i duchowe zatracenie. Ale my mamy na to lekar-
stwo! Jezusa Chrystusa w Eucharystii.. Przychodzi do nas 
z nieograniczoną miłością, ze swoim bóstwem i człowieczeń-
stwem. On uleczy nas mocą Krzyża i da nam zbawienie. 
Usiłujemy stworzyć dobry świat. Wyszliśmy z zapaści. 
Rozwijamy się gospodarczo. Ubóstwo znika. Jest w nas 
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Czas biegnie nieubłagalnie. Już minął okres Bożego Naro-
dzenia…Nadszedł Wielki Post. Po VIII Orszaku Trzech Króli 
zostały tylko wspomnienia. Dobre, bo wzięło w nim udział 
tak dużo ludzi. Dla wielu zabrakło koron królewskich. Nie-
zliczona liczba osób przebrała się w postacie znane z Biblii: 
na Placu Kazimierza, na trasie przemarszu a potem na brze-
skim Rynku, głowa przy głowie stali ludzie, sztandary, dzieci 
w ramionach rodziców… Przebierańcy: aniołowie, pasterze, 
królowie, kolędnicy z gwiazdami… Maryje z dzieciątkami, … 
Nad wszystkim, ze sceny górowali Trzej Królowie.

Jednym z punktów uroczystości było podsumowanie 
konkursu „ Wieczór wspomnień”, dla dzieci szkół podsta-
wowych, ogłoszonego w dodatku do świątecznego numeru  
„Kościoła nad  Uszwicą”. Zadaniem uczestników było 
zilustrowanie lub opisanie wspomnień  o zwyczajach świą-
tecznych z życia dziadków lub nawet pradziadków. Mogły 
także to być aktualne relacje z ich przeżyć. Dziś już też 
należą do historii.

W konkursie wzięło udział 18 dzieci. Byli to reprezen-
tanci parafii Okocim -3 osoby, Miłosierdzia Bożego -1, ze 
Słotwiny -1, z Gosprzydowej – 3 osoby, 10 osób z parafii 
św. Jakuba.

I miejsca za prace rysunkowe w grupie młodszej zdobyła 
Maja Michalska z parafii Miłosierdzia Bożego. W grupie 
starszej : Julka Wójcik, Dominika Dziwiszewska  i 4 siostry 
Wójcik z ulicy Browarnej za wspólną pracę rysunkowo – 
opisową.

Za najlepszą relację pisemną uznano „Świąteczny wie-
czór wspomnień” Julki Prus z Gosprzydowej. 

Jako dokument dołączamy  fragment pracy Julki Prus 
i 4 rysunki ocenione jako najlepsze, reprezentujące różny 
wiek ich autorów. 

Kiedy Dziadek był dzieckiem, inaczej wyglądały przy-
gotowania do świąt. Opowiadał, że ozdoby na choinkę 
przygotowywali przez cały Adwent. Było ich ośmioro ro-
dzeństwa. Mieszkali wszyscy w jednej izbie. Wieczorami 
prosili mamę, żeby zapaliła lampę naftową. Zajmowali 
miejsce przy stole i kleili łańcuchy ze słomy i bibuły, w pa-
pierki po cukierkach owijali orzechy i kawałki karpieli, 
strugali drewniane ptaszki, gwiazdki i inne ozdoby. Małe 
drzewko wieszali u stragarza, żeby nie zajmować miejsca 
w izbie. Stroili je przygotowanymi własnoręcznie ozdobami 
i jabłkami.

Na wieczerzę ich mama przygotowywała żur z ziemnia-
kami, groch z kapustą, prażuchy, pęczak z suszonymi owo-
cami i kompot, piekła ciastka, chleb i podpłomyki. O karpiu 
na świątecznym stole nikt nawet nie słyszał.

Moja prababcia zawsze dbała, żeby w wigilię na stole był 
biały obrus i sianko. Zwykle czekali na pierwszą gwiazdkę. 
Panny nasłuchiwały, z której strony dochodzi szczekanie 
psów - stąd z pewnością przyjdzie przyszły mąż. Przed 
kolacją modlili się i czytali fragment Pisma św. Łamali 
się opłatkiem i składali sobie życzenia. Potem zasiadali do 
stołu i zajadali świąteczne smakołyki , oczywiście z jednej 
miski i drewnianymi łyżkami. Szczęśliwi, bo tego wieczoru 
wszyscy najedli się do syta. Po wieczerzy pradziadek szedł do 
obory, sprawdzał czy zwierzętom niczego nie brakuje, zanosił 
opłatek. Potem wspólnie kolędowali. Dziadek przygrywał na 
akordeonie, jego starszy brat Olek na trąbce. Bardzo lubili 
śpiewać pastorałkę„Oj maluśki, maluśki...”

Na godzinę przed północą wszyscy szli na Pasterkę, choć 
śnieg był po pas i mróz niemiłosierny, a ubrania i buty ubogie. 
Wiedzieli, że w kościele spotkają Pana Jezusa. I że to najważ-
niejsza i najradośniejsza prawda w świątecznej krzątaninie.

Konkurs „Kościoła nad Uszwicą” 

„Wieczór wspomnień” rozstrzygnięty

Jestem dyplomowanym inżynierem mechanikiem, 
absolwentem Politechniki Krakowskiej. Mieszkam 
w Porąbce Uszewskiej koło Brzeska, w pobliżu znane-
go sanktuarium Matki Bożej. Posiadam  także piękną 
działkę o powierzchni 0,70 ha, położoną na dobrze 
nasłonecznionym wzniesieniu przy drodze asfaltowej 

łączącej przysiółek Rogal z Porąbką Uszewską. Działka 
ta posiada  zbadane źródło wody. Chciałbym ją przezna-
czyć na zbudowanie Domu Spokojnej Starości.

Osoby zainteresowane współpracą przy realizacji 
tych planów proszę o kontakt pod numerem telefonu 
696 286 395.               Władysław Jedynak

Ogłoszenie!

dążenie do dobra. Stać nas na wiele.. A my nadal jesteśmy 
smutni, samotni, rozgoryczeni. Dlaczego? Bo do szczęścia 
nie wystarczy dostatek. Potrzebna odnowa duchowa. Mu-
simy od nowa odkryć sakrament pokuty, tajemnicę Bożego 
Miłosierdzia, bo tylko „czysty” człowiek potrafi budować 
dobre relacje. Wędrujmy więc dalej ze świadomością, że 
wciąż podążamy do domu Ojca, pod sercem Maryi i ze św. 
Jakubem, Patronem naszego Miasta i Parafii.

W procesji z darami szli przedstawiciele Bractwa 
Szkaplerznego i Rycerstwa Niepokalanego, Cech Rzemiosł 
Różnych, rzeźbiarz Zbigniew Ważydrąg i lektorzy z chle-
bem i winem.Po Mszy św. niewielki zespół z Burmistrzem, 
radnymi, przedstawicielami biura poselskiego, brzeskich 
instytucji i związków zawodowych, strzelcami i harcerza-
mi udał się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, by złożyć 
wiązanki kwiatów i zapalić znicze. 

O godzinie 17-tej, na skwerze rtm. Witolda Pileckiego 
w Jadownikach, pod obeliskiem upamiętniającym bohater-
stwo mieszkańców Jadownik podczas niemieckiej okupacjii 
powojennego sowieckiego terroru, przybyłe delegacje  złoży-
ły kwiaty i zapaliły znicze. Następnie odbyła się uroczysta 
wieczornica oraz  pokaz filmu Wyklęty” w reżyserii Konrada 
Łęckiego. 

Minie wiele czasu, zanim nastąpi kolejna wizytacja 
kanoniczna. Może wielu z nas jej nie doczeka. Ale już teraz 
zróbmy wszystko, by nasze życie było zgodne z Ewangelią, 
bądźmy świadkami Chrystusai - jak mówił Biskup- buduj-
my lepszy świat. Wędrujmy więc razem ze świadomo-
ścią, że wciąż podążamy do domu Ojca, pod sercem 
Maryi i ze św. Jakubem,Patronem naszego Miasta 
i Parafii.

Maria Dziwiszewska
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Kiedy w setną rocznicę objawień fatimskich w gosprzy-
dowskiej wspólnocie parafialnej zrodził się pomysł wybu-
dowania ogrodu różańcowego „Zawierzenia Maryi”, nikt 
nie przypuszczał, że zadanie to będzie realizowane w tak 
szybkim tempie, z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem. 
Używając współczesnego języka, można powiedzieć, że 
Maryja objęła patronatem to zadanie, usuwa pojawiające 
się trudności i skutecznie wspomaga poszczególne etapy 
realizacji.

Na blisko hektarowym, południowym stoku wzgórza nad 
plebanią stoi już kilka obiektów, poświęconych Najświętszej 
Panience. To Kaplica Objawienia, miejsce spotkania Anioła 
i Dzieci Fatimskich, ołtarz polowy oraz pięć kapliczek ró-
żańcowych. Jest też źródełko, stylowa studnia i fontanna, 
a nieopodal Kaplicy Objawienia, „wyrosła” pokaźnych 
rozmiarów żywa Korona Maryi z uroczo wybarwiających 
się berberysów. 

Ale najważniejsze jest, że miejsce to tętni życiem i modli-
twą zanoszoną przez ręce Maryi do Boga. W pierwsze soboty 
od maja do października do Ogrodu przychodzi procesja fa-
timska. Tu w ostatnią niedzielę maja śpiewana jest Litania 
Loretańska, a w ostatnią niedzielę października odmawiany 
jest różaniec. Tu koncentruje się modlitwa w uroczystość 
Bożego Ciała, a na główny odpust ku czci Narodzenia NMP 
we wrześniu przybywają licznie pielgrzymi i parafianie. To 
właśnie podczas ostatniego odpustu – 8 września 2019 r., 
ks. dr Marcin Kokoszka – Ekonom Diecezji Tarnowskiej 
dokonał poświęcenia kapliczek różańcowych – części chwa-
lebnej. Zauroczony miejscem ks. prof. życzył, aby powstające 
dzieło zaowocowało rozwojem pobożności i miłości do Boga 
i Matki Bożej. Aby zaprojektowane z niezwykłym smakiem 
artystycznym obiekty przybliżały do Boga, stwarzały kli-
mat modlitwy i wyciszenia, były miejscem wspólnotowego 
uwielbienia Boga oraz indywidualnych przemyśleń podczas 
rodzinnych spacerów.

Gorliwa modlitwa do Matki Bożej owocuje wieloma 
łaskami, wybłaganymi za Jej wstawiennictwem. Rodzice 5 
- letniego Huberta składają dziękczynienie za uzdrowienie 
synka z choroby nowotworowej. Barbara dziękuje za zdro-
wie córki, małżonkowie za dar potomstwa, Stanisława za 
szczęśliwą operację, Dorota za ocalenie mamy w sytuacji 
bezpośredniego zagrożenia życia. Podziękowanie płynie za 

zgodę w rodzinach, za powrót na drogę wiary, za uzdro-
wienie z nałogu.

Jak wiele wdzięczności niewypowiedzianej kryją serca, 
widzi tylko sam Bóg. Nie wszyscy dokumentują otrzymane 
błogosławieństwo w specjalnej Księdze Łask. Proszą i dzię-
kują anonimowo, składają wota, fundują kapliczki.

Dziś, kiedy mija drugi rok prac przy Ogrodzie, krysta-
lizują się i realizowane są kolejne pomysły. W pierwszych 
dniach lutego 2020 r. pielgrzymkę do Fatimy odbyła kil-
kuosobowa grupa z Gosprzydowej. Wraz z Proboszczem 
ks. Tadeuszem Ceterą i o. Ignacym Kosmaną OFM conv. 
z Niepokalanowa, pielgrzymi wędrowali śladami trójki 
pastuszków – Łucji, Hiacynty i Franciszka. Nawiedzili 
miejsca znane z opowiadań, książek i kazań. Codziennie 
uczestniczyli we Mszy św. oraz w modlitwie różańcowej. 
Klęczeli przy grobach Dzieci Fatimskich. Odwiedzili domy 
rodzin Santos i Marto w Aljustrel. Spotkali krewnych s. Łu-
cji dos Santos. Na własne oczy zobaczyli miejsce spotkania 
z Aniołem, modlili się w kaplicy wybudowanej w miejscu 
objawień Matki Bożej. Podążając drogą krzyżową rozważali 
stacje Męki Pańskiej. Doświadczyli tu atmosfery niezwykłe-
go spokoju przesiąkniętej modlitwą i ufnością. Przez ręce 
Maryi dziękowali, prosili, uwielbiali Boga Najwyższego. 
Prowadzeni przez swoich duszpasterzy – ks. Tadeusza i o. 
Ignacego, polecali intencje swoich rodzin, wspólnoty para-
fialnej, Ojczyzny i świata. 

Z wyprawy na Półwysep Iberyjski pielgrzymi wrócili 
ubogaceni duchowo. Do parafii przywieźli relikwie Dzieci 
Fatimskich oraz relikwiarz. Wszyscy zgodnie przyznają, że 
Fatima uczy modlitwy, pokory i ufności w Boże miłosierdzie, 
a Matka Boża, czczona na całym świecie w różnych wize-
runkach, ciągle na nowo znajduje drogę do ludzkich serc, 
ożywia ducha modlitwy i umacnia w pielgrzymce wiary, 
prowadząc swoje dzieci do Boga.

Ks. Proboszcz zapytany o plany na najbliższy czas 
odpowiada: „Matka Boża prowadzi pewną drogą do celu. 
W marcu, podczas rekolekcji wielkopostnych, poświęcimy 
pierwszą stację Drogi Krzyżowej na Górze Przemienienia. 
Misternie wykutą w skale scenę skazania Jezusa na śmierć 
wykonał artysta ludowy z Podhala.

Wiosną wokół miejsca spotkania Anioła i Dzieci Fa-
timskich zostanie zamontowany pokaźnych rozmiarów ró-

Pod patronatem Maryi

Tradycją było kolędowanie po domach. Kawalerowie 
przygotowywali turonia i gwiazdę i od drugiego dnia 
świąt wyruszali na kolędę. Najchętniej odwiedzali domy, 
w których mieszkały panny. Starali się wtedy wejść do 
środka, tańczyli, śpiewali, straszyli turoniem. Śmiechów, 
pisków było co niemiara. Po takich odwiedzinach trzeba 
było koniecznie dom posprzątać, bo na klepisku tworzyły 
się kałuże z roztopionego śniegu.

Wspomnienia zawsze wywoływały uśmiech na twarzy 
Dziadka. Wtedy chętnie wyjmował akordeon z futerału 
i rozpoczynał kolędowanie. Ja i moi bracia wtórowaliśmy 
z radością...

Koleżanka Julki, Michalina Cabała, też z Gosprzydowej, 
dodaje jeszcze inne szczegóły dawnych zwyczajów świątecz-
nych w ich rejonie zamieszkania: Wtedy to były czasy. Nie 
było takich cudeniek, jak teraz. Na choince, świeżo przynie-
sionej z lasu przez twojego dziadka – opowiadała mi ciocia 
z Wrocławia – wieszaliśmy upieczone wcześniej ciastka, 

orzechy, jabłka i własnoręcznie zrobione ozdoby z papieru. 
Moja św. pamięci mama, a twoja babcia przygotowywała 
wigilijną wieczerzę, my z ubieraliśmy choinkę, dopiero 
w wigilię, nie jak teraz nawet tydzień wcześniej. Dziadek 
przynosił snopek siana i stawiał w sieni. To dlatego, że 
Jezus urodził się w stajence betlejemskiej.

Ze swoich wspomnień dodam jeszcze, że w powiecie 
sądeckim do kuchni przynosiło się snop słomy związany 
powrósłem. Pod stół wkładano wiązkę siana, a na niego, 
na biały obrus wysypywało się owies. Po ilości  ziaren przy-
klejonych do misek z pokarmem wróżono przyszłoroczny 
urodzaj w zboże.

Chyba nie trzeba przypominać, że za życia naszych 
dziadków na choince zapalało się świeczki w specjalnych 
uchwytach, bo prąd elektryczny dotarł na wieś o wiele 
później.

Maria Dziwiszewska
fot. kolor - tył okładki
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żaniec, a podczas majowego Nabożeństwa 
Wynagradzającego Niepokalanemu Sercu 
Maryi uroczyście wprowadzimy relikwie 
św. Hiacynty i św. Franciszka Marto do 
naszej świątyni. Już teraz zapraszam 
wszystkich parafian i pielgrzymów do 
udziału w nabożeństwie w pierwszą sobotę 
2 maja 2020 r. o godz. 19:00 i oczywiście 
w kolejne, pierwsze soboty miesiąca.

Wyrazem wiary parafian – kontynuuje 
ks. T. Cetera – są również ofiary składane 
na prace przy ogrodzie oraz szczere zaanga-
żowanie przy podejmowanych działaniach. 
Myślę, że szybko skończymy budowę ko-
lejnych kapliczek różańcowych. Ufam, że 
Ogród Różańcowy i Góra Przemienienia 
przyczynią się do wzrostu wiary, a stojącym 
„z boku” pomogą odnaleźć właściwykierunek 
i wykonać ten jeden, najważniejszy krok 
w kierunku Boga. Resztę uczyni On sam.”

Patrząc historycznie, Maryja patronuje 
Gosprzydowej od początków istnienia pa-
rafii. Czczona tu od wieków, otacza opieką 
wierny lud. W łaskami słynącym obrazie 
od blisko 400 lat towarzyszy kolejnym 
pokoleniom na trudnych ścieżkach życia. 
I choć zmieniają się formy i sposoby czci 
okazywanej Najświętszej Panience, Ona 
pozostaje wciąż ta sama, niezmiennie 
trwająca przy swoim Synu. 

Ewa Prus 
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