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Po 11 latach Parafia NMP Matki 
Kościoła i św. Jakuba Apostoła prze-
żywała znowu radosną uroczystość 
prymicji swego rodaka, ks. Jakuba 
Kuchty. Było to w niedzielę Najświęt-
szej Trójcy - 31 maja. Prymicje te 
stanowiły uwieńczenie sześciu lat for-

W  s o b o t ę ,  1 1  k w i e t n i a 
o godz. 19.00-tej Rodzina Kol-
p inga  z  Brze ska  r o zpo c zę ł a 

macji intelektualnej 
i duchowej, którą dzi-
siejszy Ksiądz Jakub 
odbywał w Wyższym 
Seminarium Duchow-
nym w Tarnowie, na-
leżącym do Uniwersy-
tetu Papieskiego Jana 
Pawła II w Krakowie 
- Wydział Teologiczny, 
Sekcja w Tarnowie. 
Tematem jego pracy 
magisterskiej był kult 
św. Jakuba ze szcze-
gólnym uwzględnie-

niem jego rozpowszechniania w Brze-
sku w ostatnich latach, kiedy Apostoł 
został ogłoszony Patronem Miasta.

Ostatnimi etapami tej formacji 
były święcenia diakonatu, które nasz 
Prymicjant przyjął 24 maja ubiegłego 
roku w Bazylice Królowej Różańca 

Świętego w Bochni, a w przed-
dzień Prymicji - święcenia ka-
płańskie w Bazylice Katedralnej 
w Tarnowie wraz z 22 kolegami 
kursowymi. Warto wspomnieć, że 
ostatni rok formacji miał wybitnie 
pastoralny charakter - był poświę-
cony wielostronnym praktykom 
duszpasterskim: głoszeniu kazań 
i homilii, odprawianiu różnych 
nabożeństw, posłudze szafarza Ko-

w kościele św. Jakuba i N.M.P. Mat-
ki Kościoła uroczystości obchodów 
20-lecia swojej długiej i bogatej dzia-

munii św. i charytatywnej - zwłaszcza 
odwiedzaniu chorych... i oczywiście ka-
techizacji różnych grup od przedszkola 
do maturzystów.

W czasie oczekiwania na pierwszą 
placówkę duszpasterską, Ksiądz Pry-
micjant prowadził w swojej rodzinnej 
parafii nabożeństwa przed dorocznym 
odpustem i kazania w samą uroczy-
stość św. Jakuba. Nasz Prymicjant zo-
stał jednym z tegorocznych laureatów 
Medalu św. Jakuba „Bonum Operandi” 
m.in. za udział w sympozjach nauko-
wych poświęconych św. Jakubowi 
i inne formy szerzenia jego kultu.

Przy końcu sierpnia Ksiądz Ja-
kub objął swą pierwszą placówkę 
duszpasterską. Został wikariuszem 
i katechetą w parafii p.w. Chrystusa 
Króla w Siedliskach Tuchowskich. 
Szczęść Boże! 

 Ks. Zygmunt Bochenek

łalności. Udział w uroczystościach 
wzięli goście zaproszeni przez Prezesa 
RK Brzesko ks. prał. Zygmunta Bo-
chenka: Proboszcza parafii ks. prał.
Józefa Drabika i Przewodniczącego 
RK Brzesko, Józefa Pabiana. Byli to 
ksiądz bp Wiesław Lechowicz – bp 
pomocniczy Diecezji Tarnowskiej jed-
nocześnie Delegat Episkopatu Polski 

Prymicje pod patronatem św. Jakuba

20 lat Dzieła Kolpinga w Brzesku
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d.s. Polonii i Emigracji Zarobkowej, 
ks. prał. Józef Jakubiec – Prezes 
Związku Centralnego Działa Kolpin-
ga w Polsce, księża Prezesi Rodzin 
Kolpinga z: Oświęcimia, Łoniowej, 
Dębna, Porąbki Uszewskiej, Bochni 
i Jadownik, p. dr Krzysztof Wolski – 
Sekretarz Naczelny Dzieła Kolpinga 
w Europie i Polsce, Władze Związku 
Centralnego Dzieła Kolpinga: Robert 
Prusak, Urszula Trojańska, Grażyna 
Rzepka Płachta i Bożena Michałek, 
Członkowie Rodzin Kolpinga z Diece-
zji Tarnowskiej oraz przedstawiciele 
Parlamentu i Władz Lokalnych.

Sobotnie uroczystości składały 
się z dwóch części: I-sza część – 
liturgiczna, rozpoczęła się proce-
sją do ołtarza, w czasie której ks. 
Józef Jakubiec uroczyście wniósł  
do kościoła Relikwie Patrona Rodzi-
nyKolpinga. W koncelebrze Mszy 
św., której przewodniczył ks. bp 
Lechowicz, uczestniczyło 14-stu 
księży, w tym księża Prezesi Rodzin 
z Łoniowej, Dębna, Porąbki Uszew-
skiej, Jadownik, Bochni i Czchowa 
– założonych z inicjatywy i staraniem 
Brzeskiej Rodziny, a szczególnie jej 
Przewodniczącego. W homilii ks. Bi-

skup zwracając się do członków 
RK dziękował im za dotychcza-
sowa działalność i zaznaczył, że 
wychodzą oni z pomocną dłonią 
innym, słabszym oraz zagu-
bionym życiowo. Jest to pomoc 
materialna, najczęściej bezpłatne 
lub bardzo tanie szkolenie w zdo-
bywaniu nowych umiejętności 
ułatwiających zdobycie pracy. 
Członkowie – wolontariusze 
wspólnoty Kolpingowskiej bez 
żadnego wynagrodzenia spo-
łecznie podejmują trud pomocy 
innym.

Oto fragment homilii Księdza 
Biskupa: Cała Rodzina Kolpinga, 
która sięga początkami połowy XIX 
wieku, powstała jako odpowiedź na 
wyzwania aktualne: bezrobocie i opie-
kę nad dziećmi z rodzin wielodziet-
nych, żeby je przygotować do dorosłe-
go życia. Adolph 
Kolping odkrył, że 
chrześcijaństwo 
powinno się re-
alizować również 
w wymiarze spo-
łecznym. W dzi-
siejszych czasach, 
zwłaszcza w Pol-
sce, takim wy-
zwaniem, przed 
którym stoi Ko-
ściół, jest duszpa-
sterstwo polskich 
emigrantów, nie 
tylko tych, którzy 
wyjechali za granicę, ale również 
i troska o tych, którzy zostali w kraju 
i doświadczają rozstania, różnych 
problemów z tym, że rodzina nie jest 
pełna, bo jeden z rodziców lub oboje 
wyjechali za granicę.

Spotykałem się z takimi rodzinami 
i muszę powiedzieć, że nostalgia to jest 

mało powiedziane, to jest tęsknota, 
pragnienie, nawet graniczące z cier-
pieniem i bólem zwłaszcza u dzieci, 
które oczekują na przyjazd taty.To 
są problemy, z którymi się dzisiaj 
spotykamy i których państwo nie jest 
w stanie rozwiązać, próbujemy, na 
tyle, na ile jest to możliwe ten pro-
blem dostrzec wspierając modlitewnie 
i materialnie zwłaszcza te rodziny 
wielodzietne, których dotyka problem 
emigracji. Jestem bardzo wdzięczny 
ks. prałatowi Bochenkowi i społecz-
ności Brzeska, że Rodzina Kolpinga 
w tym mieście zagościła i życzę Wam 
kolejnych dobrych pięknych 20 – leci.

W oprawę liturgii uroczystej Mszy 
włączyli się członkowie brzeskiej 
Rodziny Kolpinga. Po nabożeństwie 
uczczono relikwie bł. Adolpha, przy-
wiezione z Kolonii w Niemczech. 
Każdy mógł podejść do ołtarza i doty-

kając relikwiarza, czynił znak krzyża 
oddając w ten sposób cześć Błogosła-
wionemu. 

Na zakończenie I części obchodów 
Jubileuszu otwarto i zwiedzano Wy-
stawę dokumentującą, na jedenastu 
tablicach, 20 lat bogatej w różnorakie 
działania historii Rodziny Kolpinga 
z Brzeska. Była udostępniona do 
zwiedzania przez dwa tygodnie.

Około godz. 20.30 rozpoczęła się 
druga część uroczystości. Do Auli 
Chrystusa Króla zaproszono ponad 
80-ciu gości, gdzie przy uroczystej 
kolacji do późnych godzin trwały nie-
kończące się rozmowy i wspomnienia, 
składano podziękowania i życzenia na 
kolejne lata działalności.

W drugim dniu tj. w niedzielę, ks. 
Prezes Józef Jakubiec głosił homilie 
w obecności Relikwii wystawionych 
przy ołtarzu. Mówił o zadaniach Ro-
dziny Kolpinga i jej udziale w nowej 
ewangelizacji, którą Kościół prowadzi 
nieustannie. Na jednej Mszy św. 
homilię wygłosił ks. dr Stanisław 
Dyndał z Jarosławia, wiceprezes RK 
w Polsce.
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3 maja, w dzień odpustu para-
fialnego ku czci św. Floriana Ks. 
Kanonik Jerzy Rudnik obchodził jubi-
leusz 60-lecia ka-
płaństwa. Przed 
sumą odpustową. 
ks. proboszcz Jan 
Kudłacz podzię-
kował Czcigod-
nemu Jubilatowi 
za 44 lata posługi 
kapłańskiej w pa-
rafii Uszew oraz 
odczytał okolicz-
nościowy list gra-
tulacyjny ordy-
nariusza diecezji 
tarnowskiej bpa 
Andrzeja Jeża. 
Wdzięczność za 
o f i a rną  pracę 
duszpasterską 
wyrazili Jubila-
towi także przed-

Urodził się 15 lutego 1929 r. w Ja-
sieniu. Jest najstarszym z dziewięcior-
ga rodzeństwa. Uczył się najpierw w 
siedmioklasowej Powszechnej Szkole 
Podstawowej w rodzinnej miejscowo-
ści. Przed wojną ukończył 3 klasy, w 
czasie wojny 4 kolejne, 
pracując w tym okresie 
przy kopaniu okopów 
w Chronowie. Po woj-
nie rozpoczął naukę w 
czteroletnim brzeskim 
Gimnazjum im. Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego. 
Dwa lata uczył się w 
Brzesku, dwa następne 
w Tarnowie, gdzie zdał 
małą maturę i kontynu-
ował edukację w liceum 
ogólnokształcącym o pro-
filu humanistycznym. W 
1950 r. po otrzymaniu 
świadectwa dojrzałości 
wstąpił do Seminarium 
Duchownego w Tarnowie, 
które ówcześnie trwało 5 
lat. Święcenia kapłańskie 
otrzymał 29 czerwca 1955 r. z rąk bpa 
Karola Pękali, w czasie, kiedy polskie 
więzienia były przepełnione AK-owca-
mi, a także wieloma kapłanami na cze-
le z Prymasem Stefanem Wyszyńskim, 
ze szkół usuwano religię, a władza 
PRL- owska w każdym księdzu widzia-

stawiciele rady parafialnej, wójt 
Gminy Gnojnik Sławomir Paterek, 
strażacy, członkinie Stowarzyszenia 

ła wroga socjalizmu.  Ks. Kan. Jerzy 
Rudnik pracował jako wikary w pa-
rafiach: Łężkowice, Wierzchosławice, 
Mościce, Kamionka Wielka. W latach 
1971 - 1997 pełnił posługę proboszcza 
w parafii pw. św. Floriana w Uszwi. 

Dzięki jego staraniom okres ten za-
owocował licznymi przedsięwzięciami. 
Do najważniejszych należy zaliczyć: 
zakupienie dwóch dzwonów „Maryja” 
i „Florian” konsekrowanych przez bpa 
Piotra Bednarczyka 7 maja1972 r., 
kapitalny remont plebanii w 1973 r., 

„Wieś Naszych Marzeń” z Zawady 
Uszewskiej, dzieci, młodzież oraz 
liturgiczna służba ołtarza. Swoje 

życzenia wyśpie-
wał ludowy zespół 
Uszwianie.

Ks.  Jubi lat 
skierował  s ło -
wa wdzięczności 
do Pana Boga, 
zmarłych rodzi-
ców, rodzeństwa, 
ks. prałata Jana 
Kudłacza, sióstr 
Józef itek oraz 
wspólnoty para-
fialnej. Jubile-
uszową Mszę św. 
odprawił w inten-
cji wszystkich, 
którzy wyświad-
czyli mu dobro 
w czasie jego ka-
płańskiej drogi. 

instalacja grzewcza kościoła i pleba-
nii, metalowe ogrodzenie cmentarza. 
Ważną inwestycją była budowa muru 
kościelnego, z kamienia pozyskanego 
w wyniku rozbiórki podworskiego spi-
chlerza. Koszty prac pokrył Ksiądz Ka-

nonik z własnych funduszy. 
Budowę zakończono w 1985 
r., a jej zwieńczeniem było 
ustawienie przed głównym 
wejściem do kościoła figur 
apostołów Piotra i Pawła. 
To tylko niektóre dokonania 
Ks. Jerzego Rudnika służące 
budowaniu kościoła mate-
rialnego. Nie sposób ocenić 
dobra duchowego, które stało 
się udziałem parafian dzięki 
Jego posłudze. Troszcząc się 
o pogłębienie życia religijne-
go wspólnoty parafialnej Ks. 
Kanonik udostępniał zasoby 
swojej bogatej biblioteki. Był 
i jest przykładem kapłana 
gorliwej modlitwy i wiary. 
Skromny, ale konsekwent-
ny w działaniu na trwale 

zapisze się we wdzięcznej pamięci 
parafian. Mimo że od kilku lat jest 
na emeryturze, nadal angażuje się 
w życie parafii poprzez sprawowanie 
Eucharystii, posługę w konfesjonale i 
dobrą radę. 

Diamentowy Jubileusz 
Księdza  Kanonika Jerzego Rudnika
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W koncelebrze Jubilatowi towarzy-
szyli Ks. prałat Zygmunt Bochenek 
z Brzeska oraz kapelan brzeskiego 
szpitala Ks. Józef Waśko, który wy-
głosił homilię.

A oto słowa przedstawiciela pa-
rafian:

Czcigodny i Drogi Księże Jubilacie!
Dziękujemy Bogu za 60 lat Twojej 

wiernej i ofiarnej posługi kapłań-
skiej. Powiedziałeś kiedyś, że dewizą 
każdego kapłana powinny być: chwa-
ła Boża, zbawienie ludzi i własne 
uświęcenie. Tą drogą podążasz do 
dziś. Jesteś dla nas przykładem po-
bożności, skromności oraz gorliwej 

kapłańskiej służby. Przez 
26 lat byłeś pasterzem 
naszej parafii. Z wiel-
kim oddaniem dbałeś 
o rozwój życia duchowego 
powierzonej Ci wspólno-
ty. W naszej wdzięcznej 
pamięci i sercach pozo-
staje także Twoja troska 
o kościół w wymiarze 
materialnym. Cieszymy 
się, że nadal angażujesz 
się w życie parafii. Cieszy-
my się z Twojej obecności 
wśród nas i dla nas.

Czcigodny Księże Ju-
bilacie! Pragniemy Ci 
podziękować za wszelkie 
dobro, które jest udziałem 

parafian dzięki Twojej posłudze, za 
wytrwałość w dawaniu świadectwa 
Bożej miłości. Jesteś nam nadal po-
trzebny przy ołtarzu, w konfesjonale 
i w codziennej rozmowie. Ta parafia, 
która Cię ceni i szanuje, potrzebuje 
także Twojej modlitwy.

Myśląc z wdzięcznością o sześć-
dziesięciu latach Twego kapłańskiego 
życia, składamy Ci, czcigodny Księże 
Jubilacie z serc płynące życzenia. 
Niech Dobry Bóg obdarza Cię obfito-
ścią łask, dobrym zdrowiem, pogodą 
ducha i ludzką życzliwością. Obyś 
jak najdłużej mocą Chrystusowego 
Kapłaństwa rozdawał Jego Słowo, 
Ciało i Przebaczenie. 

Wdzięczni parafianie

 W niedzielę 19 lipca 2015 r. Pa-
rafia Św. Prokopa Opata w Jadowni-
kach przeżywała radość świętowania 
jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. 
Rodaka - Prałata Stanisława Zycha-
,a także obecnych na uroczystości 
jego przyjaciół i kolegów kursowych: 
ks.bpa Jana Styrny i ks.Prałata 
Adama Mardeusza.

Ks. bp Jan w słowie skierowanym 
do uczestników liturgii i do ks.Stani-
sława podkreślił,że mimo tak wielu 
lat kapłaństwa czują się młodzi 
duchem,pragną nadal służyć Bogu 
i ludziom, a kapłaństwo realizować 
jako ojcostwo i braterstwo. Ks.bp 
podzielił się również swoimi wspo-
mnieniami z lat kapłaństwa,a także 
przypomniał 60 lat przyjaźni z ks.
Stanisławem - począwszy od wspól-

nej nauki przez 4 lata w LO Tarnów 
–Mościce,6 lat w WSD w Tarnowie 
i okres 50 lat kapłaństwa.

Uroczystej koncelebrowanej Eu-
charystii przewodniczył ks. Jubilat 
Stanisław, a okolicznościową homilię 
wygłosił ks.prałat Józef Mietła rodak 
i przyjaciel. Słowami Te Deum lau-
damus za dar i tajemnicę dziękował 
Wiecznemu Pasterzowi za 50 lat 
służby na niwie Pana w różnych 
warunkach przez Ks. Jubilata. 
Jesteś szczęśliwym kapłanem o sil-
nej,barwnej,pełnej dynamizmu oso-
bowości budującym nadzieję wbrew 
nadziei realizując główne zadania po 
kapłańsku-mówił kaznodzieja,który 
przypomniał też życiorys i kolejne 
miejsca posługi duszpasterskiej.

Uroczystość uświetnił program 

Złoty jubileusz kapłaństwa
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słowno – muzyczny o bardzo głę-
bokiej treści teologicznej – przed-
stawiony przez Wspólnotę Biblijną 
„Żródło”. Były również kwiaty, gra-
tulacje,życzenia od dzieci, przedsta-
wicieli parafii, rodziny, burmistrza 
Brzeska i ks. proboszcza. Pamiątką 
uroczystości i złożonych życzeń od 
miejscowych kapłanów i parafian 
była jubileuszowa stuła-symbol ka-
płaństwa.

Po zakończeniu liturgii - Ks. Ju-
bilat dziękował za wszystko,gdyż tu 
się wszystko zaczęło w Jadownikach.
Do Jadownik-mówił- przyjeżdżałe-
m,gdy byłem wyczerpany fizycznie 
i psychicznie,by zaczerpnąć sił,często 
odwiedzałem i nadal odwiedzam 
Św.Annę na Bocheńcu.Dziękował 
swoim rodzicom,którzy mimo,że byli 
biedni i niewykształceni przekazali 
prostą wiaręi miłość do każdego 
człowieka.Wyraził wdzięczność całej 
rodzinie,kapłanom wśród których 
kształtowało się powołanie i życie ka-
płańskie,ks.bp.Janowi i ks.Adamowi 
za obecność oraz wszystkim-na czele 
z ks.prałatem T.Górką-proboszczem 
za życzliwość i pięknie przygotowaną 
uroczystość.

Krótki rys pracy duszpasterskiej
Ks.Stanisław Zych urodził się 

7 marca 1941 r.w Jadownikach 
jako syn Stanisława i Barbary 
Okas. Po maturze w 1959 r. od-
był studia filozoficzno-teologiczne 
i formację do kapłaństwa w WSD 
w Tarnowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął 27 czerwca 1965 r.w ka-
tedrze tarnowskiej z rąk Ks.Abpa 
Jerzego Ablewicza.Po święceniach 
pracował jako wikariusz w para-
fiach Nockowa [1965-1968],Łysa 
Góra [1968-1973],N.Sącz –parafia 
Św.Kazimierza [1973-1981].Jako 
proboszcz posługiwał w parafiach: 
Św.Michała Archanioła w Nockowej 
[1981-1994] oraz Chrystusa Króla 
w Rzeszowie[1994-2012],gdzie nadal 
pełni posługę kapłańską jako emery-
towany proboszcz.

Jako pierwszy wieloletni diece-
zjalny ojciec duchowny kapłanów 
Diecezji Rzeszowskiej jest autorem 
zbioru konferencji głoszonych pod-
czas adwentowych i wielkopostnych 
dni skupienia pt.” Oni poszli za 
Nim”.Konferencje te głoszone przez 
20 lat zostały wydane w Roku Wiary 
2012/2013.Prezentowane rozważa-
nia są nadal aktualne i mogą być 
pomocą zarówno w formacji kapłań-
skiej,jak również w działalności 
duszpasterskiej oraz kierownictwie 
duchowym.Drugą ciekawą pozycją 

książkową jest praca zbiorowa pod 
redakcją ks.St.Zycha pt.” 40 lat 
Braterstwa”,w której ks. Stanisław 
[pseudonim Jarek]wspomina jak 
układała się jego praca z młodzie-
żą,jak kształtowało się braterstwo 
–czyli duszpasterstwo młodych. 
Wspomina swoją pracę na stanowi-
sku kapelana w szpitalu i katechety 
Liceum Medycznego i Studium Tury-
styczno-Hotelarskiego w N.Sączu,co 
zrodziło braterstwo w/g zasady,że 
człowiek powinien być człowiekowi 
bratem-„Chrystus Bratem i my 
braćmi”.

Co o sobie mówi ks.Stanisław?
Nazywa siebie romantykiem 

podziwiającym przyrodę z pięknymi 
krajobrazami oraz zachwyca się po-
ezją opisującą piękno stworzenia.Nie 
omieszkał być marzycielem,chociaż 
bardzo nieśmiałym człowiekiem,co 
nauczyło go pokory.Uważa,że speł-

nionym marzeniem jego życia była 
praca wśród młodzieży,która oparta 
na pewnych i sprawdzonych funda-
mentach zaowocowała powstaniem 
„Braterstwa”. Na czym polegały 
spotkania z Pismem Św.,jak rodziła 
się wspólnota,jak przeżywano reko-
lekcje w plenerze,a jak wyglądają 
spotkania,które trwają do dnia dzi-
siejszego tych którzy zaczynali,tych 
którzy przeszli wspólną drogą i idą 
dalej ze swoimi rodzinami- można 
przeczytać w świadectwach zamiesz-
czonych w w/w publikacji.

Czcigodnym Jubilatom-ks. Roda-
kowi i Gościom życzymy odważnego 
podążania za Crystusem Wiecznym 
Kapłanem, bliskości Boga i ludzi 
oraz nieustannej opieki Św. Anny 
i Św. Prokopa w dalszej posłudze 
duszpasterskiej,a młodość ducha 
niech Wam nadal towarzyszy.

Maria Świerczek
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Święto św. Jakuba Apostoła ma 
w Brzesku rangę uroczystości. Jeden 
z pierwszych uczniów Jezusa jest bo-
wiem patronem najstarszego kościoła 
i miasta, które leży na szlaku jakubo-
wym zwanym Via Regia.

Uroczystość poprzedziło triduum 
modlitewne, które poprowadził ks. 
Jakub Kuchta, tegoroczny neopre-
zbiter pochodzący z Brzeska. – Ze św. 
Jakubem jest ściśle złączony duch 
pielgrzymowania – mówi kapłan, któ-
ry napisał pracę magisterską o kulcie 
św. Jakuba. – 
W Brzesku to 
przede wszyst-
kim uroczystość 
odpustowa, ale 
kult ten rozwija 
się intensywnie 
od kilkunastu 
lat, a zwłaszcza 
od ogłoszenia 
św. Jakuba pa-
tronem miasta. 
Br ze sko  ak -
tywnie uczest-
niczy w two-
rzeniu szlaku 
św .  Jakuba , 
który przebie-
ga przez Polskę 
ze wschodu na 
zachód – dodaje 
ks. Kuchta.

P o d c z a s 
tegorocznego 
odpustu świę-
towano również 
1. rocznicę na-

wiedzenia parafii przez obraz 
Pana Jezusa Miłosiernego 
oraz relikwie św. Faustyny 
i św. Jana Pawła II. – Tak 
się złożyło, że obraz przybył 
do nas na sam dzień odpustu 
parafialnego – mówi ks. prał. 
Józef Drabik.

W czasie Mszy św., której 
przewodniczył ks. inf. Adam 
Kokoszka, zostały wręczone 
medale św. Jakuba przyzna-
wane przez specjalną kapi-
tułę. – Nagradzamy wszyst-
kich, którzy w jakikolwiek 
sposób promują dziedzictwo 
związane ze św. Jakubem 
oraz udzielają się charyta-
tywnie – dodaje duszpasterz.

Medal św. Jakuba „Bo-
num operanti” otrzymali w tym roku 
Agata Podłęcka, Teresa Szydłowska, 
Ewelina Stępień, Iwona Mikołajek, 
Małgorzata Prusak, Krzysztof Szy-
dłowski. Wszyscy za szerzenie kultu 
św. Jakuba przez przygotowanie spek-
taklu „Szczęśliwej drogi – Buen Cami-
no”, Tomasz Mika za projekt medalu 
św. Jakuba, ks. Jakub Kuchta za pracę 
magisterską o patronie miasta oraz za 
udział w konferencjach naukowych 
poświęconych św. Jakubowi.

Po Eucharystii księża, siostry za-

konne i wierni świeccy przeszli wokół 
brzeskiego rynku w procesji z figurą 
św. Jakuba. – To zaszczyt móc nieść 
figurę patrona naszej parafii i miasta 
– mówią lektorzy, którzy na okazję pro-
cesji ubrali stroje pątników ze szlaku 
do Santiago.

Procesja zakończyła się błogosła-
wieństwem relikwiami św. Jakuba, 
które są przechowywane w kościele 
farnym w Brzesku. W modlitwie w ko-
ściele i na ulicach miasta pomagali mu-
zycy z orkiestr górniczej ze Świerklan 
oraz chór parafialny.

W tym roku w mieście odbyły się 
jeszcze we wrześniu Dni św. Jakuba. 
– W tym roku minie 10 lat od od-
tworzenia pierwszego i najstarszego 
w Polsce szlaku jakubowego, który 
biegnie przez Brzesko. W Krakowie 
będzie miała jeszcze miejsce konfe-
rencja naukowa. Powoli przygotowu-
jemy się do tego, żeby nasz kościół 
był diecezjalnym sanktuarium św. 
Jakuba. Jest zwyczaj, że na szlaku 
jakubowym w danej diecezji biskup 
może erygować jedno sanktuarium 
jakubowe. Mamy nadzieję, że takim 
będzie kościół św. Jakuba w Brzesku 
– mówi ks. Drabik.

Ks. Zbigniew Wielgosz
Przedruk z „Gościa Niedzielnego”

Mieszkańcy Brzeska uczcili św. Jakuba,
patrona najstarszej parafii i miasta
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30 sierpnia 2015 r. w parafii 
p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Brzesku - Słotwina odbył się odpust 
parafialny, w trakcie którego zakoń-
czyliśmy obchodzony od 3 maja 2014 
r. Rok Jubileuszowy Parafii. 

Mszę świętą odpustową odpra-
wił i homilię wygłosił Ordynariusz 
Diecezji Tarnowskiej Ks. Bp Andrzej 
Jeż. W trakcie uroczystości została 
poświęcona - srebrna sukienka, 
w którą przystrojono obraz Matki 
Boskiej Częstochowskiej i który zo-
stał umieszczony w głównym ołtarzu, 
nowy Sztandar Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej wykonany jako dar 
wieńczący Rok Jubileuszowy), oraz 
dzwon „Stanisław” upamiętniający 
pierwszego proboszcza parafii ks. Sta-

nisława Pękałę, którego 30 rocznica 
śmierci minęła w 2014 r., a w roku 
bieżącym 2015, przypada 100 lecie 
jego urodzin.

Ufamy, że Matka Boska Często-
chowska Patronka naszej parafii, 
a dla nas parafian „Słotwińska Pani”, 
będzie nam opiekunką, będzie do-
dawać siły, szczególnie w trudnych 
sytuacjach życiowych, rodzić nadzieję 
oraz orędować za nami do Swojego 
Syna Jezusa Chrystusa. 

Zakończę krótką relację z uroczy-
stości odpustowych i jubileuszowych 
na Słotwinie, modlitwą ułożoną do 
Matki Boskiej Częstochowskiej „Sło-
twińskiej Pani” przez naszą parafian-
kę Cecylię Jabłońską; 

Maryjo - Królowo naszych serc,
kwiatów i lasu 

Dziewico - nadziei, miłości,
cudownej przemiany i ocalenia,

Matko Syna ukrzyżowanego
i zhańbionego,

Matko Kościoła,
narodów i każdego z nas.

Opiekunko rodzin, samotnych,
opuszczonych i zdradzonych,

Usłysz modlitwę tych, co przed 
Twym obliczem proszą o łaski

Twojego Syna,
Naucz nas żyć miłością do Chrystusa, 

strzec jej i rozsławiać
Naucz nas ufać w miłość Boga Ojca 

i dobroć człowieka,
Święta Maryjo-Matko – ”Słotwińska 

Pani” – módl się za nami.

 Maria Górka

Odpust parafialny na Słotwinie



9 

N i e d z i e l -
ne popołudnie 
gromadzi nas 
w świątyni dedy-
kowanej Matce 

Bożej Częstochowskiej, gdy w przeży-
wanym roku jubileuszowym ofiarowa-
ny jest nam Koncert muzyki klasycznej 
i sakralnej... to dla nas dar sztuki...

Św. Jan Paweł II w liście do arty-
stów napisał:

Kościół potrzebuje sztuki, aby 
głosić orędzie, które powierzył mu 
Chrystus. Musi bowiem sprawiać, aby 
rzeczywistość duchowa, niewidzialna, 
Boża, stawała się postrzegalna, a na-
wet w miarę możliwości pociągająca. 
Musi zatem wyrażać w zrozumiałych 
formułach to, co samo w sobie jest 
niewyrażalne. Otóż sztuka odznacza 
się sobie tylko właściwą zdolnością 
ujmowania wybranego aspektu tego 
orędzia, przekładania go na język 
barw, kształtów i dźwięków... 

Kościół potrzebuje także muzyków.
Ileż utworów muzyki sakralnej zostało 
skomponowanych w ciągu stuleci przez 

twórców przenikniętych głębokim zmy-
słem tajemnicy!

Tysiące wierzących umacniało swoją 
wiarę muzyką, która wypływała z serc 
innych wierzących i stawała się częścią 
liturgii, a przynajmniej bardzo cenną po-
mocą w jej godnym sprawowaniu. Śpiew 
pozwala przeżywać wiarę jako żywiołową 
radość i miłość, jako ufne oczekiwanie na 
zbawczą interwencję Bożą. 

Dzisiejsze spotkanie dokonuje się 
niejako w przeddzień uroczystego 
przeniesienia do ołtarza głównego 
naszej świątyni wizerunku Matki 
Bożej Słotwińskiej. Tak przecież mi-
nione pokolenia nazwały omodlony 
obraz, będący kopią częstochowskiego 
wizerunku naszej Matki i Królowej. 
Oczekujemy więc na dzień odpustu 
parafialnego, kiedy z wysokości ołtarza 
Ona - Matka i Królowa popatrzy na 
nas, zgromadzonych w radości dzięk-
czynienia, odkrywających na nowo 
ten klimat szczęścia, który zawsze 
odnajdujemy w domu Matki.Będziemy 
wówczas słuchać ewangelicznej relacji 
o Jej wiernym trwaniu pod krzyżem... 

relacji Apostoła, który w naszym imie-
niu testamentem z krzyża otrzymał 
Matkę, a nas reprezentował jako Jej 
dzieci...Będziemy słuchać tych zdań, 
pamiętając, iż przejmująco świadczą 
o wypełnieniu raz jeden danego słowa: 
„Oto ja Służebnica Pańska...”

Ona, Dzieweczka z Nazaretu...
- Pokorna Służebnica Pańska...
- Oczekująca...
- Szukająca miejsca, gdzie się ma 
Chrystus narodzić...
- Adorująca w Betlejem Boga - swego 
Syna...
- Matka pasterzy i królów...
- Uciekająca przed Herodem do obcej 
ziemi...
- Szukająca z bólem serca zagubionego 
Jezusa...
- Matka cudownej przemiany w Kanie 
Galilejskiej...
- Bolesna z Drogi Krzyżowej...
- Zawsze wierna i pod krzyżem...
- Matka Kościoła w wieczerniku...
- Zasypiająca,
- Wniebowzięta i Ukoronowana – 
Królowa.

 Dla naszych ojców była: Czę-
stochowską, Kalwaryjską, Gidelską, 
Piekarską, Ostrobramską... a dla nas 
Słotwińską.

Ks. Tadeusz Bukowski
słowo wstępne do koncertu

14 czerwca 2015 r. w kościele Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej w Brze-
sku – Słotwina, odbył się Koncert 
Muzyki Klasycznej i Sakralnej pod 
patronatem, Starostwa Powiatowego 
w Brzesku. 

Organizatorem była parafia, której 
proboszczem jest ks. kan. Kazimierz 
Grych. Pomysł koncertu pochodzi od 
organisty parafii, Piotra Janiszew-
skiego. 

Koncert prowadził ks. Tadeusz 
Bukowski - dyrektor Muzeum Die-
cezjalnego, Diecezjalny Duszpasterz 
Środowisk Twórczych. Na organach 
grał - prof. dr hab. Krzysztof Latała, 
który jest pedagogiem w Międzyuczel-

nianym Instytucie Muzyki 
Kościelnej przy Uniwersyte-
cie Papieskim Jana Pawła II 
i Akademii Muzycznej w Kra-
kowie. Uczestniczył w licznych 
kursach mistrzowskich w za-
kresie gry organowej. Nagrał 
wiele płyt z utworami organo-
wymi J. S. Bacha i nie tylko.

Solistami koncertu byli: so-
pran: Jolanta Kowalska-Pawlikowska, 
laureatka Międzynarodowych konkur-
sów. Współpracuje z zespołem muzyki 
dawnej Capella Cracoviensis, z którym 
koncertowała w różnych krajach. Alt: 
Helena Poczykowska, specjalizuje 
się w wykonawstwie muzyki dawnej 
i współczesnej. Jako solistka i kamera-
listka koncertu je w kraju i za granicą. 
Tenor: Szczepan Kosior, śpiewak Ca-
pelli Cracoviensis, współpracuje m.in. 
z Zespołem Muzyki Dawnej FLORIPA-
RI z Zamku Królewskiego na Wawelu 
w Krakowie. Baryton: Radosław Rze-
pecki. Jest laureatem i finalistą wielu 
krajowych i zagranicznych konkursów 
wokalnych.

W programie koncertu znalazły się 
utwory - J.S. Bacha Preludium i Fuga 
C-dur, d-moll, F-dur, g-moll, B-dur, 
a - moll, oraz Eugene Gigout, które 
to utwory wykonał na organach prof. 
Krzysztof Latała. Natomiast soliści 
wykonali w partiach solowych oraz 
w duecie następujące utwory: G. Doni-
zetti - Duet „Ave Maria”, Ch. Gounod 
„Ave Maria”, G.Caccini – „Ave Maria”, 
F.Schubert - „Ave Maria”, Marchesi – 
“Ave Maria”, M. Lorenz – “Ave Maria”.

Pomimo upalnego i gorącego popo-
łudnia niedzielnego, na koncert przy-
szło bardzo dużo parafian jak i ludzi 
z sąsiednich parafii. Koncertem tym 
parafia chciała uczcić Matkę Boską 
Częstochowską, w Roku Jubileuszo-
wym parafii, która od 150 lat patronu-
je parafii w swoim Cudownym Obrazie 
Łaskami Słynącym. 

Mamy nadzieję, że to początek 
dobrej muzyki i śpiewu, o czym za-
pewniali organizatorzy i wykonawcy 
wspaniałego spektaklu. 

Maria Górka

Koncert muzyki klasycznej 
i sakralnej na Słotwinie
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Niecodzienni goście zjawili się 
w niedzielę 7 czerwca w naszej pa-
rafialnej sali teatralnej. To bajkowi 
bohaterowie - Królewna Śnieżka, 
siedmiu krasnoludków, zła macocha, 
myśliwy, królewicz - zaprosili na 
spotkanie wszystkie dzieci z okazji 
obchodzonego 1 czerwca ich dnia, który 
się nieco przedłużył.

 A dokładniej – to nauczyciele, 
personel świecki oraz rodzice z Pu-
blicznego Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi im. św. S. Faustyny 
w Brzesku pod opieką i kierownictwem 
siostry Dyrektor Renaty przygotowali 
i wystawili sztukę teatralną wzorowa-
ną na baśni braci Grimm „Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków” jako 
prezent z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy 
spektakl został wystawiony w środę 3 
czerwca dla podopiecznych przedszko-
la, a kolejny w niedzielę 7 czerwca dla 
wszystkich milusińskich z całej parafii.

Tuż po Mszy świętej z procesją, 
a przed niedzielnym obiadem, na to 
właśnie przedstawienie przyszła cał-
kiem spora grupa najmłodszych gości 
wraz z rodzicami. Ks. Proboszcz Woj-
ciech Werner witając widzów, wyraził 
nadzieję, że „będzie dużo uśmiechu 
i dobrej zabawy”.

 A jak było? Było nie dużo, 
ale bardzo dużo dobrej zabawy! 
Dzieci reagowały spontanicznie 
na to, co widziały na scenie i ko-
mentowały wydarzenia. Dziwiły 
się, że królewna już chce odpo-
cząć, podpowiadały bezradnemu 
królewiczowi, gdzie jest Śnieżka 
i że trzeba wreszcie dać jej całusa, 
wchodziły w dialogi z innymi po-
staciami. Wspierały też krasnali, 
które wprost podbiły serca małych 
i dużych widzów. A na zakończenie 
nie żałowały braw. Takie dziecięce 
zachowania, to najlepsza recenzja, 
jakiej może życzyć sobie każdy 
teatr, szczególnie ten dla dzieci, 

które są najbardziej wymagającymi, 
a zarazem szczerymi widzami. 

Bajkowe spotkanie z dziećmi odbyło 
się po raz piąty w parafii, stało się więc 
już tradycją, a zarazem stałym projek-
tem realizowanym przez nasze parafial-
ne przedszkole, którego głównym celem 
jest dawanie radości dzieciom, ale 
przede wszystkim – co mocno podkreśla 
siostra Dyrektor – integrowanie wspól-
noty przedszkolnej: rodziców, dzieci 
i pracowników. - W tym pomyśle chodzi 
o to, aby wszyscy poczuli się w naszym 
przedszkolu, jak w rodzinie. Zależy nam 
na tym, aby dominowała współpraca, 
a nie rywalizacja – wyjaśnia Siostra. 
– Jak co roku wszyscy podczas prób 
wzajemnie się wspierali, pomagali, 
doradzali, opracowując grę aktorską, 
szyjąc kostiumy, projektując dekoracje, 
wykonując scenografię. Czuło się, że to 
nasze, wspólne dzieło, że to „my” a nie 
„ja” – cieszy się siostra Renata.

Jakie były początki tego projektu?  
- Po rozpoczęciu pracy w tutejszym 
przedszkolu zastanawiałam się, co 
rodzice mogliby zrobić dla swoich dzie-
ci, które tak bardzo dużo dają im od 
siebie – uczestniczą w inscenizacjach, 
śpiewają, tańczą przy wielu okazjach 

– opowiada siostra Dyrektor - wtedy 
zrodził się pomysł, aby zagrać bajkę. 
Zdecydowaliśmy, że będzie to „Kop-
ciuszek”, wcześniej już jednorazowo 
wystawiony dla dzieci. W realizacji 
tego przedstawienia dużą pomocą słu-
żył i nadal to czyni pan Andrzej. 
Dbałam potem, aby kontynuować to 
wydarzenie, zachęcając do udziału 
w nim szczególnie rodziców dzieci roz-
poczynających edukację przedszkolną 
w naszej placówce – uzupełnia Siostra.

Oprócz „Kopciuszka” i tegorocznej 
„Królewny Śnieżki” dzieci obejrzały 
w latach poprzednich „Czerwonego 
Kapturka”, „Pinokia” i „Świniopasa”.

Cała wspólnota parafialna z ks. 
Proboszczem dziękuje organizatorom 
i realizatorom wszystkich spektakli: 
Siostrze Dyrektor i Siostrom Służeb-
niczkom pracującym w przedszkolu, 
nauczycielom, personelowi świeckiemu 
placówki oraz uzdolnionym aktorsko 
rodzicom za taki niezwykły, wymaga-
jący z ich strony wielu starań i wysił-
ku organizacyjnego, prezent z okazji 
Dnia Dziecka, połączony na dodatek 
z niespodzianką dla każdego dziecka 
wychodzącego z sali po spektaklu w po-
staci… słodkiego smoczka.

Małgorzata Toboła

Bajkowe odwiedziny 

Była Zielną, Siewną, Gromnicz-
ną... Zostały pieśni, legendy, obrazy, 
kapliczki przydrożne... zostały godzin-
ki...3 x dziennie szeptany Anioł Pań-
ski... Został Maj z litanią...Październik 
naznaczony różańcem...

Adwent z Jej roratnią świecą...
Zostało przebogate dziedzictwo sztuki 
sakralnej Jej dedykowane poprzez 
wieki.To dla Niej tworzyli poeci...To 
Jej piękno usiłowali ukazać najwięksi 
artyści: malarze, rzeźbiarze, graficy...To 
Jej dedykowali muzyczne dzieła kompo-

zytorzy każdej epoki, każdego stylu...
Zanim zasłuchamy się modlitewnie 

w prezentowane muzyczne kompozy-
cje, oczekując na powrót Słotwińskiego 
Obrazu do ołtarza, prośmy słowami 
Św. Jana Pawła II:

Matko ludzi i narodów, Ty która 
znasz ich cierpienia i nadzieje, która 
po macierzyńsku rozumiesz toczącą się 
w nich walkę między dobrem a złem, 
między światłem a ciemnością, usłysz 
naszą modlitwę i przybądź na ratunek 
twoim dzieciom w potrzebie...

I przybędzie - Kochająca Matka 
i Królowa...

Serdecznie życzę, aby to zdarzenie 
artystyczne stało się modlitwą naszych 
serc skupionych u stóp naszej Matki 
i Królowej. W takim duchu koncertują 
dzisiaj nasi artyści... W takim duchu 
przywołam jeszcze - przerywając nurt 
koncertu - słowa modlitwy naszych 
poetów.

Szczęść Boże na obfite owoce tych 
przeżyć.
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Zamek w Dębnie to miejsce nie-
zwykłe, pełne historii, ludzi, dat 
i wydarzeń. To miejsce 
historii tej najdawniej-
szej dobrze nam znanej 
ze szkolnych podręcz-
ników, ale również tej 
współczesnej, która 
zapisana jest w naszej 
pamięci, a którą dzisiaj 
tworzymy my sami, 
ku pamięci przyszłych 
pokoleń.

Niewątpliwie ta-
kim doniosłym wyda-
rzeniem było otwarcie 
w czasie wakacji wy-
stawy Andrzeja Trybul-
skiego zatytułowanej 
„ Przegląd Twórczości 
z Okazji Siódmej Deka-
dy Życia Autora”. Wy-
stawa ta miała miejsce 
na z,amku w Dębnie 
w ramach obchodów 
XI Świętojańskiej Nocy 
Muzealnej.

Andrzej Trybulski 
to architekt, urbani-
sta, pedagog, grafik, 
członek Stowarzyszenia 
Architektów Polskich 
(SARP). Urodzony 14 
stycznia 1945 roku 
w Tarnowie, student 
Politechniki Krakow-
skiej. Studiował na 
Wydziale Architek-
tury, odbył również 
studia podyplomowe 
w zakresie konserwacji 
zabytków, architektu-

ry i urbanistyki u profesora 
Wiktora Zina w 1996 roku. 
W swoim dorobku zawodowym 
posiada liczne plany zagospoda-
rowania przestrzennego gmin 
i miast byłego województwa 
tarnowskiego. Oprócz takich 
projektów architektonicznych, 
których jest autorem, jak ada-
ptacja wnętrz hoteli „ Cristal 
Park” w Tarnowie i „ Unitra” 
w Polańczyku oraz adaptacja 
poddaszy, wnętrz i elewacji gmachów 
sądów w Tarnowie, Brzesku i Bochni. 
Znaczący udział w jego twórczości 
stanowi sztuka sakralna. Według 
projektów Andrzeja Trybulskiego 
została wybudowana dzwonnica przy 
kościele XX Filipinów, remont i mo-
dernizacja obiektów i wnętrz klasz-
tornych Kamedułów w Srebrnej Górze 
w Krakowie. Modernizacja katedry 

p.w. NMP w Odessie, projekt wnętrza 
i wyposażenia kościoła MM Kolbego 
w Tarnowie a ostatnio kapliczka MB 
w Skrzyszowie - Zabagniu i świętego 
Józefa w Skrzyszowie - Bieńkówce.

Andrzej Trybulski należy do nie-
licznej grupy architektów, którzy 
mogą się pochwalić swoim dorobkiem 
w dziedzinie sztuk plastycznych. Jest 
on autorem ponad 200 plakatów, 

projektował pieczęcie 
parafii, szaty graficz-
ne kilkunastu książek 
i kilkudziesięciu wy-
dawnictw. Jest współza-
łożycielem i redaktorem 
graficznym ogólnopol-
skiego czasopisma Ko-
misji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa 
Młodzieży „ Wzrastanie” 
(1986 - 1990).Od począt-
ku istnienia parafii MM 
Kolbego w Tarnowie 
(1979) corocznie pro-
jektuje Ciemnie i Grób 
Pański. W swoim dorob-
ku posiada projekty me-
dali, okolicznościowych 
stempli pocztowych 
i wielu scenografii sztuk 
teatralnych. Jego prace 
graficzne i malarskie 
znajdują się w licznych 
kolekcjach prywatnych 
w Anglii, Francji, Niem-
czech, Polsce, Włoszech 
oraz w archiwach Waty-
kańskich.

Obok tak znaczą-
cego dorobku Andrzeja 
Trybulskiego nie można 
przejść obojętnie. Warto 
zapoznać się a dorob-
kiem dzisiaj już sie-
demdziesięcioletniego 
niezwykłego artysty.

Dariusz Dzierwa

Architekt z Tarnowa
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Nowe wiersze Dariusza Dzierwy
Noc Świętojańska na zamku w Dębnie

Dalekie powracają wspomnienia
Mroczne czasy i dzieje
Palą się ogniska na polanach
Kwiat paproci kwitnie w lesie
Szczęśliwy kto go dzisiaj znajdzie
Dziewczęta uwiły pachnące ziołami wianki
Na swoje skronie je nakładają jak świtezianki
Może w tą noc baśniową
Któryś chłopiec mocniej przytuli je do siebie
Na zamkowym dziedzińcu kamienne schody
Krużganki i mroczne lochy
Z różnych stron przybywają
Zbrojni rycerze damy dworu i paziowie
Gra muzyka tańczą cienie
Piją wino czasu mają niewiele
Płacze dziewczyna z jasnym długim warkoczem
Bo nieszczęśliwą miłość spotkała
Na swojej drodze o poranku w ogrodzie
Palą się ogniska na polanach
Kwiat paproci kwitnie w lesie
Wszystko tak jak dawniej
Na jawie się dzieje
Taką dzisiaj w sobie magiczną ma moc
W Dębińskim zamku ta Świętojańska Noc

Anioły

Anioły w moim mieście
Przylatują na wiosnę ze Słotwińskiego lasu
Długo szybują nad domami
Zanim usiądą na ławkach
W samym centrum miasta
I na schodach tuż obok pomnika świętego Floriana
Lubią wtedy wygrzewać się na słońcu
I pióra układać na swoich śnieżnobiałych skrzydłach

Anioły w moim mieście 
Chodzą po ulicach parami 
Zaglądają ciekawie ludziom do okien
 Z dziećmi na podwórkach grają w klasy
 I chętnie bawią się z nami w chowanego

Anioły w moim mieście
Bywają czasami bardzo smutne
Gdy jesień przychodzi za wcześnie
Na jedno człowieka zbyt krótkie
I anioła bardzo długie życie

Rozmowa

Chciałem porozmawiać z kamieniem 
Długo na tą rozmowę czekałem 
I nic się nie wydarzyło 
Milczenie kamienia jest prawie doskonałe 
Za każdym razem wygląda tak samo 
Objawia się długą ciszą

Chciałem porozmawiać z kamieniem
Zapytać się ile ludzkich pokoleń pamięta 
Czy serce naprawdę można mieć z kamienia 
Kiedy kamienie wołają gdy ludzie milczą
Co się z nami stanie gdy kiedyś tu po nas 
Nawet kamień na kamieniu nie pozostanie
Chciałem porozmawiać z kamieniem
To nieprawda że kamienie milczą
One przez nas ciągle rzucane na szaniec
Stają się cichą modlitwą
Którą jedynie Bóg cierpliwie wysłuchuje
Gdy ludzie z pokolenia Kaina
Jak kamienie zawzięcie milczą
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9 maja 2015 r. grupa 33 osób 
wyruszyła w podróż – kierunek: 
Polska Północna. Byli to członkowie 
Uniwersytetu III wieku oraz człon-
kowie PTTK. Grupie przewodzili 
Prezes Cecylia Jabłońska oraz ks. dr 
Andrzej Jedynak. Autobusem prze-
mierzyliśmy Polskę, jakże piękną 
o tej porze roku, zieloną i pachnącą. 

Pierwszym miastem do zwiedza-
nia była Łęczyca. Tu zwiedzaliśmy 
najpiękniejszą w Polsce świątynie 
romańską z XII w., Kazimierzowski 
Zamek, mury obronne i wysłuchali-
śmy legendy o „Borucie”. W pobliskiej 

miejscowości Piątek, gdzie znajduje 
się geometryczne centrum Polski 
zrobiliśmy sobie zdjęcia. W Toru-
niu, mieście Mikołaja Kopernika 
zwiedziliśmy Starówkę – bramy 
i baszty, mury obronne, spichlerze, 
Krzywą Wieżę, Stary Rynek z Ratu-
szem, obiekty sakralne, Dwór Artu-
sa a także wiele innych ciekawych 
miejsc. Niecodziennym, wyjątkowym 
zdarzeniem była nasza wizyta w Ra-
dio Maryja, gdzie spotkaliśmy Ojca 
Dyrektora Rydzyka, który pokrótce 
opowiedział nam, co zbudował i komu 
to służy. 

Potem był Ciechocinek – miasto 
kurort. Zwiedzaliśmy unikatową 
i największą w Europie konstrukcję 
drewnianą do odparowania wody 
z solanki tzw. tężnie. Ich podstawę 
stanowi ok. 7 tys. wbitych w ziemię 
dębowych pali, na których umieszczo-
no świerkowo-sosnową konstrukcję 
wypełnioną tarniną. Po niej spływa 
solanka, która pod wpływem słońca 
i wiatru intensywnie paruje. Wokół 
tężni tworzy się bogaty w jod mikro-
klimat, tworzący naturalne, lecznicze 
inhalatorium. 

W kolejnym dniu zwiedzaliśmy 
zamek Anny Wazówny w Golubiu 
Dobrzyniu oraz pola grunwaldzkie. 
Po drodze zajechaliśmy do Gietrz-
wałdu – miejscowości leżącej w zie-
mi warmińskiej. Jest ona słynna 
z objawień NMP, które do tej pory 
jako jedyne na ziemiach polskich 
zostały oficjalnie uznane przez wła-
dze kościelne. Tu Maryja ukazywała 
się w dwom dziewczynkom prosząc 
o modlitwę różańcową.

W Chełmnie, jedynym w Europie 
mieście zachowanym z prostokątnym 
układem ulic, w kościele farnym, 
p.w. Wniebowzięcia NMP, znajdują 
się relikwie św. Walentego – patrona 
zakochanych. 

W Malborku zwiedzanie rozpo-
częliśmy od zamku dawnej siedziby 
władz Zakonu Krzyżackiego, który 
został wpisany na Listę Światowe-
go Dziedzictwa Kulturowego. Zaś 
Święty Gaj to domniemane miejsce, 
gdzie 23 kwietnia 997 r. z rąk pogan 
poniósł męczeńską śmierć biskup 
praski Wojciech Sławnikowic – ka-
nonizowany w 999 r. - niosąc Prusom 
Słowo Boże Na wymienionym miej-
scu stoi niewielki kościółek. Trochę 
dziwiło nas małe zainteresowanie 
tym tak ważnym miejscem. Nawet 
brakowało dobrego oznakowania. 

W środę i czwartek. wraz z prze-
wodnikiem zwiedzaliśmy Trójmia-
sto. Spacerowaliśmy Drogą Królew-
ską, podziwialiśmy piękne kamie-
niczki, odbywaliśmy rejs statkiem na 
Westerplatte. W Oliwie zwiedzaliśmy 
katedrę i słuchaliśmy koncertu or-
ganowego. Następnie zwiedzaliśmy 
Sopot. W drodze powrotnej zaje-
chaliśmy gościnnie do ks. kanonika 
Juliana Nogi, byłego proboszcza pa-
rafii p.w. św. Kazimierza w Gdańsku 
Zaspie, który pochodzi z Gromnika, 
a na Pomorzu spędził już 50 lat swo-
jego życia. Wspomnę tylko, że aktu-

Poznajemy nasz kraj
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alnie proboszczem w Gromniku jest 
ks. dr Andrzej Jedynak, który z nami 
podróżował. Ks. Julian przewodzi 
stowarzyszeniu Domu Opieki „Złota 
Jesień”, który sam zbudował. W jego 
skład wchodzą: Dom Opieki „Złota 
Jesień”, Dom Pomocy Społecznej, 
Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny 
oraz Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuń-
czy. Aktualnie przebywa tu 200 osób, 
z czego 80% to ciężko chorzy.

W  Strzelnie zwiedzaliśmy m.in. 
rotundę i słynne romańskie kolumny 
z 1170 r. Średniowieczne Strzelno 
jest warte nawet najdalszej podróży. 
Jest jednym z najstarszych osiedli 
na Kujawach. Na wzgórzu zakonni-
ce norbertanki wzniosły kamienną 
rotundę i bazylikę na planie krzyża 
łacińskiego, w której kunszt średnio-
wiecznych mistrzów budowlanych 
i rzeźbiarzy osiągnął najwyższe 
szczyty. Następnym obiektem, który 

zwiedzaliśmy była Bazylika Mat-
ki Bożej Bolesnej Królowej Polski 
w Licheniu – to największy kościół 
w Polsce, znany wielu czytelnikom, 
więć nie będę przytaczać szczegó-
łów. Na trasie mieliśmy Gniezno 
– pierwszą stolicę Polski. Zobaczyli-
śmy tu katedrę, gdzie w podziemiach 
pochowano św. Wojciecha. Godnym 
obejrzenia zabytkiem romańskim 
są Drzwi Gnieźnieńskie – przedsta-
wiające sceny z życia tego świętego. 
Na trasie wycieczkowej spotkaliśmy 
Ojca Jana Górę ( znamy Go z Jam-
nej). Pola Lednickie rozciągają się 
jak okiem sięgnąć na brzegu jeziora 
Lednica. Tu od 1997 r. pod Bramą 
Rybą gromadzą się co roku dziesiątki 
tysięcy młodych ludzi na modlitew-
nych spotkaniach.

Następnie przenieśliśmy się do 
Ostrowa Lednickiego – najwięk-
szej z 5 wysp na jeziorze Lednica. 

Poruszaliśmy się po wyspie, która 
jest najbardziej prawdopodobnym 
miejscem Chrztu Polski. 

Wyjazd ten był wspaniałą lekcją 
geografii, a z całą pewnością historii. 
Codziennie dotykaliśmy przeszłości 
naszego narodu. Historii pięknej, ale 
i trudnej, naznaczonej wieloma dra-
matycznymi chwilami. Pogłębialiśmy 
wiedzę o zamkach, rycerzach, broni, 
świątyniach i  średniowiecznych 
obyczajach.

To wszystko się nam udało dzięki 
wspaniałym ludziom, którzy nam 
przewodzili. Ks. dr Andrzej Jedynak 
dbał o nasza stronę duchową. Zdjęcia 
wykonywali Andrzej Kurtyka i Jasia 
Bodziony. Nad całością czuwała nie-
ustannie Celinka Jabłońska. Dzięki 
Wam za to!  

Emilia Zydroń

Kontynuując pomoc prawną roz-
poczętą przez obecnego Europosła 
Edwarda Czesaka, Poseł na Sejm RP 
URSZULA RUSECKA zaprasza na 
bezpłatne porady prawne. 

Porady mają na celu pomoc osobom 
najuboższym, osobom które same nie 
potrafią rozwiązywać problemów życia 
codziennego lub potrzebują prawnego 
wsparcia merytorycznego w dziedzi-
nach prawa cywilnego, administracyj-
no-finansowego, prawa pracy i prawa 
rodzinnego.

W obecnej sytuacji geopolitycznej, 
Poseł na Sejm RP Urszula Rusecka, 
poświęca szczególną uwagę negatyw-

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościo-
łowi w potrzebie jak co roku przeprowadza  
zbiórkę zużytego sprzętu elektronicz-
nego i elektrycznego na terenie Diecezji 
Tarnowskiej. Dochód z tej akcji jest prze-
znaczony na realizację projektów  prowa-
dzonych przez misjonarzy (budowa kaplic, 
szpitali, szkół, studni).  Zbiórka tego sprzętu 
rozpocznie się w naszej diecezji od 3 listopa-
da. Już teraz informujemy, aby ewentualnie 
przygotować zużyty sprzęt, a o szczegółach 
i dokładnej dacie zbiórki w każdej parafii 
będziemy poinformowani.

nym skutkom migracji zarobkowej Po-
laków  i problemom rodzin dotkniętych 
skutkiem „eurosieroctwa”, oferując 
pomoc specjalistów w tej dziedzinie.

Porady prawne udzielane są 
w każdy piątek po wcześniejszej reje-
stracji w biurze poselskim osobiście lub 
pod numerem telefonu 14 68 63 203.

Kontakt:
Biuro Poselskie w Brzesku
Okocimska 2, 32-800 Brzesko

Dyżur poselski poniedziałek, środa, 
piątek w godz. 10:00-13:00
e-mail: biuro@urszularusecka.pl

Bezpłatne, poselskie porady prawne

mailto:biuro@urszularusecka.pl
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 Kolejna „okrągła”, bo już 35 –let-
nia rocznica powstania i działalności 
NSSZ „Solidarność ” w Brzesku była 
obchodzona 13 września nie tylko 
w atmosferze rozpoczętych dawno 
oczekiwanych zmian społeczno – po-
litycznych w naszym kraju, ale także 
odejścia do wieczności ludzi, którzy ten 
Związek i to środowisko tworzyli i pro-
wadzili na Ziemi Brzeskiej. Mam w pa-
mięci nie tylko śmierć (04.08.2015) 

Zbigniewa Dulemby, jednego z liderów 
brzeskiej „Solidarności”, której struk-
tury zakładał w 1980 r. i prze wiele lat 
był prześladowany przez komunistów, 
ale także niespodziewaną przed-
wczesną śmierć (05.09.2014 r.) Ireny 
Ślusarczyk, przewodniczącej „Solidar-
ności” w największym zakładzie pracy 
naszego powiatu – Samodzielnym Pu-
blicznym Zespole Opieki Zdrowotnej. 

Tak się złożyło, że odrodzenie 
„Solidarności” i prowadzenie tego tak 
ważnego dla całej Ziemi Brzeskiej 

oddziału zbiegło się z objęciem przeze 
mnie probostwa w parafii św. Jakuba 
i urzędu dziekana dekanatu brze-
skiego. Wspominam z wdzięcznością 
liczne kontakty i wspólne działania 
z okazji rocznic solidarnościowych, czy 
uroczystości narodowych organizowa-
nych przez nich lub z ich aktywnym 
udziałem. Obserwowałem zabiegi 
mające na celu umieszczenie na obec-
nym Skwerze ks. Kazimierza Kopacza 
tablicy „Solidarności”, która, zanim na 
stałe wpisała się w krajobraz naszego 
miasta i została zaakceptowana – była 
przedmiotem kilkakrotnych wandal-
skich działań.  Pani Ireno, Dziękuję!

Rocznicowa, niedzielna liturgia 
w brzeskiej Farze o godz.12:00, kiedy 
gromadzi się najwięcej młodych mał-
żeństw z dziećmi i młodzieży, była 
z pewnością dla nich dobrą lekcją 
patriotyzmu i troski o naszą Ojczyznę. 
Liczne medale, statuetki i dyplomy, 
którymi udekorowano i nagrodzono 
najbardziej zasłużonych członków 
i sympatyków „Solidarności”, zebra-
nych po Mszy św. w Centrum Kultu-
ralno – Bibliotecznym, będą zachętą do 
dalszej służby dla Ojczyzny. Przypomi-
na się – jakże wciąż aktualny – hymn, 
który znowu śpiewaliśmy: 

Solidarni, nasz jest ten dzień. 
Zjednoczmy się!

Ks. Zygmunt Bochenek

Solidarni, nasz jest ten dzień. Zjednoczmy się!

Przewodniczący „Solidarności” Małopolskiej Wojciech Grzeszek i śp. Irena Ślusarczyk

mailto:%25.09.@014
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Nowy blask kościoła w Uszwi
W długą i bogatą historię para-

fii Uszew wpisuje się kolejne waż-
ne wydarzenie, które miało miejsce  
2 sierpnia 2015 r. Podczas uroczystej 
sumy ordynariusz diecezji tarnow-
skiej bp Andrzej Jeż poświęcił nowe 
witraże i odnowiony kościół. Warto 
przypomnieć, że uszewska świątynia 
p.w. św. Floriana Męczennika została 
wzniesiona w I połowie XIX po pożarze 
pierwszego drewnianego kościoła p.w. 
Wszystkich Świętych. Na przestrzeni lat 
była ona poddawana różnym zabiegom 
renowacyjnym. Jej obecny wygląd jest 
rezultatem prac remontowych, które 
trwały przez ostatnie 18 lat z  inicjaty-
wy proboszcza parafii ks. prałata Jana 
Kudłacza. Dzięki jego zaangażowaniu 
oraz dobrej woli parafian w wizerunku 
i otoczeniu kościoła zaszły duże zmia-
ny, m.in.: osuszono mury,  wykonano 
elewację, odnowiono polichromię, ołta-
rze, wymieniono dach, posadzkę, ławki 
i okna.– Wszystko zrobiliśmy własnymi 
siłami dzięki wielkiej ofiarności parafian 
– podkreśla ks. Jan Kudłacz. /cyt. za 
ks. Z. Wielgosz „Niewidzialne światło”/  
Uwieńczeniem tych wysiłków było 
umieszczenie w oknach witraży, które 

nadały nowego bla-
sku odnowionemu 
wnętrzu zabytkowej 
świątyni. Zostały one 
zaprojektowane przez 
p. Piotra Ostrow-
skiego  i wykonane 
w Krakowskim Za-
kładzie Witraży S.C. 
Żeleński. Znaleźli się  
na nich współcześni 
święci i błogosławie-
ni, którzy są związani 
z regionem oraz z ży-
ciem parafii Uszew. 
W prezbiterium obok 
wizerunków innych 
męczenników: św. 
Stanisława ze Szcze-
panowa, św. Andrzeja 
Boboli oraz patrona 
kościoła św. Floriana 
w głównym ołtarzu 
znajduje się witraż 
z postacią bł. ks. Ro-
mana Sitki, męczen-
nika z Oświęcimia.

cd. na stronie 22
Bł. Karolina Kózka

Św. Faustyna KowalskaBł. Maria Teresa Ledóchowska
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Było to 6 września 2009 roku, pod-
czas VIII Diecezjalnego Święta Chleba 
w Brzesku. Tegoroczne obchody były 
XIV… Jednym z zaproszonych gości 
był wówczas Prezydent, Lech Kaczyń-
ski. W zastępstwie przysłał Podsekre-
tarza Stanu w jego kancelarii, Andrze-
ja Dudę… Czy mogliśmy przypuszczać, 
że ten człowiek zostanie wybrany na 

Prezydenta kilka lat później?.. I że na-
sze małopolskie województwo ma w tym 
swój bezpośredni udział?.. Czas płynie… 
Zdjęcie, które zamieszczamy poniżej, 
pokazuje dzisiejszego Prezydenta w to-
warzystwie biskupa tarnowskiego Wik-
tora Skworca, którego nie ma w diecezji 
też od kilku lat, oraz wiele osób z władz 
miasta, cechu. Jest też obecny nasz 

brzeski europoseł, Edward Czesak… 
W księdze pamiątkowej Cechu 

Rzemiosł Różnych Andrzej Duda na-
pisał:  Z serdecznymi pozdrowieniami 
od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, 
pana Prezesa Lecha Kaczyńskiego, po-
dziękowaniami i gratulacjami z okazji 
VIII Diecezjalnego Święta Chleba 
w Brzesku z najlepszymi życzeniami 
pomyślności i sukcesów dla społecz-
ności rzemieślniczej Brzeska.

Krystyna Przybyło

Czy pamiętacie, że…

15 września br. uczniowie Liceum 
Akademickiego Korpusu Kadetów 
w Łysej Górze wraz z dyrektorem 
placówki ks. płk. dr Markiem Weso-
łowskim oraz nauczycielami: dr inż. 
Andrzejem Capikiem i dr Piotrem 
Dudą gościli w studio TV „Trwam”. 

Przedstawiciele szkoły zostali 
zaproszeni przez ks. dr Antoniego 
Balcerzaka, redaktora TV „Trwam” do 
wzięcia udziału w programie „Ze szkol-
nej ławki”. Audycja ta jest comiesięcz-
nym przedsięwzięciem ukazującym 
katolickie szkoły oraz placówki opiera-
jące wychowanie na katolickiej nauce 
społecznej. W programie Na żywo ka-
deci i grono pedagogiczne przedstawili 

profil szkoły, nie 
zapominając za-
razem o swoich 
sukcesach.

Po  nagra -
niu programu, 
dzięki życzli-
wości dyrekcji 
TV  „Trwam” 
i „Radia Mary-
ja” uczniowie 
zwiedzili siedzi-
bę radia i tele-
wizji, poznając 
specyfikę pracy 
dziennikarskiej. 
Podczas naszej 

Kadeci w TV Trwam
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„Nic się nam nie należy, ale wszyst-
ko zależy od nas”.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy postanowili wspólnie z nami 
oddać należyty hołd i szacunek po-
wstańcom Warszawy na corocznych 
uroczystościach rocznicowych w Ja-
downikach. Dziękuję pocztom sztan-
darowym OSP Jadowniki, Towarzy-
stwu Miłośników Ziemi Jadownickiej, 
Jednostce Strzeleckiej 2059 „Strzelec” 
z Brzeska pod dowództwem Pana 
Mirosława Króla, Drużynie Harcer-
skiej „Jadowici” z Jadownik. Dziękuję 
Przewodniczącemu Zarządu tereno-

wego Prawo i Sprawiedliwość Panu 
Stanisławowi Pacura, Radnej Powiatu 
Brzesko Pani Justynie Wójtowicz-
-Woda, radnym rady miejskiej Panu 
Krzysztofowi Boguszowi i Jerzemu Ga-
wiakowi, Sołtys Sterkowca Pani Zofii 
Słonina, uczniom szkół podstawowych 
z opiekunką Panią Iwoną Grochola, 
kibicom Wisły Kraków, paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich, Caritasowi, Akcji 
Katolickiej, werbliście Mateuszowi, 
trębaczowi Andrzejowi, Jadzi, Mary-
si, Michałowi, Zbyszkowi, Bartkowi 
z Rady Sołeckiej, Mateuszowi Fran-
czykowi,  Panu Januszowi - kamerzy-

ście oraz wszyst-
kim tak licznie 
zgromadzonym 
m i e s z k a ń c o m 
i gościom!  Wiecz-
na Chwała Boha-
terom, Powstań-
com Warszawy!  
Pozdrawiam!

 Jarosław Sorys
Sołtys

Michał Krzywda   
członek Rady 

Sołeckiej 
w Jadownikach

Podziękowanie za udział w rocznicy
powstania warszawskiego

wizyty założyciel „Radia Maryja” i TV 
„Trwam” Ojciec dr Tadeusz Rydzyk 
przedstawił historię powstania roz-
głośni i telewizji, wskazując m.in. na 

wielkie wsparcie Ojca Świętego Jana 
Pawła II. W trakcie spotkania zachęcał 
młodzież do wytrwałej nauki i pracy 
nad sobą dla dobra Boga i Ojczyzny. 

Kadeci zaznajomili się także z ofertą 
i bazą dydaktyczną Wyższej Szkoły Kul-
tury Społecznej i Medialnej w Toruniu. 

Piotr Duda

Na zdjęciu od lewej: grupa kadetów, nauczyciele: Piotr Duda, Andrzej Capik i dyrektor ks. Marek Wesołowski
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Dwudziestokilkuletni Michał Ra-
dziwił, który mieszka w Ursynowie 
– dzielnicy Warszawy stał się znany 
w całym kraju. Najpierw niespodzie-
wanie został radnym w swej dzielnicy, 
a po dziesięciu miesiącach zaskoczył 
wszystkich, bo zrezygnował z mandatu 
radnego wstępując do seminarium du-
chownego. Tak mówił o tym dziennika-
rzowi lokalnego portalu 
Haloursynów.pl:

Zostałem przyjęty do 
Zgromadzenia Księży 
Misjonarzy św. Win-
centego a’ Paulo, który 
mieści się w Krakowie. 
Do decyzji dojrzewa-
łem kilka lat. Miałem 
w tym czasie wiele in-
nych zadań do wykona-
nia. Wspaniała rodzina, 
harcerstwo, studia na 
Politechnice, Rada Dziel-
nicy, parafia – poprzez te 
wszystkie doświadczenia 
Bóg mnie do tego przygo-
tował. Owoce niektórych 
działań widzę już teraz, 
choć lwia część jest jesz-
cze przede mną zakryta. Tylko Pan 
Bóg wie, do czego były mi te wszystkie 
historie potrzebne.

Wielu chłopców i dziewcząt za-
daje sobie pytanie: Jakie jest moje 
powołanie? Moi rówieśnicy wchodzą 
w etap życia, kiedy przejmują od-
powiedzialność za rozmaite obszary 
życia, zakładają rodziny, niektórzy idą 
na studia, do pracy, do polityki. Ja 
Miłością Bożą zostałem wezwany do 
seminarium… Żadnego powołania nie 

należy się bać. Zachęcam do tego, żeby 
słuchać codziennie Słowa Bożego, bo 
ze słuchania rodzi się mądrość. Wtedy 
łatwiej jest dokonać wyboru.

Na pytanie: Jak oceniasz ten 
kilkumiesięczny okres pracy jak 
samorządowiec – odpowiedział: 
Fenomenalna przygoda! Dziś mogę 

powiedzieć, że startując w wyborach 
miałem marne pojęcie o roli radnego. 
Teraz wiem, na co tak naprawdę mam 
wpływ bezpośredni, a na co mogę 
oddziaływać pośrednio… Na prośby 
moich sąsiadów pisałem interpelacje, 
zaprojektowałem stanowisko ws. syste-
mu zbioru odpadów, zbierałem podpisy 
pod petycją, rozmawiałem z liderami 
środowisk szukając ich wsparcia 
w działaniach. Nic z tych rzeczy by się 
nie odbyło bez wsparcia mojej rodziny 
i zapalonych mieszkańców Zielonego 
Ursynowa. Wielkim wyzwaniem dla 
mnie była sytuacja w ursynowskiej 
oświacie – szczególnie utkwiły mi 
w pamięci spotkania z uczniami, rodzi-
cami i dyrekcją CIX LO. (wg portalu 
Polityce.pl z 20.09.2015 r.)

Jak podaje „Gość Niedzielny”(nr 
38) podobną decyzję podjęło po waka-
cjach 205 młodych wstępując do semi-
nariów zakonnych i 725 do seminariów 
diecezjalnych. Wśród przyjętych do 
naszego tarnowskiego seminarium jest 
mieszkający opodal Brzeska, Janek, 
który po maturze przez kilka miesięcy 
pełnił w swej miejscowości odpowie-
dzialną funkcję sołtysa.

Warto przypomnieć, że po waka-
cjach rozpocznie w Krakowie drugi 
rok swej działalności seminarium 35+, 

przeznaczone dla kandydatów powyżej 
tego wieku. W poprzednim roku zgłosi-
ło się do niego ponad 30 osób, z czego 
przyjęto 9. Byli wśród nich także 
tacy, którzy ukończyli studia świeckie 
i wdowcy. Biskup Ryś odpowiedzialny 
za to nowe seminarium obiecuje, że 
będzie to formacja inaczej prowadzona, 
ale „nie drugiej kategorii”.

Interesujmy się i popie-
rajmy inne inicjatywy na 
rzecz budzenia powołań, 
także zakonnych. Należy 
do nich m.in. adopcja na 
odległość  prowadzona 
przez Zgromadzenie misyj-
ne Księży Rogacjonistów, 
ul. Siostry Faustyny 13,30 
607 Kraków. Polega na 
modlitwie i złożeniu do-
browolnej ofiary na rzecz 
Seminarium Rogacjonistów 
w Krakowie. Konto: 92160 
010390002003226281150

Wspierajmy także powo-
łania żeńskie. Mało o nich 
się mówi i chyba za mało 
modlimy się za Siostry. To, 

że w Brzesku i w dekanacie pracują 
siostry kilku zgromadzeń też nas do 
tego zobowiązuje!

Na zakończenie podajemy z ra-
dością, że pochodząca z obchodzą-
cej w tym roku wiele jubileuszy pa-
rafii Matki Bożej Częstochowskiej 
w Brzesku – Słotwinie Siostra 
Maria Sylwia Baron po kilkulet-
niej wstępnej formacji złożyła 
pierwsze śluby zakonne w Zgro-
madzeniu Służebniczek Najświęt-
szej Maryi Panny Niepokalanie 
Poczętej. Gratulujemy Czcigodnej 
Siostrze tego osiągnięcia i życzy-
my wytrwałości w przygotowaniu 
do ślubów wieczystych.

Nasza odpowiedzialność za Kościół i Ojczyznę 

Modlitwa powołaniowa

O Jezu, Dobry Pasterzu,
Ty w nieskończonej miłości
powiedziałeś:
„Pójdź za Mną, naśladuj mnie!”
Proszę, naucz mnie
rozpoznawać swoje
powołanie życiowe
i pozwól go dobrze realizować
na Twoją chwałę i pożytek ludzi.
Amen



20

Od kilku lat spotykamy na ła-
mach prasy i w innych mediach 
liczne informacje o żołnierzach 
wyklętych, których w  czasach 
komunizmu otaczała zmowa 
milczenia albo nazywano ich 
reakcyjnymi bandytami i  za-
przysięgłymi wrogami Polski 
Ludowej.  Najczęściej  mówi 
się o  dwu postaciach. Są nimi 
rotmistrz Witold Pilecki – dwu-
krotny dobrowolny więzień 
Auschwitz i  młodziutka ( 17 
lat) bohaterska sanitariuszka 
Danusia Siedzikówna, ps. „Inka” 
z Podlasia, rozstrzelana w 1946 
r., której grób odkryto przed 
kilku miesiącami w  Gdańsku, 
a w sierpniu postawiono jej tam 
pomnik.

W tym przywracaniu pamię-
ci o bohaterach uczestniczy tak-
że nasza Ziemia Brzeska. Spo-
śród wielu pełnych poświęcenia 
osób, wydaje się, że największe 
zasługi ma archiwistka z Tarno-
wa, długoletnia dyrektor tamtejszego 
Archiwum Państwowego, dr historii, 
Maria Żychowska, autorka wielu opra-
cowań z dziejów walki z hitlerowskim 
i  sowieckim okupantem w  czasie II 
wojny światowej i po jej zakończeniu 
na obszarze dawnego Województwa 
Tarnowskiego. Kilkakrotnie publiko-
waliśmy jej teksty w  KnU, ostatnio 
w nr. 71,72 z 2008 roku. Była to relacja 
o Józefie Jachimku z Radłowa, który 
działał także na terenie 
Brzeska i tu była więziona 
jego rodzina. Publikacja 
Marii Żychowskiej to ob-
szerne studium historycz-
ne w  siedmiu rozdziałach 
na ponad 300 stronach. 
Firmuje ją krakowski od-
dział Instytutu Pamięci 
Narodowej. Ukazała się 
w 2015 roku. W niniejszej, 
nie naukowej, a  popular-
nej recenzji, ograniczę się 
do przedstawienia jedynie 
niektórych wątków. Tekst 
ten można także nazwać 
streszczeniem niektórych, 
bardziej aktualnych dla 
naszych Czytelników wy-
darzeń.

Budowa komunistycz-
nego aparatu represji na 
Ziemi Brzeskiej przebiegała 
według wypróbowanego 

w innych, wcześniej „wyzwolonych” 
regionach. Armia Czerwona zajęła 
Brzesko i okolice w dniach 16 – 20 
stycznia 1945 r. Większość mieszkań-
ców zdawała sobie sprawę, ze w miej-
sce jednego okupanta przychodzi 
drugi. Ale bardzo często przyjmowano 
jego przedstawicieli gościnnie, nawet 
chlebem i solą Tak było np. na rynku 
w Radłowie (str.32).

Tadeusz Kusian, jeden z bohaterów 

podziemia AK z Rudy Kameralnej 
– tak pisał o pierwszej wizycie „wy-
zwolicieli”:

17 stycznia, późnym wieczo-
rem, już po 21, przyszło do mojego 
domu dziewięciu Sowietów i  je-
den polski żołnierz. W domu nie 
było chleba, więc żona nasmażyła 
talarków ziemniaków. Na taki 
jedynie poczęstunek stać nas było. 
Ja zaś kupiłem pół litra bim-
bru na „rozgrzewkę” i zaczęła się 
rozmowa. Początkowo przybysze 
zachowywali się grzecznie, ale gdy 
zabrakło bimbru, kapitan sowiecki 
krzyknął: ‘Dawaj jeszcze harełku, 
a to budu strielat’. I bierze się za 
żonę. Małżonka trzymając dziecko 
na ręku, zaczęła się bronić przed 
„wstawionym” napastnikiem, który 
spostrzegł międzyczasie, że na ścia-
nie wisi małe lustro. Kierując na 
mnie swój wzrok, krzyczy z wście-
kłością w głosie: ‘Zierkało imiejesz? 
Ty pomieszczyk, ty burżuj’

- Tłumaczę, że służy mi ono do 
golenia, a nie widząc zmiany zacho-
wania zwracam się do jego kompana: ‘ 
Witałem was jak przyjaciół, a kapitan 
tak postępuje’. Zagadnięty zerwał się 
z krzesła, pochwycił kapitana i przy 
pomocy dwóch żołnierzy wyrzucili 
agresora na podwórko… Po chwili 
wynieśli się pozostali… Około północy 
przyszli następni i też nieźle doka-
zywali… Taki to był pierwszy dzień 
wolności ( str.32).

W Brzesku po 20 stycznia 
działała Radziecka Komenda 
Wojenna z mjr Orłowem i sze-
fem Urzędu Bezpieczeństwa, 
por. Edwardem Goleb. 22 
stycznia utworzono posteru-
nek Milicji Obywatelskiej. 
Do 16 lutego posterunki MO 
utworzono we wszystkich 
gminach. Pod koniec stycznia 
powołano Miejską Radę Na-
rodową z burmistrzem Fran-
ciszkiem Soją i Starostwo 
Powiatowe oraz Powiatowy 
Zarząd Związku Samopomocy 
Chłopskiej, którego pierwszym 
i zasadniczym działaniem było 
przeprowadzenie reformy rol-
nej w powiecie.

Do Rady Narodowej i in-
nych struktur polityczno – 
samorządowych, działających 
pod nadzorem władz radziec-
kich weszli – nie ujawniając 
się – liczni przedstawiciele 

Represje komunistyczne w Ziemi Brzeskiej
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donosów. Dotyczą one m.in. skargi 
na to, że figuranci utrudniają za-
kładanie spółdzielni produkcyjnych, 
słuchają zagranicznych audycji, a ks. 
Aleksander Rogóż z kurii tarnow-
skiej( pochodzący z Brzeska - przyp. 
Z.B) przyjeżdża często do Brzezowca 
dla odprawienia Mszy św. i wów-
czas kontaktuje się z figurantem 
Zygmuntem Stecem… Natarczywa 
inwigilacja doprowadziła do tego, że 
więzy rodzinne i towarzyskie zostały 
zerwane… 

W powiecie brzeskim znaleziono 
podczas licznych rewizji dużo anty-
rządowych ulotek, szczególnie w Bo-

rzęcinie, Szczurowej, Szczepanowie 
i Zakliczynie (str.58). Donoszono 
m.in., że 25 kwietnia1949 roku do 
Urzędu Gminy w Szczurowej weszli 
nieznani sprawcy, którzy dokonali 
wielu zniszczeń dokumentacji, po-
darli m. in. księgi podatkowe grun-
towe… Trafiła do PUBP informacja, 
że były hrabia Ledóchowski, profesor 
gimnazjum jest politycznie niepewny, 
utrzymuje kontakty z byłymi ander-
sowcami (str.59).

I na zakończenie: Obchody 70 rocz-
nicy urodzin Stalina 21 grudnia 1949 
roku obserwowane były szczególnie 
w gminach i szkołach. Doniesiono, ze 
w Szczurowej młodzież gimnazjalna 
arogancko i niemoralnie zachowy-
wała się tupiąc nogami, krzycząc… 
Na uwagę sekretarza koła PZPR do 
dyrektora Wałęgi, by ten wpłynął 
na młodzież, odpowiedział, że są to 
członkowie ZMP. Nikt z nauczycieli 
nie starał się uciszyć młodzieży, co 
świadczy o złym i wrogim wychowa-

Polskiego Państwa Podziemnego. 
Niestety, bardzo szybko się to zmieni-
ło. Komenda sowiecka wprowadzając 
aparat terroru działała w Brzesku 
do kwietnia 1945 r. Błyskawicznie 
utworzono Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego oparty na wzorach NKWD. 
Siedzibą Urzędu stał się budynek przy 
ul. Okocimskiej 5, gdzie poprzednio 
mieściło się Gestapo.

Po ogłoszeniu tzw. amnestii 2 
sierpnia 1945 r. dla żołnierzy pod-
ziemia powołano w Brzesku Komisję 
Likwidacyjną… Choć amnestia objęła 
niewiele osób, pozwoliła NKWD na ro-
zeznanie w strukturach AK i dotarcie 
do ludzi w nich działających 
(por.str.34,42,44). Zaczęły 
się aresztowania. Z końcem 
października brzeski PUBP 
zawiadomił władze woje-
wódzkie, że aresztowano 60 
byłych żołnierzy AK i 24 
żołnierzy NSZ (str.45). Do 25 
października 1945 r. ujawni-
ło się 95 żołnierzy AK a do 22 
lutego 1947 liczba ta wzro-
sła do 283 – byli to przede 
wszystkim członkowie AK, 
NSZ i WiN. Funkcjonariusze 
UB meldowali: Wszystkich 
członków poddaliśmy ścisłej 
obserwacji i śledzimy każde 
ich posunięcie (str.46).

Mimo ogromnej propa-
gandy i terroru tylko część 
ludzi się ujawniła. Inni 
wyjechali na Zachód lub 
ukrywali się wyczekując 
dalszego biegu wydarzeń 
(str.51). Dążąc do rozbicia 
i likwidacji podziemia, które nawet 
jeszcze w 1949 i 1950 r. było bardzo 
aktywne, władze bezpieczeństwa 
pozyskiwały setki donosicieli i szpie-
gów, zwanych informatorami, agen-
tami czy rezydentami.

Dla samego PUBP w Brzesku 
pracowało 8 informatorów, trzech 
agentów i jeden rezydent (por.str.52). 
Śledzono setki osób, zwłaszcza byłych 
członków AK. Władze wojewódz-
kie UB poleciły funkcjonariuszom 
w Brzesku, żeby „27 października 
1948 r. założyli sprawę obiektową 
o kryptonimie „Akademia”. Uznali 
bowiem, że podczas okupacji w po-
łudniowej części powiatu istniała 
masowa organizacja AK jako ramię 
zbrojne sanacji. Dołączony spis figu-
rantów obejmował 351 osób, z czego 
ujawniło się 190 (str.55).

 W następnych latach lista śledzo-
nych wzrosła do 490. Licznie zacho-
wane sprawozdania w zbiorach IPN 
w Krakowie zawierają niezbyt wiele 

niu tamtejszej młodzieży.
Podobnie było w Czchowie, gdzie 

młodzież wychowywana jest przez 
nauczyciel ki siostry ks. Skalskiego. 
W Uszwi jedna z uczennic 7 klasy nie 
chciała wystąpić z deklamacją o Sta-
linie, ale ją ostatecznie przekonano. 
W Brzesku pojawiła się w mieście 
krytyczna ulotka o Stalinie, a Maria 
Kowalówka miała powiedzieć: Niech 
zdechnie ten przeklęty Stalin, który 
robi na złość całemu światu. Po ustale-
niu świad ków miały wobec niej zostać 
wyciągnięte konsekwencje.

Przykłady donosów można mno-
żyć. W czasie pochodu 1-majowego  

1951 r. w Czchowie, Sta-
nisław Szczepanek nagle 
krzyknął:

Stój! Rozejść się! Tłum 
jednak poszedł dalej. Ale 
nasz pracownik Zygmunt Ko-
zioł natychmiast telefonicznie 
powiadomił o tym Urząd 
i miał go zatrzymać niestety, 
prowokator ulotnił się.

Potem jednak został do-
prowadzony na Posterunek 
MO.

 W tym czasie kierownik 
szkoły Krzemiński w swojej 
gorliwości powiesił karyka-
turę gen. MacArthura jako 
politycznego, ale władza 
kazała go usunąć. Nad por-
tretami wisiał obraz Matki 
Boskiej, na drugi dzień zrzu-
cony ze ściany w niewyja-
śnionych okoliczno ściach. 
Informowano też UB, że 
Karol Drwiła na rynku 

w Radłowie opowiadał publicznie 
kawały, którymi znieważał osobę 
tow. Stalina.

Podejrzliwie traktowano nawet 
członków PZPR, np. uważano, że 
dyrektor browa ru Okocim, Mirosław 
Chmielewski, zatraca czujność rewo-
lucyjną i partyjną. Rezydent „Mały” 
zażądał od niego zwolnienia kilku 
osób politycznie niepewnych, on tego 
nie zrobił; niechętnie przy chodzi na 
egzekutywy KP PZPR i nie chce brać 
udziału w szkoleniu ideologicz nym, 
chociaż w życiorysie podaje, że był 
w AL..

Do pisma z 29 maja 1949 r. do 
towarzysza Felusia, sekretarza KP 
PZPR, szef IBP załączył wykaz 45 
członków PZPR skompromitowanych 
wrogą działalnością, celem rozpa-
trzenia i ewentualnego wykluczenia 
z partii (str.59,60).

Opr. ks. Zygmunt Bochenek
Część druga w następnym numerze KnU  
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26 maja 2015 r. Brzeskie Towa-
rzystwo „Gryf” promowało w pała-
cu Goetzów Okocimskich reprint 
unikatowej książki z roku 1929 pt. 
„Ku pamięci potomków Jana Goetza 
Okocimskiego”. Nakład pierwszego 
wydania był nieznaczny, z prze-
znaczeniem jedynie dla członków 
rodziny Goetzów oraz przyjaciół. 
Wydanie reprintu zostało powiązane 
z przypadającą w kwietniu bieżącego 
roku stu siedemdziesiątą rocznicą 
założenia Browaru w Okocimiu. Dla-
tego patronem wydania była Spółka 
Carlsberg Polska.

Mimo ograniczonej liczby za-
proszeń, frekwencja wyniosła po-
nad dwieście siedemdziesiąt osób: 

z Brzeska, Krakowa i innych, nawet 
odległych, miejscowości.

Prezes Brzeskiego Towarzystwa 
„Gryf’, Andrzej Małysa, który tę 
funkcje sprawuje prawie 33 lata, 
przywitał wszystkich zebranych, 
wyróżniając Burmistrza Miasta 
i Gminy Brzesko, Grzegorza Waw-
rykę, Starostę Brzeskiego, Andrzeja 
Potępę,. Senatora Zbigniewa Ci-
chonia z małżonką, obecnego wła-
ściciela pałacu Zbigniewa Urbana, 
Dyrektora Carlsberg Polska - Beatę 
Ptaszyńską - Jedynak, Dyrektora 
Browaru Okocim Michała Napie-
racza z Asystentem -Małgorzatą 
Latasiewicz, Rektora Uniwersytetu 
Rolniczego Włodzimierza Sadego, 
profesorów: Feliksa Kiryka, Zdzisła-
wa Pietrzyka, Dyrektora Biblioteki 

Jagiellońskiej, Krzysztofa Latałę 
z Akademii Muzycznej, Dyrektora 
MOK Małgorzatę Cuber, Dyrektora 
Biblioteki Miejskiej i Powiatowej 
Marię Marek, członków Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku z Celiną Jabłoń-
ską, Jerzym Ożegalskim i Jerzym 
Wyczesanym, członków Miłośników 
Ziemi Okocimskiej z księżmi: pra-
łatem Stanisławem Gutowskim 
i proboszczem Wiesławem Pieją oraz 
Prezesem Towarzystwa Przyjaciół 
Okocimia - Franciszkiem Brzykiem, 
Prezesa Małopolskiego Związku 
Regionalnych Towarzystw Kultury 
Barbarę Miszczyk, maturzystów 
z 1956 roku oraz innych absolwen-
tów Liceum Ogólnokształcącego, 
którzy po wojnie uczyli się w pałacu 
i wreszcie, obecnych na spotkaniu 
członków Brzeskiego Towarzystwa 
„Gryf”, w tym profesorów: Edwarda 
Dobrzańskiego - aktora, Tadeusza 
Curyłę, Janinę Wyczesany, Mariana 
Stolarczyka, Barbarę Kozub - Ciem-
broniewicz i Marka Karwalę.

Po słowie wstępnym Jerzy Wy-
czesany wyczerpująco przedstawił 
historię rodziny Goetzów i Browaru. 
Senator Mieczysław Mietła wielo-
letni pracownik, dyrektor i prezes 
Browaru Okocim, przybliżył zebra-
nym wojenną i powojenną, bogatą 
historię Browaru, szczególnie jego 
rozwój i kontynuację wspierania 
mieszkańców Brzeska i jego in-
stytucji. Dr Jan Stefan Gawlik 
opowiedział, jak doszło do wydania 
reprintu i ile trudności wraz z Mie-

Promocja książki

cd. ze strony 16.
 Następne witraże ze św. s. Fausty-

ną Kowalską i św. Janem Pawłem II  
stanowią wotum za dar peregrynacji 
obrazu Jezusa Miłosiernego. Od strony 
Lipnicy Murowanej znajduje się witraż 
przedstawiający  bł. Marię Teresę Ledó-
chowską, który jest akcentem misyjnym 
związanym z posługą misjonarzy pocho-
dzących z Uszwi: o. Jana Smalucha, s. 
Salvatoris Smaluch  oraz ks. proboszcza 
Jana, który 11 lat pracował w Kongu 
- Brazzaville. Z kolei od strony Wał-
-Rudy możemy podziwiać witraż z bł. 
Karoliną Kózką – pamiątkę jubileuszu 
100-lecia jej męczeńskiej śmierci.  Tłem 
wszystkich projektów są elementy de-
koracyjne znajdujące się w barokowym 

ołtarzu Matki Bożej, dzięki czemu 
została zachowana jednolitość stylu 
wnętrza kościoła. Witraże oddziałują 
nie tylko walorami artystycznymi, ale 
także treścią religijną, na co zwrócił 
uwagę biskup ordynariusz. -Nowe, 
piękne witraże doskonale wpisują się 
w uszewski kościół, w jego estetykę, 
styl. Prowadzą nas jednocześnie do 
niewidzialnej, duchowej rzeczywistości 
Boga. W postaciach świętych na witra-
żach chcemy dostrzegać przykłady dla 
naszego życia. Święci nie starzeją się 
nigdy, nie ulegają przedawnieniu, są 
świadkami młodości Kościoła. Przez 
ich postacie umieszczone na witrażach 
przechodzi światło przypominające 
promienie łaski Bożej. Niech te pro-
mienie przenikają każdego z was” – 
mówił w homilii bp A. Jeż. / cyt. za ks. 
Z. Wielgosz „Niewidzialne światło”/. 

Pasterz naszej diecezji pogratulował 
uszewskiej wspólnocie parafialnej 
ukończenia pięknego dzieła odnowie-
nia kościoła. 

Renowacja świątyni i upiększenie 
jej  poprzez witraże  są wyrazem 
wiary i owocem trudu podjętego przez 
parafian oraz  ks. proboszcza Jana 
Kudłacza, którego wkład w to przedsię-
wzięcie jest nie do przecenienia.  Przez 
18 lat  z Bożą pomocą konsekwentnie 
realizował kolejne inwestycje, wkłada-
jąc w nie wiele serca i wysiłku, zabie-
gając o projekty, materiały oraz wy-
konawców. Dzisiaj można powiedzieć, 
że dzięki wspólnemu zaangażowaniu 
uszewska świątynia odzyskała swój 
dawny blask, a witraże uwydatniły 
jej barokowo-klasycystyczne piękno.

Teresa Czesak

Nowy blask kościoła w Uszwi

czysławem Mietłą musieli przezwy-
ciężyć. Wymienił, Ewę i Wiesława 
Bartyzelów z Oświęcimia, którzy na 
spotkanie BTG w Krakowie przynie-
śli zachowaną w ich domu książkę 
o rodzinie Goetzów i opowiedział, 
jak powzięto myśl jej ponownego 
wydania. W swojej wypowiedzi pod-
kreślił rolę Brzeskiego Towarzystwa 
„Gryf”, w pielęgnowaniu kultury 
i edukacji oraz dokumentowaniu 
historii rozwoju Brzeska, regionu 
i jego mieszkańców.

Spotkanie uświetniła śpiewaczka 
opery i operetki wiedeńskiej, Urszula 
Rojek. W repertuarze występu so-
pranistki, który spotkał się z dużym 
aplauzem, znalazły się arie operetko-
we z XIX w. Artystce akompaniowała 
pianistka Magdalena Schoppa.

Relacjonując spotkanie, nie moż-
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Biel z Jasienia - pionier walki o życie 
poczętych dzieci, za co stracił pracę 
położnika i ginekologa w czasach 
zniewolenia, ks. prof. Andrzej Zwo-
liński z PAT - u, ks. prof. Stanisław 
Ziemiański z Ignacjanum, którego 
wykład o Piotrze Skardze ilustrował 
recytacją fragmentów kazań sejmo-
wych aktor Andrzej Róg.

Przez lata współpracowaliśmy 
z Katolickim Stowarzyszeniem Le-
karzy Polskich, którego Oddział Wo-
jewódzki miał siedzibę w Brzesku. 
Od lat czynimy starania, apelując do 
władz, o utworzenia Muzeum Ziemi 
Brzeskiej. Mieliśmy swój Oddział 
w Katowicach, który jednak został 
rozwiązany po śmierci Stanisława 

Jedynaka z Porąbki Uszewskiej. 
Wydajemy biuletyn „Brzeski Gryf”. 
Prężnie działamy w środowisku 
krakowskim. W Królewskim Mieście 
w ciągu kilku lat odbyło się już 39 
spotkań Brzeszczan. Przedstawienie 
tej działalności wymaga osobnego ar-
tykułu. Prezes Stowarzyszenia sze-
reg lat reprezentował województwo 
tarnowskie i następnie małopolskie 
w Radzie Krajowej Regionalnych To-
warzystw Kultury. Po rozwiązaniu 
Rady Krajowej Brzeskie Towarzy-
stwo „Gryf” było współzałożycielem 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczpospolitej Polskiej.

Andrzej Małysa

na pominąć krótkiego przedstawie-
nia historii Brzeskiego Towarzystwa 
„Gryf’. Stowarzyszenie istnieje czter-
dzieści trzy lata. Powołane zostało 
w roku 1972 przez ówczesne władze 
jako Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Brzeskiej. Drugim jego Prezesem do 
roku 1982 był zasłużony dla Brzeska 
kronikarz, Jan Burlikowski. Zasługą 
Stowarzyszenia było zorganizowanie 
w roku 1985 pierwszych Dni Ziemi 
Brzeskiej w sześćsetną rocznicę 
nadania prawa magdeburskiego 
miastu Brzeg /Brzesku/ i wioskom: 
Gwoździec, Charzewice, Brzezowiec, 
Poręba Spytkowska, Jasień, Okocim, 
Wielka Wieś i wielu innym. Byliśmy 
inicjatorami wydania monografii 
Brzeska. Wypromowali-
śmy naszą brzeską poet-
kę Halinę Biernat w roku 
1983. W roku następnym 
wystawiliśmy w Brzesku, 
dzięki Dziekanowi PWST, 
Edwardowi Dobrzańskie-
mu, spektakl piosenkarski 
„Jak za dawnych lat”.

Kiedy nastała taka moż-
liwość, a było to w roku 
1990, Stowarzyszenie zmie-
niło nazwę na Brzeskie 
Towarzystwo „Gryf „dla 
podkreślenia, że staliśmy 
się niezależni od władz 
partyjnych i administra-
cyjnych.

W okresie swej dzia-
łalności zorganizowaliśmy 
w Brzesku szereg spotkań 
ze znanymi osobami. Wy-
mienię tylko kilka z nich: 
prof. Zbigniew Chłap - le-
karz, bioetyk, dr Kazimierz 
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Tytuł ostatniej książki 
ks. Jana Wilka „Przydrożni 
świadkowie wiary” każe nam 
przypuszczać, że będziemy 
czytać opisy kapliczek i figur 
z jego rodzinnego Uścia Solne-
go i okolicy, gdzie Raba wpada 
do Wisły. Wszak tej ziemi po-
święcił kilkanaście publikacji. 
O kilku pisaliśmy w „Kościele 
nad Uszwicą”. Tymczasem 
solidne okładki książki kryją 
wiele niespodzianek, praw-
dziwe „materii pomieszanie” 
a nawet, posługując się trochę 
archaicznym łacińskim zwro-
tem : „cicer cum caule”, czyli 
uroczy „groch z kapustą”.

Zacznijmy jednak od za-
sadniczej części. Warto przy-
toczyć kilka zdań z przedmo-
wy. Od razu można poznać, że 
pisał ją gorliwy i doświadczo-
ny duszpasterz, który prezen-
tując swą książkę podaje:… 
Są tu opisy figur, krzyży 
i kapliczek, obok których, 
bywa, że czasem przechodzimy 
zupełnie obojętnie. A przecież 
od lat dziecięcych uczono 
nas w domu i w szkole, że… 
należy zdjąć nakrycie z gło-
wy, a w przypadku kobiet – 
przeżegnać się. I tak wielu to 
robi i dzisiaj, podobnie, jak 
żegna się wychodząc z domu, 
zwłaszcza udając się w dalszą 
podróż. Tych krzyży i figur 
w uścieńskiej parafii jest po-
nad 30. A do tego trzeba dodać 
chyba kilkanaście kapliczek 
przydrożnych, które niegdyś 
były wznoszone w odległych 
od kościołów okolicach i spra-
wowano w nich nabożeństwa. 
Modlił się zwykle sam lud 
a w miarę możliwości przy-
jeżdżał na Mszę niedzielną 
ksiądz z parafii (str 7,10,14).

Ksiądz Jan pisze, że ka-
pliczki, krzyże i figury były 
od wieków spotykane w każ-
dej wsi i osiedlu. Przy nich 
ludzie gromadzili się także, 
aby się modlić w intencjach 
lokalnych. Pozostałością tego 
zwyczaju są majowe czy paź-

dziernikowe nabożeństwa. Dobre, 
kolorowe zdjęcia pokazują piękno 
tych przydrożnych świadków wia-
ry.. Widać, że są zadbane i dobrze 
utrzymane.

Jak wspomniałem wcześniej, 
poza ich prezentacją książka zawiera 
wiele różnych informacji, które mimo 
pozornego chaosu czyta się z zainte-
resowaniem. Pozwalają one poznać 
bogatą osobowość Autora, jego dawne 
i aktualne pasje. Pokazuje, iloma 
sprawami żyje na emeryturze Ksiądz 
Jan. Jest kilka tekstów stanowiących 
swego rodzaju podręczne ABC wiedzy 
o wizerunkach liturgii i paraliturgii 
chrześcijańskiej.

Oto fragment ankiety zamiesz-
czonego w Gazecie Gorlickiej nr 4 
z 1997/8 r. Na pytanie o swoje zainte-
resowania ks. Wilk odpowiada:

Jeśli mowa o tzw. hobby, to kiedyś 
zajmowałem się pszczelarstwem. Od 
paru lat moją misją jest pisarstwo. 
Ostatnio wydałem prawie 400 – stro-
nicową monografię mej rodzinnej 
miejscowości, obejmującą cały XX 
wiek. Poza tym stale ciekawi mnie 
Kraków. Nieustannie coś tam widzę 
interesującego. Najbliższe wakacje 
poświęcę zwiedzaniu 24 nowych ko-
ściołów Krakowa i Nowej Huty. Ar-
chitektura fascynuje mnie. Inspiruje 
wyobraźnię. Bywa tak, że w akcie 
swoistej pychy czuję się jakby współ-
twórcą tamtych wspaniałych budowli. 
Podobnie, jak to czynią Gorliczanie, 
którzy z satysfakcją wspominają dziś, 
po latach, swój współudział w budo-
wie kościoła w Gliniku… Mam także, 
co wydaje się w przypadku księdza 
oczywiste, swoje hobby.. Modlę się nie 
tylko w kościele... Także częste spacery 
wieczorne koło kościoła – to też czas 
mojej modlitwy

W książce ks. Jana jest także - 
może najbardziej wartościowy - tekst: 
„Dom Księży Emerytów w Tarnowie”, 
obecnym miejscu zamieszkania nie 
tylko Autora, ale także wielu księży, 
których znaliśmy, bo pracowali przed 
laty w naszych parafiach.

Ks. Zygmunt Bochenek
Książkę można nabyć u autora:

33 -100, ul. Pszenna 3,
tel.14 6267576

Przydrożni świadkowie 
wiary…

i nie tylko
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warunkach rodzinnych, sprzyjającym 
środowisku sąsiedzkim, zawodowym…

A potem, gdy do Zarządu weszła 
większość samorządowców, działania 
Fundacji przesunęły się w kierunku 
materialnego wspieranie rodzin. P. 
Wysoczański został honorowym prze-
wodniczącym Fundacji …Chyba było 
mu przykro… W latach 2006 – 2010 
w ramach umów zawartych z Bankiem 
Żywności w Krakowie Fundacja uczest-
niczyła w programie unijnym pomocy 
dla rodzin najuboższych, w ramach 
którego przekazała kilkaset ton pro-
duktów żywnościowych dla najbardziej 
potrzebujących rodzin w Gminie Brze-
sko, a także w gminach Gnojnik, Dębno, 
Czchów i Iwkowa. Rozprowadzaniem 
produktów zajmował się p. Jan Kusiak. 

Nie miałam żadnej wiedzy na temat 
osobistego życia p. Władysława. Dopiero 
na uroczystej Mszy św. pogrzebowej 
zobaczyłam jego dzieci: dwóch synów, 
dwie córki i kilkoro wnucząt. Zdjęcie 
umieszczone powyżej ukazuje całą ro-
dzinę Wysoczańskich na uroczystości 
Złotych Godów zorganizowanych przez 
Urząd Miejski 28 września 2014 roku. 
To było tak niedawno!

Wzruszającym momentem było 
pożegnalne przemówienie bratanka na 
cmentarzu. Mówił o wojennej przeszłości 
Wujka, zwracał się do niego jako kapral 
do swego dowódcy w stopniu porucznika. 
Dziękował w imieniu rodziny za całe 
dobro, które im dawał, za serce i zrozu-
mienie. I za to, że uczył ich miłości do 
Ojczyzny. Zakończył słowami: Będzie-
my zawsze o Tobie pamiętać! 

Maria Dziwiszewska

Odszedł do Pana
Z głębokim żalem przypominamy, 

iż w dniu 9 czerwca zmarł tragicznie 
Władysław Wysoczański, emerytowany 
nauczyciel i wychowawca młodzieży, 
społecznik, żołnierz i kombatant. 

Urodził się 18. 05.1927 r. w Matko-
wie, niedaleko Lwowa. Po II wojnie świa-
towej w ramach repatriacji zamieszkał 
we Wrocławiu, gdzie studiował filologię 
słowiańską. Następnie przeprowadził 
się do Krynicy – Zdroju pracując jako 
nauczyciel w liceum ogólnokształcącym. 
W latach 70- tych był dyrektorem szkoły 
podstawowej w Krynicy. W latach 80 
– tych zaangażował się w działalność 
solidarnościową. Stracił czasowo pra-
wo wykonywania zawodu nauczyciela 
w związku z opozycyjną działalnością. 
Po zakończeniu stanu wojennego od-
zyskał prawo do wykonywania zawodu 
i pracował jako nauczyciel w szkole 
podstawowej w Krynicy, będąc wycho-
wawcą klas specjalnych dzieci z rodzin 
niewydolnych wychowawczo. Osobiście 
kontaktował się z rodzinami i pomagał 
im w rozwiązywaniu problemów.

Po przejściu na emeryturę, na po-
czątku lat 90 - tych przeprowadził się 
do Brzeska. Dał się tutaj poznać jako 
aktywny działacz społeczny.     Podczas 
jednej z sesji Rady Powiatu w 2004 r. 
pojawił się na sali obrad i złożył rad-
nym propozycję utworzenia komisji 
profilaktyki wychowawczej w rodzinie 
i w środowiskach wychowawczych, 
która prowadziłaby działalność profi-
laktyczną wśród dzieci i młodzieży na 
terenie gminy Brzesko. Złożona przez 
niego propozycja to było właściwie po-
wielenie działalności, którą prowadził 
między innymi w Krynicy. Twierdził, że 
chciałby podzielić się swoimi doświad-
czeniami w tej dziedzinie. Taki pomysł 
realizował w Krynicy i odnosił w pracy 
wychowawczej spore sukcesy. Pracował 
- jak mówi - w bardzo trudnej dzielnicy, 
gdzie młodzież trudno było okiełznać. 
A jednak udało mu się wychować wielu 
młodych ludzi.

Udzielono mu potrzebnych pełno-
mocnictw. W 2005 r. założył Fundację 
Profilaktyki Wychowawczej w Rodzinie 
i Innych Środowiskach Wychowawczych 
na terenie gminy Brzesko. Był autorem 
dwóch broszur, które zostały wydane 
przez fundację – „Po piękniejszej stronie 
życia” w 2005 r. oraz „Rodzina i inne 
środowiska wychowawcze” w 2006 r.

Fundacja ta rozpoczęła działalność 
1 stycznia 2005 roku. W swojej dzia-
łalności dążyła do stworzenia zalążków 
stałego, stabilnego i określonego sys-

temu wychowawczego, którego 
ideałem i zarazem hasłem był: 
„Dobrze wychowany i wykształ-
cony Obywatel Rzeczypospolitej”. 
Członkami były osoby, którym 
na sercu leżało dobro polskich 
rodzin i przyszłość młodego poko-
lenia – samorządowcy, działacze 
katoliccy, czynni i emerytowani 
pedagodzy, doświadczeni rodzice. 
Sam ich wyszukiwał, zachęcał, 
zapalał! Działalność Fundacji 
opierała się na społecznej pracy 
jej członków.

Byłam jednym z wielu człon-
ków fundacji p. Wysoczańskiego. 
Spotykaliśmy się z nim na grun-
cie prawie prywatnym, potem 
wspólnie, rozmawialiśmy, nawet 
się trochę sprzeczaliśmy, bo 
w porównaniu z latami jego pracy 
pedagogicznej wiele się zmieniło, dzieci 
i młodzież jest inna niż za jego i naszych 
czasów. Rodzice nie mają czasu dla nich, 
nie chcą a nawet nie potrafią pomóc 
w lekcjach, nawet w młodszych klasach 
szkół podstawowych, więc …niektóre 
wypróbowane przez niego metody już 
się zestarzały. Takie np. „wizyty” w do-
mach, które przeprowadzał w Krynicy, 
są dziś niemożliwe… Więc wspólnie 
tworzyliśmy program wychowawczo 
– profilaktyczny analizując brzeskie 
środowisko dzieci i młodzieży, szuka-
liśmy sposobów, jak pomóc rodzinom 
w wychowaniu trudnych dzieci, precyzo-
waliśmy zasady, na których rodzina się 
powinna opierać, mówiliśmy o rozsądnej 
miłości, właściwym wykorzystywaniu 
masowych środków przekazu i publi-
kacji w procesie wychowania, o karach 
i nagrodach, nawet o uzależnieniach 
I taka jest treść – kolejne rozdziały – 
drugiej broszurki p. Wysoczańskiego. 
Dowodem tego wspólnego „ dzieła” jest 
dopisek na stronie tytułowej: nazwiska 
konsultantów. Wymienię je dla ścisłości: 
Joanna Barnaś, Maria Dziwiszewska, 
Halina Pacer, Andrzej Potępa, Jan Sady, 
Bogusław Babicz, Krzysztof Bigaj. 

Nie umiem powiedzieć, czy rodzice, 
bo do nich w zasadzie była skierowana 
broszura, z niej skorzystali. Obawiam 
się, że nie. Żyjemy w epoce, która nie 
lubi pouczania i krytyki. Dzieci bardzo 
często żyją na ulicy, a dom już nie daje 
rodzinnego ciepła.

A p. Władysław marzył, by z pro-
gramem wyjść dalej, może nawet do 
Ministerstwa… Może tam znajdzie 
sprzymierzeńców… Bo musi się coś zro-
bić, by młodzież wzrastała w zdrowych 
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Uzupełniając indeks Brzeszczan, 
których nie wymienia monografia 
„Brzesko - Dzieje miasta i regionu” 
warto przypomnieć postać pułkow-
nika Wojska Polskiego, Stanisława 
Czamarskiego, wybrane dane o jego 
rodzinie oraz wskazać na krąg jego 
przyjaciół.

Stanisław urodził się 20 lutego 
1856 r. z rodziców Wojciecha, syna 
Jana i Tekli Dudek oraz Kune-
gundy Rybickiej, córki Stanisława 
i Katarzyny Bernackiej. Z ośmiorga 
rodzeństwa, wieku dorosłego docze-
kało czworo: Maria Rybicka, Teofila 
Wawrykiewicz, Alojza i najmłodszy 
Stanisław.

W drugim pokoleniu Wojciecha 
Czamarskiego występują nazwiska: 
Boroński, Banaś, Latocha, Waligóra, 
a w trzecim: Rączka, Małysa, Sta-
chowiak, Madej, Petzelt. Kozłowski. 
Teraz mamy już szóste, a nawet siód-
me pokolenie i liczne nowe nazwiska, 
których wymieniać nie będę.

Z przekazów rodzinnych wiado-
mo, że był zakochany w pewnej Dal-
matynce lecz wojna rzuciła go w inne 
tereny. Będąc bezdzietnym usynowił 
syna swej siostrzenicy Heleny Ry-
bickiej, Jana Latochę i w ten sposób 

przetrwało nazwisko Czamarskich 
z linii brzeskiej.

Stanisław ukończył siódmą klasę 
Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego 
w Krakowie. 3 kwietnia roku 1878 
został wcielony do armii austro - wę-
gierskiej i w intedenturze uzyskiwał 
kolejne stopnie wojskowe od szere-
gowca do majora: aspirant - 1883, 
podporucznik - 1890, porucznik -1895, 
kapitan - 1905, major -1918..

W czasie przewrotu, 1 listopada 
1918 roku, przejął w Lublinie dowódz-
two w swej jednostce wojskowej. 20 li-
stopada szefostwo intendentury w Lu-
blinie przekazał Dowództwu Okręgu 
Generalnego Wojska Polskiego.

W Wojsku Polskim w dniu 1 XII 
1919 r. został przeniesiony na stano-
wisko referenta budżetowego w Dep. 
Sant. M.S. Wojskowych. 1 kwietnia 
1920 r. awansował do stopnia pod-
pułkownika i przeniesiony do Komp 
Zap. San. W.O.Z.G w Warszawie. 
6 marca 1922 r. przydzielony na 
etatowe stanowisko kierownika Ref. 
Budż, Dep. San. M. S. Wojsk. 1 lipca 
1922 r. przeniesiony w stały stan 
spoczynku.

Stanisław Czamarski 7 listopada 
1923 uzyskał stopień tytularnego 

pułkownika.
Czamarski miał 

wielu przyjaciół. 
Wśród dokumen-
t ów  za chowa ły 
się życzenia świą-
teczne z grudnia 
1912 r. skierowane 
z Lwowa do Ragu-
zy przez Władysła-
wa Bełzę, autora 
słynnego, patrio-
tycznego wiersza: 
„Kto ty jesteś ? 

Ludwik Solski, 
pisząc też do Ra-
guzy, polecał swego 
brata wybierające-
go się do Dalmacji. 
(Pocztówka ta roz-
wiewa wątpliwości 
odnośnie tego czy 
Sosnowski miał 
brata, czy tez nie, 
wyrażone w jed-
nym z artykułów 
w BIM - ie. Oczy-
wiście był to brat 
przyrodni, który 
urodz i ł  s ię  już 
w Niepołomicach 

Solski w wydanych „Wspomnie-
niach” /1. II str.223/ pisze o urlopie 
z żoną „W planie była przepiękna 
Raguza, dokąd zapraszał nas mój 
przyjaciel Stanisław Czamarski”

Na emeryturze Czamarski miesz-
kał w domu mojej prababci, Teofilii 
Jawornik primo voto Wawrykiewicz, 
przy ul. Bocheńskiej 31, która teraz 
jest ulicą Tadeusza Kościuszki. Jest 
to pierwszy dom od strony wschod-
niej przy budynku Gimnazjum, obec-
nie szpitala. Tam też, od roku 1931 
zamieszkał z rodziną Komandor 
Roman Rakowski, obecnie członek 
naszego stowarzyszenia, Brzeskiego 
Towarzystwa „Gryf’. 

Tak wspomina ten okres swojego 
życia: Zapamiętałem pułkownika, 
jako oficera, który mimo podeszłe-
go wieku zawsze pamiętał o świę-
tach narodowych. Zawsze w dniu 
11 Listopada czy 3 Maja ubrany 
w mundur galowy - spodnie szasery 
-podniośle i uroczyście świętował 
te dni narodowej chwały. Na jego 
mundurze było wiele baretek. Wtedy 
dla mnie były to kolorowe wstążecz-
ki odznaczeń, lecz nie wiedziałem 
jakich. Dzisiaj po latach wiem, że 
był to Krzyż Walecznych i Krzyż 

Stanisław Jan Czamarski (1856 – 1934)

Władysław Bełza Ludwik Solski
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Niepodległości z mieczami. Był to 
sznur odznaczeń, łącznie, jak mi 
opowiadał, z wysokim odznaczeniem 
austriackim.

Pułkownik opowiadał mi o swo-
ich przeżyciach wojennych, o wal-
kach w trakcie 1 Wojny Światowej, 
jako oficera armii austrowęgierskiej 
JE Cesarza Franciszka Józefa, 
o walkach toczonych w rejonie Gorlic 
- czyli bitwie pod Gorlicami, gdzie 
walki pozycyjne trwały prawie pół 
roku. Decydujące starcie rozpoczął 
2 maja 1915 r. niespodziewany atak 
wojsk niemieckich i austro - węgier-
skch. 2-5 maja został przerwany 
front rosyjski. Opowiadał, że Bitwa 
Gorlicka była przełomowym wyda-
rzeniem w trakcie I Wojny Świato-
wej... że załamała w znacznej mierze 
siłę zaczepną armii carskiej, która 
już nigdy nie zbliżyła się nawet do 
terenów Beskidu Niskiego... W swych 
wojennych opowieściach snuł także 
wspomnienia z „ ostatniej wojny”’ 
polsko - bolszewickiej, gdzie brał 
udział w walkach z konnicą Bu-
dionnego w bitwie pod Brodami nad 
Styrem, gdzie przeprawa części sił 2 
Armii (1DJ, 1 i 6 DP), z powodu bra-

ku komunikacji zakończyła się klę-
ską wojsk polskich. Wojsko Polskie 
utrzymało jednak przyczółek i zadało 
straty przeciwnikowi.... Wspomniał 
także o walkach o Zamość, gdzie 
6 Siczowa Dywizja Strzelców pod 
dowództwem podpułkownika Mar-
ka Bezruczki broniąc się skutecznie 
w okrążeniu w dniach 29 - 31 sierp-
nia 1920, pozwoliła Wojsku Polskie-
mu na koncentrację, zakończoną 
zwycięską bitwą pod Komarowem, 
by następnie połączone siły polskie 
i  ukraińskie rozbiły Armię Konną...

W 1932 roku byłem zuchem. 
Wtedy nosiliśmy czerwone chusty 
i czerwone berety. Pułkownik Cza-
marski pytał mnie, wtedy małego 
chłopca: Dlaczego tak na czerwono 
jak bolszewicy ? Nie pamiętam, co 
odpowiedziałem na w pytanie, ale 
później zrozumiałem jego „ odpo-
wiedni stosunek” do bolszewików, 
uczestnika wojny 1920 - 1922 roku....

Pana Pułkownika Stanisława 
Czamarskiego odwiedzał często, ks. 
profesor Jan Czuj, oraz dr Brzeski. 
Spotykał się także często z Baronem 
Goetzem. Wtedy to Baron przysyłał 
po Pana Pułkownika powóz zaprzę-

żony, jak pamiętam, w piękne, dwa 
białe konie. ”...

Stanisław Czamarski na emery-
turze, aż do śmierci, opiekował się 
Cmentarzem Wojskowym przy ul. 
Czarnowiejskiej w Brzesku..

Zmarł 7 lipca 1934 roku. Został 
pochowany w grobowcu zlokalizo-
wanym zaraz przy głównym wejściu 
na Cmentarz Parafialny po stronie 
lewej. Uważam, że jego grobem 
powinno zaopiekować się Wojsko 
Polskie.

Miejsce spoczynku bohatera tam-
tych lat, w miarę swych sił, do tej 
pory odwiedza prof. Halina Kwiat-
kowska, która swą aktorską karierę 
rozpoczynała w Teatrze Rapsodycz-
nym w Krakowie wraz z Karolem 
Wojtyłą. Jej ojciec, Jan Królikiewicz, 
profesor Gimnazjum w Brzesku, był 
zaprzyjaźniony z Czamarskim. 

Zanim objął stanowisko Dyrekto-
ra Gimnazjum w Wadowicach, miesz-
kał z rodziną też przy ul. Bocheńskiej, 
dwa domy w kierunku zachodnim od  
Czamarskiego. (Między ich sie-
dzibami był budynek Gimnazjum, 
obecnie szpital i dom Korzeniow-
skich). Czamarski udostępnił mu 
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działkę w swoim ogrodzie, 
ciągnącym się od domu 
w kierunku północnym, 
do wówczas ślepej, polnej 
drogi, kończącej się bo-
iskiem gimnazjalnym. Te-
raz jest to ul. Ogrodowa.  
O przyjaźni tych panów 
niech świadczy fakt, że 
ojcem chrzestnym Tade-
usza Królikiewicza, syna 
Jana, został leciwy puł-
kownik. Chrześnik otrzy-
mał w prezencie oficerską 
szablę austriacką, którą 
waz z innymi dobrami 
zagarnęli w Wadowicach 
Niemcy. Te wiadomości 
uzyskałem od nestorki 
scen Haliny Kwiatkow-
skiej i jej brata Tadeusza, 
autora licznych publi-
kacji z historii lotnictwa  
i o broni siecznej.

Komandor Rakowski 
tak wspomina pogrzeb 
Pułkownika: Był to po-
grzeb z asystą wojsko-
wą, uroczysty i podniosły. 
W kościele i na cmentarzu 
był poczet sztandarowy 
z 16. Pułku Piechoty z Tar-
nowa. Msza za duszę śp. 
Pułkownika Stanisława 
Czamarskiego była spra-
wowana w kościele św. 
Jakuba, a odprawiał ją ks. 
proboszcz Jakub Stosur, 
ks. Jan Czuj oraz kapelan 
16 Pułku Piechoty.

Na zakończenie swych 
wspomnień nasz kra -
jan mieszkający obecnie 
w Gdańsku, tak pisze. 
„Spotkanie tego niezwykłe-
go człowieka, było ważnym 
miejscem nieświadomego 
wtedy dla mnie, naucza-
nia historii i patriotyzmu. 
Snując opowieści przy 
ciastkach i cukierkach 
wprowadzał mnie, małego 
chłopca wręcz w baśnio-
wy świat - świat walki 
i bohaterskich czynów. 
Ale też było to, w tamtych 
czasach, dość powszechne 
nauczanie historii i pa-
triotyzmu, przekazywanie 
z ust do ust wspomnień 
i prawdy o czasach minio-
nych, by wiedzieć dlaczego 
i skąd pochodzimy.

 Andrzej Małysa
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Odwiedziny cmentarzy
„Nie chcę iść na cmentarz’’. — „Ależ 

dziecko, babcia i dziadek zawsze mieli 
dla ciebie tyle czasu. A ty nie chcesz 
nawet we Wszystkich Świętych od-
wiedzić ich grobu. Przecież ten jeden 
raz możesz zrezygnować z oglądania 
telewizji”. — „Nie chodzi o to. Nie wiem 
tylko, jaką korzyść mają dziadkowie 
z naszego stania przy ich grobie. Wolę 
powspominać sobie opowieści niż iść na 
cmentarz”. — „To dobry sposób pamię-
tania o dziadkach. Ale przy grobie nie 
tylko stoimy. Modlimy się za bliskich 
i dalekich zmarłych, ponieważ są w dro-
dze do Boga. 

Kochane dzieci,
11 listopada obchodzimy wspomnienie św. Marcina, biskupa. Najpierw był 

żołnierzem, później przyjął chrzest, a w końcu został wybrany na biskupa. 
Dzisiaj czcimy go jako świętego. Znany jest ze swej sprawiedliwości, która 
kazała mu dzielić się wszystkim z wszystkimi. Pewnego razu dosiadając ru-
maka, przejeżdżał obok żebraka, który siedział na skraju drogi i było zimno, 
a nie miał czym się okryć. Marcin, nie namyślając się wiele, mieczem rozciął 
na poły swój płaszcz żołnierski i jedną połowę dał żebrakowi. „Dziękuję 
za płaszcz. Jestem w każdym twoim bliźnim, a gdy mu pomagasz - mnie 
pomagasz”. Życzę Wam, byście nauczyły się dzielić z innymi tym, co macie, 
tak jak to czynił święty Marcin.

Ten tu
Ewangelia o sądzie nad światem 

chce ot¬worzyć oczy i uszy we-
wnętrznego człowieka na tajemnicę 
ukrytego Chrystusa, który w niepo-
zornych i ułomnych decyzjach dnia 
codziennego, w ukrytej postaci bliź-
niego siedzącego na skraju drogi... 
przygotowuje nam wieczny los.

Kochane Dzieci
Starzy znajomi

Kochany Boże

Ty powiedziałeś, że wszystko, 
co czynimy dla naszych bliźnich, 
w rzeczywistości

czynimy dla Ciebie.
Przebacz mi, gdy nieraz z wygody 

nie śpieszę z pomocą innym. Posta-
ram się poprawić! Amen.
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To już dość odległa historia, gdy 
Parafia Maryi Matki Kościoła i św. Ja-
kuba w Brzesku realizowała Program 
Odnowy i Ewangelizacji opracowany 
przez Ruch dla Lepszego Świata. Wtedy 
do domów mieszkańców parafii dociera-
ły listy roznoszone przez posłańców do 
siedmiu rejonów na temat aktualnych 
zadań realizowanych z myślą o wszyst-
kich, zapraszające do uczestnictwa 
i podjęcia współodpowiedzialności; 
wspólnie ( kapłani i świeccy) przygo-
towywaliśmy wydarzenia parafialne, 
corocznie w sierpniu wyjeżdżaliśmy 
na Ogólnopolskie Pielgrzymki „Parafii 
w Ruchu”, podczas których nawiązy-
waliśmy, czasem nawet serdeczne, 
więzy z ludźmi z całej Polski. Tak sobie 
myślę, że wielu uczestników wspomi-
na je dotąd, bo atmosfera życzliwości, 
gościnności i prawdziwego braterstwa 
pozostawia w pamięci niezatarty ślad.

Tak się czasem zdarza, że z różnych 
powodów niektóre parafie odpadają 
z listy. Podobnie jak nasza. Ale Ruch 
nie umiera, projekt podejmują nowe 
parafie, inni ludzie odkrywają wartość 
wspólnotowej pracy i rozwijają poczucie 
odpowiedzialności za swoją parafię i za 
Kościół poprzez czynne uczestnictwo 
i zapraszanie wszystkich, którzy jeszcze 
nie znaleźli swojego miejsca w Kościele. 
Bo każdy na mocy Chrztu jest powołany 
do odczytywania woli Bożej i pełnienia jej 
niezależnie od miejsca, w którym przy-
szło mu żyć.Ruch jest promowany przez 
zespół ludzi nazwanych Grupą Promoto-
rów, a ponieważ ma zasięg światowy – 
ma swoją Generalną Dyrekcję w Rzymie. 
Kadencja Zarządu trwa 4 lata. W ostat-
nich dwóch – jednym z dyrektorów był 
nasz polski ksiądz, Mirosław Grendus. 
Światowe spotkania przedstawicieli grup 
narodowych, tzw. Wieczerniki najczęściej 
odbywały się Rzymie.Niespodzianką 
dla nas była wiadomość, że w  2015 
roku Wieczernik odbędzie się w Polsce 
w Centrum Formacji Duchowej, 
u Salwatorianów w Krakowie od 19 
września do 1 października.

W chwili, gdy pisałam ten ar-
tykuł, Wieczernik jeszcze tewał. 
Brali w nich udział przedstawiciele 
z Włoch, Puerto Rico, USA, Hisz-
panii, RPA, Australii, Argentyny, 
Meksyku, Republiki Demokra-
tycznej Konga, Kolumbii, Brazylii, 
Wybrzeża Kości Słoniowej, Papui 
Nowej Gwinei, Belgii, Zimbabwe, 
Peru, Korei no i z Polski. Ogółem 

uczestniczyło czterdzieści trzy 
osoby z dwudziestu dwóch krajów 
świata. Pracowali w grupach języ-
kowych posługując się językiem 
hiszpańskim, francuskim, włoskim 
i angielskim.

Dyrektor Generalny ks. Felicia-
no Rodriguez, który został wybrany 
na drugą kadencję, powiedział na 
wstępie: Witam Was na piętnastym 
Wieczerniku Pastoralnym Ruchu 
dla Lepszego Świata. Oznacza to 
sześćdziesięciolecie wspólnych spo-
tkań, to bardzo znacząca rocznica. 
Stajemy dzisiaj wobec wyzwań, 
które trzeba podjąć w sposób głębszy 
i dać właściwą odpowiedź na znaki 
czasu, żeby głosić Królestwo Boże 
i budować je. Jest to czas słuchania 
Ducha Świętego, wiedząc, że w tej 
sytuacji w jakiej jesteśmy, On jest 
jedynym, który może dać odpowiedź. 
Musimy włożyć to, co jest najlepsze 
w nas wszystkich, żeby szukać naj-
lepszej odpowiedzi na te wyzwania, 
które przed nami stają.

Dyrektor zaznaczył, że po raz 
pierwszy Wieczernik odbywa się 
w Polsce. – To kraj o bogatej histo-
rii – mówił – i niezwykłej wierze, 
która kształtowała jego tożsamość. 
Podziękował Polakom za gościnę, 
również Ojcom Salwatorianom, 
w których ośrodku odbywa się 
spotkanie. 

Oczywiście, było też zwiedzanie Kra-
kowa, podziwianie pięknej panoramy 
miasta z pobliskiej Góry Twardowskie-
go, wieczorny spacer po starym Kazimie-
rzu i kolacja w tamtejszej wrestauracji. 
Po obiedzie w sobotę, 26 września, 
wszyscy wyruszyli zwiedzić Państwowe 
Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświę-

cimiu. W drodze na Kalwarię Zebrz-
dowską była okazja zobaczyć Wadowice 
- rodzinną miejscowość Jana Pawła II. 
W Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym 
na Kalwarii sprawowana była Msza św.

27 września, podczas tzw. konwi-
wencji Polskiej Grupy Promotorów 
zaplanowano spotkanie ze światową 
Grupą Promotorów, uczestnikami 
XV Wieczernika Ruchu dla Lepszego 
Świata. Dzięki temu, że tym razem 
Wieczernik odbywał się u nas, PGP 
prezentowało 6 osób. A my –Promotorzy, 
Kandydaci i Sojusznicy Ruchu z kraju 
nad Wisłą, do których należy też ks. 
Zygmunt Bochenek, przyjechaliśmy do 
Morawicy koło Krakowa. To tak, jakby-
śmy przez jeden dzień byli uczestnikami 
Wieczernika. Widzieliśmy ich, słuchali-
śmy, przekazywaliśmy sobie znak poko-
ju i siedzieliśmy przy w Pańskim stole 
podczas Eucharystii i czasie obiadu.

To spotkanie z uczestnikami było 
zakończeniem naszej konwiwencji na 
temat: Pogłębienie uniwersalizmu 
Królestwa Bożego poprzez przeżycie 
Wieczernika. Pracujemy najczęściej w  
niewielkich grupach nad konkretnymi 
tekstami z Ewangelii, z dokumentów 
Ruchu lub Pism założyciela - Ojca Lom-
bardiego. Później prezentujemy opinie, 
uzupełniamy, gdy trzeba, podsumowu-
jemy … i szukamy dróg realizacji. Tym 
razem opieraliśmy się na „Ćwiczeniach 
duchowych” O.L. Dla przykładu przyto-
czę fragment naszej pracy na temat Kró-
lestwa Bożego w Nowym Testamencie: 

Nauka o Królestwie – mówił ks. 
Adam na wstępie - zajmuje centralne 
miejsce w nauczaniu Jezusa Chrystusa. 
Liczne przypowieści Jezusa pozwalają 
zrozumieć istotę tego Królestwa, które 
św. Marek nazywa zwykle „Królestwem 
Bożym”, gdy św. Mateusz woli określać 
je z aramejska „królestwem niebieskim”. 
Posługując się słowami Chrystusa trzeba 
powiedzieć, że nie jest ono z tego świata. 
Dlatego nie jest łatwo uchwycić jego isto-
tę, gdyż posiada ono swoje „tajemnice”. 
Uprzywilejowaną grupą, której dano 
poznać tajemnice królestwa niebieskiego 
byli Apostołowie. I tylko Kościół, zbudo-
wany na fundamencie Piotra i  pozosta-
łych Apostołów, może się cieszyć pełnią 
zrozumienia tajemnic Bożych.

Rozpracowywaliśmy prawdy o Króle-
stwie (jest ich 7), przykazania Królestwa 
Bożego czyli zadania dla Kościoła (10), 
cechy społeczeństwa otwartego na Kró-
lestwo Boże. Podam tylko kilka prawd:

Relacja z Wieczernika Ruchu dla Lepszego Świata
Jesteśmy Kościołem Powszechnym
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1. Kościół i Królestwo to nie to samo;
2. Królestwo Boże jest większe od 

Kościoła. Istniało wcześniej, zanim 
powstał Kościół, i obejmuje szerszą 
rzeczywistość. Jest wieczne, Kościół zaś 
jest doczesny. Królestwo doprowadziło 
do przyjścia Jezusa i jest celem całej 
Jego misji;

3. Kościół jest i powinien być oddany 
na służbę Królestwu Bożemu w celu jego 
budowania i rozwijania, rozpoznawania 
jego obecności poprzez czytanie zna-
ków czasu, patrzenie na świat oczami 
Chrystusa;

4. Nie ma zbawienia poza Króle-
stwem Bożym;

5. Wszyscy mogą być zbawieni, jeżeli 
żyją miłością;

Podsumowując naukę Nowego Te-
stamentu o wymaganiach stawianych 
przez Królestwo Boże należy stwierdzić, 
że oddziedziczą je ci, którzy żyją duchem 
ubóstwa (Mt 5,3), przyjmują postawę 
„dziecięcia” (Mt 18, 1-4;19,14),czynnie 
szukają Królestwa Bożego i jego spra-
wiedliwości (Mt 6,33), cierpliwie znoszą 
prześladowania ( Mt 5,10;Dz 14;2 Tes 
1,5), wyrzekają się wszystkiego, co moż-
na posiadać (Mt 13,44) i odznaczają się 
większą sprawiedliwością niż faryzeusze 
i uczeni w Piśmie ( Mt 5,20).

Taki temat konwiwencji był bardzo 
potrzebny, zwłaszcza dla ludzi, którzy 
dopiero niedawno zostali kandydatami 
do Grupy. Myślę, że i Czytelnikom KnU 
też uzmysłowi prawdy, nad którymi 
nigdy się nie zastanawiali. 

 To było niesamowite spotkanie. 
Zobaczyliśmy powszechny Kościół. Zwy-
czajny i kolorowy, różnojęzyczny, inny 
kulturowo w stosunku do naszego, ale 
cały na wspólnej drodze do Królestwa 
Bożego. Kościół o braterskich relacjach, 
służebny i promujący miłość do dru-
giego człowieka jako jedyny warunek 
zbawienia.

Maria Dziwiszewska
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