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Świętość zadaniem dla nas wszystkich
W uroczystość Wszystkich Świętych staniemy na cmentarzu, nad
grobami tych, których tak bardzo
kochaliśmy i których już nie ma.
Przywołamy z miłością tych, którzy
wprowadzali nas w dorosłe życie, tych,
którzy pomagali nam dźwigać ciężar
różnych problemów. Z tymi ludźmi
spotykaliśmy się. Było ich wielu. Byli
naszym nieocenionym skarbem! Widzimy ich wszystkich przed sobą, choć
może zatarły się w naszej pamięci rysy
ich twarzy, ich głosy i spojrzenia, ich
charakterystyczne gesty. Nie zapominamy jednak, kim dla nas byli, i co im
zawdzięczamy, może teraz widzimy to
nawet jaśniej. Oni dla nas nie umarli,
bo żyją w naszym sercu, bo żyją w naszej pamięci.
Człowiek tak naprawdę wtedy
umiera, gdy nikt o nim nie pamięta,
gdy już nie ma w naszym sercu dla
niego miejsca. Już niedługo spojrzymy na znajome i nieznajome mogiły,
te zadbane i te być może opuszczone.
Spróbujmy jednak spojrzeć na cmentarz i na jego groby nieco inaczej.
Spróbujmy dostrzec Pana Boga, odczuć
Go i doświadczyć na tym miejscu,
gdzie blask znicza symbolizuje życie
i nieśmiertelność. Jakiego Boga możemy tam spotkać? Z jakim Bogiem
spotkamy się na cmentarzu, pośród
mogił? Patrząc z milczącą i zadumaną
wiarą na to święte miejsce, możemy
doświadczyć Boga, który jest „Bogiem
przychodzącym do człowieka”, jest
Bogiem wychodzącym człowiekowi
naprzeciw, by go przeprowadzić przez
tajemniczą i zakrytą dla ludzkiego

wzroku bramę życia i śmierci, czasu
i nieskończonej wieczności. Jako ludzie
ciągle jesteśmy tacy sami, a równocześnie jesteśmy dla siebie zagadką, aż do
chwili, gdy przyjdzie do nas Pan Bóg,
aż do chwili, w której rozstrzygnie się
nasze ostatnie spotkanie.
To miejsce, jakim jest cmentarz,
mobilizuje nas do głębszego odkrycia
siebie, w całej prawdzie, która może
gdzie indziej jest ulotna, nieważna,
i nic nie znacząca. Patrząc na groby,
spójrzmy na siebie, a może odkryjemy to, co dotąd było dla nas czymś
obojętnym, dalekim i obcym, a co jest
nieodzowne dla odkrycia i uchwycenia
przychodzącego Boga. Naszą największą tragedią jest chyba to, że nie dostrzegamy Chrystusa w otaczającej nas
rzeczywistości i nie wychodzimy Mu
naprzeciw odziani szatą świętości. Pan
Bóg przychodzi i wyciąga do nas ręce.
Ale czy my chcemy doświadczyć Jego
bliskości, Jego miłości do nas? Gdzie
jesteśmy, gdy On jest tak blisko nas?
Bo przecież Bóg przychodzi każdego
dnia. Przychodzi do nas w drugim
człowieku, którego stawia na naszej
drodze, byśmy razem z nim podążali
ku świętości. Pan Bóg stawia na naszej
drodze świętych i błogosławionych
ludzi. Oni szukali i chcieli doświadczyć bliskości Stwórcy. Pozwolili się
Panu Bogu odnaleźć. I tak doszli do
świętości. Być świętym oznacza zatem:
całym sercem szukać Boga, a jednocześnie pozwolić się Bogu w swoim życiu
znaleźć. Patrząc z tej perspektywy, czy
pamiętamy, że naszym podstawowym
powołanie jest świętość? Wielu z tych,
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nad grobami, których już niedługo
staniemy, było błogosławionych w tym
życiu, a teraz jak wierzymy przebywają
w chwale Ojca, bądź niedługo tam się
znajdą. Nie raz mogliśmy podziwiać
ich poświęcenie dla nas, życzliwość
i miłość, jaką nas darzyli. To nasi bliscy.
Teraz możemy im się odwdzięczyć. Nie tylko pięknymi kwiatami
i wielkimi zniczami, bo one cieszą
tylko nasze oczy. Zmarłym szczęścia
nie przyniosą. Ale może im to szczęście
wieczne przynieść nasza modlitwa.
Dlatego pamiętajmy o Eucharystii,
Komunii świętej, zyskaniu odpustu
zupełnego dla tych, których tak bardzo
kochaliśmy. Bo to jest największy dar,
jaki możemy im ofiarować. A jednocześnie pamiętajmy w tą wyjątkową
uroczystość listopadową, że świętość
nie jest czymś odległym, jakimś sennym marzeniem nie do zrealizowania.
Świętość, dzięki miłości Pana Boga,
jest na wyciągnięcie ręki każdego z nas.
Chciejmy tylko tę rękę wyciągnąć!
Oprac. ks. Andrzej Kmiecik

Życzenia

Serdeczne słowa imieninowych życzeń
dla czcigodnego
księdza Andrzeja Kmiecika
wraz z podziękowaniem za uśmiech
i życzliwą gotowość pomocy
kierują współredaktorzy

Głębia modlitwy różańcowej
Chociaż minął miesiąc różańcowy,
warto jeszcze raz pomyśleć o tej modlitwie. Listopad w swej zadumie sugeruje
nam pamięć o zmarłych. Rozważania
różańcowe połączone z modlitwą
w intencji tych, którzy są „po tamtej
stronie życia”, niezwykle wpisują się
w tę scenerię.
Święty Jan Paweł II mówił, że różaniec jest modlitwą zarówno piękną
jak i trudną. Rozważając tajemnice
życia Pana Jezusa i Maryi, dostrzegamy
piękno tej modlitwy. Wiemy jednak, że
odmawiając kolejne „Zdrowaś Maryjo”, często gubimy się w gąszczu naszych codziennych spraw, zapominając
o rozważanych tajemnicach.
Tu właśnie rozpoczyna się trud,
jaki każdy praktykujący modlitwę musi
zauważyć. Oczywiście, najlepiej byłoby,
gdybyśmy mogli tak się wyciszyć, aby
czystym umysłem koncentrować się
tylko na rozważanych słowach albo
tajemnicach. Ponieważ jest to ogromnie
trudne, można z kłębiących się problemów, spraw do załatwienia, smutków
czy radości, uczynić intencję modlitewną i w tych intencjach się modlić.
Nie można jednak zapomnieć, że
różaniec jest modlitwą kontemplacji.
Oznacza to, iż prowadzi do wpatrywania się w oblicze samego Chrystusa.
Chodzi o patrzenie wiary nie tylko
duchowe ale i fizyczne. Wpatrywanie
się w Chrystusa Eucharystycznego domaga się widzenia wszystkiego w Jego
blasku.
Powtarzane w różańcu „Zdrowaś..” przywołują naszej pamięci chwilę Zwiastowania, Wcielenia Słowa Bożego. Pierwsza część tej modlitwy jest
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pozdrowieniem Archanioła Gabriela,
który przekazuje Maryi błogosławieństwo. Szczególnym wyrazem tego błogosławieństwa jest sam Jezus Chrystus,
którego zgodziła się być Matką.
Drugą częścią „Zdrowaś Maryjo” jest nasza prośba do Bożej Matki
o modlitwę. Wypowiadając te słowa,
jesteśmy świadomi swojej grzeszności
oraz tego, że tylko ktoś bez grzechu,
tak jak Maryja, może wyprosić u Boga
wszystko to, co jest konieczne do
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naszego zbawienia. Prosimy Maryję
o modlitwę „teraz” i w godzinę śmierci.
Starajmy się świadomie wypowiadać słowa modlitwy. Nasza modlitwa
to prośba do Maryi, aby Ona - Matka
Pana Jezusa modliła się za nas, w naszych intencjach. Nie zrażajmy się trudem. Starajmy się odmawiać różaniec
codziennie, wówczas w każdy dzień
Matka Jezusa będzie prosić i polecać
nas w Królestwie Niebieskim.
Ks. Krzysztof Mirek

Chór parafialny z Marcinkowic ma już 25 lat!
Przewinęło się przez niego kilkaset
osób w wielu od 17 do 70 lat. Chór parafialny im. ks. Jerzego Popiełuszki z Marcinkowic świętuje właśnie 25-lecie istnienia.
W niedzielę byli i obecni chórzyści spotkali
się na Mszy Świętej, po której zaprosili
mieszkańców na uroczysty koncert. Wraz
z chórem marcinkowickim świętował także
Chór „Echo” ze Lwowa.
Mszy Świętej w kościele parafialnym
w Marcinkowicach przewodniczył wczoraj
(12 października) ks. Grzegorz Piekarz,
dyrektor Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie, - Nie sposób
mówić o liturgii, nie wspominając o muzyce
liturgicznej. Tam, gdzie liturgia jest dobrze
przeżywana, rozbrzmiewa także muzyka
– mówił w homilii ks. Piekarz. - Liturgia
ziemska daje nam przedsmak uczestnictwa
w liturgii niebieskiej – dodał. Wszystkich
przybyłych gości powitał ks. proboszcz
Józef Babicz. To z jego inicjatywy w 1989
roku został założony Chór im. ks. Jerzego
Popiełuszki. Kapłan dziękował wszystkim,
dzięki którym istnieje i może rozwijać się
marcinowicka grupa – osobom indywidualnym, samorządowcom, Starostwu Powiatowemu, Fundacji Sądeckiej i MCK SOKÓŁ.
Po Mszy Świętej odbył się jubileuszowy koncert chóru ECHO i chóru im. bł. ks.

J. Popiełuszki, którym towarzyszył kwartet
smyczkowy SONORE składający się z absolwentów Warszawskiego Uniwersytetu
Muzycznego. Zgromadzeni w kościele
parafialnym w Marcinkowicach usłyszeli
m.in. utwory Mozarta, Bacha, Chopina, czy
pieśni świeckie Jana Joachima Czecha.
13 października o godz. 18. Chór Parafialny z Marcinkowic i Chór Echo ze Lwowa
dał kolejny koncert, w sali im. Romana
Sichrawy Małopolskiego Centrum Kultury
SOKÓŁ. W programie m.in.: Śliczna Gwiazdo Miasta Lwowa (hymn Maryjny Lwowa
z XVII wieku); Modlitwa za Polskę; Wierne
Madonny m. i sł. Jerzy Michotek opr. E.
Kuc; Piosenka o Jurku Bitschanie (najmłodszy obrońca Lwowa); To wołają
skowronki m. Antoni Gref; Serce batiara
(z lwowskiego folkloru miejskiego); Moja
gitara; Ten drogi Lwów; Kołysanka ...; Bal
u weteranów...; Tylko we Lwowie.
Chór parafialny im. ks. Jerzego
Popiełuszki w Marcinkowicach powstał
w 1989 roku z inicjatywy obecnego proboszcza parafii ks. Józefa Babicza. Od 20
lat chórem kieruje Marzena Pikuła. Swoją
działalnością, wpisał się w przestrzeń
kulturalną lokalnej i regionalnej społeczności. Występował z chórami sądeckimi
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podczas wizyty Jana Pawła II
w Starym Sączu oraz w ramach
Sądeckiego Festiwalu Muzycznego Iubilaei Cantus, a także na
licznych koncertach za granicą.
Z uwagi na przypadającą w 2014
roku 25. rocznicę powstania, zaplanowano: wydanie drugiej płyty
z najważniejszymi utworami,
wydanie broszury oraz koncerty
w zabytkowych kościołach Sądecczyzny: w Ptaszkowej, Królowej Górnej, Krużlowej, Mystkowie
i Chomranicach, a także koncert
patriotyczny w Kaplicy Dworskiej
w Marcinkowicach z okazji 100.
rocznicy wybuchu I wojny światowej i Bitwy Marcinkowickiej.
Chór ECHO ze Lwowa powstał w 1989 roku, nawiązując do
tradycji lwowskiego chóru ECHO
MACIERZ. Rok 2014 to również
25. rocznica jego działalności.
Dorobek artystyczny to repertuar składający się z ponad 270
aranżacji, 15 programów tematycznych z okazji świąt polskich,
rocznic narodowych i uroczystości kościelnych. Dał ponad 1000
koncertów w ponad 120 miastach
Polski oraz przewodniczył audiencji generalnej na Placu Świętego
Piotra w Rzymie, po której został
zaproszony na audiencję prywatną z Janem Pawłem II do Castel
Gandolfo. Obecnie specjalizuje
się w koncertach pop-oratoriów,
kantat, a także uczestniczy w licznych warsztatach chóralnych
w Polsce. Dewizą chóru ECHO są
słowa: „Pieśnią do serca - sercem
do Ojczyzny”.

(KB)
Przedruk z Sądeczanina

Maryja Królowa Pszczół
Obraz na okładce
Kalendarza Parafialnego na 2015 r. O powstaniu tego obrazu
opowiada Sławomir
Jan Kowalski. Będąc
słuchaczem Policealnego Studium Pszczelarskiego, uczestniczył wraz z kolegami
w spotkaniach na
Lednicy. W 2001 roku
ojciec Jan Góra zaproponował przywiezienie z sobą na następne spotkanie obrazów Matki
Bożej ze swego terenu, czy też zrobienia nowych
przedstawień ikonograficznych.
Kolega Sławomira- Michał, poddał myśl namalowania Matki Boskiej „Pszczelarki”.
Co się w związku z tym pomysłem wydarzyło,
opisuje Sławomir Jan Kowalski: „Uczestnicząc
w 2002 roku w Triduum Paschalnym podczas uroczystej procesji ze świecą paschalną symbolizującą
Chrystusa, podczas śpiewu Exultet: przyjmij Ojcze
Święty, tę świecę, owoc pracy pszczelego roju”
widziałem przyszły obraz przedstawiający idącą
w czerwonej królewskiej szacie przez pasiekę niosącą- zapowiadający Zmartwychwstałego Chrystusa
w symbolu woskowej kolumny świecy paschalnejplastr miodu pszczelego, Maryję. (…) W moim obrazie pojawiło się również drzewo akacji kwitnącej.
Białe kwiaty akacji, symbolizujące czystość Dziewicy
Maryi, na tle nieba, dopełniły treści obrazu.
W sierpniu 2002 roku, według tej koncepcji
powstał obraz olejny o rozmiarach 40x50 cm namalowany przez pana Marka Szymańskiego z Zielonej
Góry, przedstawiający Maryję, Królową PszczółMaryja Regina Apium.
Artysta malarz bardzo starannie przygotował
się i tworzył obraz w ciszy i modlitwie. Obraz został
umieszczony w moim domu rodzinnym w Kosobudzu.
Podczas kolędy 19 stycznia 2003 roku został
poświęcony przez ks. proboszcza Janusza Jóźwiakowskiego.
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Obraz ten nie jest jedynym symbolem Maryi,
Królowej Pszczół powstałym z inicjatywy Sławomira Jana Kowalskiego. Wspomina on, że będąc
w 2003 roku latem w Warszawie, pojechał wraz
z bratem ciotecznym do zaprzyjaźnionej z nim
rodziny państwa Bryllów, gdzie został przedstawiony jako „Sławek od Maryi Królowej Pszczół”.
Rozmawiano o pszczołach i o ich „Królowej”.
W październiku 2003 roku wraz z kolegą napisali list do Ernesta Brylla z prośbą o napisanie
wiersza- modlitwy przez poetę. Po kilku dniach
otrzymali odpowiedź, a w niej piękną modlitwę
do Maryi, Królowej Pszczół.
Wiersz – modlitwa znajduje się na II stronie
okładki Kalendarza Parafialnego 2015 roku.
Można powiedzieć, że nie jest chyba nadużyciem określenie: „Maryja, Królowa Pszczół”, skoro
już Izajasz, produkt pszczeli- miód, wprowadza do
narodzin Chrystusa, oznajmiając że: „Oto PANNA
pocznie i porodzi Syna (…) śmietanę i miód
spożywać On będzie, aż się nauczy odrzucać zło,
a wybierać dobro”.
(Iz 7,14,15)
Pani pracy uczciwej jak kropla miodowa
Która jest czystym złotem na świecie jedynie
Bo inne złoto ma skrwawione imię
Pani rojów grających jak pieśń różańcowa
Pani majowej łąki, pola kwitnącego
Ty nam otwierasz znak kwiatu każdego
Znasz imię drzew wszelakich. Pani akacjowa
Pani lipca, rzepaku. Słyszysz zioło wszystkie
Dla zagubionych znasz drogi najbliższe
Pani zbłąkanych, Ty nas doprowadzisz
Do niebieskiej pasieki. Ty w biedzie nie zdradzisz
Ale podniesiesz znów na ciepłej dłoni
Dasz siłę, gdy osłabną skrzydła wystrzępione
Matko, która karmiłaś Syna miodem, mlekiem
Wróć nam uczciwość pszczoły.
Weź w swoją opiekę.
Ernest Bryll
Opracowała Halina Kocemba na podstawie
materiałów zawartych w „Kalendarzach Rolników”.
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modlitwa wieczorna
nie kruszę murów prawdy zazdrosnej
mądrość? - tej nie znam, co wznosi świat
częstuję lękiem porzuconych pytań
jak cierpkim winem w puchary strof
*
Imię Twe zegar tnie w korze nocy
słowa me ledwie u znaczeń bram
wykładam myśli niepewny towar
niegodny kupiec i lichy kram
*
chciałbym napisać Ci wszystkie kwiaty
dni strojne w słońce i szaty dżdżyste
powiedz, dar taki byłby Cię godzien
wolnoż mi śpiewać co oczywiste
*
dziejesz się we mnie kunsztownym
wierszem
posłuszne pióro, cyt!... pisze znów
słowa są echem, Piękno jest pierwsze
codzienność senna nie miewa snów
*
zawdzięczam Ci więcej niźli kamień rzece
światła kropla - barwom
wiatr poszeptom traw i przeszłość
pamięci...
zawdzięczam Ci pieśń
jemroz
2014
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Wspomnienia o Nowym Sączu
z okresu przedwojennego

ballada
na biało-czarnej szachownicy
prawdy pod linię ustawione
sześćdziesiąt cztery porcje życia
we dwa kolory przymuszone
na biało-czarnej szachownicy
zastępy dobrych, złych rycerzy
reguły – szczęk mitycznych mieczy
pytania cichną w mrokach wieży
zaszczyty szarże rozdzielone
widać kto królem jest kto gońcem
kwestie to martwe dokończone
wybór jest: księżyc albo słońce
na biało-czarnej szachownicy
senność – niezmienność labirynt pól
jak w pozytywce mechanicznej
podzwania łańcuch pełnionych ról
na biało-czarnej szachownicy...
gdyby się zeszły wszystkie pola
czerń i biel w szarość – bez różnicy
kim byłby wtedy hetman, skoczek
gdyby zabrakło szachownicy
cichnie trubadur nut zamiecie
strofa ostatnia gubi słowo:
porzuć śmiertelną szachownicę
pozostań królem... bądź królową
jemroz
2014

Mimo tego, iż przed drugą wojną światową w Nowym Sączu było pięć kościołów, to istniały tam tylko
dwie parafie. Mniejsza, parafia kolejowa p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, została utworzona w 1937 r.,
i obejmowała południową część miasta tj. Starą i Nową
Kolonię Kolejarską oraz mieszkańców najbliższych ulic
parafii. Większa parafia p.w. Św. Małgorzaty ma początki
w XII wieku, w jej skład wchodziły wschodnie, północne
i zachodnie dzielnice Nowego Sącza oraz wsie sąsiadujące z miastem, takie jak: Mała Wieś, Gaj, Świniarsko,
Chełmiec, Rdziostów, Zabełcze, Roszkowice, Piątkowa,
Paszyn i Gołąbkowice. Kościół p.w. Św. Kazimierza pełnił
przed II wojną światową rolę kościoła garnizonowego,
a później kaplicy szkolnej (dopiero w 1977 r. stał się
osobną parafią). W dzielnicy Helena był i nadal jest
czynny mały kościółek p.w. Św. Heleny, pełniący także
rolę kaplicy cmentarnej.
Kościół p.w. Ducha Świętego należał do zakonu
O. Jezuitów. Zakon ten posiadał pole warzywne, które
znajdowało się wtedy poniżej kościoła, i dochodziło do
rzeki Kamienica Nawojowska. Poza tym własnością
Ojców Jezuitów był młyn zbożowy, napędzany wodą
z odnogi rzeki Kamienica oraz duże gospodarstwo rolne
znajdujące się w Zabełczu. Po drugiej wojnie światowej
majątek O. Jezuitów został upaństwowiony. Z powodu
utraty dotychczasowego źródła utrzymania, za zgodą
władz kościelnych kościół zakonny został przekształcony
w świątynię parafialną. Powstała nowa parafia, obejmująca dzielnice: przykościelną, Helenę, Przetakówkę,
wsie Świniarsko, Chełmiec, Małą Wieś, Roszkowice.
W okresie Bożego Narodzenia siostry zakonne „Felicjanki” organizowały przedstawienia jasełek w kaplicy
zakonnej przy ul. Długosza. Odbywały się one w każdą
niedzielę dwukrotnie, z uwagi na dużą ilość chętnych
do obejrzenia jasełek.
Przed II wojną światową w N. Sączu funkcjonowało
sześć szkół podstawowych, trzy szkoły męskie i trzy
żeńskie (nie było szkół koedukacyjnych). Szkoły męskie:
szkoła im. Jana Kochanowskiego, przy ul. Kochanowskiego (drewniana, spłonęła w czasie walk wojennych
w styczniu 1945 roku). Szkoła im. Adama Mickiewicza,
przy ul. Długosza, za kaplicą szkolną. Szkoła im. Władysława Jagiełły – tzw.„Kolejówka”, przy ul. Batorego.
Szkoły żeńskie: szkoła im. Urszuli Kochanowskiej,
przy ul. Kochanowskiego. Szkoła im. Królowej Jadwigi,
przy ul. Jagiellońskiej, koło Plant. Szkoła im. Konarskiego
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(popularnie nazywana „Ciuciubabką”), przy ul.
Jagiellońskiej (tam gdzie obecnie jest liceum
medyczne).Ponadto było męskie gimnazjum
i liceum ogólnokształcące im. Jana Długosza,
przy ul. Długosza oraz żeńskie gimnazjum i liceum ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej,
przy ul. Żeromskiego. Oprócz tego istniała
męska szkoła handlowa, przy ul. Kopernika
oraz szkoła zawodowa zwana „zawodówką”,
przy ul. Szwedzkiej. Przed wojną i trzy lata po
jej zakończeniu, obowiązywała czteroletnia
nauka w gimnazjum i dwuletnia w liceum.
W szkołach średnich rodzice ucznia, który
otrzymał ocenę niedostateczną na koniec roku,
zobowiązani byli do zapłacenia z tego tytułu
kary pieniężnej. Jeśli rodzice nie mogli lub
nie chcieli zapłacić kary, to uczeń zmuszony
był powtarzać rok. W tamtych latach było
bardzo ciężko o przyjęcie do szkoły średniej,
zwłaszcza w przypadku młodzieży wiejskiej.
Pierwszeństwo przyjęcia do szkół średnich
miała młodzież miejska.
Przed wojną istniało w Nowym Sączu
pięć rynków handlowych – tzw. targowisk.
Były to: rynek garncarski (obecny plac 3.
Maja) - sprzedawano tam garnki ozdobione
kolorowymi polewami i ornamentami oraz
różne wyroby wypalane z gliny. Targowisko
trzody chlewnej, bydła, koni, baranów i kóz,
a także handel zbożem i nasionami, przy ul.
Głowackiego. Rynek maślany (handel nabiałem i jajkami) przy ul. Sobieskiego, obok
którego handlowano także odzieżą używaną.
Rynek drzewny, przy ul. Długosza (obecnie
mieści się tam dworzec PKS). Sprzedawano
tam drzewo gotowe do palenia w piecach,
przywożone furmankami przez właścicieli
prywatnych lasów. Mieszkający na obrzeżach
miasta ogrzewali domy za pomocą drzewa,
ponieważ węgiel w tamtych czasach był
bardzo drogi. Ponadto na tym rynku sprzedawano słomę równianą (młóconą cepami)
i siano. Piątym rynkiem był rynek gęsi, który
mieścił się poniżej styku ulic Jagiellońskiej
i Kunegundy(po prawej stronie, jadąc od
strony rynku).Sprzedawano tam głównie
gęsi oraz kaczki, kury, indyki oraz króliki.
Jarmarki odbywały się dwa razy w tygodniu,
we wtorki i piątki.
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Postój furmanek konnych przyjeżdżających na jarmarki znajdował się poniżej
placu Zamkowego i na Rynku Głównym, za
ratuszem. Postój dorożek konnych i taksówek
samochodowych mieścił się również na skraju
Rynku Głównego, od strony południowej (tam
gdzie obecnie znajduje się postój taksówek).
Dorożkarze w zimie zamieniali dorożki na
sanie, ponieważ ulice miasta aż do wiosny
pokryte były grubą warstwą śniegu. W latach sześćdziesiątych dorożki konne zostały
wyparte przez taksówki. Bruk na Rynku Głównym był wyłożony „kulakami”, otoczakami
granitowymi z Dunajca, albo inaczej „kocimi
łbami”. W 1966 r. rynek wyłożono płytami.
Place targowe miały nawierzchnię wysypaną
żwirem rzecznym.
Rynek Główny zajmuje centralny plac
miasta i jest jego sercem. Ważniejsze wydarzenia odbywały i odbywają się nadal właśnie
tu. Nowosądecki Rynek Główny jest w obecnym województwie małopolskim największy
po Rynku Krakowskim. Ma powierzchnię
19200 m. kw., 160 m długości i 120 m szerokości. Otoczony jest zwartą zabudową.
Centralnym punktem Rynku Głównego
jest ratusz, siedziba władz miejskich, na którego wieży zamontowany jest zegar.
Zegar ratuszowy czterotarczowy sprowadzono z Pragi, stolicy Czech, napędzany
jest mechanizmem z 60- kilogramowymi
obciążnikami.
Instalacją zegara zajął się w 1901 roku
mistrz zegarmistrzowski Jan Dobrzański,
przybyły do Nowego Sącza z Ujścia Gorlickiego, który w tym samym roku założył zakład
zegarmistrzowski przy ul. Jagiellońskiej,
gdzie istnieje nadal. Po śmierci seniora Jana
Dobrzańskiego w 1939 roku – zakład przejął
jego syn Henryk. Magistracki zegar wymaga
nakręcania raz na dobę. Wykonuje to obecnie
Jan Dobrzański Junior, kontynuator tradycji
ojca i dziadka.
Aby nakręcić zegar, trzeba wyjść na wieżę po 122 schodach. Mechanizm nakręcania
zegara znajduje się 12 metrów poniżej tarczy.
W ciągu doby jego ciężarki pokonują dystans
12 metrów. Od początku opiekuje się nim
rodzina zegarmistrzów Dobrzańskich.
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Tylko cztery razy zdarzyło się, że zegar
w swej ponad stuletniej pracy zatrzymał się.
Przyczyną były zamiecie śnieżne lub ptaki.
Symboliczne zatrzymanie wskazówek zegara
zostało spowodowane przez wysadzenie zamku królewskiego 17 stycznia 1945 r.
Zegar był remontowany przez seniora
Jana Dobrzańskiego w 1927 r., Henryka
w 1956 r. i Jana juniora w 1995 r.
Przedwojenny orzeł z królewską koroną
założony na wierzchołku wieży magistratu,
został strącony przez Niemców w 1939 r.
W 1947 r. został założony nowy orzeł,
wykonany z grubszej blachy nierdzewnej
przez Leopolda Cisonia, właściciela zakładu
rzemieślniczego wodno – kanalizacyjnego.
Orzeł ma skrzydła szerokie na 1 metr, jest
wysoki na 1,1 m i waży 48 kg.
W 1991 r. na iglicę wieży ratuszowej
założono koronę królewską.
Ponieważ dawniej nie było telefonów
na wsiach i w razie pożaru nie można było
szybko wezwać pomocy, dlatego strażak z Zawodowej Straży Pożarnej miał do roku 1960
dyżur całodobowy na ganku obiegającym
wieżę ratuszową, wypatrując oznak pożaru.
W razie zauważenia ognia zawiadamiał o tym
(przy pomocy telefonu stacjonarnego „na
korbkę”) komendę straży pożarnej, podając
jednocześnie lokalizację pożaru. Jeszcze po
I wojnie światowej straż pożarna dojeżdżała
do pożaru furmanką konną z ręczną pompą do
gaszenia ognia. Dopiero w latach 30 straż pożarna została zaopatrzona w strażackie wozy
przeciwpożarowe i motopompy strażackie.
W Nowym Sączu działały duże, prywatne
zakłady rzemieślnicze, które szkoliły przyszłych
fachowców. Zakład stolarski znajdował się
przy ul. Żeglarskiej, a jego właścicielem był
Pan Lorenz, z pochodzenia Niemiec. W tym
zakładzie terminowali (przyuczali się do zawodu stolarskiego) również nieżyjący już stolarze:
Mróz Wojciech z Rdziostowa (mój Tata) oraz
bracia Gabriel, Władysław i Jan Smajdorowie
z Marcinkowic. Ich czwarty i najmłodszy brat
Józef Smajdor (pierwszy kościelny w naszej
parafii) też był stolarzem. W zakładzie tym posługiwano się ręcznymi narzędziami, ponieważ
nie było wtedy jeszcze maszyn stolarskich.
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Właściciel warsztatu był dobrym i bardzo
wymagającym fachowcem, wymagał od
uczniów pracy od rana do późnego wieczoru.
Przy ul. Szwedzkiej miał swój zakład
ślusarski Pan Zemla, który szkolił młodych
ślusarzy.
Zakład kowalski, z dużą kuźnią, którego
właścicielem był pan Serkowski Bolesław,
mieścił się w dzielnicy Helena. Przyuczał do
zawodu kowala wielu uczniów, w tym dobrego
fachowca w tej dziedzinie pana Mieczysława
Dziubanowskiego z Rdziostowa.
Największy zakład masarski w Nowym
Sączu prowadził pan Styczyński, który produkował najlepsze i najsmaczniejsze wędliny
i to po niskich cenach. Swoimi wyrobami
zaopatrywał wszystkie sklepy Nowego Sącza.
W dzielnicy Helena duże piekarnie wraz
ze sklepami miało dwóch piekarzy: Pan Czuchra i pan Klaczak, którzy produkowali bardzo
dobre pieczywa. Swoimi wypiekami zaopatrywali większość mieszkańców Nowego Sącza.
Ponadto czynne były małe, prywatne
warsztaty usługowe, świadczące swe usługi
dla mieszkańców.
Przed wojną Żydzi byli właścicielami
prawie wszystkich kamienic w Rynku oraz
wzdłuż przylegających do niego ulic głównych.
I dlatego Żydzi mówili do Polaków: „Wasze ulice, nasze kamienice” .Żydzi mieli swój szpital
przy ul. Kraszewskiego, gdzie obecnie mieści
się straż leśna. W 1939 roku w mieście Nowy
Sącz 1/3 ludności stanowili Żydzi.
Dawniej nie było w Nowym Sączu wałęsających się psów, ponieważ Urząd Miasta zatrudniał hyclów, którzy wyłapywali bezpańskie
psy i odstawiali je do schroniska dla zwierząt.
Dlatego mieszkańcy miasta wyprowadzający
na spacer swoje czworonogi, prowadzili je na
smyczy, gdyż idący luzem pies mógłby zostać
złapany przez hycla.
Miasto Nowy Sącz przed wojną nie było
tak czyste jak obecnie, przyczyną takiego
stanu rzeczy był duży odsetek mieszkańców
nie dbających o czystość ulic. Pomimo wielu
niedogodności starzy sądeczanie mile wspominają przedwojenny Nowy Sącz.

Kazimierz Mróz

Nasza Wiara 11/2014

9

10

Nasza Wiara 11/2014

Nasza Wiara 11/2014

11

12

Nasza Wiara 11/2014

Nasza Wiara 11/2014

13

14

Nasza Wiara 11/2014

Komorowski nie przyjechał na bitwę do Marcinkowic
Prezydent RP Bronisław Komorowski
jednak nie przyjechał do Marcinkowic
(gmina Chełmiec) na uroczystości setnej
rocznicy Bitwy Marcinkowickiej. Dopisali
natomiast mieszkańcy, którzy najpierw
tłumnie udali się na uroczystą Mszę św.,
a potem z zapartym tchem podziwiali rekonstrukcję bitwy piłsudczyków z Rosjanami.
Setna rocznica Bitwy Marcinkowickiej
tak naprawdę przypada na 5-6 grudnia, ale
organizatorzy uroczystości (lokalne stowarzyszenie, szkoła i gminny ośrodek kultury)
postanowiły już w tę w niedzielę (26 października) przedstawić wielką rekonstrukcję
bitwy, którą połączono z następującymi po
niej obchodami rocznicowymi. (dop red).
Najpierw odprawiono uroczystą Mszę
świętą w kościele pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny w Marcinkowicach, w intencji poległych w bitwie
w 1914 roku, którą sprawował ks. infułat
Władysław Kostrzewa. Potem uczestnicy
przeszli na pobliski Cmentarz Legionistów
na Apel Poległych. Zakończył się on odegraniem „1 Brygady” oraz uczestnictwem
w otwarciu Dworku Morawskich, gdzie
w świeżo wyremontowanym budynku
znajduje się izba pamięci legionistów.
Kulminacją rocznicowych uroczystości
była rekonstrukcja słynnej bitwy sprzed
100 lat. W Marcinkowicach doszło wtedy
do starcia Legionów Polskich, dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego, z wojskami
rosyjskimi, podczas I wojny światowej.
Na pobliskich polach przygotowano
okopy, broń z epoki, mundury a nawet
przedmioty codziennego użytku. Nowoczesną broń, m.in. granatniki, prezentowali
natomiast żołnierze w czerwonych beretach. Wszystkich częstowano znakomicie
smakującą w polowych warunkach grochówką i herbatą.

Licznie zgromadzona publiczność obserwowała cale wydarzenia z bezpiecznej
odległości, co był konieczne ze względu
na użycie materiałów pirotechnicznych,
niezbędnych przy odtworzeniu wybuchów
i scen walki.
Rekonstrukcję otworzyła scena wjazdu
Józefa Piłsudskiego na słynnej kasztance
(zwierzę było nieco zdenerwowane odgłosem
wybuchów i trudno było nad nim zapanować),
ale odgrywający rolę słynnego marszałka
Edward Janur ze Świniarska, świetnie poradził sobie z tym trudnym zadaniem. Na sobie
miał replikę munduru Piłsudskiego.
Wybuchy pocisków były tak autentyczne, że pierwsze rzędy vipów w loży (m.in.
poseł Andrzej Romanek, radni wojewódzcy
Marta Mordarska i Andrzej Bulzak, radni
gminy, wójt) podskakiwali na krzesłach
przestraszeni kolejnymi salwami. Oglądający widowisko mieszkańcy byli zachwyceni,
przyszli najstarsi mieszkańcy gminy i całe
rodziny z dziećmi, pogoda dopisała.
– Nie wiem dokładnie kto z kim walczył, ale jak wrócimy do domu , poczytam
o tym w internecie – przyznał 13-letni Paweł
z Chełmca, który inscenizacji przyglądał się
z kolegami.
Na taki pomysł uświetnienia bitwy
wpadła dyrekcja Zespołu Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach,
a organizacją zajęło się Stowarzyszenie
Razem dla Kultury założone przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Chełmcu.
– Dziękuję organizatorom, wójtowi
i GOK za pomoc. Dziękuję też mojej młodzieży, chociaż mają dziś dzień wolny od
nauki, są tu dzisiaj z nami, podobnie jak
nauczyciele i pracownicy szkoły. Wszyscy przez cały tydzień przygotowywali
się do tej uroczystości. Mam nadzieję,
że wszyscy będą mieć po niej masę
wrażeń – powiedziała Alicja Wąsowicz,
dyrektor szkoły w Marcinkowicach.

Nasza Wiara 11/2014

Można sobie było pozwolić na realizacyjny rozmach, bo stowarzyszenie
pozyskało na ten cel prawie 39 tys. zł
z unijnych funduszy. Inscenizację bitwy
do scenariusza Pawła Terebki z Polskiego
Towarzystwa Historycznego Oddział Nowy
Sącz przygotowała grupa rekonstrukcyjna,
łącznie na marcinkowickim polu bitwę zainscenizowało 60 osób: mężczyzn i kobiet.
Wszystko było oparte na wspomnieniach Piłsudskiego z książki „Moje pierwsze
boje”, w której przyszły Naczelnik Państwa
Polskiego opisał ze szczegółami Bitwę
Marcinkowicką, zaliczając ją do swoich
największych osiągnięć militarnych. Józef
Piłsudski wyraził się, że była to jedna
z najładniejszych jego bitew. Bitwa była
przegrana. (dop red.)
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– Na wystawie w dworku znalazły się
eksponaty zgromadzone przez Józefa Gościeja, wypożyczone przez Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu oraz kolekcji Adama
Borka i mojej – mówi Paweł Terebka.
Wcześniej zapowiadano, że do Marcinkowic zawita na uroczystości prezydent RP
Bronisław Komorowski. Ten jednak przysłał
do organizatorów list, w którym przeprosił
za nieobecność i podziękował za zaszczyt,
jakim jest dla niego objęcie patronatem obchodów tej rocznicy. Jak ustaliliśmy, w tym
samym czasie prezydent Komorowski był
na uroczystościach w Rzeszowie.

Bogumił Storch
przedruk z Sądeczanina

Wizyta Telewizji Polskiej nagrodą dla szkoły
w Rdziostowie
Ekipa TVP 2 zawitała 27 października do Rdziostowa. Tutejsza Szkoła Podstawowa
przystąpiła do programu „Po pierwsze drugie śniadanie”, organizowanego przez producenta popularnych soków Kubuś i Telewizję Polską, program „Pytanie na śniadanie”. Szkoła
w Rdziostowie stara się również o certyfikat Kuratorium dla szkoły promującej zdrowie.
Organizatorzy zaprosili do zabawy wszystkie szkoły podstawowe. Trzeba było
zilustrować jedno z haseł Manifestu Drugiego Śniadania. Dla pierwszych stu szkół
przewidziano nagrody gwarantowane, a nagrodą główną był przyjazd śniadaniowego
KuBusa i ekipy telewizyjnej.
- Nasza szkoła od wielu lat promuje wśród uczniów zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie. We wrześniu było ogłoszenie, że można zrobić manifest drugiego śniadania,
więc szkoła przystąpiła do tego programu. I wspólnie uczniami, rodzicami i nauczycielami
przygotowaliśmy ten baner, który
wisi na szkole od 15 września. To
nasza interpretacja hasła Drugie
Śniadanie chodzi do szkoły, ale nie
wraca. Wysłaliśmy zdjęcie na stronę internetową Kubusia. Z końcem
września szkoła zakwalifikowała
się do czwórki najlepszych i dzisiaj
mamy efekt – przyjechała ekipa
telewizyjna – mówi Marta Podobińska, nauczycielka, koordynatorka
promocji zdrowia.
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Manifest Drugiego Śniadania zawiera 6 ha
- Drugie Śniadanie chodzi do szkoły, ale nie wraca.
- Drugie Śniadanie nie bawi się w chowanego.
- Drugie Śniadanie ma jednodniową datę ważności.
- Drugie Śniadanie źle znosi leżakowanie za tapczanem.
- Kanapka na drugie śniadanie nie musi dojrzewać.
Na dziedzińcu szkolnym stanął samochód z twarzą Kubusia, namiot, pod którym z różnych składników dzieci uczyły się komponować zestaw śniadaniowy, a animatorzy, łącznie
z samym Kubusiem zapraszali dzieci do wspólnych zabaw i konkursów z nagrodami.
- Chodzi o to, by dzieci przychodząc do szkoły z drugim śniadaniem, zjadały go, żeby
to śniadanie nie wracało do domu. My jesteśmy małą szkołą – 85 dzieci – i nauczyciele
pilnują, by dzieci zjadały to śniadanie, ale wiemy, że w większych szkołach dzieci „magazynują” to śniadanie i zdarza się często, że ono wraca do domu, dziecko go nie zjada, albo
dziecko kupuje sobie coś po drodze. Nasze dzieci już same pilnują, żeby zjeść śniadanie
w czasie przerwy – dodaje Marta Podobińska.
Emisja nagranego dzisiaj w Rdziostowie materiału już wkrótce na antenie Dwójki
TVP w programie „Pytanie na śniadanie”.

JG, fot. własne

Marcinkowice: Pałac Morawskich otwarty dla zwiedzających

Dobiegł końca remont zabytkowego pałacu
Morawskich w Marcinkowicach (gmina Chełmiec). Dzisiaj, przy okazji Powiatowego Dnia
Edukacji, dokonano jego oficjalnego otwarcia.
W Pałacu Morawskich przez kilkadziesiąt
lat mieściło się Szkolne Muzeum Historyczne,
utworzone i prowadzone przez prof. Józefa
Gościeja – emerytowanego polonistę miejscowego Zespołu Szkół. Dwór był w bardzo
kiepskim stanie, dlatego zdecydowano się na
jego gruntowny remont. Efekt tych prac można
było zobaczyć dzisiaj (15 października), podczas
Powiatowego Dnia Edukacji.
- Bardzo się cieszę, że po kilku latach perturbacji
związanych z odnowieniem budynku, muzeum
szkolne ponownie może zostać otwarte, aby

młodzieży i dorosłym z Ziemi Sądeckiej i Limanowskiej pokazać, że mieszkańcy Marcinkowic
i naszej szkoły cenią nie tylko współczesność
ale i przeszłość. Zbiory, które są tylko częściowo
udostępnione, mają świadczyć, że mieszkańcy
Sądecczyzny nie tylko żyją, ale i bronią - i o tym
świadczy kult Piłsudskiego, wodza, który na
terenie Marcinkowic stoczył bitwę z wojskami
rosyjskimi 6 grudnia 1914 roku. Niech to muzeum, które powstało wysiłkiem wielu osób –
młodzieży, dyrekcji szkoły, mieszkańców, władz
powiatowych i krajowych, służy wszystkim
– powiedział prof. Józef Gościej. To on w ciągu
czterdziestu lat zgromadził ponad trzy tysiące
eksponatów, które teraz znalazły swoje miejsce
w odnowionym budynku pałacu Morawskich.
W pałacyku mieści się ekspozycja dotycząca
rodziny Morawskich, pobytu w Marcinkowicach
Józefa Piłsudzkiego w 1914 roku i archiwalia.
W skatalogowaniu zbiorów pomogli pracownicy
Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu. Oni też
są autorami koncepcji odnowionej wystawy
w izbie pamięci legionistów.
(KB)
Fot. KB
Przedruk z Sądeczanina
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„Żal mi tego ludu, bo oto już od trzech dni trwają przy Mnie, a nie mają co
jeść, a jeśli ich puszczę zgłodniałych do domów, ustaną w drodze, bo niektórzy
z nich przyszli z daleka”
(MK 8,2)
Z dzieciństwa pamiętam, jak starzy
ludzie powtarzali: kogo Pan Bóg stworzy,
tego nie umorzy. Po wojnie, czasie biedy,
zniszczenia, takimi słowami się pocieszali,
dodawali otuchy, wiary w moc Boga. Dzielili się tym co mieli, niewiele mieli. Pożyczali
sobie sól, zapałki, naftę do lampy itd. Po
pieczeniu chleba jeden bochenek zanosiło
się do sąsiadów. Oni też to czynili. Były czasy, kiedy w sklepach na półkach był ocet i
musztarda. Potem coś się pokazało, ale na
kartki. Dzieci nie wiedziały co to cukierki,
lizaki, ciastka. Uczyłam dzieci z licznej
rodziny- ośmioro. Kiedy po ośmiu szczęśliwych dzieciach przyszły na świat bliźniaki
(para) sąsiadki pouczały ją mówiąc: babo,
opamiętaj się, co ty im dasz jeść?
Ale nie wsparły ją finansowo czy w naturze. Dzieci chowały się zdrowo. Miałam
szczęście ich uczyć w kl I-VI. Takie ładne
zadbane, uśmiechnięte- szczęśliwe dzieci.
Miło było patrzeć na nie. Dobrze się uczyły.
W tej wiosce, gdzie uczyłam, zdarzyło
się, że po porodzie zachorowała młoda
mężatka, konieczny był szpital. Mąż rolnik,
praca w polu, zwierzęta, sam nie poradzi. Kto
zaopiekuje się dzieckiem, weźmie do siebie.
Wtedy kobiety nie chodziły do pracy, cały
czas były w domu, miały dobre warunki, by
przytulić dziecię i pocieszyć rodziców.
Czas nagły, problem się przedłużał.
Wreszcie mama 10 dzieci, zabrała dziecię
do siebie, ku radości rodzeństwa. Chora
mama szybko wróciła do zdrowia. Na
wywiadówce zapytałam mamę, czy ktoś
jej pomógł?. Powiedziała: nawet kg cukru
nikt mi nie dał (wtedy cukier był na kartki).
Smutne ale prawdziwe.
Pan Bóg z tych 10 dzieci powołał do
swojej służby dwie najstarsze siostry, które
po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego,

prowadzonego przez s. Służebniczki, poprosiły o przyjęcie do zakonu. Są wzorowymi
siostrami.
W Nowym Sączu na parapecie okna,
ale i na ziemi, znalazłam kanapki z masłem,
szynką, sałatą. Dwie ładnie zapakowane.
Żal mi się zrobiło, że te dzieci nie podzieliły
się z głodnymi, ale nikt ich tego nie nauczył.
A szkoda!
Czego uczy nas Pan Jezus? Jan 21,1
Szymon, Piotr, Tomasz, Natanael,
synowie Zebedeusza i dwaj uczniowie.
Szymon Piotr: Idę łowić ryby. Pójdziemy z tobą.
Owej nocy nic nie złowili
Gdy nastał ranek, stanął Jezus nad
brzegiem, ale uczniowie nie poznali, że to
był Jezus.
Jezus: Nie macie co jeść?
Odpowiedzieli: Nie
Jezus im rzekł: Zapuśćcie sieci po
prawej stronie łodzi a znajdziecie.
Uczniowie zapuścili i ułowili mnóstwo
ryb.
Jan do Piotra: Pan to jest
Jezus: Przynieście ryb
Złowili 153 ryby
Jezus: Pójdźcie, jedzcie. Jezus bierze
chleb i daje im, podobnie jak rybę.
Gdy się posilili, Jezus rzecze do
Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana!
Miłujesz mnie więcej niż ci?
Szymon: Tak Panie. Ty wiesz, że Cię
miłuję!
I mnie też pyta: Czy miłujesz Mnie?

Zofia Lorek

Prz. 21, 10-13 Pouczenia Mądrości
„Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego,
sam będzie wołał bez skutku.
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Show – patriotyczny?
Na gorąco, dziś, 26 października 2014 r., chcę podzielić się wrażeniami z „Rekonstrukcji
bitwy pod Marcinkowicami” w 100-lecie jej odbycia. Nie uczestniczyłam w Mszy św. za
ojczyznę (wybrałam tę misyjną Mszę św.) ani w sympozjach, ani w przygotowaniach
do uroczystości, brałam natomiast udział w innych, wcześniejszych obchodach jednej
z pierwszych bitew sławnego Komendanta.
Animatorem tych dawnych uroczystości był prof. J. Gościej. Jest on znawcą tematu
a równego mu długo by szukać. Autorzy „Rekonstrukcji...” napracowali się wiele, podobnie
współorganizatorzy, ale – to jest moje zdanie – pokazali przedstawienie. Liczyli pewno
na to, że oglądać je będą osoby znające doskonale miejscową historię, także młodzież
i dzieci – których było dużo.
W komentarzu brakowało informacji o nazwaniu narodowości żołnierzy zajmujących
okopy. Siedmioletni chłopiec zapytał w pewnym momencie: A z kim Polacy walczyli? Brakowało przypomnienia sensu tej bitwy – że była to walka o Polskę, że z Marcinkowic poszło
dwóch ochotników. Brakowało informacji o usytuowanym w pobliżu Cmentarzu Wojennym.
Że komendant przegrał, ale nie poddał się i szedł dalej aż do ostatniego zwycięstwa.
Dzieci były zawiedzione, że zapowiedziany pożar chaty nie miał miejsca…
A udający komendanta nie odezwał się porywająco.
Owszem, było to widowisko godne uwagi: okopy mundury, sztandary, broń palna,
dymy i ognie, sanitariusze, muzyka....
Jaką ideę można było wynieść z tego odtworzenia bitwy? Brakło tego jednego zdania:
walczyli o wolną Polskę. Czy to tak wiele – w dobie rozsypującej się świadomości narodowej? I że działo się to w nocy z 5/6 grudnia?
Dlaczego pośpieszono się z obchodami?
Grudnie bywają czasem bardziej pogodne niż październiki.
Opowieści Józefa Gościeja były równie plastyczne ale dokładniejsze – o szarży ułanów,
o pobitych na śmierć, o ukrywaniu rannych.
Przed kilkunastu laty znany urzędnik powiatowy oświadczył, że święta narodowe winny
być obchodzone na wzór amerykańskich (USA): festyn, flaga – to wystarczy.
Gdzie Ameryce do naszych uciążliwych dziejów dawnych i współczesnych?
Czy na następny rok zostanie z tych obchodów tylko grochówka?

Ł. Wróbel

P.S. w Jubileuszowym koncercie z okazji 11 listopada w ub. roku nie zabrzmiała ani
jedna pieśń żołnierska. A i program na br. też omija ten temat – chyba że tytuły są mylące.
Ilustrowana Kronika Legionów Polskich z 1936 roku, zawierająca także
odezwy Komendanta informuje.
4.XII. ‚14
Utarczka kawalerii pod Wysokiem.
5.XII. ‚14
Bój wydzielonego batalionu V pod
Bełdnem. Utarczka kawalerii pod Trzetrzewiną (Dreszer)

Nocny bój artylerii (Brzoza) pod Rdziostowem.
6.XII. ‚14
Przeprawa kawalerii przez Dunajec
– bój pod Dąbrową (Belina). Bój pod Marcinkowicami (bataliony I i III oraz artyleria)
7.XII. ‚14
Bój batalionów I i III oraz artylerii pod
Pisarzową.
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Zagłosuj na projekt Stowarzyszenia Korzenie
i Skrzydła „TeMatki dziecięce”
Niszę stanowią projekty przeznaczone
dla rodziców a przede wszystkim dla kobiet. Matki często pochłonięte mnóstwem
obowiązków, codziennych zmartwień
i trosk o swoje dzieci i cały dom, zapominają o sobie. Na ich barkach jest tyle
obowiązków i zadań do wykonania, dlatego
potrzebują wsparcia zarówno w zakresie
własnego rozwoju ale także dbania o swoją
urodę. Matki, które będą świadome swojej
wartości, swojej ogromnej roli, jaką mają
do spełnienia, będą umiały stawić czoło
tym wszystkim wyzwaniom, jakie stoją
przed nimi .
Wychodząc temu naprzeciw, Stowarzyszenie prowadzi warsztaty psychoedukacyjne i kosmetyczne. Cieszą się one
dużym zainteresowaniem, między innymi
dlatego, że podczas zajęć zapewniona
została opieka nad dziećmi. Wolontariuszki,
z wykształcenia panie pedagog, zajmują
dzieciom czas inspirując ich do twórczych
działań. Mamy, uczestnicząc w zajęciach,
są spokojne, bo dzieci są tuż obok w sali.
To też buduje więź pomiędzy nimi, że wychodzą gdzieś razem.
Podczas warsztatów psychoedukacyjnych realizowana jest szkoła dla
rodziców, podczas której uczestniczki
mogą dowiedzieć się m.in. że skuteczność
wychowywania w znacznym stopniu zależy
od nas samych, pozwala na pogłębienie
samoświadomości i refleksji na temat
tego, jak wychowujemy i co powinnyśmy
w tym zmienić. Ich celem jest znalezienie
wspólnego zadowalającego wszystkich
rozwiązania.
Uczestniczki warsztatów mówią :
- musiałam tu przyjść, bo już nie radzę
sobie z własnym dzieckiem,
- te warsztaty dają mi siłę, żeby wytrwać i nie dać ponieść się emocjom,

W dzisiejszym zwariowanym świecie,
w dobie tylu samobójstw młodych ludzi,
rodzicom potrzebna jest fachowa pomoc,
jak uchronić własne dzieci przed pułapkami
tego świata. Każdy z nas potrzebuje takiej
pomocy i powinien z niej korzystać. Myślę
że jest taka nieodparta potrzeba wśród matek, żeby spotykać się ze sobą, rozmawiać,
wspierać się, bo to daje siły w przeciwnościach. Nie można zostawać w domu
i zamykać się ze swoimi problemami, trzeba
o nich rozmawiać , bo wtedy łatwiej znaleźć
rozwiązanie. Tego dzisiaj brakuje.
Projektem „TeMtaki dziecięce” Fundacji AVIVA chcemy zapewnić kontynuację
działań oraz poszerzyć jeszcze swoją ofertę, bo
uważamy, że warto w dzisiejszych czasach inwestować w rodzinę. Ponadto pomieszczenia,
w których będą przebywać dzieci, chcemy
wyposażyć w odpowiedni sprzęt: mebelki,
zabawki, książki, materiały plastyczne, laptop,
rzutnik multimedialny, itp.
Bardzo prosimy o głosy TO DLA NAS
WAŻNE!!!!
Głosować można na stronie www.
todlamniewazne.pl Tytuł projektu „TeMatki
dziecięce” Stowarzyszenia Korzenie i Skrzydła. Głosowanie trwa do 14 listopada.

Mariola Pękala-Piekarska
Prezes Zarządu
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Kącik poetycki
Ostatnia droga
Struny lęku
z bólu popękały
w oczach zamkniętych
został świat
w sercu zastygły
drogie twarze
tyleż to wspólnych
było lat
Czas się rozliczyć
z człowieczych wyborów
czeka wieczność
śmierć dotknęła ust
cmentarny dzwon
symfonią woła
ostatnia łza
spada na grób
W drodze po Miłość
z ufnością wierzę
że kluczem nadziei i wiary
otworzy Niebo duszy udręczonej
nasz adwokat
Anioł Stróż

Maria Piniańska

P.S
Ten wiersz dedykuję wszystkim tym, którzy
w tym roku pożegnali kogoś bliskiego.
Wyrazy współczucia z bukietem modlitw.

Listopadowy cmentarz
listopadowy cmentarz
milczy
tylko alejki
drżą pamięcią
tylko słońce
gładzi kamienie
żałobny świat
wciąż niepojęty
/krzyży przybywa/
uspokój
serca jęk
mój Panie
wycisz sumienia
żal i trwogę
niechaj Twe święte
Zmartwychwstanie
nadziei blaskiem
nam zapłonie

Maria Piniańska
Rozświetlona droga
Kamienna płyta pełna nadziei,
a na niej w pięknych barwach jesieni,
mała świeczunia samotnie płonie
To znak, że Jezus swe Boskie dłonie
do nas wyciąga, gdy się boimy,
kiedy na drogę nową wchodzimy.
Ta droga w inne światy prowadzi,
a On po głowie leciutko gładzi
i uspakaja, światło daruje
i w Jego blasku krokiem kieruje
Zapalmy znicze, rozświetlmy drogi,
na których staną i nasze nogi
Tak wspominajmy tych, co odeszli
i ową drogę ze światłem przeszli

Anna Piniańska -Kordyś
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Krzysztof Pierzchała: Sędziowałem na
siatkarskim Mundialu
Jeszcze nie umilkły emocje związane
z Memoriałem Huberta Jerzego Wagnera
w Krakowie, a już polscy kibice pasjonują
się odbywającymi się w naszym kraju Mistrzostwami Świata w siatkówce. Nie mi
oceniać dlaczego nie ma transmisji Mundialu w telewizji publicznej, kibice mogą
oglądać wszystkie 103 mecze w czterech
kanałach Polsatu Cyfrowego.
Otwarcie tej wspaniałej imprezy
odbyło się 30 sierpnia na Stadionie Narodowym w Warszawie w obecności około
68 tysięcy widzów plus kilka miliardów
na całym świecie. Impreza ta ma zasięg
globalny, o czym świadczy transmisja do
168 krajów na całym świecie.
Przeżycia związane z otwarciem mistrzostw na naszej „perełce” są nie do opi-

O kolejarzach – sprostowanie
i uzupełnienie
1) W artykule o stacji PKP tętniącej życiem
podana została informacja nieścisła, na co
zwrócił uwagę „stały czytelnik” N.W. Podczas katastrofy – zderzenie dwóch składów
kolejowych pod górą Grodzisko - nie było
ofiar śmiertelnych, byli ranni, a otrzymane
rany i potłuczenia przyczyniły się do kalectwa
a z czasem śmierci jednej osoby – kolejarza.
Przepraszamy za błąd.
2) W „budce kolejowej” po zachodniej stronie
od stacji mieszkała rodzina Wątrobów – Józefy i Jakuba.
Jakub Wątroba pracował jako zwrotniczy,
żona przeżyła go, umierając w setnym roku
życia.
3) W budynku głównym stacji PKP w okresie
międzywojennym mieszkała rodzin Aksamitów. Z czasem przeniosła się do Krakowa, na
jego ówczesne obrzeża, przy stacji Kraków –
Prokocim; dzielnica zwie się Wola Duchacka.

Łucja Wróbel

sania, przepiękna oprawa meczu - aspekt
artystyczny, poziom sportowy widowiska
i oczywiście nasza duma narodowa, czyli
wspaniali kibice ubrani w barwy narodowe.
Zmęczenie związane z podróżą na ten mecz
było ogromne, gdyż w ciągu 22 godzin musieliśmy z żoną i kilkunastoma znajomymi
autokarem objechać w dwie strony, ale
to co przeżyliśmy na miejscu, śpiewanie
hymnu narodowego w towarzystwie tylu
kibiców i emocje związane z tym wydarzeniem zrekompensowało nam ten trud.
Warto było!
Myślę, że wynik tego meczu tez był
lekkim zaskoczeniem, wszyscy wierzyliśmy
w sukces, ale mało kto wierzył w to co się
stało, czyli gładkie zwycięstwo naszych
Orłów 3 : 0. Niestety dalsze mecze białoczerwonych można było oglądać na żywo
we Wrocławiu, natomiast w Krakowie,
w najnowocześniejszej hali w Europie,
która może pomieścić 16 000 widzów grały
zespoły z grupy „D’’.
Nie bez dumy informuję Czytelników
portalu Sadeczanin.info, że Sądeczanie
też dołożyli swoją cegiełkę do tej imprezy.
Przyszło mi w udziale być sędzia liniowym
dwóch bardzo atrakcyjnych meczów:
Francja – Włochy 2 : 3 i Francja – Belgia 3
: 2, a w spotkaniu Portoryko- Włochy 3 : 1
byłem sędzią rezerwowym.
Cóż można powiedzieć więcej, gdy
dostaje się sędziowską akredytację na
Mundial siatkarski w Polsce, emocje są
niesamowite, a do tego dochodzi jeszcze
czynnik, na który trudno jest znaleźć lekarstwo, a mianowicie stres.
Przed mistrzostwami mieliśmy taką
„klinikę” sędziowską, czyli jednodniowe
warsztaty, które prowadził supervisor
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z Argentyny, czyli osoba nominowana do
tej roli z ramienia Światowej Federacji
Siatkówki - FIVB.
„Klinika” ta przebiegła w fajnej, sympatycznej atmosferze. Sędziowaliśmy
z sędziami międzynarodowymi z Finlandii,
Kuwejtu, Rosji, Kamerunu, Kanady i Argentyny kilka setów pokazowego meczu
krakowskich drużyn, a wcześniej dyskutowaliśmy na temat przepisów, ich zmian
oraz systemu challenge, wprowadzonego
podczas Mundialu w Polsce, którego na
Memoriale Wagnera nie było.
Przyznam szczerze, że uświadomienie
nam konsekwencji zrobienia błędu i wychwycenia pomyłki przez system videoweryfikacji mogło napędzić strachu: czy my to
wytrzymamy, czy damy radę i w końcu - jak
się zachowam, gdy się okaże, że sędzia
pierwszy podjął inną decyzję. Pytań było
sporo, ale nikt nie dawał po sobie znać, że
przeżywa rozterki wewnętrzne, w końcu dla
wszystkich była to przygoda życia.
Weryfikacją miały być mecze w Kraków Arena rozpoczynające się 31 sierpnia a trwające do niedzieli 7 września.
W sumie odbyło się 15 meczów MŚ, po 3
dziennie z jednodniowa przerwą.
Trudno mi oceniać czy podołaliśmy
wyzwaniu, ale opinia delegatów technicznych FIVB była pozytywna. Wszystko obyło
się bez jakiś kontrowersji, a trzeba wziąć

pod pod uwagę fakt, że jeszcze nikt z około
piętnastu sędziów, którzy zostali nominowani do sędziowania na linii Mundialu nie
mieli na co dzień możliwości sędziować
imprezy o podobnej randze, jak MŚ.
Do tej pory byliśmy w większości sędziami liniowymi na meczach Muszynianki
w ramach Orlen Ligi czy Ligi Mistrzyń.
Myślę, że wszyscy zdaliśmy śpiewająco ten trudny egzamin, a doświadczenie
zebrane podczas MŚ będzie owocowało na
przyszłe lata przygody z siatkówką, bo jak
już wiadomo w Kraków Arena odbędzie się
w przyszłości jeszcze wiele imprez siatkarskich na najwyższym międzynarodowym
poziomie.
Pomimo dużego stresu i związanych
z samą imprezą emocji myślę, że warto
było zaryzykować i być sędzia największej
imprezy siatkarskiej organizowanej kiedykolwiek w Polsce.

Krzysztof Pierzchała

**
Autor jest nauczycielem wychowania
fizycznego w Zespole Szkół w Marcinkowicach, trenerem i sędzią piłki nożnej
i piłki siatkowej, działaczem sportowym
i organizatorem wielu imprez; syn znakomitego ongiś piłkarza Sandecji - Czesława
Pierzchały, boiskowy przydomek „Pele”.

Przedruk z Sądeczanina

Droga do niepodległości Polski
Wyniszczająca I wojna światowa
zakończyła się podpisaniem przez Niemcy
11 listopada 1918 roku we Francuskim Compiegne zawieszenie broni. Była pierwszym
na tak ogromna skalę i o takim zasięgu konfliktem zbrojnym, pochłonęła życie ponad 10
mln. żołnierzy. Ta wojna, która trwała 4 lata
i 3 miesiące, doprowadziła do ogromnych
zniszczeń i strat materialnych. Przystępując

do wojny, żaden z zaborców nie zamierzał
podnosić sprawy polskiej ani czynić kompromisów dla narodu polskiego, dlatego że
nie dopuszczano możliwości odbudowy państwa polskiego w jakimkolwiek kształcie.
Jednakże ten światowy układ zachwiał się
w obliczu wojny, zaburzył stosunki między
trzema zaborcami, a taki układ miał dla narodu polskiego i Polski ogromne znaczenie. Ten
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konflikt i niezgoda między zaborcami Polski,
stwarzał szansę, że sprawa Polski pojawi
się na arenie działań polityków, gdyż jeden
z głównych frontów wojny przebiegać miał
przez ziemię polskie. W miarę jak działania
wojenne przybierały na sile, zaborcy - Austria, Prusy i Rosja zaczęli oczekiwać od
społeczeństwa polskiego poparcia. Skutkiem tego trzej zaborcy, chcąc pozyskać
przychylność społeczeństwa polskiego,
zaczęli kierować do Polaków odezwy,
w których za pomoc w działaniach wojennych zapisywali szereg pięknych obietnic
i nic nie znaczących frazesów. Wszyscy
zaborcy odwoływali się w tych odezwach
do tradycji i polskiej pięknej historii, jednak
nie było jednak w nich mowy o autonomii
i odrodzeniu państwa polskiego. Te odezwy
o bardzo mglistym charakterze wysyłały
poszczególne dowództwa wojskowe, a nie
rządy państw zaborczych, dlatego nie
mogły być w żadnym przypadku wiążące.
Pomimo że te deklaracje, w większości
mało konkretne i nie mówiące prawdy, były
głosem, który pomagał sprawie polskiej,
bo mogły to usłyszeć rządy wszystkich
krajów i politycy.
Jeszcze przed rozpoczęciem działań
wojennych w społeczeństwie polskim pod
zaborami doszło do ukształtowania różnych
koncepcji dotyczących zachowania się
przed i w czasie wojny. Zgodnie z zasadą,
która działa i w obecnym czasie; „Gdzie
dwóch Polaków, decyzje muszą być trzy”,
powstały też trzy orientacje polityczne;
proaustriacka i prorosyjska i trzecia antywojenna i rewolucyjna, reprezentowana przez
rewolucyjną lewicę. Jednak praca polityków
zaowocowała powstaniem dwóch partii
politycznych; Narodowej Demokracji, na
czele której stanął Roman Dmowski, a druga
zaś partia obozu niepodległościowego była
reprezentowana przez Józefa Piłsudskiego.
Te dwa ugrupowania polityczne stworzyły
fundamenty niepodległej Polski, pomimo że
partie te miały dwie rożne wizje odrodzonej
niepodległej Polski. Obydwa obozy działały
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wspólnie, bo kierował nimi wspólny cel,
odrodzona Polska.
I wojna światowa, konferencja paryska
i inne traktaty pokojowe, ustaliły nowy
porządek w Europie, który zmieniał dotychczasowy układ sił na kontynencie europejskim. Filarem nowego porządku w Europie
był traktat wersalski, zaś strażniczką tego
systemu miała być nowo powstała Liga
Narodów. Niekwestionowane pierwsze
miejsca w polityce światowej zajmowały
teraz Francja i Anglia w Europie, a poza
Europą Stany Zjednoczone. Właśnie te trzy
mocarstwa decydowały na konferencji
pokojowej o kształcie nowej Europy. Rosja
była zajęta swoimi sprawami wewnętrznymi, zaprowadzając w kraju nowy porządek
i dlatego nie zabierała wiele głosu w kwestii
kształtu Europy
Austria w tej wojnie straciła najwięcej, rozpadła się monarchia Habsburgów,
a na jej gruzach powstały nowe państwa.
Również Niemcy utraciły większość swych
ziem i zmuszone zostały do wypłacenia
ogromnych odszkodowań wojennych.
I wojna światowa, chociaż była bardzo
krwawa i okrutna, przynosiła wielu państwom niepodległość, a jednym z nich była
właśnie Polska. W konstruowaniu granic
przyszłej Europy na konferencji przyjęto
jako naczelna zasadę prawo narodów do
samostanowienia o własnym losie. Francja
popierała projekt granic odrodzonego państwa polskiego, które przedstawiła nasza
delegacja na konferencji, jednak napotykano
na zdecydowany sprzeciw ze strony Anglii.
Ostatecznie po wielu dyskusjach na konferencji doszło do ustalenia kształtu granicy
polsko-niemieckiej. Ustalenia te stały się
częścią traktatu wersalskiego, który delegacja niemiecka podpisała 28 czerwca 1919
roku w Wersalu.
Na gruzach I wojny światowej, jak
feniks z popiołów, odradza się państwo
polskie, potężne niegdyś państwo, które
współtworzyli Polacy i Litwini, było ono
również wspólną Ojczyzna dla wielu innych

24

narodów, zamieszkujących ogromny obszar między Bałtykiem i Morzem Czarnym.
państwo polskie, które miało ogromny
udział w rozwoju kultury europejskiej, które
uchwaliło pierwszą w Europie demokratyczną konstytucję, państwo które wielokrotnie
ratowało Europę przed zniewoleniem i utratą
swej tożsamości zniknęło z areny dziejów
końcem XVIII wieku, wymazane z map przez
państwa zaborcze.
Droga do odzyskania niepodległości
była bardzo ciężka, lecz rozpacz połączona
z wielką miłością do Ojczyzny doprowadziła do zwycięstwa. Zwycięstwo zostało
okupione krwią i łzami, które Polacy wylali pod obcymi sztandarami. W chwili,
kiedy rozpoczęła się I wojna światowa,
większość społeczeństwa polskiego, które
zamieszkiwało ziemie wymazane z mapy
Europy, patrzyło zgorszone na udział polskich
żołnierzy po stronie okupanta niemieckiego.
Jest też faktem historycznym, że w dniu 23
sierpnia 1914, kiedy kawalerzyści Legionów
Bolesława Wieniawy – Długoszewskiego,
spotkali się w czasie przemarszu przez
Oblęgorek z Henrykiem Sienkiewiczem, to
ten autor „Krzyżaków” zrobił im wyrzut, że
„idą z Niemcami”. Gdy Pierwsza Kompania
Kadrowa Piłsudskiego wkroczyła z Galicji
do Królestwa Polskiego, to mieszczanie
zamykali drzwi i okiennice, a chłopi uciekali na widok wojska do lasu. Z czasem
społeczeństwo polskie zaczęło dostrzegać
w legionach gwarancję zrealizowania dążeń
niepodległościowych.
W czasie wybuchu I wojny światowej,
w 1914 roku Piłsudski, były socjalista, wzbudzał wśród rodaków nieufność, mimo że był
twórcą i przywódcą wielkiego ruchu niepodległościowego, ale już w roku 1917 był niekwestionowanym bohaterem, a uwięziony
przez Niemców wzbudził jeszcze większe
zaufanie i stał się symbolem nieustępliwej
i bezwzględnej walki o niepodległość Polski. Pierwszym krokiem do odrodzenia się
państwa polskiego na ziemiach Królestwa
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było wydanie 7 października 1918 roku
orędzia Rady Regencyjnej, utworzonej przez
Niemców. Kiedy wraca z więzienia z niewoli
niemieckiej Józef Piłsudski, jego obecność
daje siłę mieszkańcom do zrzucenia bezkrwawe niewoli niemieckiej i pozwoliło to
na pokojowe wręcz rozbrajanie żołnierzy
niemieckich, którzy także mieli dość wojny
i sami się zgłaszali, aby ich rozbroić.
11 listopada 1918 roku, to jak zaznaczyłem wcześniej, data podpisania rozejmu
kończącego I wojnę światową i również
w tym dniu Piłsudski otrzymał z rak Rady
Regencyjnej władzę zwierzchnią nad wojskiem i ta datą jest umowną historyczną
datą odzyskania niepodległości przez Polskę.
14 listopada przekazana została mu też władza cywilna Polski, a 16 listopada Piłsudski
nakazał rozesłać noty do rządów wszystkich państw, oznajmiających powstanie
niepodległej Polski. Rząd Piłsudskiego
czekało jeszcze sporo pracy, bo nie było
jeszcze ustalonych i zatwierdzonych przez
wspólnotę międzynarodową granic, kraj nie
miał ustalonego porządku prawnego, nie
miał administracji, a Wojsko Polskie było
nieliczne. W kraju panował jeszcze chaos,
którym wstrząsały manifestacje, wielkie
zagrożenie czyhało od zdemoralizowanych
żołnierzy niemieckich, a politycy jak zawsze
się kłócili przedstawiając swoje racje.
W takiej sytuacji Piłsudski był zmuszony
zastosować tzw. „zamordyzm” scalając
różne ośrodki władzy, doprowadzić do
sprawnej ewakuacji żołnierzy niemieckich,
powołać Sejm, zorganizować silną armię,
bez której niepodległość Polski byłaby
bardzo zagrożona. Polacy przekonali się,
że silna armia jest gwarantem utrzymania
pokoju, jest w stanie obronić swoje granice, czego przykładem jest obrona w wojnie
z bolszewikami w 1920 roku.
Odzyskanie niepodległości jest to droga bardzo trudna i ciężka, jednak obronić
i utrzymać niepodległość jest też niełatwo.
Przecież w 1918 roku, podobnie jak my,
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naród polski, wolność otrzymała Ukraina,
a jednak naród ukraiński nie potrafił się
wówczas obronić.
A dzisiaj ….nadal krew, łzy, śmierć
i zniszczenia, pozostała jednak dla narodu
nadzieja, w którą nigdy nie należy wątpić.
I przyjdzie czas dla wszystkich, kiedy zwątpienie i niepewność zastąpi euforia. Dziś
Ukrainy, to splot rozmaitych problemów
dawnych i współczesnych. Można się
zastanawiać, jak dzisiaj wyglądałaby Ukraina, gdyby utrzymała wtedy niepodległość
jak Polska.

Tam, gdzie ostatnia świeci szubienica,
Tam jest mój środek dziś tam ma stolica
Tam jest mój gród.
Od wschodu: mądrość-kłamstwa i ciemnota,
Karności harap lub samotrzask z złota,
Trąd, jad i brud.
Na zachód: kłamstwo-wiedzy i błyskotność,
Formalizm prawdy - wnętrzna bez-istotność
A pycha pych!
Na północ: Zachód z Wschodem w zespoleniu
A na południe: nadzieja w zwątpieniu
O złości złych!
Napisał, Cyprian Kamil Norwid-

Zenon Tabor
Myślę, że nikt mi nie weźmie za złe
podzielenie się z czytelnikami Naszej Wiary,
ze wspomnieniami i historią mojej rodziny.
Zdjęcie, które dołączam, przedstawia grupę
chłopców grybowskich, którzy wstąpili
w szeregi Wojska Polskiego w listopadzie
1918 r. Powstała wtedy ochotnicza Kompania Grybowska, w której szeregach
było dwóch moich stryjów, trzeci/ nie

jestem jednak tego pewien,/ to już rodzina
mojej cioci./. Historię jednak tworzą ludzie
i wydarzenia, niektóre są pewne i udokumentowane, drugie trochę niepewne, do
których trzeba dopiero dotrzeć. Zdjęcie
pochodzi z okresu walk pod Lwowem na
wiosnę 1919 roku. W grupie jest jeden
cywil Roman Maciejowski, naczelnik
Urzędu Skarbowego w Grybowie, który
był ojcem dwóch synów i przyjechał do
nich w odwiedziny. Po prawej stronie pana
Romana siedzi syn Witold Maciejowski lat
18, został oficerem KOP, po II wojnie więzień UB. Po lewej stronie p. Romana siedzi
drugi 16 letni syn Edward Maciejowski,
został inż. melioracji, uczestnik II wojny,
oficer I Korpusu w Szkocji, pozostał na
emigracji w Kanadzie. Pierwszy po prawej
stronie siedzi Jakub Gurbowicz, obok
niego Władysław Muchowicz - mój stryj-,
ostatni z lewej Jan Chełmecki. W dolnym
rzędzie po lewej to Feliks Borusiewicz mój
stryj, w środku Romuald Kmak - prawdopodobnie mój wuj, został policjantem,
zamordowany przez UB, ostatni Antoni
Rysiewicz. Wszyscy brali udział w walkach
z bolszewikami, przeżyli II wojnę, lecz jak to
bywało, wielu zmordował UB po II wojnie,
posądzając o wrogość wobec PRL-u. Lecz
dzięki nim i wielu im podobnym Polska
odzyskała niepodległość, a krwawy terror
bolszewicki, który pochłonął tak wiele
ofiar, został wstrzymany na przedpolach
Warszawy. Teraz w rocznicę odzyskania
niepodległości warto i należy wspomnieć
tych młodych chłopców, którzy mając na
myśli Ojczyznę, poszli jej bronić Dziękujmy
im i wielu innym za odwagę, przelaną krew
i morze łez.............
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Uczniowie z Marcinkowic śladami patrona szkoły
Władysława Orkana
Na początku października uczniowie z Zespołu Szkół w Marcinkowicach ruszyli szklakiem Władysława
Orkana.
„Naprzeciw Tatr, między doliną
nowotarską, a wężowatą kotliną Raby,
wspięło się gniazdo dzikich Gorców.
Od romantycznych Pienin rozdzielał je
wartki kamienicki potok, a od spiskiej
krainy odgraniczył je bystry Dunajec.
Samotnie stoją nad wzgórzami. A wyżej jeszcze nosi głowę ojciec ich rodu,
zasępiony Turbacz. Nie wiadomo kto
go chrzcił i skąd mu to miano. Może
stąd, że turbanem mgły przed deszczem owija łysą głowę, albo raczej, że
widywano go zawsze w turbacji wiecznej” – pisał Władysław Orkan (18751930). Aby unaocznić i przeżyć to co
Władysław Orkan zawarł w powieści
W Roztokach uczniowie Zespołu
Szkół im. właśnie Władysława Orkana
w Marcinkowicach wyruszyli na dwudniowy rajd szkolny w dniach od 2 do
3 października w Gorce a dokładnie na
Turbacz. Grupa 47 osób wraz z opiekunami (Marią Zając, Justyną Blukacz,
Magdą Mróz, Dariuszem Czerwińskim i Grzegorzem Damasiewiczem)
wyruszyli z Rabki-Zdrój dzieląc sie na
dwie grupy turystyczne. Jedna wybrała
szlak przez Olszówkę - Porębę Wielką
- Orkanówkę - Kopieniec, natomiast
druga grupa przez Maciejową - Stare
Wierchy. Pniemy się stromo do polany
Szałasiska, gdzie zaczynają się tereny
rezerwatu im. Władysława Orkana

- relacjonuje jeden z uczestników.
Rezerwat obejmuje ok. 120 ha lasu
w dolinie potoku Turbacz oraz okalające ją grzbiety Kopieńca, Turbaczyka
i Średniego. Rosną tu potężne, liczące
do 300 lat jodły, buki i świerki osiągające niejednokrotnie do 40 m wysokości
i 6 m obwodu. Rezerwat stanowi cenne
laboratorium badawcze dla naukowców, turyście zaś daje obraz prawdziwej puszczy górskiej. Z rezerwatu
wychodzimy na polanę Czoło, z której
rozciąga się piękny widok na Beskid
Wyspowy i szczyty gorczańskie nad
Rabką. Niedaleko już stąd na skalisty
grzbiet noszący nazwę Czoło Turbacza
(ok. 1270 m) — przed nami piętrzy
się masyw Turbacza ze schroniskiem.
Wieczorem zmęczeni, ale usatysfakcjonowani, że osiągnęliśmy cel usiedliśmy
wspólnie do ogniska, którego atmosfera
i ciepło wprawiało w przemiły i niepowtarzalny nastrój poprawiany kiełbaską
z ogniska. W piątek po śniadaniu cała
grupa zeszła szlakiem do Nowego
Targu, gdzie autokar zawiózł nas do
domu. Myślę, że od tej pory słowa Władysława Orkana – piewcy Gorców będą
miały dla uczestników rajdu szkolnego
całkiem inny wydźwięk i będą lepiej
rozumiane.
Z turystycznym pozdrowieniem
Grzegorz Damasiewicz
Przedruk z Sądeczanina
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I pójdą ci na męki,
a sprawiedliwi zaś do życia wiecznego1
Piekło to życie na wieki poza miłością Boga i człowieka, jest też ostatecznym i tragicznym zaprzepaszczeniem wolności człowieka. Sąd Ostateczny i potępienie wieczne
to jest niestety zła nowina dla wszystkich bezbożnych i niemiłosiernych i to tym mówi
Chrystus, a za Nim Kościół katolicki powtarzając Słowa Chrystusa Króla „I pójdą ci na
męki...”Słowa te przerażają ludzi swą surowością i bezwzględnością, jednak człowiek
zapatrzony w swój mały świat nie słyszy tego głosu, nie dostrzega zagrożenia i żyje
tak, jakby Bóg nie istniał, żyje chwila i zapomina o Bogu, jest głuchy, udaje, że nie
słyszy Chrystusa Króla, Króla Wszechświata, Najwyższego Sędzi Sprawiedliwego. Bóg
zna swoje dzieci i nie opuścił ich od stworzenia świata, nie opuści nas i teraz i w dniu
Sądu Ostatecznego i nas grzesznych ludzi nie chce skazać na potępienie.
W dniu Sprawiedliwości, Jezus Chrystus, Król i Sędzia, będzie nas sądził z wiary
w Boga i miłości bliźniego. Ten Sąd dla wielu z nas będzie przykry, bo wiele grzechów
i błędów skrywanych dotąd w naszym ziemskim życiu nie zdołamy zataić wobec Boga.
W dniu Sądu „zostanie ujawnione postępowanie każdego człowieka i wyjdą na jaw
tajemnice serc. Nastąpi wtedy potępienie zawinionej niewiary, która lekceważyła łaskę
ofiarowaną przez Boga”. Wtedy Jezus Chrystus, Król Wszechświata odezwie się do
tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni Ojca Mojego, weźcie w posiadanie
królestwo, przygotowane od założenia świata ! Bo byłem głodny, a daliście mi jeść:
byłem spragniony, a daliście Mi pić .......[...]” 2
Bo właśnie dzisiaj w naszym współczesnym świecie, w czasie narastającej
obojętności religijnej, lekceważenia Boga, wzmożonych ataków na Kościół katolicki,
człowiek w bezwstydnej pysze, zauroczony idolami i bożkami, pochłonięty swoimi
problemami, egoistycznie zamknięty w swoim własnym światku zapomina o swoim
Stwórcy i Królu. Człowiek odrzuca wiarę w Boga i miłość bliźniego, zapomina, że swoim
postępowaniem ryzykuje swoją wieczność w „Królestwie Niebieskim.”
Ktoś się uśmiechnie i doda, że Królestwo Niebieskie, Królestwo nie z tego świata,
to przestarzałe myślenie, to nierzeczywiste a jednak, modlimy się; „Przyjdź Królestwo
Twoje..... …...”, chyba, że modlimy się tak bezmyślnie, że nie wiemy co mówimy...., bo
czasem to może się zdarzyć, że myślami jesteśmy gdzie indziej, jesteśmy nieobecni przy
modlitwie, ...bo takie czasy, bo brak czasu, nie pozwalają na refleksję i zastanowienie
się nad tym, kim jestem, dokąd zmierzam i czego właściwie szukam. Myślimy, że tak
naprawdę, to prawdziwe skarby, prawdziwe życie jest tu na ziemi, bo tu wszystko
można dotknąć, zmierzyć czy zobaczyć, a Tam…
Te pytania dalej nie chcą nas opuścić, pozostają i dobijają się do naszych myśli,
trzymają w strachu nasze serce, a my musimy zdecydować i wybrać odpowiedz taką,
która wydaje się najbardziej wiarygodna. W końcu wybieramy, bo uświadamiamy sobie,
1

Mt,25,46

2

Mateusz ,25,35-36
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że przecież jesteśmy ochrzczeni, zdajemy sobie sprawę, że nasi rodzice poświęcali
nam tyle czasu ucząc pacierza i wychowali nas w wierze katolickiej i wierzymy, że
Królestwem Chrystusowym na ziemi jest Kościół, a Królestwo Boże bierze początek
w Bogu i w Jego Słowach. A my musimy kierować wiarą, bo wiara pozwoli nam
dotrzeć do Królestwa Niebieskiego.
Gdy mówimy o królestwie, o królu, to zaraz kojarzy się nam to, z despotyzmem,
niesprawiedliwością i wyzyskiem, a na domiar tego, królestwo w naszym XXI wieku
to pewien anachronizm. Lecz my, katolicy, kiedy mówimy o Królestwie Niebieskim,
o Królestwie nie z tego świata, to zdajemy sobie sprawę, że to Królestwo Niebieskie
rządzi się prawami nie tego świata. Wtedy dopiero dociera do nas fakt, że to Królestwo
Niebieskie, i Król to coś całkowicie innego, to coś, co nasz umysł nie jest w stanie
sobie wyobrazić, objąć naszymi ziemskimi myślami, to Królestwo, które trwało, trwa,
i trwać będzie nadal, bo Króluje mu Król Stwórca całego stworzenia i wszechświata, to
Królestwo kieruje się wartościami, które nie przemijają, które są wieczne, bo miłość,
sprawiedliwość i pragnienie pokoju, nigdy nie przeminą.
Dlatego dzisiaj, w święto Chrystusa Króla, zastanawiamy się nad nietrwałością
ludzkiego życia, nad wartościami przemijającymi i tymi, które trwać będą wiecznie,
a oglądając się za siebie, widzimy jak upadały monarchie, cesarstwa, upadają królestwa ziemskie, ustroje polityczne, a upadają, bo są budowane zawsze na kruchym
podłożu, na piasku, na przemocy, na niesprawiedliwości, nienawiści i zachłanności,
takie królestwa zasypie piach, i zawieje wiatr historii, a ludzie nie będą o nich pamiętać,
a Królestwo Niebieskie, trwa wiecznie.
My czekamy na to, obiecane nam, Królestwo Niebieskie, czekamy na powtórne
przyjście Chrystusa, na Sąd Ostateczny; „…........trzeciego dnia zmartwychwstał, siedzi
po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sadzić żywych i umarłych
….....”
Święto Chrystusa Króla Wszechświata wskazuje nam drogę, którą mamy zmierzać,
aby osiągnąć ostateczny cel życia każdego człowieka, którego końcem jest zjednoczenie
z Bogiem, z Jego wielką miłością. Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził, encykliką
Quas Primas, papież Pius XI 11 grudnia 1925 roku. Encyklika papieska Quas Primas
wprowadzająca to święto była przeciwstawieniem się silnym tendencjom ateistycznym,
które w tym czasie były bardzo widoczne. I teraz obecnie w naszych czasach jest wiele
sygnałów, które wskazują na ignorowanie Boga i walkę z Kościołem katolickim, przez
ludzi, którzy zagubili się w rzeczywistości dzisiejszego świata i stracili wiarę, nadzieję,
a przede wszystkim miłość, przez co pomylili drogę do Boga. Niech to święto wszystkim błądzącym po tym świecie pozwoli zrozumieć, że obecność Chrystusa w życiu
społecznym i publicznym jest bardzo potrzebna, aby na nowo odkryć Boga i stać się
prawdziwymi dziećmi Boga.
Zenon Tabor

Nasza Wiara 11/2014

29

Ty mnie do śmierci pokornej nie wołaj...
Ty mnie do śmierci pokornej nie wołaj,
Bo ta już we mnie bez głosu;
A jeśli milczę, nie przeto mnie połaj,
Kwiatów Ty nie chciej od kłosu.
Bo ja z przeklętych jestem tego świata,
Ja bywam dumny i hardy,
A miłość moja, bracie dwuskrzydlata:
Od uwielbienia do wzgardy.
Gdy w głębie serca purpurę okrutną
Wyrabia prządka cierpienia,
Smutni - lecz smutni, że aż Bogu smutno Królewskie mają milczenia.
Norwid Cyprian Kamil/
Żyjmy tak, żeby po naszej śmierci nawet grabarz zapłakał.
Jak co roku, znów listopad, a wraz z nim ubywa dnia, coraz niżej i
krócej świeci słońce, nastają dni szare i pochmurne zaś ciemne i czarne  
niebo zapowiada nadchodzącą zimę. Jak sama nazwa wskazuje, w listopadzie, opadają  liście z drzew i do tego nastaje  przenikliwy ziąb i zaczyna
się nielubiana prawie przez wszystkich pora, jesień. Tak się już przyjęło, że
ten jesienny listopad kojarzy się nam ze smutkiem i umieraniem, z żałobą
i cmentarzem i pokłonem nad mogiłami zmarłych
Dzień Wszystkich Świętych to dzień niezwykły, uroczysty i poważny,
a w głowie   myśli  rodzą się przeróżne. W tym dniu stojąc na cmentarzu
otoczeni mogiłami tych, co zakończyli swoje ziemskie życie, tylko na
chwilę wyłączamy się z dnia codziennego, zatrzymujemy swoje myśli…..
Zadumani, zaczynamy się zastanawiać nad kruchością naszego życia, nad
śmiercią, nad nieśmiertelnością mojej  duszy, nad obcowaniem świętych.
Panuje skupienie i cisza,słychać tylko szepty modlitw, a my wpatrujemy
się w drgające światła  zniczy…., bo wydaje się, że przemawiają do nas a
my….stoimy smutni i wsłuchujemy się w ich cichy i ciepły syk. Odchodzimy od rzeczywistości, bo ten ciepły syk  świec na grobach naszych bliskich
przypomina nam, że jeszcze tak niedawno, nasi bliscy żyli, oddychali, kochali, a my jeszcze nadal pamiętamy dotyk ich dłoni i głos.  Gdzieś w głębi
naszej duszy rodzi się żal, smutek  i….. gniew, że….. za szybko odeszli.
Takie myśli się pchają się do głowy, „Ty mnie do śmierci pokornej nie wołaj, Bo
ta już we mnie bez głosu;…
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Jednak rzeczywistość wraca i wtedy  dochodzimy do wniosku, że może
niesłusznie się użalamy, narzekamy, może to jest nie tak z tą śmiercią.
Przecież wszyscy muszą odejść, a poza tym Dzień Wszystkich Świętych,
to dzień radości, dzień życia tych, którzy odeszli i teraz są blisko Boga. Tak
często zapominamy o tym, że nasze ziemskie życie to tylko przystanek do
życia wiecznego.
Jednak wielu z nas myśli inaczej i zaczyna udawać, przed sobą samym,
otumaniony programami sensacyjnymi w telewizji i z głową napełniona
„śmieciami” z internetu, że życie wieczne to fikcja, że śmierć może się zdarzać tylko w filmach sensacyjnych i grach komputerowych. Przecież media
XXI wieku i „wielkie mądre głowy” próbują tam przedstawić śmierć jako
mało realne zagrożenie, a przedstawiają człowieka jako  nieśmiertelnego, że
śmierć w jego życiu nigdy się nie zjawi, a jeżeli kiedyś by miało to nastąpić,
to wcześniej zdąży się pojawić antidotum na śmierć. W życiu współczesnego
człowieka śmierć i umieranie to temat prawdziwy i istotny, jednak  staramy
się nieczęsto  poruszać,  staramy się nawet o niej nie myśleć, a tym bardziej
jeszcze o niej mówić, żeby tylko  nie popadać w przygnębienie i nie popsuć
sobie humoru. Jednak człowiek musi sobie zdawać z tego sprawę, że na
pewno śmierć o nim „nie zapomni”, że nie obronią go przed nią żadne
zaklęcia, czary i „obietnice” mediów. Toteż każdemu z nas podświadomość
nakazuje się bać tej „nierealnej śmierci”, również bardzo boimy się tego,
co może nas spotkać „tam” po ziemskim życiu.
Bo tu na ziemi każdy z nas ma swoje problemy, rodzinne, społeczne,
finansowe …, każdy ma też swoje upodobania i przyzwyczajenia, jeden
lubi słodką, a drugi gorzką herbatę, z tego się składa nasze życie, to są nasze
radości  i smutki życia ziemskiego, ale patrząc realnie, to wszystko przeminie
i pozostaną tylko po nas wspomnienia, a może i nie.
Wszystko zależy tylko od nas samych, od naszego życia ziemskiego,
od naszego zachowania, czy kiedyś nas ktoś wspomni i zaświeci lampkę
i pomodli się za nasza duszę. Ale jak my mamy zaistnieć teraz, jak mamy
sobie zasłużyć sobie na pamięć, jak mamy znaleźć się w tym świecie? Skoro
ten świat coraz bardziej się rozkręca, gna do przodu, brakuje nam czasu,  
godzin, minut, niejednokrotnie nie możemy za nim nadążyć, a na domiar
tego, ten nasz świat, zapomina o Bogu, zapomina o nas o ludziach, zapomina o człowieku o jego nieśmiertelnej duszy, w tym chaosie zapomina
też o śmierci. Świat zapomniał też o wartości życia ludzkiego, teraz liczy
się tylko umiejętność znalezienia  się w tym ogólnym chaosie i pośpiechu.
Brakuje już nam sił, jednak stajemy się jednym z wielu trybów, stajemy
się bezwolną maszyną, bo liczy się tylko młodość i energia, bo trzeba zarabiać……zarabiać  i …. …..pracować, bo wtedy coś znaczysz, bo starość nie
jest już światu potrzebna, bo starość w XXI wieku nie jest już w dobrym
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smaku, nie jest dobrze widziana. Pracujesz …Zarabiasz… Pędzisz … i
zapominasz o najważniejszym, o Bogu, o samym sobie, gdzie tak gnasz?
Zwolnij! Zatrzymaj się! Pomyśl trochę o sobie, o swojej duszy, o życiu
wiecznym…… Odpocznij i postanów.
Pomimo naszych wad, naszych dokonań, obietnic, naszych niepowodzeń i powodzeń, naszej nieumiejętności znalezienia się w tym naszym
pazernym i materialnym świecie, to jednak w obliczu śmierci stajemy się
równi. Przecież wiemy, że Bóg nas wszystkich kocha, my również Go kochamy i ufamy Mu, a jeżeli Go kochamy,  to wierzymy, że jest sprawiedliwy
i nie pozostawi nas bez nagrody za wszystkie nasze dobre czyny. Nasza
miłość i ufność Bogu daje nam nadzieję i wiarę w przyszłe życie wieczne,
dlatego też wierzymy, że Bóg nie niszczy tego, co sam stworzył.
Nad grobami  zmarłych dociera do nas, że śmierć ma swój głęboki sens,
bo błędem człowieka jest fałszywa ocena życia ziemskiego. Dopiero nasze
przekonanie o istnieniu życia poza grobem i pokazanie doczesności  we
właściwym świetle uczy nas miłości i ukazuje prawdę, jeżeli tylko chcemy
ją dojrzeć. Miłość to największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga, miłość  
sprawia, że żyjemy, a jeśli to dar Stwórcy, to trwa nawet po śmierci. To ta
wielka cnota chrześcijańska, jaką jest  miłość, każe nam żyjącym modlić
się  za zmarłych bardzo bliskich i też za całkiem nieznanych. Ten dzień
Wszystkich Świętych i Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych nakłania nas corocznie do niezwykłych odwiedzin, do odwiedzin tych, co już są
w „krainie życia wiecznego” Czas wyznaczony tymi dniami dla chrześcijan
jest czasem obcowania ze  świętymi, a przecież Bóg powojuje nas wszystkich
do świętości. Te dwa dni listopadowe mocno nam uświadamiają, że nasze
życie tu na ziemi kiedyś się skończy, a stojąc nad grobami naszych zmarłych,
nie możemy o tym zapomnieć. Wierzymy, że ci, nad grobami których teraz  
stoimy, są w wiecznej krainie życia, gdzie oglądają dobroć Boga.
Toteż módlmy się za nich i za wszystkich zmarłych, nie tylko w ten
radosny Dzień Wszystkich Świętych, lecz także w inne powszednie dni,
bo oni nadal istnieją i potrzebują stale naszej pamięci i modlitwy, bo ona
przybliża nas i ich do Boga. Modląc się nad grobami naszych bliskich
zmarłych, łatwiej jest naszym myślom i naszemu sercu uciekać się do tej
krainy, do krainy życia wiecznego, w której kiedyś wraz z nimi będziemy
oglądać dobroć i miłosierdzie Boga.
Zenon Tabor
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Ojczyzna polszczyzna
Dziś o stylach wypowiedzi. Styl
to sposób wyrażania się, układania
wypowiedzi – zależnie od jej przeznaczenia. Proszę wyobrazić sobie,
że układamy tekst na temat pogody.
1) Pracownik naukowy opisze pogodę, używając terminów naukowych
właściwych dla meteorologii – izobary,
izotermy, ciśnienie... (styl naukowy)
2) Prezenter radiowy czy telewizyjny uprości tekst naukowy, rezygnuje z określeń czysto naukowych
i wprowadza prostsze określenia (styl
popularnonaukowy)
3) Poeta wprowadzi epitety –
piękna, ciekawa, jasne słonko, zdrobnienia – wietrzyk, mżaweczka, (styl
artystyczny)
4) W stylu urzędowym są obecne określenia schematyczne typu:

w związku z tym, uprzedza się mieszkańców – o zbliżającym się sztormie
5) Jedna pani drugiej pani opowiada o pogodzie na wczasach i wolno
jej wtedy używać słów potocznych,
obrazowych określeń, wolno ubarwić
uczuciowo tę wypowiedź:
- przez dwa dni była plucha,
obrzydliwa itp. (styl potoczny)
6) styl publicystyczny skierowany
jest do szerokiej publiczności, zachęca – np. do spaceru lub do pozostania
w domu.
Przy redagowaniu tekstów pisanych czy mówionych trzeba pomyśleć najpierw o sytuacji i o przeznaczeniu wypowiedzi.
Łucja Wróbel

Felieton listopadowy

„Jak dobrze mieć sąsiada...”
To refren starej piosenki, którego
dalsze słowa mówiły o tym, że sąsiad
„wiosną się uśmiecha, a jesienią zagada”,
pomoże, doradzi itp.
Jak wygląda dziś sprawa sąsiedztwa?
Tym razem zacznijmy od sąsiedztwa geopolitycznego, aby dojść do
obserwacji tego zagadnienia „dom
w dom”.
Sąsiedzi ojczyzny naszej (mówimy o tym w związku z oczekiwanym
świętem 11 listopada) nie byli i nadal nie
są nam przychylni, przede wszystkim

Niemcy i Rosja, Czechy i Słowacja nie
są naznaczeni agresją i wielkich szkód
nam nie wyrządzili, a nawet nazwać ich
można rodzicami chrzestnymi Polski.
Niemiec – jeśli zagada – to złośliwie lub fałszywie, ukrywając złe
intencje pod zasłoną dyplomacji, która
sprawiedliwa dla słabszych nie jest.
Skoro historii ojczystej prawie
się w szkołach nie uczy, trzeba przypomnieć utarczki z nimi od tysiąca
lat aż po współczesne robienie co się
im podoba, a co szkodzi Polsce. Jak
przed 75 – laty 1939 okrutny Stalin
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dogadywał się z Hitlerem – równie
okrutnym, aby podzielić się Polską,
tak jest i teraz, chociaż władcy ubierają się w białe rękawiczki (wspólne
interesy energetyczne z użyciem do
budowy rurociągu polskich wybrzeży
Bałtyku,) A my migrujemy tam, za
pieniędzmi, budujemy im dobrobyt.
Moskal (nazwę wschodniego sąsiada powtarzam za słowami Hymnu:
„Niemiec, Moskal nie osiędzie, gdy
jąwszy pałasza hasłem wszystkich
zgoda będzie i ojczyzna nasza” )- otóż
Moskal, gdy okrzepł za rządów Piotra
Wielkiego, tak do dziś jest żandarmem
Europy. Który z dalszych sąsiadów potrafi ująć się za nami – może Reagan,
ale USA są daleko od Rosji, więc czasem odważy się ktoś podrażnić z nimi,
aby zresztą, zaraz się wycofać. Czasem
udało się z Moskalem zmierzyć, jednak rzadko kończyło się to dobrze
(Kościuszko znalazł się w niewoli, Kaczyński Lech stracił życie, jedynie poszczęściło się Piłsudskiemu). Pamięć
Auschwitzu i pamięć Katynia niech
kształtują naszą tożsamość, naszą
świadomość. Lubmy narody, patrzmy
na usta i czyny narodów u naszych
sąsiadów. Wpływ na to możemy mieć
przez właściwy wybór władz.
Ciężki bywa temat sąsiedztwa
przez miedzę.
Stare przysłowie mówi: Łatwiej
jest kochać całą ludzkość niż swego
sąsiada”.
Bywa, że sąsiada po prostu zna
się mało albo nie zna się go wcale.
Szczególnie dramatyczne skutki przybiera to wśród mieszkańców bloków.
Ile samotnych mieszkańców umiera
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i dopiero przypadek sprawia, że ktoś
się o tym dowiaduje. Pewna zacna
starsza pani w tej kwestii wyraziła się
następująco: Proszę moje koleżanki,
by czasem mnie odwiedziły – sprawdzić czy żyję.
Zwyczaj zamykania się w swoim
ogródku przenika na wieś – posesja
strzeżona przez psa „biegającego
luzem”, lub „dobrego, ale o słabych
nerwach”, przez mocarne ogrodzenia
i zamknięte „na wciąż” bramy. Zdarzyło się, że bliski sąsiad nie wiedział
o chorobie w bliskim mu domu,
dlatego wieść o śmierci spadła nagle.
To małe interesowanie się wzajemne, może pod pozorem niewtrącania się w sprawy bliźniego, nie jest
takie dotkliwe, natomiast tragedią jest
złe sąsiedztwo.
Złe sąsiedztwo owocuje ciągłym
napięciem oczekiwania na kolejne
złośliwości i napięciem powodującym
rozdrapywanie wszystkich małych
i wielkich blizn, napięciem powodującym chęć odwetu. I tak idzie dzień
za dniem i sypie się wet za wet. Bo on
mi to i to, a ten mi też....
Z wszystkich dobrych sąsiadów
najlepszych mam tych, którzy siedzą
na dwóch krańcach Marcinkowic a są
to małżonkowie Z i A oraz Z i K –
z rodzinami. Choć dalecy – pomocni,
życzliwi, hojni w darach i dobrym
słowie – a złego słowa nie usłyszałam
ani nikt z mojego otoczenia. Myślę, że
te dobre układy byłyby trwałe także
w bliskim sąsiedztwie, jak to się mówi
– za miedzą.
Z życzeniami dobrosąsiedztwa Ł.W.
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Humor
Jasiu wraca do domu po pierwszym dniu w szkole:
- Czego nowego się dowiedziałeś w szkole? - pyta go tata.
- Że inne dzieci mają znacznie większe kieszonkowe.
Blondynka jedzie na rowerze i nagle potrąciła przechodnia:
- Dlaczego pani nie zadzwoniła?!  - złości się facet.
- Bo nie znam pana numeru telefonu...
Dziś widziałem, jak jakaś kobieta biegła do autobusu, potknęła się
i upadła prosto w wielką kałużę. Podchodzę i pytam:
- Myśli pani, że wpław będzie szybciej?
- Tatry mają dwa miliony lat i trzy miesiące.
- Baco, skąd wiecie to z aż taką dokładnością?
- A był tu jeden profesor trzy miesiące temu i gadał, że mają dwa
miliony. To ile mogą mieć teraz?
- Marnie wyglądasz, co brałeś?
- Kredyt...
- Czy oskarżony był już karany?
- Tak, za konkurencję.
- Za konkurencję się nikogo nie karze!
A co oskarżony robił?
- Takie same banknoty jak mennica państwowa.
- Kelner, to jest ta duża porcja kotleta? śmiać
mi się chce.
- To dobrze, bo zazwyczaj klienci są wściekli.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi,
przez łaskę chrztu świętego stali się:
11.10.2014 r.
Bartłomiej Dąbrowski ur. Roztoka zam. Marcinkowice
12.10.2014 r.
Szymon Dadaś ur. Krynica zam. Marcinkowice
Leon Lipa ur. Płock zam. Marcinkowice
Bartosz Nycz ur. Oslo zam. Marcinkowice
26.10.2014 r.
Marika Wójcik ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
Julia Dynowska ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
19.10.2014 r.
Julia Świderek ur. Belfast zam. Rdziostów
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele
zawarli:
11.10.2014 r.
Iwona Kosińska i Maciej Tomasiak  
25.10.2014 r.
Sylwia Kumor i Przemysław Fiedor
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Ludwik Borek l. 79 zam. Rdziostów
+ Władysława Smajdor l. 80 zam. Marcinkowice
Miłosierny Jezu, obmyj ich z grzechu swoją najdroższą Krwią
i otwórz przed nimi bramy Niebieskiego Jeruzalem.
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Parafia Rzymskokatolicka w Marcinkowicach
MSZE ŚW.
Dni powszednie:
- 630
- 1800 (w okresie jesienno-zimowym
o godz. 17.00)
Niedziele:
700, 830, 1000, 1130, 1600
KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna w czwartki i piątki
w godz. 800 – 900 oraz 1700 – 1900
Dla narzeczonych: w piątek
w godz. 1600 – 2000
W sprawach pilnych o każdej porze.
BIBLIOTEKA
Czynna:
Wtorek
Środa 1300 – 1800
Czwartek
Piątek
DOM PARAFIALNY
Pon. – Pt. 1730 – 2100
Sobota – 1730 – 2000

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: II piątek miesiąca godz. 18.30
II spotkanie III środa miesiąca godz.
18.30
III spotkanie ostatni piątek miesiąca
godz. 18.30
tel. 507 159 527
Dla małżonków:
III środa miesiąca – godz. – 1830
ADRES
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca NMP
Marcinkowice 3
33-393 Marcinkowice
Tel. (018) 443-31-19
(018) 443-32-18 wikariusze
(018) 443-32-41 wikariusze
http://www.parafiamarcinkowice.pl
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