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„Uczyńcie wszystko, co On wam powie”
Sierpień to w polskiej pobożności miesiąc niemalże równie Maryjny jak maj. Miesiąc
aż trzech świąt ku czci Matki Bożej - Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, popularnie nazywanego świętem Matki Bożej Zielnej (15.08), Matki Bożej Królowej (22.08)
i Matki Bożej Częstochowskiej. Ponadto jest to miesiąc wspomnienia dwóch świętych
wybijających się w szerzeniu kultu Maryi - św. Bernarda z Clairveaux (20.08), jednego
z najwybitniejszych ludzi średniowiecza, i św. Maksymiliana Marii Kolbego (14.08).
Jeśli maj tak w przyrodzie, jak i w liturgii Kościoła jest miesiącem zapowiedzi
i obietnic, miesiącem bujnych początków życia, to sierpień jest miesiącem pierwszych
dojrzałych owoców, miesiącem żniw, miesiącem dożynek i pielgrzymek ciągnących na
Jasną Górę. Miesiącem wielkiego trudu i skwaru, ale też wielkiej radości z jego owoców.
Jest to też miesiąc świętowania owoców w życiu Maryi, do których można zaliczyć:
Wniebowzięcie, tytuł Królowej i tę niezwykłą cześć, jaką od wieków oddaje Jej nasz
Naród w Jej jasnogórskim wizerunku.
Jest wielkim znakiem Bożej miłości, iż w centrum naszej pobożności Maryjnej postawiona została jasnogórska Królowa Polski. Bóg dał ją nam jako klucz do właściwego
kultu Maryi i zarazem jako wskazówkę owocności w Jej i w naszym życiu. Jasnogórska
Ikona należy do ikon typu Hodegetria. To greckie słowo oznacza, że Maryja wskazuje
drogę. Jeśli wpatrzymy się w jasnogórski obraz, zobaczymy, że Maryja na lewej ręce
niesie Jezusa, prawą zaś wskazuje na Niego. Te dwa gesty streszczają w sobie całe Jej
posłannictwo i Jej pragnienia w stosunku do nas. Ona jest Matką Jezusa i przez Niego
naszą Matką. Przez swoje życie jest prowadzącym do Jezusa drogowskazem. Czujne
oczy Matki, jak w Kanie Galilejskiej, widzą nasze potrzeby, nasze usychające nadzieje
i więdnącą radość tak w wymiarze osobistym, jak też w rodzinnym i narodowym. Jej usta
powtarzają ciągle to samo niezmiennie aktualne wezwanie: Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie... Jest to nieustanne wezwanie do nawrócenia. Maryja wie, że Jezus jest
drogą do prawdziwych, trwałych owoców we wszystkich dziedzinach życia. Ona szła tą
drogą wraz z Nim. Maryja i nas do niej zachęca. Nam jako jednostkom, jako rodzinom
i jako narodowi zagrażają różne niebezpieczeństwa, ale są one niczym w porównaniu
z tym największym, a jakby niezauważalnym, z zejściem z tej drogi, którą Ona wskazuje.
Historia nasza, której symbolem jest oblegana i wielokrotnie atakowana Jasna Góra wraz
z naznaczonym śladami zniszczeń wizerunkiem Maryi, uczy nas, iż wierność tej drodze
jest gwarancją przetrwania i życia.
Prośmy Boga aby Maryjny sierpień przyniósł takie owoce, jak to było w roku 1920,
kiedy to właśnie 15 sierpnia polskie wojska przełamały w bitwie warszawskiej sowiecką
ofensywę, i jak się to stało w roku 1980 przez podpisanie pamiętnych porozumień sierpniowych. Módlmy się do Boga, aby zawsze naszej Maryjnej pobożności towarzyszyła
także Maryjna wierność Jej Synowi.

Zredagował ks. Krzysztof Mirek
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Życzenia
Szczere życzenia imieninowe zdrowia
i obfitości łask z Nieba
-wieloletniej współpracowniczce redakcji
Pani Marii Piniańskiej z podziękowaniem
za poruszającą poezję

składa redakcja

Daj świadectwo
Chcę opowiedzieć fragment mojego życia, kiedy to dzięki dziwnej Opatrzności Bożej nie odebrałam sobie życia przez powieszenie i żyję do dziś.
Mąż mój alkoholik po pijanemu wszczynał awantury, a czasem robił różne
głupstwa. Raz po pijanemu wyniósł na strych łóżka, tam sobie urządził pomieszczenie dla koleżków. Drzwi na strych zakręcał drutem izolowanym. Ja prosiłam
go, żeby zniósł łóżka, bo na jednoosobowej kanapie spało dwóch synów w wieku
12 i 10 lat a ja nocami siedziałam na krześle. Był to okres, kiedy o wszystko było
trudno i trzeba było stać w kolejce.
Kiedy prosiłam męża, żeby zniósł łóżka z powrotem, zobaczyłam ten drut
izolowany i wtedy mi wpadła myśl: dobrze byłoby się powiesić na tym drucie,
bo by się nie urwał. Ta myśl chodziła za mną.
Mąż strych otworzył ale łóżek nie zniósł.
Pewnego dnia (sobota) wróciłam z pracy i założyłam pranie w kuchni a dzieci
posłałam do cioci na telewizję. Nie mieliśmy telewizora, bo nie starczyło pieniędzy. W międzyczasie przyszedł mąż mocno pijany, porozbijał krzesła i poszedł
z domu. Mnie takie straszne myśli opadły, że nie mam wyjścia do życia:
1. Awantury i bójki po pijanemu
2. Brak pieniędzy na życie
3. Dzieci trzeba ubrać i posłać do szkoły itd.
Jedyne wyjście to skrócić sobie życie. Przypomniałam sobie o tym drucie
izolowanym na strychu. I naraz ten strych w mojej wyobraźni zamienił się w raj.
Widziałam na strychu tyle drzew owocowych, ptaszki śpiewające na tych drzewach, tyle przepięknych kwiatów, muzyka gra, słoneczko tak rozkosznie świeci,
wszystko to widzę i coś mi tak mówi, żeby iść na ten strych, który jest moim
rajem, tam jest jedyny dla mnie odpoczynek. Tak mi coś mówi, że ten raj obraca
się jak na karuzeli i słyszę szept: prędzej, prędzej, bo może ten raj odlecieć, bo się
kręci na karuzeli i ja do tego raju nie zdążę. I idę po schodach na strych. Prowadzi
mnie smuga światła, która jest coraz szersza, bardzo szeroka na strychu. Ja mam
na ręce ten drut izolowany i naraz taki hurgot… Robotnicy u sąsiada skończyli
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remont i wsypali cegły do metalowego pojemnika w naszym korytarzu. Ten
hurgot mną wstrząsnął tak, że oprzytomniałam.
Jestem na ciemnym strychu, drzwi do kuchni otwarte, tu się świeci światło
a wokół mnie noc. Matko Boska! Co się ze mną dzieje, Jezu Miłosierny!, To ja,
wierząca, tyle Komunii świętych przyjmowałam, i żeby nie dziwne zrządzenie
Boże, byłabym diabłu duszę oddała. Wstydzę się tego do dziś, że nawet dzieciom
własnym tego nie opowiedziałam.
Serdecznie współczuję tym wszystkim, którzy sobie życie przez powieszenie
odbierają, bo zanim życie skończą, to oni przechodzą straszne męki, a diabeł wtedy
specjalnie działa, bo czyha na duszę. Wiem dobrze jak mnie diabeł kusił, gdyby
nie dziwna pomoc Boża, byłabym się powiesiła. Modlę się dużo za powieszonych.
Osoba znana redakcji

czterdzieści i cztery
twarz pomarszczona rękaw z kotwicą biało-czerwona zaduma znicz
niemiecka kula – przeciągła szrama powstańczy alert bitewny swąd
...ubecka lampa sztyletem w oczy przez wojłok nocy rózg śpieszny świst
za męstwo wierność sowita lafa – zatęchła cela mrok wilgoć ziąb
wybitych zębów sznur na betonie zmiażdżone palce zsiniała twarz
pod gradem pytań twarde milczenie z wyrokiem śmierci kamienie dni
ochłap amnestii z piętnem wiezienia pod czujną strażą nieprawych praw
a potem ciernie wymownych spojrzeń rzeka pogardy szeptanych drwin
z wilczym biletem bez pracy chleba w łachmanie zdrowia młodości strzęp
marzenia górne wiośniany zapał w złożonych dłoniach szacunek hołd
po siwych włosach spod furażerki serdeczny pacierz ofiarna łza
ciasne mieszkanie głodna spiżarka ciemny i twardy ojczysty chleb
żadnych dystynkcji najniższa renta znoszone buty wyblakły strój
choć plecy bolą – w pierwszym szeregu i bez rozkazu zawsze na czas
wszędzie gdzie kwili zbudzona wolność tam gdzie łopoce na nowo pieśń
wciąż nie powala zakrzyczeń pytań sytym włodarzom odbiera sen
więc drażni rządców przygłuchych sumień i samodzierżców opasłych kont
dyżurne hieny usłużnych gazet taplają w błocie zamysł i czyn
tajne policje depczą po piętach kąsają honor lojalność cześć
tamte przyjaźnie niczym testament poległych oczu zbielałych ust
pod sztampą ulic przędem chodników powstańcze gruzy wdeptana krew
jemroz
2014r.
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ślub
rozhowor zdarzeń i śpiesznych myśli
korowód twarzy w pobłyskach źrenic
słów migotanie kroków i cieni
wieczny labirynt snów co się wyśnił...
i oto staje przed tobą człowiek
zda się znajomy choć z obcą twarzą
chcesz go dotykać
chcesz zajrzeć w duszę
wyciągasz ręce nad przepaść zmysłów
zamykasz oczy
na wąskiej kładce
przędziesz nadzieję szarfę błękitu...

*
grzebień tradycji uniosą dłonie
uczeszą w pukle splątane dni
więcej niż złoto ozdobi skronie
wzruszenie ojca i matki łzy
a ty już biegniesz porzucasz cienie
bledną pytania wietrzeje lęk
w tych drugich oczach niecisz zdumienie
co wschodzi w zachwyt jak piękna dźwięk
przeminie wrzawa wybornych życzeń
goście weselni wrócą do domów
zostanie bruzda waszych przyrzeczeń
i jakaś ufność na długość rzęs
i oto staje przed wami miłość
łasi się szczęście
nadziei kęs
jemroz
28 czerwiec 2014r.

6

Nasza Wiara 8/2014

Opowiastki przyrodnicze.

„Coś pan kawka?!...” - w felietonach Wiecha często można
było spotkać to krzywdzące kawki powiedzenie. Krzywdzące, bo kawka nie jest naiwną istotą, niewydarzonym cwaniakiem.
Wręcz przeciwnie jest bardzo inteligentnym
przedstawicielem krukowatych; ogólnie pisałem o nich w poprzednim felietonie. Jan
Żabiński, słynny dyrektor warszawskiego
zoo, kawce poświęcił kiedyś osobną książkę, w której między innymi udowadniał, że
kawka jest bardzo pojętnym ptakiem, że
można jej wiele
rzeczy nauczyć.
O plastyczności kawek
może świadczyć
różnorodność
miejsc gniazdowania. Pierwotnie były mieszkańcami skupisk starych dziuplastych
drzew i szczelin skalnych. Po drugiej wojnie
światowej zaczęły jednak stopniowo wnikać do miast, osiedli ludzkich, gnieżdżąc się
dość często w przewodach wentylacyjnych
czy kominowych, co było przyczyną wielu
nieszczęść, zaczadzeń ludzkich. Ponieważ
dzisiaj prawie już nie ma domu, gdzie
nie byłoby zabezpieczenia komina przed
kawkami, dlatego ptaki te szukają nowych
możliwości gniazdowania. Do budowy
gniazd potrafią np. zaadoptować gniazda
większych od siebie gawronów. Przepędzone z kominów naszego Domu Parafialnego
czy wieży kościelnej przeniosły się do
skrzynek lęgowych dla sów, które wg instruktarzu p. prof. Danuty Markowiakowej,
kiedyś zostały umieszczone na drzewach
skarpy kościelnej.

Kawka jest ptakiem, który potrafi
wyjątkowo radzić sobie w życiu. Andrzej
Kruszewicz, obecny dyrektor Warszawskiego ZOO, w encyklopedycznej książce
„Ptaki Polski” tak opisuje losy pewnej
kawki oznaczonej na obrączce numerem
FB-18052. Po wypuszczeniu z Azylu schroniska dla ptaków, takie o tej kawce
dochodziły wiadomości.
„Zaczęło się od telefonu starszej pani
z Zielonki pod Warszawą. Był to mroźny
poranek 4 listopada 1998 r., cztery miesiące po wypuszczeniu tej kawki z zoo.
Relacja starszej pani była następująca:
<< Panie doktorze, ptak cudownej urody, o inteligentnych oczach, zapukał do
mojego okna. Wpuściłam go do domu,
nakarmiłam i napoiłam. Okazało się, że na
nodze ma obrączkę z numerem FB-18052.
Potem ptak odleciał na wolność>>. Do
wiosny nie miałem wieści o tej kawce(...)
Następny meldunek był po silnej burzy, jaka
nawiedziła Warszawę 23 maja 1999 r. Tuż
przed burzą ptak zapukał do okna, jakby
prosił o jego otwarcie. Kiedy to nastąpiło,
wszedł ochoczo do mieszkania, przyjął poczęstunek, po czym się zdrzemnął. Po burzy
pukaniem w okno dał znać, że chce wyjść
i został wypuszczony. Na tym jednak nie
koniec! Ponad rok później, 7 października
2000 roku, kawka z obrączką (oczywiście
FB-18052)zapukała do okna na piątym
piętrze w bloku przy ul. Międzynarodowej
(we wschodniej części Warszawy), dała
się schwytać ręką, a oczarowany tym zdarzeniem jegomość zatelefonował do Azylu
z pytaniem, co ma robić. Prosiłem, żeby
kawkę nakarmił i wypuścił, a jeżeli będzie
jeszcze przychodziła, to żeby częstował ją
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chudym mięsem i czerstwym chlebem.
Ostatnia wizyta tej kawki nastąpiła 12
października. Potem ptak znikł, ale tylko
do wiosny 2001 roku. 16 marca na terenie
szkoły podstawowej w Błoniu (miejscowości położonej na zachód od Warszawy)
znana nam kawka wyjadała okruchy
z karmnika i dawała się niemal dotykać,

co bardzo ułatwiło odczytanie danych
z obrączki (…). Po kilku dniach, dokładnie
21 marca 2001 roku, zaobrączkowana
kawka (te same numery) zapukała do okna
w jednym z bloków w Błoniu, skorzystała
z poczęstunku i odleciała. Była to ostatnia
wiadomość o tym niezwykłym ptaku.”

Opracował ks. Józef Babicz

Kartki z historii Marcinkowic
W mojej nieco mglistej pamięci zachowało się lato 1937r., kiedy kuzynki z Krakowa
spędzające u nas wakacje zabierały mnie 2,5 letnie dziecko nad Dunajec, a czasem do
„pawilonu” na lemoniadę.
Najbardziej jednak zapamiętałam pewien świąteczny dzień, kiedy to do „pawilonu”
nad Dunajcem przyszłam z rodzicami i bratem. Pamiętam, że na tarasie od strony Dunajca grała orkiestra i było wiele osób w odświętnych strojach. Zapamiętałam, że oprócz
lemoniady były pierwsze w moim życiu lody w rożkach. Przez wiele lat a właściwie po
dzień dzisiejszy obraz tego wydarzenia do mnie powraca. Sprawa „pawilonu” Ligi Morskiej
nad Dunajcem odżyła wiosną tego roku, kiedy skontaktował się ze mną pan Tadeusz
Żygłowicz z Nowego Sącza licząc, że posiadam jakąś wiedzę na temat działalności Ligi
Morskiej w Marcinkowicach. Sama takiej wiedzy nie posiadałam. Rozpytywałam nielicznych już rówieśników i osoby z wcześniejszą niż moja datą urodzenia ale ci jeszcze mniej
niż ja na ten temat wiedzą. Liczyłam na pomoc p. mgr Gościeja. Ale cóż, gromadzone
przez niego latami dokumenty historyczne związane z Marcinkowicami, decyzją władz
powiatowych zostały usunięte z zabytkowego „Pałacu” i złożone w „kazamatach” zespołu
szkół. Doradził mi jednak bym skontaktowała się w tej sprawie z p. Adamem Majochą.
Pan Majocha przekazał mi wydruk z „Głosu Podhala” nr 11 z dnia 1938 r. dot. „Schroniska
Ligi Morskiej w Marcinkowicach. Przesłałam ten materiał p. Żygłowiczowi, który idąc
tym tropem dotarł do kolejnego egzemplarza „Głosu Podhala” nr 33 z 1938 r. a w nim do
art. inż. Juliana Wężyka, w którym m.in. czytamy:
W 1935 r. powstaje Oddział LMK w Marcinkowicach. W 1936 r. Oddział LMK w Rożnowie. Obydwa Oddziały podlegają Obwodowi LKM w Nowym Sączu.
Oddział LMK w Marcinkowicach na którego terenie jest jedna nad przyszłym jeziorem
stacja kolejowa, na linii Nowy Sącz - Chabówka czekają wielkie zadania. Nie mając czasu
do stracenia, od razu Oddział zabrał się śmiało do pracy. Założony w listopadzie 1035 roku
już 23 maja 1937 r. spuszcza na wody Dunajca łodzie turystyczne 10 osobowe „Gdynia”,
„Gdańsk”, „Hel”. W dniu tym po raz pierwszy załopotała flaga. LMK na maszcie na brzegu
przyszłego jeziora, salutowana przez oddział Harcerzy.
A tak inż. Julian Wężyk- prezes oddziału LMiK w Marcinkowicach opisuje funkcję
obiektu zwanego przez mieszkańców „pawilonem” a oficjalnie „schroniskiem”.
LMiK, które zostało poświęcone dnia 15 sierpnia 1937 roku, którą to uroczystość ja
zapamiętałam. Podobnie zapamiętał to wydarzenie Jan Wężyk, syn inż. Juliana Wężyka,
prawie mój rówieśnik. On oprócz lemoniady zapamiętał zapach świeżego drewna, o czym
napisał do p. Żygłowicza.
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Dnia 15 sierpnia 1937 r. Oddział poświęca wybudowane przez siebie schronisko LMK
w Marcinkowicach położone w odległości 80 m od stacji kolejowej a 40 m od Dunajca(5
m od przyszłego jeziora) z 16 łóżkami, z przechowalnią kajaków, wypożyczalnią kajaków
W.P. Królów i z bufetem, które czeka na pierwszych turystów i kajakowców udających
się do Rożnowa. Opłata za korzystanie ze schroniska z noclegiem za dobę jest bardzo
mała, wynosi bowiem dla członków LMK i Harcerstwa 70 gr dla innych 1 zł. Łodzie 10
osobowe „Gdynia”, „Gdańsk” i „Hel” przewożą wycieczki z Marcinkowic do Rożnowa
20 km w dół Dunajcem. 4 godziny spędzone w górskiej okolicy, przy pięknej pogodzie
na falach Dunajca to miłe i niezapomniane wspomnienie z Ziemi Sądeckiej. (Zgłoszenia
przyjmuje dzień przed wycieczką W.P - A. Waryszak - kierownik stacji kolejki rożnowskiej
w Marcinkowicach nr tel. Nowy Sącz 194) Powrót z Rożnowa do Marcinkowic kolejką
roboczą wąskotorową za zezwoleniem WP inż. Henryka Wolfsona.(tą kolejką jeździłam
i ja w odwiedziny do mego taty, pracującego przy budowie Zapory w Rożnowie. W ten
sposób ja też jeździłam do Rożnowa w odwiedziny do mojego taty, który pracował przy
budowie zapory. Pojazd nazywał się „drezyna”.
Pan Żygłowicz zebrał obszerny materiał na temat Ligi Morskiej i Kolonialnej w Nowym
Sączu i powiecie i był uprzejmy z jego częścią z nami się podzielić.

cd o losach schroniska LMiK w następnym numerze
Opracowała Halina Kocemba
XIV PARAFIADA – MARCINKOWICE 2014 ROK
70 LAT LIGI OBRONY KRAJU
W dniu 13 lipca 2014 r. (niedziela) na obiektach Klubu Sportowego LKS „Zamczysko” odbyła
się XIV Parafiada pod hasłem: My chcemy życia bez palenia i bez picia z czystym sumieniem iść
przez ten świat”.
Organizatorzy:
Ksiądz Proboszcz Józef Babicz i księża współpracujący
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
– przew. mgr Łucja Wróbel
Duszpasterska Rada Parafialna
– przew. Tadeusz Lis
Parafialny Oddział Caritas 		
– przew. Dorota Czub
Koło Gospodyń Wiejskich 		
– przew. Katarzyna Bobak
LKS „Zamczysko”		
– prezes Rafał Gawlik
•
•

•
•
•
•
•
•

W programie m. in.było:
aukcja dzieł sztuki - w pięknym wydaniu przeprowadzona przez niepokonanego dotychczas
najbardziej znaną i rozrywkową osobistość pana Andrzeja Sowę i księdza Andrzeja Kmiecika,
loteria fantowa – prowadzona przez panie z Akcji Katolickiej Jadwigę Marciniak, Zofię Kowalczyk, Barbarę Kucharską, Zofię Golińską z synem Łukaszem, Halinę Brzęczek, Marię Poręba,
Krystynę Guzik, Teresę Karpiel, Marię Sikorską, Aleksandrę Potoczek, Zofię Wysowską, Tadeusza
Romańskiego, Janinę Oleksy,
konkurs piosenki przeprowadziły panie Marzena Pikuła, Magdalena Pikuła,
sprzedaż cegiełek – punkt PCK, dział gastronomii - panie z Caritas i Kola Gospodyń Wiejskich,
występ zespołu OREMUS i SUMERO /koncert i zabawa taneczna/,
zespół Wehikuł – koncert,
pokaz tańca BREAK DANCE – młodzież Zespołu Szkół,
Parafialna Orkiestra Dęta – gra na instrumentach, pieśni i piosenki,
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pokaz wschodnich sztuk walk w wykonaniu Stowarzyszenia AIKIDO AIKI BUDO
z Nowego Sącza oraz młodzieży klas wojskowych i policyjnych Zespołu Szkół im. Władysława
Orkana w Marcinkowicach pod fachowym kierownictwem senseja Czesława Paczykowskiego,
występ Kapeli Regionalnej z Klęczan pod kierownictwem Rafała Kasieczki - posiadacza lachowskiego serca za kultywowanie tradycji Lachów Sądeckich- /laureat konkursu drużbów weselnych/,
mecze piłki nożnej o puchar księdza prałata Józefa Babicza prowadzili prezes LKS „Zamczysko”
Rafał Gawlik oraz ksiądz Krzysztof Mirek,
konkurs plastyczny pod hasłem „Święty Jan Paweł II” – Aneta Gawlik i Elżbieta Samek,
dział paint bal nadzorował pan Wojciech Guzik z rodziną,
przejażdżki kucykiem i bryczką były pod opieką rodzeństwa Katarzyny i Łukasza Bąk - bryczkę
zakupiła i podarowała parafii pani Maria Chmielowska,
pokaz wyszkolenia Straży Granicznej
pokaz jednostek OSP Krasne Potockie i OSP Klęczany, którzy równocześnie czuwali nad porządkiem i bezpieczeństwem uczestników Parafiady,
Straż Gminna -czuwanie nad porządkiem,
Wieże, zjeżdżalnie, trampoliny,
grillowe dania – ciastka, kawa, herbata, zimne i ciepłe napoje, lody, wata cukrowa i inne atrakcje dzięki wspaniałym mistrzyniom regionalnych walorów smakowych rozsławiających swoją
parafialną małą ojczyznę w środowisku lokalnym pięknej ziemi sadeckiej, gminy Chełmiec i w
województwie małopolskim – jesteście panie kulinarną potęgą i niewiele gospodyń może się z
Wami równać, wspaniałe żony, matki, babcie, koleżanki - w każdej sytuacji można na Was liczyć.

Niech Niepokalane Serce Matki Bożej Matki Pięknej Miłości wraz ze św. Kingą
i św. Janem Pawłem II obdarzają Was i najbliższych Waszemu sercu wartością, która nigdy
nie przemija.
Szczęść Boże, Marcinkowickie Gospodynie wraz ze wszystkimi, którym szczerze ufacie
okazując swe szlachetne serca w dobroczynności.
Bardzo dużym powodzeniem cieszyło się strzelanie z karabinka pneumatycznego „Henel”, które
przeprowadził Klub Ligi Obrony Kraju „Snajper” działający w NEWAG S.A. Nowy Sącz.
Strzelano do tarcz, odległość 10m – stanowiska odpowiednio zabezpieczone.
Przed przystąpieniem do konkurencji instruktorzy strzelectwa sportowego Kazimierz Wróbel
i Józef Fiut udzielili wyczerpującego i bezpiecznego instruktażu posługiwania się bronią sportową
oraz umiejętnego zgrywania przyrządów celowniczych.
Rozgrywano konkurencje:
•
Dziewczynki i chłopcy – Klasa I – III i IV - VI
•
Dziewczyny i chłopcy – Gimnazjum,
•
Kobiety i mężczyźni,
•
Pary małżeńskie,
KLASYFIKACJA
Dziewczynki Klasa I - III:
I
Wiktoria Matuszny 55 pkt.
II
Katarzyna Bębenek 52 pkt.
III
Luca Colorio
50 pkt. - Italia
Chłopcy:
I
Konrad Feryński
II
Mikołaj Stopa
III
Andrea Colorio

55 pkt.
54 pkt.
47 pkt. - Italia
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Dziewczynki Klasa IV – VI:
I
Laura Garbacz
55 pkt.
II
Martyna Kowalczyk 52 pkt.
III
Monika Stachoń
45 pkt.
Chłopcy
I
Kacper Chmielowski 57 pkt.
II
Marcin Kowalczyk
56 pkt.
III
Jakub Stachoń
54 pkt.		
Dziewczyny – Gimnazjum
I
Kinga Mordarska
53 pkt.
Monika Fornagiel
53 pkt.
II
Zuzanna Mróz
51 pkt.
III
Kinga Radomińska 41 pkt
Jolanta Kowalczyk
41 pkt.
Chłopcy:
I
Wiktor Sojka
Michał Hasior
II
Łukasz Cięciwa
III
Marcin Weber
Konrad Garbacz
Jakub Jacak

55 pkt
55 pkt.
54 pkt.
52 pkt.
52 pkt.
52 pkt.

Kobiety:
I
Beata Wrońska
53 pkt.
Justyna Myrlak
53 pkt.
II
Magdalena Radominska
III
Agnieszka Olesiak 46 pkt.
Mężczyźni:
I
Artur Pietrzak
57 pkt.
II
Marcin Brzuchacz
58 pkt.
Krzysztof Garbacz
58 pkt.
III
Marek Krzak		
Sławomir Żuchowicz 57 pkt.
Pary małżeńskie
I
Anna Potoczek
Janusz Potoczek

49 pkt

57 pkt.

59 pkt.
56 pkt – razem: 115 pkt.

II

Urszula Antosik
Marek Antosik

55 pkt.
52 pkt. – razem; 107 pkt.

III

Katarzyna Mleczko
Damian Mleczko

51 pkt.
55 pkt. – razem: 106 pkt.

Pary małżeńskie otrzymały okazałe puchary ufundowane przez pana mgr Ryszarda Wąsowicza
– Dyrektora Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.
Puchary w imieniu pana dyrektora wręczyła pani mgr Alicja Wąsowicz żona pana Ryszarda.
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3 Puchary ufundowane przez organizatorów wręczono najmłodszej grupie wiekowej – dziewczynki Kl. I – III.
Zdobywcy czołowych miejsc indywidualnie otrzymali piękne okolicznościowe dyplomy i upominki ufundowane przez Klub LOK „Snajper”, Akcje Katolicką, Parafialny Caritas i wielu życzliwych
parafian.
We wszystkich konkurencjach strzeleckich udział wzięły łącznie 124 osoby.
Były to 421 zawody zorganizowane przez Klub LOK „Snajper” w ciągu prawie 27 letniej działalności – we wszystkich tych zawodach udział wzięło łącznie 33 171 osób.
24 lata działalności wśród dzieci niepełnosprawnych ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu.
Szczególną troską otaczajmy dzieci bez względu na to, czy dziecko jest chore, czy zdrowe,
biedne czy bogate, upośledzone umysłowo czy ruchowo – kochajmy je wszystkie jednakowo, bo
one są naszym najcenniejszym skarbem, bo czym skorupka za młodu nasiąknie to taki wyda owoc
wieku dojrzałego.
Ważniejsze jednak od wyników czysto sportowych są wartości nadrzędne, kształtowanie patriotycznej i obywatelskiej postawy, wyrabianie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności
przydatnych później w dorosłym życiu, służby wojskowej w momencie zwalczania zagrożeń, bo
chociaż żyjemy w okresie wolnej Polski, to czasy mamy niespokojne, warto więc przygotowywać
młodzież na różne nieprzewidziane wydarzenia.
O ile szkoła dba o wykształcenie umysłowe młodzieży, o ile Kluby i Stowarzyszenia starają się
zadbać o tężyznę fizyczną, o tyle LOK i Sądecki ‚Snajper” NEWAGU SA Nowy Sącz organizując
sportowo obronne rekreacje podczas Parafiady pragnie, aby młodym pokoleniom weszły w krew i
były ważnym czynnikiem w życiu społeczeństwa.
Konkurs piosenki – duety:
I ex aequo
Monika i Karolina Zapart za piosenkę „Uwielbiajcie Pana”
II
Karolina Zwolińska i Zuzanna Jurczak za piosenkę „Kochamy Cię
			
Janie Pawle II”
Soliści – grupy starsze
I
Radosław Petriczek za piosenkę „Lolek”
II
Alicja Hasior za piosenkę „List do Boga”
III
Julia Zajączkowska za piosenkę „Z przyjaciółmi się nie nudzę”
Grupa młodsza
I
Jagoda Pietrzak za piosenkę „Szumią w lesie drzewa”
Nagroda dla najmłodszego uczestnika
Aurelia Gawlik za piosenkę „Wlazł kotek na płotek”
Konkurs rysunku
I miejsce otrzymali:
Zuzanna Mróz lat 13
Kasia Bębenek
Patrycja Mróz
Martyna Wąsowicz
Martyna Kowalczyk

II miejsce otrzymali:
Mateusz Kowalczyk
Ania R lat 6
Mateusz Mróz
Ewelina Gizicka
Karolina Krzyszkowska
Julia Dyda
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III miejsce otrzymali
Klaudia Radomińska
Rysunek nie podpisany
Krzysztof Bębenek
Szyszka Piotr
Paweł Zaczyk
Wiktoria Matuszny
Monika Fornagiel
Julia Zajączkowska

Całość Parafiady w znakomity sposób prowadził pan Andrzej Sowa- obdarzony wielkim twórczym
kabaretowym talentem, najsłynniejszy drużba weselny gminy Chełmiec i całego regionu. Wesołe
skecze, kawały, dowcipy, rymowane układanki do łez rozbawiły uczestników tej marcinkowickiej
parafiady, zorganizowanej z wielkim rozmachem i na najwyższym z możliwych poziomie. Pana
Andrzeja nagradzano gromkimi brawami.
Nie tak daleko trzeba jechać, aby oglądać i słuchać kabaretowe popisy pana Andrzeja, trzeba
po prostu przyjechać i wspierać marcinkowicką Parafiadę.
Wszyscy ci, którzy materialnie, finansowo i organizacyjnie wsparli tę Parafiadę, w znakomity
sposób nawiązują do słów Pana naszego Jezusa Chrystusa „Jednemu z Moich najmniejszych braci
co uczyniliście to Mnie uczyniliście”. Słowa naszego Zbawiciela wzbudzają do głębokiej refleksji
i zadumy nad wartością czynionego dobra i czyńmy to dobro wszędzie tam, gdzie przebywać
będziemy i gdzie nas prosić będą w imię dobrze wypełnionego chrześcijańskiego , społecznego
bezinteresownego zaangażowania.
Człowiek jest wielki nie przez to kim jest, nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się
z drugim potrzebującym, okazując swe serce, które jest najwyższą wartością, którego się nigdy nie
sprzedaje ani nie kupuje ale które szczerze się ofiaruje.
Gorące podziękowania kieruję na ręce księdza prałata Józefa Babicza - zasłużonego dla Ziemi
Sądeckiej - proboszcza parafii Niepokalanego Serca NMP w Marcinkowicach za zaproszenie nas
do przeprowadzenia i urozmaicenia tej Parafiady.
Życzę Księdzu Prałatowi bogatej twórczej kapłańskiej osobowości, spełnienia wielu ukrytych
jeszcze kapłańskich marzeń w posługiwaniu ludowi Bożemu Parafii NSNMP w Marcinkowicach i
tym wszystkim , którzy potrzebować będą duchowego wsparcia i modlitwy. Słowa, które Ksiądz
Prałat głosi, wzbudzają do głębokiej refleksji i zadumy nad wartością czynionego dobra na rzecz
jedności ukochanych swoich parafian.
Niech Niepokalane Serce Maryi Panny Matki Pięknej Miłości wraz ze Świętą Kingą
i Świętym Janem Pawłem II obdarzają Księdza Proboszcza i Księży Wikariuszy darami
Bożych Łask.
				
Szczęść Boże Czcigodny Kapłanie Józefie
Słowa wielkiego szacunku kieruję do pani Łucji Wróbel – przewodniczącej Akcji Katolickiej
parafii Marcinkowice.
Pani Łucjo jest Pani szlachetną kobietą o wielkiej nieposkromionej osobowości, szlachetnym,
dobrym radosnym sercu Bożej Miłości - życzę Pani wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym,
społecznym, parafialnym, w czynieniu dobra tam, gdzie Pani przebywa i przebywać będzie.
Niech Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny wraz ze św. Kingą i Świętym Janem Pawłem
II obdarzają panią wartością , która nigdy nie przemija.
Szczęść Boże droga pani Łucjo
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Z wielkim szacunkiem i niekończącą się wdzięcznością zwracam się do zacnej parafianki
pani Stanisławy Cecylii Smajdor, która od 25 już lat wspomaga nas w tej patriotycznej społecznej
sportowo obronnej działalności.
Pani Cecylio życzę pani obfitości łask Bożych i spełnienia wielu ukrytych marzeń.
Niech Niepokalane Serce Maryi wraz ze św. Kingą i św. Janem Pawłem II obdarzają Panią
wartością, która nigdy nie przemija.
Szczęść Boże za serce na dłoni okazywane drugiemu człowiekowi.
Dobre drzewo dobrym owocem się okrywa - dobry człowiek z dobrych czynów poznawany
bywa.
Szczęść Boże Marcinkowicka Rodzino.
Józef Fiut
P.S.
Pomysł zorganizowania parafialnej zabawy zgłosili przed laty p. Jan Duda i p. Włodzimierz
Rozciecha. Pierwszą ofiarę na cele organizacyjne złożył p. Józef Konar.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję p. Józefowi Fiutowi za wieloletnią służbę podczas
Parafiady i to zarówno we wzorowej organizacji konkursu strzeleckiego jak i w pisaniu sprawozdań.
Panie Józefie, na pana ręce składam podziękowanie pana Kolegom, których zaraził pan duchem
społecznikowskim i którzy chętnie i nas bywają.

Ł. Wróbel

Darczyńcy i pomocnicy XIV Marcinkowickiej Parafiady
„Mini Max” – Jarosław Bielicki - Nowy Sącz
„Rolbud” – Klęczany
Bank Spółdzielczy w Limanowej Odział
Klęczany
Firma „Tadko – Gum”
Firma Handlowo – Usługowa „Kosecki”
Koło Gospodyń Wiejskich w Marcinkowicach
Spółdzielnia Pracy „Muszynianka”
Fundacja Sądecka
Caritas – Marcinkowice
Akcja Katolicka
Auto-mechanika inż. Piotr Mróz
Róża św. Kingi
Róża św. Józefa
Róża św. Faustyny
Zespół muzyczny „SUMERO”
Novitus Nowy Sącz
Urząd Gminy Chełmiec
Łukasz i Katarzyna Bąk
Katarzyna i Krzysztof Bobakowie
Barbara Borzęcka
Sabina Brdej
Halina Brzęczek
Maria Budnik
Lucyna i Andrzej Burnagielowie

Maria Chmielowska
WandaChronowska
Ala Chronowska
Magdalena Cięciwa
Anna Czop
Magdalena i Tomek Czopowie
Dorota i Jerzy Czubowie
ks. Józef Dominik
Magdalena Drwal
Tadeusz Drwal
Małgorzata i Jan Dudowie
Sabina Dziubanowska
Celina Garbacz
Aneta Gawlik
Maria i Ludwik Gawrońscy
Rafał Gibas
Stefania i Józef Gościejowie
Katarzyna i Krzysztof Górowscy
Wiesława Gryzło
Elżbieta Horowska
Wiesław Hyclak
Maria Hyclak
Janina Jamrozik
Danuta i Henryk Jopowie
Krzysztof Jurczak
Wanda Jurkiewicz

14

Aneta Kaczewska
Rafał Kasieczka
Barbara i Józef Kądziołkowie
ks. Andrzej Kmiecik
Halina Kocemba
Teresa i Wiesław Kocembowie
Barbara i Józef Konarowie
Jolanta i Andrzej Kosińscy
Wanda i Leon Królowie
Barbara Kucharska
Ewa Kucia
Marta Kucia
Natalia i Marek Kwiatkowscy
Katarzyna Leśniak
Anna i Zbigniew Leśniakowie
Joanna i Arkadiusz Leśniakowie
Agata i Tadeusz Lisowie
Danuta Lorek
Jadwiga Marciniak
ks. Krzysztof Mirek
Dorota Mirek
Teresa i Grzegorz Mrozowie
Janina Mróz
Waldemar Musiał
Irena Musiał
Bogdan Obrzut
Janina Oleksy
Agnieszka Olesiak
Stefan Olszak
Zbigniew Piekarski
Urszula Pietrzak
Elżbieta i Mirosław Pietrzakowie
Maria i Bogdan Pietrzakowie
Zofia Piotrowska
Paweł Piotrowski
Katarzyna i Andrzej Platowie
Maria Pociecha
Maria i Jacek Popiołowie
Maria Poręba
Elżbieta Potoczek
Kazimiera Potoczek
Anna Potoczek
Aleksandra i Roman Potoczkowie
Helena Puch
Urszula i Dariusz Serkowscy
Maria i Jerzy Sikorscy
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Maria Smajdor
Lidia Smajdor
Izabela Smajdor
Beata Smajdor
Urszula Smajdor
Anna i Janusz Smajdorowie
Paulina i Paweł Sopatowie
Andrzej Sowa
Katarzyna i Damian Mleczko
Stanisława i Leszek Stopowie
Anna i Edward Suliczowie
Monika i Sławomir Szkarłat
Jadwiga Tobiasz
Monika i Jacek Tobiaszowie
Agata i Franciszek Tokarczykowie
Bożena i Ireneusz Turkowie
Paweł Tyrkiel
Krystyna Tyrkiel
Anna i Zbigniew Uliaszowie
Stanisława Urban
Beata i Wiesław Wilczakowie
Zofia Wolak
Beata Wójsik
Jadwiga i Paweł Wójsowie
Maria i Jerzy Wójsowie
Łucja Wróbel
Maria Zajączkowska - seniorka
Joanna Zajączkowska
Maria Zajączkowska - juniorka
Małgorzata Zapart
Lucyna Żak
Jolanta i Sławomir Żuchowicze
Łukasz Witowski
Tadeusz Witowski
Natalia i Dariusz Peciakowie
Dziękujemy także:
Akcji Kat.,
Parafialnej Radzie Duszpasterskiej wraz z
jej przewodniczącym p. Tadeuszem
Lisem,
naszym radnym parafialnym, gminnym,
powiatowym;
Parafialnemu Kołu Caritas i pani prezes tego
stowarzyszenia;
pani Sołtys z Marcinkowic
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Kołu Gospodyń,
panu Sołtysowi z Rdziostowa;
wodzirejowi p. Andrzejowi Sowie;
orkiestrze parafialnej,
zespołowi Oremus-Sumero
zespołowi Wehikuł
Różom Różańcowym
wszystkim paniom za wypiek ciast,
panu prezesowi Rafałowi Gawlikowi – gospodarzowi boiska sportowego,
Ochotniczej Straży Pożarnej z Klęczan i
Krasnego Potockiego,
Straży Granicznej z N. Sącza,
LOK z N. Sącza,
kapeli ludowej z Klęczan i kierownikowi tej
kapeli p. Rafałowi Kasieczce
rodzinie Bąków z Grodziska
ofiarodawcom fantów i dzieł sztuki na
aukcję
zespołowi brekdance oraz młodzieży za
pokaz sztuk walki;
właścicielom strzelnicy paintballowej.
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Panom:
Kuźma Waldemar,
Kuźma Zbigniew,
Kafel Sławomir,
Kafel Artur,
Kafel Mariusz,
Szczerba Piotr,
Lis Przemysław,
Mróz Dariusz,
Jop Henryk,
Pietrzak Mirosław,
Ziobrowski Damian,
Matuszny Sebastian,
Mężyk Andrzej,
Żuchowicz Tomasz,
Zaczyk Wojciech,
Tobiasz Stanisław,
Piotr Sowa
Henryk Niemas

77 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę
2 VII.2014
Moc nawrócenia
Z modlitwą poranną, śpiewem godzinek, różańcem i pieśniami z Nowego Sącza
wyruszamy na Jasną Górę, do Matki, Stolicy Mądrości. Po drodze zatrzymujemy się w
Centrum Jana Pawła II. Ze wzruszeniem całujemy relikwie krwi świętego papieża. Dziękujemy Mu za ogrom dobra, polecając umiłowaną Ojczyznę. Następnie udajemy się do
kaplicy sióstr Miłosierdzia Bożego, prosząc: okaż nam Miłosierdzie i nad całym światem.
Wreszcie Jasna Góra. Wejście do kaplicy Matki Bożej i westchnienie: Madonno!
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
Przed Eucharystią śpiew:
Tobie Maryjo, dla Twej chwały
Dziś z Janem Pawłem oddaję się cały
Eucharystii przewodniczy abp Wacław Depo wraz z bp. Janem Wątrobą i bp. z
Kołobrzegu oraz wielu kapłanami.
Pieśń: Z dawna Polski Tyś Królową…
Przywitanie nauczycieli z zadaniem opowiedzenia się za prawdą, która wymaga
odwagi. Na rozpoczęcie Eucharystii, ks. abp W. Depo mówi: potrzebujemy łaski przebaczenia a więc odmówmy: spowiadam się Bogu…
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Kazanie ks. abp W, Depo.
Nawiązując do Ewangelii św. Łukasza - nawiedzenie św. Elżbiety - wita nauczycieli.
Spotkanie dwóch Matek i zaangażowanie staje się prawdą. Poznać samego siebie to
cywilizacja rozumu. Pytania o prawdę stawiał nam św. Jan Paweł II. Ten świat ma być
dobrze rozumiany, nie może kłamać, fałszować. My mamy utrwalać braci w prawdzie
i wierze. To jest obowiązek Kościoła szukać prawdy i nadziei. Kiedy Izrael staje się
niewinny, prorocy dają szansę nawrócenia do Boga, przykazań. Pan Bóg jest tym, który
zbawia i przebacza.
Spotkanie dwóch Matek. Bóg jest dla nich pierwszy, najważniejszy. Elżbieta wita
Maryję i wyznaje proroctwo Ducha Świętego. Wierność Maryi aż po Golgotę może
wydawać się głupstwem. My mamy dawać świadectwo o Jezusie z Nazaretu. Chrystus
i Jego Matka niczym nie zagrażają wolności. Wiara ma być przekazywana, głoszona a
nie narzucona. Misja szkoły, uniwersytetów jest wymagająca, ale konieczna. Przywrócić
pojęcie ojca i matki zgodnie z prawdą. Bardzo ważne jest wychowanie w rodzinie. Głos
Jana Pawła II o świętości rodziny. Atak na Watykan, bo broni praw człowieka, rodziny,
prawdy. Głosi wierność człowiekowi, wierność Bogu i przykazaniom. Kościół ma do
zaofiarowania największe dobro - wiarę i miłość. Kościół przez Maryję głosi Miłosierdzie
Boże. Nasza obecność w życiu Kościoła ma dać świadectwo tym, którzy nie wierzą.
Matko! Uczyń Polskę ludem Bożym, Bożej chwały, Bożej sprawy!
Modlitwa wiernych:
Za Kościół, ojczyznę, rodziców, nauczycieli i wychowawców
Za pielgrzymów, młodych, za nas, abyśmy wspierani łaską Bożą, głosili prawdę
słowem i przykładem.
W czasie składania darów ofiarnych przez nauczycieli śpiew: jak ten Chleb co łączy
złote ziarna.
Komunia święta.
Panie , Ty nam dajesz… Panie, dobry jak chleb… Będę śpiewał Tobie, Panie…
Nauczyciele wystosowali petycję do Ministerstwa Oświaty odnośnie podręczników
do kl. I Wprowadzając zmiany, nie wolno nikogo upokarzać, jak to jest odnośnie świąt
Bożego Narodzenia. Europa straciła pamięć o korzeniach chrześcijańskich.
Błogosławieństwo.
Podziękowanie za Eucharystię. Słowo Boże, a szczególnie ks. bp. z Rzeszowa,
J. Wątroba, który przywiózł tysiąc nauczycieli.
Śpiew: My chcemy Boga w rodzin kole
W troskach rodziców, dziatek snach
My chcemy Boga w książce w szkole,
W godzinach wytchnień, pracy dniach…
15.00 Droga Krzyżowa. Ks bp E. Dajczak w ulewnym deszczu.
16.00 Pożegnanie w Cudownej Kaplicy.
Przekazujcie wiarę, głoście prawdę, zachowujcie przykazania.
Jesteśmy wdzięczni pani Teresie Mucha za zorganizowanie i przeprowadzenie kolejnej pielgrzymki nauczycielskiej na Jasną Górę. Robi to z poświęceniem i delikatnością.
Niech Matka Boża przytuli ją, tak mocno, jak tuli Jezusa.

Zofia Lorek
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Kącik poetycki
Jezu Miłosierny
Wieczna lampka
miłości
pali się
w sercu Twoim
oczy
patrzą w głąb
duszy mojej
szukając dobra
krzyż
naznaczony
stygmatem czasu
łączy
dwa światy
ten, w którym żyję
z tym
do którego podążam

***
Zatroskane oczy
św. Jana Pawła II
spoglądają
przez uchylone okno
niebieskiego domu
na Ojczyznę
na cały świat
nienasycony
srebrnikami

Maria Piniańska

Życie to pielgrzymka ku Niebu, krótka
chwila od świtu do zmroku.

Maria Piniańska

P.S.
Droga Redakcjo - jestem po ostrym
zawale, zapaści i wstrząsie. Stało się to w
dniu Bożego Ciała. Cudem uszłam z życiem.
Pan Bóg coś jeszcze mi zleci widocznie
do wykonania. Może właśnie mam nadal
głosić Jego chwałę tak jak potrafię, czyli
poezją.
Dziękuję Państwu, że mogę w tej książeczce rozgłaszać Jego imię i Miłosierdzie.
Dziękuję serdecznie za miłe słowa, za
modlitewne wsparcie.
Serdecznie pozdrawiam i życzę dużo
łask Bożych i zdrowia.

M. Piniańska

W koło Macieju?
Kolejny czerwiec feerią kolorów
zawrót głowy wzmaga
wlewa optymizm (innym depresje podobno inspiruje…)
Wiara w piękno, zwycięstwo dobra nad złem
przyroda - choć nie zawsze łaskawa-uosabia
Tymczasem… jak świat światem - przemoc
także nasz wiek postępu, odkrywców,
na usługach zła…
Gdzie prawda? O co te walki samych z sobą bezradnych
pod szerokością geograficzną każdą
cyrk tragizmu fałszu zdrad i /wszystko dla źle pojmowanego szczęścia/
Każdy dzień - dar Boga - jakże pięknym mógłby być
Dla wszystkich jednakowy jak czerwiec kolorowy
gdyby nie ten łuk historii zataczany,
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tymi samymi słowami od wieków zwany, rocznicami upamiętnianybez refleksji istoty myślącej - człowieka
„W koło Macieju” – mądrość mówi ludowa
jak i księdza Piotra Skargi wciąż aktualne słowa
na poletku ojczyźnianym naszym
A co ze światem? Gdzie kres męczeństwa, zła
w kontraście z pięknem i talentami od Stwórcy danymi…
Wystarczy, że się modlimy?

Elżbieta Janicka

Kochane dzieci

Kolorowe kredy
Nikt nie pamiętał, kiedy ten człowiek przybył do miasta. Wydawało się,
że zawsze tam był - na chodniku najbardziej zatłoczonej ulicy, przy której
pełno było sklepów, restauracji, eleganckich kin; po której spacerowano co
wieczór i gdzie spotykali się zakochani. Klęcząc na chodniku, kolorowymi
kredami malował aniołki i cudowne pejzaże pełne słońca, szczęśliwe dzieci,
rozwijające się kwiaty i sny o wolności.
Z czasem mieszkańcy miasta przyzwyczaili się do tego mężczyzny. Niektórzy rzucali jakąś monetę na rysunek, czasami zatrzymywali się i rozmawiali z nim. Mówili o swych zmartwieniach, o nadziejach, mówili o swych
dzieciach, o tym najmłodszym, które chciało jeszcze spać z rodzicami i o tym
najstarszym, które nie wiedziało, jaki kierunek studiów wybrać, bo trudno
jest rozszyfrować przyszłość... Człowiek słuchał. Słuchał wiele, mówił mało.
Pewnego dnia mężczyzna zaczął zbierać swoje rzeczy, by odejść stamtąd.
Wszyscy zgromadzili się wokół niego i patrzyli. Patrzyli i czekali.
- Zostaw nam coś na pamiątkę.
Człowiek pokazywał im swoje puste ręce. Cóż miał im zostawić? Ludzie
jednak otoczyli go i czekali. Wówczas mężczyzna wyciągnął ze swego plecaka
kolorowe kredy. Te, którymi malował anioły, kwiaty, sny i rozdzielił je pomiędzy ludźmi. Kawałek kolorowej kredy dla każdego, potem bez słowa odszedł.
Co zrobili ludzie z tymi kolorowymi kredami? Ktoś oprawił ją, ktoś
inny zaniósł do muzeum sztuki nowoczesnej, ktoś umieścił ją w szufladzie,
większość zapomniała o nich.
Przyszedł człowiek i pozostawił również tobie możność pokolorowania
świata.
Co zrobiłeś z twymi kolorowymi kredami?
Bruno Ferrero
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Kartki z podróży
Urodzinowy autoprezent.
Rozmowa redakcji z panem Rafałem Gibasem
Skąd pojawił się pomysł na wyjazd
do Maroka?
Szczerze mówiąc trochę przypadkowo.
Jakiś czas temu wpadłem na pomysł, aby
swoje urodziny uczcić zdobyciem jakiegoś
szczytu górskiego. Szukałem góry, która
z jednej strony byłaby względnie łatwa
technicznie, możliwa do zdobycia bez
sprzętu alpinistycznego, z drugiej jednak
była pewnym wyzwaniem. Okazało się,
że właśnie w Maroku znajduje się szczyt
JebelToubkal, który idealnie pasuje do
tego opisu. To najwyższy szczyt Afryki
Północnej, o wysokości 4167 m, leżący w
Atlasie Wysokim, ale, jak dowiedziałem się
z opisów w internecie, zdobywany nawet
przez ludzi, którzy nie mają bogatego doświadczenia w wędrówkach po wysokich
górach. A skoro już lądowałem w Maroku,
postanowiłem poznać nieco ten kraj.
Proszę nam opowiedzieć, jak wyglądała pana wyprawa w góry?
Nie była bardzo skomplikowana. W
zasadzie jedynym niebezpieczeństwem
mogła być choroba wysokościowa, która
często pojawia się na takich wysokościach.
Na szczęście mnie ominęła. Poza bólem
głowy i bezsennością, nie miałem większych dolegliwości. Choć muszę przyznać,
że dwóch moich współwspinaczy zwieziono na mułach w niższe rejony – nie byli w
stanie zejść o własnych siłach.
A więc poznał pan góry Maroka. Czy
poza tym zobaczył pan coś ciekawego?
Maroko to kraj bardzo zróżnicowany,
Ma nie tylko wysokie góry, ale i ocean z
pięknymi plażami i oczywiście pustynie.
Ja postanowiłem odwiedzić miejscowość
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Essouaira, która zdobywa coraz większe
uznanie wśród turystów z całego świata.
I warto było?
To fantastyczne miejsce, chyba z
najciekawszą atmosferą. Miasto założyli
Portugalczycy, potem przez jakiś czas było
portem pirackim. Obecnie znane jest głównie z tego, że organizowany jest tam jeden z
najciekawszych festiwali muzyki etnicznej,
festiwal Gnaoua. Niestety, mnie nie udało
się trafić akurat na ten moment. Ale miejsce
ze świetnymi plażami i wąskimi uliczkami
pełnymi ludzi robi niesamowite wrażenie.

Czy udało się dotrzeć na
pustynie?
Nie, to zostawiam sobie
na następny wyjazd. Choć
byłem już niedaleko. Odwiedziłem osadę AitbenHaddou,
uznawaną za jedną z najpiękniejszych kasb czyli pustynnych fortów, które powstawały kiedyś na szlaku karawan.
Miejsce znane jest z wielu
filmów, takich jak „Aleksander” czy „Gladiator”. Obecnie
zobaczyć go można jako tło w
serialu „Gra o tron”.
Czy poleciłby pan wizytę w Maroku?
Zdecydowanie tak. Z jednej strony
to miejsce zupełnie odmienne od tego, co
znamy na co dzień, naprawdę egzotyczne
i kolorowe. Z drugiej uznawane jest za
najbardziej „europejski” i bezpieczny kraj
Afryki. Polecam.
Dziękuję za rozmowę i gratuluję
odwagi oraz pomysłowości.

Sądecka Góra Tabor
Sądecka Góra Tabor to święte
miejsce dla Sądeczan, tam w kościele
parafialnym od wielu dziesiątków lat
króluje cudowny obraz Chrystusa
Przemienionego. Od wieków codziennie przybywają do niego pielgrzymi
z całej Sądecczyzny, kierują się wewnętrzną potrzebą, czczą Chrystusa
Przemienionego, podtrzymując tę
tradycję przekazywaną im z pokolenia
na pokolenie. W tę historię wpisane są
niezwykłe wydarzenia.

Pierwszym było cudowne ocalenie obrazu Przemienienia Pańskiego
z pożaru miasta, które miało miejsce
w 1611roku. Sam obraz nie został
zniszczony, lecz tylko na czole miały
pozostać ślady od ognia, widoczne
jako zmarszczki. Przypuszczalnie
wtedy ten fakt musiał spotęgować kult
Wizerunku.
Drugim wydarzeniem jest cudowne uzdrowienie Konstantego
Lubomirskiego, hrabiego na Wiśniczu
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i Jarosławiu, podczaszego wielkiego Koronnego i starosty grodowego sądeckiego, który jako wotum
wdzięczności za powrót do zdrowia
ufundował w 1654 roku kaplicę Przemienienia Pańskiego obok kościoła
OO. Franciszkanów i tam umieszczono obraz. Jednakże po ponownym
pożarze kościoła wraz z klasztorem
obraz w 1753 roku złożono w sądeckim zamku, skąd w dniu 2 września
1758 roku przeniesiono go do kościoła
farnego, ponieważ mieszkańcy Nowego Sącza obawiali się, że obraz zabiorą
do Starego Sącza oo franciszkanie.To
drugie wydarzenie może świadczyć
o żywym kulcie Obrazu i wielkim
przywiązaniu wiernych do Chrystusa
Przemienionego.
Tak bardzo czczony Obraz Chrystusa w Tajemnicy Przemienienia na
górze Tabor miał zatwierdzonych 18
cudownie łask, jednak kiedy został
przeniesiony do fary, jego kult niespodziewanie upadł, a Obraz został „zapomniany” i wisiał na ścianie bocznej
kościoła farnego.
Jest taki dzień w każdej parafii, w
którym obywa się odpust, nazwany
też imieninami parafii. Jednak byłoby
bardzo trudno obecnie stwierdzić,
kiedy taki odpust odbył się pierwszy
raz ku czci Przemienienia Pańskiego
przy sądeckiej farze. Istnieje jednak
takie prawdopodobieństwo, że Obraz Przemienienia Pańskiego zaczął
„ponownie żyć” i Jego kult ponownie
ożył, kiedy to papież Grzegorz XVI w
dniu 20 sierpnia 1854 roku udzielił
odpustu zupełnego wszystkim, którzy
w uroczystość Przemienienia Pańskiego odwiedzili kościół i dopełnili
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potrzebnych do uzyskania odpustu
warunków.
Kult Przemienienia Pańskiego
coraz bardziej się rozwijał, mając to
na uwadze specjalnie zbudowano
w prawej nawie bocznej kościoła
ołtarz, gdzie umieszczono Obraz w
1894 roku. W nawie bocznej Obraz
Przemienienia Pańskiego w sądeckiej
farze pozostawał do 1970 roku, dnia
6 sierpnia 1971 roku został uroczyście
przeniesiony do ołtarza głównego.
Corocznie w dniu 6 sierpnia rzesze
pobożnych wiernych pielgrzymują
do Sanktuarium Przemienienia Pańskiego, aby pomodlić się w sądeckiej
farze i prosić Łaskawego Chrystusa o
przemienienie siebie, o przemienienie
różnych trosk swojego życia.
Początkowo nie było żadnych
większych uroczystości i przygotowań związanych z odpustem. Nikogo
specjalnie nie zachęcano do udziału
w odpuście, ani też nie namawiano
do skorzystania z sakramentu pokuty.
Podkreśleniem uroczystego charakteru tego święta było wystawienie
Najświętszego Sakramentu w czasie
głównej Mszy św. i podczas nieszporów.
W miarę wzrostu pobożności odpust coraz bardziej rozbudowywano,
poprzez urządzanie triduum, czyli
wieczornych nabożeństw do Przemienienia Pańskiego połączonych z
kazaniem i okazją do spowiedzi.
Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła
Rzymskokatolickiego w Polsce, bo
poza granicami kraju praktycznie niespotykane. Obecnie odpusty parafialne kojarzą się nam z uroczystą sumą
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odpustową z procesją, przystrajaniem
kościoła i nieodłącznymi kramami z
przeróżnymi drewnianymi zabawkami, korkami strzelniczymi i niezapomnianymi słodyczami, które trzeba
koniecznie „kupić na odpuście”, by
później dzielić się nimi ze znajomymi
i rodziną, podkreślając, że było się na
odpuście.Nierzadko, aby jeszcze bardziej „upiększyć” odpust parafialny,
urządzane były festyny, ale ta tradycja
pomału zanika. Te kramy z cudeńkami
zdają się przesłaniać sens odpustu.
Najważniejsze sprawy w tym dniu to
zyskanie odpustu, uczczenie patrona
parafii i inne formy świętowania.
Odpust ośmiodniowy od dnia 6
do 13 sierpnia zorganizowano po raz
pierwszy w 1970 roku i tak jest do dzisiaj. Impulsem takiego postanowienia
było zarządzenie biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza.
Przez kilka wieków kult Przemienienia Pańskiego stale wzrastał,
świadczą o tym liczne wota i opisy
historyczne o potęgującym się ruchu
pielgrzymkowym, jednak obecnie
kult wzmógł się do tego stopnia, że
Bazylika Kolegiacka św. Małgorzaty
stała się autentycznym Sanktuarium
Chrystusa Przemienionego.
Cudowny Obraz Przemienienia
Pańskiego od samego początku miał
jako opiekunów braci św. Franciszka,
którzy przyczynili się do tego, że kult
Cudownego Wizerunku roztaczał
coraz szersze kręgi. Jednak dokładnie
nie wiadomo, skąd się wziął, skąd
przybył do Nowego Sącza ten Cudowny Wizerunek. Jest kilka legend,
które mówią, jak znalazł swoje miejsce
na Sądecczyźnie, lecz tak naprawdę to
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nie ma do tego pewności, ponieważ po
wielkim pożarze w 1486 roku Sącza,
w którym doszczętnie spłonął ratusz,
z nim spłonęły również ślady pisane
o pochodzeniu Obrazu.
Pomimo braku dokumentów, które mogłyby poświadczyć prawdziwe
pochodzenie Cudownego Obrazu, to
i tak jest On obiektem unikalnym na
terenie Polski, nie tylko jako obiekt historyczny, lecz również to co prezentuje treść ikony. Powstały liczne kopie,
które między innymi znajdują się w
Krużlowej i Nawojowej zwane często
obrazami Przemienienia Pańskiego.
Goszczący od niepamiętnych czasów
Cudowny Obraz Przemienienia Pańskiego w Bazylice św. Małgorzaty na
stałe już się wpisał w Sądecką Górę
Tabor i w miasto Sącz, które przez
wieki wokół niego wyrosło.
Sądecka Góra Tabor stale tętni
życiem, jest przypomnieniem o potrzebie oderwania się od zwykłej codziennej rzeczywistości, od codziennej pracy i wejścia na górę wysoką, na
spotkanie z Bogiem, aby tam z Nim
porozmawiać. Taka modlitwa i wpatrywanie się w Jego Świetliste Oblicze
są nam potrzebne, bo jest to spotkanie
przemieniające, wyzwalające nas z
niewoli materii, czasu i pracy.
Na Górze Przemienienia nikt
z nas nie może odczuwać, myśleć
mówić inaczej niż jak Piotr apostoł;
„Mistrzu, jak dobrze, że tu jesteśmy”. Dlatego z Sądeckiej Góry Tabor, sprzed Cudownego Wizerunku
Chrystusa, będziemy zawsze wracać
przemienieni i umocnieni.
Zenon Tabor
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Nowy Sącz – Chabówka
Przyznam, że do napisania kilku słów o kolejarzach, stacji kolejowej Marcinkowice i historii
Karpackiej Kolei Transwersalnej zdopingowały mnie wspomnienia o kolejarzach, które umieściła w Naszej Wierze redaktor naczelna p. Łucja Wróbel.
Wydaje mi się, że mało już kto pamięta z mieszkańców Marcinkowic kłęby
dymów i gwizdy lokomotyw ciągnące bardzo ciężkie wagony wypełnione różnorakimi towarami. Bardzo często zdarzało się, że gwizd i stukot „przetaczanych”
z toru, na tor podstawianych na żwirownię wagonów do załadunku, budziły ze
snu mieszkających obok stacji i torów ludzi. To były piękne lata siedemdziesiąte, kiedy wszyscy mieli pracę, a stacja kolejowa w Marcinkowicach dosłownie
tętniła życiem.
Już wczesnym rankiem stacja kolejowa zaludniała się oczekującymi na pociąg pasażerami, którzy udawali się do pracy w nowosądeckich zakładach. Na
peronie stacji kolejowej w Marcinkowicach tworzyły się stałe grupki pasażerów,
które komentowały wydarzenia ostatniego dnia. Przeważnie peron robił się ciemnogranatowy, ponieważ najwięcej ludzi pracowało w Zakładach Naprawczych
Taboru Kolejowego, a ci pracownicy udawali się do pracy w „fasowanych” na
kolei mundurach, bo przecież wtedy Nowy Sącz był miastem kolejarzy.
Dzień w dzień te same osoby, te same twarze oczekujących na pociąg relacji
Chabówka -Nowy Sącz, nie brakowało wśród nich młodzieży dojeżdżającej do
szkół. Ze względu na dużą liczbę pasażerów jeżdżących tymi pociągami, a że
stacja Marcinkowice była ostatnim przystankiem przed dworcem Nowy Sącz,
nie wszyscy pasażerowie mogli dostać się do wagonów, dlatego marcinkowiczanie
musieli dosłownie wisieć „jak winogrona” na schodkach trzymając się poręczy.
W lecie taka jazda była dość przyjemna, lecz niebezpieczna /nie do pomyślenia
dzisiaj, że tak można było jeździć /, ale za to w zimie taka jazda, to było duże
niebezpieczeństwo i dlatego w wagonach panował straszy „ścisk”, a jeździłem
przez kilka lat do pracy, to znam to z własnej obserwacji.
Przypominam sobie, prawdopodobnie to było w latach 1975 -1977 chociaż
krótko w Marcinkowicach „powiało Europą”, jak przez naszą stację kursowały
wagony „Cracovia” z Zakopanego przez Nowy Sącz do Budapesztu i kilkuwagonowy skład ekspresu „Tatry” relacji Warszawa - Zakopane /Krynica. W Chabówce odczepiano z pociągu udającego się do Zakopanego kilka wagonów,
które kierowano do Krynicy przez Marcinkowice i Nowy Sącz. Początkowo ten
skład ciągniony był przez lokomotywy spalinowe SP-45, ale na górskie trasy te
lokomotywy się nie nadawały i ulegały częstym wykolejeniom, dlatego te składy
ciągnął parowóz TKT – 48 .
Chociaż linia kolejowa Chabówka – Nowy Sącz uważana była zawsze za
bezpieczną to i tak zdarzały się na niej poważne katastrofy. Jesienią 1959 roku
w Męcinie wykoleił się pociąg towarowy, z nasypu stoczyło się kilka wagonów ,
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a wśród nich cysterna z benzyną Benzyna rozlała się na pobliskie pola i popłynęła
do rzeki. Nastąpił zapłon na przestrzeni kilkuset metrów paliło się przez trzy
tygodnie SOK/ Służba Ochrony Kolei/ pilnowała bezpieczeństwa, były straty
materialne, ale nikt nie zginął. Najtragiczniejsza katastrofa na tej trasie miała
miejsce 13 stycznia 1964 roku w Marcinkowicach, podczas której doszło do
zderzenia pociągu osobowego z towarowym. Na miejscu zginęło wtedy 10 osób,
ciężko rannych było wielu. Rannych zabierały samoloty Aeroklubu Sądeckiego
ze znajdującego się wtedy lotniska po drugiej stronie Dunajca, transportując
rannych do szpitali w Warszawie i Krakowie. Ale to już przeszłość .
Teraz stacja kolejowa, lub jak kto woli, dworzec kolejowy w Marcinkowicach
to jedna wielka ruina. Ten kiedyś piękny, zabytkowy przecież budynek stacyjny,
(bo ta trasa Nowy Sącz Chabówka, wszystkie przystanki wybudowano za panowania cesarza austriackiego Franciszka Józefa II, który na pewno teraz patrząc
na swoje dzieło „umarłby z rozpaczy i żalu”) popada w ruinę. My również patrzymy na te zniszczenia i widzimy, że czas zatrzymał się nie tylko na stacyjnym
zegarze, bo także oznaki czasu i zniszczeń widać wokół. W oddali, widoczna
jest ze stacji Marcinkowice od strony Nowego Sącza kompletnie zrujnowana
nastawnia kolejowa, wygląda ona tak, jak by tamtędy przeszła trąba powietrzna
lub toczyły się działania wojenne a przecież wiemy, że tak nie było. Patrzymy
wszyscy na te dewastację i zniszczenia, nie tylko z żalem, ale też z przerażeniem,
co potrafi człowiek, który z głupoty, bezmyślności, również z powodu politycznych i ekonomicznych sporów zapomina o prawdziwej przyczynie tych walk,
niszcząc to, o co walczył. Ta teraźniejsza okropna, postępująca nadal dewastacja,
to także wynik „nietrafnych przemian społecznych i nieudolnych rządów”, to
brak szacunku do historii i nieuszanowanie majątku narodowego.
Wracając do historii, wspomnę krótko, że Rzeczpospolita w pierwszej połowie
XVIII wieku była państwem słabym, źle rządzonym i niesprawnym politycznie./
jak obecnie/ Wyniszczające wojny, kłótnie polityczne, powiększający się kryzys
gospodarczy, stawiał Rzeczpospolitą w stosunku do innych państw europejskich,
w rzędzie krajów zacofanych. Jednak pomimo wszystko, to właśnie w okresie
zaborów doszło wtedy w Polsce do wielu ważnych inwestycji, na które nie było jej
wcześnie stać. Otóż wtedy na południu Polski w bardzo krótkim czasie powstało
wiele nowoczesnych linii kolejowych, które łączyły większe ośrodki miejskie
leżące w granicach Cesarstwa Austriackiego i Austro-Węgier z Wiedniem.
Właśnie w naszym regionie w Małopolsce na szczególną uwagę zasługuje
linia kolejowa Chabówka – Nowy Sącz, która przebiega przez naszą piękną
miejscowość Marcinkowice, długości 76 km, stanowiąca fragment Galicyjskiej
Kolei Transwersalnej /podkarpacka/, której trasę wytyczono wzdłuż głównego
grzbietu Karpat, po jego północnej stronie. Prowadziła od granicy galicyjskiej
w Czadcy przez Żywiec, Nowy Sącz, Grybów, Gorlice, Zagórz i dalej w kierunku wschodnim, aż po Husiatyń na Ukrainie, jej długość wynosi około 800 km.
Budowa tej trasy kolejowej miała głównie cele militarne, bowiem przewidywano
wojnę z Rosją. Jej projekt opracowany został już w roku 1869, lecz z przyczyn
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niezależnych, nie rozpoczęto budowy. Po wielkim sukcesie jaki osiągnięto przy
budowie linii kolejowej Tarnów – Leluchów, również ze względów rodzinnych,
o jak najszybszą budowę kolei, o którą zwrócili się do tronu najbliżsi krewni
monarchy Habsburgowie żywieccy, właściciele słynnego, a czekający niecierpliwie na większe możliwości eksportowe produkowanego piwa, Franciszek Józef
II podjął decyzję o rozpoczęciu budowy.
17 października 1881 roku rozpoczęto budowę kolei równocześnie na kilku
odcinkach i w różnych miejscach, a już 16 grudnia 1884 roku /130 lat temu/
oficjalnie otwarto najdłuższy fragment, prawie 147 km. Żywiec – Nowy Sącz.
Ruch pociągów osobowych między Chabówką a Nowym Sączem był raczej
niewielki, bo czas przejazdu w 1914 roku między tymi stacjami wynosił prawie
4 godz. Większe znaczenie miał ruch towarowy, który wpłynął na znaczne ożywienie gospodarcze. Ważną rolę strategiczną ta linia odegrała podczas I wojny
światowej w listopadzie i grudniu 1914 roku podczas wielkiej bitwy pod Limanową o panowanie nad tym traktem. Lata II wojny światowej nie przyniosły
żadnej rozbudowy tej linii, natomiast był to okres zniszczeń i dewastacji, która
postępuje do dzisiaj.
Niewątpliwie najbardziej piękny krajobrazowo jest odcinek Chabówka
-Nowy Sącz wybudowany w trudnym terenie górskim, co wymagało pokonania
wielu przeszkód terenowych. Średnia prędkość na tym odcinku ze względu na
wiele stromych wzniesień i zakrętów wynosi 50 km/godz., a na podjazdach spada
do 30 km/godz. Oprócz bardzo malowniczych widoków warto zwrócić uwagę na
mosty, szczególnie ten nad Dunajcem, jest najdłuższy na tej trasie. Most składa
się z trzech przęseł 50 m długości i sześciu przęseł o długości 25 m.
Przy okazji warto przypomnieć o miejscowości Piekiełko za Tymbarkiem,
do której ma dotrzeć planowana, od wielu lat linia z Krakowa do Nowego Sącza,
gdzie jest planowany tunel o długości 18 km. !! Może wtedy na powrót zostanie
uruchomiony zegar dworcowy w Marcinkowicach, który zatrzymał się na godz.
8.06 2006 roku.
Jest i jeszcze jedna propozycja, która wzbudziła duże emocje wśród wójtów
i burmistrzów podczas spotkania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączy.
Przedstawiony projekt przewiduje wykorzystanie linii kolejowej na trasie Piwniczna – Marcinkowice, po której miałyby kursować szynobusy. Jednak znając
„szybkość” działania naszej władzy, to za ileś tam lat może ten projekt zostanie
zrealizowany, a do tej pory na pewno nie tylko budynek stacyjny ulegnie ruinie
,ale także tory zostaną rozkradzione, a miedzy podkładami kolejowymi zagości
wszechobecna przyroda.
Zmienia się wiele na tych żelaznych szlakach i prawdopodobnie niedługo
o jej dawnych dziejach będą wspominać tylko karty historii. Nie zmieniają się
jeszcze nadal malownicze widoki z okien pociągu „retro”, który od czasu do czasu
przemierza ten szlak. Nadzieja wszakże pozostaje zawsze.
Zenon Tabor
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Sierpień to miesiąc powtórki z ….historii
Sierpień jest miesiącem ważnych historycznie rocznic i dramatycznych wydarzeń dla naszego kraju. 1 sierpnia przypada
kolejna siedemdziesiąta już rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. W dniu 15
sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia
NMP i Święto Wojska Polskiego - 94
rocznica „Cudu nad Wisłą” - zwycięstwa
wojska polskiego nad armią radziecką . Zaś
pod koniec sierpnia przypada 34 rocznica
strajków stoczniowców oraz sierpniowych
porozumień w Stoczni Gdańskiej i zarazem
początek NSZZ „Solidarność”.
Wszystkie te wielkie ważne daty i
wydarzenia w szczególny sposób wpłynęły
na przemiany polityczne, gospodarcze,
ekonomiczne i społeczne w naszym kraju.
Jednakże opisanie tych wszystkich wydarzeń w miarę szczegółowo wymagałoby
zapisania wielu stron w naszym miesięczniku, co nie jest możliwe z wielu względów.
Na pewno wielu czytelników uważałoby to,
za mało ciekawe i kolejne powielanie już
wcześniej opisanych wydarzeń. Wydaje się
jednak ,że o takich wydarzeniach, o przemianach, które zmieniły bieg historii trzeba
mówić i pisać, ponieważ szybko się o nich
zapomina, staja się one codziennością, powszednieją i w końcu ulegają zapomnieniu.
Dlatego też już od wielu lat Kościół
w Polsce zachęca i mobilizuje wszystkich,
aby pamięć o tych niejednokrotnie epokowych i bardzo ważnych wydarzeniach była
niezapomniana, a wszyscy prawdziwi Polacy zdobyli się na gest wdzięczności wobec
Boga i ludzi, którzy złożyli swoje życie na
„ołtarzu” Ojczyzny, za dar przemian, które
nastąpiły w naszym kraju. Tym gestem
wdzięczności niech będzie całkowita

abstynencja od napojów alkoholowych
w tym szczególnym miesiącu. Abstynencja
to słowo wyświechtane, wystawione na
szwank, we współczesnym świecie nieograniczonej konsumpcji. Abstynencja jest
jednak bardzo potrzebna i cenna, a i przede
wszystkim możliwa do zrealizowania. Nie
jest to tylko nieszczęśliwe i wyniszczające
ograniczenie, ale wielka szansa i dobrowolne wyrzeczenie, nie zakazy i nakazy,
ale źródło życia i radości wewnętrznej.
Powstrzymanie się od napojów alkoholowych jest na pewno darem miłości, który
wymaga od człowieka odwagi, pójścia pod
prąd, skonfrontowania się z negatywnymi
opiniami i powszechnymi praktykami.
Tę krótką prośbę o abstynencję nie adresuję do nikogo, nie jest to też żaden moralny szantaż, ale jest to tylko przypomnienie tego, o czym się stale mówi i walczy
z tym na co dzień, jest to apel o wolność,
o radość i życie wartościami. Udowodnijmy sami przed sobą, że potrafimy żyć bez
alkoholu, że możemy wytrzymać bez niego
te cztery sierpniowe tygodnie.
Te cztery tygodnie sierpnia na pewno
szybko miną, ale na pewno dłużyły się
w nieskończoność walczącym powstańcom. Powstanie objęło sierpień, wrzesień
i dwa dni października. Przecież co dzień
ginęli powstańcy, umierali również cywilni
mieszkańcy, wśród nich oddawało swe
życie wiele walczących w powstaniu
dzieci. Ci żołnierze powstania umierali za
idee, za „wolną Polskę”, która miała być
wywalczona przed nadejściem bolszewików, aby móc wobec Sowietów stanąć
jako samodzielne państwo, które wyzwoliło
się własnymi siłami, i oddanie życia w tym
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czasie było w pewnym sensie uzasadnione. Nie znaczy to jednak, że dzisiaj te
normy polityczno – moralne powinniśmy
podtrzymywać, tym bardziej jeżeli chodzi
o dzieci . Dorosły świadomie ryzykuje życie
w obranie wartości, to ma do tego prawo,
bo jest świadomy swego czynu wie co robi
i ma prawo wyboru, natomiast dzieci takiej
świadomości i odpowiedzialności nie miały
Te dzieci-powstańcy, obok dorosłych
stawały do nierównej walki, nie zawsze
przyznając się ile maja lat, bo każde z nich
chciało walczyć i pokazać jakim jest patriotą. Do walki zgłaszali się chłopcy w wieku
11- 18 lat i żądali wręcz od dowódców
oddziałów powstańczych, aby pozwolono im podjąć walkę ze znienawidzonym
najeźdźcą. Część z nich była przeszkolona w harcerskich Szarych Szeregach
lub konspiracyjnych podchorążówkach,
większość nie była jednak przeszkolona
a doświadczenie dopiero zdobywała w walkach ulicznych. Ci kilkunastoletni chłopcy
najczęściej pełnili służbę jako łącznicy,
listonosze, przewodnicy w kanałach, wielu
z nich niszczyło butelkami z benzyną czołgi
lub walczyło na ulicznych barykadach. Nie
tylko chłopcy lecz również dziewczęta brały
udział w Powstaniu. Dziewczęta służyły
najczęściej jako sanitariuszki, nie zawsze
umiały im pomóc lecz troskliwie opiekowały się rannymi i wspierały ich duchowo.
Dzieci - powstańcy zasłynęły z wielkiej
odwagi i determinacji, dorównując a czasem przewyższając postawę dorosłych
żołnierzy. Jednak ta smutna, teraz już 70
rocznica Powstania Warszawskiego zmusza nas niejako do zastanowienia się nad
tym, czy te dzieci - powstańcy musiały
walczyć i ginąć, zamiast się uczyć i bawić,
ale ten straszny czas, czas wojny nie po-
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zwalał im na naukę i zabawę. Wiele z tych
dzieci oddało swoje młode życie w obronie
największych wartości a jedną z nich jest
miłość do Ojczyzny, wielu dostało się do
niewoli. Te dzieci – powstańcy podejmując świadomą, choć na pewno też często
emocjonalną decyzję o czynnej walce,
to umiłowanie ojczyzny, to patriotyczne
wychowanie wyniosły ze swoich rodzin
i z harcerstwa, gdzie kładziono duży nacisk
na wychowanie; w duchu honoru, miłości
do Boga i Ojczyzny.
Po akcie kapitulacji Powstania 2
października 1944 roku podpisanym
w Ożarowie, żołnierze powstańcy zaczęli
przygotowywać do wymarszu do niewoli.
Wśród kilkunastu tysięcy idących do niewoli powstańców było około 1.100 chłopców w wieku 11 - 18 lat. Byli to najmłodsi
jeńcy w historii wojen stanowiący jedyną
grupę, niepowtarzalną i nieporównywalną
z żadną inną.
Bitwa, która została stoczona w dniach
13 – 25 sierpnia 1920 w czasie wojny polsko-bolszewickiej, nazywana ”Cudem nad
Wisłą”, nie może być porównana do żadnej
innej bitwy. Ta wojna była wydarzeniem
wyjątkowym w historii narodu i państwa,
bo jednoczyła i spajała młody organizm
Rzeczypospolitej. Wojna polsko-rosyjska
była wyjątkowa, nie tylko ze względu na jej
rozmach operacji i działania na ogromnych
przestrzeniach. Miała także polityczną wymowę, bo właśnie tam Polacy udaremnili
eksport komunizmu na Zachód, na wszystkie kraje europejskie. Sama bitwa i obrona
Warszawy, w pierwszym okresie, mimo
dużych sił była mało skuteczna i chwiejna
i nagle nastąpił przełom, który zbiegł się ze
śmiercią w dniu 14 sierpnia ks. Ignacego
Skorupki, pozwalający 16 sierpnia przejść
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do działań zaczepnych skoordynowanych
z uderzeniem znad Wieprza wojskom
polskim. Pogrom bolszewików był bezsprzeczny, dlatego rozpoczął się pościg na
wschód za umykającym wrogiem, choć
trzeba było jeszcze przełamać opór Armii
Czerwonej nad Niemnem.
Jednym z ważnych fragmentów bitwy
warszawskiej było zdobycie 15 sierpnia
przez polskich ułanów 4 sztabu armii
sowieckiej, a wraz z nim; kancelarii armii
i jednej z dwóch radiostacji, służących
Sowietom do utrzymania łączności z dowództwem. Przestrojono nadajnik polskie
na częstotliwość sowiecka i rozpoczęto
zagłuszanie nadajnika wroga, dzięki temu
posunięciu druga sowiecka radiostacja nie
mogła odebrać rozkazów. Natomiast Polacy
zagłuszali przez dwie doby czytając teksty
Pisma Świętego, które wtedy tylko dało się
odnaleźć wśród żołnierzy.
Pomiędzy odradzającą się po 123
latach niewoli niepodległą Polską a Rosją
nie istniała żadna uznawana przez strony
granica państwowa, rząd bolszewicki
w Rosji nie był uznawany na arenie
międzynarodowej, zaś kwestią sporną
pozostawał stan prawny terytoriów
położonych pomiędzy etnicznym obszarem polskim, a obszarem rosyjskim.
W konsekwencji starcie pomiędzy Polską a Rosją o wzajemne granice sprzed
rozbiorów było nieuniknione. Ponieważ
niemiecka armia okupacyjna Ober-Ostu
stanowiąca bufor bezpieczeństwa na
tych terytoriach pomiędzy siłami polskimi a bolszewickimi wycofywała się po 11
listopada 1918 musiało dojść do nieuniknionego bezpośredniego spotkania wojsk
polskich i bolszewickich i do określenia
stanu politycznego ziem przedrozbioro-
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wej Rzeczypospolitej w drodze faktów
dokonanych.
Józef Piłsudski i wielu polityków nie
myliło się, bo wkrótce odrodzone młode
państwo polskie zostało zaatakowane
przez Rosję Radziecką. Sowieci zgodnie
z doktryną i deklarowanymi celami politycznymi dążyli do podboju państw europejskich, chcąc je przekształcić w republiki
radzieckie. Na konfrontację wojsk Armii
Czerwonej i Wojska Polskiego doszło już 14
lutego 1919 roku koło miasteczka Mosty na
Białorusi, gdzie wysunięte poza wycofujące
się jednostki niemieckie oddziały wojska
polskiego powstrzymały marsz na zachód,
w ramach operacji „Cel Wisła” oddziałów
Frontu Zachodniego Armii Czerwonej.
Piłsudski był przekonany, że po pokonaniu „Białych” bolszewicy będą mogli
skoncentrować wszystkich sił na jednym
froncie - froncie z Polską, wykorzystując
również zdobyty na białych sprzęt wojskowy. Dlatego jednym z celów politycznym
Piłsudskiego było stworzenie federacji
państw narodowych w Międzymorzu
Bałtycko-Czarnomorskim, od Estonii po
Ukrainę oddzielających etniczną Polskę
od Rosji i uniemożliwiających ekspansję
terytorialną Rosji na Zachód.
Piłsudski jako Naczelnika Państwa
był przekonany, że istnienie Polski
pomiędzy Niemcami a Rosją jest uzależnione od stworzenia systemu silnych
sojuszy lokalnych uniemożliwiających
ponowny rozbiór terytorium Polski pomiędzy dwóch silnych sąsiadów - Niemcy i Rosję, ponieważ Polska samotna
jest zbyt słaba, by oprzeć się naciskowi
niemiecko-rosyjskiemu, niezależnie od
form ustrojowych, w jakich te narody
się znajdują.
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Przez wieki naród polski stoi wiernie
przy swojej Królowej i szuka u Niej pomocy w chwilach zwątpienia, zagrożenia
i niebezpieczeństwa. Tak było i teraz,
kiedy u wrót Warszawy stanęły wojska
bolszewickiej Rosji. Warszawa praktycznie była bezbronna, bo wszyscy zdolni do
walki mężczyźni od miesięcy przebywali
na froncie. Zdawano sobie sprawę z grozy
sytuacji, ponieważ do Warszawy docierały
przerażające wiadomości o tym, jak hordy
bolszewickie rozprawiały się z ludnościowa
cywilną.
W sierpniu 1920 roku Armia Czerwona
stojąca pod Warszawą miała wielokrotnie
większą przewagę nad naszymi wojskami,
a nawet czerwonoarmiejcy ustalili datę
zajęcia stolicy i przejęcie władzy na 15
sierpnia. W Wyszkowie pod Warszawą
czekał już tymczasowy rząd bolszewików
z Dzierżyńskim i Marchlewskim na czele.
Dlatego nigdy jeszcze w historii nie było tak
strasznego niebezpieczeństwa dla młodej
Polski jak obecnie i dlatego tylko cud i interwencja Nieba mogła powstrzymać ten
zwycięski pochód bolszewików i obronić
Warszawę, Polskę i całą Europę od zarazy,
jaką był komunizm.
Wierzono, że Polska chrześcijańska,
Polska, nad którą króluje Matka Najświętsza, Polska, która zawsze była tarczą
Europy broniącą wiary i tym razem uratuje
swój naród. Modlitwy zaś teraz składane
na ręce Maryi, Patronki Stolicy i Królowej
Polski, nigdy nie były tak gorące jak teraz.
Modlono się dosłownie wszędzie, kościoły
otwarte były całą dobę i nie mogły pomieścić wiernych. Tłumy ludzi trwały na
modlitwach, dzień i noc wzywali pomocy
Patronki i Królowej, błagano, aby zechciała
uratować swój lud i swoje królestwo.
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Ogromna przewaga armii sowieckiej
zwiastowała klęskę Rzeczypospolitej. Tymczasem gorące modlitwy, wiara w zwycięstwo za pośrednictwem Królowej Polski,
determinacja całego narodu, męstwo
żołnierzy i strategia marszałka Piłsudskiego
doprowadziły do klęski Sowietów. „Swoimi
zwycięstwami w dniu 15 i 16 sierpnia 1920
roku stanął marszałek Piłsudski w szeregu
dziejowych obrońców wiary. Pod jego
dowództwem zwycięski czyn bohaterskiej
armii polskiej, zwany „Cudem nad Wisłą”,
osiągnął znaczenie Lepanta i Wiednia –
zwycięstwa nad Turkami w 1571 i 1683
roku. Za to należy się Józefowi Piłsudskiemu wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich, lecz całego chrześcijaństwa”.
Takie historyczne oświadczenie po śmierci
Marszałka złożył Prymas Polski kardynał
August Hlond.
W przeciwieństwie do polityków Europy historyczne znaczenie rozbicia Armii
Czerwonej i zatrzymanie pochodu komunizmu sowieckiego na Zachód w 1920 roku
przez Polaków rozumieli i doceniali nieliczni.
Prezydent Ronald Reagan - najwybitniejszy prezydent USA XX wieku, w swym
najsłynniejszym przemówieniu nawiązał
do agresji Rosji na Polskę i Europę w 1920
roku: „Przestrzegam przed ignorowaniem
faktów historycznych i agresywnej postawy IMPERIUM ZŁA oraz usuwania siebie
z pola walki między czymś słusznym a niesłusznym, między dobrem a złem.

Zenon Tabor

PS. Rocznica strajków sierpniowych
opisana jest w artykule „Lato 80” w sierpniu 2013
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felieton sierpniowy

Będę pił!
Znów wypada zacząć od: dawniej to było tak… Z telefonami było inaczej, bo każdy
posiadacz takiego urządzenia miał je w domu przytwierdzone do ściany, gdzie dochodził
telefoniczny kabel zaczynający bieg od słupa.
A jak ktoś takiego czegoś nie posiadał (obowiązywała reglamentacja w przydzielaniu numerów, co łączyło się zwykle z procesem walki o posiadanie) jeśli ktoś nie miał,
szedł na pocztę i prosił o połączenie, po czym wchodził do szczelnie zamykanej kabiny
i rozmawiał sobie bez podsłuchiwania. W stanie wojennym rozmowy telefoniczne były
kontrolowane nakazem państwa.
Z nastaniem komórek prywatność, choć obwarowana przepisami, zaczęła się kurczyć. Idzie taki człowiek drogą, ulicą, siedzi w parku, czeka w kolejce u dentysty i - bez
skrupułów opowiada, czasem takie prywatności! Chcąc nie chcąc, słyszy się to i owo.
Chociażby taki dialog w miejscu publicznym. Tę poruszającą wypowiedź przechowałam
w pamięci, kilka miesięcy, by ją zapisać w sierpniowym numerze, bowiem sierpień od
lat chce być dla Polaków wolny od używki alkoholowej.
On: odbiera wypowiedź, chwilę słucha, po czym pyta co w domu słychać i czy
pracę posunęli do przodu.
Ktoś………..
On: Zdenerwowany, podnosi głos i mówi: Tak, jestem pijany.
Ktoś……….
On: piłem i będę pił!
Jestem pijany, piłem wcześniej, będę pił dalej - wykrzyczane zostało publicznie.
Stąd przypadkowy słuchacz dowiedział się, o prywatnych problemach przechodnia.
Czy picie to forma bohaterstwa? Niektórzy czynią z tego sport. Nie winię tylko
współczesnych, bowiem zjawisko to jest dawne a Polak w świecie ma opinię pijaka.
Nawet nasz poseł popisywał się na niemieckim lotnisku, będąc w stanie nadużycia.
Czy z tą plagą da się coś zrobić?
Niech każdy uczciwy próbuje, według własnego pomysłu, wyczucia, odpowiedzialności za kolejne pokolenia. Róbmy z tym coś. Choćby z przereklamowanym dziś piwem.
Spróbuję zrezygnować z niego choćby w sierpniu a w to miejsce zacznę rozważać
sierpniową historię Polski. Spróbuję oszukać swoje przyzwyczajenie i zastąpić je jakąś
poczciwą rozrywką. Wiadomo, przyzwyczajenie staje się składnikiem naszej natury, ale
zdobądźmy się na bohaterstwo zerwania z tym chorym przyzwyczajeniem. Wszak nie
płacimy za to więzieniem, cierpieniem krwią, jak ci rodacy z polskiego sierpnia. 1920,
1944, 1980.
***
Nie pij Kuba do Jakuba ani do Michała
Nie piję ja, nie pij ty, ani kompania cała!

Łucja Wróbel

P.S.
„Komórki” są pożyteczne, czasem bardzo.
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi, przez
łaskę chrztu świętego stali się:

06.07.2014 r.
Zuzanna Anna Firlej ur. Nowy Sącz zam. Klęczany
13.07.2014 r.
Arkadiusz Piotr Dynowski ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
Aleksander Małek ur. Staranger zam. Marcinkowice
Emilia Dorota Smajdor ur. Roztoka zam. Marcinkowice
Michał Jakub Sarata ur. Roztoka zam. Rdziostów
20.07.2014 r.
Samuel Roman Drużkawiecki ur. Vigan zam. Marcinkowice
26.07.2014 r.
Patryk Marcel Morzywołek ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
27.07.2014 r.
Konrad Kamil Kubiak ur. Reading zam. Klęczany
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:

05.07.2014 r
Natalia Brzęczek i Łukasz Pierzchała
12.07.2014 r.
Agnieszka Jacak i Marek Krokowski
26.07.2014 r.
Sylwia Kafel i Patryk Gilski
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał ich
miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:

+ Stanisław Stefan Sowa zam. Marcinkowice l. 84
+ Rozalia Kaflińska zam. Marcinkowice l. 92
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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