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Pod Znakiem Krzyża
Czas wakacji i wypoczynku za nami.
Młode pokolenie powraca do szkoły, a dorośli do pracy. Pan Bóg obdarował nas
nowymi siłami i optymizmem, wyraźmy
zatem naszą wdzięczność w modlitwie za
dar wypoczynku, za piękno krajobrazów,
które dane było nam zobaczyć. Warto przy
tej okazji zastanowić się, czy czas, który
został nam dany dobrze wykorzystaliśmy,
czy podczas wypoczynku był czas na
modlitwę, lekturę duchową, spotkanie
z Panem Bogiem na Mszy św.? Może rozpoczynając nowy rok szkolny i katechetyczny
warto po raz kolejny podjąć konkretne
postanowienia dotyczące naszego życia
duchowego. Sprzyja temu zawsze Rok
Liturgiczny i przeżywanie zgodnie z nim
zbawcze wydarzenia.
Już 14 września będziemy obchodzić
Święto Podwyższenia Krzyża. To Święto
zwraca naszą uwagę tajemnicę, jaką kryje
w sobie Krzyż Jezusa Chrystusa. Znak krzyża wykonujemy w bardzo wielu okolicznościach naszego życia duchowego. Tym znakiem rozpoczynamy i kończymy modlitwy.
Czynimy go także na początku i na końcu
Mszy św. Zawsze starajmy się wykonywać
święty znak krzyża starannie i z szacunkiem,
ponieważ jest to znak naszego zbawienia.
Przypomina nam, że zostaliśmy odkupieni
przez śmierć Jezusa, która dokonała się na
Krzyżu. Na drzewie krzyża dopełniło się największe dzieło miłości, zbawienie każdego
z nas. Zostaliśmy wychowani w szacunku
wobec krzyża. Widzimy go najpierw w naszych domach, kościołach i w wielu, wielu
innych miejscach życia publicznego. Nosimy go również na piersiach. Przeszło dwa
tysiące lat temu Krzyż kojarzył się ludziom
z ogromnym cierpieniem, był symbolem
największej hańby i poniżenia człowieka.
Chrystus Pan, choć nie popełnił żadnego
grzechu, dobrowolnie zgodził się umrzeć na
krzyżu, aby w ten sposób w imieniu wszyst-

kich ludzi przeprosić Boga Ojca za grzechy
całego świata. Bóg przyjął zadośćuczynienie
swojego Syna i przebaczył nam. Jezus przez
swoje zmartwychwstanie pokazał, że jest
prawdziwym Bogiem i jest silniejszy niż
grzech, silniejszy niż śmierć i cierpienie.
Dlatego znak krzyża otaczamy tak
wielkim szacunkiem i miłością. Przed
krzyżem klękamy, krzyż całujemy, bo na
nim dokonało się zbawienie całej ludzkości.
W święto Podwyższenia Krzyża Świętego,
chcemy uczcić Krzyż i podziękować Panu
Bogu za wielką miłość Pana Jezusa do
nas i za Jego śmierć i zmartwychwstanie.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
przypomina wydarzenia, jakie dokonały
się w Jerozolimie. Po śmierci Chrystusa
Pana pierwsi Jego wyznawcy przez trzysta
lat byli prześladowani, również dzisiaj też
są prześladowani. Za przyznanie się do
Chrystusa groziło i nadal grozi więzienie lub
śmierć. Każdy z nas w swoim sercu może
dokonać takiego podwyższenia Krzyża przez
miłość do Pana Jezusa. Patrząc na Krzyż
pamiętajmy, że to znak naszego zbawienia. Niech on nam przypomina o wielkiej
miłości Chrystusa do nas. Dlatego krzyż
wieszamy w naszych mieszkaniach, aby
przypominał rodzicom i dzieciom, że z niego płynie moc na przetrwanie ciężkich
i trudnych dni.
A gdy nas dotyka cierpienie, byśmy
zawsze dostrzegali Chrystusa, ponieważ
inaczej nie udźwigniemy naszego krzyża.
Każdy krzyż niesiony z Chrystusem nie
załamie nas, a stanie się duchową siłą
i mocą. Każdy ma swój krzyż. Krzyż każdego
człowieka jest inny. Jezus, dźwigając krzyż
na Golgotę, upadł pod jego ciężarem, potrzebował więc pomocy. Każdy z nas jest
zaproszony, aby był Szymonem Cyrenejczykiem. Czy chcesz być Cyrenejczykiem? Po
spotkaniu z krzyżem człowiek staje się inny.

Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik
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Pani Łucji Wróbel
Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy
z powodu śmierci siostry
śp. Marii Zajączkowskiej
składają współredaktorzy
Wszystkim, którzy okazali pomoc, jakąkolwiek, w chorobie i uroczystościach
pogrzebowych, składam słowa serdecznej wdzięczności.
Przede wszystkim kapłanom, księdzu proboszczowi Józefowi Babiczowi.
księżom współpracującym, ks. proboszczowi z parafii Chomranice i księżom
spoza naszej parafii.
Dziękuję krewnym z rodzinnych miejscowości Zmarłej, szczególnie tym,
którzy przemierzyli setki kilometrów, by okazać solidarność w żałobie.
Dziękuję sąsiadom, delegacjom zakładów pracy za obecność na Mszy św. i na
cmentarzu, za obfitość zamówionych Mszy św. w intencji zbawienia, za obecność
Chóru, Caritas, Akcji Kat. Wszystkim, wszystkim – niech Bóg błogosławi.
Kochana moja! Wierzę, że żyjesz, więc odczytam Ci te słowa. Nauczyłaś nas
wiele w tym cierpieniu. Obyś spotkała wszystkich świętych, do których uciekałaś
się w ciężkiej chorobie a przede wszystkim Tę, której imię nosisz, której święty
Różaniec trzymałaś w silnych jeszcze a potem mdlejących dłoniach. Matka
Boska – tak Ją określałaś.
Jeśli Bóg pozwoli, wspomagaj nas wszystkich, których opuściłaś, tak jak
wspierałaś nas dawniej.
siostra Łucja z rodziną

Marcinkowice. Pogrzeb śp. Marii Zajączkowskiej
W Marcinkowicach odbył się dzisiaj pogrzeb śp. Marii Zajączkowskiej,
zmarłej w minioną niedzielę (17 sierpnia) w wieku 58 lat. Zmarłą żegnały tłumy
mieszkańców Marcinkowic i okolic.
Maria Zajączkowska, z d. Wróbel. była córką zasłużonego dyrektora szkoły
w Rdziostowie Jana Wróbla. Pracowała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmcu.
Wraz z mężem wychowała i wykształciła ośmioro dzieci, udzielała się mocno
w życiu parafii w Marcinkowicach. Pracowała w Caritasie, śpiewała w Chórze
im. Ks. Jerzego Popiełuszki. Dla każdego miała uśmiech i dobre słowo.
Nieuleczalna choroba przyszła nagle, zmarła po dwóch miesiącach. Marcinkowice straciły dobrego, szlachetnego człowieka.
przedruk z Sądeczanina
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Życzenia
Na rozpoczęty kolejny rok szkolny
serdeczne życzenia
błogosławionych owoców edukacji
Nauczycielom i Uczniom
śle redakcja

U wrót jesieni...
Gdy myślę „jesień”,
to drzewo wyrasta w mojej głowie
… i dąb „Bartek”, który godnie znosi artretyzm,
… i klon pięciopalczasty,
rozsiewający motyle nasion,
… i lipa, o której prześmiewcy mówią,
że lipna, a przecież z jej krwi, ciała i kości
Wit Stwosz najcudniejsze rzeźbił ołtarze.
Wyrasta w moim umyśle las cały
- świątynia z liturgią ptasich śpiewów,
z senatem drzew starych mądrych, doświadczonych
jak biblijny sanhedryn.
Gdy wypowiadam sakramentalny rząd słów:
„i stała się jesień”,
to myśli me lecą hen, hen...
gdzie wędrują samotne ptaki.
Ptak tylko, a zdeterminowany
tak mocno powołaniem.
„Aż – ptak” jak gigant ducha, ma wszystko:
cel i sens życia;
bo kto wędruje, przecież wędruje ku „Czemuś”!
Ptak tylko, a męczą się jego skrzydła
ciężarem obowiązków.
Przypatrzcie się ptakom mieszkańcom błękitów.
Wasz brat Józef
Rada Pedagogiczna, Marcinkowice 2014
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...

Lato 2014; pleszka - „ptak roku” w Marcinkowicach
W tym roku, po raz pierwszy w życiu, zobaczyłem pleszkę
i to dwukrotnie. Pierwszy raz w parku przy Zespole Szkół,
a później (własnym oczom nie wierzyłem) przy plebanii. Zagnieździła się pewnie w jakiejś dziupli starego drzewa w tzw.
„Parafialnym Rezerwacie Przyrody”. Pleszka podobna jest trochę do kopciuszka, czy nawet rudzika. Szczególnie ubarwiony
jest samiec. Jego wygląd podaję za atlasem ptaków polskich
napisanym przez klasyka w tej dziedzinie Jana Sokołowskiego.
„Cechy rozpoznawcze samczyka pleszki: rudy ogon,
którym ptak stale potrząsa. Ma białą plamę na czole, silnie
kontrastującą z czernią twarzy oraz czerwienią piersi.”.
Pleszka pięknie śpiewa - przyjemne trele i flety. Niestety, odlatuje dość
wcześnie, w okresie od sierpnia do września.

O prababce pszczelej, ks. Janie Dzierżoniu
i partenogenezie
Długość życia pszczół jest zróżnicowana. Pszczoła robotnica w lecie żyje
średnio: 35-50 dni; w okresie zimowym, ponieważ nie pracuje – kilka miesięcy.
Truteń, synonim lenia, jeśli nie zginie wcześniej podczas zapłodnienia matki
pszczelej, może żyć 2, a nawet 3 miesiące. Matki pszczele mogą natomiast żyć
4-5 lat!. Otóż matka pszczela, o której piszę, ma już ponad 4 lata, dlatego nazywam ją prababką. Nosi na sobie biały znaczek czyli, że urodziła się w 2011 r.
W każdym roku nowo narodzone matki znaczy się innym kolorem.
Moja prababcia jest genialna – niezwykle płodna i jednocześnie uwielbia
porządek. Jej czerw nie jest rozstrzelony, poza tym świetnie rządzi w ulu.
W tym roku podłożyłem ją do ula, gdzie pojawiła się tzw. „trutówka”. Zginęła
w tej rodzinie w czasie oblotu matka i wtedy jedna z pszczół robotnica zaczęła
„udawać” matkę. Nastąpiła aktywizacja jej jajników i zaczęła składać jaja. Od
takiej „trutówki” trudno się uwolnić. Wpadłem na pomysł, żeby do tego ula
wprowadzić moją prababkę. Efekt był niezwykły – w ulu zapanowały „prawo
i sprawiedliwość.”. Prababcia rozprawiła się z pseudoliderką. „Trutówka”
jest nieszczęściem w ulu, gdyż z jej jajeczek wylęgają się tylko trutnie i taka
rodzina pszczela skazana jest na wymarcie. Właśnie... i tu trzeba parę słów
o ks. J. Dzierżoniu - najwybitniejszym pszczelarzu europejskim w XIX w.,
wielkim polskim patriocie, uczonym, odkrywcy dzieworództwa u pszczół i wynalazcy ula o ruchomej zabudowie wewnętrznej. Dzieworództwo, inaczej partenogeneza to zdolność do wydawania potomstwa u pszczół bez wcześniejszego
współżycia. Ale z takich niezapłodnionych jajeczek rodzą się tylko trutnie - stąd
nazwa „trutówka”. Ks. Jan Dzierżoń mówił o tym zjawisku, że „przeciw naturze,
syn może się urodzić bez udziału ojca”. Ależ się rozgadałem... „ Pleć pleciugo, byle
niedługo” , mówi stara kaznodziejska zasada. Zatem, kończ waćpan...!

ks. Józef Babicz
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Kącik patriotyczny
Wołyń
dlaczego sąsiad szedł na sąsiada
z widłami drągiem kosą siekierą
wydrzeć mu polskość życie i mienie
przy tym zabawić się jego męką
skąd okrucieństwo w niepiśmiennych chłopach
zapamiętanie w mordach i rzeziach
potem pijaństwo żarcie i rechot
nad drgającymi strzępami ciał
nosimy w sobie krzyki tamtych dzieci nabijanych na sztachety
dźwigamy jęki ciężarnych kobiet z rozciętym brzuchami
milczenie mężczyzn z głowami rozbitymi młotem
po wołyńskich polach snują się upiory
zaskoczonych we śnie palonych żywcem
rozrywanych końmi przez zapiekłą czerń
duszących się w dołach z tlącym jeszcze życiem
na tamtej ziemi nie wschodzą kwiaty
przeszłość porasta cierń głuchy chwast
rzadki przechodzień przyspiesza kroku
w gardzielach ptasich zamiera krzyk
nie czytasz dalej odwracasz oczy
i dłoń nad kartką wydłuża cień
- to się zwyczajnie nie mogło zdarzyć!...
prawda?
tak samo myśleli tamci
i nie wierzyli że człowieczeństwo
to krucha zdobycz w gorsecie praw
2014
jemroz
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Zapamiętane z życia z okresu
przedwojennego w naszych
okolicach
Przed drugą wojną światową (i po
wojnie - do czasu erygowania Parafii
Marcinkowice) mieszkańcy Marcinkowic należeli do parafii Chomranice,
natomiast mieszkańcy Rdziostowa i przysiółków: Drzykowej oraz Łężka - do parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu. We
wcześniejszym okresie Łężek należał do
parafii w Wielogłowach. Do Wielogłów
przeprawiano się przez Dunajec łodzią,
bądź wędrowano dłuższą drogą przez
most na Helenie i przez Nowy Sącz.
W tamtym okresie aktywną działalność prowadziło Katolickie Stowarzyszenie Mężczyzn, Kobiet i Młodzieży.
Organizowane były okazjonalne akademie, występy artystyczne, przedstawienia teatralne, zabawy taneczne i inne
rozrywki. Uroczyście obchodzono
święta kościelno – państwowe, takie
jak np. Święto 3-go Maja. W miesiącu
maju mieszkańcy wsi licznie gromadzili się przy kapliczkach odmawiając
litanię Loretańską, śpiewali również
pieśni do Matki Boskiej. Ludzie żyli
w sąsiedztwie w zgodzie, nawzajem się
wspomagali, chętnie i bezinteresownie
służyli jedni drugim pomocą w pracach
rolnych. Pomimo tego, że brakowało
wtedy maszyn rolniczych, a ludzie
wszystkie prace domowe i rolne wykonywali ręcznie, to jednak mieli czas na
spotkania sąsiedzkie, pogadanki, opowiadania. „Nie odgradzali się od siebie”
radiem, telewizorem, komputerem.
Zboże młócono cepami. Dopiero
w połowie lat trzydziestych ubiegłego

wieku zaczęto produkować małe prymitywne młocarnie zwane „galasiarkami”, które były obracane ręcznie za pomocą dwóch kół z korbami. Maszyny
te nazwano „galasiarkami”, ponieważ
wymłócone zboże było wyrzucane
z maszyny razem ze słomą i tzw. czajnami. Czajny to inaczej wymłócone kłosy
zbóż i drobne kawałki słomy. W trakcie
omłotów przy takiej młocarni musiało być zatrudnionych siedem osób.
Czterech silnych mężczyzn obracało
bęben młocarni, piąta osoba podawała
zboże na stół, szósta wkładała snopki
zboża do młocarni, a siódma osoba
grabiami oddzielała słomę i czajny od
zboża. Również w tym okresie zaczęto
sprowadzać z Czechosłowacji większe
młocarnie tak zwane: „Prościejowskie”.
Nazwa tych maszyn pochodziła prawdopodobnie od nazwy miejscowości
(Prościejów), gdzie znajdowała się ich
fabryka. Maszyny te miały wytrząsacze
do oddzielania słomy oraz sito do oddzielania czajen od zboża z plewami.
Młocarnie te były solidnie wykonane,
nie ulegały awarii. Napędzane były parą
koni chodzących w kieracie. Kierat ten
był wyposażony w przystawkę z dużym
kołem pasowym - połączonym skórzanym pasem z małym kołem młocarni
uruchamiającym bęben z cepakami.
Przed drugą wojną światową młodzież była wychowywana w duchu
wiary, obowiązkowości, pracowitości,
w posłuszeństwie i szacunku dla rodziców i osób starszych. Młodzież
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szkolna z pełnym szacunkiem i posłuszeństwem odnosiła się do księży
katechetów i nauczycieli.
Nieliczna grupa osób miała państwowe posady, o które wtedy było
bardzo trudno - pracowali głównie w kolejnictwie. Mieszkańcy wsi
w większości utrzymywali się z rolnictwa. Najczęściej były to małe gospodarstwa rolne, które przynosiły skromne
dochody, ponieważ zbiory płodów
rolnych z pól słabo nawożonych były
niewielkie, a ceny sprzedaży artykułów
rolnych - niskie.
Produkty spożywcze oraz artykuły
piśmiennicze i inne drobne artykuły
gospodarcze kupowano w nielicznych
sklepach wiejskich. W celu dokonania
większych zakupów wyprawiano się do
miasta, zwykle pieszo, nawet z odległych wsi, ponieważ bilety na przejazd
koleją były drogie. Jedynie kolejarze
oraz członkowie ich rodzin mieli przywilej bezpłatnych przejazdów koleją.
W Marcinkowicach przed drugą wojną światową były tylko dwa
sklepy. Pan Kołacz prowadził sklep
z drobnymi artykułami gospodarstwa
domowego, artykułami szkolnymi i piśmienniczymi. Natomiast Pan Bańkosz
miał sklep w zabudowaniach, których
właścicielką jest obecnie pani Stopowa.
Był to sklep spożywczy oferujący wyroby mięsne i wędliniarskie. Pan Bańkosz był bardzo dobrym fachowcem
w zakresie masarstwa. Nawet okoliczni
gospodarze dawali do jego zakładu masarskiego surowe szynki z domowego
uboju do marynowania i wędzenia.
Skupował tuczniki od okolicznych rolników. Sprzedawczynią w jego sklepie
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była bardzo miła i uprzejma pani Maria
Mróz „z Granicy”, późniejsza żona
pana Stanisława Potoczka.
Rzemieślnicy wiejscy wykonywali
usługi w zakresie: kowalstwa, ślusarstwa, krawiectwa, murarstwa, stolarstwa, ciesielstwa. Pan Bugański był
krawcem na dworze u Pana Morawskiego w Marcinkowicach. Mateusz
Baran posiadał uprawnienia nadane mu
przez cech rzemieślniczy z Nowego
Sącza w zakresie szkolenia przyszłych
kowali w swojej kuźni w Marcinkowicach oraz w zakresie wydawania pisemnych uprawnień czeladnikom (tak
zwanych wyzwolin) do samodzielnego
wykonywania zawodu kowala.
W gorące dni letnie mieszkańcy
wsi zażywali kąpieli w rzece Dunajec,
która w tamtym czasie była wolna od
zanieczyszczeń ściekowych. Rzeka na
całej swojej długości była spławna,
dzięki czemu górale (wykonujący
zawód flisaka w Państwowym Gospodarstwie Drzewnym, zwanym
w skrócie „PAGED”), spławiali z gór
bale drewna zbite w tratwy korytem
Dunajca do Marcinkowic. Drewno to
było „lagowane” czyli okorowywane
przed zbiciem w tratwy. W Marcinkowicach pracownicy „PAGED-u” pod
kierownictwem pana Baczyńskiego
rozbierali tratwy, drewno przeciągali
końmi na plac obecnej żwirowni
i ręcznymi piłami cięli je na kawałki
o długości jednego metra - na tzw.
„papierówkę”, która była następnie
wysyłana wagonami kolejowymi do
fabryk papieru w Polsce i za granicą.
Lasy należały do prywatnych
właścicieli. W okolicznych wsiach i na
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pastwiskach było wiele płytkich stawków wodnych, zamieszkałych przez
niezliczone ilości żab, które zwłaszcza
w maju, pod wieczór pięknie, rechotały,
tworząc głośną, żabią orkiestrę. Dzięki
licznym kijankom, odżywiającym się
larwami komarów było wtedy znacznie mniej tych uciążliwych owadów
niż obecnie. Rosnące współcześnie
zużycie wody na cele socjalno - bytowe, pociągające za sobą konieczność
kopania (i wiercenia) wielkiej ilości
nowych studni wody pitnej znacznie
przyspieszyło obniżanie się poziomu
wód gruntowych, a w konsekwencji
wysychanie naturalnych zbiorników
wodnych.
Zimy były mroźne i śnieżne. Zaspy
sięgały nawet do trzech metrów wysokości. Aby dotrzeć do studni po wodę
trzeba było drążyć korytarze, a niekiedy
tunele. Drogi publiczne były białe
i nadawały się do jeżdżenia saniami
z zaprzęgiem konnym. Dzięki temu
śnieg na szosie był ujeżdżony i młodzież wykorzystywała szosę na wzgórzu
Rdziostowsko – Marcinkowskim do
saneczkowania. Szosy nie były posypywane żadnymi materiałami uszorstniającymi, takimi jak sól, czy piasek,
ponieważ w zasadzie nie było ruchu
samochodowego. W Marcinkowicach
samochód miał tylko powszechnie
lubiany pan Jan Żuchowicz, który był
taksówkarzem w Nowym Sączu. Przed
wojną w Nowym Sączu pracowało
tylko pięciu taksówkarzy.
Po wsiach jeździły wozy rozwożące
maź do smarowania osi konnych wozów drewnianych. Ponadto pojawiali
się domokrążcy, proponując swoje
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usługi w zakresie naprawy przetaków
oraz drutowania garnków glinianych
(garnki emaliowane były drogie i trudno dostępne; gliniane garnki były
stosunkowo tanie, dlatego też głównie
w nich przechowywano produkty
żywnościowe).
W latach trzydziestych nie było
sadów niskopiennych, sadzono drzewa
owocowe rosnące wysoko, z rozłożystymi konarami. Drzewa te w okresie
kwitnienia dawały znaczne ilości nektaru dla pszczół. Poza tym nie stosowano
w tamtych latach żadnych chemicznych oprysków. W zbożach i na łąkach
rosło dużo roślin miododajnych. Dzięki temu pszczelarze pozyskiwali dużo
zdrowego i smacznego miodu.
Wiejskie szkoły podstawowe
w większości były trzyklasowe. Młodzież, myśląca o dalszej nauce w zawodowej szkole średniej lub gimnazjum,
zapisywała się do szkoły siedmioklasowej
w Nowym Sączu. Niestety mieszkańcy
miasta często odnosili się nieprzychylnie
do ludzi ze wsi. Nawet młodzież miejska
w szkołach nie chciała się przyjaźnić
w klasach z młodzieżą wiejską.
W Nowym Sączu przed wojną
większość sklepów była własnością Żydów. Dlatego też w soboty, kiedy Żydzi
świętowali szabat - handel zamierał.
Natomiast w niedzielę nieliczne sklepy
polskie były zamknięte, a wszystkie
sklepy żydowskie były otwarte. Składy
z materiałami budowlanymi były własnością Żydów. Jeśli ktoś miał stałą pracę w instytucji państwowej i zamierzał
budować dom, szedł do takiego składu
budowlanego i po okazaniu legitymacji
służbowej był zaopatrywany na kredyt -
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bez zbędnych „biurokratycznych”
formalności we wszelki materiał
budowlany. Żydzi byli solidarni
między sobą, jeśli któryś ze sklepów żydowskich bankrutował, to
inni go zaraz wspomagali. Klienci
chętnie kupowali w żydowskich
sklepach, ponieważ można było
tam targować, czyli obniżać cenę
zakupywanego towaru, nawet
poniżej 50%.
Mieszkańcy wsi byli nachodzeni przez różnego rodzaju żebraków, Romów, włóczęgów. Nie
brakowało też złodziejów, którzy
kradli rolnikom zboże ze spichlerzy i trzodę chlewną oraz ptactwo
domowe ze stajen. Procederem
tym trudnili się także Romowie
z Paściej Góry (ich wójtem był Antek). Postrachem dla mieszkańców
wsi były tabory cygańskie przyjeżdżające latem z Węgier, zatrzymujące się po kilka dni w różnych
miejscach - dogodnych dla siebie.
Ówczesna policja granatowa
nie była wystarczająco skuteczna
- tolerowała kradzieże, żądała od
poszkodowanego, aby sam wskazał
im złodzieja. Nawet jeśli poszkodowany udowodnił winę, sprawca
unikał zasłużonej kary. Mówiło
się, iż „policja jednymi drzwiami
złodzieja zamyka, a drugimi go
wypuszcza”.
Mimo niedostatku i różnych
trudności życiowych przed drugą
wojną światową, wiejskie życie było
pogodne, wesołe, w miarę spokojne
i pełne niezapomnianego uroku.
Kazimierz Mróz
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wrzesień…
do szkoły szło się z prostym tornistrem –
słowo zbyt trudne dla ust pierwszaka
(plecak z brezentu wieścił wycieczkę
pociągiem pieszo w leśnym pstrokacie)
tornister wdychał zapach plastelin
mydlanych kredek okładek książek
jesienią taszczył wonne kasztany
w przegrodzie piórnik – najpierw drewniany
później z tworzywa dwupoziomowy
w nim gumka z myszką obsadka z piórkiem
strugaczka z denkiem miękki ołówek
w podwójnych ławkach z ukośnym blatem
szklany kałamarz w krągłym otworze
woźny z pękatej butli w skupieniu
wlewa atrament granatową strużką
ciemna tablica w bezładnych smugach
mokra ściereczka na wąskiej półce
z gąbki paproszy kredowy pył
obok na ścianie rozmytym cieniem
skrzypiący stelaż kule czarne białe
niepewność dłoni speszonego ucznia
różnica suma na pogiętych drutach
na szafie globus w tańcu chocholim
wskazywacz w kącie mapy w rulonach
pod sufit fruną stolice świata
krainy dzikie iglice gór
po korytarzach rejwach lawiną
dzwonek na lekcje pośpiech małych stóp
dzień-doo-bry chórem i inne wiersze
albo znienacka: sześć razy osiem…
pod powiekami w zaciszu skroni
w poskrzypach podłóg których już nie ma
zatarte twarze zgasłe imiona
młodość kipiąca pamięć uwiedziona

jemroz
2014
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Błogosławiona Aniela Salawa
Urodziła się w podkrakowskiej wsi Siepraw w wielodzietnej rodzinie kowala Bartłomieja Salawy i Ewy. Już cztery dni później (13 września 1881) została ochrzczona w parafialnym kościele św. Michała Archanioła w Sieprawiu. Rodzicami chrzestnymi zostali
Paweł Ficek i Wiktoria Salawa.
Do szkoły uczęszczała zaledwie przez dwa lata, potem starała się pomagać rodzicom
w gospodarstwie rodziców, następnie wyjechała za pracą do Krakowa. Od 1897 utrzymywała się jako pomoc domowa, służąc w kilku krakowskich domach, najdłużej – ponad
11 lat – u rodziny adwokata dr Edmunda Fischera .
Kluczowym momentem w życiu i przemianie duchowej młodej Anieli była śmierć,
chorującej na gruźlicę, jej siostry Teresy (25 stycznia 1899). Od tego dnia dużo czasu
zaczęła poświęcać na modlitwę i kontemplację. Uczęszczała często na nabożeństwa
do klasztoru ojców redemptorystów i franciszkanów .Należała do Arcybractwa Matki
Bożej Nieustającej Pomocy. Pomagała także w dekoracji kościołów.
W 1900 Aniela Salawa wstąpiła do Stowarzyszenia Sług Katolickich w Krakowie
(tzw. Zytek) i współpracowała z tym stowarzyszeniem do końca życia. Mając 18 lat
złożyła ślub czystości, a od 1903 codziennie przyjmowała Komunię św. Bardzo często
wstępowała do kościoła na adorację Najświętszego Sakramentu (między innymi do kościoła sióstr bernardynek).
W dniu 15 maja 1912 rozpoczęła nowicjat Trzeciego Zakonu św. Franciszka.
W sierpniu 1913 po złożeniu przysięgi została przyjęta do zakonu. W okresie I wojny światowej pomagała rannym żołnierzom i jeńcom wojennym. Po wojnie wspierała
biednych jałmużną. W tym samym czasie stan zdrowia Anieli pogorszył się, zachorowała
na stwardnienie rozsiane, później na raka żołądka i gruźlicę. W ostatnich pięciu latach
swojego życia, nie mając już środków do życia i nie mogąc wykonywać wyuczonego
zawodu, zmieniała kolejne mieszkania w Krakowie, by ostatecznie zamieszkać w suterenie
domu przy ul. Radziwiłłowskiej 20.
W tym okresie była utrzymywana przez dobroczyńców. U schyłku życia miała
dar jasnowidzenia, przepowiadając wielu osobom ich dalsze losy.
Zmarła 12 marca 1922 w szpitalu stowarzyszenia św. Zyty przy ul. Mikołajskiej 30
(dziś już nieistniejącym). Została pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie,
jednak po ekshumacji dokonanej 13 maja 1949 ostatecznie spoczęła w Kaplicy Męki
Pańskiej kościoła św. Franciszka z Asyżu przy ulicy Franciszkańskiej. Tuż po jej śmierci
przy jej grobie zaczęto klękać i wzywać jej pomocy oraz wstawiennictwa przed Bogiem.
Przekonanie wśród wiernych, a zwłaszcza kobiet o jej świętości było tak powszechne,
że coraz więcej osób za przyczyną Anieli wypraszało sobie potrzebne łaski.
Opinia świętości i prowadzona przez ojców franciszkanów dokumentacja życia
Anieli Salawy oraz uzdrowień przypisywanych jej wstawiennictwu stały się podstawą
wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Cudem wymaganym przez Kościół katolicki do
beatyfikacji zostało uznane uzdrowienie ośmioletniego chłopca Grzegorza Serafina
z Nowego Targu. Dekret stwierdzający heroiczność cnót Anieli został ogłoszony 23
października 1987 w Rzymie.
13 sierpnia 1991 papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas uroczystej Mszy św. w Krakowie na Rynku.
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Aniela Salawa przez lata oddawała się medytacji. Czytała książki klasyków europejskiej , mistyki m.in. św. Gemmę Galgani: Głębie duszy, św. Jana od Krzyża: Ciemną noc
duszy [oraz inne dzieła św. Teresy z Ávili, św. Katarzyny z Genui czy bł. Jana Ruysbroecka.
Jej wspomnienie liturgiczne przypada w Polsce w dzień jej urodzin -9 września.

Marta Gródek- Piotrowska

Dalsze losy przystani Ligi Morskiej i Kolonialnej
w Marcinkowicach
Na początku słów kilka o powstaniu i zadaniach tej organizacji.
Po123 latach niewoli Polska wróciła na mapę Europy wraz z dostępem do Morza
Bałtyckiego. Nie miała jednak floty ani handlowej, ani wojennej. Jedyne miasto
portowe- Gdańsk- było miastem wolnym, w którym, na mocy Traktatu Wersalskiego
przyznano Polsce pewne uprawnienia ograniczane jednak stale przez Niemców gdańskich,
popieranych przez rząd Niemiec. Należało wybudować własny port i zbudować flotę.
Klasa polityczna, jak to bywa w Polsce, była podzielona. Jedni snuli utopijne marzenia
o zbudowaniu potężnej floty z przewagą wojennej i zdobywaniu dla Polski kolonii, inni - na
czele z Eugeniuszem Kwiatkowskim- wzięli się w 1922 roku za budowę portu w Gdyni,
który oddano do użytku już w 1926 roku. Powstała w niedługim czasie Liga Morska,
mająca w swej nazwie i „Kolonialna” miała na celu głównie zdobywanie środków na
rozwój floty tak handlowej jak i wojennej za pośrednictwem licznie powstających w kraju
oddziałów tej organizacji.Kolejnym zadaniem LKiM było rozbudzenie zainteresowania
żeglugą morską jak i śródlądową oraz sportami wodnymi.
Stąd założenie m. in. Koła LMiK w Marcinkowicach nad przyszłym Jeziorem Rożnowskim. Prezesem został inżynier Julian Wężyk a kolejni zidentyfikowani członkowie to:
Olga Morawska, Jan Dąbrowa- Morawski, Mieczysław Baczyński, … Mróz ze „Skałki”przewoźnik na Dunajcu.
Na podstawie „Głosu Podhala” nr 11 z dnia 13 marca 1938 roku można przypuszczać, że działalność Koła osłabła lub została zawieszona, gdyż ukazało się ogłoszenie
o „Przetargu Publicznym” na dzierżawę schroniska turystycznego przy stacji kolejowej
w Marcinkowicach n/Dunajcem (przyszłym Jeziorem Rożnowskim).
Oferta dotyczyła łącznie dzierżawy:
1. 2. ubikacji bufetowych (4x4 i 6,5x1)
2. 2. ubikacji noclegowych
3. 16 łóżek
4. przechowalni kajaków ( 3 kabiny na 16 kajaków)
5. 2. ubikacji (3x2)
6. magazynu (6x3)
7. ogrodu przy schronisku (30x20)
8. 2 ustępów
Okres dzierżawy obejmuje rok 1938 i 1939. Oferty nadsyłać do dnia 25 marca 38 r.
pod adresem: sekretarz Józef Słomka, Nowy Sącz. Państwowy Zarząd Wodny lub do
godz. 14.30 w schronisku w Marcinkowicach, w którym to czasie nastąpi otwarcie ofert.
					
Prezes Oddziału LMiK
					
/-/ inż. Julian Wężyk
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Ponieważ brak informacji o przebiegu przetargu, można przypuszczać, że nie doszedł
on do skutku. Istnieje prawdopodobieństwo, że Morawscy w szczycie sezonu część
swych letników umieszczali doraźnie w „pawilonie”.
W okresie okupacji budynek został zajęty przez Niemców dla utworzonego tu
komanda pracy. Więźniowie wykonywali pracę przy regulacji potoków, ścince dzrewa,
wytwarzali z wikliny, zwanej w marcinkowickiej gwarze „ fasiną” konstrukcje wzmacniające groble, brzegi potoków itp. W 1944 roku pojawiła się tu paramilitarna organizacja
o nazwie TOT nadzorująca budowę okopów i „pancergrabów”. Byli to młodzi mężczyźni
w mundurach, ale nie wojskowych. W większości porozumiewali się z ludnością przymuszoną do kopania tych rowów w języku polskim.
Przez okres okupacji nie byłam nigdy w pobliżu ‘pawilonu”. Kiedy poszłam tam
późną wiosną 1945 roku, widok tego miejsca był bardzo przykry. Z budynku zostały
jedynie betonowe fundamenty z rozwalającymi się workami z żółtym proszkiem o nazwie
„osmolit”. Zgliszcza świadczyły o tym, że deskami i sprzętami palono - robili to Niemcy,
później Rosjanie.
Tak zakończył się sen entuzjastów żeglugi i sportów wodnych o schronisku LMiK
w Marcinkowicach, jako miejscu startu wodniaków na przyszłe Jezioro Rożnowskie.

Halina Kocemba
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(…) XXXII Piesza Pielgrzymka Tarnowska.
Andrzej Piszczek nie opuścił jeszcze żadnej
Artykuł poprzedził pielgrzymkę, jednak ze względu na ciekawe informacje drukujemy
go teraz łącznie ze sprawozdaniem uczestniczek po powrocie z Jasnej Góry.
red
(…) Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmi: „Miłość na śmierć nie umiera”. Wśród
około dziewięciu tysięcy pątników z diecezji tarnowskiej będzie wielu sądeczan.
Tradycyjnie pomaszerują w grupach o numerach:19 (św. Kingi – Dolina Dunajca), 20
(Nowy Sącz - św. Kazimierza), 22 (Nowy Sącz - św. Małgorzaty), 23 (św. Jana Kantego - Dolina Popradu), 25 (św. Justa – Łososina Dolna) , 26 (św. Katarzyny – Grybów).
Są tacy, którzy nie opuścili jeszcze żadnej pielgrzymki tarnowskiej. Jedną z takich osób jest Andrzej Piszczek z Marcinkowic (na zdjęciu). Zaczął pielgrzymować
w wieku 13 lat, a dziś, jak łatwo policzyć, ma 45 lat (od dawna żonaty i dzieciaty).
- Idę już trzydziesty drugi raz, a czwarty raz z synem Jasiem – opowiada pan Andrzej.
- Cały czas z grupą nr 20, parafia świętego Kazimierza w Nowym Sączu. Na początku
było trochę inaczej, bo pierwsza pielgrzymka wyszła spod kościoła świętej Małgorzaty
w Nowym Sączu. Wtedy to była grupa numer 9. Po drugiej pielgrzymce nastąpiła
reorganizacja, gdyż było coraz więcej pielgrzymów i powstały grupy od 1 do 26.
Z czasem podzielono też marszrutę na dwie trasy, żebyśmy się tak bardzo nie tłoczyli.
Przez trzydzieści dwa lata wiele się zmieniło. W Polsce zmienił się ustrój polityczny, pojawiły się telefony komórkowe i internet, przybyło samochodów, a pielgrzymka nadal idzie.
-Te pierwsze pielgrzymki, z lat osiemdziesiątych były najpiękniejsze, bo atmosfera
w kraju była ciężka. To był jeszcze czas stanu wojennego. Było dużo donosicieli, takich
rozbijackich osób w grupach. Ale to wszystko dało się przeżyć. Nie było żadnej pomocy
ze strony milicji, wręcz utrudnienia. Przy wejściu do Częstochowy stał kordon milicjantów, a myśmy śpiewali pieśni patriotyczne. I oczywiście przyjęcie ze strony ludzi było
niemalże królewskie, choć wówczas, żeby były schabowe czy inne takie specjały, to
było nie do pomyślenia. Mięso sprzedawano na kartki. Były tylko konserwy w drodze
i nic więcej. A teraz, od tej strony kulinarnej inaczej to wszystko wygląda. Dawniej, jak
się nie miało konserwy w plecaku, to się nie jadło. Ale jak jeden widział, że drugi nie ma
nic do jedzenia, to się podchodziło i częstowało. Tą atmosferę życzliwości i braterskiej
serdeczności najmilej wspominam . Teraz jest wygodniej, wtedy było trudniej. Dwa
garczki i kosze na 600 osób A dzisiaj tej herbaty nikt nie chce brać. Chleb często zostaje,
jest porzucany. Inaczej to wygląda, łatwiej jest. Wtedy było trudniej, ale piękniej - podsumował brat Andrzej, bo na pielgrzymce jest „brat” i „siostra”, a nie „pan” i „pani”.
Pielgrzymka to duże wyzwanie organizacyjne. Oprócz dyrekcji czuwają: porządkowi, służba medyczna, aprowizacja, kierowcy, grający i śpiewający.
- Miałem kilka funkcji. Zajmowałem się aprowizacją, kierowałem ruchem. Na postojach
łącznością, czyli sprzedawaniem i wysyłaniem kartek. Dzisiaj jestem w uprzywilejowanej
pozycji, mam status weterana - uśmiecha się pielgrzym-rekordzista z Marcinkowic.
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**
Pielgrzymka to rekolekcje w drodze. Przez dziewięć dni poruszane są różne tematy dotyczące życia duchowego. Tegoroczne hasło pielgrzymki „Miłość na śmierć
nie umiera” nawiązuje do błogosławionej Karoliny Kózkówny w setną rocznicę Jej
męczeńskiej śmierci. Pielgrzymi przed oblicze Maryi zanoszą swoje i cudze intencje. Każdego dnia na szlaku odprawiana jest Msza święta, a w marszu Godzinki,
Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego i różne litanie. Modlitwa przeplatana
jest śpiewem, do tego nie trzeba nikogo namawiać. Śpiewają pięknie i wytrwale.
- Świat jest ciągle w biegu i pielgrzymka to jest taka odskocznia. Idę przede wszystkim podziękować. Zawsze człowiek prosi w jakiś osobistych sprawach, o zdrowie, żeby w rodzinie się układało itd. Ludzie proszą nas o modlitwę. Z tymi wszystkimi intencjami maszerujemy w słońcu i w deszczu, różnie to bywa z pogodą - dodał Andrzej Piszczek, z którym pod
względem pielgrzymowania może się tylko równać ks. prałat Marian Stępień, emerytowany
proboszcz Michalczowej i Trzetrzewiny oraz jeszcze trzy inne osoby w diecezji tarnowskiej.
Ci co pragną wziąć udział w tych wyjątkowych rekolekcjach, mogą się jeszcze zgłaszać. Do
pielgrzymki można dołączyć przez wszystkie dni jej trwania. Dla tych co nie mogą wziąć fizycznego udziału - będą codzienne relacje radiowe z trasy pielgrzymkowej w RDN Małopolska.

Joanna Cabak, HSZ

XXXII Piesza Pielgrzymka Tarnowska
na Jasną Górę
W dniach 17 – 25 sierpnia 2014 roku odbyła się XXXII Piesza Pielgrzymka Tarnowska
na Jasną Górę. W tym roku w pielgrzymce wzięło udział około 9 tysięcy pielgrzymów
w 26 grupach podzielonych na dwie części. W części A wędrowało 3 836 osób, natomiast w części B - 4 944. Pielgrzymowaliśmy przez 9 dni, przemierzając około 230 km.
Hasło przewodnie XXXII PPT to „Miłość na śmierć nie umiera”. Wymarsz pielgrzymki nastąpił po Mszy świętej w Katedrze Tarnowskiej o godzinie 6:30. Najstarsza
uczestniczka tegorocznej pielgrzymki miała 89 lat- siostra Józefa Pawłowska z grupy 25.
W tej samej grupie była również najmłodsza pielgrzymująca - 3 miesięczna Hania Fridek.
My pielgrzymowaliśmy w grupie 20 Św. Kazimierza z Nowego Sącza. Liczyła ok.
250 pątników. Przewodnikiem grupy był ks. Lesław Wąchała. Pielgrzymowało z nami 7
księży, 2 diakonów, 6 kleryków i 3 siostry zakonne. O kondycję fizyczną pielgrzymów
dbały 2 pielęgniarki i pielęgniarz. Najstarszą osobą w naszej grupie była 83-letnia parafianka Wielogłów - Stanisława Kalisz, a najmłodszy był nasz parafianin 10-letni Filip
Leśnik. Najwięcej pielgrzymek – 32 odbył brat Andrzej Piszczek oraz brat porządkowy
Stefan Olszak – 31(warto dodać, że odbył on również 11 pielgrzymek do Wilna, do Matki
Boskiej Ostrobramskiej).
Z naszej parafii pielgrzymowało 20 osób, które wspomagał nasz czcigodny, niezmordowany ks. Andrzej Kmiecik. W pierwszym dniu otrzymaliśmy smutną wiadomość
o śmierci Marii Zajączkowskiej, której dzieci pielgrzymowały na Jasną Górę (tak wspomina
tata). Na trasie modliliśmy się za spokój Jej duszy.
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Nasza grupa była rozśpiewana i rozmodlona, jak na Sądeckich Lachów przystało.
Pielgrzym 20-stki nigdy nie marudzi, zawsze jest zadowolony, uśmiecha się do wszystkich i pozdrawia tych, których mija po drodze, niezależnie od tego, ile bąbli ma już na
nogach. W tym roku każdy pielgrzym 20-stki miał na ręku dziesiątek różańca, otrzymany
na pierwszym apelu, którym wymieniał się z innymi w każdy dzień, tworząc w ten sposób
wspólnotę osób modlących się wzajemnie za siebie.
Duże wrażenie zrobiły na nas wieczorne apele, na których panowała wspaniała
atmosfera. Oprócz modlitwy, głębokich rozważań był czas na rozrywkę i nawiązywanie
nowych znajomości.
Podczas naszego marszu spotykaliśmy wielu ludzi, wspomagających nas swoją
życzliwością. Szczególne podziękowania i słowa uznania należą się gospodarzom, którzy
przyjmowali nas pod swoje dachy.
Mimo zmęczenia i zmiennej pogody udało się nam dotrzeć do naszej ukochanej
Jasnogórskiej Pani. Przed tron jasnogórski wchodziliśmy boso, trzymając w ręku chorągiewki z wizerunkiem Pana Jezusa i śpiewając piosenkę:
„Nasze pielgrzymowanie
Do Ciebie Matko nie ustanie.
Usłysz nasze wołanie,
Idziemy Tobie na spotkanie.”
Wszyscy przeszli przez Kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej patrząc Jej
prosto w twarz i ze wzruszeniem udali się na plac przed szczyt jasnogórski,
uczestnicząc w uroczystej Mszy świętej, którą odprawił ks. biskup Andrzej Jeż.
Wrażenia były niezapomniane i nieocenione, wszystkich zachęcamy do uczestnictwa
w XXXIII PPT.
Zapraszają pielgrzymi gr. 20:

Kinga Piszczek, Weronika Piszczek, Jan Piszczek

Bohaterowie i męczennicy II wojny światowej
związani z naszą parafią
W 75 rocznicę wybuchu II wojny podajemy imiona i nazwiska
tych, których ona dotknęła. Są to
w większości imiona żołnierzy biorących udział w wojnie obronnej,
wspominamy umęczonych w obozach,
więźniów, ludzi zesłanych na tzw. „roboty do Niemiec”.
Krótsze lub dłuższe informacje
o ich losach znajdą czytelnicy w Naszej

Wierze z lat 2009 i 2010. Oddzielnie
podane będą nazwiska bohaterów,
o losach których brak informacji.
Redakcja zwraca się z serdeczną
prośbą do rodzin o dostarczenie tych
danych – aby tym samym oddać im
hołd a potomnym przekazać wiedzę
o historii. Jeśli z naszej parafii tylu
doznało kaźni i poniewierki, można wyobrazić sobie ogrom cierpienia całego
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narodu, także tych, którzy w trwodze
czekali na wiadomość o bliskich.
Tadeusz Adamek
Ludwik Bobrowski - ojciec
Ludwik Bobrowski - syn
Kazimierz Bobrowski - syn
Jan Baran
Stanisław Bobak
Bronisław Chruściel
Kazimierz Dąbrowski
Emil Gawroński
Kazimierz Iwański
Józef Jacak
Władysław Janicki
Piotr Kalisz
Feliks Kącki
Tadeusz Kołacz
Marcin Krawczyk
Zdzisław Kucharski
Władysław Krzyżak
Stanisław Mężyk
Jan Morawski
Franciszek Mróz
Franciszek Mróz z żoną i córką
Ignacy Mróz
Stanisław Mróz
Stanisław Opoka
Antoni Osiński
Marian Potoczek
Stanisław Sarata
Franciszek Smajdor
Henryk Sowa
Władysław Szewczyk
Paweł Świderski
Aniela Wideł
Stanisław Wideł
Stanisław Wilkosz
Jan Wójs
Piotr Wójs
Jan Wróbel
Józef Żak - zginął we Francji
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Brak informacji o następujących
osobach:
Tadeusz Jankoś
Edward Jarmoniuk
Franciszek Kaczmarczyk
Ignacy Kafliński
Adam Kubiński
Ludwik Kucia
Władysław Mordarski
Karol Sowa
Henryk Wojtusik
Józef Żak z Łazów
Roboty w Niemczech odbyli (lista
niepełna)
Stanisław Kamiński
Zofia Kruczek
Stefania Kwiatkowska
Helena Wrońska – Mordarska
Józef Wroński
Redakcja wykorzystała do powyższego materiały przekazane przez rodziny, zgromadzone przez p. Józefa Gościeja dla potrzeb Szkolnego Muzeum,
listy członków ZBOWiD. Zwracamy
się z ponowną prośbą o dostarczenie
informacji bądź sprostowanie czy
uzupełnienie.
Łucja Wróbel
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Kącik poetycki
Najmłodszym żołnierzom
Chłopcze... chłopczyku, ile miałeś lat,
kiedy z harcerza stałeś się żołnierzem?
Czyś na Starówce, czy na Woli padł,
Szarych Szeregów szary bohaterze?
Widzę cię - biegniesz, podtrzymując hełm,
pod którym niknie śmiesznie mała głowa...
Słyszę, jak w biegu wołasz jednym tchem:
„Meldunek mam, meldunek z Mokotowa!”.
Łączniku, głowę zakrywasz, lecz pierś
odsłaniasz - serce niosąc jak na dłoni,
a nad Warszawą dymów bura sierść
mierzwi się w kłębach, dopada cię, goni...
Oddałeś Polsce swe dwanaście lat,
tobie historia dodała wieki cień dawnych powstań na murach się kładł,
gdyś krył się w gruzach, pełzał przez zasieki...
Żołnierzu, nadal łącznikiem nam bądź,
meldunki składaj nadal, choć bez słowa aby pamięcią przeszłość z jutrem spiąć,
sercom rytm podać „Marszu Mokotowa”!

„Dziś idę walczyć - Mamo!”
Dziś idę walczyć - Mamo!
Może nie wrócę więcej,
Może mi przyjdzie polec tak samo
Jak, tyle, tyle tysięcy
Poległo polskich żołnierzy
Za Wolność naszą i sprawę,
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę
I w świętość naszej sprawy
Dziś idę walczyć - Mamo kochana,
Nie płacz, nie trzeba, ciesz się, jak ja,
Serce mam w piersi rozkołatane,
Serce mi dziś tak cudnie gra.

Tadeusz Szyma
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To jest tak strasznie dobrze mieć Stena w ręku
I śmiać się śmierci prosto w twarz,
A potem zmierzyć - i prać - bez lęku
Za kraj! Za honor nasz!
Dziś idę walczyć - Mamo!

Józef Szczepański

Sumienie świata
Już tylko jedna wiara: wierzyć już nie wolno.
I tylko jedna ufność: zaufać umarłym.
I wolność tylko jedna: malowana wolność.
A dla gwarantów słowo także jedno: karły.
Było nam słowom wierzyć, było wiarą krwawić,
Zdobywać mogiłami tę gorycz bezmierną,
Że nikt nam rąk nie podał w samotnej rozprawie,
Że tylko wróg jest wierny, bo tylko śmierć jest wierna.
30 IX 1944

Listy do redakcji
Bardzo się cieszę, że dzięki pani
Zofii Lorek od kilku lat regularnie
otrzymuję Naszą Wiarę, którą czytam
chętnie i z zainteresowaniem. Tematy
dotyczące kościoła i parafii, również
te związane z historią i tradycją moich stron rodzinnych, są mi bardzo
bliskie.
Wiele wzruszeń i refleksji dostarcza kącik poetycki, szczególnie
poezje pani Piniańskiej pełne piękna
i wzruszeń rodzinnych i głębokie,
dojrzałe myśli zawarte w poezji Jemroza. Dziękuję.
Elżbieta Górczyk

Zbigniew „Rudy” Jasiński
Dostarczyła Zofia Wolak

Do Czytelników
Wszystkie uwagi PT Czytelników redakcja przyjmuje ze
zrozumieniem. Prosi jedynie, aby
robić to taktownie, gdyż nikt nie
ma zamiaru robić błędów.
Wszelkie sprostowania i uzupełnienia podpisane imieniem i nazwiskiem z wdzięcznością przyjmie
i umieści na swych łamach.
Chodzi nam wszystkim
o prawdę i rzetelność informacji.
Zachęcamy do twórczego dialogu.
Ł. Wróbel

Nasza Wiara 9/2014

19

60-cio lecie LZS „Zamczysko”
W dniu 27 Lipca 2014 roku na stadionie LKS „Zamczysko” w Marcinkowicach odbyła się impreza z okazji 60-cio lecia założenia LZS „ Zamczysko” Marcinkowice. Nasi zawodnicy rozegrali mecz piłki nożnej z „Sandecją” Nowy Sącz
i przegrali 5 do 0. Na stadion przybyło kilka pokoleń działaczy i zawodników LZS.
Byli i obecni działacze zostali odznaczeni resortowymi odznaczeniami za
całokształt pracy. W imieniu Starosty Jana Golonki odznaczenia powiatowe
„Złote Jabłka” wręczył były działacz i zawodnik LZS, obecnie przewodniczący
Komisji Budżetowej Rady Powiatu Marek Kwiatkowski, który wystąpił do
Starosty Jana Golonki z wnioskiem o te wyróżnienia.
Gościem specjalnym był nasz Kolega i Przyjaciel Aleksander Giertler,
Wieloletni Działacz LZS a obecnie pełniący funkcje:
1. Zastępca Przewodniczącego Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie,
2. Przewodniczący Okręgowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu
3. Przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Nowym Sączu.
Obecni byli również ;
1. Antoni Ogórek Prezes OZPN
2. Robert Koral - OZPN
3. Andrzej Danek - prezes „Sandecji”.
Obecnym przewodniczącym LKS „Zamczysko” jest Rafał Gawlik.
Radny Powiatowy Marek Kwiatkowski w swoim wystąpieniu nakreślił rys
historyczny działalności LZS.
Wspomniał takich działaczy jak Nusiek Pulit, Gienek Szyzdek, od których
zaczęła się działalność sportowa w Marcinkowicach. Dzięki ich staraniom powstał
pierwszy wyciąg narciarski na południu Polski i rozwinęła się sekcja narciarska.
Nasi zawodnicy w Ogólnopolskich Rajdach Narciarskich w Rajczy byli nie do
pokonania. Była sekcja turystyczna z inicjatywy Staszka Kaflińskiego, potem
sekcja piłki nożnej. Obecny wygląd i wyposażenie stadionu to praca poprzednich
ekip działaczy, gdzie pojęcie pracy społecznej było bardziej modne. Na tym polu
na szczególne wyróżnienie zasługuje Staszek Kafliński oraz Kaziu Leśnik.
Przedruk z internetowej strony parafialnej

LZS Zamczysko
Sportowcy wiejscy na start
Zrzeszenia, Ludowe Zespoły Sportowe na Sądecczyźnie istnieją już przeszło 67 lat, jak łatwo można zauważyć, że ich działalność przypada na lata 1946
-1989 r, kiedy wszystko było upolitycznione, nawet sport. W tym czasie, w czasach
PRL u, decyzje dotyczące sportu wiejskiego zapadały na wysokich szczeblach, to
właśnie tam w Warszawie decydowano o strukturach organizacyjnych, o budowie
obiektów sportowych i także o tym, ile i kto dostanie pieniędzy.
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W grudniu 1948 roku Rada Główna Sportu Wiejskiego ustaliła, że wszelkie
formy organizacyjne na wsi przyjmą nazwę Ludowe Zespoły Sportowe i tymi
radami mogą kierować tylko rolnicy małorolni, a wiejskich bogatych chłopów
należy z nich wykluczyć. Jednak pomimo takich niezbyt mądrych rozporządzeń,
LZS zaczęły powstawać, zrzeszając wielu młodych członków. W szeregi LZS
wstępowała młodzież zmęczona już działaniami wojennymi, pragnąca zatrzeć
ślady wojny, a teraz tęskniąca za normalnym życiem, za nauką, rozrywką, którą
mogło być uprawianie sportu. Nikogo wtedy nie dziwiły mecze młodzieży pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wsiami, rozgrywane na prowizorycznych boiskach
piłkarskich, przekształconych z łąk czy też pastwisk. Wystarczył wtedy tylko zapał
młodych, a piłkarze grali wtedy „szmacianką” i w „niedzielnym” obuwiu, bo klubu
nie było stać na zakup sprzętu sportowego. Właśnie z takich nieformalnych, niezorganizowanych grup powstawały pierwsze koła sportowe. Pomimo że władze
obiecywały pieniądze na zakup sprzętu dla wszystkich LZS-ów, to i tak tylko niektórzy wybrańcy otrzymywali fundusze na ten sprzęt i tak to tylko w większości
te obiecane „złote góry” kończyły się na przyznaniu jednej pary butów czy też
kilku koszulek. Sześćdziesiąt lat to dużo, to „kopa” lat i trudno jest odtworzyć
dokładnie struktury LZS w Marcinkowicach. Świadków tego wydarzenia jest już
niewielu, a poza tym nie wszyscy zaraz po wojnie interesowali się sportem, a tym
bardziej nie byli zainteresowani klubami sportowymi, których rodowód sięga lat
przedwojennych, dlatego jest bardzo mało wiadomości na temat założenia klubu.
Jednak wśród mieszkańców Marcinkowic byli ludzie, dla których sport był jakąś
odskocznią od trudów życia codziennego. To właśnie tacy ludzie jak Franciszek
Pulit- dla przyjaciół Nusiek, Gienek Szyzdek i Stanisław Leśniak i wielu innych
potrafili swoim przykładem, działaniem rozpropagować sport w Marcinkowicach,
a w szczególności piłkę nożną i narciarstwo. Według informacji otrzymanych od
siostry, Nusiek kochał każdą dyscyplinę sportu, lubił pokopać w „krzakach” nad
Dunajcem, po którym też pływał kajakiem, ale najbardziej pociągała go jazda na
nartach. I to właśnie od tego wszystko się zaczęło. Bo był to okres korzystny,
po wsiach zaczęły powstawać Ludowe Zespoły Sportowe i to właśnie dzięki ich
uporowi, konsekwentnemu dążeniu do celu i chęci zrobienia coś pożytecznego
dla młodych , z ich inicjatywy, powstaje w dniu 5.05.1954 roku klub LZS nazwany
„Zamczysko”. Pierwszymi organizatorami i działaczami nowo powstałego LZS
„Zamczysko” byli:
kol. Wójsik Antoni
Kucharski Andrzej
Kucia Roman
Pulit Franciszek
Adamek Włodzimierz
Szyzdek Antoni
Szyzdek Eugeniusz
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Z inicjatywy pierwszego zarządu LZS powstają sekcje; lekkoatletyczna
piłki nożnej, piłki siatkowej, tenisa stołowego i sekcja narciarstwa zjazdowego.
Członkowie LZS Zamczysko organizowali wiele imprez sportowych i turystycznych u siebie, biorąc także udział w imprezach organizowanych przez
zarząd powiatu. Wydaje się ,że LZS w Marcinkowicach to jedna z najstarszych
organizacji sportowych powstała po drugiej wojnie światowej na ziemi sądeckiej. Dla wielu mieszkańców wsi klub sportowy stał się od tego czasu drugim
życiem, któremu poświęcali bardzo dużo czasu i energii. Po założeniu klubu
ich zaangażowanie w sprawę sportu wiejskiego było przykładem dla większości
mieszkańców, którym ten masowy sport zaczął się podobać, lecz wielu uważało
ich za „pomyleńców”, bo wybierali się z „motyką na słońce”, którzy nie wiedza
jak wiele przeszkód mieli przed sobą. Nie zważając na utyskiwania, nie patrząc
na trudności finansowe, nie szczędząc siebie członkowie pracowali ile sił, aby
do sportu przyciągnąć jak najwięcej miejscowej młodzieży. Dużym problemem,
z jakim się musiał uporać nowo powstały klub LZS, było znalezienie terenu
pod boisko sportowe, co nie było tak łatwe, ale plac co prawda zarośnięty i zadrzewiony znaleziono. Jednak upłynęło sporo czasu na załatwianie formalności
związanych z korzystaniem i wykonaniem boiska. Właściciel terenu, którym był
Zarząd Wodny, wydał zgodę na dzierżawę terenu pod boisko, do tej pory LZS
korzysta z tej dzierżawy, płacąc za to dość spore pieniądze. Otóż właśnie z takich młodych zainteresowanych sportem, wyrastało grono społeczników, które
przyczyniło się do przemian na wsi. Jak wszystkie powstałe w tym czasie kluby
sportowe, tak i klub w Marcinkowicach miał jeden najważniejszy problem, brak
pieniędzy na zakup podstawowego sprzętu sportowego. Z tego właśnie powodu
nowo powstały klub marcinkowicki, zaczął organizować pieniądze, bo zaliczał
się do tych co sami w różny sposób musieli starać się o fundusze. Organizowano to w rożny sposób jak; zbieranie stonki, sprzedaż złomu, odśnieżania torów
kolejowych, organizowanie zabaw tanecznych czy urządzanie festynów, na które
przychodziło wtedy bardzo dużo ludzi. Zdarzało się, że wielu prawdziwych działaczy i entuzjastów sportu zakupywało sprzęt, czy też budowało obiekty sportowe
za własne pieniądze. Za „zarobione” w ten sposób pieniądze kluby zakupywały
wtedy bezcenny sprzęt jakim na przykład były prawdziwe buty sportowe, czy
też skórzane piłki z dętką /z duszą/.
Franciszek Pulit, który w krótkim czasie pouzgadniał z właścicielami pól
rolnych przebieg trasy wyciągu i pozwolenie na zjazdy. Niezadługo swoje plany
zaczął realizować ze swoimi kolegami - Staszkiem Leśniakiem z osiedla Kolonia
i innymi. Był rok 1964, kiedy rozpoczęli budowę wyciągu narciarskiego, młodość była ich atutem a mieli po 20 lat, jednak nie posiadali żadnych środków
finansowych, nie łudzili się nadzieją, że otrzymają pomoc ze strony władz, bo
- przecież musimy pamiętać, że tamte czasy, to czasy PRL - nie były one zbyt
przychylne do finansowania takiego przedsięwzięcia. Jednakże przeważyła
młodość, pragnienie zrobienia czegoś pożytecznego dla wsi młodzieży, wiara we
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własne siły i chęć zainteresowania młodzieży sportem i odciągnięcia jej od złych
nawyków wojennych, i to były te główne powody, które zaważyły na wykonaniu tego wyciągu dla narciarzy. Wyciąg narciarski to było duże przedsięwzięcie
w tamtym czasie i pierwszy wyciąg narciarski w nowosądeckim. Głównym
pomysłodawcą, konstruktorem i architektem wyciągu był kol. Franciszek Pulit,
który włożył ogromny wkład w budowę wyciągu. Patrząc realnie z perspektywy
lat ,trzeba przyznać, że Franciszek Pulit miał w sobie coś, co obecnie nazwać
można „upartość chłopa”. Właśnie ta upartość pozwalała mu na realizację
swoich marzeń.
Pomysłodawca i wykonawca nad uruchomieniem wyciągu narciarskiego
pracował na co dzień w elektrowni w Nowym Sączu jako monter. Prace przy
wyciągu musiał wykonywać po skończonej pracy i w każdym czasie wolnym.
Praca w elektrowni była bardzo pomocna przy załatwianiu materiałów potrzebnych przy wyciągu. Sporo go kosztowało zakupienie i zamontowanie słupów
na trasie przyszłego wyciągu, ale przy pomocy kolegów z pracy i chłopców zrzeszonych w LZS-ie w dość krótkim czasie się uporali. W tym czasie żwirownia
w Marcinkowicach, Klęczańskie Kamieniołomy Drogowe i Nowosądecki Kombinat Budowlany pracowały już „pełną parą” i tam Franciszek szukał pomocy
przy wykonaniu mechanizmów do wyciągu ,wykorzystując swoje znajomości
szukał u wszystkich znajomych pomocy. Przy żwirowni w Marcinkowicach był
spory warsztat mechaniczny z którego wykonawcy wyciągu często korzystali.
Dyrekcja Żwirowni także dostarczyła potrzebnego do budowy stacji wyciągowej , piasku i żwiru. Klęczańskie Kamieniołomy drogowe miały transport,
koparki i spycharki. Mimo że wiekszość prac była wykonywana ręcznie, to i tak
potrzebny był transport, aby wywieźć na szczyt kamieniołomu potrzebne do
wybudowania budynku, w którym zainstalowano wciągarki i rożne urządzenia
elektryczne do sterowania tym wyciągiem. W NKB załatwiano stare silniki
elektryczne, które naprawiano i montowano do wyciągu.
W kronice LZS odnotowano. „Budowę wyciągu zakończyliśmy w styczniu
1965 roku, za co otrzymaliśmy I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Boisko na każdej
wsi”. Wartość prac społecznych przy budowie wyciągu oceniono w wysokości 300 000 zł.
Z okazji otwarcia wyciągu odbyły się mistrzostwa Podokręgu Narciarskiego w narciarstwie alpejskim i klasycznym, w których to zawodach członkowie LZS „Zamczysko”
zajęli czołowe lokaty. W styczniu 1966 roku uruchomiliśmy drugi wyciąg narciarski
na szczyt góry ”Łazy”, przez co uzyskaliśmy ogólnie długość wyciągu 16000 m. Od
tej pory reprezentanci LZS „Zamczysko” brali udział we wszystkich organizowanych
zawodach i imprezach turystycznych organizowanych na terenie powiatu Nowosądeckiego
jak i późniejszych imprezach organizowanych przez inne komitety.” W kronice LZS
prowadzonej bardzo rzetelnie z ciekawymi informacjami i historycznymi już
zdjęciami czytamy: pod datą 7 stycznia 1975 roku braliśmy udział w mistrzostwach
Podokręgu Narciarskiego, które odbyły się w Krynicy. Nasi reprezentanci zajęli następujące miejsca;
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W grupie seniorów kol. Sikorski Jerzy V miejsce
kol. Szyzdek Tadeusz VII
W grupie juniorów;
kol. Wójs Marian II miejsce
kol. Gawlik Tomasz IV miejsce
14.01.1975 Odbyły się zawody narciarskie o Mistrzostwo LZS „Zamczysko”w konkurencjach; slalom gigant – zwyciężył Szyzdek Tadeusz
slalom specjalny – zwyciężył Wójs Tadeusz
bieg zjazdowy zwyciężył Sikorski Jerzy
W grudniu 1978 roku reprezentanci Marcinkowic brali częsty udział w zawodach narciarskich w Rajczy , przy tej okazji ukazał się artykuł w Gazecie
Krakowskiej Turystyka zimowa Na nartach bliżej, w którym autor Z Świeczko
wspomina.; W 1966 roku młodzi chłopcy z LZS we wsi Marcinkowice w województwie
nowosądeckim zawiadomili nas o przygotowaniach do budowy prawdziwego narciarskiego
wyciągu. Pisali o słupach wbijanych w litą skałę , o brygadach powołanych do tego niezwykłego czynu społecznego i o panu Franciszku Pulicie, bardzo zdolnym mechaniku,
pod którego kierownictwem i nadzorem pracują. Podziwialiśmy ten wyciąg zimą , kiedy
był już uruchomiony i ściągał do Marcinkowic wielu amatorów narciarskich zjazdów.
(…..) W Rajczy w czasie ubiegłorocznego rajdu poznaliśmy liczna barwną (bo na ludowo
przystrojoną) i bardzo sympatyczna grupę turystów z Marcinkowic. Przypomnieliśmy im
historie sprzed 12 lat. Powiedzieli – Ten nasz wyciąg ? Oczywiście, że jest .
I bardzo dobrze funkcjonuje . Ale pan Franciszek Pulit nie żyje. Uczciliśmy jego
pamięć; co roku organizujemy zawody narciarskie o Memoriał Franciszka Pulita.
- To był zdolny człowiek …..Skonstruowany przez niego wyciąg narciarski przyjeżdżali podziwiać specjaliści nawet z Zakopanego. (….) I chyba nastąpił jakiś przełom
w naszej wsi Marcinkowice. Narciarze zaczęli zjeżdżać ze wszystkich stron. Nawet
z Nowego Sącza. (….) Nie wychowano w Marcinkowicach narciarza- zjazdowca
, który mógłby awansować do naszej kadry narodowej ,lecz pamięć o wykonawcy
tego wyciągu pozostała u wielu mieszkańców naszej wsi.
Dlatego, pisząc ten artykuł, chciałbym chociaż krótko przypomnieć i przedstawić naszego marcinowickiego syzyfa, bo po tak pięknym i funkcjonalnym
wyciągu pozostały tylko ruiny stacji wyciągowej, która góruje na szczycie Łazów.
Te ruiny to teraz jedyna „pamiątka”, która świadczy o niegdysiejszej świetności
wyciągu, reszta została rozebrana i rozkradziona, kiedy zabrakło konserwatora,
ale tak się dzieje zawsze, gdy jest brak poszanowania czyjejś pracy.
Zenon Tabor
Ps. W następnych numerach Naszej Wiary przedstawię działalność w LZS
Zamczysko; w piłce nożnej i sekcji turystycznej . 			
Zenon Tabor
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Półkolonia Caritas
Wakacje już się skończyły i pozostają w naszych wspomnieniach…
W pierwszych dniach lipca, w czasie letniego odpoczynku, w Domu Parafialnym odbywała się Półkolonia Caritas dla dzieci z naszej parafii. Uczestnicy
przez dziewięć dni brali udział w różnych zorganizowanych zajęciach. Dzieci
uczestniczyły w wycieczkach autokarowych do sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Pasierbcu i Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, do Tuchowa
i Ciężkowic, a także do Starego Sącza. Odbyli także pieszą wyprawę do Rezerwatu Przyrody na Białowodzką Górę i do kaplicy na Zawadce-Roździelu.
Podczas tego zorganizowanego wypoczynku dzieci uczestniczyły także
w zajęciach plastycznych, sportowych, rekreacyjnych na terenie Domu Parafialnego jak również na hali sportowej, placu zabaw przy szkole Podstawowej
w Marcinkowicach.
W czasie trwania półkolonii nasi podopieczni uczestniczyli także w Liturgii
Mszy świętej z okazji I piątku miesiąca jak również w Adoracji Najświętszego
Sakramentu.
Z pewnością nie mogło by się to wszystko odbyć gdyby nie troska i pomoc
wielu osób, którym z całego serca pragniemy podziękować staropolskim Bóg
zapłać. Przede wszystkim ks. prałatowi Józefowi Babiczowi, ks. Andrzejowi
Kmieciowi, ks. Krzysztofowi Mirkowi, ks. Łukaszowi Pawełkowi. Paniom
wolontariuszkom Parafialnego Oddziału Caritas: Dorocie Czub, Annie
Uljasz i Alinie Chronowskiej. Naszym darczyńcom i sponsorom: Urzędowi Gminy Chełmiec, Diecezjalnemu Oddziałowi Caritas, Firmie George,
Gród, Pani Marii Chmielowskiej, Państwu Koseckim i wielu anonimowym
ofiarodawcom.
Opiekę pedagogiczną nad uczestnikami półkolonii sprawowali: ks. Krzysztof Mirek, p. Marianna Pilawska, p. Teresa Drzymuchowska, p. Grażyna Brdej
p. Anna Wieczorek, Marta Gródek- Piotrkowska, p. Mariusz Jop oraz wolontariuszki: Marzena, Monika i Agnieszka. M
Mam nadzieję, że dla dzieciaków był to mile spędzony czas, że zawiązały
sianowe znajomości, a może nawet przyjaźnie i, że ten letni , wakacyjny czas
na długo pozostanie w ich pamięci
Marta Gródek- Piotrowska
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IX Przegląd Dorobku Kulturalnego i Kulinarnego
Kół Gospodyń Wiejskich – Mała Wieś ’2014
W dniu 10.08.2014r. odbył się IX Przegląd Dorobku Kulturalnego
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich – Mała Wieś ’2014
Już po raz dziewiąty gospodynie z gminy Chełmiec stanęły w szranki
i konkury artystyczno – kulinarne. Tegoroczna edycja odbyła się w niedzielę 10
sierpnia 2014 r. w Małej Wsi, gdzie prezentowały swój dorobek Panie z KGW
z Klęczan, KGW z Krasnego Potockiego, KGW z Marcinkowic i Stowarzyszenia
Gospodyń „Konwalia” z Małej Wsi. Kobiety co roku zaskakują widzów swoimi
niezwykłymi umiejętnościami i Komisja Artystyczna w składzie Zofia Skwarło
- regionalista, Aleksander Smaga - muzyk, MCK Sokół w Nowym Sączu oraz
Jan Mróz – Radny w Gminie Chełmiec, miała trudne zadanie, gdyż poziom był
bardzo wyrównany.
W konkursie programów artystycznych:
I miejsce i dyplom otrzymało KGW z Klęczan za scenkę „Medycyna ludowa”, trzy równorzędne II miejsca i dyplomy przyznano: KGW w Krasnem
Potockiem za scenkę „Przygotowanie koszyka wielkanocnego”, KGW w Marcinkowicach za śpiew ludowy oraz Stowarzyszenie Gospodyń „Konwalia” z Małej
Wsi za scenkę „Prace gospodarskie” - w którym to przedstawieniu mogliśmy
zobaczyć gosposie z „Konwalii” występujących razem na scenie z radnymi
i sołtysem z Małej Wsi - brawo!!!
W konkursie potraw regionalnych:
I miejsce i dyplom przyznano Gospodyniom ze Stowarzyszenia „Konwalia”
Małej Wsi za potrawę „Brajka – kasza razowa”, trzy równorzędne II miejsca
i dyplomy przyznano: KGW w Krasnem Potockiem za „zupę kminkową”,
KGW w Marcinkowicach za „Razowe piyrogi z kapustom i grzybomi”, KGW
w Klęczanach za „Klocojskie piyrogi z kisonom kapustom”.
W konkursie rękodzieła artystycznego:
I miejsce i dyplom przyznano KGW z Marcinkowic, trzy równorzędne
II miejsca i dyplomy przyznano: KGW w Krasnem Potockiem, KGW w Klęczanach oraz Stowarzyszeniu Gospodyń „Konwalia” z Małej Wsi.
W punktacji generalnej podsumowującej wszystkie konkursy przyznano:
I miejsce i nagrody rzeczowe dla gospodyń z KGW w Klęczanach.
Dwa równorzędne II miejsca i nagrody rzeczowe otrzymały KGW
z Marcinkowic i
Stowarzyszenie Gospodyń „Konwalia” z Małej Wsi.
III miejsce i nagrodę rzeczowa otrzymują gospodynie z KGW w Krasnem
Potockiem.
przedruk z internetowej strony parafialnej
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Ciężar Krzyża
„ Początkiem każdego dzieła – słowo,
a przed każdym działaniem – myśl.”
Mądrość Sarycha,37.16
Naszym dziełem, zbawienie w krzyżu, a ukrzyżowany Jezus jest najważniejszym wydarzeniem w historii zbawienia.
Jezus, umierając na krzyżu, odkupił grzechy ludzkości i otworzył bramy do Nieba.
Ukrzyżowanie, to straszna i trudna do
wyobrażenia śmierć, lecz wkrótce te męki
Jezusa na krzyżu zmieniają się w chwałę
Zmartwychwstania.
Dzisiaj, jak co roku, stojąc w obliczu
krzyża, będziemy się zastanawiać nad Jego
tajemnicą. Stawiamy wiele pytań, które
pozostają do tej pory bez odpowiedzi, lecz
w dalszym ciągu się z nimi stykamy. Spisujemy kolejne karty naszego życia, próbując zgłębić Jego Tajemnicę próbujemy
także poznać głęboki sens swojego życia,
śmierci, zmartwychwstania i właściwego
podejścia do świata. Stale zmagamy się
z tymi trudnymi pytaniami.
Wiemy że Chrystus przez swoją
śmierć wyzwala nas z grzechu, a przez
Zmartwychwstanie otwiera drogę do
naszego życia w wieczności. A krzyż to akt
odkupienia i symbol Jego Miłości, dlatego, niosąc krzyż wzniesiony nad światem,
bierzemy udział w zbawieniu świata, nie poddajemy się śmierci i cierpieniu,
lecz torujemy drogę do lepszego życia nie tylko sobie, lecz wszystkim, którzy
w Niego uwierzą. To właśnie niesiony przez nas Krzyż jest naszym nieodłącznym towarzyszem w codziennym życiu, czasem może to być brak pracy, brak
zrozumienia przez ludzi, krzyżem mogą być nasze problemy rodzinne, zawodowe, kłopoty ze zdrowiem. Krzyż oczywiście jest ciężarem ,ale krzyż niesiony
z Chrystusem nie załamie nas, właśnie nasze życie w krzyżu nabiera wartości,
to z krzyża czerpiemy siłę na pokonanie wielu trudności, krzyż daje nam moc
przetrwania codziennego życia, wiara w krzyż jest naszą siłą duchową i nadzieją.
Ta wiara pozwala nam zrozumieć, że przez nasze życie naznaczone krzyżami
mamy sobie zasłużyć na życie wieczne.
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W wielu przypadkach krzyż jest ciężarem, wydawałoby się nie do udźwignięcia, ale wspomnienie Jezusa w drodze na Golgotę może ten ciężar złagodzić.
Każdy z nas jest zaproszony, aby być Szymonem Cyrenejczykiem, bo my też
potrzebujemy pomocy i otrzymujemy ją, bo gdy przygnieceni jesteśmy naszymi
problemami odnajdujemy pomoc i nadzieję w spojrzeniu na krzyż.
Krzyż to wielka tajemnica, wypływa z niego nauka, że to On wyprowadza
życie ze śmierci, nadaje sens sytuacjom po ludzku absurdalnym ,że jest mocą,
obecny tam, gdzie zdaje się ,że Go tam nie ma być. Bóg w krzyżu jest najbardziej
obecny ze swoją miłosierną miłością i najbardziej nieobecny , bo niemożliwy do
przyjęcia przez człowieka w Jego prawdzie przekraczającej wszelkie wyobrażenia.
Widok Krzyża jest nam bliski a właśnie Święto Podwyższenia Chrystusowego
Krzyża zmusza nas do zastanowienia się nad jego tajemnicą. W tym dniu chcemy
uczcić Krzyż i podziękować Panu Bogu za wielką miłość Pana Jezusa do nas, za
Jego śmierć i Jego Zmartwychwstanie.
Ten dzień przypomina nam wydarzenia, jakie dokonały się w Jerozolimie.
Jeszcze trzysta lat po ukrzyżowaniu Chrystusa jego wyznawcy byli prześladowani, a za przyznanie się ,że jest się Jego wyznawcą, groziło więzienie lub śmierć.
Gdy władzę w Cesarstwie Rzymskim objął Konstantyn Wielki, zaprzestano
prześladowań chrześcijan, a cesarz przywrócił im wolność wyznania. Matka
cesarza Helena kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich
poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Na miejscu odnalezienia Krzyża wybudowano dwie bazyliki ; Męczenników /Martyrium/i Zmartwychwstania/ Anastasis/
zwana także Bazyliką Krzyża. 13 września 355 r odbyło się uroczyste poświecenie
i przekazanie obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września
uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego . Później przeniesiono to święto na
14 września, ponieważ tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża
na widok publiczny.
Na początku było Słowo …..Może w jakiś sposób odnosi się to do nas samych,
bo co w tym jest, że po przeszło dwóch tysiącach latach wierzymy w to, co się
wtedy stało. Jednak człowiek, wiedziony ciekawością, nadal nieudolnie próbuje
znaleźć dowody na istnienie lub na nieistnienie Boga, a pomimo to ciągle jest
w punkcie wyjścia. Chrześcijanie uwierzyli na „słowo”, nie tylko w to, że w Biblii
opisane wydarzenia są prawdą, ale także w to, że Bóg posłał Jedynego Syna, aby
w męczeńskiej śmierci na krzyżu zbawił nas, ludzi. Dlatego chrześcijaństwo bez
krzyża, bez tego probierza swej antytetyczności, a zarazem miejsca objawienia
się Bożej mocy, nie może być sobą i przestaje być przekonywujące, bo przestaje
być trwającym w historii ludzkości wydarzeniem paradoksalnej obecności Boga,
której po prostu nie da się wymyślić. I właśnie ta wiara pomaga nam żyć i cierpieć, stając się przez to coraz lepszymi, chociaż opieramy się tylko na słowach.
Zenon Tabor
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Błękitne kamienie
Jubiler siedział przy biurku i patrzył w roztargnieniu na ulicę przez witrynę
swojego eleganckiego sklepu. Jakaś dziewczynka podeszła do sklepu i przycisnęła
nosek do wystawy. Jej oczy w kolorze nieba zabłysły, gdy dostrzegła jeden z wystawionych przedmiotów. Weszła zdecydowanym krokiem i wskazała palcem
w kierunku wspaniałego naszyjnika z błękitnych turkusów.
- To dla mojej siostry. Może pan ładnie zapakować, bo to prezent?
Właściciel sklepu zmierzył małą klientkę wzrokiem pełnym niedowierzania
i zapytał:
- Ile masz pieniędzy?
Dziewczynka bez zakłopotania, wspinając się na palcach, położyła na ladzie
metalowe pudełeczko, otworzyła je i opróżniła. Wyleciał z niego bilecik, garść
monet, kilka muszli i kilka figurek.
- Wystarczy? - spytała z dumą - Chcę zrobić prezent dla mojej starszej siostry. Od kiedy nie ma już naszej mamy, ona ją zastępuje i nie ma nawet wolnej
chwili dla siebie. Dzisiaj są jej urodziny i jestem pewna, że ten prezent uczyni ją
szczęśliwą. Te kamienie mają taki sam kolor jak jej oczy.
Jubiler poszedł na zaplecze sklepu, wyniósł stamtąd wspaniały papier pakunkowy, czerwony i złoty i owinął nim troskliwie szkatułkę.
- Weź go - powiedział do dziewczynki. - Nieś ostrożnie.
Dziewczynka ruszyła, dumnie trzymając w ręku paczuszkę jak trofeum. Godzinę później weszła do sklepu piękna dziewczyna z czupryną w kolorze miodu
i przecudnymi, błękitnymi oczami. Położyła stanowczo na ladzie paczuszkę,
którą jubiler z taką starannością pakował, i spytała:
- Ten naszyjnik został kupiony tutaj?
- Tak, panienko.
- I ile kosztował?
- Ceny wystawiane przez mój sklep są poufne: przeznaczone dla klienta
i dla mnie.
- Ale moja siostra miała zaledwie kilka drobnych. Nie mogłaby nigdy zapłacić
za naszyjnik taki jak ten!
Jubiler wziął szkatułkę, zamknął ją wraz z jej zawartością, na nowo starannie
zapakował i oddał dziewczynie.
- Twoja siostra zapłaciła. Zapłaciła cenę wyższą niż ktokolwiek inny: oddała
wszystko, co posiadała.
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
Bruno Ferrero
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Opis eksponatów muzeum parafialnego
- ciąg dalszy
Pług konny jednoskibowy
Prototypem pługa konnego była socha. Socha to narzędzie rolnicze w całości
wykonane z drewna, które w średniowieczu służyło do orki. Socha zwykle była
ciągniona przez woły. Z biegiem lat zaczęto udoskonalać, montowano części
metalowe, aż powstał pług.

Pług – podstawowe narzędzie do wykonywania orki. Główną częścią pługa
jest grządziel do którego przymocowana jest słupica, odkładnica, lemiesz i płoza.
Na końcu grządziela przymocowane są rączki służące do prowadzenia pługa
przez oracza. Na wierzchu grządziela zamocowany jest specjalny grzebień do
zaczepienia koleśnicy. Na środku grządziela jest zamocowany specjalny nóż zwany trzusłem, służący do odcinania skiby przy orce bardzo głębokiej, szczególnie
zimowej. Grządziel przeważnie bywa wykonany z drewna, reszta elementów jest
stalowa. Do słupicy przymocowana jest odkładnica, a z przodu lemiesz służący
do podcinania gleby. Lemiesz to narzędzie tnące wymienne, wykonane z bardzo
twardej stali i hartowane. Płoza służy do właściwego prowadzenia pługa. Koleśnica
(kolca) to wózek dwukołowy, na którym zamocowana jest specjalna ramka, a w
niej podnoszona poprzeczka, która służy do regulacji grubości orki. Z przodu
koleśnicy przymocowany jest krótki dyszel zakończony hakiem do mocowania
orczyka konnego lub wagi. Może być jeszcze zamocowany specjalny półważek
zakończony hakiem, służący do zamocowania orczyka konnego w przypadku
orki jednym koniem. Pługi mogą być jednoskibowe jak również dwuskibowe z
tym, że dwuskibowe przeważnie bywają w całości wykonane ze stali i ciągnione
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przez parę koni. Pługi mogą być jeszcze bezkoleśne czyli ciągnione przez jednego
konia bez koleśnicy. Obecnie pługi konne bywają eksponatami muzealnymi lub
służą jako ozdoba do ogrodu.

Opracował: Leon Król
Współpraca: Kacper Gruca (wnuk)

I wojna światowa
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”
Myślę, że historia Polski jest bardzo ciekawa i dlatego trzeba czasami zajrzeć
do podręcznika czy ciekawej książki historycznej i odświeżyć swoje wiadomości
o pięknej przeszłości naszego narodu i naszej ojczyzny. Wielu jednak naszych
czytelników z takim stwierdzeniem się nie zgodzi, bo historia dla nich to tylko
daty, które trzeba było zapamiętać w szkole, powtarzając je do znudzenia. To
na pewno niezaprzeczalny fakt, jednak prawdziwemu Polakowi „pasuje” znać
chociaż parę dat z naszej przebogatej przeszłości, bo wiele z tych dat jest związanych z ważnymi wydarzeniami historycznymi, które miały znaczący wpływ
na „nasze dzisiaj” i na naszą wolność i niezależność.
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Gdy wspominamy pierwszą wojnę światową, to zaraz przychodzi nam na
myśl front zachodni, wojna pozycyjna, piekło, jakie rozgrywało się w okopach,
gazy bojowe pod Ypres i śmierć tysięcy żołnierzy, a huraganowy ogień z setek
dział kojarzy się nam z Sommą, czy też Verdun.
Z tego też powodu zapominamy, że pierwszy żołnierz zginął z rąk Kozaków
pod Tarnowskimi Górami, albo, że pierwsze próby z gazem bojowym Niemcy
przeprowadzili pod Bolimowem w styczniu 1915 roku. Na pewno też mało kto
dzisiaj wie ,że podczas pierwszej wojny światowej taki sam huraganowy ogień jak
pod Verdun, z setek dział słychać było w bitwie, jaka rozegrała się pod Gorlicami.
Przecież była to jedna z największych i najważniejszych bitew frontu wschodniego. Ta operacja gorlicka miała kolosalny wpływ na losy I wojny światowej, bo
praktycznie od niej zaczęła się klęska wojsk rosyjskich. Po klęsce pod Gorlicami
carska Rosja nie była zdolna do podjęcia większej akcji zaczepnej.
W ciągu kilku tygodni Rosjanie utracili całą Galicję, wkrótce potem Królestwo, Litwę, Kurlandie część Białorusi, Podole i Wołyń. Przełom pod Gorlicami
stanowi punkt zwrotny w całej wojnie na wschodzie i zapoczątkował serie klęsk
wojsk rosyjskich. Oczywiście łatwo jest wskazać przyczyny takich słabych
wiadomości w naszej polskiej świadomości historycznej o Wielkiej I Wojnie.
Przecież o wydarzeniach z lat 1914 – 1918 mówi się i pisze zazwyczaj w związku
z niezawisłością, która Polacy odzyskali po 123 latach rozbiorów. Nic w tym nie
ma dziwnego, że wojna światowa, o którą tak poetycko modlił się Mickiewicz,
umożliwiła odrodzenie państwa. Kiedy zaś mowa o zbrojnym udziale Polaków
w wojnie , potrafimy, i to nie wszyscy, przywołać jedynie Legiony Polskie, pomijając fakt ,że była to formacja, która walczyła po stronie państw pokonanych.
Wydaje się też ,że w pamięci przeciętnego Polaka nie ma miejsca dla czynu
zbrojnego w ramach wojsk Ententy. Mało kiedy się słyszy , aby mówiono lub
pisano o trzech Korpusach Polskich utworzonych w armii rosyjskiej, jak również
o Armii Polskiej we Francji , która była najliczniejszą formacją w tej wojnie.
Bardzo różna jest pamięć mieszkańców wschodu i zachodu Europy. Dla
mieszkańców krajów zachodnich pierwsza wojna światowa jest wydarzeniem
żywym i ważnym, może nawet ważniejsza od wydarzeń drugiej wojny światowej,
w której nadal w jej cieniu żyją Polacy czy Rosjanie. Dla Brytyjczyków pamięć
o latach 1914 -1918 stanowi główny element społecznego wtajemniczenia, bo
wszystkie formy pamięci o pierwszej wojnie i wszystkich następnych, zwłaszcza
hołdu dla poległych, zawdzięczamy właśnie im. W styczniu 1915 decyzja brytyjskich władz dokonała przełomu w myśleniu o wojnie w ogóle i wydano rozkaz,
aby żołnierze Imperium, nawet szeregowcy, byli, jeśli jest to możliwe, grzebani
pod własnymi nazwiskami.
Od tego czasu skończyła się era anonimowych trupów żołnierzy lub pozostawiania ich bezimiennych na polu bitwy Rozpoczęła się era cmentarzy wojennych
zakładanych na polach walki, lub w jej okolicy. Cmentarze wojenne bardzo
wrosły w krajobrazy Francji czy Belgii, a także można je oglądać w południowej
Polsce, bo armia pruska i austro-węgierska przyjęła tę innowację po Brytyjczy-

32

Nasza Wiara 9/2014

kach. Wyjątek stanowiła Rosja sowiecka , która chciała wyprzeć pierwszą wojnę
światową z pamięci historycznej , wyrzucić ją z niej lub bezwzględnie potępić
jako bezsensowną imperialistyczną awanturę.
W przeciwieństwie do innych państw, rząd carski nie tworzył cmentarzy na terytoriach objętych działaniami wojennym, ale żołnierze rosyjscy byli chowani na
nekropoliach budowanych przez władze austriackie czy pruskie. Dzisiaj miejsca
bitew znaczy wiele cmentarzy, które na trwałe wrosły w nasz krajobraz. Budowali
je zwycięzcy, angażując talenty ludzkie i nie skąpiąc pieniędzy. Eksponowali swoje
zwycięstwo okupioną śmiercią dziesiątek tysięcy istnień ludzkich, a na tablicach
nagrobnych niemało jest polskich nazwisk. My, Polacy, musieliśmy walczyć
w obcych mundurach, walcząc po obu stronach frontu, a Polak w mundurze
austriackim czy niemieckim musiał zabijać Polaka w mundurze rosyjskim. Do
dzisiaj można nawiedzać cmentarze wykonane przez Austriaków w 1915 roku,
czego przykładem jest cmentarz nr.352 w Marcinkowicach.
Tu na ziemi marcinkowickiej, obok lasu Pasternik spoczywają obok siebie
niegdysiejsi wrogowie, jedni pod krzyżem maltańskim, drudzy pod dwuramiennym . Żołnierska śmierć i cześć dla niej, miała pokonać nienawiść i zapomnienie
, niezależnie od rzeczywistej przynależności do któregoś z walczących obozów.
Bardzo wymowna jest też inskrypcja z tablicy na cmentarzu wojennym nr.275
w Brzesku; Wy, coście padli za Ojczyznę w boju, wróg czy przyjaciel- dokonawszy czynu, śpijcie złączeni w tej ziemi pokoju, zarówno zdobi was wieniec
wawrzynu”.
W historii Rosji pierwsza wojna światowa jest bardzo mało znana, bo
niknie w mroku rewolucji bolszewickiej i skrywa ją zmowa wielkiego milczenia, w polskiej historii pamięć o pierwszej wojnie ginie w blasku odzyskania
niepodległości .Rewolucja bolszewicka, wojna domowa i mity założycielskie
komunizmu, całkowite potępienie panowania ostatniego monarchy, oraz druga
wojna światowa, całkowicie pokryły w mrokach zapomnienia Wielką I Wojnę
światową 1914-1918. Tym bardziej nie było nigdy mowy o bohaterach , którzy
walczyli w armii carskiej. Te białe plamy w historii Rosji powstały na skutek
dążenia do manipulacji historią i umysłami ludzkimi. Było to dążenie nie tylko
do sfałszowania przeszłości, ale wprost wymazanie z niej faktów, zdarzeń i osób
w niej występujących, które były niewygodne dla bolszewików.
Na tym przykładzie, manipulowania i zakłamania historii, kolejny już raz
widać tragizm rządów komunistów sowieckich, którzy są naszym wschodnim
sąsiadem, a fakt zakłamywania historii też może być pouczający i dla nas Polaków.
Cień rewolucji bolszewickiej z 1917 roku zakrył, można powiedzieć całkowicie,
wcześniejszą historię Rosji, a samą pierwsza wojnę sprowadził do rangi wydarzenia, które było tylko wstępem do rewolucji. Wielkim dramatem Rosji jest
też brak pamięci o ofiarach i bohaterach wojny, w której oddało życie przeszło
półtora miliona żołnierzy armii rosyjskiej. Wielkie milczenie wobec tak dużego
dramatu, brak cmentarzy i pomników, brak zainteresowania ze strony władz i
następnych pokoleń sprawiają, że skrywane jest bohaterstwo, pozbawione uzna-
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nia, wspomnień i czci. Nic na to nie poradzimy, bo taka jest świadomość naszego
wschodniego sąsiada, raczej nieświadomość, która przechodzi obok wydarzeń,
jakby ich nigdy nie było ,a co na to prawda i historia……..?
Ona nie może być traktowana przewrotnie i nie można jej dowolnie interpretować, bo ona naprawdę była i pozostawiła wyryty swój ślad w świadomości
pokoleń, a naród rosyjski musi się ocknąć i sam zareagować na fałsz i obłudę,
jaką jest „karmiony”.
Pierwsza wojna światowa to narodziny nowego wieku, nie tylko w zwykłym
znaczeniu stuleci, to był nowy wiek zupełnie inny niż wszystkie poprzednie.
Mówiąc prosto, pierwsza wojna światowa, była po prostu pierwszą, niosła ze
sobą bagaż nowych doświadczeń, zjawisk i przeżyć. W pierwszej wojnie ujawniła
się nowość i nowoczesność we wszystkich wymiarach, od pola walki, z nowymi zdobyczami techniki i nowymi środkami prowadzenia działań wojennych,
której nie znały żadne wcześniejsze wojny. W świadomości pokoleń wiek XX
nie pozostawia jakichkolwiek złudzeń co do tego, że pierwsza wojna światowa
zostawiła spuściznę, którą nakreśliła ta Wielka Wojna, jej spadkiem były; rewolucje, trumf bolszewików, komunizm, narodziny faszyzmu, nazizm, wzrost
nastrojów nacjonalistycznych, kryzysy ekonomiczne i społeczne, dekolonizacja,
druga wojna światowa i ukształtowanie się globalnych obozów politycznych.
I wojna światowa zakończyła się podpisaniem bezwarunkowej kapitulacji
państw centralnych w Compiegne 11 listopada 1918 roku. Natomiast 18 stycznia
1919 roku w Paryżu rozpoczął obrady kongres pokojowy, którego celem było
stworzenie nowego ładu politycznego w Europie i świecie. Po kilkumiesięcznych
obradach w dniu 28 czerwca podpisano w Wersalu traktat pokojowy z Niemcami,
stwierdzający winę Niemiec w wywołaniu wojny światowej.
Rozpoczęcie II wojny światowej to efekt wydarzeń, który naruszały ustalony
porządek ustaleń wersalskich. Wysuwane ciągle przez Niemcy postulaty stwarzały nieustannie zagrożenie układu pokojowego w Europie. Również wzrost
aspiracji terytorialnych ZSRR i Japonii we wschodniej Azji komplikował sytuację
pokojową w tym rejonie. Skłonności imperialne i nacjonalistyczne były wzmacniane doktrynami ideologicznym. Głoszono tezy o wyższości rasy germańskiej
i konieczności likwidacji ras niższych. Zapowiedzią nadchodzącego konfliktu był
tez wzrost nastrojów nacjonalistycznych i dążeń ekspansyjnych ze strony państw
Osi, wyrażających się w aneksji Mandżurii przez Japonię we wrześniu 1931roku.
W Hiszpanii trwała wojna domowa, w której starły się interweniujące państwa
faszystowskie i Francja, Meksyk, Brazylia oraz ZSRR Józefa Stalina. II wojnę
poprzedziły agresywne zachowania III Rzeszy rządzonej przez Adolfa Hitlera.
Za datę rozpoczęcia wojny przyjmuje się 1 września 1939 roku atakiem na
Polskę przez Niemcy. Ten największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający
do 8 maja 1945 roku, obejmuje swym zasięgiem prawie całą Europę, wschodnią
i południowo – wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu
i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce
i Ameryce Północnej oraz Azji.
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Po zakończeniu II wojny światowej los Europy zależał w głównej mierze od
USA i ZSRR, które w Jałcie podzieliły Europę na blok wschodni i blok zachodni. W ten sposób Zachód sprzedał Polskę i pozostałe kraje Europy środkowo
– wschodniej Rosji Sowieckiej, której przewodził Józef Stalin.
Ta zależność od Sowietów trwała nieprzerwanie do 1989 roku, takie były
skutki konferencji pokojowej w Jałcie.
Zenon Tabor

Jesień w polu i w życiu
Wrzesień to już prawie jesień, żegnamy słoneczne ciepłe dni lata, chociaż
jak co roku było ich za mało i witamy złotą polską jesień. Promienie słońca nie
grzeją już tak silnie jak w czasie lata, noce są też zimne. Skończyły się wakacje,
czas „leniwego wylegiwania” na ciepłych słonecznych plażach, wracamy do
rzeczywistości, do nauki, do pracy, do swoich codziennych obowiązków. Na
samą myśl, że to co dobre już się skończyło, ogarnia nas smutek i żal, żałujemy,
ale mamy nadzieję, że przyroda będzie dla nas łaskawa i znowu powróci piękne
słoneczne lato.
Jesień to szykowanie się przyrody do snu, zachodzące wcześnie słońce
oznacza koniec słonecznej i życiodajnej energii. Ten czas jesieni to okres zbiorów plonów z sadów i pól, to bilans wysiłku rolnika, to podsumowanie jego
całorocznej pracy. To czas, kiedy przyroda przygotowuje się do zimy, a ludzie
zbierają plony i robią zapasy/dzisiaj to supermarkety są dawnymi piwnicami
i chłodniami żywności/ na nadchodzące zimne, ciemne i długie dni. Czas
rozpoczynający  przygotowania się przyrody do zimy pod różnymi nazwami
obchodziło się od wieków. Dawniej to było Święto Żniw lub Święto Plonów.
Bywało, że  nazwano je Świętem Wody, Winobraniem, czy też Dożynkami
Dożynki, Święto Plonów, to etniczne święto Słowian, przypadające na
równonoc jesienną, z 22 na 23 września, to czas, gdy dzień i noc zrównuje się ze
sobą. Nasi przodkowie uznali, że czas równowagi między światłem a ciemnością
to dobry moment, aby podziękować za wszystko, co przyniosły minione miesiące. Zwyczaj ludowy Słowian, zwany w różnych stronach Polski wyżynkami,
obżynkami, wieńcem związany był pierwotnie z kultem roślin i drzew, później
z pierwotnym rolnictwem. W XVI wieku dożynki pojawiły się na dworach
majątków ziemskich. Właściciele majątków ziemskich urządzali dożynki dla
żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę, to święto dożynkowe było ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Z czasem obrządkiem żniwnym  stał się wieniec
wykonany z kłosów zbóż i chleb upieczony z nowego ziarna.
W ceremonii dożynkowej najważniejsze miejsce przypadało zawsze wieńcowi, który nazywano plonem, ponieważ symbolizował wszystkie zebrane
plony i urodzaj. Wieńce miały przeróżne kształty, jednak zawsze były kłosy z
przepiórki1 i nie młócone ze wszystkich zbóż, a oprócz nich owoce jarzębiny,
jabłka, warzywa i kwiaty. Sztuka wykonywania wieńców nie tylko przetrwała
1		Kępa lub pas niezżętego zboża, który jakiś czas pozostawiono na pustym już polu
dla ciągłości wegetacji zbóż.
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do dzisiaj, ale nawet się bardziej rozwinęła. Współczesne wieńce są niejednokrotnie dziełami sztuki wykonane z płodów ziemi  Tradycyjnie w dniu dożynek
wieniec niesiono najpierw do kościoła do poświęcenia, po poświęceniu ważnym
elementem było wręczanie tego wieńca gospodarzowi dożynek Obecnie dożynki
maja charakter ludowy i religijny. Dożynki stały się wyrazem kultu Maryjnego
żywego w środowisku wiejskim. Matka Boska jest patronką wielu przełomowych
chwil roślin rolniczego trudu. /25 marca święto zwiastowania Matki Boskiej,
święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny - 31 maja, święto Matki Boskiej
Zielnej i 8 września i święto Matki Boskiej Siewnej./  
To zjawisko ze świata przyrody stawia nam pytanie, jakie plony przez ten
rok przyniosło nam nasze życie. Czy moja praca nad sobą  i praca dla innych
dała jakiekolwiek efekty, czy zaowocowała, czy też przez nieumiejętne pielęgnowanie nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Myślę, że nie umiemy sobie
odpowiedzieć z całą szczerością na to pytania, jednak będzie już dobrze, gdy potrafimy z wdzięcznością  patrzeć na te zbiory, które już zebraliśmy, a wyciągnąć
pozytywne wnioski również z niepowodzeń. Cząstką naszego życia są wzloty
i upadki, jasne i ciemne strony naszej egzystencji. Musimy być wdzięczni za
jedno i drugie, ponieważ na sukcesach i porażkach człowiek całe życie się uczy.
Jest raczej pewne, że każdy z nas chwali się sukcesem i przyzna się do tego, że
to właśnie jego wkład i zasługa, bo sukces to jasna strona naszego życia. Życie
przynosi fortunę i powodzenie, gdy żyjemy w harmonii z sobą i całym społeczeństwem, a sukces jest obietnicą powodzenia w życiu. Jednak dobrze jest, gdy
czasem oglądamy się za sobą  wstecz i z wdzięcznością i skromnością i patrzymy
na swoje sukcesy, bo gdy dotyka nas porażka, zostajemy zawsze sami ze swymi
problemami. Dlatego ważne jest, aby z godnością przyznać się do niepowodzeń
i umieć to z szacunkiem przyjąć, bo wartość każdego z nas nie zależy tylko od
sukcesów, ale również od tego, w jaki sposób znosimy to, co nam się przytrafi.
Jesteśmy świadomi tego, że nie samymi sukcesami jest usłane nasze życie, bo
nie jest to możliwe z wielu powodów, a przecież porażka tez jest częścią naszego
życia. Porażka jest tym, czym nie możemy się chwalić, ale porażki  powinny
być dla nas impulsem do „wyprostowania” naszego życia, stawiając przed nami
pytanie, czego właściwie chcemy od życia i kim naprawdę jesteśmy, czy dojrzeliśmy do życia. Przecież życie każdego z nas zależy nie tylko od sukcesów czy
też czynów, lecz również od tego, w jaki sposób znosimy to, co nam się przytrafi
Nie zawsze zwycięzcą jest ten, co zwyciężył, jak również nie zawsze jest
przegranym  ten co przegrał. Bez gotowości do przegrania lepiej nie podchodzić
do żadnej rywalizacji, bo uczciwy zwycięzca szanuje przegranego, a uczciwy
przegrany gratuluje zwycięzcy. Tak powinno być, a jak jest …...? Czy umiemy
pogratulować zwycięzcy, gdy jesteśmy przegrani.?
Melancholia, co ona potrafi sprawić, kiedy myśli się o jesieni, nie tylko  
życia, chociaż ta życiowa jesień może być też, słoneczna lub deszczowa, a owoce
zebrane mogą być cierpkie i kwaśne, bo brakowało im słońca, lub będą  soczyste
i słodkie, bo zostały ogrzane promieniami jesiennego słońca. Trzeba po prostu
żyć, trzeba cieszyć się chwilą tu i teraz, trzeba być wdzięcznym losowi, za te
najpiękniejsze chwile, a tych nie kupimy za żadne pieniądze, bo są za darmo,
tylko trzeba ich umieć szukać, a to już nie jest takie trudne.
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Melancholia, tęsknota, smutek, zniechęcenie
Są treścią mojej duszy... Z skrzydły złamanemi
Włóczy się jak zbarczone żurawie po ziemi.
Cóż, że zrywa się czasem i wzlatuje w górę
Z smutnym krzykiem tęsknoty do sfer, kędy słońce,
Nieśćmione wyziewami ziemi, jasno gore
I gdzie szumią obłoki z wiatrami lecące?...
Złamane skrzydła lecieć nie zdołają długo,
Myśl spada i pierś rani o głazów krawędzie,
I znów wlecze się, znacząc krwi czerwoną strugą
Ślady swej ziemskiej drogi - i tak zawsze będzie.
Z zamyślenia - Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Zenon Tabor

Kresy pod okupacją sowiecko - niemiecką
Kolejna już 75 rocznica tragicznego dla Polski września 1939 roku, ożywia we
wszystkich Polakach nie tylko wspomnienia, lecz również zmusza do spojrzenia na tamte
wydarzenia z perspektywy teraźniejszości, z zupełnie innej epoki dziejowej. Wszyscy
wiemy, że wtedy na Polskę równocześnie napadło dwóch odwiecznych wrogów, sąsiad
z Zachodu i ze Wschodu. Na przestrzeni dziejów Europy nigdy jeszcze nie zdarzyło się,
aby na jedno państwo dokonały agresji równocześnie dwóch wrogów. Uzasadnienia
napadu na Polkę agresora niemieckiego z Zachodu były nieprawdziwe i obłudne, pozbawione jakichkolwiek racji. Dlatego jeszcze w dniu rozpoczęcia wojny 1 września
1939 roku, Polacy szukali nadal sprzymierzeńców z Zachodu, zdając sobie sprawę, że
sami nie obronią granic Rzeczypospolitej. Polacy już niejednokrotnie doświadczyli na
„swojej skórze” obcą agresję, nigdy nie otrzymując pomocy od sojuszników i dlatego
nauczeni tym smutnym doświadczeniem, zdawali sobie sprawę, że walkę, jaką musieli
podjąć, teraz muszą prowadzić sami. Jednakże Polacy zjednoczeni we wspólnej obronie
tak niedawno zdobytej wolności wiedzieli, że „są bramą”, która powstrzymuje przed
wrogiem Europę, przed wrogiem, przed którym broniła się teraz sama Polska. Jednak
przywódcy mocarstw zachodnich nie zdawali sobie sprawy, że Polska tak rozpaczliwie
broniąc się przed hitlerowskimi Niemcami, broni także ich granic, i pomimo że Zachód był
związany z Rzeczpospolitą układami o wzajemnej pomocy nie udzielił Polakom wsparcia
militarnego.1
Hitler, przywódca niemiecki, w jakiś sposób próbował uzasadnić swoja agresję na
Polskę, ale Stalin, prowodyr sowiecki, nie potrzebował żadnego pretekstu, aby dokonać
agresji na sąsiada, tylko napadł na niego bez wypowiedzenia wojny, zadając zdradziecki
1

W dniu 25 sierpnia 1939 roku podpisano Polsko–brytyjski pakt o wspólnej obronie
przeciwko agresji niemieckiej. Zawarcie tego paktu miało miejsce po przekazaniu Francji i Anglii przez Polskę kopi maszyny do czytania tajnego niemieckiego wojskowego
szyfru „Enigma” rozszyfrowanego przez Polaków.
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cios w plecy. Pomimo tego Rzeczypospolita broniła się przez 5 tygodni przed dwoma
agresorami, tyle samo co mocarstwo francuskie, które militarnie wspierała Anglia i wiele
tysięcy polskich żołnierzy.
Pierwsze uderzenie na Polskę, na nasze Kresy przez odwiecznego wroga Rosję
w dniu 17 września 1939 roku nastąpiło o trzeciej nad ranem na najdalej wysunięte na
wschód placówki Rzeczypospolitej bronione przez Korpus Ochrony Pogranicza Czortków,
bandyci sowieccy zajęli również Podwołoczyska, Skałę i Husiatyń. Słabo uzbrojeni
żołnierze pod dowództwem podpułkownika Marcelego Kotarby podjęli nierówną walkę,
broniąc z determinacją napadniętą Ojczyznę przed korpusem sowieckim. Bohaterstwo
zaledwie kilkuset żołnierzy KOP, teraz po latach milczenia i utajniania prawdy, można
porównać do żołnierzy broniących Westerplatte.
Agresja Rosji skoordynowana z ofensywą niemiecką była konsekwencją zawartego w Moskwie traktatu niemiecko – sowieckiego z dnia 23 sierpnia 1939 roku, bo już
od pierwszego dnia rozpoczęcia wojny stacje radiolokacyjne naprowadzały samoloty
Luftwaffe na pozycje Polaków na wschód od Wisły. Ta agresja sowiecka, ten napad
przez wschodniego sąsiada na Polskę, przez „imperium zła,” jakim od wieków jest
Rosja sowiecka, był planowany przez dyktatora tego zbrodniczego, totalitarnego i ludobójczego państwa, Stalina. Despota tego imperium - Stalin, wraz z Leninem planował
likwidację naszego państwa w listopadzie 1918 roku. Teraz 17 września 1939 roku
marzenia o wymazaniu Polski i całej Europy z mapy świata miały się zrealizować. Polska
miała być i była pierwszą ofiarą tego zbrodniczego, dokładnie sprecyzowanego planu
totalitarnego ludobójstwa. 17 września 1939 rozpoczęła się okupacja sowiecka, wraz
z z czerwonoarmiejcami na teren Kresów wkroczyły grupy operacyjne NKWD, których
celem było zakładanie struktur aparatu bezpieczeństwa przy równoczesnym zakładaniu
agentur terroru. NKWD likwidowała wszelkie przejawy oporu wobec władzy sowieckiej,
oczyszczała tereny z wrogiego elementu, oraz dokonywała aresztowań osób podejrzanych
o wrogą działalność. Natomiast „normalni czerwonoarmiejcy” dopuszczali się licznych
dewastacji, gwałtów i grabieży na zajętych terenach. W takich działaniach czynnie pomagali im miejscowi komuniści żydowskiego lub ukraińskiego pochodzenia, wyrażając
w ten sposób swoje poparcie dla poczynań sołdatów i władzy komunistycznej.
Do antypolskich wystąpień ze strony Ukraińców dochodziło już wprawdzie
w pierwszej połowie września 1939 roku, jeszcze przed agresją sowiecką na terytorium
państwa polskiego. Jednak te akty szczególnie wzmogły się po 17 września 1939 r pod
wpływem propagandy prowadzonej przez agresora, której celem było osłabienie czy tez
uniemożliwienie ewentualnego oporu polskiego. W tym czasie nasiliły się zabójstwa oraz
rabunki, rozbrajanie pojedynczych i małych grupek żołnierzy, oddawanie w ręce NKWD
liczących się w życiu społecznym osób, zastraszanie i poniżanie Polaków. Częstym zjawiskiem były napady dużych grup uzbrojonych Ukraińców na pojedynczych żołnierzy
polskich powracających do domów i małe grupki żołnierzy polskich maszerujących na
Zachód lub wycofujących się w kierunki granicy z Rumunia i Węgrami. Żołnierze byli
przez Ukraińców rozbrajani, obdzierani z mundurów i mordowani.
Od 17 września 1939 roku powstawały tzw. „komitety” ukraińskie , które wykonywały u Polaków rewizje i przy okazji grabiły mienie aresztowanych, które przekazywano
NKWD. Pomoc Ukraińców NKWD w aresztowaniach Polaków i wskazywanie osób do
deportacji w głąb Związku Sowieckiego miała miejsce także w latach 1940 -1941 roku.
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Ten zdradziecki napad na Polskę przez Sowietów nie osłabił woli walki żołnierzy
polskich, którzy nadal walczyli w obronie Grodna, Wilna i Podola, bitwy z sowieckim
najeźdźcą trwały nadal pod Tomaszowem Lubelskim, pod Szackiem i Wytycznym. Polscy
żołnierze bronili Lwów i Brześć oblegany wspólnie przez Rosjan i Niemców. Ostatni bój
w dniach 4-6 października 1939 roku w obronie Polski stoczyła grupa operacyjna „Polesie”
pod dowództwem generała Franciszka Kleeberga2 stoczona pod Kockiem przez dywizje
sowieckie i niemieckie. Podobnie jak na Westerplatte, gdzie padły pierwsze strzały rozpoczynające II wojnę światową , tak bój pod Kockiem, gdzie był wtedy kawałek wolnej
Rzeczypospolitej broniony przez żołnierzy Wojska Polskiego obydwa te miejsca stały się
symbolem polskiego tragicznego września.
To właśnie pod Kockiem żołnierze polscy po wystrzeleniu ostatniego pocisku, poddali
się wrogowi 6 października 1939 roku . A w zdobytych miastach polskich w Białymstoku,
Brześciu czy Przemyślu wojska czerwonoarmiejców i wojska niemieckie odbywały wspólne „defilady zwycięstwa” Natomiast w Krakowie w utworzonym konsulacie sowieckim,
obok siedziby gubernatora Hansa Franka, NKWD i gestapo wspólnie ustalały szczegóły
ludobójstwa niemieckiego i sowieckiego.
Do niewoli sowieckiej dostało się tysiące funkcjonariuszy KOP, policji, straży więziennej i generałów Wojska Polskiego. Wielu z nich wkrótce stanęło z rękami skrępowanymi
drutem kolczastym z kneblem w ustach nad dołami Katynia, Charkowa i Miednoje. Jednak
prawdziwą ilość ofiar ludobójstwa sowieckiego nadal kryją moskiewskie archiwa, do
których Sowieci konsekwentnie odmawiają dostępu. Wydaje się bowiem, że zbrodnie
kremlowskie są jeszcze bardziej straszliwe niż sobie to wyobrażamy, a kłamstwa rosyjskiej propagandy są już tradycyjnie mroczne i oszczercze, o czym obecnie możemy się
przekonać.
Chociaż Polska nigdy nie skapitulowała, to i tak nasi odwieczni wrogowie ogłosili
jej wymazanie z mapy i raz na zawsze likwidacją jako państwa – pokracznego bękarta,
jak to określił premier Rosji, Mołotow.
Zdziesiątkowani mieszkańcy Kresów II RP przeżyli dwie okupacje, sowiecką i niemiecką, oraz trzy ludobójstwa: sowieckie, niemieckie i najokrutniejsze w naszych dziejach – ukraińskich szowinistów. W tym czasie Polacy byli poddawani różnym represjom
i prześladowaniom, więzieniom i zsyłkom na Sybir oraz byli mordowani.
Ludobójstwo banderowskie na ludności polskiej Wołynia i Małopolski wschodniej
z różnym nasileniem trwało od września 1939 aż do 1947 roku, kiedy to operacja Wisła
położyła kres morderstwom również na obszarach południowo-wschodnich powojennej
Polski, już pozbawionej przecież, decyzją zwycięskich mocarstw (Jałta), dawnych kresowych ziem, do których rościli pretensje ukraińscy pomocnicy III Rzeszy.
Jak wielu Polaków jeszcze pamięta co oznacza słowo Kresy? Bo przecież Kresy to
słowo-symbol, mityczny i magiczny, Kresy to słowo-klucz do dziejowej skarbnicy dziedzictwa kulturowego Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie na Kresach ścierały się interesy
różnych państw i narodów, Wschodu i Zachodu. To wrzący tygiel i współistnienie ras,
kultur i religii, w ciągłym zagrożeniu i walce kształtowały się u mieszkańców tych ziem
patriotyzm, honor i godność narodu.
2

Generał Franciszek Kleeberg zmarł w niemieckim obozie jenieckim Weisser Kirsch
k. Drezna 5 kwietnia1941 r
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Kresy dały naszej ojczyźnie królów, sławnych wodzów i mężów stanu, poetów,
pisarzy, uczonych – twórców kultury o światowej sławie. / dynastia Jagiellonów, Juliusz
Słowacki, Kornel Makuszyński ,Artur Grottger, Teodor Axentowicz, Zapolska , Konopnicka,
Piotr Skarga, Ignacy Mościcki, Jan Ignacy Paderewski,, Edward Rydz-Śmigły i wielu,
wielu innych./ Wielu bohaterów narodowych, a także błogosławionych i świętych. Na
Kresach rodziła się i kształtowała demokracja i koegzystowało społeczeństwo obywatelskie. W krótkim ujęciu tematu nie sposób wymienić wszystkich skarbów dziedzictwa
kulturowego. To tylko refleksja nad złożonością naszej trudnej i chlubnej historii. A jak
się ma do tego działalność pseudopolityków i mediów, próbujących wymazać z pamięci
narodu Kresy, bez których jakże uboższą byłaby nasza historia?
Historia zawsze powinna być prawdziwa, niezakłamana i nieobłudna ,dlatego pamięć
o prawdzie historycznej winna być nigdy niezapomniana. Polacy pamiętają i prawdy
historycznej nigdy nie oddadzą, bo sprawiedliwość dziejowa wymaga prawdy, a prawda
jest niepodzielna, chociaż dla wielu jest niewygodna. Prawda o tragicznym wrześniu
1939 jest nasza Polska , a przeszłość jest zawsze elementem współczesności, bo nawet
jeżeli nie „żyjemy przeszłością”, albo ona nawet nas nie interesuje, to „echa” dawnych
wydarzeń, ciągle powracają, odzywają się w naszych czasach i nie pozwalają zapomnieć.

Zenon Tabor

Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona, wpadłszy
w ziemię, obumierają, aby wydać plon
(...) To część modlitwy, którą kapłan wypowiada poświęcając ziarno zbóż przynoszone
do kościoła przez rolników przeznaczone na tegoroczny zasiew w dniu święta Matki Boskiej
Siewnej. Święto Narodzin Matki Bożej w sposób szczególny pobudza nas do wdzięczności za ten wielki dar Bożej miłości. W takim dniu urodzin najbliżsi składają życzenia,
dają prezenty, a rodzina urządza przyjęcie, cieszą się w ten sposób z narodzin. Jednak na
temat narodzin Maryi jest bardzo mało przekazów. Na podstawie pism apokryficznych,
dowiadujemy się, że jej rodzicami byli święta Anna i święty Joachim, bardzo pobożne
starsze małżeństwo, lecz niestety bezdzietne. Niestety, bo brak dzieci w tamtych czasach
był uważany za karę Bożą, za grzechy przodków. Jednak niezbadane są wyroki Boskie,
bo Bóg postępuje według własnych zasad, niezgłębionych i niepojętych dla człowieka
i jakby na przekór człowiekowi z takiego starszego i bezpłodnego małżeństwa narodziła się
wybrana, Ta Jutrzenka zbawienia, umiłowana przez Boga, który Jej zaufał bezgranicznie
i która Boga nie zawiedzie. Narodziła się, aby przynieść światu Zbawcę, Króla Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, przyszła na świat, aby objąć nad Nim macierzyńską opiekę
i jako pośredniczka u Syna troszczyć się o nasze zbawienie.
Widzimy, jak wiele zależy od rodziców, jak wiara, zaufanie Bogu mimo, wydawałoby
się, nieuniknionej porażki życiowej, zdanie się na Boga wydało tak wspaniały owoc dla
samych rodziców i całego świata. W tym kontekście jest okazja, aby spojrzeć na małżeństwo, na problem planowania rodziny – może nie teraz, jak się dorobimy, to wtedy może
zdecydujemy się na dziecko - który został zredukowany do sprawy osobistej małżonków
albo osiągnięć sztuki lekarskiej.
Święto Narodzin Matki Bożej przypomina nam o tym, że człowiek nie jest wszechmocnym dawcą życia, lecz został zaproszony przez Boga do współpracy szczególnie
w dziedzinie przekazywania życia, którego początek jest w Bogu. To Bóg daje życie,
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wzrost, dojrzewanie, dokonując wielkich rzeczy tym, którzy Mu bezgranicznie zaufali.
Narodzenie NMP pozwala nam uwidocznić ważną rolę rodziców i chrześcijańskiego
dziedzictwa rodzinnego. Maryja była wychowywana w klimacie rodzinnego domu,
a rodzice Joachim i Anna dali dziecku wszystko co mogli, a przede wszystkim dar życia
poprzez łaskę osobistej wiary, wychowywanie w wierze, własna modlitwę i zawierzenie
siebie we wszystkim Bogu. A przecież musimy mieć świadomość, że jeżeli człowiek chce
naprawdę wykorzystać swoje szanse, to najlepiej zrobi, jeśli złoży swój los w Boże ręce,
uznać swoje życie jako dar Boży, za który jest odpowiedzialny i którego nie jest panem
czy właścicielem, ale tylko włodarzem. Przecież Bóg, który obdarował nas życiem na
swoje podobieństwo, myśli o każdym z nas i ma wobec nas zbawczy plan, który się
dokona w określonym czasie, miejscu i wspólnocie osób. Dopiero wtedy z tak ugruntowaną wiarą, nadzieją i miłością będziemy mogli wpatrywać się w Ikonę Matki Boskiej
Siewnej, którą Bóg wybrał w sposób szczególny na Powierniczkę i Zwiastuna Dobrej
Nowiny dla nas ludzi.
To święto wrześniowe uświadamia nam, że Maryja była zwykłym człowiekiem,
choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę i miała
też kochających rodziców, krewnych i znajomych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo
i pełna zawierzenia odpowiedź na głos Boży sprawiły, że „ ….będą Ją chwalić wszystkie
pokolenia”
W polskiej tradycji ludowej czcimy Święto Matki Boskiej Siewnej 8 września, wtedy
kiedy z pól zebrane są plony, a ziemia czeka na ziarno, które rzucone przez siewcę obumiera, aby wydać plon. Rolnicy kochają swoja Patronkę Siewna i wierzą, że tego dnia
na uśpiona ziemię szczeblami promieni słońca schodzi Matka Boża i ziarna po polach
rozsiewa, aby matka ziemia okryła ja tak, jak Jej dziewicze łono okryło samego ChrystusaSłowo Wcielone. Z symboliką ziarna możemy często spotkać czytając Pismo Święte, do
której to symboliki często nawiązywał Pan Jezus w swoim nauczaniu.
Ziarno już od starożytności wyróżniano, jako cud, bo chociaż małe i prawie niewidoczne, to jest wielką osobliwością w przyrodzie. Ziarno zawiera w formie zalążku wszystkie
elementy potrzebne do życia tej rośliny, jednak, aby nowa roślina mogła się rozwinąć, to
ziarno musi obumrzeć. Ziarno można traktować jako skrót przyszłości, bo to co nadejdzie,
ukryte jest w nim, ziarno zawiera w sobie obietnicę i nadzieję na przyszłość. Tak jak w tym
ziarnie zawarty jest cały potencjał przyszłości, tak również nasze życie z jego cierpieniami
i trudem trzeba widzieć w perspektywie wieczności. Niejednokrotnie wydaje się nam, że
życie to ciągłe cierpienia i udręka, a Bóg nie słyszy naszych próśb i wszystko co robimy
jest bez sensu i bezcelowe, jednak dopiero obfite żniwa pozwalają odkryć, że cierpnie
było owocne, że warto było dochować wierności Bogu i drugiemu człowiekowi. Patrząc
na Maryję, widzimy, że stała się Ziarnem wyrażając zgodę w zwiastowaniu, Ona dała
życie Zbawicielowi świata.
Wpatrzeni w Maryję, módlmy się za tych wszystkich, którym już brak sił, którym
jest brak nadziei.
Maryjo, Panno Siewna, pomagaj nam stać się ziarnem przynoszącym zdrowy, dobry
owoc.

Zenon Tabor
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W sprawie kolei żelaznej ciekawa
informacja z początku XIX wieku
Starania o budowę linii kolejowej Słotwina - Czchów - Marcinkowice k/N.Sącza.
(Alg 382 - Sprawozdanie., Lwów) 1908-10-18
L. s. 21.06/08                                    We Lwowie, dnia 18. października 1908.
Alg 382
Sprawozdanie
Komisyi kolejowej w sprawie petycyi Wydzialu Rady powiatowej w Brzesku
o zbadanie rentowności i wzięcie pod rozwagę potrzeby zbudowania linii kolejowej
Słotwina-Okocim - Marcinkowice.
Wysoki Sejmie!
Wydział powiatowy brzeski podnosi w swojej petycyi, że powiat brzeski jest płożony
niefortunnie pod względem komunikacyi kolejowej, kolej bowiem przecina wązki pas
północnej szęści powiatu, natomiast szeroko rozciągnięta część południowa powiatu
pozbawiona jest zupełnie drogi żelaznej. Mieszkańcy niektórych okolic mają, przeto 40
kl. do przebycia, zanim dostaną, się do najbliższej stacyi kolejowej.
Także gmina Czchów i kilkanaście gmin sąsiednich wniosła do Sejmu petycyęo przeprowadzenie kolei żelaznej od stacyi kolejowej Bochnia lub Słotwina-Brzesko względnie
Okocim do Nowego Sącza lub Marcinkowic w ten sposób, aby kolej ta szła przez grunta
miasta Czchowa i aby miasto to miało w pobliżu stacyę kolejową.
Dwie te petycye są między sobą zgodne, o ile rozchodzi się o linię Czchów Marcinkowice; natomiast petycya miasta Czchowa godzi się na to, ażeby linia ta zaczynała
się albo w Słotwinie, albo w Bochni, podczas gdy Wydział powiatowy brzeski żąda, żeby
kolej ta zaczynała się od stacyi Słotwina.
Wobec tego, że petycya miasta Czchowa tylko ewentualnie godzi się na linię Bochnia-Marcinkowice; dalej wobec tego, że gmina Czchów i okoliczne gminy przydzielone
są do starostwa, sądu powiatowego, urzędu podatkowego w Brzesku, a nie w Bochni
sądzi Komisya kolejowa, że może obie petycye traktować kumulatywnie.
Mieszkańcy Czchowa mają, dzisiaj do linii kolejowej w Słotwinie 26 klm., do stacyi
Gromnik 25 klm., do stacyi Marcinkowice 24 klm. do przebycia.
Wobec przynależności do starostwa i innych władz w Brzesku pierwsze z tych
połączeń przedstawia dla nich największą wagę. Ludność traci ogromnie wiele czasu i
pieniędzy na przebycie drogi do Brzeska, którą w razie połączenia kolejowego mogłaby
zrobić w jednej godzinie.
Okolica ta obfituje w płody rolne, w owoce, wikliny, kamieniołomy, a przedewszystkiem w drzewo. W Tymowej istnieje wielka i na export urządzona rzeźnia bydła.
Rzeka Dunajec płynąca pod Czchowem posiada olbrzymią siłę wodną, która dopiero
po podniesieniu się okolicy przez wybudowanie kolei możnaby należycie wyzyskać.
Olbrzymi browar w Okocimie zapewniłby tak że znaczne transporty piwa tej kolei, bo
dziś już wysyłka piwa w kierunku Sącza, daje znaczny zarobek właścicielom sprzężaju.
Z tych motywów Komisya kolejowa wnosi:
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Wysoki Sejm raczy uchwalić:
I. Poleca się Wydziałowi krajowemu, ażeby rozpatrzył projekt budowy kolei żelaznej
ze Słotwiny-Brzeska przez Czchów ku Marcinkowicom, względnie projekt linii Bochnia-Marcinkowice, tak pod względem technicznym jak pod względem rentowności i aby
o tem sprawozdanie Sejmowi przedłożył.
II. Petycyę gminy Czchów i gmin sąsiednich L. 2.106 uznaje się tem samem za załatwioną.
Przewodniczący:                              Sprawozdawca:
Skołyszewski.                                      Górski.
źródło: Alg 382 - Sprawozdanie L. s. 21.06/08 We Lwowie, dnia 18 października
1908 r.
Alegata do Sprawozdań Stenograficznych z Pierwszej Sesyi Dziewiątego Peryodu
Sejmu Krajowego Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem
z roku 1908. Alegat 382.(pisownia oryginalna)

Nadesłał Jacek Kwiatkowski

Ojczyzna polszczyzna
Dziś o mało uświadomionej części mowy, jaką jest partykuła czyli cząsteczka, czyli
wyrazek, który sam nie nosi treści, to znaczy nie nazywa ani rzeczy, ani czynności, ani
też cechy czy liczby, ale w połączeniu z innym wyrazem wzmacnia jego treść.
To wzmocnienie bywa nieraz złośliwe:
Rozważmy takie wypowiedzi:
Chodź tu
			
Zrób to 				
Nie zrobiłam tego 		

Chodźże tu
Zróbże to
Przecież nie zrobiłam tego

W wypowiedzi z partykułami zaznaczamy czasem niecierpliwość czy złość. W tym
wypadku wyrażamy też swą wyższość nad słuchaczem, panowanie nad nim. Intencję
tę podbudowuje brzmienie głosu, także gest, spojrzenie.
Wypowiedź może mieć także intencję dobrą, gdy chcemy kogoś obudzić, przyspieszyć jego reakcję.
Zawsze wypowiedzi towarzyszy kontekst czyli obudowa, tzn. sytuacja, gest, brzmienie głosu, które łagodzą niecierpliwość.
Partykuła wzmacniać może znaczenie wypowiedzi, wyrażać zachwyt, zdumienie,
radość, prośbę. Proponuję zatrzymać się nad znanymi wypowiedziami:
Zachodźże słoneczko
Znaszli ten kraj?
Macież wy odwagę?
Czyż nie piękniejsza nasza poczciwa brzezina?

Łucja Wróbel
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi, przez łaskę
chrztu świętego stali się:
03.08.2014 r.
Zuzanna Anna Firlej ur. Nowy Sącz zam. Klęczany
06.08.2014 r.
Andrzej Mateusz Świderski ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
10.08.2014 r.
Michał Orzechowski ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
Zuzanna Zofia Biel ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
15.08.2014 r.
Kaja Joanna Zajączkowska ur. Strzelce Opolskie zam. Ozimek
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych Siostrach Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
09.08.2014 r.
Jolanta Pokrywka i Krzysztof Biel
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Domu Ojca:
+ Władysław Krawczyk l.56 zam. Marcinkowice
+ Maria Zajączkowska l.59 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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