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Wakacje z Bogiem!
Zegar znowu zatoczył koło i nadszedł czas wakacji. Dla jednych to upragniony
czas odpoczynku, dla innych czas mozolnej pracy. Dobiegł końca rok szkolny i
za otrzymane dobro, zdobytą wiedzę, zdane egzaminy trzeba dziękować Panu
Bogu, bo przecież bez Niego nic nie możemy uczynić.
Emerytowany papież Benedykt XVI powiedział kiedyś takie słowa: W świecie,
w którym żyjemy, wzmocnienie ciała i ducha jest niemal niezbędne, zwłaszcza dla tych,
którzy mieszkają w mieście, gdzie warunki życia i jego nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało miejsca na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z przyrodą. Wakacje to
również dni, kiedy można poświęcić więcej czasu modlitwie, lekturze i rozważaniom nad
głębokim sensem życia, w pogodnej atmosferze, jaką stwarza życie rodzinne i przebywanie
z najbliższymi.
Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować sugestywnie piękno
przyrody, wspaniałą «księgę» dostępną dla wszystkich, dużych i małych. W kontakcie z
przyrodą człowiek widzi siebie we właściwych proporcjach, odkrywa, że jest stworzeniem,
małym a zarazem wyjątkowym, «zdolnym odkryć Boga», ponieważ jego duch otwarty jest
na Nieskończoność. Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie serce, dostrzega on
w otaczającym go świecie ślad dobra, piękna i Bożej Opatrzności, i niemal spontanicznie
otwiera się na uwielbienie i modlitwę. Teraz, gdy będziemy mieli więcej wolnego czasu, będzie można dłuższe chwile przeznaczyć na modlitwę, na medytację otaczającego nas świata.
W miesiącu lipcu, dokładnie 8 lipca, nasza parafia jak co roku będzie przeżywała całodzienną Adorację Najświętszego Sakramentu. W chwili ciszy możemy
samemu Jezusowi ofiarować swoje troski, problemy, nadzieje i podziękowania.
Starajmy się zatem skorzystać z tej szczególnej okazji, kiedy Chrystus pragnie
spotkać się z każdym z nas osobiście. Pamiętajmy, że modlitwa to dialog, a zatem
nie wystarczy przedstawiać Panu Bogu wszystkie swoje prośby, potrzeba również
ciszy, aby usłyszeć jego natchnienia, słowa, które kieruje bezpośrednio do nas.
Wakacje to czas odpoczynku ale nie od Pana Boga, o naszym Przyjacielu trzeba
zawsze i wszędzie pamiętać czy to w górach czy na morskich plażach. Przed
nami Rok Miłosierdzia, który zapowiedział papież Franciszek -nie zapomnijmy
w wakacje również o pierwszopiątkowych praktykach duchowych. Korzystajmy
zatem jak najobficiej ze skarbca Kościoła, aby Sakrament Pokuty i Pojednania,
Eucharystia przemieniały nasze życie każdego dnia.
Na czas wakacyjnego wypoczynku życzę jak najpiękniejszych chwil, słońca
i jak najmniej trosk dla wszystkich parafian.
Ks. Andrzej Kmiecik
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Czcigodny Księże Krzysztofie,
lipcowy Solenizancie,
od współredaktorów przyjmij
serdeczne
i szczere życzenia: Szczęść Boże!
Niech to zawołanie znaczy
wiele

Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Czekając na zielone światło przy
budującym się rondzie w Chełmcu, można
obserwować życie bocianów, o których
pisałem w poprzednim numerze „Naszej
Wiary”. W tym roku owe bociany mają
maksymalną ilość potomstwa. Cztery
małe główki bocianie raz po raz wychylają
się z gniazda, z niecierpliwością oczekując
na kolejne kęsy jedzenia. Jeszcze przez
ponad miesiąc ich rodzice będą zabiegać
o pożywienie dla nich. Potem dla bocianiej
młodzieży rozpocznie się kurs latania...
Można zauważyć też, że od jakiegoś
czasu ta rodzina bociania ma sublokatorów
- gdzieś w dolnej części bocianiego gniazda, jak w dawnej strzesze, czy może jak w
bajce telewizyjnej: „Przygód kilka wróbla
Ćwirka”właśnie zagnieździły się wróble,
które również kursują z dostawami pożywienia dla nieustannie głodnych piskląt.
I jeszcze jedna uwaga – wydawało
się, że bociany nie zniosą huku maszyn
pracujących przy budowie obwodnicy, ale
okazało się, że im to wcale nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, boćki nauczyły się
rozumieć mowę różnych współczesnych
hałasów – np. gdy słyszą w polu traktor,
to często zaraz lecą w jego kierunku, by

ze skib oranej ziemi wydziobywać myszy
polne, dżdżownice czy inne robaki. Tak
było w czasie tegorocznej wiosennej orki
przy plebanii. Na odgłos traktora, który orał
plebanijny ugór, przyleciał bocian z posesji
pp. Garbaczów. Tam i z powrotem maszerował za traktorem, żywiąc się świeżymi
robakami, by na koniec wziąć parę gałązek
na odnowę starego gniazda.
2. Podstawowym głosem w ptasim
wirydarzu na kościelnej górce jest śpiew
kosów, które śpiewają pięknie, ich śpiew
niesie się po okolicy, daleko. Kos śpiewa
jednak przede wszystkim rano i wieczorem.
Natomiast w ciągu dnia dyżur w ptasim
wirydarzu pełnią zięby. Pamiętam moje
pierwsze spotkanie z tym przesympatycznym ptaszkiem, przesympatycznym
nie tylko przez śpiew i bogate w kolory
upierzenie ale również przez to, że nie
jest to ptak płochliwy, często śpiewa w
niedalekiej odległości od człowieka, niekiedy odnosimy wrażenie, że wręcz szuka
naszego towarzystwa; ...aha, pierwszy raz
spotkałem ziębę w czasie służby woskowej
na słynnym poligonie w Drawsku. Zięba to
ptak niezmordowany w swoim śpiewaniu,
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potrafi śpiewać całymi godzinami, a robi to
po mistrzowsku. Dodam, że na zimę przylatuje do nas drugi gatunek zięby – zięba jer,
ma bardziej pstrokate upierzenie.
3. Z zimy na lato zostały przy kościele
jakżeż kolorowe szczygły. Pod koniec maja
miałem przyjemność spotykać ich uczące
się fruwania potomstwo. Szczygieł to też
niezwykły solista o niezwykle barwnym
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upierzeniu, dlatego często hodowany jest
w klatkach.
4. Szpaki w tym roku zrezygnowały
z drugiego lęgu, dlatego nie żerują na
lipcowych czereśniach, którymi zazwyczaj
karmią pisklęta. Niektórzy mówią, że brak
drugiego lęgu szpaków wróży wczesną
zimę. Zobaczymy...?

ks. Józef Babicz
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Pracowity Święty
kto na Krzysztofa rano się zapatrzy
będzie do wieczora w jego świętej pieczy
tragarzom ociera pot cieknący z czoła
uniesie też czasem bagaż gdy nad siły
introligatorom nie skąpi pomysłów
czuwa by modniarkom nie zabrakło pracy
farbiarzom… czy dzisiaj są jeszcze farbiarze
woźnicom na szczęście raźnie strzela z bata
kierowcom sekretnie dźwiga pedał gazu
górników przyucza równo stawiać stemple
gdy trzeba podeprze nadwątloną ścianę
stolarzom podpowie jak drewno się gniewa
cieślom - smukłość dachu rzeźbi z kalenicy
ogrodników uczy jak polubić krety
sprzedawcom owoców sprasza w krąg smakoszy
wonny towar chroni przed podstępem grzybów
podróżnym, turystom rozplątuje szlaki
przewodnikom grzecznie przemilcza omyłki
z pielgrzymami dąży wytrwale do celu
nad drogami w górach wstrzymuje lawiny
wielkim kataklizmom stawia mocne tamy
ogień wodę suszę naucza umiaru
uprawy osłania przed kąśliwym gradem
odsuwa śmierć nagłą zarazę i dżumę
zaś w niebezpieczeństwie przemienia się w tarczę
twierdze i fortece chroni przed upadkiem
(a bywa też czasem przed… konserwatorem)
Krzysztof dba o dzieci, chrześcijańską młodzież
żeglarzom biegaczom bywa wiatrem w plecy
marynarzom - drogą bezpieczną do portu
wzmacnia przęsła mostów nadwątlonych trudem
flisakom usuwa mielizny spod żerdki
strzeże Ameryki bezpieczeństwa Wilna
losów miast siedzących za stołami rzek
i… brodzi w Dunajcu – w herbie Gminy Chełmiec
w figurach obrazach zdobi baszty bramy
wejścia do kościołów i ściany kamienic
zwanych Krzysztofory…
katolicyzm klamrą spina z prawosławiem
łata ludzkie losy wrażliwości ściegiem

jemroz
2015
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1410
pagórki lesiste przecięte strumieniem
dęby rozłożyste na okraju dolin
między Łodwigowem Grunwaldem Stębarkiem
piętnastego lipca przed zachodem słońca
ku niebu płynęła już tylko Chorągiew
Królestwa Polskiego Wielka i znak Litwy
u stóp Władysława II Jagiełły
w pomroce śmierci w całunie krwi
leżała potęga Zakonu Krzyżaków
i kwiat rycerstwa Zachodniej Europy
pięćdziesiąt jeden chorągwi zdobytych
teutońskie tabory nieprzebranych bogactw
wystygłe bombardy porzucone kusze
potrzaskane kopie poszczerbione głownie
wozy z powrozami którymi Krzyżacy
pewni swego - wiązać chcieli polskich jeńców…
Ulrich von Jungingen bez świty i knechtów
bez przyłbicy, miecza, w zgliszczach własnej pychy
w pogniecionej zbroi pod stosami trupów –
w gardle krzyk zakrzepły w twarzy przerażenie
które Mszczuj ze Skrzynna wypisał mu mieczem
po królewskim licu stoczyła się łza
ciała pokonanych komturów rycerzy
w szacunku dla śmierci szlachetnym zwyczajem
wyprawił Jagiełło godnie do Malborka –
na zamku wysokim u Świętej Anny
spoczął - posępny w potęgi swej prochu
Wielki Mistrz Zakonu
*
przez polany wieków cwałuje konnica
rycerzom do boju z najeźdźcą wciąż pilno
proporce rozwija pieśń Bogurodzica
grzmi hasło bitewne: Kraków! - odzew: Wilno!
jemroz
2015
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Kącik patriotyczny
Obława Augustowska
Zbrodnia /…/ na polecenie najwyższych władz,
bez procesu sądowego. /…./
nazwałem ją „małym Katyniem”.

powiesz Polaku: nie można nie mieć
śladu na ziemi - własnej mogiły
jak ciasnej bramy w nieskończony błękit

(Nikita Pietrow „Memoriał”)

powiesz: nie wierzę!

ręce związane
kolczastym drutem, dół z zimną wodą stali na palcach by nie utonąć
z kamieniem godzin u skrwawionej szyi
bagnet kij pięści sowiecki bucior:
wybrańcy Moskwy - zdolni czekiści
najlepsza szkoła carskich siepaczy
kwiat barbarzyńców azjatyckiej hydry
wybite zęby złamane ręce
pęknięte szczęki, żebra i czaszki
wcześniej - kontrole aresztowania
pobicia gwałty rabunki mordy
nocne napaści na wsie puszczańskie
wnuków powstańców dzielnych styczniowych
wsie Starożyńców Kurianowiczów
przyleśne sioła Bohatyrowiczów…
pięćset dziewięćdziesiąt dwa życiorysy
z tysięcy osób aresztowanych ciał zamordowanych nie odnaleziono
zbrodnia na rozkaz Józefa Stalina
bał się przez Polskę jechać do Poczdamu
strach rozpaczliwie gasił we krwi
*
pusta jak oczy matki zabitych
mogiła w Gibach, a na niej krzyż
wyrosły z nazwisk polskich bohaterów
bezdomna pamięć nie ma już łez
jemroz 2015
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Odpust parafialny oraz 25 kapłaństwa
W dniu 14.06.2015r. odbyła się uroczystość odpustowa naszej parafii.Równocześnie była ta uroczystość powiązana z 25-leciem kapłaństwa ks. Janusza
Garbacza naszego Rodaka. Gratulujemy posługi i życzymy dalszego wytrwania
w trudnej ale szlachetnej pracy duszpasterskiej.
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Wiano królewny
Głośne po całym mieście nowiny:
Przybyli wielcy panowie;
Po ich odzieży poznać i mowie,
Że z obcej jadą krainy
Stoją na rynku, nieść skorą nogę
Nieś tę nowinę staroście;
Jeden do zamku pytał o drogę,
Może do króla to goście?
Bo zacni jacyś, ten co na przedzie
Mnogo ma srebra na sobie
A koń na którym ten starszy jedzie
Godzien przy króla stać żłobie
Takimi słowy gwarzą mieszkańcy
Budy, węgierskiej stolicy,
Bieżąc na zamek, kędy wysłańcy
Polskiej jechali ziemicy
Kiedy tak gwarzy, ciekawy lud
Tymczasem zacni ci goście
Starą ulicą w królewski gród
Wjeżdżali bramą po moście
I po stolicy biega nowina;
Księcia polskiego to posły
Wysłał ich książę aby dla syna
Oblubienicę przyniosły
Król Bela zasiadł w złotej stolicy
Młodziuchny przy nim Królewic
Śliczna królewna w ojca lewicy
Kinga z orszakiem swych dziewic
Zasłona z miękkich snuła się włosów
Na twarzy myślącej dziewicy;
W ręku paciorki miała z kokosów
Z obrazkiem Bogarodzicy
Weszli posłowie - schyleniem głowy
Oddali pokłon monarsze
I łacińskiemi przemówił słowy
Poseł, co lica miał starsze
Król Bela dobrą dał im odprawę

Tem się niemało radował
Że mir z sąsiadem krajowi sławę
I bezpieczeństwo rokował
Więc do królewny czoło swe nagnie
I rzecze: Boska w tem wola;
Bolesław ciebie za żonę pragnie,
Dobra z nim czeka cię dola
Liść dziewiczego zamienisz wieńca
Na diamenty, korony
Poseł nawiastkiem dziś nowożeńca
Z tobą on będzie złączony
Zatem wyprawę dłonie niewieście
Niech szyją we dnie i w nocyI rzemieślnika co w moim mieście
Przydać ku prędszej pomocy
I miła córko w posagu tobie
Dam srebra siedem tysięcy
Abyś w przystojnej była ozdobie
W nowej stolicy książęcej
Umilkł - i długo milczy królewna
Zdarzeniem zdziwiona nowem
Niby chce mówić, niby niepewna
Jakiem odezwać się słowem
Utkwiła w niebo ślicznych ócz dwoje
I mówi: Stań się twa wola Głos Boży płynie w to serce moje
Ustami ojca i króla
Więc ja ojcowską szanuję wolę
Pójdę w tę ziemię nieznaną
Aleć nie srebrem jaśnieć na czole
Inne przystało mi wiano
I posłów wzywa; Niechaj ogłoszą
Swojego kraju potrzeby
Ci mówią: Srebro - obcy nam znoszą
Za nasze miody i chleby
Garniem owoce z sadów i roli
Ni nam żelaza nie braknie
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Na jednej tylko zbywa nam soli
Ach soli naród nasz łaknie
A Kinga: królu, jeżeli z wianem
Masz twoją wyprawić córę
Z gór twoich solnych daj jedną górę
Oddam ją moim poddanym
Król rozśmieszony taką przemową
Odpowie: Dobrze me dziecię
Weź sobie górę, weź Stefanową,
W niej soli leży obficie
Na to królewna pierścionek zdjąwszy
Daje ten posłu znak niby
By na Stefana górze stanąwszy
Pierścionek w dno wpuścił szybu
Odjechał poseł- nim zaszedł dzionek
Wypełnił ten rozkaz pani
Cechę królewny, złoty pierścionek
Wpuścił do solnej otchłani
Wtem gdy się sprawił, wracał do Budy
Tak myśląc: Będzie miał król
I koszta wielkie i wielkie trudy
Z dala przewozić tę sól
Wraz się odbyły zwykłe obrzędyA Kinga z dziewic orszakiem
Na koniu strojnym w bogate rzędy
Polskim puściła się szlakiem
Przebywszy wielkie góry i wody
W mieście Wieliczką nazwanym
Witał się z żoną Bolesław młody
Kinga z swym mężem i panem
A odsłoniwszy dłoń z rękawiczki
Niby szukając pierścionka
Rzecze: Tu kopcie w rynku Wieliczki
Kopcie do zachodu słonka
Bolesław lubo nie pojął zrazu
Słów wymienionych znaczenia
Powtórzył słowa Kingi rozkazu
I kazał szukać pierścienia
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A lud jął kopać. Worów niemało
Ziemi wyciągnął ze studni
Gdy się motyka otarła z skałą
I kamień pod nią zadudni
Po ciężkiej pracy już z głębokości
Wydobyta na wierzch bryła
To sól, wykrzyknął naród z radości
Bo solna skała to była
Jeszcze się tłumy temu dziwiły
A Kinga znowu zaleci
Rozbijać bryłę i oto z bryły
Pierścień świecący wyleci
A Kinga rzecze: Węgierski król
Srebra i soli jest panem
Chciał córę ze srebrnym wyprawić
wianem
Kinga prosiła o sól
Król solną górę dał swojej córze
Dziś matce chrobrych Polaków
A Bóg rozkazał tej solnej górze
By sól przeniosła pod Kraków
Składając Bogu dzięki powinne
Naród niech dzisiaj się szczyci
Solą żywiły go kraje inne
Dziś solą inne nasyci
Adam Gorczyński
Udostępniła Aleksandra Potoczek
P.S.
Kinga to lipcowa solenizantka - w Starym Sączu wielki odpust
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W rocznicę śmierci generała Sikorskiego w Gibraltarze
Marian Jonkajtys
O Tobie
W kurzu bibliotek
Nie drzemią poematy…
KalendarzyCzerwienią
Nie zdobią Twoje daty…
W tysiącach szkół
Wierszyków
Pełnych euforii
O Tobie
Nie cytują
Panie od historii…
I dnia 4 lipca
W rocznicę wieści Hioba
O Twojej śmierci
Kraju
Nie spowiła żałoba…
A przecież
W mrocznej nocy
II wojny zawiei
Ty byłeś dla Polaków
Tą iskierką nadziei,
Której światłoWbrew nagłej Francji uległości
Wobec NiemcówNie dało zgasnąć
Polskiej państwowości
Młodziutkiej
Ledwo dwudziestoletniej…
To Tobie Premierze,
Naczelny Wodzu ArmiiJej młodzi żołnierze
Rozproszeni po świecie
W obozach
Za drutami
Zawdzięczają
Że znowu

Ojczyzny obrońcami
Stać się mogli
I bić się za Polskę
W mundurach…
Dzięki Tobie
Lotnicy polscy
Mogli w chmurach
W słynnej bitwie o Anglię
W niebo wznieść nadzieję
Że Polska nie zginęła
Że walczy
Że istnieje…
Ty… potrafiłeś ocalić
Dla sprawy Narodowej
Podziemny Ruch Oporu
W jednej Armii Krajowej.
I powstała jedynaZ Twojej inspiracjiNajwiększa armia świata
Walcząca w konspiracji…
Ty także generale,
Swoim niezwykłym czynem,
Podpisując układy
Z Majskim i Stalinem
Wyzwoliłeś
Tysiące Sybirskich niewolników
Zesłańców z rodzinami
Więźniów i łagierników…
Wdzięczni Bogu i Tobie
Za ten cud ocalenia
Z piekła głodu, obłudy
Śmierci i poniżenia
My Sybiracy
Modlitwą i pochyleniem Sztandaru
Czcimy Twą pamięć
W Rocznicę tragedii Gibraltaru…
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Modlitwa okrzyku
Wiesław Krawczyński
Matko Boska! - Gdy wyrzucano nas z rodzinnego domu,
		
Prócz Ciebie- nie było pożalić się nikomu
Matko Boska! - Gdy wieziono nas w pytajniki przyszłości w bydlęcych wagonach
		
wyrzucono szczep ludzki, który obok skonał
Matko Boska! - Módl się do Syna, przed naszym Panem!
		
Tak długo nas wiozą na wschód w nieznane
Matko Boska! - Bolesna! - czyż modlę się na darmo?
		
Wyrzucono mi niemowlę. Z braku pokarmu zmarło.
Matko Boska! - Zamamrotał więzień będący zamarzającym cieniem
		
Z tą modlitwą na oszronionych wargach dał ostatnie tchnienie
Matko Boska! - W zawale kopalni Workuty brzmiał ostatni krzyk ludzki w dramacie okrutnym
Matko Boska! - Łkało sieroce dziecię w stepie Kazachstanu
		
Zmarła mama! Ostatni promień życia mi zabrano!
Matko Boska! – Z sybirskiej tajgi, kołymskiego piekła, przyjm zew prochów,
którym młodość uciekła
Matko Boska! - Myślał żołnierz AK torturowany. Daj siłę, by nikt nie został
wydany!
Matko Boska! - Wołam dziś z dziękczynieniem, za życie powrót i ocalenie!
Matko Boska! - Módl się za nami w godzinę śmierci- amen!

Praca konkursowa szóstoklasisty Filipa Gibasa
w ramach konkursu o historii regionu
Marcinkowice, 22 listopada 2014 r.

Drogi Andrzeju!
Do napisania tego listu zabieram się już od kilku tygodni. Układam go w myślach, porządkuję, ale ciągle mi coś nie gra, wątki się plączą, fakty mylą, nie mogę
dojść do ładu sam z sobą. Ale może po kolei, bo pewnie nic z tego nie rozumiesz.
Zacznę od tego, że tegoroczne wakacje spędziłem w rodzinnym domu mojej
mamy. Jest to zwany przez nas wszystkich Stary Dom, który zbudowany został
przed II wojną światową. To jeden z najstarszych domów w naszej miejscowości
(nie licząc Dworu Morawskich, ale o tym później). Otóż, na strychu Starego
Domu znalazłem drewnianą skrzynię zamkniętą na stalową kłódkę i obitą metalową obręczą, do skórzanego paska była przyczepiona tabliczka „Skrzynia
Zawadzkiego”. Chciałem zapytać babcię czy mogę ją otworzyć, ale bałem się,
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że mi nie pozwoli i wtedy nieodwracalnie stracę coś, co mogłaby przede mną
odsłonić, no wiesz, jakąś tajemnicę, skarb, czy coś w tym rodzaju.
Nie miałem pojęcia czy moja mama i babcia znają zawartość tego kufra i czy
w ogóle wiedzą o jego istnieniu. Postanowiłem zatem działać na własną rękę, tym
bardziej, że dopiero co przeczytałem „Przygody Sherlocka Holmesa”. A więc,
powiedziałem sobie, „do dzieła” i otworzyłem skrzynię! Znajdowały się w niej
różnego rodzaju dziwne przedmioty, o których zaraz Ci opowiem.
Najbardziej zainteresowała mnie gruba opasła księga. Widniał na niej napis „Ilustrowana Kronika Polskich Legionów 1914-1918” zajrzałem do środka
i zobaczyłem czarno-białe zdjęcie jakiegoś pana o sumiastych wąsach. Rozpoznałem w nim marszałka Józefa Piłsudskiego. Przewróciłem kilka stron, na
każdej była jakaś fotografia lub opis działań wojennych. W końcu natrafiłem
na wzmiankę o Marcinkowicach. Było tam coś o bitwie Polaków i Austriaków
przeciw Rosjanom. Zszedłem ze strychu i zacząłem się pytać o to czy była tutaj
jakaś bitwa. Babcia odpowiedziała mi, że owszem walczył tutaj Józef Piłsudski
ze swoim Pierwszym Legionem przeciwko Rosjanom 5/6 grudnia 1914 roku.
Oznajmiła mi też, że groby poległych w tym starciu znajdują się na naszym
cmentarzu. Ubrałem więc kurtkę i poszedłem na cmentarz. Tam zobaczyłem
trzy obeliski. Na środkowym pomniku były wmurowane odłamki szrapneli,
na dwóch pozostałych pomnikach znajdowały się krzyże. Dowiedziałem się, że
spoczywają tam legioniści: Władysław Milko, Szczepan Wychorski, Jan Kajski,
Stanisław Trojanowski, Józef Warro, Władysław Kołodziej, Stanisław Mandrak,
Zygmunt Zaborniak oraz Mieczysław Tomasik, a także żołnierze austriaccy i rosyjscy. Wydawało mi się to dziwne, ale różne dokumenty, do których udało mi
się dotrzeć, potwierdziły, że w tej mogile pogrzebani zostali ci, którzy walczyli
na przeciwległych szańcach. Przypomniałem sobie wtedy fragment wiersza A.
Mickiewicza: „Tam i ci, co bronili – i ci co się wdarli
Pierwszy raz pokój szczery i wieczny zawarli”
Wyrecytowałem na głos te słowa i aż dreszcz przeszedł mi po plecach, pomyślałem, że to będzie moja cmentarna modlitwa. Odszedłem stamtąd, ale długo
krążyły w mojej głowie słowa „Reduty Ordona”
Najstarszymi pamiątkami schowanymi w innym kufrze okazała się gliniana
skorupa i kawałek żelaznego grotu. Dowiedziałem się, że skarby te znalazła ciocia
mojej mamy podczas prac polowych. Miałem pewne podejrzenia. W książce,
którą znalazłem w domu przeczytałem, że w Marcinkowicach były prowadzone
wykopaliska archeologiczne i odnaleziono tam ślady po kulturze łużyckiej. Tydzień później udało mi się pojechać z rodzicami do Krakowa – cel miałem już
dawno wyznaczony - Muzeum Archeologiczne! Moja radość nie miała granic,
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gdy w jednej z gablot zobaczyłem gliniane skorupy, a w drugiej groty (bardzo
przypominały moje znaleziska)opis eksponatów głosił, że pochodzą ze wsi Marcinkowice i datuje się je na czasy epoki brązu.
Inną pamiątkę stanowił medal. Mówię Ci, coś wspaniałego! Wyryty był
na nim napis: „POLONIA RESTITUTA 1920 rok”. Kiedy piszę te słowa leży
on na moim biurku i nie mogę się powstrzymać, by co chwilę go nie dotknąć.
Chyba boję się, że zniknie, albo, że to tylko sen. Od babci dowiedziałem się, że
należał on do pewnego filozofa czy teologa (w każdym razie naukowca), który
przyjaźnił się z moim prapradziadkiem Stanisławem Samecem. Ten mądry pan
nazywał się Hieronim Druzgała. W czasie drugiej wojny światowej zostawił na
przechowanie, oprócz medalu także dużo książek, zdjęć i listów. Niestety nie miał
okazji ich odebrać, bo zginął w czasie wojny. Prapradziadek Samec kontaktował
się z jego bratem (znanym krakowskim fotografem), ale ten z niewiadomego
powodu nie chciał przyjąć pamiątek (podejrzewam, że mogłyby one być bolesnym wspomnieniem). Przysłał do prapradziadka list (który również znalazłem
w skrzyni Przeczytałem w nim: „proszę wszystko zniszczyć”. Na szczęście nie
wykonano jego polecenia.
W kufrze znalazłem również metalową tabliczkę z nazwiskiem właściciela
oraz adresem „Wojciech Mróz Rdziostów nr 4”. By rozwiązać tę zagadkę, trafiłem
do parafialnego muzeum przy naszym kościele, tam ksiądz proboszcz pokazał mi
dokumenty, z których dowiedziałem się, że podobne tabliczki umieszczano na
wozach gospodarskich. Ta moja (zbadana przez znajomego archeologa) została
znaleziona w miejscowości Młynne, a wóz, do którego była przymocowana
należał do gospodarza z sąsiedniej wsi i został zarekwirowany przez wojsko legionowe w 1914 roku. Jak się dowiedziałem, z naszej okolicy zniknęły nie tylko
wozy zaprzężone w konie. Legioniści pociągnęli za sobą młodych chłopców,
którzy przyłączyli się do ocalałych z bitwy marcinkowickiej „żołnierzyków”
komendanta Piłsudskiego. Dokumenty zachowane w muzeum (o którym Ci
wcześniej pisałem) mówią o dwóch: Klemensie Turskim i Józefie Fiklu.
Już nie na strychu, ale w Muzeum Parafialnym, odkryłem książkę o Janie
Karskim. Zainteresowała mnie, ponieważ niedawno oglądałem program w telewizji o tym człowieku. W tej samej gablocie umieszczone było zdjęcie przedstawiające mężczyznę w pasiastej bluzie z ogoloną do łysa głową. Na lewym
boku koszuli widniał numer, a pod zdjęciem znajdował się list zawiadamiający
o śmierci niejakiego Feliksa Widła. Pamiątki te zostały przysłane rodzinie z obozu w Oświęcimiu. Nie wiedziałem jak to wszystko ma się do książki o Janie
Karskim. Przy stoliku siedział ksiądz proboszcz pochylony nad Brewiarzem,
podszedłem nieśmiało i zapytałem o te dokumenty. Opowiedział mi, że gdy
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wybuchła II wojna światowa zawiązał się ruch oporu Orzeł Biały, później AK.
Jego organizatorem w naszym regionie był Stanisław Wideł – major przybyły
z Bielska. Miał na Sądecczyźnie stworzyć strukturę ruchu oporu. Ta organizacja
przygotowała odbicie z rąk Niemców kuriera Jana Karskiego. Było to w 1943
roku. Ukrywał go w swoim domu (nad Dunajcem) dworski leśniczy Feliks Wideł. Razem z innymi organizatorami podziemnej struktury został aresztowany,
trafił do obozu w Oświęcimiu i tam zginął. Ksiądz zaprowadził mnie do kościoła
i pokazał pamiątkową tablicę ufundowaną przez parafian w 1972 roku.
Drogi Andrzeju, mam Ci jeszcze tyle do opowiedzenia, że starczy na wiele,
wiele listów. Ciekaw jestem co o tym wszystkim myślisz. Chciałbym Ci pokazać
moje skarby i zaprowadzić w te wszystkie niezwykłe miejsca, które stały się w te
wakacje tak bliskie mojemu sercu.
Powiem Ci tylko, że na dnie „mojego” kufra leży jeszcze brązowa butelka
z napisem „Browar w Marcinkowicach”, są przedwojenne foldery zapraszające do wypoczynku w tutejszym Letnisku, wycinki z gazet o Ignacym
Mrozie z Marcinkowic, który u boku generała Andersa walczył pod Monte
Cassino i o Franciszku Mrozie, którego rodzinę wywieziono na Syberię do
Kazachstanu, a jemu „pozwolono” wstąpić do wojska i służyć w oddziałach
im. Tadeusza Kościuszki walczących m.in. pod Lenino. Znalazłem też zdjęcia
starego powstańca (styczniowego), który salutuje przed Rydzem Śmigłym.
W tle widać Dwór Morawskich i herb szlachecki Dąbrowa. Jest tam jeszcze
wiele innych pamiątek.
Nie mogę uwierzyć, że to wszystko działo się w mojej miejscowości, że w tej
wielkiej historii brali udział moi przodkowie i ich sąsiedzi. Wiem, że Tobie też
trudno dać temu wiarę, dlatego zapraszam Cię na ferie zimowe. Może wspólnie
odkryjemy pozostałe tajemnice? Będziesz moim pomocnikiem i wsparciem, jak
Watson z naszej ulubionej książki.
Pozdrawiam Cię serdecznie i czekam na spotkanie.
Twój przyjaciel Filip
(lub Sherlock Holmes – jak wolisz)
P.S.
O znalezionych skarbach piszę „ moje”, bo w czasie prowadzonego przeze
mnie „śledztwa” tajemnica przestała być poufna, z czego się w sumie cieszę,
skrzynia została powierzona pod moją pieczę, a babcia okrzyknęła mnie rodzinnym kronikarzem. W sumie szkoda, że nie detektywem, ale kronikarz też
niczego sobie!
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Ziemia przechowuje pamięćo „wykopaliskach” na działce przydomowej
Pisaliśmy w Naszej Wierze o cennej pamiątce znalezionej gdzieś na wschodnich ziemiach: tabliczka znamionowa przyczepiona do konnych wozów z nazwiskiem gospodarza i adresem: Wojciech Mróz Rdziostów 4…
Na mojej posesji podczas pracy koniem pług zawadził a pokaźny niewypał –
pocisk, który ziemia wypłukała w 2000 r. Na Grodzisku co jakiś czas gospodarz
zbiera same cenne dla archeologa skorupy z czasów przedhistorycznych.
Dzisiaj chcę podzielić się ciekawymi znaleziskami odkrytymi podczas prac
pielęgnacyjnych na poletku wiosną b.r. Jedno z nich to brązowy medal z wizerunkiem cesarza Franciszka Józefa a drugie – to moneta o wartości dwóch kreuzerów
z datą 1851r. Austriacka/niemiecka nazwa waluty została spolszczona i słyszymy
ją na filmie o Janosiku brzmi też w starych pieśniach ludowych jako grajcar.
1.P.S
Antonina Domańska (przełom XIX i XX w) napisała powieść dla młodzieży
pt. „ Historia żółtej ciżemki” zaczynając od tego, że podczas odnowienia ołtarza Wita Stwosza znaleziono żółty bucik. Skąd on się tam wziął? – Wymyśliła
powieść. Skąd te pamiątki na polu niegdyś dworskim, w pobliżu kolei?
2. Informację o pokazanych skarbach, można znaleźć w internecie.
Ł.W.

Fot. Iwona Sikorska
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Kącik poetycki
„Biografia”
Z mych marzeń nie spełnionych, z mej dumy dziecięcej,
Z łez wylanych ukradkiem, o których nikt nie wie,
Ze wszystkiego, com kochał – zostanie nie więcej
Niż imię, scyzorykiem wyryte na drzewie.
Więc czegom nie powiedział – niech będzie ukryte,
Mych listów i pamiątek niech płonie stos cały!
I tylko jeszcze wytnę me serce przebite
I przy moim imieniu – twoje inicjały.

Jan Lechoń

„Emigracja”
Na paryskim poddaszu huczy wiec wygnańczy,
Siedzą starzy wodzowie w wspomnień dym zasnuci,
Podkówki krzeszą ognia, cała sala tańczy,
Biała panna wspomina kogoś, kto nie wróci.
Za oknem deszcz mży cicho, listów z Kraju nie ma,
W oddali kulawego milknie krok żołnierza.
I tylko to zostaje, co w dźwiękach zatrzyma
Ten, co teraz u krawca modny frak przymierza
P.S
Wiersze Jana Lechonia udostępniła E. Janicka

„Jezu mój umiłowany”
układam Ci
swoją modlitwę
w ciszy kościoła
w zakątkach ławki
zapatrzony w Twe
święte Oblicze
karmię się
Twym spojrzeniem
Zdejmujesz z naszych pleców
brzemię dnia wieczorem
tarczę ufności
pragnę być dla Ciebie

Jan Lechoń
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gdy dusza łka bezsilnie
i szuka pomocy,
spływa łzami
piołun rozczarowania
wystarczy Twe milczenie
słońce w świętych Oczach
by serce me wyciszyć
i osuszyć łzę
obejmij mnie
swoim światłem
zapraszam Cię do siebie
na zawsze, najczulej jak potrafię
pragnę się zanurzyć
w miłości wzajemnej
aż na zmartwychwstanie
aż po życie wieczne

„Na wakacje”
Oto niepowtarzalne pejzaże,
Które Ojciec Niebieski
stworzył ku
naszemu szczęściu
Wszystko wokół
co obejmujesz wzrokiem
co usłyszysz
czego dotkniesz…
przygotował dla nas
byśmy poczuli
Jego dobroć, oddanie
czułość i zjednoczenie
Wyruszając na
wakacyjne ścieżki
uszanuj, zachwycaj się
tym co otrzymujesz za darmo
Przyroda będzie
Ci wiernie służyć
obsypie Cię darami ziemi
Boża Dłoń jest szczodra
dla Tych, którzy Go miłują

		

M Piniańska

M Piniańska

„Światło z cienia..”
Przetoczyło się
przez mój świat
wiele zdarzeń
tyle myśli
panoszyło w głowie
odlatywały chwile
pełne marzeń
odłamki snów
trafiały w rzeczywistość
fragmenty uczuć
upiększały drogę
tylko mniej lub więcej
miarowy oddech
i w nierównej
sztafecie puls
na płótnie
obrazu życia
słowo DOBROĆ
to światło
z cienia wydobyte
dla Ciebie
Jezu Mój
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Wakacyjne pozdrowienia dla Redakcji i Czytelników

Maria Piniańska z rodziną

Drogi biały kolego i koleżanko!
Powinieneś zrozumieć kilka rzeczy:
Kiedy się rodzę, jestem czarny,
Kiedy dorosnę, jestem czarny
Kiedy praży mnie słońce, jestem czarny
Kiedy jest mi zimno, jestem czarny
Kiedy jestem przerażony, jestem czarny
Kiedy jestem chory, jestem czarny
Kiedy umieram, jestem czarny
Ty, biały kolego:
Kiedy się rodzisz, jesteś różowy
Kiedy dorośniesz, jesteś biały
Kiedy praży cię słońce, jesteś czerwony
Kiedy jest ci zimno, jesteś fioletowy
Kiedy jesteś przerażony, jesteś zielony
Kiedy jesteś chory, jesteś żółty
Kiedy umierasz, jesteś szary
I Ty masz czelność nazywać mnie kolorowym?
Z wyrazami szacunku - Murzynek

Udostępniła A. Potoczek
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PRZYJAŹŃ POLSKO - WĘGIERSKA

W dniach 5-9 czerwca młodzież gimnazjalna Zespołu Szkół im. Władysława
Orkana w Marcinkowicach uczestniczyła
w wyjeździe edukacyjnym realizowanym
w ramach Programu polsko-węgierskiej
wymiany młodzieży. Dwuletnia wymiana
korespondencji listowo-mailowej w języku
angielskim, zaowocowała wyjazdem polskiej młodzieży do szkoły Testvèrvárosok
Terei Áltálanos Iskola w Pècs. Główne założenia naszego projektu to przede wszystkim
rozwijanie pasji językowych uczniów, doskonalenie umiejętności
wykorzystywania wiedzy
w praktyce, wzbogacenie wiedzy na temat kultury kraju partnerskiego,
uatrakcyjnienie sposobu
nauczania i uczenia się
języka obcego, kształtowanie umiejętności
pracy w zespole, wyeliminowanie barier
w komunikowaniu się
i kształtowanie postaw

tolerancji wobec innych
narodów.
Pierwszego dnia
pobytu na Węgrzech
uczniowie zwiedzali piękny Budapeszt.
Wśród atrakcji były
m.in. Wzgórze Zamkowe, Baszta Rybacka,
neogotycki kościół św.
Macieja, Brama Wiedeńska, Zamek Królewski, neorenesansowa
Bazylika Św. Stefana,
Plac Bohaterów z Pomnikiem Tysiąclecia,
Park Varosliget, Most Łańcuchowy, Parlament i Wzgórze Gellerta.
Drugiego dnia udaliśmy się na południe kraju do słonecznego miasta Pècs,
gdzie zostaliśmy serdecznie powitani przez
nauczycieli i uczniów szkoły partnerskiej.
Zwiedziliśmy budynek szkoły, a następnie
liczne atrakcje cudownego miasta Pècs:
Ratusz, Główny Plac miasta, Tureckie
Synagogi, Muzeum Porcelany, Wzgórze
Mecsek i inne.
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Zakwaterowanie i wyżywienie polskiej młodzieży podczas pobytu w Pècs,
zapewnili bezinteresownie rodzice naszych
rówieśników, którzy okazali nam wiele ciepła i serdeczności. Dzięki zaproponowanym
atrakcjom (wycieczka nad Balaton, rejs po
lokalnych jeziorach, kąpieliska termalne,
zwiedzanie jaskini, parki rozrywki, korty tenisowe i inne), młodzież wzbogaciła swoją
wiedzę na temat geografii, kultury i historii
regionu, oraz mogła przeżyć niezapomniane
chwile w towarzystwie węgierskich rodzin.
Kolejny dzień przyniósł także mnóstwo
wspaniałych wrażeń podczas zwiedzania
Zamku Siklósi Vár oraz kilkugodzinnego
pobytu na basenach termalnych Siklós
Thermal Spa.
W ostatni dzień pobytu mieliśmy szansę uczestniczyć w lekcjach prowadzonych
w języku węgierskim lub angielskim (muzyka, WF, język angielski, historia, fizyka)- to
było niesamowite przeżycie dla każdego
uczestnika. Wieczorem zorganizowano dla
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nas przyjęcie pożegnalne, zaśpiewał dla nas
szkolny chór, młodzież wspólnie przedstawiała prezentacje dotyczące swoich krajów
i przyjaźni polsko- węgierskiej na przełomie
wieków. Zaśpiewaliśmy także wspólnie
polską i węgierską piosnkę.
Ciepłymi słowami pożegnała nas Pani
Dyrektor tamtejszej szkoły, a koordynatorzy
projektu Beáta Pálne Bédo oraz Iwona
Sikorska, Ewelina Berezowska i Grzegorz
Damasiewicz wyrazili swą wdzięczność
wszystkim dobrodziejom.
Nasi węgierscy przyjaciele przyjęli
zaproszenie do Polski i obiecali rewizytę
w przyszłym roku szkolnym.
Dla wszystkich uczestników wymiany
była to „niezapomniana przygoda życia”.
Nie brakowało łez wzruszenia, i co równie
ważne, umiejętności językowe oceniam
celująco!

Iwona Sikorska
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Francja, uznawana za ojczyznę praw człowieka
i kolebkę chrześcijaństwa
Mam nadzieję, że jeszcze wielu z nas
pamięta czasy, kiedy chodził do szkoły, ucząc
się czytana i liczenia. Później doszło wiele innych przedmiotów, które należało „zgłębić”,
niejednokrotnie nawet nie zadając sobie
pytania, czy wszystko czego się uczymy
jest prawdą. Dlatego też poznając historię
Polski i innych narodów, którą przekazywali
nam nasi nauczyciele, nie mieliśmy żadnej
niepewność, że to, co nam przekazują,
może być nieprawdą. Trzeba jednak pomimo wszystko zdać sobie sprawę, że wielu
z nas, „wcześniej urodzonych”, zdobywało
wiedzę szkolną w czasach PRL-u, w czasach
zniewolenia Polski, w czasach hipokryzji i demoralizacji społeczeństwa, terroru i prania
mózgów, kontroli wszelkich dziedzin życia
przez nomenklaturę komunistyczną.
Dlatego też niejednokrotnie przekazywano nieprawdę, a dochodzenie do prawdy,
przekazywania prawdy przez nauczycieli,
było dla nich zbyt niebezpieczne, jednak
wielu próbowało nie tylko dociekać prawdy,
ale też przekazywać prawdziwą historię.
Ta prawda była zbyt niewygodna, dlatego
ówczesna ekipa rządząca robiła wszystko,
aby nie dociec prawdy, tworząc własną
historię. Ta zakłamana historia, ta nieprawda
o własnym kraju, o sąsiadach z Zachodu
i Wschodu, o wydarzeniach w tych krajach,
były na co dzień powtarzane, podkreślane,
że „my komuniści nie kłamiemy”, mówiono
i pisano o nich, że miały. wielkie znaczenie
były konieczne Natomiast my, uczniowie,
musieliśmy udowodnić np.; jakie znaczenie
dla Polski miała Rewolucja Październikowa
w Rosji; jakie znaczenie dla Europy i Polski
miała Rewolucja Francuska i zdobycie Ba-

stylii, czy też z własnego „podwórka”; jakie
znaczenie dla Polski miał Manifest Lipcowy
Te nasze „wypracowania” wychwalały, „te
niby” zrywy wolnościowe, bo innej prawdy
wtedy nie znaliśmy.
Pisaliśmy różne słowa: proletariat, lud
pracujący, wolność, równość, braterstwo,
bratnia pomoc, sojusz robotniczo-chłopski,
czy też „Proletariusze wszystkich krajów
łączcie się”, chociaż wiele z tych słów nie
pokrywało się z rzeczywistością, ani z prawdą ale pisaliśmy, bo taki był wtedy czas.
Teraz tylko można wspominać i ubolewać
nad tym, jak można każda prawdę zakłamać,
ogłupić ludzi, zmieniać fakty historyczne,
dopasowując je do ustroju.
Wiem to od lat szkolnych, że 14 lipca
1789 roku Bastylia, paryskie więzienie zostało zdobyte i zburzone przez lud pracujący.
Teraz wiem, że na wolność z więzienia wyszli
wszelakiego rodzaju przestępcy, głoszących
hasła „wolność, równość, braterstwo”. Teraz
wiem ,że ci uwolnieni Barabasze z Bastylii
dopuścili się znieważenie świętości Kościoła i zbrodni wandejskiej. Większość
Polaków zapewne zapoznała się też z tymi
wydarzeniami i hasłami, które były i są nadal
jedynie pustymi frazesami stworzonymi
na użytek graczy politycznych rewolucji.
Tę „prawdę” rewolucyjną, jej hasła ten
stek bzdur, tę „prawdę”, w chwili obecnej
należałoby włożyć między bajki, gdyby nie
to, że rewolucja pochłonęła tysiące, a może
nawet miliony ofiar. Bo tak naprawdę było
całkiem inaczej, bo ta „prawda” odbiegała
od głoszonych haseł, została stworzona
przez rewolucjonistów na ich użytek i nie
pokrywała się z rzeczywistością, lecz kto
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wtedy pytał zwycięzców, o tę „prawdziwą
prawdę”. Wiadomo, że zwycięzcy piszą
historię, a kto im się sprzeciwiał pozbywał
się głowy na gilotynie, narzędziu mordu,
wynalazku rewolucjonistów francuskich. Ta
gilotyna pracowała nieprzerwanie, dlatego
tej „prawdzie rewolucyjnej” nie można było
zaprzeczyć, była nie do odparcia i równocześnie nie pozwalała na ukazanie prawdziwego
oblicza tej rewolty.
Ta wymuszona „prawda”, nie pozwalała
mówić jeszcze przez długie lata po rewolucji
o masowym ludobójstwie, jakie zaplanowali
i urządzili mieszkańcom Wandei kaci rewolucyjni. To ukrywanie prawdy przez Francuzów o masowym ludobójstwie było później
powielone przez Sowietów, ale Europa to
akceptowała i nic nie zrobiła aby ukazać
prawdziwe oblicze komunizmu i NKWD. Ta
pogarda dla prawdy nie pozwalała też na
ukazanie prawdy o mordach w Katyniu,
Ostaszkowie. Natomiast prawdą bezsporną
jest, że Francuzi jako pierwsi w Europie
pokazali światu jak można niepokornych
zniszczyć, urządzając im rzeź która obecnie
jest zaliczana do pierwszego ludobójstwa
w Europie.
Hipokryzja rewolucjonistów, tak oczywista dzisiaj, porwała wtedy do walki, „za
prawa człowieka” tysiące oszukanych tymi
hasłami Europejczyków, wśród których
byli także Polacy. Przecież ta rewolucja
przyczyniła się tylko do ogromnego zniszczenia tradycji i tożsamości tego przeszło
tysiącletniego kraju, jak również wielu
innych państw europejskich. Jednak mimo
wszystko to Francja i rewolucja francuska
uznawana jest przez wielu za moment
narodzin nowoczesnej Europy. Ta nowoczesna Europa rodziła się jednak w obliczu
okrucieństw i mordów, dokonywanych na
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katolikach, profanacji kościołów i niszczenia
wszystkiego związanego z katolicyzmem.
Dlatego wielką fikcją jest utopijny obraz
rewolucji Francuzów, a hasło „wolność,
równość, braterstwo” są tyle samo warte,
co hasło na bramie obozu koncentracyjnego
„praca czyni wolnym”. Wiele dokumentów
świadczy o przerażającym okrucieństwie
rewolucjonistów, którzy za wszelką cenę
zmuszali Europejczyków do wolności.
Okrucieństwo rewolucjonistów francuskich
przecież nie różniło się właściwie niczym
od brutalności niemieckich hitlerowców
i radzieckich komunistów, z którymi narody
walczyły podczas II wojny światowej. Celem
rewolucjonistów francuskich, na których
czele stał jakobin Danton, było stworzenie
nowego świata, świata bez Boga. Miał
zrodzić się nowy człowiek, człowiek ponad
Bogiem, człowiek jako centrum wszechświata, człowiek pozbawiony sumienia
i rozumu, dlatego wprowadzono też oficjalnie
kult „istoty Najwyższej”. W modelowaniu
nowego człowieka i jego sumienia pomagała
oświata, wychowująca dzieci i młodzież
w duchu nienawiści do wiary katolickiej i jej
wyznawców. Antykatolickie wychowanie
jednak nie wystarczało rewolucjonistom,
dlatego kościoły, zamieniano na obiekty
użytku gospodarczego, a wyznawców
Chrystusa okrutnie pozbawiano życia
Rewolucjoniści wystąpili też przeciw
kalendarzowi katolickiemu, bo w nim
każdy dzień posiadał swojego świętego
patrona, a to było już przestępstwo. To
występowanie przeciw świętym unaocznia nam obecnie nienawiść, zakłamanie
i prostacką mentalność rewolucjonistów,
którzy również chcieli wymazać niedzielę
katolicką nie tylko z kalendarza, ale także
z sumień Francuzów, bo przecież niedziela
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to obowiązek świętowania, upamiętniający
dzień zmartwychwstania Jezusa, czyli zwycięstwa nad szatanem.
Uchwalona 12 lipca 1790 roku przez
rewolucjonistów tzw. konstytucja cywilna,
marginalizowała i całkowicie podporządkowywała Kościół katolicki władzom państwowym, które miały doprowadzić całkowicie
do zburzenia Kościoła, poprzez oderwanie
go od Rzymu. Władze rewolucyjne dążyły do
zniesienia zakonów, wprowadzenia przysięgi
duchownych na wierność tej konstytucji.
Kto tej przysięgi nie złożył, uważany był za
buntownika i skazywany na gilotynę. Za
tymi diabelskimi procederami postępowała
machina eksterminacji katolików z księżmi
na czele.
Wielu z nas może się zastanawiać,
dlaczego tak było i nadal jest, dlaczego
Francja reklamowana na świecie jako
ojczyzna praw człowieka, uznawana za
kolebkę chrześcijaństwa w Europie, jest
obecnie tak wrogo nastawiona do Kościoła
katolickiego i jej wyznawców. Zadajemy
sobie pytanie, co stało się z krajem, który
jako pierwszy w Europie przyjął chrześcijaństwo, dokąd prowadzi droga, którą
zmierza dzisiejsza Francja i cała Europa
Zachodnia. Przecież, tak jak w przeszłości,
podczas rewolucji francuskiej, tak i obecnie
hasła; wolność, równość i braterstwo, dla
wrogów Kościoła katolickiego we Francji
i całej Europy zachodniej nie oznaczają nic,
są tylko pustymi słowami. Przecież, jak przed
wiekami, wrogowie Kościoła katolickiego
coraz śmielej i bez skrupułów atakują wiarę
katolicką i chrześcijan, wyśmiewają prawdziwe autorytety moralne, wypowiadając
wojnę swoim współobywatelom. Przecież
teraz w imię wolności słowa, równości
wrogowie Kościoła posługują się metodami
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komunistów sowieckich i nazistów niemieckich Przecież proces laicyzacji wszystkich
sfer życia publicznego, próba zmian w społecznej świadomości i systemie wartości,
zmiana norm etycznych, obyczajowych czy
kulturowych, to walka z chrześcijaństwem,
nie tylko we Francji, ale również w całej
Europie. Przecież zwalczanie przez wrogów
Kościoła Dekalogu, jako głównej przeszkody
do osiągnięcia upragnionej bezgranicznej
wolności, to nic innego jako zaprzeczenie
wartościom chrześcijańskim
Dokąd prowadzi droga, którą zmierza
współczesna Francja i cała zachodnia
Europa, widzimy dziś nie tylko za sprawą
zamachu przez islamistów na redakcję francuskiego tygodnika satyrycznego „Charlie
Hebdo”, ale także zamachu Europy na Boga .
Quo vadis Francjo? Quo vadis Europo?
Obejrzyj się człowieku, Europejczyku, za
siebie i zobacz co zbudowało Europę, czy
musi istnieć konflikt tożsamości, jeżeli tak,
to spróbujmy go przekroczyć, bo jest on już
jedynie obciążeniem historycznym.
„Europo, odnajdź sama siebie. Bądź
sobą” - To słowa św. papieża Jana Pawła II
wypowiedziane w Santiago de Compostela
przed przeszło 30 laty, niech będą opamiętaniem i wskazówką dla polityków Unii
Europejskiej. „Bądź sobą”. nie wstydź się
swojej wiary.

Zenon Tabor

P.S.
W czasach PRL istniało prawo ortograficzne nakazujące pisać nazwy wydarzeń
historycznych z od małej litery, za wyjątkiem
dwóch: omówionej wyżej rewolucji we
Francji i rewolucji sowieckiej z powodu ich
wielkiego znaczenia dla świata. Nie wspominano o krwawych ofiarach.

red
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felieton pożyczony

Żołnierz z karabinem powinien stać na straży moralności
i walczyć z dżinsowym rozpasaniem
Kobiety noszące dżinsy są przyczyną trzęsień ziemi, inflacji i przerw
w dostawach prądu- oświadczył niejaki Maulana Fazlur Rehman, jeden
z polityków pakistańskich. Opinia jak
opinia, nawet niespecjalnie bulwersująca, bo dla racjonalnie myślącego
Europejczyka zbyt groteskowa. Jednak
Maulana Fazlur Rehman proponuje
od razu środki zaradcze- dziewczynami w dżinsach powinno zająć się…
wojsko.
Nie dziwię się tym, którzy z politowaniem kiwają głową słysząc o absurdalnych reakcjach tradycjonalistów
na przemiany obyczajowe, ale wbrew
pozorom i nas jakoś to dotyczy.
Jestem za wolnością odzieżową
w miejscach publicznych, lecz uznaję
prawo duchownych do wyznaczania
w tej mierze granic, gdy chodzi o teren
świątyni. Jeśli jesteśmy przy damskich spodniach, to pamiętam w jaką
konsternację wprawiła mnie wizyta
w kościele, gdy mój syn szykował się
do bierzmowania. Księdzu pomagała
w organizacji spotkania trzydziesto-

letnia kobieta w opiętych spodniach.
Skoro mój zmęczony wzrok pewna
część jej ciała ściągała jak magnes, to
znacznie większe zainteresowanie musiała wywołać wśród kilkunastolatków
(hormony w tym wieku nie próżnują).
O ile na ulicy taki widok może przykuć
uwagę na chwilę, to przez bitą godzinę
w zamkniętym pomieszczeniu mocno
drażni instynkty. (...). Gadanie o grzechu nudzi młodzież, a sprowokowanie u niej nieczystych myśli świetnie
uzmysławia podstępne knowania
diabelskie.
Niedawno przed szereg wyszła
policja umieszczając w internecie
poradnik dla kobiet. Gdy zainteresowali się nim dziennikarze, poradnik
wycofano, tłumacząc, że zawierał nieaktualne treści. Z grubsza rzecz biorąc,
policjantom chodziło o to, by panie
ubierały się w sposób nie prowokujący
mężczyzn.(...).
Janusz Michalczyk
publicysta
Gazeta Krakowska 11.06.2015

Z życia KSM
Dnia 22 maja o godzinie 19:00 na Grodzisku pod Trzema Krzyżami, odbyła
się pierwsza Msza Święta połączona z Majówką. Mszę odprawił ksiądz Krzysztof
Mirek opiekun Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które było głównym
pomysłodawcą jak i organizatorem tego przedsięwzięcia.
Nabożeństwo nie odbyłoby się jednak, gdyby nie dobroć Państwa Górków,
którzy opiekują się wspomnianymi Trzema Krzyżami. Eucharystię jak i nabożeństwo majowe umilili nam pięknym śpiewem wraz z własnym akompania-
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mentem, Paweł Pacholarz oraz członkini KSM Kamila Król. Wszyscy doskonale
wszystko słyszeli dzięki pomocy niezastąpionego Pana Stefana Olszaka, który
zajął się nagłośnieniem.
Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim którzy przybyli na to piękne
Nabożeństwo poświęcone Matce Bożej.
Monika Zwolińska
Przedruk ze strony internetowej parafii

Dzieci z Marcinkowic były na Zielonej Szkole
w Międzyzdrojach
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Marcinkowicach uczestniczyli w Zielonej Szkole nad morzem. Dzięki
wsparciu finansowemu Gminy Chełmiec i pomocy Stowarzyszenia Korzenie
i Skrzydła, w wyjeździe mogły wziąć udział również dzieci, które ze względu
na trudną sytuację materialną rodziny, nie mogłyby opłacić wyjazdu.
W ramach pobytu na Zielonej Szkole uczniowie zwiedzali Pomorze
Zachodnie. Poznali walory kulturalne, przyrodnicze i historyczne tego terenu Polski. Zwiedzili Szczecin, Międzyzdroje, Świnoujście, Woliński Park
Narodowy.
Oglądali i zwiedzali największe żaglowce, które przypłynęły do Szczecina
na Regaty Baltic Tall Ships Regatta 2015. Płynęli promem i odbyli rejs statkiem.
W drodze do miejsca wypoczynku, zwiedzili Poznań, a w drodze powrotnej: Biskupin i Gniezno. Poznali legendy związane z tymi miejscami.
Uczestniczyli w wielu konkursach.
Celem wyjazdu było nie tylko rozwijanie wiedzy przyrodniczej, geograficznej i historycznej uczniów, ale także wspieranie zdrowia psychicznego
i fizycznego dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie zachowaniom ryzykownym, rozwijanie samodzielności uczniów i odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i innych.
Bieżące relacje z wyjazdu sporządzane przez dzieci, były na bieżąco
wysyłane i publikowane na stronie internetowej szkoły. Z relacjami i galerią
fotograficzną z wyjazdu można się zapoznać na stronie:
www.spmarcinkowice.chelmiec.pl
(opr.jg) źródło:
UG Chełmiec
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Ostatni odcinek dotyczący Łążku - wypis łacińskich
określeń odnoszących się do wykazanych osób
i ich tłumaczenie
morbus et qualitas mortis
catholicus – a – um

- choroba i przyczyna śmierci
- katolicki

legitimus-a-um		

- zgodny z prawem

illegitimus-a-um		

- nieprawy, nieślubny

illegitimitori			

- nieprawego łoża

parens			

- ojciec, matka, rodzice

mater			

- matka

baptismus-i			

- chrzest

obstetrix			

- akuszerka, położna

parochus			

- proboszcz

binominis			

- obojga imion

autalia			

- albo inne

aetas			

- wiek

caelebs			

- bezżenny, nieżonaty

viduus-a-um			

- owdowiały, wdowiec

sponsa			

- narzeczona, młoda para

testes			

- świadek

sponsus-i			

- narzeczony, małżonek

sponsus-us			

- uroczyste zapewnienie, zaręczenie
tłumaczyła Maria Wanatowicz - Kłusek
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Ojczyzna polszczyzna
„Nie damy pogrześć mowy” – pisała przed wiekiem Konopnicka. Wrogiem
polskiej mowy był Niemiec. Podobne myślenie i działanie było w zaborze carskim, rosyjskim, bo u nas za Austrii nie było tak źle.
Obrona mowy, jej używanie po prostu, to obowiązek patriotyczny. Podobnie
z kulturą (ubiór, obrzędy i zwyczaje).
Nasze czasy to dobrowolna anglizacja. Dlatego choćby garsteczka wiadomości
o języku ojczystym niech będzie udziałem w pełnieniu patriotycznego obowiązku.
Spróbuję odpowiedzieć na pytanie: dlaczego nie chce się nam pisać? Jeśli to
robimy, najczęściej teksty mają formę elektroniczną, przy czym wybaczane są
rozmaite błędy: ortograficzne, zdaniowe i inne; korzystamy również z gotowych
życzeń podanych na kartach okolicznościowych czy widokówkach. Obserwuję
się też fatalny poziom kroju pisma, czyli tzw. brzydkie pismo, trudne nawet do
odczytania.
Niechęć do pisania wynika z tego, że wiąże się to z pewnym trudem, bo
jak spostrzegli to starożytni, verba volant, scripta manent (słowa ulatują, pisma
pozostają). Mówi się często szybko i niepięknie, stosujemy skróty, niedopowiedzenia wspomagamy gestami i minami, dodatkowo jest zawsze jakaś sytuacja,
która jest tłem pomagającym. Pismo pozostaje, trwa dotąd, dopóki nie będzie
zniszczone. Przechowujemy pamiątki – listy, pozdrowienia, zapiski, w nich jest
niewidzialna już ręka autora – jego sposób mówienia i charakterystyczny krój
liter, może oryginalny papier, zasuszony płatek róży, ziele z grobu matki... Z
tych względów pismo jest cenne (nie byłoby bibliotek, archiwów, tajemnych
szufladek w biurku…)
Ale – dlatego że język pisany jest trwały, wymaga starań w stronę poprawności
i piękna, tak aby czytanie było przyjemnością a przede wszystkim było zrozumiałe. Pismo odkrywa autora, jego charakter. Bazgroły czy starannie skrojone
litery świadczą o tym. Stosowanie ortografii zdradza poziom wykształcenia
językowego. Akapity wskazują na uporządkowanie myśli, są to jakby szufladki,
w każdej z nich jakiś temat.
Ważne są przecinki, kropki, dwu- i wielokropki, pauzy, średniki, pytajniki,
wykrzykniki, nawiasy i cudzysłów. Dobrze jest zapisywać daty, imiona.
Od powyższej zasady – jak piszesz, taki jesteś – bywają wyjątki. Wielki noblista Reymont miał tak osobliwe pismo, że trzeba było dawać je specjalistom do
odczytywania. Piękny krój liter w pamiętniku nie idzie w parze z treścią- jakiś
literacki tekst tak jest przekręcony, że wyszła z tego bzdura. Dzieci szkolne piszą teraz bardzo nieczytelnie, niestarannie trudno odczytać ich wypracowanie.
Wprawia w zachwyt pismo ludzi „przedwojennych” w starych dokumentach.
Język ojczysty to skarb. Narody rozróżnia się według mowy a nie ubioru
czy marki samochodu.
Trzeba sobie z tego zdać sprawę. Ojczyzna to mowa, ziemia, historia, kultura.
Pisanie ćwiczy kulturę języka. Uczy myśleć, szanować odbiorcę, uczy cierpliwości
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felieton lipcowy

Logika i jej brak
Z logiką jako dyscypliną naukową miałam niemałe przygody.
W rozumieniu potocznym z tym słowem kojarzymy prawdę, oczywistość
prostotę… . To każdy człowiek ma wpisane w naturę – zdolność poznawania,
rozumienia, zapamiętywania, wyciągania wniosków.
W czym był mój kłopot? – W tym, że poznawanie zasad logiki wiązało
się ze sformalizowaniem tego co oczywiste, z definiowaniem kierunków
myślenia, ujmowaniem procesu myślenia w ścisłe prawidła.
Wejście w istotę tej dziedziny filozofii było dla mnie nowością (podstawy filozofii były w programach ogólniaków, a ja miałam wykształcenie
techniczne) i sprawiało niemałe trudności. To mój pierwszy i jedyny ”oblany” egzamin, na szczęście w terminie tzw. zerowym. A ponieważ trudy
kształcą, tak i ja ku logice zwracałam się od tamtego doświadczenia aż do
dziś, przykładając teorię do życia codziennego. Używam też w tej kwestii
tzw. chłopskiego rozumu.
1) Zacznę od sprawy, z którą boje toczy się na różnych frontach. Handel w
niedzielę – to przede wszystkim ból dla tych pracowników handlu, którzy
chcą „dzień święty święcić”. Jak tę wojnę wygrać? Kochani chrześcijanie!
Nie odwiedzajcie tych przybytków Merkurego w te dni! Jak nie będzie
kupujących, handel w te dni uschnie. Nie wytykaj innym, że po sumie
wracają z siateczką do domu, ale po prostu ciebie niech tam nie będzie,
twojej rodziny też. Nawet lody można od soboty do niedzieli przechować
w zamrażalniku, który chyba każdy posiada.
Gdy nie będzie klientów w niedziele albo – gdy będzie ich ilość znikoma,
handel w te dni powoli uschnie. To logiczne. Dzień wolny od pracy, dzień
świętowania i odpoczynku ustanowiony został na początku świata i nie
ma co temu się sprzeciwiać, bo będzie gorzej.
2) To wywracanie do góry nogami starego porządku nic dobrego nie przyniesie. Mężczyzną i kobietą stworzył Bóg człowieka i przerabianie jednego
w drugie to niebezpieczna zabawa a rodziną nazywanie dwóch mężczyzn
z adoptowanym dzieckiem to oczywisty brak logiki. Rodzice to ci, którzy
zrodzili potomstwo. I koniec. Inne myślenie niech będzie policzone jako
choroba umysłu.
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3) Jakiekolwiek by przytaczać argumenty broniące niegodziwe zachowanie,
logika zawsze strzegła będzie zasady słusznej. Pary nieślubne nie mogą
być nazywane małżeństwem, podobnie jak dwóch panów czy dwie panie,
którzy chcieliby mieć te same prawa co zaślubieni.
4) Jeśli syn odda starego ojca do domu dla starców, logika mówi, że z nim
postąpią podobnie. Zły przykład wejdzie w zwyczaj. Tak jak to: „mieszkam z moim chłopcem”. Wszelkie tłumaczenia są nielogiczne, wykrętne.
5) Chleb jest w poniewierce. Z powodu nadprodukcji tego dobra. Jeśli co
dzień x chlebów wyrzuca się jako odpad, po co tyle produkować? Wbrew
rozsądkowi?
Powiedzą: konkurencja, klientowi trzeba dogadzać, żeby się nie obraził. A
przecież klient chleb kupiony wieczorem zje także do śniadania.
6) Jeśli boli cię brzuch po chipsach przepijanych colą – dlaczego z tym się
nie pożegnasz! To logiczne!
7) Czy logiczne jest tłumaczenie ministra (pierwszego czy dalszych) że
sprzedaż lasów państwowych przyniesie państwu profit na dłuższą skalę?
8) W polskim parlamencie – jak za Sasa- krzyki, samowola, egoizm – „ pewnie Pospolitej Rzeczy żadny tam nie ma na pieczy”; logiczne myślenie
jest nieobecne. „Jak nie potrafisz – nie pchaj się na afisz” – głosi stare
powiedzenie.

Czarny humor:
1) Tata z synem sprzedali konia. Co sprawimy do gospodarstwa za te pieniądze? Po kilku godzinach namysłu syn zaproponował: tata! chodźmy
się napić, bo się nam pieniądze rozejdą. Krzywa logika!
Łucja Wróbel
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Humor
Jak nazywa się piękna kobieta w Niemczech?
- Turystka
Specjalista od owiec
FachOWIEC
Jak nazywa się kosmonauta grający w koszykówkę
KOSZmonauta
Co robi terrorysta gdy usłyszy śmieszny dowcip
Wybucha śmiechem
Dlaczego blondynki nie używają bułki tartej?
Bo się źle smaruje masłem
Udostępnił L. Zajączkowski
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi Bożymi, przez łaskę
chrztu świętego stali się:

06.06.2015 r.
Natalia Smajdor ur. Nowy Sącz zam. Marcinkowice
28.06.2015 r.
Amelia Ogórek ur. Nowy Sącz zam. Rdziostów
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych
Siostrach i Braciach.

Sakramentalny związek małżeński w naszym kościele zawarli:
06.06.2015 r.
Budnik Piotr i Mróz Wioletta
Brdej Wojciech i Garwol Małgorzata
Filip Sebastian i Radomińska Natalia
13.06.2015 r.
Krawczyk Damian i Mróz Małgorzata
Pietrzak Artur i Witek Ewelina
Nowym małżonkom życzymy, aby Chrystus obecny w ich życiu umacniał
ich miłość i napełniał radością.
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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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