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Św. Stanisław ze Szczepanowa patron ładu moralnego
Miesiąc maj zawsze jest pięknym
i wyjątkowym czasem, w tym roku szczególnie ponieważ żywo mamy w pamięci
wydarzenia kanonizacyjne naszego Ojca
Świętego Jana Pawła II i Jana XXIII.
Tegoroczny maj, wpisuje się niejako
w dziękczynienie za dar życia i posługi
naszego Wielkiego Rodaka, gdyż On sam
urodził się w maju dokładnie 18 maja
1920r a także wyjątkową patronką, tego
miesiąca jest Umiłowana Matka Jego
i nasza Maryja. Dziękujmy Panu Bogu za te
wyjątkowe chwile związane z kanonizacją
ale podejmijmy też trud naśladowania
i podążania drogą wiary za przykładem
św. Jana Pawła II.
W maju również nasza Ojczyzna i nasza Diecezja czci innego wielkiego Polaka
św. Stanisława Szczepanowa, biskupa
krakowskiego pochodzącego z terenów
dzisiejszej naszej diecezji. Stanisław przyszedł na świat w rodzinie posiadającej
włości w Szczepanowie. Odebrał katolickie
wychowanie w domu, a następnie edukację w kraju i zagranicą. Biskup Lambert
wytypował go na swego następcę. Za
zgodą księcia Bolesława ksiądz Stanisław
ze Szczepanowa zasiadł na stolicy krakowskiej diecezji w roku 1072. Od początku
swych rządów zasłynął Stanisław jako
pasterz pełen miłosierdzia i sprawiedliwości, niosący pomoc ubogim, a możnych
nieprzyjaciół zjednujący skromnością
i wielkoduszną miłością, wszystkich zaś
na równi gromiący z powodu grzechów
zabijających dusze zarówno małych jak
i wielkich. Znał i osobiście zabiegał o pomoc dla każdej wdowy i sieroty w okolicy,
osobiście pilnował porządku i duchowego
dobra wśród powierzonej mu owczarni.
11 kwietnia 1079 roku udał się
Bolesław Śmiały na Skałkę i w czasie

Mszy świętej zarąbał biskupa uderzeniem
w głowę. Potem kazał jego ciało poćwiartować. Duchowni ze czcią pochowali je
w kościele św. Michała na Skałce. Cały
naród stanął teraz przeciwko królowi i ten,
opuszczony przez wszystkich, musiał iść
na banicję. Biskup Stanisław nie był tylko
człowiekiem wielkim i szlachetnym, ale
przede wszystkim ogarniętym Bogiem.
To, co w nim uderza, to podobieństwo
do apostołów Jezusa. Św. Jan Paweł
II napisał o św. Stanisławie tak, że „ten
biskup i pasterz naszego Kościoła, którego
wydała ojczysta ziemia, stał się przez
swoją śmierć symbolem szczególnego
«początku» w naszych dziejach”. Św. Jan
Paweł II podkreślił dalej, że zgodnie z dziewięćsetletnią tradycją, św. Stanisław stał
się patronem ładu moralnego w naszej
ojczyźnie. Tego ładu moralnego tak bardzo
potrzeba w naszych czasach. Wiemy, że
jest on sprawdzianem i potwierdzeniem
naszej wiary. Czy patrząc na to wszystko,
co dzieje się w naszych czasach - korupcję, tragiczne bezrobocie, zaplanowaną
demoralizację młodzieży i dzieci, zacieranie różnic między dobrem a złem i wiele
innych - nie należałoby głośno wołać:
Św. Stanisławie, ratuj czystość moralną,
ocal wiarę ojców, wlej gorącą miłość do
ojczyzny, bądź wzorem życia oddanego
Bogu w ofierze dla młodych i starych!
Przeżywając kolejny maj w naszym
życiu pamiętajmy o nabożeństwach majowych odprawianych w kościele i przy
kapliczkach, zanosimy modlitwy wspólnie
do Boga przez wstawiennictwo Maryj
i św. Stanisława ze Szczepanowa bo wciąż
potrzeba modlitwy za nas Polaków i naszą
Ojczyznę Polskę, aby panował w niej ład
moralny.
Oprac. Ks. Andrzej Kmiecik
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z cyklu: proste słowa

serce
nie wierz przemożnie medycznym księgom
nie rzucaj wszystkich laurów biologom
pytaj poświaty powszednich zdarzeń
w trudzie odnajduj prostą odpowiedź
*
w dziecięcym szczęściu ma kształt piernika
niejedno logo podpiera treścią
w mailu zastąpi najlepsze słowo
i z naszyjnika ocieka łezką
przeczy zasadom czystej ekonomii
uwzniośla prawo prostuje losy
umie odnaleźć do cna przebaczyć
wie gdzie przechadza się miłosierdzie
wieczorem siada przy wspólnym stole
kładzie na talerz łyżkę empatii
nocą szybuje w gwiezdnych kaskadach
przygarnia wszystkie bezpańskie sny
kruche więc łatwo dotknąć i zranić
w potrzebie chroni przed nawałnicą
zagląda w dusze znużone mrokiem
i przędzie życie rubinową smużką
chcesz wiedzieć więcej
zapytaj chleba w zgłodniałych oczach
albo uśmiechu gaszącego łzy
przyjrzyj się dłoni gdy szuka dłoni
zmarszczce na czole gdy poskramia gniew
jemroz
2014
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze...
1. Jak zdrowe są jabłka?
Również w tym roku odprawiałem rekolekcje kapłańskie w Centrum
Animacji Misyjnej Księży Pallotynów w Konstancinie - Jeziorna w Warszawie.
Przeprowadzane są tu rekolekcje różnego typu; można także zapisać się na
turnus rekolekcyjny dla tych, którzy potrzebują odchudzenia.
Może dlatego na jadalni w tym domu wisi tablica z: „10. PRZYKAZANIAMI” - dotyczącymi zdrowego odżywiania. Przykazanie pierwsze tego
„dekalogu” jest następujące: „Przynajmniej jedno jabłko spożywaj dziennie”.
Gdzieś później odwiedził mnie w Marcinkowicach projektant naszego Domu
Parafialnego pan inż. Alfred Budzioch, który nie tylko jest dobrym architektem, ale także poliglotą.
Nie pamiętam, dlaczego nasza rozmowa zeszła na temat dobrego odżywiania..., drogą skojarzeń podczas tej rozmowy wspomniałem o odkrytym przeze
mnie „dekalogu”, wtedy pan inżynier powiedział – proszę księdza- Anglicy
na ten temat mają nawet takie przysłowie:
AN APPLE A DAY
KEEPS A DOCTOR AWAY
JABŁKO DZIENNIE
TRZYMA DOKTORA Z DALEKA
2. W spisie ptasich lokatorów na „kościelnej górce” zapomniałem
umieścić TRZNADLA.
Trznadel to ptaszek wielkości wróbla, też trochę szary ale głowę i spód
ciała ma więcej lub mniej żółte. Coraz rzadziej można go spotkać na wsi
podobnie jak wróbla ( nie mylmy wróbla z mazurkiem). Trznadel jest
bowiem smakoszem owsa, dlatego pojawia się tam, gdzie jeszcze hoduje
się kury. Hodowcy dają kurom owies, żeby nie miały biegunki. Zatem ze
względu na trznadle do karmników zimową porą do różnych nasion dodajmy zawsze garść owsa.
3. Z mojej „literackiej” spiżarni – poemat na cześć KOSA.
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TURDUS MERULA
Kos – małe to
lecz wielkiego ducha.
Gdy pięknem chcesz nasiąknąć,
to jego posłuchaj.
Czerń piór w blasku słońca
urzeka tęczami
A gniazdo swoje wije między konarami drzew potężnych,
brodatych mchem czasu siwego
lasu mieszanego
zwłaszcza dębowego.
Misternością roboty
kogóż nie zadziwi sucha trawa, korzonki razem poplecione
z gliną pomieszane, gliną wylepione.
A ten dziob! - żółty
dla harmonii z okiem,
które jet okolone żółciutkim otokiem.
Koniec glorii
niech kos sam się chwali.
Więc prosimy do parku,
byście posłuchali
i kosom - ptakom Bożym cześć należną dali.
Tarnów, liturgika, 8 maj 1971 r. - kleryk Józef Babicz.
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Świadectwa dzieci, które przyjęły 4 maja 2014 r.
I Komunię świętą
Ja przeżyłem moją I Komunię św. bardzo radośnie. Największą radością
napełniło mnie przyjecie Pana Jezusa.
Michał Weber
Bardzo przeżyłam to, że Pan Jezus przyszedł do mojego serca. Po przyjęciu
Pana Jezusa czułam, ze że moje serce wypełnia radość.
Karolina Zapart
Dzień spowiedzi i pierwszej Komunii świętej to najważniejsze wydarzenia
mojego dzieciństwa. Poczułem sie bardzo szczęśliwy i wyjątkowy, bo przecież
sam Pan Jezus zagościł w moim sercu. Dziękuję rodzicom, że przygotowali mnie
do sakramentu Eucharystii i pojednania. Cieszę się, że już od tej pory mogę
przyjmować Komunię świętą i w pełni uczestniczyć we Mszy świętej. Chciałbym,
aby Pan Jezus pozostał w moim sercu już na zawsze.
Rafał Gabryś
Nie mogłem się doczekać, kiedy nadejdzie ten dzień i po raz pierwszy
przyjmę Pana Jezusa do mojego serca. Dzień przed Komunią świętą nie mogłem
spać ale też zastanawiałem się, jakie to jest uczucie przyjąć Pana Jezusa. Teraz
mogę powiedzieć, ze to był najpiękniejszy dzień w moim życiu, ponieważ wraz
z rodzicami mogłem po raz pierwszy przyjąć Komunię święta i w pełni uczestniczyć we Mszy świętej.
Tomasz Sowa
Na początku czułam stres. Później czułam sie bardzo dobrze.
Oliwia Kożuch
Ja przeżyłam moją I komunię świętą bardzo fajnie, bo przyjęłam Pana Jezusa
do serca.
Katarzyna Brzęczek
Po spowiedzi i Komunii świętej poczułem się bardzo dobrze.
Miłosz Marszałek
Na moją I Komunię świętą zjechała się cała rodzina. Czułem się ważny i
szczęśliwy, że byli przy mnie, gdy po raz pierwszy przyjąłem Pana Jezusa do serca.
Bartłomiej Gołąb
Dnia 4 maja miałem I Komunię świętą. Cieszę się, że przyjąłem Pana Jezusa
do swojego serca. Chciałbym, żeby Jezus był w moim sercu zawsze, aby ratował
mnie w każdym niebezpieczeństwie i żeby pomagał mi się skupić we wszystkim
co robię.
Piotr Szyszka
W dniu I Komunii św. byłem bardzo zdenerwowany. Długo się przygotowywałem na ten ważny moment. Cieszę się, że Pan Jezus przyszedł wreszcie do
mojego serca, Jestem bardzo szczęśliwy.
Franciszek Smajdor
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Zagadka
Jaką trasę przeszli nasi księża? Do jakiego schroniska dotarli? Prosimy o
nadsyłanie odpowiedzi.

Rozwiązaniem krzyżówki majowej było hasło- majówki. Prawidłowe odpowiedzi nadesłali: Mateusz Mróz kl. III Rdziostów oraz Sebastian Mordarski
kl. V. Gratulujemy. Nagrody dostarczymy.
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Dzień jeden z wielu
- Popatrz mamo! - wykrzyknęła Marta, siedmioletnia dziewczynka.
- Już już! - wymamrotała nerwowo kobieta, prowadząc samochód i myśląc
o wielu rzeczach , które czekały w domu.
Potem była kolacja, telewizja, kąpiel, rozmowy telefoniczne, aż nadeszła
godzina, by położyć się spać.
- Marto, już czas iść do łóżka! - A ona skierowała się biegiem na schody.
Padająca ze zmęczenia mama dała jej buzi, odmówiła z nią modlitwy i poprawiła
kołderkę.
- Mamo, zapomniałam dać ci jedną rzecz!
- Dasz mi ją rano - odpowiedziała mama, ale ona przekrzywiła główkę.
- Ale potem, rano, nie będziesz miała czasu! - zaprotestowała.
- Znajdę go, nie martw się - odrzekła mama, jakby trochę się broniąc - Dobranoc! - dodała i zamknęła zdecydowanie drzwi.
Ale nie potrafiła zapomnieć zawiedzionych oczek Marty. Wróciła do pokoju
dziewczynki, starając się nie hałasować. Dostrzegła, że ściskała ona w rączce
strzępki papieru. Zbliżyła się i delikatnie rozchyliła dłoń Marty. Dziewczynka
podarła na drobne kawałeczki wielkie czerwone serce, z zapisanym na nim wierszem o tytule „dlaczego kocham moją mamę”. Z wielką uwagą mama pozbierała
wszystkie kawałeczki i spróbowała otworzyć kartkę. Ułożone w końcu puzzle
pozwoliły odczytać to, co napisała Marta:
„Dlaczego kocham moją mamę.
Nawet jeśli dużo pracujesz
i masz tysiąc rzeczy do zrobienia,
znajdziesz zawsze czas, aby pobawić się ze mną.
Kocham cię, mamo, ponieważ
jestem dla ciebie najważniejszą częścią dnia.”
Te słowa zapadły jej w serce. Dziesięć minut później powróciła do pokoju
dziewczynki, niosąc srebrną tacę z dwiema filiżankami czekolady i dwoma kawałkami tortu. Pogłaskała delikatnie pulchną buzię Marty.
- Co się stało? Spytała dziewczynka, zdziwiona tą nocną wizytą.
- To dla ciebie, ponieważ jesteś najważniejszą częścią mojego dnia!
Dziewczynka uśmiechnęła się, i wypiwszy połowę czekolady, z powrotem
zasnęła.
A kto jest najważniejszą częścią twojego dnia?
Bruno Ferrero
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Józef Trytek - członek Akcji Katolickiej, zaangażowany
w szerzeniu kultu błogosławionej Karoliny Kózka
Na Wał - Rudzkiej Kalwarii (w stulecie męczeńskiej śmierci)

Stacja I
Wyrok

Ten, który będzie sądził świat z miłości,
Dziś wolą ludu na śmierć jest skazany,
Przed trybunałem nie zaznał miłości,
Do drzewa krzyża będzie przybijany.
Umrze w męczarniach dla zbawienia świata,
Cierpiąc jak człowiek prawdziwe katusze,
Przez co z cierpieniem człowieczym się zbrata
I od udręki zbawi grzeszną duszę.
Ten, który przecież stworzył świat z miłości
A w nim człowieka na swe podobieństwo
Przez mękę Syna uczy nas godności
Dziecka Bożego, przez krzyża szaleństwo
Nadaje życiu głębszy sens istnienia:
Bowiem w obliczu kresu, co się zbliża,
Nie można pojąć ludzkiego cierpienia
Bez zrozumienia paradoksu krzyża
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Stacja II
Grusza

Słodkie owoce z drzewa
Wiadomości tego, co dobre a co złe,
Ostrożnie jedzą głodne
Dobrej Nowiny dzieci.
Gromadka wiejskich obdartusów
Żuje powoli miąższ owocu prawdy objawionej.
Muszelki uszu łowią, jak radary, każde słowo,
A bystre oczy śledzą każdy gest Karoliny.
Wydział teologiczny na otwartym
Uniwersytecie, pod gołym niebem.
Zajęcia dla najmłodszych słuchaczy.
Na katedrze trawy siedzi młoda dziewczynaMagister moralności stosowanej.
Tematem dzisiejszego wykładu
Jest kazanie na Górze.
Pod gruszą, w cieniu ośmiu błogosławieństw,
Najmłodsi uczniowie Jezusa
Zanurzają się w głębię słów
Mistrza z Nazaretu:
„Błogosławieni czystego serca,
Albowiem oni Boga oglądać będą”

10

Nasza Wiara 6/2014

Kartki z historii – kolejarze w Marcinkowicach
Ponieważ kolej miała ( niestety – miała) znaczące miejsce w życiu wsi, pragniemy przypomnieć ludzi, którzy tu pracowali i byli mieszkańcami służbowych budynków, tzw. budek kolejowych oraz głównego budynku, gdzie także mieściły się biura.
Ich nazwiska, niekiedy twarze i losy, odtworzyła z pamięci niezawodnej Halina Kocembowa, wnuczka kolejarza. Zwracamy się z prośbą do PT Czytelników o uzupełnienie bądź
uszczegółowienie informacji na ten temat.

Red

Budynek stacyjny
Za mojej pamięci naczelnikiem był Delingier, imienia nie pamiętam. Wiem,
że mieli dwóch synów, których znałam: Zbigniew (ożenił się z córką kier. szkoły
w Klęczanach – Kamińskiej) Młodszy Włodzimierz – nie znam jego losów. Bywali w Marcinkowicach (latem nad Dunacjem) po wyjeździe Delingierów (?)
Z opowiadań mojej mamy wiem, że przed Delingierami byli Kałużowie. Po Delingierach
naczelnikiem był Taborski, miał śliczne dwie córki- Lidkę i Alinę. Chyba był wdowcem.
W budynku po Groderach mieszkała – ponoć krewna – z córką Ziutką, która prowadziła Taborskim dom i opiekowała się dziewczynkami, które mówiły na nią „ciocia”.
Taborski wyprowadził się do Sącza, awansował na kierownicze stanowisko na PKP.
Naczelnikiem został Władysław Krupa. W okolicy 1956 r. zamieszkali w drugim lokalu
stacyjnym Niemczewscy.

Budka w kierunku N. Sącza
Po lewej stronie mieszkała rodzina Górków, imion rodziców nie znam. Ich
dzieci to Janina – wyszła za mąż za Smolenia z Męciny, który aresztowany przez
gestapo, nie wrócił. Mówiło się o donosie na niego. Mieli córkę Krystynę. Po
wojnie wyprowadzili się do N. Sącza. Druga córka, Stanisława, wyszła za mąż za
Stanisława Firleja, starszego od niej o kilkanaście lat, z Męciny. Mieli pięć córek.
Trzecim dzieckiem Górków był Władysław, taki trochę kombinator. Nie znam jego losów
po 1945 r.
Po prawej stronie mieszkała rodzina Bobrowskich i ich dzieci: Kazimierz, Ludwik,
Jan, Franciszek, Antoni (zginął przy rozkręcaniu niewypałów nad Dunajcem). Stefan,
Józef, Stanisława, Józefa, Olga, Anna, Maria.
Ojciec rodziny zginął w Oświęcimiu. Syn Kazimierz – policjant – w Katyniu.
Po okupacji kilkoro z rodziny wyjechało na Ziemie Odzyskane.
Po śmierci matki Stanisława z córką i Maria zamieszkały w budynku po Groderach,
Ludwik pewien czas mieszkał z rodziną u Kucharskich a po wyprowadzeniu się Ciułów z
budki w kierunku Klęczan zamieszkał w tym lokalu.
W lokalu po Bobrowskich w budce w kierunku Nowego Sącza zamieszkał Aleksander
Maćkowski z rodziną.

Budka w kierunku Klęczan
W latach 1900, mieszkała tam rodzina Józefa Szewczyka, który przybył z
Kęt, oddelegowany do pracy w Marcinkowicach. Był wdowcem z jednym synem
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Stanisławem (żona była Austriaczką – stąd w czasie okupacji był nagabywany
przez władze okupacyjne do przyjęcia niemieckiego obywatelstwa). Ożenił się z
Anną Konarówną mieszkającą w Marcinkowicach „na Roli”. Mieli siedmioro dzieci.
Po wyprowadzeniu się do wybudowanego domu, mieszkanie zajęli Wątrobowie. Po
drugiej stronie mieszkali Ciułowie. Janina Ciułowa była siostrą Wojciecha Brdeja. Mieli
jedną córkę – Krystynę.
Po Ciułach wprowadził się Ludwik Bobrowski, a gdy został zawiadowcą stacji
przeprowadził się do budynku stacyjnego.
W okresie 1939 r. na budce tej dalszej – w kierunku Klęczan mieszkali Kęskowie.
Na jednej z budek, ale nie jestem pewna na której, sądzę że na tej dalszej mieszkali
Baranowie, z córką Wandą. Być może po wyjeździe Kęsków.

Halina Kocemba

O Boże, przyślij nam szaleńców,
Wywiad z księdzem misjonarzem Dariuszem Burasem
przeprowadzony w Oslo w kwietniu 2014
przez Annę Nycz- Golińską
Skąd ksiądz pochodzi i czy zna ksiądz Marcinkowice?
Pochodzę z parafii Skrzyszów koło Tarnowa. Mój kolega pochodzi z Marcinkowic a
więc troszkę je znam. Dlaczego troszkę? Ponad 14 lat jestem poza diecezją tarnowską,
pracując w różnych krajach.
Jaka była droga do kapłaństwa?
Studiując chemię i nauki polityczne na Uniwersytecie Wrocławskim, postanowiłem
wstąpić do zakonu franciszkanów konwentualnych. Człowiek strzela, Pan Bóg kule nosi
i wylądowałem w Seminarium Duchownym w Tarnowie.
W jakich parafiach ksiądz pracował w Polsce?
W Polsce pracowałem tylko na jednej parafii (niezapomnianej) w Rzezawie.
Wiemy, że ksiądz pracował w Kazachstanie, skąd taka decyzja?
Decyzja wyjazdu do Kazachstanu nie była moja lecz mojego kolegi bp. Janusza Kalety. Kiedy został mianowany Administratorem Apostolskim w Atyrau w Kazachstanie,
zapytał mnie czy chciałbym z nim pracować. Wiedział, że chcę wyjechać na misje a ja
nie miałem sprecyzowanego kraju, do którego chciałem jechać. Po rozmowach z Bp.
Wiktorem Skworcem najpierw wylądowałem na 2 lata w Tarnopolu na Ukrainie a potem
w Kazachstanie.
Jak wygląda praca duszpasterska w Kazachstanie?
Praca duszpasterska w Kazachstanie była bardzo ciekawa, ponieważ tworzyliśmy
struktury Kościoła Katolickiego w zachodniej części. Do 1999 roku nie było na tych terenach kapłana katolickiego. 95 % społeczeństwa to muzułmanie. Początki były trudne,
ponieważ zaczynaliśmy żyć i pracować z niewielką grupką ludzi, służąc im, kształcąc ich
dzieci aż do momentu otwarcia kościołów i parafii.
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Prosimy opowiedzieć o życiu w Kazachstanie
W Kazachstanie ludzie są bardzo prości, życzliwi, choć wielu żyło bardzo biednie.
Bieda to nie powód do rozpaczy, ponieważ dzieci i młodzież są bardzo radośni. Dzięki
odkryciu ropy naftowej ludzie zaczęli sie bogacić. Klimat dla obcokrajowców jest często
trudny: gorąco 40, 50 stopni, komary uprzykrzające życie, brak drzew, roślinności.
Między miastami odległość 100 km, gdzie praktycznie tylko step i piaski stepowe. Dla
ludzi Zachodu częste niewygody związane z brakiem wody pitnej, wody do umycia się,
wody w toalecie, dla tamtejszej społeczności nie sprawiało to problemu. Piękne były
stepy z wielbłądami, kozami i krowami wypasającymi sie na odrobinie zazielenionego
terenu przy rzekach.
Czy jest bariera językowa, jakim językiem się posługiwali, ilu jest katolików
w Kazachstanie?
Musieliśmy uczyć sie języka rosyjskiego a później kazachskiego. Te dwa jezyki są
niepodobne do siebie, a więc problem duży. Pracując w Seminarium Duchownym w
Karagandzie, językiem wykładowym był język rosyjski a więc ułatwiało to porozumiewanie
sie. Niewielu jest katolików w Kazachstanie, ale nigdy nam nie wolno patrzeć przez
pryzmat ilu, ale to, by głosić Chrystusa tam, gdzie jesteśmy i być Chrystusem dla tych,
wśród których jesteśmy!
Czy pracował ksiądz wśród Polaków, jeśli tak, to skąd się tam wzięli?
Pracowaliśmy dla wszystkich narodowości! Kościół jest powszechny i to jest w nim
piękne – nie robić różnic narodowościowych. Były też osoby o pochodzeniu polskim ale o
miejscowej mentalności, bardzo słabo mówiące po polsku lub mieszanką języków. Część
z nich przyjechała do pracy, część pochodziła z rodzin, które pozostały po przesiedleniach
z części Ukrainy, Białorusi. Były osoby, które zostały oswobodzone z łagrów a nie mając
za co i dokąd iść, pozostały w Kazachstanie.
Czy na misje został skierowany, czy sam ksiądz wybrał?
Wstąpiłem do seminarium z myślą o wyjeździe na misje i dzisiaj Bogu za każdy dzień
takiego życia dziękuję! Oczywiście, nie wszystkie decyzje co do wyjazdu do poszczególnych krajów były moje, ale kierowałem sie decyzjami biskupów.
Dlaczego obecnie Norwegia?
Norwegia była decyzją ks. bp. Skworca, który prosił, aby tam pojechać i służyć
Kościołowi norweskiemu a szczególnie Polakom mieszkającym w tym kraju. Z jednej
strony jest to piękne, że wielu młodych ludzi jest w Kościele na emigracji lecz z drugiej
bardzo przykre, że nie mogą żyć w swoim kraju i składają ze swojego życia, rodzinnego
wielką ofiarę!!!
Jaki jest przekrój wiekowy ludzi, z którymi ksiądz się kontaktuje, jak długo
zamierza ksiądz być, czy odpowiada księdzu klimat?.
Przeważnie młodzi ludzie! Nie wiem, jak długo będę w Norwegii. Po prostu tutaj,
gdzie jestem, staram sie służyć jak najlepiej i jeśli trzeba, pójdę dalej.
Staram się tym żyć:
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O Boże, przyślij nam szaleńców,
którzy idą na całość, którzy zapominają,
którzy kochają nie tylko w słowach,
którzy ofiarują siebie prawdziwie i do końca.
Potrzeba nam szaleńców,
wariatów,
gwałtowników,
zdolnych rzucić się w niepewność:
w nieznane, wciąż szerzej otwarte krainy ubóstwa.
Trzeba nam współczesnych szaleńców,
zafascynowanych prostym życiem,
zakochanych w pokoju,
wolnych od kompromisów,
zdecydowanych, by nie zdradzić,
gardzących własnym życiem,
gotowych zgodzić się na każde zajęcie,
wyjechać wszystko jedno gdzie:
zarazem posłusznych,
spontanicznych i wytrwałych, łagodnych i silnych.
O, Boże, przyślij nam szaleńców.
Niech Bóg błogosławi!

Ks. Dariusz Buras

Serce Jezusa miłości pełne
Miłość i serce, dwa nierozłączne słowa, które się wzajemnie uzupełniają. Gdy zranisz
miłość, ranisz równocześnie serce. Gdy jest brak miłości, to serce choruje, a taka choroba to
przyczyna cierpienia. Zacznijmy zatem kochać, dajmy szanse sercu, wyłączając nasz umysł,
pomódlmy się, wybaczmy sobie i naszym bliźnim, bo kochając siebie i drugiego człowieka,
uzdrawiamy siebie i jego. Dlatego warto kochać wszystko i wszystkich, bo to co dajemy,
to na pewno do nas wróci. Otwartość serca to sposób na życie, kto z nas przyjmie drogę
serca, temu nie są już potrzebne dary inne. Przeto warto żyć szczerze i uczciwie, w zgodzie i
harmonii z Bogiem, ze sobą, ludźmi, matką ziemią i wszelkim stworzeniem.
Miłość pełną, czystą i nieskalaną, miłość nienaruszoną, najmilszą i niefałszywą okazał
dla nas Zbawiciel na krzyżu. Na krzyżu zwycięża Syn Boży, którego serce zostało zranione,
przebite, starte, napełnione zelżywościami i bólem, gdy „Jeden z żołnierzy włócznią przebił
bok i natychmiast wypłynęła krew i woda”(J19,34) Już starożytni pisarze chrześcijańscy
podkreślali, że z przebitego Serca Pana Jezusa narodził się Kościół i sakramenty, zwłaszcza
sakrament miłości, jakim jest Eucharystia. Obok Eucharystii nabożeństwo do Najświętszego
Serca Pana Jezusa jest jednym z wielu szczytowych form pobożności i duchowości ludu
Bożego, bo jego przedmiotem jest miłość samego Boga.
W bardzo pięknej historii Kościoła katolickiego, na przestrzeni wieków nigdy nie brakowało świętych, którzy, jak Maryja, odznaczali się szczególnym nabożeństwem do Boskiego
Serca. Ze względu na szczególną misję, jaka zostało dana przez Pana Jezusa francuskiej
zakonnicy Małgorzacie Marii Alacoque, ona należy do najbardziej znanych czcicieli Najświęt-
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szego Serca Pana Jezusa. To właśnie przez nią po raz pierwszy Pan Jezus zapragnął ukazać
światu Swoje Serce, zwracając się do niej, żądając publicznej czci i obiecując szczególne łaski.
W naszych czasach wielu wiernych nie zawsze docenia to nabożeństwo do Serca Jezusowego, dlatego Kościół katolicki, pragnąc przybliżyć i przypomnieć prawdę o tym, że „Bóg
jest Miłością”, obchodzi go w piątek po oktawie Bożego Ciała. Ten kult Serca Jezusa znany był
już w średniowieczu, jednak rozpowszechnił się w Kościele i dopiero został oficjalnie uznany
pod wpływem objawień, jakie miała w XVII wieku mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque.
Najpopularniejszą formą kultu, oprócz samej uroczystości, jest odprawianie przez
cały czerwiec nabożeństwa do Serca Jezusowego- Litania do Serca Jezusowego, a także
zawierzenie się Sercu Jezusa. Kościół katolicki widzi w tym nabożeństwie symbol miłości
Boga do ludzi, równocześnie chciałby obudzić w sercach ludzkich miłość ku Bogu. W tym
nabożeństwie sam Chrystus uwrażliwia nas na grzech, nakazuje się mobilizować do walki z
nim i do wynagradzania za tych, którzy najbardziej ranią Boże Serce.
Polska należy do krajów uprzywilejowanych, gdy chodzi o kult Bożego Miłosierdzia.
Pierwszą w Polsce powiernicą Serca Jezusowego była bł. Dorota z Mątowów (1346-1394),
która zmarła jako zamknięta pustelnica w katedrze kwidzyńskiej. W roku 1385 otrzymała ona
rzadką nawet wśród mistyków łaskę „zamiany serc”. W czasie Mszy świętej w Gdańsku Pan
Jezus rzekł do niej: „Ukazałem ci Serce Moje błogosławione i Mój otwarty bok, byś na
przyszłość wiedziała, gdzie szukać mego Serca i jak je ranić miłością”.
Przed II wojną światową Najświętsze Serce Pana Jezusa za pośrednictwem skromnej
dziewczyny Rozalii Celakówny, zwróciło się po raz kolejny, tym razem do narodu polskiego.
W kwietniu 1939 roku Maryja zwróciła się do Rozalii słowami; „Ratunek dla Polski jest tylko
w Sercu Jezusa, Mojego Syna”, Pan Jezus zaś dodał; „Strasznie ranią Moje Najświętsze
Serce grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji”. 1 Rozalia usłyszała też słowa; „Za grzechy i
zbrodnie, popełniane przez ludzkość na całym świecie, ześle Pan Bóg straszną karę(....) Ostoją
się tylko te państwa, w których będzie Chrystus królował. Jeżeli chcecie ratować świat,
trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Jezusowego(....) Polska nie zginie,
o ile przyjmie Chrystusa za Króla(...)”
Obok Intronizacji Najświętszego Serca Jezusowego w Polsce, Pan Jezus nakazał Rozalii, aby zgodnie z Jego wolą, każdy oddzielnie i z całymi rodzinami dokonał aktu Intronizacji
NSJ. Cześć oddana w ten sposób Sercu Jezusowemu ma usunąć laicyzm ze społeczeństwa
i mocno zakorzenić życie prywatne i publiczne w prawie Bożym oraz nauczaniu Kościoła.
Wielki polski kaznodzieja ksiądz Piotr Skarga, wielokrotnie wypowiada się w słowach
bardzo tkliwych o Bożym Sercu. Czytamy np. w jednym z jego pism: „Pan Jezus na koniec
daje nam i Serce Swoje w sakramencie Ciała i Krwi Swojej, a my Go nie miłujemy i
kupić u nas za takie pożytki tej miłości nie może.”
Modlitwa za Ojczyznę
Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało.
Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na nią błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i
sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec niej obowiązki i z Twoją pomocą je
wypełnię. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa, króluj nam.
1

Zadośćuczynienia, odkupienia winy.

Zenon Tabor
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Oddany Maryi, Sługo Miłosierdzia, Święty Janie
Pawle Wielki, wstawiaj się za nami
Watykan, Łagiewniki 27.IV.2014
Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II
Obrzęd kanonizacji- papież Franciszek.
W kazaniu papież nawiązał do Ewangelii wg J. 20,24 (ukazanie się Tomaszowi).
Tomasz nie uwierzył apostołom opowiadającym o zmartwychwstaniu Chrystusa. Po
ośmiu dniach spotkał Chrystusa i zawołał: Pan mój i Bóg mój. Zobaczył rany Chrystusa.
Nie zniknęły Święci Jan XXIII i Jan Paweł II oglądali te rany, nie wstydzili się tych ran,
będących dowodem męki. Rany Chrystusa widzieli w chorych, cierpiących, samotnych,
bezdomnych. Byli kapłanami XX wieku. Poznali tragedie ludzkości, ale nie zwątpili w
Miłosierdzie Boże. Ich wiara była silna.
W tych dwóch papieżach była radość i nadzieja w zmartwychwstanie. Wiarę
otrzymali od Zmartwychwstałego Pana i przekazali innym. Obraz Kościoła miał Sobór
Watykański II zwołany przez papieża Jana XXIII.
Święci prowadzą Kościół. Jan XXIII okazał – posłuszeństwo Kościołowi. Jan Paweł
II był z kolei papieżem rodziny. Rodzinom towarzyszy z nieba. Obaj uczą nas uległości
Duchowi Świętemu.
Jan Paweł II i Jan XXIII zostali ogłoszeni świętymi.
Śpiew: Miłosierdzie i Zwycięzca Śmierci jako dziękczynienie za kanonizację. Papież
nas ubogacił nowymi świętymi. Święci: s. Faustyna, Jan XXIII i Jan Paweł II - oni nas
prowadzą do świętości.
Modlitwa wiernych
Za Kościół, papieża, kapłanów, osoby konsekrowane.
Miłosierdzie Boże, uwielbiamy Cię za Słowo Boże.
Miłosierdzie Boże, polecamy Ci chorych, cierpiących, starszych. Daj siłę dźwigania
krzyża.
Miłosierdzie Boże, polecamy Ci wszystkich pielgrzymów.
Miłosierdzie Boże, prosimy o pokój i szczęście dla ludzkości.
Modlitwy w innych językach.
Otrzyjcie już łzy płaczący…
Przyjmując Komunię świętą, dziękujmy Bogu za dar dwóch świętych papieży.
Ciebie Boga wysławiamy…
Zawierzenie Miłosierdziu Bożemu.
Jezu! Ufam Tobie
Łagiewniki, drugi Rzym
Podziękowania: biskupom, kapłanom, siostrom zakonnym, spowiednikom, klerykom, chórom, służbie ołtarza, tym, którzy przygotowali te uroczystości, wielu innym i
pielgrzymom.
12.30 Msza św. Dziękczynna pod przew. ks. bp. Jana Piotrowskiego w Bazylice.
Kazanie o Miłosierdziu Bożym.
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego poprzedzona rozważaniami.
Janie Pawle II, święty, módl się za nami!
Janie XXIII, święty, módl się za nami!
Boże, coś Polskę…

Zofia Lorek
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Kazimierz Brodziński (1791-1835)

Pieśń do Mszy świętej
Jezus przy wieczerzy schyłku
Chleb i wino błogosławił,
I oboje dla posiłku
Na pamiątkę swą zostawił:
„Weźcie, ucznie, chleb ten w darze,
Ciało moje w nim uznajcie;
To zaś wino w tym pucharze
Za krew moją pożywajcie.
Ciało moje wam oddane,
Daję światu na zbawienie;
Krople krwi za was przelane
Zgładzą grzechów przewinienie.
Baczni cierpień moich plonu,
Com ja zaczął, dokonajcie,
A na wieczór mego zgonu
Wiecznie, wiecznie pamiętajcie!
Miłość wieczna przy tym stole,
Miłość moim jest rozkazem.
Bracia! W tym miłości kole
Aż do zgonu żyjcie razem
Gdy was miłość Zbawcy nęci,
Gdy wam drogie dał przykłady,
Jemu święćcie wasze chęci,
W jego postępujcie ślady!”
Jezus przybył z pocieszeniem:
On chleb łamie w naszym zborze,
On nam za swej śmierci cieniem
Pokazuje życia zorze.
Łaskę, siłę, pokój mamy,
Idąc w drogę jego torem,
Gdzie niebieskie święte bramy
Dla cnotliwych są otworem.
Jezu, sprawco wybawienia!
W serca nasze wstąp, o Panie!
Skończ bolesne utęsknienia
Przez Twe święte zamieszkanie!

„Boże Ciało”
Dziś jest świątynią
całe moje miasto (wioska)
Jezus w Hostii białej
wchodzi między ludzi

w ich rozterki, troski….
Jezu, rzeźbiarzu serc
wołamy do Ciebie
modlitwą pełną miłości
błogosław nam i prowadź
po szczęśliwych ścieżkach
do Królestwa swego
Dawałeś nam Jezu siebie
kropla po kropli swej krwi
dawałeś nam przebaczenie
więc w oczy parzą nas łzy
Czy moje wielkie winy
znów weźmiesz na swój krzyż
zajrzyj do mego serca pełnego
samotności i wybacz, wybacz mi

M.Piniańska

***
„Nasze Anioły
towarzyszą nam w życiu
Wiosną budzą
białe przebiśniegi
wędrują z nami
po ścieżkach
okolonych soczystą zielenią
Prowadzą za rękę
małe dzieci do szkoły
i tańczą z płatkami kwiatów
w koronach jabłoni
Nasze Anioły
zesłane przez Boga
czuwają nocą i dniem
by grzech nie przesłonił
nam Jego miłości
Wyplatają wianki
z naszych pacierzy
i kładą pod stopy
Jezusa Frasobliwego
Chwytają złote
promienne słońca
by całowały nasze ciało
i tak bez końca
dokąd Bóg Im każe

M. Piniańska
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„Pomóż mi Boże”
zauważać łaski
którymi mnie obdarzasz
Pragnę poznać
Twoją miłość i wielbić Cię
zawsze i wszędzie
Dziękować za dar życia
za piękny świat
za oczy życzliwe
drugiego człowieka
za uczucia
zamknięte w sercu
za myśli ukryte
które tylko
Tobie są znane
za rozwarte
Twe ramiona
dla każdego kto Cię kocha
Pomóż mi Boże
zaufać Twojej miłości
i poddać się woli Twojej

M. Piniańska
Dziękuję z serca za każdą książeczkę „Naszej Wiary” – pięknej, wartościowej merytorycznie, również z piękną oprawą graficzną. Zawsze wraz z mężem (i nie tylko) czytamy
każdy egzemplarz „od dechy do dechy”. Pozdrawiam serdecznie M.P.
Rodzicielska modlitwa
Opiekunie naszych ukochanych dzieci, niech modlitwa wszystkich dziś rodziców wzleci,
aż pod stopy twoje.
Prosimy ochrony; niechże twój majestat będzie pochwalony. Zachowaj je wszystkie od
mocy szatana, która w stokroć większej
Sile będzie słana, bo czas wakacyjny to okres radości, w którą może wkraść się zło co
już zagości, na stałe przy naszych istotach bezradnych,
Mało doświadczonych, całkiem nieporadnych. Pilnuj ich swym
okiem i strzeż w Bożej mocy od samego rana, aż po koniec nocy.

Anna Piniańska -Kordyś
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Santo subito!
Pan wolną wolę ludziom daruje i rodzicielską dłonią kieruje,
a oni sami szlak wybierają i nim przez życie swe podążają.
On wybrał drogę życia świętego od pokus wszelkich tak dalekiego,
dlatego wszyscy którzy go znali te oto słowa wypowiadali:
- Santo subito! Za taką drogę, gdzie się odrzuca zło oraz trwogę
i swą postawą kocha drugiego, bo się w nim widzi Boga samego.

Anna Piniańska -Kordyś

Zwycięzca śmierci
Oddał za nas siebie, śmierć go pochwyciła,
ale jego miłość w bólach ją zgładziła.
Za to Synu Boga Ciebie wychwalamy
przez Twą mękę wielką odkupienie mamy.
Tyś jest świata Panem i naszym hetmanem,
miłością przeczystą, wody życia dzbanem.
Dziś w hostię twe ciało cudnie przemienione,
niesiemy w ukłonach w złoto ozdobione.
Odtąd śmierć peronem, poczekalnią nieba;
czcimy Ciebie Panie w tym kawałku chleba.
I prosimy chórem, karm nas Nim do końca,
aż zgaśnie ostatni w życiu promyk słońca.

Anna Piniańska-Kordyś
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K. Romański
NADZIEJA
Czym jest nadzieja?
Czy tylko cnotą?
A może krótszą
do nieba drogą?
Krótszą? No może,
lecz nici z tego,
bez wiary, miłości
niebo daleko.
Gdy chcesz być w niebie,
to wszystkie cnoty
musisz mieć w sobie.
Więc do roboty!

ODRODZONY
Dwie rzeki
w dolinach swych żywych
kołyskę
wymościły Sączowi
i rósł rycerski
kupiecki mieszczański
wieki wiekom wieków
Zmory klęsk
lata świetności
I te – niepokojów
I tamte – uśpienia
wiodły Sącz Nowy
szlakiem blizn i chwały
ku – Jubileuszowi…
siedemsetlecia
Szemrzą Dunajec z Kamienicą
Zgodnie
- Od dwustu lat jest
dziecko nasze odrodzone…

E. Janicka
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Wielkie święto rodziny w SP w Marcinkowicach

26 maja w Szkole Podstawowej w Marcinkowicach odbył się Dzień Rodziny, który stał się okazją do wspólnego spędzenia czasu przez dzieci, rodziców i
nauczycieli.
Impreza rozpoczęła się od prezentacji poszczególnych klas. Dzieci wykonały
dla swoich matek i ojców krótkie programy artystyczne. Były wiersze i piosenki
– wszystkie poświęcone rodzinie. Następnie dzieci złożyły rodzicom życzenia i
wręczyły symboliczne upominki.
Kolejnym punktem programu było wspólne grillowanie i degustacja pyszności z bufetu przygotowanego przez mamy. Po poczęstunku odbyły się konkursy,
w których uczestniczyły kolejno najpierw mamy – reprezentantki klas, potem
ojcowie, a następnie rodzice i dzieci. Wszyscy gorąco dopingowali reprezentantów swoich klas. W tym samym czasie przedstawiciele klas wykonywali plakaty
„Jak spędzamy wolny czas z rodziną?” Dodatkową atrakcją dla najmłodszych
było malowanie twarzy.
Rodzice, ku naszej radości, dopisali – nikt przecież nie chciał, by jego dziecko
samotnie obchodziło rodzinne święto. Mieli więc możliwość obejrzenia wystawy prac plastycznych dzieci pod hasłem „Moja rodzina”, przeczytania wierszy
powstałych specjalnie na tę okoliczność oraz dokonania zakupów na szkolnym
kiermaszu.
Opr. (i)
Fot. i źródło: UG Chełmiec
Przedruk z Sądeczanina
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Prawda
Prawda, co to jest, czym jest prawda i czy prawda w naszym codziennym
życiu jest osiągalna?. Jaka jest jej rola? Na pewno też każdy z nas nieraz zastanawiał się: powiedzieć prawdę czy może ją zataić. Człowiek zawsze dąży do
poznania prawdy, co jest wpisane w jego naturę. Dążąc do poznania prawdy,
każdy człowiek się uczy, poznaje historię, odkrywa to, co jest nieznane, zgłębia tajemnice, rozwija swoją indywidualność i kształtuje charakter. Prawda
może być budująca jak i niszcząca, w zależności od tego, w jaki sposób zastaje
wykorzystana. Prawda to czyjś, nasz, punkt widzenia, którego do końca nie
można uściślić. Prawda może być ustalona subiektywnie, lecz trzeba pamiętać,
że powinna być obiektywna.
Prawdę można porównać do rzeźby, bo aby ją pojąć, trzeba na nią
spojrzeć z każdej możliwej strony. Dla wielu prawda to jest tylko coś, co jest
pewne i realne oraz udowodnione naukowo, dla innych jest to właściwość
wypowiadanych zdań określających ich zgodność z rzeczywistością. Jednak
niekoniecznie to, co jest prawdą dla jednego, musi być prawdą dla drugiego.
Prawda to jest to, co odpowiada rzeczywistości. Prawda jest jedna, gdyż żyjemy
na tym samym świecie i doświadczamy tej samej rzeczywistości co dnia. Czy
jednak rzeczywistość widziana oczami jednego człowieka jest taka sama jak
rzeczywistość drugiego człowieka?. Na pewno nie, bo zależy to od poglądów,
od sposobu patrzenia na życie .
Wiele przykładów różnorodności poglądów i rozumienia prawdy można
dopatrzeć się w naszym codziennym życiu. Jednej z takich „prawd” można
dopatrzeć się na sali sejmowej RP, gdzie wielu posłów nie może w żaden sposób odróżnić prawdy od kłamstwa, gdzie zawierane są różne porozumienia,
układy i stosowane są rożnego rodzaju gierki, aby udowodnić, że „nieprawda
stała się prawdą”. Podczas każdego głosowania wymusza się na wielu posłach
głosowanie za prawdą, którą tylko leader uważa za „prawdę”. Takie głosowanie nazywa się, nie wiadomo dlaczego, „dyscypliną partyjną”, podczas
takiego wymuszonego głosowania wielu posłów jest ubezwłasnowolnionych,
zagłusza sumienie i głosuje, bo to „prawo dżungli”, / bo zwierzęta mają instynkt,
a człowiek rozum i rozróżniać winien co prawda, a co kłamstwo /, nieposłuszeństwo
może pozbawić ich profitów i skazać na niebyt polityczny. Spora część posłów,
zmuszonych do takiego postępowania, gubi się w kłamstwie.
W naszej polskiej rzeczywistości jest wiele prawd, które wywołują dużo
emocji w społeczeństwie; „prawda katyńska”, „prawda wołyńska”, „prawda
smoleńska”, „prawda o krzyżu,” „prawda o rodzinie”. Te niewyjaśnione
prawdy przewijają się w naszym codziennym życiu, spotykamy się z nimi
na co dzień, często są zakłamywane w mediach i często spojrzenie na nie z
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każdej strony , jak na rzeźbę, jest niemożliwe do zrealizowania. Jednak te
„dwie prawdy” bulwersujące Polaków, na pewno kiedyś zostaną wyjaśnione,
bo prawdę trzeba zrozumieć, trzeba ją pojąć, trzeba nią żyć, bo nie mogą w
jednej sprawie być dwie prawdy.
Dlaczego tak się dzieje? dlaczego w dzisiejszych czasach tak wielu ludzi
decyduje się na ciągłe kłamstwa? Czy może prawda już się przewartościowała?
Może chcę ukryć prawdę, bo stracę władzę, pracę, stanowisko? Może boimy
się prawdy, która jest niepotrzebna w naszym życiu? Ludzie ukrywają prawdę
z różnych przyczyn, lecz czy postępując tak z różnych przyczyn, zdają sobie
sprawę, że na zawsze tracą zaufanie. Wiemy z doświadczenia, że zawsze chcemy się pokazać w lepszym świetle, z lepszej strony i nieraz ta prawda wydaje
się nam niewygodna, po prostu boimy się ją wyznać, gdyż nie wiemy, jaka
będzie reakcja osoby, na której nam tak bardzo zależy. Czy nie powoduje to
upadku moralnego i społecznego, bo przecież jedno kłamstwo pociąga za sobą
następne, w końcu gubimy się w tych kłamstwach, nie wiemy, gdzie prawda
a gdzie fałsz i żyjemy w świecie ułudy, w świecie nierealnym.
Wydaje się, nie, nie wydaje się, bo w tym miejscu nie możemy zaprzeczyć,
aby nie zostać posadzonym o kolejne kłamstwo, że teraz nasze społeczeństwo
nie tylko kłamie, ale również jest okłamywane na każdym kroku. Obecnie
nasze życie przeplata kłamstwo tylko z bardzo małą kropelką prawdy. Jesteśmy
okłamywani przez media, które nie szczędzą nam „drobnych niewinnych
kłamstewek”, które starają się nas przekonać, że przekazują „obiektywną
prawdę”. Ta „obiektywna prawda” podawana w radio, różni się już od „prawdy”podawanej w telewizji, czy też prasie. Dziennikarze prześcigają się w
wypisywaniu nieprawdy jedynie dla korzyści finansowych i przypodobania się
władzy, więc wszelkie zasady moralne i etyczne zostają pogwałcone. Kłamstwo
za wszelką cenę, nawet za cenę złej reputacji.
Lecz, co wydaje się bardzo dziwne i nienormalne dla niewielu fascynatów
prawdy, to to, że dla zwykłego przeciętnego człowieka nie jest ważna prawda,
lecz tylko sensacje, nie interesuje go, że prawda została w tych sensacjach
wypaczona i że nie przeszkadza im kłamstwo gazetowe i że to tylko wymysł
nierzetelnych dziennikarzy. Ludzie, czytając te kłamstwa, utwierdzają tych
nierzetelnych dziennikarzy w przekonaniu, że kłamstwo jest opłacalne, bo
prawda gorzej się sprzedaje i pisanie nieprawdy to jest dobry interes dla wielu
pism brukowych.
Skłamaliśmy, lecz zaraz pojawia się pytanie, czy prawda jest wartością
bezwzględną, czy ważna jest ona jeszcze w naszym świecie. Czy warto być
prawdomównym w dzisiejszym drapieżnym, zabieganym, opanowanym żądzą
pieniądza i władzy za wszelką cenę, w świecie opanowanym przez kłamstwo?
Moim zdaniem warto żyć z prawdą w zgodzie, dlatego że tylko niewielka

Nasza Wiara 6/2014

23

część ludzi skłania się do kłamstwa i kłamie, bo jeszcze wielu jest takich co
cenią sobie szczerość i prawdomówność, a kłamstwem się brzydzą. Bo wielu
ludzi, kiedy dowiadują się, że zostali oszukani, tracą do nas zaufanie i już
zawsze będą z nami rozmawiali inaczej, bo w ich podświadomości pozostaje
podejrzenie kłamstwa.
Z całą szczerością można stwierdzić, że prawda jest jedną z wielu najważniejszych wartości w naszym życiu.
Co może stać się narodem, co może stać się z Polakami, którzy coraz
natrętniej, coraz brutalniej, coraz częściej są bombardowani „newsami” o
prawdzie, która nie jest prawdą, czy w te kłamstwa mediów i władzy można
uwierzyć?.
Zenon Tabor
Z buta przez świat
Piotr Kuryło jest pierwszym człowiekiem, który obiegł Ziemię w rok (pod
koniec musiał się ukrywać w lasach dwa
dni, by nie przybiec zbyt wcześnie). Gdy
stwierdził, że bieganie odciąga go od rodziny, powiedział żonie: “Zbyt mało spędzam z wami czasu. Kończę z bieganiem
[żona się uczieszyła]. Jeszcze tylko jeden
bieg,, taki dookoła świata i koniec”.Ma na
swoim koncie liczne sukcesy sportowe, wygrał też tegoroczny festiwal Bonawentura.
Jan Gibas – Jak zaczęła się Pana
przygoda z bieganiem?
Piotr Kuryło – Zawsze lubiłem
biegać, ale nie profesjonalnie. Tak
naprawdę zacząłem w wieku trzydziestu lat, kiedy usłyszałem o maratonie w Warszawie. Spodobała mi
się atmosfera i zacząłem uczestniczyć
w innych biegach dalekodystansowych. Wszyscy się męczą, by dobiec
do mety, a ja uważam, że im ciężej,
tym lepiej.
J.G. – Czemu zaczął Pan biegać
tak późno?
PK – Uprawiałem różne inne
dyscypliny sportu. Zauważyłem, że

praktycznie na każdej rozgrzewce
jest bieganie i że to mi wychodzi
najlepiej, więc czemu nie miałbym
zostać biegaczem?
J.G – Skąd pomysł na bieg dookoła świata?
PK – To miało być zakończenie
mojej kariery biegowej, taka kropka
nad “i”, bo jest to dobry dystans, by
zakończyć karierę.
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J.G – No tak, najdłuższy z możliwych. A skąd pomysł na to, by był
to bieg dla pokoju?
PK – Żyję w miejscu, gdzie duża
ilość ludności cywilnej ucierpiała
podczas wojny. Opowiadali mi o tym
rodzice i starsi ludzie...
J.G – Skąd czerpał Pan siłę
w trudnych momentach biegu?
PK – Myślę, że z modlitwy. Pomagała mi przetrwać.
J.G – A czy były jakieś momenty,
w których chciał Pan odpuścić?
PK – Nie, nie miałem takich
momentów. Miał to być ostatni
bieg, bo zbyt mało czasu spędzałem
z rodziną. Teraz wróciłem do tego za
zgodą żony.
J.G – Jaka była Pana najniebezpieczniejsza przygoda?
PK – Każdego dnia byłem zagrożony, bo poruszałem się drogami, na
których jeździło dużo samochodów.
Możliwość potrącenia była najniebezpieczniejsza, nie jakieś dzikie
zwierzęta czy ludzie.
J.G – Podobno często pomagali
Panu nieznani ludzie. Czy wierzy
Pan, że ludzie są dobrzy?
PK – Wierzę, że ludzie są bardzo
dobrzy, tylko wielu o tym nie wie.
J.G – A co w tym biegu podobało
się Panu najbardziej?
PK – Rosjanie [śmiech]. Żartuję.
J.G – Czemu nie?
PK – Właściwie Syria jest piękna,
poza tym wybrzeże Pacyfiku. Ale
ogólnie, to właśnie ta bezinteresowna
pomoc ludzi i to nie tych bogatych,
bo oni oddawali tylko część swojego
majątku.
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J.G – Czy ma Pan jakieś rady dla
ludzi, którzy chcieliby zacząć biegać?
PK – Robić to z głową, powolutku. Lepiej jest biegać wolniej,
a czasowo dłużej, na spokojnie.. Trzy
razy w tygodniu po trzydzieści minut
i to wystarczy.
J.G – A jakaś rada dla młodego
człowieka, zaczynającego przygodę
z życiem? Nie chodzi tylko o bieganie.
PK – Zawsze mówiłem, że nie
ma ludzi z małych wiosek, tylko
ludzie z małymi marzeniami. Jeśli
ma się jakieś marzenie, to trzeba
wierzyć, że się spełni i ciężko nad
nim pracować, inaczej nic z tego nie
będzie...
J.G – Jakie są Pana plany na teraz?
PK – Chcę dotrzeć na kanonizację do Watykanu, a potem 31 maja
bieg dookoła jeziora Balaton, dystans
212 kilonetrów. Chciałbym to wygrać, bo w 2009 roku byłem drugi,
więc należy się poprawić.
J.G – W takim razie dziękujemy.
I życzymy szerokiej drogi.
PK – Dziękuję bardzo.
P.S
Wywiad przeprowadzony był
w marcu. O biegu na kanonizację Jana
II i Jana XXIII informowały media.
W Starym Sączu, gdzie przeprowadzony był wywiad Piotr Kuryło zrobił
sobie krótką przerwę, by spotkać się
z entuzjastami sportu.
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Dekada w Unii
1 maja mija dziesięć lat, jak
Polska jest członkiem Unii Europejskiej i ma możliwość korzystania
z jej „dobrodziejstw.” Jednak ta
rocznica nie napawa radością obywateli RP, bo po prostu nie ma dla
nich tak istotnego znaczenia jak dla
polityków i ekipy rządzącej, ponieważ nadzieje pokładane w Unii rozczarowały wielu zwykłych Polaków.
Polacy, oddając 10 lat temu swój
głos w referendum za wstąpieniem
do Unii Europejskiej, głosowali
za wolnym rynkiem, możliwością
swobodnego podróżowania po
krajach Unii i swobodnym przepływie towarów. Oddając swój głos za
wstąpieniem do Unii, każdy Polak
opowiedział się za wolnością, zachodnią cywilizacją i europejskim
dobrobytem, mając nadzieję, że
osiągnie poziom życia Niemców
i Francuzów. Polacy w Unii widzieli
siebie jako naród wolny i niezależny, stanowiący o sobie, pozbawiony
jakiekolwiek dominacji. Polacy,
wyzwalając się ze wschodniej dominacji rosyjskiej, teraz w pewnym
stopniu ponownie się uzależnili,
ale od zachodnich krajów europejskich. Niewątpliwie, jak by nie patrzeć, decyzja o wstąpieniu do Unii
jest nieodwracalna i z pewnością
była dobra, bo Polska potrzebuje
wspólnego rynku, uczciwego prawa
i bezpieczeństwa. Jednak patrząc

trzeźwo na minioną dekadę, możemy dostrzec w tej decyzji wiele
minusów, o których dowiadujemy
się dopiero teraz.
Prawdopodobnie nikt z Polaków nawet nie myślał, że po
wstąpieniu do Unii dobrze prosperujące zakłady polskie staną się
konkurencją dla wielkich korporacji
zachodnich. I tylko dlatego zostały
stworzone odpowiednie dyrektywy, które zmusiły Polskę do ich
likwidacji. Upadek polskiego przemysłu stoczniowego, likwacja hut,
kopalni, cementowni, przemysłu
lekkiego, zamykanie cukrowni,
jako „nieopłacalnych” zakładów,
a którymi Polska się szczyciła, to
wszystko prawdziwe dokonania
podyktowane „dobrem tylko dla
starej” Unii, ale już na pewno nie
dla Polski. Dla „starej” Unii, po
likwidacji wszelkiego przemysłu
w Polsce, to właśnie nasz kraj stał
się bardzo cennym rynkiem zbytu
unijnych towarów. Aczkolwiek
ceny w polskich sklepach są bardzo
zbliżone do cen w Niemczech,
Francji to i siła nabywcza w tych
krajach i przeciętne wynagrodzenie
jest kilka razy większe niż w Polsce.
Przez ogłupiające reklamy dawane przez potentatów produktów
żywnościowych, otwieranie tanich
sklepów, przeciętny Polak został
„zaszczepiony” przez zachodnią
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cywilizację nadmierną, niekontrolowaną konsumpcją, stając się
dłużnikiem obcych banków, mając
problemy ze spłatą zaciągniętych
kredytów.
Na pewno nikt nie spodziewał się tysięcy zakazów, nakazów
i dyrektyw od armii bardzo dobrze
opłacanych samozwańczych unijnych biurokratów. Teraz te nakazy,
zakazy, pouczenie obejmujące różne dziedziny naszego życia, kiedyś
wydające się śmieszne, przestają
być śmieszne, bo tak naprawdę,
to tylko utrudniają nam normalne
funkcjonowanie, tworząc coraz
szczelniejszą barierę dla normalnego rozwoju krajów zrzeszonych
w Unii. Nikt nam też wyraźnie
nie mówił, że prawa dla Polski
będzie w większości ustanawiała
Bruksela i rządzący nią bogaci
do nieprzyzwoitości komisarze
unijni, którzy pochodzą najczęściej
z Niemiec i Francji. To właśnie pod
ich dyktando ustanawiane są prawa
i obowiązki dla pozostałych krajów
unijnych. Ich głos w parlamencie
europejskim jest decydujący, a kto
się sprzeciwia takiemu „modelowi
integracji”, uważany jest za eurosceptyka i wykluczany z dyskusji.
To świadczy ,że jesteśmy słabi i nikt
w Europie się z nami poważnie nie
liczy, jesteśmy przywiązani jak pies
na łańcuchu do niemieckiej gospodarki i przez to jesteśmy ciągnieni
w otchłań narodowego niebytu.
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Przynależność do Unii i równocześnie brak suwerenności narodowej
są tylko czynnikami osłabiającymi
potencjalny wzrost ekonomiczny
i geopolityczny Polski.
To prawda, że dzięki środkom
pomocowym, jakie dostaliśmy na
początek z UE, udało się zrealizować wiele nowych inwestycji,
chociaż niewątpliwym problemem
jest niejednokrotnie inwestowanie
unijnych funduszy na inwestycje,
w których sens wątpili sami beneficjenci. Patrząc na te dotacje unijne,
nie możemy zapomnieć, że żadna
inwestycja by nie powstała, gdyby
nie było udziału polskich pieniędzy.
Taki jest niestety wymóg, a tablice
stojące przy drogach, kłamią, że
zrobione to za unijne pieniądze,
bo przecież tam są i nasze polskie.
Jednym z warunków jest praktycznie przy każdej inwestycji szkolenie
za darmo, ale tylko na pozór, bo na
szkolenie też trzeba pozyskać pieniądze. Muszą być wdrożone procedury, programy... a to wszystko
kosztuje. Można dojść do wniosku,że Unia to największy lichwiarski
bankier, przygotowany na działania
długoterminowe, bo przecież poprzez różne działania finansowe
uzależnia „młode państwa unijne”
takie jak; Polska, Czechy, Słowacja,
Rumunia, zwane krajami „drugiej
prędkości”, aby za kilkanaście lat
mogła samodzielnie narzucać swoje
ustalenia.
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Obiecywano nam setki kilometrów autostrad i dróg szybkiego
ruchu, wiele jednak autostrad zostało na papierze, a niektóre kończą
się w szczerym polu, bo na dalszą
budowę brakuje już funduszy.
Z tego też powodu wejście Polski
do Unii wywołało wielki chaos
nas naszych drogach, które nie były
przygotowane na tak wielki wzrost
ilości samochodów, tym samym
zrobiło się ciaśniej, zwiększyła się
też ilość wypadków. Na polskich
drogach pojawiło się wiele starych,
niejednokrotnie niesprawnych
samochodów, które Polacy sprowadzali z krajów zachodniej Europy.
Zakup samochodu to zawsze było
marzenie każdego Polaka, który
teraz nie patrzył na niesprawność
lecz renomowana markę sprowadzanego samochodu. Stracili wiele
dilerzy nowych samochodów, za
to zyski zaczęli liczyć właściciele
warsztatów samochodowych i handlarze starymi samochodami. W ten
to sposób Polska stała się złomowiskiem Europy.
Środki masowego przekazu,
posłuszne ekipie rządzącej, podają;
„dzięki wejściu 21 grudnia 2007 roku
do strefy Schengen, Polacy mogą bez
problemu podróżować po prawie całej
Europie”. Przecież swobodne podróżowanie po Europie to nic nowego,
jak tylko przywrócenie starego
porządku i rezygnacja z pewnego
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regresu. Przecież jeszcze przed
I wojną światową nie istniało coś
takiego, jak zamknięcie granic, nie
tylko Polacy i wszyscy Europejczycy
mogli podróżować, tam gdzie im
się tylko podobało. Po prostu jechało się bez wiz, nawet do USA.
W latach 20 ubiegłego wieku bez
„pomocy” Unii dochodziło też do
dużej migracji; do Francji, Belgii
czy Ameryki. Dlatego to nic nowego, że coraz więcej Polaków podróżuje po krajach Unii, zwiedzając
poznaje kulturę i obyczaje, ale jest
to tylko prawda częściowa, bo Polacy podróżują, głównie w poszukiwaniu pracy i chleba. Bo pomimo
zapewnień przez rząd o możliwości
zatrudnienia w Polsce, tej obiecanej
pracy naprawdę nie ma i nic się
nie robi, aby młodzi tę pracę mogli otrzymać. Dlatego większość
emigrantów za chlebem stanowią
osoby młode i wykształcone, które
w żaden sposób nie mogą utrzymać
siebie, nie mówiąc już o rodzinie.
Zwolennicy Unii twierdzą, że
Polska w minionej dekadzie była
równym partnerem w rozgrywkach
unijnych, wielu zaś twierdzi, że
w Unii nadal pozostajemy w europejskiej poczekalni i długo jeszcze
musimy czekać, aby się dostać się
„na pokoje unijne”.
Zenon Tabor
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„Klub ( nie)tylko dla seniorów”

W dniu 23 kwietnia 2014 r. w Zespole
Szkół w Biczycach Dolnych odbyło się
uroczyste spotkanie zorganizowane dla
uczestników Ośrodków Wsparcia dla
osób w podeszłym wieku w integracji z
młodzieżą z gminy Chełmiec. Spotkanie to
było uwieńczeniem działań realizowanego
w miesiącach styczeń – kwiecień projektu
socjalnego pt. Symeon – wiedza, działanie i
moc – nowe spojrzenie na stare problemy”
przez pracowników socjalnych Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmcu
- Alinę Majda i Stanisławę Czaja. Projekt
realizowany był w ramach specjalizacji II
stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, specjalność: Praca socjalna z osobą i
rodziną z problemem przemocy.
Jego głównym celem było pogłębienie
wiedzy w zakresie przeciwdziałania przemocy i skutkom przemocy wobec osób
starszych wśród uczestników „Klubów
Seniora” w gminie Chełmiec, zaś jednym

z celów szczegółowych projektu była integracja międzypokoleniowa poprzez udział
młodzieży w spotkaniu dla seniorów. W
ramach działań przewidzianych w projekcie
przeprowadzona została kampania informacyjna w formie prelekcji w siedmiu klubach
seniora na terenie Gminy Chełmiec na
temat przeciwdziałania przemocy wobec
osób starszych, które podczas imprezy zostały podsumowane przez panią psycholog,
współpracującą z GOPS w Chełmcu.
Spotkanie posiadało oprawę artystyczną, pod patronatem wybitnego reżysera i scenografa Pana Jerzego Michalaka
– Prezesa Stowarzyszenia „Biczycki Strych
Sztuki”, który wraz z młodzieżą szkolną
uświetnili całą imprezę poprzez zaprezentowanie krótkiego spektaklu teatralnego
pt.: „Lokomotywa”, taniec nowoczesny i
śpiew. Również od strony artystycznej zaprezentowali się uczestnicy Klubu Seniora
z Chełmca i Niskowej oraz przedstawicielki
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Uniwersytetu III Wieku, recytując utwory
literackie oraz eksponując swoje prace plastyczne, które, wystawione na sztalugach,
stanowiły tło dla całej imprezy.
Miłym zaskoczeniem dla realizatorów
projektu była duża frekwencja zaproszonych gości, zarówno uczestników zajęć
w klubach seniora oraz przedstawicieli
instytucji wspierających działalność klubów seniora. Podczas spotkania panowała
miła atmosfera, seniorzy z entuzjazmem
podziwiali występujących artystów oraz
chętnie integrowali się między sobą.

Kącik przyrodniczy

Przybyli goście bawili się przy suto
zastawionych stołach dzięki hojności
sponsorów, wśród nich: firmy: „Konspol”,
„Raj”,” „Grześ”’, „Ciastkarnia Sądecka”,
„Piekarnia Potoczek”, „Juhas-Bis”,
„Eurocash”, „Lobo”, „Wiśniowski”, „Kamex”, FHU Sebastian Król, Restauracji
„Hasiorówka”, Państwu A. i J. Pyzik.
Wszystkim wymienionym sponsorom
i osobom wspierającym nasz projekt
serdecznie dziękujemy za rzeczowe
wsparcie udzielone naszemu projektowi
oraz za okazaną życzliwość.

Alina Majda

WILGA

Jeden z rodzimych ptaków o ubarwieniu przywodzącym na myśl tropikalne lasy.
Przelatuje wysoko między koronami drzew.
Stojącym na ziemi wydaje się, że doznają
złudzenia. Żółć to jego dominująca cecha
i nie myślę tu o żółci zgromadzonej przy
wątrobie, lecz o świetlistej barwie. Jest
tak piękny i elegancki jak kobieta raz po
raz obecna na kartach tej książki.
Kiedy na przełomie maja i czerwca
zasiadam w ogrodzie, przyglądam się
koronom lilkusetletnich dębów. Z nadzieją
wypatruję wilgi. Nie każdego roku spotyka
mnie oczekiwana nagroda, mimo że dęby
są idealnym schronieniem dla tego ptaka.
Rośnie ich w moim ogrodzie zaledwie kilka,
mimo to ich rozpostarte korony zapraszają
płochliwe wilgi. Zanim dostrzegę wilgę,
wcześniej ją słyszę: przeciągłe, niby świst
„zofija” to wydawany przez nią głos. W
Polsce rozlega się ten dźwięk nie wcześniej
niż 15 maja, czyli w dzień poświęcony Zofii.
Wypatrzenie żółtego ptaka tego właśnie
dnia dobrze wróży na cały rok, aż do
następnego lata. Przesiadując z lornetką,
wieczór za wieczorem, boję się, że już
więcej mogę jej nie ujrzeć. Wypatrywanie
wilgi jest jak manią prześladowczą.

Wydawało mi się, że nazwa „wilga”
przybyła do nas z Litwy, gdyż niezmiennie
kojarzyła mi się z Wilnem i Wilią. Myliłem
się jednak chyba srodze, wiążąc ze sobą
te nazwy, jako że wilga nazywana jest na
Litwie volunge.
Jest w wildze coś niesamowitego, jej
ludowa popularność przerasta wszystkie
inne ptaki. Kiedyś wilga, zwana gdzieniegdzie zofiją (dlaczego? – już pisałem),
była najchętniej przedstawianym ptakiem
przez ludowych artystów. Rzeźbią ptaka w
drewnie, potem malują go na żółto i już jest
wilga. Takich drewnianych wilg sam mam
w domu kilka.
Ludowa popularność wilgi nie przeminęła nawet w dobie społeczeństwa informatycznego i globalnej sieci internetowej.
Wilga w sieci to fenomem. Wyszukiwarka
Google potrafi w ułamku sekundy znaleźć 1
380 000 odnośników do hasła wilga! Czyni
to z wigli ptaka wirtualnego i to w czasach,
kiedy w koronach drzew coraz rzadziej
przelatuje prawdziwy, żółty ptak, czasem
mylony z promieniem słońca.

Przedruk z książki. M. Kruszony
Kulturalny atlas ptaków
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Kod terytorialny gminy

121002

Numer obwodu głosowania

4

Okręg wyborczy nr

10

Okręgowa Komisja Wyborcza

w Nowym
Sączu

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

Chełmiec

nowosądecki

Gmina

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa 33-393 Marcinkowice 132

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.

wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia
głosowania

1653

1a.

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców

1653

1b.

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców

0

2.

Komisja otrzymała kart do głosowania

1156

3.

Nie wykorzystano kart do głosowania

679

4.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie)

477

4a.

w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

477

4b.

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

0

5.

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika

0

6.

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

0

7.

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

0

8.

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

0

8a.

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym
oddaniu głosu

0

8b.

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

0

8c.

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

0

8d.

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do
głosowania

0

8e.

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

0

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9.

Liczba kart wyjętych z urny

474

9a.

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

0

10.

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej)

0

11.

Liczba kart ważnych

474

12.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

18

13.

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów

456
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Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

88

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

ZIOBRO Zbigniew

61

2.

WŁOSOWICZ Jacek Władysław

0

3.

MULARCZYK Arkadiusz

27

4.

SIARKA Edward

0

5.

MALEC Lucyna

0

6.

KIJ Beata Elżbieta

0

7.

GILARSKI Mirosław Jan

0

8.

GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata

0

9.

KRAMARCZYK Andrzej Antoni

0

10.

RAKOCZY Agnieszka Edyta

0

Razem

88

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

9

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

WINNICKI Robert Artur

4

2.

KLUSKA Łukasz Dominik

3

3.

KENIG Jerzy

0

4.

KASIŃSKI Szymon Witold

0

5.

TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika

0

6.

PROCHOWNIK Marlena Anna

0

7.

DOBROWOLSKI Witold Jan

2

8.

JEDYNAK Małgorzata

0

9.

DĘBEK Monika Anna

0

KOBYLAS Krzysztof Piotr

0

Razem

9

10.

Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

5

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

SENYSZYN Joanna

4

2.

SZEJNA Andrzej Jan

0
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3.

ŻURAWSKI Maciej Stanisław

1

4.

JASKIERNIA Jerzy Andrzej

0

5.

PIETRZYK Sławomir Jan

0

6.

ROMANOWSKA Irena Anna

0

7.

BERNAT Franciszek Jan

0

8.

ORKISZ Jan

0

9.

BARTEL Barbara

0

10.

BIESIADA Dominika Anna

0

Razem

5

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

251

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

LEGUTKO Ryszard Antoni

69

2.

DUDA Andrzej Sebastian

67

3.

TERLECKI Ryszard Iwon

7

4.

GOSIEWSKA Beata Barbara

19

5.

MURZYN Leszek

6

6.

PALUCH Anna

14

7.

BARTUŚ Barbara Halina

62

8.

PĘK Bogdan Marek

0

9.

BUBULA Barbara Ewa

6

10.

CZESAK Edward Stanisław

1

Razem

251

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

3

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

HARTMAN Jan Marek

1

2.

BIŃCZYCKA Elżbieta

0

3.

KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr

0

4.

MARENIN Małgorzata Diana

0

5.

PIĄTKOWSKI Wiesław Jan

0

6.

ŻAK Monika Małgorzata

0
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7.

ZIMNIAK Robert Roman

0

8.

MATHEA Anna Krystyna

0

9.

WĄTROBA Sebastian Gabriel

2

10.

STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina

0

Razem

3

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

29

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

GOWIN Jarosław Adam

22

2.

BIELAN Adam Jerzy

1

3.

PUCHAŁA Jan

6

4.

EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna

0

5.

CIEŚLAK Michał

0

6.

KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja

0

7.

AUGUSTYN Paweł Piotr

0

8.

JÓŹWIK Anna Irena

0

9.

SADKIEWICZ Łukasz

0

10.

TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria

0

Razem

29

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

18

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

1

2.

BERKOWICZ Konrad Szczepan

9

3.

LEWICKI Dawid Marian

1

4.

JAMRO Szymon

2

5.

SZTERLEJA Barbara Maria

0

6.

CZARNEK Norbert Jerzy

1

7.

BANDUŁA Magdalena Maria

1

8.

RYŚ Anna Magdalena

1

9.

SAWICKA Nina Anna

1

10.

SZATAN Jarosław Kazimierz

1

Razem

18
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Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

31

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria

16

2.

WENTA Bogdan Brunon

1

3.

SONIK Bogusław Andrzej

3

4.

ACHINGER Elżbieta Jadwiga

0

5.

ŚWIT Grzegorz Sławomir

0

6.

GUT-MOSTOWY Andrzej Józef

0

7.

BISZTYGA Stanisław

0

8.

PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria

2

9.

HANDZEL Ludomir Paweł

8

10.

GĄDEK Lidia Stanisława

1

Razem

31

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

20

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

SIEKIERSKI Czesław Adam

17

2.

KOZAK Wojciech

0

3.

KURTYKA Halina Ewa

1

4.

SORYS Stanisław Andrzej

0

5.

OCZKOWICZ Beata

0

6.

PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga

0

7.

PAWLAK Mirosław Antoni

0

8.

KAŁA Józef

0

9.

KĘDZIERSKA Magdalena Dorota

0

10.

DUTKA Bronisław

2

Razem

20

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

2

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

BACHLEJ Joanna Maria

1

2.

BRONIEWICZ Michał Paweł

0
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3.

KISIELEWSKI Łukasz Piotr

0

4.

KALISZ Katarzyna Anna

0

5.

SKWARŁO Cezary Szczepan

0

6.

JANIK Katarzyna Edyta

1

7.

PASZCZA Bartosz Marek

0

8.

KOWRYGO Marcin Andrzej

0

Razem

2

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy

121002

Numer obwodu głosowania

20

Okręg wyborczy nr

10

Okręgowa Komisja Wyborcza

w Nowym Sączu

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

Chełmiec

nowosądecki

Gmina

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Szkoła Podstawowa 33-393 Rdziostów 55

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.

wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia
głosowania

396

1a.

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców

396

1b.

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców

0

2.

Komisja otrzymała kart do głosowania

277

3.

Nie wykorzystano kart do głosowania

152

4.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie)

125

4a.

w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

125

4b.

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

0

5.

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika

0

6.

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

0

7.

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

0

8.

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

0

8a.

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu
głosu

0

8b.

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

0

8c.

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

0

8d.

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do
głosowania

0

8e.

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

0

36
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II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9.

Liczba kart wyjętych z urny

125

9a.

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

0

10.

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej)

0

11.

Liczba kart ważnych

125

12.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

0

13.

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów

125

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

27

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

ZIOBRO Zbigniew

17

2.

WŁOSOWICZ Jacek Władysław

0

3.

MULARCZYK Arkadiusz

10

4.

SIARKA Edward

0

5.

MALEC Lucyna

0

6.

KIJ Beata Elżbieta

0

7.

GILARSKI Mirosław Jan

0

8.

GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata

0

9.

KRAMARCZYK Andrzej Antoni

0

10.

RAKOCZY Agnieszka Edyta

0

Razem

27

Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

3

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

WINNICKI Robert Artur

2

2.

KLUSKA Łukasz Dominik

1

3.

KENIG Jerzy

0

4.

KASIŃSKI Szymon Witold

0

5.

TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika

0

6.

PROCHOWNIK Marlena Anna

0

7.

DOBROWOLSKI Witold Jan

0

8.

JEDYNAK Małgorzata

0
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9.

DĘBEK Monika Anna

0

10.

KOBYLAS Krzysztof Piotr

0

Razem

3

Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

2

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

SENYSZYN Joanna

2

2.

SZEJNA Andrzej Jan

0

3.

ŻURAWSKI Maciej Stanisław

0

4.

JASKIERNIA Jerzy Andrzej

0

5.

PIETRZYK Sławomir Jan

0

6.

ROMANOWSKA Irena Anna

0

7.

BERNAT Franciszek Jan

0

8.

ORKISZ Jan

0

9.

BARTEL Barbara

0

10.

BIESIADA Dominika Anna

0

Razem

2

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

66

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

LEGUTKO Ryszard Antoni

16

2.

DUDA Andrzej Sebastian

25

3.

TERLECKI Ryszard Iwon

1

4.

GOSIEWSKA Beata Barbara

6

5.

MURZYN Leszek

0

6.

PALUCH Anna

3

7.

BARTUŚ Barbara Halina

15

8.

PĘK Bogdan Marek

0

9.

BUBULA Barbara Ewa

0

10.

CZESAK Edward Stanisław

0

Razem

66

38
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Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

1

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

HARTMAN Jan Marek

0

2.

BIŃCZYCKA Elżbieta

0

3.

KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr

0

4.

MARENIN Małgorzata Diana

0

5.

PIĄTKOWSKI Wiesław Jan

0

6.

ŻAK Monika Małgorzata

0

7.

ZIMNIAK Robert Roman

1

8.

MATHEA Anna Krystyna

0

9.

WĄTROBA Sebastian Gabriel

0

STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina

0

Razem

1

10.

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

5

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

GOWIN Jarosław Adam

4

2.

BIELAN Adam Jerzy

1

3.

PUCHAŁA Jan

0

4.

EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna

0

5.

CIEŚLAK Michał

0

6.

KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja

0

7.

AUGUSTYN Paweł Piotr

0

8.

JÓŹWIK Anna Irena

0

9.

SADKIEWICZ Łukasz

0

TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria

0

Razem

5

10.

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

6

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

2

2.

BERKOWICZ Konrad Szczepan

1

Nasza Wiara 6/2014

39

3.

LEWICKI Dawid Marian

0

4.

JAMRO Szymon

3

5.

SZTERLEJA Barbara Maria

0

6.

CZARNEK Norbert Jerzy

0

7.

BANDUŁA Magdalena Maria

0

8.

RYŚ Anna Magdalena

0

9.

SAWICKA Nina Anna

0

10.

SZATAN Jarosław Kazimierz

0

Razem

6

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

8

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria

3

2.

WENTA Bogdan Brunon

3

3.

SONIK Bogusław Andrzej

1

4.

ACHINGER Elżbieta Jadwiga

0

5.

ŚWIT Grzegorz Sławomir

0

6.

GUT-MOSTOWY Andrzej Józef

0

7.

BISZTYGA Stanisław

0

8.

PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria

0

9.

HANDZEL Ludomir Paweł

0

10.

GĄDEK Lidia Stanisława

1

Razem

8

Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

7

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

SIEKIERSKI Czesław Adam

3

2.

KOZAK Wojciech

0

3.

KURTYKA Halina Ewa

0

4.

SORYS Stanisław Andrzej

0

5.

OCZKOWICZ Beata

0

6.

PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga

0

7.

PAWLAK Mirosław Antoni

0

40

Nasza Wiara 6/2014

8.

KAŁA Józef

0

9.

KĘDZIERSKA Magdalena Dorota

0

10.

DUTKA Bronisław

4

Razem

7

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

0

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

BACHLEJ Joanna Maria

0

2.

BRONIEWICZ Michał Paweł

0

3.

KISIELEWSKI Łukasz Piotr

0

4.

KALISZ Katarzyna Anna

0

5.

SKWARŁO Cezary Szczepan

0

6.

JANIK Katarzyna Edyta

0

7.

PASZCZA Bartosz Marek

0

8.

KOWRYGO Marcin Andrzej

0

Razem

0

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
Kod terytorialny gminy

121002

Numer obwodu głosowania

5

Okręg wyborczy nr

10

Okręgowa Komisja Wyborcza

w Nowym Sączu

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

Chełmiec

nowosądecki

Gmina

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Gminny Ośrodek Kultury 33-394 Klęczany 1a

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA
1.

wyborców uprawionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia
głosowania

860

1a.

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców

860

1b.

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców

0

2.

Komisja otrzymała kart do głosowania

605

3.

Nie wykorzystano kart do głosowania

424

4.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie)

181

4a.

w tym w części A spisu wyborców (obywatele polscy)

181
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4b.

w tym w części B spisu wyborców (obywatele UE niebędący obywatelami polskimi)

0

5.

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika

0

6.

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

0

7.

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

0

8.

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

0

8a.

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu
głosu

0

8b.

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

0

8c.

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na kartę do głosowania

0

8d.

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na kartę do
głosowania

0

8e.

Liczba kopert na kartę do głosowania wrzuconych do urny

0

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA
9.

Liczba kart wyjętych z urny

181

9a.

w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania

0

10.

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią
obwodowej komisji wyborczej)

0

11.

Liczba kart ważnych

181

12.

Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych)

10

13.

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów

171

Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

36

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

ZIOBRO Zbigniew

13

2.

WŁOSOWICZ Jacek Władysław

1

3.

MULARCZYK Arkadiusz

20

4.

SIARKA Edward

1

5.

MALEC Lucyna

0

6.

KIJ Beata Elżbieta

0

7.

GILARSKI Mirosław Jan

0

8.

GŁOZAK-ZEMAN Kinga Małgorzata

0

9.

KRAMARCZYK Andrzej Antoni

0

10.

RAKOCZY Agnieszka Edyta

1

Razem

36

42
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Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

3

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

WINNICKI Robert Artur

1

2.

KLUSKA Łukasz Dominik

1

3.

KENIG Jerzy

0

4.

KASIŃSKI Szymon Witold

0

5.

TŁUCZKIEWICZ Agnieszka Weronika

0

6.

PROCHOWNIK Marlena Anna

1

7.

DOBROWOLSKI Witold Jan

0

8.

JEDYNAK Małgorzata

0

9.

DĘBEK Monika Anna

0

KOBYLAS Krzysztof Piotr

0

Razem

3

10.

Lista nr 3 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

8

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

SENYSZYN Joanna

3

2.

SZEJNA Andrzej Jan

1

3.

ŻURAWSKI Maciej Stanisław

1

4.

JASKIERNIA Jerzy Andrzej

2

5.

PIETRZYK Sławomir Jan

0

6.

ROMANOWSKA Irena Anna

0

7.

BERNAT Franciszek Jan

1

8.

ORKISZ Jan

0

9.

BARTEL Barbara

0

10.

BIESIADA Dominika Anna

0

Razem

8

Lista nr 4 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

80

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

LEGUTKO Ryszard Antoni

14

2.

DUDA Andrzej Sebastian

39
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3.

TERLECKI Ryszard Iwon

1

4.

GOSIEWSKA Beata Barbara

7

5.

MURZYN Leszek

1

6.

PALUCH Anna

3

7.

BARTUŚ Barbara Halina

14

8.

PĘK Bogdan Marek

0

9.

BUBULA Barbara Ewa

1

10.

CZESAK Edward Stanisław

0

Razem

80

Lista nr 5 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

1

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

HARTMAN Jan Marek

1

2.

BIŃCZYCKA Elżbieta

0

3.

KOPYCIŃSKI Sławomir Piotr

0

4.

MARENIN Małgorzata Diana

0

5.

PIĄTKOWSKI Wiesław Jan

0

6.

ŻAK Monika Małgorzata

0

7.

ZIMNIAK Robert Roman

0

8.

MATHEA Anna Krystyna

0

9.

WĄTROBA Sebastian Gabriel

0

10.

STUPKIEWICZ-TUREK Agnieszka Karolina

0

Razem

1

Lista nr 6 - Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

17

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

GOWIN Jarosław Adam

12

2.

BIELAN Adam Jerzy

1

3.

PUCHAŁA Jan

4

4.

EMILEWICZ Jadwiga Katarzyna

0

5.

CIEŚLAK Michał

0

6.

KRZYWDZIŃSKA Ewa Alicja

0

7.

AUGUSTYN Paweł Piotr

0
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8.

JÓŹWIK Anna Irena

0

9.

SADKIEWICZ Łukasz

0

TWORZYDŁO-WOŹNIAK Iwona Maria

0

Razem

17

10.

Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

10

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

ŻÓŁTEK Stanisław Józef

5

2.

BERKOWICZ Konrad Szczepan

2

3.

LEWICKI Dawid Marian

0

4.

JAMRO Szymon

1

5.

SZTERLEJA Barbara Maria

1

6.

CZARNEK Norbert Jerzy

0

7.

BANDUŁA Magdalena Maria

0

8.

RYŚ Anna Magdalena

0

9.

SAWICKA Nina Anna

1

10.

SZATAN Jarosław Kazimierz

0

Razem

10

Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

14

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

GRÄFIN VON THUN UND HOHENSTEIN Róża Maria

6

2.

WENTA Bogdan Brunon

3

3.

SONIK Bogusław Andrzej

0

4.

ACHINGER Elżbieta Jadwiga

0

5.

ŚWIT Grzegorz Sławomir

1

6.

GUT-MOSTOWY Andrzej Józef

0

7.

BISZTYGA Stanisław

0

8.

PACEWICZ-PYREK Katarzyna Maria

0

9.

HANDZEL Ludomir Paweł

4

GĄDEK Lidia Stanisława

0

Razem

14

10.
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Lista nr 9 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

2

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

SIEKIERSKI Czesław Adam

1

2.

KOZAK Wojciech

0

3.

KURTYKA Halina Ewa

0

4.

SORYS Stanisław Andrzej

0

5.

OCZKOWICZ Beata

0

6.

PIĄTKOWSKA Monika Jadwiga

1

7.

PAWLAK Mirosław Antoni

0

8.

KAŁA Józef

0

9.

KĘDZIERSKA Magdalena Dorota

0

10.

DUTKA Bronisław

0

Razem

2

Lista nr 10 - Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia
Liczba głosów ważnych oddanych na listę:

0

Na poszczególnych kandydatów z tej listy oddano następujące liczby głosów ważnych:
1.

BACHLEJ Joanna Maria

0

2.

BRONIEWICZ Michał Paweł

0

3.

KISIELEWSKI Łukasz Piotr

0

4.

KALISZ Katarzyna Anna

0

5.

SKWARŁO Cezary Szczepan

0

6.

JANIK Katarzyna Edyta

0

7.

PASZCZA Bartosz Marek

0

8.

KOWRYGO Marcin Andrzej

0

Razem

0

Członek komisji p. Adam Mróz, który przekazał informację wyborczą,
zauważył, że głosowało dużo młodzieży, co jest pocieszające.
Red.
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Humor
Sędzia do oskarżonego:
- Czy przyznaje się pan do winy?
- Nie, wysoki sądzie. Mowa mego obrońcy i zeznania świadków przekonały mnie, że jestem niewinny!
Czwarta rano, w domu nauczycielki matematyki dzwoni telefon
- Halo?! - Śpi Pani?
- Tak
- A my się jeszcze funkcji uczymy!
W restauracji klient mówi do kelnera:
- Panie, ta zupa śmierdzi!
Kelner odsunął się na 5 metrów i pyta :
- A teraz ?
Kelnerka podchodzi do klienta w kawiarni:
- Słucham szanownego pana. Życzy pan sobie kawę ze śmietanką czy bez?
- Oszalała pani? A na co mi bez do kawy?
- Panie kelner, co to za robak pływa w mojej zupie?
- Nie ma pojęcia, zawsze byłem słaby z biologii.
- Czy w tej restauracji zmienia się obrusy?! - pyta rozgniewany klient
kelnera.
- Ależ oczywiście proszę pana. Obrus z pańskiego stołu cały ubiegły tydzień
leżał na tamtym stoliku pod oknem.
Bogata kobieta odwiedza bardzo wziętego chirurga plastycznego.
Ten ogląda jej twarz i mówi:
- Operacja będzie kosztowała 10 tysięcy dolarów.
- Ależ to strasznie drogo! - oburza się kobieta.
- To mogę polecić coś za 2 dolary- proponuje lekarz.
- Co takiego?
- Bardzo gęstą woalkę.
W szpitalu lekarz wyrzuca pacjenta:
- Więcej mi tu nie wracaj! - krzyczy do niego na do
widzenia.
- Co się stało?- pyta pielęgniarka.
- Ja go 5 lat leczę na żółtaczkę a on dopiero teraz mówi że
jest Chińczykiem!
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Z życia parafii:
W naszej świątyni parafialnej nowymi dziećmi
Bożymi, przez łaskę chrztu świętego stali się:
24.05.2014 r.

Maja Niemas ur. Nowy Sącz zam. Klęczany
Pamiętajmy w modlitwie o naszych nowych
Braciach i Siostrach.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli
do Domu Ojca:
+ Zofia Tobiasz l. 85 zam. Marcinkowice
+ Wiesław Borek l. 53 zam. Rdziostów
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

Redakcja: ks. Józef Babicz (asystent kościelny), Zofia Golińska,
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