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Litania Polna
Matko Niepokalana kwitnących tarnin i głogów
Matko Bolesna we łzach porannej rosy
Matko Litościwa mrówek i bedronki w trawie
Matko Opiekunko lotu gołębi i jaskółek
Odpust 2014
Paraﬁ
ada
Panno Najśliczniejsza przebiśniegów
i zawilców
Panno Radosna świergotu ptaków wiosennych
Panno Przeczysta strażniczko źródlanej wody
Panno Delikatna nad skrzydła ważki i motyla
Przewodniczko na trudne wzgórza wiosen i jesieni
Wspomożycielko na drogach życia
Królowo nadziei w zieleni łąk majowych
Królowo szarej pliszki i skowronka
Paraﬁada
Procesja Fatimska
Królowo cichej dolny i góry niebosiężnej
Królowo Polna w koronie ze złota kaczeńców
W chwilach trudu i zachwytu
Módl się za nami
Wanda Łomnicka - Dulak
Krzyż ŚDM

Msza św. na pożegnanie ks. Andrzeja

Światowe Dni Młodzieży - Kraków
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Malowana skrzynia przysłów
wrzesień 2017 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na Wrzesień 2017
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym,
były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Bronisława, Idziego

Pierwszy września pogodny, w zimie czas wygodny. Gdy na święty Idzi ładnie, śnieg na pewno późno spadnie. Gdy święty
Idzi burzliwie się poda, przez cały wrzesień niestała pogoda.

2 So

Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma.

Juliana, Stefana, Wilhelma

Szron wrześniowy i pajęczyny po ziemi, są snadź znakiem tęgiej zimy.

1 Pt

3N
Gerarda, Izabeli, Szymona
4 Pn
Selli, Rozalii
5 Wt
Wawrzyńca, Doroty
6 Śr
Beaty, Eugeniusza
7 Cz
Melchiora, Reginy

Wrzeszczy wrzesień, że już jesień.
Gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń.
Gdy wrzesień bez deszczów będzie, w zimie wiatrów pełno
wszędzie.
Jak we wrześniu krety kopią po nizinach, będzie wietrzno, ale
lekka zima.
Święta Regina mgły rozpina. Święta Regina gałęzie ugina.
Gdy Narodzenie Maryi pogodne, to będzie tak cztery tygodnie.

8 Pt

Gdy na Siewną jest błękitnie, wtedy pięknie wrzos zakwitnie.

Marii, Radosława, Adrianny

Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny, takie też i imieniny (15.09).
Kiedy Panna się rodzi, już jaskółka odchodzi.

9 So
Piotra, Sergiusza
10 N
Sebastiana, Łukasza, Mikołaja

Gdy grzyby wielkie korzenie mają, wielką zimę zapowiadają.
Na świętego Łukasza jest w domu chleb i kasza.

11 Pn

Gdy na Jacka pogodnie, suche w jesieni dnie.

Jacka, Dagny, Prota

Jeśli na Jacka nie panuje plucha, to pewnie zima będzie sucha.

12 Wt

Jeśli wrzesień będzie ciepły i suchy, pewno październik nie
oszczędzi pluchy.

Gwidona, Mai, Marii
13 Śr
Filipa, Jana Chryzostoma
14 Cz
Bernarda, Roksany
15 Pt
Albina, Rolanda, Nikodema

Czym dłużej jaskółki we wrześniu zostają, tym dłużej piękne
i jasne dni bywają.
Na Podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża.
Jakie Najświętszej Maryi Panny urodziny (08.09), takie też i imieniny (15.09). Nikodem gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy.
Pogoda na Nikodema - niedziel cztery deszczu nie ma.
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16 So
Edydty, Kornela, Kamili
17 N
Roberta, Justyny
18 Pn
Ireny, Stanisława
19 Wt
Januarego, Konstancji, Teodora
20 Śr
Franciszka, Filipy

21 Cz
Mateusza, Miry

Im głębiej we wrześniu grzebią się robaki, tym srożej się zima da
ludziom we znaki.
Jaką pogodę na nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą
jesień.
Kiedy Irena z mrozem przybywa, babie lato krótkie bywa.
Na świętego Teodora zapełniona komora.
Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak.
Gdy na święty Mateusz śnieg przybieżał, będzie po pas całą zimę
leżał.
Na Mateusza słońce grzeje, po Mateuszu wiatr ciepło wywieje.
Na święty Mateusz jeśli mróz, jeszcze sanie do szopy włóż.
Święty Mateusz dodaje chłodu i raz ostatni podbiera miodu.

22 Pt

Joachima boską mocą dzionek już się równa z nocą.

Tomasza, Joachima, Maurycego

Jeśli jasny Maurycy, to rad w zimie wiatr ryczy.

23 So
Bugusława, Tekli

Skoro wrzesień, to już jesień, ale jabłek pełna kieszeń.

24 N

Gerard czasem wróży na to, że z nim przyjdzie drugie lato.

Gerardy, Gerarda

Na Gerarda, gdy sucho, zima będzie z pluchą.

25 Pn
Kleofasa, Aurelii
26 Wt
Cypriana, Damiana, Justyny
27 Śr
Wincentego, Gai
28 Cz
Marka, Wacława

Gdy Kleofas we mgle chodzi, mokrą zimę zwykle zrodzi.
We wrześniu, gdy tłuste ptaki, srogo się zima da ludziom we
znaki.
Straszna jest wrześniowa słota - miarka deszczu, korzec błota.
Na świętego Wacława w polu pustki, w domu sława.
Gdy na Wacława i Michała (29.09) jasno, nie będzie w zimie
ciasno.
Do Michała przymrozków ile i w maju tyle.

29 Pt
Michała, Michaliny

Gdy wietrzno w Michała, będzie mroźna zima cała.
Noc jasna na Michała, zima ostra i trwała, gdy noc słotna, zima
do końca grudnia lekka i błotna.
W Michała, kiedy deszcze wszędzie, cała zima lekka będzie.

30 So
Grzegorza, Zofii

Wiele ostu we wrzesień wróży pogodną jesień.

opracował: Jacek Kwiatkowski
źródło: www.rozaniec.eu, www.kalbi.pl/przyslowia-polskie-na-sierpień
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Pożegnanie księdza Andrzeja
Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Jezusa; musi sam zniknąć
i ukazać Jezusa. Starać się pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego
z tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim dla wszystkich. Śmiać się
z tymi, którzy się śmieją, płakać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowadzić do Jezusa.
(Bł. Karol de Foucauld)

Drogi księże Andrzeju, spotkaliśmy się dzisiaj na Eucharystii, która dla
nas chrześcijan jest najważniejszym i najcenniejszym wydarzeniem w naszym
życiu. Spotkaliśmy się, nie aby Cię pożegnać, bo przecież nas nie opuszczasz
na stałe, ale by Ci podziękować, aby się modlić z Tobą i za Ciebie. Spotkaliśmy
się, aby uwielbiać Boga za Twoją pracę w naszej parafii.
Kapłaństwo jest darem i tajemnicą jak pisał św. Jan Paweł II, i za ten
ogromny dar: dar Twojego życia, dar Twojego czasu i zaangażowania uwielbiamy Boga:
Uwielbiamy Boga za każdą Eucharystię, którą w naszej intencji sprawowałeś, za piękno liturgii, które nam ukazywałeś, za godziny w konfesjonale
i każde słowa które, do nas skierowałeś z ambony i te prywatne.
Uwielbiamy Boga za Twoją posługę chorym i cierpiącym, którym dawałeś
Chrystusa.
Uwielbiamy Boga za Twoją pracę z młodzieżą, dla których nie tylko byłeś księdzem, ale ojcem i przyjacielem. Za to że, pokazywałeś swoim życiem,
czym jest prawdziwa miłość do Jezusa, miłość, którą, jak pisał czcigodny Sługa
Boży Franciszek Blachnicki: jest posiadanie siebie w dawaniu siebie.
Uwielbiamy Boga za te wszystkie chwile, w których mimo zmęczenia
i ludzkiej słabości, nigdy nie odmówiłeś pomocy.
Pragniemy Cię także przeprosić za wszystkie przykrości, które się stały naszym udziałem, za wszystkie krzyże i trudności, które nosiłeś za nas na swoich
barkach.
Lubisz powtarzać słowa: to wy se siedźcie, a ja już idę, choć dzisiaj te słowa nabierają nowego znaczenia, jesteśmy pewni, że Twój entuzjazm, radość
i uśmiech na zawsze pozostaną w naszych sercach.
Nie potrafimy odnaleźć słów, które okażą naszą wdzięczność ani życzeń,
które odzwierciedlają pragnienie naszych serc, dlatego pragniemy, po prostu
jak potrafimy najlepiej, modlić się za Ciebie, i powtarzać za św. Matką Teresą
z Kalkuty:
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Dawaj Jezusa wiernym nie poprzez słowa, lecz swoim przykładem, przez
Twoje zakochanie w Jezusie, przez promieniowanie Jego świętością i rozsiewanie woni Jego miłości, gdziekolwiek pójdziesz. Po prostu, uczyń radość Jezusa
swoją siłą - bądź szczęśliwy i pełen pokoju, przyjmij wszystko, co On Ci daje,
a wszystko, cokolwiek Ci odbiera, oddawaj z radosnym uśmiechem. Należysz
do Niego.
Drogi Księże Andrzeju, zapewniamy o modlitewnej pamięci, w Twojej intencji, prosimy Ciebie o modlitwę za nas, za nasze rodziny. Pamiętaj, że Marcinkowice zawsze będą Twoim domem, a do domu się wraca, za domem się
tęskni.
Wszystkiego dobrego
Tadeusz Lis
Przewodniczący Rady Parafialnej

Czcigodny i drogi Księże Andrzeju.
Szczere podziękowanie za solidną pracę w redakcji
składa reszta
xxx
Za chętną pomoc w każdej potrzebie pięknie dziękuje
Akcja Katolicka
xxx
Serdecznie życzymy, aby Matka Boża w Swym Niepokalanym Sercu była Ci
pociechą i wspomagała w pracy dla Kościoła – w nowym miejscu
Akcja Katolicka i redakcja N.W.

P. S. Pierwszy art. ks. Andrzeja
Kmiecika pojawił się w grudniu 2008r.,
kolejny w lutym 2009 r.
Ks. Andrzej przyjął powinność pisać
wstęp na miesiące nieparzyste.
Do „stopki” został wpisany od
października 2010r.
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Kącik poezji
Witaj w szkole!

Gdzie jesteś DZIECKO,

Pierwszoklasisto
w spontanicznym uśmiechu
i czystym serduszkiem

że nie ma Cię przy mnie
zapominasz,
że moja miłość do Ciebie
nigdy się nie kończy

Trochę się boisz
– wszystko nowe...
Twój Anioł Stróż
poprowadzi Cie za rączkę

Czekam tu w Świątyni
domu mego Ojca
Ja – Zbawca Ciebie
i wszystkich ludzi

Tylko staraj się
być zawsze sobą.
Zobacz, tyle koleżanek
i kolegów przy Tobie.

Mówisz – religia,
to przeżytek bujna wyobraźnia,
a sumienie podpowiada ci
coś innego, bo w każdym
człowieku drzemie dobroć !

Dla nich też
wszystko jest nowe
Zaprzyjaźnij się z kimś
Kto czeka tak jak Ty
na przyjaciela

Kończy się czas wypoczynku
wędrówek po górach
rejsów po morzu
kąpieli......
Maria Piniańska

Światłość moich oczu
Boże- nie daj umrzeć
ani jednej dobrej mojej myśli
niech trafiają do wszystkich,
bo głoszą PRAWDĘ Twego słowa
– kim jesteśmy
i dokąd dążymy
Pozwól mi proszę
spełniać moja misję,
którą mi zleciłeś do końca,
którego czas
tylko Ty znasz,
a ja UFAM CI BEZGRANICZNIE
Maria Piniańska

Czy pomyślałeś
chociażby przez chwilę,
że ode mnie te pejzaże
i drzewa, zboża łąki …
dla Ciebie
Jedna myśl
jak jeden płatek róży
pachnie miłością
przynieś mi go w swoim sercu
a ja dam Ci swe Ciało i Krew
przelana na krzyżu
Dziś życzę Ci Ojcowskim sercem
byś nowy szkolny rok
powitał uśmiechem pojednania ze mną
będziesz otoczony aureolą
mojego światła.
Maria Piniańska
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Poezja życia

Jestem w szpitalu

Joasi Wilk - Współtowarzyszce przeżyć

Marii Kościsz - Współtowarzyszce przeżyć

Nic nowego
nie powiem Ci czytelniku,
jedynie usiłuję
przekazać strumienie
uczuć, które bolą

Nocna cisza.
Odgłosy snu
przeplatają się
z odgłosami czuwającego
personelu

Twoje imię Jezu
jest tu często słyszane
i błagalne psalmy
odbijają się od smutnych
ścian szpitalnych sal

Przez okna
wizytówka
świata - piski opon
samochodów
skąpane w ciszy
cienia drzew.

Łza gorzka
tłumi żal

Świat uczy wciąż
czekania na co nie wiemy
i tym dobrem
obdarzył nas Bóg

Lecz nikt
nie jest tu sam
ogniwem łączącym
jest człowieczeństwo,
które stworzyłeś Panie

Cieszmy się więc
chwila, która trwa.
Koło nie ma
początku ni końca
jak wieczność

pokazałeś nam,
że krzyż przynosi
zbawcze wybawienie,
Moja wiara
ma być moją SIŁĄ,

a jest idealnie
piękne i cały świat
w nim się zamyka .

Ufajmy Bogu
On wie co z nami
zrobić
Jest zawsze przy nas
zawsze i wszędzie

Maria Piniańska 01.08.2017 r.

Maria Piniańska
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…..Wrzesień...39....
ulubieniec …jesieni......
.....wrzesień.. …
...ogniste......czerwone....kolory.. …..
dojrzałe …
.spadające...
..kasztany.....kolczaste.........
.....Polski.....wspomnienia....
zajmują...myśli...
..przypominają........cierpienie.. ....
Ojczyznę....z....orłem....
...ziemie.....matkę..
..... płaczącą......
patrzącą....ze....strachem..
....na...niebo..drżące..
...od.....samolotów....
.z...czarnymi...krzyżami..... jak...w...
równym...szeregu.... ….niczym....
klucz...żurawi....
.... jeden....za...drugim.....tysiącem.. ..
przysłoniły...jak...chmury....grzmiące..
...błękit...nieba..
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…...czarne.…..anioły.. ….śmierć.....
na...skrzydłach.... ....niosły..ze....
sobą....
...zniżając...lot..
…..aby.......zatańczyć....taniec... ..łabędzi.....balet...
..Czajkowskiego...
....nienawiści......ognia...
...miłości...pozorowanej.... ..zdrady..
hańbiącej...
..w....księżycowej...poświacie...
…..noc....ściele..
..czerwone...gwiazdy....
.w....takt.....tańca....z..szablami.. .....
niemego....białego....osaczono.. ....
tworząc....pakt....nieagresji... ..w...
zgodzie..
…...podnosząc...swe...ręce..
.. ...haj...Hitler....
....swaboda …
.batiuszka..... Stalin …...
..niszcząc....kulturę..
…...depcząc....trepami.....Polskę... …...
podstępnie....więznąc.. ...
....mordując...
..synów....polskiej...ziemi.... ..jak...
hieny....
...ze....skowytem....radości... ….szarpiąc....zdobycz...
....bez....sumienia...perfidnie.... ….......
okradają...
...żołnierzy......ofiary...
...ludobójstwa... .
..ich....zakurzone..
..w...marszu.....ku....śmierci..
…...buty....
..zdobyczne..
..na...placu Czerwonym.
.w...paradzie zwycięstwa... ..udział...
brały.
..alianci..
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...Czesi....Belgowie ...Meksykanie..
.aleją...The....Mall....
…..maszerowali...
..nasi...żołnierze..
chociaż...….udział....brali....
.w...tłumie...gapiów....płakali …
.bo...zapomnieli...przyjaciele..
.sojusznicy....
….że.....dywizjony...
..polscy...lotnicy....
..nieba..angielskiego...
..bronili...
..Tobruk.....
…..Monte...Cassino..
.... zdobyli..
...wiele...innych..
…...kluczowych....batalii.
..wygrali...
.lecz..prawdziwych.....przyjaciół.. .nigdy....nie....mieli..
..przecież...wszyscy...wiemy.... ..że....
Polskę....w ...Jałcie..... …
......przehandlowali....
...Churchill......Roosevelt...
.Ojczyznę....naszą...
.Stalinowi...

…..ze...strachu.......
….na....długie...lata...
w....niewolę...oddali...
...lecz....naród...
.z...kolan...powstał... .
...samodzielny...się...staje..
a….unia...europejska...
..troskliwa..tylko...
.o...dobra...swoje...
....przyjaciela...perfidnie... ...udaje...
.a...my...w....pamięci......
…..nadal.....mamy....
….....braci..
.z.....imperium......wschodniego..
..udawać.....potrafił.....w....końcu....
w.....kłamstwach...
....swoich....się....gubili.....samowoli.....
.nadużyli...
.jak...teraz ...to...czyni.. ...unia...
europejska...
...a.....my....Polacy..
..swojej....polskiej....tradycji.. ..wierni..
…..jesteśmy.......krzyżowi...
.europejczykami..od...wieków.... ....
większość....Polaków..
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..uważa..
...że...wcale.....nam....jest
niepotrzebny..
..ten....zachodni....
…...nabab........zepsuty...
.......z …..islamizowany....opiekun...
Zenon Tabor

…..PO.....moc.....PO....trzebuje....
…...my......Europejczycy …..... ....
Boga....
..nie.... potrzebujemy...
..zastąpimy...
.Go......sami ….
....islamem..
.stwierdza.....
...Merkel......królowa...
....Unii....tworu....niezależnego. ..którą....rak...niemocy...osłabiać….. ....
zaczyna..
..uleczymy...ją....
.....twierdzą...abderyty....niezależne....
....pociesza..też......wszystkich... ..Polski......sprzedawczyna.....
…....unijny..sługus....
...Donald......Krętaczyna......
….. niusa.....szefowej...podaje....
...na...molo...właśnie....w....Sopot..
..o....tym...... rozmawiałem........ ...
w....rządzeniu..pomoże....
…unii ..przyjaciel....
...car...
...wszechwładny.......Włodimirowicz...
…..Wspaniały..
..przyjaciel...wszechmocny...
..podnosi...
..rękę..

.nad….Polską..
…...grozi.....
...cień...
.sierpa.....i...młota …
…. rzuca.
.do...Bałtyku....
..rury....z....gazem.............
..księżnej....Szwabi...
…....podaje..
...na...zgodę......
…..która.....ona...chciwie..
...łapie..
....pokłon...oddaje.
...pokorny....sługa......
..błazen....osobisty..
..donaldek...
na...kolana...pada..
..pokornie.....prosi...
…..swoją.........Angele ….anioła....
…..daj...mi...PO.....parcie..
…...twego..... królestwa.....unijnego...
..ja...PO...karzu …..
…..Polaczkom...
…. jak....Prawo...i...Sprawiedliwość...
..się...łamie.
..wyślemy....swych.....
...esboli...
..fundacje...pozakładają....
..bronią....handlować..
...fundacją.....
...pozwolimy..
..krzyże...ze...ścian...zdzierać..... .na...
ulicę.....ekstremie...wyślemy... ...parady....sprzeciwu..
...urządzimy..
..szkalować....rząd....będziemy.......
..żal...mnie...jednak...ogarnia ..
…bo...to...marzenie....moje......
….w…...wybory.....prysnęły.... ...Bronuś....w...odstawkę....
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..poszedł.......
..powrotu.. …..jak...ja...niema...
..wymydliłem......się..
.żałuje....teraz ....
…...że..bańka …
...mydlana …...pękła....jednak.... .odrodzić...się...chcemy..
więcej........wazeliny...użyjemy..... wtedy....jej....
..brakowało......
...poparcia.
..unii....dawałem....
….. …..jak....dobrze....wiesz..... ...Polskę...sprzedać...chciałem.. ....przyjacielem.....i....Tobie........ ..Angelo.....
Kochana...
.... uginam...kolana.....pomóż.. ........
Donaldkowi...
.słudze....twemu....uniżonemu......
...trybunał...osadzić...
....może......nowo..... wybrany... ..przecież...
.ja...tak...bardzo....sumiennie... ..Ci...
pomagałem...
...w....poleceń....twoich.....wykonywaniu..
Zenon Tabor

….łzy....radości...
…...moje..... oczy...płaczą.....
...łzami.....radości....
....w.....piersi....ściska...... .
..przemawia...dusza......
....wzruszenie......
...odbiera....mowę...
…..gdy…..słyszę....wokół....
…jak.....Polska..głośno..
...przemawia.
..warunki...swoje....stawia.... …..Europa.....przerażona… …..odgryza....

się.....sankcjami... ..karami..
….Unia….
.sama...powinna...się...obłożyć.. ..za....
nieodpowiedzialność......
jednostronność...
....polityków...
....miernotę...
...nieznajomość....tematu... …a......
my....Polacy,....
prawa....swoje.....mamy.
..i....sprawiedliwości....
.tylko......się....domagamy...
....głos...też......mamy..
.karać.....nas....za....to....
że...wysoko....głowę..,,.
....zadzieramy.......
…..niemoc... i.....pustka...przez...lata...
..w...piach...nas....spychała..
....nakazy.....Moskwa....słała..........
..były...oznaki...słabości..
..żyliśmy....karmieni...ułudą..
…...POnownie ….
...lata...mijały...
…..do...władzy...się....dorwało... …...
nowe.....towarzystwo...
…...firmy....uwłaszczało.....
.o....honor..
.nie...dbała......
…..hołota....rozdawała...na...lewo...
….....uważała.....że.....dawanie.... ....
towarzyszom.... .to.....jedyna ...dobra....cnota...
.przyszłość...Ojczyzny...
...ich...nie...... interesowała....
....kradli....duże...pieniądze.. ..młodych....
..PO.....funty...
..wysyłali......na...
..zieloną....wyspę...
...Polskę...
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…..platformiści
…..nazwali.....
...sternik...potomek.......
...germana...
..na.....zachód.......sterował...
....ze....wschodnim...towarzyszem..
..jednak...trzymał....władzę...
…...PO.....katastrofie......smoleńskiej....
.się....całował...
…...gładził....PO....plecach.. ...dziękował...
......za...to....że......
...Wodzirejowi...sejmowemu....... …...
Bronkowi.....POsadę...
…...przyszykował..
...za....podłe....zdrady..
....moskiewskie....
.....Kopaczki....badaniem...
..obdarzył....PO....cichu.....
…...sejmowym....uznaniem. ...niestety..
....historia....koło....zatacza.... ...fala....
pogwałcenia....prawdy........ ....najczęściej....ma...odbicie. ...w....Prawie...i....
Sprawiedliwości... ...różnie....z.....
nim...bywało......... …...PO...przez
…..liczne....układy....
…..surowej...kary....nada...unikają...
.za.....przepuszczone......dobra.
....i....pogwałcenie....prawa.... …..jednak....mówią...że....Ojczyznę... ....
nadal....kochają..
…...przecież....swoich...
…...namiestników...w....Unii... …..nadal...posiadają....
...Polsce.....tyle...miejsca.
.na...obradach.....poświęcają..
....szkodząc....szkalując..
..prawa...łamanie....w....Polsce...pokazują.
.....szkoda...jednak...
..że...nie....wiedzą...
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..bo...nie... chcą....wierzyć..
.ze....my....te...absurdy....
....za....błoto..uważamy.....
..platformerskiej......głupoty......... ..w...
którym...oni...nadal...bredzą... ..Ojczyźnie....Bogu...i....Honorze.. ..zapomnieli....
…..że.....Ojczyznę....
....sprzedali.....
…...Boga..
.....wyrzekli.
....honoru......nigdy....nie...posiadali..
Zenon Tabor

…..17.....września....
….....blady....świt......otwiera......oczy..
..kiedy ...bez...słów..
…...towarzysz …..Stalin..
..granice.....Polski......fajką......ruszył..
…..hordy...z...pod...znaku...
....sierpa....młota...
....pozwolenia.... dostają..
..wykonują....swą......pracę...
....sumiennie....
mordują....palą......rabują..... ..mołojcy...
…..zabawę....mają.....
..wrzeszcząc.......hurra.... ...jest....
swaboda..
..nad...Wołyniem...Podolem...
Karpatami..
....czerwona......gwiazda....
....błyska...zakrwawiona.... …..ona.....
przewodnikiem...
…...dla....dzieci....
..Sosa....Dżugaszwili
....chłopców....
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...Mołotowa.....
....sojuszników.....Ribbentropa.... ....
znaczą...swój....morderczy....szlak....
....przemocą......
....pożarami.....strzałem.....w..potylicę...
.....polskich....właścicieli..... ..świat...
oniemiał..
..oddech...
...wstrzymał...
...pomoc..
...osamotniony........

…..w...nas....przetrwała.. ich..…...
wiara..
...w....zwycięstwo....obróciła.. .zniewolić....nas.....nie....pozwala.......

...Orzeł...Biały.....
....poszarpany.....zakrwawiony.. ..walczył...
..ostatkiem...sił...się....bronił....
...nadzieję...miał..
...w....zachodzie....
..lecz...stamtąd....nadszedł..... ..czarny.....miot....Hitlera..
..z....hakenkreuzem...
..na...sztandarach....
...Gott...mit...uns...
...krzyżowców.....bojowe....zawołanie...
....historia..przypomina...
...zapomnieć......nie....może.. ...biało...
czerwoną...

….godzina....W.....znana..
..z.....sierpnia.....
.....Wałęsa...podkreśla...
.nowe...powstanie....szykuje.
…...straszy....Polaków.....
..obraża...

...wiarę........przechowała.. …..z..
nadzieją......żyła.....
...Miłością...ogromna........ …..Ojczyznę.....
...uleczyła..
...Orła...Białego...w...Koronie..
....przywróciła...
....świat....oniemiał...
...Polska...z...martwych...wstała..
...to...nie...cud..
...to..siła....Tradycji.....
…...ojców..naszych....
…...pamięć.....

Zenon Tabor

.…...godzina …..w...

..powstańców....prawdziwych. ...którzy...w...imię....wolności.. …...krew...
.na...warszawskich....ulicach....przelewali...
…..jego....nienawiść...zżera..
..do...prawych...ludzi...
..bo...on....wychowany..
..na....komuny...obłudzie.....
...krył...i....nadal......kryje..
..swe.....prawdziwe...oblicze.. …..naznaczone
..nienawiścią..
...ideą....wiecznie...żywą..
..Bolka …
.Bieruta...PRL-owskiego.....prezydenta.
..przywiezionego ….
z....kraju....radzieckiego...
.w....metalowej...trumnie.....
..za...nieposłuszeństwo....ukaranego..
.W.....niech..lepiej..nie...kombinuje...
..serce.....mu...szwankuje...
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..niech...odpoczywa..kardiolog ...ratuje...
..głupot..niech .nie...plecie..
.o...zmianach...w....kraju....
..i...nowym ..świecie...
..ekspiacja .
..go......ratuje......bredni... .niech...nie...
opowiada....
..kiedyś....rękę....dał ....bym …
obciąć.....
..teraz.....buta...mi....szkoda. ...na....
dziada.....
Zenon Tabor...

Ku pamięci urodzonych
w Marcinkowicach żołnierzy,
walczących na frontach
II wojny światowej

........nasi.....bohaterowie....
Monte.....Cassino....
...przez …....Sybir...
....do.....Berlina.
...dwie...drogi...prowadziły.. ..do...
wolnej..
...Polski.....
..synowie.....żołnierze.....tułacze...
..wierzyli.....krew...przelewali... nadzieje....mieli....
...Bóg...da....
.zwycięstwo....mówili...
..szli.....od....Sybiru....śniegów..
…..do....Sielc...nad....Oką...
…...Lenino..
..chrzest......krwawy.....im....dało..
..na...nieludzkiej...ziemi...

..zostało....wielu...
..w....piasku ..pustyni.....
…...na...zawsze...kości...swe...złożyli...
…w...twierdzy.....Tobruk....w....Afryce...
...broniąc......
…...wolność.....
...wiarę.....w...zwycięstwo......zamienili..
..pod...włoskim...lazurem... ...w....
dolinie...rzeki....Liri..... ..zdobywali.....
klasztor.....
….....górę....Cassino..
..śmiercią....okupili...
...odegrany......hejnał....
..na...Nieszpory......wołał......
.......przypominał...
…...ojczystą......ziemię...
....krwią....nasiąkniętą..
...ten....co....padł......
....przed...śmiercią......
....rękę....wyciągał.....
..do...kraju....
...słysząc....żuraw...u...studni.. ...klekot...bociana....na...gnieździe....
..żegna...się..
..w....imię.....Ojca......i...Syna.... .z...
życiem........biedaczyna.... …..wczoraj..
…..żołnierzyna.....
...czeka...pogrzeb..z....honorem...
…..wojskowym....
...odszedł......od....snów...
..zostawił....w....ciemności...mogiły....
..pamięć..
....Boże....Drogi.....Wodzu...Miły....
…..przywódź....Polskiej...sprawie.
.....prowadź....nas..żołnierzy... .....
wąską...ścieżką..
…....do...granic....ojczystych...
...bądź...na...ziemi...naszej
..zostań......z...nami.....
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..Dzięki...Ci...składamy........
...żeśmy....wytrwali....w...modlitwie..... ….i...wierze..
...Ojców...naszych.....Dziadów..
..bo...trzy....słowa...doniosłe...
…..Bóg....Honor....Ojczyzna....
…..zawsze.....
…...miłość...wiarę.....i...nadzieje...
.dają....
.są.....siłą....narodu..
..dla...Matki....Ojczyzny..
...znosząc...
..głód....trud...i...blizny....
..pokonując...
….Oki....Wisły...Liri.....Odry... ..mielizny...
…..wody..
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..rzeki....płynął...
....nadal.
...a....my....dzieci....i...wnuki....
..nie...zapominamy...śnieg....i...piach.
..słabość....i....strach....
..żołnierzy..Ojców....
....tamtych...lat...
...z...pamięci...naszej...nie....wyrwie...ich.....nikt...
...nadal...są...z...nami...
…...pieśń.......dziękczynna...
…niech.... nadal....płynie..
...z...Dunajca...falami...
.niech...nigdy...już...nie.......będzie....
...Moskala...ni...Niemca.. ..nad...
nami......
Zenon Tabor

Nowy rok szkolny
- życzenia
Na nowy rok szkolny podwójnie nowy: kalendarzowo i w związku z reformą – wszelkiego dobra: błogosławieństwa Bożego w kształtowaniu młodych
dusz i umysłów - dla Nauczycieli, Uczniów, Rodziców i Pracowników Oświaty
życzy redakcja
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Opowiastki nie tylko przyrodnicze
1. Uczmy się języków obcych ...
… także zwierząt - naszych „braci mniejszych”.
Zwierzęta mówią, wydają różne dźwięki; śpiew ptaka może być godowy,
wabiący, odstraszający czy powszedni - „w ciągu roku”. Poza tym każdy gatunek ptaków ma swoje narzecze, dialekt, chociaż są ptaki, które śpiew innych
gatunków mogą naśladować. Któregoś dnia w czasie ostatnich wakacji bardzo
hałaśliwie na „górce kościelnej” zachowywały się wilgi, co zapowiadało nieuchronnie deszcz. Na drugi dzień wszedłem do przykościelnej woliery i na
przywitanie, ku mojemu zaskoczeniu, znów usłyszałem typowy śpiew wilgi.
Pomyślałem sobie, to niemożliwe, jak wilga mogła wcisnąć się do woliery? Po
chwili jednak namierzyłem śpiewaka, to „Kuba” - papuga Nimfa, przechwalał
się, że nauczył się nowej piosenki od koleżanki wilgi.
Nauczenie się języka np. pszczół jest bardzo pomocne przy pracy bartnika.
Starzy pszczelarze dość często nie używają kapelusza pszczelarskiego czy ubrania chroniącego przed użądleniami. Pszczelarz z długim stażem wie po rodzaju
brzęku pszczół, czy pszczoły są w dobrym, złym czy wręcz bojowym nastroju.

2. Także zwierzęta mają bardzo
urozmaiconą „mowę ciała”.
Ileż można dowiedzieć się, gdy obserwujemy oczy pasa, a ogon psa... to niemal
drugi jego język, instrument mowy. Nie ma
przesady w tej parafrazie czterowiersza:
„Pies merda ogonem,
sroka wróży gości
a mnie to więcej mówi,
niż „Oda do radości”.
Zwierzęta też mają jakieś życie wewnętrzne. Przepraszam za, może dla niektórych, ckliwy przykład. Jestem dzieckiem PRL-u, synem, wówczas uprzywilejowanej, klasy robotniczo-chłopskiej. Stąd w naszej oborze były aż dwie
krowy, jedna starsza - niezwykle zasłużona - bez przesady, nasza żywicielka,
a druga młoda, która niestety miała bardzo trudne ocielenia. Właśnie po jednym ocieleniu bardzo cierpiała, nie miała siły, by wstać na nogi. Pamiętam,
rodzice sprowadzili do niej weterynarza..., wyła, gryzła język z bólu. Wówczas
druga krowa, ta starsza, przełożyła głowę przed oddzielający je drąg i zaczęła
z jakąś widoczną czułością,współczuciem lizać młodą rodzicielkę. Zwierzęta
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też są empatyczne, potrafią wczuć się w sytuację kogoś im bliskiego. Zwierzęta chcą nam niekiedy coś przekazać i denerwują się, gdy nie pojmujemy ich
mowy.
Na balkonie Domu Parafialnego siedziała gołębica, patrzyła na mnie uparcie i przenikliwie. Czułem, że coś chce ode mnie, coś chce mi powiedzieć . Pewnie jest głodna, pomyślałem, ale przecież na polach jest pełno jedzenia, zbliżały się tegoroczne żniwa, nie będę sponsorował lenistwa, niech sama znajdzie
sobie pożywienie. Poszedłem więc dalej, obojętny na jej los... Po kilku jednak
dniach zrozumiałem, o co jej chodziło... Po pożarze na strychu Domu Parafialnego zostawiliśmy otwarte okna, skorzystała z tego owa gołębica i na strychu
założyła gniazdo, w którym wysiedziała parę piskląt, Po pewnym czasie stały
się one samodzielne i opuściły miejsce urodzenia. Gołąb jednak dalej uważał
się za współdomownika naszego Domu Kultury.., ale niestety, ktoś nieświadomy tego w międzyczasie zamknął okno na strychu i gołębica została wyeksmitowana. Właśnie na tę bezduszną eksmisję chciała mi się poskarżyć. Ja jednak
nic nie zrobiłem, żeby zrozumieć, o co jej chodzi.

3. Wchodzimy w krąg bezpośredniego przygotowania do wizytacji
ks. Biskupa
Wizytacja ta w dekanacie N. Sącz- Zachód rozpoczęła się 2 września
w parafii św. Heleny w N. Sączu. U nas będzie dopiero 4/5 listopada br. Cały
nasz dekanat wybrał sobie do zwizytowania ks. bp Stanisław Salaterski. Wizytację ks. Biskupa poprzedzi audyt Kanclerza Kurii, który został wyznaczony
na 23 września, godz. 10.00.
Poprzednia wizytacja odbyła się w 2005 r., dokonał jej ks. bp Stanisław
Budzik. W czasie tej wizytacji został konsekrowany nowy ołtarz główny oraz
zostały poświęcone chrzcielnica i ambona ( wszystkie te święte przedmioty
zostały wykonane z marmuru włoskiego „rosso verona”). W tym samym dniu
ks. Biskup poświęcił także kalwarię na Grodzisku wybudowaną przez śp. ks.
Józefa Dominika oraz stację XII Kalwarii Marcinkowickiej.
Ks. Józef Babicz

P.S. Do punktu 1 i 2. pragnę dodać, że kilka lat temu dokonał profesjonalnego, naukowego nagrania głosów polskich ptaków Zdzisław Palczyński.
Myślę, że są ciągłe wznowienia tej płyty, gdyż stała się ona klasyką w tej dziedzinie. Dla interesujących się ptakami płyta ta jest niezwykle pomocna, gdyż
niekiedy ptaki łatwiej jest zidentyfikować po głosie niż po ubarwieniu.
Ks. J. B.
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Z parafii, kraju i ze świata
W sobotę 19 sierpnia w naszym Kościele podczas uroczystej Mszy św. pożegnaliśmy po 9 latach owocnej posługi w naszej parafii ks. Andrzeja Kmiecika. Ks. Biskup delegował ks. Andrzeja do pracy w Sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Pasierbcu koło Limanowej. Niech Niepokalane Serce naszej patronki Maryi wyprasza ks. Andrzejowi wielu łask. Jednocześnie 27 sierpnia
rozpoczął pracę w naszej parafii ks. Sebastian Musiał, który został delegowany do naszej parafii z parafii Łukowica Ks. Sebastian od 7 lat jest kapłanem,
obecnie doktoryzuje się z literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim,
pochodzi ze Straszęcina k. Dębicy. Serdecznie witamy ks. Sebastiana i jednocześnie zawierzamy jego pracę duszpasterską w tutejszej parafii opiece naszej
Patronki Maryi – Jej Niepokalanemu Sercu.
***
6 sierpnia biskup tarnowski Andrzej Jeż przewodniczył głównej uroczystości odpustowej na sądeckiej górze Tabor. Wciąż potrzebujemy pomocy, wciąż
potrzebujemy opieki, szczególnego działania Bożego w naszym życiu, stąd
w naszym sanktuarium Pana Jezusa Przemienionego w Nowym Sączu nie ustaje modlitwa, nie ustaje adoracja Najświętszego Sakramentu, nie ustaje sakramentalna spowiedź. Wciąż przychodzimy tutaj w niewystarczalności ludzkiego serca, aby prosić Boga o potrzebne dary i tylko On jest w stanie nam pomóc
– mówił biskup tarnowski Andrzej Jeż podczas głównej uroczystości odpustowej ku czci Pana Jezusa Przemienionego w Nowym Sączu. Hierarcha w homilii
mówił o łasce uświęcającej i łasce uczynkowej. Bez łaski Bożej tracimy prawo
do nieba, ona do zbawienia jest nam koniecznie potrzebna. W zbawieniu zaś
osiągniemy pełną realizację siebie. Biskup zachęcał do nieustannego pomnażania i umacniania łaski uświęcającej w sobie, a więc życia Chrystusa w nas.
***
Ponad siedem tysięcy osiemset osób uczestniczyło w 35. Pieszej Pielgrzymce Tarnowskiej na Jasną Górę. Zakończyła ją uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża.„Nie ma innej drogi do
rozpoznania obecności Chrystusa w naszym życiu, jak tylko dzięki Jego słowu i Eucharystii” – mówił w homilii bp Jeż. W ten sposób ordynariusz diecezji tarnowskiej nawiązał do hasła pielgrzymki „Kim On właściwie jest? Idźcie
i głoście”. „Nie rozpoznamy Chrystusa, jeśli nie otworzymy się na Jego słowo.
Nie znajdziemy w sobie siły, by pomimo różnych ciężkich doświadczeń iść
dalej z nadzieją przez życie, jeżeli nie przyjmiemy daru Eucharystii – pokarmu
pielgrzymów w drodze ku wieczności. To dlatego w naszym życiu religijnym
tak istotną i niezastąpioną rolę odgrywa słowo Boże i Eucharystia. Bez nich
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bylibyśmy ślepi na Bożą obecność. Bez nich ciężar cierpienia i niesprawiedliwości obecny w świecie byłby nie do zniesienia” – podkreślił bp Jeż. Ordynariusz diecezji tarnowskiej dodał, że ikona częstochowska w wyjątkowy sposób streszcza to wszystko, co pątnicy rozważali w czasie pielgrzymki.„Maryja
wskazuje wprost na Jezusa – On jest żywym Słowem, które mówi do nas przez
księgę Pisma świętego. Czytanie i rozważanie Biblii prowadzi do spotkania
i poznania żywego Słowa – Jezusa Chrystusa” – dodał. Bp Jeż podziękował
pielgrzymom za świadectwo wiary głoszone światu podczas dziewięciu dni
pielgrzymowania. „Uczyniliście naszą wiarę widzialną i słyszalną. Trwajcie
na drodze pielgrzymowania za Chrystusem i Jego Matką. Pielęgnujcie na co
dzień osobisty kontakt z Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma świętego
i życie sakramentalne” – podkreślił. Pątnicy w czasie 9 dni przeszli ok. 230 km
w upale i w deszczu. Najmłodszy pielgrzym miał cztery miesiące, a najstarszy
83 lata.
***
Bp Andrzej Jeż powołał
Diecezjalną Radę ds. Mediów,
Delegata Biskupa Diecezjalnego
ds. Mediów i Redakcję Mediów
Internetowych Diecezji Tarnowskiej. Zadaniem tych gremiów
będzie ewangelizacja przez media.„Kościół katolicki ustanowiony został przez Chrystusa,
aby wszystkim ludziom nieść
zbawienie i dlatego jest przynaglany koniecznością przepowiadania Ewangelii również przy
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pomocy środków społecznego przekazu oraz uczyć ludzi właściwego korzystania z nich” – podkreśla bp Jeż. Ewangelizacja przez media uznawana jest za
jedno z podstawowych zadań Kościoła przypomina ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.„Media stanowią bardzo ważny instrument
ewangelizacyjny, który mamy w naszych rękach. Diecezja tarnowska będzie
zwracała szczególną uwagę na rolę i wagę zwłaszcza nowych mediów w dziele
ewangelizacji” – dodaje.
Kierownikiem Redakcji Mediów Internetowych Diecezji Tarnowskiej został mianowany ks. mgr lic. Marian Kostrzewa, prefekt w parafii NMP Matki
Kościoła i św. Jakuba Apostoła w Brzesku.
Zadaniem tego zespołu będzie redakcja portalu www. diecezja.tarnow.
pl, a także profili diecezjalnych w mediach społecznościowych: Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram itd. To także rozwój portalu diecezjalnego jako
centrum dostępu do stron i portali instytucji, struktur i organizacji Kościoła diecezjalnego oraz koordynacja współpracy innych mediów internetowych
diecezji tarnowskiej. Tymczasem zadaniami Delegata Biskupa Diecezjalnego
do spraw Mediów będą konsultacje w zakresie współpracy z mediami, opiniowanie jakości działań ewangelizacyjnych w mediach diecezjalnych, konsultacje w zakresie wykorzystania mediów do celów ewangelizacyjnych, pomoc
i troska o kompetencje medialne oraz duchowość medialną w pracy medialnej
i odbiorze mediów.Natomiast do zadań Diecezjalnej Rady do spraw Mediów
będzie należało: uporządkowanie odpowiedzialności i zadań w obszarze sieci
i nowych mediów, wzmocnienie ewangelizacji przez nowe media, koordynacja współpracy promocyjnej i ewangelizacyjnej, koordynacja i wymiana informacji pomiędzy mediami, stworzenie płaszczyzny współpracy mediów, koordynacja obsługi medialnej.
***
W siedzibie gminy w Chełmcu każdy mieszkaniec gminy, który ukończył
60 lat i jest zameldowany na terenie gminy Chełmiec może bezpłatnie odebrać kartę seniora. Ogólnopolska Karta Seniora Gminy Chełmiec, uprawnia
do zniżek i rabatów u ponad 800 podmiotów na terenie całej Polski. Są to
m.in. salony kosmetyczne, zakłady fryzjerskie, usługi gastronomiczne, biura
podroży, taxi, gabinety stomatologiczne, gabinety okulistyczne, salony masażu, poradnie dietetyczne, restauracje, kawiarnie, kina, sanatoria, pensjonaty,
domy wypoczynkowe.
(opr) Jacek Kwiatkowski
Na podstawie: www.sadeczanin.info; www.naszdziennik.pl; www.chelmiec.pl
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Bohaterowie września 1939 r.
urodzeni w Marcinkowicach
1 września to dzień szczególny, myślę, że nie tylko dla mnie, ale także dla
wszystkich Polaków żyjących siedemdziesiąt sześć lat po rozpoczęciu największej, najbardziej krwawej w historii wojny światowej. W tym dniu nie możemy nie wspomnieć, nie możemy zapomnieć o żołnierzach września 1939 roku,
o pierwszych ofiarach wojennych, o pierwszych bohaterach. Historia ma to do
siebie, że póki wspominamy, pamiętamy o nich, to pozostają nieśmiertelni,
chociaż oni sami często wcale tak o sobie nie myśleli.
My, naród polski, do tej pory podziwiamy ich męstwo, wierność zasadom
lojalność wobec ojczyzny. Również chlubimy się ich odwagą, podziwiając jednocześnie waleczność, jakiej nie okazał wcześniej nikt w Europie, za dzielność,
za stanięcie naprzeciwko dwóm agresorom: bestialskim Niemcom i hordom,
dzikich sowieckich barbarzyńców. Najczęściej wspominamy znanych dowódców, wysokich rangą oficerów września, często zapominając o bohaterach
zwykłych żołnierzach.
Dlatego chciałbym wspomnieć o żołnierzach, urodzonych w Marcinkowicach, zwykłych ludzi, którzy w obliczu zagrożenia Ojczyzny mieli odwagę
stanąć niejednokrotnie twarzą w twarz z wrogiem, walczyli. Nie było im dane
wrócić, bo ich przeznaczeniem była śmierć poza granicami Ojczyzny.
Jednym z takich żołnierzy, który zginął na obcej ziemi, której bronił z nadzieją, że kiedyś wróci do wolnej Ojczyzny, był st. sierżant Józef Żak, szef mechaników polskiego klucza myśliwskiego. Klucz Frontowy Nr 2 (Pe) był polską
jednostką lotniczą utworzoną w marcu 1940 roku jako jednostka Polskich
Sił Powietrznych we Francji. Przydzielona pod dowództwo kpt. Jana Pentza
do francuskiej jednostki Groupe de Chasse II/6 w Vonarce i wyposażonego
w samoloty Morane MS 406 .
11 maja oddział przeniesiono na lotnisko Maubeuge, gdzie brał udział w
operacjach osłony bombowców. St. sierżant Józef Żak zginął 16 maja 1940
roku, od wybuchu bomby podczas nalotu niemieckiego bombowca, na lotnisko Vertain przy granicy z Holandią. Był jedynym żołnierzem, który zginął
podczas bombardowania.
Początkowo pochowany był na tamtejszym cmentarzu i dopiero w 1960
roku jego grób przeniesiono na Polski Cmentarz Wojenny /działka 2.rząd C
grób 4- to informacja dla tych, którzy będą mieli okazję zapalić znicz pamięci/ Polski Cmentarz wojenny w Grainville–Langannerie jest największą nekropolią wojenną z czasów II wojny światowej we Francji. Spoczywa na niej
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696 poległych – przede wszystkim „maczkowcy” z 1 Dywizji Pancernej, zabici
w czasie walk w Normandii, a także 40 lotników Polskich Sił Powietrznych
w Wielkiej Brytanii, poległych w latach 1941 – 1945.
Wielu też żołnierzy, którzy walczyli i przelewali krew za Ojczyznę podczas
II wojny światowej, po demobilizacji nie wróciło do Polski po jej zakończeniu. Z różnych tylko sobie znanych powodów.. Niektórzy się bali, aby znowu
nie dostać się pod panowanie komunistów, znając Sowietów z działań wrześniowych w 1939 roku. Oni chcieli być jak najdalej od granicy sowieckiej.
Z racji politycznej nie wrócili do Polski, pozostając na emigracji.
Jednym z takich żołnierzy, który wybrał emigrację, był st. strzelec Kazimierz Bednarski. Urodzony w Marcinkowicach 1 lutego 1922 roku jako syn
Mikołaja i Barbary z Koseckich. Młodość spędził z bratem i rodzicami, którzy
pracowali w przemyśle naftowym w Borysławiu k./ Drohobycza. W Drohobyczu ukończył gimnazjum, we wrześniu ucieka z Borysławia, ze strefy okupowanej przez Sowietów, po przedostaniu się przez Węgry, Jugosławię, Turcję
znalazł się w Palestynie.
Zgłasza się do formowanych oddziałów wojskowych. Zostaje żołnierzem
Samodzielnej Brygadą Strzelców Karpackich, która okryła się chwałą w Libii;
w Tobruku, Gazali i Bardii z nowo przybyłymi z Rosji dywizjami 9 i 10 złożonych z z ochotników zwolnionych z sowieckich więzień „gułagów” i zsyłek,
do nowo formowanej Trzeciej Dywizji Strzelców Karpackich, która powstała
3 maja 1942 roku w Qastina .
3 Dywizja Strzelców Karpackich, w której walczył strz. 3 bn. Kazimierz
Bednarski, bierze udział w bitwie o Monte Cassino i następnie uczestniczy
w kampanii adriatyckiej, od Ortony, aż do zdobycia Bolonii 21.4.1945. Tam
kończy swój szlak bojowy pod słonecznym niebem Italii uczestnik bitew pod
Gazalą, Tobrukiem i Monte Cassino, żołnierz armii Andersa świętuje zakończenie wojny wraz z kolegami w słonecznej Italii ,emigrując później do Argentyny.
Zamieszkał w Buenos Aires, gdzie prowadził duży warsztat samochodowy.
Umiera w Gualeguaychuw w Argentynie 26 X 2013 r .
Młodszy brat Kazimierza, Władysław Bednarski urodził się 10 marca
1924 roku też w Marcinkowicach, podobnie jak brat, spędził młodość z rodzicami w Borysławiu, gdzie przeżył okupację sowiecką, terror NKWD i niemieckiego gestapo. Po nadejściu 1 Armii Wojska Polskiego sformowanego na terenie
Rosji, Władysław zaciąga się do armii.
Po przysiędze wojskowej w Pikulicach zostaje żołnierzem 1 Armii Polskiej
2 dywizjonu 23 Pułku Artylerii 6 Dywizji Piechoty. Jako kierowca Studebakera
z działkiem 120 mm przemierza szlak bojowy Przemyśl – Lublin- Mińsk Mazowiecki – Józefów – Warszawa -Wał Pomorski – Kołobrzeg i Berlin. Po walkach na obrzeżach berlińskich, bronionych zaciekle przez Niemców, wjeżdża
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do Berlina. Nad Łabą spotyka się z żołnierzami amerykańskiej armii, powraca
do Polski.
Zdemobilizowany 14 lutego 1947 roku w stopniu kaprala, Władysław
Bednarski odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Medalem za Warszawę,
Medalem za Odrę, Nysę i Bałyk, Medalem za Berlin i Medalem Zwycięstwa i
Wolności, osiedla się w Rożnowie, gdzie przez 40 lat pracował w elektrowni.
Niewielu jednak mieszkańców wiedziało, że wśród nich, żyje i pracuje
niczym się nie wyróżniający człowiek, a jednak bohater tej strasznej II wojny
światowej. W rozmowach nigdy nie chwalił się swoimi zasługami, bo zapewne wiedział, że jeśli zaszłaby taka potrzeba, to każdy zrobiłby to samo co on.
W pracy był uczciwy i obowiązek swój wykonywał sumiennie, szanował swoją pracę.
Ojczyzna, o której wolność walczył, nie zapomniała o swoich żołnierzach,
w 70 rocznicę zwycięstwa nad Niemcami weteran wojenny kapral Władysław
Bednarski został awansowany do stopnia porucznika. Wręczając awans, Komendant WKU major Krzysztof Cabała składa por. Władysławowi Bednarskiemu podziękowanie: „To dzięki takim żołnierzom jak Pan, Wojsko Polskie w
tym trudnym czasie było silne duchem i odwagą. To wielki zaszczyt dla naszego
regionu, że jego mieszkańcem jest bohater narodowy – żołnierz 1 Armii Wojska
Polskiego, zdobywca Berlina. Dziś żyjemy w wolnej Polsce, jednak zawsze będziemy pamiętać, że spokój i bezpieczeństwo naszego kraju zawdzięczamy odważnym
- takim jak Pan”.
Porucznik Władysław Bednarski zmarł 4 grudnia 2016 roku, niech pamięć
o nim zostanie w naszej marcinkowickiej historii.
Nie możemy też zapomnieć o mieszkańcach Marcinkowic, Mrozach
z Drzykowej, żołnierzach września, Janie, Michale i Bolesławie. Wszyscy trzej
zostali objęci mobilizacją w 1939 roku i powołani do wojska. Jan Mróz na
wojnę był powołany jako rezerwista I Pułku Strzelców Podhalańskich w Nowym Sączu. Michał Mróz skierowany został do czynnej służby, jak brat Jan do
I Pułku Strzelców Podhalańskich. Natomiast Bolesław Mróz został do czynnej
służby wysłany do V Pułku Strzelców Konnych w Dębicy. O ich losach wojennych, niewiele mogę napisać, wiadomym mi jest jednak, że wszyscy trzej
wrócili do Drzykowej w krótkim czasie.
Natomiast całkiem inny los spotkał sąsiada i jego rodzinę - Franciszka
Mroza i jego małżonkę Helenę z domu Lachor. Jak wielu mieszkańców, nie
tylko Marcinkowic, opuścili swe gospodarstwa, uciekając przed Niemcami na
wschód, nie wiedząc jeszcze, że na wschodnich rubieżach Polski czai się jeszcze
większy wróg, sowieccy komuniści, którzy stosują jeszcze większe represje jak
Niemcy. Jednak dostali się do Buczacza, gdzie przebywała ich rodzina.
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Kiedy nadeszła decyzja o możliwości powrotu, przedostali się do Przemyśla, gdzie przez kilka dni czekali na obiecane pociągi, które miały ich zawieźć
do Nowego Sącza. Nie doczekali się, bo decyzją Stalina wszelkie powroty zostały odwołane. Wrócili do Buczacza, gdzie mieszkali, jednak niedługo.
Na mocy dekretu władze najwyższego kierownictwa sowieckiego (czyt.
Stalina) w lutym 1940 roku w bardzo wielu transportach wywiozły na wschód
i północ przeszło sto tysięcy mieszkańców osiedlonych, w których była rodzina Franciszka. Deportowano ich w głąb sowieckiego imperium. Wielu nie
przeżyło tego transportu, wielu dostało się do łagrów stalinowskich. Rodzina Franciszka dostała się do Krasnej Doliny w Kazachstanie w obwodzie Ałma-Aty, gdzie spędzili na zesłaniu sporo lat, bo deportowani byli skazani na
„wieczne wysiedlenie”.
Jednak groźba wojny Sowietów z Niemcami zmusiła Stalina do małych
ustępstw w stosunku do Polaków - zesłańców. Na mocy układu Sikorski - Majski podpisano porozumienie o tworzeniu Polskich Sił Zbrojnych. Do tworzącej
się armii zaczęli się zgłaszać uwięzieni w łagrach sowieckich. Ich pragnieniem
było tylko wydostać się z tego przeklętego kraju.
Wśród ochotników żołnierzy znalazł się też zesłaniec Franciszek Mróz. Pomimo braku wyszkolenia oraz niedostatecznego wsparcia ze strony Sowietów,
dywizja Berlinga odbyła swój chrzest bojowy pod Lenino w październiku 1943
roku. I Armia Wojska Polskiego generała Berlinga znalazła się pod Warszawą
w trakcie Powstania Warszawskiego.
Oddziały 2 Pułku Piechoty, w której znajdował się szer. Franciszek Mróz,
uczestniczyły w walkach o Warszawę. Zaraz po wyzwoleniu Warszawy oddziały 1 AWP maszerując wzdłuż lewego brzegu do Bydgoszczy, zabezpieczały
Front Białoruski. 20 stycznia 1945 r. oddziały 1AWP rozpoczęły walki o przełamanie Wału Pomorskiego. Podczas walk pod Friedland w lutym 1945 r (Pol.
hist. Mirów) w Dolnej Saksonii w Niemczech Franciszek został ranny w stopę
i przewieziony do szpitala w Otwocku. Rana była zbyt ciężka, dlatego amputowano mu część nogi. Powrócił do Drzykowej w maju 1945 r. jako inwalida.
Czynił starania, aby żona wraz córką mogły wrócić do Polski. Czekał sporo czasu na przyjazd żony i córki Aleksandry, wróciły dopiero w lipcu 1946 r.
z zesłania sowieckiego.
Rozkazem nr 785 Naczelnego Dowódcy WP Franciszek Mróz szer. 2 Pułku
Piechoty z armii Andersa, za swoje męstwo, za walkę o Polskę, w dniu 7 września 1945 roku został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.
Nie zapomnieć możemy o majorze Stanisławie Widle ps. „Kruk”, komendancie ZWZ-AK, którego Niemcy aresztowali 28 marca 1942 r. i zesłali
do KL Auschwitz, gdzie został zamordowany 18 kwietnia 1942 r. Wspomnieć
należy także Anielę Wideł - siostrę mjr. Widła, która jako łączniczka ZWZ-
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-AK przenosiła broń, zakazaną prasę, meldunki. Ona też została aresztowana
przez Niemców 5 kwietnia 1941 r, więziona w Nowym Sączu i Tarnowie do
11IX 1941. Z wyrokiem „powrót niewskazany” 12 IX 1941 r. przewieziona do
KL. Ravensbrück, gdzie przebywała do 8 V 1945 roku (nr7276) przebywając
w niewoli 1485 dni. Zamieszkała w Bielsku, skąd po przejściu na emeryturę
wróciła do Marcinkowic. Zmarła 7 III 1998 roku, spoczywa na cmentarzu
w Marcinkowicach.
Jak widzimy, nie brakowało żołnierzy, mieszkańców Marcinkowic przemierzających szlak bojowy w szeregach 2 Korpusu Polskiego wraz z gen Władysławem Andersem, walczących pod Tobrukiem i Monte Cassino. Byli też
żołnierze zesłańcy, których jedynym ratunkiem wydostania się z łagrów było
wstąpienie do tworzącej się I Dywizja Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Ci
żołnierze wraz z generałem Zygmuntem Berlingiem przemierzyli szlak bojowy
od Lenino do bram Berlina. Wszyscy mieli jeden jedyny cel: wolność dla Polski. Wielu z nich to zwycięstwo okupiło krwią. Nie możemy o nich zapomnieć.
Zenon Tabor

PS.. Bardzo przepraszam rodziny tych uczestników września, o których mogłem nie napisać z powodu
braku jakichkolwiek informacji. Proszę o wyrozumiałość w przypadku ominięcia jakichś szczegółów
w życiorysach, proszę o kontakt z redakcją NW lub bezpośrednio ze mną (784347219)

Marcinkowiczanin
- Kazimierz Bednarski
uczestnik bitwy
pod Monte Casino

Marcinkowiczanin - Kpr. Władysław Bednarski żołnierz,
zdobywca Berlina /z prawej/ przy swoim Studebakerze
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Marcinkowiczanin
- szer. Franciszek Mróz
żołnierz 1 AWP uczestnik walk o
Wał Pomorski odznaczony Krzyżem
Srebrnym
Orderu Virtuti Militari

Grób st. sierż. mech. Józefa Żaka Marcinkowiczanina
Na tabliczce widnieje błędny stopień – kapral,
na Cmentarzu Wojennym w Grainville-Langannerie,
udekorowany flagami Polski i Francji,
a także odznaką 1 Dywizji Pancernej
- skrzydłem husarskim

Ołtarz znajdujący się w centralnym punkcie cmentarza Wojennego w Grainville-Langannerie
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1 i 17 września 1939 r.
Od dłuższego czasu cała Europa,
a zwłaszcza Niemcy i Rosja, toczy walkę
o prawdę historyczną o Polsce. Zwłaszcza Niemcy chcą Polaków obarczyć nieprawdziwymi zarzutami, fałszując oczywiste fakty, które wywołują liczne spory
i dyskusje na temat genezy i okoliczności
Propaganda, perfidia sowietów
,,powitanie wyzwolicieli na Kresach”
rozpętania II wojny światowej oraz rozmieszczenie niemieckich obozów śmierci w Polsce.
Sprawiedliwość dziejowa wymaga prawdy, a prawda jest niepodzielna,
chociaż dla wielu niewygodna. Te dramatyczne spory o prawdę znieważają
Polaków, gdyż są próbą okradania nas z historii. Prawda o wrześniu 1939
roku jest nasza, polska, a nie żadna inna wersja wydarzeń; bohaterstwo, honor, chwała pokonanych i osamotnionych, napadniętych z zachodu i wschodu
jednocześnie. Chociaż Polska nigdy nie skapitulowała, to obaj nasi śmiertelni
wrogowie: Rosja i Niemcy ogłosili likwidację raz na zawsze Rzeczypospolitej
jako państwa. Zatem sprawiedliwość i prawda wymagają również, aby przypomnieć naszym sojusznikom ich cyniczne polityczne stanowisko z września
1939, jak również konferencję w Jałcie.
Cynizm aliantów: Francuzów i Anglików, był dosadny i niesamowity. We
Francji wręcz wyśmiewano się z Polaków, którzy bronili kraju, parafrazując
słowa; „będziemy się bronić do ostatniej kropli krwi” ,na: „będziemy się bronić do ostatniego Polaka” lub „Nie będziemy umierać za Gdańsk”. Pragnę
przypomnieć ,że w obronie Francji brali udział Polacy i niejeden zginął, zginął
też tam nasz rodak Józef Żak urodzony w Marcinkowicach, mechanik samolotowy, a Francuzi, w przeciwieństwie do Polaków, podpisali kapitulację 25
czerwca 1940 roku, broniąc swoją ojczyznę o kilka dni dłużej od Polaków,
którzy bronili swoją Ojczyznę przed dwoma wrogami.
„O roku ów! Kto ciebie widział w naszym kraju” - To motto zaczerpnięte
z księgi jedenastej „Rok 1812” z „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza przypomina mi historyczne wydarzenia.
Ktoś ze zdziwieniem może zapytać, po co to przywołuję rok 1812, kiedy
chcę pisać o 17 wrześniu 1939 r. W tych dwóch datach, chociaż tak odległych
w czasie, widzę dużo podobieństwa, bo ziemie te same i lata owe były latami
klęsk i wróg był ten sam, zaborcza, drapieżna imperialistyczna sowiecka Rosja.
W pierwszym przypadku 1812 roku Rosjanie pod szyldem dwugłowego orła,
w drugim zaś sowiecki komunizm przychodzi pod przemalowanym na czerwono sztandarem i szyldzikiem sierpa i młota. Cel i środki w tych dwóch przy-
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padkach te same. Te cel był już określony jasno jeszcze przez cara Aleksandra
I, który pisał do swego brata W. Ks .Konstantego ; (….) „ Z dwóch narodów,
państw Rosji i Polski , jeden musi zginąć. Niech Wasza Cesarka Mość określi
sama, który”(....)
Testament Aleksandra I jest skrupulatnie wypełniany, resztę znamy z historii , wojna polska- rosyjska 1831 . likwidacja „Królestwa Polskiego”...........
…...Świt 17 września 1939 r. Odwieczny wróg napadł na Polskę. Agresja
sowieckiej Rosji była skoordynowana z agresją Niemiec, które napadły na nas
1 września. Już od 1 września trwała współpraca Niemców i Rosjan przeciwko Polsce: Sowieckie stacje radiolokacyjne naprowadzały naloty bombowców
Luftwaffe na jednostki Wojska Polskiego na wschód od Wisły.
Napad rosyjski był zdradziecki, wiarołomny, bez wypowiedzenia wojny, był
dla Polski zbójeckim ciosem w plecy. Dlatego historycznym fałszerstwem jest
używanie takich łagodnych wyrażeń jak: „Armia Radziecka przekroczyła granicę polską”, lub „Armia Radziecka wkroczyła”, albo „Armia Radziecka dokonała inwazji”. Nie,.... nie.....nie mówimy przecież, że Wehrmacht wkroczył do
Polski, tylko, że to Niemcy napadły na Polskę. Tak samo należy określać atak
z 17 września: Rosja napadła na Polskę! I nie „radziecka”, tylko „sowiecka”,
bo taka była nazwa tego zbrodniczego, totalitarnego i ludobójczego państwa.
Myślę, że poprawność polityczna nie ma z tymi faktami nic wspólnego.
Dyktator tego imperium zła - Stalin - planował likwidację państwa polskiego wspólnie z Leninem jeszcze 18 listopada 1918 r.! W tym to czasie Lenin rozkazał: „Rozpocząć operację „Wisła” siłami Armii Czerwonej przeciwko
Polsce. Celem tej operacji był Polska a także Litwa, Łotwa i Ukraina. Następnie
udzielono pomocy komunistom w Niemczech, Austrii i na Węgrzech. Lenin
nadal głosił (…..). Rząd Radziecki stanął przed zadaniem wyzwolenia tych
obszarów i wprowadzenia tam władzy radzieckiej. Dla osiągnięcia tego celu
strategia sowiecka musi skierować swe wojska na kraje bałtyckie, Białoruś,
Ukrainę oraz wykonać marsz na Warszawę.
Niepowodzenie komunistów, przede wszystkim w Niemczech, spowodowało, że operacja stała się nieaktualna. W zbiorze wypowiedzi premiera
i dyktatora Rosji znanym jako „Testament Lenina”, znane były zamiary bolszewików. Już wtedy Lenin głosił: „Przeciwko Polsce możemy zawsze zjednoczyć cały naród rosyjski, a nawet sprzymierzyć się z Niemcami (….) Wszędzie Niemcy są naszymi pomocnikami i sprzymierzeńcami. Chwilowo nasze
interesy są wspólne . Rozdzielą się one i Niemcy staną się naszymi wrogami
w dniu, kiedy zechcemy się przekonać, czy na zgliszczach steraj Europy powstanie nowa hegemonia germańska, czy też komunistyczny związek europejski.” Zamiary Lenina zostały wstrzymane dopiero w 1920 roku w bitwie
pod Warszawą. Jednak nie na długo. Osobiście myślę, że Lenin przewidział
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sytuację, jaka będzie w przyszłej Europie. Pokłosiem Lenina, Niemcy sprzymierzyły się z Rosją sowiecką, podpisując traktat o rozbiorze Polski, ale kiedy
interesy tych dwóch sprzymierzeńców zaczynają się różnić, to stają się wrogami. Jednak wkrótce po zakończeniu II wojny światowej największy przegrany
kraj, Niemcy, który rozpoczął tę straszliwą wojnę światową, podnosi ponownie głowę, w czym nie przeszkadzają mu byli alianci: Anglia i Francja, staje się
ponownie potęgą. A na zgliszczach staraj Europy powstaje Unia Europejska,
w której decydujący głos mają Niemcy czyli naród germański. Jak niegdyś,
przed laty, nadal zawierają przymierza, akty polityczne i gospodarcze z Rosją
sowiecką, nad głową Polski podają sobie ręce, nie licząc się nadal z Polakami.
„1 września 1939 r. Rzeczpospolita, szukając sprzymierzeńców na Zachodzie, zdała sobie sprawę z tego, że sama nie sprosta inwazji hitlerowskich
Niemiec. Ale chyba nie tylko dlatego. Polacy zdawali sobie sprawę, że walka,
jaką byli zmuszeni podjąć, była nie tylko imperatywem patriotycznym w obronie niedawno odzyskanej niepodległości państwowej, ale miała także szersze
znaczenie: chodziło o całą Europę. Europa musiała się bronić przed tym samym zagrożeniem, przed którym broniła się Polska. (...) Decyzja podjęta przez
Rzeczpospolitą w roku 1939 była słuszna. Stało się bowiem oczywiste, że nie
da się obronić Europy, nie decydując się na tę wojnę obronną, której pierwszym ogniwem była właśnie Polska w 1939 r.
(...) Trzeba jeszcze wprowadzić do naszych rozważań inną datę z przeszłości, a mianowicie 17 września 1939 r. W tym dniu Polska, broniąca się
rozpaczliwie przeciwko inwazji z zachodu, została zaatakowana od wschodu.
I to musiało przesądzić o losach polskiego września. To dało także początek
dwoistej okupacji, z obozami koncentracyjnymi: hitlerowskimi na zachodzie,
a sowieckimi na wschodzie. Na wschodzie też pozostał dramat katyński, który
do dzisiaj stanowi szczególne świadectwo walki, jaka wówczas została podjęta”.
To przesłanie Jana Pawła II jest jedną z najważniejszych wypowiedzi Ojca
Świętego na temat II wojny światowej, to są podstawowe fakty historyczne,
których nie można pomijać i których nie da się zmanipulować, najbardziej nawet cyniczną grą polityczną, prowadzoną zarówno przez naszych „przyjaciół”
jak również wrogów.
Obłędna ideologia komunizmu, połączona z perfidią imperializmu sowieckiego, została czasowo wstrzymana w 1989 r . Pierwszy nokautujący cios
zadała Polska w 1980 roku, od kiedy zaczął się rozpad najokrutniejszego imperium, sowiecko-bolszewickiego.
Zastanawiam się na jak długo, bo historia się powtarza.
Zenon Tabor
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…...zapomniani....?
…..nie....możemy..
.z....pamięci...naszej....usunąć...
. żołnierzy....synów......
....marcinkowickiej....ziemi...
....nie....pamiętamy...ich....
...legendą....się...stali.......
..dla...mnie.
..dla.......ciebie...
..szli...na....tułaczkę...
..wolności....Ojczyzny....bronić...
..chcąc.......ofiarować....
….swoje...młode...życie......
....w....ofierze..
....oddał..
..Żak...Jan...
..za....Francję..
..która....Polskę....zdradziła..
..zginął...
….żołnierz...Polski.. z...Marcinkowic..
...przez....Drohobycz..
..Władysław.....Bednarski....
…..chcąc....bronić.....kraju.....
..Węgry....Jugosławię...
.granice......za...sobą...zostawił....
..w....Palestynie.......
....tułacz....się...znalazł...
.a...teraz....żołnierz.....
..w....Karpackiej....Brygadzie..
.maszerował.. ......Ojczyznę.....
…..wypatrując...... ….z.....Libii....
piasków ..

..Tobruku... ..Monte....Cassino...
…...twierdze.....zdobywał..
…..przeżył..
.do....Argentyny....wyemigrował....
wcześniej...….w....słonecznej......Italii..
....zwycięstwo....fetował..
..koniec....wojny.....okrutnej...
...Kazimierz......brat....Władysława..
..na...gruzach......Berlina.
...wroga....Niemca......pobitego.
…....biało...czerwony...sztandar..
…..wysoko...podnosił......
..za...wolność...
..do....boju...szedł..
..Franciszek....Mróz...
..zesłaniec....z....Ałma-Aty...
.....rubieże...Lenino...
..krwią...swą...znaczył....
..z...Berlingiem.....
...Kołobrzeg....zdobywał..
...nie...dotarł...do..gniazda...wroga..
…..wrócił...do...domu....na......Drzykowej....
..o...jednej...zdrowej....nodze..
…..za...cierpienia...i...zasługi.....
..otrzymał...Order.....Virtuti..Militari...
..Czy...my...o...nich....pamiętamy.......?
Zenon Tabor
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Powstanie warszawskie
„Warszawskie dzieci
idziemy w bój,
za każdy kamień Twój,
Stolico damy krew.....”
Śpiewali Powstańcy od
1.08. 44 aż do upadku
bohaterskiego zrywu.
Niektórym spośród najmłodszych - wtedy dwunasto-, czternastolatków,
udało się dożyć 73 rocznicy i uroczystości z nią związanych. Dopiero, bo wiemy, że w2016 roku zaczęto czcić w sposób należny idee i bohaterów zrywu
narodowego przeciw dwóm okupantom,zrywu, który dziś jedni nazywają
beznadziejnym i niepotrzebnym, inni, a jest ich wzrastająca z każdym rokiem większość, w tej liczbie wiekowi już powstańcy, mówi o walce o niepodległość państwa ponad wszystko. Cokolwiek by nie powiedzieć o daninie
krwi i straszliwych zniszczeniach,widać, że Powstanie Warszawskie nie zostało przegrane, skoro właśnie odradza się prawdziwie niepodległa Ojczyzna,
a patriotyczne myślenie, przez lata wyśmiewane, wypełnia serca kolejnych
pokoleń. Polacy nigdy nie zapomną naszych politycznych elit i inteligencji
wymordowanych bestialsko po to, by nie odrodziło się w przyszłości myślenie patriotyczne w kategoriach narodowych. Ranga Powstania Warszawskiego
i wiedza o nim wzrastają teraz lawinowo nie tylko w Polsce, ale i na świecie
dzięki wspaniałemu multimedialnemu przekazowi Muzeum Powstania Warszawskiego, które istnieje dzięki niebywałemu uporowi śp. Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego. Ogromne znaczenie dla Polski i Polaków miała treść znakomitego przemówienia Prezydenta Donalda Trumpa pod pomnikiem powstańców.
Dziś polegli i jeszcze żyjący mają swój dzień triumfu, bo walka rycerzy
biało - czerwonej o godność ma odzew wśród znaczącej większości społeczeństwa. Świadomi tej ofiary, musimy modlić się dzisiaj o jutro naszej Ojczyzny
. Warto zapamiętać słowa ministra Antoniego Macierewicza: „..Powstańcy
awansowali Polskę do rangi narodu niepodległego ...”
Ogromny tłum młodych skanduje hasło: „Cześć i chwała bohaterom”
i mimo koszmarnego upału czcigodni starcy stoją wytrwale do końca na posterunku , tak jak kiedyś. Dziś nie chcą uronić ani jednego słowa z podniosłej
uroczystości.
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Hasło „wolność łączy” powtarzane po wielokroć w trakcie uroczystości powinno wywołać refleksję
o konieczności wspólnego zapewnienia Polsce niezależności gospodarczej i politycznej. Widać ogromny postęp. Przywracamy godność
naszej wolnej ziemi, bo to jest obowiązek wobec tych, którzy przez
wieki płacili za to najwyższa cenę.
Tej daniny nie wolno zmarnować!
Czy nam się uda? Trzeba walczyć z uporem i determinacją z przeciwnościami i przeciwnikami odrodzenia tak w Polsce, jak poza jej granicami.
Pamiętać trzeba, że z Bożą pomocą warto pokusić się o wielkie rzeczy! Nadzieja w młodych, którym wpojono wbrew wszystkiemu wartości fundamentalne.
Oni łatwo się nie poddadzą!
Skąd się bierze gwałtowny sprzeciw?O tym wiele by mówić i może kiedyś
będzie po temu okazja. Dzisiaj w dniu tak podniosłym trzeba myśleć przede
wszystkim o zdrowym ziarnie wyrosłym z krwi ,a nie o plewach.
Tym, którzy zawierzywszy złym podszeptom zbłądzili, przypominajmy, że
Powstanie Warszawskie połączyło nie tylko pokolenia, ale i wielu przeciwników politycznych.
Tradycją zainicjowaną przez Muzeum Powstania Warszawskiego stało się
śpiewanie tego dnia piosenek powstania. Ta tradycja już łączy i cementuje.
Przychodzą tu nie tylko Warszawiacy, ale przyjeżdżają ludzie z całej Polski.
Przyjeżdżają z dziećmi . Także te małe, siedzące na barkach swoich rodziców, uczą się miłości już dziś. Jest nas każdego roku więcej i więcej, bo pieśni
i wiersze powstania tworzą poczucie braterstwa wśród śpiewających, a owego
poczucia braterstwa potrzeba nam jak powietrza!
Warto wspomnieć na koniec słowa wspaniałej homilii Jego Ekscelencji
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, która musiała trafić do serc i umysłów,
wygłoszonej na dzień 73 rocznicy powstania. Przytoczył w niej wstrząsający
wiersz młodego powstańca Józefa Szczepańskiego, który został napisany zaledwie na kilka dni przed jego bohaterską śmiercią.
Autor pisał go w chwili tragicznej, kiedy wiadomo było, że Warszawa
została zdradzona i powstanie upadnie. Wiersz nosi tytuł”Czerwona zaraza”.
Przeczytajcie go proszę i odmówcie modlitwę za spokój dusz Poległych.
Magdalena Ponurkiewicz
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Czerwona zaraza
Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.
Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu.
Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na rodzinnym progu.
Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco,
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
i jak bezsilnie zaciskamy ręce
pomocy prosząc, podstępny oprawco.
Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie,
sybirskich więzień ponura legendo,
jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą,
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia
Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.
Legła twa armia zwycięska, czerwona
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy
i scierwią duszę syci bólem krwawym
garstki szaleńców, co na gruzach kona.
Miesiąc już mija od Powstania chwili,
łudzisz nas dział swoich łomotem,
wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem
powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.
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Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,
dla naszych rannych - mamy ich tysiące,
i dzieci są tu i matki karmiące,
i po piwnicach zaraza się szerzy.
Czekamy ciebie - ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz, i my wiemy o tym.
Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem,
naszej zagłady pod Warszawą czekasz.
Nic nam nie robisz - masz prawo wybierać,
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
lub czekać dalej i śmierci zostawić...
śmierć nie jest straszna, umiemy umierać.
Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska - zwycięska narodzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić
czerwony władco rozbestwionej siły.
Józef Szczepański

Sprostowanie
Za wszystkie uchybienia, szczególnie poczynione w ostatnim wydaniu
Naszej Wiary, serdecznie przepraszam jako odpowiedzialna za całość, choć w
przekazie elektronicznym zdarzyć się mogą błędy. (Komputer czasem wraca do
pierwszej wersji textu.) Przychodzi też pośpiech i zmęczenie. W związku z tym
proszę przyjąć następujące poprawki:
1) Zdjęcie na stronie tytułowej przedstawia parafiadę.
2) Zdjęcia z pogrzebu ks. Zbigniewa Smajdora wykonał Tadeusz Romański
3) Listę darczyńców parafiady uzupełniamy z dołączeniem dopisku Tadeusza
Lisa.
Lis Agata i Tadeusz
Marcinek Zofia
Marszałek Jolanta i Lucjan
Minister Finansów – Janczyk Wiesław z małżonką
Mirek Zofia
Mleczko Katarzyna i Damian oraz Milan
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Mróz Agata i Dariusz
Mróz Teresa i Grzegorz
Piekarscy Aleksandra i Zbigniew
Piekarscy Joanna i Mirosław
Piotrowscy Marta i Michał
Plata Katarzyna i Andrzej
Pokrywka Robert
Poręba Maria
Potoczek Aleksandra
Potoczek Jakub
Sikorscy Maria i Jerzy
Smajdor Anna i Janusz
Smajdor Izabela i Józef
Sojka Edward
Sopata Paulina
Sowa Ewa i Andrzej
Sowa Monika
Sowa Monika i Sławomir
Stopa Stanisława i Leszek
Sulicz Anna i Edward
Tabor Alicja i Grzegorz
Tobiasz Monika i Jacek
Turek Bożena i Ireneusz
Uljasz Anna
Wilczak Beata i Wiesław
Wójcik Ilona i Radosław
Wrońscy Marcin i Monika
Wrońscy Stanisława i Tadeusz
Wróbel Łucja
Zegarlińska Zofia
Żuchowicz Jolanta i Sławomir
oraz wszyscy anonimowi darczyńcy.
Za wszelką bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w organizację parafiady pragnę podziękować staropolskim „Bóg zapłać” wszystkim tym, którzy
włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia.
Przewodniczący Rady Parafialnej Tadeusz Lis

Z nadzieją na wyrozumiałość P.T. Czytelników i obietnicą większej staranności Łucja Wróbel
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Lista pań, które przygotowały ciasta:
Smoleń Barbara
Pociecha Maria
Bień Ewa
Tyrkiel Barbara
Tobiasz Danuta
Potoczek Anna
Wysowska Zofia
Jamrozik Janina

Horowska Elżbieta
Brdej Krystyna
Kucia Krystyna
Mróz Ewa
Jurkiewicz Wanda
Gawlik Aneta

Kochane Dzieci...

O Papieżu Polaku dla dzieci
c.d. opowieści ks. M. Malińskiego
Podziemne seminarium duchowne
W któryś wieczór, gdy siedzą przy kolacji w kuchni, pan Kotlarczyk opowiada:
– Chciałbym wystawić Króla Ducha.
– Już wystawiałeś go chyba kiedyś?- przypomina mu żona.
– Ale w zupełnie innej wersji. I chciałbym, żeby główna rolę wziął Karol.
– Nie obsadzaj mnie w żadnej roli .
– Karol co ty mówisz?- pyta pan Mieczysław i milknie w zdumieniu.
– Dlaczego ?-dodaje po chwili.
– Nie będę miał już na to czasu.
– Jak to „nie będę miał już na to czasu? A co będziesz robił. Przepraszam, że
tak pytam.
– Będę się uczył teologii .Bo chcę być księdzem.
– Ty księdzem?! Czyś ty zwariował?! Ty, z twoim talentem? Najlepszy aktor,
z jakim pracowałem w życiu?
– Tak, będę księdzem.
– Czy ty wiesz, co znaczy być księdzem? Rzucą cię na wieś i będziesz całe
życie uczył dzieci religii i siedział w konfesjonale.
– Ja już to wszystko przemyślałem. Będę księdzem. 			
Następnie zwraca się do księdza Figlewicza,przedstawia mu swoją decyzję
. Ten informuje go, że ksiądz arcybiskup Adam Sapieha potajemnie, wbrew
zakazowi Niemców, kształci kleryków. Karol zgłasza się do Arcybiskupa
Wielka rezydencja, przestronna sień, szerokie schody, obszerne pokoje pełne portretów. Wychodzi do niego człowiek o suchej, ciemnej twarzy, z białą
czupryną, z serdecznym przyjaznym uśmiechem. Rozmawiają, spacerując po
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pokoju. Arcybiskup pyta go o wszystko, co jest związane z chęcią zostania
księdzem. Przekonuje się, że ma przed sobą dojrzałego człowieka. Kończy rozmowę krótkim zdaniem: „Przyjmuję cię”.
Na pozór nic się nie zmienia. Karol chodzi jak dawniej do pracy. Tak jak
dawniej, zajmuje się chłopcami w Żywym Różańcu, co tydzień spotyka się na
godzinę z panem Tyranowskim. Tylko nie bierze udziału w pracach teatralnych pana Kotlarczyka.
Wieczorem w domu studiuje książki, które otrzymał od księży profesorów
z podziemnego seminarium. Bierze je również do Solvayu. Tam, gdy nazwozi
odpowiednio dużo taczek minerałów do wody w zbiorniku, siada koło kotła
i czyta Nauka wcale nie jest łatwa. Nie wszystkie zdania potrafi zrozumieć,
co chwilę napotyka na słowa, których nie zna. Więc czyta jeszcze raz, jeszcze
raz i jeszcze raz. Stara się pojąć treść. A tak trudno się skupić – fabryka huczy,
wciąż jakieś trzaski, gwizdy, zgrzyty, łomot, obok przechodzą ludzie rozmawiają .
Po dwóch latach filozofii Karol zaczyna studiować teologię. 		

Nieznana historia Drzykowej

Saga rodzinna
Dzieci Józefa i Leony z domu Jurczak
Wiadomo z faktów - wspomina pan Leśniak- że po powołaniu Józefa Mroza
i jego najstarszego syna Stanisława na front I wojny światowej, Piotrowi przypadły męskie rządy u boku Leony /jego matki/ w prowadzeniu gospodarstwa
mając lat 15-17 . Wiadomo też, że przez Drzykową w I wojnie światowej przeszły dwa fronty Moskali.. Jesienią w 1914 roku Moskale wyczyścili majątek
i obory z bydła i ze wszystkiego co się dało. Są to zapamiętane wspomnienia
ówczesnych mieszkańców Jana Mroza z majątku rodowego, sąsiada Władysława
Saraty i samego dziadka. Z tych wspomnień – pisze pan Leśniak - snuję następujący wniosek, że mój dziadek w czasie pierwszych walk na terenie Rdziostowa,
Marcinkowic, Drzykowej , nie był jeszcze zmobilizowany na wojnę a po nich
najprawdopodobniej zaraz w roku 1915 .					
Wspomnieć tu należy wielką bitwę 6 grudnia 1914 roku dowodzoną przez Piłsudskiego z Moskalami. Sam Józef Piłsudski, dowódca Legionów, w swojej książce
„Moje pierwsze boje” ze szczególną uwagą i powagą sytuacji daje opis tejże bitwy
pod Marcinkowicami, przy swoich skromnych siłach składających się z kawalerii
i trzech słabych batalionów piechoty wobec ogromnej przemocy Moskali, tak pisze: osobiście zaliczam dzień ten do najciężej przeżytych w ciągu wojny”. Nie maluje takiej grozy, jaka miała miejsce w wielkiej historycznej bitwie pod Limanową
18 grudnia 1914 roku, w której brało udział parę setek tysięcy wojsk.
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Nie bez powodu daję te opisy, bo osobiście uważam ,że to zetknięciu młodego Piotra z polskimi legionistami na pewno zaważyło na jego dalszym życiu.
Kiedy jego ojciec i brat brali udział w wojnie służąc w armii austriackiej, to
Piotr na jej wezwanie do poboru się nie zgłosił ani też nie wykazywał takiego
zamiaru. W związku z taką dezercją chciano go na siłę przy pomocy żandarmerii
pochwycić. Robiono na niego zasadzki, obsadzano okoliczne budynki posterunkami, dokonywano rewizji, ale Piotra Austriacy nie dostali. Po zakończeniu wojny sam osobiście zgłosił się na ochotnika, ale już do wojska polskiego. Służył
w kawalerii na Kresach, w Nowowilejce. W jakim stopniu powrócił z wojska
oraz czy brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej , jednoznacznej odpowiedzi dać
nie mogę, a to z tej przyczyny, że z zasłyszanych opowiadań więcej się nasłuchałem na tematy inne niż to, tj. o jego odwadze, brawurze itp.
Moje tylko przypuszczenia – wspomina pan Leśniak - że skoro w 1019 roku
zgłosił się na ochotnika , musiał brać udział w tej wojnie. Wiadomo też ,że po
krótkim pobycie w domu , po powrocie z wojska ,około roku 1924 wyjechał za
pracą do Francji, tam zginął w tragicznym wypadku przy pracy latach 1927 – 28 .
Do dziś nie zachowały się żadne dokumenty w rodzinie, a pozostałą tradycję staram się utrwalić – tak pisze pan Leśniak ,autor wspomnień-. Jego młodsi bracia
Michał i Bolesław zapamiętali go ze swoich lat dziecięcych jako żołnierza - ułana,
przyjeżdżającego na urlop i okres pobytu w kraju.
Katarzyna córka Józefa i Leony(.........)
Ludwika (…........)
Małgorzata – to moja matka , pisze pan Leśniak , wyszła za mąż za obywatela
miasta Nowego Sącza, ślub ich odbył się w 1927 roku (.......)
Co do ostatnich najmłodszych synów Józefa i Leony, a to Jana, Michała i Bolesława winien jestem odrębne wspomnienia, ponieważ wszyscy oni brali udział
w II wojnie światowej w kampanii wrześniowej (…......)
Michał /ur 19 września 1914 roku/ z zawodu stolarz, po zawarciu związku
małżeńskiego w 1946 roku przejął majątek Józefa jako kolejny włodarz Niemcówki, a w 1988 r. jego syn Stanisław z małżonką Ireną z Piotrowskich. Niemcówka za
władania Michała otrzymała nowe budynki mieszkalne i gospodarcze mieszkalne
- murowane, gospodarcze przystosowano do hodowli specjalistycznej.)

Opis Drzykowej
Na wstępie umieściłem - pisze pan Leśniak- jej dawne pochodzenie historyczne. Teraz przedstawię ją jako wyjątkowo malowniczą kotlinę. Dziś
Drzykowa przynależy do wsi Marcinkowice, ale dawniej tak nie było. Jest ona
umiejscowiona od południa pomiędzy malowniczym, pagórkowatym zespołem lasów należących do wsi Chełmiec.
Od strony wschodniej łagodnym pagórkowatym zboczem graniczącym ze
wsią Marcinkowice i Rdziostów . Od północy osłaniającym pagórkowatym zbo-
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czem , przez którego wierzchni dział biegnie gminna droga do Rdziostowa, obok
Marcinkowic do Klęczan i dzieli osadę Drzykową od Marcinkowic. Od wschodu
jest otwarta przestrzeń granicząca z Klęczanami, z dalekim widokiem na pagórkowate wioski, a to Klęczany, Chomranice, Męcina, Zawadka aż po Pisarzową.
Sama kotlina poprzecinana jest czterema potokami, dwa potoki główne mają wyjście z południowego zespołu lasów, natomiast dwa krótsze od
kierunku wschodniego mają wyjścia z miejscowych własnych źródeł. Kotlina
drzykowska o bogatej roślinności i drzewostanie o ponad stuletnich lipach,
których tu pełno, ponadto przeważa akacja (robinia), graby, brzegi potoków
zarastają krzewami, a wokół nich i lasów pełno kwitnących łąk. Żyje tutaj
wiele niespotykanych gdzie indziej ptaków i wiele różnorodnej zwierzyny leśnej. Brak tylko dogodnej nowoczesnej infrastruktury, ułatwiającej życie człowieka. Jednak przyroda tutejszym mieszkańcom to wynagradza.
Tradycja przekazała, że wszystkie sprowadzone małżonki do majątku rodowego Mrozów okazały się dobrymi gospodyniami, a za taką ostatnią uważam po Annie II żonę Stanisława. Taką też wspaniałą gospodynią na Niemcówce, była Eleonora, kiedy jej zabrakło , ten sam dom, kiedyś ożywiony
gospodarczo i promieniujący ciepłem , na parę dziesiątków lat stał się głuchą
osamotnioną pustynią. (…..)

Najbliżsi sąsiedzi
Od strony północnej do 1935 roku najbliższym był ród Magenhajmera,
współżycie z tym rodem było bardzo dobre ,wg. standardów europejskich ,
czego nie można tego powiedzieć dziś (1991 r.) z zajmującymi ich posiadłości
,dawna kultura wyparta została przez azjatycką.
Od strony wschodniej zamieszkiwał i nadal mieszka ród Saratów. Ród ten
został ciężko i tragicznie doświadczony przez los w czasie okupacji hitlerowskiej . Jako zakładnicy zostali straceni przez rozstrzelanie ojciec Jan i 4 synów.
Tę tragiczną wieść podaję – wspomina pan Leśniak – dlatego ,że jednego z nich
o imieniu Jan ,widziałem osobiście tuż po straceniu przed pogrzebem przy rzece Kamienicy. Dziś to miejsce jest upamiętnione. Współżycie z tym rodem było
dobre. Senior rodu Jan był łagodnego charakteru , uczestnik I wojny światowej
i jeniec w niewoli na Syberii.
Od południa posiadłość od Magenhajmerów w 1929 roku nabył Jędrzej
Goliński, dziś zniknął ślad po zabudowaniach.
Od południowego zachodu posiadłością władali Piotr i Maria Bocheńscy po połowie, pod koniec żywota za opiekę tą Marią, Józef Mróz przejął
jej udziały hipoteczne na długo przed I wojną światową. W czasie, kiedy Józef był na wojnie, na posiadłość tę wtargnął siłą – niejaki Lupa z Trzetrzewiny
i jego ród zasiedział udziały do dziś (1991 r.), byłe Józefa Mroza. Nie od rzeczy
było tu nie wspomnieć o doświadczeniu przez los inną rodzinę Mrozów jako
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sąsiadów w II wojnie światowej , myślę tu o Franciszku i jego małżonce Helenie z d. Lachor. Uciekli oni przed wkraczającą armią niemiecką i dostali się
w ręce Armii Czerwonej, a z kolei do łagrów stalinowskich .Franciszek Mróz
przedostał się do dywizji Berlinga. Pod Warszawą ciężko ranny, stracił nogę,
powrócił jako inwalida.. Dopiero za wiele lat mogła powrócić jego żona z urodzoną tam córką. Wspominam to -pisze pan Leśniak- nie dla tych, co znają z własnego przeżycia okres II wojny światowej, ale potomnym.. Józef Mróz
jako mój dziadek na parę lat przed II wojną światową wypowiedział prorocze
zdanie /osobiście je zapamiętałem, wspomina pan Leśniak/ cyt. Kto przeżyje rok 1940, ten będzie miał żelazną głowę .koniec cyt.. Skąd znał to proroctwo? Ja tego nie wiem , wówczas ja go o to nie umiałem zapytać. Prawdziwości
tego sam wówczas doświadczyłem. Pod koniec lata 1944 roku na Drzykowej
i w okolicznych wioskach rozlokowano kobiety i dzieci uratowane z Powstania
Warszawskiego. Pamiętam, w domu Józefa i Michała na Niemcówce mieszkała
kobieta lat ok. 40 z 5-letnim synem o ogromnie delikatnym i uważającym sposobie bycia, a przy tym pracowita. U Saratów mieszkała matka z 2. córkami, te
zaś miały bardziej ożywiony sposób bycia. W grudniu, panie te uprosiły mnie o
pomoc kurierską . Nocą przez Smolnik do przystanku kolejowego w Klęczanach,
wówczas rwący, o lodowatej wodzie Smolnik, przebrnęliśmy pieszo, omijając posterunek na moście. Po pożegnaniu już nigdy nie było nam dane dowiedzieć się,
jaki los ich spotkał i czy wróciły do upragnionej, chociaż zniszczonej Warszawy.
II wojna światowa prawie w każdej rodzinie powodowała straty. Ci ,co się
ostali, o tym świadczą.

Pozostałe wspomnienia Józefa Mroza ..
1. Z pobytu w szpitalu wojskowym;(.............) 				
2. Wspomniany epizod z wyboru jego przyjaciela na wójta.
Zaskoczeni Potoczkowie wyborem Marcina Mroza na wójta, postanowili
natychmiast zareagować, wyprowadzić go z równowagi i zarazem ośmieszając
przed wyborcami jako rzekomo nie-biegłego w piśmie – zapytali- „A jak szanowny wójt będzie się podpisywał?”. Nowo wybrany, nie tracąc humoru i równowagi , odparł: „Lupa”, mości panowie Lupa, powtórzył. Dając im do zrozumienia
, że nie o nazwisko tu chodzi , ale o osobiste cechy charakteru wójta , mimo iż
rzeczywiście bardziej powszechnie pod tym pseudonimem był znany w gminie.
P.s. Wspomnienie pana Stanisława Mariana Leśniaka, wnuka Józefa Mroza, niewątpliwie przybliżają historię przysiółka Drzykowej ,dawniej Niemcówki,
gdzie żyli ludzie, których z takim sentymentem wspomina autor. Myślę ,że bardzo
dużo poświęcił czasu na wyszukanie i komentowanie faktów historycznych swojej
rodziny. Niektóre opisy opuszczałem, bo dotyczyły tylko rodziny Mrozów ,a ujawniane ich byłoby po prostu nietaktem.
Przekazał Wspomnienia p. Leśniaka
Zenon Tabor
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Ojczyzna polszczyzna
Dziś krótko o liczebnikach, ich odmianie i łączeniu z innymi częściami
mowy .Zacznę od datowania :
1. 17 sierpnia , a nie 17 sierpień. To drugie określenie może znaczyć , że jest
to 17 od jakiegoś momentu ten miesiąc , można mówić tak ; jest to już
17 sierpień mojego życia ( tak jak zwykło się mówić: 17 wiosna życia. ) 7
sierpnia 2017 r. to 17 dzień tego miesiąca.
2. 2017 rok czytamy tak ; dwa tysiące siedemnasty rok . Błędne odczytywanie
zaczęło się się od roku 2000- dwutysięczny. Tak jak mówimy o tysięcznym roku, gdy odbył się zjazd gnieźnieński , ale koronacja króla Bolesława
Chrobrego odbyła się w tysiąc dwudziestym piątym, a bitwa grunwaldzka
miała miejsce w tysiąc czterysta dziesiątym. Odmieniamy dwa ostatnie liczebniki wchodzące w skład całej liczby.
3. Liczbę 12 odnoszącą się do osób obojgu płci lub do dzieci czytamy jako
dwanaścioro.
4. Dwa drzewa ale dwaj mężczyźni, dwoje dzieci, czworo dzieci dwom lub
dwóm chłopcom, z dwoma lub dwu chłopcami, o dwu albo dwóch mężczyznach, z dwiema albo dwoma kobietami, nie ma dwóch albo dwu chłopców.
5. Dwoje dzieci, dwojga dzieci brakuje, idę z dwojgiem dzieci, o dwojgu dzieciach.
6. Dwoje drzwi , dwoje oczu, dwoje uszu ,troje drzwi, troje wnucząt.
7. Dzieci mam dwoje , troje pięcioro, dziesięcioro,rozmawiam o moich dziesięciorgu dzieciach . Współcześnie przyjęło się mówić ; mam dwójkę dzieci , co wydaje się być mało eleganckie lub lekceważące . Trójka to ocena
szkolna ,numer autobusu itp.
8. Zdarza się ,że ktoś powie ; rannych było blisko 138 osób. Jeśli określa się
dokładną liczbę , nie dodaje się określeń niekonkretnych, przybliżających.
W powyższym wypadku można powiedzieć: blisko 140 osób .Zaokrąglamy
liczbę przy szacunkowym liczeniu, np.; około tysiąca złotych , niecałe pięć
złotych , ponad 10 zł, mniej niż 100 zł.
Z życzeniem, by poznawać ojczysty język i jego tajemnice , nie zniechęcać
się a w w razie kłopotu zajrzeć do słownika , choćby ortograficznego
Łucja Wróbel

Pojedziemy w obce kraje
To nie powtórka z poprzedniego miesiąca, ale ciąg dalszy refleksji o obyczajach naszych i obcych.
Temat ten podejmuję w związku z reakcją moralisty na biesiadną piosenkę
śpiewaną przez podróżujących autobusem .Słuszne spostrzeżenie dotyczy współ-
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czesnych zachowań i to w stopniu niemal powszechnym. Państwa stoją otworem,
wyjazdy do obcych krajów od lat są masowe. Nierzadko się zdarza, że jak w tej
piosence, wyjeżdża dziewczyna z chłopcem i niekoniecznie boi się mamy, która
przestrzega przed zalotami, ale wyjazd jest za przyzwoleniem rodziców.
A w obcych krajach są inne obyczaje a lepiej rzec – nie ma obyczajów.
Cóż są to obyczaje? Słownik języka polskiego tak definiuje słowo obyczaje:
„powszechnie przyjęty, tradycyjny sposób postępowania charakterystyczny dla
danej grupy, danego terenu, określonego czasu”, inne określenie tego zjawiska to
zwyczaj.
Człowiek przywyka do czegoś, przywiązuje się – to nawyk. Obyczaj wchodzi
do życia przez tradycję czyli przenoszenie pewnych zachowań przez pokolenia.
Robię to tak, bo tak nauczyli mnie rodzice, a ich – moi dziadkowie, bo tak było
od dawna, od zawsze.
W obcych krajach rodacy niekiedy pielęgnują polskie obyczaje – ale czy tylko
od święta ? Czy zachowują je na co dzień? Temat to obszerny dla socjologów i
etnologów. Nie chodząc w ich kompetencje, chcę zwrócić uwagę na jeden aspekt
wyjazdów w obce kraje, szczególnie Europy zachodniej. Będąc tam, emigranci na
ogół wtapiają się w rzeczywistość zastaną, żeby się nie narażać, żeby robić to co
tamci, bo przecież nas wyprzedzają w gospodarce, są bogatsi, więcej płacą za pracę.
- Język tamtejszy pielęgnują niż ojczyźniany.
- Chwalą cudze a swojego się wstydzą.
- Wyzbywają się przyzwoitości w związkach z płcią przeciwną, szczególnie
plagą stała się rzeczywistość wyrażona stwierdzeniem : mieszkam z dziewczyną,
mieszkam z chłopcem.
Zachęcani do powrotu, powtarzają frazes: do czego tu wrócę!
- Stają się powoli obywatelami świata, częściej Europy. Ojczyzna, ojcowizna,
rodzina – przestają być wartościami..
- Myśląc tylko o lepszym „socjalu”, obojętnieją wobec wartości duchowych.
Nie chcą wracać do polskich obyczajów, ojczyźnianych.
Pisząc o tym wszystkim, pragnę przeprosić tych wszystkich, którzy w obcych
krajach przechowują skarby wiary i patriotyzmu – mimo niesprzyjającej atmosfery
otoczenia. Szanuję ich, tym bardziej, jeśli tymi skarbami dzielą się z innymi.
Św. Jan Paweł II prosił, by jego rodacy szczepili dobro, nawet, jeśli wymaga
to trudu. Tylko korzystanie z dóbr materialnych i zaspakajanie bytowych potrzeb
nazywa się konsumpcjonizmem. A przecież stworzeni jesteśmy także do rzeczy
wyższych.
P.s. Czekając na powrót bliskich, złożyłam sama przed sobą obietnicę powitania
emigrantów dobrym słowem i czekoladą. Jak dotąd, wiem o dwóch osobach i nimi
cieszę się.
Łucja Wróbel
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Humor z zeszytów
Jeśli podzielimy graniastosłup
wzdłuż przekątnej podstawy, to
otrzymamy dwie trumny.
***
Pierwszy człowiek na Ziemi nie
czuł się samotny bo nie umiał
liczyć.
***
W szkole : - Proszę Pani! Naprawdę
nie zasłużyłem na jedynkę! - Ja też
tak uważam, ale niższych ocen już
nie ma.
***
Wiewiórka żywi się orzechami
bardzo twardymi, bo gdyby nie
jadła twardego pożywienia, to by
jej zarosła paszcza.
***
Krowa jak urwie koniczynę, to żuje
i połyka, a owca odwrotnie i taka
jest miedzy nimi różnica.
***
Grzyby są jadalne i trujące, mając
przez to dużo do powiedzenia w
gospodarce.
***
Z jakich źródeł korzystał Sienkiewicz podczas pisania
„Krzyżaków”?
- z archiwum X
- Juranda, Jagienki i Danusi
- trochę z fikcji, trochę z prawdy
- notesu Zagłoby
- pisanych, historycznych.

Statystyki
Zmarli:
† śp. Dorota Malec l. 64
zam. Klęczany
Śluby:
Petrio Rastislav - Jacak Katarzyna
05.08.2017 r.
Wąsowicz Monika - Nowicki Filip
05.08.2017 r.
Szkaradek Magdalena - Plata Tomasz
05.08.2017 r.
Bajda Monika - Ciastoń Artur
12.08.2017 r.
Wójs Agnieszka - Lorek Łukasz
26.08.2017 r.
Czarna Aneta - Uryga Łukasz
26.08.2017 r.
Tobiasz Paulina - Poręba Marcin
19.08.2017 r.
Pacholarz Beata – Guzy Piotr
05.08.2017 r.
Chrzty:

Tomasz Kosecki ur. Nowy Sącz
och. 13.08.2017 r. zam. Klęczany
Zofia Fritz ur. Nowy Sącz
och.06.08.2017 r. zam. Klęczany
Julia Jop ur. Nowy Sącz
och.26.08.2017 r. zam. M-ce
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Parafia Rzymsko Katolicka w Marcinkowicach

Ksiądz Andrzej
Dni powszednie:
wśród nas
-6
-na
18 przełomie lat
- 17 w okresie jesienno-zimowym
2009-2017
Niedziele:

MSZE ŚWIĘTE
30

00
00

700, 830, 1000, 1130, 1600,

KANCELARIA PARAFIALNA

KATOLICKA PORADNIA
RODZINNA
Dla narzeczonych:
I spotkanie: 2 piątek miesiąca
o godz: 1830
II spotkanie: 3 środa miesiaca
o godz. 1830
Bierzmowanie
2015 ostatni piątek miesiąca
III spotkanie
o godz. 1830

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

Boże Ciało 2014

Czynna:
wtorek 1300 – 1800
środa 1300 – 1800
czwartek 1300 – 1800
piątek 1300 – 1800

Dla małżonków:
III środa miesiąca o godz. 1830

ADRES
Parafia Rzymskokatolicka
Niepokalanego Serca NMP
Marcinkowice 3
Boże Ciało 2014
33-393 Marcinkowice
tel. (18) 443 31 19
tel. (18) 443 32 18 – wikariusze
tel. (18) 443 32 41 – wikariusze

DOM PARAFIALNY
Pon – pt 1730 – 2100
Sob – 1730 – 2000
Czuwanie

Droga Krzyżowa 2014
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Odpust 2014

Paraﬁada

Paraﬁada

Procesja Fatimska

Krzyż ŚDM

Światowe Dni Młodzieży - Kraków

Msza św. na pożegnanie ks. Andrzeja

48

Nasza Wiara 9/2017

Moje westchnienie
Mrok z wolna zapada,
Więc zamykam zmęczone powieki
I oddalam się w sen
Który dodaje spokoju
A następnie wstaje kolejny dzień
Ofiarowany przez Pana,
Wiec zaczynam go modlitwą,
By przeżyć chwile z Bogiem
Całe me życie jest darem od Ciebie - Panie,
więc pozwól przeżyć zgodnie z sumieniem
Wszystkie te noce i dni
Przeznaczone od Ciebie.

Anita Samek z Wielopola

