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Mk 4, 26

„Wówczas ujrz  Syna Cz owieczego,

przychodz cego w ob okach

z wielk  moc  i chwa ”.
Mk 13,26
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Czym jest ludzkie s owo? Czy
jedynie d wi kiem wydawanym przez
narz dy mowy? Czy jedynie sposo-
bem porozumiewania si  ludzi mi dzy
sob ? Wed ug zakorzenionego
w staro ytno ci i utrwalonego w Bi-
blii przekonania s owo jest czym
wi cej; jest wyrazem osoby; ono
uczestniczy w dynamizmie ca ej oso-
by i posiada swoist  skuteczno .
W ocenie warto ci cz owieka s owo
jest niczym kamie  probierczy: dzi ki
s owu mo emy pozna  cz owieka
(por. Syr 27,4-7). Nauczyciele m dro-
ci ostrzegaj  przed nadu ywaniem

s owa zach caj c do odpowiedzialne-
go wypowiadania s ów.

Pismo wi te napomina ludzi
nieumiarkowanych w mówieniu
(Prz 10,19; 29,20), których trzymaj  si
g upie arty (Prz 10,8; 13,3), niedyskret-
nych (Prz 20,19). Mówi o ludzkich
„s owach porywanych przez wiatr”
(Hi 6,26), bezmy lnych i ob udnych.
Krytykuje szczególnie ludzi o s owach
podst pnych, przewrotnych (Prz 12,6),
które „poci gaj  za sob  wi cej ofiar,
ani eli miecz” (Prz 12,18; Syr 28,17n).

S owo ods ania to, co jest zawarte
w sercu cz owieka, ukazuje jego wn -
trze i warto ci, którymi cz owiek si
kieruje. Dlatego Jezus wskazuje,
e z „obfito ci serca mówi  usta”

( k 6,45), czyli – jakie serce, takie s o-
wa; jakie my lenie, takie mówienie.

Zapytajmy: jaka jest warto  s ów
Chrystusa? Czy podobna do s ów
innych ludzi, cz sto niewiarygodnych
i bezmy lnych? Pan Jezus, mówi c
w dzisiejszej Ewangelii o ko cu
wiata, podkre la, e: „Niebo i ziemia

przemin , ale moje s owa nie przemi-
n ” (Mk 13,31). Warto  Jego s ów
jest wi c wyj tkowa i niepowtarzalna,
jedyna i nieprzemijaj ca. Jego s owo
nigdy si  nie zdewaluuje, nie straci
na warto ci, nie przeminie wraz
z biegiem czasu. Jego s owo b dzie
g oszone a  do ko ca wiata wraz
z ca  Ewangeli , a na ko cu czasów
Jego s owo ostatecznie zatryumfuje
na wieki.

Zwró my uwag  na s owa Chry-
stusa zapisane w Ksi dze ycia -
Ewangelii. Jak e one s  pi kne i wy-
j tkowe! Nikt inny nie odwa y  si

Jego s owa nie przemin …

g osi  podobnie pi knych s ów
mi o ci. Dlatego Ewangelia jest
nieustannie inspiracj  dla ludzi,
którzy zaufali Jego niesko czonej
mi o ci i rodzi wi tych w ka dych
czasach historii. To s owo jest zaiste
ywe i skuteczne, zdolne przeszy

na wskro  i natchn  do wielkich
czynów mi osierdzia.

„Moje s owa nie przemin ” –
mówi Jezus. Starajmy si  wi c je zg -
bia  i wed ug nich y . S owo Chry-
stusa rodzi te  sprzeciw i jest sol
w oku dla grzeszników; nie dajmy si
jednak atwo zwodzi . adne z Jego
s ów nie jest zb dne i adnego nie
mo na wyrzuci  z ycia. Ci, którzy
zaufali Panu i yj  wed ug Jego s ów
zas u  na wielk  nagrod  w czasie
ostatecznego rozrachunku. „M drzy

b d wieci  jak blask sklepienia,

a ci, którzy nauczyli wielu sprawie-

dliwo ci jak gwiazdy, na wieki i na
zawsze” – pisze prorok Daniel (Dn 12,3
- I czytanie). Warto y  s owem Pana,
rozwa a  je i wype nia , aby osi gn
wieczne dziedzictwo.

               Ks. Tomasz Grzywna

Nasze sanktuaria...........................................3
Og oszenia i intencje.......................................6

Patron dzie  dobroczynnych.........................................7
„Odnajd  Twój grób Pi sudczyku”.........................................10
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Nasze sanktuaria

Wyj tkowym sanktuarium na te-
renie naszej archidiecezji jest Bazylika
pw. Ducha wi tego w Przeworsku ze
znajduj c  si  tam Kaplic  Grobu Pa -
skiego. Kult Bo ego Grobu jest zwi -
zany z zakonem Bo ogrobców, który
przez wiele lat opiekowa  si  tym miej-
scem. Warto zapozna  si  z wielowie-
kow  histori  tego sanktuarium.

Ko ció  Farny

Ko ció  farny ( od 29 XII 1982 roku
tytu  Bazyliki p.w. w. Ducha nadany
przez papie a Jana Paw a II ) - gotyc-
ka, olbrzymich rozmiarów budowla
wznosi si  na wzgórzu w zachodniej
cz ci miasta. Budowany w latach
1430 - 1473 na tzw. „Kniazim Grodzisz-
czu” nad rzek  Mleczk , która wów-
czas tamt dy przep ywa a. Ko ció
ufundowa  Jan z Tarnowa w przywile-
ju z 1394 roku. W owym czasie istnia
ko ció w. Katarzyny oraz parafia ery-
gowana przez bp. lubelskiego, co
stwierdza  dokument wydany w Feur-
stenwaldzie w 1393 roku. Prawdopo-
dobnie ko ció  ten okaza  si  zbyt ma y
i niewystarczaj cy dla potrzeb dusz-
pasterskich du ej parafii. Wkrótce fun-
dator przekaza  now  parafi  zakono-
wi Bo ogrobców, czyli Kanoników

Regularnych Stró ów Grobu Jerozo-
limskiego.

Monumentalna, gotycka, imponu-
j ca budowla otoczona jest murem
obronnym, baszt , a tak e murami
klasztornymi z 1640 roku i zabudowa-
niem klasztornym. Brama g ówna, sta-
nowi ca element muru klasztornego,
ma kszta t kapliczki. Na trzech wie ach
(g ównej i dwóch bocznych) widniej
krzy e z podwójnymi ramionami. S
one symbolem Bo ogrobców zarz -
dzaj cych parafi  przeworsk  przez
cztery i pó  wieku. Pot na wie a g ów-
na, tworz ca przed u enie ko cio a, ma
40 m wysoko ci. W niej mie ci si
wej cie g ówne do ko cio a, nad któ-
rym wisi herb Leliwa. Oprócz wej cia
g ównego po obydwu stronach wie-
y znajduj  si  dwa boczne wej cia.

Bazylika pw. Ducha wi tego w Przeworsku

Ko ció , konsekrowany w 1473 roku, otrzyma  tytu wi tego Ducha. Ksi a Mie-

chowici - g ówni budowniczowie ko cio a wzorowali si  na pierwszym i general-

nym w Polsce ko ciele Bo ogrobców w Miechowie. Ten z kolei wzorowany by  na

budowli ko cio a Bo ego Grobu w Jerozolimie. (C.d. na s. 4)
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Ko ció  z dawnym klasztorem
Miechowitów - obecnie plebani ,

czy delikatny kru ganek,wsparty na
arkadach. Pochodzi on z 1724 roku.
Przestronne, jasne, lekkie wn trze
ko cio a wype nia m.in. 12 o tarzy,
chrzcielnica, epitafia, ambona z oco-
na i rze biona, obrazy i inne przedmio-
ty wyposa enia ko cielnego.
Powierzchnia posadzki (wykonanej
z bia o-czarnego marmuru karraryjskie-
go) ca ego ko cio a wynosi 952 m
kwadratowe. D ugo  ko cio a ma 49
m. Z kolei wysoko  ko cio a si ga 20
m. Sklepienia w ko ciele s ebrowe,
gwia dziste i krzy owe. Prezbiterium
zdobi : du ych rozmiarów o tarz, stal-
le z XVIII wieku, nad którymi znajduje
si  loggia Lubomirskich. Stalle posia-
daj  baldachim z 20 tablicami, na któ-
rych widniej  cytaty z Pisma wi te-
go. Zakonników i dobrodziejów
ko cio a chowano w krypcie pod po-
sadzk  prezbiterium. Wej cie do niej
pokrywaj  zabytkowe p yty nagrob-
ne Rafa a Tarnowskiego i jego ony
Anny, wykonane z piaskowca. Prezbi-
terium i naw  g ówn  dzieli wydatnie
z ocony uk t czowy przedstawiaj cy
krucyfiks wsparty na kuli ziemskiej,
z prze omu XVI i XVII wieku. Wokó
uku umocowano wyrze bione narz -

dzia m ki Pa skiej.
Czteroprz s ow  naw  g ówn  od

naw bocznych oddzielaj  arkady roz-
pi te na 6 wielobocznych filarach.
Kruchta mie ci si  pod wie , nato-
miast na pi trze znajduje si  miejsce

dla chóru ko cielnego i organy z 1900
roku.

Do zakrystii przylegaj cej z lewej
strony prezbiterium prowadz elazne
drzwi i ostro ukowy portal z kamienia.
Z zakrystii przez podwójne drzwi
( elazne potem d bowe) mo na przej
do skarbca, w którym przechowywa-
ne s  warto ciowe, zabytkowe naczy-
nia liturgiczne: monstrancje z XVII
i XVIII wieku, ornaty, kielichy i inne.
O tarz g ówny - najokazalszy i najcen-
niejszy - wykonany w stylu baroku
toska skiego pochodzi z 1693 roku.
Posiada bogat  dekoracj  ro linn
i figuraln : g ówki anio ków, chmury,
winne grono, otaczaj ce centraln
posta  Chrystusa rozpi tego na krzy-
u. Na ca o  utrzyman  w ciemnozie-

lonym kolorze, pochodz c  z XVIII w.
sk adaj  si  rze by i figury wi tych
oraz inne elementy. Wysoki artyzm
prezentuj  równie  o tarze boczne.
W ko ciele znajduje si  spi owa
chrzcielnica z 1400 roku - cenny naj-
starszy zabytek. Ma ona kszta t kieli-
cha ustawionego na marmurowych
progach. Jej trzon posiada ozdobny
gzyms, pod którym widniej  gotyckie
napisy, herby Bo ogrobców, herby
Leliwa, Topór i Na cz.

Kaplica Grobu Bo ego –

charakterystyka kaplicy

i jej wygl d, styl budowy, wn trze

kaplicy, twórcy i budowniczowie.

Wyj tkowo cennym zabytkiem
ko cio a farnego jest replika grobu

Chrystusa z Jerozolimy.
Budow  kaplicy Bo ego Grobu

rozpocz to w 1697 roku. Prepozytem
konwentu przeworskiego Bo ogrob-
ców by  wówczas ks. Franciszek
 Chodowicz. Jest to kaplica w stylu re-
nesansowym, zbudowana na rzucie
kwadratu, z kopu  na pendentywach
i opatrzona wysmuk  latarni . Zosta-
a konsekrowana w 1727 roku. Ró ni

si  od powszechnie stosowanego
w tym czasie typu kaplic g ównie du-
ymi rozmiarami oraz podci gni ciem

wysoko murów w formie drugiej kon-
dygnacji w miejsce b bna. Niew tpli-
wie zawa y a tu ch  umieszczenia
wewn trz, na wzór macierzystego
klasztoru w Miechowie, kopii jerozo-
limskiego Grobu Chrystusa.

Kaplica posiada nast puj ce wy-
miary: 13 m d ugo ci, 12 m szeroko ci
i 27 m wysoko ci, licz c do szczytu
wie cz cej kaplice kopu y. Na osi ar-
kady wej ciowej znajduje si  p asko-
rze ba or a z rozpostartymi skrzyd ami
i przerzucona girland  z li ci d bo-
wych. Na ko cach tej girlandy autor
umie ci  tarcze herbowe z mitrami ksi -
ycowymi. Pierwsza z nich to tarcza

z herbem Lubomirskich – redniawa
bez krzy a, druga z herbem Czartory-
skich – Pogo  Litewska. Przy cia-
nach bocznych znajduj  si  dwa o ta-
rze: z lewej strony o tarz Chrystusa
ukrzy owanego ze srebrn  koron
z prze omu XVII i XVIII wieku, z pra-
wej Matki Bo ej Pani Przeworskiej
z XVIII wieku. Ewenementem tego o -
tarza jest fakt, i  posiada on dwie ko-

(C.d. ze s. 3)
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rony podarowane od przeworszczan
za dokonane cuda. Oba te o tarze zo-
sta y odremontowane podczas reno-
wacji kaplicy w 1968 roku. Przy wej-
ciu do kaplicy wisz  dwa obrazy

pochodz ce z XVI wieku. Pierwszy z
nich przedstawia „Zdj cie z Krzy a”,
drugi natomiast „Z o enie do Grobu”.

Bo y Grób w kaplicy przeworskiej
bazyliki zosta  wzniesiony z ceg y. Ko-
mora grobowa jest znacznie szersza
od przedsionka. Od strony zachod-
niej zamyka j  pó kolista absyda.
Przedsionek posiada sklepienie krzy-
owe, przy czym jego cz  zachod-

nia nie jest sklepiona. ciany ze-
wn trzne dzieli 14 pilastrów, 10 na
cz ci miesz cej w a ciwy grób oraz
4 na przedsionku. Pilastry na komo-
rze grobowej s  balasowo wybrzuszo-
ne, co upodabnia je do kolumn. -
cz  si  one a pomoc  profilowanych
arkad zamkni tych pó koli ci. Na cia-
nie zewn trznej Grobu zosta  wkom-
ponowany zloty relikwiarz w kszta -
cie krzy a jerozolimskiego, który
zawiera kamie  z Grobu Chrystusa
w Jerozolimie. W trakcie renowacji zo-
sta  usuni ty p aski dach nad komora
grobow  wraz z wysok , o miobocz-
n  latarni  z balustrad  w dolnej cz
wie czona kopu .( tekst A. Fluda)

Po mierci w 1846 roku ostatnie-
go cz onka Zakonu Bo ogrobców
w Przeworsku, Kaspra Mizerskiego,
kaplica przez okres nast pnych nie-
mal 120 lat by a praktycznie zapo-
mniana. Dopiero w 1969 roku z inicja-
tywy ówczesnego Proboszcz, ks.
Pra ata Adama Ablewicza, zosta a
przywrócona do dawnej wietno ci.
W pierwszej kolejno ci uporz dkowa-
no podziemia z grobami ksi t Lubo-
mirskich. Sprowadzeni z Le ajska
sztukatorzy odtworzyli wspania e
sztukaterie kaplicy wykonane przez
Fryderyka Baumana. ciany kaplicy
zosta y blichowane, tzn. otynkowane
gipsem alabastrowym.

W trakcie prac renowacyjnych
zosta a odkryta spod warstwy tynku
polichromia, obejmuj ca ca
pó nocna cian  kaplicy. Pochodzi
ona z 1821 roku i przedstawia
zmartwychwsta ego Chrystusa.
Stanowi pi kne t o dla Grobu Pa skie-
go, podkre laj c jednocze nie wymo-
w  teologiczn  Grobu jako miejsca
zmartwychwstania. Polichromia ta jest
dzie em miejscowego artysty
N. Jopi skiego.

Prace konserwatorskie

Staraniem ks. pra . Adama Ablewi-
cza, proboszcza parafii w Przeworsku
w latach 1964-1989 Ojciec wi ty Jan
Pawe  II 29 grudnia 1982 roku nada
ko cio owi Ducha wi tego tytu
bazyliki mniejszej. Sanktuarium Bo e-
go Grobu w Przeworsku w Roku Jubi-
leuszowym 2000 zosta o ustanowione
przez biskupa diecezji przemyskiej
ks. Józefa Michalika ko cio em
stacyjnym.

W styczniu 2000 roku o tarz g ów-
ny zosta  poddany gruntownej kon-
serwacji, która trwa a ponad rok. Czte-
roprz s ow  naw  g ówn  oddziela od
prezbiterium bogato z ocona t cza,
której centralnym punktem jest baro-
kowy krucyfiks wsparty na kuli ziem-
skiej; po obu stronach zawieszono
narz dzia M ki Pa skiej. Dzi ki stara-
niom obecnego ks. Proboszcza Stani-
s awa Sza ankiewicza uk ten zosta
poddany gruntownej renowacji, dzi -
ki czemu odzyska  pierwotny blask.

Podczas prac remontowych w 2003
r. natrafiono na trzy p yty nagrobne:
Rafa a z Tarnowa, jego ony Anny
z Szamotu  oraz Micha a Mu y y
z Buczacza, herbu Awdaniec. Pó niej
odkryto jeszcze jedn  p yt , ale nie
zdo ano ustali , dla jakiej osobisto ci
zosta a wykonana. Wszystkie cztery
zosta y wykonane z bry  piaskowca
i wapienia, ka da wa y ponad 1200 kg.
Na p ytach widniej  ikonograficzne
postaci zmar ych, herby rodowe
i inskrypcje w minuskule gotyckiej.
Unikat na terenie Polski po udniowo
– wschodniej.

Sanktuarium Grobu Pa skiego
w Przeworsku jest stosunkowo ma o
znane. Kult M ki Pa skiej by  bardziej
popularny w dawnych latach, a obec-
nie jest jakby mniej uwypuklany. Jed-
nak warto zapozna  si  z opisem Sank-
tuarium Grobu Pa skiego, a mo e
i nawet kiedy  odwiedzi  to miejsce.

opr. na podstawie

stron internetowych

ks. Tomasz Grzywna
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Intencje w tygodniu

20-26.11.2006 r.

Poniedzia ek, 20.11
6.30 w intencji chorych i cierpi cych.
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Maria Strykosz (greg.).
8.00 ............................................
18.00 1. w intencji wspólnoty o.Pio.
2 ++ polecanych w wypominkach.
3. + Marian i Waleria 5 r. m.
Wtorek, 21.11
6.30 .........................................................
7.00 + Anna 24 r. m.
7.30 + Stefania i Wies aw Sobolscy oraz
+ Janusz.
8.00 + Maria, Tadeusz, Kazimierz.
9.00 w intencji Klubu Seniora „Sanocza-
nie” o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e
dla cz onki .
18.00 1. + Zofia (greg.).
 2. + Maria (greg.).
3. dzi kczynno-b agalna od mieszka ców
ul. Heweliusza, klatka 8.

roda, 22.11
6.30 + Maria (greg.).
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Wies aw 16 r. m.
8.00 + Jan, Anna.
18.00 1. + Jan, Paulina.
2. + Weronika, Stanis aw Prusiecki.
3. o rozwi zanie trudnego problemu.
Czwartek, 23.11
6.30 ...................................................
7.00 + Maria (greg.).
7.30 ++ Siostry z Ró y w. Faustyny.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Zofia (greg).
2. o zdrowie dla Ma gorzaty.
3. + Antoni, Zofia, Roman, Maria, Jan.
Pi tek, 24.11
6.30 .........................................................
7.00 ++ bracia z ró y w. Judy Tadeusza.
7.30. + Maria (greg.)
8.00 .........................................................
18.00 1. + Kazimiera 4 r. m.; + Jan 65 r.
m.

2. + Marcin Iwaniuk 1 r. m.
3. za dusze w czy cu cierpi ce.
Sobota, 25.11
6.30 + Maria (greg.).
7.00 + El bieta i Marian (1 r. m.)
Wojtusik.
7.30 ++ z rodziny oraz + Katarzyna.
8.00 + Katarzyna.
18.00 1. + Marcin Iwaniuk 1 r. m.,  Kata-
rzyna, Szymon.
2. + Stefan.
3. + Aniela, Micha .
Niedziela, 26.11
6.30 o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e
dla Stanis awa.
8.00 .........................................................
9.30 za parafian
11.00 + Katarzyna, Józefa, Anna, Jan.
12.30 + Jan.
16.00 o b ogos awie stwo Bo e dla Ingi
i Gerta.
17.30 – ró aniec za zmar ych.
18.00 + Maria (greg.).

1. Nabo e stwo ró a cowe za zmar-
ych z wypominków odprawimy dzi

o godzinie 17:30.
2. Z tydzie Uroczysto  Chrystu-
sa Króla, odpust w parafii pod tym
wezwaniem. Jest to ostatnia niedzie-
la w roku liturgicznym. W naszym
ko ciele, po sumie, b dzie wystawie-
nie Naj wi tszego Sakramentu
podczas którego odmówimy akt po-
wi cenia rodzaju ludzkiego Naj-
wi tszemu Sercu Jezusowemu. Z tej

okazji b dzie mo na zyska  odpust
zupe ny pod zwyk ymi warunkami.
3. W zakrystii znajduj  si  ju wie-
ce na stó  wigilijny. wiece te roz-
prowadzamy w ramach Wigilijnego
Dzie a Pomocy Dzieciom. Dzieci

33 Niedziela zwyk a – 19.11.2006 r.
Og oszenia duszpasterskie.

z naszej parafii równie  korzystaj
z tej formy pomocy g ównie w czasie
wakacji. Jest to ofiara, cho  podaje si
cen  pi ciu z otych.

4. W dniu dzisiejszym osoby g ucho-
nieme z rejonu Sanoka b d  zbiera y
ofiary do puszek. Zebrane pieni dze
zostan  przeznaczone na pomoc w za-
kupie aparatów s uchowych oraz na
stypendia dla dzieci ucz cych si
w szko ach specjalnych w Krakowie
i Przemy li. Równie  cz  tych
rodków b dzie przeznaczona na do-

inansowanie wyja du i pobytu na
rekolekcjach adwentowych dla osób
nies ysz cych, które odb d  si
w Jaros awiu.

Zapisy tylko do 30 listopada! Udzia
w przygotowaniach
jest obowi zkowy!

Kontakt: ks. Rafa liwa tel. 606458417
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Wst p

Nie atwo jest napisa  histori
instytucji czy stowarzyszenia, tym bar-
dziej z okazji jubileuszu, kiedy wiele
osób sta o u pocz tków powstawania.
Z jednego wzgl du to mo e u atwi
sytuacj , kiedy yje tak wielu wiad-
ków, ale cz sto s  to wspomnienia frag-
mentaryczne, osobiste, które niew t-
pliwie maj  wielkie znaczenie, ale nie
w pe ni ujmuj  zagadnienie. Dlatego,
kiedy przygotowujemy si  do skrom-
nego raczej jubileuszu, bo istnienia od
pi tnastu lat w naszym mie cie Towa-
rzystwa Pomocy im. wi tego Brata
Alberta, to zdajemy sobie spraw
z niemo liwo ci dostrze enia i uj cia
wszystkiego czy wszystkich ludzi, któ-
rzy w jakikolwiek sposób przyczynili
si  do jego rozwoju i funkcjonowania..
Jubileusz, aczkolwiek mo e wydawa
si  skromnym, to jednak wpisa  si  on
g boko w panoram  naszego miasta,
dzi ki czemu wiele osób bezdomnych,
inwalidów, pozbawionych rodków do
ycia, nale ytej opieki, znajduje dach

nad g ow , fachow  opiek  medycz-
n  czy ciep  straw . W placówkach
nale cych do Towarzystwa wielu
odnajduje siebie, wielu ma mo liwo
dokonania g bokiego rachunku su-
mienia z dotychczas przebytej drogi.
Dla wielu Towarzystwo jest yciow
szans . Kiedy przygl damy si  doko-
naniom Towarzystwa w ci gu pi tna-
stu lat istnienia, to dostrzegamy
ogrom pracy jaki zosta  wykonany
przez stosunkowo niewielk  grup  lu-

dzi, zapale ców, którzy nie szukaj c
w asnych korzy ci, staraj  si  nie
pomoc potrzebuj cym. Czasem trzeba
by o tylko przys owiowej iskry zapal-
nej, aby uruchomi  wielkie zasoby
ludzkich serc i umys ów spiesz cych
potrzebuj cym. Zakres wiadczenia
dobroczynno ci jest olbrzymi. Zgod-
nie z zasad  wyznawan  przez wi te-
go Patrona, Brata Alberta (Adama
Chmielowskiego), nie wystarczy za-
troszczy  si  o warunki materialne,
bytowe, ale trzeba tak e zwróci  uwa-
g  na sprawy duchowe. W tej kwestii
Towarzystwo troszczy si  równie
nale ycie o formacj  duchow , aby
przez trosk  o byt materialny nie za-
niedba  spraw duchowych. Towarzy-
stwo nie zacie nia swojej dzia alno ci
tylko do mieszka ców Sanoka czy
w druj cych bezdomnych i g odnych,
ale swoim spojrzeniem obejmuje szer-
sze kr gi potrzebuj cych wsparcia.
Towarzystwo nie mog oby rozwija
tak szerokiej dzia alno ci, gdyby nie
wsparcie finansowe p yn ce z ró nych
róde , za co w tym miejscu trzeba z o-

y  s owa szczególnego uznania
i wdzi czno ci oraz podzi kowania
wszystkim ofiarodawcom, tym
bardziej, e zamierze  na przysz o
jest wiele.

Pragn  tak e podzi kowa  tym
wszystkim, którzy maj  udzia  w po-
wstaniu tego opracowania, a wi c
p. Stanis awowi Rocha za stron  tech-
niczn , Mateuszowi Kobia ce za do-
starczenie zdj , pani prezes Wandzie
Wojtuszewskiej za cenne informacje,
a tak e osobom z poszczególnych
agend Towarzystwa.

Ko cz c ten krótki wst p ycz  To-
warzystwu, aby w jego szeregach nie
brakowa o nigdy ludzi dobrej woli,
ludzi szlachetnych serc i umys ów, lu-
dzi wra liwych na ludzk  bied  i ch t-
nych do niesienia pomocy. To krótkie
opracowanie niech b dzie rodzajem
podsumowania dzia alno ci Towarzy-
stwa w ci gu tych pi tnastu lat i za-
ch t  do dalszej, wyt onej pracy
z Bo ym b ogos awie stwem, pod
opiek w. Brata Alberta.

(C.d. na s. 8)

Patron dzie  dobroczynnych
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1. Patron dzie  dobroczynnych

Ka da organizacja, stowarzysze-
nie, towarzystwo, zanim rozpocznie
swoj  statutow  dzia alno , musi za-
kre li  plan swojego dzia ania i obra
patrona, na którym mo na b dzie si
wzorowa . Towarzystwo Pomocy im.

wi tego Brata Alberta, ju  w samym
tytule ma jasno zakre lony plan pracy
i wielkiego Patrona, do którego mo -
na si  b dzie odwo ywa . Mo na o nim
powiedzie , e nie tylko sam czyni
dobro, ale mo na go tak e obwo a
patronem dzie  dobroczynnych. Opie-
raj c si  na „Kronice z ycia i dzia al-
no ci Ko a w. Brata Alberta w Sano-
ku” pocz wszy od roku 1991, mo na
powiedzie  o nim bardzo wiele, cho
pocz tkowe wiadomo ci s  bardzo
skromne. Dowiadujemy si , e nazy-
wa  si  Adam Chmielowski, ur.
20.08.1845 roku, e zanim zosta  mala-
rzem „by  rycerzem, powsta cem ofia-
ruj cym siebie Ojczy nie”. W tym nie-
wielkim fragmencie yciorysu jest
podkre lony jego rys patriotyczny.
Kronika ma to do siebie, e nie mówi
o szczegó ach, ale ukazuje prawd
w wielkim skrócie, st d dowiadujemy
si , e „odda  siebie cz owiekowi,
w nim bowiem odnalaz  to wszystko
co promieniuje w obrazie „Ecce
Homo”. Spotykaj c Jezusa, spotka
cz owieka, a spotykaj c cz owieka
spotka  Jezusa – Cz owieka i Chrystu-
sa – Boga”. To wielka synteza pi knie
uj ta, bo trafnie oddaj ca duchowo
w. Brata Alberta. Jest to zapewne na-

wi zanie do wielorakich wypowiedzi
ks. kardyna a Karola Wojty y, a po-
tem Jana Paw a II Wielkiego. Widzimy
ten wspominany obraz,  Adama jako
artyst  malarza, z dumnym, g bokim
spojrzeniem oraz Brata Alberta w nie-
wygodnym habicie, który za o y

w roku 1887. S  to g ówne etapy jego
duchowego przeobra ania si . Wiel-
ce przydatnym dla pe niejszego pozna-
nia ycia i dzia alno ci naszego Patro-
na, jest artyku  p. Zofii Ba ka, z lutego
– marca 1990 roku, pochodz cy naj-
prawdopodobniej z „Pos a ca Serca
Jezusowego”, zatytu owany „Po ka-
nonizacji Brata Alberta”.  Autorka,
odwo uje si  do mi osiernego Sama-
rytanina, który udzieli  pomocy cz o-
wiekowi znajduj cemu si  w bardzo
trudnej sytuacji, co jest „wymown
lekcj  mi o ci, mi osierdzia i odpowie-
dzialno ci”. Z ca  g bi  i wnikliwo-
ci  teologiczn  Autorka oddaje isto-

t  pos ugi samaryta skiej w ci gu
wieków Ko cio a. Pos uga dla drugie-
go cz owieka wymaga „niekiedy ofia-
ry i wyrzeczenia, ale (…) prowadzi na
szczyt PO WI CENIA I MI O CI”.
Te dwa s owa pisane du ymi literami
najtrafniej oddaj  istot  pos ugi w.
Brata Alberta. Zrezygnowa  on
„z barwnego ycia”, „ yciowych atrak-
cji”, kariery, a obra  s u b  cz owieko-
wi pogardzanemu, z marginesu spo-
ecznego, z najni szego szczebla

drabiny spo ecznej. Sta  si  „s ug  dla
s ug”. By a „to dobro  wynikaj ca
z mi o ci i odpowiedzialno ci, bo y-
cie bez warto ci ewangelicznych – to
adne ycie. To z uda i pustka oraz na-

miastka rzeczy pozornie przyjemnych.
G os Chrystusa wskaza  mu kierunek
drogi. Wybra  sam! Wybra  zgodnie
z g osem sumienia, wybra  s u b  dla
ubogich i takim si  sta . Zosta  ich bra-
tem, dzieli  odt d z nimi swój i ich los.
(…). Wybra wiadomie, w a nie tych
odsuni tych z ycia, przekre lonych
yciowo, wybra  – aby dla nich y ,

dnie im s u y  i z nimi na co dzie  by !
Wybra  ich ból i wybra  ich opuszcze-
nie”. Autorka przez wielokrotne po-
wtarzanie wybra , uwra liwia nas na
wielk  i wiadomie podj t  odpowie-

dzialno  za drugiego cz owieka. Pod-
kre la tym samym jego gotowo  do
niesienia pomocy, a tak e jego ofiar
i po wi cenie. W imi  mi o ci do cz o-
wieka, wybiera najwi ksz  MI O !
W takiej sytuacji niknie egoizm,
a rodzi si  altruizm, drugi cz owiek,
niechciany i niekochany. W przypad-
ku Brata Alberta by a to mi o  bar-
dzo dojrza a. Puentuj c swoje wywo-
dy, Autorka pisze: „Jest zatem dla nas
Brat Albert Chmielowski ZNAKIEM
CZASÓW i nie wolno nam zrezygno-
wa  z tego ZNAKU. Trzeba by  do-
brym jak chleb – tak, by tego chleba
dla wszystkich starczy o, by nie bra-
k o zw aszcza tym, którzy zgubili si
w chaosie w asnego cierpienia i w a-
snego bólu”. w. Brat Albert ukazuje
swoim yciem, e  bli niego trzeba ko-
cha  nie tyle s owem, co czynem mi o-
ci. Jego ycie to praktyczna lekcja mi-
o ci i po wi cenia. Trzeba równie

zauwa y , e motywacja mi o ci cz o-
wieka najbardziej opuszczonego, za-
niedbanego, jest na wskro  biblijna,
opieraj ca si  na s owach: Je liby kto
mówi : „Mi uj  Boga”, a brata swego
nienawidzi , jest k amc , albowiem kto
nie mi uje brata swego, którego widzi,
nie mo e mi owa  Boga, którego nie
widzi (1 J 4,20).

Gdyby kronikarz zapisuj cy te s o-
wa poprzesta  tylko na tych informa-
cjach dotycz cych osoby wi tego
Patrona, to okaza oby si  to niewy-
starczaj ce. Trzeba zauwa y , e na
temat Brata Alberta jest mowa przy
wielu okazjach. Najcz ciej dzieje si
to w czasie Mszy wi tych sprawo-
wanych w Schronisku – Domu dla
Inwalidy Bezdomnego czy w innych
ko cio ach, jak w Olchowcach  i w sa-
nockiej farze. Wiele na temat wi te-
go mo na by o us ysze  ka dego roku
z okazji rocznicy powstania Ko a, re-
kolekcji, dni skupienia, okoliczno cio-
wych spotka , a tak e z okazji wi ta
patronalnego – 17 czerwca. Poznawa-
niu ycia i dzia alno ci naszego Patro-
na sprzyja y równie  pielgrzymki,
g ównie do relikwii w. Brata Alberta,
do Krakowa, do ko cio a „Ecce
Homo”, inauguracja Schroniska dla
Bezdomnych (21.08.1993), otwarcie
Domu Opieki Spo ecznej (06.08.1997),
nauka pie ni jemu po wi conych,
a tak e filmy.  Prelekcje na temat na-
szego Patrona g oszono nawet w wi -
zieniu, gdzie p. Zofia Ba ka, wyg osi a
odczyt pt. „Brat Albert w ród bied-

(C.d. ze s. 7)
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nych i zagubionych” (31.03.1993).
12 listopada, 1994 roku, z okazji pi tej
rocznicy kanonizacji Brata Alberta, pa-
trona Towarzystwa, w ko ciele para-
fialnym w Olchowcach, zosta a odpra-
wiona uroczysta Msza wi ta, podczas
której dokonano aktu zawierzenia bez-
domnych i ca ego Towarzystwa
w opiek  Matki Naj wi tszej, a g ów-
na uroczysto  tej samej tre ci odby a
si  na Jasnej Górze w kaplicy Cudow-
nego Obrazu, gdzie Msz wi t
celebrowa  i kazanie wyg osi
ks. bp Edward Frankowski.

25 sierpnia 1995 roku, w „Tygodni-
ku Sanockim” ukaza  si  artyku  autor-
stwa (maga), „Uczcili dobrego waria-
ta”. Tym mianem okre li  Adama
Chmielowskiego Stefan eromski
w „Nawracaniu Judasza”. Rok 1995 by
obchodzony jako 150 rocznica urodzin
tego wielkiego Polaka. By  to Rok Al-
berty ski. Nie uszed  on zapomnieniu
i w Sanoku, w Towarzystwie. Z tej oka-
zji odby y si  znaczne uroczysto ci
z udzia em zamiejscowych i zagranicz-
nych go ci oraz miejscowych w adz
cywilnych i ko cielnych.  Uroczysto-
ci mia y miejsce w Sali Herbowej Urz -

du Miasta oraz w ko ciele Przemienie-
nia Pa skiego, gdzie zosta a
odprawiona uroczysta Msza wi ta.
By a wi c kolejna okazja, aby g biej
pozna ycie i dzia alno wi tego
Brata. W tym miejscu trzeba zauwa-
y , e w tutejszej wi tyni znajduje

si  witra  ufundowany w roku 1994
przez p. Janusza Stachowicza, ukazu-
j cy w. Brata w otoczeniu biedaków
i ami cego dla nich chleb.

 Poznawaniu osoby w. Brata
Alberta sprzyja a tak e prasa, g ównie
katolicka. W Archiwum Towarzystwa
znajduj  si  artyku y po wi cone
osobie i dzie u Adama Chmielowskie-
go, jak cho by autorstwa o. Stefana
Filipowicza, jezuity oraz s. Magdaleny
Kaczmarzyk1.

W dniach od 17 – 18 lutego 2006
roku, w Krakowie, w ko ciele „Ecce
Homo”, odby o si  spotkanie ksi y
kapelanów Towarzystwa Pomocy
im. w. Brata Alberta. Temu spotkaniu
przewodniczy  ks. pra at Bronis aw o -
nierczyk. Nasze Ko o reprezentowa  ks.
Pawe  Prajsnar, wikariusz parafii Prze-
mienienia Pa skiego. W dniu 27 lute-
go tego  roku podzieli  si  on z miesz-
ka cami Domu Inwalidy Bezdomnego
na temat osoby i dzie a wi tego
Patrona. By a wi c kolejna okazja,

aby jeszcze g biej pozna  Biedaczy-
n  z Krakowa2 .

Po tym, cho by skrótowym zapi-
sie, mo na powiedzie , e w. Brata
Alberta – Adama Chmielowskiego
mo na okre li  mianem patrona dzie
dobroczynnych.

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

1 S. Filipowicz, Brat Albert oraz M.
Kaczmarzyk, Urodzi  si  w Igo omii,
w: „Niedziela”, 24(95), s. 8 n. Podobne
artyku y ukazuj ce osob  i dzie o w.
Brata Alberta mo na by o spotka
w gazetce parafialnej „G os Ziemi
Sanockiej”, wydawanej przez parafi
Ojców Franciszkanów oraz Przemie-

nienia Pa skiego, jak cho by: A. Ski-
ba, D o  pe na dobroci, nr 65, z dnia
17.06.2001, s. 3 i 6; W. Wojtuszewska,

w. Brat Albert – Kalendarium. wi -
ty Ojcze ubogich – nachyl nam wi cej
nieba, nr 68, z dnia 8.07.2001, s. 5; H.
Wi cek, By  dobrym jak chleb, nr 79,
z dnia 23.09.2001, s. 3; Kronikarz, wi -
to Patrona, w: „Niedziela”, nr 29, z dnia
18.07.2004, s. VIII; B. Brukwicki, Zo-
baczy  „Alberta”, w: „Niedziela”, tak-

e nr 29, z dnia 18.07.2004, s. VIII.
Mimo, e niektóre z tych artyku ów
bardziej podsumowuj  dzia alno
Towarzystwa, to jednak zawsze w ja-
ki  sposób nawi zuj  do osoby w.
Patrona. Tak e i w „Tygodniku Sanoc-
kim” mo na by o spotka  wiele arty-
ku ów, które ukazuj  osob  i dzie o w.
Brata, jak cho by: O. Oleszko, Zima
u Brata Alberta, 27.11.1998, s. 5;
A. Korfanty, Jest taki wieczór…,
23.12.1998, s. 8, gdzie obok opisu
wigilii w Pa stwowym Domu Dziecka,
wigilii klasztornej i w Areszcie led-
czym, czytamy tak e o wigilii w Domu
Opieki Spo ecznej przy ul. Rymanow-
skiej, a przygotowanej dla ludzi cho-
rych i w starszym wieku. To te  dzie o
i duch w. Brata Alberta. Ducha alber-
ty skiego oddaje artyku  (drm) Wigi-
lia u „Albertów”, w: „Nowiny”, z dnia
22.12.1998, s. 12. Z okazji srebrnego
jubileuszu Towarzystwa, pod redak-
cj  Emila Jurkiewicza i Janusza Woje-
wody, zosta  wydany album w. Brat
Albert – idea ywa, gdzie mo na zna-
le  ciekawe artyku y dotycz ce oso-
by w. Patrona.
2 P. Prajsnar. wi ty Brat Albert
Chmielowski, w: „Góra Przemienienia”,
z dnia 26.02.2006, s. 12.
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Wiede , 30.IX.1913.

Kochani Rodzice!

Przyjecha em na dworzec pó noc-

ny o g.7 min.7, zaraz wsiad em do

tramwaju i zap aciwszy z przesiada-

niem 16 h by em w fabryce, zostawi-

em u portyera torb , poszuka em

mieszkania i znalaz em je o 3 min.

drogi od fabryki, u Niemki (Marie

Freüdensprung). Zgodzi em si  tak:

ó ko z po ciel  2,40 K tygodniowo,

rano kawa i chleb 24 h osobno; prze-

nios em waliz  i o godzinie 9,30 zg o-

si em si  do dyrekcji fabryki. Julek

W dniu 15 pa dziernika 1913 zg a-
sza si  do Zwi zku Strzeleckiego Pol-
skiego w Wiedniu (szeregowy, stan
s u by Nr 19. Szko a Podoficerska I.
Komendant „S o ”), gdzie pozostaje
do 23 marca 1914r.

Po kilku miesi cach pracy, wsku-
tek znacznego zmniejszenie si  zarob-
ków tygodniowych, kontaktuje si  te-
lefonicznie z Janem Boguckim
w Chrzanowie celem powrotu we w a-
sne strony. Z ko cem marca 1914r. roz-
licza si  w fabryce i wieczorem wy-
je d a do Chrzanowa, gdzie podejmuj
prac  w Fabryce Maszyn n .chem.
Wincentego Boguckiego.

Melduje si  u Komendanta w To-

warzystwie ”Strzelec” w Chrzanowie,
gdzie obejmuje komend  nad sekcj .
Od maja do czerwca uczestniczy
w intensywnych wiczeniach strzelec-
kich na obszarze: P aza-Libi -
Chrzanów-Trzebinia.

A ko cem czerwca: „poró nienie
si  z kierownikiem warsztatu Janem
Boguckim z powodu uszkodzonego
no a przy no ycach do ci cia elaza.
Oferta z Poldihütte na nowy nó
K.3,40. Wypowiedzia em prac .”
(fragm.notatek J.G.).

Julian wyje d a do Krakowa. Od-
wiedza in . Maciejowskiego w Kra-
kowskiej Fabryce Ski Akc. L.Ziele-
niewski. W konsekwencji tego
spotkania – 5 lipca, po wcze niejszym
rozliczeniu si  z J.Boguckim, staje do
pracy w biurze technicznym firmy
L.Zieleniewski na Grzegórzeckiej.

I tak, po d ugiej i mudnej drodze,
jak  ma za sob , 23-letni Julian
rozpocznie wkrótce now  w drówk ,
lecz ta – b dzie o wiele d u sza
i trudniejsza.

25 lipca melduje si  w Krakowskim
Zwi zku Strzeleckim, 27 lipca zostaje
zmobilizowany jako strzelec w Kra-
kowskich Oleandrach, a 4 sierpnia za-
rejestrowany jako Strzelec, który wst -
pi  do Legionów Polskich – przydzia :
I Kompania IV Baon 1 p.p.

Pozwol  sobie przytoczy  frag-
menty osobistych zapisów Juliana
Gorgonia z tych pami tnych dni:

„Dnia 4 sierpnia 1914 porzuci em
zaj cia u Zieleniewskiego i po egnaw-
szy rodziców – zg osi em si  na s u -
b  sta  w Oleandrach. Nazajutrz pe -
ni  wart  w lokalu ‘Polskiego Skarbu
Wojskowego’.

8 sierpnia.  Przegl d na B oniach
krakowskich; 715rano wymarsz z Ole-
andrów na Krzeszowice w sile 12 kom-
panii. Przemijaj cy smutek. Zapa .

ywe rozprawy na temat przysz ych
walk. Niezadowolenie z powolnego
marszu. /„Ju  – podoficer trzymaj cy
takt na czole”/ piewamy niezmordo-
wanie. Godzina 2 po po udniu – Krze-
szowice – 26 kilometrów. Nocleg
w angielskiej uje d alni Potockich.

9 sierpnia.  „Otrzymacie karabiny!
– Hurra!! – a jakie? model 90 czy 95? –
a w czem adunki b dziem nosili? –

w plecakach? – a ja nie mam plecaka...
ja nie mam pasa, na czem przyczepi
bagnet?... Pod szko : Manlichery –
nowe czy stare? – Wiara! podobno
Werndle dostajemy!... jedni w miech
drudzy si  oburzaj ... Tak! tak! Wern-
dle! Przera enie. – Co? ja nie przyjmu-
j ! – wo a jeden i drugi – có  to? Ka-
drówka dosta a Manlichery, a my od
macochy?... itd.

Werndle humor skosi y zupe nie.
Ka dy, obracaj c na wszystkie strony
otrzyman  bro  – wydziwia niemo li-
wie.
– Na aby z tem i ! – a gdzie pasy?
na sznurku b dziem nosili? a gdzie
bagnet? – Oficerowie staraj  si  uspo-
koi  zawiedzionych i przemawiaj  do
ambicji: Có  to? tchórz was oblatuje,
e Moskal b dzie mia  5 kul w karabi-

nie, a wy tylko jedn ?! ale wiedzcie,
e to nadzwyczaj celne karabiny – traf-

ny strza  to zaleta; a jaki kaliber! jak
u armaty. Nast puje uspokojenie. To
nie! zdob dziemy moskiewskie!.
Wszyscy bior  bro  na rami  i masze-
ruj  do koszar. Widok ca ego lasu
l ni cych w s o cu luf – rozwesela.
‘L ni polska bro  – jak z otych
k osów fal!...’ – grzmi pie , a rado
rozpiera piersi.

10 sierpnia.  W po udnie wymarsz
przez Paczo towice ku granicy Króle-
stwa. Pogoda prze liczna. Z daleka
wida  s upy graniczne. – S upy! –
precz! – obali , wyrwa ... Niebawem
ca a kompania zanosi do komendan-
ta: ‘My – chcemy – s upa – my – chce-
my – s upa!’ – rozbrzmiewa zgodny
chór.

Niezad ugo zachodzimy w dolin
i zatrzymujemy si  u jakiego  strumy-
ka. ‘Hurra!’ – to strumie  graniczny –
kilkana cie kroków i jeste my w Kró-
lestwie. ‘Paszporty w porz dku?’ –
s ycha  g os komendanta. W odpo-
wiedzi rozlega si  suchy trzask
sprawdzanych zamków u karabinów
i rozlega si :
- Hej strzelcy wraz! nad nami orze
bia y
- A przeciw nam miertelny stoi wróg
- Niech z naszych strzelb piorunne
zagrzmi  strza y
.....

Nastrój niemal uroczysty. Oczy

„Odnajd  Twój grób

Pi sudczyku”

(C.d. z poprzedniego numeru)

Julian Gorgo  (pierwszy z lewej)

w Wiedniu – w tle Katedra w.Karola

Boromeusza.
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b yszcz , a w s owach przebija wzru-
szenie. Wi c to tak... to ju !... My l
tonie w marzeniach o bohaterskich
bojach, o zwyci stwach lub ofiarnej
mogile na tej drogiej ziemi. A oto ma a
wioska, jak si  nazywa? – nie ma kogo
zapyta , drzwi szczelnie pozamykane;
gdzieniegdzie zza w g a wygl daj
ostro nie twarze. Jedni z nas dziwi
si  – drugich to roz miesza, a jeszcze
innych gniewa. ‘Co to za wie ?’ – ‘Ra-
c awice!’ – odpowiada jaka  wystra-
szona staruszka – I có  to? boicie si
nas?... – na d wi k polskiej mowy jej
twarz rozja nia si . –‘Heno! któz by
si  to wojska nie ba ’...

Spoczynek. – W koz y bro ! –
rynsztunek z ó ! Jedni wyci gaj  si
z rozkosz  na trawie, inni ogl daj  z
ciekawo ci  obok znajduj ce si  za-
budowania rosyjskiej stra y pogra-
nicznej; kucharze krz taj  si wawo
przy kot ach. Ustronie – o ywi o si .

Godzina 730 wieczorem, wymarsz w
kierunku Przegini. Przecinamy ca
sie  strumieni, rowów i strumyczków.
Teren b otnisty. Przeprawiamy si  ju
to dwójkami, ju  to g siego, kln c na
moskiewskie porz dki, co si  zmie ci.
Zmachani okrutnie przybywamy pó -
n  noc  (1015) do Przegini. Po krótkim
odpoczynku ruszamy dalej. Droga
nadzwyczaj przykra; dopóki ksi yc
prze wieca  zza chmur – sz o si  jako
tako, lecz niebawem weszli my na dro-
g  le n  pe n  wyboi i kamieni. Ogar-
n a nas ciemno  nieprzenikniona.
Szed em d ugo oryentuj c si  plecami
mojego poprzednika, a droga stawa a
si  coraz uci liwsz . – Kiedy  ten
przekl ty las si  sko czy... wtem z czo-
owych szeregów dobiega nas okrzyk,

niby podziwu, niby rado ci. Las si
rozrzedza i nasze szeregi wychodz  na
jasno o wietlon  ksi ycem drog
wij c  si  w ród jakiej  czarodziejskiej
doliny. To Ska a w Ojcowie. Fanta-
styczne zwaliska dziwny urok wywie-
ra y na mnie i moich towarzyszy. Po
okrzyku zdumienia nast pi o jakby
oniemienie, a tylko miarowy odg os
marszu przerywa  cisz . Nied ugo.
Wnet zabrzmia y pot ne pie ni, a ska-
y piewa y z nami.

By a godzina 1-sza w nocy. Na
ogromnym placu u stóp jakiego  zam-
ku roz o yli my si  do noclegu. Lecz
nikt nie spa . Ca  noc p on y ogrom-
ne ogniska szczelnie opasane pier cie-
niem m odzie y, której serca bodaj nie
wi kszym ogniem gorza y.”

14 sierpnia - Bitwa pod Brzegami;
25 sierpnia Julian Gorgo  zostaje mia-
nowany kapralem (wniosek mjr.Tade-
usza Wyrwy, mianowanie zatwierdzo-
ne przez pp k.Leona Berbeckiego
komendanta 2ps.I Brygady 5pp.L.P.
20-23 wrze nia - Bitwa pod Czarkow
i Winiarami. Kolejny fragment nota-
tek Juliana Gorgonia:

„25 wrze nia - Uj cie Jezuickie.
Dziesi ciu zabitych – 14 rannych. To
by y straty naszego batalionu w ostat-
nich walkach. a oba by a równie
w pierwszym baonie, tamci ponie li
straty pod Korczynem. Z ognia wy-
sz a szcz liwie kompania druga,
która broni a Ksan, pomimo e zasy-
pywano ten oddzia  gradem szrapneli
i granatów. W po udnie ze wszystkich
kompanii wys ano oddzia y reprezen-
tacyjne na pogrzeb ofiar do Gr boszo-
wa. Oddzia y austryackie i w gierskie
przys a y tak e deputacy , aby wraz z
nami odda y honory poleg ym boha-
terom, którzy gin li z okrzykiem na
ustach: ‘Jeszcze Polska nie zgin a!!...’
– Po nabo e stwie w miejscowym ko-
ciele oddzia y ustawi y si  na cmen-

tarzu. Otwarty grób otoczy a starszy-
zna; austryacka w z otych ko nierzach
i nasza skromna, szara... Wzruszaj ca
to by a uroczysto . Nad grobem prze-
mówi  kapelan pu kowy w prostych
i twardych s owach... zagrzmia a sal-
wa... a ponury oskot spadaj cej gru-
dy przyt umi a pie : ‘Jeszcze nie zgi-
n a...’ Za chwil  umilk  miarowy
odg os kroku oddalaj cych si  szere-
gów, a s o ce s a o ywe, gor ce pro-
mienie na wielk wie  mogi .

26 wrze nia - Siedliszowice.  Ju
wczoraj przenie li my kwatery do Lu-
biczka. Nie mamy jeszcze wyznaczo-
nego dzia ania. Pró nujemy, a tylko
nasza kawalerya w robocie. Ale! pro-
sz  widzie  naszego u ana, tak jak si
teraz prezentuje! Pi kne wysokie u an-

ki, u mundurów ciemno czerwone wy-
ogi... a postawa ywcem wyci ta

gdzie  z Sienkiewicza. Doprawdy, pie-
chota ma powód do zazdro ci, a oni
nas szaraków traktuj  z góry... no! nie
dziw, bo siedz  na koniach. Stara wia-
ra strzelecka ma jeszcze u nich jaki taki
respekt, ale legionistów, to tych wszy-
scy traktuj  jeszcze ‘per nogam’.

W a nie dzi  po po udniu, gdy
otrzymali my nowe p aszcze – wybra-
em si  z ob. Lechem i Kleparskim

w odwiedziny do Legionistów obozu-
j cych w Siedliszowicach. Zaopatrze-
ni w odpowiednie przepustki, zwiedzi-
li my po drodze umocnienia obronne,
przeciw spodziewanej inwazyi rosyj-
skiej. Na olbrzymiej przestrzeni wyci -
to wszelkie drzewa i zaro la, porobio-
no rowy strzeleckie, poprzeci gano
druty kolczaste, powyznaczano odle-
g o ci strza u, a wsz dzie zna  by o
gor czkowy rozmach pracy.

Legionistów znale li my w do-
brym humorze, dosy  familijnie gospo-
daruj cych po wiejskich zagrodach.
Hm... niczego! niczego!... mruczeli my
na widok zarzynanych g si, przypie-
kanych kurcz t etc., te rekruty nie a-
owali sobie niczego. azili my z plu-

tonu do plutonu poszukuj c
znajomych.

Znale li my ich w wiede skiej
kompanii, lecz oburzenie nasze nie
mia o granic, gdy pos yszeli my oby-
wateli legionistów rozmawiaj cych
bardzo przyjacielsko... po niemiecku.
Jeden z nas, wi cej porywczy, przy-
st pi  do mniemanych zdrajców: ‘Oby-
watele zapominacie...’ – ‘Entschuldi-
gen Sie... ja ne rosumiem... aber
polnische Kommando ich kanu
schon!’ – doda  ów, miej c si  weso-
o – ‘o ja! f prafo sfrott!’ – Spojrzeli-
my po sobie, lecz dopiero przyby y

podoficer wyja ni  nieporozumienie.
(C.d. na s. 12)
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Byli to rodowici Wiede czycy. Dziar-
skie ch opaki wst pili do polskiego
Legionu tak mo e z dzy wojennych
przygód, jak i z przywi zania dla
swych polskich przyjació . Rozb ys y
nam oczy... u cisn li my si  serdecz-
nie z nowymi towarzyszami broni, za-
pominaj c nawet o armatach, których
przybycia czekali my z ka dym nowo
przybywaj cym oddzia em.

Pod wieczór byli my w po owie
drogi powrotnej, gdy zaskoczy a nas
wiadomo  alarmu dla oddzia ów sto-
j cych w Lubiczku. IV batalion prze-
nosi kwatery do Siedliszowic. adna
hitorya, zrobi  5 kilometrów drogi tam
i z powrotem po to, aby mie  przyjem-
no  ogl dania Legionistów o par
godzin wcze niej. Trudno i darmo.
Wyci gn li my nogi jak bociany, a e-
by zd y  na czas i potem nie szuka
swej kompanii. Przybyli my w sam
por ; rynsztunek na plecy, karabin na
rami  i marsz znowu do Siedliszowic.
Oczywi cie z powodu nat oku, jaki tam
panowa  –  strzelcom wypad  ca kiem
przyzwoity nocleg pod go ym niebem.
Przy wielkich czerwonych ogniskach
s uchali my dziwnych wie ci, jakoby
moskiewskie oddzia y przesz y ju
Wis  i grasowa y w okolicach Szczu-
cina, M drzechowa i Boles awia.

Musia o by  w tem co  prawdy,
kiedy nazajutrz, wczas rano odkomen-
derowano IV batalion na Wol eli-
chowsk , pod Szczucin i Boles aw.
1 kompania w po udnie dotar a do Bo-
les awia. Ludzie w tamtych stronach
byli bardzo przera eni wie ciami o zbli-
aniu si  nieprzyjaciela. Opowiadano

zabawny kawa , jak to kilku kozaków
przyby o do wsi, aby kupi  owsa dla
swych koni, zostali jednak spostrze-
eni przez kawalerzystów autryackich

i wzi ci do niewoli. Pod Borusow   s y-
cha  by o nieustanny huk armat. Rze-
czywi cie, moskale forsowali w tem
miejscu przepraw .

Zebrawszy potrzebne wiadomo-
ci, po krótkim wypoczynku ruszyli-
my z powrotem. Przy patrolowaniu

oddali em si  zbytnio od kompanii,
a wskutek tego zosta em si  z pi  ki-
lometrów w tyle. Goni em pó niej z wy-
wieszonym j zykiem ich ladami; noc
zapad a, gdy przyby em do Otwino-
wa lecz ju  ani tu, ani w Siedliszowi-
cach strzelców nie by o. Tutaj lad
mojej kompanii zagin  i dopiero dzi -
ki mudnym roz- i dopytywaniom zdo-
by em wiadomo , e wszystkie bata-
liony wraz z taborem przesz y par
godzin temu most na Dunajcu. Wnet
pobieg em w tamt  stron . By  to przez
pionierów zbudowany most pontono-
wy; w a nie przeprawia  si  prowian-
towy tabor austryacki. Dzi ki znajo-
mo ci niemieckiego j zyka,
otrzyma em od prowadz cego oficera
bli sze informacye co do kierunku,
w którym pomaszerowali strzelcy
Pi sudskiego.

Droga wypada a nam w jednym
kierunku. Przyjacielska pogaw dka
jak  zwi zali my, by a dla nas obydwu
bardzo zajmuj c . Przedmiotem rozmo-
wy – oczywi cie by a ‘kwestya pol-
ska’. Przedstawia a si  ona dla strzel-
ca w ca kiem innym wietle, jak dla
austryackiego oficera, chocia  na wie-
lu punktach byli my zgodni w zapa-
trywaniach, zw aszcza, e mój towa-
rzysz ywo interesowa  si yciem
naszego narodu i jego d eniami. Nie
by  jednak zwolennikiem idei odbu-
dowy Polski, widz c w tem niebezpie-
cze stwo dla ca o ci pa stwa nie-
mieckiego wzgl dnie Austryi.
– Co b dzie gdy Austro-Niemcy zwy-
ci ? – Otrzymamy samodzielno ?...

Og osimy powszechn  rekrutacy
w Królestwie – czy synowie ojców
walcz cych teraz w wojsku ulegn
wtedy agitacji moskiewskiej? Czy b d
do  pewnym elementem w r ku
Austryi czy Prus? Czy moskalofilski
nastrój Królestwa nie przewa y? –
tak pyta  austryacki oficer.
– Je li m odzie  legionów b dzie sta-
nowi a kadry dla armii polskiej – je li
niemcy do nas przyjd  nie jako zabor-
cy, lecz jako yczliwi s siedzi – je li...
to Polacy b d  murem przeciw
wschodniemu barbarzy cy; to Kraj
Polski b dzie ostoj  kultury Zachodu;
to b dziemy wa em obronnym Euro-
py... nie wiem, mo e w apoteozie Pol-
ski uniós  mnie zapa  za daleko, bo ofi-
cer zatrzyma  konia, a przy b ysku
elektrycznej latarki ujrza em dziwnie
u miechni t  twarz. ‘O narodzie ma-
rzycielski! u was nie zrodzi sie Bi-
smark...’ – chcia  jeszcze co  mówi ,
lecz nasze drogi rozchodzi y si .

Mój kierunek przez Przybys awice
do Sikorzyc. Gdy mu salutowa em, wy-
ci gn  do mnie r k  i ciskaj c d o
moj  mocno wyrzek  na wpó  z ironi :
‘Sün Frä men!’ – lecz e to noc by a,
a spoczynek bliski, wzi em to za do-
br  monet . Za chwil  natkn em si
na kilka zb kanych fur z IV i V batalio-
nu, a e by em straszliwie zm czony,
bo od godziny 4-tej rano na nogach,
przysiad em si  na wóz i ko o godziny
10-tej w nocy odnalaz em swój pluton
nawet jeszcze przy wieczerzy.

(C.d.n.)

Oprac. Barbara Wanielista

(C.d. ze s. 11)


