
1

GÓRA PRZEMIENIENIA 48 (172) 26 listopada 2006 r.
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Mk 4, 26

Pi at zatem powiedzia  do Niego:

A wi c jeste  królem? Odpowiedzia

Jezus: Tak, jestem królem”.
J 18,37
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Zbierzcie pozosta e u omki...
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Scena przes uchania Jezusa przez

Pi ata (J 18,33-37 - dzisiejsza Ewange-

lia) zach ca do g bokich przemy le .

To jedyna miejsce w Ewangelii, w któ-

rym Jezus sam nazywa siebie królem.

Ta deklaracja zostaje jednak sprowo-

kowana natr tnymi pytaniami na-

miestnika rzymskiego. Jezus jakby

unika  u ywania tego tytu u; dopiero

natarczywe wezwania Pi ata zmuszaj

go prawie do takiego okre lenia swo-

jej to samo ci. Zaznacza jednak wy-

ra nie, e jego Królestwo „nie jest

z tego wiata” ( por. J 18,36). Te s o-

wa nie przekonuj  urz dnika rzymskie-

go, dlatego nied ugo potem wyda na

Jezusa wyrok mierci.

Zanim to si  jednak stanie podda-

je Jezusa okrutnemu biczowaniu, a po-

tem wystawia Go na widok publiczny.

Ta scena wi e si  z samym przes u-

chaniem. Jest bardzo przejmuj ca i dla-

tego cz sto przedstawiali j  arty ci

w dzie ach sztuki. Chcia bym odwo a

si  do obrazu tajemniczego flamandz-

kiego artysty Hieronimusa Boscha
(ok. 1405 – 1516) pt. „Ecce homo” –
„Oto cz owiek”; tak bowiem przed-

stawi  poranionego Zbawiciela t umo-

wi Pi at (por. J 19,5). Ale pó niej tak e

zawo a : „Oto król wasz” (J 19,14), co

wzbudzi o jeszcze wi ksz  nienawi .

T  w a nie scen  chce ukaza  arty-

sta. Na podwy szeniu, zbudowanym

z ciosanych kamieni, ukazany jest

Chrystus poraniony w otoczeniu swo-

ich prze ladowców. Jezus jest w op a-

kanym stanie, przygarbiony, w koro-

nie cierniowej, ze zwi zanymi r kami,

ubrany jedynie w przepask  na bio-

drach i narzucony na plecy szyderczy

p aszcz. Pi at w czerwonym stroju po-

kazuje palcem na Niego, z boku stoi

arcykap an, a z ty u oprawcy, gotowi

zada  kolejny ból. W dolnej cz ci ob-

razu ukazany jest nienawistny t um.

Przez cierpienie do chwa y Królestwa

To rozw cieczona t uszcza z dzidami

w d oniach i mieczami u pasa, jeden

trzyma w specyficznym metalowym

naczyniu arz ce si  ognie, jakby sym-
bol piekielnych m k. Ale najbardziej

przera aj ce s  ich twarze; prze arte

nienawi ci , z o ci , okrucie stwem,

gotowe zadawa  potworny ból

wszystkim, którzy sprzeciwi  si  ich

my li. To obraz ludzi zniszczonych

przez grzech, ludzi, którzy znienawi-

dzili Boga, którzy za mi o  odp acaj

niesamowit  pogard .

Zapytajmy: czy tak by o tylko

w czasach Chrystusa? Czy tak by o

tylko w czasach ycia Hieronimusa

Boscha, w XV i XVI wieku? A mo e

i dzi  jest tak, e wielu ludzi odnosi si

z pogard  do Chrystusa. To ci, którzy

nienawidz  Jego Osoby i tego, co On

g osi  i oddaj  si  s u bie diab u?

A mo e to nie kto  obcy skazuje na

mier  Boga; mo e to ja, przez swój

grzech, przez swoje konformistyczne

wybory, usi uj  wymaza  Chrystusa

ze swego ycia?

Bóg jest mi o ci . Chrystus królu-

je przez swoj  niesko czon  mi o ,

gotow  cierpie  za grzeszników.

„On jest tym, który nas mi uje i przez

swoj  Krew uwolni  nas od naszych

grzechów” – (Ap 5,5 - II czytanie).

Jego pot ga nie wychodzi na jaw

tu na ziemi; przeciwnie - tutaj jest

cz sto poniewierany i pogardzany.

Cierpia  jako Syn  Bo y przed 2000 lat,

tak e dzi  cierpi w ka dym poniewie-

ranym i odrzuconym cz owieku.

Jednak On jest prawdziwym Królem,

który w ada wiatem i który nagradza

za mi o . Trzeba tylko naprawd

wierzy ; trzeba umie , jak On znosi

wszystko, nawet cierpienia, upokorze-

nia i pogard , dla Bo ej chwa y.

A wtedy b dzie mo na zakrólowa

wraz z Nim w królestwie „z innego

wiata”.

Ks. Tomasz Grzywna

Wakacyjne zapiski.........................................3
Og oszenia i intencje.......................................6

Patron dzie  dobroczynnych..............................................7
„Odnajd  Twój grób Pi sudczyku”............................................10
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Wakacje ju  dawno przemin y,

jednak chcia bym wróci  jeszcze my-

l  i sercem do wakacyjnych prze y .

D ugo nie mog em si  zabra  do pisa-

nia, jednak w ko cu przyszed  czas,

aby zasi  do komputera i pozbiera

wspomnienia. Jest takie powiedzenie,

e „podró e kszta c ” i w nim zawarta

jest wielka m dro . Dawniej ludzie nie

mogli zbyt wiele podró owa  z powo-

du braku rodków czy te  trudno ci

lokomocyjnych; dzi  jest o wiele

atwiej, cho  dalej nie ka dy mo e so-

bie na to pozwoli . Poznawanie cieka-

wych miejsc, ich historii oraz ludzi tam

yj cych jest jednak nadal pomocne

dla zrozumienia wiata, praw kieruj -

cych yciem, zdobywania yciowej

m dro ci.

W tym roku mog em, dzi ki go cin-

no ci poznanego w Sanoku Klarety-

na, ks. Piotra Ruci skiego, sp dzi

wakacje w domu Klaretynów w Ku-

dowej Zdroju. W tym miasteczku Kla-

retyni (o których ju  pisa em kiedy

w gazetce), maj  dom formacyjny,

w którym mie ci si  postulat zgroma-

dzenia. Sama Kudowa to pi kna letni-

skowa i uzdrowiskowa miejscowo

w Kotlinie K odzkiej, t umnie odwie-

dzana przez wczasowiczów i turystów,

obecnie tak e zza granicy, szczegól-

nie Czechów i Niemców. W okolicy jest

wiele atrakcji turystycznych, zarówno

po polskiej, jak i po czeskiej stronie

granicy.

l sk to ziemia o ca kowicie innej

historii, ani eli nasze strony. To kra-

ina le ca na styku wp ywów polskich,

czeskich i niemieckich, kraina, która

przechodzi a w historii ró ne koleje

losu. Przez wieki stapia y si  tutaj ró -

ne kultury i religie, osiedlali si  Niem-

cy, Czesi, Polacy, Flamandowie. W VIII

i IX wieku l sk by  zamieszkany przez

plemiona wschodnios owia skie,

ok. 990 roku zosta  w czony do Pol-

ski. Po latach panowania czeskiego

(1038-1050) znów nale a  do Polski,

potem, od 1138 roku, by  dzielnic

Wakacyjne zapiski

Uroki Ziemi K odzkiej

Most kamienny w K odzku

Widok z Twierdzy na ko ció  Naj wi tszej Marii Panny

(C.d. na s. 4)
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ksi cia W adys awa Wygna ca i jego

synów, którzy dali pocz tek dwom

ksi cym liniom piastowskim. Mimo

silnych zwi zków z innymi dzielnica-

mi walki mi dzy poszczególnymi ksi -

tami u atwi y opanowanie l ska

przez Czechy (I po . XIV w.). Po zjed-

noczeniu Polski przez W adys awa

okietka l sk pozosta  poza granica-

mi królestwa. W 1526 roku l sk prze-

szed  wraz z innymi ziemiami Korony

czeskiej pod w adz  Habsburgów,

a linie piastowskie w poszczególnych

ksi stwach stopniowo wygasa y. Wraz

nap ywem ludno ci niemieckiej post -

powa a germanizacja ludno ci pol-

skiej. W okresie reformacji wi kszo

ksi t i miast l skich przyj a lutera-

nizm. W latach 1740-42 l sk zosta

zdobyty przez Prusy, nasila a si  ak-

cja germanizacyjna. Tylko cz  Gór-

nego l ska nale a a do Polski w okre-

sie mi dzywojennym, po II wojnie

wiatowej przy czono do Polski Gór-

ny i Dolny l sk; ludno  niemiecka

zosta a w znacznej wi kszo ci wysie-

dlona, a nap yn a ludno  polska.

Kotlina K odzka to cz  Dolne-

go l ska. Ma ona kszta t podobny

do trójk ta, wcinaj cego si  w ziemi

Czech, jest najwi ksz  kotlin  w ca-

ym pa mie Sudetów, o powierzchni

oko o 500 km2, otoczon  doko a a -

cuchami górskimi, a przecina j  Nysa

K odzka. Przeje d aj c wzd u  tej do-

liny mo na podziwia  dooko a górskie

szczyty o wysoko ci do 1400 m., a tak-

e pi kne, zabytkowe miasteczka po-

rozrzucane co kilka kilometrów.

To wspania e miejsce do wypoczyn-

ku, rekreacji, zwiedzania. Najpi kniej-

szymi z pasm górskich s  Góry Sto o-

we, ze s ynnym Szczeli cem

i B dnymi Ska ami, w pobli u tak e

miejsca kultu religijnego Wambierzy-

ce i Bardo l skie. Niektóre z tych

miejsc, a tak e atrakcje po czeskiej

stronie mog em zobaczy , a co ciekaw-

sze postaram si  w skrócie opisa

Czytelnikom.

Pierwszego dnia pobytu postano-

wili my rzuci  okiem na najpi kniej-

sze miasteczka Ziemi K odzkiej.

Najpierw wst pili my do K odzka,

stolicy regionu, szczyc ce si  tysi c-

letnia histori , wyró niaj ce si  pot -

n  twierdz , która góruje nad Starów-

k . Tak e sama Starówka ma w sobie

du o uroku; wyró nia si  pi knymi ka-

mienicami, ratuszem, monumentalnym

ko cio em parafialnym oraz sympa-

tycznym kamiennym mostem ozdobio-

nym figurami wi tych. W czasie zwie-

dzania miasta swoje kroki turysty

skierowa em najpierw do reprezenta-

cyjnej wi tyni, wci ni tej g boko

mi dzy mury i kamienice. Wn trze tej

wi tyni jest bardzo pi kne, przejawia

ono cechy dwóch stylów – pó nego

gotyku i baroku. Budowa rozpocz a

si  w 1364 roku, po mierci fundatora,

pierwszego arcybiskupa praskiego

Arnosta z Pardubic, urodzonego

prawdopodobnie w K odzku. Ziemia

K odzka by a wówczas cz ci  Króle-

stwa Czeskiego, a pod wzgl dem ko-

cielnym nale a a do nowoutworzonej

diecezji praskiej. Budow wi tyni

przerwa y wojny husyckie, a wzno-

wiono j  1465 roku. Wtedy to k odzki

mistrz Hans Stransberger przykry

nawy boczne. Sklepienie sieciowe

nawy g ównej wykonano dopiero

w latach 1522-55. Ostatecznie powsta-

a budowla w formie trójnawowej

bazyliki kamiennej, o dwóch wie ach,

z kaplicami i zakrysti . W czasie fali

protestantyzmu wi tynia s u y a lu-

teranom w latach 1562-1623 jako miej-

sce kultu. W roku 1624, za spraw

sprowadzonych do K odzka jezuitów

ko ció  wykupiono z r k protestantów

i rozpocz to barokow  przebudow .

Dzisiaj barokowy wystrój dominuje we

wn trzu. Najpi kniejsze s  sztukate-

rie sklepienne w nawie g ównej, wy-

(C.d. ze s. 3)

Dom Micha a Klahra w L dku Zdroju

Rynek w L dku Zdroju
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konane przez w oskich artystów

w XVI w. oraz ambona, o tarze i kon-

fesjona y wykonane w g ównej mie-

rze przez miejscowych artystów:

Micha a Klahra, Karola Sebastiana

Flackera i Micha a Kosslera w I po .

XVIII w. Szczególnie ten pierwszy,

urodzony na Ziemi K odzkiej jest zna-

ny i zas u ony dla sztuki ca ego

regionu.

Wa nymi elementami wystroju ko-

cio a s  tak e nagrobek Arnosta

z Pardubic z ko ca XIV w., malowid a

z kaplicy w. Jakuba z XVI w. ods o-

ni te niedawno, oraz pi kna rze ba

„Madonny z czy ykiem” z ok. 1360 r.,

niestety w czasie mojego zwiedzania

by a oddana na wystaw  poza mia-

stem. wi tynia emanuje pi knem

i elegancj , zach ca do refleksji

i modlitwy.

Po zwiedzeniu ko cio a uda em si

w kierunku pot nej twierdzy, która

góruje nad miastem. Po zakupieniu

biletu w cenie 6 z . trzeba by o podj

wysi ek d ugiej wspinaczki w gór ,

wzd u  murów twierdzy. Trud op aca

si , albowiem z góry mo na podziwia

pi kn  panoram  miasta i okolicy.

Ogrom twierdzy k odzkiej, prawdopo-

dobnie najwi kszej tego typu budowli

w Polsce budzi podziw. Potem udali-

my si  jeszcze, aby obejrze  minia-

turow  kopi  mostu Karola w Pradze.

Cho  nie jest on wielki, albowiem

rzeczka, nad któr  jest przerzucony nie

nale y do zbyt szerokich, jednak jest

on rzeczywi cie ciekawy, ozdabiaj  go

rze by wi tych wykonane w XVII

wieku, obowi zkowo ze wi tymi

Janem Nepomucenem i Wac awem.

To jakby miniaturka s ynnego mostu

Karola w Pradze, która zachwyca swo-

istym urokiem. Po zrobieniu pami tko-

wych zdj  mo na by o wyruszy

w dalsz  drog , na zwiedzanie innych

miasteczek Ziemi K odzkiej.

Nast pnym ciekawym miejscem,

które odwiedzili my by L dek Zdrój.
To miasteczko posiada pi kny kwadra-

towy rynek z ciekaw  grup  wotywn

d uta Micha a Klahra.

Zreszt  w tym miasteczku

znany artysta posiada

pracowni , a mie ci a si  ona

w kamienicy pod numerem

1, z pi kn  fasad  ozdobio-

n  figur  Madonny. W L d-

ku jest tak e ciekawy ratusz

oraz male ki most na rzecz-

ce z figur  Jana Nepomuce-

na. Zreszt  prawie w ka dym

miasteczku znajduje si  na

rynku kolumna morowa (po-

staram si  o nich jeszcze kie-

dy  napisa ), a kamienne

mosty z figurami si gaj ce

swoj  histori redniowie-

cza te  nie s  rzadko ci .

Kolejnym miasteczkiem

wartym obejrzenia jest stara

królewskie miasto - Bystrzy-
ca K odzka. Co prawda po-

równanie go do miasteczek

Pirenejów, które podaje prze-

wodnik, wydaje si  nieco

przesadzone, ale rzeczywi cie jest w

nim wiele pozosta o ci z dawnych cza-

sów. Zachowa  si  ca y uk ad prze-

strzenny miasta oraz pozosta o ci a  z

XIII-XIV wieku: resztki murów miej-

skich, zabytkowe bramy obronne,

baszty, oraz pó niejszy pi kny ratusz,

i obowi zkowo, kolumna morow .

Zwiedzanie ca ego uk adu miejskiego

jest bardzo ciekawe, cho  po tylu wra-

eniach ju  nie wystarczy o si , aby

cieszy  si  d u ej kontaktem z histo-

ri .

Po krótkim odpoczynku udali my

si  bocznymi drogami w kierunku Ku-

dowej, przez Duszniki Zdrój. Z dale-

ka mogli my podziwia  panoram  naj-

wy szego w tym rejonie pasma –

Masywu nie nika. Przejechali my

przez Zieleniec, znany kurort narciar-

ski, z ci gn cymi si  przez wiele me-

trów nitkami wyci gów narciarskich.

W ko cu wst pili my do Duszników

Zdroju. By o ju  dosy  pó no, a ko-

ció  parafialny o ciekawej architektu-

rze ju  by  zamkni ty, jedynie przez

oszklon  szyb  mo na by o zobaczy

ciekawe wn trze i pi kn  ambon

w kszta cie wieloryba. Krótki spacer

zako czy  dzie  zwiedzania miasteczek

Kotliny K odzkiej.

Ka de miasteczko i ka dy region

ma niepowtarzalny urok. Nie brakuje

go tak e Ziemi Kotliny K odzkiej.

Na ka dym kroku odcisn a swoje pi t-

no historia. W dalszych odcinkach

postaram si  ukaza  nast pne wra e-

nia, których dozna em w czasie

wakacyjnych w drówek.

ks. Tomasz Grzywna

Ratusz w Bystrzycy K odzkiej

Baszta Rycerska z XIV w.
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Intencje w tygodniu

27.11-3.12.2006 r.

Poniedzia ek, 27.11
6.30 + Franciszek i Antonina.

7.00 + Maria (greg.).

7.30 + Kazimierz, Józef.

8.00 ..........................................................

18.00 1. + Bronis aw.

2 ++ polecanych w wypominkach.

3. + Emil Kuc; + Hieronim i Zofia Doma-

galscy; + Bronis awa (f) Bogusz.

Wtorek, 28.11
6.30 + Micha  i Maria.

7.00 + Katarzyna Sawka.

7.30 + Maria (greg.)

8.00 .........................................................

18.00 1. o b ogos awie stwo Bo e dla

Matki Prowincjalnej Zdzis awy.

 2. + Zdzis aw O owia czyk.

 3. + Franciszek, Aniela Prajsnar.

roda, 29.11
6.30 o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e

dla Janusza z okazji imienin i Emilki

z okazji urodzin.

7.00 + Jan Wlezie .

7.30 + Czes aw, Janusz, Mariusz

Kandefer.

8.00 ..........................................................

18.00 1. + Maria (greg.).

2. + Danuta 11 r. m. i + Jan 6 r. m.

3. + Jan 6 r. m.

Czwartek, 30.11
6.30 ..........................................................

7.00 o zdrowie i b ogos awie stwo Bo e

dla Bronis awy.

7.30 + Maria (greg.).

8.00 ..........................................................

10.00 – Msza w. z okazji Barbórki.

18.00 1. + Andrzej Tarnawski.

2. o szcz liwe rozwi zanie sprawy.

Pi tek, 1.12
6.30 + Zbigniew Ka czuga.

7.00 .........................................................

7.30...........................................................

 8.00 ...........................................................

18.00 1. + Maria (greg.).

2. dzi kczynna w 5. rocznic  urodzin.

Mateusza z pro b  o b ogos awie stwo

Bo e dla ca ej rodziny.

Sobota, 2.12
6.30 + Maria (greg.).

7.00 + Maria i Stanis aw Herman.

7.30 + Adela i Zbigniew M dry.

8.00 .........................................................

18.00 1. + Urszula Harajda 19 r. m.

2. + Kazimierz Sobota.

3. + Ryszard.

Niedziela, 3.12
6.30 + Maria (greg.).

8.00 .........................................................

9.30 + Józef Skrzypski; + Lucyna.

11.00 za parafian.

12.30 ..........................................................

16.00 o b ogos awie stwo Bo e dla

Ró y 17.

17.00 – ró aniec i zmiana tajemnic.

18.00 + Jan i Maria.

P owce: + Ludwik Kobiela.

1. Przysz a niedziela jest ju  I Niedzie-

l  Adwentu. Msze wi te roratnie

b dziemy odprawia  o godzinie 6:00

oraz o godzinie 18:00. W niedziele go-

dziny odprawiania Mszy wi tych po-

zostaj  bez zmian. Starszych Parafian

zapraszamy g ównie na poranne Msze

wi te, za  na Msze wi te o godzinie

18:00, zapraszamy dzieci i m odzie ,

gdy  te Msze wi te maj  specjaln

opraw  liturgiczn . Prosimy o liczniej-

szy udzia  w Mszach wi tych rorat-

nich, gdy  jak na nasz  parafi  to ma o

wiernych przychodzi na roraty. Przez

ca y Adwent zapraszamy do korzysta-

nia z Sakramentu Pokuty i Pojedna-

nia. Z do wiadczenia wiemy, e bar-

dzo wielu wiernych odk ada spowied

na ostatnie godziny przez wigili .

2. W tym roku wigilia Bo ego Naro-

dzenia wypada w czwart  niedziel

Adwentu. Jest to dzie  bardzo rodzin-

ny, prze ywany w gronie najbli szych.

U nas nie b dzie Mszy wi tej o go-

dzinie 18:00; jest to bowiem godzina

wieczerzy wigilijnej. Informacj  t  prze-

kazujemy ju  dzi , aby dotar a do

wszystkich parafian.

3. Dzisiaj po sumie b dzie wystawie-

nie Naj wi tszego Sakramentu i akt

po wi cenia rodzaju ludzkiego Naj-

wi tszemu Sercu Jezusowemu. Z tej

okazji mo na zyska  odpust zupe ny

pod zwyk ymi warunkami.

4. Nabo e stwo ró a cowe po czo-

ne z wypominkami odprawimy dzi

o godzinie 17:30.

5. 30 listopada, we czwartek,  o go-

dzinie 10:00, zostanie odprawiona uro-

czysta Msza wi ta w intencji Sanoc-

kiego Kopalnictwa Naftowego,

uprzedzaj ca wspomnienie wi tej

Barbary, patronki górników. Zaprasza-

my wszystkich do wspólnej modlitwy,

a szczególnie rodziny górników.

6. W tym tygodniu przypada pierw-

szy pi tek i pierwsza sobota miesi ca.

We czwartek, od godziny 16:00, spo-

wiadamy w P owcach i Stro ach, od

17:00 w naszym ko ciele. W pierwszy

pi tek spowiadamy od godziny 16:00.

Prosimy, aby my liczniej korzystali ze

spowiedzi czwartkowej, gdy  w pi -

tek s  zbyt du e kolejki.

7. Zarz d Ko a Towarzystwa Pomo-

cy im. w. Brata Alberta sk ada

serdeczne Bóg zap a  wszystkim

Ofiarodawcom, którzy w dniu Wszyst-

kich wi tych z o yli ofiar  na potrze-

by Towarzystwa, g ównie na leki

dla chorych. By a to kwota dwunastu

tysi cy dwustu dwudziestu sze ciu

z otych i sze dziesi ciu groszy.

Zarz d sk ada tak e serdeczne podzi -

kowania wszystkim kwestuj cym,

a szczególnie harcerzom, za trud,

czas i serce po wi cone ludziom

potrzebuj cym.

8. W przysz  niedziel  go ci

b dziemy kleryka naszego seminarium,

który w imieniu tej uczelni z o y po-

dzi kowania za wsparcie materialne

i duchowe jakiego udzielamy oraz

poprosi o dalsze wsparcie.  Przyjmij-

my go ze zrozumieniem.

9. Dzi  nie b dzie katechezy neoka-

techumenalnej po Mszy wi tej wie-

czornej, ale jutro, na co zapraszamy.

10. Rycerze Niepokalanej zapraszaj

na najbli sz  sobot  na godz. 17.15,

na ró aniec jako kontynuacj  pierw-

szosobotnich nabo e stw wynagra-

dzaj cych Naj wi tszemu Srecu

Maryi.

Uroczysto  Jezusa Chrystusa Króla Wszech wiata

26.11.2006.

Og oszenia duszpasterskie.
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2. Idea powstania Towarzystwa
Pomocy im. wi tego Brata Alberta

Zna  nawet dok adnie yciorys

i zakres dzia alno ci w. Brata Alber-

ta, to jeszcze za ma o, je li zabraknie

jakiej  iskry, która zapali serca i umy-

s y ch tnych do podj cia si  tak wiel-

kiego dzie a. Trzeba jakiej  si y nap -

dowej, czyjej  inspiracji, aby mog o

powsta  dzie o godne Patrona.

My l powo ania Towarzystwa Po-

mocy im. wi tego Brata Alberta wy-

daje si  by  nieco zaskakuj ca, eby

nie powiedzie  przypadkowa.

Po Mszy wi tej z okazji jubileuszu

10 – lecia otwarcia i dzia alno ci Schro-

niska – Domu Inwalidy Bezdomnego

– 26.08.2003 r., -  pod nieobecno

chorej pani prezes Wandy Wojtuszew-

skiej, kiedy to obowi zki gospodarza

domu pe ni  p. Bogdan lusarz, by a

okazja do wspomnie , do powrotu do

pocz tków, a wi c powstania i pierw-

szych dzia a . R bka tajemnicy uchy-

li  wtedy ks. pra at Adam Sudo , który

w wywiadzie dla „Tygodnika Sanoc-

kiego”, powiedzia : „Formalnie Towa-

rzystwo im. w. Brata Alberta w Sano-

ku narodzi o si  na Olchowcach.

Pami tam spotkanie, kiedy powo ano

jego zarz d z prezes Wojtuszewsk

oraz Marysi  K dziersk  jako skarb-

nikiem. Grunt by  przygotowany po-

przez wiedz  z ksi ek, ale tym, który

przynagla  – tak dalece, e brzmi to tro-

ch  krotochwilnie – by  biskup Tokar-

czuk. Pojecha em do niego, gdy  na

100 – lecie ko cio a chcia em zorgani-

zowa  pielgrzymk  do Rzymu. „Dobrze

– powiedzia  – pod warunkiem, e

ksi dz zorganizuje w Sanoku kuchni

dla biednych”. Ze wzgl du na stan

zdrowia nie mog em si  wówczas za-

anga owa  w to osobi cie, by em tu

po zawale. Dzie o podj  ks. Micha

Drabicki, proboszcz z Olchowiec.

Zwrócili my si  do ówczesnego bur-

mistrza Przyby y o wskazanie odpo-

wiedniego obiektu. Wybór pad  na bar

przy ul. Sienkiewicza, gdzie wkrótce

powsta a jad odajnia Towarzystwa.

Potem uruchomiono kolejne placówki

– punkt przyj  Dar serca, prysznic,

schronisko na Olchowcach, wreszcie

hospicjum na D brówce. Ta akcja

mobilizowa a ludzi. W adn  inn

nie zaanga owa o si  w mie cie tak

wiele osób”1 .

Od zamys u do realizacji jest jesz-

cze daleka droga. Ale kiedy  przycho-

dzi czas dzia ania. Jako pocz tek po-

wstania Towarzystwa przyjmuje si

dat  17 wrze nia 1991 roku. Wtedy to

w Domu Katechetycznym w Olchow-

cach, odby o si  pierwsze spotkanie

informacyjne „przyjació  wspieraj -

cych Towarzystwo Brata Alberta - jak

czytamy w „Kronice”. Na spotkaniu

by  obecny ks. pra at Bronis aw o -

nierczyk, Sanoczanin, kap an zaanga-

owany ca ym sercem w dzia alno

dobroczynn , a przy tym przedstawi-

ciel Kurii Biskupiej w Przemy lu oraz

przedstawiciel Ko a Przemyskiego,

gdzie zdoby  ju  tak potrzebne do-

wiadczenie. Ko o Rzeszowskie repre-

zentowa  p. Emil Jurczyk, a rol  go-

spodarza parafii Olchowce pe ni  tam-

tejszy proboszcz, ks. archriprezbiter

Micha  Drabicki. W spotkaniu udzia

wzi li tak e proboszczowie sanockich

parafii: Adam Sudo , z sanockiej fary,

Feliks Kwa ny z parafii Chrystusa

Króla, Ludwik Szetela, proboszcz pa-

rafii franciszka skiej oraz ks. Franci-

szek Surowiec z parafii Wujskie. cz-

nie by o 35 osób. Z nich to wy oniono

Zarz d, w sk ad którego wesz y nast -

puj ce osoby:

1. Wanda Wojtuszewska – emeryto-

wana nauczycielka, inicjatorka powsta-

nia Towarzystwa na terenie Sanoka,

wybrana na prezesa Ko a;

2. ks. Micha  Drabicki – proboszcz

parafii Olchowce, równie  inspirator

powstania Towarzystwa wybrany

jako zast pca prezesa;

Patron dzie  dobroczynnych

(C.d. z poprzedniego numeru)

(C.d. na s. 8)
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3. dr Stanis aw Lewek – specjalista

chorób wewn trznych i ordynator II

Oddzia u Wewn trznego, jako zast p-

ca prezesa;

4. Eugenia Bacza – pracownik na pó

etatu w Cechu Rzemios  Ró nych, jako

sekretarka;

5. Maria K dzierska – prezes Klubu

Inteligencji Katolickiej, jako skarbnik;

6. Maria Chor ak, jako cz onek;

7. Stanis aw S owik, cz onek.

W czasie tego pierwszego posie-

dzenia powo ano tak e Komisj  Rewi-

zyjn , w sk ad której weszli: Jani-

na Sobol i Jadwiga S uszkiewicz,

a sprawy sporne mieli rozstrzy-

ga  ks. Franciszek Surowiec i

Tadeusz Turkowski. 12 listopa-

da, na posiedzeniu Ko a dokona-

no wyboru uzupe niaj cego do

Komisji Rewizyjnej, gdy  stan

zdrowia p. Jadwigi S uszkiewicz,

nie pozwala  na pe nienie tej funk-

cji. Na jej miejsce wybrano p. Ja-

nin  Bortko, która zosta a te  prze-

wodnicz c  tej e Komisji. W tym

miejscu nale y zauwa y , e Zarz dy

po up ywie kadencji zmienia y si . Jed-

ni ludzie odchodzili, drudzy przycho-

dzili. Trudno w tym miejscu wymie-

nia  wszystkie zebrania po kolei, gdy

to przekracza ramy tego opracowania.

Dwa dni pó niej po pierwszym

spotkaniu, 19 wrze nia 1991 roku, od-

by o si  zebranie, w którym wzi li

udzia  przedstawiciele ró nych insty-

tucji o charakterze dobroczynnym.

O rodek Pomocy Spo ecznej reprezen-

towa a Lidia Rak, Polski Komitet

Pomocy Spo ecznej (PKPS) – Zofia

Nakonieczna,  Polski Czerwony Krzy

– Gra yna Szuryn, a Biuro Po rednic-

twa pracy – Franciszek Oberc. Na

tym e spotkaniu omawiano spraw

remontu lokalu, który zosta  przekaza-

ny przez Urz d Miasta na jad odajni

oraz poruszano sprawy finansowe.

12 listopada 1991 roku, powo ano

Komisj  Wywiadów rodowisko-

wych, ustalono tak e dy ury w jad o-

dajni, zaproponowano prowadzenie

Kroniki oraz ustalono utrzymywanie

kontaktu z zak adami karnymi.

„Kronikarz” pilnie ledz cy rozwój

wydarze  zapisa : „Kilka dni po zebra-

niu w Domu Katechetycznym w Ol-

chowcach ukaza  si  w „Gazecie

Sanockiej” artyku  odno nie powsta-

ego Ko a i zarazem apel o wsparcie

finansowe, rzeczowe i moralne”. Pre-

zes Towarzystwa Pomocy wi tego

Brata Alberta, Wanda Wojtuszewska,

informowa a:

„W dniu 17.09.1991 r. w Sanoku po-

wsta o Ko o Towarzystwa Pomocy w.

Brata Alberta. Towarzystwo w ród

ró nych dzia a  przez siebie podejmo-

wanych stawia na jednym z pierw-

szych miejsc powo anie i utrzymanie

Kuchni w. Brata Alberta. Podstawo-

wym zadaniem kuchni jest wydawa-

nie posi ków osobom ubogim i wyma-

gaj cym do ywienia. Kuchni

finansuje Ko o – pieni dze zdobywa

przez kwestowanie, zbiórk ywno ci,

wp ywy ze sk adek cz onkowskich, da-

rowizn, organizowanie imprez itp.

Z bezp atnej kuchni korzysta  b dzie

oko o 100 osób. Zapotrzebowanie ko-

rzystania z jad odajni mo e okaza  si

jeszcze wi ksze w obliczu wzrostowej

tendencji bezrobocia i pauperyzacji

spo ecze stwa z Sanoka i okolic.

Pomaganie ubogim, dokarmianie bied-

nych, bezinteresowno  w dzia aniu

dla zagubionych mo e by  pomoc

w powrocie do spo ecze stwa i przy-

wrócenie godno ci cz owieka. Towa-

rzystwo pragnie w sposób dos owny

realizowa  testament swego Patrona

aby „By  dobrym jak chleb, który dla

wszystkich le y na stole, z którego

ka dy mo e k s dla siebie ukroi

i nakarmi  si , je li jest g odny”

(Brat Albert).

Wype niaj cy t  pos ug , jako je-

dyne kryteria przyj cia z pomoc  nie-

poradno ci biednego cz owieka, nie

uzale niaj c jej zaspokojenia ani od

wyznania czy religijno ci, ani od szla-

chetno ci czy moralno ci, Towarzy-

stwo jest organizacj  dobroczynn ,

dzia aj c  w oparciu o spo eczno – hu-

manitarne zaanga owanie jego cz on-

ków. Dlatego komu mi a i bliska jest

sercu idea dzia alno ci naszego Towa-

rzystwa prosimy o wsparcie rzeczowe,

finansowe i moralne. Dzia alno  To-

warzystwa Pomocy w. Brata Alberta

jest mo liwa dzi ki ofiarno ci spo e-

cze stwa. Za zrozumienie, yczliwe

i ludzkie podej cie do sprawy oraz

pomoc zaofiarowan  Towarzystwu

serdecznie i pi knie z góry dzi kuje-

my”. Ni ej podane jest konto Towa-

rzystwa2 .

Na podstawie tych relacji dotycz -

cych informacji na temat idei powsta-

nia Towarzystwa, wynika, e w stule-

cie powstania ko cio a Przemienienia

Pa skiego, a wi c w roku 1986, kiedy

ks. A. Sudo  zamierza  zorganizowa

pielgrzymk  do Rzymu, my l tak ,

jako warunek pozwolenia na ten

wyjazd, rzuci  ks. bp Ignacy To-

karczuk. 12 listopada 1989 roku,

mia a miejsce w Rzymie kanoniza-

cja w. Brata Alberta. Od tego cza-

su, przez nast pne dwa lata, do

17 wrze nia 1991 roku,  w sercach

wielkich Sanoczan dojrzewa a

my l powo ania do ycia Towa-

rzystwa Pomocy pod patronatem

w. Brata Alberta. Poznawano du-

chowo  Brata Alberta, jego dzia-

alno , a  wreszcie natchnieni wia-

t em Ducha wi tego, bo nale y

to odbiera  w kategoriach wiary, zro-

dzi o si  to wielkie dzie o. Wszystkie

osoby wymienione wy ej zas uguj

na szczególne wyró nienie: za odwa-

g , za wspania omy lno , za dobre

serce, za szczególn  wra liwo

na ludzk  niedol . To byli wielcy

inspiratorzy, gdzie g ówn  rol

odegrali ksi a: pra at Bronis aw

o nierczyk, opiekun duchowy Towa-

rzystwa, cz owiek o szlachetnej duszy

i wra liwo ci na los cz owieka oraz ar-

chiprezbiter Micha  Drabicki, pro-

boszcz z Olchowiec3  i pani Wanda

Wojtuszewska, nie pomniejszaj c roli

innych, szlachetnych ludzi.

3. Zakres wiadczenia dobroczyn-

no ci.

Ka de Towarzystwo czy jakakol-

wiek inna organizacja ma swoje szcze-

gólne zadania. Pani Prezes w relacji dla

prasy zakre li a po cz ci zakres dzia-

alno ci tego miejscowego Ko a. Wy-

mieni a prowadzenie Kuchni w. Bra-

ta Alberta. Na rezultaty tych

zapewnie  nie trzeba by o czeka  zbyt

d ugo, bo ju  10 listopada 1991 roku,

odby o si  otwarcie i po wi cenie

Kuchni w. Brata Alberta. Patrz c na

te dzie a z perspektywy 15 lat powsta-

(C.d. ze s. 7)
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nia Towarzystwa zauwa a si  wiele

trudnych, zdawa  by si  mog o nie-

pokonalnych problemów w ich funk-

cjonowaniu. Brak funduszy daje cz -

sto zna  o sobie. Mówi Pani Prezes:

„Cz  pieni dzy na utrzymanie pla-

cówek pochodzi z rent i emerytur pen-

sjonariuszy. Pomaga nam te  miasto.

Reszt  musimy zapewni  sami. S  to

ogromne kwoty. Do  wspomnie ,

e roczny bud et towarzystwa opie-

wa na 350 tysi cy z otych. Na same

leki potrzebujemy 20 tysi cy. Dlatego

piszemy projekty i pukamy do wszyst-

kich drzwi – wojewody, marsza ka,

sponsorów. W tym roku jest wyj tko-

wo ci ko. Gdyby jaka  firma, insty-

tucja lub osoba prywatna chcia a nam

pomóc, b dziemy bardzo wdzi czni.

Musimy przetrwa  zim , potem licz ,

e b dzie l ej”4 . Czas zimowy jest naj-

trudniejszy, dlatego p. W. Wojtuszew-

ska mówi: „jest ci ko, czasem bardzo

ci ko”5 .

a) Kuchnia dla biednych

Z uroczystego otwarcia i po wi -

cenia Kuchni w. Brata Alberta, w pra-

sie ukaza o si  dwa artyku y6 .

W pierwszym artykule podpisanym

(emes), zatytu owanym „Kuchnia dla

biednych”, znajdujemy podstawowe

informacje na temat powstania

w Sanoku miejskiego Ko a Towarzy-

stwa Pomocy im. w. Brata Alberta.

Autor bardzo ciep o pisze o dwóch

miesi cach dzia alno ci cz onków

Ko a: „Najpierw jego cz onkowie zor-

ganizowali kwest  na sanockich cmen-

tarzach w dniu wi ta Zmar ych (…),

a nast pnie energicznie przyst pili do

uruchomienia pierwszej w Sanoku ja-

d odajni dla ludzi biednych, zagubio-

nych w yciu, inaczej mówi c ludzi po-

trzebuj cych pomocy. Bo pomoc

drugiemu cz owiekowi, troska o jego

los jest g ówn  ide  programow  To-

warzystwa, jest pos ug , któr  tak pi k-

nie i szlachetnie czyni  Adam Chmie-

lowski, pó niejszy w. Brat Albert”.

To wa ne wydarzenie w dziejach

naszego miasta, nale y przywo a  na

pami  posi kuj c si  s owami powy -

szego autora:

„10 listopada odby a si  uroczy-

sto  otwarcia i po wi cenia kuchni

w. Brata Alberta. Mie ci si  ona przy

ul. Sienkiewicza (dawny bar „Expres-

so”). Zaszczycili j  sw  obecno ci

duchowni z diecezji w Przemy lu oraz

ze wszystkich sanockich parafii, prze-

wodnicz ca Zarz du G ównego Towa-

rzystwa w. Brata Alberta we Wroc a-

wiu dr Wanda Kozaczy ska,

przedstawiciele kó  z Przemy la

i Stalowej Woli, w adze miejskie –

samorz dowe i administracyjne –

przedstawiciele organizacji i stowarzy-

sze  maj cych w swych programach

niesienie pomocy ludziom – PKPS,

PCK, MOPS i inni. Aktu po wi cenia

dokona  ksi dz dziekan, proboszcz

sanockiej fary Adam Sudo , który w

swoim wyst pieniu zwróci  uwag  na

fakt, e na przestrzeni dziejów Ko ció

by  zawsze blisko ludzi ubogich,

zawsze stara  si  im pomaga . Taka

potrzeba, w zwi zku z trudn  sytuacj

ekonomiczn  kraju, zachodzi i dzisiaj.

Stwierdzi  on równie , e po ywieniem

dla ludzi biednych, potrzebuj cych

winny by  nasze otwarte serca, nasze

datki, a tak e pomoc w adz miejskich.

Nawi zuj c do Ewangelii z tej w a-

nie niedzieli ks. Micha  Drabicki przy-

pomnia  nauk  ze  wynikaj c , i  naj-

cenniejszym i najbardziej szlachetnym

czynem jest dzielenie si  tym co i nam

jest przydatne do ycia, a nie tym

co nam zbywa. Zmaterializowanie si

idei jad odajni dla biednych uzna

on za przejaw tej pierwszej idei.

Przewodnicz ca sanockiego ko a

p. Wanda Wojtuszewska – bez reszty

oddana wielkiej sprawie, jakiej s u y –

podkre li a wspania y klimat, jaki

od pocz tku towarzyszy dzia alno ci

ko a. Wszyscy z ogromnym sercem,

z ca yczliwo ci  i maksymaln  po-

moc  podeszli do idei utworzenia

jad odajni, co równocze nie wró y jej

d ug  i dobr  dzia alno .

(C.d.n.)

Ks. Andrzej Skiba

1 Artyku  nosi tytu  “Przysta  dla

bezdomnych”, ale nie ma podanych

danych, ani autora wywiadu, cho

przypuszczam, e jest to p. Jolanta

Ziobro, lub p. Joanna Kozimor, ani daty

jego ukazania si . Artyku  ten ukaza

si  b d  pod sam koniec sierpnia,

b d  te  na pocz tku wrze nia.

2 Brak dok adniejszych danych co do

daty ukazania si  tej informacji oraz

strony.

3 O tych dwóch kap anach pisze

(emes) – red. Marian Stru , w artykule

„Kuchnia dla biednych”, gdzie czyta-

my: „My l uruchomienia w Sanoku

tzw. kuchni w. Brata Alberta zrodzi a

si  w kr gach ko cielnych, a dusz

ca ego przedsi wzi cia stali si :

ksi dz Micha  Drabicki z parafii

w Olchowcach oraz sanoczanin

ks. Bronis aw o nierczyk, zwany pa-

sterzem duchowym Towarzystwa.

Ich wspólne d enia trafi y w Sanoku

na podatny grunt. Do prac w czyli

si  dzia acze nowo powsta ego towa-

rzystwa, wspar y je w adze miasta,

przydzielaj c stosowny lokal. A stam-

t d ju  by  tylko krok do uruchomie-

nia jad odajni”.

4 Jest to ksero artyku u „Brakuje pie-

ni dzy”, z „Tygodnika Sanockiego”,

ze stycznia 2006 roku, gdzie – jak to

cz sto bywa – brakuje autora i dok ad-

nych danych. Podobna sytuacja wy-

st puje z Zak adem Piel gnacyjno –

Opieku czym na terenie dawnej jed-

nostki wojskowej w Olchowcach,

gdzie dla jego uruchomienia brakuje

trzystu tysi cy z otych. Vide: (z), Tyl-

ko trzysta tysi cy, w: tam e.

5 M. Stru , Bezdomni, którzy maj

swój dom, w: „Nowiny”, z dnia

12.01.2006.

6 Pewnego rodzaju brakiem w pierw-

szych relacjach kronikarskich jest brak

okre lenia co do tytu u prasy, auto-

rów, dat i stron. St d z konieczno ci

trzeba si  pos ugiwa  okre leniem:

„prasa donios a”.
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29 wrze nia - przekroczenie Wis y

pod Jagodnikiem.  Co  tu b dzie! co

b dzie... Od wczoraj w stronie Wis y

s ycha  nieustanny grzmot armat;

na Wietrzychowice ci gnie olbrzymi

tabor; kawalerya, artylerya, wszystkie

rodzaje broni. ‘Ofensywa austryacka’.

Cieszymy si  jak dzieci. A to poczta

polowa! Listy mo e ostatnie...

Smutne wiadomo ci. Ewakuacya

Krakowa. Obl enie Przemy la. Walki

w Karpatach.

Niejeden wzdycha g boko, smut-

ne zamy lone miny. Dostajemy czapki

zimowe! – kto  wo a. Czapki nikogo

nie ciesz ... Gniewy i kwasy. B aze -

stwo... – mruczy jeden i drugi. Ukazu-

je si  Wyrwa: Ch opcy! idziemy

za Wis !!! – czapki wylatuj  w gór . –

Do Warszawy!! Niech yje Wyrwa!  –

Niech yje!! – Gwizdek. Zbiórka.

W pó  godziny potem 6 batalionów

strzeleckich maszerowa o na Wietrzy-

chowice – D blin, Wole Rogowsk , do

mostu pod Jagodnikiem. Wiatr, b oto,

czasem zacina grad pomieszany z nie-

giem... to nic! Wiara piewa:

Hej ch opcy Krakusy! - Wstawajcie co

ywo!

Ju  tr bacze alarmuj  – Zaczyna si

niwo...

Zaczyna si niwo... – raz! dwa!

Hej tam pod Krakowem – K dy Wis a

p ynie,

Roz o y  si  moskal- winia – Na pol-

skiej krainie.

Na polskiej krainie. – raz! dwa!

20 pa dziernika - przez Bia obrze-

gi, rzek  Pilic . Transport je ców przez

Prusaków. S ota, zimny przenikliwy

deszcz. Jestem os abiony. 25 wiorst

marszu. Nocleg 10 wiorst od Grójca

we wsi Wilczy Targ (15 domów).

21 pa dziernika - pod Grójcem. Od-

wrót. Po po udniu wiadomo ci: Pru-

sacy cofaj  si  z Grójca na linii Pilicy.

Cofamy si  kilka wiorst w ty , spoty-

kamy prusaków zataczaj cych dzia a

na pozycje i ustawiaj cych karabiny

maszynowe. Pozycja w lesie obok sta-

nowiska Artylerii opatki. W ciemno-

ci cofanie pod Pilic . Pogubienie pa-

troli. Nocleg.

22 pa dziernika - nad Pilic , Budy

Micha owskie, Niedabyl. W ród

wojsk niemieckich. O 5 rano alarm,

marsz przez Bia obrzegi, postój 3 wiorst

od miasta w maj tku hr. Wirdzickiego.

niadanie o g.11, o g.1 wymarsz przez

lasy wzd u  Pilicy, Kazimierów, do Bud

Micha owskich. Nocleg. Strzelanina.

Karabiny maszynowe.

23 pa dziernika - pod Budami

Micha owskiemi nad Pilic . Noc w po-

gotowiu bojowym, nad rzek . Rano

bronienie przeprawy Kozakom przez

Pilic . Ostrzeliwani przez artyleri .

Obrona przeprawy. Rano opu ci-

li my chaty i za wsi  le eli my w for-

macyach do ognia artyleryjskiego.

Za godzin  otworzono ogie  armatni

zza Pilicy na nasze lewe skrzyd o.

Grzmot dzia  z pod Bia obrzegów.

Karabiny maszynowe austryackie.

Przechodz  na nasze prawe skrzyd o.

Powoli wycofuj  si  nasze plutony

pod las. Pociski szrapnelowe na

naszym prawym  skrzydle. 3-cia komp.

na prawe skrzyd o. W lesie nowe

formacye. I pl. 1 komp. IV pl. 2 komp.

Na skraj lasu. Dwie sotnie kozaków.

Salwa 800 X. Wspania y skutek.

Jeste my panami placu boju. Na skra-

ju lasu raniony szrapnelem w lewe

przedrami  i wraz z kilku innymi

rannymi, opatrzony, zostaj  odes any

podwod  (fur ) do Siekluk – Radom.

24 pa dziernika - Poci giem

z rannymi: Radom - Katowice-

Dziedzice.

„Odnajd  Twój grób

Pi sudczyku”

(C.d. z poprzedniegonumeru)

Julian Gorgo  w Szpitalu w Franzensbad (siedz cy, 2 od prawej), 4 grudnia 1914r.

Okopy nad Nid , rok 1915.
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27 pa dziernika - Pilzno-Eger. Kwaran-

tanna.

31 pa dziernika - Franzensbad,

Szpital w willi Schlade Käthe Hutzler.”

19 stycznia 1915r. Julian Gorgo

odje d a z Franzensbadu, przez Eger,

do pu ku, który odnajduje w Cza cu

pod K tami. Z ko cem stycznia zosta-

je przydzielony do 2 p.p. II baonu 3

komp. I Brygady. Od 4 marca do 11

maja bierze udzia  w tocz cych si

walkach pozycyjnych nad Nid .

Notatka Juliana z 4 kwietnia:

”Spowodowa em awantur : wi tecz-

ne zawieszenie broni nad Nid .”.

Dnia 9 kwietnia: „Za spowodowa-

nie ‘ wi ta Wielkanocnego z Moska-

lami nad Nid ’ – brzmi zapis w Prze-

biegu s u by w Legionach Polskich -

jest zmuszony ust pi  z kompanji

i zostaje przydzielony do oddzia u

telefonicznego 5 p.p. II baon.” Dowód-

c  jest st.sier .Popiel.

Od 16 maja do 25 sierpnia Julian

Gorgo  uczestniczy w potyczkach

i walkach pod Beradziem, Garbowica-

mi, Konarami, Dzie kowicami,

Wy niank , w boju pod Urz dowem,

w Babinie, Jastkowie, Kamiennej,

Wysoko-Litewsku, Ciepielach. Od

1-20 wrze nia trwaj  walki nad Styrem.

Z Ko ek n/Styrem, 11 pa dziernika,

chory, odchodzi do szpitala polowe-

go w Troste cu, a miesi c pó niej

przebywa w obozie rekonwalescentów

w Kamie sku. Od 28 grudnia jest

w kadrze uzupe niaj cej w Kozieni-

„Leszniewka nad Styrem. Posterunek obserwacyjny na b otach Pi skich,

15 marca 1916.

Stoj cy, od lewej: Sier ant Józef Szopi ski z Nowego Targu i Stanis aw Czarnocki

z Królestwa Polskiego, Litwin; notuj cy z lewej: Boles aw Czepiel z Nowego S cza

(pó niej w niewoli – przyp.aut.opr.); ze s uchawk : Jan Bacz z Krakowa (Sucha);

le cy: W adys aw Knych z Nowego S cza; z lornetk : Julian Gorgo , D browa,

Król.Pol.” – opis J.Gorgonia na odwrocie fotografii.

 „Pozycye rosyjskie na górze Skowronno nad Nid  pod Pi czowem”,

4 kwietnia 1915r.- szkic wykonany przez Juliana Gorgonia.

(C.d. na s. 12)
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cach, a od 8 stycznia 1916 – w Lesz-

niewce n/Styrem.

Od 24 kwietnia 1916 Julian Gor-

go  uczestniczy w walkach pozycyj-

nych pod Kostiuchnówk  i w krwa-

wej bitwie o Polsk  Gór .

Notatki Juliana Gorgonia:

„28 kwietnia - w Maniewiczach

29 kwietnia - Pod Kostiuchnów-

k , „Polenberg”  (Polska Góra)

30 maja - Ks.Biskup Bandurski

w okopach

31 maja - Bomby lotników rosyj-

skich

7 czerwca - Atak rosyjski odparty

8 czerwca - 180 szrapneli na

8 Komp.5 p.p.

9 czerwca - Wypad majora Wyrwy

przy gramofonie. (wypad ten odnoto-

wany jest równie  w Karcie Wojsko-

wej L.P. Juliana Gorgonia – przyp

aut.opr.)

10 czerwca - W Polskim Lasku;

w rezerwie.

4 lipca - Ogie  huraganowy

artylerii rosyjskiej na okopy i stano-

wisko rezerwy.”

Dzie  4 lipca zosta  te  zarejestro-

wany kartk  pocztow :

„Na stanowisku 5 pp. L.P.

4.VII.1916 g.12 w po . Pozdrowienia

z po ród huraganu ognia i elaza:

zasy aj  Pi sudczycy z pod kmdy

Ob.majora Wyrwy”

– u do u: 7 podpisów (nieczytelnych),

w ród nich J.Gorgo , Czarnocki.

Kartka nie zosta a wys ana, na od-

wrocie widnieje tylko adres nadawcy:

Julian Gorgo  Feldpost 118 5 pp. 8

Komp. Tego samego dnia Julian Gor-

go  mianowany zostaje sier antem

plutonowym przez pp k Leona Berbec-

kiego komendanta 5 p.p. L.P.

I ostatnie notatki z tych dni:

„5 lipca - Kontratak na Polsk  Gór .

6 lipca - Odwrót w ci kich warunkach.

mier  majora Wyrwy. Podpu kownik

Berbecki ci ko ranny. Cofanie si  na

Perekrestje-Gorodok.”.

Warto w tym miejscu doda ,

e w ostatnim czasie w wielu miejsco-

wo ciach powraca si  do przedwojen-

nej tradycji przywo enia do Polski

Ognia Niepodleg o ci i zapalania

go na naszych cmentarzach w wi to

Niepodleg o ci 11 listopada. Ogie  ten

przywo ony jest przez harcerzy

z mogi  cmentarza w Kostiuchnówce.

(C.d.n.)

Oprac. Barbara Wanielista

Na b otach Poleskich, 15 marca 1916 - po prawej Julian Gorgo .

10. Julian Gorgo , 29 maja 1916

(C.d. ze s. 11)


