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Wówczas ujrzą Syna Czáowieczego,
przychodzącego w obáokach
z wielką mocą i chwaáą”.

„

Mk 13,26
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Jego sáowa nie przeminą…

W NUMERZE

Czym jest ludzkie sáowo? Czy
jedynie dĨwiĊkiem wydawanym przez
narządy mowy? Czy jedynie sposobem porozumiewania siĊ ludzi miĊdzy
sobą? Wedáug zakorzenionego
w staroĪytnoĞci i utrwalonego w Biblii przekonania sáowo jest czymĞ
wiĊcej; jest wyrazem osoby; ono
uczestniczy w dynamizmie caáej osoby i posiada swoistą skutecznoĞü.
W ocenie wartoĞci czáowieka sáowo
jest niczym kamieĔ probierczy: dziĊki
sáowu moĪemy poznaü czáowieka
(por. Syr 27,4-7). Nauczyciele mądroĞci ostrzegają przed naduĪywaniem
sáowa zachĊcając do odpowiedzialnego wypowiadania sáów.
Pismo ĞwiĊte napomina ludzi
nieumiarkowanych w mówieniu
(Prz 10,19; 29,20), których trzymają siĊ
gáupie Īarty (Prz 10,8; 13,3), niedyskretnych (Prz 20,19). Mówi o ludzkich
„sáowach porywanych przez wiatr”
(Hi 6,26), bezmyĞlnych i obáudnych.
Krytykuje szczególnie ludzi o sáowach
podstĊpnych, przewrotnych (Prz 12,6),
które „pociągają za sobą wiĊcej ofiar,
aniĪeli miecz” (Prz 12,18; Syr 28,17n).

Sáowo odsáania to, co jest zawarte
w sercu czáowieka, ukazuje jego wnĊtrze i wartoĞci, którymi czáowiek siĊ
kieruje. Dlatego Jezus wskazuje,
Īe z „obfitoĞci serca mówią usta”
(àk 6,45), czyli – jakie serce, takie sáowa; jakie myĞlenie, takie mówienie.
Zapytajmy: jaka jest wartoĞü sáów
Chrystusa? Czy podobna do sáów
innych ludzi, czĊsto niewiarygodnych
i bezmyĞlnych? Pan Jezus, mówiąc
w dzisiejszej Ewangelii o koĔcu
Ğwiata, podkreĞla, Īe: „Niebo i ziemia
przeminą, ale moje sáowa nie przeminą” (Mk 13,31). WartoĞü Jego sáów
jest wiĊc wyjątkowa i niepowtarzalna,
jedyna i nieprzemijająca. Jego sáowo
nigdy siĊ nie zdewaluuje, nie straci
na wartoĞci, nie przeminie wraz
z biegiem czasu. Jego sáowo bĊdzie
gáoszone aĪ do koĔca Ğwiata wraz
z caáą Ewangelią, a na koĔcu czasów
Jego sáowo ostatecznie zatryumfuje
na wieki.
Zwróümy uwagĊ na sáowa Chrystusa zapisane w KsiĊdze ĩycia Ewangelii. JakĪe one są piĊkne i wyjątkowe! Nikt inny nie odwaĪyá siĊ
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gáosiü podobnie piĊknych sáów
miáoĞci. Dlatego Ewangelia jest
nieustannie inspiracją dla ludzi,
którzy zaufali Jego nieskoĔczonej
miáoĞci i rodzi ĞwiĊtych w kaĪdych
czasach historii. To sáowo jest zaiste
Īywe i skuteczne, zdolne przeszyü
na wskroĞ i natchnąü do wielkich
czynów miáosierdzia.
„Moje sáowa nie przeminą” –
mówi Jezus. Starajmy siĊ wiĊc je zgáĊbiaü i wedáug nich Īyü. Sáowo Chrystusa rodzi teĪ sprzeciw i jest solą
w oku dla grzeszników; nie dajmy siĊ
jednak áatwo zwodziü. ĩadne z Jego
sáów nie jest zbĊdne i Īadnego nie
moĪna wyrzuciü z Īycia. Ci, którzy
zaufali Panu i Īyją wedáug Jego sáów
zasáuĪą na wielką nagrodĊ w czasie
ostatecznego rozrachunku. „Mądrzy
bĊdą Ğwieciü jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwoĞci jak gwiazdy, na wieki i na
zawsze” – pisze prorok Daniel (Dn 12,3
- I czytanie). Warto Īyü sáowem Pana,
rozwaĪaü je i wypeániaü, aby osiągnąü
wieczne dziedzictwo.
Ks. Tomasz Grzywna

Patron dzieá dobroczynnych.........................................7
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Nasze sanktuaria

Bazylika pw. Ducha ĝwiĊtego w Przeworsku

KoĞcióá, konsekrowany w 1473 roku, otrzymaá tytuá ĝwiĊtego Ducha. KsiĊĪa Miechowici - gáówni budowniczowie koĞcioáa wzorowali siĊ na pierwszym i generalnym w Polsce koĞciele BoĪogrobców w Miechowie. Ten z kolei wzorowany byá na
budowli koĞcioáa BoĪego Grobu w Jerozolimie.

Regularnych StróĪów Grobu Jerozolimskiego.
Monumentalna, gotycka, imponująca budowla otoczona jest murem
obronnym, basztą, a takĪe murami
klasztornymi z 1640 roku i zabudowaniem klasztornym. Brama gáówna, stanowiąca element muru klasztornego,
ma ksztaát kapliczki. Na trzech wieĪach
(gáównej i dwóch bocznych) widnieją
krzyĪe z podwójnymi ramionami. Są
one symbolem BoĪogrobców zarządzających parafią przeworską przez
cztery i póá wieku. PotĊĪna wieĪa gáówna, tworząca przedáuĪenie koĞcioáa, ma
40 m wysokoĞci. W niej mieĞci siĊ
wejĞcie gáówne do koĞcioáa, nad którym wisi herb Leliwa. Oprócz wejĞcia
gáównego po obydwu stronach wieĪy znajdują siĊ dwa boczne wejĞcia.
(C.d. na s. 4)

Wyjątkowym sanktuarium na terenie naszej archidiecezji jest Bazylika
pw. Ducha ĝwiĊtego w Przeworsku ze
znajdującą siĊ tam Kaplicą Grobu PaĔskiego. Kult BoĪego Grobu jest związany z zakonem BoĪogrobców, który
przez wiele lat opiekowaá siĊ tym miejscem. Warto zapoznaü siĊ z wielowiekową historią tego sanktuarium.
KoĞcióá Farny
KoĞcióá farny ( od 29 XII 1982 roku
tytuá Bazyliki p.w. ĝw. Ducha nadany
przez papieĪa Jana Pawáa II ) - gotycka, olbrzymich rozmiarów budowla
wznosi siĊ na wzgórzu w zachodniej
czĊĞci miasta. Budowany w latach
1430 - 1473 na tzw. „Kniazim Grodziszczu” nad rzeką Mleczką, która wówczas tamtĊdy przepáywaáa. KoĞcióá
ufundowaá Jan z Tarnowa w przywileju z 1394 roku. W owym czasie istniaá
koĞcióá Ğw. Katarzyny oraz parafia erygowana przez bp. lubelskiego, co
stwierdzaá dokument wydany w Feurstenwaldzie w 1393 roku. Prawdopodobnie koĞcióá ten okazaá siĊ zbyt maáy
i niewystarczający dla potrzeb duszpasterskich duĪej parafii. Wkrótce fundator przekazaá nową parafiĊ zakonowi BoĪogrobców, czyli Kanoników
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(C.d. ze s. 3)
KoĞcióá z dawnym klasztorem
Miechowitów - obecnie plebanią,
áączy delikatny kruĪganek,wsparty na
arkadach. Pochodzi on z 1724 roku.
Przestronne, jasne, lekkie wnĊtrze
koĞcioáa wypeánia m.in. 12 oátarzy,
chrzcielnica, epitafia, ambona záocona i rzeĨbiona, obrazy i inne przedmioty wyposaĪenia koĞcielnego.
Powierzchnia posadzki (wykonanej
z biaáo-czarnego marmuru karraryjskiego) caáego koĞcioáa wynosi 952 m
kwadratowe. DáugoĞü koĞcioáa ma 49
m. Z kolei wysokoĞü koĞcioáa siĊga 20
m. Sklepienia w koĞciele są Īebrowe,
gwiaĨdziste i krzyĪowe. Prezbiterium
zdobią: duĪych rozmiarów oátarz, stalle z XVIII wieku, nad którymi znajduje
siĊ loggia Lubomirskich. Stalle posiadają baldachim z 20 tablicami, na których widnieją cytaty z Pisma ĝwiĊtego. Zakonników i dobrodziejów
koĞcioáa chowano w krypcie pod posadzką prezbiterium. WejĞcie do niej
pokrywają zabytkowe páyty nagrobne Rafaáa Tarnowskiego i jego Īony
Anny, wykonane z piaskowca. Prezbiterium i nawĊ gáówną dzieli wydatnie
záocony áuk tĊczowy przedstawiający
krucyfiks wsparty na kuli ziemskiej,
z przeáomu XVI i XVII wieku. Wokóá
áuku umocowano wyrzeĨbione narzĊdzia mĊki PaĔskiej.
CzteroprzĊsáową nawĊ gáówną od
naw bocznych oddzielają arkady rozpiĊte na 6 wielobocznych filarach.
Kruchta mieĞci siĊ pod wieĪą, natomiast na piĊtrze znajduje siĊ miejsce

dla chóru koĞcielnego i organy z 1900
roku.
Do zakrystii przylegającej z lewej
strony prezbiterium prowadzą Īelazne
drzwi i ostroáukowy portal z kamienia.
Z zakrystii przez podwójne drzwi
(Īelazne potem dĊbowe) moĪna przejĞü
do skarbca, w którym przechowywane są wartoĞciowe, zabytkowe naczynia liturgiczne: monstrancje z XVII
i XVIII wieku, ornaty, kielichy i inne.
Oátarz gáówny - najokazalszy i najcenniejszy - wykonany w stylu baroku
toskaĔskiego pochodzi z 1693 roku.
Posiada bogatą dekoracjĊ roĞlinną
i figuralną: gáówki anioáków, chmury,
winne grono, otaczające centralną
postaü Chrystusa rozpiĊtego na krzyĪu. Na caáoĞü utrzymaną w ciemnozielonym kolorze, pochodzącą z XVIII w.
skáadają siĊ rzeĨby i figury ĞwiĊtych
oraz inne elementy. Wysoki artyzm
prezentują równieĪ oátarze boczne.
W koĞciele znajduje siĊ spiĪowa
chrzcielnica z 1400 roku - cenny najstarszy zabytek. Ma ona ksztaát kielicha ustawionego na marmurowych
progach. Jej trzon posiada ozdobny
gzyms, pod którym widnieją gotyckie
napisy, herby BoĪogrobców, herby
Leliwa, Topór i NaáĊcz.
Kaplica Grobu BoĪego –
charakterystyka kaplicy
i jej wygląd, styl budowy, wnĊtrze
kaplicy, twórcy i budowniczowie.
Wyjątkowo cennym zabytkiem
koĞcioáa farnego jest replika grobu

Chrystusa z Jerozolimy.
BudowĊ kaplicy BoĪego Grobu
rozpoczĊto w 1697 roku. Prepozytem
konwentu przeworskiego BoĪogrobców byá wówczas ks. Franciszek
Chodowicz. Jest to kaplica w stylu renesansowym, zbudowana na rzucie
kwadratu, z kopuáą na pendentywach
i opatrzona wysmukáą latarnią. Zostaáa konsekrowana w 1727 roku. RóĪni
siĊ od powszechnie stosowanego
w tym czasie typu kaplic gáównie duĪymi rozmiarami oraz podciągniĊciem
wysoko murów w formie drugiej kondygnacji w miejsce bĊbna. Niewątpliwie zawaĪyáa tu chĊü umieszczenia
wewnątrz, na wzór macierzystego
klasztoru w Miechowie, kopii jerozolimskiego Grobu Chrystusa.
Kaplica posiada nastĊpujące wymiary: 13 m dáugoĞci, 12 m szerokoĞci
i 27 m wysokoĞci, licząc do szczytu
wieĔczącej kaplice kopuáy. Na osi arkady wejĞciowej znajduje siĊ páaskorzeĨba oráa z rozpostartymi skrzydáami
i przerzucona girlandą z liĞci dĊbowych. Na koĔcach tej girlandy autor
umieĞciá tarcze herbowe z mitrami ksiĊĪycowymi. Pierwsza z nich to tarcza
z herbem Lubomirskich – ĝredniawa
bez krzyĪa, druga z herbem Czartoryskich – PogoĔ Litewska. Przy Ğcianach bocznych znajdują siĊ dwa oátarze: z lewej strony oátarz Chrystusa
ukrzyĪowanego ze srebrną koroną
z przeáomu XVII i XVIII wieku, z prawej Matki BoĪej Pani Przeworskiej
z XVIII wieku. Ewenementem tego oátarza jest fakt, iĪ posiada on dwie ko-
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rony podarowane od przeworszczan
za dokonane cuda. Oba te oátarze zostaáy odremontowane podczas renowacji kaplicy w 1968 roku. Przy wejĞciu do kaplicy wiszą dwa obrazy
pochodzące z XVI wieku. Pierwszy z
nich przedstawia „ZdjĊcie z KrzyĪa”,
drugi natomiast „ZáoĪenie do Grobu”.
BoĪy Grób w kaplicy przeworskiej
bazyliki zostaá wzniesiony z cegáy. Komora grobowa jest znacznie szersza
od przedsionka. Od strony zachodniej zamyka ją póákolista absyda.
Przedsionek posiada sklepienie krzyĪowe, przy czym jego czĊĞü zachodnia nie jest sklepiona. ĝciany zewnĊtrzne dzieli 14 pilastrów, 10 na
czĊĞci mieszącej wáaĞciwy grób oraz
4 na przedsionku. Pilastry na komorze grobowej są balasowo wybrzuszone, co upodabnia je do kolumn. àączą siĊ one a pomocą profilowanych
arkad zamkniĊtych póákoliĞci. Na Ğcianie zewnĊtrznej Grobu zostaá wkomponowany zloty relikwiarz w ksztaácie krzyĪa jerozolimskiego, który
zawiera kamieĔ z Grobu Chrystusa
w Jerozolimie. W trakcie renowacji zostaá usuniĊty páaski dach nad komora
grobową wraz z wysoką, oĞmioboczną latarnią z balustradą w dolnej czĊĞü
wieĔczona kopuáą.( tekst A. Fluda)
Po Ğmierci w 1846 roku ostatniego czáonka Zakonu BoĪogrobców
w Przeworsku, Kaspra Mizerskiego,
kaplica przez okres nastĊpnych niemal 120 lat byáa praktycznie zapomniana. Dopiero w 1969 roku z inicjatywy ówczesnego Proboszcz, ks.
Praáata Adama Ablewicza, zostaáa
przywrócona do dawnej ĞwietnoĞci.
W pierwszej kolejnoĞci uporządkowano podziemia z grobami ksiąĪąt Lubomirskich. Sprowadzeni z LeĪajska
sztukatorzy odtworzyli wspaniaáe
sztukaterie kaplicy wykonane przez
Fryderyka Baumana. ĝciany kaplicy
zostaáy blichowane, tzn. otynkowane
gipsem alabastrowym.
W trakcie prac renowacyjnych
zostaáa odkryta spod warstwy tynku
polichromia, obejmująca caáą
póánocna ĞcianĊ kaplicy. Pochodzi
ona z 1821 roku i przedstawia
zmartwychwstaáego Chrystusa.
Stanowi piĊkne táo dla Grobu PaĔskiego, podkreĞlając jednoczeĞnie wymowĊ teologiczną Grobu jako miejsca
zmartwychwstania. Polichromia ta jest
dzieáem miejscowego artysty
N. JopiĔskiego.

Prace konserwatorskie
Staraniem ks. praá. Adama Ablewicza, proboszcza parafii w Przeworsku
w latach 1964-1989 Ojciec ĝwiĊty Jan
Paweá II 29 grudnia 1982 roku nadaá
koĞcioáowi Ducha ĝwiĊtego tytuá
bazyliki mniejszej. Sanktuarium BoĪego Grobu w Przeworsku w Roku Jubileuszowym 2000 zostaáo ustanowione
przez biskupa diecezji przemyskiej
ks. Józefa Michalika koĞcioáem
stacyjnym.
W styczniu 2000 roku oátarz gáówny zostaá poddany gruntownej konserwacji, która trwaáa ponad rok. CzteroprzĊsáową nawĊ gáówną oddziela od
prezbiterium bogato záocona tĊcza,
której centralnym punktem jest barokowy krucyfiks wsparty na kuli ziemskiej; po obu stronach zawieszono
narzĊdzia MĊki PaĔskiej. DziĊki staraniom obecnego ks. Proboszcza Stanisáawa Szaáankiewicza áuk ten zostaá
poddany gruntownej renowacji, dziĊki czemu odzyskaá pierwotny blask.

Podczas prac remontowych w 2003
r. natrafiono na trzy páyty nagrobne:
Rafaáa z Tarnowa, jego Īony Anny
z Szamotuá oraz Michaáa MuĪyáy
z Buczacza, herbu Awdaniec. PóĨniej
odkryto jeszcze jedną páytĊ, ale nie
zdoáano ustaliü, dla jakiej osobistoĞci
zostaáa wykonana. Wszystkie cztery
zostaáy wykonane z bryá piaskowca
i wapienia, kaĪda waĪy ponad 1200 kg.
Na páytach widnieją ikonograficzne
postaci zmaráych, herby rodowe
i inskrypcje w minuskule gotyckiej.
Unikat na terenie Polski poáudniowo
– wschodniej.
Sanktuarium Grobu PaĔskiego
w Przeworsku jest stosunkowo maáo
znane. Kult MĊki PaĔskiej byá bardziej
popularny w dawnych latach, a obecnie jest jakby mniej uwypuklany. Jednak warto zapoznaü siĊ z opisem Sanktuarium Grobu PaĔskiego, a moĪe
i nawet kiedyĞ odwiedziü to miejsce.
opr. na podstawie
stron internetowych
ks. Tomasz Grzywna
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33 Niedziela zwykáa – 19.11.2006 r.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe za zmaráych z wypominków odprawimy dziĞ
o godzinie 17:30.
2. Z tydzieĔ UroczystoĞü Chrystusa Króla, odpust w parafii pod tym
wezwaniem. Jest to ostatnia niedziela w roku liturgicznym. W naszym
koĞciele, po sumie, bĊdzie wystawienie NajĞwiĊtszego Sakramentu
podczas którego odmówimy akt poĞwiĊcenia rodzaju ludzkiego NajĞwiĊtszemu Sercu Jezusowemu. Z tej
okazji bĊdzie moĪna zyskaü odpust
zupeány pod zwykáymi warunkami.
3. W zakrystii znajdują siĊ juĪ Ğwiece na stóá wigilijny. ĝwiece te rozprowadzamy w ramach Wigilijnego
Dzieáa Pomocy Dzieciom. Dzieci

z naszej parafii równieĪ korzystają
z tej formy pomocy gáównie w czasie
wakacji. Jest to ofiara, choü podaje siĊ
cenĊ piĊciu záotych.
4. W dniu dzisiejszym osoby gáuchonieme z rejonu Sanoka bĊdą zbieraáy
ofiary do puszek. Zebrane pieniądze
zostaną przeznaczone na pomoc w zakupie aparatów sáuchowych oraz na
stypendia dla dzieci uczących siĊ
w szkoáach specjalnych w Krakowie
i PrzemyĞli. RównieĪ czĊĞü tych
Ğrodków bĊdzie przeznaczona na doinansowanie wyjaĪdu i pobytu na
rekolekcjach adwentowych dla osób
niesáyszących, które odbĊdą siĊ
w Jarosáawiu.

Zapisy tylko do 30 listopada! Udziaá
w przygotowaniach
jest obowiązkowy!
Kontakt: ks. Rafaá ĝliwa tel. 606458417

Intencje w tygodniu
20-26.11.2006 r.
Poniedziaáek, 20.11
6.30 w intencji chorych i cierpiących.
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. Ğm.
Wtorek, 21.11
6.30 .........................................................
7.00 + Anna 24 r. Ğm.
7.30 + Stefania i Wiesáaw Sobolscy oraz
+ Janusz.
8.00 + Maria, Tadeusz, Kazimierz.
9.00 w intencji Klubu Seniora „Sanoczanie” o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe
dla czáonkiĔ.
18.00 1. + Zofia (greg.).
2. + Maria (greg.).
3. dziĊkczynno-báagalna od mieszkaĔców
ul. Heweliusza, klatka 8.
ĝroda, 22.11
6.30 + Maria (greg.).
7.00 + Zofia (greg.).
7.30 + Wiesáaw 16 r. Ğm.
8.00 + Jan, Anna.
18.00 1. + Jan, Paulina.
2. + Weronika, Stanisáaw Prusiecki.
3. o rozwiązanie trudnego problemu.
Czwartek, 23.11
6.30 ...................................................
7.00 + Maria (greg.).
7.30 ++ Siostry z RóĪy Ğw. Faustyny.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Zofia (greg).
2. o zdrowie dla Maágorzaty.
3. + Antoni, Zofia, Roman, Maria, Jan.
Piątek, 24.11
6.30 .........................................................
7.00 ++ bracia z róĪy Ğw. Judy Tadeusza.
7.30. + Maria (greg.)
8.00 .........................................................
18.00 1. + Kazimiera 4 r. Ğm.; + Jan 65 r.
Ğm.
2. + Marcin Iwaniuk 1 r. Ğm.
3. za dusze w czyĞücu cierpiące.
Sobota, 25.11
6.30 + Maria (greg.).
7.00 + ElĪbieta i Marian (1 r. Ğm.)
Wojtusik.
7.30 ++ z rodziny oraz + Katarzyna.
8.00 + Katarzyna.
18.00 1. + Marcin Iwaniuk 1 r. Ğm., Katarzyna, Szymon.
2. + Stefan.
3. + Aniela, Michaá.
Niedziela, 26.11
6.30 o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe
dla Stanisáawa.
8.00 .........................................................
9.30 za parafian
11.00 + Katarzyna, Józefa, Anna, Jan.
12.30 + Jan.
16.00 o báogosáawieĔstwo BoĪe dla Ingi
i Gerta.
17.30 – róĪaniec za zmaráych.
18.00 + Maria (greg.).
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Patron dzieá dobroczynnych

WstĊp
Nieáatwo jest napisaü historiĊ
instytucji czy stowarzyszenia, tym bardziej z okazji jubileuszu, kiedy wiele
osób staáo u początków powstawania.
Z jednego wzglĊdu to moĪe uáatwiü
sytuacjĊ, kiedy Īyje tak wielu Ğwiadków, ale czĊsto są to wspomnienia fragmentaryczne, osobiste, które niewątpliwie mają wielkie znaczenie, ale nie
w peáni ujmują zagadnienie. Dlatego,
kiedy przygotowujemy siĊ do skromnego raczej jubileuszu, bo istnienia od
piĊtnastu lat w naszym mieĞcie Towarzystwa Pomocy im. ĝwiĊtego Brata
Alberta, to zdajemy sobie sprawĊ
z niemoĪliwoĞci dostrzeĪenia i ujĊcia
wszystkiego czy wszystkich ludzi, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili
siĊ do jego rozwoju i funkcjonowania..
Jubileusz, aczkolwiek moĪe wydawaü
siĊ skromnym, to jednak wpisaá siĊ on
gáĊboko w panoramĊ naszego miasta,
dziĊki czemu wiele osób bezdomnych,
inwalidów, pozbawionych Ğrodków do
Īycia, naleĪytej opieki, znajduje dach
nad gáową, fachową opiekĊ medyczną czy ciepáą strawĊ. W placówkach
naleĪących do Towarzystwa wielu
odnajduje siebie, wielu ma moĪliwoĞü
dokonania gáĊbokiego rachunku sumienia z dotychczas przebytej drogi.
Dla wielu Towarzystwo jest Īyciową
szansą. Kiedy przyglądamy siĊ dokonaniom Towarzystwa w ciągu piĊtnastu lat istnienia, to dostrzegamy
ogrom pracy jaki zostaá wykonany
przez stosunkowo niewielką grupĊ lu-

dzi, zapaleĔców, którzy nie szukając
wáasnych korzyĞci, starają siĊ nieĞü
pomoc potrzebującym. Czasem trzeba
byáo tylko przysáowiowej iskry zapalnej, aby uruchomiü wielkie zasoby
ludzkich serc i umysáów spieszących
potrzebującym. Zakres Ğwiadczenia
dobroczynnoĞci jest olbrzymi. Zgodnie z zasadą wyznawaną przez ĞwiĊtego Patrona, Brata Alberta (Adama
Chmielowskiego), nie wystarczy zatroszczyü siĊ o warunki materialne,
bytowe, ale trzeba takĪe zwróciü uwagĊ na sprawy duchowe. W tej kwestii
Towarzystwo troszczy siĊ równieĪ
naleĪycie o formacjĊ duchową, aby
przez troskĊ o byt materialny nie zaniedbaü spraw duchowych. Towarzystwo nie zacieĞnia swojej dziaáalnoĞci
tylko do mieszkaĔców Sanoka czy
wĊdrujących bezdomnych i gáodnych,
ale swoim spojrzeniem obejmuje szersze krĊgi potrzebujących wsparcia.
Towarzystwo nie mogáoby rozwijaü
tak szerokiej dziaáalnoĞci, gdyby nie
wsparcie finansowe páynące z róĪnych
Ĩródeá, za co w tym miejscu trzeba záo-

Īyü sáowa szczególnego uznania
i wdziĊcznoĞci oraz podziĊkowania
wszystkim ofiarodawcom, tym
bardziej, Īe zamierzeĔ na przyszáoĞü
jest wiele.
PragnĊ takĪe podziĊkowaü tym
wszystkim, którzy mają udziaá w powstaniu tego opracowania, a wiĊc
p. Stanisáawowi Rocha za stronĊ techniczną, Mateuszowi Kobiaáce za dostarczenie zdjĊü, pani prezes Wandzie
Wojtuszewskiej za cenne informacje,
a takĪe osobom z poszczególnych
agend Towarzystwa.
KoĔcząc ten krótki wstĊp ĪyczĊ Towarzystwu, aby w jego szeregach nie
brakowaáo nigdy ludzi dobrej woli,
ludzi szlachetnych serc i umysáów, ludzi wraĪliwych na ludzką biedĊ i chĊtnych do niesienia pomocy. To krótkie
opracowanie niech bĊdzie rodzajem
podsumowania dziaáalnoĞci Towarzystwa w ciągu tych piĊtnastu lat i zachĊtą do dalszej, wytĊĪonej pracy
z BoĪym báogosáawieĔstwem, pod
opieką Ğw. Brata Alberta.
(C.d. na s. 8)
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(C.d. ze s. 7)
1. Patron dzieá dobroczynnych
KaĪda organizacja, stowarzyszenie, towarzystwo, zanim rozpocznie
swoją statutową dziaáalnoĞü, musi zakreĞliü plan swojego dziaáania i obraü
patrona, na którym moĪna bĊdzie siĊ
wzorowaü. Towarzystwo Pomocy im.
ĝwiĊtego Brata Alberta, juĪ w samym
tytule ma jasno zakreĞlony plan pracy
i wielkiego Patrona, do którego moĪna siĊ bĊdzie odwoáywaü. MoĪna o nim
powiedzieü, Īe nie tylko sam czyniá
dobro, ale moĪna go takĪe obwoáaü
patronem dzieá dobroczynnych. Opierając siĊ na „Kronice z Īycia i dziaáalnoĞci Koáa ĝw. Brata Alberta w Sanoku” począwszy od roku 1991, moĪna
powiedzieü o nim bardzo wiele, choü
początkowe wiadomoĞci są bardzo
skromne. Dowiadujemy siĊ, Īe nazywaá siĊ Adam Chmielowski, ur.
20.08.1845 roku, Īe zanim zostaá malarzem „byá rycerzem, powstaĔcem ofiarującym siebie OjczyĨnie”. W tym niewielkim fragmencie Īyciorysu jest
podkreĞlony jego rys patriotyczny.
Kronika ma to do siebie, Īe nie mówi
o szczegóáach, ale ukazuje prawdĊ
w wielkim skrócie, stąd dowiadujemy
siĊ, Īe „oddaá siebie czáowiekowi,
w nim bowiem odnalazá to wszystko
co promieniuje w obrazie „Ecce
Homo”. Spotykając Jezusa, spotkaá
czáowieka, a spotykając czáowieka
spotkaá Jezusa – Czáowieka i Chrystusa – Boga”. To wielka synteza piĊknie
ujĊta, bo trafnie oddająca duchowoĞü
Ğw. Brata Alberta. Jest to zapewne nawiązanie do wielorakich wypowiedzi
ks. kardynaáa Karola Wojtyáy, a potem Jana Pawáa II Wielkiego. Widzimy
ten wspominany obraz, Adama jako
artystĊ malarza, z dumnym, gáĊbokim
spojrzeniem oraz Brata Alberta w niewygodnym habicie, który zaáoĪyá

w roku 1887. Są to gáówne etapy jego
duchowego przeobraĪania siĊ. Wielce przydatnym dla peániejszego poznania Īycia i dziaáalnoĞci naszego Patrona, jest artykuá p. Zofii Baáka, z lutego
– marca 1990 roku, pochodzący najprawdopodobniej z „PosáaĔca Serca
Jezusowego”, zatytuáowany „Po kanonizacji Brata Alberta”. Autorka,
odwoáuje siĊ do miáosiernego Samarytanina, który udzieliá pomocy czáowiekowi znajdującemu siĊ w bardzo
trudnej sytuacji, co jest „wymowną
lekcją miáoĞci, miáosierdzia i odpowiedzialnoĞci”. Z caáą gáĊbią i wnikliwoĞcią teologiczną Autorka oddaje istotĊ posáugi samarytaĔskiej w ciągu
wieków KoĞcioáa. Posáuga dla drugiego czáowieka wymaga „niekiedy ofiary i wyrzeczenia, ale (…) prowadzi na
szczyt POĝWIĉCENIA I MIàOĝCI”.
Te dwa sáowa pisane duĪymi literami
najtrafniej oddają istotĊ posáugi Ğw.
Brata Alberta. Zrezygnowaá on
„z barwnego Īycia”, „Īyciowych atrakcji”, kariery, a obraá sáuĪbĊ czáowiekowi pogardzanemu, z marginesu spoáecznego, z najniĪszego szczebla
drabiny spoáecznej. Staá siĊ „sáugą dla
sáug”. Byáa „to dobroü wynikająca
z miáoĞci i odpowiedzialnoĞci, bo Īycie bez wartoĞci ewangelicznych – to
Īadne Īycie. To záuda i pustka oraz namiastka rzeczy pozornie przyjemnych.
Gáos Chrystusa wskazaá mu kierunek
drogi. Wybraá sam! Wybraá zgodnie
z gáosem sumienia, wybraá sáuĪbĊ dla
ubogich i takim siĊ staá. Zostaá ich bratem, dzieliá odtąd z nimi swój i ich los.
(…). Wybraá Ğwiadomie, wáaĞnie tych
odsuniĊtych z Īycia, przekreĞlonych
Īyciowo, wybraá – aby dla nich Īyü,
dnie im sáuĪyü i z nimi na co dzieĔ byü!
Wybraá ich ból i wybraá ich opuszczenie”. Autorka przez wielokrotne powtarzanie wybraá, uwraĪliwia nas na
wielką i Ğwiadomie podjĊtą odpowie-

dzialnoĞü za drugiego czáowieka. PodkreĞla tym samym jego gotowoĞü do
niesienia pomocy, a takĪe jego ofiarĊ
i poĞwiĊcenie. W imiĊ miáoĞci do czáowieka, wybiera najwiĊkszą MIàOĝû!
W takiej sytuacji niknie egoizm,
a rodzi siĊ altruizm, drugi czáowiek,
niechciany i niekochany. W przypadku Brata Alberta byáa to miáoĞü bardzo dojrzaáa. Puentując swoje wywody, Autorka pisze: „Jest zatem dla nas
Brat Albert Chmielowski ZNAKIEM
CZASÓW i nie wolno nam zrezygnowaü z tego ZNAKU. Trzeba byü dobrym jak chleb – tak, by tego chleba
dla wszystkich starczyáo, by nie brakáo zwáaszcza tym, którzy zgubili siĊ
w chaosie wáasnego cierpienia i wáasnego bólu”. ĝw. Brat Albert ukazuje
swoim Īyciem, Īe bliĨniego trzeba kochaü nie tyle sáowem, co czynem miáoĞci. Jego Īycie to praktyczna lekcja miáoĞci i poĞwiĊcenia. Trzeba równieĪ
zauwaĪyü, Īe motywacja miáoĞci czáowieka najbardziej opuszczonego, zaniedbanego, jest na wskroĞ biblijna,
opierająca siĊ na sáowach: JeĞliby ktoĞ
mówiá: „MiáujĊ Boga”, a brata swego
nienawidziá, jest káamcą, albowiem kto
nie miáuje brata swego, którego widzi,
nie moĪe miáowaü Boga, którego nie
widzi (1 J 4,20).
Gdyby kronikarz zapisujący te sáowa poprzestaá tylko na tych informacjach dotyczących osoby ĝwiĊtego
Patrona, to okazaáoby siĊ to niewystarczające. Trzeba zauwaĪyü, Īe na
temat Brata Alberta jest mowa przy
wielu okazjach. NajczĊĞciej dzieje siĊ
to w czasie Mszy ĞwiĊtych sprawowanych w Schronisku – Domu dla
Inwalidy Bezdomnego czy w innych
koĞcioáach, jak w Olchowcach i w sanockiej farze. Wiele na temat ĝwiĊtego moĪna byáo usáyszeü kaĪdego roku
z okazji rocznicy powstania Koáa, rekolekcji, dni skupienia, okolicznoĞciowych spotkaĔ, a takĪe z okazji ĞwiĊta
patronalnego – 17 czerwca. Poznawaniu Īycia i dziaáalnoĞci naszego Patrona sprzyjaáy równieĪ pielgrzymki,
gáównie do relikwii Ğw. Brata Alberta,
do Krakowa, do koĞcioáa „Ecce
Homo”, inauguracja Schroniska dla
Bezdomnych (21.08.1993), otwarcie
Domu Opieki Spoáecznej (06.08.1997),
nauka pieĞni jemu poĞwiĊconych,
a takĪe filmy. Prelekcje na temat naszego Patrona gáoszono nawet w wiĊzieniu, gdzie p. Zofia Baáka, wygáosiáa
odczyt pt. „Brat Albert wĞród bied-
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nych i zagubionych” (31.03.1993).
12 listopada, 1994 roku, z okazji piątej
rocznicy kanonizacji Brata Alberta, patrona Towarzystwa, w koĞciele parafialnym w Olchowcach, zostaáa odprawiona uroczysta Msza ĞwiĊta, podczas
której dokonano aktu zawierzenia bezdomnych i caáego Towarzystwa
w opiekĊ Matki NajĞwiĊtszej, a gáówna uroczystoĞü tej samej treĞci odbyáa
siĊ na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu, gdzie MszĊ ĞwiĊtą
celebrowaá i kazanie wygáosiá
ks. bp Edward Frankowski.
25 sierpnia 1995 roku, w „Tygodniku Sanockim” ukazaá siĊ artykuá autorstwa (maga), „Uczcili dobrego wariata”. Tym mianem okreĞliá Adama
Chmielowskiego Stefan ĩeromski
w „Nawracaniu Judasza”. Rok 1995 byá
obchodzony jako 150 rocznica urodzin
tego wielkiego Polaka. Byá to Rok AlbertyĔski. Nie uszedá on zapomnieniu
i w Sanoku, w Towarzystwie. Z tej okazji odbyáy siĊ znaczne uroczystoĞci
z udziaáem zamiejscowych i zagranicznych goĞci oraz miejscowych wáadz
cywilnych i koĞcielnych. UroczystoĞci miaáy miejsce w Sali Herbowej UrzĊdu Miasta oraz w koĞciele Przemienienia PaĔskiego, gdzie zostaáa
odprawiona uroczysta Msza ĞwiĊta.
Byáa wiĊc kolejna okazja, aby gáĊbiej
poznaü Īycie i dziaáalnoĞü ĝwiĊtego
Brata. W tym miejscu trzeba zauwaĪyü, Īe w tutejszej Ğwiątyni znajduje
siĊ witraĪ ufundowany w roku 1994
przez p. Janusza Stachowicza, ukazujący Ğw. Brata w otoczeniu biedaków
i áamiącego dla nich chleb.
Poznawaniu osoby Ğw. Brata
Alberta sprzyjaáa takĪe prasa, gáównie
katolicka. W Archiwum Towarzystwa
znajdują siĊ artykuáy poĞwiĊcone
osobie i dzieáu Adama Chmielowskiego, jak choüby autorstwa o. Stefana
Filipowicza, jezuity oraz s. Magdaleny
Kaczmarzyk1 .
W dniach od 17 – 18 lutego 2006
roku, w Krakowie, w koĞciele „Ecce
Homo”, odbyáo siĊ spotkanie ksiĊĪy
kapelanów Towarzystwa Pomocy
im. Ğw. Brata Alberta. Temu spotkaniu
przewodniczyá ks. praáat Bronisáaw ĩoánierczyk. Nasze Koáo reprezentowaá ks.
Paweá Prajsnar, wikariusz parafii Przemienienia PaĔskiego. W dniu 27 lutego tegoĪ roku podzieliá siĊ on z mieszkaĔcami Domu Inwalidy Bezdomnego
na temat osoby i dzieáa ĞwiĊtego
Patrona. Byáa wiĊc kolejna okazja,

aby jeszcze gáĊbiej poznaü BiedaczynĊ z Krakowa2 .
Po tym, choüby skrótowym zapisie, moĪna powiedzieü, Īe Ğw. Brata
Alberta – Adama Chmielowskiego
moĪna okreĞliü mianem patrona dzieá
dobroczynnych.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
1 S. Filipowicz, Brat Albert oraz M.
Kaczmarzyk, Urodziá siĊ w Igoáomii,
w: „Niedziela”, 24(95), s. 8 n. Podobne
artykuáy ukazujące osobĊ i dzieáo Ğw.
Brata Alberta moĪna byáo spotkaü
w gazetce parafialnej „Gáos Ziemi
Sanockiej”, wydawanej przez parafiĊ
Ojców Franciszkanów oraz Przemienienia PaĔskiego, jak choüby: A. Skiba, DáoĔ peána dobroci, nr 65, z dnia
17.06.2001, s. 3 i 6; W. Wojtuszewska,
ĝw. Brat Albert – Kalendarium. ĝwiĊty Ojcze ubogich – nachyl nam wiĊcej
nieba, nr 68, z dnia 8.07.2001, s. 5; H.
WiĊcek, Byü dobrym jak chleb, nr 79,
z dnia 23.09.2001, s. 3; Kronikarz, ĝwiĊto Patrona, w: „Niedziela”, nr 29, z dnia
18.07.2004, s. VIII; B. Brukwicki, Zobaczyü „Alberta”, w: „Niedziela”, tak-

Īe nr 29, z dnia 18.07.2004, s. VIII.
Mimo, Īe niektóre z tych artykuáów
bardziej podsumowują dziaáalnoĞü
Towarzystwa, to jednak zawsze w jakiĞ sposób nawiązują do osoby Ğw.
Patrona. TakĪe i w „Tygodniku Sanockim” moĪna byáo spotkaü wiele artykuáów, które ukazują osobĊ i dzieáo Ğw.
Brata, jak choüby: 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 PaĔstwowym Domu Dziecka,
wigilii klasztornej i w Areszcie ĝledczym, czytamy takĪe o wigilii w Domu
Opieki Spoáecznej przy ul. Rymanowskiej, a przygotowanej dla ludzi chorych i w starszym wieku. To teĪ dzieáo
i duch Ğw. Brata Alberta. Ducha albertyĔskiego oddaje artykuá (drm) Wigilia u „Albertów”, w: „Nowiny”, z dnia
22.12.1998, s. 12. Z okazji srebrnego
jubileuszu Towarzystwa, pod redakcją Emila Jurkiewicza i Janusza Wojewody, zostaá wydany album ĝw. Brat
Albert – idea Īywa, gdzie moĪna znaleĨü ciekawe artykuáy dotyczące osoby Ğw. Patrona.
2 P. Prajsnar. ĝwiĊty Brat Albert
Chmielowski, w: „Góra Przemienienia”,
z dnia 26.02.2006, s. 12.
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„OdnajdĊ Twój grób
Piásudczyku”
(C.d. z poprzedniego numeru)
WiedeĔ, 30.IX.1913.
Kochani Rodzice!
Przyjechaáem na dworzec póánocny o g.7 min.7, zaraz wsiadáem do
tramwaju i zapáaciwszy z przesiadaniem 16 h byáem w fabryce, zostawiáem u portyera torbĊ, poszukaáem
mieszkania i znalazáem je o 3 min.
drogi od fabryki, u Niemki (Marie
Freüdensprung). Zgodziáem siĊ tak:
áóĪko z poĞcielą 2,40 K tygodniowo,
rano kawa i chleb 24 h osobno; przeniosáem walizĊ i o godzinie 9,30 zgáosiáem siĊ do dyrekcji fabryki. Julek

Julian GorgoĔ (pierwszy z lewej)
w Wiedniu – w tle Katedra Ğw.Karola
Boromeusza.

W dniu 15 paĨdziernika 1913 zgáasza siĊ do Związku Strzeleckiego Polskiego w Wiedniu (szeregowy, stan
sáuĪby Nr 19. Szkoáa Podoficerska I.
Komendant „SáoĔ”), gdzie pozostaje
do 23 marca 1914r.
Po kilku miesiącach pracy, wskutek znacznego zmniejszenie siĊ zarobków tygodniowych, kontaktuje siĊ telefonicznie z Janem Boguckim
w Chrzanowie celem powrotu we wáasne strony. Z koĔcem marca 1914r. rozlicza siĊ w fabryce i wieczorem wyjeĪdĪa do Chrzanowa, gdzie podejmujĊ
pracĊ w Fabryce Maszyn nĪ.chem.
Wincentego Boguckiego.
Melduje siĊ u Komendanta w To-

warzystwie ”Strzelec” w Chrzanowie,
gdzie obejmuje komendĊ nad sekcją.
Od maja do czerwca uczestniczy
w intensywnych üwiczeniach strzeleckich na obszarze: Páaza-LibiąĪChrzanów-Trzebinia.
A koĔcem czerwca: „poróĪnienie
siĊ z kierownikiem warsztatu Janem
Boguckim z powodu uszkodzonego
noĪa przy noĪycach do ciĊcia Īelaza.
Oferta z Poldihütte na nowy nóĪ
K.3,40. Wypowiedziaáem pracĊ.”
(fragm.notatek J.G.).
Julian wyjeĪdĪa do Krakowa. Odwiedza inĪ. Maciejowskiego w Krakowskiej Fabryce Ski Akc. L.Zieleniewski. W konsekwencji tego
spotkania – 5 lipca, po wczeĞniejszym
rozliczeniu siĊ z J.Boguckim, staje do
pracy w biurze technicznym firmy
L.Zieleniewski na Grzegórzeckiej.
I tak, po dáugiej i Īmudnej drodze,
jaką ma za sobą, 23-letni Julian
rozpocznie wkrótce nową wĊdrówkĊ,
lecz ta – bĊdzie o wiele dáuĪsza
i trudniejsza.
25 lipca melduje siĊ w Krakowskim
Związku Strzeleckim, 27 lipca zostaje
zmobilizowany jako strzelec w Krakowskich Oleandrach, a 4 sierpnia zarejestrowany jako Strzelec, który wstąpiá do Legionów Polskich – przydziaá:
I Kompania IV Baon 1 p.p.
PozwolĊ sobie przytoczyü fragmenty osobistych zapisów Juliana
Gorgonia z tych pamiĊtnych dni:
„Dnia 4 sierpnia 1914 porzuciáem
zajĊcia u Zieleniewskiego i poĪegnawszy rodziców – zgáosiáem siĊ na sáuĪbĊ staáą w Oleandrach. Nazajutrz peániĊ wartĊ w lokalu ‘Polskiego Skarbu
Wojskowego’.
8 sierpnia. Przegląd na Báoniach
krakowskich; 715rano wymarsz z Oleandrów na Krzeszowice w sile 12 kompanii. Przemijający smutek. Zapaá.
ĩywe rozprawy na temat przyszáych
walk. Niezadowolenie z powolnego
marszu. /„JuĪ – podoficer trzymający
takt na czole”/ ĝpiewamy niezmordowanie. Godzina 2 po poáudniu – Krzeszowice – 26 kilometrów. Nocleg
w angielskiej ujeĪdĪalni Potockich.
9 sierpnia. „Otrzymacie karabiny!
– Hurra!! – a jakie? model 90 czy 95? –
a w czem áadunki bĊdziem nosili? –

w plecakach? – a ja nie mam plecaka...
ja nie mam pasa, na czem przyczepiĊ
bagnet?... Pod szkoáą: Manlichery –
nowe czy stare? – Wiara! podobno
Werndle dostajemy!... jedni w Ğmiech
drudzy siĊ oburzają... Tak! tak! Werndle! PrzeraĪenie. – Co? ja nie przyjmujĊ! – woáa jeden i drugi – cóĪ to? Kadrówka dostaáa Manlichery, a my od
macochy?... itd.
Werndle humor skosiáy zupeánie.
KaĪdy, obracając na wszystkie strony
otrzymaną broĔ – wydziwia niemoĪliwie.
– Na Īaby z tem iĞü! – a gdzie pasy?
na sznurku bĊdziem nosili? a gdzie
bagnet? – Oficerowie starają siĊ uspokoiü zawiedzionych i przemawiają do
ambicji: CóĪ to? tchórz was oblatuje,
Īe Moskal bĊdzie miaá 5 kul w karabinie, a wy tylko jedną?! ale wiedzcie,
Īe to nadzwyczaj celne karabiny – trafny strzaá to zaleta; a jaki kaliber! jak
u armaty. NastĊpuje uspokojenie. To
nie! zdobĊdziemy moskiewskie!.
Wszyscy biorą broĔ na ramiĊ i maszerują do koszar. Widok caáego lasu
lĞniących w sáoĔcu luf – rozwesela.
‘LĞni polska broĔ – jak záotych
káosów fal!...’ – grzmi pieĞĔ, a radoĞü
rozpiera piersi.
10 sierpnia. W poáudnie wymarsz
przez Paczoátowice ku granicy Królestwa. Pogoda przeĞliczna. Z daleka
widaü sáupy graniczne. – Sáupy! –
precz! – obaliü, wyrwaü... Niebawem
caáa kompania zanosi do komendanta: ‘My – chcemy – sáupa – my – chcemy – sáupa!’ – rozbrzmiewa zgodny
chór.
Niezadáugo zachodzimy w dolinĊ
i zatrzymujemy siĊ u jakiegoĞ strumyka. ‘Hurra!’ – to strumieĔ graniczny –
kilkanaĞcie kroków i jesteĞmy w Królestwie. ‘Paszporty w porządku?’ –
sáychaü gáos komendanta. W odpowiedzi rozlega siĊ suchy trzask
sprawdzanych zamków u karabinów
i rozlega siĊ:
- Hej strzelcy wraz! nad nami orzeá
biaáy
- A przeciw nam Ğmiertelny stoi wróg
- Niech z naszych strzelb piorunne
zagrzmią strzaáy
.....
Nastrój niemal uroczysty. Oczy
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báyszczą, a w sáowach przebija wzruszenie. WiĊc to tak... to juĪ!... MyĞl
tonie w marzeniach o bohaterskich
bojach, o zwyciĊstwach lub ofiarnej
mogile na tej drogiej ziemi. A oto maáa
wioska, jak siĊ nazywa? – nie ma kogo
zapytaü, drzwi szczelnie pozamykane;
gdzieniegdzie zza wĊgáa wyglądają
ostroĪnie twarze. Jedni z nas dziwią
siĊ – drugich to rozĞmiesza, a jeszcze
innych gniewa. ‘Co to za wieĞ?’ – ‘Racáawice!’ – odpowiada jakaĞ wystraszona staruszka – I cóĪ to? boicie siĊ
nas?... – na dĨwiĊk polskiej mowy jej
twarz rozjaĞnia siĊ. –‘Heno! któz by
siĊ to wojska nie baá’...
Spoczynek. – W kozáy broĔ! –
rynsztunek záóĪ! Jedni wyciągają siĊ
z rozkoszą na trawie, inni oglądają z
ciekawoĞcią obok znajdujące siĊ zabudowania rosyjskiej straĪy pogranicznej; kucharze krzątają siĊ Īwawo
przy kotáach. Ustronie – oĪywiáo siĊ.
Godzina 730 wieczorem, wymarsz w
kierunku Przegini. Przecinamy caáą
sieü strumieni, rowów i strumyczków.
Teren báotnisty. Przeprawiamy siĊ juĪ
to dwójkami, juĪ to gĊsiego, klnąc na
moskiewskie porządki, co siĊ zmieĞci.
Zmachani okrutnie przybywamy póĨną nocą (1015) do Przegini. Po krótkim
odpoczynku ruszamy dalej. Droga
nadzwyczaj przykra; dopóki ksiĊĪyc
przeĞwiecaá zza chmur – száo siĊ jako
tako, lecz niebawem weszliĞmy na drogĊ leĞną peáną wyboi i kamieni. OgarnĊáa nas ciemnoĞü nieprzenikniona.
Szedáem dáugo oryentując siĊ plecami
mojego poprzednika, a droga stawaáa
siĊ coraz uciąĪliwszą. – KiedyĪ ten
przeklĊty las siĊ skoĔczy... wtem z czoáowych szeregów dobiega nas okrzyk,
niby podziwu, niby radoĞci. Las siĊ
rozrzedza i nasze szeregi wychodzą na
jasno oĞwietloną ksiĊĪycem drogĊ
wijącą siĊ wĞród jakiejĞ czarodziejskiej
doliny. To Skaáa w Ojcowie. Fantastyczne zwaliska dziwny urok wywieraáy na mnie i moich towarzyszy. Po
okrzyku zdumienia nastąpiáo jakby
oniemienie, a tylko miarowy odgáos
marszu przerywaá ciszĊ. Niedáugo.
Wnet zabrzmiaáy potĊĪne pieĞni, a skaáy Ğpiewaáy z nami.
Byáa godzina 1-sza w nocy. Na
ogromnym placu u stóp jakiegoĞ zamku rozáoĪyliĞmy siĊ do noclegu. Lecz
nikt nie spaá. Caáą noc páonĊáy ogromne ogniska szczelnie opasane pierĞcieniem máodzieĪy, której serca bodaj nie
wiĊkszym ogniem gorzaáy.”

14 sierpnia - Bitwa pod Brzegami;
25 sierpnia Julian GorgoĔ zostaje mianowany kapralem (wniosek mjr.Tadeusza Wyrwy, mianowanie zatwierdzone przez ppák.Leona Berbeckiego
komendanta 2ps.I Brygady 5pp.L.P.
20-23 wrzeĞnia - Bitwa pod Czarkową
i Winiarami. Kolejny fragment notatek Juliana Gorgonia:
„25 wrzeĞnia - UjĞcie Jezuickie.
DziesiĊciu zabitych – 14 rannych. To
byáy straty naszego batalionu w ostatnich walkach. ĩaáoba byáa równieĪ
w pierwszym baonie, tamci ponieĞli
straty pod Korczynem. Z ognia wyszáa szczĊĞliwie kompania druga,
która broniáa Ksan, pomimo Īe zasypywano ten oddziaá gradem szrapneli
i granatów. W poáudnie ze wszystkich
kompanii wysáano oddziaáy reprezentacyjne na pogrzeb ofiar do GrĊboszowa. Oddziaáy austryackie i wĊgierskie
przysáaáy takĪe deputacyĊ, aby wraz z
nami oddaáy honory polegáym bohaterom, którzy ginĊli z okrzykiem na
ustach: ‘Jeszcze Polska nie zginĊáa!!...’
– Po naboĪeĔstwie w miejscowym koĞciele oddziaáy ustawiáy siĊ na cmentarzu. Otwarty grób otoczyáa starszyzna; austryacka w záotych koánierzach
i nasza skromna, szara... Wzruszająca
to byáa uroczystoĞü. Nad grobem przemówiá kapelan puákowy w prostych
i twardych sáowach... zagrzmiaáa salwa... a ponury áoskot spadającej grudy przytáumiáa pieĞĔ: ‘Jeszcze nie zginĊáa...’ Za chwilĊ umilká miarowy
odgáos kroku oddalających siĊ szeregów, a sáoĔce sáaáo Īywe, gorące promienie na wielką ĞwieĪą mogiáĊ.
26 wrzeĞnia - Siedliszowice. JuĪ
wczoraj przenieĞliĞmy kwatery do Lubiczka. Nie mamy jeszcze wyznaczonego dziaáania. PróĪnujemy, a tylko
nasza kawalerya w robocie. Ale! proszĊ widzieü naszego uáana, tak jak siĊ
teraz prezentuje! PiĊkne wysokie uáan-

ki, u mundurów ciemno czerwone wyáogi... a postawa Īywcem wyciĊta
gdzieĞ z Sienkiewicza. Doprawdy, piechota ma powód do zazdroĞci, a oni
nas szaraków traktują z góry... no! nie
dziw, bo siedzą na koniach. Stara wiara strzelecka ma jeszcze u nich jaki taki
respekt, ale legionistów, to tych wszyscy traktują jeszcze ‘per nogam’.
WáaĞnie dziĞ po poáudniu, gdy
otrzymaliĞmy nowe páaszcze – wybraáem siĊ z ob. Lechem i Kleparskim
w odwiedziny do Legionistów obozujących w Siedliszowicach. Zaopatrzeni w odpowiednie przepustki, zwiedziliĞmy po drodze umocnienia obronne,
przeciw spodziewanej inwazyi rosyjskiej. Na olbrzymiej przestrzeni wyciĊto wszelkie drzewa i zaroĞla, porobiono rowy strzeleckie, poprzeciągano
druty kolczaste, powyznaczano odlegáoĞci strzaáu, a wszĊdzie znaü byáo
gorączkowy rozmach pracy.
Legionistów znaleĨliĞmy w dobrym humorze, dosyü familijnie gospodarujących po wiejskich zagrodach.
Hm... niczego! niczego!... mruczeliĞmy
na widok zarzynanych gĊsi, przypiekanych kurcząt etc., te rekruty nie Īaáowali sobie niczego. àaziliĞmy z plutonu do plutonu poszukując
znajomych.
ZnaleĨliĞmy ich w wiedeĔskiej
kompanii, lecz oburzenie nasze nie
miaáo granic, gdy posáyszeliĞmy obywateli legionistów rozmawiających
bardzo przyjacielsko... po niemiecku.
Jeden z nas, wiĊcej porywczy, przystąpiá do mniemanych zdrajców: ‘Obywatele zapominacie...’ – ‘Entschuldigen Sie... ja ne rosumiem... aber
polnische Kommando ich kanu
schon!’ – dodaá ów, Ğmiejąc siĊ wesoáo – ‘o ja! f prafo sfrott!’ – SpojrzeliĞmy po sobie, lecz dopiero przybyáy
podoficer wyjaĞniá nieporozumienie.
(C.d. na s. 12)
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(C.d. ze s. 11)
Byli to rodowici WiedeĔczycy. Dziarskie cháopaki wstąpili do polskiego
Legionu tak moĪe z Īądzy wojennych
przygód, jak i z przywiązania dla
swych polskich przyjacióá. Rozbáysáy
nam oczy... uĞcisnĊliĞmy siĊ serdecznie z nowymi towarzyszami broni, zapominając nawet o armatach, których
przybycia czekaliĞmy z kaĪdym nowo
przybywającym oddziaáem.
Pod wieczór byliĞmy w poáowie
drogi powrotnej, gdy zaskoczyáa nas
wiadomoĞü alarmu dla oddziaáów stojących w Lubiczku. IV batalion przenosi kwatery do Siedliszowic. àadna
hitorya, zrobiü 5 kilometrów drogi tam
i z powrotem po to, aby mieü przyjemnoĞü oglądania Legionistów o parĊ
godzin wczeĞniej. Trudno i darmo.
WyciągnĊliĞmy nogi jak bociany, aĪeby zdąĪyü na czas i potem nie szukaü
swej kompanii. PrzybyliĞmy w samą
porĊ; rynsztunek na plecy, karabin na
ramiĊ i marsz znowu do Siedliszowic.
OczywiĞcie z powodu natáoku, jaki tam
panowaá – strzelcom wypadá caákiem
przyzwoity nocleg pod goáym niebem.
Przy wielkich czerwonych ogniskach
sáuchaliĞmy dziwnych wieĞci, jakoby
moskiewskie oddziaáy przeszáy juĪ
WisáĊ i grasowaáy w okolicach Szczucina, MĊdrzechowa i Bolesáawia.
Musiaáo byü w tem coĞ prawdy,
kiedy nazajutrz, wczas rano odkomenderowano IV batalion na WolĊ ĩelichowską, pod Szczucin i Bolesáaw.
1 kompania w poáudnie dotaráa do Bolesáawia. Ludzie w tamtych stronach
byli bardzo przeraĪeni wieĞciami o zbliĪaniu siĊ nieprzyjaciela. Opowiadano
zabawny kawaá, jak to kilku kozaków
przybyáo do wsi, aby kupiü owsa dla
swych koni, zostali jednak spostrzeĪeni przez kawalerzystów autryackich
i wziĊci do niewoli. Pod Borusową sáychaü byáo nieustanny huk armat. RzeczywiĞcie, moskale forsowali w tem
miejscu przeprawĊ.
Zebrawszy potrzebne wiadomoĞci, po krótkim wypoczynku ruszyliĞmy z powrotem. Przy patrolowaniu

oddaliáem siĊ zbytnio od kompanii,
a wskutek tego zostaáem siĊ z piĊü kilometrów w tyle. Goniáem póĨniej z wywieszonym jĊzykiem ich Ğladami; noc
zapadáa, gdy przybyáem do Otwinowa lecz juĪ ani tu, ani w Siedliszowicach strzelców nie byáo. Tutaj Ğlad
mojej kompanii zaginąá i dopiero dziĊki Īmudnym roz- i dopytywaniom zdobyáem wiadomoĞü, Īe wszystkie bataliony wraz z taborem przeszáy parĊ
godzin temu most na Dunajcu. Wnet
pobiegáem w tamtą stronĊ. Byá to przez
pionierów zbudowany most pontonowy; wáaĞnie przeprawiaá siĊ prowiantowy tabor austryacki. DziĊki znajomoĞci niemieckiego jĊzyka,
otrzymaáem od prowadzącego oficera
bliĪsze informacye co do kierunku,
w którym pomaszerowali strzelcy
Piásudskiego.
Droga wypadaáa nam w jednym
kierunku. Przyjacielska pogawĊdka
jaką związaliĞmy, byáa dla nas obydwu
bardzo zajmującą. Przedmiotem rozmowy – oczywiĞcie byáa ‘kwestya polska’. Przedstawiaáa siĊ ona dla strzelca w caákiem innym Ğwietle, jak dla
austryackiego oficera, chociaĪ na wielu punktach byliĞmy zgodni w zapatrywaniach, zwáaszcza, Īe mój towarzysz Īywo interesowaá siĊ Īyciem
naszego narodu i jego dąĪeniami. Nie
byá jednak zwolennikiem idei odbudowy Polski, widząc w tem niebezpieczeĔstwo dla caáoĞci paĔstwa niemieckiego wzglĊdnie Austryi.
– Co bĊdzie gdy Austro-Niemcy zwyciĊĪą? – Otrzymamy samodzielnoĞü?...

Ogáosimy powszechną rekrutacyĊ
w Królestwie – czy synowie ojców
walczących teraz w wojsku ulegną
wtedy agitacji moskiewskiej? Czy bĊdą
doĞü pewnym elementem w rĊku
Austryi czy Prus? Czy moskalofilski
nastrój Królestwa nie przewaĪy? –
tak pytaá austryacki oficer.
– JeĞli máodzieĪ legionów bĊdzie stanowiáa kadry dla armii polskiej – jeĞli
niemcy do nas przyjdą nie jako zaborcy, lecz jako Īyczliwi sąsiedzi – jeĞli...
to Polacy bĊdą murem przeciw
wschodniemu barbarzyĔcy; to Kraj
Polski bĊdzie ostoją kultury Zachodu;
to bĊdziemy waáem obronnym Europy... nie wiem, moĪe w apoteozie Polski uniósá mnie zapaá za daleko, bo oficer zatrzymaá konia, a przy báysku
elektrycznej latarki ujrzaáem dziwnie
uĞmiechniĊtą twarz. ‘O narodzie marzycielski! u was nie zrodzi sie Bismark...’ – chciaá jeszcze coĞ mówiü,
lecz nasze drogi rozchodziáy siĊ.
Mój kierunek przez Przybysáawice
do Sikorzyc. Gdy mu salutowaáem, wyciągnąá do mnie rĊkĊ i Ğciskając dáoĔ
moją mocno wyrzeká na wpóá z ironią:
‘Sün Frä men!’ – lecz Īe to noc byáa,
a spoczynek bliski, wziąáem to za dobrą monetĊ. Za chwilĊ natknąáem siĊ
na kilka zbáąkanych fur z IV i V batalionu, a Īe byáem straszliwie zmĊczony,
bo od godziny 4-tej rano na nogach,
przysiadáem siĊ na wóz i koáo godziny
10-tej w nocy odnalazáem swój pluton
nawet jeszcze przy wieczerzy.
(C.d.n.)
Oprac. Barbara Wanielista
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