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Piáat zatem powiedziaá do Niego:
A wiĊc jesteĞ królem? Odpowiedziaá
Jezus: Tak, jestem królem”.
J 18,37
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Zbierzcie pozostaáe uáomki...

Przez cierpienie do chwaáy Królestwa
w dzieáach sztuki. Chciaábym odwoáaü
siĊ do obrazu tajemniczego flamandzkiego artysty Hieronimusa Boscha
(ok. 1405 – 1516) pt. „Ecce homo” –
„Oto czáowiek”; tak bowiem przed-

Ta deklaracja zostaje jednak sprowokowana natrĊtnymi pytaniami namiestnika rzymskiego. Jezus jakby
unikaá uĪywania tego tytuáu; dopiero
natarczywe wezwania Piáata zmuszają
go prawie do takiego okreĞlenia swojej toĪsamoĞci. Zaznacza jednak wyraĨnie, Īe jego Królestwo „nie jest
z tego Ğwiata” ( por. J 18,36). Te sáowa nie przekonują urzĊdnika rzymskiego, dlatego niedáugo potem wyda na
Jezusa wyrok Ğmierci.
Zanim to siĊ jednak stanie poddaje Jezusa okrutnemu biczowaniu, a potem wystawia Go na widok publiczny.
Ta scena wiąĪe siĊ z samym przesáuchaniem. Jest bardzo przejmująca i dlatego czĊsto przedstawiali ją artyĞci

stawiá poranionego Zbawiciela táumowi Piáat (por. J 19,5). Ale póĨniej takĪe
zawoáaá: „Oto król wasz” (J 19,14), co
wzbudziáo jeszcze wiĊkszą nienawiĞü.
TĊ wáaĞnie scenĊ chce ukazaü artysta. Na podwyĪszeniu, zbudowanym
z ciosanych kamieni, ukazany jest
Chrystus poraniony w otoczeniu swoich przeĞladowców. Jezus jest w opáakanym stanie, przygarbiony, w koronie cierniowej, ze związanymi rĊkami,
ubrany jedynie w przepaskĊ na biodrach i narzucony na plecy szyderczy
páaszcz. Piáat w czerwonym stroju pokazuje palcem na Niego, z boku stoi
arcykapáan, a z tyáu oprawcy, gotowi
zadaü kolejny ból. W dolnej czĊĞci obrazu ukazany jest nienawistny táum.

W NUMERZE

Scena przesáuchania Jezusa przez
Piáata (J 18,33-37 - dzisiejsza Ewangelia) zachĊca do gáĊbokich przemyĞleĔ.
To jedyna miejsce w Ewangelii, w którym Jezus sam nazywa siebie królem.

Wakacyjne zapiski.........................................3
Ogáoszenia i intencje.......................................6

To rozwĞcieczona táuszcza z dzidami
w dáoniach i mieczami u pasa, jeden
trzyma w specyficznym metalowym
naczyniu Īarzące siĊ ognie, jakby symbol piekielnych mąk. Ale najbardziej
przeraĪające są ich twarze; przeĪarte
nienawiĞcią, záoĞcią, okrucieĔstwem,
gotowe zadawaü potworny ból
wszystkim, którzy sprzeciwią siĊ ich
myĞli. To obraz ludzi zniszczonych
przez grzech, ludzi, którzy znienawidzili Boga, którzy za miáoĞü odpáacają
niesamowitą pogardą.
Zapytajmy: czy tak byáo tylko
w czasach Chrystusa? Czy tak byáo
tylko w czasach Īycia Hieronimusa
Boscha, w XV i XVI wieku? A moĪe
i dziĞ jest tak, Īe wielu ludzi odnosi siĊ
z pogardą do Chrystusa. To ci, którzy
nienawidzą Jego Osoby i tego, co On
gáosiá i oddają siĊ sáuĪbie diabáu?
A moĪe to nie ktoĞ obcy skazuje na
Ğmierü Boga; moĪe to ja, przez swój
grzech, przez swoje konformistyczne
wybory, usiáujĊ wymazaü Chrystusa
ze swego Īycia?
Bóg jest miáoĞcią. Chrystus króluje przez swoją nieskoĔczoną miáoĞü,
gotową cierpieü za grzeszników.
„On jest tym, który nas miáuje i przez
swoją Krew uwolniá nas od naszych
grzechów” – (Ap 5,5 - II czytanie).
Jego potĊga nie wychodzi na jaw
tu na ziemi; przeciwnie - tutaj jest
czĊsto poniewierany i pogardzany.
Cierpiaá jako Syn BoĪy przed 2000 lat,
takĪe dziĞ cierpi w kaĪdym poniewieranym i odrzuconym czáowieku.
Jednak On jest prawdziwym Królem,
który wáada Ğwiatem i który nagradza
za miáoĞü. Trzeba tylko naprawdĊ
wierzyü; trzeba umieü, jak On znosiü
wszystko, nawet cierpienia, upokorzenia i pogardĊ, dla BoĪej chwaáy.
A wtedy bĊdzie moĪna zakrólowaü
wraz z Nim w królestwie „z innego
Ğwiata”.
Ks. Tomasz Grzywna

Patron dzieá dobroczynnych..............................................7
„OdnajdĊ Twój grób Piásudczyku”............................................10

GÓRA PRZEMIENIENIA 48 (172) 26 listopada 2006 r.

3

Wakacyjne zapiski

Uroki Ziemi Káodzkiej
Wakacje juĪ dawno przeminĊáy,
jednak chciaábym wróciü jeszcze myĞlą i sercem do wakacyjnych przeĪyü.
Dáugo nie mogáem siĊ zabraü do pisania, jednak w koĔcu przyszedá czas,
aby zasiąĞü do komputera i pozbieraü
wspomnienia. Jest takie powiedzenie,
Īe „podróĪe ksztaácą” i w nim zawarta
jest wielka mądroĞü. Dawniej ludzie nie
mogli zbyt wiele podróĪowaü z powodu braku Ğrodków czy teĪ trudnoĞci
lokomocyjnych; dziĞ jest o wiele
áatwiej, choü dalej nie kaĪdy moĪe sobie na to pozwoliü. Poznawanie ciekawych miejsc, ich historii oraz ludzi tam
Īyjących jest jednak nadal pomocne
dla zrozumienia Ğwiata, praw kierujących Īyciem, zdobywania Īyciowej
mądroĞci.
W tym roku mogáem, dziĊki goĞcinnoĞci poznanego w Sanoku Klaretyna, ks. Piotra RuciĔskiego, spĊdziü
wakacje w domu Klaretynów w Kudowej Zdroju. W tym miasteczku Klaretyni (o których juĪ pisaáem kiedyĞ
w gazetce), mają dom formacyjny,
w którym mieĞci siĊ postulat zgromadzenia. Sama Kudowa to piĊkna letniskowa i uzdrowiskowa miejscowoĞü
w Kotlinie Káodzkiej, táumnie odwiedzana przez wczasowiczów i turystów,

Most kamienny w Káodzku

obecnie takĪe zza granicy, szczególnie Czechów i Niemców. W okolicy jest
wiele atrakcji turystycznych, zarówno
po polskiej, jak i po czeskiej stronie
granicy.
ĝląsk to ziemia o caákowicie innej
historii, aniĪeli nasze strony. To kraina leĪąca na styku wpáywów polskich,
czeskich i niemieckich, kraina, która
przechodziáa w historii róĪne koleje

losu. Przez wieki stapiaáy siĊ tutaj róĪne kultury i religie, osiedlali siĊ Niemcy, Czesi, Polacy, Flamandowie. W VIII
i IX wieku ĝląsk byá zamieszkany przez
plemiona wschodniosáowiaĔskie,
ok. 990 roku zostaá wáączony do Polski. Po latach panowania czeskiego
(1038-1050) znów naleĪaá do Polski,
potem, od 1138 roku, byá dzielnicą
(C.d. na s. 4)

Widok z Twierdzy na koĞcióá NajĞwiĊtszej Marii Panny
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(C.d. ze s. 3)
ksiĊcia Wáadysáawa WygnaĔca i jego
synów, którzy dali początek dwom
ksiąĪĊcym liniom piastowskim. Mimo
silnych związków z innymi dzielnicami walki miĊdzy poszczególnymi ksiąĪĊtami uáatwiáy opanowanie ĝląska
przez Czechy (I poá. XIV w.). Po zjednoczeniu Polski przez Wáadysáawa
àokietka ĝląsk pozostaá poza granicami królestwa. W 1526 roku ĝląsk przeszedá wraz z innymi ziemiami Korony
czeskiej pod wáadzĊ Habsburgów,
a linie piastowskie w poszczególnych
ksiĊstwach stopniowo wygasaáy. Wraz
napáywem ludnoĞci niemieckiej postĊpowaáa germanizacja ludnoĞci polskiej. W okresie reformacji wiĊkszoĞü
ksiąĪąt i miast Ğląskich przyjĊáa luteranizm. W latach 1740-42 ĝląsk zostaá
zdobyty przez Prusy, nasilaáa siĊ akcja germanizacyjna. Tylko czĊĞü Górnego ĝląska naleĪaáa do Polski w okresie miĊdzywojennym, po II wojnie
Ğwiatowej przyáączono do Polski Górny i Dolny ĝląsk; ludnoĞü niemiecka
zostaáa w znacznej wiĊkszoĞci wysiedlona, a napáynĊáa ludnoĞü polska.
Kotlina Káodzka to czĊĞü Dolnego ĝląska. Ma ona ksztaát podobny
do trójkąta, wcinającego siĊ w ziemiĊ
Czech, jest najwiĊkszą kotliną w caáym paĞmie Sudetów, o powierzchni
okoáo 500 km2, otoczoną dokoáa áaĔcuchami górskimi, a przecina ją Nysa
Káodzka. PrzejeĪdĪając wzdáuĪ tej doliny moĪna podziwiaü dookoáa górskie
szczyty o wysokoĞci do 1400 m., a takĪe piĊkne, zabytkowe miasteczka porozrzucane co kilka kilometrów.

Dom Michaáa Klahra w Lądku Zdroju

To wspaniaáe miejsce do wypoczynku, rekreacji, zwiedzania. NajpiĊkniejszymi z pasm górskich są Góry Stoáowe, ze sáynnym SzczeliĔcem
i BáĊdnymi Skaáami, w pobliĪu takĪe
miejsca kultu religijnego Wambierzyce i Bardo ĝląskie. Niektóre z tych
miejsc, a takĪe atrakcje po czeskiej
stronie mogáem zobaczyü, a co ciekawsze postaram siĊ w skrócie opisaü
Czytelnikom.
Pierwszego dnia pobytu postanowiliĞmy rzuciü okiem na najpiĊkniejsze miasteczka Ziemi Káodzkiej.
Najpierw wstąpiliĞmy do Káodzka,
stolicy regionu, szczycące siĊ tysiącletnia historią, wyróĪniające siĊ potĊĪną twierdzą, która góruje nad Starów-

Rynek w Lądku Zdroju

ką. TakĪe sama Starówka ma w sobie
duĪo uroku; wyróĪnia siĊ piĊknymi kamienicami, ratuszem, monumentalnym
koĞcioáem parafialnym oraz sympatycznym kamiennym mostem ozdobionym figurami ĞwiĊtych. W czasie zwiedzania miasta swoje kroki turysty
skierowaáem najpierw do reprezentacyjnej Ğwiątyni, wciĞniĊtej gáĊboko
miĊdzy mury i kamienice. WnĊtrze tej
Ğwiątyni jest bardzo piĊkne, przejawia
ono cechy dwóch stylów – póĨnego
gotyku i baroku. Budowa rozpoczĊáa
siĊ w 1364 roku, po Ğmierci fundatora,
pierwszego arcybiskupa praskiego
Arnosta z Pardubic, urodzonego
prawdopodobnie w Káodzku. Ziemia
Káodzka byáa wówczas czĊĞcią Królestwa Czeskiego, a pod wzglĊdem koĞcielnym naleĪaáa do nowoutworzonej
diecezji praskiej. BudowĊ Ğwiątyni
przerwaáy wojny husyckie, a wznowiono ją 1465 roku. Wtedy to káodzki
mistrz Hans Stransberger przykryá
nawy boczne. Sklepienie sieciowe
nawy gáównej wykonano dopiero
w latach 1522-55. Ostatecznie powstaáa budowla w formie trójnawowej
bazyliki kamiennej, o dwóch wieĪach,
z kaplicami i zakrystią. W czasie fali
protestantyzmu Ğwiątynia sáuĪyáa luteranom w latach 1562-1623 jako miejsce kultu. W roku 1624, za sprawą
sprowadzonych do Káodzka jezuitów
koĞcióá wykupiono z rąk protestantów
i rozpoczĊto barokową przebudowĊ.
Dzisiaj barokowy wystrój dominuje we
wnĊtrzu. NajpiĊkniejsze są sztukaterie sklepienne w nawie gáównej, wy-
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konane przez wáoskich artystów
w XVI w. oraz ambona, oátarze i konfesjonaáy wykonane w gáównej mierze przez miejscowych artystów:
Michaáa Klahra, Karola Sebastiana
Flackera i Michaáa Kosslera w I poá.
XVIII w. Szczególnie ten pierwszy,
urodzony na Ziemi Káodzkiej jest znany i zasáuĪony dla sztuki caáego
regionu.
WaĪnymi elementami wystroju koĞcioáa są takĪe nagrobek Arnosta
z Pardubic z koĔca XIV w., malowidáa
z kaplicy Ğw. Jakuba z XVI w. odsáoniĊte niedawno, oraz piĊkna rzeĨba
„Madonny z czyĪykiem” z ok. 1360 r.,
niestety w czasie mojego zwiedzania
byáa oddana na wystawĊ poza miastem. ĝwiątynia emanuje piĊknem
i elegancją, zachĊca do refleksji
i modlitwy.
Po zwiedzeniu koĞcioáa udaáem siĊ
w kierunku potĊĪnej twierdzy, która
góruje nad miastem. Po zakupieniu
biletu w cenie 6 zá. trzeba byáo podjąü
wysiáek dáugiej wspinaczki w górĊ,
wzdáuĪ murów twierdzy. Trud opáacaá
siĊ, albowiem z góry moĪna podziwiaü
piĊkną panoramĊ miasta i okolicy.
Ogrom twierdzy káodzkiej, prawdopodobnie najwiĊkszej tego typu budowli
w Polsce budzi podziw. Potem udaliĞmy siĊ jeszcze, aby obejrzeü miniaturową kopiĊ mostu Karola w Pradze.
Choü nie jest on wielki, albowiem
rzeczka, nad którą jest przerzucony nie

naleĪy do zbyt szerokich, jednak jest
on rzeczywiĞcie ciekawy, ozdabiają go
rzeĨby ĞwiĊtych wykonane w XVII
wieku, obowiązkowo ze ĞwiĊtymi
Janem Nepomucenem i Wacáawem.
To jakby miniaturka sáynnego mostu
Karola w Pradze, która zachwyca swoistym urokiem. Po zrobieniu pamiątkowych zdjĊü moĪna byáo wyruszyü
w dalszą drogĊ, na zwiedzanie innych
miasteczek Ziemi Káodzkiej.
NastĊpnym ciekawym miejscem,
które odwiedziliĞmy byá Lądek Zdrój.
To miasteczko posiada piĊkny kwadratowy rynek z ciekawą grupą wotywną
dáuta Michaáa Klahra.
Zresztą w tym miasteczku
znany artysta posiadaá
pracowniĊ, a mieĞciáa siĊ ona
w kamienicy pod numerem
1, z piĊkną fasadą ozdobioną figurą Madonny. W Lądku jest takĪe ciekawy ratusz
oraz maleĔki most na rzeczce z figurą Jana Nepomucena. Zresztą prawie w kaĪdym
miasteczku znajduje siĊ na
rynku kolumna morowa (postaram siĊ o nich jeszcze kiedyĞ napisaü), a kamienne
mosty z figurami siĊgające
swoją historią Ğredniowiecza teĪ nie są rzadkoĞcią.
Kolejnym miasteczkiem
wartym obejrzenia jest stara
królewskie miasto - Bystrzyca Káodzka. Co prawda porównanie go do miasteczek
Pirenejów, które podaje przeBaszta Rycerska z XIV w. wodnik, wydaje siĊ nieco

Ratusz w Bystrzycy Káodzkiej

przesadzone, ale rzeczywiĞcie jest w
nim wiele pozostaáoĞci z dawnych czasów. Zachowaá siĊ caáy ukáad przestrzenny miasta oraz pozostaáoĞci aĪ z
XIII-XIV wieku: resztki murów miejskich, zabytkowe bramy obronne,
baszty, oraz póĨniejszy piĊkny ratusz,
i obowiązkowo, kolumna morową.
Zwiedzanie caáego ukáadu miejskiego
jest bardzo ciekawe, choü po tylu wraĪeniach juĪ nie wystarczyáo siá, aby
cieszyü siĊ dáuĪej kontaktem z historią.
Po krótkim odpoczynku udaliĞmy
siĊ bocznymi drogami w kierunku Kudowej, przez Duszniki Zdrój. Z daleka mogliĞmy podziwiaü panoramĊ najwyĪszego w tym rejonie pasma –
Masywu ĝnieĪnika. PrzejechaliĞmy
przez Zieleniec, znany kurort narciarski, z ciągnącymi siĊ przez wiele metrów nitkami wyciągów narciarskich.
W koĔcu wstąpiliĞmy do Duszników
Zdroju. Byáo juĪ dosyü póĨno, a koĞcióá parafialny o ciekawej architekturze juĪ byá zamkniĊty, jedynie przez
oszkloną szybĊ moĪna byáo zobaczyü
ciekawe wnĊtrze i piĊkną ambonĊ
w ksztaácie wieloryba. Krótki spacer
zakoĔczyá dzieĔ zwiedzania miasteczek
Kotliny Káodzkiej.
KaĪde miasteczko i kaĪdy region
ma niepowtarzalny urok. Nie brakuje
go takĪe Ziemi Kotliny Káodzkiej.
Na kaĪdym kroku odcisnĊáa swoje piĊtno historia. W dalszych odcinkach
postaram siĊ ukazaü nastĊpne wraĪenia, których doznaáem w czasie
wakacyjnych wĊdrówek.
ks. Tomasz Grzywna
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UroczystoĞü Jezusa Chrystusa Króla WszechĞwiata
26.11.2006.
Ogáoszenia duszpasterskie.
1. Przyszáa niedziela jest juĪ I Niedzielą Adwentu. Msze ĞwiĊte roratnie
bĊdziemy odprawiaü o godzinie 6:00
oraz o godzinie 18:00. W niedziele godziny odprawiania Mszy ĞwiĊtych pozostają bez zmian. Starszych Parafian
zapraszamy gáównie na poranne Msze
ĞwiĊte, zaĞ na Msze ĞwiĊte o godzinie
18:00, zapraszamy dzieci i máodzieĪ,
gdyĪ te Msze ĞwiĊte mają specjalną
oprawĊ liturgiczną. Prosimy o liczniejszy udziaá w Mszach ĞwiĊtych roratnich, gdyĪ jak na naszą parafiĊ to maáo
wiernych przychodzi na roraty. Przez
caáy Adwent zapraszamy do korzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Z doĞwiadczenia wiemy, Īe bardzo wielu wiernych odkáada spowiedĨ
na ostatnie godziny przez wigilią.
2. W tym roku wigilia BoĪego Narodzenia wypada w czwartą niedzielĊ
Adwentu. Jest to dzieĔ bardzo rodzinny, przeĪywany w gronie najbliĪszych.
U nas nie bĊdzie Mszy ĞwiĊtej o godzinie 18:00; jest to bowiem godzina
wieczerzy wigilijnej. InformacjĊ tĊ przekazujemy juĪ dziĞ, aby dotaráa do
wszystkich parafian.
3. Dzisiaj po sumie bĊdzie wystawienie NajĞwiĊtszego Sakramentu i akt
poĞwiĊcenia rodzaju ludzkiego NajĞwiĊtszemu Sercu Jezusowemu. Z tej
okazji moĪna zyskaü odpust zupeány
pod zwykáymi warunkami.
4. NaboĪeĔstwo róĪaĔcowe poáączone z wypominkami odprawimy dziĞ
o godzinie 17:30.
5. 30 listopada, we czwartek, o godzinie 10:00, zostanie odprawiona uroczysta Msza ĞwiĊta w intencji Sanockiego Kopalnictwa Naftowego,
uprzedzająca wspomnienie ĞwiĊtej

Barbary, patronki górników. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy,
a szczególnie rodziny górników.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
We czwartek, od godziny 16:00, spowiadamy w Páowcach i StroĪach, od
17:00 w naszym koĞciele. W pierwszy
piątek spowiadamy od godziny 16:00.
Prosimy, abyĞmy liczniej korzystali ze
spowiedzi czwartkowej, gdyĪ w piątek są zbyt duĪe kolejki.
7. Zarząd Koáa Towarzystwa Pomocy im. ĝw. Brata Alberta skáada
serdeczne Bóg zapáaü wszystkim
Ofiarodawcom, którzy w dniu Wszystkich ĝwiĊtych záoĪyli ofiarĊ na potrzeby Towarzystwa, gáównie na leki
dla chorych. Byáa to kwota dwunastu
tysiĊcy dwustu dwudziestu szeĞciu
záotych i szeĞüdziesiĊciu groszy.
Zarząd skáada takĪe serdeczne podziĊkowania wszystkim kwestującym,
a szczególnie harcerzom, za trud,
czas i serce poĞwiĊcone ludziom
potrzebującym.
8. W przyszáą niedzielĊ goĞciü
bĊdziemy kleryka naszego seminarium,
który w imieniu tej uczelni záoĪy podziĊkowania za wsparcie materialne
i duchowe jakiego udzielamy oraz
poprosi o dalsze wsparcie. Przyjmijmy go ze zrozumieniem.
9. DziĞ nie bĊdzie katechezy neokatechumenalnej po Mszy ĞwiĊtej wieczornej, ale jutro, na co zapraszamy.
10. Rycerze Niepokalanej zapraszają
na najbliĪszą sobotĊ na godz. 17.15,
na róĪaniec jako kontynuacjĊ pierwszosobotnich naboĪeĔstw wynagradzających NajĞwiĊtszemu Srecu
Maryi.

Intencje w tygodniu
27.11-3.12.2006 r.
Poniedziaáek, 27.11
6.30 + Franciszek i Antonina.
7.00 + Maria (greg.).
7.30 + Kazimierz, Józef.
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Bronisáaw.
2 ++ polecanych w wypominkach.
3. + Emil Kuc; + Hieronim i Zofia Domagalscy; + Bronisáawa (f) Bogusz.
Wtorek, 28.11
6.30 + Michaá i Maria.
7.00 + Katarzyna Sawka.
7.30 + Maria (greg.)
8.00 .........................................................
18.00 1. o báogosáawieĔstwo BoĪe dla
Matki Prowincjalnej Zdzisáawy.
2. + Zdzisáaw OáowiaĔczyk.
3. + Franciszek, Aniela Prajsnar.
ĝroda, 29.11
6.30 o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe
dla Janusza z okazji imienin i Emilki
z okazji urodzin.
7.00 + Jan WlezieĔ.
7.30 + Czesáaw, Janusz, Mariusz
Kandefer.
8.00 ..........................................................
18.00 1. + Maria (greg.).
2. + Danuta 11 r. Ğm. i + Jan 6 r. Ğm.
3. + Jan 6 r. Ğm.
Czwartek, 30.11
6.30 ..........................................................
7.00 o zdrowie i báogosáawieĔstwo BoĪe
dla Bronisáawy.
7.30 + Maria (greg.).
8.00 ..........................................................
10.00 – Msza Ğw. z okazji Barbórki.
18.00 1. + Andrzej Tarnawski.
2. o szczĊĞliwe rozwiązanie sprawy.
Piątek, 1.12
6.30 + Zbigniew KaĔczuga.
7.00 .........................................................
7.30...........................................................
8.00 ...........................................................
18.00 1. + Maria (greg.).
2. dziĊkczynna w 5. rocznicĊ urodzin.
Mateusza z proĞbą o báogosáawieĔstwo
BoĪe dla caáej rodziny.
Sobota, 2.12
6.30 + Maria (greg.).
7.00 + Maria i Stanisáaw Herman.
7.30 + Adela i Zbigniew Mądry.
8.00 .........................................................
18.00 1. + Urszula Harajda 19 r. Ğm.
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 báogosáawieĔstwo BoĪe dla
RóĪy 17.
17.00 – róĪaniec i zmiana tajemnic.
18.00 + Jan i Maria.
Páowce: + Ludwik Kobiela.
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Patron dzieá dobroczynnych
(C.d. z poprzedniego numeru)
2. Idea powstania Towarzystwa
Pomocy im. ĝwiĊtego Brata Alberta
Znaü nawet dokáadnie Īyciorys
i zakres dziaáalnoĞci Ğw. Brata Alberta, to jeszcze za maáo, jeĞli zabraknie
jakiejĞ iskry, która zapali serca i umysáy chĊtnych do podjĊcia siĊ tak wielkiego dzieáa. Trzeba jakiejĞ siáy napĊdowej, czyjejĞ inspiracji, aby mogáo
powstaü dzieáo godne Patrona.
MyĞl powoáania Towarzystwa Pomocy im. ĝwiĊtego Brata Alberta wydaje siĊ byü nieco zaskakująca, Īeby
nie powiedzieü przypadkowa.
Po Mszy ĞwiĊtej z okazji jubileuszu
10 – lecia otwarcia i dziaáalnoĞci Schroniska – Domu Inwalidy Bezdomnego
– 26.08.2003 r., - pod nieobecnoĞü
chorej pani prezes Wandy Wojtuszewskiej, kiedy to obowiązki gospodarza
domu peániá p. Bogdan ĝlusarz, byáa
okazja do wspomnieĔ, do powrotu do
początków, a wiĊc powstania i pierwszych dziaáaĔ. Rąbka tajemnicy uchyliá wtedy ks. praáat Adam Sudoá, który
w wywiadzie dla „Tygodnika Sanockiego”, powiedziaá: „Formalnie Towarzystwo im. Ğw. Brata Alberta w Sanoku narodziáo siĊ na Olchowcach.
PamiĊtam spotkanie, kiedy powoáano
jego zarząd z prezes Wojtuszewską
oraz Marysią KĊdzierską jako skarbnikiem. Grunt byá przygotowany poprzez wiedzĊ z ksiąĪek, ale tym, który
przynaglaá – tak dalece, Īe brzmi to trochĊ krotochwilnie – byá biskup Tokarczuk. Pojechaáem do niego, gdyĪ na
100 – lecie koĞcioáa chciaáem zorganizowaü pielgrzymkĊ do Rzymu. „Dobrze
– powiedziaá – pod warunkiem, Īe
ksiądz zorganizuje w Sanoku kuchniĊ
dla biednych”. Ze wzglĊdu na stan
zdrowia nie mogáem siĊ wówczas zaangaĪowaü w to osobiĞcie, byáem tuĪ
po zawale. Dzieáo podjąá ks. Michaá
Drabicki, proboszcz z Olchowiec.
ZwróciliĞmy siĊ do ówczesnego burmistrza Przybyáy o wskazanie odpowiedniego obiektu. Wybór padá na bar
przy ul. Sienkiewicza, gdzie wkrótce
powstaáa jadáodajnia Towarzystwa.
Potem uruchomiono kolejne placówki
– punkt przyjĊü Dar serca, prysznic,
schronisko na Olchowcach, wreszcie

hospicjum na Dąbrówce. Ta akcja
mobilizowaáa ludzi. W Īadną inną
nie zaangaĪowaáo siĊ w mieĞcie tak
wiele osób”1 .
Od zamysáu do realizacji jest jeszcze daleka droga. Ale kiedyĞ przychodzi czas dziaáania. Jako początek powstania Towarzystwa przyjmuje siĊ
datĊ 17 wrzeĞnia 1991 roku. Wtedy to
w Domu Katechetycznym w Olchowcach, odbyáo siĊ pierwsze spotkanie
informacyjne „przyjacióá wspierających Towarzystwo Brata Alberta - jak
czytamy w „Kronice”. Na spotkaniu
byá obecny ks. praáat Bronisáaw ĩoánierczyk, Sanoczanin, kapáan zaangaĪowany caáym sercem w dziaáalnoĞü
dobroczynną, a przy tym przedstawiciel Kurii Biskupiej w PrzemyĞlu oraz
przedstawiciel Koáa Przemyskiego,
gdzie zdobyá juĪ tak potrzebne doĞwiadczenie. Koáo Rzeszowskie repre-

zentowaá p. Emil Jurczyk, a rolĊ gospodarza parafii Olchowce peániá tamtejszy proboszcz, ks. archriprezbiter
Michaá Drabicki. W spotkaniu udziaá
wziĊli takĪe proboszczowie sanockich
parafii: Adam Sudoá, z sanockiej fary,
Feliks KwaĞny z parafii Chrystusa
Króla, Ludwik Szetela, proboszcz parafii franciszkaĔskiej oraz ks. Franciszek Surowiec z parafii Wujskie. àącznie byáo 35 osób. Z nich to wyáoniono
Zarząd, w skáad którego weszáy nastĊpujące osoby:
1. Wanda Wojtuszewska – emerytowana nauczycielka, inicjatorka powstania Towarzystwa na terenie Sanoka,
wybrana na prezesa Koáa;
2. ks. Michaá Drabicki – proboszcz
parafii Olchowce, równieĪ inspirator
powstania Towarzystwa wybrany
jako zastĊpca prezesa;
(C.d. na s. 8)
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(C.d. ze s. 7)
3. dr Stanisáaw Lewek – specjalista
chorób wewnĊtrznych i ordynator II
Oddziaáu WewnĊtrznego, jako zastĊpca prezesa;
4. Eugenia Bacza – pracownik na póá
etatu w Cechu Rzemiosá RóĪnych, jako
sekretarka;
5. Maria KĊdzierska – prezes Klubu
Inteligencji Katolickiej, jako skarbnik;
6. Maria ChorąĪak, jako czáonek;
7. Stanisáaw Sáowik, czáonek.
W czasie tego pierwszego posiedzenia powoáano takĪe KomisjĊ Rewizyjną, w skáad której weszli: Janina Sobol i Jadwiga Sáuszkiewicz,
a sprawy sporne mieli rozstrzygaü ks. Franciszek Surowiec i
Tadeusz Turkowski. 12 listopada, na posiedzeniu Koáa dokonano wyboru uzupeániającego do
Komisji Rewizyjnej, gdyĪ stan
zdrowia p. Jadwigi Sáuszkiewicz,
nie pozwalaá na peánienie tej funkcji. Na jej miejsce wybrano p. JaninĊ Bortko, która zostaáa teĪ przewodniczącą tejĪe Komisji. W tym
miejscu naleĪy zauwaĪyü, Īe Zarządy
po upáywie kadencji zmieniaáy siĊ. Jedni ludzie odchodzili, drudzy przychodzili. Trudno w tym miejscu wymieniaü wszystkie zebrania po kolei, gdyĪ
to przekracza ramy tego opracowania.
Dwa dni póĨniej po pierwszym
spotkaniu, 19 wrzeĞnia 1991 roku, odbyáo siĊ zebranie, w którym wziĊli
udziaá przedstawiciele róĪnych instytucji o charakterze dobroczynnym.
OĞrodek Pomocy Spoáecznej reprezentowaáa Lidia Rak, Polski Komitet
Pomocy Spoáecznej (PKPS) – Zofia
Nakonieczna, Polski Czerwony KrzyĪ
– GraĪyna Szuryn, a Biuro PoĞrednictwa pracy – Franciszek Oberc. Na
tymĪe spotkaniu omawiano sprawĊ
remontu lokalu, który zostaá przekazany przez Urząd Miasta na jadáodajniĊ
oraz poruszano sprawy finansowe.
12 listopada 1991 roku, powoáano
KomisjĊ Wywiadów ĝrodowiskowych, ustalono takĪe dyĪury w jadáodajni, zaproponowano prowadzenie
Kroniki oraz ustalono utrzymywanie
kontaktu z zakáadami karnymi.
„Kronikarz” pilnie Ğledzący rozwój
wydarzeĔ zapisaá: „Kilka dni po zebraniu w Domu Katechetycznym w Olchowcach ukazaá siĊ w „Gazecie
Sanockiej” artykuá odnoĞnie powstaáego Koáa i zarazem apel o wsparcie
finansowe, rzeczowe i moralne”. Pre-

zes Towarzystwa Pomocy ĝwiĊtego
Brata Alberta, Wanda Wojtuszewska,
informowaáa:
„W dniu 17.09.1991 r. w Sanoku powstaáo Koáo Towarzystwa Pomocy Ğw.
Brata Alberta. Towarzystwo wĞród
róĪnych dziaáaĔ przez siebie podejmowanych stawia na jednym z pierwszych miejsc powoáanie i utrzymanie
Kuchni Ğw. Brata Alberta. Podstawowym zadaniem kuchni jest wydawanie posiáków osobom ubogim i wymagającym doĪywienia. KuchniĊ
finansuje Koáo – pieniądze zdobywa

przez kwestowanie, zbiórkĊ ĪywnoĞci,
wpáywy ze skáadek czáonkowskich, darowizn, organizowanie imprez itp.
Z bezpáatnej kuchni korzystaü bĊdzie
okoáo 100 osób. Zapotrzebowanie korzystania z jadáodajni moĪe okazaü siĊ
jeszcze wiĊksze w obliczu wzrostowej
tendencji bezrobocia i pauperyzacji
spoáeczeĔstwa z Sanoka i okolic.
Pomaganie ubogim, dokarmianie biednych, bezinteresownoĞü w dziaáaniu
dla zagubionych moĪe byü pomocą
w powrocie do spoáeczeĔstwa i przywrócenie godnoĞci czáowieka. Towarzystwo pragnie w sposób dosáowny
realizowaü testament swego Patrona
aby „Byü dobrym jak chleb, który dla
wszystkich leĪy na stole, z którego
kaĪdy moĪe kĊs dla siebie ukroiü
i nakarmiü siĊ, jeĞli jest gáodny”
(Brat Albert).
Wypeániający tĊ posáugĊ, jako jedyne kryteria przyjĞcia z pomocą nieporadnoĞci biednego czáowieka, nie
uzaleĪniając jej zaspokojenia ani od
wyznania czy religijnoĞci, ani od szlachetnoĞci czy moralnoĞci, Towarzystwo jest organizacją dobroczynną,
dziaáającą w oparciu o spoáeczno – humanitarne zaangaĪowanie jego czáonków. Dlatego komu miáa i bliska jest
sercu idea dziaáalnoĞci naszego Towarzystwa prosimy o wsparcie rzeczowe,
finansowe i moralne. DziaáalnoĞü To-

warzystwa Pomocy Ğw. Brata Alberta
jest moĪliwa dziĊki ofiarnoĞci spoáeczeĔstwa. Za zrozumienie, Īyczliwe
i ludzkie podejĞcie do sprawy oraz
pomoc zaofiarowaną Towarzystwu
serdecznie i piĊknie z góry dziĊkujemy”. NiĪej podane jest konto Towarzystwa2 .
Na podstawie tych relacji dotyczących informacji na temat idei powstania Towarzystwa, wynika, Īe w stulecie powstania koĞcioáa Przemienienia
PaĔskiego, a wiĊc w roku 1986, kiedy
ks. A. Sudoá zamierzaá zorganizowaü
pielgrzymkĊ do Rzymu, myĞl taką,
jako warunek pozwolenia na ten
wyjazd, rzuciá ks. bp Ignacy Tokarczuk. 12 listopada 1989 roku,
miaáa miejsce w Rzymie kanonizacja Ğw. Brata Alberta. Od tego czasu, przez nastĊpne dwa lata, do
17 wrzeĞnia 1991 roku, w sercach
wielkich Sanoczan dojrzewaáa
myĞl powoáania do Īycia Towarzystwa Pomocy pod patronatem
Ğw. Brata Alberta. Poznawano duchowoĞü Brata Alberta, jego dziaáalnoĞü, aĪ wreszcie natchnieni Ğwiatáem Ducha ĝwiĊtego, bo naleĪy
to odbieraü w kategoriach wiary, zrodziáo siĊ to wielkie dzieáo. Wszystkie
osoby wymienione wyĪej zasáugują
na szczególne wyróĪnienie: za odwagĊ, za wspaniaáomyĞlnoĞü, za dobre
serce, za szczególną wraĪliwoĞü
na ludzką niedolĊ. To byli wielcy
inspiratorzy, gdzie gáówną rolĊ
odegrali ksiĊĪa: praáat Bronisáaw
ĩoánierczyk, opiekun duchowy Towarzystwa, czáowiek o szlachetnej duszy
i wraĪliwoĞci na los czáowieka oraz archiprezbiter Michaá Drabicki, proboszcz z Olchowiec3 i pani Wanda
Wojtuszewska, nie pomniejszając roli
innych, szlachetnych ludzi.
3. Zakres Ğwiadczenia dobroczynnoĞci.
KaĪde Towarzystwo czy jakakolwiek inna organizacja ma swoje szczególne zadania. Pani Prezes w relacji dla
prasy zakreĞliáa po czĊĞci zakres dziaáalnoĞci tego miejscowego Koáa. Wymieniáa prowadzenie Kuchni Ğw. Brata Alberta. Na rezultaty tych
zapewnieĔ nie trzeba byáo czekaü zbyt
dáugo, bo juĪ 10 listopada 1991 roku,
odbyáo siĊ otwarcie i poĞwiĊcenie
Kuchni ĝw. Brata Alberta. Patrząc na
te dzieáa z perspektywy 15 lat powsta-
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nia Towarzystwa zauwaĪa siĊ wiele
trudnych, zdawaü by siĊ mogáo niepokonalnych problemów w ich funkcjonowaniu. Brak funduszy daje czĊsto znaü o sobie. Mówi Pani Prezes:
„CzĊĞü pieniĊdzy na utrzymanie placówek pochodzi z rent i emerytur pensjonariuszy. Pomaga nam teĪ miasto.
ResztĊ musimy zapewniü sami. Są to
ogromne kwoty. DoĞü wspomnieü,
Īe roczny budĪet towarzystwa opiewa na 350 tysiĊcy záotych. Na same
leki potrzebujemy 20 tysiĊcy. Dlatego
piszemy projekty i pukamy do wszystkich drzwi – wojewody, marszaáka,
sponsorów. W tym roku jest wyjątkowo ciĊĪko. Gdyby jakaĞ firma, instytucja lub osoba prywatna chciaáa nam
pomóc, bĊdziemy bardzo wdziĊczni.
Musimy przetrwaü zimĊ, potem liczĊ,
Īe bĊdzie lĪej”4 . Czas zimowy jest najtrudniejszy, dlatego p. W. Wojtuszewska mówi: „jest ciĊĪko, czasem bardzo
ciĊĪko”5 .
a) Kuchnia dla biednych
Z uroczystego otwarcia i poĞwiĊcenia Kuchni Ğw. Brata Alberta, w prasie ukazaáo siĊ dwa artykuáy 6 .
W pierwszym artykule podpisanym
(emes), zatytuáowanym „Kuchnia dla
biednych”, znajdujemy podstawowe
informacje na temat powstania
w Sanoku miejskiego Koáa Towarzystwa Pomocy im. ĝw. Brata Alberta.
Autor bardzo ciepáo pisze o dwóch
miesiącach dziaáalnoĞci czáonków
Koáa: „Najpierw jego czáonkowie zorganizowali kwestĊ na sanockich cmentarzach w dniu ĝwiĊta Zmaráych (…),
a nastĊpnie energicznie przystąpili do
uruchomienia pierwszej w Sanoku jadáodajni dla ludzi biednych, zagubionych w Īyciu, inaczej mówiąc ludzi potrzebujących pomocy. Bo pomoc
drugiemu czáowiekowi, troska o jego
los jest gáówną ideą programową Towarzystwa, jest posáugą, którą tak piĊknie i szlachetnie czyniá Adam Chmielowski, póĨniejszy Ğw. Brat Albert”.
To waĪne wydarzenie w dziejach
naszego miasta, naleĪy przywoáaü na
pamiĊü posiákując siĊ sáowami powyĪszego autora:
„10 listopada odbyáa siĊ uroczystoĞü otwarcia i poĞwiĊcenia kuchni
Ğw. Brata Alberta. MieĞci siĊ ona przy
ul. Sienkiewicza (dawny bar „Expresso”). Zaszczycili ją swą obecnoĞcią
duchowni z diecezji w PrzemyĞlu oraz

ze wszystkich sanockich parafii, przewodnicząca Zarządu Gáównego Towarzystwa Ğw. Brata Alberta we Wrocáawiu dr Wanda KozaczyĔska,
przedstawiciele kóá z PrzemyĞla
i Stalowej Woli, wáadze miejskie –
samorządowe i administracyjne –
przedstawiciele organizacji i stowarzyszeĔ mających w swych programach
niesienie pomocy ludziom – PKPS,
PCK, MOPS i inni. Aktu poĞwiĊcenia
dokonaá ksiądz dziekan, proboszcz
sanockiej fary Adam Sudoá, który w
swoim wystąpieniu zwróciá uwagĊ na
fakt, Īe na przestrzeni dziejów KoĞcióá
byá zawsze blisko ludzi ubogich,
zawsze staraá siĊ im pomagaü. Taka
potrzeba, w związku z trudną sytuacją
ekonomiczną kraju, zachodzi i dzisiaj.
Stwierdziá on równieĪ, Īe poĪywieniem
dla ludzi biednych, potrzebujących
winny byü nasze otwarte serca, nasze
datki, a takĪe pomoc wáadz miejskich.
Nawiązując do Ewangelii z tej wáaĞnie niedzieli ks. Michaá Drabicki przypomniaá naukĊ zeĔ wynikającą, iĪ najcenniejszym i najbardziej szlachetnym
czynem jest dzielenie siĊ tym co i nam
jest przydatne do Īycia, a nie tym
co nam zbywa. Zmaterializowanie siĊ
idei jadáodajni dla biednych uznaá
on za przejaw tej pierwszej idei.
Przewodnicząca sanockiego koáa
p. Wanda Wojtuszewska – bez reszty
oddana wielkiej sprawie, jakiej sáuĪy –
podkreĞliáa wspaniaáy klimat, jaki
od początku towarzyszy dziaáalnoĞci
koáa. Wszyscy z ogromnym sercem,
z caáą ĪyczliwoĞcią i maksymalną pomocą podeszli do idei utworzenia
jadáodajni, co równoczeĞnie wróĪy jej
dáugą i dobrą dziaáalnoĞü.
(C.d.n.)
Ks. Andrzej Skiba
1 Artykuá nosi tytuá “PrzystaĔ dla
bezdomnych”, ale nie ma podanych

danych, ani autora wywiadu, choü
przypuszczam, Īe jest to p. Jolanta
Ziobro, lub p. Joanna Kozimor, ani daty
jego ukazania siĊ. Artykuá ten ukazaá
siĊ bądĨ pod sam koniec sierpnia,
bądĨ teĪ na początku wrzeĞnia.
2 Brak dokáadniejszych danych co do
daty ukazania siĊ tej informacji oraz
strony.
3 O tych dwóch kapáanach pisze
(emes) – red. Marian StruĞ, w artykule
„Kuchnia dla biednych”, gdzie czytamy: „MyĞl uruchomienia w Sanoku
tzw. kuchni Ğw. Brata Alberta zrodziáa
siĊ w krĊgach koĞcielnych, a duszą
caáego przedsiĊwziĊcia stali siĊ:
ksiądz Michaá Drabicki z parafii
w Olchowcach oraz sanoczanin
ks. Bronisáaw ĩoánierczyk, zwany pasterzem duchowym Towarzystwa.
Ich wspólne dąĪenia trafiáy w Sanoku
na podatny grunt. Do prac wáączyli
siĊ dziaáacze nowo powstaáego towarzystwa, wsparáy je wáadze miasta,
przydzielając stosowny lokal. A stamtąd juĪ byá tylko krok do uruchomienia jadáodajni”.
4 Jest to ksero artykuáu „Brakuje pieniĊdzy”, z „Tygodnika Sanockiego”,
ze stycznia 2006 roku, gdzie – jak to
czĊsto bywa – brakuje autora i dokáadnych danych. Podobna sytuacja wystĊpuje z Zakáadem PielĊgnacyjno –
OpiekuĔczym na terenie dawnej jednostki wojskowej w Olchowcach,
gdzie dla jego uruchomienia brakuje
trzystu tysiĊcy záotych. Vide: (z), Tylko trzysta tysiĊcy, w: tamĪe.
5 M. StruĞ, Bezdomni, którzy mają
swój dom, w: „Nowiny”, z dnia
12.01.2006.
6 Pewnego rodzaju brakiem w pierwszych relacjach kronikarskich jest brak
okreĞlenia co do tytuáu prasy, autorów, dat i stron. Stąd z koniecznoĞci
trzeba siĊ posáugiwaü okreĞleniem:
„prasa doniosáa”.
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„OdnajdĊ Twój grób
Piásudczyku”

Julian GorgoĔ w Szpitalu w Franzensbad (siedzący, 2 od prawej), 4 grudnia 1914r.

(C.d. z poprzedniegonumeru)
29 wrzeĞnia - przekroczenie Wisáy
pod Jagodnikiem. CoĞ tu bĊdzie! coĞ
bĊdzie... Od wczoraj w stronie Wisáy
sáychaü nieustanny grzmot armat;
na Wietrzychowice ciągnie olbrzymi
tabor; kawalerya, artylerya, wszystkie
rodzaje broni. ‘Ofensywa austryacka’.
Cieszymy siĊ jak dzieci. A to poczta
polowa! Listy moĪe ostatnie...
Smutne wiadomoĞci. Ewakuacya
Krakowa. OblĊĪenie PrzemyĞla. Walki
w Karpatach.
Niejeden wzdycha gáĊboko, smutne zamyĞlone miny. Dostajemy czapki
zimowe! – ktoĞ woáa. Czapki nikogo
nie cieszą... Gniewy i kwasy. BáazeĔstwo... – mruczy jeden i drugi. Ukazuje siĊ Wyrwa: Cháopcy! idziemy
za WisáĊ!!! – czapki wylatują w górĊ. –
Do Warszawy!! Niech Īyje Wyrwa! –
Niech Īyje!! – Gwizdek. Zbiórka.
W póá godziny potem 6 batalionów
strzeleckich maszerowaáo na Wietrzychowice – DĊblin, Wole Rogowską, do
mostu pod Jagodnikiem. Wiatr, báoto,
czasem zacina grad pomieszany z Ğniegiem... to nic! Wiara Ğpiewa:
Hej cháopcy Krakusy! - Wstawajcie co
Īywo!
JuĪ trĊbacze alarmują – Zaczyna siĊ
Īniwo...
Zaczyna siĊ Īniwo... – raz! dwa!
Hej tam pod Krakowem – KĊdy Wisáa
páynie,
RozáoĪyá siĊ moskal-Ğwinia – Na polskiej krainie.

Na polskiej krainie. – raz! dwa!
20 paĨdziernika - przez Biaáobrzegi, rzekĊ PilicĊ. Transport jeĔców przez
Prusaków. Sáota, zimny przenikliwy
deszcz. Jestem osáabiony. 25 wiorst
marszu. Nocleg 10 wiorst od Grójca
we wsi Wilczy Targ (15 domów).
21 paĨdziernika - pod Grójcem. Odwrót. Po poáudniu wiadomoĞci: Prusacy cofają siĊ z Grójca na linii Pilicy.
Cofamy siĊ kilka wiorst w tyá, spotykamy prusaków zataczających dziaáa
na pozycje i ustawiających karabiny
maszynowe. Pozycja w lesie obok stanowiska Artylerii àopatki. W ciemnoĞci cofanie pod PilicĊ. Pogubienie patroli. Nocleg.
22 paĨdziernika - nad Pilicą, Budy

Michaáowskie, Niedabyl. WĞród
wojsk niemieckich. O 5 rano alarm,
marsz przez Biaáobrzegi, postój 3 wiorst
od miasta w majątku hr. Wirdzickiego.
ĝniadanie o g.11, o g.1 wymarsz przez
lasy wzdáuĪ Pilicy, Kazimierów, do Bud
Michaáowskich. Nocleg. Strzelanina.
Karabiny maszynowe.
23 paĨdziernika - pod Budami
Michaáowskiemi nad Pilicą. Noc w pogotowiu bojowym, nad rzeką. Rano
bronienie przeprawy Kozakom przez
PilicĊ. Ostrzeliwani przez artyleriĊ.
Obrona przeprawy. Rano opuĞciliĞmy chaty i za wsią leĪeliĞmy w formacyach do ognia artyleryjskiego.
Za godzinĊ otworzono ogieĔ armatni
zza Pilicy na nasze lewe skrzydáo.
Grzmot dziaá z pod Biaáobrzegów.
Karabiny maszynowe austryackie.
Przechodzą na nasze prawe skrzydáo.
Powoli wycofują siĊ nasze plutony
pod las. Pociski szrapnelowe na
naszym prawym skrzydle. 3-cia komp.
na prawe skrzydáo. W lesie nowe
formacye. I pl. 1 komp. IV pl. 2 komp.
Na skraj lasu. Dwie sotnie kozaków.
Salwa 800 X. Wspaniaáy skutek.
JesteĞmy panami placu boju. Na skraju lasu raniony szrapnelem w lewe
przedramiĊ i wraz z kilku innymi
rannymi, opatrzony, zostajĊ odesáany
podwodą (furą) do Siekluk – Radom.
24 paĨdziernika - Pociągiem
z rannymi: Radom - KatowiceDziedzice.

Okopy nad Nidą, rok 1915.
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„Pozycye rosyjskie na górze Skowronno nad Nidą pod PiĔczowem”,
4 kwietnia 1915r.- szkic wykonany przez Juliana Gorgonia.

27 paĨdziernika - Pilzno-Eger. Kwarantanna.
31 paĨdziernika - Franzensbad,
Szpital w willi Schlade Käthe Hutzler.”
19 stycznia 1915r. Julian GorgoĔ
odjeĪdĪa z Franzensbadu, przez Eger,
do puáku, który odnajduje w CzaĔcu
pod KĊtami. Z koĔcem stycznia zostaje przydzielony do 2 p.p. II baonu 3
komp. I Brygady. Od 4 marca do 11
maja bierze udziaá w toczących siĊ
walkach pozycyjnych nad Nidą.
Notatka Juliana z 4 kwietnia:
”Spowodowaáem awanturĊ: Ğwiąteczne zawieszenie broni nad Nidą.”.
Dnia 9 kwietnia: „Za spowodowanie ‘ĝwiĊta Wielkanocnego z Moskalami nad Nidą’ – brzmi zapis w Przebiegu sáuĪby w Legionach Polskich jest zmuszony ustąpiü z kompanji
i zostaje przydzielony do oddziaáu
telefonicznego 5 p.p. II baon.” Dowódcą jest st.sierĪ.Popiel.
Od 16 maja do 25 sierpnia Julian
GorgoĔ uczestniczy w potyczkach
i walkach pod Beradziem, Garbowicami, Konarami, DzieĪkowicami,
WyĪnianką, w boju pod UrzĊdowem,
w Babinie, Jastkowie, Kamiennej,
Wysoko-Litewsku, Ciepielach. Od

1-20 wrzeĞnia trwają walki nad Styrem.
Z Koáek n/Styrem, 11 paĨdziernika,
chory, odchodzi do szpitala polowego w TrosteĔcu, a miesiąc póĨniej

przebywa w obozie rekonwalescentów
w KamieĔsku. Od 28 grudnia jest
w kadrze uzupeániającej w Kozieni(C.d. na s. 12)

„Leszniewka nad Styrem. Posterunek obserwacyjny na báotach PiĔskich,
15 marca 1916.
Stojący, od lewej: SierĪant Józef SzopiĔski z Nowego Targu i Stanisáaw Czarnocki
z Królestwa Polskiego, Litwin; notujący z lewej: Bolesáaw Czepiel z Nowego Sącza
(póĨniej w niewoli – przyp.aut.opr.); ze sáuchawką: Jan Bacz z Krakowa (Sucha);
leĪący: Wáadysáaw Knych z Nowego Sącza; z lornetką: Julian GorgoĔ, Dąbrowa,
Król.Pol.” – opis J.Gorgonia na odwrocie fotografii.
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DzieĔ 4 lipca zostaá teĪ zarejestrowany kartką pocztową:
„Na stanowisku 5 pp. L.P.
4.VII.1916 g.12 w poá. Pozdrowienia
z poĞród huraganu ognia i Īelaza:
zasyáają Piásudczycy z pod kmdy
Ob.majora Wyrwy”
– u doáu: 7 podpisów (nieczytelnych),
wĞród nich J.GorgoĔ, Czarnocki.
Kartka nie zostaáa wysáana, na odwrocie widnieje tylko adres nadawcy:
Julian GorgoĔ Feldpost 118 5 pp. 8
Komp. Tego samego dnia Julian GorgoĔ mianowany zostaje sierĪantem
plutonowym przez ppák Leona Berbeckiego komendanta 5 p.p. L.P.
I ostatnie notatki z tych dni:
„5 lipca - Kontratak na Polską GórĊ.
6 lipca - Odwrót w ciĊĪkich warunkach.
ĝmierü majora Wyrwy. Podpuákownik
Berbecki ciĊĪko ranny. Cofanie siĊ na
Perekrestje-Gorodok.”.
Warto w tym miejscu dodaü,
Īe w ostatnim czasie w wielu miejscowoĞciach powraca siĊ do przedwojennej tradycji przywoĪenia do Polski
Ognia NiepodlegáoĞci i zapalania
go na naszych cmentarzach w ĝwiĊto
NiepodlegáoĞci 11 listopada. OgieĔ ten
przywoĪony jest przez harcerzy
z mogiá cmentarza w Kostiuchnówce.
(C.d.n.)
Oprac. Barbara Wanielista

Na báotach Poleskich, 15 marca 1916 - po prawej Julian GorgoĔ.

(C.d. ze s. 11)
cach, a od 8 stycznia 1916 – w Leszniewce n/Styrem.
Od 24 kwietnia 1916 Julian GorgoĔ uczestniczy w walkach pozycyjnych pod Kostiuchnówką i w krwawej bitwie o Polską GórĊ.
Notatki Juliana Gorgonia:
„28 kwietnia - w Maniewiczach
29 kwietnia - Pod Kostiuchnówką, „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 odnotowany jest równieĪ w Karcie Wojskowej L.P. Juliana Gorgonia – przyp
aut.opr.)
10 czerwca - W Polskim Lasku;
w rezerwie.
4 lipca - OgieĔ huraganowy
artylerii rosyjskiej na okopy i stanowisko rezerwy.”

10. Julian GorgoĔ, 29 maja 1916
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