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Mk 4, 26

„Gromad cie sobie skarby w niebie,

gdzie mól, ani rdza nie niszcz ,

a z odzieje nie w amuj  si

i nie kradn ”
                                                           Mt  6,20
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Jan Chrzciciel by  wielkim cz o-

wiekiem i wielkim prorokiem. Jego g os

rozbrzmiewaj cy nad Jordanem docie-

ra  do uszu wielu mieszka ców

Palestyny. I Prorok  mówi

o zbli aj cym si  nadej ciu Zba-

wiciela; mówi  dono nym, pot -

nym g osem. W ubieg a niedzie-

l  s yszeli my jak wzywa  do

prostowania dróg ycia, aby

godnie przywita  nadchodz ce-

go Mesjasza. To wezwanie bar-

dzo pi kne, ale jest to przeno nia,

która nie przez wszystkim mo e

by  dobrze zrozumiana. Ludzie

domagali si  konkretów i pytali:

co konkretnie mamy czyni , aby

nie zas u y  na Bo y gniew?

Dzisiejszy fragment Ewange-

lii  ( k 3,10-18) opowiada w a nie

o takim pytaniu ludzi yj cych

w owych czasach i s uchaj cych

s ów Proroka. S owo Bo e mówi

o ca ym t umie ( k 3,10), a tak e

o przedstawicielach dwóch zawo-

dów: o celnikach i o nierzach

 ( k 3,12-14). Widocznie to w a-

nie tych  ludzi szczególnie dr -

czy o sumienie. Jan Chrzciciel nie

mówi im, e s  niepotrzebni,

e maj  zmieni  zawód, ale wzy-

wa do uczciwo ci i wyzbycia si

przemocy. Przecie  byli pa stwo-

wymi urz dnikami i zarabiali nie-

ma e pieni dze; jednak, jak to

zwykle bywa, chciwo  pobu-

dza a ich do zdobywania dodat-

kowych korzy ci. Kieruj c si

szanta em, gro b , przemoc  mo-

gli stosunkowo atwo wymusza

dalsze dochody. „Poprzestawaj-

cie na swoim o dzie” ( k 3,14) –

nakazuje Jan Chrzciciel o nierzom.

„Nikogo nie uciskajcie” ( k 3,14),

nie boga cie si  kosztem wiele bied-

niejszych od was – to przypomnienie

Proroka o uczciwo ci. Podobnie mówi

do celników: „Nie pobierajcie nic

wi cej ponad to, co wam wyznaczo-

no” ( k 3,13). Korupcja, apówkar-

stwo, wymuszanie to powa ne grze-

chy i pami  o tym wszystkim

Adwentowe wo anie

o uczciwo  i dobre uczynki

przywraca Jan Chrzciciel. Pó niej Pan

Jezus b dzie mówi : „Gromad cie

sobie skarby w niebie, gdzie mól

ani rdza nie niszcz , a z odzieje

nie w amuj  si  i nie kradn

(por. Mt 6,20)”. To przypomnie-

nie , e dla cz owieka wiary wa -

niejsze jest czyste serce i spokoj-

ne sumienie, ani eli najwi ksze

nawet dobra doczesne.

W jaki sposób gromadzi  skar-

by niebieskie?  O tym mówi Jan

Chrzciciel do ca ego t umu: po-

przez uczynki mi o ci i poprzez

dzielenie si  z biedniejszymi od

siebie (por. k 3,11). Nie zabiera-

nie innym, nie wymuszanie, nie

kradzie , ale dawanie jest uczyn-

kiem prawdziwej mi o ci. Dawa-

nie, dzielenie si , darowanie in-

nym jest prawdziw  rado ci

ucznia Jana Chrzciciela i, tym bar-

dziej, ucznia Chrystusa. Do tego

pobudza nas prawdziwa chrze ci-

ja ska mi o , której uczy  nas

sam Jezus Chrystus.

W czasie Adwentu pomy lmy:

co my mamy czyni ? Je li kto  ma

na sumieniu grzechy nieuczciwo-

ci, korupcji, kradzie y, wymusza-

nia, bogacenia si  kosztem bied-

nych, powinien szczególnie na to

zwróci  uwag  i zerwa  kajdany

z a. Szczególnie powinni pomy-

le  o tym ci, którzy maj  jak kol-

wiek w adz : czy ni  nie manipu-

luj , czy nie zdobywaj  brudnych

pieni dzy, czy nikogo nie uciska-

j . A potem trzeba pomy le

o uczynkach mi o ci chrze ci-
ja skiej.  Cz owiek, który

to wszystko wype ni b dzie

móg  z rado ci  oczekiwa  na

przyj cie Pana.

ks. Tomasz Grzywna
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Któ  z nas, podró uj c po Europie

czy nawet po Polsce, nie widzia  po-

staci tego wi tego, stoj cego na roz-

staju dróg lub w pobli u mostów,

w kap a skim stroju, trzymaj cego

krzy  lub w wymownym ge cie k ad -

cego palec na ustach? W przewodni-

ku turystycznym napisano, e jest to

obrazek bardzo cz sty od Alzacji

a  po Polsk , w ca ej rodkowej Euro-

pie.  Nie by em nigdy w Alzacji

(region we Francji w pobli u granicy

z Niemcami, sporny od lat mi dzy tymi

narodami, o stosunkowo mocnej reli-

gijno ci katolickiej), ale wiele takich

figur widzia em w innych krajach Eu-

ropy rodkowej – W gier, Czech,

Austrii, S owacji i Polski (np. w Lesku

przy drodze ku Bieszczadom). Bardzo

wiele jest tych figur w Czechach, bo

to przecie wi ty pochodz cy z tego

kraju. Warto wi c, jak my l , wspomi-

naj c wakacyjne w drówki, napisa

par  s ów na jego temat.

w. Jan urodzi  si  oko o 1350 roku

w Pomuku ko o Pragi (st d jego przy-

domek). Ca e swoje ycie, poza stu-

diami w Padwie, sp dzi  w Pradze. Po

wi ceniach kap a skich w 1380 roku

pe ni  wiele funkcji w ko ciele praskim,

w tym notariusza, proboszcza ró nych

parafii a  w ko cu zosta  wikariuszem

generalnym diecezji (najwy sza funk-

cja po biskupie).

W tym czasie w Czechach pano-

wa  król Wac aw IV Luksemburczyk
znany ze swego hulaszczego ycia

i niech ci do Rzymu. Król wpad

w konflikt z arcybiskupem Pragi,

Janem z Jenstejnu, przez co tak e Jan
Napomucen, jako wikariusz general-

ny musia  dzia a  i pisa  listy do króla

z protestem przeciwko

jego intrygom w spra-

wach ko cielnych. Król w

przyp ywie gniewu kaza

zg adzi  biskupa i jego

wspó pracowników, lecz

ci ukryli si  na zamku

w Rudnicach. W ko cu

podst pnie aresztowa  kil-

ku z nich, ale szczególny

gniew skupi  si , z niezna-

nych powodów, na Janie

Nepomucenie, którego

torturowano, a w ko cu na

pó ywego zrzucono

z mostu Karola w Pradze. Dzia o si  to

oko o 20 marca 1393 roku.

W latach pó niejszych dosz a wia-

domo , e wi ty

zgin  w obronie ta-
jemnicy spowiedzi.
Napisa  o tym, jako

pierwszy, historyk

austriacki Tomasz
Ebendorfer oko o

roku 1450, który s y-

sza  o tym przebywa-

j c w Pradze w roku

1433. Wtedy to mó-

wiono, e wi ty by

przymuszany do wy-

dania grzechów ma -

onki króla, której by

w. Jan Nepomucen
spowiednikiem. Podobn  opini  wy-

ra a  te kanonik Pawe ydek w swo-

im dziele z 1477 roku; szkoda, e obaj

autorzy nie podaj ród a zaczerpni -

cia tej informacji.

Po mierci króla Wac awa (1419)

zacz  si  szerzy  kult M czennika.

Wydawano jego ywoty, a nawet od-

dawano mu cze  liturgiczn . Kult ten

rozszerzy  si  na wszystkie s siednie

kraje. Oficjalnie jednak kult ten

zatwierdzono dopiero w 1729 roku,

gdy Jan Nepomucen zosta  og oszo-

ny wi tym. Jego cia o spoczywa

w katedrze w. Wita w Pradze. By

czczony w wielu miejscach, szczegól-

nie jako patron mostów, or downik

chroni cy od powodzi, a w Polsce tak-

e jako patron dobrej spowiedzi.

Niewiele mamy pewnych informa-

cji o tym wi tym; podobnie jak u nas

posta w. Stanis awa M czennika,
ginie on w mrokach dziejów historii.

Jednak powszechny kult tego wi te-

go zdaje si  potwierdza  pi kne ce-

chy tej postaci. Przeje d aj c drogami

Europy ci gle spotykamy jego figury.

W pobli u mostów i rzek tak e cz sto

pojawia si  ten rozmodlony wi ty,

podobnie jego figura zdobi fasady

wielu miejskich kamienic. Podziwiaj c

w Pradze s awny most Karola, miej-

sce jego m cze skiej mierci i modl c

si w katedrze, w pobli u jego grobu,

warto wspomnie  o w. Janie Nepo-
mucenie. Przypomina nam on o wier-

no ci Bogu, o warto ci sakramentu

pokuty, o powo aniu kap a skim. Daje

tak e wiadectwo o tym, e aby osi -

gn  chwa  nieba trzeba przej  przez

krzy  cierpienia.

Ks. Tomasz Grzywna

Figura w.Jana Nepomucena

na mostku w L dku Zdroju

w. Jan Nepomucen na fasadzie

kamienicy w Litomy lu w Czechach

Panorama mostu Karola, z którego

zrzucono do We tawy w.J.Nepomucena

Katedra w Pradze, miejsce pochówku w.Jana Nepomucena

Wakacyjne zapiski
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Ka dy z nas zapewne pami ta

z Ewangelii opowie  o dorastaj cym

Jezusie, który w wieku 12 lat poszed

z rodzicami do Jerozolimy na wi to

Paschy. Kiedy wracali po sko czo-

nych uroczysto ciach Jezus zosta

w mie cie a Maryja z Józefem nie

zauwa yli tego, przypuszczaj c,

e jest w towarzystwie innych p tni-

ków. Dopiero po trzech dniach od-

nale li go w wi tyni, gdzie siedzia

w ród nauczycieli przys uchuj c si  i

zadaj c pytania… W naszym yciu

cz sto doznajemy podobnego prze-

ycia, gubimy Jezusa, pozostawiamy

daleko nie zawsze maj c wiadomo

tego, e niema Go blisko nas.

Ale w ko cu musimy stan  przed

wyborem: Czy i  dalej…, czy tak jak

to zrobili Jego rodzice wróci  si ,

aby Go odnale ?

Ja zdecydowa em szuka , pozor-

nie atw  rzecz, ale tylko pozornie,

przypomina to wspinaczk  pod bar-

dzo strom  gór , wspinamy si  jedni

wolniej inni szybciej, ale wystarczy

moment nieuwagi, le postawiona

stopa i zaczynamy si  zsuwa ,

albo, co gorsza z hukiem spadamy na

sam dó  i trzeba rozpoczyna  wspi-

naczk  od pocz tku. Na mojej drodze

poszukiwania upada em wielokrotnie,

czasami wspina em si  od nowa,

innym razem próbowa em obej

gór , ale tylko po to, aby natrafi  na

Kierunek  Jezus

jeszcze wi ksz , jeszcze bardziej stro-

m  i… rezygnowa em, zatrzymywa em

si  w pó  drogi, zawraca em…

I tutaj pomog a opatrzno  Bo a,

ju  wiele lat wcze niej zosta em

obdarowany moj on , osob  g bo-

ko wierz c , która zacz a swoj

wypraw  w poszukiwaniu Jezusa

wcze niej i b d c  du o wy ej w swo-

jej wspinaczce, przekonanej, e i

mo na tylko pod gór  wraca  niema,

do czego, nie warto. Ona to poda a mi

pomocn  d o  i wielokrotnie uchroni-

a od upadków nauczy a dostrzega

drogowskazy, równocze nie pomaga-

j c te  wielu innym osobom, niektó-

rym dopiero rozpoczynaj cym swoj

w drówk . Jednym z taki kierunkow-

skazów, bardzo pomocnym i bardzo

potrzebnym okaza y si  rekolekcje

ewangelizacyjne.

Mia em mo liwo  uczestniczy

w tych rekolekcjach zorganizowanych

20-22 pa dziernika w Sanoku. Tej at-

mosfery, tego ducha tej niemal nama-

calnej obecno ci Jezusa nie sposób

tutaj opisa , to trzeba prze y .

To, o czym musz  jednak tutaj wspo-

mnie  to, e nadal si  wspinam, ale jest

mi jakby atwiej, pomog y postanowie-

nia podj te na tych w a nie rekolek-

cjach, podpisana krucjata trze wo ci,

któr  uwa am za jedn  z najlepszych

decyzji w moim yciu, nowo poznani

ludzie pod aj cy w tym samym

kierunku, wiadomo , e jest ze mn

moja ona, która zna jeszcze inne

kierunkowskazy, które wskazuj  tylko

jeden kierunek: kierunek JEZUS.

 Uczestnik rekolekcji.
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W Oficynie Wydawniczo – Poli-

graficznej „ADAM”, w roku bie cym,

ukaza a si  ksi ka z serii” Pasterze

Ko cio a”, po wi cona osobie nasze-

go ks. arcybiskupa Józefa Michalika,

pt. „Kocha  Boga – rozumie  cz owie-

ka”. Sam tytu  tej ksi ki – wywiadu,

jaki przeprowadzi a El bieta Olejnik su-

geruje, e wynikiem mi o ci do Pana

Boga jest rozumienie cz owieka.

To dobry pomys , aby rozmawia

z pasterzami Ko cio a, aby ukazywa

ich drog  do kap a stwa i jego pe ni –

biskupstwa. Wst p napisa  ks. prymas

Józef Glemp.

Co przebija z tej ksi ki?

To nie jest tylko zwyczajny ycio-

rys, który zaczyna si  20 kwietnia 1941

roku, w Zambrowie. Dowiadujemy si

z niego nie tylko o dzieci stwie zapo-

cz tkowanym jeszcze w okresie woj-

ny, ale patrzymy na ca y „kraj lat dzie-

cinnych”, trudne dzieci stwo,

dojrzewaj c  m odo , problemy tam-

tych czasów, ró ne „dolegliwo ci”

cho by w postaci choruj cej matki,

która przebywa a w szpitalu, sanato-

rium, jej d ug  nieobecno  ”bolesn

pustk  zimnego domu i upokorzenia

(bardzo bolesne) nieprzypilnowanego

dziecka”. By y te  i momenty mi e,

radosne jak cho by te o których

Pasterz naszej archidiecezji wspomi-

na, „kiedy mama przysy a a mi z sana-

torium z Otwocka ksi ki, ba nie

Andersena, niektóre z dedykacjami”,

z których by  dumny i pami ta do dzi .

Wspomina swoj  szko , która wtedy

nie tylko uczy a, ale i wychowywa a,

swoich nauczycieli, którzy wywarli

wielki wp yw na kszta tuj c  si  oso-

bowo . Od swojego dzieci stwa,

szczególnie pod nieobecno  matki

uczy  si  samodzielno ci i odpowie-

dzialno ci, co podkre la. Uderza szcze-

gólnie „samotno  dziecka pozosta-

wionego samemu sobie. Pusty dom,

dziecko z kluczem na szyi – wiem, co

to znaczy, to we mnie tkwi”. To wielka

szczero  cz owieka, który „wyszed ”

tak wysoko, a który dojrzewa  w trud-

nych dla siebie warunkach. Ojciec by

cz owiekiem bardzo zapracowanym,

bo musia  zapracowa  na utrzymanie

trójki swoich dzieci. W szkole red-

„Kocha  Boga –

rozumie  cz owieka”

niej zosta  ministrantem, ale z ko cio-

em parafialnym, z ksi mi, stale mia

bliskie kontakty. Utkwi y mu w pami -

ci ywe kontakty towarzyskie jakie

utrzymywa  jego ojciec z racji swojej

pracy. Od ojca i jego go ci uczy  si

prawdziwej historii i nabiera  w a ci-

wych przekona  do otaczaj cej go

rzeczywisto ci. Poznawa  polskie

obyczaje i polskie tradycje. Atmosfe-

r  domow  charakteryzowa a uczci-

wo  i prawda, szacunek do ka dego

cz owieka, szczególnie chorego,

wra liwo  na pewne warto ci.

A wychowywa  si  w rodowisku

gdzie byli ydzi, Niemcy i Rosjanie.

Ojciec jego uko czy  rosyjsk  szko ,

doskonale mówi  i pisa  po rosyjsku,

st d maturzysta Józef Michalik zdawa

ten j zyk, z którym te  nie mia  trudno-

ci. Matka mówi a troch  po angiel-

sku, gdy  jaki  czas przebywa a

w Ameryce. Do niej te  przychodzi y

s siadki, które obok rozmowy czyta y

ksi ki, co by o naturalne w tamtych

czasach. Wymienia y sobie równie

przepisy kulinarne. Matka codziennie

prowadzi a domow  ksi gowo ,

aby mie  rozeznanie, na co sobie mo -

na pozwoli  przy zakupach. Wspomi-

na ludzi czasów powojennych, którzy

yli w wielkiej biedzie, ci ko praco-

wali, ale potrafili jeszcze dzieli  si  tym,

co posiadali z biedniejszymi od siebie.

Po maturze przysz o seminarium

w om y z wieloma doskona ymi

profesorami, wychowawcami, które

postrzega jako „wa n  szko ycia,

pog biania wiary i pracy nad sob

w oparciu o dobr  znajomo  psycho-

logii”.  To by wiat filozofii i wiat

teologii, oddech intelektualny i du-

chowy. wi cenia kap a skie przyj

23 maja 1964 roku z r k ks. bpa Czes a-

wa Falkowskiego. Jego pierwsz  pla-

cówk  duszpastersk  by y Jelonki ko o

Ostrowi Mazowieckiej, gdzie nie by o

ko cio a, by  w budowie. To by a trud-

na praca duszpasterska cho by

ze wzgl du na komunizm, który usi o-

wa  wsz dzie ingerowa , szykanowa ,

dokucza . Ciekawie ocenia ten okres

Ksi dz Arcybiskup: „... ten pierwszy

rok kap a stwa by  dla mnie znakiem,

i  Bóg prowadzi pocz tkuj cego, nie-

wiele umiej cego ksi dza i pomaga

rozwi zywa  powa ne problemy”.

Ukazuj  ten rys szczególnie dlatego,

e Pan Bóg stale b dzie obecny

na horyzoncie ycia naszego Paste-

rza. Po roku pracy parafialnej zosta

skierowany na studia specjalistyczne

w Akademii Teologii Katolickiej

w Warszawie, dzi  Uniwersytet

im. Stefana Kardyna a Wyszy skiego.

By o to spotkanie z wielkim wiatem

nauki, wybitnych profesorów, specja-

listów wa nych dziedzin naukowych.

A potem kolejne studia na Papieskim

Uniwersytecie w. Tomasza „Angeli-

cum” w Rzymie, które by y niezwykle

ciekawym czasem w yciu Ksi dza

Arcybiskupa. Tam, o wiele wcze niej,

studiowa  ks. Karol Wojty a. Tam

zwracano uwag  „na publikacje,

Rodzice

(C.d. na s. 7)
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Poniedzia ek, 18.12
6.00 + Maria (greg.).
7.00 ..........................................................
7.30 + Micha  30 r. m, + Maria.
8.00..........................................................
18.00 1. w int. Grupy O. Pio.
2 +  Karol (greg.).
3. + Jerzy 8 r. m., Marianna i Antoni.
Wtorek, 19.12
6.00 + Helena, W adys aw, Maria.
7.00 ..........................................................
7.30 ............................................................
8.00............................................................
18.00 1. + Karol (greg.)
 2. + Maria (greg.).
 3. + Paulina i Wawrzyniec, Olga i Piotr.

roda, 20.12
6.00 .............................................................
7.00..........................................................
7.30..............................................................
8.00...........................................................
18.00 1. + Jan Brania.
2. + Karol (greg.).
3. ++ z ró y 15 pw. w. Weroniki.
Czwartek, 21.12
6.00 ............................................................
7.00 ..........................................................
7.30 .........................................................
8.00 + Kazimierz.
18.00 1. w intencji ks. Tomasza z okazji
zbli aj cych si  imienin oraz wszyst-
kich ksi y pracuj cych w parafii –
o b ogos awie stwo Bo e i opiek
Matki Bo ej.
 2. + Karol (greg.).
Pi tek, 22.12
6.00 .........................................................
7.00 + Jan ytka 4 r. m.
7.30 .........................................................
8.00.............................................................
18.00 1. + Miros aw 10 r. m., + Wale-
rian 20 r. m.
2. + Karol (greg.).
3. + Genowefa.
Sobota, 23.12
6.00 + z rodziny W adyków i Mazu-
rów.
7.00..........................................................
7.30 + Krystyna Nasiadka 1 r. m.
8.00............................................................
18.00 1. +  Karol (greg.).
2. + Stefania 6 r. m. i + Stanis aw.
3. o zdrowie, b ogos awie stwo Bo e
i dary Ducha w. dla Ewy i Wojciecha.
Niedziela, 24.12 – Wigilia Bo ego

Narodzenia
6.30 + Józefa (f), Antoni, Kazimierz.
8.00 + Ewa Skórka.
9.30 + Anna i Franciszek D browiec-
cy.
11.00 za parafian.
12.30 +  Karol (greg.).
16.00 ..........................................................
24.00 – Pasterka: o zdrowie i b ogos a-
wie stwo Bo e dla ca ej rodziny.

Intencje w tygodniu

18-24.12.2006 r.

1. Przypominamy, e Msze wi te
roratnie codziennie odprawiamy o go-

dzinie 6:00 oraz o godzinie 18:00. W

niedziele godziny odprawiania Mszy

wi tych pozostaj  bez zmian. Star-

szych 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 .

2. wi ta ju  tak blisko, i z tej oka-
zji  spowied  w parafii naszej i fran-
ciszka skiej b dzie we czwartek
i pi tek pocz wszy od godziny 8:30 –
12:00 oraz po po udniu od godziny
14:00 – 18:00. O godzinie 10:00
i 16:00, w spowiedzi b dzie pó godzin-
na przerwa. W sobot  przed wigili
nawiedzimy chorych naszej parafii, a
tak e mieszka ców Domu Opieki
Spo ecznej oraz przebywaj cych
 w areszcie ledczym.

3. W tym roku wigilia Bo ego Naro-

dzenia wypada w czwart  niedziel

Adwentu, ju  za tydzie . Jest to dzie

bardzo rodzinny, prze ywany w gro-

nie najbli szych. U nas nie b dzie

Mszy wi tej o godzinie 18:00; jest to

bowiem godzina wieczerzy wigilijnej.

Podawali my t  wiadomo  przez

ostatni miesi c.

4. W najbli sz  niedziel  zasi dzie-
my do sto u wigilijnego. Prze yjmy ten

dzie  od wi tnie, zw aszcza, e b dzie

to niedziela. Prosimy, aby wieczerz

wigilijn  poprzedzi a modlitwa, czyta-

nie fragmentu Pisma wi tego o Bo-

ym Narodzeniu, a tak e piewanie

kol d. Na wigili  nie podajemy alko-

holu pod adn  postaci . Schemat

wieczerzy wigilijnej podamy w naszej

parafialnej gazetce.
5. W najbli sz  niedziel  m odzie

naszej parafii pocz wszy od Mszy

wi tej o godzinie 9:30, rozprowadza

b dzie kalendarze i gazetki Ruchu

Apostolstwa M odzie y (RAM). Cena

kalendarza wynosi 5 z , za  gazetki –

dowolna ofiara.

6. Dzi  o godzinie 18:00, jak to ju  za-

powiadali my, zostanie odprawiona

Msza wi ta w intencji Ojczyzny z

okazji wier wiecza wprowadzenia

stanu wojennego. B dziemy si  tak e

modli  za ofiary tego stanu.

7. Przedstawiciele Akcji Katolickiej

rozprowadzaj  dzi wiece na stó  wi-

gilijny. Dochód ze sprzeda y b dzie

przeznaczony na wakacyjny wypoczy-

nek dzieci. Dzieci z naszej parafii te

korzystaj  z tej formy pomocy dobre-

go prze ywania wakacji.

3 Niedziela Adwentu – 17.12.2006.

Og oszenia duszpasterskie.
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umiej tno  redagowania my li

i zorientowanie w problematyce”.

Na tym e uniwersytecie wyk adali

go cinnie wybitni profesorowie na

miar wiatow , jak cho by Karl

Rahner, Josepf Ratzinger (dzi  Bene-

dykt XVI) czy Yves Congar.  Najpierw

jednak trzeba by o opanowa  j zyk

w oski, ale to nie by o czym  trudnym

dla ks. Józefa Michalika, bo tam

pozna  jeszcze j zyk niemiecki i fran-

cuski. Na nauk  tych j zyków wyko-

rzystywa  g ównie wakacje czy znaj-

duj ce  si  w Rzymie odpowiednie

instytucje. Rzym to „wielka szko a

Ko cio a powszechnego, szansa kon-

taktu z Ko cio em posoborowym,

z nauk  posoborow . Rzym otwiera

dost p do wszystkich najwybitniej-

szych nazwisk teologicznych”.

W roku 1973, z  doktoratem wraca

do Polski, podejmuje prac  w Kurii

Biskupiej w om y oraz prac  w miej-

scowym seminarium. Tak by o do roku

1978, kiedy to znowu wyje d a

do Rzymu, aby obj  stanowisko

rektora Papieskiego Kolegium Polskie-

go i prac  w Papieskiej Radzie

ds. wieckich. Bierze czynny udzia

w przygotowaniu I wiatowych

Dni M odzie y w Rzymie, w roku 1985.

Z racji pe nionych funkcji wtedy to

nawi za  bliskie, serdeczne stosunki z

Ojcem wi tym Janem Paw em II, cho

ks. kardyna a Karola Wojty  pozna

o wiele wcze niej. Có  mo na pisa

o Rzymie? Wielki wiat, najs awniejsi

ludzie, sympozja, kongresy,

ruchy, stowarzyszenia...

W roku 1986, 16 pa dziernika,

z r k Jana Paw a II otrzymuje sakr

biskupi  kieruj c si  dewiz  „Numine

Tuo Domine” – „Moc  Twoj , Panie”.

Podejmuje obowi zki biskupa diece-

zjalnego w Gorzowie po mierci wi -

tobliwego biskupa, dzi  S ugi Bo ego

Wilhelma Pluty. W Episkopacie zostaje

przewodnicz cym Komisji ds. Dusz-

pasterstwa Akademickiego, a od 1989

roku konsultorem Papieskiej Rady

ds. wieckich. Wielk  wag  przywi -

zywa  tak do katechizacji, formacji

seminaryjnej, a tak e doprowadzi

do koronacji Cudownego Obrazu

Matki Bo ej Rokitnia skiej. Przez dwie

kadencje by  tak e przewodnicz cym

Komisji ds. Laikatu przy Radzie Kon-

ferencji Biskupów Europy. Jego szcze-

gólnym zainteresowaniem jest laikat,

ludzie wieccy, których okre la jako

„olbrzyma nadziei”. Interesuj  go

wspó czesne ruchy, wspólnoty,

stowarzyszenia i pr dy w Ko ciele,

a szczególnie zaanga owanie wiec-

kich w ycie Ko cio a.  Nie trzeba nam

mówi  jak wielk  wag  przywi zuje

do Akcji Katolickiej w naszej archidie-

cezji, do formacji ludzi wieckich.

To jest Jego wielka s abo  i wielka

nadzieja – jak sam mówi. To jest ywy

Ko ció , który ma odpowiedni  misj

do spe nienia wynikaj c  z sakramen-

tu chrztu wi tego. Mówi Arcybi-

skup” „... pola odpowiedzialno ci

wieckich, znajduj  si  (...) tam, gdzie

ci wieccy yj ”. To ma by  wspó -

praca z hierarchi , w jedno ci z ca ym

Ko cio em. wieccy pe ni  wielce

odpowiedzialn  funkcj  ewangeliza-

(C.d. ze s. 5)

Prymicje w Zambrowie

W Rzymie przed bazylik w. Piotra - Niedziela Palmowa z Janem Paw em II (C.d. na s. 8)
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cyjn , tak w  swoich rodzinach jak

i rodowiskach pracy.  Trzeba tak e

zauwa y , e mówi c o Akcji Katolic-

kiej nie deprecjonuje te  innych

ruchów czy stowarzysze , jak cho by

Odnowa w Duchu wi tym, Neokate-

chumenat czy Oazy. Ca y czas idzie

o mo liwo ci poszerzenia i dowarto-

ciowania laikatu w Ko ciele, aby byli

bardziej obecni w rzeczywisto ciach

ziemskich wnosz c w nie zaczyn ewan-

geliczny. To g ównie przekaz wiary

w rodowiskach, gdzie nie ma ksi dza,

gdzie ksi dz nie pójdzie, w realiach

pracy, wypoczynku, rodziny.

By wiadkiem Chrystusa, urealnia

mi o  Chrystusa. Boleje nad tym,

e dzi  „umiera” ojcostwo i macie-
rzy stwo co jest wielkim dramatem
narodowym. Cz sto brakuje trudu,
po wi cenia, ryzyka. Mówi o sacrum

przekazywania ycia. Cz owiek
wiecki, to potencjalny aposto .

Wyt uszczonym drukiem widnieje
zapis: „Marzy mi si , a eby sama

Akcja Katolicka da a z siebie wi cej...”.

W dniu 17 kwietnia 1993 roku,

ks. biskup Józef Michalik, dotychcza-

sowy ordynariusz zielonogórsko-

gorzowski, zosta  arcybiskupem, me-

tropolit  przemyskim. Wspomina

o relacjach z Ko cio em obrz dku grec-

kokatolickiego, mówi o zas ugach

i wielko ci ks. arcybiskupa – seniora

Ignacego Tokarczuka, o wi tych

przemyskich: w. biskupie Józefie

Sebastianie Pelczarze, b . Ks. Janie

Balickim, o trudno ciach w duszpa-

sterstwie w tym naszym regionie,

o niewielkich parafiach bieszczadz-

kich, o emigracji zarobkowej, o samot-

nych, bezdomnych, biednych, niepe -

nych rodzinach, o wy szych szko ach

zawodowych...

Szeroko i ciekawie wypowiada si

Ksi dz Arcybiskup na pytanie

dziennikarki: „Co trzeba by zmieni

w stylu duszpasterzowania, eby

Ko ció  lepiej odpowiada  na potrze-

by ludzi i czasu?” Patrzy tak e na

Ko ció  z perspektywy swojego

kap a stwa, tego soborowego

i posoborowego. Zwraca uwag

na maksym  Paw a VI, który mówi ,

e „reforma w Ko ciele polega nie

na tym, eby wszystko pozmienia ,

tylko na tym, eby odkry , co jest

istot  tre ci tradycji i to przenie

w nowe czasy. To znaczy, e nie mo -

na si  odwróci  od tego, co stare,

dawne, ale trzeba zrobi  dodatkowy

wysi ek, eby wyszuka , przekaza

i zachowa  t  tradycj  w nowym

j zyku, w nowych warunkach, w ród

aktualnych trudno ci – po to,

aby nie walczy  z trudno ciami,

 jakie istnia y tysi c lat temu. Dzi ki

tej wierno ci tradycji potrafimy dzi

sprosta  nowym problemom.

W moich latach seminaryjnych nikt

bowiem nie s ysza  o eksperymentach

bioetycznych, o manipulacji intelek-

tualnej cz owiekiem, o wp ywaniu

reklamy na pod wiadomo  –

a dzisiaj s  to codzienne pytania”.

Reforma polega na tym, eby ci,

którzy s  z przodu, ogl dali si  na

tych, którzy s  na ko cu. Trzeba to

dobrze rozumie .

Jako Pasterz Ko cio a przemyskie-

go i przewodnicz cy Konferencji

Episkopatu Polski szeroko spogl da

na problem ma e stw rozpadaj cych

si  i ma e stw niesakramentalnych.

W duchu nauczania Ko cio a wypo-

wiada s owa: „W Ko ciele jest miej-

sce dla wszystkich – tak e dla ludzi

pogubionych, ale powinni oni szuka

drogi wyj cia i otwiera  si  na Bo

ask ”.

Ciekawy jest rozdzia  po wi cony

„ulubionym” wi tym naszego Paste-

rza. S  nimi: Franciszek Salezy, Franci-

szek z Asy u, a tak e wielcy kap ani

czy biskupi, jak: ks. Piotr Semenenko,

za o yciel Zmartwychwsta ców,

biskup Wilhelm Pluta. W Rzymie

pozna  Matk  Teres  z Kalkuty, brata

Rogera, Luigiego Giussaniego, Chia-

r  Lubich, Kiko Arguello, którego zna

od lat. Pozna  tak e niezwyk ego cz o-

wieka Jeana Vanier czy Marie-Helene

Mathieu. Jak wi tego traktuje S ug

Bo ego ks. Stefana kardyna a Wy-

(C.d. ze s. 7)

Rzym, bazylika w. Piotra - w dniu wi ce  biskupich

 udzielanych przez Jana Paw a II (16 X 1986r.)
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szy skiego i Jana Paw a II. Szczegól-

nie wysoko ceni sobie znajomo

z Janem Paw em II. To by a – chyba

mo na tak powiedzie  – wielka przy-

ja . W naszej archidiecezji odkry

posta  Dobrego otra. Ci gle odkry-

wa swojego patrona, w. Józefa i Mat-

k  Bo . A dalej id : Jan Balicki, Józef

Sebastian Pelczar, Rafa  Kalinowski,

Angela Truszkowska, Bronis aw

Markiewicz, August Czartoryski,

Jan z Dukli, Andrzej Bobola.

Zadziwiaj ca jest szczero  Ksi -

dza Arcybiskupa. Dziennikarka pyta

o ycie duchowe Arcybiskupa.

Z pokor  mówi: „Musz  powiedzie ,

e moje ycie duchowe wygl da

bardzo le i licz  na modlitewn

pomoc wielu ludzi – nawet tego,

kto b dzie to czyta , eby pomodli  si

za mnie, a ebym zd y  w pe ni nawró-

ci  si  tak, jak Pan Bóg tego ode mnie

oczekuje”. Trzeba przyzna , e to

niezwyk e wiadectwo naszego Bisku-

pa.  Trzeba Go za to ceni ! A có

powiedzie  o mistrzach duchowych?

– Trzeba przeczyta .

Ciekawy jest obraz – spojrzenie

ks. abpa Michalika na dwóch najwi k-

szych Polaków: Stefana kardyna a

Wyszy skiego i Jana Paw a II.

Ich osobowo ci s  ujmuj ce. Uderza

wielka przyja  jaka czy a naszego

Metropolit  ze S ug  Bo ym Janem

Paw em II. Cennym jest spostrze enie,

e „Jan Pawe  II wyniós  na szczyty

Ko cio a powszechnego praktyk

i idea y Ko cio a w Polsce, który

od wieków y  wiar  Ko cio a

powszechnego”.

Metropolita wypowiada si  te  na

aktualne sprawy Ko cio a, Europy

i wiata, na temat problemów jakie

nurtuj  dzisiejszego cz owieka (Unia

Europejska, celibat ksi y, aborcja,

eutanazja, „zwi zki partnerskie”

w obr bie tej samej p ci...).  Podsumo-

waniem tego rodzaju refleksji jest

zdanie: „Wprowadzenie praw „konsty-

tucyjnych” nie szanuj cych praw

Dekalogu, legalnie niby obowi zuje,

ale w sumieniu nas nie wi e, ba,

nawet nie wolno nam s ucha  tego

rodzaju praw – i to rodzi konflikt,

burzy spokój sumienia i ad

mi dzyludzki”.

W swoich wypowiedziach nie uni-

ka poruszania spraw trudnych

dotycz cych pornografii, magii, okul-

tyzmu, sekt religijnych, horoskopów,

ideologii New Age, reinkarnacji,

terapii medycyny wschodniej, o mie-

szania Chrystusa i religii przez nieprzy-

chylne media. Patrz c na zagro enia

wiary, trosk  napawa Go stan obec-

nego Ko cio a i w przysz o ci,

aby móg  podo a  wyzwaniom czy

znakom czasu. W tej sytuacji „Ko ció

ma g osi  nauk  Chrystusa, nie swoj

(bo taka nie istnieje), ma mówi

o grzechu, sprawiedliwo ci i mi osier-

dziu Boga wobec pokutuj cych,

nawracaj cych si  grzeszników.

To jest si  Ko cio a. I odej cie od

Ewangelii, oderwanie si  od Jezusa

by oby prawdziwym zagro eniem

dla Ko cio a i wiata”.

Zako czeniem tej ksi ki – wywia-

du jest „Kilka pyta  do teologa”,

a dotycz cych odwiecznego proble-

mu cierpienia, z a, wypadków, chorób,

augusty skiej zasady „poza Ko cio-

em nie ma zbawienia”, problem

grzechu przeciwko Duchowi wi te-

mu, problem pot pienia, interpretacji

nieomylno ci papie a, by zako czy

na sprawach polskich, jak cho by

Radia Maryja.

W moim g bokim przekonaniu

jest to ksi ka, która nie tylko ods a-

nia osobowo  Ksi dza Arcybisku-

pa, ale ukazuje problemy Ko cio a,

tak w wymiarze powszechnym,

jak i narodowym. Uderza wielkie

umi owanie Ko cio a i jasno

stanowiska we wszystkich kwestiach.

Nie ma tu ch ci przypodobania si

której  z opcji politycznych.

„Tak” znaczy „tak”; „nie” znaczy

„nie”. Dzi  w dobie post puj cej

relatywizacji ycia jest to postawa

bardzo cenna, bo mobilizuj ca

do wi kszego wysi ku intelektualne-

go oraz pog biania swojego ycia

duchowego.

Ks. Andrzej Skiba

Podpisanie wspólnego o wiadczenia Episkopatów RFN i Polski.

Fulda, wrzesie  2005r.
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W 1925 roku Julian Gorgo  po-

dejmuje dzia ania zmierzaj ce do za o-

enia Oddzia u Zwi zku Legionistów

w Sanoku, w którym w latach pocz t-

kowych pe ni funkcj  skarbnika,

a nast pnie od 1937r. - wiceprezesa.

Poni ej fragment napisanej przez

niego historii powstania sanockiego

Oddzia u:

„W roku 1925 ob.Gorgo  Julian

urz dnik Fabryki Wagonów w Sano-

ku wszcz  korespondencj  z Zarz -

dem G ównym Zw.Leg.Pol. w Warsza-

wie, w sprawie za o enia Oddzia u

Zwi zku Leg. Pol. w Sanoku. Po uzy-

skaniu zgody Zarz du G ównego,

ob. Gorgo  zwo a  zebranie organiza-

cyjne by ych legjonistów na dzie

23 wrze nia 1928 r. które mia o odby

si  w Sali Rady Powiatowej w Sano-

ku. Niestety, zebranie nie mog o

powzi  uchwa y co do za o enia

Oddzia u, gdy  na 23-ch zaproszo-

nych by ych legjonistów przyby o

tylko 14-tu, za  Julian Gorgo  by  pi t-

nastym, podczas gdy statut przewi-

dywa  minimum 20 cz onków. Z tego

zebrania by a ju  pewna korzy , gdy

zdo ano zebra  adresy dalszych

legjonistów rozproszonych w powie-

cie, wskutek czego Julian Gorgo  zwo-

a  drugie zebranie organizacyjne

na dzie  7 pa dziernika 1928r. ju

zapraszaj c 39 legjonistów. Dopiero

to zebranie wy oni o z po ród siebie

zarz d, do którego weszli: Ob.Brich,

Ekiert, Gorgo , Osostowicz i Stropek.

Zatwierdzenie protoko u organiza-

cyjnego i wybranego zarz du przez

Zarz d G ówny nast pi o dopiero

w miesi cu lutym 1929 roku, tak,

e pierwsze posiedzenie zarz du od-

dzia u w podanym sk adzie odby o si

w dniu 8 marca 1929r. Poniewa  zacho-

dzi a potrzeba pokrywania powstaj -

cych wydatków, cho by tylko mate-

ria ów pi miennych i portorii, przeto

wy ej wymienieni cz onkowie zarz du

z o yli na zacz tek kasy Oddzia u kwo-

t  z .60.-tytu em dobrowolnej sk adki.

Odt d zacz a si  systematyczna

praca Oddzia u, a gdy w nast pnym

roku tj.1930 wybrano prezesem

ob.Klimowa, starost  powiatowego,

powsta  jednocze nie projekt ufundo-

wania sztandaru Oddzia u. Sztandar

by  kosztowny /ok.1500 z ./, wykona-

ny wed ug projektu ob.Ekierta przez

S.S.S u ebniczki w Starej Wsi pod

Brzozowem. Po wi cenie uroczyste

sztandaru odby o si  8 lutego 1930,

w obecno ci w adz wojskowych

i cywilnych, przy t umnym udziale

publiczno ci ze wszystkich sfer spo-

ecznych. Nap yw datków od ofiaro-

dawców by  tak wielki, e koszty spra-

wienia sztandaru zosta y pokryte

z lichwiarsk  nadwy k  (...)”.

(Julian Gorgo : Historia Oddzia u

Zwi zku Leg.Pol.w Sanoku –

fragm.oprac.)

Pocz tkiem wrze nia 1927 roku

Julian Gorgo  przeprowadza si  z ro-

dzin  z domu fabrycznego przy ulicy

Reymonta do mieszkania przy ul.Ko-

narskiego 33 – budynek mieszkalny

F-ki Wagonów. „By o to obszerne

mieszkanie na parterze: kuchnia, trzy

pokoje, korytarz – azienka (wspólna

z drug  rodzin ). Jeden pokój rodzice

przeznaczyli jako dzieci cy. Tam dzie-

ci mia y osobne stoliki i miejsca na

ksi ki i zeszyty. yli my w zgodzie,

w pe ni korzystali my z wygód, które

s u y y szybkiemu rozwojowi, pod tro-

skliwym okiem dobrych, kochanych

rodziców” (fragment zapisów Ludmi-

y Gorgoniównej, S.Nazaretanki, do

dzi yj cej córki Juliana Gorgonia).

16 wrze nia 1931 roku Zarz dze-

niem Prezydenta Rzeczypospolitej

Polskiej Julian Gorgo  zostaje odzna-

czony Krzy em Niepodleg o ci za
prac  w dziele odzyskania Niepodle-
g o ci.

Od 1 lipca1932 pe ni funkcj  szefa

biura kalkulacyjnego w Sanockiej

Fabryce Wagonów.

Na pocz tku 1934 roku, wskutek

czynionych stara , zostaje oficjalnie

w czony do sanockiej spo eczno ci.

Mówi o tym dokument o nast puj cej

tre ci:

„Zarz d Miejski król. Woln. M. Sa-

noka L:1282/34. w Sanoku, dnia 13

lutego 1934. Do P. Juliana Gorgonia

w Sanoku. Magistrat uchwa  z dnia

12/II.1934 przyj  Pana wraz z on

Czes aw  urodz. 1899r., synem Czes a-

wem Alojzym urodz. w 1920r., córk

Ludmi -Mari  urodz. w 1923r. oraz

córk  Bogus aw  Kamil  w 1927r. do

zwi zku przynale no ci m. Sanoka bez

taksy, na podstawie przesz o 10-letnie-

go nieprzerwanego pobytu w Sano-

ku. O czem si  Pana w za atwieniu tamt.

pro by z dnia 5/II.1934 zawiadamia.

Burmistrz: podpis nieczytelny. Piecz

okr g a: Magistrat Miasta Sanoka.

W latach 1934-1939 Julian Gorgo

pe ni szereg funkcji spo ecznych, a to:

- jako sekretarz Komisji Rewizyjnej

w Radzie Powiatowej w Sanoku,

- cz onek Komisji elektryfikacyjnej

i wodoci gowej w Radzie Miejskiej,

- jako cz onek, a nast pnie skarbnik

w Powiatowym Komitecie Uczczenia

Pami tek Marsza ka Pi sudskiego

„Odnajd  Twój grób Pi sudczyku”

(C.d. z poprzedniego numeru)

Po wi cenie i podpisanie Sztandaru Oddzia u Zwi zku Legionistów w Sanoku.

Po rodku, stoj cy przy Sztandarze – Julian Gorgo .
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w Sanoku,

- sekretarz Komisji Rewizyjnej w Fun-

duszu Pracy i Pow. Komitecie Pomo-

cy Zim. Bezrobotnym,

- cz onek Zarz du Komitetów Rodzi-

cielskich Szkolnych w Sanoku,

- przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej

Ligi Morskiej i Kolonialnej, Oddzia

w Fabryce Wagonów w Sanoku,

- jako cz onek L.O.P.P. Sanok,

- i cz onek Polskiego Bia ego Krzy a,

Ko o w Sanoku.

Od roku 1937 jest równie  Cz onkiem

Zwi zku Strzeleckiego.

Kopiec ten, w którym z o ono

ziemi  z wszystkich miejsc bitewnych

I wojny wiatowej, gdzie udzia  brali

Polacy, nosi  pocz tkowo nazw

Kopca Niepodleg o ci, a jego budo-

w  – na wniosek Zwi zku Legionistów

- rozpocz to w sierpniu 1934 roku.

Po mierci Marsza ka Józefa Pi sud-

skiego w 1935 roku kopiec nazwano

jego imieniem.

W dniu 3 sierpnia 1935 roku Julian

Gorgo  bierze udzia  w XIII Ogólnym

Zje dzie Legjonistów Polskich w Kra-

kowie.

Nadchodzi wrzesie  1939 roku,

wybucha II wojna wiatowa. Pozwol

sobie przytoczy  dwa fragmenty za-

pisów Ludmi y i Czes awa – dzieci Ju-

liana Gorgonia.

Oto pierwszy z nich:

„A teraz czas na wspomnienia naj-

bole niejsze – z II wojny wiatowej.

Pierwsze wie ci by y z radia – i od Ta-

tusia. Niemcy przekroczyli granice

Polski od Zachodu. Tatu  pracowa

w Fabryce Wagonów (u Zieleniew-

skiego) filia w Sanoku. By  ceniony

przez dyrekcj  – jako kierownik biura

kalkulacyjnego, cz sto by  wysy any

do Ministerstwa w Warszawie w celu

za atwienia zamówie . Tote , gdy

w pierwszych dniach wojny za ado-

wano do wagonów kolejowych naj-

dro sze i wyj tkowo wa ne maszyny,

aby chroni c je przed Niemcami – wy-

wie  je do Rumunii – polecono to Ta-

tusiowi. Je li dobrze pami tam, 9 wrze-

nia 1939 roku poci g by  ju  gotowy

do wyjazdu. Wieczorem S awcia i ja

posz y my na stacj  kolejow  po e-

gna  Tatusia i Cesia, którego zabiera

ze sob . Pami tam zmartwion  twarz

Tatusia. Wi c pociesza am Go:

„b dziemy si  gor co modli  do Mat-

ki Bo ej i wojna b dzie krótka –

Ona, Matka Bo a nas obroni!”

W nocy poci g ewakuacyjny ru-

szy  w drog . Mieli jecha  przez Sam-

bor i Lwów ale ju  i tam dotar  wróg.

Poci g ten skierowano wi c w stron

Drohobycza. Po pierwszym bombar-

dowaniu poci gu zgin a moja kole-

anka, ucja Szabi ska.

11 wrze nia 1939 by o drugie bom-

bardowanie, ko o ma ej stacji Rychci-

ce-Chatki, i tam zgin  Tatu  i pan Dut-

kiewicz, stolarz z Fabryki Wagonów.

Cesiu by  ranny i odes ano go naj-

pierw do najbli szego szpitala ydow-

skiego, gdzie stwierdzono, e otrzy-

ma  w plecy ma y od amek bomby,

który zatrzyma  si  tu  przy sercu

i trudno go by o usun . Nast pnie

przeniesiono go do szpitala

powszechnego w Drohobyczu i tam

zostawiono. San sta  si  granic , wie-

ci o Cesiu sta y si  bardzo rzadkie

i niejasne. Wróci  do Sanoka dopiero

na wiosn  1940 roku, gdy ju

oficjalnie w Przemy lu mo na by o

otrzyma  pozwolenie na powrót

do rodziny., która pozostawa a po

lewej stronie Sanu.”

A tak opisuje ewakuacj  Fabryki

Wagonów Czes aw Gorgo :

„Fabryk  gumy i fabryk  wago-

nów pakowano przez ca y dzie  od

wczesnego ranka. Odjechali my

w nocy dnia 9.9.1939 o godzinie 00.55.

Do Nowego Zagórza przyjechali-

my o godzinie 1,06, wyjechali o godz.

2,30. Nad ranem stan li my na stacji

Lesko- ukawica. Po parogodzinnym

postoju - odjazd.

Nast pnie poci g zatrzyma  si

w tunelu, tak, e lokomotywa wraz

z kilkoma wozami osobowemi wynu-

rza y si  z tunelu, a w a ciwy adunek

znajdowa  si  wewn trz tunelu i z dru-

giej jego strony. Po chwilowym

postoju poci g ruszy  i zatrzyma  si

tu  przed stacj  Olszanic . Po chwili

poci g wjecha  na stacj  – godz. 10,30.

W Olszanicy stali my do godz. 16,30.

Nad nami przelatywa y nierozpozna-

ne samoloty.

Wszyscy mówili, e to nieprzyja-

cielskie. Ludzie wtedy ca aw  roz-

biegali si  po stacji, a cz  (w 25%)

pozostawa a w wozach. Nieliczni kryli

si  pod wozy. Jedni ze wiadomo ci ,

e kryj  si  przed pociskami karabinów

maszynowych i dalekimi od amkami

bomb, inni dlatego, e im tak poradzo-

no. Nied ugo po przesuni ciu nasze-

go poci gu o 200 m dalej, nadjecha

poci g fabryki gumy. Nast pnie zno-

wu ujechali my oko o 2 km (lub nawet

mniej) ze stacji Olszanicy i znowu po-

ci g si  zatrzyma . Po kilku dziesi cio-

minutowym postoju, nadlecia o nisko

(50÷100 m) 12 samolotów.

Ludzie rzucili si  w panice mi dzy

domy kryte s om  i w rozpadliny

pól, lub pod drzewa i krzaki. Dalsza

kolejno  wypadków trudna do usta-

lenia. Wpierw lecia o 9 samolotów,

a za nimi 3. Dwana cie samolotów

zakr ci o nad stacj  Olszanic  i zrzuci-

o podobno kilkana cie bomb na

transport gumy (z czego ~ 10 bomb

wybuch o). Wozy z gum  sp on y.

Z wagonów pozosta y podobno

tylko platformy. Kilku, czy kilkunastu

ludzi by o rannych. Byli i zabici.

Wiadomo ci dotycz ce zdarzenia

na stacji Olszanicy pochodz  b d

od naocznych wiadków, b d  s

podawane z ust do ust. Sam za

widzia em po bombardowaniu dym

Zjednoczone Fabryki Maszyn Kot ów i Wagonów Zieleniewski i Fitzner-GamperS.A.

Fabryka Sanocka, 11 stycznia 1935 – Julian Gorgo  drugi od lewej.

(C.d. na s. 12)
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unosz cy si  do wieczora nad

Olszanic .

Po zrzuceniu bomb na „Gum ”,

9 samolotów odlecia o, a trzy zawróci-

y nad nasz poci g. Z tych trzech rod-

kowy szczególnie si  obni y  i pocz

ostrzeliwa  z karabinu maszynowego

nasz poci g oraz ludzi ukrytych

w do  g boko wyrytej, polnej

drodze. Nast pnie pojecha  nad loko-

motywy i zrzuci  bomby, trafiaj c

w pagórek po o ony obok toru;

wybuch a tylko 1 bomba.

W mi dzyczasie przyjecha o go-

ci cem auto jak si  okaza o z ranny-

mi i pró na furmanka. Rozleg y si  wo-

ania:” Dr. Ramer!” – co powszechnie

zrozumiano, e wzywa si  doktora do

udzielenia pomocy rannym. Nim Dr.Ra-

mer zebra  baga e i wraz z on  wspo-

magany przez sanitariusza Pureza do-

bieg  do drogi, auto z rannymi

odjecha o, a oficer prowadz cy auto

zostawi  zlecenie, aby dra Ramera pod-

wie  furmank  do Olszanicy, celem

udzielenia pomocy znajduj cym si

tam rannym. Co si  sta o, nie wiado-

mo, bo Dr. Ramer nie wsiad  na ocze-

kuj c  furmank , lecz z on  i z sanita-

riuszem zawróci  do wagonu.

Furmanka sta a na go ci cu nadal

pró na, na co Tatu  rzek : „Oto sym-

bol niespe nionego obowi zku!” –

widzowie tego zaj cia wyra ali g o no

oburzenie.

Tu  o zachodzie s o ca poci g

wjecha  na most nad g bokim jarem

i zatrzyma  si , sprawdzaj c jego

wytrzyma o , co wywo a o gwa tow-

ne protesty jad cych. Po pewnym cza-

sie poci g ruszy  dalej i zatrzyma  si

przy posterunku kolejowym przed

Ustianow , gdzie sta  bardzo d ugo,

bo tory by y zaj te przez inne poci gi.

O godz.1.45 dnia 10.9. przyjechali my

do Ustrzyk i stan li my w bardzo nie-

bezpiecznym s siedztwie poci gu

cysternowego z naft  i benzyn . Dal-

sza droga by a zatarasowana. Za  lo-

komotywy musia y ruszy  do Kro-

cienka, dla nabrania wody. Poniewa

czas mija , lokomotywy nie wraca y,

a adne dyspozycje z linii nie nadcho-

dzi y, wi c za og  poci gu ogarnia o

coraz wi ksze zdenerwowanie i w oba-

wie, e mo e powtórzy  si  sytuacja

jaka by a w Olszanicy, wielu przygo-

towywa o si  do zupe nego opuszcze-

nia poci gu. Kierownictwo transpor-

tu po porozumieniu si  z kierow-

nictwem kolejowym, przedstawi o

podró nym, e na razie nie wiadomo

kiedy transport ruszy i na wszelki

wypadek aby ka dy przygotowa  si

do chwilowego opuszczenia okolicy

dworca w razie nalotu. Cz  trans-

portu z panami (...) zrezygnowa a

z dalszej jazdy poci giem w tak

niebezpiecznych warunkach i wyru-

szy a w stron  Chyrowa oko o

godz. 4 rano.

Poniewa  spowodowa o to dalsz

panik , Tatu , jako kierownik trans-

portu, uspokoi  pana Schneidra,

który w tej sprawie przyszed  do

przedzia u i o wiadczy , e puszczanie

si  na piechot  i pozostawianie trans-

portu na lepy przypadek nie ma ad-

nego sensu. Nale y pozosta  do ostat-

niej chwili w wagonach i upatrzy  sobie

z góry miejsca w terenie w pobli u po-

ci gu, aby w razie nalotu móc scho-

wa  g ow . Wezwanie to poparte przez

p.Weidela Jana i p.Majewskiego St.

odnios o pewien skutek, gdy  cz

jad cych powróci a do wagonów. (...)

Po drodze widzieli my mnóstwo osób

z baga ami id cych go ci cem, któ-

rzy w Ustrzykach opu cili transport.

O godz. 6,40 przyjechali my do

Chyrowa. Stacja cz ciowo zburzona.

W kierunku na Posad  Chyrowsk

spalony pulman, poniszczone wozy

i lady uszkodzenia torów od bomb

zapalaj cych. Po pi ciominutowym

postoju ruszyli my do Grodowic

w kierunku Sambora.

(C.d.n.)

Oprac. Barbara Wanielista

Julian Gorgo  z bratem Leonem, synem Czes awem i córk  Leona, Hank ,

na Kopcu Marsza ka Pi sudskiego w dniu 29 czerwca 1935 roku.

(C.d. ze s. 11)


