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        Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
                BIULETYN PARAFIALNY  Nr 13 (27) 15.10.2006                        
                               VI DZIEŃ PAPIESKI 

Egzemplarz bezpłatny                                                      28. NIEDZIELA ZWYKŁA

 
 

Jan Paweł II  
Sługa Miłosierdzia 

  

   

DZIEŃ PAPIESKI  
W NASZYCH SZKOŁACH 

 

W NIEDZIELĘ 15 PAŹDZIERNIKA 2006  
UCZNIOWIE GOŁKOWICKICH SZKÓŁ 

 PRZYŁĄCZĄ SIĘ  
DO OGÓLNOKRAJOWYCH OBCHODÓW  

DNIA PAPIESKIEGO.  
W tym dniu o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Gołkowicach odbędzie się spotkanie, 

NA KTÓREGO PROGRAM ZŁOŻĄ SIĘ: 
 1.Występ zespołu regionalnego pod kierunkiem Pana 
Marka Wastaga ze Szkoły Podstawowej 
 2.Montaż literacki pt. „Nie lękajcie się”” 
inspirowany twórczością znakomitego Patrona, a 
przygotowany przez Panie Dominikę Golonka i Lidię 
Pajur, w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum 

Obejrzenie programu da możliwość przyłączenia się 
do akcji Fundacji Episkopatu Polski  
>>Dzieło Nowego Tysiąclecia<<     

wspieranej przez Jana Pawła II za Jego życia,  
z którą od niedawna współpracuje 
RodzinaRodzinaRodzinaRodzina Szkół im. Jana Pawła I Szkół im. Jana Pawła I Szkół im. Jana Pawła I Szkół im. Jana Pawła IIIII    
DO OBEJRZENIA PROGRAMU  

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PARAFIAN 
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ 

DYREKCJE SZKÓŁ, 
UCZNIOWIE, 
RODZICE! 

 

Kiedy był w Rzymie, był Rzymianinem. Znał go, kochał i 
troszczył się o to miasto.     
Gdy był w Meksyku, mówił w imieniu Indian, zakładał 
sombrero. Był Meksykaninem. 
Był Krakowianinem – dla Krakowian. 
W Starym Sączu był Sądeczaninem z krwi i kości.  
Był księdzem wśród księży, takim, jak oni. 
Z młodzieżą był młody. Jak ci, którzy Go otaczali. 
Był dla każdego z nas.  
Mówił do każdego z nas i za nas.  
Zostawił każdemu 
słowa skierowane tylko do niego.  
Od Przyjaciela do przyjaciela.  
Mamy jeszcze tyle do poznania, do zrozumienia. 
…I do zrobienia. 

VI DZIEŃ PAPIESKI 
    15 października, w przeddzień wielkiej rocznicy (28.) wyboru Karola 
Wojtyły na papieża będzie w Polsce dniem szczególnym. Już szósty raz 
organizowany jest w całym kraju Dzień Papieski. Po raz drugi 
obchodzony jest on bez fizycznej obecności Jana Pawła II wśród nas. 
Wierzymy jednak, że tak, jak pamiętał o swojej Ojczyźnie i rodakach w 
ciągu prawie 27 lat swojego błogosławionego pontyfikatu, tak nadal 
jest orędownikiem spraw polskiego narodu przed naszym Ojcem w 
niebie.  
    Nasza miejscowość ma szczególny tytuł do tego, by w tym dniu 
uczcić polskiego Papieża. Jego imię noszą przecież już dwie placówki 
oświatowo – wychowawcze w Gołkowicach. Poprzez ich działalność 
osoba i nauka Jana Pawła II ma przemieniać życie naszej społeczności, 
a szkoły mają stać się „żyjącym pomnikiem” Wielkiego Polaka.    
    Tegoroczny Dzień Papieski przebiegnie pod hasłem „Jan Paweł II 
– Sługa Miłosierdzia”. Z tej okazji Episkopat Polski wystosował list 
do wszystkich wiernych. Wyjaśniono w nim ideę powstania Dnia 
Papieskiego oraz istotę tegorocznego hasła. 
(…)Owocem pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w 
1999 r. stała się (…) Fundacja Episkopatu Polski „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”, która dziś służy przeszło tysiącu sześciuset młodych 
Polaków pochodzących ze środowisk ubogich, którzy dzięki pomocy 
Fundacji mogą dalej rozwijać swoje zdolności intelektualne. Uczą się w 
gimnazjach i liceach. Przeszło trzystu z nich podjęło już studia na 
wyższych uczelniach. To jest żywy pomnik Jana Pawła II, jak chętnie 
on sam o nich mówił. Episkopat Polski właśnie poprzez tę Fundację 
organizuje Dzień Papieski, który zarówno za życia Ojca Świętego, jak i 
obecnie przybliża nam jego osobę. Sympozja, koncerty, różne inne 
imprezy, a nade wszystko modlitwa o rychłe wyniesienie na ołtarze 
Wielkiego Polaka – to istotny cel Dnia Papieskiego. Działające w ciągu 
całego roku kapituły przydzielają z okazji tego dnia szczególne nagrody 
imienia Jana Pawła II w takich dziedzinach, jak: promocja człowieka, 
praca charytatywna, kultura chrześcijańska, propagowanie nauczania 
Jana Pawła II, osiągnięcia w katolickich mediach. W ciągu minionych 
pięciu lat wiele osób i instytucji poświęcających się dla człowieka 
zostało uhonorowanych nagrodami imienia Jana Pawła II. Na 
Uniwersytecie Warszawskim odbywa się międzynarodowe sympozjum 
poświęcone osobie Papieża Polaka.(…) 
(…)Dzień Papieski przeżywamy corocznie, rozważając inne hasło. I tak 
w minionych latach, począwszy od roku 2001, towarzyszyły nam 
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słowa: Pontyfikat Przełomów, Jan Paweł II – Świadek Nadziei, Jan 
Paweł II – Apostoł Jedności, Jan Paweł II – Pielgrzym Pokoju, Jan 
Paweł II – Orędownik Prawdy. Na obecny rok Episkopat Polski 
zatwierdził hasło: Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia.(…) 
(…)Testamentem Jana Pawła II dla Ojczyzny i dla całego Kościoła stało 
się ustanowienie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w krakowskich 
Łagiewnikach. Nauczanie Jana Pawła II można zawrzeć w słowach 
Chrystusa przekazanych św. Faustynie: „Miłosierdzie Moje jest tak 
wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł” 
(Dzienniczek, n. 699).Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego nie jest 
przypadkowe. Zagrożona jest godność człowieka przez brak miłosiernej 
miłości. Co może ją uratować? Miłosierna miłość i cywilizacja miłości, o 
którą stale wołał Jan Paweł II.(…)/ List Episkopatu Polski na VI 
Dzień Papieski w Ojczyźnie/ 
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    W ,,wędrówce” po parafiach  dekanatu starosądeckiego  członkowie 
Stowarzyszenia na Rzecz  Osób Niepełnosprawnych ,,Gniazdo” oraz 
osoby chore, niepełnosprawne, cierpiące odwiedziły w październiku  
parafię św. Antoniego w  Gołkowicach. 
    Wspólnej  modlitwie przewodniczył o. Stanisław Olesiak, który  w  
szczególny  sposób podkreślił  rolę różańca  jako swoistego  ,,klucza” 
do rozwiązywania wszelkich problemów, spraw codziennego  życia. 
Tych  ostatnich zapewne  nie brakuje osobom, które na co dzień 
borykają się z chorobą, niepełnosprawnością,  czy też brakiem  
zrozumienia w otaczającym świecie. I dlatego  comiesięczne spotkania, 
gromadzące  coraz liczniejsze grono zainteresowanych, mają przede 
wszystkim na  celu  wzajemne wsparcie, dzielenie się doświadczeniami, 
radami, jak również budowanie wspólnoty ludzi potrzebujących 
pomocy     i chętnych do jej udzielania. Myślę, iż znamienne słowa, św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus, które rzucają się w oczy w przedsionku 
kościoła pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach 
,,Najpiękniejsze myśli bez uczynków są niczym.”, przyświecają 
tym wszystkim, którzy tą pomoc  niosą bezinteresownie  i  co ważne - 
z uśmiechem na twarzach.  
    Słowa podziękowania kierujemy w stronę ks. Proboszcza Kazimierza 
Koszyka  za  chęć przyjęcia nas, ciepłe słowa i gościnne otwarcie drzwi 
plebani na spotkanie członków stowarzyszenia. Dziękujemy również 
tym wszystkim, którzy pomimo iście letniej pogody poświęcili swój czas 
i przyczynili się do uświetnienia spotkania. 
    Wasze  zaangażowanie  jest dla nas  wyrazem wrażliwości  jaką 
darzycie tych, którzy często ze swoją chorobą pozostają na marginesie 
życia społecznego. 
    Już dzisiaj zapraszamy na kolejne  msze  św., które w okresie 
zimowym odbywać się będą w Kościele parafialnym św. Elżbiety w 
Starym Sączu /druga niedziela XI, XII, I, II, III godz.15.00/. 
Wszystkich zainteresowanych chęcią współpracy zapraszamy do 
siedziby stowarzyszenia Stary Sącz, Rynek 5., gdzie można również 
składać deklaracje uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych w  
powstającym Domu Samopomocy w Cyganowicach.                        
                               Anna Górz  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” 
 

Szkolna pielgrzymkaSzkolna pielgrzymkaSzkolna pielgrzymkaSzkolna pielgrzymka    
    Już szósty raz społeczność Szkoły Podstawowej w Gołkowicach 
wzięła udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II na Jasną Górę. Corocznie uczestniczą w niej uczniowie klas 
szóstych wraz z Panią Dyrektor, nauczycielami i rodzicami. W tym roku, 
już po raz drugi, razem z uczniami pielgrzymował także Ksiądz 
Proboszcz Kazimierz Koszyk. Tegoroczna pielgrzymka koncentrowała 
się wokół słów  „Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia” i była związana z 
organizowanym pod tym samym hasłem Dniem Papieskim.  
        Jasnogórskie spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
zainicjował przed sześciu laty ówczesny duszpasterz Rodziny tragicznie 
zmarły Ks. Biskup Jan Chrapek. Godne utrwalenia jest powtarzane 
przez Księdza Biskupa zdanie „Żyj tak, aby ślady twoich stóp 
przetrwały cię”. Istnienie Rodziny jest także jego zasługą i pewnego 
rodzaju „pomnikiem”.    
    W tegorocznej pielgrzymce Rodziny Szkół brała też po raz pierwszy 
udział młodzież gołkowickiego Gimnazjum, od 4 września także im. 
Jana Pawła II. 
    Na Jasnej Górze uczniowie z Gołkowic spotkali się z prawie 20 000 
młodych ludzi i ich opiekunami z 300 szkół. Słowa powitania skierował 
do zgromadzonych O. Sebastian Matecki, podprzeor Jasnej Góry: 

„Pięknie wyglądają jasnogórskie Wały otoczone tak licznymi 
sztandarami. Na każdym poczcie sztandarowym widnieje imię waszego 
wspaniałego Patrona, Jego wizerunek. To bardzo zobowiązujący 
sygnał, który wszystkich was - nauczyciele, uczniowie, wychowawcy - 
wzywa, aby iść za głosem Tego, którego obraliście sobie za patrona. I 
w tym Duchu się tu gromadzimy, w Duchu Jana Pawła II. Możemy być 
pewni, że On z wielką radością z okna, z nieba, z domu Ojca, spogląda 
na nas i jest tu z nami w szczególny sposób obecny, w tajemnicy 
Świętych obcowania”. /www.jasnagora.com Biuro prasowe 
sanktuarium jasnogórskiego/. Następnie wszyscy uczestniczyli w 
uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Zygmunta 
Zimowskiego – duszpastrza Ogólnopolskiej Rodziny. Ks. Biskup 
Zygmunt Zimowski - Ordynariusz Radomski podkreślił, że świat 
dzisiejszy tak bardzo potrzebuje otwartości ludzkiego serca. 
Przypomniał jednocześnie, że uczynki miłosierdzia mają podwójny 
wymiar: materialny oraz duchowy. - Dlatego, kochani, chciejcie dzielić 
się chlebem, ale chciejcie dzielić się również niebem. W uczynkach 
miłosiernych względem duszy chodzi przede wszystkim o to, byśmy 
byli solidarni jedynie w dobrym, nigdy w złym. Uczeń szkoły im. Jana 
Pawła II nie może być solidarny nigdy w złym. Obyśmy podjęli 
ogromny wysiłek pracy nad ukształtowaniem w nas serc wrażliwych na 
dobro, serc cnotliwych, serc prawych, wytrwałych w dążeniu do 
ideałów, serc bohaterskich na wzór waszego patrona Jana Pawła II - 
mówił ksiądz biskup./Nasz Dziennik 5.10.2006/ Zgodnie z hasłem 
pielgrzymki każda przybywająca do jasnogórskiego sanktuarium grupa 
przywiozła ze sobą dary żywnościowe (szkoły przekazały ok. 20 ton 
żywności), które poprzez „Caritas” zostaną rozdzielone jako pomoc 
potrzebującym z domów opieki, noclegowni itp. Ks. Andrzej Stępień z 
Caritas Arch. Częstochowskiej wypowiadając się na temat zbiórki 
powiedział: „Jan Paweł II zaapelował do nas kilkakrotnie o nową 
wyobraźnię miłosierdzia, ci młodzi podejmując to dzieło, odkrywają ten 
nowy wymiar miłosierdzia właśnie w sposób dla siebie 
charakterystyczny, dzielą się tym co mają. To piękna akcja i wspaniale, 
że zaczyna się od młodych”. /www.jasnagora.com Biuro prasowe 
sanktuarium jasnogórskiego/. 
    Uczestników pielgrzymki połączyła szczególna intencja tegorocznej 
modlitwy, którą była prośba o beatyfikację Ojca Świętego i 
dziękczynienie za Jego pontyfikat (przygotowana przez Szkołę 
Podstawową im. Jana Pawła II) odczytana prze szóstoklasistkę z 
Gołkowic Mariannę Wolff w asyście kolegi Mateusza Radeckiego.    
    Szczególne wrażenie na obecnych na częstochowskim wzgórzu robił 
widok kilkuset barwnych pocztów sztandarowych otaczających 
wieńcem jasnogórskie wały. Wśród uczestników pielgrzymki oprócz 
szkół noszących imię polskiego Papieża z terenu naszego kraju, była 
też jedna placówka, mająca naszego Ojca Świętego za patrona, z 
Wilna (Litwa). Błonia pod jasnogórskim szczytem wypełniał tłum 
młodych ludzi. Po zakończeniu Mszy św. młodzież bawiła się wraz ze 
śpiewającą swoje piosenki Magdą Anioł, zaś przedstawiciele nauczycieli 
mieli możność odbycia wspólnego spotkania, na którym obecny był 
także Duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana Pawła II i Wiceminister 
Edukacji Narodowej.  
    Coroczna pielgrzymka do jasnogórskiego sanktuarium jest ważnym 
elementem programów wychowawczych szkół im. Jana Pawła II. 
Sprzyja ona spotkaniom młodych ludzi i ich wychowawców, 
powstawaniu poczucia wspólnoty wzmacniającego siłę do działania na 
rzecz realizacji myśli Jana Pawła II, których tak wiele znamy i 
powtarzamy.   

 A.G.Gorczowscy    
 

Aby dzieło Jana Pawła II  

żyło w młodych i dla młodych 
II Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 

Tarnowskiej 
    Już po raz drugi Gródek n/Dunajcem był miejscem spotkania Szkół 
imienia Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. Podczas pierwszego 
spotkania, które miało miejsce 23 III 2006 roku dyrektorzy wszystkich 
zebranych placówek wyrazili chęć współpracy w ramach diecezji. W 
związku z tym Ordynariusz naszej diecezji – Ksiądz Biskup Wiktor 
Skworc dekretem z dnia 4.08.2006 powołał Diecezjalną Rodzinę Szkół  
im. Jana Pawła II i mianował ks. Pawła Stabacha – asystentem 
kościelnym Rodziny. Oficjalne ogłoszenie tej decyzji Biskupa 
Ordynariusza było jednym z istotnych punktów programu kolejnego 
spotkania.  Odbyło się ono 20 IX bieżącego roku. 
    Tym razem pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa 
Wiktora Skworca w Diecezjalnym Centrum Rekolekcyjno – 
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Formacyjnym ARKA spotkali się dyrektorzy, proboszczowie, katecheci i 
nauczyciele 57 placówek. Ich reprezentanci uczestniczyli w 
opracowywaniu programów wychowawczych opartych na osobie, 
myśli, nauczaniu i działalności Patrona. 
    W podjętej przez organizatorów spotkania problematyce istotną rolę 
odegrały oczekiwania, jakie Ks. Biskup Wiktor Skworc wiąże z 
działalnością Diecezjalnej Rodziny Szkół. Przy planowaniu współpracy 
oraz opracowywaniu ramowych programów wychowawczych zostały 
wzięte pod uwagę szczególnie następujące oczekiwania Biskupa: 
    Podjęcie prac na rzecz wypracowania wzorcowego modelu 
szkoły, w której podniesie się jakość kształcenia, wzrośnie 
bezpieczeństwo uczniów, zwiększy wpływ rodziców na to, co 
dzieje się w szkole. 
    Tworzenie i troska o działanie w tych placówkach grup 
wolontariatu a zwłaszcza Szkolnych Kół Caritas, aby w ten 
sposób uczniowie mieli możliwość wprowadzić w życie naukę 
Ewangelii.   
    Wspólne opracowywanie projektów wychowawczych i 
edukacyjnych uwzględniających wartości chrześcijańskie.  
    Troska o właściwy dobór i formację kadry nauczycieli. 
    Dbałość o wewnętrzną dyscyplinę szkoły, z jasnym 
określeniem zakresu praw i obowiązków tak uczniów, jak i 
nauczycieli. 
    Włączanie się w uroczystości ku czci Jana Pawła II, 
nawiedzanie miejsc związanych z jego osobą, także przez 
organizowanie szkolnych czy klasowych wycieczek 
tematycznych.   
    Organizacją, jak i poprzednio zajęli się:  
Pani Halina Węgrzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w Nowym 
Sączu, 
Pani Zofia Korona - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gołkowicach, 
Pan Robert Wadycki – Dyrektor Zespółu Szkół w Skrzyszowie, 
Pan Krzysztof Groń -  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podolu – 
Górowej, 
oraz: 
Ks. Kazimierz Markowicz – Proboszcz Parafii p.w. Matki Bożej 
Niepokalanej w Nowym Sączu, 
Ks. Kazimierz Koszyk – Proboszcz Parafii p.w. Św. Antoniego 
Padewskiego w Gołkowicach, 
Ks. Kanonik Wizytator Zdzisław Gniewek – Proboszcz Parafii p.w. Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika w Skrzyszowie,   
Ks. Adam Urbański – Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. 
w Podolu. 
    Gośćmi spotkania byli: 
Ks. Biskup Stanisław Budzik, 
Pan Stanisław Szudek - Dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium 
Oświaty w Nowym Sączu, 
Ks. Prałat Antoni Koterla - konsultant MCDN ODN w Nowym Sączu, 
Pan Wojciech Magdoń -  zastępca Prezydenta Miasta Tarnowa, 
Pan Jacek Lelek - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy  Stary Sącz, 
Pan Stefan Wolak - Wójt Gminy Gródek n/Dunajcem, 
Pan Józef Gądek - Wójt Gminy Skrzyszów, 
Pani Barbara Wiatr - pełnomocnik ds. Edukacji Wójta Gminy Gorlice,  
Pani Marta Sarota - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie 
– Delegatura w  Nowym Sączu, 
Pan Józef Klimek - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – 
Delegatura w Nowym Sączu, 
Pani Wiesława Ziemian - Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w 
Krakowie -  Delegatura w Tarnowie, 
Pan Józef Gryźlak - Radny Miasta Nowego Sącza, 
Pan Waldemar Olszyński - Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Nowego 
Sącza,  
Przedstawiciel Przewodniczącego Sejmiku Województwa Małopolskiego 
Pana Witolda Kozłowskiego. 
    Pogłębiając poczucie wspólnoty, wszyscy uczestnicy wzięli udział we 
mszy św. koncelebrowanej, której głównym celebransem był Ks. 
Biskup Stanisław Budzik.  
    Dalsza część spotkania, która miała miejsce po jej zakończeniu 
poświęcona była przede wszystkim przedstawieniu opracowanych 
propozycji ramowych planów i programów wychowawczych dla szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z ramowym 
programem wychowawczym dla szkół podstawowych zapoznał 
zebranych jeden z organizatorów spotkania, Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Podolu – Górowej - Pan Krzysztof Groń. Pozostałe 
propozycje prezentowali przedstawiciele zespołów  z gimnazjów i  szkół 
ponadgimnazjalnych – autorów opracowań.  

    Inspiracją dla jak najszerszego wykorzystania zaproponowanych 
planów i programów były bogate w treść wystąpienia, omawiające 
problematykę wychowania przez rodzinę, szkołę i kościół, a dotyczące 
zwłaszcza wychowania patriotycznego. Przedstawili je proboszcz parafii 
Matki Bożej Bolesnej w Nowym Sączu ks. Antonii Koterla oraz Dyrektor 
sądeckiej Delegatury Kuratorium Stanisław Szudek. Pod rozwagę 
obecnych poddał on kilka postulatów, istotnych dla kształtowania 
postaw patriotycznych wychowanków. A oto one: 
1.Zgodnie z zasadą „słowa uczą, przykłady pociągają” sam 
dawaj przykład, niech dobro wspólne nie będzie ci obojętne. 
2.Nie zamęczaj dzieci nadmiarem patriotycznej retoryki, to 
przynosi często efekt odwrotny od zamierzonego. 
3.Czasami pozwól się młodym buntować przeciw własnej 
tradycji. Negacja bywa nieuniknionym etapem dojrzewania. 
4.Nie nadużywaj narodowej martyrologii, aby jej z czasem nie 
zbanalizować. 
5.Wychowując ku patriotyzmowi, nie zniechęcaj się, jeżeli nie 
od razu odnosisz sukces. Niejeden z nas na własnym 
przykładzie poznał, że to uczucie przychodzi z czasem.  
    Treść przedstawionych referatów miała uniwersalny charakter i 
dotyczyła zarówno wychowania zinstytucjonalizowanego, jakie ma 
miejsce w szkole, jak i wychowania w rodzinie. Zaś treści wychowania 
patriotycznego w szerokim zakresie dadzą się przenieść na inne 
dziedziny wychowania. Stąd przedstawione wyżej postulaty nabierają 
znacznie szerszego znaczenia. 
    W dalszej części spotkania przedstawicielom zaproszonych placówek 
został zaproponowany program i plan współpracy szkół na lata  2006 – 
2008. Przedstawiła je i omówiła Pani Zofia Korona - Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Gołkowicach. Ze szczególną aprobatą obecnych 
spotkał się główny cel współpracy, którym jest: 
    Nawiązanie kontaktu ze wszystkimi szkołami noszącymi 
imię Wielkiego Polaka Jana Pawła II z Diecezji Tarnowskiej, 
propagowanie nauki Patrona i szerzenie kultu Świętego 
Papieża oraz  zmierzanie poprzez wszystkie podejmowane 
działania  do stałego podnoszenia poziomu wychowania 
naszych uczniów.  
    Warte odnotowania są myśli przewodnie trzech kolejnych lat 
współpracy, które będą dyktować zakres i specyfikę podejmowanych 
działań. Są to oczywiście przesłania wynikające z nauczania Jana 
Pawła II : 
„Zawierzamy wielkie dzieło wychowania Chrystusowi”, 
„Wędrujemy drogami Jana Pawła II po Diecezji Tarnowskiej”, 
„Święci nie przemijają”. 
    Zapoznając obecnych z najbliższymi działaniami  Ogólnopolskiej 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, Pan Grzegorz Gorczowski – członek 
Ogólnopolskiej Społecznej Rady Rodziny, przedstawił informacje na 
temat mającego odbyć się, XIX Zjazdu Rodziny w Zarzeczu, VI 
Pielgrzymki na Jasną Górę, konkursu sportowego „Zwyciężaj 
siebie”oraz Albumu Rodziny, który dzięki Jego Eminencji  Kardynałowi 
Stanisławowi Dziwiszowi, biskupom, kapłanom, misjonarzom i innym 
ludziom dobrej woli dotarł już do różnych zakątków świata (Włochy, 
RPA, Mauritius, Turcja, Chiny, Japonia, Korea, Egipt, Cypr). 
Poinformował on także o podobnym spotkaniu diecezjalnym szkół, 
organizowanym w Archidiecezji Krakowskiej. Tworzenie struktur 
diecezjalnych jest jednym z priorytetowych działań Rodziny na 
przyszłość, zwłaszcza, że liczba szkół noszących imię naszego Papieża 
ciągle wzrasta. Do pierwszoplanowych zadań Ogólnopolskiej Rodziny 
Szkół należą również działania związane z  organizacją 
Ogólnopolskiego Dnia Papieskiego i współpraca z Fundacją Episkopatu 
Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.       
    Pani Halina Węgrzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 w 
Nowym Sączu, a jednocześnie członek Ogólnopolskiej Społecznej Rady 
Rodziny Szkół, przedstawiła propozycje działań, które jako 
priorytetowe zostały wybrane przez obecnych na spotkaniu w Gródku, 
do realizacji przez członków Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 
Tarnowskiej.  
    Najbliższym ważnym działaniem Diecezjalnej Rodziny Szkół 
(podobnie jak ogólnopolskiej) będzie aktywne włączenie się w obchody 
Dnia Papieskiego (15 października 2006) w swoim środowisku – 
społecznościach lokalnych, szkołach i parafiach. Ważnym działaniem, 
zdaniem wszystkich zgromadzonych, będzie także konkurs na logo i 
hymn Rodziny oraz ustalony na 14 marca 2007 kolejny zjazd jej 
członków, na którym zostanie powołana Społeczna Rada Diecezjalnej 
Rodziny Szkół.  
    Akcentując wszechstronny rozwój uczniów placówek należących do 
Rodziny, jej członkowie nadają także właściwe znaczenie wychowaniu 
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przez sport.  W związku z tym Pan Robert Wadycki Dyrektor Szkoły 
Podstawowej ze Skrzyszowa zaprezentował regulamin I Diecezjalnego 
Turnieju Halowej Piłki Nożnej dla uczniów Szkół im. Jana Pawła II o  
puchar przechodni Ks. Biskupa Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej (finał 
turnieju odbędzie się w 2007 roku w Skrzyszowie).  
    Oprócz wcześniej przedstawionych, z pozytywnym odzewem wśród 
przybyłych spotkały się także następujące propozycje, dotyczące 
współdziałania w ramach Rodziny: 
-włączenie się w działalność na rzecz misji poprzez podjęcie w szkołach 
akcji „adopcja na odległość”; 
-działanie na rzecz fundacji im. Ks. Biskupa Jerzego Ablewicza 
zapewniającej stypendia uzdolnionym gimnazjalistom; 
-zakładanie szkolnych kół „Caritas”, 
    Godnymi uwagi, wg wielu uczestników spotkania, były także: 
propozycja jednolitego, odróżniającego wychowanków szkół noszących 
imię Jana Pawła I, stroju szkolnego, jak również udział w ufundowaniu 
Pomnika Jana Pawła II w Kamieńcu Podolskim na Ukrainie. Ta ostatnia 
propozycja została przedstawiona przez Pana Tomasza Wietechę – 
Dyrektora Publicznego  Gimnazjum w Jadownikach. Wydaje się ona 
być szczególnie interesująca, ponieważ łączy w sobie cel misyjny – 
wspomaganie Kościoła Katolickiego na Ukrainie, edukację patriotyczną 
– pomoc Polonii żyjącej na Ukrainie, oraz cel Rodziny Szkół im. Jana 
Pawła II – upamiętnienie i utrwalenie wśród następnych pokoleń dzieła 
Wielkiego Patrona. 
                                                            Anna i Grzegorz Gorczowscy 
 

Uroczystości patriotyczno – religijne na 
Przehybie 

67 rocznica zdradzieckiej napaści ZSRR na Polskę 
    Pierwszy września obchodzony jest w Polsce jako dzień wybuchu II 
Wojny Światowej. W tym dniu, Niemcy hitlerowskie napadły zbrojnie 
na Polskę, mającą wielu chętnych do walki żołnierzy (przecież dopiero 
w 1918 roku odzyskaliśmy swą państwowość po latach niewoli) lecz 
słabe uzbrojenie. Walczącą z przeważającym wrogiem Polskę (której 
nie wsparły żadne wojska sojusznicze) zdradziecko najechał Związek 
Radziecki, zadając jej, jak to określono „cios w plecy”. Uciekający, od 
uderzającego od zachodu wroga, Polacy wpadali wprost w ręce 
drugiego najeźdźcy wkraczającego od wschodniej granicy. Wielu 
traciło nadzieję, że cokolwiek jeszcze może się zmienić. Wielu traciło 
ducha do walki o wolność, a nawet o przetrwanie nocy wojny.  
    Ta tragiczna sytuacja dotknęła także Karola Wojtyłę – Jana Pawła 
II. We wrześniu 1939 udał się z Krakowa na tzw. „ucieczkę” wraz ze 
swoim ojcem. Wkrótce jednak dowiedziawszy się o wkroczeniu 
Rosjan do Polski i ze względu na stan zdrowia ojca wrócił, by w inny 
sposób wyrazić swoją postawę patriotyzmu wobec ukochanej 
Ojczyzny.  
    Na mocy tajnego załącznika do niemiecko-radzieckiego paktu o 
nieagresji (paktu Ribbentrop-Mołotow), ZSRR zobowiązał się do 
zbrojnego wystąpienia przeciw Polsce w sytuacji, gdyby III Rzesza 
znalazła się w stanie wojny z Polską, co było eufemistycznym 
określeniem przewidywanego jeszcze przed wybuchem II wojny 
światowej najazdu Niemiec na Polskę  Oficjalny pretekst agresji był 
zawarty w przekazanej w nocy z 16 na 17 września przez zastępcę 
Ludowego Komisarza (ministra) Spraw Zagranicznych Potiomkina 
ambasadorowi Grzybowskiemu nocie dyplomatycznej: zamieszczono 
tam oświadczenie o rzekomym rozpadzie państwa polskiego, 
ucieczce rządu polskiego, konieczności ochrony mienia i życia 
zamieszkujących wschodnie tereny polskie Ukraińców i Białorusinów 
oraz uwalnianiu ludu polskiego od wojny. W oficjalnej historiografii 
ZSRR, wydarzenia te przedstawiano jako wyzwoleńczy pochód na 
tereny Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi. Z kolei w oficjalnej 
historiografii polskiej okresu PRL wydarzeń tych nie eksponowano, 
ewentualnie przedstawiano je jako pokojowe "wkroczenie" wojsk 
radzieckich w celu ochrony ludności na wschodnich terenach. Z 
punktu widzenia prawa międzynarodowego, wejście Armii 
Radzieckiej stanowiło agresję, łamiącą przy tym postanowienia 
polsko-radzieckiego układu o nieagresji. 

*W ZSRR agresja była usprawiedliwiana ideologiczną retoryką o 
sprawiedliwości dziejowej wobec burżuazyjnego państwa polskiego i 
wymuszonego traktatu ryskiego oraz o wyzwoleniu uciskanych i 
rozdzielonych narodów.  
*W Polsce agresja obecnie jest uważana przez niektórych polityków za 
faktyczny IV rozbiór Polski, natomiast przez większość historyków za 
agresję wojskową "w cieniu" agresji hitlerowskich Niemiec, i to podjętą 
– tak jak niemiecka – bez wypowiedzenia wojny. Wszyscy są przy tym 
zgodni, że dla Stalina i jego współpracowników i generałów była to 

również zemsta Związku Radzieckiego za porażkę w wojnie 1920 r 
(„Cud nad Wisłą”).  
Napaść doprowadziła do masowych prześladowań 
narodowościowych na przyłączonych do ZSRR (w wyniku 
dodatkowego tajnego porozumienia radziecko-niemieckiego z końca 
września 1939 r.) terenach wschodnich II Rzeczypospolitej – 
aresztowań i osadzeń w obozach, morderstw i powszechnych 
wysiedleń. Internowano ok. 250 tysięcy żołnierzy i oficerów, w 
większości nie stawiających oporu (zgodnie z dyrektywą ogólną 
marszałka Rydza-Śmigłego: Z Sowietami nie walczyć), co w 
rezultacie doprowadziło do zbrodni katyńskiej.1 
    W niedzielę 17 września 2006 roku uroczystości dla uczczenia tych 
wydarzeń zgromadziły mieszkańców parafii Gołkowice, Gaboń i 
okolicznych miejscowości a także turystów przy tzw. Krześle św. 
Kingi pod Przehybą. Zgodnie z wieloletnią tradycją, u stóp Krzyża III 
Tysiąclecia przy ołtarzu polowym w Gaboniu – Praczce, jak co roku 
została odprawiona Msza św. za Ojczyznę. Uroczystości 
zorganizowane przy udziale Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka z 
inicjatywy pana Wojciecha Pierzgi i Zarządu Koła Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Sączu rozpoczęły się o 
godz. 14.00. Rocznicową Eucharystię sprawował Proboszcz parafii 
Barcice Ks. Stanisław Dziekan wraz z Proboszczem parafii Gołkowice 
Ks. Kazimierzem Koszykiem, Ks. Kanonikiem Stefanem Tokarzem, 
Dyrektorem Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła 
II w Starym Sączy Ks. Tadeuszem Sajdakiem, Ks. Romanem Górą 
misjonarzem z Brazylii, oraz Ks. Krzysztofem Migaczem. W 
wygłoszonej homilii Ks. Stanisław zwrócił uwagę na znaczącą rolę 
Ojczyzny w życiu każdego człowieka, wskazując jednocześnie na 
świadectwo głębokiego patriotyzmu  dane nam przez Jana Pawła II.  
    W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci ze Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej w Starym Sączu, Siostry Karmelitanki od 
Dzieciątka Jezus z Domów Zakonnych w Gołkowicach i Barcicach, 
delegacja i poczet sztandarowy ze Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Gołkowicach, poczet sztandarowy Związku Rolników 
Indywidualnych „Solidarność” w Starym Sączu, zastępca Burmistrza 
MiG Stary Sącz Pan Jacek Lelek, poczet sztandarowy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych, Pan Eugeniusz Kowalik – 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Stary Sącz z delegacją leśników. O 
bezpieczeństwo i porządek podczas uroczystości i w trakcie 
przygotowań dbali funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Starym 
Sączu, strażacy z OSP Gołkowice Górne, leśnicy z Nadleśnictwa Stary 
Sącz i młodzież z Grupy Świętego Pawła przy Diecezjalnym Centrum 
Pielgrzymowania w Starym Sączu.  
    O oprawę muzyczną uroczystości zadbała gołkowicka orkiestra z 
organistą Panem Stanisławem Adamczykiem oraz udzielającym 
swego głosu Panem Andrzejem Kałuzińskim. Szczególnie podniosłym 
momentem całej Mszy Św. było odśpiewanie na jej zakończenie 
hymnu „Boże coś Polskę”. Potem ze wzruszeniem wszyscy wysłuchali 
zaprezentowanych przez muzyków polskich pieśni wojskowych i 
patriotycznych zwłaszcza o rodowodzie legionowym. 
    Po zakończeniu religijno – patriotycznych uroczystości uczestnicy 
zostali ugoszczeni kołaczem oraz symboliczną grochówką w 
schronisku na Przehybie. Poczęstunek przygotowała firma 
gastronomiczna „Raj” Państwa Kingi i Andrzeja Stawiarskich. Dla 
wszystkich chętnych spotkanie zakończyło się wspólnym górskim 
biesiadowaniem, któremu sprzyjała piękna, słoneczna pogoda. 
    Kultywowana od wielu lat tradycja Mszy Św. za Ojczyznę, której 
początek sięga czasu proboszczowania w Gołkowicach  Ks. Stefana 
Tokarza jest szczególnie ważnym elementem wychowania młodych 
pokoleń w duchu szacunku  dla walki, odwagi i poświęcenia tych, 
którzy oddali swe życie i zdrowie za naszą Ojczyznę, aby pamięć 
cierpienia i bohaterstwa Naszego Narodu przetrwała w pamięci 
potomnych, a pojęcie patriotyzmu nie zanikło wśród nich.     

Anna i Grzegorz Gorczowscy 
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1 Wikipedia – wolna encyklopedia – encyklopedia internetowa. 


