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Ognisko TKKF „Dąbrówka”
Siedziba:
Gimnazjum nr 6 – przy Szkole Podstawowej nr 9
ul. Piramowicza 16
33-300 Nowy Sącz

nr konta bankowego:
BGŻ – 94 2030 0045 1110 0000 0201 8050.
NIP – 734 34 85 644
Regon – 121486871

email:  
tkkfdabrowka@op.pl

Ognisko TKKF zostało reaktywowane z myślą o całej wspól-
nocie Dąbrówki. Cele działalności, zawarte w statucie streszcza logo 
przedstawione na ostatniej stronie Glori. W imieniu św. Roch, który jest 
patronem naszej parafii, zawarte jest wiele pięknych znaczeń (staro 
germ. – hroc – pokój i zgoda, fr. roche – skała). Chcemy by znacze-
nie tego imienia było azymutem podejmowanych inicjatyw Deo iuvante 
– Z pomocą Bożą i De sua sponte – Z własnej woli ku Humanitas – 
szlachetnemu wychowaniu i tworzeniu przestrzeni dla godnego rozwoju 
człowieczeństwa w naszej wspólnocie. Pragniemy by twórczy wysiłek 
dobrze zaowocował. Wszystkie plany i marzenia składamy w modlitewnym 
pragnieniu, jednocześnie polecając się modlitwom wszystkich, którym leży 
na sercu wzrost dobra w naszej wspólnocie dla dobra przyszłych pokoleń.

Zapraszamy wszystkich do twórczej współpracy.

Wycieczka na Słowację

•  7 maja, planowana jest wycieczka rodzinna do Małej Roztoki - ognisko (własny prowiant). 
Jeśli pogoda pozwoli grupa rowerowa wyruszy o godz. 12.30 (warunek - sprawne tech. rowery!) - zbiórka 
na parkingu przy kościele.

  Grupa piesza od przystanku „Rafa” - bliższe informacje będą dostępne na facebooku - tkkf Dąbrówka.

Pielgrzymka do Łagiewnik

Wycieczka do 8 Bazy Lotnictwa Transpor-
towego i Muzeum Lotnictwa.
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W 325 roku biskupi chrześcijańscy zebrali się na 
soborze w Nicei (nie tej francuskiej, ale niedaleko Kon-
stantynopola). Decyzje wówczas podjęte zaważyły na 
dalszym rozwoju chrześcijaństwa. Mimo że nie znamy 
żadnych protokołów ani akt soboru, skutki ustaleń pod-
jętych kilkanaście lat temu odczuwamy do dziś. To wła-
śnie w Nicei ustalono, że Zmartwychwstanie Pańskie 
cały chrześcijański świat będzie obchodzić w pierwszą 
niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. I tym sposo-
bem fazy księżyca powiązano z religią. Wcześniej nie-
które  lokalne  kościoły  obchodziły  święta  paschalne 
w tym samym czasie co synagoga, czyli dnia 14. Nisan 
(wg kalendarza żydowskiego).

Wielkanoc  jest  świętem  ruchomym  i  może 
wypaść najwcześniej 22 marca lub ponad miesiąc po 
tym, bo aż 25 kwietnia najpóźniej. Z datą jej obcho-
dzenia powiązany jest termin ruchomych świąt, takich 
jak: Środa Popielcowa, Wielki Post, Triduum paschalne, 
Wniebowstąpienie Pańskie, Zesłanie Ducha Świętego 
i Boże Ciało. Właśnie w tym roku obchodzimy Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego najpóźniej czyli 24 i 25 
kwietnia, tak jak ustalono na soborze 686 lat temu.

Po raz pierwszy Konstantyn zwołał powszechny 
sobór  wszystkich  biskupów  do  Nicei  znajdującej  się 
mniej więcej 80 kilometrów na wschód od Konstantyno-
pola, po azjatyckiej stronie kontynentu. Rozpoczął się 
on 20 maja 325 roku. Czas jego trwania (jeden lub dwa 
miesiące) nie jest pewny. Według późniejszego przekazu 
był to sobór „318”.jców. W rzeczywistości liczba jego 
uczestników wynosiła około 200. Uczestniczący w nim 
ojcowie przybyli prawie wyłącznie ze Wschodu. Zachód 
reprezentował Hozjusz z Kordoby, dwaj prezbiterzy jako 
przedstawiciele biskupa Rzymu, biskup Cecylian z Kar-
taginy, a ponadto trzej mniej ważni biskupi.

Tego rodzaju sobór powszechny był novum i nie 
mógł powoływać  się na żadne precedensy odnośnie 
do swej struktury, sposobu postępowania i świadomo-
ści własnego autorytetu. Jak Konstantyn rozumiał ów 
sobór, jak pojmowali go biskupi? Wszystko wskazuje 
na to, że pojmował on sobór jako cesarskie consilium, 
to znaczy jako zorganizowane przez cesarza zapytanie 
skierowane do ekspertów. Tym, kto na końcu podej-
muje decyzję, jest oczywiście cesarz. Wskazuje na to 
między innymi wybór miejsca. Dotąd synody odbywały 
się w wielkich miastach, lub mówiąc inaczej, w cen-
tralnych ośrodkach życia Kościoła: w Efezie, Antiochii, 
Aleksandrii, Kartaginie, Rzymie, Arles. Z kościelnego 
punktu widzenia Nicea nie była żadnym centrum. Nie 
było to wcale wielkie miasto. Było to miejsce, gdzie 
znajdował się  letni pałac cesarski. Prawdopodobnie 
sobór odbył się w auli tego pałacu. Dla biskupów był to 
oczywiście sobór biskupi. Zalążek przyszłych konflik-
tów tkwi właśnie w tej podwójnej strukturze soboru.

Kto przewodził soborowi? Nie wiemy tego dokład-
nie, ponieważ w przeciwieństwie do soborów w Efezie 
i Chalcedonie, których akta zachowały się, nie posia-
damy żadnych protokołów i akt tego pierwszego soboru 
ekumenicznego. Po Soborze Nicejskim pozostały tylko 
wyniki, to znaczy kanony i wyznanie wiary, ale nie pro-
tokoły obrad. Odnośnie do jego przebiegu mamy zale-
dwie  kilka  szczątkowych  notatek  jego  uczestników, 
takich  jak Atanazy  oraz  notatek  historyków  kościel-
nych, które w szczegółach należy rozpatrywać bardzo 
krytycznie, jak na przykład notatki z Vita Constantini 
Euzebiusza oraz z pism historyka Kościoła Sokratesa, 
który pisze wiek później. Nie posiadamy jednak żad-
nych akt. Pozostaje sprawą wątpliwą, czy takie w ogóle 
istniały. Być może starożytne sobory przejęły zwyczaj 
od zgromadzeń państwowych, które sporządzały proto-
koły tylko z posiedzeń sądowych, ale nie z obrad innych 
gremiów. Można by więc pomyśleć, że protokoły były 
sporządzane wtedy, gdy sobór przybierał charakter try-
bunału, a więc gdy formalnie szło o potępienie here-
tyków. Nie czyniono tego jednak w przypadku innych 
bardzo ważnych i istotnych dla wiary orzeczeń. Co do 

 Z historii Kościoła

 SOBÓR NICEJSKI I

Ikona przedstawiająca Sobór nicejski I – pierwszy Sobór 
powszechny biskupów chrześcijańskich, zwołany 20 maja 
325 r. w Nicei (Nikai) w Bitynii (około 80 km od Konstanty-
nopola) przez cesarza Konstantyna Wielkiego.
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Rajmund urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej 
Woli koło Łodzi, z małżonków Juliusza Kolbego († 1914) 
i Marianny z Dąbrowskich († 1946).

Rodzice trudnili się tkactwem chałupniczym, ale z powodu 
ciężkich warunków materialnych byli zmuszeni zwinąć 
warsztat i przenieść się do Łodzi, potem do Pabianic, gdzie 
ojciec pracował w fabryce.

Rajmund jako chłopiec lubił także nieraz i poswawolić. 
Pewnego dnia w takiej sytuacji zawołała z wyrzutem matka: 

Św, Maksymilian
Maria Kolbe

problemu przewodzenia soborowi należy powiedzieć, 
że skoro Konstantyn pojmował sobór jako swe consi-
lium, to wolno domniemywać, iż to on mu przewodni-
czył. Istnieją jednak przesłanki, pozwalające mniemać, 
że przewodnictwo dzierżył biskup Hozjusz z Kordoby, 
ponieważ  na  wszystkich  listach  znajduje  się  on  na 
pierwszym miejscu, a dopiero po nim dwaj przedstawi-
ciele biskupa rzymskiego. W każdym razie na soborze 
odgrywał on rolę dominującą. Prawdopodobnie kiero-
wał soborem jako przedstawiciel cesarza. Ponieważ był 
w randze biskupa, dlatego widziano w nim również naj-
bardziej prominentnego przedstawiciela biskupa rzym-
skiego. Sobór podjął cały szereg decyzji. Ostatecznie 
został wyjaśniony spór o datę święcenia Wielkanocy, 
a wyznaczono go na niedzielę po żydowskim święcie 
Paschy.  Najważniejszym  i  najbardziej  brzemiennym 
w skutki wynikiem soboru było jego wyznanie wiary, 
które jednoznacznie skierowane było przeciw interpre-
tacji ariańskiej.

 Z Soborem Nicejskim może wiązać się też usta-
lenie zasad obchodzenia Wielkiego Postu. Wielki Post 
to  w  liturgii  wszystkich  chrześcijan  czas  przygoto-
wania do  jak najpełniejszego przeżycia Świąt Wiel-
kanocnych. Trwa czterdzieści dni, a  rozpoczyna  się 
Środą Popielcową. Początkowo za Wieli Post uważało 
się  jedynie Wielki Piątek  i Wielką Sobotę. Od  trze-
ciego wieku poszczono już cały tydzień, zaś w czwar-
tym wieku wprowadzono post czterdziestodniowy na 
pamiątkę pobytu Jezusa na pustyni. Niedziele, jako 
dni  świąteczne,  nie  były  nigdy  do  niego  wliczane, 
dlatego aby zachować odpowiednia  ilość dni pokut-
nych, ich początek przypadał na środę. W tym dniu na 
znak pokuty posypuje się głowy popiołem pochodzą-
cym ze spalonych palm święconych w Niedzielę Pal-

mową zeszłego roku. Liturgia w tym czasie staje się 
wyciszona, dominuje kolor fioletowy. Nie ozdabia się 
ołtarza kwiatami. To wszystko ma pomóc w godnym 
przygotowaniu się do przeżycia najważniejszych dla 
chrześcijanina świąt.

 Z punktu widzenia Kościoła, Sobór był pierw-
szą od czasów Apostolskich,  i  to zakończoną sukce-
sem, próbą odzyskania i umocnienia jedności poprzez 
zgromadzenie reprezentujące cały Kościół. Jego głów-
nym osiągnięciem doktrynalnym było  zdefiniowanie 
zagadnienia relacji Jezusa do Boga Ojca, ogłoszenie 
Symbolu  wiary;  ustalenie  sposobu  obliczania  daty 
Wielkanocy; i wydanie pierwszych kanonów.

Z punktu widzenia cesarza Konstantyna, Sobór 
był  szansą  na  umocnienie  roli  Kościoła  jako  nowej 
zasady jedności imperium, które podczas rządów jego 
i jego poprzednika Dioklecjana zostało zreorganizo-
wane. Określa się ten okres historii cesarstwa mianem 
Nowej Republiki. Podczas gdy wcześniej jedność pań-
stwa zapewniał kult religijny oddawany osobie cesa-
rza, od czasu Edyktu mediolańskiego, wydanego przez 
Konstantyna, religia miała wspierać spoistość cesar-
stwa w radykalnie odmienny sposób. Odtąd praktyko-
wanie jakiejkolwiek religii miało być bowiem sprawą 
osobistego  wyboru  obywateli.  Wraz  z  chrześcijań-
stwem, które było głównym adresatem edyktu, weszło 
zatem w europejskie życie polityczne pojęcie wolno-
ści religijnej. Jedność Wschodu  i Zachodu chrześci-
jaństwa,  odnowiona  i  umocniona  na  Soborze miała 
więc w planach Konstantyna być duchową podstawą 
zjednoczonego imperium.

Józef Lasyk
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„Mundziu, co z ciebie będzie!?”. Słowa te utkwiły mu 
długo w pamięci. Powoli chłopiec poważniał. Kiedy 
miał 12 lat, ukazała mu się Najświętsza Maryja Panna, 
trzymająca w rękach dwie korony: białą i czerwoną. 
Zapytała chłopca, czy je chce, a równocześnie dała 
mu do zrozumienia, że korona biała oznacza czystość, 
a czerwona męczeństwo. „Odpowiedziałem, że chcę. 
Wówczas Matka Boża mile na mnie spojrzała i znikła”. 
Było to w kościele parafialnym w Pabianicach.

W 1907 roku franciszkanie konwentualni ze Lwowa 
prowadzili w Pabianicach misje. Rajmund wraz ze 
swoim starszym bratem Franciszkiem, postanowił 
wstąpić do franciszkanów. W trzy lata potem podążył 
za nimi brat najmłodszy, Józef.

Ponieważ w małym seminarium ukończył klasę ósmą 
gimnazjalną, w roku 1912 przełożeni wysłali go na 
dalsze studia do Krakowa. Stąd wszakże ze względu 
na jego niezwykłe zdolności skierowano go jeszcze 
tego samego roku 1912 do Rzymu. Studia filozoficzne 
(1912-1915), jak i teologiczne (1915-1919) uwieńczył 
dwoma doktoratami..

Dnia 1 listopada 1914 roku Kolbe złożył profesję uro-
czystą, w czasie której dodał sobie imię Maria. Dnia 
28 kwietnia 1918 roku Kolbe otrzymał święcenia 
kapłańskie.

W 1919 roku o. Maksymilian powrócił do Polski. 
Bardzo się ucieszył, że jest już wolna. Postanowił 
dołożyć wszystkich sił, by była królestwem Niepokala-
nej. Zaczął więc werbować ochotników do Rycerstwa 
Niepokalanej. W styczniu 1922 roku zaczął wyda-
wać w Krakowie Rycerza Niepokalanej. W 1927 roku 
Rycerz Niepokalanej wychodził już w nakładzie 70 
000 egzemplarzy, a liczba członków Milicji Niepokala-
nej (MI) wzrosła do 126 000 członków.

Prawdziwy wszakże rozmach nastąpił dopiero wtedy, 
gdy o. Kolbe przeniósł swoje dzieło do Teresina, 42 
km od Warszawy. W roku 1927 założył tu Niepokala-
nów. Kiedy wybuchła wojna światowa w 1939 roku, 
klasztor w Niepokalanowie liczył 13 ojców, 18 klery-
ków nowicjuszów, 527 braci profesów, 82 kandydatów 
na braci i 122 chłopców w małym seminarium. Był to 
więc największy klasztor w owych latach na świecie 
i jeden z największych, jakie znają dzieje Kościoła..

W 1930 roku o. Kolbe opuszcza Niepokalanów 
i w towarzystwie 4 współbraci za zezwoleniem 
przełożonego generalnego udaje się do Japonii, do 
miasta Nagasaki, gdzie zakłada drugi Niepokalanów. 
W 1931 roku otworzył tam nowicjat, a w 1936 roku 
małe seminarium.

Po jakimś czasie o. Maksymilian powrócił do kraju, 
by podeprzeć Niepokalanów polski, który w czasie 
jego nieobecności przeżywał kryzys. I kiedy wszystko 
ponownie zaczęło iść z dynamicznym rozmachem, 
wybuchła wojna, a po niej nastała noc okupacji.

Dnia 19 września Niemcy przystąpili do likwidacji Nie-
pokalanowa. Wraz z o. Kolbe pozostali bracia zostali 
również aresztowani i umieszczeni w obozie w Amtlitz 
(między 24 września a 8 listopada). Stąd wywieziono 
ich do Ostrzeszowa (od 9 listopada do 8 grudnia 1939 
roku). W samą uroczystość Niepokalanej, 8 grudnia, 
nastąpiło zwolnienie z obozu.

O. Kolbe natychmiast powrócił do Niepokalanowa. Tu 
zajął się przygotowaniem 3000 miejsc dla wysiedlo-
nych z Poznańskiego, wśród których Żydów było 2000. 
Zorganizował nieustanną adorację Najśw. Sakramentu, 
otworzył warsztaty naprawy zegarków i rowerów, 
wystawił kuźnię i blacharnię, zorganizował krawczarnię 
i dział sanitarny. 17 lutego 1941 roku gestapo zabrało o. 
Kolbego do Warszawy na osławiony Pawiak. 25 maja 
1941 roku wywieziono go do obozu koncentracyjnego 
w Oświęcimiu. Otrzymał numer 16 670.

Pod koniec lipca 1941 roku uciekł jeden z więźniów 
z bloku o. Kolbego. Wściekły komendant nakazał 
zwołać na plac cały blok i co dziesiątego wytypowa-
nego przez siebie więźnia skazał na śmierć głodową, 
w specjalnie na to przygotowanym bunkrze. Wśród 
przeznaczonych na śmierć znalazł się Franciszek 
Gajowniczek. Nieszczęśliwy westchnął, że musi opu-
ścić żonę i dzieci. Wtedy stała się rzecz, która zdu-
miała katów. Z szeregu wyszedł o. Kolbe i prosił, by 
jego skazano na śmierć, zamiast Gajowniczka, który 
stał obok niego. Na pytanie: kim jest? odparł, że jest 
kapłanem katolickim. Przyzwyczajony do głodu o. 
Kolbe przeżył w bunkrze dwa tygodnie bez kruszyny 
chleba i kropli wody. Wreszcie oprawcy dobili go 
zastrzykiem fenolu. Stało się to 14 sierpnia, w wigi-
lię Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny 1941 roku. O. 
Kolbe miał zaledwie 47 lat.

Dnia 17 października 1971 roku papież Paweł VI 
dokonał osobiście uroczystej beatyfikacji Męczennika 
w obecności dziesiątków tysięcy wiernych z całego 
świata i ponad 3000 pielgrzymów polskich. Dnia 10 
października 1982 roku Ojciec święty Jan Paweł II 
dokonał jego kanonizacji.

Ks. Józef Janas

Wykorzystano tekst Księdza Wincentego Zaleskiego SDB 
„Święci na każdy dzień”. Wydawnictwo Salezjańskie, 
Warszawa 1998
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Stanisław  Janisz  urodził  się  w  1929  roku 
w  Dąbrówce  Polskiej,  był  absolwentem  Szkoły 
Podstawowej Nr 9 i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Po skończeniu 
edukacji podjął pracę w Zakładach Naprawczych 
Taboru  Kolejowego.  Był  powszechnie  znanym 
działaczem  społecznym  w  Dzielnicy  Dąbrówka 
Polska,  Niemiecka  i  osiedla  Kaduk.  Był  wielo-

letnim  Przewodniczącym  Zarządu  Osiedlowego 
w Dąbrówce  i w  tej  roli  jednym  z  inicjatorów 
budowy  nowego  kościoła  i  gazyfikacji  osiedla. 
Przez kilka kadencji był Przewodniczącym Rady 
Rodziców w  Szkole  Podstawowej  im.  Tadeusza 
Kościuszki przy ul Piramowicza..
Zbiory i dokumentacje Stanisława Janisza posłu-
żyły m.in.do napisania trzech prac magisterskich. 

Wspomnienie o śp. Stanisławie Janiszu 
kronikarzu Dąbrówki i jednym z pierwszych 
orędowników budowy nowej świątyni 
w Dąbrówce Polskiej.

Budowę świątyni rozpoczęto 3 X 1987 W SOBOTĘ aby towarzyszyła jej opieka M. Bożej
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Dysponując magnetofonem  szpulowym dokonał 
nagrań  z  najstarszymi mieszkańcami  Dąbrówki 
dokumentując życie codzienne dawnej Dąbrówki 
dla następnych pokoleń. Jedno z nich 40 minutowa 
relacja  z  całego życia dokonana 1.X 1990  roku 
w domu rodzinnym przy ulicy wówczas Węgier-
skiej 172 z moim Ojcem w wersji pisemnej ukaże 
się w następnym numerze „Gloria Tibi Trinitas”. 
Są w  niej  cenne  informacje  o  życiu mieszkań-
ców przed II wojną światową o pracy z młodzieżą 
w Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej zasłużonego 
i niezłomnego kapłana Michała Kuca. Na podsta-
wie tejże m.in relacji Leszek Migrała Sekretarz 
Rocznika  Sądeckiego  sporządził  Biogram  Ojca, 
który ukaże się w Roczniku 2011. Nagrań z miesz-
kańcami Dąbrówki jest więcej, zainteresowanych 
kieruję  do  domu  rodzinnego  Pana  Stanisława. 
Byłem osobiście na pogrzebie śp Stanisława (bo 
jakże nie mogłem przybyć z Dzielnicy Załubińcze 
gdzie mam dom) na  starym z 1890  roku cmen-
tarzu  w  Dąbrówce.  Pamiętam  mowę  pogrze-
bową  ks.  prałata  Józefa  Janasa  budowniczego 
nowej  świątyni,  głos  mu  się  łamał  w  źrenicy 
oczu  pojawiły  się  łzy.  I  niech  to  świadectwo 
proboszcza  tej  Parafii  będzie  miarą  szacunku 
i zasług śp Stanisława dla lokalnej społeczności. 
Będąc  jeszcze  krakowskim  studentem  często 

(W minioną środę 27 IV pożegnaliśmy także jego 
żonę Michalinę - Niech Pan da im razem wieczne 
szczęście… przyp. red.)

Zarząd Polskiego Towarzystwa Historycznego 
w Nowym Sączu. p-cy Komisji Rewizyjnej.

odwiedzałem Stanisława podziwiając zbiory doku-
mentów, które zgromadził i jego gorący, lokalny 
patriotyzm.  Pamiętam  jego  słowa  i  pasję  jak 
opowiadał o dawnej historii Dąbrówki gdy two-
rzyły się podwaliny Parafii św. Rocha w Dąbrówce 
pod materialną opieką i duchowym przewodnic-
twem ks. Michała Kuca, syna limanowskiej a wła-
ściwie  sądeckiej  Ziemi.  Jeśli  kiedy  szczególnie 
młody czytelniku zajrzysz na prastary cmentarz 
za  wiekową  świątynią  fundowaną  przez  Króla 
Władysława Jagiełłę  zatrzymaj  się nad grobem 
śp Stanisława (przy głównej drodze w środkowej 
części  cmentarza  po  prawej)  i  zmów  za  niego 
„Wieczne odpoczywanie.........”. o jak mało kto 
zasłużył sobie na Wspomnienie o Nim”.

Jan M. Ruchała
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Szczególną  uwagę  poświęcę  błogosławieństwu  ludzi 
czyniących pokój. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta: my 
ludzie bardzo potrzebujemy pokoju - w sobie i w swoich 
sercach, w  rodzinach, w  relacjach  z  innymi  ludźmi, 
a wreszcie potrzebujemy pokoju z Bogiem.

Od pierwszego grzechu w raju, jaki popełnili nasi pra-
rodzice - Adam i Ewa - rozpoczęła się era niepokoju, 
zaś od tragicznej historii Kaina i Abla - era nienawiści, 
zbrodni i wojen. Na przestrzeni historii człowiek wyspe-
cjalizował  się w burzeniu pokoju  i wszedł w perma-
nentny konflikt z Bogiem. Tymczasem Jezus Chrystus 
naucza nas dzisiaj z naciskiem: „błogosławieni pokój 
czyniący”

Mówiąc bardziej współczesnym językiem, należałoby 
przetłumaczyć:  „O,  jakże  szczęśliwy  jest  człowiek 
czyniący pokój”.  Inne polskie tłumaczenia tego bło-
gosławieństwa  powiadają,  że  błogosławionymi  albo 
szczęśliwymi są ci, którzy wprowadzają, albo wnoszą 
pokój, zabiegając o pokój, albo którzy doprowadzają 
do pokoju, pokój trzeba dać z siebie, a nie wymusić na 
kimś siłą!

Wielki tego przykład pochodzi z nieba. Ojciec Niebiań-
ski, Bóg Pokoju - posłał na świat Jezusa Chrystusa. On 
stał się „pokojem naszym” który zburzył bariery między 
ludźmi i pojednał nas wszystkich z Bogiem. Skoro więc 
ośmielamy się nazywać Jego naśladowcami  - naszym 
chrześcijańskim obowiązkiem  i  zadaniem  jest  czynić 
pokój między ludźmi!

Błogosławieni pokój czyniący, a nie pokój 
miłujący!
Nie wystarczy pokój kochać - trzeba go również szerzyć, 
wnosić i wprowadzać w codzienne i praktyczne życie! 
Inne błogosławieństwa dotyczyły naszego usposobienia 
wewnętrznego, natomiast omawiane dziś błogosławień-
stwo dotyczy sfery naszego działania!

Nie wystarcza bowiem posiadać usposobienie spokojne, 
cierpliwe i wyrozumiałe dla innych ludzi. Panu Jezusowi 
chodzi o to, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny 
i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie 
ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy 
takiego pokoju nie doświadczają. Nie wolno nam, chrze-
ścijanom, reprezentować postawy pasywnej i mówić: 
„chcę mieć święty spokój, więc nie angażuję się w nic, 
nie chcę stawać po niczyjej stronie, nie obchodzą mnie 
inni ludzie. Mam swój własny, ciepły kąt, wygodny fotel 
i kolorowy telewizor - wszystko inne i wszyscy inni po 
prostu mnie nie obchodzą”. Taka wygodna, acz bardzo 
egoistyczna postawa, nie ma nic wspólnego z czynie-
niem pokoju. Problem w tym, że jest tak powszechna 
dzisiaj!

Tymczasem pokój  - w  biblijnym  znaczeniu  i  kontek-
ście  omawianego  błogosławieństwa  -  nie  oznacza 
unikania problemów, lecz rozwiązywanie  ich, rozpra-
wianie się z nimi i przezwyciężanie ich. Zatem czynie-
nie pokoju wymaga od nas, wierzących ludzi, wielkiego 
wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, 
a czasem własnych ambicji  i emocji, oznacza często 
rezygnację z własnego, ja”. Czynienie pokoju to sztuka 
dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiało-
ści, cierpliwości i poświęcenia. To szukanie dobra dru-
giego człowieka - taka postawa jest możliwa, jeśli ktoś 
ma w sercu po prostu miłość do bliźniego bez względu 
na to, jaki on jest!

Czynienie pokoju - to szukanie dobra drugiego 
człowieka
Słowo  „pokój”  -  sens  tego  słowa  polega  na  tym,  że 
pokój to nie tylko brak kłopotów. W tym słowie zawiera 
się wszystko, co służy najwyższemu dobru człowieka, 
by człowieka ominęło nieszczęście, lecz żeby człowiek 
miał wszystko co najlepsze!

Dlatego też sens tego błogosławieństwa jest następu-
jący: „O, jakże szczęśliwi są ci, którzy dążą do tego, by 
wszystkim ludziom na świecie było lepiej”.

Błogosławieni są zatem ci, którzy troszczą się o pokój 
wewnętrzny własnej duszy i mogą żyć w duchowej har-
monii ze swoim Stwórcą!

Nadrzędnym zadaniem człowieka bogobojnego jest usta-
nawianie normalnych, a więc pokojowych  stosunków 
między ludźmi. Wszędzie bowiem można znaleźć ludzi 
z trudnymi charakterami, a więc ze swej natury skłon-
nych do sporów, zwady i kłótni. Tego typu ludzie albo sami 
się ze sobą kłócą, albo sprawiają, że inni z ich powodu 
wykopują topór wojenny. Tacy ludzie to siewcy niezgody, 
synowie wojny, którzy wykonują iście diabelską robotę! 
Dlatego też światu potrzebni są synowie pokoju i zgody 
na wszystkich płaszczyznach życia społecznego, rodzin-
nego  i w  Kościele. Tylko  skąd  ich wziąć? Odpowiedź 
jest prosta: to my, chrześcijanie, naśladowcy Chrystusa 
- Księcia Pokoju, mamy być orędownikami  i ambasa-
dorami pokoju! To właśnie do nas skierowane są słowa 
zapisane w Liście do Hebrajczyków (12:14), a brzmią 
one tak: „Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęce-
nia, bez którego nikt nie ujrzy Pana”. Zaś Apostoł Paweł 
tak pisał do wierzących w Rzymie: „Jeśli można, o ile 
to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie” 
(Rz 12:18). Jakim ma być człowiek, który kocha życie? - 
pyta psalmista Dawid. I natychmiast odpowiada: „Strzeż 
języka swego od zła, a warg swoich od słów obłudnych! 
Odwróć się od zła i czyń dobrze. Szukaj pokoju i idź za 
nim!” (Ps 34:15).

„Błogosławieni pokój czyniący, albowiem 
oni synami Bożymi będą nazwani” (Mt 5:9)
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Wniosek z tych cytatów biblijnych jest oczywisty: ci, 
którzy dzielą i skłócają ludzi - są świadomie bądź nie-
świadomie na usługach szatana. Natomiast ci, którzy 
ludzi jednoczą i są nosicielami pokoju i zgody - wyko-
nują zaszczytne dzieło Boże!

Nosicielem pokoju może być tylko ten, kto ma 
pokój w sobie samym!
A  to  oznacza,  że  człowiek  musi  sam  uzyskać  pokój 
z Bogiem! Musi więc najpierw w Boga z całego serca uwie-
rzyć, potem uświadomić sobie swoje grzechy, wyznać je 
szczerze i uczciwie Bogu, powierzyć swoje życie w Jego 
ręce, a potem korzystać z mocy Ducha Świętego. „Bo 
ci,  których  Duch  Boży  prowadzi,  są  dziećmi  Bożymi” 
(Rz 8:14). Tylko dzięki mocy i inspiracji Ducha Świętego 
każde dziecko Boże może czynić pokój wokół siebie.

Jakie więc praktyczne wnioski wynikają z tego rozwa-
żania? Otóż po pierwsze: pamiętaj - siewcy niezgody 
nie zobaczą Boga, bo nie są Jego dziećmi! Po drugie: 

nie czekaj na pokój,  lecz wnoś go ze sobą wszędzie, 
gdzie przebywasz: do twojej rodziny, twojego małżeń-
stwa, do twojego miejsca pracy i do twojego Kościoła. 
Po trzecie: po prostu kochaj ludzi - nawet jeśli są trud-
nymi charakterami i - o ile to tylko możliwe - staraj się 
żyć w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Po czwarte: troszcz 
się o pokój wewnętrzny twojego serca. Jeśli pokłóci-
łeś się z kimś, gniewasz się na kogoś, nie podajesz mu 
ręki lub omijasz na ulicy - przyznaj się, że nie jest ci 
z tym dobrze, masz wyrzuty sumienia, cierpisz. Zdo-
bądź się na odwagę i poświęcenie: pójdź do tej osoby, 
przeproś, proś o wybaczenie, pojednaj się. Spadnie ci 
wielki kamień z serca, a do twojej duszy wróci pokój 
Boży. Będziesz się czuł znowu radosny i szczęśliwy! Po 
piąte: nie bądź powodem kłótni, zwad, nieporozumień. 
Bądź raczej rzecznikiem pojednania i dobrze pojętej 
tolerancji, bo tam, gdzie pokój, zgoda i miłość - tam 
mieszka Bóg!

Halina Filipek

Parafianinie z Dąbrówki, 
z Parafii Św. Rocha, czy sły-
szałeś o Św. Ojcu Pio – czy 
znasz wielkiego stygma-
tyka, cudotwórcę i autorytet 
duchowy XX wieku?

Ten niezwykły kapu-
cyn jeszcze nie tak dawno 
żył między nami, a zmarł 
w 1968 roku. Wielu pamięta 
jego stygmaty, nieustannie 
broczące krwią rany Jezusa 

Chrystusa. Św. Ojciec Pio nosił je na dłoniach, stopach oraz boku przez 
50 lat. Jako wielki święty naszych czasów otrzymał wiele łask od Boga: 
posiadał dar bilokacji, czyli ukazywania się w dwóch miejscach jednocze-
śnie; przepowiadał ważne wydarzenia, między innymi pontyfikaty papieży 
Pawła VI i Jana Pawła II; miał szczególny, mistyczny kontakt z Matką Bożą 
i Jezusem oraz umiał czytać w ludzkich sumieniach. Kim był Ojciec Pio?

Ojciec Pio urodził się w Pietralcina, we Włoszech, w dniu 25-ego 
maja 1887 r. Był czwartym dzieckiem Grazio Maria Forgione i Marii Giu-
seppa De Nunzio, nadano mu imię Francesco, po bracie, który zmarł 
wkrótce po urodzeniu. Już od wczesnej młodości, jego pragnieniem było 
wstąpienie do zakonu, w którym mnisi „nosili brodę”. Jego marzenie 
wstąpienia do Zakonu Kapucynów – Braci Mniejszych zrealizowało się 
w 1903 r., kiedy on został przyjęty do klasztoru w Morcone w Prowincji 
Foggia. W 1916 r., walcząc ze słabym zdrowiem został przeniesiony 
do klasztoru Matki Boskiej Łaskawej w San Giovanni Rotondo i tu już 
pozostał do końca życia. Ten skromny ksiądz Kapucyn z San Giovanni 
Rotondo we Włoszech został pobłogosławiony przez Boga na wiele 
cudownych i tajemniczych sposobów.

W dniu 20-ego września 1918 r. otrzymał widoczne stygmaty, 
które nosił na swoim ciele przez następne 50 lat. One znikły wkrótce po 
jego śmierci w dniu 23-ego września 1968 r. Wraz ze stygmatami został 
pobłogosławiony łaską „zapachu świętości”. Miał rany na dłoniach, 

stopach i w boku, tj. w tych miejscach, które odpowiadały ranom Pana 
Jezusa Chrystusa, które miał podczas ukrzyżowania. Te rany wywoły-
wały bardzo duże cierpienie u Świętego Ojca Pio i ten ból był najdotkliw-
szy szczególnie podczas, gdy Ojciec Pio odprawiał mszę świętą. Gdy 
Święty Ojciec Pio odprawiał mszę świętą ludzie odnosili wrażenie, że on 
przeżywał ból Pana Jezusa Chrystusa podczas ukrzyżowania.

W dniu 22 października 1918 r. Ojciec Pio napisał do swojego 
duchowego doradcy Ojca Benedetto opisując, w jaki sposób on otrzy-
mał stygmaty:

„Rankiem, w dniu 20 ostatniego miesiąca w prezbiterium, po tym 
jak odprawiłem mszę świętą,  pogrążyłem się w senności podobnej do 
słodkiego snu. Wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne zmysły, a nawet 
zdolności mojej duszy były zatopione w nieopisanym spokoju. Całko-
wita cisza otaczała mnie i obejmowała moje wnętrze. Ja nagle zostałem 
wypełniony wielkim pokojem i rezygnacją, które wpływały na wszystko 
inne i powodowały ciszę wśród zgiełku.

Podczas, gdy to miało miejsce, ja widziałem przed sobą tajemni-
czą osobę, podobną do tej, którą widziałem wieczorem 5-ego sierpnia. 
Jedyną różnicą było to, że Jego ręce i stopy i bok były zbroczone Krwią. 
Ten widok przeraził mnie i to, co ja czułem w tym momencie jest niedo-
pisania. Ja myślałem, że powinienem umrzeć i rzeczywiście bym umarł, 
gdyby Pan nie interweniował i gdyby nie wzmocnił mojego serca, które 
było bliskie wyskoczenia z klatki piersiowej. Wizja zniknęła i ja uświado-
miłem sobie, że moje ręce, stopy i bok krwawiły. Wyobraź sobie agonię, 
którą ja doświadczyłem i doświadczałem prawie każdego dnia. Rana 
serca krwawiła ciągle, szczególnie od czwartku wieczora do soboty. Drogi 
Ojcze ja umieram z bólu z powodu ran i wynikającego z tego zażenowa-
nia, które ja czuję w mojej duszy. Ja obawiam się, że ja będę krwawił aż 
do śmierci, jeśli Pan nie usłyszy mojej szczerej prośby o ulżenie mi w tym 
stanie. Wola Pana Jezusa, który jest tak dobry udziela mi tej łaski?

Czy On w końcu uwolni mnie od zażenowania spowodowanego 
przez te zewnętrzne znaki? Ja podniosę mój głos i nie przestanę błagać 
Go, aż On w Jego miłosierdziu zabierze to ode mnie, nie rany czy 
ból, bo to jest niemożliwe, gdyż ja chcę być wypełniony bólem, ale te 

100 – ROCZNICA ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH ŚWIĘTEGO OJCA PIO
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zewnętrzne znaki, które powodują takie zażenowanie u mnie i upoko-
rzenie nie do zniesienia” (Pisma 1, Nr 511).

W inny piątek, w dniu 20-ego września 1968 r., pięćdziesiąt lat 
później, Ojciec Pio odprawiał mszę świętą jak zwykle o godzinie 5.00 
rano. On był wyjątkowo słaby i przy ołtarzu pomocne mu było krzesło 
na kółkach. On odprawiał mszę siedząc. Miał na to pozwolenie od jego 
duchowego syna, Papieża Pawła VI. Niezwykłe rzeczy zaczęły się 
wydarzać. Grupy modlitewne i tysiące Jego Duchowych Dzieci zaczęło 
przybywać do San Giovanni Rotundo, znajdującego się na szczycie 
Monte Gargano w południowych Włoszech. To nie była zorganizowana 
akcja Ojców Kapucynów, to nie było zaplanowane wcześniej spotka-
nie. Jego „dzieci”, jak on z miłością je nazywał, zebrały się tak jakby 
na specjalna okazję. Pomimo jego osłabienia Ojciec Pio spowiadał do 
momentu, aż jego przełożony kazał mu udać się na odpoczynek. To był 
piątek. W sobotę był tak słaby, że musiał leżeć w łóżku. Tłumy zebrały 
się w Kościele Matki Boskiej Łaskawej, aby modlić się w intencji powrotu 
do zdrowia Ojca Pio.

W niedzielę 22-ego września on odprawił Mszę o godzinie 5:00 
rano. To była poranna msza święta dla wszystkich jego grup modlitew-
nych. Znowu on był przywieziony do kościoła i odprawił mszę siedząc. 
Jego glos był słaby. To było widoczne, że miał mało siły. W rzeczywi-
stości prawie upadł pod koniec mszy świętej. Przy ołtarzu pomogli mu 
bracia zakonnicy i on został wywieziony do zakrystii i on wtedy szeptał: 
„Oh, moje dzieci!” Kilka z jego dzieci uświadomiło sobie, że on właśnie 
odprawił swoją ostatnią mszę świętą. Tego dnia krypta, która była przy-
gotowana dla Ojca Pio, została pobłogosławiona przez biskupa. Kilka 
lat wcześniej, w 1959 r., z okazji otwarcia nowego kościoła, Ojciec Pio 
powiedział: „Kiedy krypta zostanie pobłogosławiona, Bóg wezwie Ojca 
Pio do domu.” W tym czasie, nikt nie pamiętał o tej przepowiedni; oni 
wszyscy czuli, że on zostanie uzdrowiony. W południe Ojciec podszedł 
do małego okienka w jego celi. Zakonnicy wspierali go, a on podniósł 
swoją drżącą rękę i pobłogosławił zaniepokojony tłum, który znajdował 
się na zewnątrz. Około 1:00 w nocy Ojciec Pio zadzwonił małym dzwo-
neczkiem, który znajdował się za nim. Siedział w fotelu, ubrany w jego 
franciszkański habit. Jego przełożony natychmiast wezwał lekarza ze 
szpitala, który założył Ojciec Pio – szpitala  La Casa Sollievo Della Sof-
ferenza. Ojciec Pio udał się do spowiedzi. Jego bracia Kapucyni udzielili 
mu ostatnich sakramentów. Odnowił swoje franciszkańskie śluby. Jego 
różaniec był w jego rękach, jak zwykle. On przesuwał paciorki różańca. 
On nie był w stanie powiedzieć Zdrowaś Mario…, ale on powtarzał cały 
czas imiona Jezus i Maria. Około 2:30 w nocy otworzył swoje oczy 
bardzo szeroko i powiedział: „Ja widzę dwie matki.” (ziemską matkę 
i Matkę Boską) Gdy wydawał swój ostatni oddech to szeptał: „Maria.”

Później jego przełożony powiedział, że jego głowa opadła miękko 

na klatkę piersiową i że: „on zmarł jak mały ptaszek.” Przez kilka chwil 
jego cela była wypełniona rajskim zapachem, który tak często wydoby-
wał się z jego ran, podczas jego ostatnich pięćdziesięciu lat cierpienia.

Szacuje się, że około 100.000 osób uczestniczyło w jego pogrze-
bie. Większość z nich przyjechała, aby uczcić 50-tą rocznicę otrzyma-
nia przez niego stygmatów. Oni nie uświadamiali sobie wtedy, że będą 
świadkami wielkiego wydarzenia w historii Kościoła - „odejścia do domu” 
przyszłego świętego.

Świat pokochał Ojca Pio. Święty przez całe życie walczył z ogrom-
nym bólem tak fizycznym, jaki i duchowym, cierpiał za nas wszystkich. 
To za wstawiennictwem Św. Ojca Pio wielu wiernych doznało szczegól-
nych łask, cudownych uzdrowień i niespodziewanych nawróceń.

Msza święta beatyfikacyjna w intencji Ojca Pio miała miejsce 
w Rzymie w dniu 2-ego maja 1999 r. Podczas kolorowej i historycznej 
ceremonii Papież Jan Paweł II ogłosił stanowisko Kościoła, że Ojciec 
Pio jest pomiędzy wybranymi przez Boga ludźmi. Papież, uwielbiający 
Ojca Pio, poświadczający przepowiednię uczynioną przez Ojca Pio 
wiele lat wcześniej – że Karol Wojtyła zostanie papieżem.

Podczas jednej z największych takich uroczystości w historii 
Papież Jan Paweł II kanonizował Ojca Pio z Pietralciny w dniu 16-ego 
czerwca 2002r. To była 45-ta kanonizacja dokonana przez Papieża Jana 
Pawła II. Ponad 300 000 ludzi dzielnie znosiło upał, gdy wypełnili Plac 
Świętego Piotra i okoliczne ulice. Słyszeli jak Ojciec Święty wychwalał 
nowego świętego za jego modlitwę i miłosierdzie. „To jest najbardziej 
konkretna synteza nauczania Ojca Pio” powiedział Papież. On także 
położył nacisk na świadectwo Ojca Pio – ukazujące siłę cierpienia. Jeśli 
cierpienie jest zaakceptowane z miłością, zaznaczył Ojciec Święty, takie 
cierpienie może prowadzić do „uprzywilejowanej ścieżki świętości.”

W dniu beatyfikacji w 1999 roku Św. Ojca Pio istniało już 2150 
grup modlitewnych tego wielkiego stygmatyka w 34 krajach, skupiają-
cych 500 tysięcy osób. Doczekał się gazety, którą kupuje 150 tyś. Wło-
chów, własnej telewizji, 3 musicali i 2 filmów. Jego grób odwiedza 8 mln 
osób rocznie, w tym wielu Polaków.

Ojciec Pio jeszcze żyjąc powiedział: „Niektórzy ludzie są tak nieroz-
sądni, że myślą, iż mogą przejść przez życie bez pomocy Matki Boskiej. 
Kochaj Matkę Boską i odmawiaj różaniec, gdyż Jej różaniec jest bronią 
przeciw złym duchom naszego obecnego świata. Wszystkie łaski dane 
przez Boga przechodzą przez Matkę Boską. ól Maryi Najświętszej być 
gwiazdą, która świeci na twojej drodze i pozwól Jej pokazać tobie bez-
pieczną drogę do Boskiego Ojca. Pozwól Jej być jak kotwica, której ty 
musisz mocno się trzymać w czasie próby. Grupa modlitewna Św. Ojca Pio 
jest też w naszej parafii i modli się przez orędownictwo świętego w każdy 
ostatni czwartek miesiąca. Drogi czytelniku przyłącz się do niej!

 Józef Lasyk

Co słychać w Ochronce... 

Dzień Babci i Dziadka
20 i 21 dzień stycznia zgromadził, w rozbudowanych po 

wakacyjnym remoncie, murach Ochronki wielu bardzo waż-
nych, zwłaszcza dla dzieci, Gości. Z okazji swojego święta 
przybyli na zaproszenie wnucząt Babcie i Dziadkowie. Naj-
młodsi przygotowali dla nich wspaniałe jasełka. 

Dostojnych gości przywitał Dyrektor Ochronki - Ks. Prałat 
Józef Janas. Z wrodzoną sobie serdecznością Ks. Prałat złożył 
zgromadzonym piękne i wymowne w treści życzenia oraz, jak 
zawsze w takich okolicznościach, zwrócił uwagę na wycho-
wanie i kształtowanie najmłodszego pokolenia. Po budujących 
słowach na scenę wkroczyli młodzi aktorzy.

Zaczęły się jasełka. Na ten moment czekali wszyscy, szcze-
gólnie zaś najmłodsi, którzy dali naprawdę niezwykły popis 
swoich umiejętności. W przedstawieniu nie zabrakło gwiaz-
deczek, aniołków, pastuszków, mędrców, Maryi i Józefa oraz 
najważniejszej postaci – samego Dzieciątka Jezus. Wszystkie 
przedszkolaki bardzo zaangażowały się w jasełka, z dzie-
cięcą wrażliwością i wdziękiem wcieliły się w grane przez 
siebie role. Oklaskom nie było końca, na wszystkich twarzach 
widzów pojawił się uśmiech, a na niejednej nawet łzy wzru-
szenia. Warto było włożyć tyle trudu i wysiłku, w końcu to dar 
dla ukochanych Babć i Dziadków. 

Duże podziękowania i słowa uznania należą się tutaj 
Paniom Wychowawczyniom i Siostrze Krystynie za pełny 
profesjonalizm i ogromne serce włożone w przygotowania 
uroczystości. Trzeba przyznać, iż wyreżyserowały wspa-
niały spektakl przypominający historię przyjścia na świat  
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5 kwietnia uczniowie klas III Gimnazjum przyjęli sakrament Bierzmowania z rąk ks. biskupa Andrzeja  ❖
Jeża w parafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu.

W dniach od 6 do 13 kwietnia przeżywaliśmy Wielkopostne Rekolekcje Parafialne, które prowadził  ❖
o. dr Janusz Mółka.

 W ramach rekolekcji uczniowie Gimnazjum nr 6 wystawili przedstawienie pt. „Proces obywatela J.” ❖

Zbawiciela. Dialogom i tańcom towarzyszyły kolędy i pasto-
rałki, które wprowadzały w tajemniczy nastrój i klimat grudnio-
wej nocy. Dopracowana dekoracja „przeniosła” wszystkich do 
betlejemskiego miasteczka. 

Po doznaniach duchowych przyszedł czas na rozkosze 
podniebienia. Znamienici Goście zostali zaproszeni do nowej 
jadalni na ciasto i kawę. Mogli się ze sobą spotkać, porozma-

wiać, a przede wszystkim podzielić wrażeniami, jakich dostar-
czyły im dzieci. 

No cóż... Szkoda, że następne jasełka dopiero za rok.

Podpatrzyła Dorota Bębenek
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W czasie wieczornego apelu przeżyliśmy krzyżową medytację w wykonaniu Chóru Sanktuarium  ❖
Przemienienia Pańskiego.

Chór ten powstał w listopadzie 2009 roku przy Bazylice Świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. 
Jest chórem mieszanym, obecnie liczącym 25 członków. Założycielem i dyrygentem chóru jest 
Izabela Biskupska.

W okresie Wielkiego Postu zespół przygotował nabożeństwo medytacyjne, osnute na kanwie 
poezji oraz dawnej  i współczesnej muzyki pasyjnej. 
W podobny sposób chórzyści uczcili 225 rocznicę prze-
niesienia cudownego obrazu Pana Jezusa Przemienio-
nego do sądeckiej bazyliki.

Repertuar  chóru  obejmuje  przede  wszystkim 
dawną i współczesną muzykę sakralną, chórzyści chęt-
nie wykonują również utwory o świeckim charakterze.

We wrześniu 2010 roku chór wziął udział w II Ogól-
nopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae 
Cantio w Tarnowie, podczas którego zajął  II miejsce 
w kategorii chórów mieszanych.

  17 kwietnia w Niedzielę Palmową – po Mszy Św. o godz. 12.15 tradycyjnie odbył się konkurs palm. ❖

Wyniki:
I Nagroda: 1) Angelika 
i Szymon Zając, 2) Bartosz 
i Tomasz Kosal, 3) Krzysztof 
i Tomasz Konstanty
II Nagroda: 1) Jan, Marysia, 
Julka Dziedzic 2) Marcin, 
Marysia, Maciek Radom 3) 
Krzysiu i Basia Czerwińscy 4) 
Maksymilian i Dawid Plata
III Nagroda: 1) Igor Grzyb 2) 
Kamil Lupa 3) Julia Chocho-
rowska 4) Kacper Koszyk

Wyróżnienia:
Szymon i Milka Leśniak 2) 
Karolina Ruchała 3) Jakub 
Leśniak 4) Pabian Sowa 
5) Kasia Opałek 6) Magda 
Pietrzak 7) Emilka Leśniak 
8) Iga i Łukasz Michalik 9) 
Iwonka Szkarłat.


