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17-25.IV – MISJE ÂWI¢TE W PARAFII P.W. ÂW. IZYDORA

Misje Âwi´te w parafii to szczególny czas dla odnowienia i pog∏´bienia wiary ka˝dego z nas i ca∏ej
wspólnoty parafialnej. Nabo˝eƒstwa misyjne majà
nam pomóc w wyznawaniu wiary w coraz trudniejszej codziennoÊci, w przywracaniu Bo˝ej hierarchii
uznawanych przez nas wartoÊci.
Od soboty 17 kwietnia do niedzieli 25 kwietnia
b´dziemy mieç mo˝liwoÊç zastanowienia si´ nad
swoim ˝yciem, rozbudzenia w sobie pragnienia jego
przemiany, uÊwi´cenia oraz wyproszenia tych ∏ask dla
swoich bliênich, rodziny, sàsiadów, nieznajomych.
Przez dziewi´ç dni – w naszym koÊciele parafialnym
– b´dziemy gromadziç si´ na modlitwie i Eucharystii
oraz ws∏uchiwaç si´ w rozwa˝ania Ojca misjonarza –
redemptorysty, zogniskowane wokó∏ nie∏atwych tematów: Bóg jest Mi∏oÊcià (niedziela 18. IV), Grzech
cz∏owieka i zbawienie w Jezusie Chrystusie (poniedzia∏ek 19. IV), Wiara i nawrócenie (wtorek 20.
IV), Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan
wasz przyjdzie (Êroda 21. IV), Jezus Chrystus jest
moim Panem (czwartek 22. IV), Wytrwajcie we
Mnie, a Ja b´d´ trwa∏ w was (piàtek 23. IV), Oto
Matka twoja (sobota 24. IV), Wy jesteÊcie Êwiadkami tego (niedziela 25. IV). Na program misji
sk∏adajà si´ przede wszystkim codzienna Msza Âwi´ta, misyjne spotkania dla dzieci, m∏odzie˝y gimnazjalnej i licealnej, m∏odzie˝y studiujàcej i pracujàcej,
doros∏ych; konferencje stanowe dla kobiet i m´˝czyzn, nabo˝eƒstwa pokutne, nabo˝eƒstwa pojednania, uroczyste opowiedzenie si´ za Chrystusem, uroczystoÊç odnowienia Êlubów ma∏˝eƒskich,

Zmartwychwstanie Chrystusa. Fresk Pierro della Francesca, ok. 1465 r.

NADZIEJA
ZAWIEÂå
NIE MO˚E!

Z okazji Âwiàt Wielkanocnych
wszystkim Parafianom
∏aski uwierzenia, ˝e nadzieja
– której êród∏em jest Zmartwychwsta∏y Chrystus –
nikogo nie zawiedzie
W Wielki Czwartek – dzieƒ ustanowienia Sakramentu kap∏aƒstwa
zanosimy do Boga proÊby w intencjach Kap∏anów pracujàcych
w parafiach naszego miasta.
˚yczymy im ∏aski nieustajàcego poÊredniczenia
mi´dzy cz∏owiekiem a Bogiem
oraz radoÊci z tej pos∏ugi.

Akcja Katolicka
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uroczystoÊç dla chorych i cierpiàcych, b∏ogos∏awieƒstwo ma∏ych dzieci i matek w stanie b∏ogos∏awionym, spotkanie dla ma∏˝eƒstw niesakramentalnyh,
misyjna uroczystoÊç maryjna, Apele Maryjne, Droga
Krzy˝owa ulicami parafii, poÊwi´cenie krzy˝a misyjnego oraz b∏ogos∏awieƒstwo papieskie z odpustem
zupe∏nym. Niektórzy parafianie – z racji swojego
m∏odego wieku lub czasu zamieszkania w parafii nie
przekraczajàcego 10. lat – po raz pierwszy b´dà
uczestniczyç w wydarzeniach misyjnych, sprzyjajàcych sp∏ywaniu potrzebnych ∏ask dla poszczególnych
osób i dla ca∏ej parafii. Staƒmy si´ w Êwi´tym czasie
misji pos∏annikami Chrystusa, pomagajàc sobie wzajemnie w organizowaniu czasu dla udzia∏u w misjach.
Niech ka˝dy parafianin b´dzie móg∏ uczestniczyç
w nabo˝eƒstwach s∏u˝àcych pog∏´bianiu wiary w sens
Âmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, umocnieniu
nadziei, ˝e ˝ycie w zgodzie z Ewangelià daje cz∏owiekowi radoÊç prawdziwà. Misje Âwi´te majà nas przygotowaç do Êwiadomego, odpowiedzialnego i odwa˝nego przyznawania si´ do Boga w ka˝dych
warunkach i w ka˝dej sytuacji, opowiedzenia si´ za
˝yciem godnym dziecka Bo˝ego. Nasza chrzeÊcijaƒska postawa jest szczególnie wa˝na teraz – w przeddzieƒ w∏àczenia naszej Ojczyzny w struktury Unii Europejskiej – kiedy b´dziemy ocieraç si´ o laicki styl
˝ycia. Niech te Âwi´te Dni przygotujà nas do ˝ycia
w przekonaniu, ˝e NADZIEJA ZAWIEÂå NIE MO˚E!
Redakcja

HISTORYCZNY
WYBÓR
Abp Józef Michalik, metropolita przemyski,
zosta∏ wybrany 18 marca 2004 r. nowym przewodniczàcym Konferencji Episkopatu Polski. Zast´pcà
przewodniczàcego KEP zosta∏ metropolita poznaƒski, abp Stanis∏aw Gàdecki.
Wybór abp. Michalika automatycznie oznacza
rozdzielenie funkcji prymasa i przewodniczàcego
Konferencji Episkopatu. Jest to zerwanie z dotychczasowà tradycjà historycznà, wed∏ug której na czele KoÊcio∏a w Polsce sta∏ prymas. Kard. Józef Glemp
pozosta∏ nadal prymasem Polski (tak˝e cz∏onkiem
Rady Sta∏ej i arcybiskupem Warszawy). B´dzie to
jednak funkcja jedynie honorowa, która nie wià˝e
si´ ze specjalnà jurysdykcjà w KoÊciele. Chocia˝ trzeba pami´taç, ˝e godnoÊç prymasa jest w Polsce
wcià˝ wyjàtkowa. Abp Michalik b´dzie kierowa∏ pracami Episkopatu, zwo∏ywa∏ zebrania plenarne biskupów i podpisywa∏ listy pasterskie czy zaproszenia

MI¸OÂå
NIE PAMI¢TA Z¸EGO (1Kor 13,5)
Oto idziemy do Jerozolimy (Mk 10, 33). Tymi s∏owami Chrystus zaprasza swych
uczniów, aby przeszli z Nim drog´ z Galilei do miejsca, gdzie wype∏ni si´ Jego odkupieƒcza misja. Ta droga ku Jerozolimie, którà EwangeliÊci ukazujà jako ukoronowanie ziemskiej dzia∏alnoÊci Jezusa, stanowi model ˝ycia chrzeÊcijaƒskiego, które polega na naÊladowaniu Mistrza na drodze Krzy˝a. Równie˝ do ludzi wspó∏czesnych Chrystus zwraca si´
z zaproszeniem „pójÊcia do Jerozolimy“. Ze szczególnà mocà zwraca si´ w okresie Wielkiego Postu, szczególnego czasu nawrócenia i odnajdowania pe∏nej jednoÊci z Bogiem,
uczestniczenia w Jego Misterium M´ki i Zmartwychwstania. Wielki Post jest dla wierzàcych
wyjàtkowà okazjà do g∏´bokiej rewizji ˝ycia. We wspó∏czesnym Êwiecie, obok szlachetnych
Êwiadków Ewangelii, nie brakuje ochrzczonych, którzy wobec wymagajàcego wyzwania
„pójÊcia do Jerozolimy“ przyjmujà postaw´ oboj´tnoÊci, a czasem nawet otwartego buntu.
Jak przyjàç Jezusowe zaproszenia do nawrócenia si´? Jak powa˝nie realizowaç przemian´ ˝ycia?
Przede wszystkim nale˝y otworzyç serce na przes∏anie liturgii. Okres przygotowujàcy
Wielkanoc jest OpatrznoÊciowym darem Boga i mo˝liwoÊcià zbli˝enia si´ do Niego, poprzez ws∏uchiwanie si´ we w∏asne serce.
Sà chrzeÊcijanie, którzy uwa˝ajà, ˝e nie potrzeba podejmowaç zbyt wielkiego wysi∏ku
duchowego, poniewa˝ nie widzà mo˝liwoÊci weryfikowania w∏asnego ˝ycia z prawdà
Ewangelii. Kochajcie waszych nieprzyjació∏, czyƒcie dobrze tym, którzy was nienawidzà (¸k 6,27). Takie s∏owa wydajà si´ im trudne do zaakceptowania i do wcielenia
w ˝ycie. Faktycznie sà to s∏owa, które wymagajà radykalnego nawrócenia. (...)
Jedynà drogà nawrócenia jest przebaczenie. Przyj´cie i ofiarowanie przebaczenia
sprawia, ˝e mo˝liwa jest nowa jakoÊç relacji mi´dzyludzkich, przerywa si´ spiral´ gniewu, ∏aƒcuch z∏a. Mi∏ujcie waszych nieprzyjació∏ i módlcie si´ za tych, którzy was
przeÊladujà; tak b´dziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; poniewa˝ On
sprawia, ˝e s∏oƒce Jego wschodzi nad z∏ymi i nad dobrymi, i On zsy∏a deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych (Mt 5,44–45). (...)
Nie jest ∏atwo przebaczaç i nawróciç si´. (...) Potrzebna jest wewn´trzna pokora i odwaga,
aby wype∏niç przykazanie Chrystusa, który wzywa ka˝dego ucznia do naÊladowania Go. (...)
Mi∏oÊç nie pami´ta z∏ego (1Kor 13,5). W tych s∏owach pierwszego Listu do Koryntian Âw. Pawe∏ przypomina, ˝e przebaczenie jest jednà z najwy˝szych form wyra˝ania mi∏oÊci. Okres Wielkiego Postu jest najlepszym czasem zg∏´biania tej prawdy. Poprzez sakrament pojednania Ojciec przebacza nam w Chrystusie i wzywa nas do ˝ycia w mi∏oÊci,
do uznania bliêniego nie za nieprzyjaciela, ale za brata. (...)
Âwiat oczekuje od chrzeÊcijan Êwiadectwa jednoÊci i solidarnoÊci. JeÊliby ktoÊ posiada∏ maj´tnoÊci tego Êwiata i widzia∏, ˝e brat jego cierpi niedostatek, a zamknà∏
przed nim swe serce, jak mo˝e trwaç w nim mi∏oÊç Boga? (1J 3, 17). (...)
Âw. Jan Chryzostom naucza, ˝e trudno jest odrzuciç w∏asne „Ja“, lecz nie jest to niemo˝liwe, jeÊli mo˝na liczyç na pomoc Bo˝à „poprzez jednoÊç z Osobà Chrystusa“ (PG 58,
619n). (...) Mi∏oÊç Chrystusa nie szuka swego, nie pami´ta z∏ego, nie cieszy si´ z niesprawiedliwoÊci, lecz wspó∏weseli si´ z prawdà (1Kor 13, 5–6).
Jan Pawe∏ II, Watykan 7.01.2001 r.

Drogiemu Ksi´dzu Jerzemu Sk∏uckiemu
opiekunowi Akcji Katolickiej w naszej parafii
z okazji Jego imienin ∏ask Bo˝ych i opieki Maryi
w codziennych trudach
˝yczà cz∏onkowie Akcji Katolickiej
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kierowane do Ojca Âwi´tego, ma te˝ reprezentowaç
KoÊció∏ na zewnàtrz.
Arcybiskup Józef Michalik ma 63 lata, jest doktorem teologii, metropolità przemyskim. Od pi´ciu
lat by∏ wiceprzewodniczàcym Konferencji Episkopatu Polski. Jest cz∏onkiem Kongregacji ds. Biskupów,
Konsultorem Papieskiej Rady ds. Âwieckich, przewodniczàcym Komisji ds. Âwieckich Rady Biskupów
Europy (CCEE).
Pochodzi z Zambrowa (diecezja ∏om˝yƒska).
Studiowa∏ w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie i na Papieskim Uniwersytecie Êw. Tomasza – Angelicum w Rzymie. Konsekrowany na biskupa przez
Jana Paw∏a II 16 paêdziernika 1986 r. w Rzymie, za
dewiz´ biskupià obra∏ s∏owa Numine Tuo Domine
czyli „Na znak Twój Panie“. 17 kwietnia 1993 r. Jan
Pawe∏ II mianowa∏ go metropolità przemyskim.
Za: Niedziela NR 13, 28.03.2004 i GoÊç Niedzielny NR 13, 28.03.2004 r.

20 LAT
MOK
Marecki OÊrodek Kultury
istnieje od marca 1984 roku.
Siedzibà OÊrodka jest zabytkowy, ponad stuletni jednopi´trowy budynek, mieszczàcy si´ przy ulicy Fabrycznej 2. Stanowimy instytucj´ kultury podleg∏à
Urz´dowi Miasta Marki, posiadajàcà osobowoÊç
prawnà. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ statutowych otrzymujemy w formie dotacji z Urz´du Miasta, zaÊ dodatkowym êród∏em finansowania sà w∏asne
wp∏ywy uzyskane tytu∏em prowadzonej dzia∏alnoÊci.
G∏ównym zadaniem MOK–u jest popularyzacja
szeroko rozumianych dzia∏aƒ kulturalnych. Mieszkaƒcom Marek umo˝liwiamy zatem twórcze, rozwijajàce intelektualnie, duchowo i fizycznie sp´dzanie
wolnego czasu. Poprzez edukacj´ kszta∏tujemy
w uczestnikach zaj´ç nawyki zarówno twórców jak
i Êwiadomych odbiorców kultury.
Ofert´ programowà budujemy zawsze z myÊlà
o wszystkich markowianach, bez wzgl´du na wiek,
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PER¸Y SPO¸ECZNOÂCI
SZKOLNEJ
By∏o cudownie – powiedzia∏ Filip, wychodzàc z sali lekcyjnej w Liceum im. Stefana
Batorego w Warszawie, dokàd ch∏opiec przyjecha∏ 5 marca 2004 roku, wraz z innymi
uczniami, aby wziàç udzia∏ w II. Etapie Wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy ˝o∏nierza i dzieje or´˝a polskiego w latach 1921–1945, od traktatu ryskiego do uk∏adu poczdamskiego“. Taki okrzyk wydawa∏by si´ nieco dziwny
komuÊ, kto nie zna Filipa MiÊty, Dominiki Papiernik, Emilki Szczepanik z klasy VI
B SP nr 4 oraz Uli Gàsiorowskiej i Kasi Romaƒczyk z klasy VI B i Piotra Ros∏oƒca,
piàtoklasisty z SP nr 3 w Markach. Kto ich zna, ten wie, ˝e w ka˝dà sobot´ od poczàtku
wrzeÊnia a nawet i w inne dni powszednie wolne od zaj´ç szkolnych, zamiast zajàç si´ w∏asnymi sprawami – jak to zwykle bywa – przychodzili wczesnym rankiem do szko∏y na ponad pi´ç godzin zegarowych, by Êl´czeç nad mapami, rozwiàzywaç testy przygotowujàce
maturzystów do egzaminu na studia historyczne, analizowaç teksty êród∏owe, studiowaç
literatur´ obowiàzujàcà uczestników konkursu. Przychodzili systematycznie. Nikomu nie
zdarzy∏a si´ nieobecnoÊç, choçby usprawiedliwiona, tak bardzo zale˝a∏o im na dobrym
przygotowaniu do konkursu. A pytania nie by∏y ∏atwe i wszystkie – zgodnie z regulaminem
– pozaprogramowe. Dla przyk∏adu, zadanie nr 7: O kim mówià poni˝sze informacje? Podaj imi´ i nazwisko. „By∏a poetkà warszawskiego podziemia, autorkà licznych wierszy
i piosenek wojskowych. Jej twarz zosta∏a utrwalona przez profesor Ludwik´ Nitschowà
w pomniku Warszawskiej Syreny. Jako sanitariuszka „Danuta“ poleg∏a 1 sierpnia w Powstaniu Warszawskim“. Zadanie nr 10: Do wymienionych poni˝ej jednostek wojskowych
kampanii wrzeÊniowej dopisz imiona i nazwiska dowódców. „Karpaty“; „Pomorze“; SGO
„Narew“; „Kraków“; „Poznaƒ“; SGO „Polesie“; „¸ódê“; „Prusy“; „Modlin“; „Lublin“.
W pierwszym etapie konkursu wzi´∏o udzia∏ 14 osób, czyli wszyscy cz∏onkowie ko∏a historycznego. Oprócz wymienionej szóstki byli to: Natalia Kacprzyk, Martyna Kluska,
Micha∏ Kostka, Micha∏ Paw∏owski, Ola Pietruk, Krzysztof Rychlewski, Ró˝a Soko∏owska, Micha∏ Tomczyk. W ciàgu wielogodzinnych zaj´ç ko∏a historycznego nigdy
nie okazywali zm´czenia czy niech´ci. Zawsze ˝àdni wiedzy, pilni i zdyscyplinowani si´gali
po informacje, z którymi nie zetkn´liby si´ na lekcjach historii ani w podstawówce, ani byç
mo˝e w gimnazjum. W Batorym s∏ychaç by∏o komentarze o uniwersyteckim poziomie konkursu. Wymownym argumentem niech b´dzie fakt, ˝e szeÊcioosobowa grupa z Marek to
oko∏o 30 % wszystkich uczestników z Warszawy i okolic. Mo˝e to znaczyç, ˝e stopieƒ trudnoÊci konkursu zniech´ci∏ do udzia∏u i stanowi∏ dla wi´kszoÊci próg nie do pokonania.
Wróçmy jednak do szko∏y. Ju˝ sama przynale˝noÊç do ko∏a historycznego w czwórce
jest wyró˝nieniem. Przed wakacjami wszyscy ch´tni mieli zapowiedziane, ˝e warunkiem
przyj´cia b´dzie przeczytanie podr´cznika do historii dla by∏ych klas ósmych. Tak te˝ si´ sta∏o. Wszystko odby∏o si´ przy aprobacie dyrekcji szkó∏ oraz zainteresowanych rodziców, którzy po zamkni´ciu listy systematycznie uprzyjemniali swoim dzieciom zaj´cia domowymi
ciastami. Dodatkowo zdarzy∏ si´ te˝ element w∏oski w postaci spaghetti. Oprócz przygotowania do konkursu „Losy ˝o∏nierza... “ uczniowie zbierali dokumentacj´, przeprowadzali wywiady w terenie i w szkole z zaproszonymi goÊçmi, robili zdj´cia, wszystko w ramach badania dziejów cmentarza ewangelickiego „znajdujàcego si´“ w Markach przy koƒcu ulicy
Pomnikowej. Dotyczy∏o to drugiego konkursu pod has∏em „Ochrona dziedzictwa kultury“,
w którym tradycyjnie bierzemy udzia∏ od siedmiu lat i nie bez sukcesów. Aby podo∏aç niema∏ym obowiàzkom, cz∏onkowie ko∏a pracowali na dwóch zmianach. Pierwsza w godzinach
8.00 – 12.00, druga 12.00 – 16.00. I tu ciekawe przekazywanie pa∏eczki. Po∏udniowa grupa przychodzi∏a dziesi´ç minut wczeÊniej, aby po krótkiej obserwacji koƒcowej pracy poprzedników kontynuowaç zadania, bez straty czasu i zwolnienia tempa zaj´ç.
Tak na podstawie zebranej wczeÊniej dokumentacji, tak˝e dzi´ki wieloletnim doÊwiadczeniom, szybko – bo w ciàgu kilku dwuzmianowych sobotnich spotkaƒ – powsta∏
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a w niej proponujemy zaj´cia artystyczne, edukacyjne oraz rekreacyjne. Zapraszamy na ró˝norodne tematycznie spotkania klubowe, wernisa˝e i wystawy,
prelekcje, konkursy, a tak˝e wycieczki. W ciàgu 20
lat naszej dzia∏alnoÊci odkryliÊmy ju˝ wiele talentów,
a skromne progi MOK–u sta∏y si´ miejscem debiutu
artystów z Marek i nie tylko.
Liczne wydarzenia kulturalne cieszà si´ niezmiennie du˝ym zainteresowaniem mieszkaƒców. Dlatego
organizujemy równie˝ wczasy, kolonie i pó∏kolonie,
które umo˝liwiajà sp´dziç czas wolny od pracy czy zaj´ç szkolnych z przyjació∏mi poznanymi w MOK–u.
Posiadamy wypracowany, wynikajàcy z wieloletniego doÊwiadczenia program edukacji kulturalnej.
Nasze g∏ówne propozycje programowe to Ognisko Muzyczne, Zespó∏ Taƒca Nowoczesnego „Atut“, Dzieci´co
– M∏odzie˝owy Zespó∏ Wokalno – Taneczny „Mareczki“, Ognisko Plastyczne, Galeria Mareckiego OÊrodka
Kultury, Klub Przedszkolaka, Klub Gier Umys∏owych
„Groteka“. Poza tym prowadzimy zaj´cia oÊwiatowe:
nauk´ j´zyka angielskiego i niemieckiego na wszystkich poziomach nauczania, indywidualne zaj´cia z zakresu logopedii i reedukacji, a tak˝e nauk´ j´zyka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym.
MOK pozostaje od wielu lat organizatorem rozmaitych imprez ogólnomiejskich oraz powiatowych. Jako
cz∏onkowie Porozumienia Domów i OÊrodków Kultury
Powiatu Wo∏omiƒskiego wspó∏pracujemy ponadto z sàsiednimi placówkami oÊwiatowymi, tak˝e warszawskimi.
Nieustajàcà ambicjà MOK–u jest coraz lepsza praca na rzecz naszej „ma∏ej ojczyzny“ – Marek, liczàcych
dwadzieÊcia tysi´cy mieszkaƒców. Wydaje si´, i˝ zdobyliÊmy t´ cennà umiej´tnoÊç integrowania spo∏ecznoÊci lokalnej, ∏àczenia pokoleƒ. Program bogaty w wartoÊci ogólnoludzkie, narodowe, patriotyczne
i chrzeÊcijaƒskie adresujemy zawsze do jak najszerszego kr´gu odbiorców, dlatego cieszymy si´, ˝e OÊrodek
ma wcià˝ zwi´kszajàce si´ grono sta∏ych bywalców.
Pod naszym dachem dorasta kolejne ju˝ pokolenie
markowian, którzy chwalà sobie zarówno bogatà ofert´ jak i serdecznà atmosfer´ wspólnych spotkaƒ.
Budujàcy jest z pewnoÊcià fakt, ˝e mieszkaƒcy
nie pozostajà oboj´tni wobec wydarzeƒ kulturalnych, jakie Im proponujemy; ˝e MOK przyczynia si´
niezmiennie do krzewienia wartoÊci humanistycznych naszego kr´gu kulturowego.
Dyrektor Mareckiego OÊrodka Kultury
Krystyna Klimecka, Marki, 14 marca 2004 roku

album, którego oprawà, tradycyjnie, zajmuje si´ pan Dariusz Maƒk mieszkajàcy w pobli˝u SP nr 4. Czyni to po raz czwarty zupe∏nie bezinteresownie za co – korzystajàc z goÊcinnych ∏amów gazety – bardzo dzi´kujemy.
W kwietniu gotowy ju˝ album zostanie zawieziony do Zamku Królewskiego. Czy w tym
roku czeka nas sukces w postaci zaj´cia punktowanego miejsca lub przynajmniej wyró˝nienia? Czas poka˝e. Wyniki zostanà og∏oszone – jak ka˝dego roku – 18 maja w Dniu
Ochrony Âwiatowego Dziedzictwa Kultury.
Praca ko∏a historycznego nie toczy si´ wy∏àcznie wokó∏ konkursów. Pami´tamy równie˝ o wa˝nych wydarzeniach paƒstwowych, na przyk∏ad 60. rocznicy Powstania Warszawskiego. Uczniowie spotkali si´ z trzema uczestnikami tamtych wydarzeƒ w Gimnazjum nr 40 na PowiÊlu, niedaleko biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (patrz foto.).
D∏ugo trwa∏y rozmowy o walce z hitlerowskim okupantem prowadzonej przez m∏odzie˝
urodzonà w latach mi´dzywojennych. Powsta∏a atmosfera z Kamieni na szaniec. M∏odzi
historycy wyobrazili sobie ma∏y sabota˝, dywersje, jak gdyby pokonali barier´ czasu
i przenieÊli si´ na warszawskie ulice lat okupacji. Ch∏opcy i dziewcz´ta z zapartym tchem
s∏uchali te˝ wspomnieƒ dotyczàcych tajnego nauczania, kiedy to nie by∏o obowiàzku chodzenia do szko∏y, a nawet grozi∏y za udzia∏ w nielegalnych lekcjach surowe kary dla
uczniów i nauczyciela. Mimo to tajne nauczanie w Warszawie trwa∏o i zaowocowa∏o wielkim i d∏ugotrwa∏ym szacunkiem wojennych uczniów wobec nauczycieli. Majàc wolnà
chwil´, m∏odzi historycy wstàpili do wypo˝yczalni z nadziejà przysz∏ych wizyt w tym miejscu jako studentów szacownej uczelni.
Tego samego dnia pan Wies∏aw Gniazdowski (uczestnik spotkania) pojecha∏ z nami na
Powàzki i oprowadzi∏ nas po miejscach zwiàzanych z powstaniami narodowymi, a szczególnie z Powstaniem Warszawskim. Dzi´ki dobremu przewodnikowi i jego opowieÊciom wszyscy doznawali powiewu historii niemal na ka˝dym kroku, spacerujàc alejkami cmentarnymi.
Mi´dzyszkolne ko∏o historyczne w oczekiwaniu na rezultaty konkursów nie spoczywa na
laurach. Na wiosenne miesiàce planujemy przede wszystkim zg∏´bienie dziejów Polski Piastów.
Piszàc ten tekst – jako opiekunka ko∏a – zamierza∏am wyraziç uznanie dla moich podopiecznych, którzy okazali si´ per∏ami spo∏ecznoÊci szkolnej. PoÊwi´cony im czas zaowocowa∏ stokrotnie z∏otym k∏osem wiedzy oraz fascynacji historià. Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym, oczywiÊcie wymagajàca
wi´kszego wysi∏ku ze strony nauczyciela
i rodziców, daje ogromnà satysfakcj´
wszystkim zainteresowanym. W ten sposób dzieci rozwijajà swoje uzdolnienia,
stajà si´ badaczami okreÊlonej dziedziny
wiedzy, co otwiera im drog´ do szeroko
poj´tej nauki. Po doÊwiadczeniach zdobytych na zaj´ciach ko∏a historycznego uczniowie
sà przygotowani do samodzielnej pracy. Wobec nich nie trzeba stosowaç nakazów, „zadawaç“ do domu. Oni wiedzà, jak nale˝y pracowaç samodzielnie. Przede wszystkim odpowiednie warunki zapewnia im dom, kochajàcy rodzice, którzy sà przyjació∏mi swych dzieci i równoczeÊnie sojusznikami nauczyciela. Ch´tnie pomagajà w organizowaniu wszelkich
wyjazdów, nie liczàc kosztów i czasu. Zrodzi∏a si´ autentyczna wi´ê, której wynikiem sà
wzorowa wspó∏praca, zrozumienie, zaanga˝owanie. Jeszcze raz potwierdzi∏o si´, ˝e wspólny wysi∏ek zmierzajàcy do wyznaczonego celu ma du˝e szanse powodzenia.
Wszystkim serdecznie dzi´kuj´. Aleksandra Tomczyk

P. S. WÊród laureatów II. Etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego jest Dominika Papiernik z klasy VI B SP nr 4 w Markach. Jest jednà z czterech osób,
które b´dà reprezentowaç Województwo Mazowieckie w konkursie. ˚yczymy Dominice kolejnych sukcesów na szczeblu mi´dzywojewódzkim i krajowym, a Pani mgr A. Tomczyk, nauczycielce historii i opiekunce mi´dzyszkolnego ko∏a historycznego, gratulujemy.

4 PISMO AKCJI KATOLICKIEJ PARAFII ÂW. IZYDORA W MARKACH

Nr 4 (66) KWIECIE¡ 2004

AKCJA
KATOLICKA
W DZIA¸ANIU...
• 5 marca o godz. 18.00 w Katedrze Warszawsko–Praskiej Âw. Floriana, w czasie uroczystej Mszy
Âwi´tej – sprawowanej w intencji imieninowej naszego Biskupa Ordynariusza, Kazimierza Romaniuka,
dostojny solenizant poÊwi´ci∏ sztandar Akcji Katolickiej Diecezji Warszawsko–Praskiej. Nasza „akcyjna“
uroczystoÊç nabra∏a blasku, stajàc si´ cz´Êcià imieninowych uroczystoÊci. Dodaç nale˝y, ˝e Msza Âwi´ta
sprawowana by∏a z udzia∏em obu Diecezjalnych Kapitu∏: Katedralnej i Kolegiackiej – Radzymiƒskiej oraz
licznie zebranych wiernych z ca∏ej Diecezji. Wszystko
to zosta∏o uwiecznione w obiektywie Bernarda Borkowskiego, wspó∏pracujàcego z naszà Redakcjà.

• Na 19 kwietnia zosta∏o zwo∏ane zebranie zwyczajne Rady DIAK Diecezji Warszawsko–Praskiej
przez Prezes DIAK DW–P, Joann´ Solak. Spotkanie
rozpocznie si´ Mszà Âw. w Kaplicy Kurii Biskupiej
Warszawsko – Praskiej przy ul. Floriaƒskiej 3. Rozpocz´cie obrad o godz. 17.45. W programie: sprawozdanie merytoryczne, finansowe za rok 2003 oraz przedstawienie preliminarza bud˝etowego na rok 2004.
• 18 kwietnia, w Niedziel´ Mi∏osierdzia Bo˝ego
(czas Misji Âwi´tych w parafii!) w naszym koÊciele,
o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza Âwi´ta ku
czci Âwi´tej Faustyny Kowalskiej. Niech s∏owa skierowane do Âwi´tej przez Pana Jezusa – Ile razy us∏yszysz, jak zegar bije trzecià godzin´ zanurzaj si´ ca∏a w Mi∏osierdziu Moim – stanà si´ równie˝
zaproszeniem dla nas.
c.d. na stronie 6
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QERCUES 2
Kolejny artyku∏, opisujàcy pomniki przyrody wyst´pujàce w naszym mieÊcie, poÊwi´camy jednemu z popularniejszych drzew wyst´pujàcych w Polsce
– topoli.
Bardzo cieszymy si´ z zainteresowania tym cyklem (ju˝ po pierwszej cz´Êci), jakie wykaza∏y dzieci ze Szko∏y Podstawowej nr 4. Jednym z wyrazów ich
mi∏oÊci do natury, sà wra˝enia zapisane w formie poetyckiej, powsta∏e w wyniku ich bliskiego obcowania z otaczajàcà przyrodà. Prezentujemy fragment
z Pami´tnika starego drzewa..., autorstwa Dominiki Papiernik, Ró˝y Soko∏owskiej i Emili Szczepanik.
Pami´tnik starego drzewa...
Jestem starà topolà bia∏à. NiegdyÊ nazywano mnie Biankà. Jako ma∏a sadzonka
zosta∏am sprowadzona sto dwadzieÊcia lat temu do parku, który za∏o˝y∏a rodzina
Briggs. ¸adny wiek, nieprawda˝? Przez ten ca∏y czas mog∏am obserwowaç okolic´
i wiem, co si´ dzia∏o w tym okresie w Markach. (...)
3 sierpieƒ 1884 rok
DziÊ przeprowadzi∏am si´ ze sklepu ogrodniczego do parku. Jeszcze nie orientuj´
si´ w otoczeniu, ale zauwa˝y∏am kilka budynków w pobli˝u. Jeden przypomina nieukoƒczony dworek z bia∏ej ceg∏y. Obok wznosi si´ czerwony, wysoki komin fabryczny. MyÊl´, i˝ ma oko∏o pi´çdziesi´ciu metrów. Okolica jest bardzo ∏adna. Niedaleko
p∏ynie ma∏a rzeczka – D∏uga. Jest mi∏a. Zdà˝y∏am si´ ju˝ z nià zaprzyjaêniç. (...)
12 paêdziernika 1889 rok
JakaÊ dziwna maszyna sunie przed parkiem, Spacerowicze wskazujà na nià r´koma i mówià, ˝e to kolejka marecka, potocznie nazywana „ciuchcià“. Za jej szybami widaç uÊmiechni´te twarze. (...)
13 listopad 1941 rok
To by∏o straszne! W pobliskiej willi, sàsiadujàcej z pa∏acykiem, wznieci∏ si´ ogieƒ!
BaliÊmy si´ bardzo, ˝e ten zabójca drewna dosi´gnie i parku! Ca∏y budynek sp∏onà∏,
ale na szcz´Êcie, do nas p∏omienie nie dotar∏y. Mimo to nadal mamy groz´ w sercach,
poniewa˝ druga wojna Êwiatowa trwa, a zdà˝yliÊmy ju˝ prze˝yç i pierwszà... (...)
29 marzec 1991 rok
W moim pobli˝u znów coÊ si´ dzieje! Po wàskiej, jak dotàd, ma∏o ucz´szczanej
trasie je˝d˝à wielkie samochody. Wydaje mi si´, ˝e droga si´ poszerza. (...)
6 marzec 2004 rok
DziÊ ju˝ nie jest tak ∏adnie w parku, nie s∏ychaç gwaru dzieci biegajàcych alejami, nie ma fontann... Ale s∏ysza∏am, ˝e ten rok, wiosnà przyniesie wiele dobrego. Podobno nasz teren ma byç odnowiony, zadbany i cz´sto odwiedzany. Z ch´cià jeszcze
raz prze˝yj´ okres mojego dzieciƒstwa, choç ju˝ nie jako m∏ode drzewko, lecz jako
dwudziestooÊmiometrowa, stara topola bia∏a...
Populus – to ∏aciƒska nazwa topoli, drzewa
bardzo popularnego i licznie wyst´pujàcego na naszym terenie. Topola w ró˝nych odmianach wyst´puje dosyç powszechnie w Europie, Azji i Afryce.
Spotyka si´ prawie 40 rodzajów tego gatunku drzewa. Warto nadmieniç, ˝e jest to najszybciej rosnàce
drzewo w naszym klimacie. Lubi miejsca wilgotne,
usytuowane wzd∏u˝ biegu wód, w zag∏´bieniach terenu, przy rowach i drogach. Wyst´puje w domieszce lasów liÊciastych. Drewno topoli jest mi´kkie,
c.d. na stronie 6
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• 30 kwietnia – 1 maja, Dni Skupienia Parafialnego Oddzia∏u Akcji Katolickiej w Loretto. B´dziemy
rozwa˝aç temat: Jak naÊladuj´ Chrystusa.
• W niedziele (18 i 25 kwietnia) poprzedzajàce
Âwi´to 3. Maja po Mszach Âwi´tych b´dzie mo˝na
zakupiç flagi narodowe i maryjne.
3 maja jest datà, którà Polacy powinni w sposób
szczególny czciç. To dzieƒ poÊwi´cony Maryi Królowej Polski, a zarazem Âwi´to Konstytucji 3. Maja.
Godnym odnotowania jest fakt, ˝e 3. maja 1899 r.
wmurowano kamieƒ w´gielny pod budow´ naszej
Êwiàtyni, zaÊ wybór tej daty by∏ swego rodzaju manifestacjà postaw patriotycznych naszych ojców
i dziadków. W bie˝àcym roku – roku wstàpienia Polski w struktury Unii Europejskiej (1 maja) – mamy
niepowtarzalnà okazj´ potwierdzenia naszej chrzeÊcijaƒskiej postawy i narodowej to˝samoÊci. Niech
wywieszenie flag b´dzie tego przyk∏adem.

W NASZYM
KOÂCIELE
4. IV – Niedziela Palmowa

Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00
(Âwi´cenie palm przed ka˝dà Mszà Âw.)

8. IV – Wielki Czwartek

Msza Âw.: 18.00; Adoracja do godz. 21.00

9. IV – Wielki Piàtek

Adoracja: 8.00–18.00; Nabo˝eƒstwo Wielkopiàtkowe: 18.00;
Adoracja do godz. 21.00

10. IV – Wielka Sobota

Adoracja: 8.00–18.00; Msza Âw.: 18.00;
Adoracja do godz. 21.00
(Âwi´cenie pokarmów: 9.00–13.00 i 13.30–16.00)

11. IV – Niedziela Zmartwychwstania
Paƒskiego
Adoracja od godz. 5.00–6.00;
Msze Âw.: 6.00 – Rezurekcja, 10.15, 12.00, 18.00

12. IV – Poniedzia∏ek Wielkanocny
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00, 18.00

17–25. IV – MISJE ÂWI¢TE w Parafii
p.w. Âw. Izydora
18. IV – II – Niedziela Wielkanocna
– Âwi´to Mi∏osierdzia Bo˝ego
Msze Âw.: 7.00, 9.00, 10.15, 12.00,
15.00 – ku czci Âw. Faustyny, 18.00

26. IV – Matki Bo˝ej Dobrej Rady
Msze Âw.: 7.00, 18.00

kruche i lekkie, dlatego te˝, cz´sto rosnàce przy drogach drzewa tego gatunku sà wycinane ze
wzgl´du na bezpieczeƒstwo albo mocno przycina si´ ich ga∏´zie i konary. Topola nie jest gatunkiem lubianym przez posiadaczy domowych kominków, gdy˝ przy spalaniu wydziela charakterystycznà, niezbyt przyjemnà woƒ. Ma zastosowanie w przemyÊle celulozowym, zapa∏czanym
i meblarskim. Liczne mieszaƒce topoli uprawiane sà jako gatunki o charakterze dekoracyjnym.
W Polsce wyst´pujà trzy odmiany tego drzewa:
– topola osika (populus tremula) – najpospolitsza i najcz´Êciej spotykana. Jej wysokoÊç dochodzi do 10 m, obwód pnia jest mniejszy ni˝ pozosta∏ych gatunków;
– topola czarna (populus nigra) – zwana pospolicie sokorà, jest drzewem o roz∏o˝ystej koronie i majestatycznym pniu, którego wysokoÊç dochodzi do 30 m, zaÊ
gruboÊç osiàga imponujàce rozmiary;
– topola bia∏a (populus alba) – zwana te˝ bia∏odrzewem, wyró˝nia si´ od swoich
„sióstr“ bia∏oszaropopielastà korà, szczególnie pi´knie wyglàdajàcà, w promieniach padajàcego na nià s∏oƒca.
Topola ma szerokie zastosowanie w lecznictwie i zio∏olecznictwie.
U˝ywa si´ pàczków tego drzewa, które zbieramy przed ich rozwojem na poczàtku
wiosny, kiedy sà jeszcze zamkni´te w lepkich ∏uskach. Najlepiej zbieraç je z drzew Êci´tych lub wywróconych wiatro∏omów. Zebrane pàczki nale˝y suszyç najlepiej w suszarni
w temperaturze do 40 stopni Celsjusza, a po wysuszeniu przechowywaç w szczelnie zamkni´tych pojemnikach. Wysuszone pàczki zawierajà olejek eteryczny, garbniki, glikozydy, substancje ˝ywicowe i inne. Dzia∏ajà silnie dezynfekujàco oraz moczop´dnie. Majà
zastosowanie w przypadku zapalenia dróg moczowych i p´cherza oraz przy przeroÊcie
gruczo∏u krokowego, sà skuteczne przeciwko nie˝ytom górnych dróg oddechowych. Obni˝ajà zawartoÊç mocznika we krwi; stwierdzono tak˝e ich skutecznoÊç w uÊmierzaniu
bólów stawów, szczególnie pochodzenia goÊçcowego i reumatycznego.
Odwar do picia sporzàdza si´ z ∏y˝ki rozgniecionych pàczków oraz szklanki wody
i pije 2–4 razy dziennie w iloÊci ok. 3 szklanki.
MaÊç zrobiona z roztartych pàczków, Êwie˝ych lub suchych z dodatkiem kory z m∏odych ga∏àzek leczy choroby skórne i bóle reumatyczne.
Opisany odwar s∏u˝y te˝ do przygotowywania kàpieli przeciw ˝ylakom odbytu, ˝ylakom nóg, stosuje si´ go tak˝e w leczeniu oparzeƒ.
Jeden z najpi´kniejszych egzemplarzy tego drzewa (topola bia∏a – populus alba),
a jednoczeÊnie najstarszy i najwi´kszy z terenu Marek roÊnie w parku Briggsów. Obwód
tego pi´knego pomnika przyrody wynosi∏ w 2003 r. 498 cm, a wysokoÊç dochodzi∏a do
oko∏o 30 m. Wiek tej topoli nale˝y szacowaç na co najmniej 120 lat i najprawdopodobniej zosta∏a ona posadzona przy zak∏adaniu przez Briggsów, parku krajobrazowego
w stylu angielskim. Po drugiej stronie parku, przy moÊcie na rzece D∏ugiej roÊnie topola o obwodzie pnia ok. 400 cm. Trzy, równie pi´kne, topole bia∏e, których obwód pnia
przekracza 300 cm, rosnà na placu naszego koÊcio∏a (od strony Urz´du Miasta).
Najgrubszy, znany okaz topoli bia∏ej w Polsce roÊnie na terenie gminy Leszno, w pow.
B∏onie, woj. mazowieckie, jego obwód wynosi ok. 12 m.
Na miano pomnika przyrody zas∏uguje topola czarna rosnàca w Markach przy ul. Lisa
Kuli, jej obwód (mierzony w 2003 r.) wynosi∏ 476 cm. Na uwag´ zas∏ugujà równie˝ trzy
sokory rosnàce przy ul. Zàbkowskiej 64, rozpoÊcierajàce majestatycznie swoje konary.
Warto zaznaczyç, ˝e topole: bia∏a i czarna, kwalifikujà si´ jako pomniki przyrody, jeÊli ich obwód pnia mierzony na wysokoÊci 130 cm od powierzchni ziemi wynosi co najmniej 380 cm; dla topoli osiki – 225 cm.
Bardzo ∏adnie prezentuje si´ kilka drzew ró˝nych gatunków topoli, liczàcych po kilkadziesiàt lat, które rosnà na dziedziƒcu mareckiej biblioteki. W pó∏nocnej cz´Êci Marek (w
Strudze) wyst´puje kilka drzew tego gatunku zas∏ugujàcych na miano pomników przyrody.
Zbigniew Paciorek
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Z KSI¢GI PARAFIALNEJ
Sakrament Chrztu Âw. w naszym koÊciele przyj´li:
*14. Tomasz NIEBOREK 11.04.2004 r.
15. Julia KUKAWSKA 14.03.2004 r.
16. Piotr KAMI¡SKI 11.04.2004 r.
17. Mateusz WIERCI¡SKI 28.03.2004 r
18. Jakub KRUKOWSKI 28.03.2004 r.
19. Sandra RO¡DA 14.03.2004 r.
20. Sandra ÂCIPIE¡ 11.04.2004 r.
21. Katarzyna BOGDAN 27.03.2004 r.
22. Stanis∏aw ¸UKOMSKI 28.03.2004 r.
23. Maksymilian LEO¡CZUK 11.04.2004 r.
24. Oliwia GEBUS 11.04.2004 r.
25. Wiktoria HA¸ATKIEWICZ 11.04.2004 r.
26. Maciej SUCHOCKI 28.03.2004 r.
27. Oliwia CZAPLI¡SKA 11.04.2004 r.
28. Liliana BRUKS 12.04.2004 r.
29. Szymon NIKICIUK 12.04.2004 r.
30. Karolina KARASI¡SKA 11.04.2004 r.
31. Daniel DIMITROW 4.04.2004 r.
32. Wiktoria PACIOREK 12.04.2004 r.
33. Filip UCHMAN 1.04.2004 r.
34. Jakub LISTWON 12.04.2004 r.
Zmarli, których pogrzeb odby∏ si´ w naszym koÊciele:
*26. Marian PAè 1959-25.02.2004 r.
27. Grzegorz GRABOWSKI 1916-27.02.2004 r.
28. Franciszek BOGATEK 1930-9.03.2004 r.
29. Jadwiga PRZEDMOJSKA 1922-9.03.2004 r.
30. Stanis∏awa KANIAK 1923-11.03.2004 r.
31. Anna ANTOSIEWICZ 1920-13.02.2004 r.
32. Grzegorz PAZIK 1936-13.03.2004 r.
33. Wiktoria GOGOLEWSKA 13.03.2004 r.-15.03.2004 r.
34. Marianna SASIN 1946-14.03.2004 r.
35. Ignacy MOTYCZY¡SKI 1952-18.03.2004 r.
36. Jerzy BURDELAS 1945-16.03.2004 r.
37. Marianna OLEWNIK 1922-20.03.2004 r.
38. Zbigniew OLESI¡SKI 1954-12.03.2004 r.
39. Alicja BAGNIAK 1938-24.03.2004 r.
40. Tadeusz PAW¸OWSKI 1924-26.03.2004 r.

*Kolejna liczba od 01.01.2004 r.
Kancelaria parafialna czynna:
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek, piàtek, sobota
8.30-10.30; 16.00-18.00
wtorek – nieczynna.
Wielki Tydzieƒ:
poniedzia∏ek 8.30-10.30, Êroda 16.00-18.00
Kwiaty do Grobu Paƒskiego:
Êroda, czwartek przed po∏udniem.
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TADEUSZ LU˚Y¡SKI
– SYLWETKA
Urodzi∏ si´ w 1934 roku w Wysokiej na ziemi radomskiej.
Studiowa∏ na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie. Dyplom z wyró˝nieniem otrzyma∏ w 1964 roku
w pracowni znakomitego kolorysty i pedagoga prof. Eugeniusza Eibischa. Zwiedzi∏ prawie ca∏à Europ´. Uprawia malarstwo sztalugowe (olej, akryl, tempera, pastel, akwarela –
szczególnie pejza˝, martwa natura) i Êcienne (polichromia,
mozaika, fresk, sgraffito) oraz wystawiennictwo. Jest autorem
polichromii w koÊciele w Wysokiej i wspó∏autorem polichromii w koÊciele parafialnym
w Karczmiskach, wspó∏wykonawcà figury Chrystusa Ukrzy˝owanego w o∏tarzu koÊcio∏a
Matki Bo˝ej Królowej Polski w Markach-Pustelniku (patrz: foto), wspó∏twórcà oraz wykonawcà kompleksu mozaik w Ambasadzie Polskiej w Moskwie oraz w koÊciele na Wólce W´glowej i szeregu innych zrealizowanych projektów. Kierowa∏ rekonstrukcjà malowide∏ Êciennych na Starym i Nowym MieÊcie w Warszawie. Od 1988 roku nale˝y do grupy
artystów malarzy „Rosomak“. Dzia∏a na niwie spo∏ecznej i pedagogicznej. Prowadzi∏ zaj´cia i warsztaty plastyczne w Mareckim OÊrodku Kultury i pracowni´ malarstwa w Robotniczym Stowarzyszeni Twórców Kultury, jest konsultantem ogólnopolskich plenerów
malarskich organizowanych przez Ogólnopolskà Izb´ Lekarskà, ch´tnie udziela konsultacji, nie tylko plastykom amatorom. Wspó∏pracowa∏ przy aran˝acji wielu wystaw, tak˝e
w galerii mareckiej. Honorowo wykona∏ i zrealizowa∏ projekty kilkudziesi´ciu o∏tarzy na
Bo˝e Cia∏o w parafiach mareckich. Jest radnym naszego miasta, przewodniczàcym Komisji OÊwiaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Marki. Bra∏ udzia∏ w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.
Nagrody: w 1965 roku Medal Bràzowy III Ogólnopolskiej Wystawy Malarstwa
i Grafiki w Bielsku Bia∏ej oraz wiele wyró˝nieƒ.
Zbiory: Muzeum w Bielsku Bia∏ej oraz liczne zbiory prywatne, g∏ównie w Polsce,
Anglii, Danii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych i we W∏oszech.
Na prezentowanej, z okazji, jubileuszu czterdziestolecia pracy twórczej, wystawie
swojego malarstwa w Galerii Mareckiego OÊrodka Kultury, artysta prezentuje obrazy b´dàce znakomitym przyk∏adem, jak ˝ywotne, jak wspania∏e sà tradycje koloryzmu w sztuce. O czym niech Êwiadczà s∏owa krytyka sztuki Marii G∏odowskiej: ÂwietliÊcie przejrzyste barwy, migocàco – lÊniàce Êwiat∏o lub te˝ ˝ywe, intensywne kolory przesycone sà
powietrzem, rozbijajà kontury i sta∏oÊç materii, by po∏àczyç si´ i p∏ynàç z ˝ywio∏em
wszechÊwiata. Artysta o nieokie∏znanym
temperamencie malarskim, nie ogranicza
si´ jedynie do odtwarzania i sublimowania
konkretnych widoków. W jego dzie∏ach odnaleêç mo˝na poszukiwanie prawdy, prawdy spoza zewn´trznej rzeczywistoÊci odniesienia. Gra Êwiat∏a, odczucie koloru, oraz
wspó∏zale˝noÊç koloru i Êwiat∏a, zajmuje
centralnà pozycj´ w malarskiej twórczoÊci
artysty. O prawdziwoÊci tych s∏ów mo˝emy
przekonaç si´ oglàdajàc reprodukcje kilku
obrazów artysty na drugiej stronie ok∏adki
naszej gazety.
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TADEUSZ LUZY¡SKI MALARSTWO
– OLEJ, AKRYL, PASTEL (1964 – 2004)

Stara zabudowa w Markach–Pustelniku – olej

Martwa natura – olej

Ruiny wn´trza koÊcio∏a w Solanach – akryl

KoÊció∏ Âw. Anny w Warszawie – pastel

Domy w Dàbrównie – olej

¸ubiny – olej

Wydawca WIADOMOÂCI PARAFIALNYCH
Akcja Katolicka przy parafii p.w. Âw. Izydora w Markach.
Zespó∏ redakcyjny: ks. Jerzy Sk∏ucki, Marek Kroczek,
Zbigniew Paciorek, Agnieszka Pietruk, Maria Przybysz-Piwkowa.
Projekt i sk∏ad komputerowy: Krzysztof Szarek.
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