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~_r~wki nieeodzienne.

Pasterzowal
w Srom-owcach.Wyznycl1

We wsi nie spotka sie osoby,
dla.którejks. kanonik Józef Kosi-
bowicz bylby osoba nieznana.
Glówna z ulic nosi jego imie.
Jest wraz z Olga Malkowska wy~
mieniany jednym.tchem jako

'1fajbardziej. zasluzony dla Sro~ .
II mowiec Wyznych. Zaslugamiej-

SCOWegoKola Gospodyn Wiej- -
. skich jest- WZIiowienie wydanej
w 1947 r. ksiazki-"Piood~korcem", .

U poswieconej Ks.Kosib6wiczoWi,
która Znajduje sie w kazdym do-
mu we wsi na poczesnym miej-

t §Cu.To .bylka.plai1,o którym juz
I z.ajego zy"cianie mówiono ina-

l aejjak o swietym.
I Urodzil sie 6 marca 1863 r.

jako blizniak (siostra Maria)
-wWieprZu k. Andrychowa. Ro-
dzina byla bardzo biedna, pra-
cowali praktycznie na wyzy-
wienie, zyli - jak to sie wów-
czas mówilo - na komornym.

~ lPamiatka. po ojcu, z 'która sie
I nie rozstawal, byl pieknie kali-

grafowany i~oprawionYj bardza
I obszerny zbiór mQdlitw.
1 Gfumazjwn skonczyl w' Wa-
: dOW!Gach- UtFzYlIlywal sie ~z ko-
- repetycji, czesto gl()dujac, czego

mlody organizm nie wytrzymal
i chorowal na, dolegliwosci zo-'

ladkowe, z latami sie poglebiaja-
ce..Pomaturze wstapil do Semi"
nariUID Du~chowhego Ksiezy Mi-

'I sjonatzy w KrakoWiena Strado-
I miu. Studia teologiczne'skall;;

, c~yl na Uniwersytecie Jagiellon-

. ~~~~ ~~swi!i:cen 1Tka~lenJ19_c!l-

l

UdZlenrmu fs lipca 1889 f kar-
.".dynal Albin Sas Dunajewski. .w katedrze na Wawelu. Syn
I. biednego szewca i wiejskiej wy-
l..fóbnicy zostal ksiedzem; marze-

nie rodziców spelnilo sie.
Przed objeciem .ekspozytury

~ SromowcaclfWyznych ks. Ko-
sibowicz byl kapelanem ksie-

Anastazja Znaniec:" wnuczka siostry tdJ;"i<osibowi~za z krucyfiksem.. '.,

pamiatkapo ksiedzu . .
pózniej przywiózl z soba do Sro- tarz. - Byl bardzo skromny,
mowiec Wyznych. - Wies byla. chcial wszystkich przyciagnac
mala, moie bylo z BO.numerów do Boga, zapobiegal klótniom
- wspomina Anastazja Znaniec,rodzinnym cisporom sadovorm.
wnuczka siostry ks. Józefa Kosi- Byl takim cudownym ojcem,'
bowicza. - Aby- uniknac roz- który naprawde ~grOl!!adiil
drobmenia gqspodarstw, ludzie wszystkich wokól siebie, star~
na wsi zawieralimalzenstwa la- szych i mlodych - wspomi-
czace dwie rodziny. Syn z jedne- na Anastazja' Znan.iec.
go domu bral za zone córke Pomagal"parmiarlom, sobie
z drugiego, a jej brat ienzl sie ujmujac. Razem" z Olga Ma:l- .
z siqstra szwagra. Malienstwa kowska spI:awil,ze mlodzi szli
zawierano .niemal wylaczI1ie' do szkól; ze wsi pochodzili pro-
wsród'swoich Nie podobalo sie fesorowie, ksieza, sedzia
to ksiedzu wujkQwii o zgode .- wspominaja. mieSzkancy.

- na I1!alzenstwa Wysylal ..pisma, '- Namsze $zedlnlera~'bQ~o, p~
do blskupa. Ubolewajnad ,tym, buty byly podarte - mÓWI pallI

i!1eJlic_l2x.lQwG'Wsinaplywo., '".~iazja. ~g jaJ>k~acJi;tzMa.-.,.}
wychlultZ.i.~ - - ... nió.wzostawil.mu PLe!liad~

Sromowce Wyzne-lj'YlY7eles~- 11abuty, zaraz wydal je na dZle-
pozytura, czyli kosCiolemfilial- ci bedace w potrze/jje. Kazdego
nym parafii w Maniowach. Ko~ rozumial, nigdy o ni.tim zle pie
sciól, który ks. Józef Kosibo- powiedzial, . byl'"' f,wiety.rri
wicz zastal na miejscu, byl juz pod kai;dymwzgledem. '"
trzecim z kolei. Pier~szy byl Zawsze i do konca 'byl ze
drewniany i stal na koncu wsi swoimi par.afianami. Tak bylo'
nad brzegiem Dunajca. ,Dlugo w 1939r., gdy wybuchla wojna.

~ - M;!m;! T.>n.c;7:la.do wuika DÓ ra- .



SpQczywawsród swoich parafiari'!lSromo~cach'Wyznych

stwa Cz3rtoryskich w Woli Ju- 'nie p.ostal, zniosla~go~powódz~
stowski,ej pqd Krakowem i ~ara- QFugL - równiezdrewniany,
zem katecheta w miejscowej zbudowano na wzgórzu, gdzie
wiejskiej szkole~ ludowej. Tam ohecnie stoi rrlurowany. Juz
troche, podreperowal zdrowie, za ks.Jó~efa erygowano
ale me do konca" gdyz bolesci w 19..41r.-'parafie VI Sr9mmy-
zoladkowetrapily go.juz do !<on-\ cach, 'której zostal pierwszym
ca~ Wra~ ze smiercia -ksiecia. proboszCZeIll.Wybudowal, no-
Marcelego Czartoryskiego skon- wa' plebanie,. bo stara ledwo
"'czyt<l-sierola ks. Kosibowiczaja~ do zamieszkania' ~sienadawp-la,
ko kapelana. Ksiaze w darowiz- pokryl dach: i wieze,kosciola
nie priekazal swemu kapelano- blacha cynkówa, - sprawil
wi piekne stylowe,biurko, lde- dzwon spizoWy, nadajac mu
dens, stól, 'lózko, pare krzesel imi~ sW..,JanaChrzciciela,<upo-'
i kilka religijnychobrazów,.które' ~rzaako~al i I2owiekszyl cmen-

, ~ - , .
~ Mama poszla do wujka.po ra-
tunek, ,bo wszyscy ze wsi'ucie-
kali. :,Jak.idziecie, to; wszyscy
Idziemy, ja' swoIch owieczek
nie zostawie"",- powied~ial,
i w tym momencie przez okno

,,'przeleciala wystrzelona Kula,
"która0.0tej poryJkwi w futry~
nie~- mówi Anastazja Znanie~.
- Wujek uciekal"z nami do'lflsu
przed Niemcami r Slowakami.
Tam w lesi.,e, w miejscu zwa-

. 4ymprZ"ezI)a"ssTOm{)wska§aj-
, ba ludzie siemodlili" odmlrwia-

li rózaniec,.a wujek spowiadal
na. pniaku: Z k6sciQla zabral
z soba Przenajswietszy .Scfkra-
ment i udzielal Komunii Swie-
tej. P:Ozaiejn.a {Iolecenie oku""
pantawrócili do swoich dQ-
mostw, a ks. .Józef Ji>rzezcaly

, s,zas prowadzil .l?2sluge dp~.P#~>
"sterska.Ogromnie lubil d'zieci,
którecuczyl.religii. Byl prawdzi-
wym kaplanem: zawsze goto~
wym do poslugi. Czesto z dale-
ka, o rÓznejporze, przychodzi~

:-clido niego ludzie z potrzebarpi.
'Nie odmawial, jak trzeba <bylo
zbieral sie i szedl z pomoca. .

Ksiadz kanonik JC)zefKosib'Q-.
'wicz przez S4 lata niósl posluge
kaplanska. Zmarl 21 stycznia
1943 r. Spoczal na cmentarzu
w Srómowcac:g Wyznych.
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