Coraz bardziej znani i uznani
Bł. ks. Bronisław Markiewicz oraz dwaj jego duchowi synowie, też błogosławieni: ks. Władysław Błądziński i
ks. Wojciech Nierychlewski, a przy nich jego duchowa córka - Sł. Boża M. Anna Kaworek, to postaci, o
których dowiedzieć się można dziś nie tylko w michalickich klasztorach. Bardzo ciekawą i chyba pierwszą w
Polsce inicjtywę podjęło Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Wczoraj (tj. 16.04. 09) dokonano tam otwarcia
wystawy pt. "Święci i błogosławieni z Podkarpacia", która potrwa do końca czerwca. Ekspozycja liczy około
200 eksponatów z okresu od XVII do XXI wieku i prezentuje krótkie biogramy, pamiątki osobiste,
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ks. Wojciech Nierychlewski, a przy nich jego duchowa córka - Sł. Boża M. Anna Kaworek, to postaci, o
których dowiedzieć się można dziś nie tylko w michalickich klasztorach. Bardzo ciekawą i chyba pierwszą w
Polsce inicjtywę podjęło Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Wczoraj (tj. 16.04. 09) dokonano tam otwarcia
wystawy pt. "Święci i błogosławieni z Podkarpacia", która potrwa do końca czerwca. Ekspozycja liczy około
200 eksponatów z okresu od XVII do XXI wieku i prezentuje krótkie biogramy, pamiątki osobiste, przedmioty i
szaty liturgiczne, dzieła sztuki, dokumenty, przedmioty kultu, ikonografię, relikwiarze, przedmioty
codziennego użytku, obrazy, zdjęcia osób świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze. Wystawa
ukazuje dorobek duchowy i społeczny takich osób jak: św. o. Jan z Dukli, św. o. Andrzej Bobola, św. biskup
Józef Sebastian Pelczar i św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego, bł. ks. Bronisław Markiewicz, bł. Stanisław
Starowieyski, bł. ks. Władysław Findysz, bł. ks. Władysław Błądziński, bł. ks. Wojciech Nierychlewski oraz bł.
s. Katarzyna Celestyna Faron, a także kandydaci na ołtarze, sł.Boża s. Anna Kaworek, sł.Boża s. Leonia
MariaNastał, sł.Boża s. Hiacynta Lula i sł.Boży ks. Wojciech Maria Baudiss. Wystawa została przygotowana
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, Fundacji Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Historycznego Pałac w Dukli, Muzeum Towarzystwa Jezusowego Prowincji Polski Południowej w Starej Wsi, Archiwum
Prowincji Bernardynów w Krakowie, Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP w Starej Wsi, Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego w Krakowie i Korczynie,
Zgromadzenia Sióstr św. Józefa w Krośnie, Zgromadzenia Księży Michalitów w Miejscu Piastowym,
Archiwum Zgromadzenia Sióstr św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym, klasztorów oo. Bernardynów w
Tarnowie i Dukli, Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek w Strachocinie, Sanktuarium Biskupa Józefa
Sebastiana Pelczara w Korczynie, parafii - p.w. św. Jana Kantego w Ustrobnej, p.w. Świętych Apostołów w
Nowym Żmigrodzie, p.w. św. Marii Magdaleny w Dukli, p.w. Trójcy Świętej w Krośnie oraz osób prywatnych
m.in. Andrzeja Starowieyskiego i ks. prof. Marka Starowieyskiego. W tym gronie jedyną osobą świecką jest
Stanisław Starowiejski (1895 - 1941), zamordowany przez hitlerowców w Wielki Piątek 1941 r. w obozie w
Dachau. 13 czerwca 1999 r. w Warszawie papież Jan Paweł II ogłosił go beatyfikowanym w grupie 108
męczenników. Na otwarciu wystawy obecny był jego syn, p. Andrzej Starowieyski z Krakowa, który
powiedział, że bliska mu jest znaleziona gdzieś swoista definicja świętego: "Święty, to człowiek, którzy żyje
zwyczajnie jak inni ludzie i czyni dobro lepiej niż inni ludzie dobrzy". Takim był jego ojciec. A jaki był nasz
Ojciec Założyciel i nasza Matka Anna? To ludzie zwyczajni, którzy potrafili czynić dobro lepiej niż ludzie
dobrzy. To gwiazdy przewodnie dla nas. Autorem tej ciekawej i pięknej ekspozycji w krośnieńskim muzeum
jest historyk Łukasz Kyc (we współpracy z Wiesławem Syrkiem i Czesławem Nowakiem). Pomysłodawcą
jest ks. dr Józef Marecki (historyk) rodem z Wrocanki.

Przy okazji warto dodać, że w niewielkim muzeum w Pruchniku, rodzinnym mieście bł. ks. Bronisława
Markiewicza, odnowiona została sala poświęcona pamięci naszego Założyciela. Oglądnąć w niej można
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bardzo ciekawe fotografie, ukazujące rodzinę bł. Bronisława, początki jego dzieła w Miejscu Piastwowym i
uroczystość jego beatyfikacji. Do pięknego wyglądu sali i ekspozycji przyczynił się między innymi nasze
siostry: s. Łucja Ożóg (ekon.gen.) i s. Roberta Prokopowicz. Zapraszamy do zwiedzania wymienionych
ekspozycji i do głębszego zapoznawania się z sylwetkami tych znaczących postaci.

Dodane przez : sdawida, dnia 17 kwiecień 2009 23:20
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