
Specjalne ogłoszenie parafialne 
 
Dziś wszystkim parafianom 
Się tu powiada 
Iż w dniu 25 lutego  A.D.2020 
25-lecie duszpasterstwa 
W ptaszkowskiej parafii 
Ks. Prałata Józefa Kmaka przypada 
 
Że też co jest na górze 
Tak też jest i na dole 
Tak więc me marzenie 
By całość tego opisu 
Wyrażała nasze szczere dziękczynienie 
 
Bliska mi osoba 
Czytając pierwsze strofy 
Oczy ręką zasłania 
Pisz zwięźle i krótko powiada 
Bo komu chcieć będzie się czytać 
25 lat twego pisania 
 
Odpowiadam – nie o 25 lat 
Czytania tu chodzi 
Gdyż nie tylko 
Dla obecnie żyjących 
To pisanie 
  
Mniemam że Ci co Sakramentu Chrztu 
Dziś ks. Proboszcz im udziela 
Jak i prawnuki nasze 
Będą chcieć i mieć czas 
Na czytanie 
Jak owocne było 
Ks. Prałata Józefa Kmaka 
W naszej parafii działanie 



Wobec powyższego 
 Zaczynamy od najważniejszego 
Już na wstępie 
Podziękować nam trzeba 
Żeś nas drogi proboszczu 
Przez całe ćwierćwiecze 
W prawdzie ewangelickiej prowadził 
Drogą przez cierpienie śmierć krzyżową 
I zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa 
Trwale wykutą do nieba 
 
Że jako łącznik duchowy 
Ziemi z niebem 
Dzieliłeś się z nami 
Eucharystycznym chlebem 
 
Niejednemu z nas  
Gdy papieskiej wizyty 
Wspominamy czas 
Łza z oczu twarz zrasza 
 
Jak to Proboszcz nasz 
Drzwi od papa-mobile otwiera 
I naszego ukochanego 
Ojca Świętego Jana Pawła II 
Na sądecką ziemię zaprasza 
 
Bliskie i czułe to powitanie 
Z czasem zaowocowało 
Co reaktywację szlaku papieskiego 
W parafii naszej spowodowało 
 
Staraniem ks. Proboszcza 
Upiększony wieżą widokową 
Jest dziś wizytówką 
Na skalę światową 



 
Co do papieskiego szlaku 
Należy przypomnieć 
Iż początek jego 
Od bliskiego nam sercu 
Kościółka starego 
Przy którym stoi pomnik 
Ojca Św. Jana Pawła II 
Na klęczkach się modlącego 
 
Jako że w większości 
Pomniki Św. Jana Pawła II 
W pozie stojącej go przedstawiają 
Z czego to i dowcip 
O Ptaszkowej począł krążyć 
 
Iż to ptaszkowiaki w modlitwie 
Są tak wytrwali 
Że nawet papieżowi nie darowali 
I na klęczkach za siebie 
Modlić się kazali 
 
Co też do tej 
Klęczącej pozy Papieża 
Domniemamy iż prawda jest taka 
Że projekt tego  
Postumentu wspaniałego 
Powstał w głowie 
Ks. Józefa Kmaka 
 
Teraz o największym dziele 
W życiu ks. Proboszcza 
Tu wspomnieć trzeba 
Mimo że „W Bogu Podziękowanie” 
Jest to już opisane 
 



Tu dołączamy się wszyscy 
Do stwierdzenia naszej 
Wielce zasłużonej parafianki 
Która to na pielgrzymce 
Z nutką humoru wypowiada słowa 
 
„Dziękujemy księże proboszczu 
Za wielki wkład 
I wielkie zaangażowanie 
W budowę naszej świątyni 
Bo gdyby nie ksiądz 
To mielibyśmy wielkie …nic 
Nie kościół” 
 
Nic ująć nic dodać 
Tylko jeszcze raz 
Wspólnie podziękować 
 
Teraz z nowego 
Do starego zabytkowego 
Przez wszystkich kochanego 
Kościółka drewnianego 
Myślą i duchem 
Powrócić nam trzeba 
 
By przypomnieć 
Kto jako kustosz 
O średniowieczne w nim zabytki 
Zadbał o odnowienie 
By nie poszły w zapomnienie 
 
My to wiemy 
Niech i potomni wiedzą 
Kiedy w przyszłości  
Kościółek odwiedzą 
 



Że to ks. Proboszcz 
Swoim nieustannym staraniem 
Do odnowy zabytków doprowadził 
Chociaż nie było  
To jego zadaniem 
 
On to na płaskorzeźbę 
Jezusa Chrystusa z apostołami 
W ogrójcu się modlącego 
Baczną uwagę swą zwrócił 
 
Gdzie jako znawca 
Starych dzieł sztuki 
Przeczuwał coś wyjątkowego 
Nikomu wtedy w głowie 
Się niemieszczącego 
Po czym do profesorów 
Dzieł sztuki snycerskiej 
O zbadanie tego 
Obiektu zabytkowego 
Się zwrócił 
 
Gdzie po usunięciu 
Kilku warstw farby 
Efekt badań był wspaniały 
Gdyż to z mroku wieków czasu 
Odsłoniły się mistrza 
Wita z Norymbergi 
Jego własne inicjały 
 
Trzeba tu zaznaczyć 
Jak to my parafianie 
O rzeźbę zadbali 
Mimo że wartości jej nie znali 
Ciągle ją konserwowali 
I olejną farbą malowali 



 
Tak była zadbana 
Iż umieszczona w zewnętrznym 
Presbiterium kościoła 
Na przemian to ciepłem 
To zimnem hartowana 
  
Zdarzyło się jej i osamotnienie 
Co przez ludzkie zapomnienie 
Jak Panu Jezusowi w ogrójcu 
Przez śpiących apostołów opuszczenie 
Całą noc przy kościele koczowała 
 
Gdzie to ranna rosa 
Nad nią się ulitowała 
Zastępując ludzką rękę 
Czule kurz z niej obmywała 
 
W wyniku czego 
I profesorzy katedry rzeźby 
W głowę zachodzili 
Skąd zwykli ludzie w parafii 
Tak znakomitą sztukę 
Konserwację zabytków opanowali 
 
Że zwykłą farbą 
Przez wieki rzeźbę 
Przed zniszczeniem chronili 
  
Że też po renowacji 
Zabytek nasz perełkę 
Wśród eksponatów pozycji 
Sądeckiego muzeum stanowił 
 
Szły plotki po wiosce 
Niepotrzebnie ksiądz grzebał 



W tej rzeźbie 
Lepiej było ją mieć 
I co jest warta nie wiedzieć 
Niż się jej pozbyć 
 
Znaleźli się też mędrcy 
Co to powiadali 
Pradziadowie nasi 
Za to dzieło słono zapłacili 
A państwowi kolekcjonerzy sztuki 
Znów nas ograbili 
 
W związku z czym 
I Proboszczowi myśli 
Do głowy takie przychodzą 
Co sen z powiek spędzają 
 
Boże jeśli rzeźby 
Nie oddadzą 
I ludzie się o tym dowiedzą 
To mnie na surowo zjedzą 
 
Po czym pomyślał 
Iż miast się trwożyć 
Lepiej przyśpieszyć ukończenie 
Muzeum parafialnego 
By dziełu do przechowywania 
Odpowiednie warunki stworzyć 
 
Na szczęście wszystkich 
Nadeszła ta miła chwila 
Że płaskorzeźba do nas wróciła 
Lecz niedługo zjawili się ludzie 
Z samej stolicy 
 
Przedstawiając  prawnie 



Nieudolnie sklecony dokument 
Proszą o wypożyczenie dzieła 
 
Że też ksiądz nasz wysoko szkolony 
I w prawie wielce obeznany 
Stwierdza że dokument 
Nie w pełni zabezpiecza 
Zwrot wypożyczanego eksponatu 
 
Na co przyjezdni 
To nam profesorom 
Mecenasom sztuki 
Chcąc rzeźbę przebadać 
Ośmiela się ksiądz 
Przeszkodę czynić 
 
Z pełnym szacunkiem dla profesorów 
Odpowiada ksiądz 
Jestem zmuszony tu powiedzieć 
Iż kiedy niebo talentami dzieliło 
Nie o tytuły profesorskie się ubiegałem 
Lecz o sprawność i mądrość 
Rozumu prosiłem 
 
Po tej wypowiedzi  
Warszawiacy na pięcie się obrócili 
I nie z rzeźbą lecz z kwitkiem 
Do stolicy wrócili 
 
Tak to po tych perturbacjach 
Księdzu Proboszczowi podziękować chcemy 
Iż nie repliką 
Lecz prawdziwą snycerską sztuką 
Mistrza Wita Stwosza 
W muzeum parafialnym 
Szczycić się możemy 



 
Że też Bóg nasz 
Pan Najwyższy tak zrządził 
Że księdzu naszemu 
Talentów nie szczędził 
Gdyż oprócz wielu 
Dał też dar mentora 
I społecznego organizatora 
 
Gdzie to z jego inicjatywy 
Dla tężyzny młodzieży 
Jak i jej biologicznej odnowy 
Powstał u nas 
Zimowy Ośrodek Sportowy 
 
Po upływie zaś pewnego czasu 
Nowa myśl w głowie Proboszcza kiełkuje 
Jeśli udało się coś zdziałać 
Na poziomie gminnym 
Może by spróbować wyżej miarkuje 
 
Czyli w szerszej skali krajowej 
I zawalczyć by w Ptaszkowej powstało 
Centrum Sportów Zimowych 
Z nowoczesnym torem trasy biegowej 
 
 No i cóż tu zrobić 
Z tymi co mędrkują 
Gdyż na własne oczy widzimy 
Iż pozytywne księdza myśli 
Dla dobra ogółu 
Rzeczywiście się materializują 
 
 
Co dodatkowo potwierdza 
Podsłuchana rozmowa  



Księdza proboszcza z Panem 
Sołtysem Marianem 
 
No Panie Marianie 
Coś nieco w parafii 
Zrobić się nam udało 
Niemniej jednak przyszłościowo 
Myśleć by wypadało 
 
Gdyż przyjeżdżają do nas 
Prezydenci Rzeczpospolitej 
A my porządnego połączenia 
Z powiatową drogą cesarską 
Nie mamy 
 
No cóż pradziadków nie wińmy 
Gdyż wiaduktu pod linią kolejową 
Skrajnie do furmanek przymierzali 
A gabarytów dzisiejszych środków transportu 
Nie przewidywali 
 
Trzeba by na sesji radnych 
Zainicjować rozmowę 
O wiaduktu rozbudowę 
 
Na co sołtys Marian 
Tu na wyższym pułapie 
Potrzebne będą rozmowy 
Gdyż to teren kolejowy 
 
A już od austriackich czasów 
Chodzi po wiosce porzekadło 
Że z koleją jeszcze nikt nie wygrał 
 
I to te słowa 
Były dla księdza inspiracją 



Gdzie to powiada 
Musimy siły połączyć 
I razem z wójtem 
O dobro wspólne walczyć 
Jeśli zaś jak struś 
Głowy w piasek chować będziemy 
To nigdy nic nie osiągniemy 
 
W pełni podzielam księdza inicjatywę 
I co w mojej sołtysa mocy 
Do pozytywnego zakończenia 
Ją usilnie wspierał będę 
Zakończył Pan Marian 
 
Tak to wspólnymi staraniami 
Księdza sołtysa i wójta 
Dziś jeździmy i chodzimy 
Pod linią kolejową 
Szeroką esplanadą 
Z alejami spacerowymi 
 
Czyli słowa że z koleją 
Jeszcze nikt nie wygrał 
Które to księdza zainspirowały 
I nieco zdenerwowały 
Same się zdewaluowały 
 
Teraz do marzeń ks. Proboszcza 
Wrócić nam przychodzi 
Gdyż wszyscy wiemy 
Iż o remont kościółka 
Perełki naszej zabytkowej tu chodzi 
 
Tak też Pana Boga nam prosić 
By się to dokonało 
A przy nim rondo 



O czym ksiądz nasz myśli 
Też się zmaterializowało 
 
Podsumowując tak za duszpasterską 
Jak i społeczną działalność ks. Proboszcza 
Serdecznie wszyscy dziękujemy 
I o taką owocną 
W następnym 25-leciu prosimy 
O co dziś do Pana Boga 
I Matki Bożej Najświętszej 
W modlitwie usilnie się zwracamy 
 
W imieniu szczerze Ci oddanych parafian napisał: Stanisław Rola 


