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POCZĄTEK
WIELKIEGO TYGODNIA
II Niedziela Palmowa to właśnie

doskonała okazja, by wewnętrznie
wejść w najbardziej kluczowe wyda-
rzenie z życia Chrystusa i przygoto-
wać się do przeżywania tajemnicy
zmartwychwstania. Jej początków
trzeba szukać w Jerozolimie w IV wie-
ku. Wówczas - jak opisuje niestrudzo-
na pątniczka Egeria, pochodząca, we-
dług przypuszczeń badaczy, z Półwy-
spu Iberyjskiego - organizowano pro-
cesję z Betanii do Jerozolimy, do Ba-
zyliki Anastasis. W niedzielę po połu-
dniu cały lud wchodził na Górę Oliwną,
to jest do kościoła Eleona. Odmawia-
no hymny i antyfony. Później odczyty-
wano ustęp z Ewangelii o tym, jak dzie-
ci z gałązkami i palmami wybiegły na-
przeciw Panu, mówiąc: „Błogosławio-
ny, który przychodzi w Imię Pańskie".
Po czym wędrowano pieszo, powoli,
aby się zbytnio nie zmęczyć, trzyma-
jąc w rękach gałęzie palmowe bądź
oliwkowe, przez całe miasto do Ana-
stasis, gdzie pod wieczór odbywały się
nieszpory (lucernare) oraz modlitwa
przy krzyżu (Egeria, Pielgrzymka do
miejsc świętych, 30-31). W ten spo-
sób okazywano znaki radosnego po-
witania Chrystusa, gotującego się na
zbawczą śmierć.

Po jakimś czasie procesje zyskały
uznanie na Wschodzie, następnie w
Hiszpanii, Galii (VII i VIII wiek) i w
Rzymie (X wiek). Zaczęto wzbogacać
je najróżniejszymi detalami o ekspre-
syjnych formach. Niesiono krzyże,
księgę Ewangelii - symbol Chrystusa
albo Najświętszy Sakrament; biskup
wjeżdżał do Świętego Miasta, siedząc

Zrozumieæ Niedzielê Palmow¹ Mêki Pañskiej
We współczesnym obyczaju liturgicznym niedziela rozpoczynająca Wielki (albo Święty) Tydzień jest niezwykle popu-

larna. Wówczas niemal wszyscy, nawet ci, którzy rzadko pojawiają się w kościele, biegną z zapałem przed ołtarz,
trzymając w rękach zielone gałązki. Co ich tak ponagla? Czy tylko widoma teatralność obrzędów, symbolika i najróżniej-
sze zwyczaje okalające jak wieniec tę wielkopostną uroczystość? Zapewne. Ale być może intuicyjnie wyczuwają też, że
chodzi o coś bardziej zasadniczego, mianowicie o duchowe odczucie, że droga krzyżowa życia doczesnego już teraz
otwiera na spotkanie ze zmartwychwstałym Chrystusem. Że religia nie jest czymś marginalnym, lecz stanowi konstytu-
tywny obszar istnienia, bez którego trudno sensownie przeżywać codzienność. Że ostatecznie, choćby nie wiadomo
jakie atrakcje ofiarowywał świat, nie są one w stanie zaspokoić najintymniej- szych ludzkich pragnień. Historia człowie-
ka bez włączenia w nią ziemskich dziejów Jezusa byłaby okrojona z nadprzyrodzonej głębi, pozbawiona nadziei na
osiągnięcie wiecznego szczęścia, byłaby boleśnie dramatyczna. Nic przeto dziwnego, że osoby wrażliwe na konfesyjny
styl bycia starają się nie zrywać całkowicie swych powiązań z Kościołem i liturgią.

na osiołku, błogosławiono palmy, czy-
tano opis męki Pana według św. Ma-
teusza, przerywając lekturę po sło-
wach: „I oddał ducha”, by chwilę
trwać w milczeniu.

W zależności od miejsca i czasu w
odmienny sposób układały się owe
kanony ceremoniału. W każdym razie
w XI wieku treści nawiązujące do
męki Pańskiej związały się ze zwycza-
jem niesienia palm, euforycznego
okrzyku Hosanna czy śpiewu hymnu
Teodulfa i ustaliła się nazwa Niedzie-
la Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Ra-
dość z faktu, że możliwe stało się zba-
wienie, zespoliła się więc z trudem
akceptacji cierpienia pojmowanego
jako konieczny element etosu chrze-
ścijańskiego. Rozważmy niektóre zna-
czenia wskazanej jedności.

PRZEZ ŚMIERĆ DO ŻYCIA
Wiara, która za wszelką cenę pró-

buje zachować życie, odrzuca nawet

miłość, by nadal trwać, staje się ego-
izmem. Godna i autentyczna wiara
pociąga za sobą (w miłości) oddanie
całego siebie - czy to Bogu, czy bliź-
niemu. Niewątpliwie, taki „uczynek”
może stać się dla człowieka źródłem
cierpienia, a nawet śmierci; śmierć jest
zresztą wpisana niejako w istotę tego
aktu, zawsze bowiem jest to rezygna-
cja z własnego ja. A każdy z nas nie-
strudzenie trzyma się samego siebie,
swoich zapatrywań, rozumień rzeczy-
wistości. Pozbyć się własnej ślepoty
jest nadzwyczaj trudno. Jednak w Nie-
dzielę Palmową Męki Pańskiej jeste-
śmy poniekąd zobowiązani do ujaw-
nienia, że chcemy być gotowi do
uczestnictwa w tym wszystkim, co
było udziałem samego Jezusa.

Najpierw jednak wypowiadamy
Credo - treści podane przez Kościół
do wierzenia. Że Bóg stworzył świat,
posłał swego Syna Jezusa, by wyba-
wić świat z grzechu i odsłonić szansę
wejścia w tajemnicę zmartwychwsta-
nia, przebóstwienia, życia na wieki w
blasku Bożej miłości. I do tego dogma-
tycznego wymiaru dodajemy swoje
zaufanie i intymną, bezinteresowną
adorację. Miłość jest bowiem albo
postawą bezinteresowną, albo jej nie
ma wcale. Wszelka użyteczność w
miłości prowadzi do jej śmierci, a tym
samym do śmierci chrześcijaństwa.
Jezus zjawia się w naszych sercach
jako Ten, którego pragniemy, nie zaś
potrzebujemy. Potrzebuje się dla sie-
bie, dla zaspokojenia własnych potrzeb
i emocji, natomiast pragnienie polega
na tym, że się chce, aby drugi istniał
dla niego samego, nie zaś dla nas czy
dla mnie.
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ZOSTALIŚMY WYKUPIENI
DROGOCENNĄ KRWIĄ
CHRYSTUSA
Idąc z naręczem palm, uznajemy

w Jezusie zapowiedzianego Mesjasza,
chylimy czoło przed Boskim Majesta-
tem. Ten gest - widomy znak odkrycia
rzeczywistej tożsamości Jezusa -
uwielbienia i uszanowania pomoże
nam oddalić smutek i niepewność.
Sprawi, że pozbędziemy się stresują-
cych wahań. Przyjmiemy pokornie
wszystkie zamiary Boże, jakie już się
wobec świata i nas spełniły i jakie jesz-
cze się zrealizują. Rozpoznamy, że
Wielki Post umożliwia przyjrzenie się
motywom, które określają barwy na-
szego postępowania szlakami wyzna-
czonymi przez Boga. Wiemy przecież,
że błogosławiony wymiar Pasji przez
wielu ludzi na świecie nie został w
ogóle zauważony, a w wielu przypad-
kach po prostu wyśmiany.

Chrystus jednak podjął Pasję, aby
w jej mroku nastąpiło odrodzenie ca-
łej kosmicznej rzeczywistości. Jego
wybór - także z ludzkiego punktu wi-
dzenia - wydaje się najbardziej „po-
jemny”, bezkompromisowy, rozstrzy-
gający. Nic bardziej cennego nie moż-
na ofiarować innym, jak egzystencję
przeszytą cierniem i straszliwą bole-
ścią. Miłość zdolna do takiego (wła-
ściwie niewyobrażalnego) czynu, mu-
siała być miłością absolutną, miło-
sierną, niesamolubną.

W tradycjach hebrajskich funkcjo-
nowało pojęcie odkupienia sprowadza-
ne do sytuacji przynoszenia komuś
ratunku czy chociażby wykupienia
więźnia z niewoli. Rozumiano wszak-
że, iż ostatecznym wybawicielem z
wszelkiego zła i śmierci jest Bóg.
W Nowym Testamencie zapisano
ukształtowaną już religijnie świado-
mość, że Chrystus odkupił ludzkość
przez swoją śmierć. Czytamy: „Wie-
cie bowiem, że z odziedziczonego po
przodkach waszego złego postępowa-
nia zostaliście wykupieni nie czymś
przemijającym, srebrem lub złotem, ale
drogocenną krwią Chrystusa, jako
baranka niepokalanego i bez zmazy”
(1 P1,18-19). Wszak sam człowiek
poprzez grzech osłabia możliwości
swej natury i traci szansę czynienia
dobra.

Musimy zatem podejmować ciągły
znój, aby przynajmniej umniejszać owe
negatywne skłonności oraz otwierać
się na łaskę (gratia) wzmacniającą
naszą wolę i rozum. Św. Tomasz z
Akwinu wskazywał, że Chrystus na-
prawia i wspomaga całe wyposaże-
nie ludzkiej osoby, a następnie to
wszystko, co przynależy naturze.
Chrzest znosi winę za grzech pierwo-
rodny, jaka stała się udziałem ludzko-
ści, i karę, jaką była niemoc widzenia
Boga, choć niedogodności ziemskie-
go życia pozostają, gdyż zostaną defi-
nitywnie oddalone dopiero dzięki
chwalebnemu zmartwychwstaniu Je-
zusa.

UCZCIĆ PROCESYJNIE
ZBAWCZĄ OFIARĘ
Jednak powinniśmy pamiętać, że

uczestnictwo w uroczystej liturgii i pro-
cesji pociąga za sobą ważne konse-
kwencje. Pozostaje nade wszystko
znakiem autentycznego opowiedzenia
się po stronie Boga, wyznania królew-
skości Mesjasza i akceptacji kenotycz-
nej (kenoza - ogołocenie, uniżenie,
odarcie, upokorzenie) drogi, podjętej
przez Chrystusa, a prowadzącej do
zbawienia świata. Ta wielka religijna
nadzieja wiąże się z tajemnicą drogi
krzyżowej, z sensem cierpienia
i śmierci oraz z koniecznością stałego
nawracania się. Włącza w wielko-
postny projekt życia, nierozdzielnie
zjednoczony z chrześcijańskim świa-
topoglądem. Co nie znaczy, że mamy
pragnąć bólu i grozy. Mamy tylko
przyjmować Chrystusa takim, jakim w
istocie jest, czyli patrzeć na rzeczywi-
stość w blasku Jego cierpiącej i łaska-
wej miłości.

Udział w tej liturgii potwierdza za-
sadniczy fakt: w naszym życiu może
zdarzyć się niezawinione cierpienie,
zabójcza boleść, krzyż. Chrześcijanin
nie powinien odwracać głowy i serca
od takiego egzystencjalnego szlaku.
Gdyby tak czynił, wówczas nie mógł-
by nazywać siebie naśladowcą Mi-
strza, ani - tym bardziej - uznawać się
za Jego ucznia. Samo zaś uczestnic-
two w procesji byłoby swego rodzaju
oszustwem, pustym gestem. Ale nie
jest czymś łatwym zgodzić się na cier-
pienie, szczególnie osoby umiłowanej.

Fryderyk Nietzsche stanowczo twier-
dził, że chrześcijaństwo gloryfikujące
cierpienie i „Boga na krzyżu” zasługu-
je wyłącznie na zlekceważenie i od-
rzucenie. W etycznej przestrzeni, jaką
buduje, nie sposób bowiem ożywić idei
ziemskiej potęgi. A tylko ona jest w
stanie wykreować nową kulturę
i nową „religię” na gruzach starych
wartości.

Przywołane poglądy nie mają na
szczęście żadnego poważnego znacze-
nia, przynajmniej dla uczestników pro-
cesji Niedzieli Palmowej. Oni wiedzą,
że czczą zwycięstwo Chrystusa nad
grzechem oraz śmiercią, budując z dnia
na dzień swój osobowy portret, z na-
dzieją, że jego ostateczne wypełnienie
nastąpi wraz ze wzrostem Bożej miło-
ści w każdym z nich. Uświadamiają
sobie również, że radość i cierpienie
to konieczne strony życia, że Jezus nie
zatrzymuje się nad śmiercią jako nad
jakąś katastrofą. Patrzy poza nią
i wskazuje na zmartwychwstanie. Nie
zaprasza do żadnego innego świata, nie
patrzy z oddali, nie przekonuje, że bę-
dziemy żyli w jakimś nowym stanie,
w jakiejś cząstce kosmicznej rzeczy-
wistości. Mówi jedynie: każdy dobry
gest woli, praca przynoszące owoce
będą - mocą zmartwychwstania - prze-
niesione w szczęście wieczności.

To wcale nie nazbyt zawiły para-
doks: zmartwychwstanie cały świat,
gdyż wszyscy jesteśmy utkani z ziem-
skiego materiału. Jakże Bóg miałby nas
wydzielić z naturalnego środowiska, w
jakim żyjemy? Czułość, intymność,
nasze przebóstwione ciało, poszukiwa-
nia, błądzenia i niepewności - dosłownie
wszelka całość niewypływająca z ego-
izmu będzie zachowana w wieczności.
Im silniej zaufamy miłości tych, któ-
rych Bóg do nas posłał, tym bardziej
będziemy potrafili stracić swe życie,
aby je w ten sposób zyskać. Nie wol-
no nam kurczowo trzymać się świata.
Umieranie to droga z tego życia do
życia przyszłego. Musimy ją przebyć
teraz, a nie u kresu swego ziemskiego
żywota. Trudno dokonać tego samot-
nie, ale dzięki miłości tych, którzy do
każdego z nas zostali posłani, możemy
oddalić swój lęk i pozwolić zaprowa-
dzić się do nowej krainy bytu.

A co to znaczy - powtarzam za ks.
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Januszem Pasierbem - kiedy taka osoba jest
przybita do krzyża, kiedy to jest Jezus, bezbron-
ny, bezsilny wobec świata, wymagający od nas,
abyśmy umarli dla siebie, by żyć z Nim? To
zmienia każde włókno naszego życia i rozumie-
nia rzeczywistości. Chrystus bowiem kocha
niesamolubną miłością, pozbawioną krzty ego-
izmu, a przez to umożliwia nam rozpoznanie isto-
ty ludzkiej miłości. Bo w niej jest zawsze ele-
ment dobrowolnej rezygnacji z własnej wolno-
ści, bo otwieramy się na inną osobę, z jej od-
miennymi od naszych pragnieniami, marzenia-
mi czy potrzebami. Czegoś trzeba sobie odmó-
wić, trzeba wybierać, kiedy się kocha.

PO STRONIE SŁABOŚCI
Ta Jezusowa miłość podpowiada też, że być

z Bogiem - znaczy znaleźć się po stronie Jego
niemocy i Jego słabości. On nam niczego, w
sensie ziemskim, nie obiecuje, nawet poczucia
siły, nawet świadomości, że postawiliśmy na
dobrą kartę. Do końca będzie tak samo ciem-
ne to, co jest przed nami, tak, jak było do tej
pory. Spójrzmy na Chrystusa. Przez kilka lat
był ogromnie aktywny: głosił kazania, nauczał
i pomagał, był stale otoczony wielkimi tłumami
i ciągle przenosił się z miejsca na miejsce. Ale
w Ogrodzie Getsemani został wydany tym, któ-
rzy nie cierpieli Jego i Jego słów. Został wy-
dany, by stać się obiektem działań innych ludzi.
Od tej chwili Jezus nie podejmował już żadnej
inicjatywy. Już niczego nie robił, wszystko czy-
niono Jemu. Został aresztowany, wyszydzony,
torturowany. Tajemnicą życia Jezusa było to,
że wypełnił swoją misję na ziemi, poddając się
temu, co zrobili Mu inni. Nasze życie, jeżeli jest
przeżywane w duchu Jezusa, dokona się
w podobnego rodzaju zależności. My także mu-
simy przejść od aktywności do „pasji”, od spra-
wowania kontroli nad sobą do bycia zależnym,
słowem: od życia do umierania.

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej zawiera
w swej głębi powyższe rozpoznania. Podpowia-
da słowami anonimowego autora z IX wieku,
że niosąc gałązki palm, niesiemy ślady ukoje-
nia bólu. Palma zaś, choć ma twardy pień, po-
siada wspaniałą koronę, czym pokazuje, że przez
twardość życia mamy się wznosić ku piękno-
ści ziemskiej ojczyzny, manifestując w codzien-
nym postępowaniu moc miłosierdzia. Nie wy-
glądajmy ziemskich uciech, ale dobra i piękna.
A śpiewając Hosanna na wysokości, będzie-
my w istocie mówili: „Zbaw nas Ty, który je-
steś zbawieniem na niebiosach”

ks. Jan Sochoń, Warszawa
Msza Święta 3/2015

Triduum Paschalne
Wielki Czwartek 2. 04. 2015
Msza Wieczerzy Pańskiej 18.00

Wielki Piątek  3. 04. 2015
Nabożeństwo wielkopiątkowe 17.00

Wielka Sobota  4. 04. 2015
Nabożeństwo Wielkosobotnie 19.00

Wielka Niedziela 5. 04. 2015
Zmartwychwstanie Pańskie
Rezurekcja 6.00

Wielkanocny pacierz

Nie umiem być srebrnym aniołem –
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło –
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami –
tyle już Alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy
jak na koślawej fujarce -
żeby choć papież spojrzał
na mnie - przez białe swe palce.

Żeby choć Matka Boska
przez chmur zabite wciąż deski –
uśmiech mi Swój zesłała
jak ptaszka we mgle niebieskiej.

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy –
zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku
sumienia wywróci podszewkę –
serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.

J. Twardowski
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BÓG WYCHODZI DO NAS
W JEZUSIE
Bóg postanowił zbliżyć się do nas

w swoim Synu. Jezus Chrystus przez
zjednoczenie w sobie Bóstwa i
człowieczeństwa stał się nam bliski i
dogłębnie rozumiejący ludzki los. „Ja
cię rozumiem, bo jestem Bogiem-Czło-
wiekiem” (Dz. 797) - mówił do św.
Faustyny. Stanął jednakże między nami
nie tylko dla okazania empatii. Przy-
szedł jako Zbawiciel. W Nim Bóg po-
stanowił ogłosić zwycięstwo nad dzie-
łami Złego, który poniżył człowieka.
Wszystkie czyny Jezusa, które wypeł-
niły Jego ziemskie 33 lata, to znak
triumfu Boga. W sposób szczególny
jednak zwycięską moc okazywały
dzieła Jego miłości, jakimi były uzdro-
wienia. Śmierć i zmartwychwstanie
Chrystusa stały się ostatecznym po-
twierdzeniem potęgi tejże miłości.

JEZUS LEKARZEM
Jezus sam nazwał siebie „leka-

rzem” (Mt 9,12). Jednoznacznie ogło-
sił, że przyszedł do schorowanej ludz-
kości. Wiemy jednak, że Jego uzdra-
wianie nie dokonywało się po linii ludz-
kich oczekiwań. Nieraz zaskakiwało.
Było bowiem częścią dzieła zbawie-
nia, a nie działalnością dobroczynną.
Także dzisiaj - gdy ożywiona została
w Kościele świadomość aktualnego
zbawczego działania Jezusa, a wraz z
nią praktyka modlitwy o uzdrowienie -
wielu potyka się na złudnym oczekiwa-
niu, że świątynia okaże się wyboro-
wym ośrodkiem zdrowia. Zbawiciel
jest z nami i dokonuje pośród nas dzieł
miłosierdzia, ale Jego działanie osadzo-
ne jest w logice zbawienia, a nie ludz-
kich planów. Gdy zbliżamy się do Nie-
go, pragnąc otrzymać potrzebny nam
dar, warto najpierw pojąć specyfikę
działania Jezusa, sposób Jego podej-
ścia do człowieka.

W opisanych w Ewangelii spotka-
niach Boskiego Lekarza z różnorako
chorującymi najpierw zdumiewa fakt,
iż Jezus widzi całego człowieka. Nie

Przylgn¹æ do Jezusa
Powierz Panu swoj¹ drogê, zaufaj Mu, a On sam bêdzie dzia³a³. (Ps 37,5)

tuacji tak wielkiego cierpienia, byli za-
skoczeni obwieszczeniem, że ów cho-
ry jest wolny od grzechu. Jezus wie-
dział, co paralityk przeżywał w głębi
duszy. Być może fizyczny paraliż był
uzewnętrznieniem serca skamieniałe-
go świadomością swoich złych decy-
zji, boleścią wspomnień i dręczących
wyrzutów sumienia. Samo wyzwole-
nie z choroby ciała na niewiele by się
zdało. Miłość Jezusa przyniosła cho-
remu pewność Bożego przebaczenia.
W sercu wypełnionym pokojem roz-
poczęła się nowa historia życia.

TRĘDOWATY - ZAGOJONA
RANA ODRZUCENIA
(Mt 8,1-4)

Wołał do Jezusa, prosząc
o oczyszczenie z odstręczającej cho-
roby. Nie wiemy, jak długo musiał -
zgodnie z Prawem - głośno wołać:
„Nieczysty! Nieczysty!”, ostrzegając
tych, którzy się do niego zbliżali. Nie
pojmiemy, ile musiał doświadczyć upo-
korzeń, ujawniając prawdę o groźnej
chorobie i jak bardzo bolało go odra-
żające piętno wykluczenia ze spo-
łeczności. Jezus pod powłoką trądu wi-
dział poczucie odrzucenia. Zanim oka-
zał moc nad chorobą ciała, objawił
trędowatemu utęsknioną bliskość.
Dotknął tego, którego nikt nie dotykał,
jakby ogłaszając: „Jestem z tobą! Je-
steś Mi bliski. Nic Mnie nie odsuwa
od ciebie...”. W tym momencie bar-
dziej niż poranione ciało dotknięte zo-
stało obolałe serce.

GŁUCHONIEMY
- PRZYWRÓCONE
POCZUCIE GODNOŚCI
(Mk 7,31-37)
Możemy przypuszczać, że ci, któ-

rzy przyprowadzili głuchoniemego do
Jezusa, szczerze współczuli mu po-
dwójnego kalectwa. Jezus zobaczył
stan jego serca. Widział, co przeżywał
człowiek, którego głuchota i niemota
wyłączyły ze zwyczajnego uczestni-

zatrzymuje się na widocznej dla
wszystkich chorobie, lecz zna - naj-
częściej ważniejszą od tamtej - tajem-
nicę ludzkiego wnętrza i dotyka nade
wszystko serca. Pokonanie cierpienia
fizycznego (jeśli takie ma miejsce) oka-
zuje się czymś drugorzędnym, ważnym
o tyle, o ile daje pewność uwolnienia
z mocy grzechu. Czymś o wiele
ważniejszym jest dotknięcie człowie-
ka taką miłością, jakiej on właśnie po-
trzebuje. W ostatecznym rozrachun-
ku każde opisane w Ewangelii uzdro-
wienie otwierało przed uleczonym
nową perspektywę życia. Dla Jezusa
- Zbawiciela ważna jest nie historia
choroby, ale historia człowieka. On
chciał, i wciąż chce, podźwignąć nas
z każdego uciemiężenia, ale ostatecz-
nym tego sensem jest wprowadzenie
nas w nowe życie.Spróbujmy zatem
odnaleźć łaskę potrzebną naszym ser-
com w krótkim spojrzeniu na kilka
wybranych spotkań Jezusa z potrze-
bującymi Jego uzdrawiającej miłości.

PARALITYK - WOLNOŚĆ
OD POCZUCIA WINY
(Mk 2,1-12)
Przyniesiony został przed oblicze

Jezusa mocą wiary czterech przyja-
ciół. Zapewne wszyscy, którzy ocze-
kiwali interwencji Nauczyciela w sy-
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ctwa w życiu społeczności. Na ukryte
w głębi duszy poczucie niższości,
a może nawet braku wartości, Jezus
odpowiedział szczególnym zaan-
gażowaniem. Wyjście z chorym poza
tłum, włożenie palców w jego uszy i na-
znaczenie śliną ust - to były niezwykłe
znaki troski, które stały się narzędziem
nobilitacji uzdrowionego. Głuchoniemy
nie tylko otrzymał dar słuchu i mowy,
ale nade wszystko uzyskał godne miej-
sce w oczach swoich i bliźnich.

GRZESZNA KOBIETA
- ODZYSKANIE
ZBANKRUTOWANEJ
MIŁOŚCI
(Łk 7,36-50)
Na pierwszy rzut oka spotkanie

z kobietą, która wtargnęła do domu
faryzeusza Szymona w czasie uczty
i przypadła do stóp Jezusa, nie wydaje
się chwilą uzdrowienia. W istocie hi-
storia ta należy do najpiękniejszych
opisów podźwignięcia człowieka.

Ta, która „która prowadziła w mie-
ście życie grzeszne”, wiedziała, że
zniszczyła największy skarb kobiety -
umiejętność miłowania. Rozmieniła go
na drobne i roztrwoniła, doświadcza-
jąc poniżającego traktowania ze stro-
ny kolejnych mężczyzn. Co czuła za-
gubiona niewiasta, która otoczona co-
raz większą pogardą, pewnie sama dla
siebie nie miała już szacunku? Szuka-
ła - może tylko podświadomie - kogoś,
kto jej nie potraktuje tak, jak spotkani
dotychczas mężczyźni, ani nie zagasi
tlącego się w niej pragnienia miłości.
Ileż nadziei złożyła w Jezusie, o któ-
rym słyszała, że nie potępia upadłego
człowieka! Geniusz kobiecej intuicji
popychał ją w Jego kierunku, a ziarno
niezachwianej wiary otworzyło jej ser-
ce na Miłosierdzie, które stwarza czło-
wieka na nowo. Nie zawiodła się.
Usłyszała wyrok uniewinniający.
Z podniesioną głową wracała do mia-
sta, gotowa kochać naprawdę.

BARTYMEUSZ-DAR
SPOJRZENIA
W PRZYSZŁOŚĆ
(Mk 10,46-52)
Jeszcze jedna historia uzdrowienia,

którego najgłębszy sens nie od razu jest
spostrzegany. „Niewidomy żebrak, syn

Tymeusza” - Ewangelista pisze o nim
tak, jakby odbiorcy świetnie znali jego
ojca. Może to jeden z zamożnych ban-
kierów, których zgromadziło żyjące z
handlu Jerycho? W każdym razie, jest

to znany w mieście obywatel, o któ-
rym mówią: „Temu to wszystko się
udało!”. Wszystko poza jednym - nie-
widomym synem. Niezdolny do pra-
cy, rodzina się go wstydzi, toteż żyje
on na własny rachunek. Cały dzień
poza domem - u bram miasta. Tam,
nadsłuchując, dowiedział się o Jezusie
i w nadziei spotkania Go upatrywał
swoją szansę. Gdy nadszedł czas łaski,
nie dał się poskromić nikomu i wykrzy-
czał swoją wiarę. Co otrzymał? Wzrok,
ale nie tylko fizyczny. W krótkim cza-
sie spotkania z Jezusem zobaczył moż-
liwość nowego życia! Czytamy, że „po-
szedł za Nim”. Nie interesowały go fi-
nanse rodzinne i perspektywa należe-
nia do śmietanki miasta. W kroczeniu
za Jezusem ulokował swoje nadzieje.
Jakże znaczący jest szczegół zapisany
przez Ewangelistę, że wstający ku Zba-
wicielowi Bartymeusz zrzucił z siebie
płaszcz - jakby symbol dotychczasowe-
go życia. Ruszając w nową drogę, już
się nie schylił po rekwizyt żegnanego
świata. Podobnie jak rybacy nad Je-
ziorem Galilejskim, którzy idąc w przy-
szłość, zostawili sieci...

TERAZ MY
Czas Dobrej Nowiny się nie skoń-

czył. Dzisiaj jest ona głoszona nasze-

mu pokoleniu! Podobnie jak bohaterom
Ewangelii, Bóg także nam przygotował
dar uzdrowienia naszego życia.

Nieraz pewnie myślimy, że dla peł-
ni zdrowia przydałaby się nam cudow-
na interwencja Jezusa, podobna do ta-
kich, jakie opisali Ewangeliści. I ta myśl
jest w istocie prawdziwa, bo potrzebu-
jemy - tak jak przywołani powyżej -
Jezusowego dotknięcia. Jeśli zastano-
wimy się głębiej, przyznamy, że choć
najczęściej zatrzymujemy się nad do-
legliwościami ciała, potrzebujemy, jak
oni, nade wszystko uzdrowienia nasze-
go wnętrza: naszych zranionych uczuć,
obolałej pamięci, serca zranionego od-
rzuceniem i poczuciem niższości. Po-
trzebujemy przejrzenia, by zobaczyć, że
jest przed nami droga, że mamy dla kogo
żyć, i umocnienia, byśmy na nowo mogli
kochać. To tzw. uzdrowienie wewnętrzne
jest niezwykle ważne dla dalszej drogi na-
szego życia. W praktyce okazuje się, że
bez otwarcia się na tę łaskę w żadnym
obszarze naszej osobowości nie możemy
doświadczyć prawdziwej przemiany
(uzdrowienia). Bez głębokiego pokoju ser-
ca ani nie osłabną skłonności do zła, ani nie
ustąpią niektóre choroby ciała. Dotknięcie
miłującej dłoni Zbawiciela jest rzeczywistym
zapoczątkowaniem nowej historii.

CZAS ŁASKI
Wielkopostna adoracja Zbawiciela

to doskonała okazja, aby bez zastrze-
żeń powierzyć siebie Jezusowi. Widzi-
my Jego ręce rozkrzyżowane - dla nas.
Dłonie poranione - dla nas.

Ofiarującemu się dla naszego
zbawienia Panu powierz całą swoją
dotychczasową drogę - bez zahamo-
wań i bez udawania, że nie potrzebu-
jesz odkupienia. Przedstaw to, co
szczególnie naznaczyło twoje serce.
Następnie oddaj Mu to, co przeżywasz
dzisiaj oraz perspektywę przyszłości.
Bardzo ważne, żebyś naprawdę pragnął
Jego panowania: wylania Jego miłości
i kierowania twoim losem. Byś bez za-
strzeżeń powierzył Jego panowaniu
wszystkie obszary twego życia.

Oddanie się z ufnością Jezusowi
jest łaską. Proś zatem o wiarę Barty-
meusza i niezachwianą ufność grzesz-
nej kobiety. Gdy powierzysz Panu swą
drogę, doświadczysz Jego miłości...

ks. Jan Reczek
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wodu braku mimiki.
Ale Chelsey miała bardzo zdecy-

dowany charakter i dlatego rozwijała
się dużo szybciej, niż przewidywaliśmy
Na przykład nauczyła się raczkować,
podpierając się na pięściach. Gdy usły-
szałam od terapeuty, że nie powinnam
oczekiwać, by Chelsey chodziła przed
ukończeniem drugiego roku życia, po-
myślałam: Nie zna pan mojej córki.

Chelsey obserwowała, jak jej starsi
bracia biegają po domu, i to dało jej
dodatkową motywację. Nie czekali-
śmy zbyt długo na efekty. Zaledwie
sześć dni po swoich pierwszych uro-
dzinach, nasza córka zrobiła swój
pierwszy krok.

Gdy miała osiemnaście miesięcy,
lekarze sprawdzili poziom jej inteligen-
cji. Ja wiedziałam, że jest bardzo by-
stra, lecz oni mieli wątpliwości. Pe-
diatra położył przed Chelsey kilka zia-
renek grochu i poprosił, by włożyła je
do stojącej nieopodal butelki. Żachnę-
łam się na tak widoczną niesprawie-
dliwość, gdyż córeczka miała przecież
zrośnięte paluszki.

I raz jeszcze Chelsey zachowała
się w zupełnie nieoczekiwany sposób.
Przyjrzała się uważnie ziarenkom
i butelce, potem polizała czubki pal-
ców i dotknęła nimi jednego z grosz-
ków. Kiedy się przylepił, wyciągnęła
rączkę i przeciągnęła paluszkami
wzdłuż krawędzi butelki.

Gdy usłyszałam, jak ziarenko dzwo-
ni o szkło, miałam ochotę wybuchnąć
śmiechem.

- I co, zdała? - zapytałam, uśmie-
chając się z satysfakcją.

Chelsey jeszcze kilka razy zdoby-
wała przewagę nad lekarzami. Na-
uczyła się przełykać jedzenie pokro-
jone w małe kosteczki, a potem za-
częła mówić. Miałam nadzieję, że na-
uka mówienia wpłynie pozytywnie na
jej zdolności komunikacji i umiejętno-
ści społeczne. Z biegiem czasu oka-
zywało się jednak, że sytuacja coraz
bardziej się pogarsza.

Gdy dzieci w szkole zaczęły się
z niej wyśmiewać i szydzić, doszłam
do wniosku, że nadeszła pora, by za-
interesować się chirurgią plastyczną
i rekonstrukcyjną, o której wiele sły-
szałam. Pełna sceptycyzmu umówi-
łam się z doktorem Donaldem M. Zuc-
kerem ze szpitala dziecięcego w To-
ronto.

Pewnego wieczoru, gdy czesałam
w łazience włosy mojej córeczki, za-
uważyłam, że Chelsey przygląda się
naszemu odbiciu w lustrze.

Spojrzała na mnie bardzo uważnie
i powiedziała:

- Mamo, chcę mieć operację twarzy.
- Dlaczego? - zapytałam, wstrzy-

mując oddech. Poczułam, jak coś za-
czyna ściskać mnie w gardle.

- Żebym mogła uśmiechać się tak
samo jak ty - odpowiedziała, nie spusz-
czając ze mnie wzroku.

- Zobaczę, kochanie, co można zro-
bić w tej sprawie - powiedziałam, z tru-
dem wydobywając głos.

Chelsey urodziła się z rzadką przy-
padłością zwaną syndromem Moebiu-
sa. Jej pytanie dotyczyło specjalnej
techniki rekonstrukcyjnej, którą ofero-
wała chirurgia plastyczna. Taki zabieg
pomógłby zlikwidować nieruchomy
wyraz twarzy przypominający maskę,
który był efektem tego właśnie scho-
rzenia. Słyszeliśmy, że w przypadku
innych dzieci operacja kończyła się
sukcesem. A teraz Chelsey sama pra-
gnęła się jej poddać.

Narodziny mojej córeczki przebie-
gały bez zakłóceń, a sam poród był lekki
jak mgiełka. Ale gdy już była na świe-
cie, wyraz twarzy mojego męża uświa-
domił mi, że coś jest nie w porządku.
Poczułam strach. Przez następne kil-
ka godzin życie maleństwa wisiało na
włosku. Pamiętam, że towarzyszyła mi
tylko jedna myśl. Nie obchodzi mnie,
jakim przeciwnościom będę musiała
stawić czoło. Niechby tylko przeżyła.

Następnego dnia mogłam się jej w
końcu dokładnie przyjrzeć. Była ma-
leńka i delikatna, więc obawiałam się,
że zrobię jej krzywdę. Gdy po raz
pierwszy wzięłam ją na ręce, zorien-
towałam się, że palce jej prawej dłoni
są zrośnięte, a lewej tylko częściowo
wykształcone. Miała małą, cofniętą
szczękę i nieruchomy wyraz twarzy.
Jedna z pielęgniarek zasugerowała, że
Chelsey może być opóźniona w roz-
woju. Byłam zdruzgotana.

Uśmiech mojej córki
Miłość matki jest siłą,
która umożliwia zwykłemu człowiekowi
dokonywanie tego, co niemożliwe.

Marion C. Garretty

Jesteś tam? Czy wiesz, jak bardzo
cię kocham? - zastanawiałam się,
głaszcząc z czułością jej jedwabisty
policzek.

Zostałyśmy wypisane do domu, gdy
Chelsey miała dziesięć dni, a lekarze
byli przekonani, że już nic więcej nie
można zrobić. W domu masa ciała có-
reczki gwałtownie spadła. Po wstrzą-
sającym incydencie, gdy zadławiła się
i straciła oddech na dłuższą chwilę,
zabraliśmy ją do pediatry genetyka.
Natychmiast rozpoznał syndrom Mo-
ebiusa, a testy, które przeprowadził,
były rozstrzygające i dały ostateczną
diagnozę. Chelsey nie miała dwóch
ważnych nerwów czaszkowych. Je-
den z nich zawiadywał bocznym ru-
chem gałki ocznej, a drugi odpowiadał
za mimikę. Przypominająca maskę
twarz mojej córeczki była rezultatem
braku właśnie tych dwóch nerwów.

Jakie niespodzianki szykuje przy-
szłość dla Chelsey? Czy kiedykolwiek
zobaczę jej uśmiech?

Doktor Bass wyjaśnił, że nasza
córeczka nigdy nie będzie mogła się
uśmiechać, poruszać oczami na boki
i mrużyć ich. Ręce Chelsey będą sła-
be, lecz dzięki prostej operacji można
z łatwością rozdzielić zrośnięte palce
dłoni. Nerw, który kontroluje zdolność
uśmiechania się, odpowiada również za
żucie, przełykanie oraz mowę.

Słowa lekarza były dla mnie szo-
kiem, lecz jednocześnie przyniosły mi
ulgę. Prawda na temat stanu zdrowia
córeczki pomogła mi lepiej się o nią za-
troszczyć. Nabrałam również odwagi,
żeby z nią współdziałać i oddziaływać
na nią. Dotychczas nie robiłam tego
zbyt często, ponieważ nigdy nie otrzy-
mywałam z jej strony żadnej odpowie-
dzi. Moje działania przyniosły jednak
widoczne efekty, gdyż Chelsey czuła
się dużo lepiej. I ja również. Uczyli-
śmy się, jak radzić sobie z problema-
mi, które miały się pojawić w przyszło-
ści: zjedzeniem, przełykaniem, a także
przekazywaniem innym jej uczuć,
gdyż sama nie mogła tego robić z po-
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Co prawda słyszałam, że inne dzieci
z taką przypadłością zostały zakwali-
fikowane do operacji, lecz zapatry-
wałam się na to z najwyższą niechę-
cią. Nie chciałam narażać córki na
jeszcze jedno traumatyczne przeżycie.
A jeśli naprawią jej tylko połowę twa-
rzy? - zastanawiałam się. A jeśli efek-
tem operacji będzie sztu-czny wyraz
twarzy, który ją unieszczęśliwi?

Zaczęłam zbierać informacje i do-
wiedziałam się, że doktor Zucker po-
biera mięśnie z uda dziecka i przesz-
czepia je w odpowiednie miejsce, by
osiągnąć jak najbardziej naturalną eks-
presję. Cała procedura wymaga
dwóch operacji, po jednej na każdą
połowę twarzy.

Spotkaliśmy się więc z doktorem
Zuckerem i dowiedzieliśmy się, że
Chelsey jest idealną kandydatką.
W dalszym ciągu nie byłam jednak
w stu procentach przekonana, że po-
stępujemy właściwie. Moja córeczka
miała dopiero sześć lat... I wówczas
pewne niepokojące zdarzenie sprawi-
ło, że zmieniłam zdanie.

Pewnego dnia, gdy robiłyśmy za-
kupy, zauważyłam, że Chelsey chowa
się za półką ze swetrami. Gdy spyta-
łam, dlaczego to robi, wskazała na
dwójkę chichoczących dzieci.

- Oni rozmawiają o mnie - odparła.
Pomyślałam, że to tylko sprawa jej

wyobraźni, więc zapytałam, dlaczego
sądzi, że śmieją się właśnie z niej.

- Dlatego, że szeptali coś do siebie
i wskazywali na mnie palcem. Niena-
widzę tego, mamo.

Nigdy przedtem nie widziałam Chel-
sey w takim stanie.

A potem poznałam dziecko, które
zoperował doktor Zucker. Najpierw
pomyślałam, że wygląda zupełnie jak
moja córka, ale gdy uśmiechnęło się
do mnie promiennym, naturalnym
uśmiechem, moje serce zabiło żywiej.
Wiedziałam, że muszę sprawić Chel-
sey taki podarunek.

W grudniu 1995 roku doktor Zuc-
ker przeprowadził w kalifornijskiej kli-
nice dwunastogodzinną operację. Gdy
powiedział, że wszystko poszło świet-
nie, odczułam ulgę i wielką, przemożną
radość.

Doktor Zucker wyjaśnił, że aby
wyraz twarzy Chelsey stał się bardziej
naturalny, potrzeba czasu i wielu ćwi-
czeń. Siedem tygodni później córecz-

ka powiedziała, że zaczyna coś odczu-
wać. Przyciągnęłam ją bliżej siebie
i zaczęłam obserwować prawy kącik
jej ust. Było to pierwsze, słabe jesz-
cze, ale widoczne drgnienie. W tym
momencie wiedziałam już z całą pew-
nością, że operacja zakończyła się suk-
cesem.

A miesiąc później, ku wielkiej ra-
dości Chelsey, maleńki skurcz mięśnia
zmienił się w piękny półuśmiech.

W kwietniu doktor Zucker zope-
rował prawą stronę twarzy Chelsey.
Oczekiwanie na rezultat i niepewność,
czy i tym razem zabieg się udał, były
prawie nie do zniesienia. Sześć tygo-
dni później mięsień zaczął się ruszać.
Chelsey stanęła przed lustrem i gdy
tylko zobaczyła pierwszy skurcz, przy-
biegła do mnie i zawołała:

- Zobacz, jak się rusza! Gdy w koń-
cu obie strony twarzy zaczęły współ-
działać, odetchnęłam z wielką ulgą i
zachęcałam córkę, żeby uśmiechała
się jak najczęściej.

Była w siódmym niebie i ani na
chwilę nie przestawała ćwiczyć
uśmiechu. Nie mogła się wprost do-
czekać, aż zobaczą go wszyscy!

Sprawą zainteresowały się nawet
media i zaczęliśmy dostawać zapro-
szenia, by zaprezentować nowy cu-
downy uśmiech Chelsey. 29 czerwca,
w dzień ósmych urodzin naszej córki,
Disneyland wyprawił dla niej wielkie
przyjęcie. Mieliśmy wrażenie, że zja-
wił się na nim cały świat: przyjaciele,
krewni, lekarze i środki masowego
przekazu... Okazało się, że wszyscy
pomogli zorganizować to przyjęcie, by
uczcić urodziny Chelsey i jej nowy

uśmiech. Dla niej był to wielki dzień,
lecz najwspanialszy prezent ona po-
darowała nam. Tego dnia Chelsey
uśmiechnęła się po raz pierwszy peł-
nym, przepięknym, symetrycznym
uśmiechem. Do końca życia nie za-
pomnę tej chwili, która dla mnie bę-
dzie trwać wiecznie.

Kilka tygodni później byłyśmy w
kolejnej podróży zorganizowanej przez
media. Byłam bardzo zmęczona i cie-
szyłam się, że wreszcie będą mogła
odpocząć w motelu. Zaczęłam przy-
pominać sobie wszystkie wydarzenia,
które doprowadziły nas tutaj, swój
strach, wahanie i obawy przed ryzy-
kiem związanym z operacją. Chelsey
zwinęła się w kłębek na fotelu i popa-
trzyła na mnie. Nasze spojrzenia były
cichą wymianą miłości. Przez chwilę
byłam znowu w tym szpitalu, gdzie
urodziła się Chelsey, i zadawałam tam-
te pytania: Jesteś tam? Czy wiesz, że
cię kocham?

A ona, jakby czytając w moich
myślach, posłała mi największy, naj-
bardziej promienny uśmiech, jaki
kiedykolwiek widziałam.

Dużo później, gdy już przestałam
marzyć o takim podarunku, który stał
się codziennością, stwierdziłam, że
nieustająco wygrzewam się w ser-
decznym cieple pierwszego uśmiechu
mojej córki.

Lori Thomas
spisane przez

Darlene Montgomery
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Jose Luis Martin Descalzo

Dlaczego warto kochać?
Terrorysta nie spał tej

nocy
Chyba nigdy nie rozmawiałem

osobiście z José Antonio Gurriaranem,
chociaż para się tym samym rzemio-
słem felietonisty w innym dzienniku
madryckim; otóż chcę dzisiaj powie-
dzieć, że czuję do niego podziw, który
stale rośnie.

Czytelnicy pamiętają zapewne
dramatyczną historię sprzed piętnastu
miesięcy, dzięki której trafił na pierw-
sze strony gazet. O dwudziestej pierw-
szej trzydzieści pięć, 29 grudnia 1980,
kiedy czekał na swoją żonę przy wej-
ściu do kina przy Gran Vía w Madry-
cie, gdzie mieli obejrzeć film Woody
Allena, pośród spokojnego tłumu osób
wchodzących i wychodzących z kina
wybuchła bomba. Dziennikarz pobiegł
do kabiny telefonicznej, żeby powia-
domić o tym swój dziennik; w momen-
cie, gdy podnosił słuchawkę, wybuchła,
praktycznie u jego stóp, druga bomba,
która zaprowadziła go pod same wro-
ta śmierci. W owym okresie brać
dziennikarska nie dawała złamanego
szeląga za jego życie.

Ale nasz kolega miał piekielną
ochotę przeżyć i po męce siedmiu po-
ważnych operacji, które przeszedł w
przeciągu pięciu miesięcy, po długiej
i bolesnej rehabilitacji, po drodze krzy-
żowej na wózku inwalidzkim, powoli
i radośnie powrócił do życia.

Największym problemem było jed-
nak to, że bomba wypełniła jego duszą
pytaniami. A da się żyć ze sparaliżo-
wanymi nogami, lecz jakże trudno
- z ciężarem tysiąca pytań bez odpo-
wiedzi. Po co te bomby, które zdają
się bić rekordy bezsensu? Grupa Ar-
meńczyków, aby zaprotestować prze-
ciwko ludobójstwie popełnionym na ich
narodzie przez Turków siedemdziesiąt
lat temu, a także w ramach zemsty za
inny zamach, którego ofiarą padł
w Szwajcarii jeden z ich kolegów...
podkłada bombę w samym sercu Ma-
drytu i wysyła na tamten świat ludzi,
którzy nie umieliby nawet powiedzieć,

gdzie leży Armenia.
Każdy terroryzm jest absurdalny,

lecz ten był nim poczwórnie. I Gurria-
ranowi paliła duszę chęć poznania ra-
cji, poglądów czy szaleństwa, jakie
mogą doprowadzić człowieka do tego,
by przyjechał do Hiszpanii z kilkoma
bombami w walizce i podłożył je na
otwartej ulicy, przez którą przechodzą
ludzie nie mający bladego pojęcia
o sprawie, której służy ów podróżnik.

Dlatego też, gdy tylko był w sta-
nie poruszać się o kulach, pojechał do
Libanu, żeby odszukać zamachowca
i przeprowadzić z nim wywiad. I mu-
szę wyznać, że dialog z tym mordercą
wydał mi się jednym z najbardziej
wzruszających tekstów, jakie kiedykol-
wiek przeczytałem.

„Pańska wizyta - powiedział mu
terrorysta - bardzo mnie przygnębiła.
Nie spałem przez całą noc. Czuję się
źle, jest mi bardzo ciężko. Gdyby pan
nienawidził nas, byłoby mi łatwiej...
Tak jest to straszne”.

W rzeczy samej, jest to straszne.
Wcześniej dowódca grupy, większy
teoretyk, wyjaśnił dziennikarzowi: oni
wiedzą, że gdy podkładają bombę,
mogą zabić niewinnych ludzi. Ale czują
się jak na wojnie, w której pewne
śmierci bez powodu i bez winy są nie-
uniknione. Nie potrafił jednak przed-
stawić żadnego argumentu, gdy dzien-
nikarz zauważył, że tak czy owak pro-
blemy między Turkami a Armeńczy-
kami nie mają chyba wiele wspólnego
z madrycką Gran Vía.

Ale terroryzm nie mógłby istnieć,
gdyby spróbował kierować się logiką.
Terroryzm jest raną, zgorzeliną po
wojnie pozbawionej logiki, czyli reszt-
ki człowieczeństwa.

A może pozostała w nim jednak
odrobina człowieczeństwa? Ten dzie-
więtnastolatek, drżący przed spekta-
klem bólu swojej ofiary, jest być może
taką odrobiną. Pod tym względem
wojna była nieźle pomyślana: zawsze
albo prawie zawsze zabijało się nie-
znajomych. Ten, kto odpala pocisk czy
torpedę nie wie, czy zmarli są lub nie

ojcami rodzin, nie widział zdjęć ich
ewentualnych dzieci, nie wie, co nisz-
czy. Myśli nawet, że nie zabija ludzi,
lecz wrogów. A to można zrobić po
opróżnieniu kilku lampek koniaku, bez
szczególnych wyrzutów sumienia.

Co jednak czułby terrorysta, zabi-
jający kogoś, kogo śledził i czyje życie
studiował przez całe tygodnie czy mie-
siące, kogo widział każdego ranka od-
prowadzającego dzieci do szkoły
i z kim wielokrotnie popijał piwo w tym
samym barze? Czy mógłby później
spać, wyobrażając sobie oczy takiej
osoby albo osierocone dzieci? Być
może terroryzm jest jednym ogrom-
nym brakiem wyobraźni? Pamiętam
powieść Casony - La barca del pe-
scador [Łódź rybacka] - w której pe-
wien człowiek był w stanie zlecić za-
bójstwo nieznajomego, ale gdy poznał
go - pośrednio - już po śmierci, poko-
chał wszystko, co było jego własno-
ścią.

Zadaję sobie pytanie, czy zło -
wszelkie zło - nie jest przede wszyst-
kim jedną wielką ślepotą? Przedwczo-
raj, dwóch dobrze ubranych chłopców
napadło z nożem w ręku młodą wdo-
wę i zrabowało jej siedemnaście ty-
sięcy peset, które zebrała z wielkim
wysiłkiem na założenie instalacji ga-
zowej. Czy napastnicy byli w stanie
wyobrazić sobie wysoką cenę bólu,
jaką kobieta ta - gotująca przez wiele
miesięcy na butli, pozbawiona możli-
wości wzięcia ciepłego prysznica -
zapłaci za dwie lub trzy działki narko-
tyku, na który oni przeznaczą swój łup?
Egoizm jest jak zaślepienie, nie pozwa-
lające nam widzieć bliźniego. Gnębi-
ciel nie zna codziennego życia gnębio-
nych. Milioner nie wie, jak wygląda
posiłek bezrobotnego. Libertyn nigdy
nie pozna bezkresu samotności, na jaką
skazuje swoje ofiary.

Być może piekło i czyściec pole-
gają tylko na tym, że ujrzymy owoce
naszych czynów. Tak jak ów terrory-
sta, który nie mógł spać, kiedy zdał
sobie sprawę z tego, że za wielkimi
i napuszonymi słowami, w imię któ-
rych podłożył bombę, stoi człowiek
poraniony, okaleczony, skazany na
poruszanie się o kulach, człowiek, któ-
ry... nawet nie czuje do niego niena-
wiści.
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termin i miejsce 29 marca 2015 rok
sala Kina „Wczasowicz ” w Iwoniczu-Zdroju

Cel prezentacji:
*  podtrzymywanie i przekazywanie tradycji Wielkanocnych
*  włączanie dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa
*  wymiana pomysłów, doświadczeń prezentacja twórczości artystycznej
    mieszkańcom i kuracjuszom
Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy przygotowują: koszyki, pisanki, baranki, stroiki, kartki świąteczne
oraz palmy, jest to bowiem Niedziela Palmowa. Mile widziane jest wykona-
nie prac w trakcie trwania wystawy(pisanek, palm) oraz prezentacja Trady-
cyjnego Stołu Wielkanocnego.
Organizatorzy zapewniają:
* stoliki do prezentacji prac w ograniczonej ilości (obrusy we własnym
  zakresie)
* pamiątkowe dyplomy i nagrody
Każdą  instytucję w dniu otwarcia wystawy prezentuje 2 osoby!
Przygotowane prace należy dostarczyć w dniu :
27 marca (piątek od 8.00 do 15.00)
lub w niedziele od 7.30 do 8.30
OFICJALNE OTWARCIE WYSTAWY
(niedziela) godz. 9.30
Wystawa czynna od 9.00 do 17.00
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia
20 marca  2015 rok, tel. 508 140 541
Zgłoszenie do kiermaszu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzy-
stanie wizerunku uczestnika przez organizatora. Rozumie się przez to zgodę
uczestnika lub jego prawnego opiekuna w wypadku gdy uczestnik jest niepeł-
noletni, na wykorzystanie zdjęć z jego wizerunkiem na wszelkich materiałach
dokumentujących i opisujących konkurs, a także w działaniach informujących
i promujących działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwoniczu-Zdroju.
     ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !

Gminny Ośrodek Kultury w Iwoniczu – Zdroju
zaprasza na

 XII Prezentacje Zwyczajów
i Tradycji  Wielkanocnych

X Kiermasz
Wielkanocny

Gdzie:
Regionalne Centrum Kultur
Pogranicza
Kategoria:Imprezy okolicznościowe
Od kiedy:
29 marca 2015 (niedziela),
g. 9:00
Dodał:Grzegorz
Do kiedy: 29 marca 2015
(niedziela), g. 16:00
Miasto:
Krosno
X Kiermasz Wielkanocny
(Fot. RCKP Krosno)

Bilety:
Wstęp wolny

Szczegóły imprezy:
RCKP w Krośnie zaprasza na
X Kiermasz Wielkanocny. Wielka-
nocne stoły zostaną rozstawione na
trzech kondygnacjach w holach
RCKP, będą kusić bogactwem de-
koracji, kolorów i zapachów, pozwa-
lając poczuć szczególną atmosfe-
rę wiosennych świąt. Tradycyjne
potrawy świąteczne i regionalne,
wyroby rękodzieła artystycznego,
podkarpacke miody. W trakcie kier-
maszu nastapi ogłoszenie wyników
i wreczenie nagród laureatom
X Konkurs Plastycznego Wielka-
nocne Tradycje Pogranicza „Palma,
pisanka, wieniec, ozdoba swiatecz-
na” (godz. 15.00).

W powyższych kiermaszach bierze udział również  Szkoła Podstawowa im. A. Podgórskiego w Iwoniczu i Koło
Gospodyń Wiejskiech z Iwonicza, które oprócz palmy prezentować będzie prace o charakerze wielkanocnym, w tym
potrawy tradycyjne. Palma widoczna na pierwszej stronie okładki, o wysokości około 2 metrów, została wykonana przez
panie: Zofie Kielar, która robiła kwiaty i Aline Barud, która upinała te setki kwiatów i innych elementów na drewnianej
konstrukcji zrobionej przez pana Józefa  Baruda - męża p. Aliny.

Dziękujemy za trud i  ładną wizytówkę Iwonicza. Życzymy zwycięstwa w konkursie wzorem ubiegłych lat!

Palmy, palmy, palmy....
Mnóstwo pięknych palm spodziewamy  się zobaczyć w kościółku, bowiem nasze  przedszkola  przygotowują pokaz

palm. Dzieci  przedszkola gminnego, muzycznego a także ze szkoły podstawowej wykonują w domach przy pomocy
rodziców palmy, by wzorem  polskiej tradycji uświetnić procesję niedzieli palmowej 29 marca. Być może pozostawią
swoje palmy na kilka dni w kościele, by pokazać je zainteresowanym. Pamiętamy, że w ubiegłym roku takie święto palm
przygotowały zuchy  ze szkoły podstawowej.
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Gdy miałem pięć lat, ciężko zacho-
rowałem. Moi rodzice byli przerażeni,
a lekarze mieli twardy orzech do zgry-
zienia. W końcu postawiono diagno-
zę. Miałem zapalenie opon mózgowo-
rdzeniowych. W tamtym czasach nie
wiedziano zbyt wiele o tej chorobie

i jedynym szpitalem, który mógł
mnie przyjąć, był County General
w centrum Los Angeles. Ponieważ le-
karze myśleli, że jest to niezwykle za-
kaźna choroba i niemal we wszystkich
przypadkach śmiertelna, zdecydowa-
li, że jedynym odpowiednim dla mnie
miejscem jest oddział zakaźny dla męż-
czyzn.

Położyli mnie w łóżeczku w poko-
ju pełnym śmiertelnie chorych męż-
czyzn. Każdego dnia ktoś umierał,
a jego ciało leżało i czekało, aż zjawi
się po nie nocna zmiana. Gdy przy-
chodziła pielęgniarka, by
zabrać zwłoki, wyglądałem
zza szczebelków łóżeczka
i patrzyłem, jak je wywo-
zi. Nadal pamiętam niesa-
mowity dźwięk sztucznego
płuca i jeszcze dziwniejsze
brzmienie ciszy, gdy czło-
wiek, który był do niego
podłączony, umierał.

Rodzice przyjeżdżali do
mnie każdego wieczoru.
Z Santa Monica do cen-
trum Los Angeles była go-
dzina drogi, a czasem wię-
cej, w zależności od natę-
żenia ruchu. Najgorsze ze
wszystkiego było to, że rodzice nie
mogli mnie nawet dotknąć. Najbardziej
tęskniłem za ciepłem ich ramion, któ-
re obejmowały moje małe ciałko. Tym-
czasem ich ramiona tkwiły nierucho-
mo wewnątrz sterylnych fartuchów,
a twarze niemal w całości przykrywały
maski. Widziałem tylko ich oczy, prze-
ważnie pełne łez. Wkrótce po przyję-
ciu do szpitala zapadłem w śpiączkę.
Mój kręgosłup był niczym poduszka do
igieł, ponieważ każdego dnia usuwa-
no z niego nadmiar płynu rdzeniowego.
Chociaż byłem w śpiączce, pamiętam,
że słyszałem, jak lekarze rozmawiają

Bezpieczeństwo dla dziecka to ręka ojca, która trzyma je mocno.
Marion C. Garrety

o tym, że niedługo umrę.
Moja matka zorganizowała czuwa-

nie w kościele, więc bez przerwy ktoś
się za mnie modlił. Ojciec czuł się
bezradny, kompletnie wyobcowany i
odsunięty od małego synka, swojego
jedynego dziecka. Wiem, że spędzał
całe godziny, próbując wymyślić, jak
dostać się do tego dziwnego i obcego
świata, w którym wtedy żyłem. Roz-
paczliwie próbował dać mi znać, że jest
przy mnie... i że nie jestem sam. Po-
tem obmyślił prosty plan i pomodlił się
żarliwie, może po raz pierwszy
w swym życiu, żebym przeżył.

Gdy wreszcie wyszedłem ze
śpiączki, słowa lekarzy wróciły do mnie
z całą mocą. Myślałem, że umieram.
Byłem przerażony i zdezorientowany.
Nagle poczułem coś obok siebie. Szyb-
ko zdałem sobie sprawę, że tato zo-

stawił dla mnie prezent. Była to mała
latarka wetknięta w autoklaw - szpi-
talny sterylizator - więc mogłem jej
dosięgnąć. Na przyczepionej do niej
karteczce widniały słowa: „Kocham
cię, Pop”.

Ta latarka stała się całym moim
światem. Była mi droższa niż wszyst-
kie zabawki, które kiedykolwiek do-
stałem. Uważając, by nie świecić w
jakieś nieodpowiednie miejsce, i bojąc
się, by mi jej nie odebrano, bawiłem
się tą małą smugą światła przez cały
dzień. Zapalałem ją pod kocem i świe-
ciłem na swoje stopy.

Tej nocy wydarzyło się coś niezwy-
kłego. Gdy nadeszła pora odwiedzin
rodziców, zauważyłem promień świa-
tła wpadający przez okno ze znajdują-
cego się przed szpitalem parkingu.
Zaświeciłem w tę stronę latarką,
a wtedy światło zza okna odpowie-
działo dwoma mrugnięciami. Ja rów-
nież dałem dwa sygnały latarką, a po-
tem trzy. Po raz pierwszy od wielu mie-
sięcy poczułem radość. To był mój
tato! Znalazł drogę do mojego świata
i wyciągnął mnie z dna rozpaczy i prze-
rażenia.

Od tego dnia ojciec i ja każdej nocy
bawiliśmy się w tę świetlną grę.
Wreszcie przestałem myśleć o śmier-
ci. Tato znalazł sposób, by uczestni-
czyć w moim życiu, nawet jeśli toczy-
ło się ono jedynie na szpitalnym łóżku.
Na święta Bożego Narodzenia rodzi-

ce postawili w domu
udekorowane drzewko.
Pod nim leżało mnó-
stwo pięknie opakowa-
nych prezentów i zupeł-
nie nowy błyszczący
czerwony rower na
dwóch kołach. Zrobili
zdjęcia choinki i prezen-
tów, a tato zawiesił je na
moim łóżeczku. Ten
wesoły kolaż przekazy-
wał mi całą radość świąt
Bożego Narodzenia.
Oświetlałem latarką te
zdjęcia i spędzałem całe

godziny, zastanawiając się, jakie skar-
by kryje każdy z pakunków. Bardzo
chciałem poczuć się lepiej, by móc
otworzyć swoje prezenty i przejechać
się na nowym rowerze. Nocami cze-
kałem na tatę, który zawsze świecił w
moje okno, obwieszczając swoje przy-
bycie. Dawaliśmy sobie znaki świetl-
ne, używając różnych kodów, które
wymyśliliśmy, a nasza zabawa zawsze
wywoływała mój śmiech. Koszmar się
skończył. Wracałem do zdrowia, a pięć
miesięcy później zostałem wypisany ze
szpitala.

Moim rodzicom urodziło się następ-
ne dziecko, ja byłem zdrowy, a życie

Promieñ nadziei
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zdawało się wracać do normy.
Ale przez cały czas mój ojciec
i ja mieliśmy swój tajemniczy
świat, który mieścił się w pro-
mieniu światła wydobywającym
się z latarki.

Wiele lat później, gdy moja
siostra i ja uczyniliśmy rodziców
dziadkami, ojciec dostał wyle-
wu. Nie był w stanie komuni-
kować się z nami, a w jego
oczach czaił się strach. Tamtej
nocy pojechałem do szpitala, od-
nalazłem jego okno i zaświeci-
łem w nie najsilniejszą latarką,
jaką zdołałem znaleźć. Nie było
odpowiedzi.

Wkrótce potem mój tato od-
szedł. W tym momencie zdałem
sobie sprawę, że ojciec, który
miał na imię Ray, był jedynym
promieniem nadziei, który trzy-
mał mnie przy życiu dzięki pro-
stemu pomysłowi.

Podczas pogrzebu usłysza-
łem pewną opowieść, która zdo-
łała przebić się przez mój smu-
tek bardziej niż jakiekolwiek sło-
wa pocieszenia. Pielęgniarka,
która czuwała przy ojcu w noc
jego śmierci, powiedziała, że
przez cały dzień tato był bardzo
poruszony i niespokojny.

- W pewnym momencie jed-
nak - mówiła - spojrzał w górę
w kierunku nieba, jak mi się
zdawało, i się uśmiechnął. Ten
uśmiech był szeroki jak rzeka.
Wtedy całe jego ciało się od-
prężyło. Pomyślałam, że to
dziwne. Podniosłam głowę,
żeby się przekonać, na co pa-
trzy i ujrzałam światło wpada-
jące przez okno. Zupełnie jak-
by ktoś świecił w nie latarką
z parkingu. - Kobieta uśmiech-
nęła się i dodała: - Może to po
prostu anioły usiłowały oświe-
tlić mu drogę do nieba... Chyba
nigdy się tego nie dowiemy.

Robert Dixon
opowiedziane
Zan Gaudioso

W naszym Przedszkolu Gminnym w
Iwoniczu świętowanie Dnia Babci i
Dziadzia przypadające 21 i 22 stycznia
przesunęło się nieco w terminie. Ze
względów lokalowych urządzono uro-
czystość 31 stycznia, łącząc tę okolicz-
ność z zabawą noworoczną dla dzieci
przedszkola.

Przekorni mogli podejrzewać, że bab-
cie i dziadziowie chcieli świętować swój
dzień podczas zimowej aury, a także
dzieci rozpoczynające ferie oczekiwały
śniegu. Jakże zdziwili się wszyscy, kie-
dy przez zaledwie kilka nocnych godzin
napadało tak dużo śniegu, że rano powi-
tała wszystkich bezkresna biel, kryjąca
grubą, puszystą pierzyną śniegu wszyst-
ko dokoła – pola, drogi, ścieżki, dachy, a
konary drzew i krzewów nietknięte
przez podmuch wiatru, uginały się pod
ciężarem śniegu, gotowego spaść na gło-
wy przechodniów.

W takiej scenerii babcie i dziadzio-
wie z wnukami wspomagani przez ro-
dziców dzieci, z trudem torowali sobie
drogę, by dotrzeć do domu ludowego na
godz. 9:30.

Pogoda nieco opóźniła rozpoczęcie
uroczystej imprezy, ale nie obniżyła fre-
kwencji. Wszyscy dzielnie dotarli na czas,
a niektórzy nawet ryzykowali stanem
zdrowia po świeżo przebytej chorobie.
Sala wypełniła się po brzegi. Dekoracja
wykonana przez p. Halinkę Krupa urze-
kała bogactwem zwisających kiści wiste-
rii, wprowadzając nastrój święta i rodzin-
nej, ciepłej atmosfery.

Uroczystość otworzyła dyr. przed-
szkola p. Lidia Kuliga. Po słowach po-
witania i życzeniach zapoznała z progra-
mem, a nawiązując do pogody uznała,
że ten śnieg to najlepsza niespodzianka
i prezent być może wymodlony przez
babcie dla wnuków na okres ferii.

Najpierw wystąpiły najmłodsze dzieci
– „maluszki” pod opieką pani Marii Pe-
nar i pani Bogusławy Bury. Rozbawiły
publiczność swoim śmiałym wystąpie-
niem i arcyciekawą zabawnością.

Po nich dały występ „średniaki” pod
kierunkiem pani Anny Loś i Bogumiły
Boczar. Na koniec najstarsza grupa „ze-
rówka” – pani Agnieszki Pernal i pani
Renaty Rajchel podsumowała piękne
i bogate w treści życzenia.

W tym czasie sala już była wolna dla
dzieci, a zaproszeni usiedli przy stołach,

Dzień Babci i Dziadka
gdzie częstowano ciastem, kawą i herbatą.

Zabawę prowadziła pani dyrektor przy
pomocy wychowawczyń. Było mnóstwo
najróżniejszych konkursów. Dzieci z dużym
zaangażowaniem współzawodniczyły w
nadmuchiwaniu balonów na czas 10 sekund,
a potem tańczeniu z tym balonem w róż-
nych pozach przez jak najdłuższy czas.

Wybrano też królowe i królów balu po
dwie osoby z każdej grupy, a przyznać trze-
ba, że niełatwo było dokonać takiego wy-
boru, bo dzieci były pomysłowo i pięknie
ubrane dzięki staraniom rodziców. Cieka-
wy był także konkurs tańca, tak zwane za-
stygnięcie w bezruchu.

Był także walc czekoladowy, zabawa
w węże, pociąg, deszcz balonów.

Dla wytrwałych ojców, którzy towarzy-
szyli swoim pociechom, podarowano nawil-
żacze do kwiatów, przypominające kształ-
tem berło, jakby z przesłaniem  trzymania
władzy w domu. Babcie otrzymały folder
„Podkarpacia” z widokami ważniejszych
miast. Wszystkie konkursy były nagradza-
ne upominkami ufundowanymi przez spon-
sorów ze strony rodziców. Były np. bryloczki
z PZU, odblaski, szklane bańki, notatniki,
długopisy itp.

Rodzice też upiekli ciasta, które rozkro-
jone do pojemników były sprzedawane, by
nieco zasilić kasę rodziców przedszkola.

W dalszej części do tańca przygrywał
dwuosobowy zespół muzyczny z Krosna
„Exgama”p.Bogusława Harłacza, który jak-
kolwiek ładnie prowadził zabawę, to jednak
może się wiele nauczyć od naszych wycho-
wawczyń przedszkola.

Na podstawie własnej obecności i zasły-
szanych rozmów pozwolę sobie powiedzieć,
że uroczystość spełniła swój cel, była udana,
bardzo pracowicie i pomysłowo prowadzo-
na w rodzinnej, serdecznej i przyjaznej at-
mosferze. Zarówno babcie i dziadziowie, jak
również wnuki wracali zadowoleni.

Zasługa tu bezsprzeczna dyrekcji, wy-
chowawczyń i pracowników przedszkola
ale też rodziców, którzy współpracowali na
każdym odcinku, począwszy od przepyty-
wania w nauce wierszyków, sponsorowa-
niu lub pozyskiwaniu sponsorów, pieczeniu
ciast, obsłudze, porządkowaniu itp., itp.

Taka współpraca zachęca do pracy
i dobrze wróży na przyszłość. Babcie dzia-
dziowie serdecznie wszystkim dziękują.

Garść wrażeń i spostrzeżeń zebrała
babcia Zofia J.



14   Nasza Wspólnota

We wszystkich wcześniejszych
opracowaniach dotyczących historii
Iwonicza podtrzymywany był przekaz,
że świątobliwy proboszcz ks. Antoni
Podgórski rozbudowywał  i upiększał
kościół parafialny na przestrzeni cza-
su, ujętego w latach 1880-1895. Oka-
zuje się, że wskazane lata wiążą się z
upiększaniem świątyni (malarstwo
Bogdańskich i rzeźba Aszklara), na-
tomiast jej rozbudowa została w cało-
ści przeprowadzona w jednym 1880
roku. Potwierdza to dokument znale-
ziony w 1978 roku, w kuli pod krzy-
żem na wieży kościelnej, podczas
zmiany pokrycia dachu. Dokument
został sporządzony własnoręcznie
przez ks. Podgórskiego na obszernej
karcie czerpanego papieru (dwustron-
nie) 7 października 1880 roku. Jego
treść poprzedza inwokacja skierowa-
na do Boga w Trójcy Świętej. Zgod-
nie z duchem czasu, autor pisma na-
wiązuje do aktualnej chwili, kiedy
Kościołem kieruje papież Leon XIII,
diecezją przemyską bp Maciej Hir-
schler, monarchią austro-węgierską
cesarz Józef I, a kolatorem miejsco-
wym jest hr. Michał Załuski. Następ-
nie wymienia majstra ciesielskiego
Michała Ukleję z Wietrzna oraz wójta
Szymona Rygla i organistę Jana Raj-
chla, którzy wielkie usługi oddali przy
rozbudowie świątyni. Podpisami pod
tekstem dokumentu, opisany w nim
fakt potwierdzili - ks. Antoni Podgór-
ski i majster Michał Ukleja. Na końcu
wymienieni zostali rodzice proboszcza
Wojciech Podgórski i Agata, zapew-
ne jako świadkowie ważnego wyda-
rzenia.

Treść dokumentu ujawnił ks. Ka-
zimierz Piotrowski w artykule „Patron
szkoły - ks. Antoni Podgórski”, w ju-
bileuszowym opracowaniu miejscowej

Ks. Zbigniew Głowacki

Szkoły Podstawowej: „150 lat szkol-
nictwa w Iwoniczu”., Iwonicz 2009,
s.29-30. Interesujący nas fragment
tego dokumentu brzmi: „…kaplice, 9
m kościoła i wieża stanęły z dobrowol-
nych składek pobożnych parafian, a
wszystko w ciągu jednego roku 1880.”
Zapewne do tych pobożnych parafian
należała miejscowa ludność, jak i tzw.
kolatorzy parafii i świątyni – hrabio-
wie Załuscy. Rozbudowa wymagała
dużej ilości drewnianego budulca, a
tego z powodzeniem mogły dostarczyć
zasobne lasy właścicieli Iwonicza.
Zwózka ściętych pni oraz ich wstęp-
na obróbka zapewne należała do iwo-
nickich włościan.

Na tle okrągłej rocznicy ostatniej
rozbudowy naszego kościoła, warto
wspomnieć te wcześniejsze. Najstar-
szy opis świątyni pochodzi z 1639 roku.
Dokonał go generalny wizytator die-
cezji przemyskiej ks. Fryderyk Alem-
bek, który zanotował, że w 1634 roku
proboszcz ks. Walenty Trzeciakowicz,
z własnych funduszów i składek wier-
nych, wybudował zakrystię z kamie-
nia. Jest dość obszerna, wygodna
i bezpieczna. Ma żelazne drzwi, a w
oknie kraty. Chroni przed wrogiem
i ogniem. Zapewne jest to aluzja do
grożących niebezpieczeństw, zwłasz-
cza ze strony Tatarów, którzy w tam-
tych czasach zapuszczali się w te stro-
ny. Iwonicz z całą okolicą pamiętał ich
najazd w 1624 roku, kiedy to w okta-
wie Bożego Ciała spalili wieś, wyła-
mali drzwi do kościoła i zrabowali jego
sprzęty liturgiczne.     Wybudowana
zakrystia posiada zachowaną do na-
szych czasów datę -1634, wyrytą  na
nadprożu kamiennego portalu drzwi.

Wizytator zwraca również uwagę
na inną część zabudowy świątyni;
przy wejściu do kościoła od strony

zachodniej stoi piękna drewniana
dzwonnica, a na niej zegar wybijający
godziny. Autorzy „Katalogu zabytków
sztuki”- Województwo Krośnieńskie,
Warszawa 1977, s.34; przypisują jej
budowę ks. Trzeciakowiczowi. (Ka-
płan ten objął parafię Iwonicz w1619
roku. Wspominaną wieżę mógł wybu-
dować znacznie wcześniej przed za-
krystią.) Twierdzą również, że grun-
towna restauracja kościoła Wszyst-
kich Świętych miała miejsce w 1756
roku, kiedy to tzw. zaskrzynienia
(przedłużenie ścian prezbiterium) nawy
podparte zostały kolumnami, a dawny
płaski strop zastąpiony został drewnia-
nym stropem z tzw. głęboką fasetą.
(Faseta - styk ścian ze stropem uko-
śny lub obły.) Proboszczem parafii był
wtedy ks. Kazimierz Foremnicki,
a kolatorem miejscowy dziedzic Józef
Ossoliński, któremu Iwonicz zawdzię-
cza „murowany most na jajach”, wy-
budowany w 1782 roku. Ks. Forem-
nicki, urodzony w Krośnie, podobno
słabego zdrowia, był jednak kapłanem
najdłużej sprawującym obowiązki iwo-
nickiego proboszcza; od 1759 do 1799
roku. Był dobrym gospodarzem, dbał
o kościół i plebanię. Wybudował osob-
ny dom dla wikariusza i budynki go-
spodarcze.

Z powyższego wynika, że ks. Pod-
górski rozbudowując kościół w 1880
roku, wydłużając nawę o 9 m, przed-
łużył strop z fasetą i dołożył następne
kolumny.

Niniejsze uwagi dotyczące naszej
parafialnej świątyni, wraz z prezento-
wanym dokumentem ks. Podgórskie-
go, jako swoiste reperkusje przeżywa-
nego jubileuszu jej 550-lecia, niech
będą skromnym uzupełnieniem histo-
rii naszego Iwonicza.

INFORMACJA O KORESPONDENCYJNYM KURSIE BIBLIJNYM
Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie organizuje Korespondencyjny Kurs Biblijny.
Celem kursu jest ułatwienie poznania i rozumienia ksiąg Pisma Świętego. W kursie może brać udział
każdy zainteresowany Pismem Świętym. Kurs prowadzony jest w wersji tradycyjnej (papierowej) oraz
elektronicznej. Podstawowe informacje o kursie można uzyskać na stronie internetowej:
www.kursbiblijny.deon.pl/ oraz pod podanym adresem: e-mailowym oraz adresem pocztowym.
zmarek@i ezuici.pl zmarek@,ignatianum.edu.pl
albo: ks. Zbigniew Marek SJ ul. Zaskale 1, 30-250 Kraków „Kurs Biblijny”.

135 ROCZNICA ROZBUDOWY
IWONICKIEGO KOŚCIOŁA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
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Kopię powyższego dokumentu umieszczono w tzw. „Kapsule Czasu”, zawierającej wiele współczesnych świadectw
z życia, a wmurowanej w ścianie budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu w styczniu 2001r (na przełomie wieków)
z przesłaniem, by otworzyć po upływie 100 lat. Dokument udostępnił ówczesny proboszcz ks.prałat Kazimierz Piotrowski.
Poniżej przedruk dokumentu.

W IMIÊ OJCA I SYNA I DUCHA ŒWIÊTEGO AMEN.

Dnia 7 paŸdziernika 1880 w dzieñ œw. Brygidy zatkniêto krzy¿ na wie¿y za œwiêtych
i wiekopomnych rz¹dów Koœcio³em Bo¿ym Jego Œwi¹tobliwoœci papie¿a Leona XIII  - za rz¹-
dów Diecezj¹ przemysk¹ J. W. Najprzewielebnejszego ks. Biskupa Macieja Hirzchlera – pod
panowaniem Jego Cesarsko-Królewskiej Apostolskiej Moœci Cesarza i Króla Franciszka Józefa
I wielce umi³owanego Monarchê przez ca³y naród, (który najmi³oœciwiej na pocz¹tku poprzed-
niego miesi¹ca odwiedziæ raczy³ krainê nasz¹). Któremu w tak op³akanych czasach indyferen-
tyzmu socyalizmu i komunizmu przyœwieca g³êbok¹ wiar¹ i przywi¹zaniem do koœcio³a œw.
Katolickiego – za rz¹dów Krain¹ nasz¹ Jego Ekscelencji Namiestnika A. Potockiego  Hr. - za
Kolatora miejscowego JW. Micha³a  Hr. Za³uskiego w³aœciciela dóbr Iwonicza i Jego Ma³¿onki
najczcigodniejszej JW. Heleny Hr. z Brzostowskich  a za rz¹dów parafi¹ ks. Antoniego Pod-
górskiego plebana c.³. w Iwoniczu przez ciesielskiego majstra ze wsi Wietrzna powiatu Kro-
œnieñskiego imieniem Micha³ Ukleja

Kaplice – 9 metrów koœcio³a i wie¿a stanê³y z dobrowolnych sk³adek pobo¿nych parafian
a wszystko w ci¹gu jednego roku 1880.

Wielkie us³ugi oddali koœcio³owi oko³o tej budowy – wójt miejscowy Szymon Rygiel i organi-
sta Jan Rajchel.

 Iwonicz dnia 7 paŸdziernika 1880
Majster ciesielski (podpis ma³o czytelny) ks. Antoni Podgórski - proboszcz  w Iwoniczu

/Wojciech Podgórski i Agata - rodzice proboszcza/
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Msza Święta, Marsz Pamięci, wy-
stęp artystyczny i wykład naukowy -
tak mieszkańcy Iwonicza i Gminy Iwo-
nicz-Zdrój uczcili pamięć żołnierzy wy-
klętych.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w wyjątkowo uroczysty spo-
sób został uczczony przez społeczność
Iwonicza. 

Społeczne obchody rozpoczęły się
od Mszy Świętej w kościele pw.
Wszystkich Świętych w Iwoniczu,
w której uczestniczyło kilkuset miesz-
kańców i gości. Patriotyczne kazanie
wygłosił proboszcz iwonickiej parafii, ks.
dziekan Kazimierz Giera. Mnóstwo
miejsca poświęcił rotmistrzowi Witol-
dowi Pileckiemu, a przypominając he-
roiczne życie bohatera zaznaczył, że od
2010 roku Pilecki jest patronem Zespo-
łu Szkół w Iwoniczu. Po zakończeniu
Eucharystii na placu przykościelnym
uformowany został biało-czerwony

Uczciliśmy pamięć Żołnierzy Wyklętych

Marsz Pamięci. Przy dźwiękach mar-
sza w wykonaniu Orkiestry Dętej
z Iwonicza ponad stu mieszkańców i
gości przemaszerowało z polskimi fla-
gami i biało-czerwonymi chorągiew-
kami do sali Domu Ludowego.

Licznie zebranych uczestników
powitał Grzegorz Nieradka, radny
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju i
główny organizator społecznych ob-
chodów. - Spotykamy się w iwonic-
kim Domu Ludowym, budowanym
rękami naszych rodziców i dziadków,
aby uczcić bohaterów, których anty-
polska władza komunistyczna skaza-
ła na zapomnienie – rozpoczął Nie-
radka. Następnie poprosił zebranych
o powstanie i odśpiewanie wszystkich
czterech zwrotek polskiego Hymnu
Narodowego. 

Po tej najbardziej podniosłej chwili
zapowiedziany został występ uczniów
Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pilec-

 W prawie 1050 - letniej historii
chrześcijańskiej naszego narodu jest
wielu autentycznych bohaterów, którzy
poświeceniem dla dobra Ojczyzny i bliź-
nich, a także bezgraniczną odwagą, dali
wyraz najwyższego człowieczeństwa.

Grzegorz Nieradka

Kazanie wygłoszone przez proboszcza ks. dziekana Kazimierza Giera na
Mszy św. podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

-1 marca 2015r.

kiego w Iwoniczu. Młodzież w nie-
zwykle wzruszającym spektaklu słow-
no-muzycznym przypomniała losy bo-
haterów podziemia antykomunistycz-
nego. Przypomniano m.in. postać
Danuty Siedzikówny "Inki" i rotmistrza
Witolda Pileckiego. Następnie głos
zabrał wicedyrektor Zespołu Szkół,
Leszek Zajdel, który przytoczył uza-
sadnienie do uchwały Rady Powiatu
Krośnieńskiego, która w 2010 roku
podjęła jednogłośnie decyzję o nada-
niu Iwonickiemu Zespołowi Szkół
imienia Witolda Pileckiego. 

Kolejnym elementem obchodów
był wykład Posła na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej, Piotra Babinetza pt.
Podziemie antykomunistyczne po
1944 roku w powiecie krośnień-
skim. Po wysłuchaniu wykładu orga-
nizatorzy zaprosili uczestników do
zwiedzenia wystawy poświęconej
pamięci Witolda Pileckiego.  

Wielu z nich na trwale wpisało się
w pamięć  i tożsamość Polaków. Są
wśród nich także błogosławieni   i świe-
ci męczennicy. Są jednak tacy bohate-
rowie, których  z historii   i pamięci pró-
bowano wymazać: „Żołnierze Wyklę-

ci”. Wielu z nich poległo z bronią w ręku,
innych zamęczono przesłuchaniami i tor-
turami w więzieniach, na innych wyda-
no wyrok śmierci. Oddali życie w ofiar-
nej walce w obronie wartości, jaką była
niepodległość Ojczyzny.

 W tym roku po raz 5. obcho-
dzimy Narodowy Dzień Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Upamiętniane są
miejsca kaźni i potajemnych pochów-
ków. Pod pomnikami składane są
kwiaty. W Polsce i za granicą odby-
wają się lokalne apele poległych, kon-
ferencje i marsze pamięci. Prezento-
wane są  książki, fotografie, filmy oraz
dokumenty sądowe  i protokoły wy-
konania wyroków. Także artykuły za-
mieszczone w dzisiejszym wydaniu
tygodnika Niedziela (Nr 9/2015)  przy-
pominają kilku bohaterów, a wśród
nich rotmistrza kawalerii Wojska Pol-
skiego Witolda Pileckiego.
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Rotmistrz Witold Pilecki jest sym-
bolem całego pokolenia żołnierzy, któ-
rzy najpierw bronili Naród przed fi-
zyczną ekstremacją  z rąk hitlerowców
a po roku 1945 stanęli do walki z no-
wym sowieckim okupantem. Służbę
Polsce rozpoczął w czasie wojny z bol-
szewikami w 1920 r. Walczył podczas
kampanii wrześniowej 1939 r., następ-
nie  w strukturach Polskiego Państwa
Podziemnego, założył wraz z kilkoma
innymi oficerami Tajną Armię Polską.
W 1940 r. zgodnie z planem, Pilecki dał
się ująć w czasie jednej z łapanek, trafił
do obozu koncentracyjnego w Au-
schwitz.  Tam zdobywał informacje
o obozie i organizował konspirację nie-
podległościową. Różnymi drogami prze-
kazywał pierwsze meldunki  o ludobój-
stwie w Auschwitz do Komendy Głów-
nej  ZWZ - AK w Warszawie, przesy-
łane następnie do przywódców mo-
carstw zachodnich. Ostrzeżony, że
Niemcy wpadli na jego trop zdecydo-
wał się zbiec  z obozu. Pokłosiem jego
misji był obszerny, szczegółowy raport
złożony zwierzchnikom o zbrodniach
niemieckich, poruszający do głębi.
Świat Auschwitz przedstawiony na jego
kartach to przestrzeń jakby nierzeczy-
wista, z nocnego koszmaru.

W 1944 walczył   w Powstaniu War-
szawskim, a od 1945 w II Korpusie
Wojska Polskiego we Włoszech. Aresz-
towany w maju 1947 r. i poddany okrut-
nemu śledztwu. Następnie oskarżony
przez władze komunistyczne Polski
Ludowej o działalność wywiadowczą
na rzecz rządu polskiego na emigracji  i
skazany na karę śmierci. Pomimo tor-
tur zachował do końca bohaterską żoł-
nierską postawę. Pozostał wierny de-
wizie; Bóg Honor, Ojczyzna. Wyrok
wykonano 25 maja 1948 r. przez roz-
strzelanie w więzieniu mokotowskim.
Rotmistrz Witold Pilecki po wysłucha-
niu wyroku orzekającego karę śmierci
powiedział; „Starałem się tak żyć, abym
w godzinie śmierci, mógł się raczej cie-
szyć niż lękać”

Do roku 1989 wszelkie informa-
cje  o dokonaniach i losie Witolda Pi-
leckiego podlegały w PRL ścisłej cen-
zurze. Rehabilitacja rotmistrza przez
Izbę Wojskową Sądu Najwyższego na-
stąpiła dopiero 1 października 1990 r.
W 2006 r.  prezydent RP Lech Kaczyń-
ski odznaczył go pośmiertnie Orderem
Orła Białego w uznaniu zasług . W 2008
r.  w związku z 60 – tą rocznicą śmierci

rotmistrza, Senat RP podjął uchwałę,
w której uczcił jego heroiczne czyny,
stwierdzając min, że „należy on do
najodważniejszych ludzi na świecie i
powinien stać się dla Europy i świata
wzorem bohaterstwa oraz symbolem
oporu przeciw systemom totalitar-
nym. Polska powinna się nim szczy-
cić”.

Od  roku 2010 jest  patronem Ze-
społu Szkół w Iwoniczu.

„Starałem się tak żyć, abym w go-
dzinie śmierci, mógł się raczej cieszyć
niż lękać” To co powiedział rotmistrz
w obliczu śmierci wynikało z jego głę-
bokiej wiary w sens cierpienia  i
śmierci dla Polski, dla Ojczyzny, wia-
ry w życie wieczne. Jest
pewnym odbiciem  bi-
blijnych słów z Księgi
Hioba. „Któż zdoła
utrwalić me słowa, po-
trafi je w księdze umie-
ścić? Żelaznym rylcem,
diamentem na skale je
wyryć na wieki? Lecz ja
wiem: Wybawca mój
żyje, na ziemi wystąpi
jako ostatni. To właśnie
ja Go zobaczę, moje
oczy ujrzą nie kto inny.”

Jezus Chrystus za-
powiadając swą mękę
i śmierć, pouczał swoich uczniów, że
Syn Człowieczy musi wiele wycier-
pieć,  że będzie odrzucony przez lu-
dzi, że będzie zabity, ale po trzech
dniach zmartwychwstanie. Zbawie-
nie dokona się przez krzyż  i zmar-
twychwstanie. Chrystus swoim
uczniom nie obiecuje też łatwego
życia. Raczej uczestnictwo w Jego
cierpieniu. „Jeśli, kto chce pójść za
Mną niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie swój krzyż i niech mnie
naśladuje”. Zapo-
wiada prześladowa-
nie i sądy. „Nie bój-
cie się tych, którzy
zabijają ciało, lecz
duszy zabić nie
mogą”.

Czcimy pamięć
tych, którzy walkę
o niepodległość prze-
płacili życiem. Prze-
szli drogę krzyżową,
przeszli Golgotę. Oni
znali te Chrystusowe
słowa. Historia na-

szego kraju ma mnóstwo takich wąt-
ków i tylko od nas zależy czy będzie-
my potrafili to przekazać. „Żelaznym
rylcem, diamentem na skale je wyryć
na wieki”  Musimy też sobie dla praw-
dy przypomnieć, że nie wszystko co
czyniliśmy jako naród było zawsze
wielkie, godne bohaterstwa, a co przy-
sparzało nieszczęścia i cierpienia. Win-
niśmy jednak pamiętać, że najpiękniej-
sze polskie ideały każą nam wszystko
odnosić do Pana Boga i starać się do-
rastać do miary Chrystusa. Przypo-
minał nam o tym przed laty Ojciec św.
Jan Paweł II mówiąc: „ Zanim stąd
odejdę, proszę was, abyście całe to
duchowe dziedzictwo, któremu na imię

Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, na-
dzieją i miłością – taką, jaką zaszcze-
pia w nas Chrystus na Chrzcie świę-
tym”

Dziękujemy wszystkim, którzy pod-
jęli się przygotowania dzisiejszej reli-
gijnej   i patriotycznej uroczystości oraz
wszystkim, którzy w niej uczestniczą,
by ukazywać wartości moralne i reli-
gijne, które są konieczne w życiu Pol-
ski, Europy i świata.
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(s.70-77)
Testament Chrystusa
na krzy¿u
pierwsze słowo

„Ojcze odpuść im
Bo nie wiedzą, co czynią"
(Łuk. 23, 34)

Po spożyciu Ostatniej Wieczerzy
Pan Jezus udał się do Ogrójca na modlitwę
Tam przez Judasza został zdradzony
I wydany żołnierzom
Zaprowadzony do kapłanów Annasza i Kajfasza
W oparciu o fałszywe świadectwo
Wydali na Jezusa wyrok śmierci
A Piłat go potwierdził
Po ubiczowaniu włożywszy Chrystusowi
Krzyż na ramiona
Ruszyli w drogę na górę Kalwarię
I tam Go ukrzyżowano...
Oto zawisł Chrystus
Między niebem a ziemią...

Bracie, Siostro
Idź za natchnieniem Boga,
Zerwij z okazją do grzechu
Bij się w piersi wołając:
Boże bądź miłościw mnie grzesznemu...
Ty, który nosisz w sercu gniew do brata
I bliźniego swego, padnij przed krzyżem
Połącz się w modlitwie z Jezusem i wołaj
Ojcze - odpuść i nam bo i my nie wiemy
Co czynimy...

Przebacz Panie Ludowi Twojemu
Przez boleść Matki Twej
Pod krzyżem stojącej do końca
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

  drugie słowo

  „Zaprawdę mówię tobie:
   Dziś ze mną będziesz w raju"
  (Łuk. 23,43)

Razem z Jezusem
Ukrzyżowano dwóch łotrów
Uczyniono to dła większego pohańbienia
A jeden z nich bluźnił - mówiąc:
Jeżeli ty jesteś Chrystusem -
Wybaw sam siebie i nas...

A drugi rzekł: my sprawiedliwie karę ponosimy
Ale ten nic złego nie uczynił
I rzekł do Jezusa: Panie, wspomnij na mnie
Gdy przyjdziesz do Królestwa Twego
A Jezus mu odpowiedział
„Zaprawdę mówię tobie:
Dziś ze mną będziesz w raju"
 „Prawdziwie Ten jest Synem Bożym"

Przebacz Panie Ludowi Twemu
Przez Boleść Matki Twej
Pod krzyżem stojącej do końca
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

trzecie słowo

„Niewiasto, oto syn Twój
 Synu oto Matka Twoja"
 (Jan 19,26-27)

Stoimy pod krzyżem na Kalwarii
I okiem naszej wiary wpatrujemy się
W Chrystusa rozpiętego na krzyżu...

I stała pod krzyżem Matka Jego
I siostra Matki Jego
Maria Kleofasowa i Maria Magdalena...

Matka Maria
Bierze udział w męce i odkupieniu
Stając się naszą Matką...
Nie zasmucajmy naszej Matki,
Nie wyciskajmy Jej łez,
Nie rańmy Jej serca...
Kochajmy Ją miłością
Czystą, prostą, wytrwałą

Jesteśmy dziećmi Marii
A Ona nasza Matką

Przebacz Panie Ludowi Twojemu
Przez Boleść Matki Twej
Pod krzyżem stojącej do końca
Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

czwarte słowo

„Boże mój, Boże mój Czemuś Mnie opuścił"
(Mat. 27, 46)
Cisną się łzy do oczu
A z piersi wyrywa się skarga
Boże, czemu żeś Mnie opuścił...
Wszyscy od Niego odeszli

POEZJA Ks. Tadeusza Waldemara Krausa
wybór z Piêkno tajemnic ducha

Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu 2007r.
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Gdzie są ci, którym dobrze czynił,
 Karmił, pocieszał w smutku, uzdrawiał?
Uczeń Judasz Go zdradził,
 Piotr trzykrotnie się zaparł
 Reszta Apostołów się rozbiegła...
 A Matka Maryja trwała
 Pod krzyżem do końca...

Wszystko się sprzysięgło
 Przeciwko Chrystusowi...
 Wszyscy Go opuścili - i martwa natura
 nawet słońce nie dało światłości swojej
 Boże mój, czemu żeś Mnie opuścił"

Bracia, Siostry
Kroczmy w codzienności trudach
Drogą krzyża do ostatecznego celu
 Przebacz Panie Ludowi Twojemu
Przez Boleść Matki Twej
 Pod krzyżem stojącej do końca
 Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

piąte słowo

„A gdy się wszystko wykonało,
 Rzekł - Pragnę"
 (Jan 19, 30)

Ciało i dusza stanowią naturę człowieka
Ciało jest siedliskiem naszych ludzkich
Słabości bólów i cierpień
Gdy się przybliżyło na Golgocie konanie
Ciała wyrzekł Chrystus: Pragnę...
Ogień czuję w swym łonie -
„I dali żółć na pokarm mój
A w pragnieniu Moim
Poili mnie octem"(Ps. 68)

Wznieśmy do Boga oczy
 Wyciągnijmy ku Niemu ręce
 I wołajmy - „Pragnę" spełnienia Woli
 Ojca Przedwiecznego

Pragnę by wszyscy
Stali się apostołami
Chrystusowej nauki
O miłości Boga i bliźniego...
Pragnę by Chrystus zamieszkał
W sercach i domach naszych

Przebacz Panie Ludowi Twojemu
 Przez Boleść Matki Twej
 Pod krzyżem stojącej do końca
 Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

szóste słowo

„Jezus tedy gdy wziął ocet
Rzekł: Wykonało się"
 (Jan 19, 30)

Chrystus fałszywie oskarżony

Na śmierć skazany, do krzyża przybity
Straszliwie boleje, kona, umiera
A kiedy męka Chrystusa
Dochodzi do szczytu
Kiedy miłość posuwa się
Do najwyższych granic
Jezus w agonii woła „Wykonało się"

Tymi słowami potwierdził
Swój testament na krzyżu
Z ran Chrystusowych
Jakby przez siedem źródeł (przez św. Sakramenty)
Spływa Łaska Boża do naszych dusz
Ojciec Niebieski zostaje przebłagany
Człowiek zbawiony a Misja Chrystusa spełniona
Gdy z Jezusem i Jego nauką żyć będziemy
W stosownym czasie w chwilach najcięższych
Zawołamy: „Wykonało się"
O idę już ku Tobie - oto jestem Panie...

Przebacz Panie Ludowi Twojemu
Przez Boleść Matki Twej
 Pod krzyżem stojącej do końca
 Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie

siódme słowo

„A Jezus głosem wielkim zawołał:
Ojcze w ręce Twoje polecam Ducha Mojego
A to rzekłszy - skonał"
 (Łuk. XXIII - 46)

„A oto zasłona kościelna
rozdarła się na dwie połowy
 Ziemia zadrżała a skały popękały
 A setnik i ci co z nim byli
 Zlękli się bardzo wołając:
 „Zaiste Ten był Synem Bożym..."

Miłość Boga wypełnia ludzką istotę
 Bez Boga niczym jesteśmy
 „Bóg mój i wszystko"
 Łączność z Bogiem w twym życiu
 Połączy nas z Nim przy śmierci...

W południe ciemności zaległy całą krainę
Około godziny trzeciej
Zawołał Pan Jezus głosem rozpaczy:
„ELI, ELI LAMMA SABACHTANI"
„Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?"
Oto zawisnął między niebem i ziemią
Bogu Ojca Ducha oddaje
I strumień krwi na ziemię wylewa
Oto dokonały się proroctwa o Mesjaszu
Dokonała się Męka Pańska
Dokonało się Dzieło Miłosierdzia Bożego

Przebacz Panie Ludowi Twojemu
Przez Boleść Matki Twej
 Pod krzyżem stojącej do końca
 Ciebie prosimy - wysłuchaj nas Panie
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(s.81-83)
Chleb anielski
i kielich zbawienia wezmê

Kielich ofiarny przed Tobą widnieje
Promienny, inkrustowany, tajemny
Jak konstelacje rozsiane na niebie
Co w sobie przyszłość ludzkości kryją

Kielich Miłości na pożegnanie
Pan Jezus w Wieczerniku błogosławił
W nim wino z goryczą zmieszane
I łzy gorące na Jego rozstanie...
A kłamstwo, obłuda i zdrada
Na dno kielicha - opadły...

Niczem są skarby - srebro i złoto
Kiedy serce w bólu i rozstroju
Kiedy ronisz łzy gorące...
Kiedy ciągle dusi żal

Im piękniejsze kwiecie róż
Ono większe kolce ma...
Mówiącego prawdę nienawidzimy,
Kłamstwem i zdradą pogardzamy
Podobno - jesteśmy sprawiedliwi?

Ojcze, odejmij od nas codzienności bóle
Poprzez Miłosierdzie Boże aby burze
W duszy naszej uciszone zostały - prosimy...
„Kielich Zbawienia wezmę"
Winnym napojem - napełniony
Symbolem oddania i poświęcenia
W nim tajemnica miłości ukryta

W ciężkich godzinach bólu
W chorobie i pełnej rezygnacji
Nie raz, nie dwa - pić trzeba
W promieniach Twojej dobroci
Nasza osłona i ukojenie

Żeś z ludem ten Kielich podzielił Ojcze!
Niech się dzieje Twoja wola
Z głębiny serca wołamy
Miłosierdzia Twojego nam trzeba

Po spożyciu tej goryczy winnej
Pusty Kielich pozostał w przeznaczeniu
I gorąca w sercu wiara
Cuda czyni tam - gdzie zwątpienie
Góry przenosi - w nagłej potrzebie
Pozostały jeszcze słowa zapewnienia
O Miłosierdziu Bożym - bez granic

Chryste Panie, Kiedy gorycz z winem
Człowiekowi pić przypadnie
Kiedy męczy, dusi wspomnień żal
I nie ma od tego odwrotu
Jeśli jest w tym - Wola Twoja
Niech się nad nami wypełni
Bez cierpienia, nie zaznasz uleczenia
Ukojenia serca ani Ducha
Za grzech - przypadnie zapłata...
Dwa metry ziemi dla ciała i Krzyż
Niekiedy kamień grobowy... ciężki

Dla drugich co w wierze odeszli
Pozostała w Chrystusie Nadzieja
„Kto wierzy we mnie
Ten chociażby umarł - żyć będzie..."
I wypełni się przeznaczenie...
Chwalebne Zmartwychwstanie

Nad Kielichem srebrzystym
W środku złotem pozłoconym
W Nim tkwi nadzieja - życia los
Więc śpiewajmy wzniosłe hymny
Aby rany w sercach ludu
I krzyk czułej - misternej duszy
Wciąż uciszał Miłosierny Pan

                  Cleveland, West Farmington, Ohio
25 stycznia 2006

(s. 392-394)
Królowa Podgórza

Stoi Jodła na poboczu Góry Parkowej
Nad potokiem, przy mosteczku betonowym
Na alei spacerowej zwanej „Ścieżką zdrowia"
Tam od gminy i księgarni przy każdej niedzieli
Miejscowi mieszkańcy niekiedy turyści, kuracjusze
Tą ścieżyną, bo na skróty do Kościoła śpieszą

I tak od przełomu Dwudziestego Wieku
Dostojna Jodła przy mostku wita każdego.
Sosny, świerki i jodełki jałowcem ozdobne
Wyniosłe pod niebo balsamem pachnące
W słońcu jaśniejące melodią szumiące
Ceglasta kora i sęki ociekłe żywicą odurzające
I pogórze błyszczące pod księżyca blaskiem.

Pomiędzy drzewami pod pniami przy ziemi
Dywan liściasty i kwiecie się ściele
Zdobny w leszczynę, krzewy bzu czarnego, kalinę,
Trochę jarzębiny niżej borówki - jagody i paprocie
Wszędzie pnie się jeżyna obok maliny i poziomki...
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Podściółka i flora pięknych gór: Parkowej, Gloriety ...
Przedziwnej i aż do wzgórz dukielskich
I góry Cergowej i krynicznych wód Jasiołki,
Szpilkowym aromatem płuca ożywia...

Igły i liście pod zwałami śniegów
Po fermentacji i procesie w mikroelementy
Mineralizacji jodowo-bromowej i w borowinę
By poprzez kąpiele - okłady termiczne
Leczyć w anatomii schorzenia, urazy...
I moc innych cierpień fizjologicznych
By po kuracji o własnych siłach wracali do domu.

Jodło rozłożysta, na wzgórzach urodziwa
Swoją wyniosłością dumą jesteś obleczona
W blaskach podniebnych zórz panujesz
Wczesnym rankiem o wschodzie słońca - zauroczona
Cieszysz się długim żywotem na łonie natury
Jeden tylko dąb - twój kuzyn barczysty
Ciebie przeżył o kilka set lat dłużej...
Ty jedyna, nad resztą drzewostanu tu panujesz
U stóp dębów, ich powinowatych buków, klonów
Jesionów i szwagrów - modrzewia i cisów,
Stryjeczne siostrzyce topole, osiki i brzozy
I dwa tuziny innych gatunków - kuzynów
W całość zamykają drzewostan pogórza, ich urodę.

Uzdrowisko Iwonicz adorują rozległe wzgórza
A pod Duklą w przełęczy spogląda ku nam z dumą
Najwyższa - u podstawy największa Góra Cergowa.
O szumie pachnący eliksirem - jodo-bromowych borów
Wody mineralne górskie Iwonicza, Rymanowa...
Przedziwna „Bełkotko” z naftusią dla zdrowia
„Excelsiorze” - coś w lecznictwie dla pokoleń
Przywracał ostatnią nadzieję - zdrowie...
Przepiękne Sanatoria, Stare Łazienki i Zakłady
Przyrodolecznicze... dostępne, przytulne Pensjonaty,
„Przedziwne” zabiegi borowinowe minionego wieku,
Cudami słynące... przyjechał o kulach-
Powracał do domu w pełni zdrowia...

Ogromny to był dorobek minionego wieku
Za wielki trud pracy zasłużyli na pamięć
Drobne Zakłady Usługowe, Sklepiki i Gastronomie
I wszystkie Spółdzielnie i prywatne Pensjonaty.
Bardzo przykro... o młodzieży zapomniano
W pięknym Zdroju zabrakło DOMU KULTURY...

                             Cleveland, 8 lipca 2001

Dziesiêæ lat temu,
2 kwietnia 2005 r.

o godz. 21.37,
odszed³ do Domu Pana

Papie¿ Jan Pawe³ II

Papież Jan Paweł II dziesięć lat
temu odszedł w przeddzień święta Mi-
łosierdzia Bożego - tego święta, które
sam ustanowił

Żegnaliśmy Papieża z wielkim żalem,
ponieważ odchodził po 26 latach pon-
tyfikatu pełnego nauczania i własnego
przykładu jak żyć w zgodzie z sumie-
niem i na chwałę Bogu.

Chociaż był to czas oktawy świąt
wielkanocnych, to byliśmy smutni i za-
płakani, bowiem straciliśmy prawdziwego Ojca. Wszyscy, nie
tylko my Polacy, wszyscy  ludzie Kościoła i świata.

Należy przypominać, jak smutno było wówczas w Rzymie
na placu św. Piotra, jak było smutno na placach polskich miast,
jak było smutno nam tu w Iwoniczu.

Swoim licznym uczestnictwem osób dorosłych, młodzieży
i dzieci w zorganizowanym „Białym Marszu” i wspólną modlitwą
prowadzoną przez proboszcza ks. prałata K. piotrowskiego Iwoni-
czanie dali wyraz głębokiej wiary i smutku a zarazem chwały  na-
szemu Ojcu Świętemu Papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II.

Wgłębi serca, co się potem objawiło przy pogrzebie Jana
Pawła II, byliśmy przekonani o Jego świętości. W całym Jego
życiu, w zjednoczeniu z Bogiem, w modlitewnym skupieniu, kon-
templacji wyczuwaliśmy najgłębszy wymiar Jego świętości.

25 marca 2005 r. Jan Paweł II uczestniczył w ostatniej
w swoim życiu drodze krzyżowej. Papież, który od początku
swojego pontyfikatu przez wszystkie lata przewodniczył nabo-
żeństwu, także tym razem mimo ciężkiej choroby chciał w nim
wziąć udział. Nie mogąc oso-
biście być w Koloseum, ze
swojej kaplicy prywatnej, za
pośrednictwem telewizji, łączył
się duchowo w modlitwie
z tymi, którzy odprawiali dro-
gę krzyżową. Camillo Ruini,
który przewodniczył nabożeń-
stwu, odczytał przesłanie Ojca
Świętego i przez pierwsze dwie
stacje niósł krzyż. Przy XIV
stacji Jan Paweł II wziął krzyż
w swoje ręce i objął go, co zo-
stało ukazane całemu światu
za pośrednictwem telewizji.
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1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia
Bożego, o godz. 10, na placu św. Pio-
tra w Rzymie, rozpoczęły się uroczy-
stości beatyfikacyjne Jana Pawła II.
Nabożeństwo prowadził papież Bene-
dykt XVI, uroczystą mszę koncelebro-
wało kilka tysięcy kardynałów, arcy-
biskupów i biskupów z całego świata.
Było to ukoronowanie trwającego za-
ledwie sześć lat, najkrótszego we

współczesnych dziejach Kościoła, pro-
cesu beatyfikacyjnego. Odbył się on z
zachowaniem wszystkich obowiązują-
cych kościelnych procedur, a jedynym
przywilejem jakim obdarzono papieża-
Polaka był fakt, że w jego przypadku
zastosowano „szybką ścieżkę” - nie
musiał oczekiwać w kolejce ponad ty-
siąca kandydatów do wyniesienia na
ołtarze.

27 kwietnia 2014 w Niedzielę Mi-
łosierdzia Bożego papież Franciszek
przy koncelebrze emerytowanego pa-
pieża Benedykta XVI odprawił na pla-
cu Św. Piotra mszę świętą kanoniza-
cyjną papieży Jana XXIII i Jana Pawła
II. W uroczystości uczestniczyło wie-
le zagranicznych delegacji, w tym tak-
że z Polski.

5 lipca 2013 papież Franciszek
wydał dekret w sprawie cudu za
wstawiennictwem bł. Jana Pawła II.
Cudem tym, jak poinformował ks. Fe-
derico Lombardi, jest zatwierdzone
przez lekarzy i teologów z Kongrega-
cji Spraw Kanonizacyjnych i niewy-
tłumaczalne z punktu widzenia me-
dycznego, uzdrowienie kobiety z Ko-
staryki, Floribeth Mora Diaz cierpią-
cej na nieoperacyjnego tętniaka mó-
zgu. Kobieta, oglądając beatyfikację
Jana Pawła II, zaczęła do niego się
modlić, po czym doznała nagłego
uzdrowienia.

30 września 2013 odbył się konsy-
storz na którym papież Franciszek
ogłosił dzień 27 kwietnia 2014 (tj. Nie-

dziela Miłosierdzia Bożego) jako datę
kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII

Rok 2015
- Rokiem Jana Pawła II

Sejm RP uchwalił, że rok 2015 bę-
dzie Rokiem Jana Pawła II. Posłowie
zgodnie przyjęli uchwałę „w poczuciu
moralnego obowiązku i głębokiego sza-
cunku wobec postaci, która wywarła
tak znaczący wpływ na losy nie tylko
naszego narodu, ale i całego współ-
czesnego świata”.

Sejm podkreśla w niej ogromne
zasługi i zaangażowanie Jana Pawła
II „w proces odradzania się niepodle-
głości naszej ojczyzny oraz ogromny

wkład w propagowanie
uniwersalnego przesłania
o godności i prawach
człowieka na zawsze po-
zostaną w naszej pamię-
ci”. Jego życie było świa-
dectwem wiary dla milio-
nów ludzi na całym świe-
cie, a bolesne odejście
zjednoczyło wszystkich
Polaków niezależnie od
wyznania i poglądów” –
podkreślają posłowie.

W uchwale przypomi-
nają również, że w kwiet-
niu 2015 r. przypada 10.
rocznica śmierci i pierw-
sza rocznica kanonizacji
„wielkiego Polaka, Ojca
Świętego Jana Pawła II”.
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Kościół Polskokatolicki wyodręb-
nił się w 1951 r. ze struktur istniejące-
go w II Rzeczypospolitej Polskiego
Narodowego Kościoła Katolickiego.
Władze PRL przejęły całkowitą kon-
trolę nad nowym odłamem wyznanio-
wym. Mianowały biskupów, kierowa-
ły polityką kadrową i finansowały całą
działalność organizacyjną. Kościół Pol-
skokatolicki organizował nabożeństwa
dziękczynne z okazji 22 lipca, wysyłał
do władz listy gratulacyjne z okazji
świąt państwowych, wydawał listy
potępiające kard. S. Wyszyńskiego. W
zamiarach władz komunistycznych
miał być namiastką kościoła narodo-
wego i z biegiem czasu zastąpić Ko-
ściół Rzymskokatolicki w Polsce.

Po 1989 r. Kościół Polskokatolicki
starał się zerwać z wizerunkiem Ko-
ścioła reżimowego. Obecnie posiada 3
diecezje; warszawską, wrocławską
i krakowsko-częstochowską; 12 deka-
natów, 80 parafii, 1 biskupa, 82 duchow-
nych czynnych, 10 emerytów i 21 432
wiernych. Najwyższym organem jest
Synod Ogólnopolski, zaś w okresie mię-
dzy synodalnym- Rada Synodalna z sie-
dzibą w Warszawie. Jeden z dwunastu
dekanatów (podkarpacki) swoim
skromnym zasięgiem nakłada się na
Województwo Podkarpackie pięcioma
parafiami: w Sanoku, Bażanówce, Jać-
mierzu, Łękach Dukielskich i w Jast-
kowicach pod Stalową Wolą.

W celu zrozumienia odrębności
Kościoła Polskokatolickiego w RP
względem Kościoła Rzymskokatolic-
kiego, należy sięgnąć do pierwotnego
korzenia tego pierwszego. Kościół
Polskokatolicki wywodzi się z religij-
nego nurtu powstałego w Stanach
Zjednoczonych Ameryki na przełomie
XIX i XX wieku. W 20 latach XX wie-
ku został przeszczepiony na tereny
Rzeczypospolitej Polskiej. Powstanie
tego nurtu wiąże się z falą emigracji
polskiej do Stanów w XIX wieku (z tą
falą emigrowali również nasi iwonic-
cy rodacy), w wyniku nieporozumie-
nia między Polakami i ich duszpaste-
rzami a hierarchią Kościoła Rzymsko-
katolickiego, zdominowaną tam przez
Irlandczyków i Niemców. Sprawę

KOŚCIÓŁ  RZYMSKOKATOLICKI
I  KOŚCIÓŁ  POLSKOKATOLICKI  W  RP

RÓWNOZNACZNOŚĆ CZY ODRĘBNOŚĆ?
przesądziły także amerykańskie prze-
pisy prawno-administracyjne, odnoszą-
ce do związków wyznaniowych. W
1873 r. powstała pierwsza tzw. nieza-
leżna polska parafia w stanie Viscon-
sin, ekskomunikowana przez Rzym
dwa lata później. Po tej samej linii
(odejścia od jedności z Kościołem
Rzymskokatolickim) poszły kolejne
ośrodki duszpasterskie dla Polaków;
najsilniejsze w Chicago, Buffalo i
Scranton. W 1898 r. tworzący się ośro-
dek wyznaniowy przyjął nazwę Ko-
ścioła Polskokatolickiego. Przez kolej-
ne lata, obie strony czyniły starania
zmierzające do pojednania i zjednocze-
nia. Przekreślił je w 1904 r. I synod
polskich parafii niezależnych, zrywa-
jąc wszelkie stosunki z Kościołem
Rzymskokatolickim i odrzucając przy-
jęte przez I Sobór Watykański orze-
czenia dogmatyczne o najwyższej wła-
dzy papieża w Kościele i jego nieomyl-
ności w sprawach wiary. Głową swo-
jej wspólnoty w sprawach wiary sy-
nod ustanowił biskupa wybieranego
dożywotnio przez swoje gremium.

Tzw. wielka rada miała stanowić
władzę wykonawczą. II synod nowe-
go związku w 1909 r., dokonując zjed-
noczenia polskich parafii niezależnych
przybrał na kontynencie amerykańskim
nazwę Polskiego Narodowego Kościo-
ła Katolickiego. Na III synodzie w 1914
r. główną postacią był bp Hodur (od
jego nazwiska do PNKK przylgnęła
popularna nazwa –hodurowcy), który
opracował wyznanie wiary. W 1921 r.
odbył się IV synod, który uznał chrzest
i bierzmowanie za jeden sakrament;
ustalił, że spowiedź uszna obowiązuje
dzieci  i młodzież do 18 roku życia, dla
dorosłych jest dobrowolna. Równocze-
śnie przyjął formułę spowiedzi po-
wszechnej (podobnie jak u protestan-
tów). Odrzucona została nauka o ist-
nieniu piekła i szatana oraz o wiecznym
potępieniu. Zniesiony został celibat.
Zostało obrane godło PNKK; otwarta
księga Pisma Świętego, nad nią słoń-
ce, po lewej stronie krzyż, po prawej
gałązka palmowa oraz dewiza „Praw-
da, Praca, Zwycięstwo”.

W Polsce początek Polskiego

Narodowego Kościoła Katolickiego
wiąże się z erygowaniem pierwszej pla-
cówki charytatywnej w 1920 r. na te-
renie Krakowa. Pierwsza parafia na-
rodowa powstała w 1921 r. w Baża-
nówce pod Sanokiem. Powstające (nie-
zbyt liczne) parafie narodowe przed II
wojną światową i po jej zakończeniu
podlegały PNKK w Stanach Zjedno-
czonych. Władze PRL w 1946 r. uzna-
ły prawną jego obecność  Polsce.

W 1951 r. grupa duchownych
PNKK, współpracująca z UB przeję-
ła kontrolę nad całością. Ówczesny
biskup narodowy został uwięziony
i zamordowany. Uwięziono również
jego współpracowników. Ogólnopolski
zjazd kapłanów PNKK, pod presją
władzy ludowej zadecydował w 1951
r. o odłączeniu PNKK w Polsce od
struktur w Stanach Zjednoczonych i
utworzeniu niezależnego Kościoła
Polskokatolickiego w RP. (Zob. En-
cyklopedia Katolicka, Lublin 2011, t.15,
kol.1322-1328.)

Tak zamyka się historyczny krąg
odnoszący się do dziejów tzw. polskich
narodowych katolików. Na jego tle
można wysnuć następujące wnioski:

- nie każda wspólnota religijna (tak-
że jej członkowie, czy duchowni) uży-
wająca w swojej nazwie określenie
„katolicki”, mieści się w strukturach
Kościoła Rzymskokatolickiego;

- osoba duchowna, przedstawiają-
ca się jako „kapłan katolicki”, winna
pogłębić swoją tożsamość określenia-
mi: kapłan Kościoła  Rzymskokatolic-
kiego, kapłan Kościoła Polskokatolic-
kiego w RP, czy kapłan Polskiego Na-
rodowego Kościoła Katolickiego.

Powyższy wymóg nie jest formą
piętnowania kogokolwiek, ale (jak się
to dzisiaj zwykło mówić) we współ-
czesnej pluralistycznej rzeczywistości
wyznaniowej, niech sprawa wątpliwa
wiąże się z przejrzystą prawdą. Po-
trzebna jest ta prawda zwłaszcza ka-
tolikom rzymskim, by mniejszość ka-
tolików narodowych pośród nas, nie
rozmywała nam właściwego pojmo-
wania Kościoła Rzymskokatolickiego
i naszej w nim obecności.

        Ks. Zbigniew Głowacki
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AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Styczeń 2015
Konkurs Szopek Bożonarodze-

niowych
Szopka Bożonarodzeniowa sięga

swoimi początkami XIII wieku i zwią-
zana jest ze Św. Franciszkiem. Jego
szopka została po raz pierwszy zbu-
dowana w 1223 roku, w grocie koło
Greccio. Z zakonem franciszkańskim
związany jest rozwój szopek na świe-
cie. To właśnie franciszkanie pielęgno-
wali tradycję przedstawiania Świętej
Rodziny. Od 15 lat Starostwo Powia-
towe w Krośnie organizuje Między-
narodowy Konkurs Szopek Bożona-
rodzeniowych, którego finał odbywa
się w Muzeum Historycznym w Du-
kli. W tym roku, uczniowie naszej szko-
ły: Barbara Janusz, Natalia Raś, Okta-
wian Froń i Tomasz Jaracz przygoto-
wali 3 szopki, używając do ich wyko-
nania różnych materiałów, np. maka-
ronu, pierników, drewna, sznurków,
orzechów, popcornu, zboża. Spośród
wszystkich prac, w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych, jury konkursowe
przyznało II miejsce Tomaszowi Ja-
raczowi – uczniowi kl. I TŻ.

Nagrody rzeczowe oraz dyplomy
wraz z najlepszymi życzeniami w imie-
niu organizatorów, przekazali - staro-
sta krośnieński Jan Juszczak, wicesta-
rosta Adolf Kasprzyk, urzędujący czło-
nek Zarządu Powiatu Aleksander
Mercik, członek Zarządu Powiatu Sta-
nisław Józefczyk oraz zastępca wójta
gminy Korczyna Janusz Pojnar i za-
stępca wójta gminy Chorkówka Da-
riusz Bator. Finał konkursu, który odbył
się dnia 5 stycznia 2015r., utrzymany
był w klimacie świątecznym, którego
dopełnieniem był obrzęd kolędniczy w
wykonaniu Zespołu Ludowego „Kom-
bornia”. Dziękujemy naszym uczniom
za to, że swoją postawą chcą podtrzy-
mywać tradycję Świąt Bożego Naro-
dzenia, których nieodzownym elemen-
tem jest Szopka Betlejemska.

Hej kolęda, kolęda ...
Święta Bożego Narodzenia to ma-

giczny czas, na który czekamy z nie-
cierpliwością. Kojarzy się on z opłat-
kiem, wieczerzą wigilijną i kolędowa-

niem. Taka niepowtarzalna świątecz-
na aura towarzyszy także organizowa-
nemu rokrocznie przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Iwoniczu Zdroju Gmin-
nemu Konkursowi Kolęd, Pastorałek
i Tradycji Bożonarodzeniowych.

W bieżącym roku odbył się on po
raz szesnasty 14 stycznia 2015r. w
Domu Ludowym w Iwoniczu. Wzięły
w nim udział reprezentantki naszej
szkoły. Trio w składzie: Barbara Szu-
mańska, Kinga Sobiecka, Patrycja Do-
maradzka (kl. I LO) zajęło w swojej
kategorii wiekowej II miejsce, nato-
miast Monika Konik (kl. I TŻ) - trze-
cie.  Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów artystycznych! 

SPORT:
Wygrana siatkarek
W dniu 13.01.2015r. ZSP nr 2

w Dukli był organizatorem powiato-
wej Licealiady w piłce siatkowej
dziewcząt. W zawodach wzięło udział
pięć szkół ponadgimnazjalnych z powia-
tu krośnieńskiego: MZSP z Miejsca Pia-
stowego, LO z Jedlicza, ZSP z Ryma-
nowa, reprezentacja naszej szkoły oraz
gospodarz zawodów ZSP nr2 z Dukli.

Nasze dziewczęta po wygraniu
swojej grupy i meczu półfinałowego,
w finale spotkały się z drużyną MZSP
z Miejsca Piastowego. Od pierwsze-
go do ostatniego gwizdka nasze dziew-
częta kontrolowały przebieg meczu
i pewnie wygrały go 2:0, tym samym
po raz kolejny mogły cieszyć się ze
zdobycie I miejsca w powiecie. Zwy-
cięstwo daje naszym dziewczętom
prawo startu w zawodach rejonowych,
które odbędą się po feriach. Zwy-
cięską drużynę, którą prowadzi p.
Marek Rygiel tworzyły:

Kinga Szajna kl. II. LO
Patrycja Dudzińska kl. IIILO
Klaudia Litwin kl. IIILO
Gabriela Konik kl. IIILO
Kinga Kinel kl. IIILO
Agnieszka Sowula kl. IIILO
Gabriela Matyszczak kl. IIILO
Sabina Dąbek kl. IIILO
Beata Łopatkiewicz kl. IIITŻ

Zwycięski półfinał wojewódzki
piłkarzy ręcznych

Wielki sukces odniosła drużyna piłki
ręcznej naszej szkoły wygrywając za-
wody półfinału wojewódzkiego, które
odbyły się 19 stycznia 2015r. w Kro-
śnie.

W zawodach, w których walczo-
no o prawo gry w finale wojewódz-
kim wzięły udział najlepsze szkoły z
rejonu trzeciego obejmującego powia-
ty: Krosno-grodzki, krośnieński, jasiel-
ski i strzyżowski oraz z rejonu czwar-
tego obejmującego powiaty: sanocki,
brzozowski, bieszczadzki i leski.

Pomimo dużego osłabienia (brak
Huberta Zaniewicza oraz Mateusz Ta-
sza), nasza drużyna spisała się znako-
micie pokonując najpierw Zespół Szkół
Licealnych z Ustrzyk Dolnych 12:10,
a następnie I LO Brzozów 13:10.

 Rozgrywane mecze były bardzo
trudne i na początku nie układały się
po myśli naszej drużyny. Na początku
spotkania, zarówno z Ustrzykami jak
i z Brzozowem nasza drużyna prze-
grywała nie mogąc znaleźć właściwe-
go rytmu gry. Dopiero po około dzie-
sięciu minutach poprawiła się gra w
obronie oraz skuteczność w ataku.
Dobrze rozgrywał Jakub Malawski,
a akcje skutecznie wykańczali Kamil
Kędzior, Patryk Gniady, Jakub Skitał i
Sławomir Fortuna. W bramce kontu-
zjowanego Huberta Zaniewicza god-
nie zastąpił Grzegorz Kostycz, który
bronił z dużym wyczuciem. Drużyna
pokazała charakter, szczególnie w trud-
nym momencie gry, gdy z powodu
kontuzji boisko musiał opuścić Kuba
Skitał. Na jego pozycję został przesu-
nięty Sławomir Fortuna, który z nowej
roli wywiązał się znakomicie. Na sło-
wa uznania zasłużyli także Jakub Sko-
piński oraz Wojciech Skwara, którzy
skutecznie powstrzymywali ataki prze-
ciwnika w obronie. Całej drużynie
należą się wielkie brawa.“  To już drugi
rok z rzędu, a po raz piąty w historii
szkoły nasi szczypiorniści awansowa-
li do finału wojewódzkiego, w którym
wystąpią cztery najlepsze szkolne dru-
żyny Podkarpacia. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.
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W sadzie
Lustracje jabłoni
Marzec to dobry czas na ocenę za-

grożenia ze strony chorób i szkodni-
ków drzew i krzewów owocowych.
Warto więc w słoneczny, zimowy lub
wczesnowiosenny dzień wybrać się na
spacer do sadu i przeprowadzić szcze-
gółową lustrację plantacji sadowni-
czych, informacje zdobyte w trakcie
przeglądu pozwolą na dobre przygo-
towanie się do sezonu ochrony.

W czasie lustracji gołym okiem lub
przy pomocy lupy poszukujemy złóż jaj
zimowych przędziorka owocowca. Są
one intensywnie czerwone. Najwięk-
sze zagęszczenie jaj można zaobser-
wować wokół pąków, na granicy 2-,
3-letnich przyrostów, po ich dolnej stro-
nie. Oceniając zagrożenie ze strony
przędziorka owocowca, powinniśmy
przejrzeć drzewa, wybierając losowo
2-, 3-letnie gałęzie i obejrzeć ją pod
lupą. Jeśli złoża jaj przędziorka owo-

Nasz zespół wystąpił w następują-
cym składzie:

1. Grzegorz Kostycz III LO
2. Jakub Skitał III LO
3. Jakub Malawski III LO
4. Sławomir Fortuna III LO
5. Jakub Skopiński III LO
6. Patryk Gniady III LO
7. Wojciech Skwara III LO
8. Kamil Kędzior II LO
9. Michał Huta II LO
10. Hubert Zaniewicz II LO
11. Mateusz Wokurka I LO

Luty 2015
Kolejny sukces naszych histo-

ryków...
28 stycznia 2015 r. w Zespole Szkół

im. AK w Jedliczu odbył się Powiato-
wy Konkurs Wiedzy o Armii Krajo-
wej, który zgromadził uczniów szkół
średnich z powiatu krośnieńskiego i
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 w Krośnie. Podobnie jak w latach
ubiegłych nasi uczniowie wykazali się
bardzo dobrą znajomością tematyki,
dotyczącej Polskiego Państwa Pod-
ziemnego i Armii Krajowej.

W tym roku społeczność
uczniowską Zespołu Szkół w Iwoni-
czu reprezentowali: Sabina Dąbek
i Grzegorz Kostycz z III LO oraz Mar-
cin Rysz z II TAK/TŻ. Grzesiek po-
konał wszystkich rywali, zdobywając
pierwszą lokatę, a Sabina uplasowała
się na czwartym miejscu. Marcinowi
do zajęcia punktowanej pozycji zabra-
kło odrobiny szczęścia, ale na pewno
jeszcze o nim usłyszymy, bo jest do-
piero w drugiej klasie.

Zwycięzcy odebrali dyplomy i na-
grody rzeczowe 20 lutego 2015 r. w
czasie obchodów kolejnej rocznicy
powstania Armii Krajowej. Uroczy-
stość zorganizowali: Zespół Szkół im.
AK w Jedliczu, Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4 w Krośnie, Świa-
towy Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Krośnie i Starostwo Powiato-
we w Krośnie. W czasie spotkania
zebrani kombatanci, władze miasta
Krosna i powiatu krośnieńskiego, na-
uczyciele oraz młodzież szkolna, wy-
słuchali montażu słowno-muzycznego,
przygotowanego przez uczniów kro-
śnieńskiej „Naftówki” oraz obejrzeli

film dokumentalny pt. „Rzeczpospoli-
ta Iwonicka”. 

Uczeń naszej szkoły i laureat
pierwszego miejsca Grzegorz Kostycz
udzielił także wywiadu dla regionalnej
Telewizji Obiektyw.

Konkurs Biblijny – Ewangelia
Św. Łukasza

Dnia 25 lutego 2015r. odbył się
Konkurs Biblijny – etap szkolny ze
znajomości Ewangelii Św. Łukasza.
Test składał się w większości z pytań
zamkniętych, w którym maksymalnie
można było uzyskać 34 punkty. Troje
uczniów z największą ilością punktów
będzie brało udział w finale, który od-
będzie się w Podkarpackim Centrum
Edukacji Nauczycieli w Krośnie.

Są to:
1. Raś Natalia – kl. II TŻ -  uzy-

skała 33 punkty“2. Jaracz Tomasz -
kl. I TŻ – 31 punktów“3. Froń Okta-
wian – kl. III TMR/TPS – 27 punk-
tów.

Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia w finale Konkursu. 

Porady gospodarcze - MARZEC

cowca o średnicy powyżej 0,5 cm są
liczne, szkodnika tego należy zwalczać
przed kwitnieniem.

W czasie lustracji oceniamy rów-
nież występowanie jaj zimowych
mszyc. Jaja mszycy jabłoniowej mają
około 0,5 mm długości, są czarne,
matowe, bez połysku. Znajdziemy je
na jednorocznych pędach i odrostach
korzeniowych. Jaja mszycy jabłonio-
wo-zbożowej są owalne, czarne,
błyszczące. Szukamy ich u nasady
krótkopędów i w kątach pąków, na
starszych i grubszych gałęziach, na
pniach.

Jaja porazika jabłoniowo-babkowe-
go składane są przede wszystkim na
cienkich gałązkach, w pobliżu pąków
lub w spękaniach i zagłębieniach kory
na grubszych gałęziach. Na rozwój po-
pulacji mszyc duży wpływ mają wio-
senne warunki atmosferyczne i popu-
lacja ich naturalnych drapieżców, dla-
tego lustracje zimowe na obecność

mszyc mają charakter orientacyjny.
Lustracje należy powtórzyć w fazie
pękania pąków i fazie zielonego pąka.

Okres bezlistny jest dobry do oce-
ny występowania szkodników uszka-
dzających drewno. Zwójka korówecz-
ka i przeziernik jabłoniowiec stanowią
coraz większe zagrożenie dla drzew
uszlachetnianych na karłowych i pół-
karłowych podkładkach. Poszukujemy
ich na odsłoniętych pniach i konarach.

Objawów ich występowania szu-
kamy na podkładce - od gleby do miej-
sca szczepienia. Należy dokładnie obej-
rzeć zgrubienie podkładki i zwrócić
szczególną uwagę na pęknięcia kory
oraz miejsca wyrastania korzeni przy-
byszowych. Żerowanie zwójki koró-
weczki rozpoznamy po wystających
z otworów w korze odchodach gąsie
nic. Są one silnie oprzędzione, w kształ-
cie małych wałeczków, złożonych
z brązowych drobnych granulek. Po
oderwaniu kory odsłonimy wyjedzone
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Pod osłonami można wysa-
dzać rozsadę sałaty, którą sa-
dzimy 25x25 cm, wczesne od-
miany kapusty głowiastej w
rozstawie 40x40, kalafiora
40x50. Tak jak w przypadku
nowalijek, rozsady po posadze-
niu powinniśmy przykryć
agrowłókniną.

W czasie wzrostu wykonu-
jemy zabiegi pielęgnacyjne ta-
kie jak podlewanie czy wzru-
szanie wierzchniej warstwy
gleby, aby pozbyć się kiełkują-
cych nasion chwastów.

Przed wysiewem nasion
czy sadzeniem rozsady mo-
żemy wykonać nawożenie do-
glebowe nawozem kom-

pleksowym łatwo rozpuszczalnym w
wodzie, np. Yara Mila Complex w ilo-
ści około 0,5-0,8 kg na 10 m2. Nawóz
należy wymieszać z glebą na głębo-
kość około 10-15 cm.

Jeżeli ktoś nie posiada tunelu folio-
wego, wyżej wymienione warzywa
można wysiać i wysadzić w polu przy-
krywając je najpierw agrowłókniną, a
następnie na agrowłókninę nakładamy
folię perforowaną o 100 otworach na
1 m2.

Pod koniec miesiąca, jeżeli pogo-
da na to pozwoli, możemy do gruntu
wysiać nasiona marchwi, pietruszki
czy cebuli lub wysadzić dymkę. Wa-
rzywa te wysiewamy i wysadzamy
w rzędy odległe od siebie około 40-45
cm. Odległości pomiędzy nasionami w
rzędzie powinny wynosić dla marchwi
około 2-3 cm pietruszki 4 cm, a cebuli
około 5 cm. Dymkę wysadzamy co 5-
8 cm. Pomiędzy nasionami warzyw
długo wschodzących możemy umie-
ścić nasiona sałaty, które wschodzą
bardzo szybko. Taki sposób ułatwia
znacznie pielenie wysianych roślin
uprawnych pokazując, gdzie są rzędy.
Podane odległości pomiędzy nasiona-
mi dotyczą nasion o znanej i bardzo
wysokiej zdolności kiełkowania. Do-
bre nasiona powinny charakteryzować
się siłą kiełkowania powyżej 90%.
Nasiona wysiewamy na głębokość
około 2 cm. Na niewielkich po-
wierzchniach wysiane nasiona można
przykryć agrowłókniną lub folią per-
forowaną. Takie postępowanie powin-
no spowodować utrzymanie większej

wilgotności wierzchniej warstwy gle-
by jak również szybsze nagrzewanie
się gleby. Im bardziej korzystne wa-
runki, tym szybciej wschodzą nasiona
i tym pewniej otrzymamy plony, bez
powtórnych siewów. Takie okrycie
musi być dobrze napięte, nie powinno
leżeć luźno na glebie i falować pod-
czas wiatru, a jednocześnie powinno
być 2-3 cm nad powierzchnią gleby.
Podczas bardzo ciepłych dni nie spo-
woduje to nadmiernego nagrzewania
się gleby, a tym samym braku wscho-
dów. Zaraz po wzejściu roślin i uzy-
skaniu widocznych rzędów takie okry-
cie możemy zdjąć. Wyjątek stanowią
warzywa na zbiór wczesny, które
mogą pozostać przykryte dłużej, ale
pod poluzowanym okryciem.

W pasiece
Marzec, a w marcu jak w garncu.

Każdy pszczelarz wie, że jego pszczoły
już szukają pierwszych pożytków pył-
kowych, a pylić zaczyna jako pierw-
sza olcha i leszczyna, następnie wierz-
ba. Szczególnie wierzba iwa poleca-
na jest do sadzenia niedaleko pasiek.
Jej pyłek jest najbardziej wartościowy,
biorąc pod uwagę okres, w jakim wy-
stępuje. Zadaniem pszczelarza jest
przygotować nowe ramki pszczele
i nawlec na nie drut. Warto poczekać
jeszcze trochę z wtapianiem węzy,
którą wtopmy już pod koniec miesią-
ca. Im później ją wypakujemy, tym le-
piej taki plaster pachnie i nie wysy-
cha, co pobudza pszczoły do jej odbu-
dowywania. (przedruk)

korytarze, a w nich żółte lub żółtozielo-
ne gąsienice, do 1 cm, z ciemną głową.
W przypadku żerowania przeziernika
jabłoniowca gąsienice drążą korytarze,
najczęściej wzdłuż pni i gałęzi. Z otwo-
rów wylotowych chodników wypływają
żywica i wydaliny gąsienic. Gąsienice
przeziernika jabłoniowca są żółtawobia-
łe lub różowe, z czerwonawą głową do-
rastają do 20 mm.

Wyniki obserwacji w czasie lustra-
cji pomogą podjąć decyzję o wycina-
niu i czyszczeniu ran, w których wy-
stępują gąsienice zwójki koróweczki i
przeziernika jabłoniowca.

W warzywniku
W marcu przypadają terminy wy-

siewu warzyw wczesnych tzw. nowa-
lijek. Takie warzywa można wysiewać
w tunelach foliowych. Rzodkiewkę
wysiewamy w rzędach odległych od
siebie o 10-15 cm, w rzędzie odległo-
ści pomiędzy nasionami powinny wy-
nosić około 3 cm. Aby wcześniej uzy-
skać plon w tunelu foliowym, można
glebę z wysianymi nasionami przykryć
agrowłókniną o gramaturze 19 g/m2.
W taki sposób wysiewamy również
nasiona kopru. Z tym, że odległość
nasion w rzędzie powinna być zdecy-
dowanie mniejsza. Chcąc uzyskać
młody koperek, nasiona wysiewa się
dość gęsto, dlatego też można wysiać
je ręcznie. W taki sam sposób wysie-
wamy nasiona buraków ćwikłowych
przeznaczonych na botwinę. Odległo-
ści pomiędzy nasionami mogą wyno-
sić tak jak przy rzodkiewce.
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Galantyna z kurczaka i boczku.
Składniki:
1kg piersi kurczaka, 200g boczku

wędzonego, słoik suszonych pomido-
rów w oleju, 200g serka naturalnego,1
łyżeczka gałki muszkatołowej, mie-
szanki ziół, sól, pieprz do smaku.

Wykonanie:
Mięso  drobno zmielić, boczek po-

kroić w grubszą kostkę, dodać  serek
i przyprawy, wyrobić masę. Przełożyć
na papier, uformować prostokąt i przy
jednym boku wyłożyć wzdłuż  pomi-
dory, zwinąć roladę, boki papieru ufor-
mować w cukierka i wstawić do for-
my,wlać trochę wody i piec w tempe-
raturze 170 stopni  50 minut.

Zapiekanka z kaszy gryczanej
Składniki:
35 dag pasztetu (3 grube plastry)
4 jajka ugotowane na twardo
3 surowe jajka
5 dużych cienkich plastrów bocz-

ku (do wyłożenia keksówki)
1 średni por
1,5 szklanki palonej kaszy gryczanej
mielony kminek
sól
pieprz
masło do formy
Sposób przygotowania:
Kaszę wypłukać, zagotować 2,5

szklanki wody, posolić i ugotować ka-
szę do wchłonięcia wody. Następnie
zmielić połowę kaszy, dodać jajka,
pasztet oraz pokrojony w cienkie pla-

Pokaz żywieniowy
w Kole Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu

stry por. Wymieszać, doprawić do
smaku. Foremkę keksową wyłożyć
boczkiem, nałożyć połowę masy, po-
układać połówki jajek, przykryć resztą
masy i ugnieść. Wstawić do piekarni-
ka, piec 40 minut w temp.180 stopni.
Podawać z sosem i surówką.

Ciasto czekoladowe z bananami
Składniki:
3/4 szklanki mąki pszennej tortowej
4 jaja
100 gramów gorzkiej czekolady
2 paczki budyniu czekoladowego

bez cukru (razem 80 g)
3/4 szklanki cukru
125 gramów stopionego i schłodzo-

nego masła
1,5 łyżeczki proszku do pieczenia
dodatkowo:
3 średnie banany (najlepiej średnio

dojrzałe)
2 kopiaste łyżki mąki pszennej tor-

towej
cukier puder lub polewa czekola-

dowa na wierzch
Przygotowanie:
Banany kroimy w kostkę grubości

około 1 cm, wrzucamy do miski, zasy-
pujemy mąką i delikatnie mieszamy, by
mąka obtoczyła owoce.

Czekoladę roztapiamy w kąpieli
wodnej, schładzamy do temperatury
pokojowej (ma być wciąż płynna).

Całe jaja ubijamy z cukrem na pu-
szystą masę. Następnie wlewamy
tłuszcz, wsypujemy budynie (w prosz-
ku), mąkę wymieszaną z proszkiem do
pieczenia, miksujemy wszystko do

26 lutego w domu ludowym odbyło się spotkanie robocze naszych pań zrzeszonych w kołe gospodyń
wiejskich z p.Teresą Niziołek specjalistką do spraw przedsiębiorczości wiejskiego gospodarstwa domowe-
go i agroturystyki z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego  w Boguchwale. A oto przepisy prezen-
towanych potraw:

połączenia składników, dodajemy
płynną, lecz przestudzoną czekoladę,
miksujemy na najwyższych obrotach
nie za długo, tylko do połączenia skład-
ników. Do ciasta wrzucamy obtoczo-
ne w mące banany i bardzo delikatnie,
ale dokładnie mieszamy łyżką, by roze-
szły się po całości ciasta.

Tortownicę o średnicy 24 cm lub
kwadratową blaszkę o boku 24 cm wy-
kładamy papierem do pieczenia, wyle-
wamy ciasto, wyrównujemy po-
wierzchnię.Wkładamy do piekarnika
nagrzanego do 180 i pieczemy około
godziny do suchego patyczka.Po ostu-
dzeniu polewamy czekoladą lub posy-
pujemy cukrem pudrem

Keks wytrawny
Składniki:
mąka 22 dag
 4 duże jajka
sól, pieprz, przyprawa włoska, zio-

ła prowansalskie, suszone pomidory w
proszku,proszek do pieczenia 1 pełna
łyżeczka

oliwa z oliwek 100 ml
cebula 1 duża
papryka czerwona 1 duża
ser żółty 10 dag
szynka lub kiełbasa drobiowa 10 dag
Przygotowanie:
Cebulę należy drobno pokroić

i przesmażyć do zrumienienia na ole-
ju. Paprykę, ser i szynkę pokroić w
kostkę.“Jajka zmiksować z przyprawa-
mi do uzyskania puszystej masy, wle-
wać strumieniem oliwę, nadal miksu-
jąc. Wsypać mąkę przesianą z prosz-
kiem do pieczenia, krótko miksować
(do połączenia składników). Dodać po-
zostałe dodatki, wymieszać łyż-
ką.“Formę keksową wysmarować
tłuszczem i wyłożyć papierem do pie-
czenia. Wyłożyć do niej ciasto, wyrów-
nać. Piec w temp. 190 stopni ok. 45
min. (do suchego patyczka). Można
podać  do zup czystych lub podać
z sosem na zimno lub ketchupem.



28   Nasza Wspólnota

Sałatka cebulowo-ananasowo-porowa
Składniki:
4cebule, 2 pory, 2łyżki oleju
Puszka ananasa w plastrach,100g słonecznika
Mały słoik majonezu, duży jogurt  naturalny,
Łyżeczka curry, łyżka cukru, sól, pieprz,
Przygotowanie:
Cebulę pokroić w paseczki, pory w krążki i poddusić przez około 10

minut na oleju. Osączyć i ostudzić. Plastry ananasa pokroić na kawałki.
Słonecznik uprażyć na suchej patelni, ostudzić. Jogurt, majonez i 3-4 łyżki
soku ananasowego zmieszać i doprawić solą, pieprzem, cukrem i curry.
Wszystkie składniki wymieszać. Można podać do zimnych mięs.

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

…są takie dni styczniowe…
Dzień Babci, Dzień Dziadka

Babcie i dziadziowie pierwszaków
są bardzo zaangażowani w wychowa-
nie swoich wnucząt, dlatego oczywi-
sta okazała się myśl, że Dzień Babci i
Dziadka należy uczcić wyjątkowo!

Dzieci z oddziałów przedszkolnych
i klas 1A i 1B zaprosiły swoje babcie i
dziadków na uroczystość z okazji ich
święta. Uczniowie pod kierunkiem
swoich wychowawczyń – Danuty
Baran, Izabeli Nycz, Anny Prejsnar i
Bożeny Lorens przygotowali bogaty
program artystyczny, na który złożyły
się: przedstawienie zatytułowane „Baj-
ka o księżniczce na ziarnku grochu”,
tańce integracyjne oraz wiersze i pio-
senki wykonywane przez solistów i całą
grupę. Nie zabrakło gorących życzeń,
pięknie recytowanych wierszy płyną-
cych prosto z serca, śpiewu piosenek,
gry na instrumentach perkusyjnych oraz
układów tanecznych. Dodatkowo dzieci
obdarowały swoich gości laurkami i
kwiatuszkami z niespodzianką. Potem
był czas na herbatkę, kawkę i ciasto,
które przygotowali rodzice. Uroczy-
stość była bardzo udana.

“Podsumowanie zbiórki zakrętek
dla Marysi z Krosna

Ile są warte plastikowe nakrętki?
Wiele osób powie, że nic. A dla cho-
rych dzieci są bardzo cenne.  Już trze-
ci rok pod kierunkiem Krystyny Bar-
gieł  zbieramy zakrętki, by pomóc
Marysi z Krosna. W tym semestrze
zebraliśmy ich około 100 kg. Gratula-
cje! Zachęcam do dalszej zbiórki na-
krętek i przynoszenia ich do szkoły.

Wszyscy jesteśmy w pełni świadomi,
że włączając się do akcji zbierania
nakrętek przede wszystkim otwiera-
my serca na potrzeby innych - uczy-
my się empatii i wrażliwości.

Spotkanie z podróżnikiem
15 stycznia w naszej szkole odbyło

się kolejne „Spotkanie z podróżnikiem”,
w którym wzięli udział zarówno
uczniowie klas I-III jak i starsi z klas
IV – VI. Tym razem uczniowie udali
się w podróż po Skandynawii. Dzięki
barwnej opowieści podróżnika i pre-
zentowanym zdjęciom uczestnicy spo-
tkania poznali m.in. Norwegię – kra-
inę fiordów, reniferów i troli, Laponię
oraz najdalej wysunięte na północ ob-
szary Europy.

Gminne zawody w tenisie stołowym
28 stycznia nasi uczniowie wzięli

udział w gminnych zawodach w teni-
sie stołowym, które odbyły się w Szko-
le Podstawowej w Lubatówce. Zawo-
dy odbywały się zarówno w kategorii
dziewcząt jak i chłopców. Przedstawi-
ciele naszej szkoły nie zawiedli i po
pasjonujących pojedynkach zajęli od-
powiednio – dziewczęta miejsce II, a
chłopcy miejsce I. Tym samym dru-
żyna chłopców będzie reprezentowa-
ła naszą gminę na zawodach powia-
towych. Gratulujemy i życzymy powo-
dzenia!

Udział uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Iwoniczu  w uroczystości
„Złote Gody”

Dnia 29 stycznia uczniowie i ab-
solwenci naszej szkoły przygotowali

program artystyczny z okazji uroczy-
stości Złotych Godów, która odbyła się
w Domu Ludowym w Iwoniczu. W
obchodach 50 – lecia zawarcia związ-
ku małżeńskiego przez liczne Pary z
terenu Gminy Iwonicz- Zdrój wzięli
udział  Burmistrz Gminy Witold Kocaj
i jego zastępca Jacek Rygiel, przewod-
niczący Rady Gminy Józef Sowiński i
przedstawiciele Urzędu oraz Ksiądz
proboszcz Kazimierz Giera.

Na początek z programem arty-
stycznym (wierszyki, piosenki i tańce)
wystąpiły przedszkolaki. Następnie
grupa uczniów i absolwentów naszej
szkoły przygotowana przez Marię
Szajna i Ewę Penar dedykowała Do-
stojnym Jubilatom bogatą wiązankę
piosenek, tańców i wierszy. Goście
mogli usłyszeć utwory: „Ocalić od za-
pomnienia”, „Wierniejsza od marze-
nia”, „To były piękne dni”, czy „Po-
zwolił los” w wykonaniu Kasi Such,
Ady Nycz i Adriana Frydrycha, Jago-
dy  Smolińskiej i Pauliny Szelc, Kingi
Kinel  i Wojciecha Nycza.  Wiązankę
znanych utworów instrumentalnych
zagrał Filip Czopowik. Piękne tańce
wykonali nasi absolwenci Joanna Tom-
kiewicz i Jakub Szybka, a narratorami
byli Wiktoria Tomkiewicz i Wiktor
Czerwieński. Szanownym Jubilatom
składano gratulacje oraz serdeczne
życzenia zdrowia i trwania w miłości.

Uczymy się zdrowo odżywiać!
Pod koniec stycznia uczniowie kla-

sy IIIa poznali zasady zdrowego
żywienia, dowiedzieli się o witaminach,
minerałach i ich znaczeniu dla nasze-
go organizmu. Poznali piramidę zdro-
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wego żywienia, znaczenie poszczegól-
nych grup produktów, w jakich ilo-
ściach i jak często po nie sięgać, pla-
nowali zdrowe posiłki, ale przede
wszystkim robili sok z marchewki, ja-
błek i pomarańczy - był pyszny. Każ-
dy mógł wypić potężną porcję soku, a
tym samym dużo naturalnych witamin,
tak ważnych zimą dla zdrowia. Dzieci
częstowały się pieczonymi jabłkami
nadziewanymi dżemem i rodzynkami,
a po degustacji stwierdzili, że taki de-
ser w zupełności może zaspokoić ape-
tyt na słodycze. Na podsumowanie
tematu dnia uczniowie pracowali w
grupach - układali puzzle „Piramida
zdrowego żywienia”. Zajęcia zakoń-
czyła lekcja wychowania fizycznego,
gdyż aktywność fizyczna w połącze-
niu z wzorcową dzienną racją pokar-
mową jest warunkiem utrzymania do-
brego stanu zdrowia. Zajęcia zorgani-
zowała Jolanta Kielar.

Uczeń naszej szkoły finalistą
Wojewódzkiego Konkursu Kura-
toryjnego z Języka Angielskiego
2015

Już po raz kolejny możemy być
dumni z osiągnięć naszego ucznia
Macieja Ćwięki, który pokonując ko-
lejne etapy Wojewódzkiego Konkur-
su Języka Angielskiego organizowa-
nego przez Podkarpackie Kuratorium
Oświaty w Rzeszowie, zdobył tytuł fi-
nalisty tegoż konkursu.

Pragniemy przypomnieć, że w
2013 r., Maciek zdobył 12. miejsce w
Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka
Angielskiego „Zebra”. W roku 2014,
Maciek odniósł jeszcze większy suk-
ces – 3. miejsce w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Języka Angielskiego
„Sowa” (opiekun Ewa Penar). Ser-
decznie dziękujemy Maćkowi za god-
ne reprezentowanie szkoły w skali
wojewódzkiej i ogólnopolskiej oraz
życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Sukces 10 D.H. „Leśna Brać”
w Harcerskim Turnieju Tenisa Sto-
łowego w Krościenku Wyżnym

Na sportowo rozpoczęli ferie har-
cerze 10 D. H. „Leśna Brać”. W po-
niedziałek 2 lutego nasza drużyna har-
cerska spotkała się w szkole w Kro-
ścienku Wyżnym, na Harcerskim Tur-
nieju Tenisa Stołowego. Turniej był

Wyróżnieni: Łukasz Stachura kl.
1b, Joanna Such kl.1b, Anna Szczu-
rek kl. 1b

W kategorii klas drugich: Wyróż-
nione zostały:

Adrianna Frodyma kl. 2b, Karoli-
na Kuliga kl. 2b

W kategorii klas trzecich:
1 miejsce zdobył - Jakub Kandefer kl. 3a
1 miejsce zdobył – Gabriel Kielar kl. 3a

Wyróżnieni: Julia Nogal kl. 3a, Ba-
sia Kielar kl.3a, Aleksandra Szajna kl.
3b, Kinga Kinel kl. 3b, Wiktoria Bulik
kl. 3b, Weronika Pietrasz kl. 3b

Wszystkim zuchom gratulujemy
sukcesów. Czuj!

Gminny Turniej Tenisa Stoło-
wego

Nasi uczniowie (z opiekunami Ewą
Rygiel i Marcinem Jasińskim) bardzo
dobrze zaprezentowali się w Gminnym
Turnieju Tenisa Stołowego, który odbył
się 4 lutego 2015r. w Lubatówce. Tur-
niej stanowił eliminacje do Powiato-
wej Olimpiady Tenisa Stołowego, toteż
najlepsi zawodnicy będą reprezento-
wać naszą gminę na Powiatowej Olim-
piadzie 21 marca 2015 roku.

Wyniki:
W kategorii dziewcząt do 13 lat:

I miejsce – Aleksandra Kielar z klasy
Va
II miejsce – Julia Gościńska z klasy
Va

W kategorii chłopców do 13 lat:“III
miejsce - Marcin Kenar z klasy VIa

Gratulujemy i życzymy sukcesów
w etapie powiatowym.

Udział 10 Drużyny Harcerskiej
„Leśna Brać”w Zlocie Drużyn Har-
cerskich Hufca Krosno z okazji Dnia
Myśli Braterskiej.

Harcerze świętują!
Uśmiechać się w czasie pogody

potrafi każdy łobuz,
Uśmiechać się w czasie deszczu -

tylko prawdziwy skaut
Gen. Robert Baden-Powell

Serdeczne życzenia z okazji Dnia
Myśli Braterskiej,“Wielkich i mniej-
szych wyzwań, Wielkich i mniejszych
sukcesów, wspaniałych przyjaźni po
drodze.

Życzy 10 DH „Leśna Brać” z dru-
żynową Krystyną Bargieł i 4 Groma-
da Zuchowa „Wesołe Pląsy” z druhną
Bożeną Lorens

skierowany do harcerzy z terenu Huf-
ca Krosna. W kategoriach wieko-
wych: harcerze i harcerze starsi zmie-
rzyli się zawodnicy z Łężan, Równe-
go, Krosna, Jaszczwi, Krościenka
Wyżnego i Iwonicza. Naszą drużynę
reprezentowało czterech zawodników.
Byli to: Wiktoria Tomkiewicz kl. VIA,
Wiktor Czerwieński VIB, Marcin Ke-
nar VIA, Miłosz Adamiak kl. VIA. Po
zaciętej walce wszystkich drużyn har-
cerskich, turniej dobiegł końca. Indywi-
dualnie w kategorii harcerzy II miejsce
zdobył Marcin Kenar i III miejsce –
Miłosz Adamiak, a w kategorii harce-
rek – II miejsce Wiktoria Tomkiewicz
(opiekun dh. Krystyna Bargieł). Wszyst-
kim naszym tenisistom serdecznie gra-
tulujemy umiejętności i sportowej pasji!!!

Co nowego w 4 Gromadzie Zu-
chowej „Wesołe Pląsy”?

Został rozstrzygnięty hufcowy kon-
kurs na „Najpiękniejszy stroik świą-
teczny”, w którym 4 Gromada Zucho-
wa „Wesołe Pląsy” zdobyła I miejsce.
W  indywidualnym konkursie na naj-
piękniejszą kartkę świąteczną brało
udział 17 zuchów (opiekun Bożena
Lorens). W kategorii klas pierwszych:
1 miejsce zdobyła - Marysia Jurczyk
kl. 1b
1 miejsce zdobył - Karol Jurczyk kl. 1b
2 miejsce zdobył - Rafał Kandefer kl. 1b
2 miejsce zdobył – Dawid Turek kl. 1b

Wyróżnieni: Łukasz Stachura kl.
1b, Kacper Kandefer kl.1b,  Anna
Szczurek kl. 1b, Szymon Turek 1b

W kategorii klas drugich: 1 miej-
sce zdobyła - Karolina Kuliga kl. 2b
Wyróżniona została:

Adrianna Frodyma kl. 2b
W kategorii klas trzecich:

3 miejsce zdobyła - Basia Kielar kl. 3a
3 miejsce zdobyła – Julia Nogal kl. 3a
3 miejsce zdobyła – Julia Rokita kl. 3b

Wyróżnieni: Kinga Kinel kl. 3b,
Wiktoria Bulik kl. 3b, Weronika Pie-
trasz kl. 3b, Jakub Kandefer kl. 3a

W indywidualnym konkursie na naj-
piękniejszą ozdobę świąteczną brało
udział 17 zuchów.

W kategorii klas pierwszych:
1 miejsce zdobył - Kacper Kandefer
kl. 1b
2 miejsce zdobył - Rafał Kandefer kl. 1b
2 miejsce zdobył - Dawid Turek kl. 1b
2 miejsce zdobyła - Marysia Jurczyk
kl. 1b
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Dzień Myśli Braterskiej to święto
przyjaźni harcerzy i skautów na ca-
łym świecie obchodzone przez nich 22
lutego w dniu urodzin założyciela skau-
tingu – Roberta Baden-Powella i jego
żony Olave St. Clair Baden-Powell.
Wszyscy druhowie są jedną wielką,
harcerską drużyną. Przekonali się o
tym uczestnicy Zlotu Drużyn Harcer-
skich Hufca Krosno. W weekend har-
cerze spotkali się w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Krośnie, by wspólnie świę-
tować, wspominać i aktywnie spędzać
czas. Na licznych uczestników zlotu
czekało wiele zadań i niespodzianek.
W piątkowe popołudnie odbył się apel
powitalny, a wieczorem zbiórka inte-
gracyjna, podczas której harcerze na-
wiązali nowe znajomości. Po kolacji
odbyły się zajęcia warsztatowe doty-
czące Prawa Harcerskiego i seanse
filmowe. Wśród atrakcji trzydniowe-
go Zlotu Hufca największym zainte-
resowaniem cieszyła się sobotnia Kro-
śnieńska Gra Terenowa po mieście i
quiz o gen. Robercie Baden-Powellu
- założycielu skautingu. W grze tere-
nowej o Krośnie nasi harcerze zdoby-
li wszystkie punkty, w których spraw-
dzili swoją zręczność, wiedzę i zarad-
ność w terenie. Po południu przyszedł
czas na spotkanie pokoleń, które dru-
żyny spędziły wspólnie z instruktora-
mi i seniorami. Wieczorem harcerze
uczestniczyli w wspólnym śpiewogra-
niu. Była to okazja do przypomnienia
wielu piosenek harcerskich i turystycz-
nych, które towarzyszą drużynom
w ich działalności. Każda chwila szyb-
ko się kończy i nasz zlot dobiegł koń-
ca. W niedzielę poranna pobudka, wiel-
kie sprzątanie, apel pożegnalny i wy-
jazd uczestników. To była dla harce-
rzy wielka przygoda. Mamy nadzieję,
że za rok spotkamy się w podobnym
albo jeszcze większym składzie.

Powiatowe Igrzyska w Tenisie
Stołowym

25 lutego w Łękach Dukielskich
drużyna chłopców w składzie: Jakub
Michalczyk VIb, Marcin Kenar VIa,
Miłosz Nycz Va (opiekun Marcin Ja-
siński) reprezentowała naszą szkołę,
a zarazem gminę w Powiatowych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Te-
nisie Stołowym. Chłopcy drużynowo
wywalczyli IV miejsce po bardzo wy-
równanej grze z drużynami z: Dukli,
Jaszczwi, Milczy i Kopytowej.

Gminny Konkurs Tańca
„TWIST”

Dnia 26 lutego 2015 r. w sali Kina
„Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju
odbył się XVI Gminny Konkurs Tań-
ca "TWIST". Był on oceniany w czte-
rech kategoriach, w tym m.in. w ka-
tegorii klas l - III oraz klas IV - VI.
Najmłodsi uczestnicy konkursu,
uczniowie klasy II b naszej szkoły –
Diana Pyter, Mateusz Nycz i Filip Ja-
kubowicz (opiekun - Liliana Welz) -
zdobyli jedno z dwóch przyznanych
wyróżnień specjalnych oraz statuetkę.
W konkursie wzięła również udział
uczennica klasy VI b Adrianna Nycz
(opiekun – Ewa Rygiel), która zdoby-
ła wyróżnienie.

Konkurs „POLIGLOTA”
w Rymanowie
W dniach 25 i 26 lutego 2015 r. w

auli Zespołu Szkół Publicznych w Ry-
manowie odbył się Międzyszkolny
Konkurs Poezji i Piosenki Obcojęzycz-
nej. W kategorii dla klas IV-VI naszą
szkołę reprezentowała Katarzyna
Such – uczennica klasy VI (opiekun
Ewa Penar) która pięknie zaśpiewała
utwór „I have a dream” zespołu Abby
i tym samym wywalczyła III miejsce.
Natomiast w dniu następnym w kate-
gorii dla klas młodszych I-III, uczen-
nica klasy IIIa Julia Zięba zdobyła

wyróżnienie i nagrodę publiczności
(opiekun Nina Hanus). Julia zaśpiewa-
ła utwór „Smile” – Sia, a jej występ
uświetniły koleżanki z klasy: Julia Ja-
sińska, Kinga Michalczyk, Alicja Zaj-
del, Julia Pniak oraz Michalina Trygar.

Oddaj zużyty telefon komórko-
wy - akcja ekologiczna

W nawiązaniu do międzynarodo-
wego Dnia Ziemi 2015 zapraszamy do
aktywnego uczestnictwa w IV edycji
ogólnopolskiej akcji ekologicznej pod
hasłem: ODDAJ ZUŻYTY TELE-
FON KOMÓRKOWY. Zebrane zu-
żyte lub uszkodzone telefony zostaną
przekazane do profesjonalnego recy-
klingu. Telefony komórkowe zawierają
metale ciężkie takie jak ołów oraz kadm
i są zagrożeniem dla środowiska natu-
ralnego, szczególnie wody i gleby. Ak-
cja zbiórki zużytych, starych telefonów
komórkowych bez baterii trwa do 15
maja. Stan techniczny telefonów nie ma
żadnego znaczenia. Telefony proszę
przekazywać do sekretariatu Szkoły
Podstawowej w Iwoniczu. Zacznijmy
porządkowanie i sprzątanie świata od
własnego biurka i otoczenia.

Papierek do papierka …aż
uzbiera się sterta! – akcja zbiórki
makulatury

W naszej szkole rusza akcja zbiór-
ki makulatury. Aby wziąć w niej udział
wystarczy zacząć zbierać makulaturę
i dostarczyć ją do szkoły. Akcja trwa
do 29 maja 2015r. Makulaturę można
przynosić dwa razy w miesiącu w na-
stępujących terminach: 11.03.2015r.,
25.03.2015r., 8.04.2015r., 29.04.
2015r.,13.05.2015r., 29.05.2015r. i po-
zostawić ją w szatni szkolnej. Prosi-
my o spakowanie makulatury, podpi-
sanie jej imieniem i nazwiskiem.

Każde zebrane 60 kg makulatury,
to uratowane 1 drzewo!!!
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