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W piątek 15 maja Ksiądz Biskup
odwiedził szkoły na terenie naszej pa-
rafii: Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy, gdzie zapoznał się z realizowanym
programem dydaktycznym i wycho-
wawczym przedstawionym przez
Pana Dyrektora Zenona Lenarta, Ze-
spół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pi-
leckiego. Księdza biskupa w imieniu
społeczności szkoły przywitał Pan
Dyrektor Zbigniew Noga - Krzyża-
nowski i uczniowie klas II. Spotkanie
stało się okazją do zaprezentowania
szkoły tak niecodziennemu Gościowi.
Szczególną uwagę Ksiądz Biskup
zwrócił na przygotowaną prezentację
o patronie szkoły Rotmistrzu Witoldzie
Pileckim. Nawiązując do życia Witol-
da Pileckiego, Ksiądz Biskup skiero-
wał słowa do wszystkich zebranych,
a szczególnie do młodych o stawianie
sobie jak najwyższych celów w życiu
i dążeniu do ich realizacji. Kolejne
odwiedziny miały miejsce w Szkole
Podstawowej im ks. Antoniego Pod-
górskiego. Pani Dyrektor Małgorzata
Jakubowicz witając Księdza Biskupa,
przedstawiła postać patrona szkoły
księdza Podgórskiego i motywy nada-
nia jego imienia Szkole Podstawowej
Iwoniczu. Uczniowie zaś przygotowali
przedstawienie pt. „Dlaczego Jan
Paweł był Wielki?” W Gimnazjum
Publicznym w Iwoniczu po przywita-
niu przez Panią Dyrektor Krystynę
Gotfryd i młodzież, Ksiądz Biskup na
prośbę uczniów udzielił cennych rad
dotyczących życia modlitwy i przeży-
wania wiary.

W godzinach popołudniowych
Ksiądz. Biskup przewodniczył uroczy-
stości pogrzebowej zmarłego parafia-
nina 19- letniego Macieja Bystronia,
sprawując Mszę św., głosząc homilię
i odprowadzając ciało na cmentarz.
Pogrzeb połączony został z planowaną
modlitwą za zmarłych parafian na iwo-
nickim cmentarzu.

Główną uroczystością w czasie
wizytacji kanonicznej parafii była

WIZYTACJA KANONICZNA
w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest przewidziana - w prawie Kościoła – wizytacja
kanoniczna. Biskup odwiedza parafię – średnio co 5 lat - jako następca apostołów, by spotkać się z wiernymi i wspólnie
przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Na wizytację przybywa zawsze jako Pasterz diecezji, by zapoznać się z sytuacją
życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego parafii. W dniach 15 i 16 maja 2015 r.
Ksiądz Biskup Adam Szal przeprowadził wizytację kanoniczną w Parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu.

Msza św., sprawowana pod przewod-
nictwem Księdza Biskupa Adama
wraz z księdzem proboszczem oraz z
ks. Markiem Zajdlem i ks. Damianem
Wierdakiem. W czasie Liturgii mło-
dzież z III kl. Gimnazjum i z Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Iwoniczu
otrzymała sakrament bierzmowania.
Po Mszy św. przedstawiciele Rady
Duszpasterskiej, Parafialnego Oddzia-
łu Akcji Katolickiej, Koła Przyjaciół
Radia Maryja, Ruchu Apostolstwa
Młodzieży, Liturgicznej Służby Ołtarza
i Dziewczęcej Służby Maryjnej przed-
stawili swoją działalność, prosząc  jed-
noczenie Księdza Biskupa o błogosła-
wieństwo na dalszą pracę. Po Mszy
św. Ksiądz Biskup spotkał się
z wszystkimi kapłanami dekanatu ry-
manowskiego. Z uwagi na to, że Iwo-
nicz był już ostatnią wizytowaną pa-
rafią w dekanacie, Ksiądz Biskup do-
konał podsumowania wizytacji kano-
nicznej dekanatu, dzieląc się swoimi
refleksjami i wskazaniami dotyczący-
mi pracy duszpasterskiej w parafiach.

W drugim dniu wizytacji - 16 maja
2015 roku Ksiądz Biskup celebrował
Mszę św. w kaplicy Sióstr Felicjanek
i wygłosił do uczestniczących w Eucha-
rystii słowo Boże. Następnie spotkał się
z podopiecznymi Domu Pomocy Spo-
łecznej, prowadzonego przez Siostry.

Ksiądz Biskup odwiedził również
mieszkańców i pracowników Domu
Pomocy Społecznej Zakonu Bonifra-

trów. Głównym punktem wizyty było
nabożeństwo majowe, podczas które-
go odśpiewano Litanię Loretańską
oraz wysłuchano pasterskiego słowa,
skierowanego do wszystkich zebra-
nych. Następnie w asyście O. Prze-
ora Michała Zięby i O. Prowincjała
Eugeniusza Kreta oraz księży z iwo-
nickiej parafii odwiedził chorych
i udzielił błogosławieństwa Bożego.
Przy okazji wizyty Ojciec Przeor
przedstawił realizowane przedsięwzię-
cia gospodarcze.

W tym dniu Ksiądz Biskup spotkał
się także na plebanii z rodzicami kapła-
nów, sióstr zakonnych i kleryków pocho-
dzących z parafii. Stało się ono okazją
do wspólnej rozmowy z Pasterzem
i modlitwy za powołanych. Następnie od-
wiedził chorą osobę w jej domu, spoty-
kając się z całą rodziną, umacniając du-
chowo i udzielając błogosławieństwa.

Ważnym punktem wizytacji było
sprawdzenie ksiąg metrykalnych i in-
nych dokumentów w kancelarii para-
fialnej, a także indywidualne spotka-
nia  z kapłanami pracującymi w para-
fii. Po ich zakończeniu odbyła się
wspólna modlitwa Liturgią Godzin.

Ufamy, że słowo Boże i pasterskie
pouczenia, jakie przyszło nam usłyszeć
od naszego Pasterza w ciągu tej wi-
zyty, stanowić będą dla każdego z nas
zachętę do jeszcze większej troski
o naszą wspólnotę parafialną, o jej du-
chowe i materialne oblicze.

Ks. Kazimierz Giera
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W Biblii termin duch (hebr. ruah,
grec. pneuma) to z jednej strony
określenie zjawiska atmosferycznego
(wicher, wiatr, sztorm), z drugiej zaś
czynności fizjologicznej (oddech,
tchnienie). Pierwsze określenie uka-
zuje siłę i moc Boga i jest symbolem
wolności, drugie oznacza łagodność,
czułość, delikatność, intymność Boga,
coś bardzo głębokiego i osobistego. Te
dwie różne, wzajemnie się uzupełnia-
jące rzeczywistości świadczą o wiel-
kim bogactwie działania Ducha Bo-
żego w nas. Bóg jak delikatny powiew
wchodzi w nasze wnętrze, ożywia
nas, daje nam tchnienie życia. To
tchnienie pochodzi tylko od Boga, On
jest jego jedynym źródłem.

Duch Pański jest obecny od sa-
mego początku, pochyla się z troskliwą
miłością nad pierwotnym chaosem
i porządkuje go, stwarzając harmonię
świata. Jest obecny w człowieku: Bóg
ulepiwszy człowieka z prochu ziemi,
tchnął w niego życie, wskutek czego
stał się on istotą żywą. Od tego mo-
mentu tchnienie Boga nosimy w so-
bie. Jak mówi Hiob: „mnie też stwo-
rzył duch Boży, tchnienie Wszech-
mocnego mnie uczyniło” (Hi 33,4).

W naszym wnętrzu jest dużo niepo-
rządku i chaosu - jak na początku dzie-
ła stworzenia. Ten bezład w nas jest
skutkiem grzechu, sprowadzonego na
cały świat przez zawiść szatana.

W sakramencie chrztu i bierz-
mowania Duch Święty, unosząc się
nad wodami naszego chaosu, przywra-
ca nam wewnętrzną harmonię
i Boży ład w naszym sercu. Dzięki tym
sakramentom kieruje naszymi kroka-
mi, oświeca nasze myśli, dodaje nam
odwagi, pomaga w podejmowaniu de-
cyzji i dokonywaniu mądrych wybo-
rów, zgodnych ze zbawczymi planami
Boga.

Duch Œwiêty w naszym ¿yciu
„Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia

jest martwą literą, Kościół jest tylko organizacją, władza - dominacją, misja - propagan-
dą, liturgia - tylko wspomnieniem, życie chrześcijańskie - moralnością niewolnika. Na-
tomiast dzięki Duchowi Świętemu Bóg jest bliski człowiekowi, Ewangelia jest mądro-
ścią i mocą życia, Kościół jest żywym Ciałem, odbijającym życie Trójcy Świętej, władza -
posługą jednania, misja - Pięćdziesiątnicą, liturgia - uobecnieniem Chrystusa, życie chrześcijańskie - prze-
bóstwione w relacjach synostwa i braterstwa” - powiedział niegdyś prawosławny patriarcha Antiochii, Ignacy
IV Hazima na temat roli Ducha Świętego w życiu współczesnego Kościoła.

Dary Ducha Świętego to skar-
by, którymi Bóg nas obdarował na
całą drogę naszego życia. Spróbuj-
my uświadomić sobie, jak wielkie
jest ich bogactwo:

Dar mądrości, który uzdalnia
człowieka do postrzegania świata i lu-
dzi oczami Boga i życia na co dzień
w świetle Bożej woli.

Dar rozumu, który daje zdolność
rozróżniania między prawdą a kłam-
stwem, między dobrem a złem.

Dar rady, czyli umiejętność sądze-
nia i podejmowania właściwych decy-
zji, zwłaszcza w sytuacjach trudnych.

Dar męstwa, czyli umiejętność
wprowadzania w czyn podjętych de-
cyzji z mocą i odwagą pomimo trud-
ności. To także wytrwałość w wierze.

Dar wiedzy, czyli znajomość Boga
i Jego woli wobec człowieka.

Dar bojażni Bożej, czyli szacu-
nek i ufność wobec majestatu Boga,
lęk przed zerwaniem więzi z Nim;
uznanie prawa i porządku Bożego.

Dar pobożności, czyli okazywa-
nie czci i wdzięczności Bogu, odda-
wanie Mu należnej chwały.

Cała ta rzeczywistość obecności
Ducha Bożego uzdalnia nas do owoc-
nego życia chrześcijańskiego i skutecz-
nego głoszenia Dobrej Nowiny współ-
czesnemu światu.

Uległość i posłuszeństwo Ducho-
wi Świętemu jest gwarantem skutecz-
nej ewangelizacji. Wystarczy być
obdarowanym Duchem Pana, być Mu
wiernym i posłusznym, by On sam
czynił z nas swoje narzędzia. Przyzy-
wajmy więc Ducha Świętego w na-
szych codziennych modlitwach, pro-
sząc o Jego prowadzenie i światło na
drogach naszego życia.

Wielką pomocą w nauczeniu się
posłuszeństwa Duchowi Świętemu jest
codzienna lektura i medytacja słowa
Bożego, gdyż On sam jest jego na-
tchnionym Autorem. Biblia jest prze-
pełniona Duchem Świętym, to Jego
mowa do nas, to Jego mądrość, która
nas leczy, formuje i wychowuje dla
królestwa Bożego. Nasza zaś modli-
twa jest przestrzenią otrzymania Du-
cha Świętego. Ojciec udziela Ducha
Świętego wszystkim tym, którzy Go
proszą (Łk 11,13) - także nam, gdy
przyzywamy Jego obecności.

Kiedy Apostołowie trwali jedno-
myślnie na modlitwie, otrzymali Ducha
Świętego jako jej owoc. Także kiedy
nas nawiedza Duch Pana, wzbudza na
początku radość, uwielbienie i wdzięcz-
ność, a następnie uzdalnia do rozpozna-
nia i przyjęcia misji i konkretnych za-
dań apostolskich. Otrzymując Dary
Ducha Świętego, każdy z nas jest we-
zwany do podjęcia trudu ewangeliza-
cji, do dzielenia się tym, co darmo do-
staliśmy, gdyż tylko wiara przekazywa-
na innym wzrasta i umacnia się.

Niech Pan nas uzdalnia do dawa-
nia świadectwa wiary współczesnemu
światu, ludziom, spragnionym prawdzi-
wej miłości i pokoju. Niech Duch Świę-
ty sprawia, by słowa Jezusa stały się
pokarmem dla serc i sumień ludzi
poszukujących sensu i mądrości życia.

ks. Jarosław Hybza MIC
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W naszej rodzimej, chrześcijańskiej
pobożności, Najświętszej Maryi Pan-
nie szczególnie poświęcony został mie-
siąc maj. Przejawem tego jest nabo-
żeństwo majowe, którego duchową
podstawę stanowi modlitwa, zwana
litanią loretańską. Litania (łać. litanea
-prośba, błaganie) to modlitwa błagal-
na, złożona z szeregu inwokacji (w tym
przypadku, pochwalnych do Maryi)
i powtarzającej się prośby o wstawien-
nictwo. Określenie loretańska - sto-
suje się od czasu skomponowania
(1575) do niej melodii, przez dyrygen-
ta chóru w słynnym włoskim sanktu-
arium maryjnym w Loreto. Jej treść,
odmawiana lub śpiewana w odpowied-
nich miejscach, nabiera szczególnej
wymowy, prowadząc do teologicz-
nych i biblijnych skojarzeń. Bez wąt-
pienia takim miejscem jest wiekowa,
iwonicka świątynia.

Kiedy w murach tego kościoła
podejmuje się wstępne inwokacje, któ-
rejkolwiek litanii, do Boga w Trójcy
Świętej Jedynego, to wtedy do wier-
nych szczególnie przemawia arty-
styczne wyobrażenie Trójcy Świętej,
wkomponowane w ołtarz główny.
Podczas litanijnych wezwań - „Świę-
ta Maryjo" - oczy i myśli biegną do
wszystkich maryjnych obrazów i rzeźb
kościoła, a jest ich kilkanaście.

Wezwania, zaczynające się od sło-
wa „Matko", łączą wiernych z wy-
mową ściennych obrazów „Pokłon
pasterzy" i „Pokłon mędrców", znaj-
dujących się na bocznych ścianach
prezbiterium, a także z sufitowym ob-
razem kościelnego przedsionka „Ofia-
rowanie Pana Jezusa w świątyni". Do
rozważania macierzyństwa Maryi
usposabiają również pozostałe obrazy
przedstawiające Ją z Dzieciątkiem
Jezus.

Wyżej wspomniane obrazy, swoją
treścią nawiązują również do kolejne-
go wezwania litanijnego, dołączonego
przez Kościół – „Matko Rodziny”.

Wezwanie „Panno" kieruje oczy
wiernych w kaplicy św. Józefa na

MAJOWE ODNIESIENIA

LITANIA LORETAŃSKA
 W  IKONOGRAFII IWONICKIEGO KOŚCIOŁA

 WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
rzeźbę „Św. Anna poucza Maryję".
„Wspomożenie wiernych" promieniu-
je z obrazu Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, który umieszczony jest na
ołtarzu kaplicy św. Krzyża (górna), ale
na czas nieustającej nowenny przeno-
szony jest przed główny ołtarz.

Szczególne bogactwo ikonogra-
ficzne, odnoszące się do Matki Bożej,
ujawnia się w iwonickiej świątyni przy
wezwaniach „Królowo". „Królowa
Anielska" patrzy na wiernych z pła-
skorzeźby głównego ołtarza. „Królo-
wa Wszystkich Świętych" widnieje na
sufitowym obrazie nawy głównej.
„Królowa bez zmazy pierworodnej
poczęta" ujęta jest w dwóch figurach.
Jedna pokaźnych rozmiarów znajduje
się z lewej strony przedsionka kościel-
nego (kruchty), druga maleńka, została
wkomponowana w wielki pająk nawy
głównej. „Królowa różańca świętego",
na pięknej płaskorzeźbie przekazuje
różaniec św. Dominikowi i św. Kata-
rzynie Sieneńskiej. Przy wezwaniu
„Królowo Polski", bliski staje się ob-
raz Pani Częstochowskiej w dawnych
sukienkach, znajdujący się  nad wiel-
kimi drzwiami świątyni oraz ten sam
motyw Matki Bożej na dużym obra-
zie, ostatnio umieszczonym w kaplicy
św. Krzyża (dawna kaplica Matki
Bożej Bolesnej).

Litanijne dopełnienie „Baranku
Boży" w świątynnej ikonografii pogłę-
bia przepiękne antepedium głównego
ołtarza, przedstawiające Ostatnią Wie-
czerzę; a także rzadko spotykane ta-
bernakulum, zamieszkiwane przez
żywego i prawdziwego Bożego Baran-
ka - Jezusa Chrystusa, obecnego
w Najświętszym Sakramencie Ołta-
rza.

Godna podziwu i wdzięczności jest
ta artystyczna i sakralna spuścizna
naszych przodków. Dzięki niej, Pełnia
Piękna - Bóg Najwyższy i Matka Naj-
świętsza przybliżają się do nas w swo-
ich niezgłębionych tajemnicach.

Ks. Zbigniew Głowacki

Ave Maria

Gdy klęczę przed Tobą,
Modlę się i składam hołd,
Weź ten dzień, uczyń go Twym,
I we mnie miłość wznieć.

Ave Maria, Gratia plena
Dominus tecum, benedicta tu.

Wszystko Tobie daję
Każdy sen i każdą myśl
Matko Boga, Matko moja
Wznieś je przed Pana tron.

Gdy klęczę przed Tobą,
Widzę Twą radosną twarz.
Każdą myśl, każde słowo,
Niech spocznie w dłoniach Twych.
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WIARA MARYI
PODTRZYMUJE KOŚCIÓŁ
Aż wreszcie nadszedł dzień zmar-

twychwstania. Niektórzy ojcowie Ko-
ścioła sugerują, jakoby Jezus ukazał
się najpierw swojej Matce. Czy tak
było naprawdę? Ewangelie milczą na
ten temat. Kto wie, być może Maryja
była Tą, wokół której gromadzili się
uczniowie, niewiasty i wszyscy ci, któ-
rzy nie wiedzieli, dokąd pójść. Może
to właśnie Ona trwała ciągle na mo-
dlitwie, czekając z wiarą i niezmąco-
nym zaufaniem na dalszy bieg wypad-
ków. Kto wie, może Jej wiara była
ostatnim przyczółkiem nadziei, że krzyż
i śmierć Jezusa to nie koniec.

Po śmierci i zmartwychwstaniu
Jezusa - gdy wyszły na jaw zamysły
serc, wiara i jej brak, zwątpienie i jakaś
trudna do opisania nadzieja - widzimy
Maryję i uczniów trwających na
modlitwie w oczekiwaniu na Ducha
Świętego. „Wszyscy oni trwali jedno-
myślnie na modlitwie razem z niewia-
stami, Maryją, Matką Jezusa, i brać-
mi Jego” (Dz 1,14). Maryja jest tam,
gdzie gromadzi się Kościół. Matka
Jezusa stała się Matką Jego Mistycz-
nego Ciała - Kościoła, wypełniając te-
stament Syna z krzyża. W osobie Jana
otrzymała pod opiekę dzieci Kościoła,
braci i siostry Jezusa. Oni z kolei otrzy-
mali Ją za Matkę, która ich wspiera,
i którą oni otaczają troską i szacun-
kiem.

Tak jak kiedyś Maryja przyjęła
Jezusa, tak teraz przyjmuje Kościół.
Jak kiedyś chroniła Jezusa, tak od tej
chwili chroni swoją matczyną opieką
Kościół. Podobnie jak w Kanie Gali-
lejskiej, tak i teraz powtarza: „Zróbcie
wszystko, cokolwiek wam powie”
(J 2,5), wypełniając misję powierzoną
Jej przez Boga. Nie wysuwa się na
pierwsze miejsce - zostawia je zawsze

Otworzyć się na miłość
Maryja – Matka Koœcio³a

Ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC

Po ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa nastąpiła cisza. Apostołowie, rozczarowani śmiercią Pana, pochowali
się w różnych miejscach, rozmyślali, dlaczego tak tragicznie wszystko się zakończyło. Piotr opłakiwał swoją
zdradę, dwaj spomiędzy uczniów postanowili uciec z Jerozolimy. A co z Maryją? Zapewne z rozdartym ser-
cem rozpamiętywała sens ostatnich wydarzeń, wspominała wszystkie słowa - od zwiastowania aż po te, które
usłyszała od Jezusa pod krzyżem.

Jezusowi. Jest w dalszym ciągu Nie-
wiastą słuchającą Boga, by przypo-
minać nam Jego wolę. Jednocześnie
jest Niewiastą słuchającą człowieka,
wrażliwą na jego najgłębsze potrze-
by, by orędować za nim przed obli-
czem Najwyższego. Uznane przez
Kościół objawienia Maryjne potwier-
dzają tę właśnie rolę Matki Pana. Stąd
Jej tytuł Orędowniczki. Odkrywając
bogactwo Jej darów i powołania, ja-
kim Bóg Ją obdarzył, Kościół odkrył
w Niej pierwszą chrześcijankę, Tę,
w której jako pierwszej wypełniła się
Ewangelia Jezusa Chrystusa.

OBLUBIENICA DUCHA
ŚWIĘTEGO
Wiele tytułów, którymi określa się

Maryję, odnosi się również do Ko-
ścioła. Jednym z najpiękniejszych jest
miano Oblubienicy Ducha Świętego.
Miłość oblubieńcza oznacza pełne od-
danie, powierzenie się osobie kocha-
nej. Podczas zwiastowania Duch

Święty zstąpił na Maryję, sprawiając,
że w Jej dziewiczym łonie począł się
Jezus Chrystus. Fakt ten mógł zaist-
nieć dzięki całkowitemu zaufaniu, ja-
kim Maryja odpowiedziała na zapro-
szenie Boga do bycia Matką Jego
Syna. Poczęcie Syna Bożego było
owocem Bożej inicjatywy i wiary
Maryi. Tak głębokie otwarcie na Du-
cha Świętego wymagało całkowitego
ubóstwa, swoistego ogołocenia się
z własnych planów i wolności od poku-
sy intelektualnego zrozumienia jednej
z największych tajemnic naszej wiary.

Owo otwarcie się na Ducha Bo-
żego towarzyszyło Maryi przez całe
życie. Maryja nigdy Go nie zdradziła
przeprowadzaniem własnych planów
czy kwestionowaniem woli Boga.
Wierność Duchowi objawiła się przez
Jej posłuszeństwo, którego apogeum
stanowiło doświadczenie krzyża Jej
Syna. Maryja dowiodła swoim życiem,
że oddając Bogu wszystko, człowiek
może otrzymać coś, co przekracza
możliwości poznawcze jego serca
i rozumu. Stała się w ten sposób zna-
kiem dla każdego wierzącego, dla ca-
łego Kościoła.

Po zesłaniu Ducha Świętego Ko-
ściół został również zaproszony do mi-
łości oblubieńczej Boga. Bóg chce, aby
w nim, podobnie jak w Maryi, realizo-
wały się Jego obietnice. Maryja jest
obrazem Kościoła, jego drogi wiodą-
cej od objawienia Bożej obietnicy, po-
przez słuchanie Dobrej Nowiny, po-
przez oczyszczający krzyż, aż po oglą-
danie chwały Zmartwychwstałego.
Całą sobą, swoją postawą, a szcze-
gólnie swoją wiarą głosi nam miłosier-
dzie Boga. Do każdego z nas mówi:
„Uczyń wszystko, cokolwiek powie ci
Jezus, a doświadczysz szczęścia, któ-
rego pragniesz i poszukujesz”.

Maryja jest znakiem wierności
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Boga, Jego troski i... zaufania, jakie
Ojciec złożył w człowieku. Jest Ona
dowodem, że ci wszyscy, którzy
przyjmą z wiarą Ducha Świętego,
otrzymanego na chrzcie, i całym ser-
cem będą poszukiwać woli Bożej, od-
najdą sens swojego życia, zrozumieją
swoją historię i doświadczą pełni ra-
dości. Przyjęcie Ducha Świętego
zmieni obraz Boga, który niejednokrot-
nie nosimy w sercu. Przestanie On być
„kimś z zewnątrz”, nieznaną postacią,
która jest zagrożeniem dla ludzkiej wol-
ności, a stanie się miłosiernym Ojcem,
czułym Opiekunem, który nie przestaje
objawiać swojej miłości i troski. Ma-
ryja swoją stałością w wierze, cierpli-
wością i oddaniem pokazuje, że nawet
gdy staniemy wobec krzy-
ża, pogrążeni w ciemno-
ściach, które nas z ze-
wnątrz otaczają, nie zgi-
niemy: Bóg przeprowadzi
nas przez nie. W ten spo-
sób spełnią się słowa
Psalmu 23: „Chociażbym
chodził ciemną doliną, zła
się nie ulęknę, bo Ty je-
steś ze mną” (Ps 23,4).

Maryja pokazuje każ-
demu wierzącemu, co
oznacza żyć według Du-
cha, stając się uprawną
ziemią, na której słowo
Boże wydaje obfity owoc.
Pokazuje, że bojaźń Boża
nie oznacza lęku przed
Bogiem, lecz jest uzna-
niem Jego mocy, zwłaszcza tam, gdzie
doświadcza się słabości. Owa słabość
nie musi wiązać się tylko z grzechem.
Może oznaczać bezradność wobec
okrutnej często rzeczywistości, wobec
świata, który sprzeciwia się Bogu,
wobec nieuchronnego przemijania
i śmierci. Wobec tego wszystkiego czu-
jemy się mali i nieważni, zdani na ła-
skę otaczających nas żywiołów. Ma-
ryja pokazuje, że Bóg nigdy nie zapo-
mniał o nas, że w tej naszej niemocy
On może objawić swoją wszechmoc,
że jesteśmy ważni i kochani, że nigdy
nie wyrzucił nas ze swego serca.

NIE BÓJ SIĘ WZIĄĆ
DO SIEBIE MARYI
(MT 1,20)
Te słowa usłyszał od anioła św.

Józef, gdy dowiedział się, że jego nowo

poślubiona małżonka Maryja jest brze-
mienna. Bezradny, zagubiony wobec
niepojętej tajemnicy, próbował rozwią-
zać po swojemu zaistniały problem,
chcąc odesłać Ją potajemnie. My
wprawdzie nie przeżywamy takich
rozterek jak Józef, a jednak myśląc
o Maryi, możemy doświadczać pew-
nych dylematów. Możemy przyjąć
wszystko to, co mówi się o Maryi, by
na końcu stwierdzić, że jest to wzór
nieosiągalny. Zestawiając Jej świętość,
czystość i wiarę z naszą grzesznością
i - często - nieuporządkowaniem, bra-
kiem zrozumienia dla Bożych planów,
ryzykujemy smutną rezygnację z wej-
ścia w relację zarówno z Nią, jak
i z Bogiem. Idąc jeszcze dalej, może-

my ulec pokusie, stwierdzając, że
świętość, która kojarzy nam się z do-
skonałością i nieskazitelnością, jest nie
dla nas. Efektem może być to, że odej-
dziemy od Źródła życia, nie kosztując
ani jednej kropli, która z niego wypły-
wa.

Błąd polega na porównywaniu się.
Próbujemy porównywać to, czego
dokonała Maryja, z naszymi „dokona-
niami”. I zawsze „wypadamy” blado,
a nawet miernie, gdyż nikt z nas nie
jest w stanie Jej dorównać. Jednak nie
o to chodzi. Każdy z nas, począwszy
od Maryi, został obdarowany przez
Boga tą samą miłością. Wszyscy
przeznaczeni zostaliśmy do życia, do
osiągnięcia chwały zmartwychwstania
wysłużonego nam przez zbawcze dzie-
ło Jezusa Chrystusa. Każdy z nas zo-
stał też obdarowany „dodatkowo”

łaskami, stosownie do swojego powo-
łania. Maryja została obdarowana
łaską niepokalanego poczęcia ze
względu na Jezusa Chrystusa, które-
go miała wydać na świat, i ze wzglę-
du na Kościół, którego stała się Matką.
My otrzymaliśmy łaski do tego, by być
ojcem lub matką rodziny, by służyć
Bogu w kapłaństwie czy życiu zakon-
nym, by spełnić określone posłannic-
two w tym świecie. W naszym naśla-
dowaniu Maryi chodzi o zwrócenie
uwagi nie tyle na to, „co” zrobiła, ile
„jak”, z jakim nastawieniem serca
i umysłu.

Nie musimy być Maryją, by zaufać
Bogu całym sercem, by Mu uwier2yć,

by słuchać Jego słowa bez
szemrań i powątpiewań.
Nie musimy być nieska-
zitelni, by Go kochać,
a przynajmniej pragnąć
z całej duszy Jego miłości.
Jego miłość i obietnice życia
wiecznego dotyczą każde-
go bez wyjątku. On szuka
nas tam, gdzie jesteśmy. Nie
ma znaczenia rodzaj pracy,
którą wykonujemy, pod wa-
runkiem, że jest ona godzi-
wa i nie służy jakiemuś złu
czy kłamstwu. Każdy z nas
może Go usłyszeć i do Nie-
go mówić. On nie gardzi
żadnym ze swoich dzieci.

Nie bój się więc przy-
jąć Maryję jako twoją Mat-
kę, jako Tę, która przyjąw-

szy miłość Boga za sprawą Ducha
Świętego, pragnie się nią dzielić, pra-
gnie wskazać drogę do jej źródła. Kto
wie, może właśnie przyjmując Mary-
ję, oddając się pod Jej opiekę, doświad-
czysz dobra, którego smaku nigdy nie
doświadczyłeś. Pociągnięty Jej przy-
kładem, poruszony Jej prostotą, po-
korą i oddaniem Bogu, zapragniesz, by
również w twoim życiu Bóg objawił
„wielkie rzeczy”.

Weź Maryję do siebie, a Ona odda
ciebie swojemu Synowi. Będąc Kró-
lową Aniołów, w dalszym ciągu pozo-
staje sobą, niczego nie zatrzymując dla
siebie, nie koncentrując uwagi na so-
bie, lecz na Bogu, którego jest Pokorną
Służebnicą

Matko Odkupiciela, z niewiast najs³awniejsza,
Gwiazdo morska, do nieba œcie¿ko najproœciejsza,
Tyœ jest przechodni¹ bram¹ do raju wiecznego,
Tyœ jedyn¹ nadziej¹ cz³owieka grzesznego.
Racz podŸwign¹æ, prosimy, lud upadaj¹cy,
W grzechach swych uwik³any, powstaæ z nich pragn¹cy.
Tyœ cudownie zrodzi³a œwiatu Zbawiciela,
Tyœ sama wykarmi³a Twego Stworzyciela.
Panno przedtem i potem z œwiata podziwieniem,
Uczczona Gabriela wdziêcznym pozdrowieniem;
Racz siê wstawiæ, o Panno, za nami grzesznymi,
Ratuj nas, opiekuj siê s³ugami swoimi.

Antyfona maryjna,
(prawdopodobnie z XI w.)
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Zwyczaje zaś wszystkich ludów
wyrażały tę radość przyjęciem urzą-
dzanym po ślubie. Tak było i w Kanie
Galilejskiej, miasteczku położonym
około 10 kilometrów na północ od
Nazaretu. Młodożeńcy zaprosili na
przyjęcie nie tylko swych najbliższych
krewnych i sąsiadów z miasteczka, ale
również Maryję i Jezusa razem z Apo-
stołami.

Możemy przypuszczać, że ci mło-
dzi mieli bogatsze serca niż kieszenie,

w pewnym momencie bowiem zabra-
kło wina. Mogli się przeliczyć, gdyż
przyjęcia weselne trwały u Żydów nie
jeden dzień jak u nas, ale zwykle przez
cały tydzień. Bez wina zaś nie wy-
obrażano sobie radosnego przyjęcia.
„Wino rozwesela serce człowieka” -
czytamy w Starym Testamencie.

Dobre i kochające oczy Maryi do-
strzegły, że słudzy coraz rzadziej i ską-
piej dolewają gościom wina do kieli-
chów, a gospodarz wesela ma zatro-
skaną minę. Zrozumiała szybko: koń-
czy się wino. Co będzie - myślała -
jeśli goście to spostrzegą i zaczną się
po cichu rozchodzić. Jaki wstyd prze-
żyje młoda para! Trzeba jakoś temu

Wesele w Kanie Galilejskiej

zaradzić. Zbliża się do Jezusa i mówi
po cichu: „Nie mają już wina” (J 2,3).

Odpowiedź Jezusa: „Czyż to moja
lub Twoja sprawa, Niewiasto?” (J 2,4),
wydaje się negatywna. A jej uzasad-
nieniem jest, że jeszcze nie nadeszła
pora czynienia cudów. Różnie tłumaczą
egzegeci tę odpowiedź. Maryja jednak,
która lepiej od egzegetów i od nas znała
swego Syna, zrozumiała bądź w tonie
tych słów, bądź w innych słowach, któ-
rych nie odnotował św. Jan Ewangeli-

sta, że prośba Jej będzie wysłuchana.
I rzeczywiście woda w sześciu olbrzy-
mich stągwiach została przemienioną
w wino, i to - wyśmienite. Starczyło
go nie tylko na kilka dni wesela. Mło-
da para, pijąc je później, wspominała z
wdzięcznością wspaniały dar, jakim
odwdzięczył się jej Jezus za zaprosze-
nie na wesele. Cud ten wzbudził po-
dziw wszystkich zaproszonych gości,
zwłaszcza zaś Apostołów. Oni, dopie-
ro co wybrani i powołani przez Mistrza
z Nazaretu, dzięki temu cudowi uwie-
rzyli w Jego posłannictwo.

Wszystkie następne cuda czynił Je-
zus, aby pomóc człowiekowi w wiel-
kiej potrzebie, jak choroba lub głód. Tu

mogło się wydawać, że nie było więk-
szej, poważniejszej potrzeby. Bez wina
można przecież żyć. Wchodziły jed-
nak w grę honor i radość dwojga mło-
dych, rozpoczynających życie małżeń-
skie. Gdyby goście zauważyli brak
wina i rozeszli się, zapraszającym by-
łoby wstyd i pozostałoby smutne
wspomnienie na całe życie. Matka
Boża i Chrystus uznali, że radość dwoj-
ga małżonków jest wystarczającą
przyczyną nadzwyczajnej interwencji.
Pierwszego cudu dokonał Jezus na
prośbę swej Matki.

Nie był to jedyny cud dokonany za
Jej wstawiennictwem. W ciągu wie-
ków ludzie, znając Jej dobre serce,
wciąż prosili Ją o wstawiennictwo. Bio-
rąc pod uwagę wielką liczbę cudow-
nych uzdrowień w Jej sanktuariach
i łask otrzymanych za Jej przyczyną,
możemy powiedzieć, że Chrystusowi
jest szczególnie miłe wstawiennictwo
Jego Matki i nasze modlitwy do Niej
zanoszone. Ona, jak mówi Litania Lo-
retańska, jest „Wspomożeniem wier-
nych” i „Przyczyną naszej radości”.

Obecnie, jak zresztą zawsze, wie-
le małżeństw przeżywa różne trudno-
ści, często o wiele większe niż brak
wina w Kanie. Najpoważniejszą z nich
jest brak wina miłości. Cóż mają oni
czynić w takich sytuacjach? Możemy
powiedzieć, że powinni zaprosić Jezu-
sa i Jego Matkę do swych domów. Co
więcej: prosić, aby byli oni nie tylko
chwilowymi gośćmi, ale stali się ich
stałymi domownikami. W Kanie taka
obecność nie byłaby możliwa, bo by-
łaby to obecność fizyczna. Teraz zaś,
dzięki częstej Komunii świętej, czyta-
niu Ewangelii i codziennej modlitwie
możemy zawsze mieć Chrystusa i Jego
Matkę w swoich domach. Nigdy nie
zapominajmy o Jej słowach z Kany,
ostatnich, jakie zanotowali Ewangeli-
ści: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie” (J 2,5).

Ks. Stanisław Klimaszewski

Zawarcie małżeństwa jest jednym z najbardziej radosnych przeżyć w życiu ludzi. Prawo Mojżesza starało
się pomóc młodożeńcom w przeżyciu tej radości. „Jeśli mąż dopiero co poślubi żonę - czytamy w Księdze
Powtórzonego Prawa - to nie pójdzie do wojska i żaden publiczny obowiązek na niego nie przypadnie, lecz
pozostanie przez jeden rok w domu, aby ucieszyć żonę, którą poślubił” (Pwt 24,5).
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Podjął je świątobliwy kapłan jezuita o. Kasper Drużbicki (1590-1662). Urodził się w Drużbicach k. Piotrkowa
Trybunalskiego, zmarł w Poznaniu. Znany w swoim czasie kaznodzieja, teolog, twórca polskiej szkoły duchowości
religijnej. Do jezuitów wstąpił w 1609 r. w Krakowie, przechodząc wszystkie stopnie formacji swojego zakonu w klasz-
torach różnych miast Polski i sprawując urzędy, łącznie z posługą prowincjała. Wzmianki historyczne wskazują, że i w
jarosławskim kolegium był kierownikiem życia wewnętrznego, przechodząc swoją trzecią probację (etap jezuickiej for-
macji zakonnej). Pobyt o. Kaspra w Jarosławiu oscyluje koło 1623 r. Wtedy to, na wiele lat przed objawieniami w Paray-
le-Monial, prawdopodobnie tu napisał on swoje dziełko o czci Serca Jezusowego - „Meta cordium Cor Jesu", wydane
drukiem w Kaliszu po śmierci autora w 1683 r. Niewielka książeczka, jakby do modlitwy przeznaczona, zawiera w sobie
całościowy wykład teologii kultu Serca Jezusowego.

Podstawy tej teologii o. Drużbicki podpierał tekstami biblijnymi i ojców Kościoła oraz mistyków chrześcijańskich. Za
przedmiot tego kultu uważał fizyczne Serce Zbawiciela, ożywione Jego najświętszą duszą i złączone z osobą Słowa.
Przypisując Sercu Jezusa całe bogactwo życia wewnętrznego Chrystusa, którego wyrazem są cnoty, wzywał o. Kasper
do modlitwy do Serca Bożego, naśladowania Jego cnót, osobistego poświęcenia i wynagradzania zniewag. Układał też
pierwsze litanie do Serca Jezusa.

Po upływie trzech wieków, podstawowy zarys teologii o. Drużbickiego znalazł się w encyklice Piusa XII „Haurietis
aąuas", wydanej w 1956 r., z okazji setnej rocznicy zatwierdzenia kultu Najświętszego Serca dla całego Kościoła.

Teologiczne rozważania o. Drużbickiego o Bożym Sercu czynione w Jarosławiu oraz osobista pobożność idąca
w tym kierunku, musiały w tym czasie przenikać do miejscowych benedyktynek, przez grube mury sąsiadującego
z jezuitami opactwa. Zewnętrznym przynajmniej tego dowodem był ołtarz Serca Pana Jezusa w świątyni mniszek.
Ufundowała go VI ksieni opactwa Anna Mniszchówna, której czas przełożeństwa w klasztorze zawierał się w latach
1741 -1743. Był to czas narastającego kultu Serca Jezusowego w całym Kościele, ze szczególnym uwzględnieniem
Polski, która na prośbę swoich biskupów, pierwsza doznała łaski święta liturgicznego Najświętszego Serca Pana Jezusa
w 1765 r., z woli papieża Klemensa XIII.

Jezuici pełnili w opactwie obowiązki kapelanów i spowiedników. Prawdopodobnie nie omijały one i o. Kaspra, który
swoją teologię o Boskim Sercu i własną pobożność mógł wtedy zaszczepiać jarosławskim mniszkom. We wspomnianej
książeczce „Meta cordium Cor Jezu” zawarł on piękną modlitwę, którą mogły odmawiać formowane przez niego jaro-
sławskie benedyktynki:

Serce Jezusa, obym Cię poznał i ukochał.
Pragnął i pożądał.
Wysławiał i w Tobie się rozpalił.
Ciebie poszukiwał i znalazł. Objął i posiadał.
Wszedł do wnętrza Twego i w Nim zamieszkał.
Do Ciebie przylgnął i nigdy rozłączonym nie został.
Zniszczał dla siebie, a w Tobie trwał na wieki.
O słodkie Serce Jezusa, wejrzyj na mnie.
Przyjmij mnie.
Pobłogosław mi.
Oczyść mnie.
Przyozdób mnie.
Uświęć mnie.
Oświeć mnie.
Rozpłomień mnie.
Rozraduj mnie.
Posiądź mnie.
Przebóstwij mnie.
Na modłę Swą przekształć mnie.
Ks. Antoni Podgórski ozdabiając iwonicki kościół Wszystkich Świętych, w głównym ołtarzu umieścił obraz Naj-

świętszego Serca Pana Jezusa, jako wizję przeżywaną przez św. Małgorzatę Alacoque w Paraly-le-Monial (1673 -
Francja).                                                                                                                      Ks. Zbigniew Głowacki

POCZĄTKI  KULTU
NAJŚWIĘTSZEGO  SERCA PANA  JEZUSA
NA  TERENIE  DIECEZJI  PRZEMYSKIEJ

CZERWCOWE  ODNIESIENIA
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DWIE RODZINY
W TARAPATACH
Na początku historii pozna-

jemy starego Tobiasza miesz-
kającego w Niniwie (dzisiejszy
Mosul w Iraku) wraz z żoną
Anną i wkraczającym właśnie
w dorosłość synem Tobiaszem.
Z kolei w Ekbatanie (w pobliżu
dzisiejszego Teheranu w Iranie)
mieszka młoda Sara ze swoimi
rodzicami, Raguelem i Edną.
Wszyscy oni są pobożnymi
Żydami uprowadzonymi przez
Asyryjczyków po inwazji na
Izrael około 721 roku przed
Chrystusem.

Obie rodziny przeżywają
poważne problemy. W Niniwie
Tobiasz zostaje ukarany za
wspomaganie swych braci
Żydów - traci intratną posadę
i pogrąża się w biedzie. Następ-
nie traci wzrok, co upokarza go
tym bardziej, że jest odtąd na
utrzymaniu żony. Natomiast
w Ekbatanie na młodą Sarę spada
przekleństwo - w jej noc poślubną
pojawia się demon, który zabija pana
młodego - i dzieje się tak siedem razy
z rzędu! Sara żyje więc w smutku
i wstydzie.

Pogrążeni w rozpaczy, zarówno
Tobiasz, jak i Sara proszą Boga, by
odebrał im życie. Bóg słyszy ich mo-
dlitwę, ale ma wobec nich inne pla-
ny. Przywodzi Tobiaszowi na myśl
znaczną sumę pieniędzy, które złożył
niegdyś u znajomego mieszkającego
w okolicy Ekbatany. Przeczuwając
rychłą śmierć, Tobiasz posyła tam
swego syna, aby je odebrał.

ANIOŁ W PRZEBRANIU
Przeszło 500 kilometrów dzielą-

Pojawiając się w Biblii, aniołowie zazwyczaj przekazują krótkie przesłanie i znikają. Zaledwie w jednym
przypadku anioł zstępuje na ziemię i pozostaje na niej przez dłuższy czas - co opisuje Księga Tobiasza. Jest
to dla nas niepowtarzalna szansa bliższego poznania anioła.

Księga Tobiasza zawiera elementy typowe dla podania ludowego: bohater, który wyrusza w podróż celem
zdobycia skarbu, dama w tarapatach, złośliwi wrogowie. Chociaż bowiem historia ta rozgrywa się na tle au-
tentycznych wydarzeń historycznych, jest ona natchnioną fikcją literacką. Element wyobraźni nie świadczy
jednak o tym, jakoby ta księga była mniej natchniona niż pozostałe. Jak to ukazał Jezus, posługując się
przypowieściami, także fikcja może z powodzeniem nieść Boże przesłanie.

Niebieski towarzysz
Św. Rafał uczy nas towarzyszyć innym na drodze wiary

cych Niniwę od Ekbatany nie było trasą
spacerową. Podróżując samotnie, zwłasz-
cza w drodze powrotnej, obciążony stosem
gotówki, Tobiasz byłby narażony na to, że
zostanie obrabowany, pobity i na wpół mar-
twy pozostawiony na drodze. Zdecydowa-
nie potrzebny był mu towarzysz podróży.

Na szczęście udaje mu się spotkać
odpowiedniego człowieka, nieznajomego,
który dobrze zna drogę. Przedstawia się on
jako Azariasz, syn Ananiasza, ale w rze-
czywistości jest aniołem Rafałem. Jednak
oba imiona, którymi się przedstawił, zawie-
rają w sobie pewną prawdę. Imię Aza-
riasz znaczy „Pan dopomógł”, a imię
Ananiasz - „Pan okazał łaskę”. Bóg już
niebawem dokona tego, o czym mówią
przybrane imiona anioła.

Rafał - Azariasz - wygląda jak zwy-

czajny młodzieniec, nie ma
skrzydeł ani aureoli, ale
wkrótce okazuje się, że jego
usługi są bezcenne.

Przechodząc przez rzekę,
młody Tobiasz zostaje zaata-
kowany przez nieznaną rybę.
Rafał radzi mu ią złapać, za-
bić oraz zachować jej żółć,
serce i wątrobę. Następnie
sugeruje, żeby zatrzymać się
na noc w Ekbatanie u rodzi-
ców Sary. Wychwala Sarę
jako „dziewczę rozsądne,
mężne i bardzo piękne” (Tb
6,12), sugerując, że jest to od-
powiednia dziewczyna dla
Tobiasza. Dowiadując się, co
spotkało jej poprzednich mę-
żów, Tobiasz z lękiem odma-
wia, Rafał jednak zapewnia
go, że wszystko będzie do-
brze.

Ośmielony słowami anio-
ła, Tobiasz prosi o rękę Sary
niemal natychmiast po przy-

byciu do domu Raguela. Pomimo
ostrzeżeń Raguela, który uczciwie
wyznaje mu prawdę o losie poprzed-
nich panów młodych. Tobiasz nalega
i umowa małżeńska zostaje nie-
zwłocznie podpisana.

KOLEJNE
NIESPODZIANKI
Wieczorem Tobiasz i Sara pozo-

stają sami w sypialni. Zgodnie z zale-
ceniami Rafała, Tobiasz spala serce
i wątrobę ryby na węglach do kadze-
nia. Zapach ryby przepędza demona,
a Rafał ściąga go i unieszkodliwia.
Tobiasz i Sara odmawiają modlitwę
i kładą się spać w błogiej nieświado-
mości duchowej bitwy toczonej w ich
imieniu.
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Historia kończy się serią
niespodzianek. Najpierw dziwią się
Raguel i Edna na widok Tobiasza, któ-
ry cały i zdrowy pojawia się na śnia-
daniu. A kiedy powraca do Niniwy
z pieniędzmi, po które go posłano,
i na dodatek z żoną - w zadziwienie
wpadają Tobiasz i Anna! I jakby tego
jeszcze było mało, Rafał poleca To-
biaszowi położyć żółć ryby na oczach
ojca, a wtedy stary człowiek w cu-
downy sposób odzyskuje wzrok.

Punkt kulminacyjny historii
następuje, gdy Tobiasz i jego syn
pragną zapłacić „Azariaszowi” za
jego usługi. „Ja jestem Rafał, jeden z
siedmiu aniołów, którzy stoją w po-
gotowiu i wchodzą przed majestat
Pański” (Tb 12,15) - oświadcza to-
warzysz Tobiasza.. Udziela obu męż-
czyznom błogosławieństwa pokoju
i wstępuje do nieba.

ANIOŁ W AKCJI
Czego dowiadujemy się więc

o aniele Rafale?
Po pierwsze, jest uosobieniem

spokoju. Nic nie jest w stanie go za-
skoczyć ani zastraszyć. Trochę się
niecierpliwi, gdy ludzie nie postępują
zgodnie z Bożym planem, co według
niego powinni czynić (Tb 5,8. 12).
Jednak zazwyczaj jest opanowany,
nie poddaje się uczuciom podniece-
nia, gniewu czy lęku. Po drugie, wie,
co to znaczy być dobrym sługą Boga,
a zarazem dobrym kompanem czło-
wieka. Zdecydowanie nie jest kimś
w rodzaju niebiańskiego robota - du-
chową wersją Spocka z Gwiezdnych
wojen. Przychodzi do Tobiasza jako
sympatyczny, solidny młodzieniec,
znający swoją wartość, a zarazem
pokładający nadzieję w Bogu.

Wyobrażam sobie, jak prowadzi
z Tobiaszem w drodze zwyczajne mę-
skie rozmowy o sporcie, polityce
i pracy, a może nawet o kobietach
(cóż, o jednej na pewno). No i oczy-
wiście o łowieniu ryb!

Rafał jest wreszcie całkowicie
nastawiony na Boga i nigdy nie szu-
ka swej własnej chwały. Na koniec
historii kieruje wszystkie pochwały
Tobiasza i jego syna ku prawdziwe-
mu Źródłu zbawienia i uzdrowienia.
Napomina ich: „Uwielbiajcie Boga
i wysławiajcie Go przed wszystkimi
żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie

wyświadczył wam - w celu uwielbie-
nia i wysławienia Jego imienia. Ogła-
szajcie przed wszystkimi ludźmi dzie-
ła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie
wahajcie się wyrażać Mu wdzięczno-
ści” (Tb 12,6). Słowa te wydają się
szczere i płynące z głębi serca - nie
brzmią jak standardowa formułka,
którą wypada wyrecytować aniołowi.
Nasuwa mi się tu obraz mężczyzny,
który rano wynurza się ze śpiwora,
wznosi ręce do nieba i woła donośnym
głosem do Tobiasza: „Dziękujmy Bogu
za kolejny wspaniały dzień, który nam
daje!”.

„BĄDŹCIE TOWARZYSZA-
MI DROGI”

Możemy wiele nauczyć się od
Rafała, a zwłaszcza ze sposobu, w jaki
wypełnia on swoją misję towarzysze-
nia Tobiaszowi w trudnej podróży.

Kiedy myślę o Rafale, przypomi-
na mi się też wezwanie papieża Fran-
ciszka, aby towarzyszyć innym w ich
zmaganiach. „Rzeczą ważną nie jest
- mówi Papież - byśmy patrzyli na nich
z daleka lub pomagali im z daleka. Nie,
nie! Trzeba wychodzić im naprzeciw...
Ewangelia zachęca nas zawsze, by
podejmować ryzyko spotkania
z twarzą drugiego człowieka, z jego
fizyczną obecnością stawiającą pyta-
nia, z jego bólem i jego prośbami, z jego
zaraźliwą radością, stale ramię w ra-
mię”. Franciszek zachęca nas, byśmy
stawali się „towarzysza-
mi drogi... kroczącymi
u boku ludzi”.

Rozglądając się
wokół, znajdziemy niezli-
czone sposobności do
tego, by stawać się towa-
rzyszami drogi na wzór
anioła Rafała. Niektóre są
krótkotrwałe i wymagają
względnie niewielkiego
wysiłku z naszej strony.
Kiedy pewnego razu zgu-
biłem się w Tel Avivie,
pewien miejscowy kie-
rowca, zamiast udzielać
mi skomplikowanych
wskazówek, po prostu
pojechał przede mną, po-
kazując mi, jak wydostać
się z centrum miasta i do-
trzeć na lotnisko. Nigdy
nie zapomnę jego dobro-

ci. Możemy okazać podobną pomoc
nowemu pracownikowi, studentowi
czy sąsiadowi, którzy próbują odnaleźć
się w nowym otoczeniu.

Inne sytuacje są dla nas większym
wyzwaniem, gdyż wymagają od nas
wyjścia ze swojego wygodnego
gniazdka. Na przykład w moim mie-
ście realizowany jest program, który
pomaga imigrantom uczącym się an-
gielskiego znaleźć partnera do kon-
wersacji. Domy samotnej matki szu-
kają czasem kobiet, które mogłyby
wesprzeć radą i pomocą młodą mat-
kę znajdującą się w trudnej sytuacji.
Niektóre parafie kojarzą w podobny
sposób starsze małżeństwa z parami
narzeczonych. Wszystkie tego typu
inicjatywy dają nam sposobność towa-
rzyszenia drugiej osobie. Podejmując
je, czyńmy to na wzór Rafała, pamię-
tając o tym, że wszelkie dobro pocho-
dzi od Boga.

Anioł Rafał pomógł Tobiaszowi
i jego synowi mocniej uwierzyć
w Boży plan. My oczywiście nie
mamy wlanej wiedzy aniołów, ale
ćwicząc się w wierze i w nadziei,
możemy dawać świadectwo ufności
w Panu. Wiara w moc Pana pomaga
nam w większej wolności towarzyszyć
innym. W końcu każdemu z nas to-
warzyszą aniołowie!

Kevin Perrotta
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Pierwsze, co zapamiętałam, to jej
ręce. Nie pamiętam, ile miałam lat;
wiem tylko, że całe moje jestestwo,
całe istnienie było związane z tymi rę-
kami. Należały one do mojej niewido-
mej mamy.

Pamiętam, jak siedziałam przy sto-
le w kuchni i rysowałam jakiś obrazek.

- Spójrz, mamo. Już skończyłam -
wołałam.

- Och, jaki ładny - odpowiadała
i nie przerywała swojego zajęcia.

- Nie, obejrzyj go palcami -
nalegałam.

Wtedy podchodziła do
mnie, a ja kładłam jej dłonie na
obrazku. Zawsze się cieszyłam,
gdy odpowiadała, że jest ślicz-
ny.

Nigdy nie przyszło mi do
głowy, że sposób, w jaki mama
ogląda rzeczy, jest dziwny; do-
tykała mojej twarzy i wszyst-
kiego, co jej pokazałam, palca-
mi. Zdawałam sobie sprawę, że
tato patrzy na wszystko ocza-
mi. Tak samo robiła babcia
i inne osoby odwiedzające nasz dom.
Nigdy jednak nie widziałam nic dziw-
nego w tym, że mama nie używa oczu.

Ciągle pamiętam, jak czesała moje
długie włosy. Kładła kciuk lewej ręki
pomiędzy moimi brwiami, a palec
wskazujący na czubku głowy. W ten
sposób łączyła oba punkty, przenosząc
grzebień od palca wskazującego do
kciuka. Nigdy nie wątpiłam w jej umie-
jętności w tej dziedzinie. Gdy upadłam
w trakcie zabawy, przychodziłam z pła-
czem do mamy, mówiąc, że moje ko-
lano krwawi. Wtedy obmywała je de-
likatnie i opatrywała bandażem.

Pewnego dnia odkryłam, że są ta-
kie rzeczy, których mama nie może
dotknąć. Znalazłam na chodniku przed
domem małego martwego ptaszka i
pokazałam go mamie.

- Spójrz, co znalazłam - powiedzia-
łam i położyłam jej rękę na ptaszku.

- Co to jest? - zapytała i delikatnie
dotknęła martwej istotki spoczywają-
cej w mojej dłoni. - Co to jest? - po-
wtórzyła z przerażeniem w głosie.

Żadne zewnętrzne korzyści nie zapewnią człowiekowi niezależności.
Siła jego istoty musi pochodzić z wnętrza.

R. W. Clark

Moje w³asne doœwiadczenie

- Martwy ptaszek - odpowiedzia-
łam.

Krzyknęła, szybko cofnęła dłoń,
kazała mi wynieść ptaszka i nigdy wię-
cej nie pokazywać jej takich rzeczy.

Nigdy nie uświadamiałam sobie
potęgi jej pozostałych zmysłów: węchu,
słuchu i dotyku. Pewnego dnia zoba-
czyłam talerz ciastek, które mama wła-
śnie położyła na stole. Wzięłam chy-
trze jedno i spojrzałam na mamę. Oczy-
wiście nic nie powiedziała, więc pomy-

ślałam, że dopóki nie wyczuje czegoś
rękami, nie będzie o tym wiedziała. Nie
zdawałam sobie sprawy, że słyszy, jak
przeżuwam ukradzione ciastko. Gdy
przechodziłam obok niej, chwyciła mnie
za ramię.

- Karrey - powiedziała. - Następ-
nym razem poproś mnie o ciastko.
Możesz dostać wszystko, tylko mnie
poproś.

Mam starszego brata, starszą sio-
strę oraz młodszego brata. Żadne z nas
nie mogło się domyślić, skąd mama wie,
które z nas coś zbroiło. Pewnego dnia
mój starszy brat przyprowadził do
domu zabłąkanego psa i przemycił go
do swojej sypialni. Chwilę później
mama weszła do jego pokoju i kazała
wyprowadzić psa. Byliśmy zdziwieni,
skąd wiedziała, że w domu jest pies.

Gdy trochę dorosłam, zdałam so-
bie sprawę, że mama podeszła nas
psychologicznie. Miała doskonały
słuch i węch, dodała więc jedno do
drugiego i otrzymała właściwą odpo-
wiedź. Słyszała po prostu chrobot psich

pazurów o podłogę sypialni.
A ten jej nos! Ile rzeczy wyczuł!

Pewnego razu bawiłam się z przyja-
ciółką w swojej sypialni. Przemknę-
łam do sypialni mamy i skropiłam jej
perfumami lalki, którymi się bawiły-
śmy. A potem popełniłam błąd i pobie-
głam do mamy spytać ją o coś. Na-
tychmiast powiedziała, że wie, iż by-
łam w jej sypialni i używałam perfum.

A uszy! Skąd tyle wiedziały? Kie-
dyś byłam sama w salonie i odrabia-

łam lekcje przy cicho grającym
telewizorze.

- Karrey, odrabiasz lekcje
czy oglądasz telewizję? - zapy-
tała mama.

Byłam trochę zdziwiona. Od-
powiedziałam jej i dalej odrabia-
łam lekcje. Później zastanawia-
łam się, skąd wiedziała, że jestem
sama w pokoju. Zapytałam ją o
to.

- Przepraszam, kochanie -
powiedziała, głaskając mnie po
głowie. - Chociaż nie masz już
migdałków, nadal oddychasz

przez usta. Słyszałam cię.
Mama miała znakomite wyczucie

kierunku. Miała dwuosobowy rower,
na którym zmienialiśmy się, towa-
rzysząc jej w podróżach. Ja siadałam
z przodu i kierowałam, a ona zajmo-
wała miejsce z tyłu. Wydawało mi się,
że zawsze wie, gdzie jesteśmy. Gło-
śno i wyraźnie mówiła mi, dokąd je-
chać, i zawsze orientowała się, gdy
nadjeżdżał jakiś samochód.

A skąd wiedziała, że nie umyłam
się cała podczas kąpieli? Miałam wte-
dy około dziewięciu lat i bywałam zbyt
zajęta zabawą w wodzie, a o myciu
często zapominałam.

- Karrey, nie umyłaś buzi ani uszu,
prawda?

Nie umyłam, ale skąd o tym wie-
działa? Cóż, zdawała sobie sprawę, że
mała dziewczynka, spędzająca mile
czas w wannie, nie przerwie zabawy,
aby się umyć.

Martwiło nas jedynie, że mama nie
wie, jak wyglądamy. Pewnego razu
zapytałam ją o to. Miałam wtedy oko-
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ło siedemnastu lat, stałam przed lu-
strem w łazience i szczotkowałam
włosy.

- Mamo, nie wiesz, jak wygląda-
my, prawda?

Mama dotykała moich włosów, by
sprawdzić, ile urosły.

- Oczywiście, że wiem - odparła.
- Wiem, że wyglądasz tak samo, jak
tego dnia, gdy po raz pierwszy poło-
żyli twoje maleńkie ciałko w moich
ramionach. Czułam jego każdy cal,
wyczuwałam delikatny puszek na two-
jej główce. Wiem, że jesteś blondynką,
ponieważ powiedział mi o tym twój
tatuś. Wiem, że masz niebieskie oczy,
ponieważ tak mi powiedziano. Wiem,
że jesteś śliczna, ponieważ mówią mi
o tym inni ludzie. Ale tak naprawdę ja
wiem, jaka jesteś; jaka jesteś w środ-
ku.

W latach siedemdziesiątych byłam
pierwszą kobietą w wydziale policji w
Anchorage. W pierwszych latach pra-
cy pełniłam służbę patrolową i w związ-
ku tym wysyłano mnie do setek awan-
tur domowych. Pewnego razu zosta-
łam wezwana w sprawie zakłócenia
spokoju na Spenard Road. Była to nie-
bezpieczna okolica, w której dokony-
wano wielu napadów z bronią w ręku.

Była sobota po Święcie Dziękczy-
nienia, tuż po północy. Śnieg przestał
wprawdzie padać, lecz ulice były oblo-
dzone i śliskie, gdyż wiatr wywiewał
z nich wszystko. Służbę pełniło tylko pię-
ciu policjantów i jeden sierżant.

O jedenastej sierżant zażartował
i powiedział, abym „objęła prowadze-
nie”. Byłam znana z tego, że każdemu
przypadkowi awantury domowej po-
święcałam więcej czasu niż większość
policjantów. Kiedyś uczęszczałam na
Kurs Interwencyjnych Metod Kryzy-
sowych. Nasz szef uważał jednak, że
owa metoda, polegająca na doraźnych
poradach w miejscu przestępstwa, nie

W tym momencie poczułam, jak
wilgotnieją mi oczy.

- Wiem, że jesteś gibka i silna, po-
nieważ uwielbiasz grać w tenisa.
Wiem, że jesteś dobra, ponieważ
słyszałam, jak przemawiasz do kota i
małych dzieci. Wiem, że jesteś czuła i
masz dobre serce. Wiem również, że
łatwo cię zranić, bo czułam, jak reagu-
jesz na czyjeś uwagi. Wiem, że masz
charakter, ponieważ potrafisz bronić
swoich przekonań. Ze sposobu, w jaki
mnie traktujesz, wiem, że szanujesz
innych ludzi. Wiem, że jesteś mądra,
ponieważ postępujesz bardzo rozsąd-
nie jak na dziewczynę w swoim wie-
ku. Wiem również, że masz silną wolę,
ponieważ byłam świadkiem zdarzenia,
które mówi mi, że nikt nie zdoła od-
wieść cię od robienia słusznych rze-
czy. Wiem, że potrafisz poświęcić się

dla rodziny, ponieważ słyszałam, jak
bronisz braci i sióstr. Wiem, że potrafisz
kochać, gdyż wiele razy okazywałaś
miłość swojemu ojcu i mnie. Nigdy nie
postępowałaś nieuczciwie, chociaż
masz niewidomą matkę. Tak więc,
kochanie - mama przyciągnęła mnie
do siebie - widzę cię i dokładnie wiem,
jak wyglądasz. Dla mnie jesteś pięk-
na.

To było dziesięć lat temu. Niedaw-
no zostałam matką i gdy położono mi
w ramionach mojego wspaniałego syn-
ka, zobaczyłam, tak samo jak moja
mama, jaki jest piękny. Jedyna różni-
ca polega na tym, że widzę go ocza-
mi. Ale czasem wyłączam światło
i dotykam go, by dowiedzieć się, czy
potrafię zobaczyć to samo, co widzia-
ła moja mama.

Karrey Janvrin Lindenberg

Nieoczekiwane podziêkowanie
Służba była takim samym elementem mojego życia, jak jedzenie śniadania czy chodzenie do szkoły. I nie

jest to coś, co można robić w wolnym czasie. Stało się więc dla mnie jasne, że służba jest celem mojego życia.
Jeśli myślisz w ten sposób, nie masz obowiązku wygrywać. Musisz tylko stale próbować i każdego dnia robić
to, co najlepiej potrafisz.

Marian Wright Edelman

przynosi nasze mu wydziałowi żad-
nych efektów. Mimo to nie rezygno-
wałam i dalej próbowałam pogodzić
te skłócone pary, które chciały mnie
wysłuchać. Jednym z zasadniczych
celów policjanta jest bowiem nie wra-
cać w to samo miejsce podczas tego
samego dyżuru.

Nie wiedziałam, co zastanę w
ciemnym domu, do którego mnie we-
zwano. Przysłuchiwałam się uważnie,
lecz nie słyszałam żadnych odgłosów
kłótni. Moje kroki skrzypiały na śnie-
gu i zdradzały, że nadchodzę. Weszłam
ostrożnie do środka i znalazłam kobie-
tę siedzącą na podłodze w kuchni.
Przy jej prawej ręce leżał rewolwer.
Płakała cicho, ciężko wzdychając.

- Czego chcesz? - zapytała. - Nie
mogę w spokoju umrzeć?

Szybko podniosłam pistolet, roz-
ładowałam go i poszukałam kontaktu,
by zapalić światło. W zasięgu ręki ko-
biety znajdował się jeszcze nóż ku-
chenny, więc zabrałam go natych-
miast, by pozbawić ją kolejnej broni.

Zostawiłam ją na podłodze, zabrałam
ze sobą rewolwer i nóż, a potem po-
szłam przeszukać cały dom. Byłyśmy
same.

Wróciłam do kuchni i próbowałam
ją podnieść.

- Nie masz prawa mnie powstrzy-
mywać! - krzyczała. - Chcę umrzeć!

Gdy pomagałam jej wstać, zorien-
towałam się, że jest w siódmym lub
ósmym miesiącu ciąży.

- A co będzie z twoim dzieckiem?
- zapytałam.

Płakała bez przerwy, wylewając
wraz ze łzami wszystkie swoje proble-
my. Nie miała pracy ani żadnych
dochodów, w poniedziałek mieli wyłą-
czyć jej ogrzewanie, którego nie opła-
ciła, a jej chłopak znowu ją pobił. Lewe
oko miała spuchnięte, ciążowa sukien-
ka była rozdarta, a na ramionach i rę-
kach widać było ślady walki. Poszłam
do lodówki po lód, by przyłożyć go do
jej oka.

W lodówce nie było ani odrobiny
jedzenia. Owinęłam lód ręcznikiem.
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Wzięła go ode mnie i przyłożyła sobie
do oka.

- Nie potrzebuję żadnej pomocy!
- krzyknęła.

Zaczęłam rozmawiać z nią
o dziecku i zapytałam o krewnych.
Opowiedziała mi o swoim chłopaku,
który ją pobił. Nie chciała wnieść
oskarżenia przeciwko niemu. Wyjaśni-
ła to w bardzo typowy dla takiej sytu-
acji sposób.

- Po co? Wyjdzie z więzienia i zno-
wu mnie pobije.

Potem niechętnie udzieliła mi kil-
ku informacji o podejrzanym. Nie
chciała również pójść do lekarza.

Byłam z nią już piętnaście minut.
Otrzymałam kolejny meldunek wraz
z pytaniem, kiedy będę mogła odpo-
wiedzieć na następne wezwanie.

Spytałam dziewczynę, do kogo
mogłabym zadzwonić w jej sprawie.
Nie chciałam zostawiać jej samej, wie-
dząc, że w każdej chwili może zna-
leźć jakieś narzędzie i odebrać sobie
życie. Zadzwoniłam więc do jej kole-
żanki i pewnego duchownego, które-
go znałam ze wspólnego programu na
rzecz obrony rodziny.

Potem dałam jej długopis i kartkę,
aby zanotowała sobie kilka numerów.
Zanim przyjechała jej koleżanka,
dziewczyna miała listę telefonów do
adwokatów zajmujących się przemocą
w rodzinie, a także pomocy społecz-
nej, która wspomoże finansowo ją
i dziecko. Przez chwilę rozmawiały-
śmy o znajomych mi ludziach skłon-
nych zatrudnić kobietę w ciąży. Dziec-
ko miało przyjść na świat dopiero po
świętach Bożego Narodzenia, więc
zaproponowałam, by poszukała jakie-
goś tymczasowego zajęcia. Dziewczy-
nę najbardziej zainteresowała praca w
Radzie Artystycznej Anchorage, któ-
ra wystawiała różne przedstawienia.
Przynajmniej myślała już o przyszło-
ści, a nie o samobójstwie.

Duchowny przyjechał w momen-
cie, gdy przyjaciółka dziewczyny przy-
gotowywała kawę. Poprosiłam, by za-
brali ją do szpitala, a potem wyszłam,
zabierając ze sobą rewolwer i nóż. Od
kiedy weszłam do tego domu, minęło
pięćdziesiąt minut.

Gdy kończyłam służbę, sierżant
zapytał, co zabrało mi tyle czasu. Ko-
ledzy przysłuchiwali się naszej rozmo-
wie, sądząc zapewne, że otrzymam

kolejną naganę.
- Zaoszczędziłam wydziałowi set-

ki dolarów - odpowiedziałam nonsza-
lancko. - Nie trzeba było wzywać eki-
py do spraw zabójstw ani wracać tam
raz jeszcze.

- Dobrze - stwierdził oschle sier-
żant. - Tym razem w porządku.

A potem mrugnął do mnie okiem.
Wkrótce zapomniałam o tej inter-

wencji, gdyż przyszło wiele następ-
nych; dzień po dniu, wezwanie za
wezwaniem, jedna sprawa podobna do
drugiej.

Wkrótce nadszedł czas tradycyj-
nego święta Fur Rondy, które co roku
obchodzone jest na Alasce. Przez je-
denaście mroźnych lutowych dni An-
chorage jest oblegane przez turystów,
którzy chcą zobaczyć wyścigi psów i
ostro popić. Dla policjantów oznacza
to wiele długich godzin służby, czy tego
chcą, czy nie. Niektórzy z nich uczest-
niczą w tym święcie jedynie podczas
pełnienia swoich obowiązków.

Moje starsze dzieci chciały obej-
rzeć przedstawienie, więc zabrałam je
tam w niedzielny wieczór.

W trakcie przerwy poszłam z moją
córką Sheilą do toalety. Gdy stałyśmy
w kolejce, z jednej z kabin wyszła
jakaś kobieta.

- Och, Anne! - krzyknęła na mój
widok.

Podeszła i uścisnęła mnie serdecz-
nie. Byłam bardzo zaskoczona, ponie-
waż jej nie rozpoznałam.

Przedstawiła się więc i powiedzia-
ła, że zajmuje się oświetleniem przed-

stawienia. Wtedy przypomniałam ją
sobie i zapytałam, czy kiedyś nie
mieszkała na Spenard Road.

Uśmiechnęła się i pokiwała głową.
Rozmawiałyśmy jak stare przyjaciół-
ki. Urodziła dziewczynkę. Od tamtej
feralnej nocy, gdy spotkałyśmy się po
raz pierwszy, nie widziała już swego
prześladowcy. Teraz miała stałą pra-
cę. Opowiedziała mi również o swo-
ich planach na przyszłość.

Przedstawiłam ją Sheili, która mia-
ła wtedy jedenaście lat.

- Skąd znasz mamusię? - zapytała
Sheila.

- Twoja mama ocaliła mi życie -
powiedziała kobieta.

Wszystkie panie przebywające w
toalecie zaczęły przysłuchiwać się
naszej rozmowie.

- Gdyby nie przyjechała na czas -
mówiła dalej - dzisiaj nie byłoby mnie
wśród żywych.

Rozmawiałyśmy tak dopóty, dopó-
ki nie musiała wrócić do swoich obo-
wiązków oświetleniowca.

Wróciłyśmy na miejsca i Sheila
opowiedziała swoim braciom o dziew-
czynie, którą spotkałyśmy w toalecie.
Gdy rozpoczęło się przedstawienie,
córka obróciła się do mnie, by coś po-
wiedzieć.

- Mamo, co się stało? - zapytała
przestraszona, widząc łzy w moich
oczach.

- Nigdy dotąd nikt mi nie podzię-
kował - odpowiedziałam cicho.

detektyw Anne Newell
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DROGA DO BOGA
Początkowo nic nie wskazywało na

to, że Karol de Foucauld pewnego dnia
zostanie uznanym nauczycielem życia
duchowego. Urodzony w 1858 roku,
w wieku lat sześciu został sierotą. Wy-
chowany po katolicku przez dziadków,
Karol stracił wiarę jako szesnastolatek
i przez kolejne dwanaście lat uważał się
za agnostyka. Po wstąpieniu do wojska
został wysłany do Algierii, po czym bar-
dzo szybko zdymisjonowano go za gor-
szące zachowanie. Zafascynowany po-
bytem w Afryce północnej, postanowił
zostać podróżnikiem. W wieku dwudzie-
stu pięciu lat, przebrany za żydowskiego
rabina, wyruszył na niebezpieczną roczną
wyprawę badawczą do Maroka.

Kontakt z muzułmańską i żydo-
wską ludnością Maroka - mówienie
ich językiem, spotkania z nimi w ich
codzienności, pracy i modlitwie - otwo-
rzył przed Karolem nowe horyzonty.
Widok pobożności muzułmanów zapo-
czątkował w nim duchową odnowę,
wzbudził poczucie obecności Bożej
i swojej własnej prawdziwej godności.
Po powrocie do Francji, pod opieką
duchową ojca Huvelina, mądrego
i znanego kapłana, Karol z całym ra-
dykalizmem powrócił do wiary kato-
lickiej. „Gdy tylko uwierzyłem, że Bóg
istnieje, zrozumiałem, że nie mogę żyć
inaczej, jak tylko dla Niego” - napisał
później. Odtąd przez całe życie zabie-
gał o to, by żyć w całkowitym, głębo-
kim posłuszeństwie swemu umiłowa-

Ewangelizacja przez „zwyczajną dobroć”
Ukryta droga Karola de Foucauld

W 1916 roku na południu Algierii zginął z rąk miejscowych rebeliantów pięćdziesięcio - ośmioletni kapłan francuski,
Karol de Foucauld. Zmarł samotnie w swojej pustelni na Saharze jako cichy świadek Chrystusa.

Już w latach poprzednich czterdzieści osiem osób zainspirowanych Jego ewangelicznym życiem i słowami złożyło
przyrzeczenia naśladowania go w wierze w moc cichej modlitwy oraz w pragnieniu traktowania wszystkich ludzi jako
prawdziwych braci i siostry. Jednak za jego życia żaden z tych uczniów nie dołączył do niego na pustyni ani nawet nie
zamieszkał wraz z innymi w jakiejś małej „fraterni” albo wspólnocie modlitwy, których wizję nakreślił de Foucauld.
Wszystkie znaki wskazywały na to, że jego marzenie umarło wraz z nim.

Ale to ukryte życie, niczym ziarno zboża, które obumiera wrzucone w ziemię, stopniowo zaczęło wydawać owoce.
Przyjaciel i uczeń Karola, Louis Massignon, postarał się o publikację jego biografii i niektórych z jego pism. Z tych
zasianych ziaren niebawem zaczęły kiełkować kolejne fraternie i inne wspólnoty.

Był to dopiero początek. Dziś duchowa rodzina Karola de Foucauld liczy około dwunastu tysięcy osób różnych
stanów - samotnych i małżonków, świeckich, księży, zakonników i zakonnic. Jego ideały i duchowość były inspiracją dla
powstania ogólnoświatowego Stowarzyszenia Fraterni Brata Karola od Jezusa, zrzeszającego dziesięć zgromadzeń
zakonnych i siedem wspólnot osób świeckich. Wśród nich jest także Związek Braci i Sióstr Jezusa, Sodalicja Karola de
Foucauld, założona przez jego pierwszych czterdziestu ośmiu uczniów.

W 1978 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny Karola de Foucauld, a 13 listopada 2005 roku papież Benedykt
XVI włączył go do grona błogosławionych Kościoła katolickiego.

nemu Jezusowi.
Nawrócenie przemieniło Karola i

zapaliło jego duszę pragnieniem
radykalnego życia dla Boga w służbie
innym. Przez pewien czas był mni-
chem trapistą, potem zamieszkał
w Nazarecie jako pustelnik. Tam ude-
rzył go fakt, że Syn Boży prowadził
życie ubogiego człowieka i robotnika.
Zaczął więc myśleć o nowej formie
życia zakonnego, która byłaby bliższa
codziennemu doświadczeniu ubogich.

Po otrzymaniu święceń kapłań-
skich powrócił w 1901 roku do Algie-
rii i osiedlił się w oazie Beni-Abbes na
skraju Sahary. W 1906 roku przeniósł

się do Tamanrasset, bardziej w głąb
pustyni. W obu tych miejscach odda-
wał się systematycznej modlitwie
i pracy fizycznej, starając się okazy-
wać gościnność odwiedzającym
i wciąż licząc na to, że także inni, za-
inspirowani jego wizją, zechcą tworzyć
wraz z nim coś „podobnego do ma-
łych wspólnot pierwszych chrześcijan”
- miejsce, gdzie można będzie „żyć
życiem Nazaretu przez pracę
i kontemplację Jezusa... mała rodzina,
mały domek, bardzo skromny, bardzo
prosty”.

UKRYTE ŻYCIE NAZARETU
Będąc członkami Sodalicji Karola

de Foucauld od ponad piętnastu lat,
widzimy, jak Nazaret staje się źródłem
inspiracji dla każdego, kto włącza się
w tę duchową rodzinę. Pijemy z tego
źródła, rozważając Pismo Święte oraz
medytacje brata Karola na temat
Ewangelii. Przeżywając naszą co-
dzienność, kontemplujemy Jezusa pro-
wadzącego zwyczajne ludzkie życie
w Nazarecie. Przyglądamy się ukry-
tej relacji, która w sercu Jezusa była
zawsze na pierwszym miejscu - rela-
cji z Jego Ojcem, który jest również
naszym Ojcem.

Rozważając o Nazarecie, widzimy
Jezusa jako człowieka wśród ludzi,
odnoszącego się do wszystkich z mi-
łością. Uświadamianie innym, że Bóg
ich kocha, jest powołaniem każdego
ochrzczonego. Co więcej, zdaniem
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PLANY LUDZKIE I BOŻE
Wkrótce potem Abby przyszła do

mnie i swego ojca i powiedziała drżą-
cym głosem: „Myślę, że mam powo-
łanie zakonne". ,,No cóż nie mogę po-
wiedzieć, żebym nie została ostrzeżo-
na” - pomyślałam.

Odpowiedziałam spokojnie, zachę-
cając ją, żeby się nie bała i była otwar-
ta. Zapewniałam, że Bóg ją kocha i
jeśli rzeczywiście powołuje ją do życia

brata Karola powinniśmy kierować
swoją uwagę przede wszystkim na
tych, którzy są najdalej od Boga - po-
grążonych w największej ignorancji,
obojętności, buncie. Pisząc do Louisa
Massignon na cztery miesiące przed
swoją śmiercią, de Foucauld wyznał:
„Sądzę, że nie ma w Ewangelii słów,
które wywarły na mnie większe wra-
żenie i bardziej zmieniły moje życie, niż:
«Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, Mnieście uczynili»”.

Uczniowie brata Karola naśladują
jego sposób ewangelizacji. Polega on
przede wszystkim na tym, by stawać
się „żywą Ewangelią” - by wzorować
swoje życie osobiste i publiczne na
Jezusie, dzień po dniu wcielając zasa-
dy Ewangelii w naszą pracę, życie ro-
dzinne i wszystkie nasze relacje. „Ko-
chaj Jezusa, słuchaj Go i naśladuj” -
radził brat Karol. „Bez naśladowania
Go, nie ma doskonałości”.

WEZWANI DO CICHEGO
ŚWIADECTWA

Głosząc w ten sposób Ewangelię,
koncentrujemy nasze życie wokół
Eucharystii oraz Jezusa żyjącego
i działającego w czasie i przestrzeni.
Dostrzegamy Jego obecność zwłasz-
cza w tych, którzy są najbiedniejsi.
Mają oni do nas szczególne prawo,
gdyż sam Jezus żyjąc wśród nas zajął
ostatnie miejsce - „miejsce tak niskie,
że nikt nie będzie w stanie Mu go ode-
brać” - jak napisał kiedyś brat Karol.

Przykład chrześcijańskiego świade-
ctwa Karola de Foucauld w kraju
muzułmańskim uczy nas, że naszym
ewangelizacyjnym wysiłkom powinien
towarzyszyć szacunek wobec tych, do
których je kierujemy. Wymaga to pew-
nej adaptacji, wyrażenia Ewangelii w
ich kulturze i języku, w sposób dla nich
zrozumiały.

Taka ewangelizacja, we własnym
kraju czy za jego granicami, zakłada
cierpliwe czekanie bez nacisku na
natychmiastowe i spektakularne na-
wrócenia. Zobowiązuje do zwyczajnej
dobroci, która sprzeciwia się agresyw-

nym próbom perswadowania i przeko-
nywania. Głoście Ewangelię przez
„dyskretną i cichą dobroć” - mówił brat
Karol. Skupiajcie się na okazywaniu
miłości braterskiej, a nie na udzielaniu
rad. To łagodne i niepozorne podejście
okazuje się niezwykle skuteczne: „Mo-
żemy wchodzić w bliskie relacje z du-
szami, które są letnie lub zrażone do
wiary, aby stopniowo, siłą naszej cier-
pliwości, łagodności i dobroci, doprowa-
dzić je z powrotem do życia chrześci-
jańskiego czy po prostu do wiary”.

Przez swoje życie i pisma Karol de
Foucauld zaprasza nas wszystkich do
złączenia się z Jezusem w Jego życiu
ukrytym w Nazarecie. Ten otwarty na
każdego, niezależnie od powołania czy
sytuacji życiowej, Nazaret duchowy nie
jest ucieczką od rzeczywistości. Wręcz
przeciwnie, jest miejscem, w którym
uczymy się dostrzegać we wszystkich
mężczyznach i kobietach naszych bra-
ci i siostry oraz kochać ich ze względu
na Tego, o którym Karol de Foucauld
lubił mówić „mój umiłowany Brat i Pan
Jezus”.

Bernadette i Alec Cadi

POWOŁANIE W RODZINIE
Oddałam ją Bogu

Każdy z nas ma swoje życiowe założenia i oczekiwania. Planujemy własne życie i życie naszych bliskich,
tak jakby wszystko zależało wyłącznie od nas. Rzadko uwzględniamy w swoich rachubach takie wydarzenia,
jak choroba, wypadek, śmierć czy inne komplikacje w naszych wspaniałych planach. A nawet pozytywne
niespodzianki - jeśli nie wpisują się w nasz scenariusz mogą sprawić, że poczujemy się oszukani i zaczniemy
uskarżać się Bogu.

Kilka lat temu w moim życiu pojawiła się jedna z takich Bożych niespodzianek. I chociaż wielu rodziców
katolickich wcale nie uważałoby jej za nieszczęście, muszę przyznać, że sprawiła mi ona ból. Nie mogę też
powiedzieć, żeby była to dla mnie zupełna niespodzianka, gdyż któregoś dnia podczas Mszy świętej Bóg dał
mi pewne światło. Właśnie wróciłam do ławki po przyjęciu Komunii świętej. Kiedy klękając spojrzałam na
moją córkę, usłyszałam głęboko w sercu słowa: „Będzie zakonnicą”. Zdumiona spojrzałam na wiszący nad
ołtarzem krzyż: „Czy ja sobie to wymyśliłam, Panie?”. Zawsze myślałam, że Abby wyjdzie za mąż, urodzi
dzieci i będzie mieszkała blisko nas.

zakonnego, to właśnie tam odnajdzie
pokój i szczęście. Zasugerowałam też,
że może jest to jedynie próba - może
Bóg prosi ją, by postawiła wszystko
na jedną kartę, jak wtedy, gdy zażądał
od Abrahama ofiary z Izaaka. Dopóki
nie upewni się, czego Bóg od niej pra-
gnie, najlepiej zrobi wsłuchując się w
Jego głos i okazując Mu posłuszeń-
stwo.

Żyliśmy dalej tak, jak gdyby nic się

nie wydarzyło. Ja jednak wcale nie
czułam się spokojna. Chociaż wierzy-
łam, że wszystko, co powiedziałam
Abby, było prawdą, w rzeczywistości
byłam w stanie zaakceptować tylko
jedno wyjście z sytuacji. Modliłam się
więc: „Boże, proszę Cię, niech to we-
zwanie będzie podobne do wezwania
Abrahama. Proszę Cię, żeby się oka-
zało, że naprawdę nie powołujesz jej
do życia zakonnego”.
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POSZUKIWANIA I UDAWA-
NIE

W rzeczywistości Abby już od
pewnego czasu szukała swojej drogi.
Zaledwie przed kilkoma miesiącami
zerwała z chłopakiem, co do którego
miałam przekonanie, że będzie jej przy-
szłym mężem. Następnie pojechała na
wolontariat misyjny. Zaczęła też cho-
dzić codziennie na Mszę świętą w
kościele akademickim i raz w tygodniu
jadła śniadanie z dwiema siostrami
zakonnymi, które tam spotykała. Po-
wiedziała mi, że się za nią modlą.

Wkrótce Abby zaczęła szukać
informacji o różnych zgromadzeniach
zakonnych i jeździć na rekolekcje po-
wołaniowe. Po jednych z nich odebra-
liśmy ją z mężem na lotnisku i w dro-
dze do domu opowiedziała nam, co
czuje - pewność otrzymanego powo-
łania, a jednocześnie ból z powodu
skutków, jakie będzie to miało dla na-
szej rodziny. Ja także o tym myślałam.
Kiedy twoja córka wstępuje do zako-
nu, nie możesz się z nią widzieć ani
rozmawiać, kiedy tylko przyjdzie ci na
to ochota. Nie możesz spędzić z nią
wakacji. A co będzie z wnukami, na
które tak bardzo czekasz?

Także mój mąż borykał się
z podobnymi myślami, jednak ani na
chwilę nie przestał wspierać tego, co
Bóg czynił w Abby. Przez cały czas
prowadził naszą rodzinę i wspierał
mnie swoją postawą spokojnej akcep-
tacji i aprobaty. Ja jednak wciąż się
modliłam: „Boże, czy nie możesz po
prostu z tym skończyć? Nie chcę,
żeby Abby cierpiała, i sama też nie
chcę cierpieć”.

Wreszcie pewnej niedzieli, podczas
dużego spotkania rodzinnego, Abby
powróciła z rekolekcji powołaniowych
wspólnoty zakonnej, którą poznała na
uczelni. Oznajmiła nam, że właśnie tam
pragnie wstąpić. Wszystkie oczy
zwróciły się ku mnie, a ja udałam, że
wszystko jest w porządku.

CHWILA PRAWDY
W następnych tygodniach błaga-

łam Boga o to, by pomógł mi się po-
zbierać i ukryć mój ból i lęk. Nie chcia-
łam robić Abby przykrości. Nie chcia-
łam też zaszczepić w moich pozosta-
łych dzieciach ani też w nikim innym
przekonania, że powołanie zakonne
jest czymś złym. Tak więc pomaga-

łam Abby w przygotowaniach, szyjąc
jej habity i wyprawiając przyjęcie po-
żegnalne. Jednak to wszystko tylko
raniło mi serce.

Dzień po przyjęciu poszłam ze
wszystkimi dziećmi do kina. Był to
jeszcze ten jeden „ostatni raz", na któ-
ry wcale nie miałam ochoty, ale Abby
ubłagała mnie, żebym poszła. Wkrót-
ce po rozpoczęciu seansu spojrzały-
śmy na siebie.

„Chcesz tu być?” - szepnęłam.
„Nie za bardzo” - przyznała.
„Zabierz mnie do tego kościoła” -

poprosiłam. Od razu domyśliła się,
o który mi chodzi - o ten, do którego
jeździła codziennie na Mszę.

W drodze Abby zaczęła płakać
i przepraszać za ból, jaki nam zadaje.
Była to chwila prawdy, w której mia-
łam do wyboru: otworzyć się albo grać
dalej. Po raz pierwszy zdecydowałam
się na szczere wyjawienie swoich
uczuć. Spędziłyśmy następną godzinę
na rozmowie i modlitwie - w kościele,
przed mozaiką, gdzie Abby po raz
pierwszy uświadomiła sobie swoje

powołanie zakonne. Powiedziałam jej,
jak bardzo jest mi trudno i jak bardzo
będę za nią tęsknić. Zapewniłam ją
jednak również o moim zaufaniu do
Boga. Jeśli było to Jego wezwanie,
wierzyłam, że jest ono dobre i nie
chciałam Mu się przeciwstawiać.

Chociaż było to dla mnie bolesne,
rozmowa ta, której za wszelką cenę
próbowałam dotąd uniknąć, była
bezcennym darem Boga dla nas obu.
Pomogła mi też następnego dnia, gdy
wszyscy odwieźliśmy Abby do klasz-
toru. Obejrzeliśmy dom, który miał
odtąd stać się jej domem, i porozma-
wialiśmy krótko z jej przełożoną. Po
oblanym łzami pożegnaniu udaliśmy się
w drogę powrotną.

ŁASKA PO ŁASCE
Skłamałabym mówiąc, że nie tę-

sknię za moją córką. Jednak Bóg nie
da się prześcignąć w hojności. Kiedy
Mu coś oddajemy, ofiarowuje nam o
wiele więcej. Dla mnie jednym z naj-
większych darów jest to, że Abby jest
szczęśliwa. „Promienieje!” mówią
nam ludzie.

Innym błogosławieństwem stała
się dla mnie możliwość poznania wie-
lu sióstr z jej zgromadzenia. Kiedy
dziecko zawiera związek małżeński,
rodzina poszerza się o współmałżon-
ka, przyszłe dzieci i rodzinę współmał-
żonka. Teraz odkrywam, że oddanie
dziecka na służbę Bożą przynosi po-
dobne skutki. Przez ostatnie dwa lata
cieszyliśmy się wspólną modlitwą
z siostrami oraz ich towarzystwem,
przyjeżdżaliśmy też do nich na tzw. dni
pracy, gdzie wspólnie śmialiśmy się,
pracowaliśmy i obdarzaliśmy wza-
jemną miłością.

Jeszcze dziś nachodzą mnie cza-
sem pokusy użalania się, że nie jeste-
śmy już razem i że moje plany na przy-
szłość nie mogą zostać zrealizowane.
Jednak w tym także kryje się błogo-
sławieństwo. Każdy dzień jest kolejną
szansą, by uczyć się cenić sobie prze-
szłość, żyć chwilą obecną i składać
przyszłość w Boże ręce. Dzięki łasce
Boga mogę zachować ufność w Jego
doskonały plan.

Josephine Szymas
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Gdy dorastałam, mój ojciec zawsze
przerywał to, co robił, by wysłuchać,
jak jednym tchem relacjonuję mu cały
dzień. Dla niego każdy temat był go-
dzien uwagi. Gdy byłam kościstą i nie-
zgrabną trzynastolatką, tato uczył mnie,
jak stać i chodzić niczym dama. Kiedy
byłam szaleńczo zakochaną siedemna-
stolatką, radził mi, jak poderwać no-
wego ucznia w naszej szkole.

- Porozmawiaj z nim o czymś na-
turalnym - radził. - I zapytaj go o sa-
mochód.

Postępowałam zgodnie z radami
taty i codziennie zdawałam mu spra-
wozdania. „Terry odprowadził mnie do
szatni!”, albo „Zgadnij, co się stało.
Terry podał mi rękę!”, lub „Tato! Ter-
ry zaprosił mnie na randkę!”

Terry i ja chodziliśmy ze sobą
ponad rok, aż tato zażartował:

- Powiem ci, jak stać się czło-
wiekiem. Najtrudniejsza rzecz po-
lega na tym, by się go pozbyć.

Gdy ukończyłam college, by-
łam gotowa rozwinąć skrzydła.
Dostałam pracę w szkole w Kali-
fornii w miejscowości Coachella,
która znajduje się około stu siedem-
dziesięciu mil od mojego domu.
Byłam nauczycielką i zajmowałam
się trudnymi dziećmi. Nie była to wy-
marzona praca. Naprzeciwko szkoły
znajdował się obskurny budynek, któ-
ry był rajem dla narkomanów. Po
zmroku grasowały po nim gangi ulicz-
ne. Wielu moich podopiecznych, chłop-
ców w wieku od dziesięciu do czterna-
stu lat z problemami emocjonalnymi,
było już kiedyś aresztowanych za kra-
dzieże lub podpalenia.

- Bądź ostrożna - ostrzegał mnie
tato podczas częstych wizyt w domu,
na które mogłam sobie pozwolić pod-
czas weekendów. Martwił się, że je-
stem sama, a ja miałam dwadzieścia
trzy lata, byłam naiwna i pełna en-
tuzjazmu. A poza tym chciałam być sa-
modzielna. W1974 roku nie było wielu
ofert pracy dla nauczycieli, więc cie-
szyłam się, że mnie udało się zdobyć
posadę.

- Nie martw się - uspokajałam tatę
i ładowałam bagaż do samochodu, by

Prosty akt miłości
Tysiące słów nie zapadnie tak głęboko w duszę, jak jeden uczynek.

Henrik Ibsen

wrócić do szkoły.
Kilka dni później zostałam po lek-

cjach, by poprzestawiać coś w swojej
klasie. Gdy skończyłam, był już wie-
czór. Zgasiłam światło i zamknęłam
drzwi. Potem poszłam w stronę bra-
my. Była zamknięta! Nauczyciele,
dozorcy, sekretarki - wszyscy poszli
do domu, nie zdając sobie sprawy, że
ja ciągle jestem w szkole. Spojrzałam
na zegarek. Była prawie szósta po
południu. Byłam tak pochłonięta pracą,
że nie zauważyłam, która godzina.

Sprawdziłam wszystkie wyjścia i
w końcu znalazłam wąskie przejście
pod bramą znajdującą się na tyłach
szkoły. Przełożyłam najpierw torebkę,
a potem położyłam się na plecach i

zaczęłam się przeciskać na drugą stro-
nę.

W końcu udało mi się jakoś wy-
dostać i poszłam do samochodu zapar-
kowanego na tyłach budynku. Na
szkolnym dziedzińcu kładły się niesa-
mowite, pełne grozy cienie.

Nagle usłyszałam jakieś głosy.
Obejrzałam się i zobaczyłam co naj-
mniej ośmiu chłopaków, którzy szli
moim śladem. Byli już blisko mnie,
więc dostrzegłam, że noszą insygnia
jakiegoś gangu.

- Hej! - zawołał jeden z nich. - Je-
steś nauczycielką?

- Nieee, za młoda - stwierdził dru-
gi. - Pewnie jest praktykantką!

Szłam coraz szybciej, a oni nie
przestawali się ze mnie naśmiewać.

- Hej! Jest całkiem milutka!
Przyspieszyłam i sięgnęłam do to-

rebki, aby wydobyć kluczyki od samo-
chodu. Jeśli będę mieć je w ręce, my-

ślałam, zdołam otworzyć samochód
i wsiąść do niego, zanim... Moje ser-
ce waliło jak młotem.

W panice znalazłam w torebce
wszystko oprócz kluczyków. Nie było
ich!

- Hej! - zawołał jeden z chłopa-
ków. - Złapmy tę paniusię!

Dobry Boże, pomóż mi, modliłam
się cicho. Nagle moje palce natknęły
się na jakiś pojedynczy kluczyk. Nie
wiedziałam nawet, czy jest to klucz od
samochodu, ale wyjęłam go i mocno
ścisnęłam w dłoni.

Pobiegłam przez trawnik do samo-
chodu i włożyłam klucz do zamka.
Pasował! Otworzyłam drzwiczki,
wślizgnęłam się do środka i zamknę-

łam się od wewnątrz w momencie,
gdy chłopcy otoczyli samochód,
waląc w jego boki i dach. Cała
drżąc, zapaliłam silnik i odjechałam.

Kilka godzin później poprosiłam
kilku nauczycieli, by poszli ze mną
na tyły szkolnego budynku. Znaleź-
liśmy tam zaginione kluczyki, które
wypadły z torebki, gdy przeciska-
łam się pod zamkniętą bramą.

Kiedy wróciłam do mieszkania,
zadzwonił telefon. To był tato. Nie
powiedziałam mu o swoich przeży-

ciach, gdyż nie chciałam go martwić.
- Och, o czymś zapomniałem! -

rzekł tato. - Dorobiłem dodatkowy klu-
czyk i włożyłem go do twojego portfe-
la. Tak na wszelki wypadek.

Dzisiaj trzymam ten kluczyk w
szufladzie z ubraniami i traktuję
niczym skarb. Za każdym razem, gdy
trzymam go w dłoni, przypominam
sobie te wszystkie cudowne rzeczy,
które zrobił dla mnie mój tato. Zdaję
sobie sprawę, że chociaż on ma sześć-
dziesiąt osiem lat, a ja już czterdzie-
ści, ciągle polegam na jego mądrości
i radach. A przede wszystkim dzięku-
ję za jego troskliwość, która uchroniła
mnie przed tragedią, a być może
i ocaliła mi życie. Rozumiem teraz, jak
prosty akt miłości może sprawić, że
dzieją się tak cudowne rzeczy.

Sharon Whitley
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Kiedy Piotr wraz z Janem aposto-
łem głosili Dobrą Nowinę Jezusa
Chrystusa w Jerozolimie, zaniepokoili
tym kapłanów żydowskich, którzy
wcześniej doprowadzili do ukrzyżowa-
nia Zbawiciela. Kapłani kazali więc
straży świątynnej pojmać obu aposto-
łów i postawić przed Wysoką Radą
pod zarzutem, że głoszą oni o Chry-
stusie i Jego zmartwychwstaniu, przez
co rozpowszechniają wśród ludu na-
ukę Jezusa. Tym razem skończyło się
tylko na przestrogach i zakazach. Ale
Piotr i Jan powiedzieli: Rozsądźcie, czy
słuszne jest w oczach Bożych bardziej
słuchać was niż Boga? Bo my nie
możemy nie mówić tego, cośmy wi-
dzieli i słyszeli (Dz 4, 19-20). Dlacze-
go nie mogli milczeć? Bo Pan Jezus
wyraźnie powiedział apostołom przed
swoim wniebowstąpieniem: Dana mi
jest wszelka władza w niebie i na zie-
mi. Idźcie więc i nauczajcie wszyst-
kie narody, udzielając im chrztu w imię
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam
przekazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata (Mt 18-20). Wiemy już dlaczego
apostołowie nie mogli milczeć. Jezus
Chrystus nakazał im głoszenie Ewan-
gelii, a nie milczenia. Obaj posłuchali
więc Zbawiciela, nie zaś kapłanów
żydowskich. I nauczali dalej.

Mała gmina jerozolimska stale się
powiększała. Apostołowie czynili wie-
le cudów, głosząc niezmiennie, że Je-
zus z Nazaretu jest obiecanym Me-
sjaszem. Arcykapłan i kapłani żydow-
scy przelękli się nie na żarty ich dzia-
łalnością. Wtrącili więc Piotra i Jana
po raz drugi do więzienia. Ale w nocy
anioł Pański otworzył bramy więzie-
nia i wyprowadziwszy ich powiedział:
Idźcie i głoście w świątyni ludowi
wszystkie słowa tego życia (Dz 5, 20).
Jakież było zdumienie Rady Żydow-
skiej na wieść o tym, że Piotr i Jan nie
tylko nie siedzą w więzieniu ale znów
nauczają lud w świątyni. Rada naka-
zała więc straży świątynnej sprowadzić
ich przed swoje oblicze. Arcykapłan po-
wiedział: Zakazaliśmy wam surowo,
abyście nie nauczali w to imię, a oto
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Dzieje św. Piotra po Zesłaniu Ducha Świętego

napełniliście Jerozolimę waszą nauką
(Dz 5 28) Św. Piotr odpowiedział krót-
ko, ale stanowczo: Trzeba bardziej słu-
chać Boga niż ludzi (Dz 5, 29).

Usłyszawszy to kapłani wpadli w
gniew i chcieli zabić obu apostołów.
I nie wiadomo jak by się to skończyło,
gdyby w ich obronie nie stanął fary-
zeusz Gamaliel. Wstał i wobec całej
Rady Żydowskiej rzekł: Odstąpcie od
tych ludzi i puśćcie ich. Jeżeli bowiem
pochodzi od ludzi ta myśl czy sprawa,
rozpadnie się, a jeżeli rzeczywiście od
Boga pochodzi, nie potraficie ich znisz-
czyć i może się czasem okazać, że
walczycie z Bogiem (Dz 5, 38-39).
Wspaniałe słowa. Pod wpływem Ga-
maliela kapłani postanowili tylko ubi-
czować apostołów, zakazać im głosze-
nia Ewangelii i uwolnić. Kiedy Piotr i
Jan opuszczali salę posiedzeń Rady
cieszyli się, że cierpieli dla Chrystusa.

Trudno zrozumieć, że można się
cieszyć będąc uwięzionym i biczowa-
nym. A jednak tak było dawniej i tak jest
także dzisiaj. Wielu prześladowanych
chrześcijan nie tylko nie złorzeczyło
Bogu, nie przeklinało swego losu, nie
zgrzytało zębami z wściekłości, ale się
cieszyło, że mogą cierpieć z Chrystusem,
a nawet oddać za Niego swoje życie.

Kolejne prześladowanie dotknęło
w Jerozolimie już nie tylko obu apo-
stołów, ale także innych wyznawców
Chrystusa. Umęczono św. Szczepa-
na, ścięto św. Jakuba apostoła. Prze-
śladowanie spowodowało rozprosze-
nie się chrześcijan poza Jerozolimę,
a nawet Palestynę. Głoszono Ewan-
gelię na innych terenach przyczynia-
jąc się w ten sposób do nawrócenia
nowych krajów.

Św. Piotr udał się najpierw do Sa-
marii, potem do Syrii, Grecji i w końcu
do Rzymu, stolicy potężnego Cesar-
stwa Rzymskiego. W Antochii Syryj-
skiej po raz pierwszy wyznawców
Jezusa nazwano chrześcijanami. Jak
pisał pierwszy historyk Kościoła Eu-
zebiusz z Cezarei (zm. ok. 340 roku),
Piotr przybył do Rzymu na początku
rządów Klaudiusza, który władał Ce-
sarstwem Rzymskim w latach 41 -54
i rządził gminą rzymską aż do swojej
śmierci. Zrozumiałe jest dlaczego pa-
pież mieszka w Rzymie - bo tam żył,
pracował, zginął i został pochowany
pierwszy papież - św. Piotr. A każdy
papież jest następcą Św. Piotra. Dla-
tego mówimy, że Jan Paweł II zasia-
da na Stolicy Piotrowej.

Jaki był koniec pierwszego papie-
ża? W roku 64 w Rzymie rozpoczęło
się straszliwe prześladowanie chrze-
ścijan. Wyznawców Chrystusa posą-
dzono bowiem zupełnie niesłusznie

o podpalenie Rzymu. Za namową
ocalałych chrześcijan św. Piotr posta-
nowił uchodzić z Rzymu. W tym miej-
scu pragnę przytoczyć piękną legen-
dę o ucieczce Św. Piotra, którą polski
powieściopisarz Henryk Sienkiewicz
umieścił w książce „Quo vadis”. Za
tę powieść otrzymał najwyższe wyróż-
nienie - Nagrodę Nobla. Oto co pisze
Sienkiewicz:

„O brzasku dnia dwie ciemne
postacie posuwały się drogą Ap-
pijską ku równinom Kampanii.
Jedną z nich był Nazariusz, drugą
Piotr Apostoł, który opuszczał Rzym
i męczonych w nim współwyznaw-
ców...

Droga była pusta... słońce wy-
chyliło się przez przełęcz gór, ale
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zarazem dziwny widok uderzył oczy
Apostoła. Oto wydało mu się, iż zło-
cisty krąg, zamiast wznosić się wy-
żej i wyżej na niebie, zsunął się ze
wzgórza i toczy się po drodze.

Wówczas Piotr zatrzymał się
i rzekł:

- Widzisz tę jasność, która zbli-
ża się ku nam?

- Nie widzę nic - odpowiedział
Nazariusz.

Lecz Piotr po chwili ozwał się
przysłoniwszy oczy dłonią:

- Jakowaś postać idzie ku nam
w blasku słonecznym.

Do uszu ich nie dochodził jednak
najmniejszy odgłos kroków. Było zu-
pełnie cicho. Nazariusz widział tylko,
że w dali drżą drzewa, jakby je ktoś
potrząsał, a blask rozlewa się coraz
szerzej na równinie i począł patrzeć
ze zdumieniem na Apostoła.

- Rabbi! Co ci jest? - zawołał z
niepokojem.

A z rąk Piotra kostur podróżny

wysunął się na ziemię, oczy patrzy-
ły nieruchomo przed siebie, usta
były otwarte, w twarzy malowało się
zdumienie, zachwyt, radość.

Nagle rzucił się na kolana z wy-
ciągniętymi przed siebie ramiona-
mi, a z ust jego wyrwał się okrzyk:

- Chryste, Chryste!...
I przypadł głową do ziemi, jak-

by całował czyjeś stopy.
Długo trwało milczenie, po czym

w ciszy ozwały się przerywane łka-
niem słowa starca:

- Quo vadis, Domine? (Dokąd
idziesz Panie?)

I nie usłyszał odpowiedzi Naza-
riusz, lecz do uszu Piotrowych doszedł
głos smutny i słodki, który rzekł:

- Gdy ty opuszczasz lud mój, do
Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano po
raz wtóry.

Apostoł leżał na ziemi, z twarzą
w prochu, bez ruchu i słowa. Po-
wstał wreszcie, drżącymi rękoma
podniósł kij pielgrzyma i nic nie

mówiąc zawrócił ku siedmiu wzgó-
rzom miasta”.

I Piotr wrócił do Rzymu. Tam go
ujęto i skazano na ukrzyżowanie. Piotr
poprosił jednak oprawców, aby nie
krzyżowali go normalnie, ale głową
w dół. Apostoł uważał się za niegod-
nego, aby umierać w taki sam sposób
jak umarł Chrystus.

W ten sposób zakończył życie
pierwszy papież Kościoła. Było to
w roku 67 po Narodzeniu Chrystusa.
Na miejscu, gdzie św. Piotr miał spo-
tkać Pana Jezusa, wybudowano mały
kościółek zwany „Quo vadis”. W ko-
ściółku można spotkać wielu Polaków,
zwłaszcza dziś, kiedy następcą św.
Piotra jest Jan Paweł II. Na specjal-
nej tablicy można przeczytać, że pol-
ski pisarz Henryk Sienkiewicz opisu-
jąc w książce „Quo vadis” życie pierw-
szych chrześcijan w Rzymie otrzymał
za nią Nagrodę Nobla.

Ks. Janusz
(Przedruk

z „Mały Apostoł”1998r)

Od niego samego wiemy, że był
Żydem z Tarsu. Zgodnie z tradycją
rodzinną był faryzeuszem. Urodził się
pomiędzy 5 a 10 rokiem po Chrystu-
sie. W Jerozolimie, „u stóp Gamaliela
otrzymał staranne wykształcenie
w Prawie ojczystym”, przygotowując
się do roli rabina.

Bóg miał jednak inne plany. Paweł
je później zrozumiał: „Spodobało się
Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie
matki mojej i powołał łaską swoją, aby
objawić Syna swego we mnie, bym
Ewangelię o Nim głosił poganom”.

Gdy wiedziony swoją żarliwością
jechał do Damaszku, aby uwięzić tam
chrześcijan, na jego drodze stanął Je-
zus. Oślepił go, powalił na ziemię
i powołał go na ucznia i apostoła.

Powołanie Pawła polegało nie tyl-
ko na jego przemianie, że z prześla-
dowcy stał się wyznawcą i apostołem
Chrystusa, ale także na niezwykłym
objawieniu zbawczych tajemnic Bo-
żych, które Paweł zrozumiał równie

Paweł - Sługa Jezusa Chrystusa
Św. Paweł pojawia się w Dziejach Apostolskich, jako Szaweł, prześladowca chrześcijan. Po śmierci Szcze-

pana „siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów Pańskich”. Niezwykła gorliwość religijna, w której „prze-
wyższał wielu swoich rówieśników” kazała mu - jak sam powie - „zwalczać Kościół Boży" i „gwałtownie
występować przeciw imieniu Jezusa Nazarejczyka”.

głęboko jak Apostołowie przez trzy lata
formowani przez Chrystusa, patrzący
na Jego cuda, na śmierć i doświad-
czający Jego zmartwychwstania.
Oślepiające światło pod Damaszkiem
ukazało mu zupełnie nowy świat. To
wszystko, co dotąd poznał w życiu i w
szkole Gamaliela, powiązało się w nie-
zwykły obraz, w centrum którego zna-
lazł się Chrystus zmartwychwstały.
Paweł doświadczył, że Chrystus żyje

i zbawia. Rozmawiał z Nim. - „ Szaw-
le, Szawle, dlaczego Mnie prześladu-
jesz?” - usłyszał głos. - „Kto jesteś,
Panie?"-'A jestem Jezus Nazarejczyk,
którego ty prześladujesz".

Dalszy ciąg rozegrał się w Da-
maszku. Paweł pozostał bierny i bez-
silny wobec Bożego działania. Jezus
sam przysłał mu swego ucznia. Ten,
przychodząc do niego, wiedział już kim
jest, co go spotkało w drodze i znał jego
przeszłość. Jemu również objawił to Je-
zus: „Wybrałem sobie tego człowieka
za narzędzie. On zaniesie imię moje do
pogan i królów i do synów Izraela.
I pokażę mu, jak wiele będzie musiał
wycierpieć dla mego imienia”.

Paweł przejrzał na oczy, przyjął
chrzest i stał się innym człowiekiem.
Najpierw udał się na rekolekcje, bo tak
trzeba rozumieć słowa, że „skierował
się do Arabii”, czyli - na pustynię.
Wkrótce wrócił, by głosić Ewangelię
w Damaszku, ale zaraz musiał stam-
tąd uciekać.

Trzy lata po nawróceniu przybył do
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Jerozolimy, gdzie nikt nie chciał z nim
rozmawiać. Nie dowierzano mu. Nie-
jaki Barnaba pomógł mu spotkać się
z Piotrem. Zatrzymał się u niego pięt-
naście dni. I piętnaście nocy - jak za-
uważa jeden z jego biografów. Przez
piętnaście dni i nocy Piotr opowiadał
mu o tym, czego doświadczył przez trzy
lata, o Jezusie i Jego nauce. Paweł pró-
bował mówić innym o swoim spotka-
niu z Jezusem. Ci jednak, do których
przystał, jeszcze mu nie ufali, a ci, od
których odszedł, nienawidzili go. Życz-
liwi odprowadzili go na północ. Niko-
mu nie- potrzebny odszedł do rodzin-
nego Tarsu. Nie wiemy, co tam robił.
Były to kolejne, co najmniej pięciolet-
nie rekolekcje-Bóg, jedyny reżyser jego
życia, pozostawił go poza sceną.

Prześladowanie chrześcijan, któ-
rym z taką żarliwością przewodził sam
Szaweł, rozproszyło ich. Niektórzy
uciekli aż do Antiochii, największego
miasta na Bliskim Wschodzie. Tam
Ewangelię zaczęli przyjmować rów-
nież poganie. Na wieść o tym, że do
wspólnoty chrześcijańskiej w Antio-
chii, przystało wielu pogan, Kościół
jerozolimski wysłał tam Barnabę. Ten
zaś, po rozpoznaniu sytuacji, odszukał
Pawła w Tarsie, przyprowadził do
Antiochii i przez „cały rok pracowali
razem w Kościele, nauczając wielką
rzeszę ludzi”. Wtedy to, tam właśnie,
wyznawców Chrystusa nazwano
chrześcijanami.

Odtąd Paweł zaczął pełnić swoją
misję Apostoła pogan. Po roku Duch
Święty przymusił Kościół antiocheński,
aby skierowano Pawła i Barnabę „do
dzieła, do którego ich powołał” (Dz
13,2). W latach 45-58 św. Paweł odbył
trzy wyprawy misyjne, podczas któ-
rych ewangelizował przede wszystkim
mieszkańców miast leżących na tere-
nie dzisiejszej Turcji, zakładając wszę-
dzie chrześcijańskie wspólnoty spośród
nawróconych Żydów i pogan.

Gdy powrócił z Barnabą do An-
tiochii z pierwszej wyprawy misyjnej,
chrześcijanie pochodzący z judaizmu
pouczali go, że wszystkich pogan
przyjmujących wiarę należy wprowa-
dzić do judaizmu, a więc poddać ob-
rzezaniu i zobowiązać do zachowania
żydowskich praktyk prawnych i litur-
gicznych. Wspólnota odwołała się do
Kościoła apostolskiego w Jerozolimie.
Dla udzielenia odpowiedzi Pawłowi i
Barnabie, którzy z innymi delegatami,
około 49 r., przybyli do Jerozolimy,

odbyła się tam narada Apostołów
i starszych. Ten pierwszy sobór podjął
bardzo ważną decyzję. W pierwszym
soborowym dekrecie postanowiono nie
zmuszać nawróconych pogan do przy-
jęcia judaizmu, a jedynie do przestrze-
gania trzech zasad, które uważano za
konieczne dla wyznawców Jedynego
Boga. Odtąd Paweł miał pełne prawo
zakładać chrześcijańskie wspólnoty
oddzielone od judaizmu. Sam swemu
żydostwu pozostał wierny, a przede
wszystkim wierzył, że Bóg Żydów jako
pierwszych powołał do zbawienia.
Stąd też, swoją misję w każdym mie-
ście zaczynał od ewangelizacji Żydów,
a do pogan zwracał się dopiero wte-
dy, gdy nie chciano go słuchać w sy-
nagogach. Podczas drugiej wyprawy
misyjnej Paweł założył pierwsze zna-
ne wspólnoty chrześcijańskie na tere-
nie Europy, w miastach Grecji (Filippi,
Tesalonika, Berea-Korynt). Podczas
trzeciej wyprawy, gdy trzy lata pozo-
stawał w Efezie, oddziaływał na wie-
le sąsiednich miejscowości.

W ciągu kilkunastu lat swojej pra-
cy uformował grupę współpracowni-
ków, którzy dalej prowadzili jego dzie-
ło i kierowali założonymi przez niego
i przez siebie wspólnotami. Życie mło-
dych Kościołów Pawłowych rodziło
różne problemy, które mu przedstawia-
no. On odpowiadał na nie w swoich
Listach. Nie wszystkie takie listy się
zachowały. Trzynaście z nich Kościół
uznał za natchnione przez Boga i włą-
czył je do kanonu Nowego Testamen-
tu. Choć pisma te powstawały zwy-
kle pod wpływem aktualnych potrzeb,
odnajdujemy w nich zarys teologii
chrześcijańskiej, której centrum stano-
wi Chrystus Zbawiciel. Sukcesywnie
powstające Listy św. Pawła odkry-
wają przed nami coraz większą głębię
prawd wiary i coraz szerszą perspek-
tywę. Prawdy wiary w słowach Pawła
nie pozostają czystą teorią ale są ści-
śle powiązane z życiem opartym na
Ewangelii. Wszędzie głosił, że wiara,
nadzieja i miłość odkrywają przed nami
zbawcze tajemnice, a ich wcielenie w
życie czyni chrześcijanina nowym
człowiekiem w Chrystusie i zapewnia
mu wieczne trwanie z Chrystusem.
Paweł mówi w Listach o „swojej
Ewangelii”. „Jego Ewangelia” nie jest
odmienna od tej, którą głosił Piotr.
Główną treścią Ewangelii, która jemu
została objawiona przez samego Chry-
stusa, jest „tajemnica zbawienia po-

gan”. Należała ona od wieków do
Bożego planu, ukrytego i nie w pełni
czytelnego dla ludzi dawnego Przymie-
rza. Teraz została objawiona w Chry-
stusie. Plan Boży polega na tym, że
Bóg od wieków, „przed założeniem
świata”, „wybrał nas” wszystkich
i „przeznaczył dla siebie jako przybra-
ne dzieci przez Jezusa Chrystusa”,
„abyśmy byli święci i nieskalani przed
Jego obliczem”. Paweł głosił, że Bóg
w Chrystusie założył nowy lud, złożo-
ny z Żydów i z wszystkich innych lu-
dów. Wiara w Chrystusa w sposób
doskonały zastępuje wszystkie insty-
tucje zbawcze dawnego Przymierza.

Gdy żyjący Chrystus objawił się
Pawłowi pod Damaszkiem i wiele razy
w życiu, gdy Paweł poznał w Nim ta-
jemnicę zbawienia i został przez Niego
powołany do jej głoszenia, czuł się
wprost zniewolony do pełnienia tej mi-
sji. W swoich Listach przedstawia się
jako „sługa Chrystusa”, a używaną
przez niego nazwę wolno nam przeło-
żyć dosłownie - „niewolnik”. Był to jed-
nak dziwny niewolnik. Z całkowitą
wolnością, pchany jedynie wewnętrz-
nym przymusem, szedł przez świat, gło-
sząc Dobrą Nowinę o zbawieniu. Uży-
wając wszystkich swoich zdolności,
głębokiego wykształcenia, i niezwykłego
oświecenia Bożego, nie tylko założył wiele
wspólnot chrześcijańskich, uformował
sobie następców, ale w języku powszech-
nej wówczas kultury hellenistycznej,
przedstawił ustnie i na piśmie zbawcze
tajemnice Boże, objawione i dokonane w
Chrystusie oraz ich niepodważalny zwią-
zek z dziejami ludu Przymierza, które roz-
poczęły się od powołania Abrahama.
Przyczynił się więc do obalenia murów
otaczających judaizm, przed wszystkimi
ludźmi otwierając nadzieję zbawienia.

Aresztowany przez Rzymian, w 58
r. na dziedzińcu świątyni, spędził dwa
lata w więzieniu w Cezarei Palestyń-
skiej. Jako obywatel rzymski odwołał
się do sądu samego cesarza. Przewie-
ziony do Rzymu, spędził tam kolejne
dwa lata w warunkach, które można
porównać do aresztu domowego, gdzie
mógł swobodnie przyjmować uczniów
i kierować ich pracą. Tym razem jesz-
cze uwolniony, odbył prawdopodobnie
podróże do Hiszpanii i na Bliski
Wschód. A po pożarze Rzymu ponow-
nie uwięziony i skazany przez Nerona
na śmierć. Jako obywatel rzymski zo-
stał ścięty mieczem.
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Pierwszy wykład "Przymierze jako
model religii i prawa Izraela" wygłosił
ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek z
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła
II w Krakowie. Ksiądz Profesor
zwrócił miedzy innymi uwagę, że sło-
wo "Przymierze" występuje w Biblii
bardzo często. Przymierze to umowa
raz zawarta i nieodwołalna, nie do cof-
nięcia. Nigdy nie można jej zerwać.
W Przymierzu potężniejszy kontrahent
mógł narzucić swoje warunki. Nasza
religia jest religią Przymierza - raz za-
warty związek z Bogiem jest nieroze-
rwalny. To zapewnia religii stałość.
Pogwałcenie prawa przez naród
żydowski zawsze kończyło się źle, np.
niewola babilońska.

Następny wykład "Życie i środo-
wisko - perspektywa ekoteologiczna"
- zaprezentował prof. dr hab. Zbigniew
Mirek z Instytutu Botaniki im. Włady-
sława Szafera PAN w Krakowie. Pre-
legent podkreślił, że wśród wszystkich
wartości najwyższą jest życie. Sam
Pan Jezus powiedział "Ja jestem
Życiem". Dobra Nowina jest dobrą
nowiną o życiu. Życie duchowe pod-

KONFERENCJA BIBLIJNA
„Ku lepszemu rozumieniu Pisma Świętego”

przy OGRODZIE BIBLIJNYM
w OŚRODKU CARITAS w Myczkowcach

  9 maja 2015 r. odbyła się  siódma już z kolei Konferencja Biblijna pt. „Ku lepszemu rozumieniu Pisma
Świętego”. W Ośrodku Caritas w Myczkowcach zgromadziło się około 200 osób. Zaproszonych gości ser-
decznie powitał i w klimat konferencji wprowadził ks. Bogdan Janik - gospodarz Ośrodka.

lega tym samym prawom, co życie bio-
logiczne. Wszystkie formy życia stwo-
rzył Pan Bóg i opisał w dwóch księ-
gach: jedna to Księga Przymierza -
Biblia, która mówi o życiu duchowym
i o wszystkich innych formach życia
też, a druga, to księga przyrody. Obie
księgi należy zgłębiać, by je lepiej po-
znać i zrozumieć.

Kolejny wykład "Botaniczne ujęcie
wybranych przypowieści Jezusa"
przedstawiła dr hab. Zofia Włodar-
czyk z Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie z Katedry Roślin Ozdob-
nych. Pani doktor powiedziała, że
punktem wyjścia przypowieści są zja-
wiska z życia codziennego. Przypo-
wieść jednak odnosi się do rzeczywi-
stości Bożej. Przypowieści w Biblii
ukrywają Słowo Boże, które człowiek
wierzący stopniowo odkrywa. Końco-
wy efekt przypowieści, to wezwanie
do działania. Prelegentka wyjaśniła
słuchaczom, jak należy rozumieć nie-
które przypowieści, np. Przypowieść
o siewcy, o chwaście, o ziarnku gor-
czycy, o morwie, o fidze.

Czwarty wykład "Christus vere

resurrexit! Zmartwychwstanie i jego
wiarygodność w Nowym Testamen-
cie" wygłosił ks. dr hab. Jacenty Ma-
stej z Katedry Chrystologii i Eklezjo-
logii Fundamentalnej z Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz
doktor wytłumaczył, że najważniejsza
tajemnicą naszej wiary jest Zmar-
twychwstanie. Znakami wiarygodno-
ści tego faktu są: pusty grób i obja-
wienia Pana Jezusa. Prelegent swój
wykład oparł na wyjaśnieniu trzech
zagadnień: Zmartwychwstanie w No-
wym Testamencie, wiarygodne znaki
Zmartwychwstania, wiarygodne dary
Zmartwychwstałego Pana.

Ostatnią konferencję pt. "Ludzkie
pytanie o siły w Apokalipsie św. Jana"
zaprezentowała siostra dr Joanna No-
wińska SM z Instytutu Teologicznego
Księży Misjonarzy w Krakowie. Na
początku wykładu siostra zwróciła
uwagę, że ludzie zwykle źle rozumieją
pojęcie apokalipsy. Myślą, że to coś
drastycznego, katastroficznego. Apo-
kalipsa nie oznacza eschatologii, ale
odsłonięcie, odkrycie. W Apokalipsie
Bóg przemawia do siedmiu Kościołów,
czyli do wszystkich, do każdego. Wie-
le razy powtarza się słowo głos. Tylko
w tej księdze pojawia się 55 razy. Bóg
ofiaruje bezpieczeństwo, które jest
zarzewiem siły.

Podczas konferencji była przerwa
na kawę i ciasto gościnnie podawane
przez pracowników Ośrodka, zaś po
konferencji obfity obiad, krótka prze-
rwa i zwiedzanie Ogrodu Biblijnego,
gdzie rolę przewodnika pełniła jego
projektantka pani dr hab. Zofia Wło-
darczyk.

W Godzinie Miłosierdzia wszyscy
spotkali się w kaplicy Ośrodka na uro-
czystej Mszy Św., której przewodni-
czył i homilię wygłosił ks. prof. Tomasz
Jelonek. Ksiądz profesor powiedział,
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że dzieło świętego Łukasza (Dzieje Apostolskie) uka-
zuje nam działanie Boga, mówi o początku głoszenia
Ewangelii w Europie. Dzisiaj Europa wypiera się
swoich chrześcijańskich korzeni. Trzeba ratować
chrześcijańskie korzenie Europy, by ci, co mają de-
cydujący głos, decydowali się na Chrystusa, a nie na
próżnię, którą będą napełniały złe rzeczy.

W Ewangelii Pan Jezus wyraźnie mówi o prze-
śladowaniu, o odrzuceniu chrześcijan.   W odróżnie-
niu od tych wszystkich, którzy obiecują różne rze-
czy, nie obiecuje mirażu, ani dobrobytu i raju przy-
najmniej tu na ziemi. Co roku gromadzimy się na
konferencjach biblijnych, by lepiej poznać Pismo
Święte. Lepiej, to znaczy doskonalej, głębiej, ale zda-
jemy sobie sprawę, ile nam jeszcze do doskonałego
poznania Pisma Świętego brakuje, dlatego tutaj na-
sza obecność. Krok po kroku mamy zgłębiać, po-
znawać lepiej Słowo Boże. Dzisiejszy dzień dał nam
bardzo dużą dawkę wiedzy o Biblii, tak dużą , że jak
to powiedziała jedna ze współuczestniczek, "starczyć
może za wiele homilii". Tematyka wykładów  dała
nam możliwość przemyślenia wielu spraw. W na-
szej osobistej lekturze Biblii kontynuujemy to pozna-
nie.

Do zrozumienia niektórych trudnych tekstów bi-
blii może posłużyć bliższa znajomość miejsc i zda-
rzeń sprzed 2 tysięcy lat, co w dużym stopniu przy-
bliża Ogród Biblijny. Oprowadzająca Pani dr hab.
Zofia Włodarczuk z Uniwersytetu Rolniczego w Kra-
kowie , która projektowała ogród  i czuwała nad jego
realizacją, z dużą erudycją przybliżyła  zwiedzają-
cym katechezę o biblijnej historii zbawienia. Ponad-
to zwiedzający mogli  zobaczyć roślinność śródziem-
nomorską i Azji Mniejszej, sprowadzoną z tego re-
gionu świata.

Połączenie konferencji ze zwiedzaniem ogrodu
to wielka uczta dla duszy, co ubogaciła piękna w tym
dniu pogoda, zaś  gospodarność i powszechnie zna-
na gościnność dyrektora Ośrodka naszego rodaka
ks. Bogdana Janika zapewniła ucztę dla ciała.

Po zwiedzeniu Ogrodu Biblijnego uczestniczyli-
śmy we Mszy św., którą zakończono wspólnym
śpiewem Litanii Loretańskiej, oddając cześć  Maryi,
która jest dla każdego przykładem słuchania i wpro-
wadzania w czyn Słowa Bożego.

Dla wszystkich, którzy mogą pojechać do Mycz-
kowic, radzimy skorzystać z gościnności gospoda-
rza Ośrodka naszego rodaka ks. Bogdana Janika,
innych zapraszamy na stronę internetową
www.myczkowce.org.pl,  lub www.ogrod-biblijny.pl.

My zaś szczęśliwcy, obecni na Konferencji w dniu
9 maja br serdecznie dziękujemy: BÓG ZAPŁAĆ !

Z wykorzystaniem strony internetowej
Z.J.

Tablice darów Ducha Świętego wraz z literami alfy i omegi

Gwiazda Betlejemska

Golgota
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Jose Luis Martin Descalzo

Dlaczego warto mieć nadzieję

Pisanie jest jednym z najdziwniej-
szych i najzabawniejszych zajęć, jakie
istnieją. Publicysta obraca w głowie
przez trzy lub cztery dni temat artyku-
łu do niedzielnego wydania gazety,
a gdy uważa, że wie już jasno, co chce
powiedzieć, siada z długopisem w dło-
ni i notuje, mniej lub bardziej mozolnie,
główne idee, ogólny zarys artykułu.
Przychodzi mu nagle do głowy
zdanie z jakiegoś pisarza,, które
niby pierścień na palcu ozdobi i
rozświetli jego myśl. A kiedy za-
czyna szukać tego zdania w książ-
ce przeczytanej przed laty, wpada
w sidła jedynej przyjemności więk-
szej od przyjemności czytania:
przyjemności powtórnego czyta-
nia. Po czterech godzinach nie
pamięta już, jakiego cytatu szukał,
a na biurku leżą białe, nie splamio-
ne atramentem kartki. Ale prze-
żył za to radość powtórnego spo-
tkania z dawnym, ukochanym mi-
strzem. I jakżeby mógł teraz pi-
sać o czymś innym niż o radości z
tego spotkania? Odkłada zatem,
być może na zawsze, zaplanowany
wcześniej temat i mówi: porozma-
wiajmy dzisiaj o najwyższej sztuce
śmiania się z samego siebie, której nie-
zrównanym mistrzem jest Antonio
Machado w powieści Juan de Maire-
na; jej to właśnie poświęciłem z przy-
jemnością cały poranek.

Trudna to sztuka i nie uczą jej
żadne uniwersytety. A niezbędna, jeśli
człowiek pragnie uciec dwóm wielkim
diabłom codziennego życia: temu, któ-
ry zachęca nas do uwielbiania samych
siebie i temu, który popycha nas do
nienawidzenia siebie z głębi naszego
własnego serca. Dziewięćdziesiąt pięć
procent ludzkości popada w jeden
z tych dwóch grzechów. Może nawet
w obydwa, jednocześnie lub po kolei.

Uwielbianie samego siebie to przy-
jemne zajęcie. A chociaż większą po-
kusę odczuwają tak zwane osoby pu-
bliczne (które ze względu na to, że
spędzają połowę życia na ambonach,

Sztuka śmiania się z samego siebie
estradach, trybunach lub piedestałach,
posiadają skłonność do zapominania o
swym własnym wzroście), ulegają jej
także ci, którzy - obiektywnie patrząc
– mają bardzo niewiele powodów do
tego samouwielbienia.

Ale gorsi są ci, którzy nienawidzą
samych siebie. Są ich miliony. Ludzie,
którzy nie mogą sobie wybaczyć tego,

że nie zrealizowali swoich marzeń; lu-
dzie rozczarowani sobą, przemienia-
jący to rozczarowanie w gorycz, w
gorzką i niesmaczną kawę.

Chociaż może się wydawać ina-
czej, wcale nie jest łatwo kochać po-
kornie samego siebie, akceptować się
takim, jakim się jest, walczyć o to, by
stać się najlepszym jak tylko można,
ale ze świadomością, że pozostanie-
my równie brzydcy, równie grubi, rów-
nie głupkowaci. Bóg, zalecając nam,
byśmy kochali bliźniego jak siebie
samego, nakazywał nam jednocześnie,
byśmy kochali siebie samych jak bliź-
niego. Rzecz nie mniej trudna.

Sądzę, że dziewięćdziesiąt procent
ludzi stosujących przemoc jest wście-
kłych na samych siebie. I prawie wszy-
scy, którzy kogoś nienawidzą, niena-
widzili najpierw siebie samych.

Dlatego głoszę dzisiaj pochwałę

sztuki śmiania się z samego siebie, je-
śli tylko uśmiech ten rodzi się z litości,
z lekkiej ironii; jeśli tylko zwracamy ku
sobie współczujące spojrzenie podob-
ne temu, jakie rodzice kierują na swo-
je maluchy i jakim Bóg spogląda na
ludzkość.

Ogromnie trudna jest to sztuka,
która przychodzi człowiekowi dopiero

wraz z dojrzałością kiedy
osiągnął pokojowe nastawienie
do siebie samego. Nastolatki
rzadko potrafią przeglądać się
w owym zwierciadle humoru,
gdyż istnieje ono „tylko wśród
niektórych ludów” (jak pisał
Martin Alonso), a ja dodałbym,
że tylko „wśród niektórych lu-
dzi”.

My, ludzie, powinniśmy żyć
z duszą niczym brudnopis:
pamiętając ciągle, że wszyst-
ko płynie, nic nie jest ostatecz-
ne i nieodwracalne, a w każ-
dym razie wszystko może zo-
stać poprawione i powtórzone.
A gdy rogowacieje nam dusza
i myśli, starzejemy się i pada-
my pastwą goryczy.

Dlatego proszę codziennie Boga,
by dał mi serce idealisty (aby zawsze
płonęło we mnie pragnienie bycia wy-
ższym, głębszym i szerszym niż je-
stem) oraz głowę lekko sceptycznego
humorysty (aby nie pieklić się i nie
gryźć odkrywając co wieczór, jak mało
posunąłem się do przodu w stara-
niach).

I wydaje mi się, że Pan Bóg po-
mógł mi, dając gęstą brodę, która zmu-
sza mnie każdego ranka (a niekiedy
także po południu) do stawania z sobą
w lustrze twarzą w twarz. Jest to
magiczny moment, kiedy śmieję się
przed tym półgłupkiem, półmądralą,
jakim jestem. „Wszyscy - powiada
Machado w swoim Juanie de Maire-
na - powinniśmy umieć kopnąć się od
czasu do czasu w kostkę”. I ma rację,
chociaż przekonałem się, że trudno jest
tego dokonać mając tylko dwie nogi.
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Niestety, odnoszę wrażenie, że po każdej szczególnej
okazji, akcji szybko zapomina się o wszystkim. Dlatego
z tym większym naciskiem w czerwcu przypominam o mo-
dlitwie za kapłanów. Pod koniec ubiegłego miesiąca modli-
liśmy się o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowa-
nego. Ale nie wystarczy wymodlić takie powołania i spra-
wę zamknąć. Takie powołania nieustannie trzeba otaczać
modlitwą, by ci, których Bóg dotknął tą szczególną łaską,
w niej wytrwali. Stąd odpowiadam na pytanie zawarte w
tytule. Znamy powiedzenie: koniec wieńczy dzieło. Koniec
naszego życia pokazuje, kim tak naprawdę byliśmy. I nie
wystarczą święcenia kapłańskie. Trzeba jeszcze o tę otrzy-
maną łaskę zadbać. Modlą się o to sami kapłani, ale o takie
wsparcie proszą również wiernych świeckich. Jest to do-
bra okazja, by uświadomić wiernym, że oni również są od-
powiedzialni za swoich pasterzy. Sądzę, że dziś jest to
szczególnie naglące, zwłaszcza w przypadku sytuacji, kie-
dy tego Bożego przykładu brakuje.

W tym roku będziemy przeżywali XX Światowy Dzień
Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Został on zainicjowany
przez papieża św. Jana Pawła II. Obchodzi się go w uro-
czystość Najświętszego Serca Pana Jezusa (w tym roku
to 12 czerwca). Szczególnym patronem kapłanów i pro-
boszczów jest św. Jan Maria Vianney. Zwykł on mawiać:
„Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”. Kapłaństwo
piękne i pełnione z pokorną służbą przynosi obfite owoce,
ale też kapłaństwo - jak Serce Jezusa często cierpiące -
traktowane jest z niezrozumieniem czy nawet pogardą.
Święty Proboszcz z Ars, którego przywoływał w liście z
okazji Roku Kapłańskiego papież Benedykt XVI, twierdził,
że: „Dobry pasterz, pasterz według Bożego Serca jest naj-
większym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii, i jed-
nym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia”. Stąd
prośba, aby wierni ten skarb szanowali, o niego dbali, ale
byli także pełni miłosierdzia, gdy kapłan pobłądzi. Miłosier-
dzia, które nie polega jedynie na pokazaniu prawdy, ale przy-
jęciu postawy miłosiernego Samarytanina, który chętnie opa-
trzy rany, choćby w modlitewnym wymiarze.

Święci kapłani przyciągają, ożywiają parafię, rzucają
ogień Ducha Świętego, by przemienić letniego parafianina
w nowego człowieka, zdolnego ewangelizować innych. Co
zrobił ks. Jan Vianney, kiedy przybył do zaniedbanej du-
chowo wioski? Usiadł do konfesjonału, uklęknął przed Naj-
świętszym Sakramentem, modlił się o nawrócenie swojej
parafii, o utożsamianie się ze swoim Mistrzem. Jak podają
pierwsze biografie, tego kapłana można było praktycznie
spotkać jedynie w kościele, choć w wolnym czasie odwie-
dzał też rodziny, organizował misje ludowe, był z wiernymi.

Dziś przy różnorodności zadań staje się to problemem.
Kapłan musi się wyróżniać ewangelicznym świadectwem,
ma być - jak w 2006 roku w katedrze św. Jana Chrzciciela
w Warszawie mówił do duchowieństwa Benedykt XVI –
„specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem”. Zawsze

Kapłan – święty od zaraz?
przyciąga przykład. Dobry, święty kapłan, sam żyjąc Eu-
charystią, przyciągnie do niej wiernych. Sam korzystając
z sakramentu pokuty i pojednania, czy w kazaniach uka-
zując potrzebę tego sakramentu, zachęci do tego wier-
nych.

Prośmy słowami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, któ-
rej szczególnym powołaniem była modlitwa za kapłanów:

O Jezu, Wiekuisty, Najwyższy Kapłanie, zachowaj
Twoich kapłanów w opiece Twego Najświętszego Ser-
ca, gdzie nikt nie może im zaszkodzi.

Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, któ-
re codziennie dotykają Twojego świętego Ciała.

Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są
Twoją Najdroższą Krwią.

Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą
pieczęcią Twojego kapłaństwa.

Spraw, aby wzrastali w miłości i wierności Tobie,
chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.

Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im rów-
nież mocy przemiany serc.

Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce.

Niech dusze, którym służą, będą dla nich radością
i pociechą tu, na ziemi, a także wieczną koroną wżyciu
przyszłym. Amen.
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28 maja br. odbyło się spotkanie
autorskie z ks. Tadeuszem Waldema-
rem Kraus w sali biblioteki w Iwoni-
czu Zdroju. Pomysłodawczynie Panie
Małgorzata Szybka i Teresa Kielar
wybrały kilkanaście wierszy z boga-
tych zbiorów poezji księdza („Piękno
tajemnic ducha”, „Na skrzydłach na-
dziei”, „Na emigracji w Ameryce”,
„Liryka sercem pisana”, „Z wichrem
moich tęsknot”) i powierzyły szkołom
przygotowanie recytacji.

Młodzież bardzo chętnie przyjęła
teksty i dała piękny popis recytacji.
W ich wykonaniu poezja emigracyjna
i patriotyczna bardzo subtelna i wzru-
szająca głęboko zapadała w serca słu-
chaczy, prawdziwie budziła uczucia
i wyciskała łzy. Były to wiersze po-
święcone matce, także Matce Kościo-
ła i Ojczyźnie .

Spotkanie otworzyła P. Teresa
Kielar. Powitała  uczestników spotka-
nia i przedstawiła osobę ks. Tadeusza
Waldemara Krausa, po czym młodzież
recytowała Jego utwory.

Z wyrazami uznania i podziękowa-
nia podajemy nazwiska naszych akto-
rów: ze Szkoły Podstawowej im. Ks.
A. Podgórskiego w Iwoniczu ucz.
kl.VI Wiktoria Tomkiewicz
i Wiktor Czerwieński. Przy-
gotowała nauczycielka P.
Alicja Jaracz. Z Gimnazjum
Publicznego w Iwoniczu
kl.Ib: Zuzanna Kuc, Ga-
briela Stachura i Kacper
Cichoń. Przygotowała Pani
Elżbieta Jasińska. Z  Zespo-
łu Szkół  w Iwoniczu Zdro-
ju ucz. II klasy gimnazjum:
Dominika Błaż, Joanna
Cesarz, Anita Such, Hubert
Zygmunt, Nauczycielka
j.polskiego P. Edyta Wil-
czyńska.

Dziękujemy także bi-
bliotekarce P. Agnieszce

SPOTKANIE AUTORSKIE
Z POEZJĄ EMIGRACYJNĄ I PATRIOTYCZNĄ

Ks. Tadeusza Waldemara Krausa
przygotowane przez Iwonickie Stowarzyszenie

„Ocalić od Zapomnienia”

My country tis of thee,
Sweet land of liberty,
Of thee I sing:

Land where my fathers died,
Land of the pilgrims pride,
From evry mountain side
Let freedom ring.

Cześć polskiej ziemi cześć
Ojczyźnie naszej  - cześć
Cześć  - Polsce cześć!

Kto się jej synem zwie,
W kim polska dusza wre,
Niech stanie w grono to,
Pieśń chwały - wznieść!

Dziuba i dyrekcji szkół - Paniom Mał-
gorzacie Jakubowicz, Marii Zygmunt
i Panu Krzysztofowi Maciejewskiemu
za obecność i zaangażowanie.

 W centralnej części spotkania
autor prezentowanych utworów Ks.
Tadeusz Waldemar Kraus przybliżył
zebranym swoją bogatą osobowość
dzieląc się swoimi przeżyciami w kra-
ju i na emigracji. Czytał wybrane wier-
sze, a na wstępie próbował wzorem

emigracyjnego scenariusza uroczysto-
ści zaśpiewać wspólnie uroczystą
pieśń: „Cześć polskiej ziemi cześć,
którą podajemy niżej.

Muzyka: S.F.Smith, słowa: H.Ca-
rey- pieśń śpiewana w obydwu języ-
kach przez emigrantów kanadyjskich
i amerykańskich na rozpoczęcie i za-
kończenie uroczystości. Spotkanie
można nazwać wielką lekcją patrioty-
zmu bardzo naturalną i szczerą.

Wzruszenie, podziw i wdzięczność
- tak krótko można określić uczucia
zebranych na tle galerii obrazów
w przytulnej sali biblioteki w budynku
dawnego „Krakowiaka”.

Działo się to nie tylko przez kon-
takt z poezją podaną w piękny sposób
ale także przez żywe spotkanie z au-
torem, którego życie niezwykle ofiar-
ne, wprost  heroiczne w  służbie dla
drugiego człowieka budzi podziw
i  uznanie. Tymczasem ks. Kraus jest
bardzo skromny i otwarty Wprost
onieśmiela nas swoją niezwykłą po-
korą. A przecież mimo pięknego wie-
ku jest bardzo silny duchem, czego dał
wyraz w donośnej prezentacji swoich
utworów, zapewne z przyzwymczaje-
nia do głoszenia homilii.

Ponieważ 2 czerwca br.
ksiądz kończy 96 lat nie zabra-
kło życzeń i kwiatów. Dla na-
bywających książki autor służył
dedykacjami.

Dobrze się stało, że Iwonic-
kie Stowarzyszenie „Ocalić od
Zapomnienia” podjęło temat
spotkania autorskiego.

Dobrze, że nowe członkinie
Towarzystwa - Panie Małgorza-
ta Szybka i Teresa Kielar także
społecznie służą „poczciwej
sprawie” (słowa Kochanow-
skiego).

                                                                                                          Z.J.



Nasza Wspólnota   27

MATKA

Pamiętam, gdy przed laty
W wieczornej porze - po pracy,
Przytuleni - wokoło Mamy...
Jej niebieskie oczy -
Jakby cudne błyszczące zorze
W nas uroczo wpatrzone,
Na rosnące maleństwa, sercu drogie.

Rok po roku upływał w marzeniach,
Czas jak woda w Wiśle - znikał w Bałtyku,
Matka pod naporem trudu
Wciąż wnosiła nadzieję na rodzinne progi,
Dzieliła z nami smutki i pocieszenia,
I łzy ocierała w niedostatku płynące.

Przeminęły długie lata rozłąki i tęsknoty,
Na dziś nam pozostały rzewne wyrzuty sumienia
I omal zapomniane rodzinne ognisko.
Minęły jak burze młode lata pełne planów,
Potem los nas rozrzucił w świata strony,
Popędził w krainy gdzie łatwiej było żyć
Nie zważając, że Matka pochylona wiekiem
W smutku tęsknocie będzie o nas... śnić.

Na daleki Zachód wygnały cię niedostatki
Z planami powrotu - jak ptaszyna uleciałeś z gniazda,
Los szczęścia nie dla wszystkich był łaskawy.
Serce Matki męczyła tęsknota, żal...
Mijały lata, wschody i zachody słońca
Nikt do Matki nie powraca...
Może innym razem - sumienie cię wzruszy.
W smutku, niewdzięczności życie Mamy płynie,
Czy też choć jeden z nas obietnicy odwiedzin dotrzyma?

Każdej kwiecistej wiosny, przez lata
Matka modląc się za nami - oczekiwała...
„Brak czasu”, niby nadmiar obowiązków
Zamieniły nas w samolubów -
Zwolna serca znieczuliły

I choć była sercu nam najbliższa
Nie raz ocierała w płaczu nasze łzy,
Przeminęły lata w zapomnieniu -
A gdy Matuli wielkie serce przestało bić,
Z nas ani jednego przy niej nie było...

Mamona oddaliła nasze uczucia miłości
I zamieniła serca w kamienie...

ks. Tadeusz Waldemar Kraus

Cleveland, West Farmington, Ohio,
September 1, 2008, Labor Day

Z OKAZJI DNIA OJCA (23 CZERWCA)
 - WSZYSTKIM MAMOM I OJCOM
NASZEJ PARAFII SKŁADAMY
SERDECZNE ŻYCZENIA
ZDROWIA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO
NA KAŻDY DZIEŃ

REDAKCJA

OJCU

Jasne myślące czoło i dorosłość, która imponuje
Mocne ręce wkraczające czasem
z wymiarem, sprawiedliwości.
Silne ramiona, dźwigające wózek na piętro,
lub małą istotę zatopioną spokojem
bezpieczeństwa, w szerokim męskim objęciu.
Kieszeń bez dna - pustoszejąca z trwogą.
Zaczerwienione oczy, pochylone
bezradnością plecy,
nad łóżeczkiem chorego dziecka.
Zgięte kolana w modlitwie - do Ojca
Serce co kocha nie afiszując się z miłością
Spoglądające z dumą na dorastające dzieci.
Bystre oko dostrzegające smutek i ból.
Słowa pocieszenia w chwilach słabości
i gniewne na błądzące dzieci.
Spokój rozmowy, spływającej balsamem
Na problemy dorastającego syna.
Własne troski schowane głęboko,
aby nie martwić innych.
Oparcie zdecydowane dla Matki.
Przygarbiona sylwetka mężczyzny
wracającego z pracy.
Wielka miłość Ojca - odbiciem Bożego Ojcostwa
- co potężnym gestem stwarza, buduje i podnosi świat.
Bądź pochwalony Boże Ojcze - za dobrych ojców.

Ks. Zbigniew Jan Czuchra MS
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Niniejszy tekst stanowi wybrane
fragmenty szerszego opracowania au-
tora opublikowane w kwartalniku
„Wiek Nafty” wydawanym przez Sto-
warzyszenie Naukowo-Techniczne In-
żynierów i Techników Przemysłu Naf-
towego i Gazowniczego z siedzibą w
Krakowie. Nie chcąc obciążać Czytel-
ników „Naszej Wspólnoty” złożonymi
zagadnieniami z zakresu chemii i tech-
nologii ropy naftowej autor postanowił
podzielić się wyłącznie łatwo przyswa-
jalnymi ciekawostkami historycznymi.

 „Przemysł naftowy odgrywa we
wszystkich współczesnych państwach
wybitną rolę ze względu na swe pro-
dukty niezbędne do normalnego rozwoju
gospodarczego państwa oraz jego obro-
ny na wypadek wojny. Mimo tak do-
niosłego znaczenia przemysłu naftowe-
go, jest on szerokim sferom naszego
społeczeństwa stosunkowo mało zna-
ny” – napisali w 1929 roku, w przed-
mowie do „Przemysłu naftowego w
Polsce”, członkowie Komitetu Budowy
Pawilonu Naftowego P.W.K. przy Kra-
jowym Towarzystwie Naftowym.

Nie sposób nie zgodzić się z tą opi-
nią, bo również dzisiaj, mimo upływu tak
wielu lat, kiedy w sposób wręcz nieby-
wały zwiększył się dostęp do informa-
cji oraz szeroko pojętej edukacji,
w kwestii popularyzacji polskiego prze-
mysłu naftowego nadal jest wiele do
zrobienia.  Szczególne miejsce, wśród
wielu elementów składających się na
przemysł naftowy, zajmuje technologia
przeróbki ropy naftowej.

Współczesne rafinerie wytwarzają
szereg produktów handlowych niezbęd-

Początki polskiego przemysłu rafineryjnego
(fragmenty)

nych do zaspokojenia codziennych po-
trzeb życiowych człowieka. Wyprodu-
kowane paliwa umożliwiają transport
i ogrzewanie, środki smarowe – ruch
maszyn i urządzeń, a surowce petro-
chemiczne stanowią podstawę wytwa-
rzania dóbr takich jak tworzywa sztucz-
ne, tkaniny, nawozy czy środki czysto-
ści. Około 80% (V/V) przetwarzanej
w rafineriach XXI wieku ropy nafto-
wej stanowią paliwa. Fakt, że nie za-
wsze tak było, zaintrygował i skłonił
autora do przybliżenia Czytelnikom hi-
storii przemysłu rafineryjnego.

Pionierzy przemysłu naftowego
doskonale zdawali sobie sprawę z
tego, że surowa ropa naftowa znajdu-
je zastosowanie tylko w ograniczonym
zakresie. Surowiec ten, choć znany od
czasów starożytnych, dopiero w XIX
wieku nabrał wielkiego znaczenia.
Zanim 31 lipca 1853 roku przy świetle
lampy naftowej przeprowadzono
pierwszą operację nocną w lwowskim
szpitalu na Łyczakowie, jej konstruk-
tor, Ignacy Łukasiewicz, dokonał de-
stylacji ropy otrzymując naftę oświe-
tleniową. Rok później wypowiedział
prorocze wręcz słowa „Ten płyn [ropa
naftowa – przyp. aut.] to przyszłe bo-
gactwo kraju, to dobrobyt i pomyślność
dla jego mieszkańców, to nowe źródło
zarobków dla biednego ludu i nowa
gałąź przemysłu, która obfite zrodzi
owoce”. Przeprowadzony przez
Łukasiewicza proces destylacji stano-
wi dziś serce każdej rafinerii.

Nieistniejące destylarnie ropy naf-
towej i rafinerie w dawnej Galicji

Krajowe rafinerie, które odgry-

wają dziś istotną rolę w polskiej go-
spodarce, to nowoczesne zakłady mo-
gące z powodzeniem konkurować na
europejskich i światowych rynkach.
Obok Rafinerii PKN ORLEN S.A. w
Płocku i Rafinerii Grupy LOTOS S.A.
w Gdańsku, istotną rolę odgrywają tzw.
„małe rafinerie południowej Polski”.
Zaliczyć do nich należy Rafinerię Nafty
Jedlicze, Rafinerię Jasło, Rafinerię
Glimar w Gorlicach, Rafinerię Czecho-
wice-Dziedzice i Rafinerię Trzebinia.
Zakłady te straciły na znaczeniu po
przejęciu Rafinerii Jedlicze i Trzebinia
przez ORLEN S.A. Płock a Jasła,
Czechowic i Gorlic przez LOTOS S.A.
Gdańsk. Wymienione rafinerie nie były
jednak ani pierwszymi, ani jedynymi
w tej części Polski. Sylwetki przed-
siębiorstw, po których nie ma już dzi-
siaj śladu,  przedstawiono poniżej.

Destylarnie ropy w Ulaszowicach,
Klęczanach, Polance i Głębokim

Na skutek uzyskiwania znaczą-
cych ilości ropy naftowej z kopalni w
Bóbrce, Ignacy Łukasiewicz podjął
decyzję o założeniu w Ulaszowicach
(Jasło) pierwszej na świecie destylar-
ni, stanowiącej pierwowzór rafinerii.
Powstała ona w 1856 roku i począt-
kowo pracowała w systemie dwóch
kotłów, później uruchomiono trzeci.
Pierwszą partię nafty, w ilości 15 tys.
kilogramów oraz oleje mineralne za-
kupiła Północna Kolej Austriacka. Były
to zatem pierwsze transakcje produk-
tów naftowych prowadzone na skalę
przemysłową. Pomyślna działalność
mobilizowała Łukasiewicza do dal-
szych prac nad rozgatunkowaniem
ropy i uzyskaniem destylatów o lep-
szych właściwościach. Już wtedy pro-
dukował dwa gatunki nafty: cięższy,
tzw. olej solarowy oraz lżejszy, zwany
fotogenowym. Kolejna destylarnia
powstała w 1858 roku w Klęczanach.
Łukasiewicz wszedł wówczas w spół-
kę z braćmi Zielińskimi, właścicielami
Klęczan, a jego wkład polegał na za-
pewnieniu technicznego wyposażenia
destylarni. Na skutek różnicy poglą-
dów, spółka została zerwana. Kolejną
destylarnię Ignacy Łukasiewicz zało-
żył w Polance. Nie była ona zbyt duża,
ale w 1861 roku stała się swoistym

Rafineria w Chorkówce

Grzegorz Nieradka
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ogniskiem przemysłu naftowego. Póź-
niejsze problemy z dostarczaniem ropy
z Bóbrki nie pozostały bez wpływu na
pracę destylarni, a jej pożar przesądził
o losach zakładu. Łukasiewicz jednak
nie poddał się i już w 1863 roku uru-
chomił kolejną destylarnię w Głębokim
koło Rymanowa.

Rafineria w Chorkówce
W 1865 roku Ignacy Łukasiewicz

przeniósł się do Chorkówki. Wybudo-
wał tam bardzo okazałą i bezpieczną
rafinerię, w której przerabiał większość
ropy naftowej dostarczanej z Bóbrki,
Ropianki i innych kopalń. Mnogość sto-
sowanych procesów technologicznych
spowodowała, że Chorkówka zyskała
miano rafinerii, a nie tylko destylarni.
Pracowało w niej 12 kotłów destyla-
cyjnych, kotłownia parowa, centralna
pompownia i laboratorium. Do rafino-
wania ropy Łukasiewicz przystosował
kilka urządzeń starego browaru, który
został zaadaptowany do nowych celów.
Przez długie lata rafineria w Chorków-
ce była największym tego typu zakła-
dem w Galicji. Rozwojowi zakładu
sprzyjało korzystne położenie przy go-
ścińcu z Krosna do Żmigrodu. Udzia-
łowcy wybudowali 7 km bitej drogi dla
sprawniejszego przewożenia ropy. Na-
leży pamiętać, że prace Łukasiewicza
nad wykorzystaniem rafinacji kwaso-
wo-ługowej do przeróbki ropy zdecy-
dowanie wyprzedziły późniejsze osią-
gnięcia innych specjalistów. Polski pio-
nier światowego przemysłu naftowe-
go cieszył się wielkim uznaniem środo-
wiska międzynarodowego. Wśród spe-
cjalistów w dziedzinie ropy naftowej
powszechnie funkcjonowało określenie
„rafinacyjnej szkoły łukasiewiczow-
skiej” jednoznacznie kojarzone z Pola-
kiem. Wypracowana przez Łukasiewi-
cza pozycja stała się przyczyną odwie-
dzin rafinerów z całego świata, w tym
szczególnie Amerykanów. Zaintereso-
wanie amerykańskiego przemysłu fe-
nomenem Chorkówki wynikało z sze-
regu problemów, jakie napotykali pod-
czas rafinacji ropy w swoim kraju.

Rafineria nafty Iwonicz
W 1890 roku zbudowano i urucho-

miono rafinerię pod nazwą „Pierwsza
Iwonicka Destylarnia Ropy Naftowej
w Targowiskach”. Rafineria ta poło-
żona była tuż przy stacji kolejowej
Iwonicz, w centrum zachodnio-karpac-
kiego przemysłu naftowego, na linii

gazociągu Glinik Marjampolski – Sa-
nok. Z tego względu posiadała bardzo
korzystne warunki rozwoju. Początko-
wo, przed wybudowaniem rafinerii,
przy stacji znajdowały się zbiorniki na
ropę odbieraną rurociągami z Rogów
i Równego. Niestety, w wyniku wy-
niszczających działań podczas I woj-
ny światowej, uległa częściowej de-
strukcji. Po wojnie rafineria została
zakupiona przez Towarzystwo dla
przedsiębiorstw górniczych z Krako-
wa. Przystąpiono do jej odbudowy
i doposażenia. Zakupiono nowe kotły
destylacyjne, a torem przemysłowym
połączono zakład z koleją. Na koszt
Skarbu Państwa wybudowano 7-kilo-
metrowy gazociąg „10” z Krosna do
Iwonicza. Rafineria została ponownie
uruchomiona wiosną 1921 roku. Jej
zdolność  przerobowa wynosiła wów-
czas 200 wagonów bezparafinowej
ropy naftowej na miesiąc. Zarząd ra-
finerii, przygotowując organizację
sprzedaży produktów naftowych, za-
inicjował powstanie Polskiego Towa-
rzystwa Handlu Produktami Naftowy-
mi „Ropol”, którego zadaniem była
sprzedaż produktów z rafinerii zarów-
no w kraju jak i poza jego granicami.
Założycielami Towarzystwa „Ropol”
było Towarzystwo dla przedsiębiorstw
górniczych „Tepege” S.A., Spółka
akcyjna dla przemysłu naftowego
i gazów ziemnych, „Polska Nafta”
S.A., Węgrzynowski i Spółka oraz
Polski Bank Przemysłowy we Lwo-
wie. Do ważniejszych inwestycji To-
warzystwa „Ropol” powstałego przy
Rafinerii nafty Iwonicz zaliczyć należy
budowę zbiorników naftowych w Gdań-
sku, tj. w najważniejszym wówczas dla
Polski punkcie eksportu produktów naf-
towych. Rafineria została zlikwidowa-
na podczas II wojny światowej.

Rafineria Jasło

Przytoczone informacje, choć sta-
nowią jedynie wybór najważniejszych
zagadnień związanych z tym tematem,
są swoistym potwierdzeniem zawar-
tej we wstępie tezy o „doniosłości”
i „wybitnej roli” przemysłu naftowego
w krajowej gospodarce. Zapoczątko-
wanie i rozwój przemysłu rafineryjne-
go oraz podkreślenie kluczowej roli
Ignacego Łukasiewicza w tej dziedzi-
nie stawia go już nie tylko w roli kon-
struktora lampy naftowej, o czym prze-
konana jest międzynarodowa opinia
publiczna, ale przede wszystkim w roli
autentycznego twórcy największego na
świecie przemysłu o strategicznym zna-
czeniu dla każdego kraju na świecie.

Grzegorz Nieradka
źródło: Nieradka G.,

Początki polskiego przemysłu
rafineryjnego, Wiek Nafty, 2015, 1:

Stacja Iwonicz w Targowiskach
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Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postę-
powania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na
temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

W dniu 12 marca 2015 roku w Gimnazjum Publicznym w Iwoniczu przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W konkursie uczestniczyło 19 uczniów podzielonych na trzy grupy wiekowe (szkoła podsta-
wowa – “8 uczniów, gimnazja – 8 uczniów, szkoła ponad gimnazjalna – 3 uczniów). Uczestnicy zostali wyłonieni w drodze
eliminacji przeprowadzonych w szkołach. Turniej składał się z dwóch części: testu pisemnego oraz finału ustnego.

Wyniki końcowe eliminacji gminnych:
I grupa:
1. miejsce: Sokół Mateusz – Szkoła Podstawowa w Lubatowej,
2. miejsce: Śliwka Wiktor – Szkoła Podstawowa w Lubatówce,
3. miejsce: Ćwięka Maciej – Szkoła Podstawowa w Iwoniczu.
II grupa:
1. miejsce: Matusik Krzysztof – Gimnazjum Publiczne w Lubatowej,
2. miejsce: Ziębka Wiktor – Gimnazjum Publiczne w Lubatowej,
3. miejsce: Kenar Jakub – Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu.
III grupa:
1. miejsce – Borys Jakub – Zespół Szkół w Iwoniczu,
2. miejsce – Szpetnar Patryk – Zespół Szkół w Iwoniczu.
3. miejsce – Ziajka Dawid - Zespół Szkół w Iwoniczu

Nagrody ufundowane przez Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP w Iwoniczu – Zdroju w postaci sprzętu sportowego oraz okolicznościowe dyplomy dla
zwycięzców wręczali: Witold Kocaj – Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój, Janusz Litwin – Prezes Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu - Zdroju, Komendant Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu – Zdroju Druh Józef
SUCH, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwoniczu – Zdroju Druh Piotr DOBROWOLSKI.

Gospodarz Eliminacji Pani Krystyna Gotfryd – Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu zapewniła salę do
przeprowadzenia części pisemnej i ustnej turnieju.

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 31 marca 2015r.o godzinie 1000 “w Dzielnicowym Domu Ludowym
w Krośnie – Suchodole przy ulicy Grunwaldzkiej 4, zakwalifikowane zostały osoby: Sokół Miłosz, Matusik Krzysztof
oraz Borys Jakub.

Gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej w Iwoniczu
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Porady gospodarcze
Ekologia w ogrodzie
Wszystkie rośliny w naszych ogro-

dach - ozdobne, owocowe jak i wa-
rzywa, aby były zdrowe i pięknie rosły,
wymagają dobrego „pożywienia” .

Półki sklepów ogrodniczych ugi-
nają się od nawozów sztucznych. Pra-
wie dla każdej rośliny wyprodukowa-
no jej „osobisty” nawóz.

Bardzo dobrą alternatywą jest za-
stosowanie u siebie nawozów wyko-
nanych z ziół, które rosną na miedzach,
łąkach czy polnych drogach. Są one
bardzo przyjazne roślinom i nam.

Skutecznie również chronią rośli-
ny przed szkodnikami. Pomidory czy
ogórki wyprodukowane przez nas ale
zasilane nawozem sztucznym nie będą
się różniły od tych kupionych w sklepie.

Do takich sztandarowych ro-
ślin z których można zrobić nawóz
należą:

- pokrzywa - zawiera bardzo dużo
azotu, potasu, fosforu  a w mniejszych
ilościach magnez, żelazo, wapń,
krzem, cynk. Jej składniki zapewniają
silny wzrost roślin i dobre owocowa-
nie (pomidory, ogórki) a fosfor i potas
jak wiemy odpowiada za obfite kwit-
nienie roślin ozdobnych.

- skrzyp polny - zawiera potas,
sole mineralne, a przede wszystkim
bardzo dużo krzemu. To krzem zapew-
ni naszym roślinom mocne i sztywne
pędy. Podlewanie wzbogaci glebę w
krzem i ją lekko zakwasi. Opryski tym
preparatem zwalczają głównie choro-
by grzybowe, mączniak, zgniliznę.
Niszczy też przędziorki, roztocza.

godniu do półtora, jak opadną na dno
zioła i nie wytwarza się już piana, gno-
jówka jest gotowa do stosowania.

Zapach tego specyfiku do najprzy-
jemniejszych nie należy, więc chowa-
my go w ustronne miejsce w ogrodzie.
Zawartość można przecedzić a pozo-
stałe przefermentowane zioła rozsy-
pać po rabatkach i przekopać z glebą
albo wrzucić do kompostownika.

Gnojówkę rozcieńczać w stosun-
ku 1:10 i podlewać rośliny. Należy
uważać aby nie pryskać po liściach –
szczególnie roztwór z pokrzywy ma
silne działanie.

Do oprysków  przeciw owadom
i grzybom robimy jeszcze słabsze stę-
żenie.

Na koniec uwaga taka, że może-
my zmieszać razem pokrzywę, wro-
tycz i skrzyp w ilości 1 wiadra i bę-
dziemy mieli 3 w jednym.

Zbigniew Gazda

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Iwo-
niczu - Zdroju składa serdeczne podziękowania dla
Dyrekcji Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu za moż-
liwość przeprowadzenia eliminacji gminnych OTWP.
Wyrazy uznania kieruje także w stronę opiekunów
(Roman Barud, Marcin Jasiński, Wojciech Penar, Jo-
lanta Zięba, Józef Such, Krzysztof Mrozek, Krzysztof
Such), pracownikom Komendy Miejskiej Państwowej
Straży Pożarnej w Krośnie, działaczom związkowym
OSP którzy sporo własnego czasu poświęcili na przy-
gotowanie uczestników w/w turnieju.

Janusz Litwin

- wrotycz - zawiera olejki eterycz-
ne w których głównym składnikiem
jest tujon. Roślina ta ma silne działa-
nie toksyczne. Wykorzystamy ją jako
główną broń do zwalczania szkodni-
ków takich jak: opuchlaki (to one nam
niszczą piękne rododendrony i azalie,
jak też żurawki) mszyce, pędraki, przę-
dziorki, mrówki, bawełnice. bielinek
kapustnik.

Z powyższych ziół można robić
wyciągi, napary, wywary, gnojówkę.
Wydaje mi się że najprostszym sposo-
bem jest zrobienie gnojówki (od kiedy
zacząłem ją stosować, podziwiam dzia-
łanie tego „złota”).

Jak to wykonać? - do wiadra ko-
niecznie plastikowego wsypujemy
jego pojemności pokrojone zioła i za-
lewamy zimną wodą nie całkiem do
pełna.

Codziennie mieszamy patykiem
i następuje proces fermentacji. Po ty-
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W dniu 16.05.2015r Delegacja z
Naszego Domu wraz z Panem Dy-
rektorem uczestniczyła w Pikniku na
terenie Parku Jedności Polonii z Ma-
cierzą w Rzeszowie pod nazwą "Pik-
nik Pokoleń” w ramach projektu
Szwajcarsko-Polskiego. Oparty na in-
tegracji starszych osób oraz młodzie-

ży ze środowiskiem lokalnym, przeła-
mywania barier nieśmiałości oraz
współpracy podczas wspólnego goto-
wania.

Podczas pikniku dla uczestników
zaplanowano m.in. konkurs kulinarny,
atrakcje sportowe, prezentację ręko-
dzieła artystycznego oraz pokaz pierw-
szej pomocy.“Podczas imprezy odbył
się konkurs kulinarny pod nazwą "Go-
towanie łączy pokolenie". W konkur-
sie brały udział drużyny z różnych pla-
cówek. Nasza drużyna pod nazwą
"Kulinarni Odkrywcy" liczyła 4 osoby,
dwóch przedstawicieli z naszego domu

UDZIAŁ MIESZKAŃCÓW IWONICKIEGO DOMU
POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH

W PIKNIKU POKOLEŃ - RZESZÓW 2015
oraz jednej osoby z WTZ z Haczowa
i uczennicy ze szkoły podstawowej.

Tematem przewodnim były szpa-
ragi. Każda drużyna miała do przygo-
towania danie, dobierając składniki
znajdujące się w spiżarni. Wspólnie
nasi odkrywcy wykazali się kulinarny-
mi umiejętnościami przygotowując

sałatkę. Cały konkurs odbył się pod
przewodnictwem Pana Grzegorza
Łapanowskiego oraz dwóch jurorów
którzy oceniali potrawy przygotowa-
ne przez każdą drużynę i wyłonili zwy-
cięzcę. W trakcie pikniku odbyła się
również degustacja dań przyrządzona
przez Pana Grzegorza Łapanowskie-
go.

Również podczas imprezy nasi
mieszkańcy mieli okazję zmierzyć się
w konkurencjach sportowych, tj prze-
ciąganie liny, bieg w workach.

Dodatkową atrakcją była konku-
rencja dla dyrektorów ze wszystkich

placówek DPS. Była to konkurencja
„Obieranie ziemniaków na czas”. Cały
konkurs był nadzorowany przez Pana
G. Łapanowskiego który oceniał pre-
cyzję, dokładność i czas. Na zakoń-
czenie wyłoniono zwycięzcę.

Wśród wymienionych atrakcji zna-
lazło się także coś dla najmłodszych

min. przejażdżka na kucyku. Słonecz-
na pogoda wspomogła tą miłą formę
spędzania czasu. Dzieci podczas jaz-
dy mogły dowiedzieć się więcej o ko-
niach. Przejażdżka konna dostarczyła
wiele przyjemności i niezapomnianych
chwil, które zostały uwidocznione na
fotografiach które dały wiele radości
i zadowolenia.

Przedstawiciele naszego domu
mieli okazje wystąpić na scenie, śpie-
wali znane melodie. Sławomir zaśpie-
wał piosenkę z repertuaru Starego
Dobrego Małżeństwa "Opadły mgły"
oraz Maciej przy akompaniamencie gi-
tar i perkusji wykonał kilka rockowych
utworów stwarzając niepowtarzalny
klimat. Publiczność z chęcią wsłuchi-
wała się w piękne melodyjne piosen-
ki.

Słoneczna pogoda, rozmaite atrak-
cje, wspaniała atmosfera i współpra-
ca z młodymi ludźmi, sprawiły, że
udział w Pikniku Pokoleń będzie z pew-
nością dla wielu osób miłym wspo-
mnieniem.
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Rzymskie imperium i tradycje antyku
9 kwietnia gościliśmy grupę arty-

styczną „Rekonstrukto”, która wystąpiła
z pokazem pt. Rzymskie imperium i trady-
cje antyku. W spotkaniu uczestniczyli
uczniowie klas III – VI. Oprócz prezentacji
kultury i obyczajów epoki, uzbrojenia i stro-
ju legionisty, prowadzący zapewnili wspa-
niałą zabawę, momentami powodującą
dreszcz emocji, zwłaszcza podczas poje-
dynków lub „tortur”. Cieszymy się, że gru-
pa dała nam możliwość przeżycia ciekawej
lekcji historii w starożytnym klimacie.

Wycieczka do Krosna
14 kwietnia 2015 roku uczniowie klas

IVb, VIa i VIb z opiekunami pojechali na
wycieczkę do Krosna. Najpierw zwiedzili
Muzeum Rzemiosła, gdzie na wystawie
„Majstersztyk - dzieło mistrzów rzemio-
sła” zobaczyli rzemieślnicze unikaty i po-
znali historię galicyjskiego rzemiosła. Na-
stępnie uczestniczyli w koncercie wiosen-
nym w Zespole Szkół Muzycznych im. I.J.
Paderewskiego. Dzieci i młodzież zapre-
zentowały własny dorobek artystyczny.
Na scenie wystąpili soliści, zespoły ka-
meralne, chór. Muzyka wprowadziła wi-
dzów w wiosenny nastrój. Brawa i niena-
ganna uwaga poświęcona wykonawcom
była godna podziwu i zachęca do udziału
w takich koncertach.

Wielkanocny konkurs zuchowy roz-
strzygnięty!

Po raz drugi w tym roku szkolnym zu-
chy z 4 Gromady Zuchowej „Wesołe Plą-
sy” brały udział w plastycznym konkur-
sie hufcowym – tym razem wielkanoc-
nym.“W konkursie na najpiękniejszy stro-
ik świąteczny Gromada „Wesołe Pląsy”
zdobyła II miejsce (na 11 gromad).

W indywidualnym konkursie na naj-
piękniejszą kartkę świąteczną brało udział
12 zuchów. W kategorii klas pierwszych:

1 miejsce – Joanna Such kl. 1b
1 miejsce – Kacper Kandefer kl. 1b
2 miejsce – Anna Szczurek kl. 1b
2 miejsce – Dawid Turek kl. 1b
3 miejsce – Marysia Jurczyk kl.1 b
3 miejsce – Łukasz Stachura kl. 1 b
3 miejsce - Rafał Kandefer kl.1 b
W kategorii klas drugich:“2 miejsce –

Adrianna Frodyma kl. 2b
W kategorii klas trzecich:
1 miejsce – Julia Nogal kl. 3a
1 miejsce – Kinga Kinel kl. 3b
2 miejsce – Aleksandra Szajna kl. 3b
3 miejsce - Julia Szajna kl. 3b
3 miejsce - Barbara Kielar kl. 3a
3 miejsce – Julia Rokita kl. 3b
W indywidualnym konkursie na naj-

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

piękniejszą pisankę brało udział 6 zuchów.
W kategorii klas pierwszych:

1 miejsce - Kacper Kandefer kl. 1b
1 miejsce – Joanna Such kl. 1b
2 miejsce - Anna Szczurek kl. 1b
W kategorii klas drugich:
1 miejsce - Adrianna Frodyma kl. 2b
W kategorii klas trzecich:
1 miejsce - Kinga Kinel kl. 3b
2 miejsce – Barbara Kielar kl. 3a
Wszystkim zuchom serdecznie gratu-

luję i życzymy kolejnych sukcesów.

III Rajd „Poznajemy Pogórza
W piątek 17.04.2015r. uczniowie byli na

III Rajdzie „Poznajemy Pogórza” zorgani-
zowanym przez oddział PTTK w Krośnie.
Na początku przez miejscowość Huta Go-
gołowska wspinali się na najwyższe wznie-
sienie Pogórza Strzyżowskiego, Górę Bar-
do, która ma 534 m n.p.m. Następnie weszli
na szczyt Góry Chełm, gdzie znajduje się
zabytkowa kapliczka i zeszli do miejscowo-
ści Stępina. Duże wrażenie zrobił na nich
schron kolejowy. Tunel liczy około 400
metrów długości i 14 metrów szerokości.
Na zakończenie rajdu odbyło się wspólne
pieczenie kiełbasek oraz dwa konkursy.

W konkursie ekologiczno - przyrodni-
czym:

I miejsce zdobyła Oliwia Zajdel z kl. VI B
I miejsce - Wiktor Czerwieński z kl. VI B
W konkursie turystyczno - krajoznaw-

czym:
I miejsce - Natalia Lorens z kl. IV A
IV miejsce – Urszula Dróbek z kl. IV B
Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i

z niecierpliwością czekają na kolejny rajd.

Gminne eliminacje konkursów BRD
W dniu 16 kwietnia 2015 roku w naszej

szkole odbyły się eliminacje gminne kon-
kursów BRD: Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym
i Konkursu o Puchar Dyrektora WORD w
Krośnie. W konkursach uczestniczyły
dwie szkoły podstawowe i cztery gimna-
zja. Uczniowie rozwiązywali testy wiedzy
z zakresu BRD oraz wykonywali zadania
praktyczne polegające na pokonaniu toru
przeszkód i przejeździe przez miasteczko
zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
W obydwu konkursach zwyciężyli:

w kategorii szkół podstawowych –
Szkoła Podstawowa w Iwoniczu w skła-
dzie: Marcin Kenar, Adam Mikosz, Alek-
sandra Kielar, Aleksandra Trygar (opiekun
Jolanta Kielar).

w kategorii szkół gimnazjalnych – Gim-
nazjum Publiczne w Iwoniczu w składzie:
Dominik Litwin, Szymon Tekieli, Jan Ry-
giel (opiekun Leszek Krukar).

Wszyscy uczniowie otrzymali cenne
nagrody i upominki ufundowane przez
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój oraz Wo-
jewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w
Krośnie. Nagrody wręczyli zwycięzcom:
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Pan Witold
Kocaj i przedstawiciel Wojewódzkiego
Ośrodka Ruchu Drogowego w Krośnie Pan
Paweł Lechwar. Gratulacje złożyła również
Pani Małgorzata Jakubowicz – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Iwoniczu. Zwycię-
skie drużyny będą reprezentować Gminę
Iwonicz-Zdrój na wyższych szczeblach
konkursów, które odbędą się w Krośnie.

Dzień Ziemi w naszej szkole
Dzień Ziemi to czas, kiedy ludzie na

całym świecie łączą siły, aby uświadomić
wszystkim, że wspaniałe dary przyrody
trzeba wykorzystać mądrze – tak, aby star-
czyło ich dla przyszłych pokoleń. Musi-
my być przyjaciółmi przyrody – ekologa-
mi i dbać o środowisko. Współodpowie-
dzialność za stan środowiska w przyszło-
ści, poczucia troski o stan czystości naj-
bliższego otoczenia oraz wychowanie w
duchu miłości i szacunku do przyrody, to
główne cele tegorocznych obchodów Dnia
Ziemi w naszej szkole, które odbyły się 29
kwietnia 2015 r. Uroczystość rozpoczęła
się odczytaniem kilku ciekawych i intere-
sujących informacji o Dniu Ziemi, a na-
stępnie młodzi ekolodzy z całego świata
debatowali w spektaklu pt. „Międzynaro-
dowa Konferencja Młodych” nt. „Czystej
energii”. Uczestnicy konferencji doszli do
wniosku, że najlepszym rozwiązaniem pro-
blemu energetycznego Polski i świata bę-
dzie maksymalne wykorzystanie energii
słońca, wiatru i wody. Uczniowie oprócz
przedstawienia inscenizacji, zaprezento-
wali szereg wierszy i piosenek poruszają-
cych zagadnienia dotyczące konieczności
dbania o środowisko naturalne. Uroczy-
stość szkolną przygotowali p. Krystyna
Bargieł, p. Ewa Graboś, p. Robert Mercik.
W przygotowaniu dekoracji pomogła p.
Monika Kenar–Szczurek, a w role aktorów
wcielili się uczniowie z kl. VI oraz V.

Dnia 30 kwietnia dzieci miały okazję
obejrzeć wyśmienitą grę aktorską w spek-
taklu ekologicznym „Pieski świat” w kinie
Wczasowicz w Iwoniczu-Zdroju.

Ponadto w naszej szkole podjęte zo-
stały liczne działania związane z ochroną
środowiska naturalnego i kształtowania
postaw proekologicznych. Tradycyjnie
posprzątaliśmy Iwonicz, dokonaliśmy
zbiórki makulatury i zużytych telefonów
komórkowych.
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Turniej gry w warcaby
22 kwietnia w świetlicy szkolnej odbył

się po raz pierwszy TURNIEJ GRY w WAR-
CABY dla uczniów klas II – V uczęszczają-
cych na świetlicę. Celem turnieju było za-
chęcenie uczniów do gier planszowych
oraz popularyzacja gry w warcaby wśród
dzieci.“Turniej rozegrano systemem „każ-
dy z każdym”. W czasie rozgrywek pano-
wała miła i sportowa atmosfera, a gra była
zacięta i pełna emocji.

Zwycięzcami turnieju zostali:
I miejsce – Paweł Foremny IIa
II miejsce – Amelia Foremny IVb
III miejsce – Gracjan Gryczka IVb
Wszystkim biorącym udział w rozgryw-

kach gratulujemy i zachęcamy do udziału
w kolejnych turniejach oraz życzymy wy-
trwałości w treningach.

Eliminacje powiatowe Ogólnopolskie-
go Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym

W środę 22 kwietnia 2015r. w Miejskim
Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjny-
mi w Krośnie odbyły się eliminacje powia-
towe dla szkół podstawowych w OTBwRD.
Konkurs składał się z dwóch części: teore-
tycznej i praktycznej. Część teoretyczna
obejmowała testy z zakresu przepisów ru-
chu drogowego, a część praktyczna jazdę
sprawnościową po torze przeszkód i w mia-
steczku ruchu drogowego zgodnie z prze-
pisami. Gminę Iwonicz-Zdrój reprezento-
wała drużyna ze Szkoły Podstawowej w
Iwoniczu w składzie: Marcin Kenar, Adam
Mikosz, Aleksandra Kielar i Aleksandra
Trygar. Drużyna naszej Szkoły zwyciężyła
zajmując I miejsce drużynowo, a tym sa-
mym wywalczyła sobie start w eliminacjach
wojewódzkich, gdzie będzie reprezentowa-
ła powiat krośnieński. W rywalizacji indy-
widualnej I i II miejsce zajęli również ucznio-
wie naszej Szkoły: Marcin Kenar i Aleksan-
dra Kielar. Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez WORD w Kro-
śnie oraz pamiątkowe dyplomy. Drużynie
życzymy sukcesów w kolejnych etapach.

Turniej badmintona
28 kwietnia w naszej szkole odbył się II

Turniej Badmintona. Dziewczęta klas IV –
VI walczyły o mistrzostwo szkoły.Turniej
rozegrany został systemem pucharowym i
w dwóch kategoriach wiekowych.

Wyniki turnieju:W kategorii klas IV:
I miejsce – Daria Chłap IVa“II miejsce

– Alda Skraqi IVa
III miejsce – Dominika Szczepek IVa
W kategorii klas V – VI:
I miejsce – Oliwia Zajdel VIb
II miejsce – Wiktoria Tomkiewicz VIa
III miejsce – Weronika Tekieli VIa
Zwycięzcy zostali nagrodzeni medala-

mi oraz dyplomami. Gratulujemy!

„Tropem Współczesnej Poezji”
Dnia 29 kwietnia 2015 roku uczennice

klas III Emilia Prejsnar, Julia Rokita, Julia
Zięba, Julia Pniak i Wiktoria Tomkiewicz z
klasy VI wzięły udział w konkursie „Tro-
pem Współczesnej Poezji”. Uczestnicy
konkursu zaprezentowali wysoki poziom.
Dla naszych uczestniczek był to pierwszy
konkurs recytatorski, w którym brało
udział tak wielu uczniów. Chociaż nie zo-
stały nagrodzone, to zdobyte doświadcze-
nie jest bezcenne. Nie zniechęciło je pró-
bowania swoich sił w innych konkursach.

Obchody uchwalenia Konstytucji 3
Maja i Dzień Flagi w Szkole Podstawo-
wej w Iwoniczu

Uroczystości majowe w Szkole Podsta-
wowej w Iwoniczu rozpoczęły się 30 kwiet-
nia 2015 roku z udziałem uczniów, nauczy-
cieli, dyrekcji i mieszkańców Iwonicza.

Rano uczniowie klas VI zaprezentowali
na apelu patriotyczne wiersze i piosenki.
Przypomnieli o ważnych wydarzeniach
w dziejach naszego państwa sprzed 224
lat. Konstytucja 3 Maja była pierwszym
w Europie i drugim na świecie aktem, w
którym zapisano prawa i obowiązki oby-
wateli. Na koniec uroczystości uczniowie
zatańczyli poloneza.

Do świętowania przyłączyły się dzieci z
oddziałów przedszkolnych. Dzieci w tym
dniu przyszły odświętnie ubrane i od rana
uczestniczyły w zajęciach patriotycznych.
Obydwie grupy uroczyście odśpiewały
hymn Polski, wyrecytowały wiersz W. Beł-
zy „Kto ty jesteś?”, nauczyły się też wiersza
„Barwy ojczyste” Cz. Janczarskiego. Po tych
zajęciach wspólnie z dziećmi z przedszkola
muzycznego dzieci wyszły na spacer ulica-
mi Iwonicza i wręczały napotkanym prze-
chodniom własnoręcznie wykonane flagi.
Ten przedszkolny Dzień Flagi na pewno
pozostanie na długo w pamięci dzieci i utrwali
w nich szacunek do symboli narodowych.

Wycieczka do Centrum Dziedzictwa
Szkła w Krośnie

W dniu 04.05.2015 r. przedszkolaki z
klas 0a i 0b pojechały na wycieczkę do
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.
Dzieci miały możliwość poznania procesu
produkcji szkła i oglądania pokazów hut-
niczych. Wielką atrakcją było uczestnic-
two w warsztatach obróbki i zdobienia
szkła: samodzielne wybijanie szklanej mo-
nety oraz malowanie na szkle. Wszystkie
namalowane obrazki i szklane monety dzie-
ci mogły zabrać na pamiątkę do domu.

Udział uczniów w XVII Wojewódzkim
Rajdzie „Między Zdroje”

W dniu 7 maja 2015 roku odbył się
Wojewódzki Rajd Między Zdroje. Uczest-
nikami rajdu byli uczniowie klas IV i VI
wraz z opiekunami: Ewą Rygiel i Krystyną
Bargieł. Trasa rajdu obejmowała miejsca:

Ispak (483) – Winiarska (528) – Przedziwna
(552) – Żabia (555) - Przymiarki (640). Celem
rajdu było m.in. poznanie walorów krajo-
znawczych i turystycznych okolic Iwoni-
cza-Zdroju, propagowanie turystyki wśród
dzieci oraz szerzenie edukacji regionalnej i
ekologicznej. Podczas wędrówki na każdym
postoju były organizowane konkursy i krzy-
żówki rozwiązywane przez poszczególne
grupy rajdowe. Uczniowie rozpoznawali
rośliny i zwierzęta objęte prawną ochroną,
obiekty zabytkowe z terenu Podkarpacia
i drzewa naszych lasów, a także przyporząd-
kowywali postacie historyczne do różnych
miejscowości powiatu krośnieńskiego. Na
zakończenie rajdu odbyły się także konkur-
sy indywidualne, w których uczniowie
z naszej szkoły zajęli wysokie lokaty:

I miejsce Maciej Ćwięka VI a – w kon-
kursie wiedzy o patronach szkoły

II miejsce Natalia Lorens IV a i III miejsce
Oliwia Zajdel VI b – w konkursie krajoznaw-
czym z elementami ochrony środowiska

IV miejsce Maksymilian Marszałek VI a
– w konkursie wiedzy o PTSM. Wyróżnieni
uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami
i książkami.

Rajd im. Ignacego Łukasiewicza
8 maja członkowie SKTK wraz z opie-

kunem uczestniczyli w XXIV Rajdzie im.
Ignacego Łukasiewicza zorganizowanym
przez krośnieński oddział PTTK.

Wędrówka rozpoczęła się w Foluszu,
skąd uczestnicy rajdu wyruszyli zielonym
szlakiem na najwyższy szczyt Pasma Ma-
gurskiego - Magurę Wątkowską (846
m.n.p.m.). Po dotarciu na szczyt, który leży
w granicach Magurskiego Parku Narodo-
wego, żółtym szlakiem udali się w drogę
powrotną do Folusza. Tradycyjnie na za-
kończenie rajdu odbyły się konkursy oraz
ognisko z pieczeniem kiełbasek. W kon-
kursie turystyczno – krajoznawczym Ur-
szula Dróbek z klasy IVb zajęła III miejsce.

Dbamy o zdrowie
Realizację tematyki „Dbamy o zdrowie”

w oddziale przedszkolnym uatrakcyjniła
wizyta pielęgniarki p. Joanny Koryniow-
skiej. Celem wizyty było przypomnienie
i utrwalenie dzieciom jak należy dbać o wła-
sne zdrowie, wygląd i higienę osobistą.
Pani pielęgniarka zapoznała dzieci z pira-
midą żywieniową, produktami zdrowymi
i potrzebnymi do prawidłowego rozwoju.
Dzieci uwrażliwione zostały na potrzebę
ograniczania spożycia niektórych produk-
tów np. słodyczy. Za udział w zajęciu przed-
szkolaki podziękowały piosenką „W zdro-
wym ciele, zdrowy duch”.

Wielkie święto w 4 Gromadzie Zucho-
wej“czyli „Wesołe Pląsy” składają Obiet-
nicę Zuchową

„Obiecuję być dobrym zuchem
i przestrzegać Prawa Zucha”.
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12 maja 2015r. zuchy z 4 Gromady Zu-
chowej „Wesołe Pląsy” w obecności za-
proszonych gości - swoich rodziców, krew-
nych, pani dyrektor M. Jakubowicz, z-cy
dyrektora p. Marii Zygmunt oraz druhny K.
Frydrych z Hufca w Krośnie, złożyły obietnicę
zuchową.“Zanim jednak na zuchowych mun-
durkach pojawił się znaczek zucha, dzieci mu-
siały przejść próbę odwagi, wyparzania języka
oraz wykazać się patriotyzmem, znajomością
prawa zucha, umiejętnością śpiewania i pląsa-
nia. Oczywiście goście zostali zaproszeni do
zabawy i aktywnie uczestniczyli w uroczysto-
ści. Zuchy stanęły na wysokości zadania i jak
„rycerze” zostali pasowani mieczem na „praw-
dziwego zucha”. Uwieńczeniem uroczystości
było odznaczenie zuchów znaczkiem zucha.
Dzieci podziękowały swoim rodzicom za opie-
kę i wychowanie symbolicznymi, własnoręcz-
nie wykonanymi kwiatami. Spotkanie zakoń-
czyło się wspólnym poczęstunkiem.

Majówka Misyjna
W dniu 12 maja br. grupa 21 uczniów

pod opieką S. Danuty Benedykty Pruś wzię-
ła udział w Majówce Misyjnej zorganizo-
wanej przez Siostry Klawerianki i Wspól-
notę Misyjną „Furaha” w ramach akcji „Nie-
śmy radość dzieciom Afryki”. Gościem spe-
cjalnym majówki był Ojciec Dariusz Baka-
larz pracujący na misji w Kamerunie. Ma-
jówka odbyła się w Hali Widowiskowo-
Sportowej w Krośnie. Uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z pracą Ojca mi-
sjonarza, uczestniczyli we wspólnej Eucha-
rystii, w różnych zabawach i grach zręczno-
ściowych. Dodatkowymi atrakcjami tego
dnia była wystawa zabawek misyjnych, Targ
pod Baobabem. Można było na stoisku ku-
pić pamiątkę z Kamerunu, albo też uczesać
się w „salonie fryzjerskim” w którym uczen-
nice szkoły fryzjerskiej pod okiem swoich
nauczycieli wyczarowywały fryzury świata.
W imprezie misyjnej wzięło udział ponad 1000
dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów,
z województwa podkarpackiego.

XX Gminny Konkurs Piosenki
Dnia 14 maja 2015 roku, uczniowie klas:
IIa: Paweł Foremny, Rafał Jarosz, Szy-

mon Kandefer, Kamil Piękoś
IIIa: Alicja Zajdel, Wiktoria Łapiński,

Julia Zięba, Michalina Trygar, Julia Pniak,
Kinga Michalczyk

IIIb: Emilia Prejsnar, Wiktoria Bulik
IVa: Paulina Szelc
oraz Va: Jagoda Smolińska, reprezento-

wali szkołę w XX Gminnym Konkursie Pio-
senki. Uczestnicy konkursu zaprezentowali
wysoki poziom artystyczny, czego efektem
są otrzymane nagrody:

Emilia Prejsnar - I miejsce (klasy I - III)
Paulina Szelc - II miejsce (najwyższe)

(klasy IV - VI)

J.E. Ksiądz Biskup Adam Szal wśród nas
Dnia 15 maja 2015 roku w ramach pro-

wadzonej wizytacji kanonicznej Parafii
Wszystkich Świętych w Iwoniczu, naszą
szkołę odwiedził niecodzienny gość J.E.
Ks. Biskup Adam Szal. Dostojnego Go-
ścia uczniowie zebrani w sali gimnastycz-
nej powitali radosną pieśnią: "Bądź po-
zdrowiony gościu nasz". Po odśpiewaniu
hymnu szkoły, głos zabrała Pani Dyr. Mał-
gorzata Jakubowicz, która wyrażając ra-
dość z powodu obecności J.E. Ks. Bisku-
pa, podziękowała za odwiedziny i zapo-
znała Gościa z historią i działalnością szko-
ły. Pani Dyrektor podkreśliła, że Patron
szkoły, Ksiądz Antoni Podgórski swoim
przykładem nieustannie wzywa nauczy-
cieli i wychowawców do harmonijnej tro-
ski o wychowanie i wszechstronny roz-
wój duchowy i intelektualny powierzo-
nych im uczniów, otwartych na wartości
doczesne i wieczne, co Grono Pedagogicz-
ne stara się czynić w myśl hasła: „Bóg,
Honor, Ojczyzna”.

W imieniu uczniów J.E. Ks. Bpa przy-
witały uczennice: Julia Lorens z kl. Ob i
Wiktoria Tomkiewicz z kl. VIa. Przewodni-
cząca szkoły, Wiktoria w następujących
słowach zwróciła się do J.E. Ks. Bpa Ada-
ma Szala: „Ekscelencjo, Drogi Księże Bi-
skupie – ogromny to zaszczyt i wielka ra-
dość gościć Cię w naszej szkole. Przycho-
dzisz do nas jako Apostoł XXI wieku, przy-
chodzisz do nas jako ten, który wezwanie
Chrystusa: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię” uczynił treścią swojego życia.
Słowa te przywiodły Cię dzisiaj do nas –
do dzieci, które kochają Jezusa i chcą Go
coraz lepiej poznawać. Zapewniamy Cię,
Kochany Księże Biskupie, że nasza szko-
ła żyje Bogiem a my sami mamy wiele oka-
zji ku temu, aby wyrazić swoją wiarę w
konkretnych czynach i słowach realizo-
wanych w ciągu całego roku.“Czcigodny
Książe Biskupie – Nasza modlitwa i szcze-
re „Bóg zapłać” to wyraz naszej wdzięcz-
ności i podziękowanie za dar Twojej obec-
ności wśród nas.”

Następnie odbyła się część artystycz-
na przygotowana przez Siostrę Benedyk-
tę Pruś i uczniów, którzy w inscenizacji pt.
„Dlaczego Jan Paweł II był Wielki?” przy-
pomnieli sylwetkę Wielkiego Polaka, Ka-
rola Wojtyły. Na zakończenie spotkania
nasz Gość zabrał głos i podziękował
wszystkim pracownikom szkoły za ich trud
i poświęcenie, jakie wkładają w wycho-
wanie młodego pokolenia, a na zakończe-
nie udzielił całej społeczności szkolnej pa-
sterskiego błogosławieństwa.

Udział 10 Drużyny „Leśna Brać”
w obchodach 32 rocznicy nadania imie-
nia Jana i Stanisława Magurów Hufcowi
ZHP Krosno

Czuj, czuj, czuwaj! 16 maja przedsta-
wiciele 10 Drużyny „Leśna brać” brali
udział w obchodach 32 rocznicy nadania
imienia Jana i Stanisława Magurów Huf-

cowi ZHP Krosno. Najpierw spotkaliśmy
się z innymi drużynami, instruktorami, re-
prezentacją zuchów, członkami RPH i sym-
patykami harcerstwa w kościele, w którym
kapelan Hufca phm. Patryk Jankiewicz
odprawił Mszę Św. w intencji naszych
bohaterów. Następnie przemaszerowali-
śmy na dziedziniec I Liceum Ogólnokształ-
cącego, gdzie odbył się uroczysty apel,
podczas którego został nadany nowy
sztandar Hufcowi ZHP Krosno. Po apelu
odbył się ciekawy montaż słowno – mu-
zyczny o naszych patronach.

Szwajcarsko-Polski Piknik Pokoleń
w Rzeszowie

W sobotę 16 maja grupa dziewczynek
z klas VI (Weronika Karnasiewicz, Karoli-
na Kowalska, Kinga Niemczyk, Adrianna
Nycz, Katarzyna Sroka, Dominika Urba-
nek) uczestniczyła w spotkaniu podopiecz-
nych Domów Pomocy Społecznej z całe-
go Podkarpacia i uczniów zaprzyjaźnio-
nych z nimi szkół podstawowych. Dzieci
wzięły udział w różnorodnych warsztatach,
np. kulinarnych i lepienia z gliny, wzboga-
conych pytaniami konkursowymi. Mogły
też poznać tajniki jazdy konnej oraz wy-
próbować swoich sił w konkursach spor-
towych, jak również w udzielaniu pierw-
szej pomocy.

Pokaz słynnego kucharza Grzegorza
Łapanowskiego był wstępem do konkur-
su kulinarnego, którego produktem prze-
wodnim były SZPARAGI. Konkurs odbył
się w grupach: 1 uczeń+3 członków zespo-
łu DPSowego. Uczennica Weronika Kar-
nasiewicz, wraz z iwonickimi pensjonariu-
szami DPS, zrobiła sałatkę ze szparagów,
wędzonej ryby, suszonych pomidorów
i innych warzyw, którą jury było zachwy-
cone. Piknik przebiegł w radosnej atmos-
ferze, pełnej muzyki i wielu emocji. Dzię-
kujemy serdecznie Dyrektorowi DPS-u
z Iwonicza za zaproszenie na wspólny, in-
tegracyjny wyjazd na Piknik.

Wycieczka klas pierwszych do Edu-
kacyjnej Zagrody „Szmer” w Godowej

18 maja 2015r. klasy pierwsze wyruszy-
ły na wycieczkę. Była to wyprawa niezwy-
kła pełna przygód i emocji. Zagroda
„Szmer” położona jest wśród lasów i łąk.
Dzieci miały okazje zobaczyć zamieszkałe
tam prawdziwe zwierzęta hodowlane, mo-
gły je karmić, a podczas spotkań eduka-
cyjnych poznawać ich zwyczaje. Cieka-
wym doświadczeniem było spotkanie z
końmi, różnej rasy i możliwość pogłaska-
nia zwierząt, oczywiście pod czujnym
okiem animatorów. Pierwszaki uczestniczy-
ły w warsztatach garncarskich, gdzie wy-
konały własne figurki gliniane, które po-
tem zabrały ze sobą do domów. Zagroda
„Szmer” to przede wszystkim miejsce za-
baw i konkursów zręcznościowych, w któ-
rych dzieci brały udział. Zabawa była wspa-
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niała. Niezapomnianym przeżyciem dla
uczniów była przejażdżka bryczką i kolejką.
Na zakończenie dzieci zajadały się pyszną
grillowaną kiełbaską. Mali wycieczkowi-
cze wrócili do domów zmęczeni, ale bar-
dzo zadowoleni.

Wycieczka klas piątych do Inwałdu
20 maja o godz. 6.00, jeszcze trochę

zaspani, ale gotowi na przygodę, wyru-
szyliśmy do Inwałdu, by zobaczyć na wła-
sne oczy reklamowane atrakcje komplek-
su parków edukacyjno-rozrywkowych.
Naszą podróż w czasie i przestrzeni rozpo-
częliśmy od Ogrodów Jana Pawła II, gdzie
mieliśmy okazję podziwiać 3-hektarowy,
kwitnący obraz Świętego. Nasz Kochany
Ojciec Święty uśmiechał się do nas, jak na
najwierniejszym portrecie. Spacerując po
alejkach, wypełnionych tysiącami krze-
wów i kwiatów, obejrzeliśmy wystawę fo-
tograficzną ukazującą drogę Karola Woj-
tyły do świętości oraz rzeźby, związane z
Jego pontyfikatem, autorstwa Janusza
Poniewierskiego. Pani przewodnik opo-
wiedziała nam też jak powstał ogród i po-
kazała film dokumentujący postępy prac.

Za progiem ogrodu już czekała na nas
prehistoria. Wkroczyliśmy w świat Dino-
landii, zamieszkały przez 50. różnorakich
dinozaurów. Zwiedziliśmy galerię z epoki
dewonu i jaskinię tajemnic, cały czas ob-
serwowani przez stwory z przeszłości.
Kuba chciał wdrapać się na grzbiet naj-
wyższego z nich, na szczęście jego zapę-
dy zostały poskromione. Atrakcją tego
parku był też ogród zabaw, gdzie między
innymi, w środku ogromnej kuli, pływali-
śmy w basenie. Następnie wyruszyliśmy
w podróż dookoła świata. W Parku Minia-
tur podziwialiśmy 60 słynnych budowli
naszego globu. Adrenalina podskoczyła
nam podczas seansu w kinie 5d, a potem
w piramidzie strachu. W kinie pędziliśmy
na złamanie karku podziemną kolejką bez
hamulców, atakowani przez niezliczone
przeszkody i żywioły, szczury, nietoperze
oraz ogrooomną anakondę. 

W piramidzie czekały na nas skaczące
mumie, zombie, krokodyle, skorpiony, ol-
brzymie pająki i skarabeusze. Na szczęście
wszyscy cali i zdrowi wyszliśmy na ze-
wnątrz. Po tych emocjach zwiedziliśmy
wystawę Tutenchamona, podziwiając zbiór
egipskich bóstw, kosztowności, sarkofa-
gów na mumie i pomieszczenie ostatniego

spoczynku faraona, w którym umieszcza-
no zabalsamowane ciało władcy. 

Z Egiptu czasu faraonów wróciliśmy
do współczesności. W lunaparku czas się
zatrzymał, a my oddaliśmy się beztroskie-
mu szaleństwu na piracie, kole młyńskim,
gokartach i symulatorach. Niektórym szko-
da było nawet czasu na jedzenie, tylko bie-
gali od jednej karuzeli do drugiej. Aż żal
było opuszczać to miejsce, ale wezwało
nas średniowiecze. Zwiedziliśmy ka-
mienną warownię, za murami której znaj-
dowała się osada drewnianych domów,
wśród których kręcili się, ubrani w stroje z
epoki ludzie, wykonujący różne zajęcia
gospodarskie i rzemieślnicze. Mogliśmy
podpatrywać pracę kowala, garncarza,
tkaczki, wytwórcy guzików i innych. 

Przywitał nas smok, który najpierw
postraszył rykiem i ziejącym ogniem, lecz
potem okazał się przyjazny i sympatycz-
ny. W zbrojowni uczestniczyliśmy w mul-
timedialnym pokazie na temat zdobywa-
nia warowni przez nieprzyjaciół. Byliśmy
też w sali tortur i w baszcie wieży widoko-
wej. “Ostatnim punktem programu było
Mini ZOO - dojechaliśmy tam ciuchcią. Na
wesołej farmie mieszka 40 gatunków zwie-
rząt. Atrakcją było to, że mogliśmy je gła-
skać i karmić z ręki (nie wszystkie). Naj-
bardziej podobały się nam lamy i alpaki.
Mirek miał bliskie spotkanie z rogami za-
zdrosnego kozła, gdy chciał sobie zrobić
selfie z lamą. Julka zdziwiła się, kiedy osioł,
zamiast się kulturalnie poczęstować karmą
z torebki, zjadł towar razem z opakowaniem
jednym haustem. 

Czas szybko zleciał i po zakupie pa-
miątek musieliśmy wracać do domu. Dro-
gę umilał nam animowany film. Wszyscy
uznali, że wycieczka była bardzo udana,
pełna emocji i wrażeń. W trakcie powrotu
padały pytania, kiedy jedziemy tam jesz-
cze raz.

“Konkurs „Baw się z nami”
21 maja w naszej szkole odbył się

Gminny Konkurs „Baw się z nami” zorga-
nizowany dla najmłodszych uczniów szkół
podstawowych w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej.

Konkurs składał się z siedmiu konku-
rencji: Sztafeta, Dodawanie skoków, Zmia-
na piłek, Bieg w workach, Rzuty do żywe-
go kosza, Bieg z szarfami, Strzały do bram-
ki. W każdej konkurencji startowało ośmiu

zawodników w tym 4 dziewczynki i 4 chłop-
ców. Każda konkurencja była punktowa-
na: I m – 3pkt, II m - 2pkt, III m – 1pkt.

W konkursie uczestniczyło trzy szko-
ły z naszej gminy. Naszą szkołę reprezen-
towali uczniowie klas III w składzie: Kinga
Kinel, Laura Węglowska, Julia Jasińska,
Julia Nogal, Alicja Zajdel, Gabriel Kielar,
Daniel Kuczała, Jakub Kandefer, Mateusz
Kielar, Maciej Tomkowicz.

Po rozegraniu wszystkich konkurencji
i podliczeniu punktów konkurs zakończył
się wynikiem:

I miejsce – SP Iwonicz–Zdrój - 15,5
punktów

II miejsce – SP Iwonicz – 12,5 punktów
III miejsce – SP Lubatowa – 11 punktów
Zwycięzcy będą reprezentować naszą

gminę w eliminacjach powiatowych kon-
kursu. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

Dzień Mamy w oddziale przedszkol-
nym

„Kto się o nas troszczy?
Najczulej patrzy na nas?
Kto od złych przygód strzeże?
Nasza Kochana Mama!
25 maja 2015r. przedszkolaki uroczyście

obchodziły Dzień Mamy. Każde dziecko
w słowach recytowanych wierszy i śpie-
wanych piosenek wyraziło swojej mamie
miłość i wdzięczność za trud wychowa-
nia. Mamy mogły również podziwiać umie-
jętności taneczne swoich pociech.

Dzieci wręczyły mamom samodzielnie
wykonane laurki. Uroczystość zakończy-
ła się słodkim poczęstunkiem.

VII Konkurs Plastyczny „Bezpieczni w
ruchu drogowym.

Dnia 27.05.2015r. w Wojewódzkim
Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie
odbyła się uroczystość wręczenia nagród
laureatom VII Konkursu Plastycznego
„Bezpieczni w ruchu drogowym”. Uczen-
nica naszej szkoły Julia Turek z kl. I a zdo-
była  II miejsce w kategorii kl. I-III.

Nagrodzona praca została wykonana
na zajęciach świetlicowych w ramach re-
alizacji tematyki  dotyczącej bezpieczne-
go uczestnictwa dzieci w ruchu drogowym.

Julia za zdobycie II miejsca otrzymała
nagrodę rzeczową – namiot.

Gratulujemy laureatce i życzymy dal-
szych sukcesów w konkursach.
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„By czas nie zatarł i niepamięć”
W poniedziałkowy ranek, 13 kwietnia

2015r. zebraliśmy się na uroczystej akade-
mii, aby uczcić pamięć  Ofiar Zbrodni Ka-
tyńskiej. Wspominaliśmy żołnierzy Woj-
ska Polskiego, którzy zostali bestialsko
zamordowani strzałem w tył głowy, wiosną
1940r. Tak wymordowano polską inteligen-
cję: oficerów, nauczycieli, lekarzy, naukow-
cy, artystów, duchownych, sportowców
i dyplomatów, blisko 22 tys. osób.

Świat chciał zapomnieć o Katyniu,
gdyż prawda o okrutnym ludobójstwie
była niewygodna dla mocarstw świato-
wych. Wydarzenia te jednak przez lata
upominały się o godne i sprawiedliwe miej-
sce w historii.

Pięć lat temu polska delegacja wraz z 
prezydentem Lechem Kaczyński leciała do
Katynia, by pochylić się nad grobami po-
mordowanych. Niestety wszyscy zginęli
w katastrofie  w Smoleńsku. Ponownie
Polska straciła wartościowych  ludzi, elitę
polityczną i intelektualną, członków rodzin
katyńskich.  
  Chętni uczniowie oraz członkowie Szkol-
nego Klubu Historycznego im. AK przy
pomocy pań Marii Blicharczyk, Agniesz-
ki Gościńskiej i Joanny Zawistowskiej,
by oddać hołd ich pamięci, zorganizowali
uroczysty apel w bibliotece szkolnej. Za-
prezentowano wiersze, piosenki, fotogra-
fie, listy i wspomnienia z tamtych lat.

Szczególne  miejsce poświęcono ka-
pitanowi Stanisławowi Adamczykowi, któ-
ry pochodził z Iwonicza i zginął tragiczne
w Katyniu. Pod obeliskiem poświęconym
jego pamięci złożono kwiaty, zapalono zni-
cze i odmówiono modlitwę.

Wycieczka klas mundurowych
16 kwietnia 2015 roku uczniowie klas I

i II LO pod opieką wychowawców Urszuli
Haduch i Elżbiety Zajdel uczestniczyli w
wycieczce do Komendy Miejskiej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Krośnie. Ini-
cjatorem wizyty w komendzie był st. kpt.
Janusz Litwin, który zapoznał młodzież ze
strukturą organizacyjną Państwowej Stra-
ży Pożarnej, specyfiką zawodu, zasadami
rekrutacji do pracy oraz wymaganiami sta-
wianymi adeptom sztuki strażackiej.

Młodzież poznała także ofertę szkół
pożarniczych kształcących oficerów po-
żarnictwa, aspirantów, podoficerów i
szeregowych. Kpt Litwin w niezwykle cie-
kawy i barwny sposób opowiadał o co-
dziennej pracy formacji zajmującej się pre-
wencją, a także walką z pożarami i innymi
zagrożeniami dla zdrowia i życia ludzkie-
go, dobytku i środowiska.  Wskazywał na
walory zawodu cieszącego się najwięk-
szym zaufaniem społecznym i zagrożenia

w tej odpowiedzialnej profesji.
Uczniowie mieli okazję z bliska zobaczyć
sprzęt, z którego korzystają krośnieńscy
strażacy w akcjach gaśniczych i ratunko-
wych. Podziwiali także niezwykłą spraw-
ność fizyczną pracowników PSP, która
wymagana jest w codziennej pracy. Wy-
cieczka klas mundurowych do KMPSP
w Krośnie była kolejną okazją do pozna-
nia zasad funkcjonowania służb mundu-
rowych w naszym kraju i sprecyzowania
planów zawodowych uczniów.

Targi Edukacyjne w Krośnie
W dniach 9 – 10 kwietnia 2015 r. 

w hali sportowo - widowiskowej MOSiR
w Krośnie,  jak co roku odbyły się Targi
Edukacyjne, które miały pomóc gimnazja-
listom w podjęciu decyzji o dalszym kie-
runku kształcenia w placówkach ponadgim-
nazjalnych. Również nasza szkoła wzięła w
nich udział. Podczas dwóch dni zgromadzeni
na stoisku nauczyciele i uczniowie prezen-
towali ofertę edukacyjną na rok szkolny
2015/2016 i odpowiadali na pytania zainte-
resowanych gimnazjalistów. Pozdrawiamy
tych, którzy wybrali naszą Szkołę, a niezde-
cydowanych zachęcamy do poważnego
przemyślenia naszej oferty!

Przypominamy, że oferujemy kształ-
cenie w następujących typach szkół:

I. 3 - letnie Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące sportowo -

mundurowe: bezpieczeństwo wewnętrzne
Liceum Ogólnokształcące o kierunku

sportowym
II. 4 - letnie Technikum
Kształcimy w zawodach:
technik żywienia i usług gastrono-

micznych z innowacją enoturystyka (tu-
rystyka winiarska)

technik informatyk
technik architektury krajobrazu z in-

nowacją florystyka
technik ekonomista
technik mechanizacji rolnictwa
technik pojazdów samochodowych
III. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
mechanik pojazdów samochodowych
mechanik operator pojazdów i maszyn

rolniczych

Nasi uczniowie pomagają Hospicjum
Akcja prowadzona na rzecz Hospi-

cjum na stałe już zapisała się nie tylko w
naszym szkolnym kalendarzu, zapisała się
również w sercach naszych uczniów.

W tym roku bardzo chętnie zaanga-
żowali się uczniowie kl. I TŻ.Wykonywa-
ne przez nich żonkile i piękne ozdoby świą-
teczne rozprowadzano wśród naszych
uczniów, nauczycieli i pracowników szko-
ły. Za złożone datki w kwocie 156,00 zł,

zakupiono różne artykuły medyczne, po-
trzebne do codziennej pielęgnacji chorych.
Zostaną one podarowane osobiście przez
naszych uczniów, którzy odwiedzą cho-
rych w krośnieńskim hospicjum w miesią-
cu czerwcu.

Dziękujemy wszystkim, którzy corocz-
nie wspierają „Pola Nadziei”.

IX Powiatowy Konkurs Polskiej Po-
ezji Patriotycznej

30 kwietnia w naszej szkole odbył się IX
Konkurs Polskiej Poezji Patriotycznej, orga-
nizowany przez Starostwo Powiatowe w Kro-
śnie. Od lat propaguje on wśród młodzieży
wiedzę historyczną, kształtuje wrażliwość na
piękno języka polskiego oraz promuje lokal-
ne talenty. Otwarcia konkursu dokonał dy-
rektor Zbigniew Noga-Krzyżanowski.

W przesłuchaniach wzięło udział pra-
wie 70 uczniów reprezentujących szkoły
podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgim-
nazjalne z powiatu krośnieńskiego. Każ-
dy z uczestników konkursowych zmagań
zaprezentował jeden utwór poetycki o te-
matyce patriotycznej, a jury wyłoniło zwy-
cięzców w trzech kategoriach wiekowych.
Wśród nagrodzonych znalazły się repre-
zentantki naszej szkoły: Kinga Sobiecka
(I LO), która zajęła w konkursie II miejsce
oraz wyróżniona Barbara Szumańska
(I LO). Naszą społeczność szkolną repre-
zentowały także: Patrycja Domaradzka (I
LO) oraz Anita Gutkowska (II TAK). Na-
grody rzeczowe ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe w Krośnie wręczali: dy-
rektor – etatowy członek Zarządu Aleksan-
der Mercik oraz dyrektor szkoły Zbigniew
Noga – Krzyżanowski. Wszyscy uczestni-
cy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

IV Powiatowy Piknik Artystyczny
29 kwietnia 2015 roku w ArtKinie w

Krośnie odbył się IV Powiatowy Piknik
Artystyczny pod hasłem „Żyj zdrowo
i kolorowo”, którego organizatorem było
Starostwo Powiatowe w Krośnie. Jego
ideą była promocja rodzinnych wartości,
dobrych wzorców oraz zdrowego stylu
życia. Otwarcia pikniku dokonał nasz
szkolny zespół „Krakowiak” wykonując
„Trojaka”. Występ ten był możliwy dzięki
dużemu zaangażowaniu pani Katarzyny
Gładysz oraz pasji i zaangażowaniu na-
szych uczniów.

Jednym z punktów imprezy było roz-
strzygnięcie i ogłoszenie wyników konkur-
su literackiego pod hasłem: „Rodzina.
Wspólnota. Polska”, organizowanego w
ramach Narodowego Dnia Życia.  Laure-
aci konkursu, uczniowie szkół gimnazjal-
nych, z rąk przewodniczącego Rady Po-
wiatu Edwarda Nowaka i Jolanty Bajgier
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otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiąt-
kowe dyplomy.

Następnie Starosta Krośnieński Jan
Juszczak uhonorował stypendiami tych
uczniów szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu krośnieńskiego, którzy osiągają
wysokie wyniki w nauce  i sporcie. W gru-
pie stypendystów znaleźli się również
uczniowie naszej szkoły: Patryk Gniady,
Anita Gutkowska, Patryk Jakieła, Bartło-
miej Kasprzycki, Grzegorz Kostycz, Jerzy
Krzanowski, Karol Małek i Hubert Zanie-
wicz. Wszystkim gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.

O oprawę muzyczną pikniku zadbali
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych po-
wiatu krośnieńskiego, w tym przedstawi-
ciele naszej szkoły. Swoimi umiejętnościa-
mi tanecznymi w Trojaku wykazali się
uczniowie klas: I LO i III TŻiUG a byli to:
Patrycja Domaradzka, Marta Górniak, Sara
Jękot, Rafał Mikołajewski,  Jan Pietrzkie-
wicz, Kinga Sobiecka, Barbara Szumańska,
Regina Wojnar i Mateusz Wójcik.

Uczniowie klasy I LO: Klaudia Mate-
lowska i Marcin Lenik z ogromną pasją
i miłością zaprezentowali breakdance.

Zainteresowaniem gimnazjalistów
cieszyło się również stoisko naszej szko-
ły, przy którym przedstawiciele młodzieży
wraz z nauczycielami prezentowali ofertę
edukacyjną na rok szkolny 2015/2016.

Uczniowie Technikum Żywienia i Usług
Gastronomicznych  wraz z nauczycielami
Krystyną Kubit, Małgorzatą Sroką i Joanną
Półchłopek zadbali o poczęstunek dla
wszystkich uczestników pikniku. Przygoto-
wali oni zimne napoje oraz kruche ciastecz-
ka i babeczki, które cieszyły się dużym po-
wodzeniem wśród gimnazjalistów.Udział
naszej szkoły w pikniku był możliwy dzięki
wsparciu Dyrekcji szkoły oraz pomocy i za-
angażowaniu wielu nauczycieli.

IV Powiatowy Bieg im. Rotmistrza
Witolda Pileckiego

Już po raz czwarty 14 maja 2015r. go-
ściliśmy młodych sportowców ze szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na
Powiatowym Pikniku Sportowym, w ra-
mach którego odbył się IV Powiatowy Bieg
im. Rotmistrza Witolda Pileckiego i Turniej
Trójek Piłkarskich. Rywalizacja sportowa
stała na bardzo wysokim poziomie. W bie-
gu, w którym startowali uczniowie szkół
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych
łącznie wystąpiło 60 zawodników i zawod-
niczek.Dziewczęta oraz chłopcy z gimna-
zjum startowali w biegu na dystansie 800
metrów, natomiast chłopcy ze szkół ponad-
gimnazjalnych mieli do pokonania dystans
1200 metrów.

Wśród gimnazjalistek najlepsza oka-
zała się Aleksandra Szewczyk przed Ange-
liką Kandefer obie z Gimnazjum w Iwonicz
Zdroju. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra
Rygiel. 

Wśród gimnazjalistów najszybszy był
Michał Krukar (Gimnazjum Klimkówka),
drugi na mecie był Dominik Kijowski (Gim-
nazjum Milcza), a trzeci Aleksander Puchal-
ski (Gimnazjum Klimkówka).

Klasyfikacja biegu w kategorii szkół
ponadgimnazjalnych przedstawia się na-
stępująco:

Dziewczęta:
1 miejsce – Dominika Rząsa (ZS Iwonicz)
2 miejsce – Marcelina Owsiak (ZSGH

Iwonicz Zdrój)
3 miejsce – Kinga Szajna (ZS Iwonicz).
Chłopcy:
1 miejsce – Jerzy Krzanowski (ZS Iwonicz)
2 miejsce – Patryk Jakieła (ZS Iwonicz)
3 miejsce – Dawid Jasionowicz (ZS

Iwonicz).
Do Turnieju Trójek Piłkarskich zgło-

szonych zostało 12 drużyn ze szkół gimna-
zjalnych, które zostały podzielone na 3 gru-

py. Zawody rozegrane zostały w systemie
każdy z każdym. Zwycięzcy grup grali
o miejsca I- III. Drużyny, które zajęły dru-
gie miejsca w grupach grały o miejsca IV-
VI ,natomiast drużyny z trzecich miejsc ry-
walizowały o miejsca VII-IX.

W rywalizacji decydującej o miejscach
I-III padły następujące wyniki:

Lubatówka I – Iwonicz Zdrój I 1:0 
Lubatówka I – Lubatowa 2:4

Iwonicz Zdrój I – Lubatowa 2:4
Wyniki o miejsca 4-6
Iwonicz Zdrój II – Rogi II 1:2
Iwonicz Zdrój II – Dukla 1:0 
Rogi II – Dukla 3:3
Wyniki o miejsca 7-9
Iwonicz I – Klimkówka 0:0
Iwonicz I – Lubatówka II 4:0
Klimkówka – Lubatówka II 5:0
Tak przedstawia się klasyfikacja koń-

cowa zmagań piłkarskich:
1.Gimnazjum Lubatowa
2. Gimnazjum Lubatówka I
3. Gimnazjum Iwonicz Zdrój I
4. Gimnazjum Rogi II
5. Gimnazjum Iwonicz Zdrój II
6. Gimnazjum Dukla
7. Gimnazjum Klimkówka
8. Gimnazjum Iwonicz I
9. Gimnazjum Lubatówka II
10. Gimnazjum Iwonicz II
11. Gimnazjum Rogi I
12. Gimnazjum Milcza
Spotkania sędziowane były przez

uczniów naszego Zespołu Szkół.
Sędziowali: Kamil Kędzior, Hubert Za-

niewicz z kl. II LO oraz Marcin Lenik z kl.
I LO. Na zakończenie turnieju zostały wrę-
czone pamiątkowe dyplomy, medale, pu-
chary oraz nagrody rzeczowe. Nagrody
wręczyli wicestarosta powiatu krośnień-
skiego Adolf Kasprzyk, wraz z dyr. Zbignie-
wem Nogą- Krzyżanowskim i w-ce dyr.
Leszkiem Zajdlem.

Wizyta Księdza Biskupa Adama Szala
W dniu 15 maja b.r. w ramach wizytacji

duszpasterskiej parafii p.w. Wszystkich
Świętych  w Iwoniczu naszą szkołę odwie-
dził biskup Adam Szal.

Księdza biskupa w imieniu społeczno-
ści szkoły przywitał pan dyrektor Zbigniew
Noga -Krzyżanowski i uczniowie klas II.

Spotkanie stało się okazją do zapre-
zentowania szkoły tak niecodziennemu
gościowi. Szczególną uwagę, ksiądz bi-
skup zwrócił na przygotowaną prezenta-
cję o patronie szkoły Rotmistrzu Witoldzie
Pileckim, którego 114 rocznica urodzin mi-
nęła 2 dni wcześniej. Nawiązując do życia
Witolda Pileckiego biskup skierował sło-
wa do wszystkich zebranych, a szczegól-
nie do młodych o stawianie sobie jak naj-
wyższych celów w życiu i dążeniu do ich
realizacji.
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