




Nasza Wspólnota   3

Czcigodny Ksiê¿e Jubilacie
W obecnym roku w szczególny sposób wracasz myœl¹ do Wieczernika, gdzie mia³o swój pocz¹tek

kap³añstwo. Rozwa¿asz, jak narodzi³o siê ono w Sercu Jezusa Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy.
Rozpamiêtujesz jak narodzi³o siê ono w Twoim sercu, w czasie œwiêceñ kap³añskich przed 50-ciu laty. Jest
ono znakiem szczególnej mi³oœci Chrystusa, któr¹ doœwiadcza ka¿dy kap³an, otrzymuj¹c moc jednania
swoich braci z Ojcem, ³askê uœwiêcania Koœcio³a i œwiata, w³aœnie przez pos³ugê kap³añsk¹. Dziêkujesz
Chrystusowi za ten wielki dar, za Twoje powo³anie kap³añskie.

 Przy³¹czamy siê i my do tej wdziêcznoœci, któr¹ prze¿ywasz, dziêkuj¹c Panu Bogu za dobro doczesne
i wieczne, które dziêki Twej pracy i pos³ugiwaniu dokonuje siê w duszach ludzkich.

Tobie Drogi Ksiê¿e Jubilacie dziêkujemy za podejmowane prace i trudy dla Koœcio³a. Dziêkujemy  tak-
¿e  za ¿yczliwoœæ dla naszej Iwonickiej Parafii. Cieszymy siê Twoj¹ obecnoœci¹ i przewodniczeniem
w dzisiejszej Liturgii. Z okazji Z³otego Jubileuszu ¿yczymy, aby Pan Jezus Najwy¿szy kap³an obdarza³ Ciê
potrzebnymi ³askami w ¿yciu, w pos³ugiwaniu kap³añskim,  abyœ z radoœci¹ i wdziêcznoœci¹  podejmowa³
zadania, które przed Tob¹ stawia.

Szczêœæ Bo¿e na dalsze lata pos³ugi kap³añskiej.

ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
 Ks. Prałata Kazimierza Piotrowskiego
Uroczystość otworzył Proboszcz Ks. Kazimierz Giera, kierując do Jubilata sprawującego
uroczystą Eucharystię następujące słowa:

A może jeszcze u kolan matki,
W liliowych zmierzchach cichego domku,
Słyszałeś ono pierwsze wezwanie
W dziecięcej duszy swej przy paciorku?
A może nocą te ciche malwy.
Takie płomienne, takie strzeliste,
Uczyły Ciebie przez srebrne blaski,
Patrzeć z tęsknotą w niebo gwiaździste?
Może już wtedy swe małe rączki
Do jasnej zorzy wznosiłeś z cicha?
Jakby to słońce, z mgieł wychylone,
Było tą hostią w głębi kielicha?
A te błękitne, zwiewne opary,
Ponad łąkami i srebrne tonie,
Jakby to były z kadzielnic dymy,
Rozwiewające się kwietną wonią?

 Wiersz jest refleksją na temat powołania kapłańskiego. Dotykając tego tematu u naszego Jubilata, ośmielamy się
przybliżyć Jego słowa,wypowiedziane w dniu 27 czerwca 1999 r. w homilii wygłoszonej z okazji Złotego Jubileuszu
Kapłaństwa śp. Księdza Franciszka Penara i śp. Księdza Karola Telesza. Cytujemy za gazetką Nasza Wspólnota Nr 16
z lipca 1999 r. str. 7.

„Kiedy 50 lat temu - 19 czerwca 1949 roku nasi Czcigodni Jubilaci w gronie 21 kolegów, wśród których
było Ich czterech z Iwonicza - klękali przed Księdzem Biskupem Franciszkiem Bardą, by ten włożył na Nich
ręce i przekazał Im godność kapłańską - byłem 9-cio letnim chłopcem. W tym dniu przeżyłem również swoje
spotkanie z Chrystusem, który przyszedł do mnie w Komunii świętej po raz pierwszy. Pamiętam, że dziecię-
cym sercem prosiłem Go nieśmiało – w tym uroczystym dla mnie dniu - o dar kapłaństwa.

Kiedy miałem 9 lat kapłaństwa i rozpoczynałem swoją duszpasterską posługę w Iwoniczu, wy Jubilaci mieliście
25 lat służby Chrystusowi. Pierwszą znaczącą uroczystością, jaką przeżyłem w Iwoniczu, był Wasz Srebrny Jubileusz
Kapłaństwa, który przeżywaliśmy w tutejszej wspólnocie końcem sierpnia 1974 roku, a zatem zaledwie kilka tygodni
po objęciu przeze mnie w duszpasterską troskę tutejszej parafii. Pamiętam ów upalny, niedzielny dzień, pamiętam
wygłoszone z tej okazji przez śp. Ks. Prałata Rąba kazanie  i Was - tak mi się wtenczas wydawało - starszawych
kapłanów. Po raz pierwszy zwołałem na tę uroczystość mały chór, który z loży starał się uświetnić to wydarzenie.”

A może, może biegnąc ścieżyną,
Poprzez złociste, szumiące łany,
Już wtedy w polu, zdało się Tobie,
Że oto w słońcu grają organy?
Grały tak szumnie na falach zboża,
A dusza ciągle, ciągle tęskniła
I pod płaczące tuląc się brzozy,
Razem z tym łkaniem wciąż się modliła.
Milsze Ci pewnie były nad wszystko
Te leśne szumy, to polne granie,
Bo z nimi niosły się w niebo
Wszystkie tęsknoty i wszystkie łkania!
Więc gdzież Ci było iść z tą tęsknotą,
Jak nie przed ciche, święte ołtarze,
Gdzie już się spełnić mają do końca
Dziecięcych uczuć złote miraże? […]

Księże! Ty nawet pojąć nie możesz
Tej naszej wielkiej serc tajemnicy,
Jakich to życzeń sypie się krocie,
Serdecznych modlitw, w cichej kaplicy.
Każde życzenie, każda modlitwa,
Jak biała róża na ołtarz pada.
I tam cichutko, u stóp Jezusa,
Ze wszystkich uczuć się opowiada.
Czy słyszysz Księże, jak szepczą kwiaty,
Cicho na białych ściegach obrusa?
Słyszysz? Dziś one tylko o Tobie
Szepczą i szepczą coś do Jezusa!

                  Janina Hałaczkiewicz

Czcigodny Ksiê¿e
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Pó³ wieku kap³añstwa to imponuj¹cy jubileusz i zarazem piêkna okazja, by powiedzieæ kilka s³ów
o cz³owieku, Duszpasterzu, jaki – nie bojê siê tego stwierdzenia – kszta³tuje i formuje ¿ycie duchowe nas
wszystkich – parafian koœcio³a p.w. Wszystkich Œwiêtych  w Iwoniczu. Z podziwem patrzê na Twoj¹,
Ksiê¿e Pra³acie, osobê i wszystkie Twoje dokonania. Choæ pochodzisz ze Strachociny, pracowa³eœ na para-
fiach w Bachórcu, Sanoku i w Krempnej, to w³aœnie z nasz¹ miejscowoœci¹ Bóg zwi¹za³ Twoje ¿ycie. I dla
nas – parafian jest to wielki dar. Gdy po dziewiêciu latach stanu kap³añskiego, w 1974 roku przyby³eœ do
nas, podj¹³eœ niezwykle ofiarn¹ i wszechstronn¹ pracê na rzecz naszej wspólnoty. Tytaniczny trud w³o¿o-
ny przez Ciebie, Czcigodny Ksiê¿e, w rozwój ¿ycia duchowego powierzonych Ci ludzi oraz w odnowienie
samego koœcio³a przyniós³ na przestrzeni tych lat wspania³e owoce. Dziêki Twojej  pracowitoœci, gospo-
darnoœci i dalekowzrocznoœci mamy dziœ odnowion¹, zadban¹ œwi¹tyniê, dzwonnicê, Dom Parafialny czy
œwietlicê œrodowiskow¹. Nie sposób nie dostrzec Twoich wysi³ków skierowanych na pog³êbienie ¿ycia
religijnego w naszej parafii. Twoje, Dostojny Jubilacie, zaanga¿owanie, pobo¿noœæ, cierpliwoœæ, troska
o godne prze¿ywanie relacji z Bogiem wyra¿a³y siê wielorako. O¿ywi³eœ nasz¹ parafiê,  powo³uj¹c liczne
grupy modlitewne, wprowadzaj¹c nieznane tu wczeœniej cykliczne nabo¿eñstwa ku czci Matki Bo¿ej,
zak³adaj¹c gazetkê parafialn¹ „Nasza Wspólnota”. Twoje  s³ynne kazania pasyjne albo odprawiane nabo-
¿eñstwa wielkopostne pozostawia³y w nas na d³ugo g³êboki œlad.

Towarzyszy³eœ w naszym ¿yciu na ka¿dym jego etapie. Setki dzieci z Twoich r¹k otrzyma³o sakra-
menty chrztu i Eucharystii, tysi¹cu doda³eœ otuchy u  kratek konfesjona³u, po³¹czeni Twoj¹ stu³¹ ma³¿on-
kowie rozpoczynali wspólne ¿ycie, tak wielu odprowadzi³eœ w ostatni¹ drogê…

Tobie, Ksiê¿e Pra³acie, zawdziêczamy nasz wzrost religijny. Niech o Twojej pracy duszpasterskiej
œwiadcz¹ liczne w naszej parafii powo³ania do ¿ycia kap³añskiego i zakonnego. Niewiele wspólnot religij-
nych mo¿e pochwaliæ siê tyloma ksiê¿mi i siostrami. Dziêkujemy Ci za chór Cantate, który za³o¿y³eœ
z chwil¹ przyjœcia do Iwonicza i któremu do dziœ oddajesz swoje serce, swój czas i talent. Pokaza³eœ nam,
Ksiê¿e Kazimierzu, ¿e Boga mo¿na poznawaæ i wielbiæ nie tylko w nabo¿eñstwach, lecz tak¿e – œpiewa-
j¹c. Dziêkujemy za liczne muzyczne inicjatywy, za dziesi¹tki (jeœli nie setki) wzruszaj¹cych, pozostaj¹-
cych na wysokim poziomie koncertów, za wspania³e przek³ady i ambitny repertuar, za szerzenie kultury
wysokiej i rozs³awienie naszej parafii.

Wielkoœæ Twoja, Czcigodny Ksiê¿e, wynika tak¿e z faktu, ¿e nie zamkn¹³eœ siê z Panem Bogiem
w murach koœcio³a i plebanii, a wszed³eœ z Nim  do naszego ¿ycia codziennego. Trudno policzyæ, w ilu
imprezach œwieckich, spotkaniach integracyjnych, przegl¹dach pomaga³eœ. Gdziekolwiek siê pojawiasz,
dajesz przyk³ad prawdziwych cnót chrzeœcijañskich: dobroci, skromnoœci, pobo¿noœci.

Wszystkie nagrody, tytu³y i podziêkowania otrzymane przez Ciebie w ci¹gu dziesiêcioleci to wci¹¿
zaledwie u³amek tej wdziêcznoœci, jak¹ nosimy w sercach za Twoj¹ pracê i poœwiêcenie. Ani nagrody
Starosty Kroœnieñskiego, ani tytu³ Honorowego Obywatela Gminy Iwonicz – Zdrój nie oddaj¹ wielkoœci
Twoich zas³ug w  formowaniu naszej duchowoœci i upowszechnianiu kultury. Myœlê, ¿e ka¿dy z nas ma
wzglêdem Ciebie swój w³asny d³ug wdziêcznoœci.

Czcigodny Ksiê¿e Pra³acie, dzisiaj mija 50 lat od chwili, gdy odpowiedzia³eœ na Chrystusowe wezwanie
„PójdŸ za mn¹!”. Od pó³ wieku z ufnoœci¹ wype³niasz swoje kap³añskie powo³anie: s³uchasz, s³u¿ysz,
nauczasz, prowadzisz do Chrystusa. ¯yczê Ksiêdzu Jubilatowi, aby owoce kap³añskiej pos³ugi okaza³y siê
trwa³e i jeszcze obfitsze ni¿ dotychczas. ¯yczê równie¿ b³ogos³awieñstwa Bo¿ego w pracy duszpaster-
skiej, wielu lat w dobrym zdrowiu, opieki ze strony Matki Najœwiêtszej i Wszystkich Œwiêtych, pod których
wezwaniem stoi nasz koœció³.

Szczêœæ Bo¿e, Czcigodny Jubilacie!                                                        Burmistrz  Gminy Iwonicz – Zdrój
Witold Kocaj

Czcigodny Ksiê¿e Pra³acie, zgromadzeni Goœcie!

Homilię wygłosił ksiądz dr Zbigniew Głowacki, rodak Iwonicza znający Jubilata z lat wspólnych studiów na Wy-
ższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. (W: Nasza Wspólnota Nr 185, s.16)

 Gratulacje i życzenia w imieniu Burmistrza i Władz Gminy przekazała dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Pani
Dorota Świstak.

W delegacji od Parafian z koszem 50 róż i ciepłymi słowami stanął przed Jubilatem Pan Stanisław Pękalski,
a w imieniu redakcji parafialnej gazetki Nasza Wspólnota –Zofia Jakubowicz - wręczyła Jubilatowi kolejną jubileuszową
gazetkę Nr 185, którą otrzymali wszyscy obecni na uroczystości.

 Było dużo pięknych życzeń od dzieci, ministrantów i lektorów. Tych staramy się pokazać na zamieszczonych
wybiórczo zdjęciach, wykonanych przez Pana Leszka Krukara i Panią Elżbietę Klimkowską.

Iwonicz-Zdrój, 28 czerwca 2015 r.

Na jubileuszowej Mszy św. była obecna siostra Księdza Pani Eugenia Gonet, mieszkająca w Krośnie i Jej syn
Jacek. Szkoda, że nie podeszli bliżej ołtarza i nie mogliśmy Ich poznać.  Jednakże udało nam się zdobyć zdjęcia, które
prezentujemy na 35 stronie.
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Ks. Prałat urodził się 17 marca
1940 roku w Strachocinie. Rodzice
Józefa i Józef Piotrowscy, rodzeństwo
-  brat i siostra. Tam też ukończył szko-
łę podstawową. Średnie wykształce-
nie zdobył w Liceum Męskim w Sa-
noku, jako bardzo dobry uczeń, miał
zamiłowanie do matematyki, fizyki
i muzyki. Przez cały czas szkoły pod-
stawowej i liceum przykładny mini-
strant. W  1957 roku podjął studia na
Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra-
kowie. Po pierwszym roku zdecydo-
wał się opuścić mury tej uczelni, wy-
bierając studia-filozoficzne w Wy-
ższym Seminarium Duchownym
w Przemyślu. Już wcześniej myślał
o tych studiach.

Po 6-ciu latach nauki przyjmuje
święcenia kapłańskie 20 czerwca 1965 r.
Pierwszą Jego placówką był Bachó-
rzec. Po ośmiu miesiącach pobytu, po
śmierci tamtejszego proboszcza przy-
szło Mu przez kilka miesięcy kierować
tą parafią. Następną Jego placówką
był Sanok, gdzie pracował jako wika-
ry. Tu rozwija swoją działalność z mło-
dzieżą poprzez zainteresowania mu-
zyką i śpiewem, co było Jego wielkim
zainteresowaniem i pozostało do dzi-
siejszego dnia.

W 1969 r. ks. Biskup Jgnacy To-
karczuk Ordynariusz Diecezji Przemy-
skiej przeprowadza zmiany w organi-
zacji parafii w Dekanacie Żmigrodz-
kim. Z dużej parafii Desznica, w skład
której wchodziło 11 miejscowości,
utworzone zostały trzy parafie : Desz-
nica, Krempna, Polany. Na probosz-
cza nowej parafii Krempna powołany
zostaje ks. Kazimierz Piotrowski. (Był
w tym czasie najmłodszym probosz-
czem w Diecezji Przemyskiej).

W tym miejscu należy posta-
wić pytanie, co to była za miejsco-
wość Krempna?

Krempna leży na południe od
Nowego Żmigrodu, w centralnej czę-
ści Beskidu. Miejscowość ta istniała

W³asnego kap³añstwa siê bojê,
w³asnego kap³añstwa siê lêkam
i przed kap³añstwem
w proch padam,
i przed kap³añstwem klêkam

W lipcowy poranek mych œwiêceñ
dla innych szary zapewne-
jakaœ moc przeogromna
z nag³a poczê³a siê we mnie

Jadê z innymi tramwajem-
biegnê z innymi ulic¹-
nadziwiæ siê nie mogê
swej duszy tajemnic¹

    ks. Jan Twardowski

50 lat Twojego Kap³añstwa jest nasz¹ histori¹
„Wszystko czas żarłoczy, zagarnia, wszystko pożera – czy wszystko...? Pamięć ludzka ma ten magicz-

ny dar, który pozwala ocalić od zapomnienia to, co najważniejsze...” Ten magiczny dar, to 50 lat kapłań-
stwa, 41 lat pracy proboszcza, w tym pięć lat w Krempnej, 36 lat proboszczowania w Iwoniczu.

już pod koniec XV w. była parafią gre-
ko-katolicką. Należała do rodu Stad-
nickich. Po II wojnie światowej do roku
1957 należała do parafii w Nowym
Żmigrodzie. Księdzem, który dojeżdżał
do Krempnej z  nabożeństwami był
rodak iwonicki ks. Władysław Kowal-
ski, jako katecheta pracujący w No-
wym Żmigrodzie.

W lipcu 1969 roku nowa parafia
Krempna ma swojego proboszcza
w osobie ks. Kazimierza Piotrowskie-
go. Wielka radość zapanowała wśród
Krempnian. Mają swojego księdza na
każdy dzień. Nie ma kościoła, jest cer-
kiew, ale zamknięta przez władze ko-
munistyczne, przy cerkwi drewniana
plebania, w której mieszka ksiądz gre-
ko-katolicki – Jan Wysoczański oraz
lokator - mieszkaniec  Krempnej. Jed-
no z pomieszczeń plebanii  przeznaczo-
ne jest na salkę katechetyczną dla
dzieci. Ta sama salka katechetyczna
służyła także jako mieszkanie dla ks.
proboszcza a w zimie służyła za kapli-
cę, gdzie odprawiane były msze świę-
te. Niewątpliwie był najbiedniejszym
człowiekiem w terenie. Nie było mowy
o łazience, bieżącej wodzie i innych
urządzeniach. Nawet nie było miejsca
na ustawienie stołu, w kącie za para-
wanem stała leżanka. W okresie wio-
sny, lata i jesieni Msze święte odpra-
wiane były na placu przy kościele. Oł-
tarz dla ochrony przed deszczem był
pod zadaszeniem, ale podwyższenie do
głoszenia kazania stało na zewnątrz.
Bywało, że deszcz przerywał kazanie.

 Z czasem od strony zachodniej,
przy cerkwi ksiądz razem z młodzieżą
wykarczował stary, nie grzebalny
cmentarz, ogrodził go, wystawił figurę
Matki Bożej Niepokalanej, a następ-
nie wybudował kaplicę w kształcie
campingu. Miejsce było wyjątkowo
urocze i służyło przez wiele lat do od-
prawiania Mszy Świętej na polu.

 Do parafii Krempna należą na-
stępujące miejscowości: Krempna,

Ponieważ otrzymaliśmy kolejne materiały o treści jubileuszowej, umieszczamy w tym uzupełniającym numerze.

KSIĘŻE PRAŁACIE KAZIMIERZU
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Kotań, Wyszowadka, Ożenna, Grab,
Huta Krempska. Trzy dojazdy ze
Mszą świętą i lekcje religii. Obszar
parafii duży a ludzi mało. Parafianie
to mieszkańcy z okolic Nowego Żmi-
grodu, Dębowca, Osieka, którzy osie-
dleni zostali w wyniku akcji Wisła.
Łemkowie w wyniku tej akcji wywie-
zieni zostali do ZSRR lub na ziemie
zachodnie. Po roku 1956 kilka rodzin
wróciło. Komunistyczne władze po-
wiatowe z Jasła już od roku 1949 za-
częły zakładać PGR-y w Kotani, Wy-
szowadce, Ożennej, Grabiu. W tych
PGR-ach pracowała ludność z całe-
go Podkarpacia.

Przed młodym proboszczem
i adeptem sztuki kapłańskiej stanął eku-
menizm. Jednoczył swoich parafian
przez celebrę nabożeństw w poszcze-
gólnych miejscowościach. Swoim en-
tuzjazmem porywał i skupiał wokół sie-
bie dzieci i młodzież, Sam grał, uczył
gry na gitarze i śpiewał. To już wtedy
zrodził się w Krempnej ruch oazowy,
który skupiał coraz więcej dziewcząt
i chłopców. Organizował spotkania
piątkowe, na które przychodziła mło-
dzież z każdej miejscowości. W cza-
sie wakacji pracował także ze studen-
tami i młodzieżą szkół średnich, która
przybywała na obozy turystyczne,
a była to młodzież z całej Polski. Or-
ganizował koncerty gitarowe przy
ogniskach.

Współpracował ze szkołami.
Szczególna współpraca rozwinęła się
ze szkołą w Krempnej, z panią dyrek-
tor Janiną Maciejczykową i innymi
nauczycielami, którzy chętnie poma-
gali organizować uroczystości kościel-
ne. Stworzył już wtedy Ruch Domo-
wego Kościoła i Stowarzyszenie Ro-
dzin Katolickich. Były to dwie pręż-
nie działające organizacje. Spotkania
odbywały się w domach prywatnych,
gdzie uczono się pieśni kościelnych,
czytano pismo święte; w takich spo-
tkaniach uczestniczyła też starsza mło-
dzież. Dużą rolę w jednoczeniu para-
fii odegrały Róże Różańcowe męż-
czyzn i kobiet. Zorganizował także
chór parafialny.

Dojazd do poszczególnych miej-
scowości odbywał się motorem WSK,
furmanką, czasami samochodem te-
renowym WOP-u, w zimie sankami.
Po dwu latach pracy Kuria w Prze-
myślu zakupiła mały biały samocho-

dzik marki węgierskiej podobny do
malucha, który był taksówką i baga-
żówką. Szczególną udręką i zmartwie-
niem dla parafii i proboszcza był kwit-
nący alkoholizm w PGR-ach. W związ-
ku z tym wspólnie ze szkołami i leka-
rzem ks. proboszcz organizował spo-
tkania, gdzie wygłaszane były prelek-
cje na temat szkodliwości alkoholu.

Bardzo pozytywnie układała się
współpraca między ks. Kazimierzem
proboszczem a księdzem  greko-ka-
tolickim Wysoczańskim. Doświadczo-
ny ks. Wysoczański pomagał w cele-
brze, spowiedzi, chorobie i odwrotnie.
Ks. proboszcz był często zapraszany
na gorącą herbatę po przyjeździe
z Grabiu, który leży na granicy ze Sło-
wacją.

Po dwu latach ciężkiej pracy
duszpasterskiej, życie proboszcza po-
prawia się, gdyż jeden z parafian wy-
najął jeden pokój dla ks. proboszcza,
a także łazienkę, która zastąpiła mi-
skę z wodą, stojącą na drucianej umy-
walce za parawanem. Tym parafiani-
nem był pan Michał Kuszwara. Cer-
kiew w Kotani zastała częściowo wy-
remontowana, nabożeństwa można
było odprawiać wewnątrz świątyni.
Ksiądz Kazimierz wspólnie z konser-
watorem zabytków Olgierdem Ło-
toczko zgromadził na terenie przycer-
kiewnym sporą liczbę nagrobków
i krzyży kamiennych z terenu central-
nej Łemkowszczyzny. Miał to być za-
lążek skansenu łemkowskiej rzeźby
kamiennej. Niestety, po odejściu pro-
boszcza z powodu braku nadzoru
część obiektu została poniszczona.

Pozostała do otwarcia cerkiew
w Krempnej. Trzy parafianki pod
przewodnictwem ks. proboszcza Ka-
zimierza jadą do powiatu, aby załatwić
otwarcie cerkwi, a były to:  Panie
Kuszwarowa, Kogutowa i Michaliko-
wa. Władze powiatowe po pewnym
czasie zezwoliły na otwarcie cerkwi.
Parafianie przystąpili do remontu da-
chu pod nadzorem pana Kuszwary
i ks. proboszcza. Dach cerkwi został
wyremontowany i pokryty blachą.
Nabożeństwa odprawiane są we-
wnątrz cerkwi. Parafianie starają się,
o częściowy remont plebanii, gdzie
część zamieszkała jest przez osoby cy-
wilne. Władze gminy tym parafianom
dają inne mieszkanie zastępcze.
Ksiądz proboszcz mógł po remoncie

zamieszkać na plebanii. Parafia więc
zaczęła oddychać dwoma płucami.

W czerwcu 1974 roku ksiądz pro-
boszcz z Nowego Żmigrodu Jan Bu-
czyński, który uczył religii w Kątach,
powiedział mi, że do Iwonicza na pro-
boszcza idzie ks. proboszcz z Kremp-
nej Kazimierz Piotrowski, „Cieszcie
się Iwoniczanie, że otrzymacie
wspaniałego proboszcza...” pomy-
ślałem. Ze swojej działalności duszpa-
sterskiej i gospodarczej znany był
w całym Dekanacie Żmigrodzkim.

Już wtedy wiedziałem, że Iwonic-
ka parafia ożyje działalnością duszpa-
sterską i gospodarczą. Stało się. Była
to pierwsza niedziela lipca, suma, go-
dzina dziesiąta, kościół iwonicki wy-
pełniony po brzegi, Upał na polu
i w kościele. Zaczyna się Msza świę-
ta, słychać znajomy mi głos księdza,
który powiedział „Przybyłem do was
z parafii Krempna oddalonej od Iwo-
nicza o 45 kilometrów, dalej nie wie-
rzę, że jestem proboszczem Iwonicza.
Odwiedziłem w Iwoniczu na plebanii
ks. katechetę Sitko, który był moim
kolegą z roku. Pewnego razu czcigod-
ny ksiądz proboszcz Erazm Skórnicki
zaprosił mnie do zwiedzania tej prze-
pięknej waszej świątyni, pokazywał mi
cały wystrój i opowiadał historię Iwo-
nicza i kościoła, po tej rozmowie wca-
le nie myślałem o pracy w tej parafii,
ale dzisiaj zrozumiałem, że ksiądz
Erazm miał jakieś przeczucie, bo zo-
stałem jego następcą...”. Powitanie
przez parafian było skromne, mowę
powitalną w imieniu parafian wygłosił
Pan Jurczak.

Młody kapłan pełen entuzjazmu,
pracę swą rozpoczął od młodzieży,
skupiał wokół siebie,  oddając do jej
dyspozycji wolne pomieszczenia na
plebanii. Organizował w niedzielne
popołudnia koncerty gitarowe ze swo-
im kolegą księdzem; obydwaj grali na
gitarach. To wtedy zrodził się w Iwo-
niczu ruch oazowy, wyremontowane
pomieszczenia w piwnicy gromadziły
na spotkaniach piątkowych coraz wię-
cej dziewcząt i chłopców. Spora licz-
ba młodzieży brała udział w rekolek-
cjach wakacyjnych.

W parafii powstało wiele grup
i stowarzyszeń, których asystentem
kościelnym i opiekunem jest ks. Pra-
łat Kazimierz Piotrowski: to Ruch
Domowego Kościoła, Stowarzyszenie
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Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka,
Koło Przyjaciół Radia Maryja, Róże
Różańcowe mężczyzn i kobiet. War-
to podkreślić, że jest mistrzem cere-
monii kościelnych świąt i nabożeństw.
W Wielki Piątek organizowana jest
Droga Krzyżowa z krzyżem na cmen-
tarz zmarłych na cholerę. Uroczyście
obchodzimy okres Wielkiego Postu
i Świąt Zmartwychwstania. Na sa-
mym początku po przybyciu do Iwo-
nicza nasz duszpasterz wprowadził
środową nowennę do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy a także nabo-
żeństwa Fatimskie z procesją do fi-
gury Matki Bożej Fatimskiej. Oprócz
tej figury, wzniesiona została obok ko-
ścioła również figura Pana Jezusa. Są
one świadectwem dokonanego przez
księdza Proboszcza aktu zawierzenia
całej parafii i rodzin Matce Bożej Fa-
timskiej i Sercu Pana Jezusa.

Ksiądz prałat doskonale znał i zna
sferę pedagogiczną. Jego zaintereso-
wanie szkołą i dziećmi, zarówno zdol-
nymi jak i potrzebującymi wsparcia
było duże. Był wrażliwy na sprawy
dzieci, jako twórca i obserwator ich
sukcesów, uczestniczył we wszyst-
kich ważnych dla szkoły i środowiska
wydarzeniach. Rozbudzał w uczniach
umiłowanie muzyki, zarażał ich swoją
pasją. Wielokrotnie pomagał rozwią-
zywać problemy wychowawcze,
współorganizował pomoc materialną
dla uboższych uczniów ( zakup pod-
ręczników, śniadania w szkole). Spon-
sorował wiele programów profilak-
tycznych, włączał dzieci w życie dusz-
pasterskie parafii. Był inicjatorem
utworzenia świetlicy, działającej
w budynku parafialnym.

Z przejęciem angażował się w
przygotowanie obchodów 150-lecia
szkolnictwa w Iwoniczu oraz nadania
Szkole Podstawowej w Iwoniczu imie-
nia Ks. Antoniego Podgórskiego. Jest
postacią wyjątkowo zasłużoną dla
oświaty. Jest autorem rozdziału pt.
Patron szkoły Ks. Antoni Podgórski,
w jubileuszowej książce 150 lat szkol-
nictwa w Iwoniczu, ale przede wszyst-
kim zbioru poruszających kazań pa-
syjnych Przez mękę i krzyż do chwa-
ły Zmartwychwstania. Książka ta zna-
lazła się aż w Argentynie, usłyszałem
tą wiadomość od misjonarza tam pra-
cującego. Zawiera kazania, które gło-
sił ks. Prałat na Gorzkich Żalach.

Od początku pobytu ks. Piotrow-
skiego w Iwoniczu widoczna była jego
fascynacja muzyką. Zaczął od wzbo-
gacania repertuaru pieśni kościelnych
oraz założenia najpierw męskiego,
a później mieszanego chóru „CANTA-
TE”. Do dziś jest jego kierownikiem
artystycznym i dyrygentem. Ma on w
swoim repertuarze ponad 150 utwo-
rów, są to dzieła wielkich kompozyto-
rów – Mozarta, Beetovena, Verdiego,
Haendla, Ogińskiego, Maklakiewicza,
Nowowiejskiego, ks. Orszulika. Wy-
stępował z licznymi koncertami chóru
na terenie Podkarpacia,w Krakowie
na Wawelu, jak również poza grani-
cami kraju : Słowacja, Węgry. W 2002
r. Starosta Krośnieński i Przewodni-
czący Rady Powiatu przyznali ks. Ka-
zimierzowi Piotrowskiemu, a w 2004
roku chórowi „CANTATE”, nagrody
za wybitne zasługi w dziedzinie twór-
czości artystycznej i ochrony kultury.
Wspomnieć należy również, że wielo-
krotnie ks. Prałat organizował w na-
szym kościele różne koncerty organo-
we i chóralne. Jako gospodarz miej-
sca koncertów, mocno zaangażowa-
ny jest również w organizację Między-
narodowego Festiwalu Muzyki Orga-
nowej i Kameralnej Ars Musica, któ-
ry odbywa się od kilku lat w miesią-
cach letnich z udziałem znakomitych
artystów światowej klasy.

Tak samo jak w Krempnej ks.
Prałat oddał się pracy gospodarczej,
od pierwszych lat swego pobytu
w Iwoniczu dawał wyraz wielkiej dba-
łości o kościół i starał się wydobywać
całe piękno wystroju naszej neobaro-
kowej świątyni, która budzi zachwyt
wszystkich, którzy mają okazję ją od-
wiedzić. To jego staraniem kościół był

dwa razy konserwowany wewnątrz.
Dwukrotnie pomalowano dach,
a obecnie trwają prace nad ponow-
nym odnowieniem elewacji. Kościół
został wyposażony w dodatkowe
ławki oraz harmonizujące z jego sty-
lem nowe konfesjonały i stacje Drogi
Krzyżowej, ma nowe nagłośnienie
i instalację przeciwpożarową, jest od-
powiednio zewnętrznie oświetlony.
Wybudowana została nowa dzwonni-
ca, dwa domy parafialne, kaplica na
nowym cmentarzu. Gruntownie został
wyremontowany budynek organistów-
ki, powstały nowe parkingi, a plebania
została ogrodzona. Wielkie dzieło ostat-
nich lat to budowa nowych organów,
wraz z konserwacją prospektu i wy-
złoceniem elementów rzeźbionych.
Nie sposób wyliczyć wszystkich prac,
których się podjął i sfinalizował jako
dobry gospodarz.

Najważniejsza rzecz to przygoto-
wanie piętnastu swoich wychowan-
ków do Służby Bożej, dwóch kleryków,
a także cztery siostry zakonne.

Księże Prałacie, nasz Jubila-
cie, parafianie dziękują Ci za mi-
łość, wsparcie, wysłuchanie, roz-
mowy, wspólne modlitwy i za „au-
tostradę” ułożoną z naszych serc,
które doprowadziłeś do Boga.

Zakończę ten krótki rys historycz-
ny Twojego życia cytatem :

„Są tysiące dróg, na których
możemy spotykać Jezusa, ale tyl-
ko pod krzyżem mamy pewność,
że jesteśmy blisko Niego...(Roma-
no Guardini).

                            W.A. Ćwik
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Stanisława Biskup, Krystyna Gazda, Stanisława Gazda, Danuta Niemczyk, Krystyna Such, Krystyna Kwolek,
Danuta Kamińska, Danuta Kurdziel, Zofia Januszewska, Maria Nycz, Małgorzata Czapla, Danuta Penar, Lucyna
Kandefer, Urszula Sroka, Józefa Kandefer, Maria Zima, Józefa Zajdel, Małgorzata Turowska, Janina Pelczar,Teresa
Kielar, Teresa Niziołek, Maria Samborowska, Zofia Jakubowicz.

Wśród tych gospodyń jest wiele chórzystek – sopranów i altów. Ponieważ wszyscy są znani Księdzu i  Parafia-
nom, nie wymieniamy Ich z nazwiska, podpisujemy złotymi zgłoskami.

                                              CHÓR CANTATE

 Aby stało się zadość tradycji, Panie z Koła Gospodyń upiekły ogromny tort, zdolny obdzielić nawet 50 biesiadników.
Zamierzały wspólnie z chórzystami (wiele pań KGW śpiewa w chórze) stanąć przed Jubilatem nie tylko z tym dowodem
słodkości, ale przede wszystkim z życzeniami, ciepłymi słowami wyrażającymi wdzięczność i uszanowanie.

W takim nastroju, choć okrojeni liczbowo, śpiewali chórzyści podczas jubileuszowej Mszy św., a  Ich pieśń na
wejście: „Oto jest Kapłan wybrany” rozrzewniała do głębi.

 Chórzystów Ksiądz zna na wylot, nie trzeba Ich przedstawiać, ale Panie z KGW podpisują się na tej stronie.
Dopisując pozostałe, przepraszamy, że nie dotarliśmy po autografy.

Drogi Księże !

                  50 lat Kap³añstwa to szmat czasu !!!

  * Za to, że Ksiądz był przykładnym Pasterzem parafii,
  * za to, że jako gospodarz tak bardzo dbał o wygląd Kościoła,  że jego wnętrze stało się jakby „przedsionkiem do nieba”,
  * za to, że swoim przykładem tylu wychowanków pociągnął do służby kapłańskiej,
  * za to, że głosi głębokie, przemyślane kazania,
  * za to, że nie żałuje dobrych słów w swoim otoczeniu,
  * za to, że wprowadzał miłą atmosferę w życiu szkoły,
  * za to, że był zawsze pogodny i potrafił dobrze czuć się w gronie pedagogicznym,
  * za to, ze swój talent umiał wykorzystać w kierunku muzyki i pieśni
     chóralnych [uczta duchowa],
  * za to, że swoją wiedzę potrafił przelewać na papier i pisał książki,
  * za to, że Ksiądz jest taki, jaki jest: na dobre i złe
                                                                           d z i ę k u j ę.

Gratuluję pięknego Jubileuszu. Proszę Boga, aby obdarzył Księdza dobrym zdrowiem i siłą na dalsze posługiwanie.
Szczęść Boże ...
                                                                                                                                                      Zofia Nycz
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Piosenka o Iwoniczu
/Ks. K. Piotrowski/

Są w świecie wioski bardzo urocze,
Iwonicz  wprost mnie urzeka,
bo w nim tak wiele tego co bliskie,
 co cieszy serce  człowieka
Ref.  Stąd każdy rodak,
gdy w świat wyjedzie
Iwonicz odwiedzić marzy,
bo on każdego rodzimym ciepłem
i pięknem swoim obdarzy.

Tu cieszy  oko  potok Iwonki
i pola  niegdyś zasiane,
tu wszystkie dróżki,
a nawet ścieżki tak bliskie są i kochane.
Ref. Stąd każdy rodak...

Hrabiowski pałac i most kamienny
tak wielki  tu urok mają,
 tu nawet  jaśniej słońce nam świeci
i ptaszki piękniej śpiewają.
Ref. Stąd każdy rodak ...

Słoneczne strzechy dziś już zniknęły,
gdzie spojrzysz dom  okazały,
przy nim ogródek z rabatką kwiatów
i pojazd wcale niemały.
Ref. Stąd każdy rodak ...

Najbliższy sercu kościół drewniany,
perła i pomnik przeszłości
potrzebnej w życiu,
w nim się uczymy
nadprzyrodzonej mądrości.
Ref. Stąd każdy rodak ...

O Kap³anach
/ Œwiêty Jan Maria Vianney/.

Gdyby nie było sakramentu kapłaństwa, nie mieliby-
śmy kapłana wśród nas.

Kto bowiem włożył Go do tabernakulum? Kapłan.
Kto przyjął wasze dusze do [społeczności] Kościoła,

kiedyście się narodzili? Kapłan. Kto
karmi je, by miały siłę do ziemskiego

pielgrzymowania? Kapłan.
Kto przygotowuje je, by mo-

gły stanąć przed Bogiem, wy-
kąpane we krwi Jezusa
Chrystusa? Kapłan. Zawsze
kapłan.

A kiedy dusza popadnie
w grzech śmiertelny, kto ja
wskrzesi do życia? Kto przy-
wróci jej spokój sumienia?

Tylko kapłan.
Nie znajdziecie żadnego do-

bra, które pochodzi od Boga, żeby
za nim nie stał kapłan.[…]

Kapłaństwo jest naprawdę czymś
bardzo wielkim. Kapłan zrozumie siebie dobrze dopiero
w niebie. Gdybyśmy rozumieli na ziemi, czym jest kapłań-
stwo, umarlibyśmy nie z przejęcia, lecz z miłości.

Wszelkie dary Boże na nic by się nam nie zdały, gdy-
byśmy nie mieli wśród nas kapłanów. Na co komu dom
pełen złota, jeśli nie byłoby nikogo władnego otworzyć nam
drzwi? Kapłan ma klucze do niebieskiego skarbca: to on
otwiera  nam drzwi do nieba, jest administratorem dóbr
Pańskich i ekonomem domu Ojca.

Na Jubileusz 30-lecia pracy Proboszcza Iwonicza
(na melodię „Jak długa i szeroka”)
Napisała chórzystka Helena Rygiel
Fragmenty z NW nr 80 listopad 2004 r.

Nasz ksiądz Kazimierz Piotrowski
wiele tytułów ma
dyrygent, proboszcz i prałat-
wszystkich parafian zna.

Lecz trudno jest odróżnić,
czy Prałat, czy to ktoś?
sutanna prałatowa
schowana w szafie gdzieś.

Więc wszyscy razem i zgodnie
tu oświadczamy, że:
Ksiądz Prałat bez sutanny
nam nie podoba się.

Chórzyści pięknie proszą,
i parafianie też,
by choć w niedzielę i święta
Ksiądz szaty ubrał te.

Szczególnym osiągnięciem
Księdza Prałata jest
Chór, co Cantate się zwie
O czym pół świata wie.
         Niech żyje nasz dyrygent
         Przez wiele długich lat.
         Chórzyści wdzięcznym głosem
          Tu zaśpiewają tak:

W blaskach tęczowych zabłysła zorza
I wita Ciebie w Twój wielki dzień
Głos naszych życzeń, jak fale morza
Płynie dziś prądem gorących tchnień.
          O, żyj nam długo, żyj jak najdłużej
         a pamięć w sercach zostanie.
          Za pracę ciężką, trud poniesiony,
          obficie zbierzesz należne plony.
Niech życie Twoje płynie spokojnie
Jak łódka mała wśród fal,
A miłość nasza darząca hojnie
Podąży z Tobą w świetlistą dal.

                                     c h ó r z y ś c i

Materiały do tekstów w obydwu numerach (185 i 186) zebrały Krystyna Gazda i Zofia Jakubowicz.
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Zniecierpliwiony tłum niemal dwu-
stu nieprzejednanych tropicieli wy-
przedaży wepchnął się do olbrzymie-
go salonu starej posiadłości Wither-
sów. Ponad trzydziestostopniowy upał
nie powstrzymał żadnego z nich; wszy-
scy mieli nadzieję na transakcję sezo-
nu na rynku nieruchomości.

Pani prowadząca wyprzedaż,
moja stara znajoma, kiwała głową, gdy
razem obserwowałyśmy porannych
padlinożerców.

- Niezły dom wariatów, co? - za-
śmiała się pod nosem.

Uśmiechnęłam się potakująco.
- Nawet nie powinnam tu przy-

chodzić. Muszę by na lotnisku za nie-
całą godzinę - przyznałam. - Ale kie-
dy byłam nastolatką, sprzedawałam
kosmetyki w tej okolicy. A Hillary
Withers była moją ulubioną klientką.

- W takim razie biegnij na górę
i zobacz, co jest na strychu - poradziła
mi. - Jest tam mnóstwo starych ko-
smetyków.

Szybko przepchałam się przez
gęstniejącą ciżbę i wspięłam się po
schodach na drugie piętro. Strych był
opustoszały; była tam tylko filigrano-
wa starsza pani sprawująca pieczę nad
kilkoma stołami, obładowanymi żółknie-
jącymi torbami wszelkich rozmiarów.

- Cóż sprowadza panią aż tutaj?
- zapytała, wyciągając korek z bute-
leczki perfum. - Nie ma tu nic z wyjąt-
kiem starych produktów Avonu, Tup-
perware i Fuller Brush.

Głęboko, ostrożnie nabrałam po-
wietrza w płuca. Ciągle wyczuwalny,
charakterystyczny zapach perfum
„Here's My Heart” przeniósł mnie
niemal dwadzieścia lat wstecz.

- No nie, przecież to moje pismo!
- wykrzyknęłam, gdy mój wzrok
spoczął na fakturze przyczepionej do
jednej z toreb. Nietknięty worek za-
wierał kremy i wody kolońskie o war-
tości przekraczającej sto dolarów -
była to moja pierwsza transakcja z pa-
nią Withers.

Czajniczek doskonałej herbaty
W życiu każdego z nas bywają wielkie chwile,
a większość z nich rodzi się z przychylności drugiego człowieka.
Wielkość, sława, bogactwo są bez znaczenia
- każdy mężczyzna czy kobieta pożąda aplauzu.
                                                                  George M. Adams

Pewnego czerwcowego dnia wie-
le lat wcześniej przeczesywałam sze-
roką, wysadzaną drzewami aleję przez
niemal cztery godziny, ale ani jedna
pani domu nie zaprosiła mnie do środ-
ka. Przeciwnie, kilka z nich zatrzasnęło
mi drzwi przed nosem. Gdy naciska-
łam guzik dzwonka w ostatnim domu
w alei, zbierałam w sobie resztki sił,
nie licząc na nic innego poza tak do-
brze mi znaną już niechęcią.

- Dzień dobry pani, jestem przed-
stawicielką firmy Avon - wyjąkałam,
kiedy otworzyły się przede mną drzwi
z rzeźbionego dębu. - Mam kilka fan-
tastycznych kosmetyków, które chcia-
łabym pani pokazać.

Kiedy w końcu zebrałam w sobie
dość odwagi, by unieść głowę i spoj-
rzeć na stojącą w progu kobietę,
stwierdziłam, że to pani Withers, nie-
spożyty, dystyngowany sopran z na-
szego kościelnego chóru. Zawsze po-
dziwiałam jej cudne suknie i kapelu-
sze, marząc sobie, że pewnego dnia
i ja będę się ubierać w modne stroje.

Niecałe dwa miesiące wcześniej,
kiedy wyjechałam do dalekiego mia-
sta na operację mózgu, pani Withers
zasypywała mnie przepięknymi kart-
kami. Raz dopisała nawet werset
z Biblii: „Wszystko mogę w Tym, któ-
ry mnie umacnia”. Nosiłam tę kartkę
w moim czerwonym, plastikowym
portfelu. Gdy tylko któryś nauczyciel
mówił mi, że nigdy nie uda mi się zdać
do college'u, wyciągałam ją i czyta-
łam, powtarzając sobie w myślach
zawartą w tych słowach obietnicę.

Uwierzyłam w ten werset, cho-
ciaż moi nauczyciele bez przerwy po-
wtarzali:

- Roberto, z tymi zaległościami,
które masz, nigdy nie nadgonisz z ma-
teriałem.

Być może uważali, że lepiej było
nie pozwalać mi się zbytnio rozmarzyć,
ponieważ chorowałam na neurofibro-
matozę, poważne schorzenie układu
nerwowego.

- Przecież to Roberta! Wejdź,
moja droga, proszę bardzo - usłysza-
łam śpiewny głos pani Withers. - Po-
trzeba mi sporo różności. Bardzo się
cieszę, że przyszłaś mnie odwiedzić.

Nieufnie usadowiłam się na nie-
skazitelnie białej sofie i rozpięłam twe-
edową torbę wypełnioną próbkami ko-
smetyków, które można było mieć już
za pięć dolarów od sztuki. Kiedy po-
dałam pani Withers katalog produktów,
nagle poczułam się jak najważniejsza
osoba na świecie.

- Proszę pani, mamy dwa rodza-
je kremów, jeden dla cery różowej,
a drugi dla cery lekko żółtej - zaczę-
łam wyjaśniać z nowym przypływem
odwagi. - I wspaniale działają na
zmarszczki.

- Świetnie, świetnie - zaintonowa-
ła swoim śpiewnym głosem.

- Który chciałaby pani wypróbo-
wać?- zapytałam, poprawiając peru-
kę, która maskowała część mojej gło-
wy z blizną po operacji, pokrytą odra-
stającymi, krótkimi włosami.

- Oj, z pewnością będę potrzebo-
wać po jednym z obu rodzajów - od-
parła. - A co masz do zaoferowania
z perfum?

- Proszę, niech pani wypróbuje to.
Firma mówi, że najlepszy efekt jest wów-
czas, gdy nałoży się to na nadgarstek -
poleciłam, wskazując na jej przegub,
ozdobiony diamentami i złotem.

- Ależ ty dużo wiesz o tych
wszystkich kosmetykach, Roberto.
Sporo czasu musiałaś poświęcić, żeby
się tego nauczyć. Jesteś bardzo inteli-
gentną młodą kobietą.

- Naprawdę tak pani myśli?
- Och, ja to wiem. Powiedz, na

co zamierzasz przeznaczyć zarobione
pieniądze?

- Zbieram na college. Chcę zdać
państwowy egzamin pielęgniarski -
odparłam, zdziwiona własnymi słowa-
mi. - Ale teraz myślę raczej o tym, żeby
kupić mamie sweter na urodziny. Za-
wsze jeździ ze mną na zabiegi, a do-
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brze mieć na sobie sweter, kiedy jeź-
dzi się pociągiem.

- Cudownie, Roberto. I takie miłe
z twojej strony. A powiedz mi jeszcze,
co masz takiego, co można by dać
komuś w prezencie? - zapytała, bio-
rąc ode mnie po dwie sztuki każdego
produktu, który jej poleciłam.

Jej ogromne zamówienie opiewało
na niebotyczną sumę stu siedemnastu
dolarów i czterdziestu dwóch centów.
Naprawdę chce zamówić aż tyle tego?
- zastanawiałam się w myślach. Ale
ona tylko uśmiechnęła się do mnie
i powiedziała:

- Nie mogę się doczekać, kiedy
mi to wszystko przyniesiesz, Roberto.
Mówisz, że w czwartek?

Gdy zaczęłam się zbierać do wyj-
ścia, pani Withers powiedziała:

- Wyglądasz, jakbyś miała zaraz
umrzeć z głodu. Nie wypiłabyś filiżanki
herbaty, zanim pójdziesz? W naszym
domu mówimy, że herbata to słońce
w płynie.

Skinęłam głową na zgodę i udałam
się za panią Withers do jej nieskazitelnej
kuchni, którą wypełniała cała masa nie-
zwykle interesujących przedmiotów.
Zauroczona przyglądałam się, jak spe-
cjalnie dla mnie odprawia niesamowity
ceremoniał parzenia herbaty - taki sam,
jaki nie raz widziałam na filmach. Ostroż-
nie napełniła czajniczek zimną wodą i
postawiła go na ogniu, czekając, aż
woda „porządnie” się zagotuje, po czym
odstawiła go na pięć długich minut, żeby
herbata naciągnęła.

- To wydobędzie z niej cały aro-
mat - wyjaśniła.

Następnie na srebrnej tacy rozło-
żyła delikatny, porcelanowy zestaw do
herbaty, wzorzysty, watowany pokro-
wiec na czajniczek, kuszące ciastecz-
ka z truskawkami i inne wspaniałości.
W domu czasami pijaliśmy mrożoną
herbatę, ale nigdy nie czułam się jak
księżniczka zaproszona na popołu-
dniową herbatkę.

- Przepraszam panią, ale można
chyba zaparzyć herbatę szybciej? -
zapytałam. - W domu pijemy herbatę
z torebek.

Pani Withers objęła mnie ramie-
niem za barki.

- Są takie rzeczy w życiu, których
nie powinno się robić pospiesznie -
powiedziała, jakby zwierzała mi się ze
swojej tajemnicy. - Z czasem przeko-
nałam się, że parzenie prawdziwej her-
baty w czajniczku to jak życie miłe na-

szemu Stwórcy, podług Jego przykazań.
Trzeba się trochę więcej wysilić, ale to
tylko z korzyścią dla nas. Weźmy cie-
bie, na przykład - ciągnęła. - Masz
wiele problemów ze zdrowiem. Ale,
mój Boże, aż kipisz od determinacji
i ambicji i jesteś niczym ów czajniczek
doskonałej herbaty. Wiele osób na
twoim miejscu dawno by się poddało,
ale nie ty. I z Bożą pomocą możesz
osiągnąć wszystko, co sobie postano-
wisz, Roberto.

Moja podróż w przeszłość zosta-
ła nagle przerwana, gdy starsza pani,
którą spotkałam na gorącym, parnym
poddaszu, zwróciła się do mnie z py-
taniem:

- Pani też znała Hillary Withers?
Starłam kropelki potu z czoła.
- Tak... Kiedyś sprzedałam jej nie-

które z tych kosmetyków. Ale nie ro-
zumiem, dlaczego nigdy ich nie wyko-
rzystała ani nie wydała.

- Faktycznie wydała ich mnóstwo
- odparła starsza pani rzeczowo - ale
jakimś cudem niektóre z nich gdzieś
się zawieruszyły i wylądowały tutaj.

- Ale dlaczego je kupowała, sko-
ro z nich nie korzystała? - zapytałam.

- Och, do swojego użytku zama-
wiała specjalną markę kosmetyków -
starsza pani ściszyła głos do
konfidencjonalnego szeptu. - Hillary
miała słabość do domokrążców. Nigdy
żadnego nie odprawiła z kwitkiem.
Mówiła mi zawsze: „Mogłabym po pro-
stu dawać im pieniądze, ale za pienią-
dze nie można kupić szacunku do sa-
mego siebie. No to daję im trochę pie-
niędzy, nadstawiam życzliwie ucha i
dzielę się z nimi miłością i modlitwą.
Nigdy nie wiesz, jak daleko może kogoś
zaprowadzić  kilka przychylnych słów”.

Wpadłam w zadumę, przypomi-
nając sobie, że po mojej pierwszej wi-
zycie u pani Withers zaczęłam
sprzedawać znacznie więcej kosme-
tyków niż przedtem. Z otrzymanej pro-
wizji kupiłam matce nowy sweter,
a i tak zostało mi jeszcze dość pienię-
dzy na to, żeby pójść do college'u.
Później wygrałam nawet kilka konkur-
sów regionalnych i ogólnokrajowych
na najlepszych sprzedawców kosme-
tyków. W końcu z własnych zarobków
sfinansowałam sobie całe studia w col-
lege'u i spełniło się moje marzenie -
zdałam państwowy egzamin pielęgniar-
ski. Później kontynuowałam studia, uzy-
skując tytuły magistra i doktora.

- Pani Withers modliła się za tych

wszystkich ludzi? - zapytałam, wska-
zując na stół z dziesiątkami zniszczo-
nych przez czas toreb z zamówionymi
przez nią produktami.

- O, tak - zapewniła mnie. - Mo-
dliła się i wcale nie zależało jej na tym,
czy ktoś się o tym dowie.

Przy wyjściu zapłaciłam za to, co
wybrałam - torbę kosmetyków, które
sprzedałam niegdyś pani Withers, oraz
maleńki, złoty medalionik w kształcie
serca. Zawiesiłam go na złotym łań-
cuszku, który miałam na szyi. Następ-
nie pojechałam na lotnisko; jeszcze tego
samego dnia przemawiałam na zjeździe
medycznym w Nowym Jorku.

Kiedy weszłam do eleganckiej sali
bankietowej w hotelu, ruszyłam w kie-
runku mównicy; stamtąd ogarnęłam
spojrzeniem morze twarzy - specjali-
stów z zakresu opieki medycznej
z całych Stanów Zjednoczonych. Na-
gle odczułam tę samą niepewność, co
wówczas, tamtego dnia tak dawno
temu, gdy usiłowałam sprzedawać
kosmetyki w obcej, bogatej dzielnicy.

Czy dam radę? - powątpiewałam.
Drżącymi palcami dotknęłam

medalionika, który miałam na szyi. Gdy
go otworzyłam, moim oczom ukazało się
zdjęcie pani Withers. Raz jeszcze usły-
szałam jej ciche, ale dobitne słowa:
„Z Bożą pomocą możesz osiągnąć wszyst-
ko, co sobie postanowisz, Roberto”.

- Dobry wieczór - powiedziałam
powoli. - Dziękuję, że zaprosili mnie
państwo tutaj, bym mogła powiedzieć
parę słów o tym, jak sprawić, aby opie-
ka medyczna znów była prawdziwą
opieką. Często się mówi, że pielęgniar-
stwo to unaoczniona miłość. Ale dziś
rano dowiedziałam się, jak wielka jest
potęga miłości milczącej, wyrażanej
komuś w tajemnicy. Miłości wyraża-
nej nie na pokaz, lecz dla dobra, które
może wnieść do życia innych ludzi. Nie-
które najważniejsze z naszych aktów
miłości nie zostają zauważone. Musi
upłynąć trochę czasu, nim naciągną ni-
czym dobra herbata - dopiero wówczas
może się z nich wydobyć cały aromat.

Potem opowiedziałam moim ko-
leżankom i kolegom po fachu historię
Hillary Withers. Byłam zaskoczona
gromkimi brawami. Pomodliłam się w
duchu: Dzięki Ci, Boże, i dziękuję pani,
pani Withers. I pomyśleć, że wszyst-
ko zaczęło się od zaparzenia czajnicz-
ka doskonałej herbaty.

              Dr Roberta Messner
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DROGOCENNE DARY
Wiemy, że Jezus dał nam drogo-

cenny dar z siebie na krzyżu. Koszto-
wał Go on życie! Taka jest prawdzi-
wa miara wartości daru - nie wydane
na niego pieniądze, ale włożone w nie-
go osobiste poświęcenie. Ale co my
możemy dać Jezusowi w zamian za
to wszystko, co On nam ofiarował?
Nic nie jest przecież w stanie dorów-
nać ofierze krzyża!

Odpowiedź kryje się w alabastro-
wym flakoniku. Symbolizuje on ciebie.
Ty także, jak ten flakonik, zawierasz
w sobie coś drogocennego - twoje
serce. Może nie zawsze wydaje ci się
ono szczególnie cenne, nie zapominaj
jednak, że Bóg wszechmogący nazy-
wa cię swoim dzieckiem. Jesteś dla
Niego tak ważny, że aby cię odkupić,
dał swego Jednorodzonego Syna.
Masz więc do ofiarowania Panu bar-
dzo cenny dar. Dajesz Mu go za każ-
dym razem, gdy Go uwielbiasz, gdy
przestrzegasz Jego przykazań, gdy
próbujesz Go naśladować żyjąc wiarą
i miłosierdziem. To prawda, że nie je-
steś w stanie ofiarować Mu równo-
ważnego daru, nawet umierając za
Niego, ale Jezus nigdy nie mierzy war-
tości naszych darów według tego ro-
dzaju skali.

Miłość - podobnie jak każdy dar,
który ją wyraża - nie jest sprawą rów-
ności, lecz serca. Prawdę tę dobrze
zrozumieli Della i Jim. Znają ją też ro-
dzice. Otrzymując drobny prezent od

Drogocenny dar
Najbardziej liczy siê intencja

„Dar Trzech Króli” to tytuł opowiadania amerykańskiego pisarza Williama Sydneya Portera. posługują-
cego się pseudonimem O. Henry. Jest to historia młodego małżeństwa, które z trudem próbuje związać
koniec z końcem. Zbliża się Boże Narodzenie i małżonkowie, Della i Jim, niezależnie od siebie postanawiają
ofiarować drugiemu naprawdę wspaniały prezent. Ponieważ jednak nie mają pieniędzy, muszą wykazać się
kreatywnością.

W tajemnicy przed Delią Jim decyduje się sprzedać swój złoty zegarek kieszonkowy - pamiątkę rodzinną - aby
kupić Delii zestaw gustownych grzebieni do jej pięknych, długich włosów. W międzyczasie Della ścina i sprzedaje swoje
włosy, aby kupić Jimowi łańcuszek do jego zegarka. Po rozpakowaniu prezentów oboje są głęboko wzruszeni. Chociaż
prezenty nie są wcale takie drogie, to dla Delii i Jima mają one niezwykłą wartość emocjonalną.

Morał tej historii jest prosty. Najcenniejsze są te prezenty, które stanowią wyraz naszej miłości. Zegarek Jima miał
bezcenną wartość, gdyż był czymś więcej niż zwykłym czasomierzem. Stanowił jego dziedzictwo, był znakiem więzi
z jego ojcem i dziadkiem. Podobnie włosy Delii symbolizowały jej kobiecość i niezależność ducha. To właśnie ofiarowali
sobie nawzajem - nie tylko łańcuszek i grzebienie, ale skarby swoich serc.

Tę samą zasadę możemy zastosować do historii o kobiecie z alabastrowym flakonikiem olejku. Zastanówmy się,
dlaczego jej dar okazał się tak cenny w oczach Pana.

swoich dzieci - na przykład laurkę czy
jakiś kupiony za zaoszczędzone kie-
szonkowe drobiazg - są wzruszeni tym
gestem. Wartość prezentu wynika nie
z jego ceny, ale z tego, kto i dlaczego
im go ofiarował.

Jezus zna nasze serca. Wie, co
kryje się we „flakoniku” naszego życia.
Rozumie, co jesteśmy w stanie Mu dać,
i nie oczekuje od nas rzeczy niemożli-
wych. Dając Mu codziennie po prostu
tyle, ile możemy, wypełniamy „dobry
uczynek” względem Niego. Jeśli daje-
my Mu tyle, na ile nas stać, nasze dary
są dla Niego bezcenne.

UCZYNIŁA, CO MOGŁA
Dawanie tego, co możemy, na

pozór wydaje się proste, ale jest w tym
pewien haczyk. Składając Panu czy-
sto formalne zapewnienia o naszej
wierze, podczas gdy nasze serca po-
chłonięte są zupełnie inną miłością, mi-
jamy się z celem. „Tyle, ile możemy”,
nie oznacza obniżenia standardów.
Oddanie serca Jezusowi wyraża się
w całym naszym stylu życia, a nie tyl-
ko w chodzeniu do kościoła czy ilości
czasu poświęconego modlitwie. Pole-
ga na przyjęciu postawy: „Jezu, Ty
wydałeś samego siebie za mnie i ja
także pragnę oddać Ci siebie”. Della
miała jedynie swoje włosy, Jim swój
zegarek. Było to wszystko, co mogli
sobie nawzajem ofiarować, i dlatego
ich prezenty nabrały bezcennej war-
tości.

Taką samą postawę wykazała
kobieta, która namaściła Jezusa. Wy-
lała na Niego cały olejek. Nie podaro-
wała Mu kilku kropel, lecz wszystko,
co posiadała.

Na poziomie czysto ludzkim moż-
na powiedzieć, że jej uczynek przyniósł
niewiele dobrego. Kobieta wywołała
oburzenie uczniów. Nie była w stanie
zmienić nastawienia Judasza i zapo-
biec wydaniu Jezusa. Nie mogła spra-
wić, by arcykapłani i starsi pozostawili
Jezusa w spokoju. Nie była w stanie
nakłonić Piłata, by Go uwolnił, ani
uchroni

 Go przed szyderstwami i biciem
ze strony żołnierzy. Nie mogła ocalić
Go przed ukrzyżowaniem.

Coś jednak zrobić mogła i to wła-
śnie uczyniła (Mk 14,8). Okazała Je-
zusowi swoją miłość, poświęcając dla
Niego to, co miała najcenniejszego.
Podczas gdy Apostołowie spierali się
o to, który z nich jest najważniejszy,
Judasz planował wydanie Jezusa,
a wszyscy inni byli pochłonięci przy-
gotowaniami do Paschy, ona jedna po-
święciła Jezusowi całą swoją uwagę.

Była skupiona jedynie na tym, by
okazać Mu cześć i szacunek, na jakie
zasługiwał.

RADYKALIZM CZY
UMIARKOWANIE?
Zdrowy rozsądek podpowiada

nam, że we wszystkim należy zacho-
wać umiar. Zasada ta, sprawdzająca
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się doskonale w kwestiach jedzenia,
picia, pracy i odpoczynku, nie ma jed-
nak zastosowania do naszej postawy
wobec Jezusa. Jezus nie ma umiaru
w miłości do nas i my też nie powinni-
śmy mieć umiaru w miłości do Niego.
On poświęcił dla nas każdą odrobinę
energii, każdą sekundę czasu i każdą
kroplę krwi. Z pewnością zasługuje na
coś więcej niż umiar i powściągliwość
w naszych praktykach religijnych!

Tańcząc z radości przed Arką
Przymierza, król Dawid wykazał się
żarliwością, która nie miała nic wspól-
nego z umiarem. Opuszczając swój
dom, by wyruszyć do ziemi, o której
wcześniej nawet nie słyszał, Abraham
okazał zaufanie, które wielu ludzi
uznało zapewne za przesadne. Nic nie
da się też porówna

 z gorliwością, wiarą i miłością, z
jaką Dziewica Maryja powiedziała do
anioła: „Oto ja służebnica Pańska,
niech mi się stanie według twego sło-
wa!” (Łk 1,38).

Podobną gorliwość i żar serca
okazała kobieta, która namaściła Je-
zusa. Jak odkryło to również wielu in-
nych bohaterów wiary, taka postawa
spotyka się zazwyczaj z osądem i od-
rzuceniem. W taki właśnie sposób na

jej gest oddania zareagowali ucznio-
wie. Oczekiwali od niej umiaru, nie
przesady. Jej jednak nic nie odstraszyło
i Jezus obdarzył ją swoim błogosła-
wieństwem.

Umiarkowanie kojarzy się z nie-
uleganiem emocjom, unikaniem prze-
sady i nadgorliwości. Nie pozostawia
ono miejsca na taniec Dawida, wę-
drówkę Abrahama czy radosne „tak”
Maryi. Nie dopuszcza wylania na gło-
wę Rabbiego z Nazaretu całego fla-
konika drogocennego olejku, który
można było spożytkować na własne
potrzeby. Jednak to właśnie taka mi-
łość i oddanie najbardziej poruszają
Jezusa, napełniają Jego serce radością
i wdzięcznością, pobudzając Go do
udzielania nam jeszcze większych
łask.

GORLIWOŚĆ O DOM
TWÓJ POŻERA MNIE
Historia kobiety z flakonikiem

nardowego olejku uczy nas ofiarności
w służbie Panu. Uczy przeciwstawia-
nia się wszelkim pełnym oburzenia
myślom, że oddanie czegoś ze swego
życia Jezusowi jest marnotrawstwem,
„marnowaniem olejku”. Zapewnia
nas, że taka „rozrzutność” jest piękna
i niezwykle miła Panu.

Kiedy naprawdę nam na kimś
zależy, pragniemy przebywać z tą
osobą, nawet jeśli oznacza to rezygna-
cję z wielu innych rzeczy. Poświęca-
my swój czas, ponieważ kochamy. Co
więcej, nasze poświęcenie daje nam
pewien rodzaj wewnętrznej radości,
ponieważ czujemy, że pogłębia ono
naszą miłość.

W takiej postawie mamy też przy-
bliżać się do Jezusa na każdej Mszy
świętej, podczas każdej modlitwy, za
każdym razem, gdy służymy Jego lu-
dowi. Nie liczy się tu ani wartość daru,
ani ilość poświęconego czasu, ale na-
sza postawa. Obyśmy starali się czy-
nić dla Jezusa wszystko, co jest w
naszej mocy! Oby „pożerała nas”
gorliwość w Jego służbie!

Słowo wśród nas 7/2015
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BIBLIJNE ZRÓDŁA
Szczegóły z Nowego Testamen-

tu układają się w zespół wzmianek
imiennych o Marii Magdalenie oraz we
wtórne skojarzenia egzegetyczne.

Pierwsze odniesienia ukazują
świętą:

- w gronie niewiast, które z dala
przypatrywały się śmierci Jezusa na
krzyżu (Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; J
19,25-27);

- przy pustym grobie z niewiastami,
w trakcie rozmowy z aniołami (Mt 28,1 -
8; Mk 16,1 -8; Łk 24,1-11; J 20,1-10);

- jako świadka Zmartwychwsta-
łego Pana (Mt 28,9-11);

- w scenie Noli me tangere
(J 20,15-18).

Co ważne, Maria Magdalena
wymieniana jest zawsze jako pierw-
sza - niczym przewodniczka grupy
kobiet, które za nią podążały. Najpraw-
dopodobniej owo honorowe pierw-
szeństwo wiązało się z jej szczególną
pracą i zaangażowaniem w życiu
pierwszej gminy wyznawców.

Drugie odniesienia obejmują:
-  kobietę, z której Chrystus wypę-

dził siedem złych duchów (Mk 16,9-11);
- nieznaną z imienia niewiastę,

która uczciła Jezusa namaszczeniem
drogocennym olejkiem (Mk 14,3-9);

- bezimienną nawróconą grzesz-
nicę wycierającą swymi włosami sto-
py Mistrza (Łk 7,36-50);

- postać utożsamianą z Marią,
siostrą Marty i Łazarza (Łk 10,38-42),
która także wylała olejek nardowy na

Magdalena
- przewodniczka

Fenomen popularności postaci Magdaleny w kulturze
wszystkich epok wynika z uniwersalnego przesłania jej losów.
Liczne wyobrażenia ukazywały ją od niskości nierządu do wyżyn
nieomal zrównujących Magdalenę z Matką Bożą. Stawiana była
za argument możliwości naprawy natury ludzkiej - w tym szcze-
gólnie kobiecej. Symbolizowała trudne drogi życiowe każde-
go: od niewiedzy do objawienia, od grzechu do świętości, od
nieposłuszeństwa i pychy do pokory i uniżenia.

nogi Jezusa i także wycierała je wło-
sami, płacząc (J 11,1-43; J 12,1-12);

- kobietę cudzołożną uratowaną
przez Nauczyciela przed publicznym
ukamienowaniem (J 8,1-11).

Przemieszanie wszystkich frag-
mentów biblijnych i używanie niezwy-
kle popularnego w owych czasach
imienia Maria złożyły się na połącze-
nie opowieści w całość. Dawna
grzesznica Maria Magdalena (gdyż
uzdrowienie - wyrzucenie siedmiu du-
chów - zinterpretowano jako uwolnie-
nie z grzechów nieczystości i przypi-
sano oczyszczonej zajmowanie się nie-
gdyś prostytucją) została siostrą Łaza-
rza i Marty z Betanii. Wielu egzege-
tów, utożsamiając bezimienną grzesz-
nicę z Marią z Betanii, podkreślało, iż
przemawia za tym fakt równie gorą-
cej miłości do Jezusa wyrażanej przez
obie niewiasty. Jednak nie ma nigdzie
wzmianki, że Maria z Betanii była
grzesznicą; także Łukasz nie utożsa-
mia bezimiennej grzesznicy z Marią
Magdaleną. Siostra Łazarza występuje
zawsze jako Maria, zaś Maria Mag-
dalena zawsze z uszczegółowieniem
miejsca pochodzenia.

SKĄD JESTEŚ,
MAGDALENO?
Imię Maria jest grecką i łacińską

formą od hebrajskiego Mirjam, Mar-
jam dającego się tłumaczyć jako „ja-
snowidząca”, „pani”, imienia popular-
nego w kręgu kultury judaistycznej
(chociażby Mirjam z Księgi Wyjścia,

np. Wj 15,21). Maria Magdalena czy
Maria z Magdali - imiona te wskazują
na miejsce pochodzenia, miejscowość
handlową na zachodnim brzegu jezio-
ra Genezaret (dziś wieś el-Megel)
między Kafarnaum a Tyberiadą. Na-
zwa wywodzi się od hebrajskiego sło-
wa migdal, czyli wieża. Przydomek
wskazujący na „rodowe pochodzenie”
pojawia się u Mk 15,40.47, Łk 24,10
i J 20,1, natomiast w wersecie 8,2 u
Łukasza dodatkowa wzmianka, iż
ową Marię „zwano Magdaleną”. Moż-
na nawet zaryzykować  twierdzenie,
że była „krajanką” Jezusa, ponieważ
Nazaret dzieli od Magdali niewielka
(około 20 km w linii prostej) odległość.
Maria z Betanii była mieszkanką Ju-
dei, zaś Maria Magdalena opisywana
jest we wszystkich Ewangeliach ra-
zem z grupą kobiet, które przybyły za
Jezusem z Galilei, co sugeruje, że przy-
szła z nimi (lub przyprowadziła je)
stamtąd. Przydomek określający miej-
sce urodzenia czy zamieszkania świad-
czyć może o fakcie, iż zostawiła
wszystko, również swój dom, by tylko
móc iść za Jezusem. Inne kobiety
charakteryzowane są imieniem męża
lub syna (np. „Joanna, żona Chuzy”
Łk 8,3; matka synów Zebedeusza Mt
20,20), natomiast przy postaci Marii
Magdaleny prawie za pewnik przyjąć
można, że była niezamężna i bezdziet-
na. Przyjmuje się też nieraz wykład-
nię, iż „M’gadd’la to eufemizm kobie-
ty parającej się prostytucją, a pod-
stawą miało być ponoć niemoralne
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życie mieszkańców Magdali. Jednak w
aramejskim „magdala” to „gloriosa”,
czyli „sławna, ta, która będzie sławio-
na”, zaś po hebrajsku „Magdalena” od-
nosi się do „pielęgnującej włosy” – za-
tem wszystkie te próby wywodzenie ety-
mologicznego znaczenia wskazują na
zasugerowanie się popularnym wyobra-
żeniem Magdaleny: pięknej, bujnowło-
sej grzesznicy, którą według słów sa-
mego Jezusa będą czcić za namaszcze-
nie Go w przeddzień śmierci.

DYSKUSJE OJCÓW KO-
ŚCIOŁA

Ojcowie Kościoła nie byli zgodni
w kwestii Marii Magdaleny. Klemens
Aleksandryjski, Tertulian, św Ambroży,
Św. Augustyn, św. Bernard i św. Grze-
gorz Wielki utożsamili ją z Marią z Beta-
nii. Autorytet św. Grzegorza przeważył
w sporze z przeciwnymi takiej interpre-
tacji: Orygenesem, Teofilactusem, Euty-
miusem, św. Janem Chryzostomem, św.
Hilarym i św. Hieronimem. Do stano-
wiska św. Grzegorza nawiązały licz-
ne apokryfy, legenda i sztuka, które
od pierwszych wieków chrześcijań-
stwa ukazywały Marię Magdalenę
jako nawróconą nierządnicę i siostrę
rodzeństwa z Betanii. Papieski auto-
rytet Grzegorza Wielkiego sprawił, iż
przychylono się do jego koncepcji
uznania trzech postaci kobiecych za
jedną - właśnie Marię Magdalenę.
Pogląd ten zaważy na myśli teologicz-
nej oraz stanie się pożywką legendar-
nych dopowiedzeń i niezliczonych
wyobrażeń ikonograficznych. W do-
bie reformacji zreformowano także
nauki biblijne, by posługując się już
nowocześniejszymi metodami egze-
getycznymi podważyć orzeczenie Grze-
gorza Wielkiego. Spór o Marię Magda-
lenę nie został jednoznacznie rozstrzygnię-
ty. Konieczna jest zatem wielka ostroż-
ność wobec ostatecznego utożsamienia
Marii z Magdali z wielką grzesznicą
i siostrą Marty; brak tu oczywistych
wskazówek w Piśmie Świętym. Wielu
teologów (np. G. Dorado, V. Holzmeister,
P. Ketter, L. Marchal, J. Lagrange) wy-
raźnie oddzielają te postaci.

Najprawdopodobniej Maria
z Magdali, Maria z Betanii i nieznana
z imienia skruszona grzesznica to trzy
różne kobiety, połączone jednak
wspólną cechą: wszystkie uwierzyły
i poszły za Panem.

POZNAŃSKI KRĄG KULTU
Jednym z najciekawszych i naj-

słynniejszych na ziemiach polskich
miejsc wyjątkowego kultu świętej
Marii Magdaleny jest Poznań i dzieje
kolegiaty pod jej wezwaniem. Anna-
les Posnanienstes II podają pod datą
1253 założenie nowej parafii „in nomi-
ne capi tuli”, zaś Kronika wielkopol-
ska przesuwa ową cezurę czasową na
rok 1262. Nowa parafia została wy-
krojona z części parafii Świętego Mar-
cina i Świętego Gotarda, a kościół wraz
z cmentarzem stanął na obecnym Pla-
cu Kolegiackim. Niewątpliwie pier-
wotny i gotycki kościół był jednym z
najważniejszych centrów kultu Marii
Magdaleny; między innymi w latach
1337-1342 działało tu Arcybractwo
Świętej Marii Magdaleny, do poznań-
skiej kolegiaty ciągnęli pielgrzymi, pro-
sząc świętą o wstawiennictwo, a roku
Pańskiego 1460 w dzień świętej Marii
Magdaleny przybył do Poznania król
Kazimierz Jagiellończyk. Niestety,
świątynia padła ofiarą pożaru w roku
1447 (wspomina o tym Jan Długosz).
W1470 odbudowano kościół, który
przetrwał aż do roku 1770. Wspaniała
trójnawowa bazylika (z licznymi kapli-
cami i bogatym skarbcem oraz biblio-
teką) miała długość 115 łokci (około
70 m) i szerokość 70 łokci (około 42
m), wysokość głównej nawy około 30
m. Zasobni poznańscy rzemieślnicy nie
szczędzili darów dla kościoła Marii
Magdaleny - szczególnie cechy, któ-
rym była patronką: cyrulicy i fryzje-
rzy, sukiennicy, wyrabiacze rękawi-
czek, perfumiarze...

Do XVII wieku święto Magdale-
ny dnia 22 lipca miało charakter du-
plex (szczególnie uroczysty), nietrud-
no więc wyobrazić sobie, jak podnio-
sły nastrój panował owego dnia w po-
znańskiej kolegiacie. Cechy rzemieśl-
nicze, których była patronką, modlitwa-
mi i bogatymi darami upraszały jej po-
mocy, liczni pielgrzymi też nie szczę-
dzili ofiar. Tak jak w całej Europie
prawdopodobnie oddawały jej cześć
dnia 22 lipca nierządnice, które Marię
Magdalenę darzyły osobliwą czcią -
darami świec i kwiatów. Poznań na-
wiedzały też klęski. Wielokrotnie sza-
lało „morowe powietrze”, zbierając
tragiczne żniwo; do patronki kolegia-
ty, która miała moc ochrony przed za-
razą, na pewno niejednokrotnie się

uciekano. Można zaryzykować hipo-
tezę, że w dobrze zaopatrzonej biblio-
tece było wiele zapisów o podobnych
wydarzeniach, może nawet cudach,
jakie się tutaj dokonały. Nie mogło też
zabraknąć modlitw i pieśni ku czci
Świętej - jednym z nielicznych relik-
tów piśmiennictwa, jaki przetrwał do
naszych czasów, średniowiecza, którą
znaleziono na okładzinie książki kan-
tora kolegiaty z roku 1669.

Cykl dziewięciu kazań poznań-
skiego jezuity Stefana Ponińskiego
z roku 1723 na oktawę święta Mag-
daleny (od 22 lipca przez okres 8 dni)
jest interesującym przykładem żywot-
ności jej kultu jako patronki grzeszni-
ków i wzorca dla niewiast. Kaznodzie-
ja nie wahał się przed niekiedy
drastycznymi porównaniami i wezwa-
niami do kobiet, które podobne Mag-
dalenie są tylko w grzechu, i tak na
przykład w kazaniu I szydzi z dam lu-
biących się stroić, przyrównując je do
dziwnego wybryku natury, jakim by-
łaby pozłocona i posrebrzona gołębi-
ca. Mówi wprost: „[...] nierozumiej-
cie głupie samiczki, gdy wam się owo
komplementują, kłaniają, że to szcze-
ry i stateczny zadatek przyjaźni: o pie-
rze to tu nie o mięso stoją”, ostrzega-
jąc „głupie samiczki” przed niebezpie-
czeństwami, jakie mogą je spotkać od
mężczyzn... Natomiast dla kontrastu
świętą Magdalenę przyrównuje do
czystej gołębicy, przywołując pośred-
nio obraz potopu i gołąbki, która przy-
niosła nadzieję Noemu: „[...] ty się to
nader w tym morzu pokutnym zanurzy-
ła głęboko, a takeś z niego jako najślicz-
niejsza gołębica w nim się opłókawszy
aż ku samemu wyleciała niebu”. (Oba
cytaty z zachowaniem oryginalnej pisow-
ni). Morze jest symbolem niewyczerpa-
nej siły życia, ale także pochłaniającej
wszystko, niebezpiecznej otchłani, sym-
bolu gniewu Bożego. Jako woda ma też
znaczenie oczyszczające. Magdalena
prawie zatonęła w morzu grzechów, jed-
nak zamieniwszy je na wody obmywa-
jącej winy pokuty stała się czystą gołę-
bicą ulatującą ku niebiosom. Tak jak
gołąbka z Księgi Rodzaju była znakiem
pokoju i przebaczenia win przez Boga,
tak i Magdalena przynosi wszystkim
symboliczną gałązkę pokoju z Bogiem
i ulatując ku niebu, daje jasną wskazów-
kę drogi dla wszystkich, którzy zechcą
ją naśladować.
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ODDANIE
I POŚWIĘCENIE
Jezus powiedział uczniom, że ko-

bieta spełniła względem Niego „do-
bry uczynek” (Mk 14,6). Niektórzy tłu-
macze jeszcze bardziej podkreślają to
sformułowanie, mówiąc: „Uczyniła
dla Mnie coś pięknego”. Jezus nie
powiedział tego z powodu pychy czy
próżności. Uznał jej gest za piękny,
gdyż odsłonił on tę samą żarliwość,
którą płonęło Jego serce.

Nikt nie kazał Jezusowi umierać
za nasze grzechy. Nikt Go do tego nie
zmuszał. On sam zdecydował się na
to z wielkiej miłości do nas. Jezus na-
prawdę uczynił dla nas „coś piękne-
go”. Podobnie działo się z tą kobietą.
Nikt nie kazał jej namaścić Jezusa.
Nikt jej do tego nie zmuszał. Ona sama
chciała to zrobić, aby okazać Jezuso-
wi swoją miłość. To właśnie dzięki
temu jej czyn stał się piękny!

Jezus powiedział także coś
podobnego o ubogiej wdowie, która
wrzuciła swoje dwie ostatnie monety
do skarbca świątyni (Łk 21,1-4). Jej
dar nie był wprawdzie tak kosztowny

Fara, która powstała nieopodal
dawnej świątyni, przejęła tradycję
i uczyniła Magdalenę (obok wezwa-
nia Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy, św. Stanisława Biskupa) patronką
miejsca. Jeszcze przed II wojną orga-
nizowano tu uroczystą procesję z reli-
kwiami świętej Marii Magdaleny.
Zachował się zapis przebiegu uroczy-
stości w oktawie z dnia 26 lipca 1936
roku: w czasie procesji chór śpiewał
pieśni o Marii Magdalenie, później
wygłaszano uroczystą formułę versus
cum oratione de Sancta Maria Mag-
dalena, błogosławiono wiernych reli-
kwiarzem, po czym wierni podchodzi-
li, by go ucałować. Z zapisków powo-
jennych na temat kultu (z przydom-
kiem „zwykły”) Marii Magdaleny
wynika, że uroczysta Msza miała miej-
sce 22 lipca: w jej święto; tercję koń-
czono antyfoną ku jej czci, takaż an-
tyfona głoszona była w dzień św. Mar-
ka i dni krzyżowe, w Wielkim Poście
odprawiano drogę krzyżową ze szcze-
gólnym uwzględnieniem postaci Świę-
tej, wspominano ją w Wielki Poniedzia-
łek, a każda sesja Kapituły Kolegiac-
kiej kończyła się modlitwą zanoszoną
do jej Patronki. Dzięki staraniom zasłu-
żonego proboszcza farnego, księdza
infułata Józefa janego (1907- 1975)
przetrwało w zbiorach po nim kilka-
naście pieśni, modlitw, litanii, statuty
bractw pokutnych, literatura dewocyj-
na (między innymi sztuka teatralna
o jawnogrzesznicy), zapiski o symbo-
lach Marii Magdaleny w kolegiacie
i farze oraz nigdy nie zrealizowany po-
mysł na poznański medalik świętej Marii
Magdaleny („Maria Magdalena w chwa-
le, a na drugiej stronie krzyż pokutny”).
Od kilkunastu lat parafia farna organizu-
je festyn lipcowy „Warkocz Magdaleny”.

Postać Marii Magdaleny inspirowa-
ła niezmiennie twórców, którzy tworzyli
wielość jej wizerunków uwikłanych w
rozmaite sytuacje mniej lub bardziej fan-
tastyczne. Od prób wykładni scen ewan-
gelijnych, poprzez próby rekonstrukcji
dalszych kolei żywota bohaterki, aż po
najbardziej śmiałe lub wręcz szokujące kul-
turowe wizje pięknej grzesznicy starano
się wypowiedzieć własne zrozumienie
postaci i nadać jej szerokie i złożone zna-
czenie. Nadal fascynuje - być może
przede wszystkim jako patronka każde-
go człowieka w drodze przez życie.

Ewa Krawiecka, Poznań

Woń świętości

Każdy z nas przechodził kiedyś lub przejeżdżał przez miejsce, gdzie
panował straszny odór. Mogło to być wysypisko śmieci, zakład utylizacji
ścieków czy przelewające się szambo. W takiej sytuacji marzymy jedy-
nie o tym, by uciec stamtąd, jak najszybciej się da. Z kolei zapach świeżo
upieczonego chleba czy bukietu kwiatów zawsze przyciąga. Robimy głę-
boki wdech i rozkoszujemy się aromatem.

Wyobraź sobie teraz, jaki zapach roznosił się w miejscu, gdzie kobieta na-
maściła Jezusa. Ewangelia Jana mówi nam, że „dom napełnił się wonią olejku”
(J 12,3). Na poziomie dosłownym nie jest to nic zaskakującego. Zwykle używa się
zaledwie kilku kropel perfum, tu natomiast został wylany cały flakonik pachnideł.
Kiedy ich słodki zapach rozszedł się po domu, z pewnością wszyscy oddychali
głęboko, delektując się miłą wonią i doznając relaksu - choć by tylko na chwilę.

Jednak na głębszym poziomie działo się tu coś jeszcze innego. Materialny
aromat pachnideł był znakiem duchowego aromatu świętości, płynącego z ge-
stu kobiety. Ten szczególny zapach był połączeniem jej miłości do Jezusa i miło-
ści Boga do niej. Jej akt miłości i oddania miał tak wielki wpływ na duchową
atmosferę domu, że Jezus zapowiedział uroczyście: „Gdziekolwiek po całym
świecie głosić będą tę Ewangelię, będą również opowiadać na jej pamiątkę to,
co uczyniła” (Mt 26,13). Zachowując w pamięci ten obraz, spróbujmy zoba-
czyć, czego możemy nauczyć się z tej historii, aby roznosić zapach Bożej miło-
ści w naszym otoczeniu.

jak flakonik olejku nardowego, ale dla
niej oznaczał bardzo wiele. Jak widzi-
my, liczy się nie wielkość daru, ale
ofiarna miłość, którą on wyraża. Dla-
tego Jezus pochwalił wdowę, mówiąc,
że „wrzuciła więcej niż wszyscy inni”
(Łk 21,3).

To samo odnosi się do nas. Jezus
ceni sobie każdy otrzymany od nas dar,
jeśli wypływa on z ofiarnej miłości. Li-
czy się nie cena daru czy wysokość
ofiary pieniężnej, lecz nasze oddanie
i poświęcenie. Mówiąc do Apostołów:
„Zostawcie ją” (Mk 14,6), Jezus zwra-
ca się również do nas. Prosi nas, by-
śmy pozostawili w spokoju tę część
nas samych, która pragnie przebywać
z Jezusem i Jemu samemu oddawać
chwałę i cześć. Nie pozwólmy, by ta
część naszego serca została zagłuszo-
na przez różne rozproszenia - dotyczą-
ce spraw ważnych łub nieistotnych -
które pochłaniają nasz czas i energię,
a także osłabiają naszą miłość do
Boga. Jeśli chcesz sprawić radość
Jezusowi, „marnuj” dla Niego cenny
olejek zawarty we flakoniku twego
serca. Jezus pochwali twoją ofiarę, jak
pochwalił ofiarę kobiety.

Bo¿a ³aska
i nasze oddanie
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ZŁĄCZENIE Z JEZUSEM
Ale to jeszcze nie wszystko. Za-

pach wypełniający dom nie płynął je-
dynie z olejku. W tym szczególnym
momencie oddanie kobiety złączyło się
z miłością Jezusa do niej. Bóg prze-
niknął jej czyn mocą Ducha Święte-
go i cały dom napełnił się wonią świę-
tości.

To samo widzimy w innych hi-
storiach biblijnych. Przypomnijmy so-
bie kobietę, która przez dwanaście lat
cierpiała na krwotok (Mk 5,25-34).
Dotknęła ona szaty Jezusa i została
uzdrowiona. Jej wiara złączona z Jego
mocą zaowocowała momentem łaski.
Podobnie kobieta kananejska, która
wytrwale wstawiała się do Jezusa za
swoją córką, została za to wynagro-
dzona (Mt 15,21-28). Jej nieustępli-
wość złączyła się z miłością Jezusa
i dziewczynka została uwolniona od
złego ducha. Wciąż na nowo spoty-
kamy na kartach Ewangelii osoby,
które przychodzą do Jezusa z wiarą,
by otrzymać łaskę i błogosławieństwo
przekraczające - dzięki temu święte-
mu zjednoczeniu wszystkie ich wy-
siłki.

ZŁĄCZENIE
SAKRAMENTALNE
To złączenie naszego życia

z łaską Bożą realizuje się w najbar-
dziej spektakularny sposób w sakra-
mencie Eucharystii. Kiedy przycho-
dzimy na Mszę świętą z pragnieniem
oddania czci Bogu, dzieje się coś
wspaniałego. Nasze pragnienie uwiel-
bienia Jezusa i oddania Mu swego
serca zostaje przeniknięte mocą Bożą.
Kościół zostaje wypełniony wonią
miłości, pokoju i łaski. To tak, jakby-
śmy przynieśli do kościoła swój wła-
sny alabastrowy flakonik z olejkiem
i namaściIi Jezusa.

W czasie Mszy świętej możemy
zaobserwować to najwyraźniej
w dwóch momentach. Podczas przy-
gotowania darów ofiarujemy Panu
chleb i wino, „owoc ziemi i pracy rąk
ludzkich”. Czy nie przypomina to fla-
konika pachnącego olejku przyniesio-
nego do Jezusa przez kobietę? Chleb
i wino, podobnie jak flakonik, symbo-
lizują nasze życie, naszą wiarę, owo-
ce naszych wysiłków. Symbolizują to,
czym jesteśmy, a także naszą miłość
do Jezusa. Następnie dary te, złożo-

ne na ołtarzu, zostają
przemienione w Ciało i
Krew Chrystusa. To, co
jest owocem rąk ludzkich,
zostaje przemienione
łaską Bożą. Bóg przyjmu-
je nasze dary i nadaje im
zupełnie nowy „zapach”.
Przenika je swoją mocą,
aby stały się dla nas po-
krzepiającym pokarmem.
Choć wygląda on jak
zwyczajne pożywienie
i napój, daje nam o wiele
więcej niż tylko podtrzy-
manie sił fizycznych.

Również podczas
przygotowania darów
możemy zaobserwować
drugi przykład złączenia
tego, co Boże, z tym, co ludzkie. Ce-
lebrans wlewa wino do kielicha, a na-
stępnie dodaje do niego kilka kropel
wody, mówiąc: „Przez to misterium
wody i wina daj nam, Boże, udział w
bóstwie Chrystusa, który przyjął na-
sze człowieczeństwo”. Gest ten uka-
zuje nam, że Bóg pragnie zjednoczyć
się z nami, aby móc podnieść nas do
siebie.

Św. Cyprian napisał kiedyś: „Nie
można więc przy święceniu kielicha
Pana ofiarowywać tylko samą wodę
ani też samo wino. Jeśli bowiem ktoś
ofiarowuje samo wino, to krew Chry-
stusa pozostaje bez nas, jeżeli zaś
ofiarowuje się samą tylko wodę, to lud
jest bez Chrystusa. Skoro zaś oba się
zmiesza i przez to wzajemnie się złą-
czy, dopełnia się duchowa i niebiań-
ska tajemnica”.

W głębi serca wszyscy tęsknimy
za zjednoczeniem z Jezusem. Wszy-
scy pragniemy się z Nim złączyć. To
właśnie dokonuje się, ilekroć sprawu-
jemy Eucharystię.

NOWA ATMOSFERA
Mówiąc, że cały dom napełnił się

wonią olejku, Jan daje nam do
zrozumienia, że to życie tej kobiety -
jej serce, jej postawa czci i oddania
Panu - przemieniło panującą tam at-
mosferę. Nie była to tylko sprawa
pachnidła, ale także jej czystego ser-
ca napełnionego Bożą łaską. Całe jej
życie stało się jak wonny olejek
i wszyscy mogli to dostrzec.

Św. Paweł napisał, że my sami

jesteśmy „miłą Bogu wonnością
Chrystusa”, niosącą „zapach ożywia-
jący - na życie” (2 Kor 2,15.16). Kie-
dy oddajemy cześć Jezusowi wszyst-
kim, co posiadamy i czym jesteśmy,
stajemy się miłą wonią dla Boga, po-
dobnie jak kobieta z nardowym olej-
kiem. Zostajemy przemienieni - jak
chleb i wino podczas Mszy świętej.
Nasze pragnienie przebywania z Jezu-
sem wzrasta, wzmaga się też pragnie-
nie upodobnienia się do Niego. Świa-
dectwo naszego życia za przyczyną
mocy Boga zaczyna przemieniać na-
sze otoczenie, podobnie jak woń olej-
ku napełniła cały dom.

BĄDŹ MIŁĄ WONIĄ
DLA BOGA
Uczmy się od tej anonimowej

kobiety. Postanówmy sobie mocno
w sercu przynieść Jezusowi dar na-
szego uwielbienia i ofiary. Zdobywaj-
my się dla Niego na poświęcenia,
gdyż nasze poświęcenia otwierają Mu
drogę i pozwalają wejść w nasze życie
ze swoją łaską.

Jezus nigdy nie zachowuje naszej
czci i wiary dla siebie. Pomnaża je,
jak uczynił to z chlebem i rybą, a po-
tem rozdaje ludziom, których mamy
wokół siebie. Każdy z nas może stać
się miłą wonnością dla Boga, której
zapach roznosi się w naszym otocze-
niu. Tak więc już dziś pójdźmy nama-
ścić Jezusa, a potem czyńmy to co-
dziennie, po wszystkie dni naszego
życia.

           Słowo wśród nas 7/2015
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POLE MIŁOSIERDZIA.
Dni w diecezjach to czas poprze-

dzający spotkanie młodych z papieżem
Franciszkiem w Krakowie w 2016
roku. Przez pięć dni młodzi pielgrzymi
z całego świata będą mieszkać z pol-
skimi rodzinami, na terenie wybranej
przez siebie polskiej diecezji, poznając
nasze tradycje, kulturę, a nawet język.
O ile polskie zwyczaje fascynują ob-
cokrajowców, o tyle język sprawia
ogromne trudności. Stąd diecezje na
czas przygotowań do ŚDM oraz na Dni
w Diecezjach (20-25 lipca 2016 roku)
przyjęły nazwy biblijne. Te są nie tyl-
ko łatwiejsze w wymowie, ale i wy-
znaczają program duchowy i kultural-
ny, który każda diecezja przygotowu-
je, aby jak najlepiej ugościć piel-

ŚDM – rok przed
Serce 2.0

SERCE  DUCHOWYCH  PRZYGOTOWAŃ
Czy praca z młodzieżą może być

skuteczna w dzisiejszych czasach?
Czy istnieją dzisiaj jakieś konkretne
rozwiązania? Krajowe Duszpaster-
stwo Młodzieży wierzy, że tak. To z
tego założenia już od dwóch lat po-
wstaje program duchowego przygo-
towania do Światowych Dni Młodzie-
ży. Tegoroczny program Serce 2.0
skupia się na realizacji jednego z bło-
gosławieństw: Błogosławieni czyste-
go serca, albowiem oni Boga oglądać
będą. jak to osiągnąć, gdy zanika po-
czucie grzechu - brudu serca? Młodzi
pracujący przy programie zwrócili
uwagę, że należy wskazać te miejsca
serca, które zranione tęsknią za czy-
stością, stąd pierwsze tematy spotkań
skupiają się na warunkach dobrej spo-
wiedzi. Oczyszczone serce tęskni za
źródłem miłości, czyli Bogiem w Eucha-
rystii, stąd kolejne tematy spotkań.
Duszpasterz młodzieży ks. Przemy-
sław Góra z archidiecezji łódzkiej do-
cenia propozycję programu: „Dzisiaj dla
ludzi młodych te dwa sakramenty: po-
kuty i Eucharystii są trudne do zrozu-
mienia i należytego przyjęcia. Dlatego
koniecznym jest szukanie różnych form
ich pokazania. Program Serce 2.0 to
znakomita forma dotarcia do młodzie-
ży w drodze do Krakowa 2016”.

Język, użyte formy i metody spra-
wiają, że Serce 2.0 „doskonale się

grzymów. Na przykład diecezja biało-
stocka zamieniła się w Betanię, a tar-
nowska - w Górę Synaj. Jest też Jery-
cho, Betlejem, Golgota i wiele innych.
Wszystkie te miejsca wiążą się z kon-
kretnym działaniem Boga w życiu czło-
wieka. Tak oto powstał Campus Mi-
sericordae - mapa ukazująca Polskę
jako pole miłosierdzia Bożego.

CZAS NA WIELKIE
ŚWIĘTO.
Do ważnych wydarzeń, jak na

przykład ślub, przygotowujemy się dłu-
go i starannie. Tak więc każda diece-
zja przygotowuje się do ŚDM jak do
wielkiego święta. Można wręcz
powiedzieć, że przystraja się w nowe
szaty. Powstają loga ŚDM, które są

znakiem rozpoznawczym poszczegól-
nych diecezji, a które młodzi będą no-
sili na koszulkach, jakie otrzymają za-
raz po przyjeździe. W wielu diecezjach
powstały też pieśni, które mają łączyć
pielgrzymów podczas tych szczególnych
dni w diecezjach. Tu zwłaszcza nacisk
kładzie się na uniwersalny ich wymiar,
zatem obok polskich wersji językowych
powstają przekłady anglojęzyczne.

Kolejnym elementem przygoto-
wań jest stworzenie programu na te
pięć dni, jakie młodzi spędzą w diece-
zjach. Tu będzie wiele atrakcji kultu-
ralnych, turystycznych, ale i ducho-
wych. „Trzeba jednak dać też pielgrzy-
mom czas na zwyczajne pobycie z ro-
dzinami - mówi koordynator z Tarno-
wa, ks. Paweł Górski - To są zawsze

sprawdza nie tylko w pracy z młodzieżą
przy parafii, ale bardzo dobrze można
wykorzystać te materiały podczas ka-
techezy w szkole. Dla mnie to duża
pomoc, a przy okazji dobra reklama
ŚDM. Chyba takie formy powinniśmy
promować, żeby nie tylko przekazy-
wać młodym wiedzę religijną, ale pro-
ponować im przeżycia i doświadczenia
religijne. A ten program to umożliwia” -
odpowiada ks. Przemysław Superson z
Legnicy. W podobnym tonie wypowia-
da się diecezjalny duszpasterz młodzie-
ży z Białegostoku, ks. Rafał Arciszew-
ski: „Jako duszpasterzowi odpowiada mi
taka forma, bo widzę, że język, styl i spo-
sób przedstawianych treści są trafione.
I jeśli się w to wejdzie, to po prostu wcią-
ga i chce się więcej”.

A co w ostatnim, trzecim roku
przygotowań do ŚDM? Nie ma innej
odpowiedzi, jak: „Błogosławieni miło-
sierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią”. Odkrywając z młodzieżą na
nowo sakrament chrztu świętego, szu-
kając różnych form czynów miłosier-
dzia, młodzież będzie miała okazję
stworzyć nowy, uduchowiony profil
swojego JA.

W programie znajdziemy kilka
ważnych momentów. Na początku
nowego programu znajdzie się odpo-
wiedź na wezwanie papieża Francisz-
ka, czyli moment przejścia przez Bra-

mę Miłosierdzia. Po niej nastąpi czas
odkrywania i przeżywania z młodzieżą
na nowo czterech prawd kerygma-
tycznych w comiesięcznych blokach
tematycznych, których momentem
kulminacyjnym będzie przeżycie bar-
dziej świadomie i czynnie Triduum
Paschalnego. Po tym doświadczeniu
tajemnic Bożej miłości wejdziemy w
czas odkrywania wspólnoty Kościoła
z jej szczytowym momentem Świato-
wych Dni Młodzieży w lipcu 2016 pod
przewodnictwem papieża Franciszka.
A po tym pełnym Ducha Świętego
spotkaniu nastąpi czas dziękczynienia.

Może zrodzić się pytanie, gdzie w
tym wszystkim jest wymiar miłosier-
dzia? Ks. biskup Damian Muskus, Ko-
ordynator Generalny Komitetu Orga-
nizacyjnego ŚDM Kraków 2016, już
zapowiedział w maju projekt „Młodzi
Misjonarze Miłosierdzia”. W progra-
mie, w comiesięcznych spotkaniach zo-
stanie zaproponowany obszar dzieł mi-
łosierdzia. Będzie to tylko propozycja,
żeby nie ograniczac wyobraźni miłosier-
dzia, o której tak często mówił św. Jan
Paweł II, patron ŚDM.

ks. Krzysztof Dukielski
zastępca dyrektora Krajowe-

go Biura Organizacyjnego ŚDM
przy Konferencji Episkopatu

Polski

CAŁA  POLSKA  W  DRODZE  NA  ŚDM
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najcenniejsze, niezapomniane chwile.
Wtedy właśnie poznaje się głębiej men-
talność i kulturę danego kraju.

Wszystko to przygotowywane jest
w prężnie działających centrach
diecezjalnych ŚDM. Składają się one
z poszczególnych sekcji tworzonych
przez wolontariuszy, a na ich czele stoi
duszpasterz”.

Wachlarz zadań przed nimi stoją-
cych jest bardzo szeroki. Jednym z naj-
ważniejszych jest logistyczne przygo-
towanie przyjazdu i pobytu pielgrzy-
mów. Tu z pomocą przychodzi polska
gościnność. Rodziny licznie zgłaszają
chęć przyjęcia młodzieży pod swój
dach. Wcześniej jednak w parafiach
organizowane są akcje informacyjne,
gdzie wolontariusze opowiadają, czym
są Światowe Dni Młodzieży i jak moż-
na pomóc w ich organizacji. Ważnym
elementem jest też przeszkolenie osób,
które odpowiednio zajmą się kolegami
i koleżankami z zagranicy. Od kilku
miesięcy trwają więc specjalne szko-
lenia zarówno wolontariuszy, liderów,
jak i animatorów. Uczą się też, jak pro-
fesjonalnie przekazywać mediom infor-
macje o dziesiątkach akcji, które prze-
prowadzają pod sztandarem Świato-
wych Dni Młodzieży. W tym celu ko-

ordynatorzy na poziomie diecezji pro-
wadzą specjalne warsztaty medialne
z udziałem dziennikarzy, którzy
wiedzą, jak mówić o życiu religijnym
w prasie i telewizji. Dzięki temu mło-
dzież już dzisiaj prowadzi własne au-
dycje o ŚDM w diecezjalnych rozgło-
śniach i pisze do lokalnej prasy. Ci pełni
entuzjazmu i kreatywnych pomysłów
młodzi katolicy to najlepsza wizytów-
ka Polski.

POD ZNAKIEM KRZYZA.
Peregrynację znaków Świato-

wych Dni Młodzieży: krzyża i ikony
Matki Bożej Salus Polpuli Romani
wielu określa jako świeży powiew,
który do diecezji przynosi ożywienie
duchowe. Znaki te, podarowane przez
św. Jana Pawła II, mają przypominać
młodym ludziom, że każdą drogą
szczęścia jest ta przebyta z krzyżem
i Maryją. Towarzyszą one kolejnym
spotkaniom ŚDM, pojawiając się na
wszystkich kontynentach. Dotykane
przez miliony ludzi, są świadkami wielu
łez i nawróceń. Po Polsce krążą od
Niedzieli Palmowej 2014 roku. Każ-
da diecezja tworzy specjalny plan pe-
regrynacji, który przewiduje nie tylko
obecność symboli ŚDM w szkołach

i na uczelniach, ale także w szpitalach,
zakładach karnych i wszędzie tam,
gdzie człowiek czeka na znak nadziei,
na odrobinę miłosierdzia. Jednym
z najmocniejszych świadectw tego, jak
głęboko dotykają serca człowieka, jest
historia więźnia z Chmielowa. Chciał
on odebrać sobie życie, ale spotkanie
ze znakami ŚDM było dla niego do-
świadczeniem Bożego miłosierdzia.
Dzisiaj nie rozstaje się z Pismem Świę-
tym, koronką do miłosierdzia Bożego
i Dzienniczkiem Św. Faustyny, patronki
Światowych Dni Młodzieży.

Dla Polaków peregrynacja krzy-
ża i ikony Matki Bożej to też okazja
do wyrażenia swojego patriotyzmu.
W oczekiwaniu na jubileusz 1050-le-
cia chrztu naszej ojczyzny wychodzą
na spotkanie znaków z flagami
i w strojach z poszczególnych epok hi-
storycznych Polski.

Świeży powiew, jaki przynoszą
symbole ŚDM, to powiew wiary, pol-
skości, przywiązania do tradycji.
A wszystko to z udziałem młodych lu-
dzi.

Diana Golec
Krajowe Biuro

Organizacyjne ŚDM
Kraków 2016

Światowe Dni Młodzieży to wiel-
kie spotkanie, w centrum którego stoi
Pan Jezus. Spotkanie jest na tyle po-
ruszające, że raz na dwa, trzy lata ścią-
gają na nie tłumy młodych ze wszyst-
kich zakątków świata. Kto raz na nim
był i spotkał się z Kościołem po-
wszechnym, ten nie tylko chce wra-
cać tam ponownie, ale również ma
ogromną potrzebę zabrać na kolejne
Światowe Dni Młodych coraz to wię-
cej i więcej ludzi. I tak można streścić
genezę akcji „Bilet dla Brata”.

Polscy wolontariusze, którzy
uczestniczyli w 2013 roku w Świa-
towych Dniach Młodzieży w Rio de
Janeiro (choć większość z nich była
również w Madrycie, Sydney czy Ko-
lonii), na wieść, że to Polska będzie
kolejnym gospodarzem tego wspania-
łego wydarzenia, postanowili dać od
siebie coś więcej! Skoro teraz to mło-
dzi z całego świata przyjadą do nas,
postarajmy się, aby przyjechali jak

„BILET  DLA  BRATA”
najliczniej. Pomóżmy zwłaszcza na-
szym braciom zza wschodniej grani-
cy przybyć na spotkanie z Papieżem
do Krakowa. I tak adresatami projektu
„Bilet dla Brata” zostali młodzi z na-
stępujących krajów: Litwy, Rosji, Bia-
łorusi, Ukrainy, Mołdawii, Azerbejdża-
nu, Armenii, Uzbekistanu, Tadżykista-
nu, Turkmenistanu, Gruzji, Ka-
zachstanu, Kirgistanu.

Dlaczego akurat te państwa?
Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu
młodych z tych krajów może być to
jedyna okazja uczestniczenia w takim
spotkaniu - Polska znajduje się dla nich
stosunkowo blisko pod względem geo-
graficznym, choć, niestety, wciąż bar-
dzo daleko pod względem ekonomicz-
nym. Projekt wystartował wiosną
2014 roku i szybko zrobiło się o nim
głośno. Okazało się, że w Polsce zna-
lazło się wiele osób, które na słowa
Papieża: „Jesteśmy umówieni w Kra-
kowie w 2016 roku”, nie chciało cze-

kać z założonymi rękoma, tylko posta-
nowiło od razu zadziałać. Po parafiach,
szkołach, wspólnotach zaczęto orga-
nizować kolejne inicjatywy wspiera-
jące „Bilet dla Brata”: sprzedaż ce-
giełek, zbiórki do puszek, koncerty,
festyny, rajdy.

Drogi Czytelniku, jeśli Ty również
czytając ten tekst, poczułeś się gospo-
darzem Światowych Dni Młodzieży
i nie chcesz siedzieć z założonymi rę-
koma, mamy dla Ciebie kilka propo-
zycji: 1/ Chwyć za różaniec i pomódl
się o darczyńców projektu BdB. 2/
Sam zostań darczyńcą i wpłać ofiarę
na nasze konto lub zakup cegiełkę
wspierającą akcję. 3/ Skrzyknij znajo-
mych i razem zadeklarujcie, że uzbie-
racie fundusze dla konkretnej grupy ze
Wschodu. Więcej informacji na stro-
nie internetowej www.biletdlabrata.pl
oraz pod mailem bdb@sdm.org.pl

Anna Salawa
koordynator projektu

„Bilet dla Brata”
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ŚWIĘTY JAN Z DUKLI Pustel-
nik, urodził się w Dukli (archidiecezja
przemyska) w rodzinie mieszczańskiej
około 1414 r. Uczył się w rodzinnym
mieście, jak też później w Krakowie.

Jako młodzieniec przez pewien
czas przebywał na pustelni w pobli-
skich Dukli lasach pod górą Cergową.

Przez modlitwę i samotność za-
pewne chciał wyrobić sobie właściwe
spojrzenie na sprawy otaczającego go
świata oraz być bardziej blisko Boga.

Po opuszczeniu pustelni (1433-
1440) postanowił zostać kapłanem za-
konnym i wstąpił do franciszkanów
konwentualnych (noszą czarne habi-
ty, jak obecnie w Niepokalanowie). Po
odbyciu nowicjatu i złożeniu profesji
zakonnej, nasz Patron odbył wymaga-
ne prawem studia i otrzymał święce-
nia kapłańskie.

Oprócz głoszenia słowa Bożego
św. Jan przez wiele lat pełnił funkcję
gwardiana, czyli przełożonego klasz-
toru w pobliskim Dukli Krośnie oraz
we Lwowie. Także powierzono mu
urząd kustosza kustodii, tzn. przełożo-
nego franciszkańskiego okręgu lwow-
skiego. Po zakończeniu tego ostatnie-
go ważnego urzędu, św. Jan znów był
kaznodzieją we Lwowie.

PATRON POLSKI  ŚWIĘTY JAN Z DUKLI
Postać  św. Jana z Dukli przybliżaliśmy w  2014 roku (NW  nr 177 – 179), który ogłoszono jako ROK ŚW.

JANA Z DUKLI w 600. rocznicę urodzin. Szczególnie w dzień 8 lipca polecajmy św. Janowi z Dukli sprawy
naszej Ojczyzny.

Św. Jan pragnął być gorliwym
zakonnikiem, starał się na pamięć przy-
swoić regułę swojego zakonu, po utra-
cie wzroku prosił kleryka, aby czytał
mu poszczególne jej punkty w celu lep-
szego ich zapamiętania. Święty długie
godziny spędzał na modlitwie. Pełen
zasług, w opinii świętości odszedł do
Pana we Lwowie 29 IX 1484 r. Przy
grobie św. Jana modlili się nie tylko
katolicy, ale także prawosławni i Or-
mianie, otrzymując liczne łaski. Wsta-
wiennictwu św. Jana przypisuje się
cudowne ocalenie Lwowa w roku
1648 podczas oblężenia przez wojska
Bohdana Chmielnickiego.

Papież Klemens XII ogłosił Jana
z Dukli błogosławionym w roku 1733.
Samego aktu kanonizacji dokonał Oj-
ciec Święty Jan Paweł II w Krośnie
10 czerwca 1997 r. podczas swej piel-
grzymki do Polski.

Papież Klemens XII na prośbę
króla, biskupów i kapituł katedralnych
ogłosił w roku 1739 bł. Jana patronem
Korony i Litwy. Św. Jan jest patro-
nem Archidiecezji Przemyskiej, Lwo-
wa, rycerstwa polskiego, jego postać
widnieje w herbie Dukli.

Dukielski klasztor stał się central-
nym miejscem kultu św. Jana, po tym

jak trumna z relikwiami Świętego zo-
stała sprowadzona w 1946 r. z Lwo-
wa do Rzeszowa, a następnie, w 1974
r. do Dukli. Została ona umieszczona
w specjalnie przygotowanej kaplicy.

Liturgiczny obchód ku czci św.
Jana z Dukli przypada na dzień 8 lip-
ca i ma rangę wspomnienia obowiąz-
kowego.

W kolekcie mszalnej wspomina
się, że Bóg obdarzył św. Jana cnota-
mi: pokory i cierpliwości, o co też Pana
prosimy. Modlitwa nad darami zawiera

Kościół na Pustelni Św. Jana z Dukli
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prośbę, abyśmy nie mieli ducha wy-
niosłości, ale zostali wywyższeni w
wiecznej chwale dzięki wstawiennic-
twu naszego Patrona, człowieka po-
kornego i cierpliwego dzięki ofierze
mszalnej. Po Komunii zanosimy do
Boga błaganie, abyśmy za przykładem
św. Jana z Dukli zawsze przede
wszystkim szukali Boga i wobec świa-
ta nosili w sobie obraz zmartwych-
wstałego Chrystusa.

Oprócz głównego kościoła i klaszto-
ru w Dukli powstał również w 1769 r. ko-
ściółek na górze Zaśpit, 8 km od Dukli.
Zbudowany na miejscu, gdzie św. Jan miał
swoją pustelnię w młodzieńczych latach,
zwany jest do dziś potocznie KOŚCIÓ-
ŁEK NA PUSZCZY

W 1883 r. pożar strawił ten kośció-
łek; odbudowano go jednak szybko,
a wkrótce wniesiono w tym miejscu
inną, bardziej okazałą świątynię, która
jak wszyscy wierzą, jest duchowym
spadkiem po św. Janie. Głęboka cisza
otaczająca to święte miejsce przyciąga
licznych pielgrzymów i turystów szu-
kających wewnętrznego pokoju.

„Ziemia na której stoimy jest przesiąknięta i nabrzmiała święto-
ścią Jana z Dukli. Krocząc po tej ziemi nakładacie na jego drogi wasze
drogi życiowe”

                                                                                      Jan Paweł II
„CUDOWNE” ŹRÓDEŁKO
Odnowiony w ostatnich latach kościół jest celem licznych pobożnych pere-

grynacji. W usytuowanej u podnóża świątyni grocie skalnej znajduje się źródło św.
Jana. Woda z niego wypływająca, według tradycji przybywających licznych pątni-
ków z Polski i zagranicy, przynosi ulgę w wielu dolegliwościach i chorobach.

Sanktuarium św. Jana z Dukli
Klasztor OO. Bernardynów w Dukli
9 lipca 2015
6.30 - godzinki o św. Janie z Dukli
7.00, 7.30 msze święte
12.00 - msza święta z kazaniem
18.00 - nieszpory o św. Janie z Dukli
18.30 - msza święta z kazaniem       

10 lipca 2015
15.00 - adoracja w intencji Archidiecezji Przemyskiej
i Parafii
17.00 - spowiedź przed odpustem
18.30 – Msza święta z kazaniem

12 lipca 2015
7.00 - Godzinki o św. Janie z Dukli
7.30– Msza Święta z kazaniem: pod przewodnictwem
o. Micheasza Okońskiego OFM Kustosza Sanktuarium
św. Jana z Dukli
9.00 – Msza św. z kazaniem: pod przewodnictwem
o. Jarosława Kani OFM Ministra Prowincjalnego
OO. Bernardynów
11 00 – Msza Święta Pontyfikalna pod przewodni
ctwem ks. Biskupa Artura Mizińskiego Sekretarza
Generalnego KEP
15 00 – Msza święta z kazaniem;
godz. 18 30 – Msza święta z kazaniem;

ODPUST KU CZCI ŚW. JANA Z DUKLI - 2015 r.
Na Puszczy św. Jana z Dukli
11 lipca 2015
9.00 – Msza Święta pod przewodnictwem o. Jarosława
Kani OFM Ministra Prowincjalnego OO. Bernardynów
(po mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej)
11.00 – Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Arcybi-
skupa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego
Po mszy świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli,
a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

w Klasztorze w Dukli
18.00 – Nieszpory
18.30 – Msza Święta

Przy Złotej Studzience
19 lipca 2015
Msza Święta o godz. 15.00
(po mszy świętej błogosławieństwo małych dzieci)

Czcigodnych Kapłanów zapraszamy do koncelebry,
a wiernych do udziału w powyższych Uroczystościach
Odpustowych. Spowiedź mieszkańców Dukli i okolic
w piątek, 10 lipca 2015 roku od godz. 17.00,
natomiast spowiedź Pielgrzymów – pół godziny przed
rozpoczęciem Eucharystii.

Zapraszamy
Ojcowie Bernardyni z Dukli
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Ogólnopolska pielgrzymka Akcji
Katolickiej na Jasną Górę, przypadają-
ca na dzień 20 czerwca, zgromadziła
jak zawsze wielką rzeszę członków tego
stowarzyszenia, a przede wszystkim
oddanych czcicieli Matki Bożej. Głów-
ne uroczystości poprzedziło spotkanie
w Katedrze, z wystąpieniem abp. Wa-
cława Depo, p. Haliny Szydełko – Pre-
zes Krajowego Instytutu Akcji Kato-
lickiej, bp. Marka Solarczyka – Asy-
stenta Krajowego i zaproszonych go-
ści. Potem nastąpił przemarsz uczest-
ników i uroczyste wejście z transpa-
rentami i sztandarami na plac pod
Szczytem Jasnogórskim.

Msza św. sprawowana była pod
przewodnictwem bp. Marka Solarczy-
ka, który wygłosił też Słowo Boże. Pan
Bóg gromadzi nas i daje łaskę – mówił
– otwiera przed nami to, co jest bo-
gactwem, ale nie tym które proponuje
świat. On prowadzi nas innymi dro-
gami. Nie możemy służyć Bogu i ma-
monie, i nie powinniśmy się martwić
co będziemy jedli, pili, w co się ubie-
rzemy. Bóg jest Tym, który jest w sta-
nie nas nakarmić i dać najjaśniejszą
szatę. Tylko czy świadectwo naszego
życia jest taki pokarmem dla innych?
Z czym do nich wychodzimy – co jest
tą szatą, darem dla innych?

 W tej modlitwie wspólnotowej
uczestniczyliśmy również i my, człon-
kowie POAK w Iwoniczu, a wraz z
nami bardzo wielu parafian, którzy nie
są zrzeszeni w naszym stowarzysze-

Realizując program formacji stowarzyszenia, zgodnie z hasłem duszpasterskim bieżącego roku „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”, Akcja Katolicka Archiprezbiteratu Krośnieńskiego podejmuje pielgrzymkę w duchu pokuty,
która rozpoczyna się z Pustelni Świętego Jana na Zaśpicie w dniu 11 lipca (sobota). Przebiegać ona będzie według
następującego programu:

1. Przyjazd na Pustelnię – godz. 9 do 9.30
2. Droga Krzyżowa ze Świętym Janem Duklanem (prowadzi Akcja katolicka) – godz. 10
3. Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Michalika – godz. 11
4. Pielgrzymka piesza z relikwiami św. Jana z Pustelni do Sanktuarium św. Jana w Dukli, Klasztor OO. Bernardy-

nów (około 7 km)
5. Zakończenie uroczystości i posiłek – około godz. 14.30.

DO UDZIAŁU W TEJ PIELGRZYMCE ZAPRASZAMY NIE TYLKO CZŁONKÓW AK, ALE WSZYST-
KICH CZCICIELI ŚW. JANA Z DUKLI.

PIELGRZYMKA  AKCJI KATOLICKIEJ
DO  ŚW. JANA  Z  DUKLI

PRZED  OBLICZEM  JASNOGÓRSKIEJ  PANI

niu, ale już od wielu lat wiernie nam
towarzyszą. Przewodnikiem ducho-
wym był ks. prałat Kazimierz Piotrow-
ski, który przed rozpoczęciem Mszy
św. tradycyjnie poprowadził naszą dro-
gę krzyżową.

Można by sądzić, że była to po
prostu kolejna pielgrzymka, według
takiego samego programu, bo jak za-
wsze nawiedziliśmy również Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach i Centrum Jana Pawła II, a jed-
nak uczestnicy wiedzą, że to coś wię-
cej i zawsze jest wyjątkowo. Co roku
oczekujemy na ten czerwcowy pora-
nek, by wyruszyć na kolejne spotka-
nie z Matką i w Kaplicy Cudownego

Obrazu spojrzeć w Jej oczy i powie-
rzyć to wszystko, co wypełnia serce.
Co roku jesteśmy już inni, co innego
nam doskwiera, co innego rodzi
wdzięczność. Co roku mamy inne na-
dzieje, co roku przywozimy z sobą
nowe intencje naszych bliskich i przy-
jaciół, a często polecamy osoby, które
nawet o tym nie wiedzą. Co roku,
i tak co roku…., z nowym oczekiwa-
niem i zawsze inaczej, oby jak najdłu-
żej i jak najliczniej.

Tym razem podążaliśmy wspólnie
z księdzem prałatem Kazimierzem Pio-
trowskim w pielgrzymce dziękczynnej
za 50 lat Jego kapłaństwa, które roz-
poczęło się dokładnie takiego dnia –
20 czerwca. Uczestnicząc w Mszy
św. na Szczycie towarzyszyliśmy
swoją modlitwą Jubilatowi, bo w tym
samym czasie w Kaplicy Matki Bożej
odprawiał Mszę św., która była jubile-
uszową również bp. Antoniego Dłu-
gosza. Przewodniczył jej i homilię
wygłosił abp Wacław Depo, a konce-
lebrował także abp senior Stanisław
Nowak i kapłani, którzy wraz z bp.
Długoszem 50 lat temu otrzymali świę-
cenia kapłańskie. Nikt z nas, a pew-
nie i sam nasz ksiądz prałat nie spo-
dziewał się, że Jego dziękczynienie
przyjmie tak uroczystą formę.

Tegoroczna pielgrzymka była
więc wyjątkowa również z tego po-
wodu!

EA
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Już od piętnastu lat sama zajmo-
wałam się nauczaniem, gdy spotka-
łam najwspanialszą nauczycielkę mo-
jego życia. Nie zdarzyło się to w kla-
sie, lecz w szpitalu, a tą nauczycielką
była moja córka Kelsey.

Kelsey cierpiała na dziecięce
porażenie mózgowe, a w wieku pię-
ciu lat stanęła do walki z rakiem, którą
później wygrała. Dała mi kilka waż-
nych lekcji na temat odwagi i deter-
minacji. A ja już na zawsze stałam się
kimś lepszym, ponieważ ona okazała
mi cierpliwość.

Kiedy miała cztery lata, chciała
nauczyć się wiązać buty, tak jak robi-
ła to jej najlepsza przyjaciółka. Nie
wiedziałam, jak z tego wybrnąć.
Z powodu porażenia Kelsey miała nie-
sprawne palce lewej dłoni. Jeśli sama
nie zawiązuję butów jedną ręką, jak
zdołam nauczyć tego moją córkę?

Po trzech i pół roku nieustannych
wysiłków Kelsey w końcu odniosła
sukces. Pamiętam pierwszy dzień let-
nich wakacji, gdy Kelsey miała sie-
dem i pół roku. Patrzyłam, jak zdejmu-
je rękę z buta, by pokazać mi starannie
zawiązane sznurowadło. Potem rozpro-
mieniła się od ucha do ucha i krzyknęła
z wielkiej radości. Tak naprawdę nikt
nigdy nie zapytał Kelsey, ile miała lat,
gdy nauczyła się wiązać buty. A ja sama
nauczyłam się od niej nie tylko determi-
nacji w dążeniu do celu. Dała mi dużo,
dużo więcej. To nie chodzenie było naj-
ważniejsze w jej życiu, lecz właśnie de-
terminacja w dążeniu do celów, które
sobie wyznaczyła.

Podczas leczenia choroby nowo-
tworowej Kelsey poprawiała sobie na-
strój, bawiąc się. W szpitalu bawiła się

Najwspanialsza nauczycielka w moim życiu

zawsze w restaurację. Ona
była kelnerką, a my klientami.
Przez nie kończące się godzi-
ny brała udział w przedsta-
wieniu, w którym nie było szpi-
tala, lekarzy i testów, lecz tyl-
ko świat, którego częścią
z pewnością kiedyś się stanie.

W domu, gdzie czuła się pewniej
i mogła badać najgłębsze pokłady swo-
ich uczuć, Kelsey bawiła się w szpi-
tal. W tej grze była dla odmiany leka-
rzem i posługiwała się terminami, któ-
rych nie rozumieli nawet dorośli. Ba-
wiliśmy się z nią, wiedząc, że znalazła
sposób, by sobie z tym wszystkim
jakoś poradzić.

Gdy miała sześć lat, chciała brać
lekcje baletu. Z zakłopotaniem przy-
znaję, że mnie to przeraziło. Jej mię-
śnie były słabe po chemioterapii, nie
mogła utrzymać równowagi i ważyła
zaledwie trzydzieści cztery funty. Nie
obawiałam się jednak o jej ciało, lecz
o uczucia. Na jednym oku nosiła prze-
paskę i martwiłam się, że dzieci na lek-
cjach tańca będą się z niej naśmiewać.
Nie wiedziałam, jak jej o tym powie-
dzieć. Kelsey nie porzuciła jednak
myśli o tańcu, musiałam więc zapisać
ją na zajęcia w szkole baletowej.

Tańczyła bez żadnych hamulców!
Czy przewracała się? Oczywiście. Czy
była niezgrabna? Bardzo. Ale nigdy nie
była skrępowana czy zażenowana.
Poświęcała się bez reszty baletowi, nie
zniechęcając się tym, czego nie mogła
zrobić. Wystarczyła jej sama radość,
którą czerpała z zajęć. Każdy, kto ją
wówczas widział, stawał się bogatszy.
Tańczyła przez cztery lata. Potem zre-
zygnowała, ale tylko dlatego, by zacząć
brać lekcje jazdy konnej. Tym razem
zapisałam ją bez wahania.

W piątej klasie przyniosła formu-
larz zgłoszeniowy na koszykówkę. To
było dla niej największe wyzwanie.
Biegała bardzo powoli, była niska i
nadal poruszała tylko jedną ręką. W
mojej głowie, jak zwykle, rozlegały się

dzwonki alarmowe, lecz już dawno
temu nauczyłam się je ignorować.
Podniecenie w jej oczach zagłuszyło
wszystkie wątpliwości i podpisaliśmy
formularz.

Po pierwszych zajęciach trener
powiedział, że boi się wypuszczać
Kelsey na boisko. Wyjaśnił, co może
się jej przytrafić, a ja wyobraziłam so-
bie te wszystkie procesy sądowe, któ-
re kołatały się w jego głowie.
Wytłumaczyłam trenerowi, że każde
dziecko uprawiające sport podejmuje
ryzyko. Jeśli ryzyko Kelsey jest więk-
sze, większa jest również jej potrzeba
uczestnictwa w grze. Po kilku rozmo-
wach i prośbach z mojej strony trener
pozwolił jej wreszcie wyjść na boisko.
Przez dwa lata Kelsey trenowała dużo
ciężej niż jej koleżanki z drużyny. Cho-
ciaż nigdy nie zdobyła kosza, wniosła
do zespołu coś dużo cenniejszego.
Przez dwa lata, gdy chodziłam na me-
cze Kelsey, nie widziałam nikogo, kto
nie traktowałby jej jak kogoś bardzo
drogiego. Gdy po wielu tygodniach
prób Kelsey zdobyła wreszcie swoje-
go pierwszego kosza, wszystkie
dziewczyny z obu drużyn przystanęły
i zaczęły klaskać.

Pewnego razu w czasach, gdy
Kelsey grała w koszykówkę, zatrzy-
maliśmy się przy sklepie spożywczym,
a ona zdjęła szybko płaszcz. Przez
chwilę zastanawiałam się, dlaczego to
zrobiła. Była bardzo dumna ze swojej
sportowej koszulki i chciała, aby wszy-
scy ją widzieli. W tym momencie Kel-
sey nie święciła swoich osobistych
triumfów, lecz była częścią drużyny.

Teraz Kelsey jest szczęśliwą,
zdrową siódmoklasistką, która ciągle
przyjmuje życie za dobrą monetę, sta-
wia przed sobą nowe wyzwania i daje
przyjaciołom i rodzicom lekcje wy-
trwałości, potęgi wiary i współczucia.

Kelsey, nigdy nie będę miała
wspanialszej nauczycielki!

Dauna Easley

Rodzice uczą się
od swoich dzieci,

jak zmagać się z życiem.
Muriel Spark
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W październiku 1986 roku Dar-
rell Adams potrzebował pomocy przy
zbiorze kukurydzy. Zapytał żonę, Ma-
rilyn, czy jedenastoletni Keith, jej ro-
dzony syn, a jego przybrany, może
opuścić jeden dzień w szkole, żeby mu
pomóc. Prośba Darrella nie była niczym
niezwykłym na wsi, gdzie dzieci są czę-
sto potrzebne przy zwożenia plonów na
farmę. Marilyn męczyło jakieś niejasne
przeczucie, ale zgodziła się. Nieobec-

Dlaczego warto żyć

ani centyma w banku, a wszyscy, któ-
rych znała na tym świecie, są już na
tamtym? Po raz kolejny przejrzała
swoje rzeczy i po raz kolejny stwier-
dziła, że nie posiada nic cennego, co
można by sprzedać... oprócz, rzecz
jasna, tych stareńkich jedwabnych
prześcieradeł, tego serwisu do kawy,
który podarowali jej bracia w dniu
ślubu i tego wytartego medalionu po
mamie. Ale sprzedając którąkolwiek
z tych rzeczy sprzedałaby przecież
samą siebie!

Zjadła tego dnia jakieś niesmacz-
ne resztki ze starej lodówki, a nocą pra-
wie nie spała. „Wiem!” - pomyślała
między dwoma koszmarami - „on
musiał mi wypaść w windzie, kiedy
szłam na mszę!” Wstała dygocząc na
całym ciele, narzuciła płaszcz na ko-
szulę nocną i wyszła z mieszkania. Ale
ani w windzie, ani na schodach nic nie
znalazła! I wróciła do łóżka jak skaza-
niec wraca do celi po wysłuchaniu
wyroku śmierci.

Rano, wychodząc do kościoła -
został jej jedynie Bóg - przyczepiła w
windzie karteczkę z prośbą, by osoba,
która znalazła banknot o wartości 5000
peset była łaskawa zwrócić go pod nu-
mer... Zrobiła to dla porządku sumie-
nia, bez skrawka nadziei.

Poranna msza była najsmutniejszą
w życiu donii Anity. Kiedy ksiądz roz-
począł akt pokuty, wdowa-wdowa przy-
pomniała sobie, że poprzedniego dnia,
krążąc między domem a kościołem,
minęła na schodach wdowę z czwar-
tego piętra, nazywaną przez sąsiadów,
dla odróżnienia od niej, wdowy-wdo-
wy, wesołą wdówką; podobno nie bez
powodów! I wesoła wdówka ostenta-
cyjnie wymachiwała śliczną, nową, skó-
rzaną torebką. Na to poszło jej 5000
peset! Jasne jak słońce za oknem!

Lecz podczas gdy ksiądz czytał
Ewangelię, dona Anita przypomniała
sobie jeszcze, że dwie panienki z trze-
ciego piętra, te, które wracały zawsze
późną nocą, przywożone przez swo-
ich chłopców na piekielnie głośnych
motorach, wczoraj wróciły jeszcze
później niż zwykle. I zadrżała na myśl
o tym, co te dwie latawice mogły zro-
bić za jej 5000 peset!

Kiedy ksiądz recytował oferto-
rium, donii Anicie przyszedł na myśl
sąsiad z drugiego piętra, rzeźnik, ko-

munista o ponurej twarzy, który wczo-
raj przeszył ją, kiedy mijali się na scho-
dach, spojrzeniem podstępnym i nie-
nawistnym. Panie Boże Najsłodszy, na
cóż to mógł ten przebrzydły komuni-
sta przeznaczyć jej pieniądze!

Podczas konsekracji ofiarą podej-
rzeń donii Anity padł don Fernando, ten,
o którym mówili, że żył z żoną, ale nie
swoją. A ponieważ msza ciągnęła się
jeszcze przez dziesięć minut, wszyscy
sąsiedzi, jeden po drugim, stali się po-
tencjalnymi właścicielami jej krwawicy.

Dopiero kiedy wchodząc na pię-
tro - pełna wściekłości i odrazy, że musi
mieszkać wśród takich potworów - po-
tknęła się i wypadł jej z dłoni modli-
tewnik, a z niego wysunęło się dwa-
naście obrazków i pięciotysięczny
banknot, babulka zdała sobie sprawę,
że to ona sama, głupia-głupia-głupia,
jest sprawczynią swojej udręki.

A kiedy szykowała się, rozpro-
mieniona, do wyjścia na targ, ktoś za-
pukał do drzwi. Była to wdowa z
czwartego piętra, która - patrzcie pań-
stwo, jaki zbieg okoliczności - znala-
zła wczoraj w windzie banknot o war-
tości 5000 peset. Kiedy poszła sobie,
przepraszając stokrotnie i mówiąc, że
zgubił go pewnie jakiś inny sąsiad, za-
dzwoniły dwie panienki z trzeciego pię-
tra, które także - dziw nad dziwy! -
znalazły wczoraj na schodach pięcio-
tysięczny banknot. Następnie pojawił
się rzeźnik, który nie znalazł wprawdzie
jednego banknotu, lecz pięć nowiutkich
po tysiąc. Potem przyszedł don Fernan-
do, a po nim jeszcze ze dwudziestka są-
siadów, bo każdy z nich - cóż za
przedziwny przypadek! - znalazł na scho-
dach pięciotysięczny banknot.

A dona Anita, płacząc i płacząc z
radości, zrozumiała, że świat jest pięk-
ny, a ludzie dobrzy, i że to ona splami-
ła go swoimi brudnymi lękami.

Historia donii Anity
Dona Anita to stara, stareńka

wdowa-wdowa, mieszkająca w mie-
ście, którego nazwy wolę sobie nie przy-
pominać, bo historia, którą zamierzam
opowiedzieć, jest absolutnie prawdzi-
wa mimo tego, że wygląda na bajkę.

Dona Anita owdowiała cztery dni
po ślubie: jej mąż („jej Paco”, jak go
nazywa) zginął jako, nie pamięta już,
porucznik czy kapitan w wojnie gdzieś
na końcu świata, już nawet nie wie,
czy w Afryce, czy na Kubie. Wie na-
tomiast, że jej Paco zostawił ją sa-
miutką jak palec. Zostało po nim tylko
śliczne zdjęcie, już pożółkłe; kilka sta-
rych jedwabnych prześcieradeł, uży-
tych zaledwie cztery razy, oraz renta
w wysokości 5105 peset.

Z tego to bajecznego wynagrodze-
nia żyje dona Anita, dzisiaj przed-
potopowa gazela otoczona światem
potworów. Radzi sobie tak, że te pięć
banknotów wystarcza jej do końca mie-
siąca; co do 105 peset, wydaje je oczy-
wiście natychmiast, trzydziestego każ-
dego miesiąca, na świecę, którą zapala
w intencji i na pamiątkę swojego Paco.

Kilka miesięcy temu, jak zwykle
trzydziestego, wypłacono donii Anicie
rentę w postaci jednego banknotu pię-
ciotysięcznego, jednego o wartości stu
peset i pięciu peset w monecie. Dona
Anita ucieszyła się, biorąc do ręki po
raz pierwszy w życiu tak cenny bank-
not, który wyglądał jak wygrana na lo-
terii, a jednocześnie ciarki przeszły jej
po plecach na myśl, że może go zgu-
bić. O tak, nie zazna spokoju, dopóki
nie rozmieni go w sklepie zaraz na-
stępnego dnia.

A ciarki zamieniły się w zimny pot,
kiedy następnego dnia, zaraz po poran-
nej mszy, gdy chciała płacić za warzy-
wa, zorientowała się, że mimo podjętych
środków ostrożności, a może właśnie z
ich powodu, pięciotysięczny banknot
zniknął. Dona Anita przeszukała jeszcze
raz swoją torebkę, wywróciła podszewką
na wierzch. Na próżno. Pięć razy prze-
szła z domu do kościoła i z kościoła na
targ, patrząc uważnie pod nogi. Na próż-
no. Zajrzała pod wszystkie ławki w ko-
ściele, przestawiła wszystkie meble w
mieszkaniu. Na próżno.

Jej serce ogarnęła trwoga. Jak te-
raz przeżyje trzydzieści strasznych,
niekończących się dni, skoro nie ma

Jose Luis Martin Descalzo
Dlaczego warto mieć nadzieję



Nasza Wspólnota   25

piec przestał się trząść. Marilyn poczuła,
jak jej bezcenny chłopiec umyka gdzieś,
gdzie nie ma bólu ani cierpienia. Jej je-
dyny syn umarł. Marilyn pogrążyła się
w smutku tak bezdennym, że nawet
miłość i troska rodziny nie były w sta-
nie go utulić. Przestała chodzić do ko-
ścioła, gdyż przez cały czas tylko pła-
kała. Nie potrafiła zmusić się do tego,
żeby wybrać się do szkoły czy na ze-
brania z nauczycielami. Jej córki za-
mieniły się z nią rolami. Obserwowały,
pogrążone w głębokim smutku, jak ona
i Darrell oddalają się od siebie.

Dopiero gdy jej córka Kelly po-
prosiła ją o pomoc, Marilyn zaczęła
podnosić się z rozpaczy. Kelly wstą-
piła do organizacji Future Farmers of
America (Przyszli Farmerzy Amery-
ki), w której młodzi ludzie uczą się
rolnictwa i związanych z nim zawo-
dów. Śmierć młodszego brata zmobi-
lizowała ją do przygotowania wykła-
du o zagrożeniach związanych ze
stosowaniem na farmach przyczep do
przewożenia ziarna. Wspólnie z matką
zaczęły zgłębiać zagadnienie i znalazły
zalecenie, żeby na bokach przyczep
umieszczać napisy ostrzegawcze. Ze
zdziwieniem i konsternacją stwierdziły, że
nikt się do tego zarządzenia nie stosował
do czasu, gdy Marilyn Adams postano-
wiła, że ona i jej rodzina się zastosują.

Marilyn uzmysłowiła sobie, że
choć nie może wskrzesi swojego syna,
może wskrzesić jego pamięć,
rozpowszechniając informacje o nie-
bezpieczeństwach grożących dzieciom
na farmach. Odnalazła swoje posłan-
nictwo - przekształciła swój dojmujący
ból po stracie syna w inicjatywę spo-
łeczną, zakładając organizację o nazwie
Farm Safety 4 Just Kids (Bezpieczna
Farma dla Dzieciaków).

Jej pracodawca ufundował napi-
sy ostrzegawcze, zaprojektowane
przez Marilyn i członków jej rodziny.
Lokalne oddziały organizacji Future
Farmers of America w Iowa rozpro-
wadziły tysiące tych napisów,
przyklejając je na bokach przyczep
czekających na rozładunek w kolej-
kach do elewatorów w całym stanie.
Marilyn jakby się odrodziła. Zrozumia-
ła, dlaczego warto żyć, i odnalazła spo-
sób na zachowanie pamięci Keitha. Zda-
wała sobie sprawę, że przed nią jeszcze
mnóstwo ciężkiej pracy. Uzyskawszy
wsparcie Iowa Farm Safety Council
(Komisji Bezpieczeństwa w Rolnictwie
Stanu Iowa), pojawiła się w wywiadzie
radiowym; potem w prasie rolniczej uka-

zały się dwa artykuły o Marilyn i jej racz-
kującej organizacji. Akcje te spowodo-
wały zalew telefonów od słuchaczy, czy-
telników i przedstawicieli mediów.

- Telefony dzwoniły, dzwoniły
i dzwoniły. Nie mogłyśmy nawet zjeść
obiadu. Dzwoniło mnóstwo osób, które
straciły dziecko w wypadku na farmie.
Chcieli ze mną porozmawiać i zrobić coś
dla mojej organizacji. Wiele osób, które
zaangażowały się w działalność Farm
Safety 4 Just Kids, również straciło
dziecko w takich wypadkach - to im
pomaga ukoić żal. Za każdym razem,
gdy dzwonią do mnie rodzice opłakują-
cy dziecko, angażuję ich do pracy. To
daje nam poczucie, że mamy w swoim
życiu coś pozytywnego do zrobienia. To
właśnie wówczas, gdy zaczęłam czuć,
że mam w życiu jakiś cel, mogłam znów
zacząć być matką - wspomina Marilyn.

Marilyn niezmordowanie jeździła
po całych Stanach Zjednoczonych i roz-
mawiała z biznesmenami. W końcu za-
pewniła sobie taką pomoc finansową, że
mogła zrezygnować z dotychczasowej
pracy i poświęcić cały swój czas na zaj-
mowanie się zagadnieniami bezpieczeń-
stwa w rolnictwie. Przekonała Barbarę
Bush - wówczas Pierwszą Damę Sta-
nów Zjednoczonych - żeby została hono-
rowym przewodniczącym organizacji.

- Marilyn Adams nie można od-
mówić - powiedziała pani Bush.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat
organizacja rozrosła się niewiarygod-
nie. Dzisiaj zatrudnionych w niej jest
dziewięć osób, ma roczny budżet
w wysokości siedmiuset pięćdziesię-
ciu tysięcy dolarów oraz siedemdzie-
siąt siedem oddziałów w Stanach Zjed-
noczonych i Kanadzie. Niedawno prze-
prowadzone badania wykazały, że od za-
łożenia tej organizacji w wypadkach w
rolnictwie zginęło o trzydzieści dziewięć
procent mniej dzieci. Jest wiele czynni-
ków, które miały na to wpływ, ale więk-
szość ekspertów zgadza się z opinią, że
powstanie Farm Safety 4 Just Kids jest
jednym z nich.

Z poczuciem spełnienia dzięki osią-
gniętemu powodzeniu rodzina Marilyn
znów czuje się szczęśliwa. Ona sama
zaś urodziła jeszcze jedno dziecko
i sprawia wrażenie osoby pogodzonej
z życiem. Zapytana, jak wyobraża so-
bie swojego syna w niebie, zaśmiała się
i powiedziała:

- Myślę, że nieźle haruje, próbując
wskazać swojej matce właściwą drogę.

Jerry Perkins

ność w szkole, żeby pomóc przy żni-
wach, to dla dzieciaka ze wsi jak przej-
ście w dorosłość pomyślała sobie. Ke-
ith udowodnił już matce, że zna zasady
bezpiecznego użytkowania maszyn rol-
niczych; był dumny z tego, że Darrell
poprosił go o pomoc.

Zanim następnego dnia Marilyn
wyjechała na swoje zajęcia informa-
tyki w Des Moines, przygotowała dla
Keitha i Darrella obfite śniadanie. Wy-
chodząc, powiedziała:

- Chłopaki, uważajcie dzisiaj na
siebie. Nie wiem, co bym zrobiła, gdy-
by któremuś z was coś się stało.

Po południu, kiedy Darrell wjeż-
dżał kombajnem na podwórko, przy-
wożąc z pola kolejną porcję kukury-
dzy, znalazł Keitha skulonego w pozy-
cji embrionalnej na samym dnie przy-
czepy do przewożenia ziarna pod pię-
cioma tonami zboża; gardło miał wy-
pełnione ziarnem. Spanikowany Dar-
rell pospiesznie zabrał Keitha do po-
bliskiej przychodni, gdzie lekarze robi-
li dla chłopca, co mogli, oczekując na
przybycie śmigłowca ze szpitala.

Marilyn wyrwano z zajęć do tele-
fonu, którego obawiają się wszyscy ro-
dzice. Gdy wieziono ją do szpitala, była
sztywna z przerażenia, które krępowało
jej ruchy niczym całun. Darrell, którego
przywieźli do szpitala pracownicy przy-
chodni, pospieszył na jej spotkanie.

- Zabiłem go! Zabiłem go! - pła-
kał, skrywając twarz w swych wiel-
kich, spracowanych dłoniach rolnika.

Marilyn, siedząc przy łóżku syna,
przyglądała mu się z trwogą; jego drob-
ne ciało drżało w szoku, a twarz nie-
mal całkowicie zniknęła pod maską tle-
nową. Keitha podłączono do wszyst-
kich możliwych urządzeń, a nad jego
głową z metalowego stojaka zwisał
zbiornik kroplówki. Kiedy Marilyn od-
garniała włosy z czoła syna, zauwa-
żyła, że twarz ma zimną, a czoło wil-
gotne. Dotknęła jego ramion, nóg i stóp
- były zimne jak lód.

Sparaliżowana i bezradna, Mari-
lyn usiadła i zaczęła się modlić za Keitha,
który mimo młodego wieku zdążył już
przeczytać całą Biblię od deski do deski -
chciał zostać księdzem. Po wielu godzi-
nach czuwania pochyliła się nad synem.

- Keith - powiedziała - musimy te-
raz porozmawiać z Panem Jezusem.
W kąciku lewego oka chłopca zebra-
ła się łza i potoczyła się po policzku.

O drugiej trzydzieści w nocy, gdy
Marilyn siedziała po jednej stronie
łóżka, a babcia Keitha po drugiej, chło-
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Wiele jest w Polsce śladów mor-
derstw i kaźni z ostatniej wojny.
Iwonicz ma też takie swoje miejsce
– jest nim Lasek Grabiński. Miej-
sce to jest upamiętnione pomnikiem.

Wrócę do tego czasu, jak do tego
doszło.

Dzień 23 lipca 1944 roku. Niedzie-
la. W godzinach wieczornych  SS-
Galizien aresztowało starszych i młod-
szych mężczyzn z ulicy Zadwór (ze-
branych przypadkowo w jednym z
domów) jako zakładników w obawie
przed napadem partyzantów, którzy
mogli odbić więźniów prowadzonych
na śmierć.

Zakładnikami byli: Alojzy Jakubo-
wicz – gospodarz domu, Franciszek

Józef Krupa

WSPOMNIENIA MOJE I  ŚWIADKÓW.

W ubiegłym roku w 70 roczni-
cę mordu w Lesie Grabińskim oraz
utworzenia Rzeczypospolitej Iwo-
nickiej „Nasza Wspólnota” próbo-
wała przybliżyć wydarzenia z tam-
tych lat.

 I tak: W numerze 177 na str. 20-
21 Grzegorz Nieradka pisze o iwonic-
kich ofiarach niemieckich i sowieckich
zbrodni. Na str. 23 do 25 Z. Jakubo-
wicz przybliża wiadomości z książki
„Rzeczypospolita Iwonicka- wspo-
mnienia z tamtych dni” autorstwa Ka-
zimierza Nycza (s. 56, 48-59) oraz
książki ks. dra Zbigniewa Głowackie-
go „Iwonicz czas przeszły i teraźniej-
szy”- rozdział: „Patriotyczna kalwaria
w Lesie Grabińskim” s. 66-68.

W następnym 178 numerze „Na-
szej wspólnoty” (s. 17- 20) G. Nierad-
ka obszernie relacjonuje gminne uro-
czystości wspomnianych wydarzeń.
Zamieszcza też homilię ks. Kazimie-
rza Giera proboszcza Iwonicza oraz
przemówienie wygłoszone przez dra
Józefa Aleksiewicza 27 lipca 1947r. na
uroczystości odsłonięcia pomnika
w Lesie Grabińskim (s.19-20).

W tym roku również planowane jest
upamiętnienie 71 rocznicy tej naszej
„patriotycznej kalwarii”, jak ją nazwał

 24 lipca 2015r.
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ks. dr Zb. Głowacki. Uroczysta Msza
św. będzie miała miejsce na miejscu
zbrodni w Lesie Grabińskim o godz.
16:30. Jak kiedyś mieszkańcy Iwoni-
cza i sąsiednich miejscowości naszej
gminy, w tym szczególnie Lubatowia-
nie okazali wdzięczność bohaterom,
którzy oddali życie w obronie Ojczy-
zny,  tak my dzisiaj nie poskąpimy Im
maleńkiej cząstki z naszego czasu
i przyjdziemy licznie na Mszę św. pod
pomnik, w to samo miejsce sprzed 71
lat, ale …..jakże inne.

Tam przeżyjemy radość z powo-
du dużych zmian na miejscu zbrodni.
Jak widać na załączonych poniżej zdję-
ciach, pomnik został odnowiony, teren
uporządkowany i przystosowany do
godnego odwiedzania tego miejsca.

Stało się to za przyczyną działają-
cego w naszej gminie od 2013 roku
Stowarzyszenia Iwonickiego „Ocalić
od Zapomnienia”, którego prezesem
jest Rajmund Boczar, a wiceprezesem
Marek Bliżycki,  postrzegani jako mę-
żowie opatrzności zdolni do ocalenia
zapomnianych a ważnych miejsc i pa-
miątek w naszej gminie. Wspomagani
przez pracowitych społeczników
mierzą „siły na zamiary.”

Dzięki Ich zaradności i wiedzy

pozyskali pewne fundusze z Banku
Zachodniego BZ WBK w ramach pro-
jektu konkursowego „Tu mieszkam, tu
zmieniam”, które to fundusze pozwo-
liły rozpocząć dzieło w potoku Lasu
Grabińskiego. Znając Ich determina-
cję, wierzymy, że niedługo pokuszą się
o cmentarz choleryczny. Dobrze by
było podtrzymać ten zapał i nie szczę-
dzić wsparcia dla pożytecznych zamie-
rzeń Stowarzyszenia.

Dużo na ten temat na stronie in-
ternetowej:www.ocaliwonicz.pl
i w gablotach przy kościołach i na
cmentarzach.

Przy okazji nadmienię, że plano-
wane jest wydanie książki zbierającej
wszystkie sprawy związane z mordem
w Lesie Grabińskim. Jest to inicjaty-
wa Małgorzaty Szybka i Teresy Kie-
lar, które są również członkiniami Sto-
warzyszenia. Posiadają już sporo ma-
teriału zebranego podczas wspomnień
ludzi i nie tylko. Ich życzeniem byłoby,
gdyby mogły pozyskać więcej mate-
riałów, które mogą umieścić w takim
wydaniu.

Dla przykładu załączamy wspo-
mnienie z tamtych dni, które przesłał
Józef Krupa, zamieszkały obecnie
 w Chicago.                           Z.J.

Łoś, Władysław Michna, bracia An-
toni i Tadeusz Trygar, bracia Włady-
sław i Wiktor Turowski, Franciszek
Kowalski syn Szymona, Stanisław
Kowalski – syn Wiktora. Kowalskich
zwolnili wcześniej, bo byli potrzebni do
podkuwania koni w kuźni Franciszka
Kowalskiego. Aresztowani w ciągu
nocy przeszli straszne tortury. Mój
wujek Alojzy został pobity po głowie i
dostał pomieszania zmysłów, choroba
ustąpiła po paru latach. Michna Włady-
sław miał 17 lat. Bity kopniakami doznał
uszkodzenia kręgosłupa, zmarł po paru
latach jako kaleka obłożnie chory.

Następny dzień…
W piękny poniedziałkowy poranek

(24 lipca) z jasielskiego więzienia przy-
wieziono do Iwonicza wsi do jednost-

ki SS Galizien więźniów na rozstrze-
lanie. Więźniowie byli skuci po dwóch,
prowadzono ich na przełaj przy moc-
nej obstawie przez gestapo i SS Gali-
zien po bokach, tak, że pozostawili
ślady czterech ścieżek wydeptanych
po uszkodzonych zbożach; ślady te
widziałem później.

W tym dniu około godziny ósmej
rano poszedłem na jagody. Będąc na
drzewie jagodowym słyszałem poje-
dyncze strzały z odległości około 1 ki-
lometra mierząc w prostej linii. Po
pewnym czasie zauważyłem z tego
drzewa grupkę żołnierzy SS Galizien,
wracających z lasu drogą koło domu
Antoniego Michny. Po nazbieraniu ja-
gód wróciłem do domu i zauważyłem
na ogrodzie grupę żołnierzy gestapo w
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z sąsiednich domów rzuciła się do za-
bierania tego, co jeszcze zostało
w dworze Załuskich po SS Galizien,
głównie żywność i drobne meble. Jedna
z kobiet niosła cukier w worku, który
pękł, druga z zapaską z tyłu ratowała
sypiący się cukier. Ja znalazłem paczkę
żyletek, którą później oddałem wujkom.
Jedni z sąsiadów przytargali świnię, Sta-
szek Kowalski barana (chlewnia znaj-
dowała się tuż za strumykiem, były rów-
nież wały materiałów ubraniowych.

Będąc wewnątrz pałacu ktoś
krzyknął, że pałac jest podminowany.
Nastąpiła straszna panika, nikt nie wie-
dział, gdzie uciekać. (Podminowanie
było celowo powiedziane). Młodzi
chłopcy z Zadworu targali dużą becz-
kę wina, którą rozkorkowali na po-
dwórzu Wincentego Rajchla. Sąsiedzi
szli z wiadrami po to  wino i wszyscy
dość mocno popili.

W niedzielne popołudnie rozpo-
częło się wydobywanie karabinów
i amunicji ze stawu Okopie. Tą akcją
dyrygowała moja ciotka Maria Filipo-
wiczowa. Wodę ze stawu wypuścili,
aby łatwiej było wydobywać uzbroje-
nie. Załadowano pełny wóz, który z tru-
dem dotargali partyzanci do Zdroju,
gdzie znajdowało się ich dowództwo.

 Pamiętam także budowę pomni-
ka pomordowanych w Lesie Grabiń-
skim. Ta budowa rozpoczęła się w le-
cie 1947r, a poświęcenie odbyło się pod
koniec lipca tegoż roku. W czasie jego
budowy często tam bywałem chodząc
na grzyby. Majstrem był Karol Such,
pomagali jego bracia Szymon i Józef.
Synowie Józefa to znani w Iwoniczu
Jan i Władysław jako stolarze.

W uroczystości poświęcenia po-
mnika brała udział władza gminy, ducho-
wieństwo z Lubatowej i Iwonicza, sio-

porozpinanych marynarkach – w tym
czasie był dokuczliwy upał. Ukrainka
mieszkająca u nas z rodziną podawa-
ła im wodę. Na pytanie skąd wracają,
odpowiedzieli, że z ćwiczeń. Za parę
godzin dowiedzieliśmy się, jakie to były
ćwiczenia.

W naszym domu mieszkała rodzi-
na z Charkowa nadana przez Gminę.
Mąż pracował w sztabie SS Galizien,
nosił mundur zielony, mieli córkę Zinę
i syna Szurę. Rodzina ta była dla nas
bardzo dobra. Żona często pracowała
na polu u sąsiadów, syn był w wojsku
SS Galizien, córka pracowała w kuchni
w sztabie.

Pewnego razu podsłuchałem roz-
mowę mojej mamy z Ukrainką, która
mówiła: Jedna świnia odchodzi, a dru-
ga gorsza przychodzi. (Niemcy – So-
wieci).

Rodzina o której piszę, była bar-
dzo wierząca, matka do mojej pierw-
szej Komunii św. zrobiła mi sweterek
i sama mnie ubierała na ten dzień.

Zapamiętałem taki przypadek:
Wracaliśmy z mamą do domu wie-

czorem i zastajemy matkę i córkę mo-
dlących się głośno przed obrazem Mat-
ki Bożej. Modliły się o powrót syna, któ-
ry wyjechał na obławę partyzantów.
Wrócił cały i zdrowy, kilku jego kolegów
zostało zabitych i zostali pochowani w
parku przydworskim pod kasztanami
naprzeciw alei lipowej (dziś miejsce du-
żego stawu budowanego w czasach
WOPR-u). Stamtąd zostali zabrani.

Byłem obecny na ich pogrzebie,
znałem z widzenia jednego z nich.
Wyróżniał się wzrostem, typowa rasa
nordycka. Z pochodzenia  Niemiec
o nazwisku Straus, nazywany Wacha,
oporządzał konie w stajni mieszczącej
się w dzisiejszym zborze ariańskim.
Popisywał się sztuką jazdy konnej. Ten
Straus miał dziewczynę iwonicką,
uważaną za jego narzeczoną. Podczas
pogrzebu niosła za trumną poduszkę.
Znam rodzinę, z której pochodziła.

W czasie pogrzebu staliśmy na
szosie naprzeciw dzisiejszej szkoły, na
ten widok niektórzy gapie spluwali.

W tygodniu po mordzie w lesie
Grabińskim SS Galizien zabrało gospo-
darzom wszystkie konie z uprzężem,
co było im potrzebne do załadowania
zgrabionych dóbr. Iwonicz opuścili
w niedzielę.

Ten widok mocno utkwił mi
w pamięci. Tuż po wyjeździe ludność Ścieżka prowadząca do pomnika.

Uporządkowany teren przy pomniku z wiatą, tablicą informacyjną i ławkami.
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stry Felicjanki, dużo mieszkańców gmi-
ny. Brak było młodzieży szkolnej ze
względu na wakacje. Ja byłem jako mi-
nistrant z krzyżem i kleryk Władysław
Kowalski, późniejszy mój szwagier.

Wracając do ekshumacji, dlacze-
go nie odbyła się zaraz po wyzwole-
niu Iwonicza w 1944 roku we wrze-
śniu, tylko w kwietniu 1945roku? Ist-
niała obawa przed NKWD, które tę-
piło polskich partyzantów i rozbraja-
ło. Parę iwonickich partyzantów zna-
lazło się na Sybirze.

Dzisiaj nie
ma już wątpli-
wości, że patro-
nem kolejnych
trzech świątyń

Iwonicza Zdroju jest św. Iwo He-
lory – kapłan, a nie jego rodak św.
Iwo z Chartres –biskup.

Właściciele Iwonicza, Karol
i Amelia Załuscy zaczęli „tworzyć”
iwonickie uzdrowisko w 1837 r.. Trzy
lata później przyszedł na świat kolejny
ich syn, któremu nadali imię Iwo.
W 1842 r. fundując pierwszą kaplicę
zdrojową, obrali jej za patrona św.
Iwona, kapłana i prawnika, patrona
pracowników sądowych, a także pod-
sądnych, zwanego „adwokatem ubo-
gich”; zwanego również patronem
chorych i rekonwalescentów. Iwo
Helory ur. 1235 r., po odbyciu wszech-
stronnych studiów w Paryżu  i po
praktyce adwokackiej, w 1284 r. przyjął
święcenia kapłańskie. W swojej para-
fii z wielkim oddaniem pomagał wier-
nym, wychowywał sieroty, pielęgno-
wał i leczył chorych, tworząc dla nich
zalążki hospicyjne. W leczeniu cho-
rych stosował kąpiele solankowe.

Potomek Załuskich, Andrzej Kwi-
lecki w swoim opracowaniu „Załuscy
w Iwoniczu”, Kórnik 1993, s. 40, pi-
sze o chorym na krzywicę synku Ame-
lii i Karola – Ireneuszu tak: „bywał
kąpany w wodzie nasyconej solą św.
Iwona. Zdroje iwonickie zawierające

ŒWIÊTY  IWO
PATRON  ZDROJOWYCH  ŚWIĄTYŃ

W  IWONICKIEJ  IKONOGRAFII

sole o podobnym działaniu, okazały się
dla chłopca zbawienne.”  Wspomnia-
ny Ireneusz urodził się w 1835 r.,
a więc przed przybyciem rodziców do
Iwonicza. Wykształceni i obyci
w świecie Załuscy doskonale znali po-
stać francuskiego świętego; dlatego
pierwszej skromnej kaplicy zdrojowej
przypisali patronat w osobie św. Iwo-
na oraz bardzo zgrabnie „nałożyli” jego
imię na funkcjonującą już wcześniej,
w różnych formach, nazwę nabytej
miejscowości; Ywancze, Iwancze,
Ywanczepole, Iwaniec, Iwonyecz.
Z tego nałożenia powstała ostateczna
nazwa Iwonicz.

W 1895 r. iwonickie uzdrowisko
zyskało nową kaplicę, dzięki staraniom
synów i wnuczki Karola i Amelii. Św.
Iwo również został jej patronem. Za
naszej pamięci (2000 r.) konsekrowa-
ny został nowy, murowany kościół dla
parafii zdrojowej, w dalszym ciągu, pod
wezwaniem św. Iwona.

Święty patron związany jest
z Iwoniczem już 173 lat. Warto zwró-
cić uwagę na to, jak jego postać wpi-
sana została w miejscową ikonogra-
fię, zawartą w ścianach trzech kolej-
nych świątyń zdrojowych. Można
przypuszczać, że jakaś podobizna św.
Iwona znajdowała się w pierwszej
kaplicy z 1842 r. O ile taka była, wi-
docznie nie przetrwała, by znaleźć się
w drugiej świątyni z 1895 r. Dopiero
za pamięci naszego pokolenia, iwonicki
rodak – mistrz Władysław Kandefer

wykonał dla niej rzeźbę św. Iwona.
Zatroszczył się o to ks. proboszcz Jan
Rąb. Dzieło wykonane w drewnie zo-
stało przeniesione do nowego kościo-
ła, którego wnętrze zostało wzboga-
cone dodatkowo obrazem świętego.
Obraz wykonał krakowski prof. Sta-
nisław Jakubczyk, lubatowianin.

Tymczasem, w wyniku skrom-
nych poszukiwań, piszący te słowa
stara się zwrócić uwagę, że obraz św.
Iwona Helory znajduje się w Iwoni-
czu, przynajmniej od 120 lat, a umiesz-
czony został w pierwotnym kościele
iwonickim, pod wezwaniem Wszyst-
kich Świętych. Michał i Helena Zału-
scy, wspólnie z ks. Antonim Podgór-
skim, ozdabiając prezbiterium kościo-
ła parafialnego Wszystkich Świętych,
w lewych stallach męskich, wśród in-
nych patronów rodowych, umieścili
postać św. Iwona Helory (pierwszy
obraz od zakrystii), a nie św. Jana
Kantego, jak utrzymywał ks. Rąb
w swoich opracowaniach.

Do takiego wniosku doszedł au-
tor artykuliku w wyniku prostego ro-
zumowania.

Analizując drzewo genealogiczne
iwonickich Załuskich, nie spotykał
w nim żadnego przedstawiciela  rodu o
imieniu Jan. Obraz „świętego” w ko-
ścielnych stallach od strony ikonograficz-
nej na tle „malowanych” żywotów świę-
tych też „pasuje” do  św. Iwona Helory.

Ks. Zbigniew Głowacki
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Kandefer Agata– 4kyu ur. 02.01.2000. Uczennica II
klasy Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu, zawodniczka
Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate. Zainteresowa-
nia: pływanie, siatkówka, tenis stołowy, pasjonatka wschod-
nich sztuki walki. Posiada licencję zawodnika Polskiego
Związku Karate i Światowej Organizacji Karate IKO.

Udane zakończenie sezonu startowego 2014/2015 na
III Międzynarodowym Turnieju Karate Kyokushin "TA-
TARIA CUP" w Nowej Sarzynie 13 czerwca 2015 roku.

W zawodach wystartowało 184 zawodników z czte-
rech krajów: Mołdawii, Niemiec, Ukrainy i Polski z 17 klu-
bów. Zawody swoim patronatem objęli: Ambasada Japo-
nii w Polsce, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Woje-
wództwa Podkarpackiego i Starosta Leżajski.

Agata Kandefer, mieszkanka naszej gminy zdobyła
srebro w konkurencji kata i brąz w konkurencji kumite.

Jest to kolejny udany start na tej rangi zawodach. Jej
sukcesy to ciężka, systematyczna praca i wymagające tre-
ningi podnoszące sprawność fizyczną na wysoki poziom.

Jak wiemy karate to dyscyplina sportu wymagająca
dużej sprawności fizycznej, którą można osiągnąć tylko
i wyłącznie przez ciężką pracę i zdyscyplinowanie.

Sukcesy te są także owocem pracy trenerskiej. Pierw-
szym trenerem Agaty był Sensei Adam Buczyński (1 Dan),
człowiek z ogromnym sercem, dzięki któremu przygoda
z karate stała się dla Agaty pasją i sposobem na życie.

Obecnym trenerem Agaty jest Shihan Roman Woź-
niak (5 Dan), jest trenerem o wysokich kwalifikacjach,
prowadzone przez niego treningi są wymagające, co prze-
kłada się na wysoką sprawność fizyczną i tym samym
mają wpływ na osiągane wyniki.

SUKCESY  SPORTOWE IWONICZANKI
AGATY KANDEFER

Z lewej - Shihan Roman Woźniak 5 Dan, z prawej -
Sensei Adam Buczyński 1 Dan.

Słowa podziękowania należy skierować do Burmistrza
Gminy Iwonicz-Zdrój Pana Witolda Kocaja i zastępcy
Pana Jacka Rygla, którzy udzielili znacznego wsparcia dla
rozwoju sportowego Agaty w 2015roku.

Dotychczasowymi największymi sukcesami Agaty są
zdobycie brązowego medalu na mistrzostwach Europy Ka-
rate Kyokushin 26.10.2013 Katowice i wielokrotne Mi-
strzostwo Podkarpacia.

Osiągnięcia sportowe Agaty w ostatnim sezonie
(2014/2015):

II m. w kata i III w kumite III Międzynarodowy Tur-
niej Karate Kyokushin IKO Tataria Cup Nowa Sarzyna
13.06.2015r.

I m. w kata – V Międzynarodowy Turniej Karate
Kyokushin – Limanowa 23.05.2015r.

I m. w kata - XVII Mistrzostwa Podkarpacia Karate
Kyokushin – Przeworsk 16.05.2015r.

V m. w kata i VII m w kumite -Wagowe Mistrzo-
stwa Europy - Berlin 09.05.2015r.

I m. w kata i II m. w kumite - Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików – Jedlicze 15.03.2015r.

I m. w kata i II m. w kumite - VI Ogólnopolski Tur-
niej - Rudnik, 21.02.2015r.

V m. w kata – Puchar Polski – Biała Podlaska
13.12.2014

V m. w kata – Puchar Europy – Sosnowiec
29.11.2014

  Brawo Agatko!!!
Życzymy dalszych sukcesów.
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AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ

Czerwiec

Wicemistrzostwo wojewódz-
twa w Ogólnopolskim Młodzieżo-
wym Turnieju Motoryzacyjnym

Uczniowie naszej szkoły zajęli II
miejsce w finale wojewódzkim XIX
edycji Ogólnopolskiego Młodzieżowe-
go Turnieju Motoryzacyjnego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Tegoroczny finał odbył się w Woje-
wódzkim Ośrodku Ruchu Drogowe-
go w Rzeszowie i zgromadził 15 trzy-
osobowych zespołów, reprezentują-
cych szkoły ponadgimnazjalne woje-
wództwa podkarpackiego.

Turniej obejmował konkurencje
teoretyczne:

- test wiedzy o zasadach i przepi-
sach ruchu drogowego

- test z historii polskiej motoryzacji,
oraz konkurencje praktyczne :
- jazda sprawnościowa samocho-

dem z „talerzem Stewarta”,
- jazda sprawnościowa motoro-

werem - tor przeszkód,
- przygotowanie pojazdu do jazdy,
- pierwsza pomoc przedmedyczna;
 W poszczególnych konkuren-

cjach nasi uczniowie prezentowali się
bardzo dobrze, a o drugim miejscu za-
decydowała słabsza dyspozycja i pech
w konkurencji jazdy sprawnościowej
motorowerem.“W klasyfikacji indywi-
dualnej Patryk Zima zajął IV miejsce
wśród 45 uczestników. Za zajęcie II
miejsca drużyna otrzymała medale
i okazały puchar ufundowany przez
Marszałka Województwa Podkarpac-
kiego, który wręczyła Pani Marszałek
Maria Kurowska. Nasi uczniowie
otrzymali też atrakcyjne nagrody in-
dywidualne.

Reprezentanci naszej szkoły pod-

trzymują bardzo dobrą passę w rywa-
lizacji z innymi szkołami wojewódz-
twa. W latach 2012, 2013, 2014 nasza
szkoła była mistrzem województwa
podkarpackiego i z powodzeniem re-
prezentowała województwo w finale
krajowym turnieju!“W tegorocznej
edycji drużynę stanowili: Karol Urbań-
ski, Robert Zygmunt, Patryk Zima –
uczniowie klasy III technikum w za-
wodzie: technik pojazdów samochodo-
wych. Drużynę przygotowuje i prowa-
dzi wicedyrektor Leszek Zajdel.

Zlot pojazdów zabytkowych
i motocykli

W dniach 30 – 31 maja w naszej
szkole gościliśmy uczestników
V JUBILEUSZOWEGO SPO-
TKANIA POJAZDÓW ZABYT-
KOWYCH KROSNO–IWONICZ,
zorganizowanego pod patronatem Sta-
rosty Krośnieńskiego i Burmistrza
Iwonicza Zdroju przez Automobil Klub
Małopolski oddział w Krośnie oraz
Zespół Szkół w Iwoniczu. Zlot roz-
począł się w sobotę na krośnieńskim
Rynku, po czym jego uczestnicy zwie-
dzili Muzeum Rzemiosła, Muzeum
Motoryzacji w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 oraz Muzeum Marii
Konopnickiej w Żarnowcu. W nie-
dzielę po wycieczce do Muzeum Prze-
mysłu Naftowego i Gazowniczego w
Bóbrce i uroczystej Mszy Św. Kościele
Parafialnym w Iwoniczu odbyła się wi-
dowiskowa parada pojazdów zabytko-
wych i motocykli na trasie Iwonicz –
Iwonicz Zdrój. W paradzie uczestni-
czyło około 100 aut i ponad 30 moto-
cykli. Wyjątkowo sprzyjająca aura
i niepowtarzalna atmosfera sprawiły,
że zlot miał charakter pikniku rodzin-
nego, a prezentowane pojazdy cieszyły

się dużym zainteresowaniem ogląda-
jących. Wiele z nich to niepowtarzal-
ne modele i duma właścicieli - pasjo-
natów. Dodatkową atrakcja imprezy,
o którą zadbali pracownicy WORD
w Krośnie, była możliwość założenia
alkogogli i udziału w symulacji wypad-
ku. Zlot zakończył się wręczeniem lau-
reatom pamiątkowych pucharów.
Mamy nadzieję, że wpisze się on na
stałe do kalendarza imprez.

Nasi uczniowie na Zielonej
Wyspie

Dzięki udziałowi w projekcie Era-
smus+ rozpoczęła się wielka przygo-
da naszych uczniów w Irlandii. 14
czerwca 2015 r. grupa młodzieży
z naszej Szkoły, po długiej  i męczącej
podróży, znalazła się na płycie dubliń-
skiego lotniska.

Po przylocie zostali zaproszeni do
Infinity Business College, gdzie odby-
ło się spotkanie poświęcone prakty-
kom naszych uczniów. Młodzież do-
wiedziała się kilku faktów dotyczących
bezpiecznego pobytu w Dublinie. Do-
stali również niezbędne informacje
dotyczące noclegów, miejsc spotkań
i miejsc pracy. Po wyczerpującej od-
prawie nasi uczniowie zostali odebra-
ni przez irlandzkie rodziny, u których
spędzą następne cztery tygodnie. Na-
tomiast z samego rana, młodzież za-
cznie pracę w wyznaczonych restau-
racjach i hotelach. Życzymy naszym
uczniom bezpiecznego i owocnego
pobytu w Dublinie.
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU

Finał Wojewódzki Ogólnopolskiego
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Dro-
gowym w Tryńczy.

W zawodach wzięło udział 25 drużyn.
Drużyna SP w Iwoniczu w składzie: Mar-
cin Kenar, Aleksandra Trygar, Adam Mi-
kosz i Aleksandra Kielar - reprezentowała
powiat krośnieński i gminę Iwonicz-Zdrój.
Zawodnicy wzięli udział w pięciu konku-
rencjach: testach z ogólnej wiedzy o ruchu
drogowym i testach sprawdzających umie-
jętność zachowania na skrzyżowaniach,
praktycznej jazdy w miasteczku, sprawno-
ściowej jazdy na torze przeszkód, a także
udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej. Po zaciętej rywalizacji nasi uczniowie
zdobyli 6 miejsce w Województwie. Życzy-
my sukcesów w kolejnych konkursach.

Koncert życzeń „Dla Ciebie Kocha-
na Mamo”

W dniach 26 – 29 maja dzieci z klas
młodszych pod kierunkiem swoich wycho-
wawczyń przygotowały uroczyste spotka-
nia dla swoich Mam z okazji ich święta.
Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali
piosenki i prezentowali tańce. Przedstawili
również inscenizacje - klasy pierwsze –
„Mamy – samochwały”, „Słońce i kwiat-
ki”, klasa druga – „Dzień Matki”, klasy trze-
cie – „Czerwony Kapturek”. Dzieci wręczy-
ły swoim mamom samodzielnie przygoto-
wane upominki i odśpiewały „Sto lat”. Uro-
czystości zakończyły konkursy dla mam.
Spotkania były bardzo udane, mamy oglą-
dały programy artystyczne ze wzruszeniem
i dumą, że ich dzieci potrafią tak wiele. Dzień
Mamy świętowała również klasa IVa i dzie-
ci z oddziału przedszkolnego.

Dzień Dziecka
Dzieci naszej szkoły obchodziły swo-

je doroczne święto. Każda klasa wraz ze
swoim wychowawcą, spędziła ten czas
według wcześniej wspólnie ustalonego
harmonogramu. Młodsze dzieci już od rana,
korzystając z pięknej pogody, bawiły się
na boisku szkolnym. Brały udział w kon-
kursach sprawnościowych, grały w gry
zespołowe i korzystały z placu zabaw. Nie-
które klasy zmęczone słońcem, wracały do
sal, by w przerwie między zabawami... zaj-
rzeć również do książek. Najmłodsze dzieci
z klas zerowych wybrały się z wizytą do
pobliskiej straży pożarnej i z pewnością
dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na
temat pracy strażaków i ratownictwa me-
dycznego. Starsi uczniowie również przy-

jemnie spędzali czas wolny od nauki. Wie-
le klas zorganizowało sobie seanse filmo-
we, quizy, kalambury, gry planszowe. Były
też śpiewy przy gitarze oraz spacery po
najbliższej okolicy. Rodzice zaopatrzyli
swoje pociechy w napoje, słodycze oraz
pizzę. Wszystkim tym zajęciom towarzy-
szyła prawdziwie wakacyjna pogoda i ra-
dosna atmosfera.

Dzień Patrona – ks. Antoniego Pod-
górskiego

Dnia 3 czerwca uczniowie i pracow-
nicy szkoły obchodzili kolejny raz Dzień
Patrona – Ks. Antoniego Podgórskiego.
Uroczyste świętowanie rozpoczęło się
Mszą Świętą sprawowaną przez księdza
proboszcza Kazimierza Gierę. Następnie
przedstawiciele uczniów udali się na cmen-
tarz parafialny w Iwoniczu, gdzie złożyli
wiązankę kwiatów i zapalili znicze na gro-
bie Patrona. Dalsza część uroczystości
odbyła się w szkole. Zostały ogłoszone
wyniki konkursów związanych z Ks. Pod-
górskim. Klasy 0-III wykonywały prace
plastyczne, a klasy IV-VI prezentacje mul-
timedialne pod tytułem „Śladami Ks. An-
toniego Podgórskiego”. W konkursie pla-
stycznym wzięło udział 30 uczniów - 15
prac zostało wyróżnionych. W konkursie
multimedialnym o życiu i działalności księ-
dza I miejsce zajęła Weronika Karnasie-
wicz, II miejsce - Weronika Tekieli, III miej-
sce – Mirosław Szybka. Wszyscy ucznio-
wie biorący udział w konkursach otrzyma-
li dyplomy, a zwycięzcy i wyróżnieni  na-
grody ufundowane przez księdza K. Gie-
rę. Na zakończenie uroczystości odbyła
się część artystyczna przygotowana przez
uczniów klas V pod kierunkiem M. Skot-
nickiej i K. Bargieł.

„Cała Polska czyta dzieciom”- gło-
śne czytanie w oddziałach przedszkol-
nych

W ramach kampanii społecznej „Cała
Polska czyta dzieciom” przedszkolaki sys-
tematycznie w ciągu całego roku szkolne-
go odwiedzały Bibliotekę Szkolną oraz Bi-
bliotekę Publiczną w Iwoniczu. W akcję
głośnego czytania dzieciom włączyli się
również rodzice i dziadkowie. Czytanie
dzieciom książek to jedna z ważniejszych
inwestycji w rozwój dziecka. Książki roz-
wijają wyobraźnię, uczą wyciągania wnio-
sków, pozwalają lepiej rozumieć świat,
doskonalą umiejętności lingwistyczne
dzieci, rozwijają takie cechy jak: kreatyw-
ność, twórczość czy empatia. Warto czy-

tać dzieciom codziennie! Jak powiedział
Umberto Eco „Kto czyta książki, żyje po-
dwójnie”.

Przyrzeczenie harcerskie 10 D.H.
„Leśna Brać”

Czerwiec 2015 roku zapewne na za-
wsze pozostanie w pamięci harcerzy z 10
Drużyny Harcerskiej działającej przy SP w
Iwoniczu. Uroczystość rozpoczęła się bie-
giem terenowym w parku dla przyszłych
harcerzy tzw. Biszkoptów, w czasie której
mieli wykazać się orientacją w terenie
i wiedzą harcerską. Następnie udali się do
zastępowej dh. Darii Penar, gdzie miało
miejsce ognisko połączone ze złożeniem
Przyrzeczenia Harcerskiego. Zanim jednak
ten moment nastąpił, Drużynowa odczy-
tała rozkaz dotyczący Przyrzeczenia. Oczy-
wiście, przy ognisku nie mogło zabraknąć
gawędy na temat Prawa Harcerskiego.
Wreszcie nastąpił ten oczekiwany i naj-
ważniejszy moment złożenia Przyrzeczenia.
Harcerze powtarzali słowa Przyrzecze-
nia: „Mam szczerą wolę całym życiem peł-
nić służbę Bogu i Polsce, nieść chętnie
pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu
Harcerskiemu”. Po złożeniu Przyrzeczenia
nadszedł czas na wręczenie i przypięcie
do munduru krzyży harcerskich. Przy ogni-
sku nie zabrakło śpiewu piosenek harcer-
skich, pieczonych kiełbasek i zabaw har-
cerskich. Na tym niestety zakończył się
rok harcerski. Przed niektórymi harcerza-
mi obóz w Woli Michowej, na którym rów-
nież czeka na nich mnóstwo przeżyć.

Wycieczka klas drugich do Sanoka
Uczniowie klas drugich wyruszyli na

wycieczkę do Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku. Słoneczna pogoda
sprzyjała podziwianiu dawnych zabudo-
wań. Dzieci z zainteresowaniem słuchały
opowiadań przewodniczek o dawnych za-
jęciach ludności, strojach, obrzędach itp.
Wycieczkę dopełnił zakup pamiątek na
„Galicyjskim rynku”, lody i wspólna foto-
grafia.

Dzieci ze świetlicy szkolnej w Teatrze
„Maska”

Dzieci ze świetlicy szkolnej (grupa
młodsza) gościły w Teatrze „Maska” w
Rzeszowie. Po zwiedzeniu teatru dzieci
obejrzały spektakl muzyczny z elementa-
mi tańca „Piotruś Pan”. Tytułowy bohater
zabrał ich w przepiękną podróż do świata
Przygody, Nibylandii. Dzieciom bardzo
spodobały się przygody Piotrusia Pana,
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Wendy, Blaszanego Dzwoneczka, piratów
oraz innych bohaterów oprawione pięk-
nymi efektami scenicznymi. Pełni teatral-
nych wrażeń szczęśliwie wróciliśmy do
szkoły z nadzieją na ponowne spotkanie z
teatrem w przyszłym roku.

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa
15 czerwca uczniowie klas szóstych

wybrali się na wycieczkę do Kopalni Soli
w Wieliczce i do Krakowskiej Manufaktu-
ry Czekolady. Najpierw zwiedzili niezwy-
kłe solne podziemia, by poznać historię
wielickiej kopalni, wspaniałe kaplice, uro-
kliwe podziemne jeziora solankowe, ory-
ginalne urządzenia oraz zachowane ślady
prac górniczych. Na uczestnikach najwięk-
sze wrażenia wywarła Kaplica Św. Kingi z
żyrandolami z solnych kryształów i rzeź-
bami wykonanymi przez górników. Później
przyszedł czas na Manufakturę Czekola-
dy, gdzie uczniowie podczas warsztatów
własnoręcznie tworzyli swoje własne cze-
koladki, które później zabrali do domu. Na
zakończenie wycieczki zwiedzili zabytki
rynku krakowskiego i siedzibę królów pol-
skich – Wawel.

IX Powiatowy Konkurs Piosenki
Angielskiej „Let’s sing in English”

Do konkursu przystąpiły uczennice
z kl.3a w składzie: Julia Zięba (solistka),
Julia Jasińska, Michalina Trygar, Kinga
Michalczyk, Julia Pniak oraz Alicja Zajdel.
Dziewczęta bardzo barwnie i radośnie za-
prezentowały się w piosence pt.„Smile”.
Starsze dziewczęta z klasy szóstej zapre-
zentowały się w dwóch utworach. Adrian-
na Nycz (solistka) wraz z chórkiem, pięk-
nie zaśpiewała liryczną piosenkę „Eternal
flame”. Natomiast. Kasia Such otrzymała
wyróżnienie za interpretację piosenki ze-
społu Abba. Wszystkie nasze uczestnicz-
ki spisały się „na medal” otrzymując grom-
kie brawa od publiczności.

VII Konkurs Plastyczny „Bezpiecz-
ni w ruchu drogowym”

W Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Krośnie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród laureatom VII
Konkursu Plastycznego „Bezpieczni w
ruchu drogowym”. Uczennica SP w Iwo-
niczu Julia Turek z kl. I a zdobyła II miej-
sce w kategorii kl. I-III. Nagrodzona praca
została wykonana na zajęciach świetlico-
wych w ramach realizacji tematyki doty-
czącej bezpiecznego uczestnictwa dzieci
w ruchu drogowym. Julia za zdobycie II
miejsca otrzymała nagrodę rzeczową –
namiot. Gratulujemy laureatce i życzymy
dalszych sukcesów w konkursach.

Wyniki konkursów języka angiel-
skiego

Już po raz kolejny możemy być dum-
ni z osiągnięć naszego ucznia Macieja
Ćwięki, który pokonując kolejne etapy
Wojewódzkiego Konkursu Języka Angiel-
skiego organizowanego przez Podkarpac-
kie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zdo-
był tytuł finalisty tegoż konkursu.

Nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić
swoje umiejętności językowe biorąc udział
w konkursach języka angielskiego. Ogól-
nopolski Konkurs Języka Angielskiego
„Olimpusek” (kl.3a i 3b)

8.miejsce Dyplom laureata – Weroni-
ka Łapiński

9. miejsce Dyplom laureata – Wikto-
ria Bulik

10. miejsce Dyplom laureata – Julia
Zięba

Ogólnopolski Konkurs Języka An-
gielskiego „Młody Lingwista” (kl.4 – 6)

5.miejsce Dyplom Wyróżnienia –
Maciej Ćwięka 

7.miejsce Dyplom Wyróżnienia –
Karol Rudek

W województwie podkarpackim nasi
uczniowie uplasowali się na 3.miejscu.

Ogólnopolski Konkurs Języka An-
gielskiego „Młody Naukowiec” (kl.4-6)

7.miejsce Dyplom Wyróżnienia –
Maciej Ćwięka

W województwie uczniowie uplaso-
wali się na 4. miejscu, a w Polsce na 15.
Wszystkim uczestnikom konkursów gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy
Archimedes. Plus

Laureaci tegorocznej edycji olimpia-
dy z przedmiotów:

Język polski: Laureaci I stopnia z
wyróżnieniem (100% poprawnych odpo-
wiedzi): Maciej Ćwięka, Karol Rudek, Na-
talia Lorens, Dominika Akslar. Uczniowie
którzy otrzymali maksymalną liczbę punk-
tów (100 pkt.) brali udział w losowaniu
nagród głównych. Karol Rudek z kl. VIa
wygrał Wielką Encyklopedię Geografii.
Gratulujemy.

Laureaci I stopnia (jeden błąd w
odpowiedzi): Weronika Karnasiewicz,
Maksymilian Marszałek, Patryk Winiarski,
Paulina Szelc, Filip Czopowik

Matematyka: Laureat I stopnia z wy-
różnieniem (100% poprawnych odpowie-
dzi): Filip Czopowik

Laureaci I stopnia (jeden błąd w od-
powiedzi): Daria Penar, Jakub Krupa

Historia: Laureat I stopnia (jeden błąd
w odpowiedzi): Natalia Lorens

Ogólnopolskie Dyktando Szkolne
Reguły rządzące językiem polskim nie

należą do najłatwiejszych. 14 maja 2015
roku dziewięcioro naszych śmiałków zmie-
rzyło się w Ogólnopolskim Dyktandzie
Szkolnym. Byli to uczniowie klas IVa, IVb
i VIa. Trud i zaangażowanie uczniów zo-
stał nagrodzony. Laureatami konkursu
zostały: 

IV miejsce - Weronika Karnasiewicz
kl.VIa

V miejsca - Dominika Akslar kl.IVb
X miejsce - Oliwia Szafran kl.IVa 
Wyróżnieni zostali: XI miejsce - Na-

talia Lorens kl.IVa XIII miejsce - Maksy-
milian Marszałek kl.VIa  Gratulujemy
wszystkim uczestnikom!

Wysokie osiągnięcia szóstoklasi-
stów – Sprawdzian 2015

Uczniowie SP w Iwoniczu osiągnęli
wysoki, 7 stanin podczas egzaminu ze-
wnętrznego organizowanego przez Cen-
tralną Komisję Egzaminacyjną - Spraw-
dzian 2015.

Język polski: wynik szkoły – 76,8%;
wynik gminy – 74,5%; wynik wojewódz-
twa – 72,8%; wynik kraju - 73% Matema-
tyka: wynik szkoły – 69,5%; wynik gminy
– 64,6%; wynik województwa – 62,4%;
wynik kraju - 61%

Język angielski: wynik szkoły –
76,5%; wynik gminy – 77,5%; wynik wo-
jewództwa – 77,5%; wynik kraju - 78%

Uczniowie, którzy uzyskali max ilość
punktów:

Język polski: Weronika Karnasiewicz,
Oliwia Zajdel

Matematyka: Daria Penar, Karol Ru-
dek, Wiktoria Tomkiewicz, Karolina Ma-
ryśka.

Język angielski: Maciej Ćwięka, We-
ronika Karnasiewicz, Karol Rudek.

Wszystkim tegorocznym absolwen-
tom gratulujemy i życzymy sukcesów w
dalszej nauce.

„Kiedy lato do drzwi puka…”
W czwartek 25 czerwca uczniowie kl.

III na zakończenie pierwszego etapu
kształcenia przedstawili program arty-
styczny. Dyrekcji, wychowawcom i swo-
im młodszym kolegom podziękowali za trzy
wspólne lata nauki, pracy  i zabawy. Przy-
pomnieli wszystkim o bezpiecznym i roz-
sądnym spędzaniu czasu wolnego. Wy-
stęp zakończyli wspólnym kręgiem do któ-
rego zaprosili panie dyrektor i wychowaw-
ców. Dla wszystkich była to wzruszająca
chwila i wywołała niejedną łezkę w oku.
Po programie przyszedł czas na nagrodze-
nie najlepszych uczniów w nauce, wzoro-
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wym zachowaniu, wzorowej frekwencji i
czytelnictwie. Z rąk pani dyrektor otrzy-
mali nagrody książkowe, dyplomy i odzna-
kę „Wzorowy uczeń”. Na uroczystości
pani dyrektor pogratulowała nagrodzonym
i życzyła wszystkim słonecznych i bez-
piecznych wakacji.

Nagrody otrzymali:
Klasa Ia: Martyna Biernacka, Amelia

Juszczyk, Miłosz Pacholczyk, Jakub Hali-
niak, Jakub Szajna, Paweł Penar, Natalia
Kenar, Karolina Szajna

Klasa Ib: Anna Szczurek, Dawid Ze-
liaś, Jan Menet, Oskar Jakubowicz, Karol
Jurczyk, Kacper Szczurek, Dawid Zięba,
Rafał Kandefer

Klasa IIa: Anna Kandefer, Julia Al-
brycht, Rafał Jarosz, Kacper Stanisz, Mate-
usz Zima, Martyna Litwin, Paweł Foremny

Klasa IIb: Szymon Kandefer, Julia Czup-
ska, Filip Jakubowicz, Adrianna Frodyma,
Karolina Kuliga, Izabela Patla, Diana Pyter,
Karolina Lorenc, Jonatan Kuczała

Klasa IIIa: Julia Zięba, Julia Nogal,
Mateusz Kielar, Julia Pniak, Julia Jasińska,
Błażej Kuc, Michalina Trygar, Alicja Zaj-
del Daniel Kuczała, Jakub Kandefer, We-
ronika Łapiński, Wiktoria Łapiński. Nagro-
dy książkowe za konkurs z j. angielskiego:
Julia Zięba, Weronika Łapiński

Klasa IIIb: Wiktoria Bulik, Anna Dró-
bek, Agnieszka Kielar, Kinga Kinel, Kamil
Lorenc, Paulina Penar, Weronika Pietrasz,
Emilia Prejsnar, Julia Rokita, Kamila Szczu-
rek, Kinga Kopczyk, Julia Szajna, Wikto-
ria Stanisz, Maciej Zięba

Uroczyste zakończenie szkoły pod-
stawowej

Uroczystość zakończenia szkoły
przez uczniów klas szóstych rozpoczęła się
polonezem. Atmosfera była bardzo pod-
niosła, gdyż swoją obecnością zaszczycili
nas burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój pan
Witold  Kocaj oraz  wiceburmistrz pan Ja-

cek Rygiel. W bardzo  licznym gronie przy-
byli również rodzice absolwentów.

Jednym z ważniejszych punktów uro-
czystości była ceremonia przekazania
sztandaru. Uczniowie klas szóstych - cho-
rąży Miłosz Adamiak oraz asysta Daria
Penar i Karolina Górska przekazali sztan-
dar nowemu składowi z kl. V:  chorążemu
Maciejowi Trygarowi i asyście Aleksan-
drze Trygar i  Karolinie Ziembickiej. Na-
stępnie absolwenci  złożyli  uroczyste ślu-
bowanie. W tej części uroczystości wy-
słuchano również przemówień pana bur-
mistrza Witolda Kocaja i pani dyrektor
Małgorzaty Jakubowicz, którzy wyrazili
swą dumę z osiągnięć  uczniów, udzielili
cennych rad i życzyli dalszych sukcesów.

Pani dyrektor i przewodnicząca rady
rodziców wręczyły nagrody uczniom klas
IV-VI, którzy otrzymali świadectwo z wy-
różnieniem: Natalii Lorens, Filipowi Czo-
powikowi, Aldzie Skraqi, Jakubowi
Krupie, Dominice Szczepek, Bartłomiejo-
wi Kandefer, Dominikowi Pacholczykowi,
Oliwii Szafran, Paulinie Szelc, Patrykowi
Winiarskiemu, Dominice Akslar, Kindze
Kinel. Amelii Foremny, Aleksandrze Such,
Urszuli Kielar, Jagodzie Smolińskiej, Mi-
rosławowi Szybka, Karolinie Ziembickiej,
Miłoszowi Studzińskiemu, Julii Gościń-
skiej, Aleksandrze Trygar, Maciejowi Try-
garowi, Filipowi Kandefer, Natalii Ko-
strzewskiej, Weronice Karnasiewicz, Darii
Penar, Weronice Tekieli, Maciejowi Ćwię-
ka, Karolowi Rudkowi, Wiktorii Tomkie-
wicz, Kindze Niemczyk, Maksymilianowi
Marszałkowi, Krzysztofowi Rokicie, Oliwii
Zajdel, Katarzynie Such, Adriannie Nycz,
Wiktorowi Czerwieńskiemu, Karolinie
Maryśka, Wojciechowi Nyczowi, Karoli-
nie Górskiej i Annie Kawałek.

Rodzice dzieci klas szóstych otrzy-
mali listy gratulacyjne z rąk pani dyrektor.
Pan wiceburmistrz wręczył stypendia
uczniom, którzy uzyskali średnią ocen

powyżej 5,1 i wzorowe zachowanie. Pani
Dyrektor nie zapomniała również o tych
rodzicach absolwentów, którzy aktywnie
pracowali na rzecz klasy i szkoły. Podzię-
kowania otrzymali:  pan Marek Adamiak,
pani Magdalena Penar, pani Katarzyna
Ćwięka, pani Małgorzata Czerwieńska,
pani Elżbieta Górska, pani Monika Michal-
czyk i pani Anna Zajdel.

Po części oficjalnej nastąpiła część
artystyczna, przygotowana przez uczniów
klas szóstych, a prowadzona przez Wikto-
rię Tomkiewicz i  Wiktora Czerwieńskiego.
Absolwenci pokazali swoje umiejętność
artystyczne oraz sportowe.  Zebrani byli
pełni podziwu dla możliwości wokalnych
Katarzyny Such, Adrianny Nycz, Karoli-
na Górska. Umiejętność  gry na instrumen-
tach zaprezentowali: Ada Nycz, Karolina
Górska, Dominika Urbanek, Miłosz Ada-
miak. Talent recytatorki raz jeszcze ujaw-
nił Wiktor Czerwieński, pasje plastyczne
zademonstrowały Oliwia Zajdel i Justyna
Nowak. Maksymilian Marszałek udowod-
nił, że nie ma sobie równych w umiejętno-
ści układania kostki Rubika. Imponowała
sprawność  Weroniki Tekieli (szpagat),
Wiktorii Tomkiewicz (taniec)  i Jakuba Mi-
chalczyka („igraszki z piłką”). Jednym sło-
wem nie było w tym roczniku osoby bez
talentu. Widać to było także podczas pięk-
nie tańczonego poloneza oraz w trakcie
przedstawienia, które wykonali uczniowie
na zakończenie, prezentując  swoje nie-
zwykłe  zdolności aktorskie  w insceniza-
cji  pt. „Mały Książę”.

Należy dodać, że absolwenci zacho-
wywali się na scenie bardzo swobodnie
ale i profesjonalnie. Wydaje się, że zapro-
centowały tu dziesiątki ich występów
w ciągu lat edukacji w naszej szkole.

Absolwenci, wyraźnie wzruszeni,
w dowód wdzięczności wręczyli kwiaty
nauczycielom i pracownikom szkoły.
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Zwyczaje sobótkowe obracały się głównie wokół wody
i ognia – dwóch przeciwstawnych żywiołów, które uważa-

no za życiodajne i niszczące. Ogniska świętojańskie  rozpala-
no po zachodzie słońca w pobliżu zbiorników wodnych – sta-
wów, strumyków i rzek. Tradycja nakazywała, aby ognisko
było palone na rozstajnych drogach, przez które nigdy nie prze-
chodził pogrzeb. Wierzono, że rozpalone sobótkowe ognisko
ochroni ziemię przed czarami i zapewni bogate plony.

Do zrobienia  takiego ogniska zbierano i gromadzono
chrust z lasu, a samo rozpalenie ogniska należało wykonać
tradycyjnymi metodami. Taki ogień jak i ognisko według
wierzeń miało szczególną, magiczną moc. Nocy święto-
jańskiej  towarzyszyły muzyka, tańce i śpiewy. Nie zabra-
kło  również  różnego rodzaju wróżb, szczególnie związa-
nych z zamążpójściem młodych dziewczyn. W różnych
rejonach Polski w tę magiczną noc rzucano wianki do wody
np. w Besku.  Wito wianki z 9 ziół, którym przypisywano
magiczną moc, a były to :  majeranek, bazylia, czarnuszka,
marzanka wonna, macierzanka, lubczyk, cząber, arcydzięgiel
i dziurawiec. Młodzi chłopcy poszukiwali kwiatu paproci, któ-
ry miał im przynieść miłość i szczęście. Wierzono, że dzień
sobótki jest pierwszym dniem od kiedy można bezpiecznie
kąpać  się w rzece lub stawie. Mówiono wówczas: „Wlał do
wód święty Jan święconej wody dzban „ co powodowało, że
wszelkie żyjące tam złe duchy ją opuszczały.

W okolicach Krosna, także i u nas w Iwoniczu ze
względu na roponośne tereny tworzono pochodnie zwane
przez wszystkich kropoczami. Stare szmatki i różnego ro-
dzaju tkaniny ściśle zwijano tworząc kulę, którą następnie
owijano mocno drutem. Przymocowywano taką kulę na
drucie do mocnego kija, a następnie przez kilka dni moczo-
no w ropie przyniesionej z kopalni. Tradycja nakazywała
żonglować ogniem w kierunku ze wschodu na zachód.
Młodzi mężczyźni i chłopcy popisywali się swoimi zrobio-
nymi kropoczami. Obiegali  oni  swoje pola  okadzając  je
i powtarzając przy tym krótkie modlitwy. Wierzono, że to
uchroni uprawy przed klęską i przyniesie urodzaj.

Uciekojcie konkolu, bo cie bede polił.
Uciekaj Janie w pole, bo cie dogonie i opole.
Święty Jan, święty Jan sobótka sie zajena,
kto sobótki nie pali, tego Pan Bóg nie chwali.
Kto na sobótce nie będzie,
główka go boleć wciąż będzie.
Starsi ludzie powiadali:
,,Na św. Jana zabierz się do siana”  lub
 Gdy św. Jan łąki kosi, byle baba deszcz uprosi.
Młode dziewczyny przy ognisku śpiewały:
Hej! Jana, Jana będziemy chwalić
Co by pozwolił sobótki palić.
Hej! Narwę ja pęk majeranku
Obyś nie uciekł mój kochanku.

Noc Œwiêtojañska
      Sobótki  - obchodzimy  w nocy z 23 na 24 czerwca w wigilię świętego Jana Chrzciciela. W X wieku po

bezowocnej walce kościoła z  pogańskimi  zwyczajami  związanymi  głównie z  kultem ognia i wody, kościół
nadał tej nocy swojego patrona – Św. Jana Chrzciciela. Od tego czasu sobótki  nazywano nocą świętojańską.

Od paru już lat w naszej miejscowości nie pali się so-
bótek, nie słychać śpiewów, nie unosi się w powietrzu za-
pach palonych opon, nie widać po polach łun palących się
ognisk ani błysków migoczących kropoczy. Jaka wielka
szkoda, że nie schodzą się sąsiedzi, aby razem się bawić.
Wieczorem w wigilię świętego Jana w Iwoniczu jest cisza
i spokój. Wszyscy siedzą przed telewizorem i tylko starsi z
rozrzewnieniem czasami wspominają , jak to było wspa-
niale spotkać się wspólnie przy ognisku, pośpiewać , zjeść
kiełbaskę upieczoną na patyku i napić się różnych domo-
wych trunków. Następnego dnia nikogo nie bolała głowa,
a każdy dostawał jakiś niewidzialny zastrzyk energii i świat
stawał się piękniejszy.

Mieszkańcy ulicy Zadwór zatęsknili za dawnymi cza-
sami i postanowili reanimować zapomnianą  tradycję. Jak
nakazuje tradycja, skrzyknęli się wszyscy razem i zwieźli
drewno na ognisko na „krzywe drogi”. Tatusiowie przygo-
towali dla dzieci kropocze, które należycie namoczyli. Pa-
nie przyniosły śpiewnik, kiełbaski, chleb oraz różnego ro-
dzaju lecznicze trunki własnej produkcji. Wydawało się, że
nie będziemy mogli zrobić ogniska, gdyż pogoda nie była
najlepsza. Samym wieczorem zadziałała magia i przez chwi-
lę  nawet na niebie ukazała się tęcza, a następnie  wypogo-
dziło się ku radości wszystkich zebranych.

 Sąsiedzi, którzy przybyli na wspólne biesiadowanie
to   Maria i Krzysztof Zygmunt, Anna i Szymon Gaweł,
Łukasz Niziołek,  Anna i Wojciech Frodyma, Barbara
i Krzysztof Szajna, Alina i Roman Wojtowicz, Janina  i Jó-
zef Gadzała, Beata Bąk, Ewa i Marcin Zabawski, Alicja
i Bartłomiej Kucza, Małgorzata Szybka oraz mnóstwo dzie-
ci: Wojtuś i Staś Gaweł, Julia i Szymon Szajna, Adzia i Ga-
brysia Frodyma, Maciek, Paweł i Szymon Zabawscy, Iza
Bąk i Mirek Szybka.

Wszyscy zajadali się kiełbaskami, a dzieci w ciemno-
ściach bawiły się w chowanego po polach pszenicy i fosach.
Dorośli po kolejnych degustacjach coraz donośniej i piękniej
śpiewali. Gdy zrobiło się już ciemno, największą atrakcją
 i radością dla każdego, bez względu na wiek, było wywijanie
kropoczami. Przypomnieć sobie zapach palącej się ropy to
rzecz błaha, ale jak wzruszająca. Dzieci dowiedziały się, co to
są sobótki i jakie wiążą się z tym zwyczaje. W dorosłych odżyły
wspomnienia i  tęsknota oraz chęć do podtrzymywania  tra-
dycji i więzi międzysąsiedzkich. Mam nadzieję, że będziemy
wskrzeszać i kultywować naszą tradycję, a na potwierdzenie
tego jak było,  prezentujemy kilka fotografii.

 Zachęcamy wszystkich mieszkańców Iwonicza, aby
za rok zechcieli tak jak my powrócić do tradycji i kultywo-
wać ten zapomniany zwyczaj.

                                          Małgorzata Szybka
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