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Uroczystości rozpoczęły się
o godz. 11.00 od sprawowania Mszy
Świętej, przed rozpoczęciem której
kapłani wraz ze służbą liturgiczną do-
konali procesyjnego wprowadzenia
Trzech Króli do prezbiterium. W tym
roku wyjątkowość tego momentu pod-
kreśliło równoczesne wprowadzenie
dziecka wraz z rodzicami i chrzestny-
mi, które podczas Mszy Świętej otrzy-
mało sakrament Chrztu Świętego. Uro-
czystej Eucharystii przewodniczył ks.
wikariusz Krzysztof Majder w asyście
ks. wikariusza Sebastiana Muchy. Ho-
milię wygłosił ks. prałat Kazimierz
Piotrowski, który podkreślił znaczenie
poszukiwania Chrystusa w aspekcie
długiej i trudnej drogi, którą przebyli
Mędrcy ze Wschodu.

Po uroczystym błogosławieństwie
i odmówieniu modlitwy do Świętego
Michała Archanioła uczestnicy Eucha-
rystii zgromadzili się na placu przy-
kościelnym. Tam dziewczęta z Ruchu
Apostolstwa Młodzieży rozdały
wszystkim uczestnikom orszakowe
gadżety. W tym roku, oprócz koron
i pięknie wydanych śpiewników opa-
trzonych listem Pary Prezydenckiej,
każdy otrzymał również kolorowe cho-
rągiewki symbolizujące Trzech Króli,
którym tradycja nadała europejskie,
azjatyckie i afrykańskie pochodzenie.
Ministranci natomiast rozdali prasę
katolicką i gazety misyjne przygoto-
wane i przekazane organizatorom Or-
szaku przez Episkopat Polski.

Punktualnie o godz. 12.00, Grze-
gorz Nieradka – koordynator Iwonic-
kiego Orszaku Trzech Króli – roz-
począł plenerową część spotkania od
modlitwy „Anioł Pański...” prosząc
zebranych o łączność z Ojcem Świę-
tym Papieżem Franciszkiem, który
w tej samej chwili podczas spotkania
z wiernymi w Watykanie przekazał
słowa pozdrowienia dla uczestników
Orszaku w Polsce. Iwoniczanie włą-
czyli się w tę modlitwę polecając in-

„POKÓJ I DOBRO”
Pod takim hasłem Orszak Trzech Króli
po raz trzeci przeszedł ulicami Iwonicza

Orszak Trzech Króli trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu.
Dnia 6 stycznia 2017 roku, w uroczystość Objawienia Pańskiego, parafianie, mieszkańcy Iwonicza i goście udali
się wraz z Trzema Królami w drogę, aby oddać pokłon Dzieciątku Jezus.

tencje Ojca Świętego, Misji Świętych
oraz pokoju na świecie.

Po wspólnej modlitwie na czoło
formowanego Orszaku wysunęła się
Gwiazda Betlejemska. Została ona
utworzona przez kilkadziesiąt mło-
dych wolontariuszek, uczennic Szkoły
Podstawowej im. ks. Antoniego Pod-
górskiego w Iwoniczu, które w spe-
cjalnie uszytych czapeczkach-
gwiazdkach, stanowiły promyczki

Gwiazdy, która miała doprowadzić
Trzech Króli do Świętej Rodziny. Ta
niezwykła koncepcja „żywej gwiaz-
dy” została przygotowana przez
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
w Iwoniczu przy szczególnym zaan-
gażowaniu Siostry Dyrektor, Matki
Przełożonej i Siostry Benedykty. Tuż
za Betlejemską Gwiazdą podążali
Trzej Królowie. W tym roku w role
Mędrców ze Wschodu wcielili się Pa-
nowie Stanisław Kenar, Wojciech Wi-
niarski oraz Janusz Mendrala. Bogato
zdobione, królewskie kostiumy zosta-
ły przygotowane przez Panią kraw-
cową z Domu Pomocy Społecznej dla
Dzieci Zgromadzenia Sióstr Felicjanek
przy zaangażowaniu posługujących
tam Sióstr. Królewski Orszak nato-
miast utworzyło około trzystu para-
fian, mieszkańców i gości Iwonicza
i Gminy Iwonicz-Zdrój, którzy mimo
przenikliwego mrozu, przy śpiewie
kolęd radośnie udali się na spotkanie
z nowonarodzonym Zbawicielem. Ze
względu na warunki atmosferyczna
trasa Orszaku została skrócona i wio-
dła z kościoła parafialnego ulicą Długą

w kierunku mostu Ossolińskiego i da-
lej ulicą Zagrodniki do sali Domu Lu-
dowego. Tam na przybywający Orszak
czekała już Gminna Orkiestra Dęta
z Iwonicza na czele z kapelmistrzem
Jakubem Wojtowiczem. Muzycy po-
witali królewski orszak dźwiękami
marsza, a następnie zaprezentowali
krótki koncert kolęd.

Na scenie oczekiwała już Świę-
ta Rodzina, w rolę której w tym roku
wcielili się Państwo Gabriela i Hu-
bert Krupowie wraz z dzieckiem.
Gwiazda Betlejemska, idąca dotąd
przed Królami, „zatrzymała się nad
miejscem, gdzie było Dziecię”. Wów-
czas prowadzący spotkanie: Karoli-
na Skotnicka i Grzegorz Nieradka,
zapowiedzieli scenę oddania pokłonu
i złożenia darów, przybliżając ich
symbolikę. Dary, które Trzej Królo-
wie przynieśli Jezusowi, to złoto –
symbol władzy królewskiej przyna-
leżnej Chrystusowi na ziemi. Miał je
wręczyć Melchior, który według tra-
dycji kojarzony jest z Europą. Kac-
per przyniósł mirrę będącą symbolem
człowieczeństwa i męczeńskiej śmier-
ci Jezusa. Tradycja podaje, że przy-
był z Afryki, dlatego w ikonografii
przedstawiany jest jako osoba czar-
noskóra. Baltazar miał przybyć
z Azji, być może Indii, i ofiarował
dzieciątku kadzidło – symbol bosko-
ści. Scenę złożenia darów i oddania
pokłonu Dzieciątku Jezus licznie ze-
brani uczestnicy nagrodzili brawami.

Po tym podniosłym momencie
prowadzący spotkanie powitali
wszystkich zebranych przypominając,
że III Iwonicki Orszak Trzech Króli
odbywa się pod Patronatem Honoro-
wym J.E. Księdza Arcybiskupa Ada-
ma Szala Metropolity Przemyskiego,
Pana Jana Juszczaka Starosty Kro-
śnieńskiego oraz Pana Józefa Sowiń-
skiego Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Iwoniczu-Zdroju. Karolina
Skotnicka i Grzegorz Nieradka od-
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czytali listy Honorowych Patronów
skierowane do uczestników, po czym
przypomnieli słowa wiersza ks. Era-
zma Skórnickiego – świątobliwego
proboszcza Iwonicza, którego treść
przybliżamy raz jeszcze:

Z Bożym Narodzeniem
(ks. Erazm Skórnicki)
(1) Cała Polska się raduje, że Syn

Boży dziś zstępuje, w ciało obleczony.
Kolędują na przemiany wolne

nasze wszystkie stany.
(2) Naród wolny już od wroga, śpiesz-

my witać Pana Boga i o dobro prosić.
Bowiem całkiem dobrze czuje, że

czart w koło wciąż nurtuje, niemoral-
ność głosi.

(3) Witaj Jezu ukochany, śpiewa
głośno lud zebrany, a Pan Jezus słucha.

Miłosierne lato zsyła, by się Pol-
ska w nim obmyła i nabrała ducha.

(4) Duch na straży niechaj stoi,
wroga, czarta się nie boi, tylko z Bo-
giem działa.

Bóg pomoże i osłoni, a od złego
już obroni jako dusze ciała.

Po oficjalnym wprowadzeniu na
scenę zostali zaproszeni uczniowie
Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu,
którzy przygotowali program arty-
styczny. Ciekawy młodzieżowy prze-
kaz, odbiegający znacznie od tradycyj-
nego występu jasełkowego, został en-
tuzjastycznie przyjęty przez widownię,
a uczniowie zostali nagrodzeni grom-
kimi brawami. Jak co roku zaprezen-
towali się również podopieczni Domu
Pomocy Społecznej Zakonu Bonifra-
trów w Iwoniczu, którzy przygotowa-
li wzruszający program muzyczny.
W roli solisty wystąpił mieszkaniec

DPS Sławek, a chór stanowiło kilka-
naście innych osób – również miesz-
kańców i pracowników. Włączająca
się spontanicznie we wspólne kolędo-
wanie publiczność każdy utwór nagra-
dzała prawdziwymi owacjami.

Po części artystycznej spotkania
Organizatorzy złożyli słowa podzię-
kowania wszystkim osobom i insty-
tucjom, które włączyły się w organi-
zację trzeciej edycji Iwonickiego Or-
szaku. Przygotowane zostały pamiąt-
kowe dyplomy o wręczenie których
poproszono księdza proboszcza Ka-
zimierza Gierę. Skierował On do or-
ganizatorów i uczestników słowa
wdzięczności i przekazał życzenia.
Wśród wyróżnionych znaleźli się Pań-
stwo Gabriela i Hubert Krupowie,
którzy wystąpili w roli Świętej Ro-
dziny, Pan Stanisław Kenar, który
wystąpił w roli Króla Kacpra, Pan
Wojciech Winiarski, który wystąpił w
roli Króla Melchiora, Pan Janusz
Mendrala, który wcielił się w rolę
Króla Baltazara, Siostra Halina Ku-
cia – Dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej dla Dzieci Zgromadzenia
Sióstr   w Iwoniczu, Dyrekcja, Pra-
cownicy i Mieszkańcy Domu Pomo-
cy Społecznej Zakonu Bonifratrów
w Iwoniczu, Siostra Benedykta, któ-
ra przygotowała dzieci do przemar-
szu z Gwiazdą Betlejemską, Ksiądz
Krzysztof Majder, przygotowujący
młodzież gimnazjalną do występu ja-
sełkowego, Ksiądz Sebastian Mucha,
opiekuna Służby Liturgicznej Ołtarza,
która zapewniła nagłośnienie, Pani
Zofia Kielar, przewodnicząca Koła
Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu, któ-
re przygotowało tradycyjny już Or-
szakowy żurek, Gminna Orkiestra

Dęta w Iwoniczu oraz Ruch Apostol-
stwa Młodzieży.

Organizatorzy przekazali rów-
nież słowa wdzięczności sponsorom,
którzy materialnie wsparli organiza-
cję tegorocznego Orszaku. Wśród
sponsorów znalazły się Delikatesy
„Zielony Koszyk”, które ufundowały
produkty niezbędne do przygotowa-
nia gorącego poczęstunku, Piekarnia
„Fiejdasz” w Iwoniczu, która ufun-
dowała pieczywo, Hotel Krosno Naf-
ta, który opracował graficznie i wy-
drukował plakaty, Firma Handlowo-
Usługowa Pol-Bud Paweł Zajdel oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Iwoniczu-Zdroju.

Moment podziękowań stał się
także doskonałą okazją do wręczenia
odznak „Przyjaciela Orszaku Trzech
Króli”, które koordynator nadał Księ-
dzu Proboszczowi Kazimierzowi Gie-
rze, Siostrze Dyrektor Halinie Kuci,
Matce Przełożonej Zgromadzenia
Sióstr Felicjanek, Siostrze Benedykcie,
Dyrektorowi DPS Tomaszowi Pół-
chłopkowi, Przewodniczącemu Rady
Józefowi Sowińskiemu oraz Panu
Bogdanowi Skotnickiemu. Po nadaniu
odznaczeń głos zabrał Przewodniczą-
cy Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdro-
ju i zarazem Honorowy Patron III edy-
cji Iwonickiego Orszaku Trzech Kró-
li. Pan Przewodniczący Józef Sowiń-
ski, dziękując za wyróżnienie, wyraził
wdzięczność Organizatorom za trud
poniesiony podczas przygotowania tak
dużej uroczystości. Zwrócił się rów-
nież do mieszkańców i gości przeka-
zując w imieniu swoim i radnych no-
woroczne życzenia.

 Po wystąpieniu Przewodniczą-
cego Rady Grzegorz Nieradka prze-
kazał na ręce Siostry Benedykty sześć
biletów do kina na film „Józef i Ma-
ryja”, którego premiera odbyła się
w dniu 6 stycznia 2017 roku, a w ki-
nie „Wczasowicz" w Iwoniczu-Zdro-
ju przewidziana jest w dniach 10-11
stycznia. Tym miłym akcentem pro-
wadzący spotkanie zaprosili wszyst-
kich zebranych do skosztowania or-
szakowego żurku przygotowanego
przez Koło Gospodyń Wiejskich
w Iwoniczu i zakończyli oficjalną
część spotkania.

Grzegorz Nieradka
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W NIEUSTANNYM WIRZE
Praca nauczycielki w katolickiej

szkole podstawowej nie pozostawiała mi
wiele czasu na sprawy niezwiązane bez-
pośrednio z moją działalnością zawo-
dową - w tym także na modlitwę. Tego
dnia, po dziewięciu godzinach spędzo-
nych w szkole, wsiadłam do samocho-
du, czując się jak objuczony muł - z kil-
koma torbami w ręku i pełną prac do
sprawdzania torbą na kółkach. Wy-
jeżdżając z parkingu, próbowałam od-
wrócić myśli od spraw szkolnych, kie-
rując je ku obowiązkom domowym.
Nawet rozbrzmiewająca w samochodzie
muzyka Bacha nie była w stanie obni-
żyć poziomu stresu spowodowanego
przez korki na drodze i codzienne troski.

Gdy dojeżdżałam do domu, moje
myśli podążyły w stronę obiadu. Za-
stanawiałam się, czy odgrzać zapie-
kankę, czy przyrządzić mięso i ziem-
niaki, z czego mój mąż na pewno był-
by zadowolony. Czułam też, że jeśli
odłożę pozostałe obowiązki domowe
- pranie, sprzątanie, odkurzanie dy-
wanów - na sobotę rano, zajmą mi one
cały weekend. A jeśli nawet sobie
z nimi poradzę, to w kolejce czekały
cierpliwie moje szkolne torby. Sama
ich obecność była dla mnie wyrzutem
sumienia, gdy położyłam się na kilka
minut po powrocie do domu. Do tego
przez cały czas prześladowały mnie
słowa z plakatu, mówiące o potrze-
bie zatrzymania się przed Panem.

Jak mieli znajdować spokojne
chwile ludzie wychowujący dzieci,
skoro ja, której dzieci wyprowadziły
się już z domu, nie mogłam wygospo-
darować czasu na modlitwę? Moje
życie wypełniały rozmaite zobowią-
zania i obowiązki. Zastanawiając się
nad tym, przypomniałam sobie stare
powiedzenie: „Zawsze znajdziesz
czas na to, na czym ci zależy”. Z pew-
nością Bóg zasługiwał na to, by po-

W CISZY PRZED BOGIEM
Zmieniłam swój plan dnia, by spotkać Boga na modlitwie

Zatrzymajcie się i wiedzcie, że Ja jestem Bogiem! (Ps 46,1;)

Plakat z tym wersetem wydał mi się właściwą inspiracją dla grupy szóstoklasistów, których niebawem miałam
zacząć uczyć. Przedstawiał on dziecko odpoczywające na plaży w cieple letniego słońca. Chłopczyk leżał pod pla-
żowym parasolem w paski na tle chłodnego błękitu morza. „To na pewno przyciągnie uwagę nastolatków” - pomy-
ślałam. Obraz i słowa powracały do mnie przez cały dzień, jednak zamiast budzić poczucie spokoju, sprawiały, że
czułam się nieswojo. Kojący obraz plaży w niczym nie przypominał mojego chaotycznego życia!

święcić Mu czas - ale jak miałam go
znaleźć?

DWADZIEŚCIA MINUT
Z BOGIEM
Przejrzałam swój terminarz, ma-

jąc nadzieję, że znajdę jakaś wolną
chwilę na trwanie przed Bogiem. Lu-
biłam spędzać czas z moimi ucznia-
mi, ale w szkole jedno zajęcie goniło
drugie, nie pozostawiając mi chwili
przerwy. Podobnie było w domu. Zro-
zumiałam, że jeśli nie podejmę świa-
domego wysiłku, by się zatrzymać -
choćby na dwadzieścia minut - to ni-
gdy nie będę miała wolnej chwili na
modlitwę. Najlepszy wydawał mi się
czas zaraz po powrocie do domu, kie-
dy czułam się najbardziej wyczerpa-
na i naprawdę potrzebowałam kon-
taktu z Bogiem.

Problem polegał jednak na tym,
że był to czas, w którym mój mąż
zwykle opowiadał mi o swoim dniu.

Pewnego wieczora zdobyłam się
na odwagę, by porozmawiać o tym z
mężem. „Wiesz, że ostatnio coraz
częściej mówisz mi, że po powrocie
do domu mam zły humor i nie słu-
cham tego, co do mnie mówisz”. Spoj-
rzał na mnie nieufnie, ale ja brnęłam
dalej. „No więc przemyślałam to
i mam pewien pomysł”. Zapropono-
wałam, że po powrocie do domu będę
szła na dwadzieścia minut do sypial-
ni, żeby się spokojnie pomodlić. „Po-
trzebuję odseparować się na trochę,
żeby oderwać się od spraw szkolnych.
To pomoże mi uważniej cię słuchać
i obniży ciśnienie krwi”.

Ku mojemu zaskoczeniu mąż nie
miał żadnych obiekcji. „Dobry po-
mysł - stwierdził. A ja będę miał czas
przeczytać gazetę. Obojgu nam przy-
da się chwila wyciszenia”. Z dużym
poczuciem ulgi zaczęłam wcielać w
życie swój plan.

PRZESTRZEŃ DLA BOGA
Na początku przeczytanie frag-

mentu Pisma Świętego czy lektury
duchowej, a następnie trwanie w ci-
szy było dla mnie wyzwaniem. Stop-
niowo jednak nauczyłam się odsuwać
niespokojne myśli, aby zrobić miej-
sce dla Boga. Czasami miałam poczu-
cie, że nie robię tego, jak należy.
Wciąż przeszkadzały mi niechciane
myśli. Potem uświadomiłam sobie, że
jest to normalne i przestałam się przej-
mować.

W czasie gdy zaczynałam modlić
się w ten sposób, martwił mnie pe-
wien problem w naszej rodzinie. Za-
uważyłam jednak, że zasiadając do
modlitwy, byłam w stanie odsunąć od
siebie tę troskę i cieszyć się pokojem,
który mógł płynąć jedynie z obecno-
ści Boga. Powoli Bóg zaczął uświa-
damiać mi - często poprzez całkowi-
cie przypadkowo dobierane czytanie
duchowe - jak bardzo próbuję sama
kontrolować sytuację, zamiast Mu ją
powierzyć.

To zadziwiające, jak szybko prze-
stałam być kłębkiem nerwów i zaczę-
łam żyć spokojniej. Uspokoił się mój
oddech. Lepiej spałam. Potrafiłam
logiczniej myśleć i radzić sobie w sy-
tuacjach napięcia z mądrością, która
wprawiała w konsternację mnie samą.
„Skąd mi to przyszło do głowy?” -
zastanawiałam się. Wreszcie uświa-
domiłam sobie, że to Duch Święty
działa we mnie, kiedy spędzam czas
odpoczywając w obecności Boga. Ja
oddawałam Panu swój czas, a On
mnie przemieniał.

GŁĘBOKI POKÓJ
Nikt prócz mnie nie zauważył

tych zmian. Życie też nie stało się
łatwiejsze, jednak trudności w szkole
czy napięcia rodzinne przestały wpę-
dzać mnie w poczucie beznadziei.
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Rzym, rok 49 po Chrystu-
sie. W małym miasteczku nad
wynajętym warsztatem siedzi
w przyćmionym świetle para
żydowskich małżonków. Na
ich twarzach maluje się wy-
raz powagi. Oboje są chrze-
ścijanami, którzy - jak wielu
innych nawróconych w mie-
ście - opowiadali o Jezusie
i Jego nauce w swojej syna-
godze. Ponieważ wywoływa-
ło to poważne zamieszanie
wśród Żydów, cesarz Klau-
diusz wydal edykt nakazują-
cy wszystkim Żydom opusz-
czenie Rzymu. Wieść o tym
sprawiła, że małżonkom za-
walił się świat.

- I co teraz będzie, Akwi-
lo? - pyta cicho kobieta swego męża.

- Nie wiem - odpowiada mężczy-
zna. - Trzeba będzie wszystko zosta-
wić i zacząć od nowa.

Urywa nagle. Chociaż oboje spę-
dzali długie godziny przy warsztacie,
ledwo byli w stanie się utrzymać.
Przez otwarte okno dobiegają dźwię-
ki gęsto zaludnionej dzielnicy. Szcze-
kają psy, plącze dziecko, obnośni han-
dlarze zachwalają swoje towary, ko-
tlarz uderza młotkiem.

- Mimo wszystko - ciągnie Akwi-
la - nie żałuję niczego. Przecież nie
mogliśmy nie mówić o Jezusie i o tym,
co On dla nas uczynił.

- Będzie dobrze - uśmiecha się
Pryscylla - mamy siebie nawzajem.
Możemy pracować. Kto wie? Może
Bóg ma w tym jakiś swój plan?

- Masz rację - stwierdza Akwila,
biorąc ją za rękę. - Poprośmy o pro-
wadzenie Ducha Świętego.

DWOJE IMIGRANTÓW
I MISJONARZ
Być może taką właśnie rozmowę

odbyli przed spakowaniem dobytku
i wyprowadzką z Rzymu Pryscylla
i Akwila, chrześcijanie żydowskiego
pochodzenia, którzy stali się bliskimi
przyjaciółmi i współpracownikami
św. Pawła. Wiemy z całą pewnością,
że osiedlili się oni w Koryncie (Dz

MAŁŻONKOWIE Z AUREOLĄ
Misyjna służba Pryscylii i Akwili

18,1). Aby tam dotrzeć, odbyli długą
podróż: niemal 600 kilometrów pie-
szo, a następnie drogą morską przez
Adriatyk i wzdłuż wybrzeży Grecji.
Dlaczego właśnie Korynt? Miasto
było znanym ośrodkiem handlowym,
gdzie przybywali zamożni kupcy i na-
bywcy - małżonkowie spodziewali się
więc, że znajdą tu zbyt dla wytwa-
rzanych i reperowanych przez siebie
namiotów oraz innych artykułów ze
skóry i płótna.

Niezależnie od motywacji z pew-
nością byli prowadzeni przez Ducha
Świętego, gdyż wkrótce u ich drzwi
pojawił się Apostoł Paweł. Przybył on
do Koryntu, jak wyznał później,
„z wielkim drżeniem”, po nieudanej
podróży misyjnej do Aten i niemal cu-
downym uniknięciu śmierci z rąk roz-
juszonego tłumu w trzech innych mia-
stach greckich (1 Kor 2,3; Dz 16-17).
Paweł potrzebował przyjaciół i zna-
lazł ich w osobach Pryscylli (zwanej
też Pryską) i Akwili. Ponieważ on tak-
że znał się na wyrobie namiotów,
przyjęli go do warsztatu. Dali mu też
miejsce w swoim domu, a nadto
w swoich sercach (Dz 18,2-3).

Paweł z kolei wciągnął małżon-
ków w swoją pracę apostolską, dając
ich miłości nowy impuls. Możemy
sobie wyobrazić, jak rozwijała się ich
współpraca, gdy razem kroili i zszy-

wali skóry w warsztacie,
rozmawiając o Jezusie i Jego
przesłaniu oraz dzieląc się
swoją wiarą ze wszystkimi,
którzy do nich przychodzili.
Tak narodziło się owocne
partnerstwo.

WSPÓLNA MISJA
Kiedy półtora roku później

Paweł przeniósł się do Efezu, du-
żego miasta na zachodnim wy-
brzeżu Turcji, Pryscylla i Akwila
spakowali swoje igły, nożyce i nici,
by wyruszyć za nim.

Praca misyjna u boku Paw-
ła najprawdopodobniej wnio-
sła w życie małżonków radość
i poczucie celu. Wymagała ona
jednak także poświęcenia - nie

tylko dlatego, że oznaczała przepro-
wadzkę do kolejnego obcego miasta,
ale również dlatego, że Paweł często
wyjeżdżał ewangelizować w innych
miejscach, pozostawiając Pryscyllę
i Akwilę samych w Efezie. Wydaje się,
że ich dom stanowił dla Pawła pewne-
go rodzaju bazę, do której chętnie po-
wracał (Dz 18,11.18; 19,1.8-10).

Czerpiąc siły z miłości do Jezusa
i siebie nawzajem, małżonkowie dziel-
nie pokonywali życiowe przeszkody.
Ponownie otworzyli swój warsztat,
ewangelizowali napotkanych ludzi,
a ich dom stał się miejscem modlitwy,
nauczania i sprawowania Wieczerzy
Pańskiej. Biblista Jerome Murphy-
O'Connor tak wyobraża sobie radość
Pawła z powodu ich posługi, gdy po-
wrócił on do Efezu w towarzystwie
Tymoteusza: „Mogli pójść prosto do
domu, w którym czekało ich gościn-
ne przyjęcie (...) Zamiast szukać pra-
cy i kwatery, Paweł miał zapewnione
zajęcie, łóżko do spania i wikt. Cze-
kała też na niego wspólnota, gotowa
z uwagą słuchać jego nauczania”.

Efez nie był ostatnim miejscem
pobytu Pryscylli i Akwili. Wkrótce po
śmierci Klaudiusza, która nastąpiła w
54 roku, powrócili do Rzymu, gdzie
znów użyczyli swego domu wspólno-
cie Kościoła (Rz 16,5). Jakiś czas
później wrócili do Efezu, pomagając
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w tworzeniu tamtejszej wspól-
noty (2 Tm 4,19). Niewyklu-
czone też, że jest to niepełna
lista ich podróży!

ŚWIĘTE
MAŁŻEŃSTWO
W opowieści o historii tej

pary jest sporo luk, toteż wielu
rzeczy możemy się jedynie do-
myślać. Jak się poznali? Jak dłu-
go byli już małżeństwem, gdy
spotkali Pawła? Czy mieli dzie-
ci? Kiedy zostali zewangelizo-
wani? Większość uczonych są-
dzi, że w Rzymie lub wcześniej,
jeszcze przed spotkaniem z Pawłem.
Czy ich sytuacja finansowa była sta-
bilna, czy niepewna? Niektóre
wzmianki wskazywałyby raczej na to
drugie. Czy w ich domu mieszkali tak-
że inni krewni? Do jakich sytuacji na-
wiązywał Św. Paweł, pisząc, że „nad-
stawili karku” (Rz 16,4) za jego życie?

Choć ich portret jest częściowo za-
mglony, już z tych skąpych wiadomo-
ści, jakimi dysponujemy, wyłania się
zdolna, energiczna para, która w cen-
trum życia postawiła Jezusa i była w
stanie pójść za Nim wszędzie. Może-
my też wyróżnić kilka ich cech, które
szczególnie przemawiają do nas dzisiaj.
Najważniejsze jest to, co choć oczywi-
ste, często uchodzi naszej uwagi: Pry-
scylla i Akwila byli małżeństwem!

Oczywiście także i inni towarzy-
sze Pawła żyli w małżeństwie, jednak
ich żony nie pojawiają się na kartach
Pisma Świętego. Natomiast Pryscylla
i Akwila zawsze są wymieniani razem,
co sugeruje, że ich służba była oparta
na silnej więzi małżeńskiej. Jako mąż
i żona, pomagali sobie nawzajem na
drodze do świętości. Ich małżeństwo
okazało się bardzo owocne - dzięki
niemu wielu ludzi odnalazło nowe
życie w Chrystusie.

W ciągu wieków Kościół kanoni-
zował pokaźną liczbę osób żyjących
w małżeństwie. Wiele z nich zdobyło
swoją koronę, cierpliwie znosząc krzyż
przykrego dla nich współmałżonka.
Inne po owdowieniu obrały drogę życia
zakonnego czy kapłaństwa i czczone
są głównie jako wzory świętości w
życiu konsekrowanym. Pryscylla i
Akwila są parą, która osiągnęła świę-
tość razem, nie pomimo powołania do
małżeństwa, ale właśnie dzięki niemu.

W MOCY DUCHA
Przykład wspólnej służby Pryscylli

i Akwili wiąże się także z kwestią cha-
ryzmatów. Są to duchowe dary i łaski
udzielane przez Ducha Świętego każ-
demu chrześcijaninowi w celu budowa-
nia Kościoła i zaspokajania potrzeb
wspólnoty (Rz 12; 1 Kor 12-13; Ef 4).

Dla przykładu charyzmaty Pawła
- na przykład dar przemawiania
z mocą, któremu towarzyszyły cuda,
takie jak uzdrowienia czy wskrzesze-
nia z martwych - miały charakter nad-
zwyczajny. Natomiast charyzmaty
Pryscylli Akwili, choć także udziela-
ne przez Ducha, wyglądają bardziej
zwyczajnie. Pozostając na drugim
planie, bez fanfar i rozgłosu, budo-
wali oni wspólnotę Kościoła poprzez
swoje codzienne kontakty z ludźmi.

W Efezie spotykamy ich, gdy pod-
chodzą do uczonego, ale nie do końca
jeszcze skatechizowanego Apollosa po
jego wystąpieniu w synagodze, gdzie
mówił o Jezusie. Mogli popisać się
swoją głębszą znajomością rzeczy
i darem nauczania, wykazując mu pu-
blicznie niedostatek wiedzy. Zamiast
tego, nie wprowadzając Apollosa
w zakłopotanie ani nie popadając w
kompleksy z powodu jego inteligencji,
odwołali go na bok i „wyłożyli mu do-
kładnie drogę Bożą” (Dz 18,26).

Komentatorzy biblijni, poczynając
od Jana Chryzostoma, sugerują, że
aktywniejszą rolę w nauczaniu odgry-
wała Pryscylla, gdyż jej imię pojawia
się przed imieniem Akwili (co było
niezwykłe w społeczeństwie patriar-
chalnym i prawdopodobnie świadczy-
ło ojej dominującej roli). To jeszcze
bardziej wzmaga wrażenie harmonij-
nej współpracy tej pary zarówno w

życiu małżeńskim, jak i w ich
posłudze. Wspierali oni i umac-
niali dary innych osób, nie czu-
jąc się przez nie zagrożeni.

POKORNI
GOSPODARZE
Pryscylla i Akwila otrzymali

wiele darów, ale na czoło wysu-
wa się charyzmat gościnności.
Ich dom był skromny - archeolo-
dzy twierdzą, że wymiary typo-
wego mieszkania z warsztatem
to mniej więcej 4 na 7 metrów.
Jednak w Koryncie, Efezie
i Rzymie para małżonków hoj-

nie dawała innym wszystko, co posia-
dała - żywność, dach nad głową, pra-
cę i życzliwość, pomagając im kroczyć
za Jezusem w pogańskim świecie
(1 Kor 16,19; Rz 16,5).

Zdaniem papieża Benedykta XVI
najważniejsze w ich gościnności było
stworzenie miejsca, gdzie chrześcija-
nie mogli zbierać się na „słuchanie
słowa Bożego i celebrację Euchary-
stii”. Zaznacza on, że dopiero dwa
wieki później pozwolono chrześcija-
nom wznosić w tym celu budynki
kościelne. Jednak w domach wierzą-
cych, takich jak Pryscylla i Akwila,
„możemy zobaczyć narodziny rzeczy-
wistości Kościoła”.

Pryscylla i Akwila poświęcili swo-
je życie małżeńskie służbie tworzą-
cego się Kościoła. Także dziś, gdy
Kościół staje wobec nowych wyzwań
i szans, zapotrzebowanie na małżeń-
stwa całkowicie oddane Jezusowi jest
ogromne. Gdyby Pryscylla i Akwila
mogli zwrócić się wprost do dzisiej-
szych małżeństw, powiedzieliby by
mniej więcej tyle: „Bóg obdarzył was
ważnym powołaniem i udzielił wam
wyjątkowych darów, abyście je mo-
gli wypełnić. Kościół was potrzebu-
je! Świat was potrzebuje! Idźcie
wspólnie za Jezusem, a On da wasze-
mu małżeństwu taką owocność, jakiej
się nigdy nie spodziewaliście”.

Louise Perrotta



8   Nasza Wspólnota

Dlaczego warto mieć nadzieję?
Jose Luis Martin Descalzo

Usunąłem cierń

Dzisiaj chcę wyspowiadać się
wam, moim czytelnikom. I powie-
dzieć, że właśnie usunąłem cierń, któ-
ry tkwił w moim sercu od ośmiu lat.
Zobaczycie sami. Pewnego wieczoru
- pamiętam do dziś - odwiedził mnie
przyjaciel. Przyniósł świeżo opubli-
kowaną książkę, którą częściowo już
przeczytałem. Przeczytałem z bólem,
gdyż poruszał w niej tematy bardzo
mi drogie, a ja nie zgadzałem się
z jego rozwiązaniami i wnioskami,
chociaż i owszem, z radykalną miło-
ścią obecną w tle. Lecz owego wie-
czoru zachowałem się jak kretyn.

Przyszedł taki szczęśliwy - jak
zwykle autor po wydaniu książki.
A ja, nie wspominając ani słowem
o wielu rzeczach, które mi się podo-
bały, wylałem na niego kubeł zimnej
wody z wszystkim, co uznałem za
niesłuszne. A co najgorsze, wyrazi-
łem moją opinię szorstko i okrutnie,
zaprawiając ją szczodrze octem.
Chciałbym myśleć, że to z powodu
zmęczenia, ale obawiam się, że cho-
dziło raczej o bicz nieprzejednania.

Tak czy owak, po powrocie do
domu byłem zawstydzony i wściekły
na siebie, czując, że skrzywdziłem
mojego przyjaciela i w dodatku nie-
słusznie. Powinienem - myślałem -
przeprosić go jakoś. Ale, po części
z powodu dumy, po części dlatego,
że wydawało mi się nieco śmieszne
pisanie tylko w tym celu, postanowi-
łem poczekać „aż nadarzy się okazja”
i odłożyłem tę sprawę na później.

Mijał miesiąc za miesiącem i za
każdym razem, gdy napotykałem
w gazetach nazwisko mojego przyja-
ciela, czułem cierń w sercu i pona-
wiałem wewnętrzną obietnicę napisa-
nia do niego. Ale zawsze znajdywa-
łem jakieś wytłumaczenie, jakiś po-
wód, by odłożyć to na później.

Cierń na szczęście tkwił tam na-
dal. Nareszcie kilka tygodni temu
nadarzyła się sprzyjająca okazja i na-
pisałem do mojego przyjaciela, jak
bardzo jeszcze mi wstyd za ten wie-
czór sprzed lat.

I wiecie co? On także czuł w ser-
cu dawny ból. On także myślał o tym

od ośmiu lat i czekał na mój pojed-
nawczy list. Odczułem ogromną ulgę
pozbywając się tego ciernia. I sądząc
po tonie jego listu, on także czuje się
lepiej przebaczywszy mi. Bo nie
wiem, co jest piękniejsze: przebaczać
czy otrzymywać przebaczenie.
Zwłaszcza kiedy ktoś robi to z taką
naturalną szczerością, jak mój przy-
jaciel wobec mnie.

U Boga z Ewangelii najbardziej
zawsze podobała mi nieskończona zdol-
ność przebaczania i fakt, że czyni to -
przypomnijcie sobie przypowieść
o synu marnotrawnym – z taką rado-
ścią, że sprawia wrażenie, jakby nie wy-
baczał, lecz sam otrzymywał prezent.

Całkiem niedawno wielki chrześci-
jański humorysta Jose Luis Cortes na-
rysował obrazek, na którym aniołek
pyta Pana Boga: „A ty, który nigdy nie
sypiasz, który żyjesz od zawsze, nigdy
się nie nudzisz? Co robisz przez cały
czas?” Na co Pan Bóg brodaty i dobro-
duszny odpowiada: „Ja... wybaczam”.
Dokładnie! Głównym zajęciem Pana
Boga jest wybaczanie. Jego rzemiosło
to rozumienie, puszczanie oka do nas,
jego dzieci, kiedy uczynimy kolejne
głupstwo i przytulanie nas, jak gdyby
nigdy nic, oczywiście pod warunkiem,
że znajdzie w swoich głuptasach
szczyptę miłości do siebie.

Dlatego właśnie nigdy nie rozu-
miałem księży gromiących ludzi, któ-
rzy im się spowiadają. Jezus gromił
tylko jeden rodzaj grzeszników: hipo-
krytów. Dla pozostałych miał sto ton
miłości na każdy gram wyrzutów.
Wydaje mi się, że zasiadając w konfe-
sjonale, nie reprezentujemy Boga mści-
wego i ortodoksyjnego lecz ojcowskie-

go. A wiadomo, jak sądzą ojcowie.
Rozumiem, rzecz jasna, że ksiądz ma
prawo do złego humoru, na przykład
jeśli boli go brzuch. Ale nie uważam,
żeby najlepszym miejscem do upustu
złości była akurat głowa penitenta.

Tym bardziej, że rola przedstawi-
ciela przebaczenia jest taka piękna.
Chciałbym móc opowiedzieć, jak bar-
dzo pomogli mi niektórzy spowiada-
jący się; jak ich szczere łzy oczysz-
czały nie tylko ich samych, lecz tak-
że i mnie; jak w żadnym innym miej-
scu, poza konfesjonałem, nie nauczy-
łem się takiego braterstwa odbywa-
jąc, że ja sam potrzebuję tyle samo
wybaczenia co oni. I muszę wyznać,
że jeśli boli mnie, że katolicy nie cenią
już tak bardzo sakramentu pokuty, to
bynajmniej nie dlatego, że żałuję utra-
ty przez Kościół rządu dusz, lecz dla-
tego, że sądzę, iż odrzucanie piękna
przyjęcia wybaczenia z rąk innych
ludzi jest zubożeniem ludzkości.

Pamiętam, że w latach młodzień-
czego nieprzejednania i purytanizmu
nie mogłem strawić zdania z Ewan-
gelii o tym, że w niebie bardziej cieszą
się z jednego nawróconego grzeszni-
ka niż z dziewięćdziesięciu dziewię-
ciu sprawiedliwych, którzy nimi po-
zostają. Wydawało to mi się niespra-
wiedliwe. Nie rozumiałem tych pre-
ferencji Pana Boga. Nieco później
odkryłem ironię, z jaką Jezus używał
słowa „sprawiedliwi” w odniesieniu do
„tych, którzy uważają się za sprawie-
dliwych”. Bo ściśle rzecz biorąc ludz-
kość nie dzieli się na sprawiedliwych
i grzeszników lecz na grzeszników,
którzy uznają się za takich, i na grzesz-
ników, którzy uważają się za sprawie-
dliwych. Rację miał pisarz, który
mówił: „Ja nie znam serca bandyty, ale
znam serce kogoś, kto uważa się za
sprawiedliwego - moje serce - i zapew-
niam was, że jest straszne”. Tylko
z wyżyn wielkiej pychy można przejść
na pagórek przekonania o własnej do-
broci. Pychy bądź ślepoty.

Chciałbym być orłem, to nie ule-
ga wątpliwości. Ale chwilowo czuję się
nieźle jako kura w ludzkim kurniku.
Nie tracąc nadziei, że pewnego dnia -
prawdopodobnie dopiero po mojej
śmierci - ktoś nauczy mnie latać.
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Nie chcę, nie chcę! - skrzeczał.
Henry, ubrany w swój dżersej

z emblematem hokeistów z klubu Red
Wings, spoglądał gniewnie spod ku-
chennego stołu. Jego rozczochrane
blond włosy sterczały we wszystkich
sześciu kierunkach; broda wysoko,
harda mina i twarz sześciolatka za-
krzepła w maskę buntownika.

Proszę cię, kochanie - przemówi-
ła do niego Pauline błagalnym tonem.
- Mamusia chce porozmawiać ze swo-
im przyjacielem. Idź na dwór i po-
baw się z Zachem.

Henry musiał chyba stwierdzić, że
nie wyraził się dostatecznie jasno.
Zaczął uderzać w stół swą krótkofa-
lówką.

- Nie, nie, nie! - wrzeszczał.
- Chyba będziesz musiał wyjść

- powiedziała Pauline, ale nie do Hen-
ry'ego. Mówiła do mnie. - Przykro mi.
Jest zazdrosny i nie uspokoi się, kie-
dy tu jesteś.

To nie wróżyło niczego dobrego.
Pauline i ja właśnie znów się zeszli-
śmy po osiemnastu latach rozłąki.
Kiedyś pół-żartem, pół-serio rozwa-
żaliśmy małżeństwo, ale wycofałem
się, cierpiąc wówczas na chroniczną
niezdolność do określenia się. Pauli-
ne wyszła za kogoś innego, ale roz-
wiodła się po dziesięciu latach. Gdy
tylko się dowiedziałem, że jest sama,
zadzwoniłem do niej. Jednym z pierw-
szych pytań Pauline było, czy jestem
żonaty. Kiedy odpowiedziałem jej, że
nie, ona powiedziała, że też jest sama.

- Mam tylko Henry'ego.
A kto to jest Henry?
- Mój sześcioletni maluch. Moje

oczko w głowie.
I to był problem. Miałem reputa-

cję faceta, który nie najlepiej radzi
sobie z dziećmi. Tak więc kiedy za-
dzwoniłem do brata w Denver, żeby
przekazać mu nowiny o Pauline i jej
synu, zaśmiał się.

- Ileż to razy powtarzałeś, że nie
mógłbyś mieszkać w jednym domu
z dzieckiem? - zapytał.

- Wiem, wiem - odpowiedziałem
mu - ale zależy mi na jego matce
i przecież mogłem się mylić.

Kochać Henry’ego

- A może i nie -
rzekł jeszcze, zanim
skończyliśmy rozmowę.

Z początku pomy-
ślałem sobie, że udo-
wodnię bratu, iż nie ma
racji. Miłość do Pauli-
ne była czymś łatwym
i naturalnym - od razu
wróciliśmy do zacho-
wań ze starych czasów.
Jakżeż pokochanie
Henry'ego mogłoby być
trudniejsze? A kiedy
Pauline powiedziała mi
jeszcze, że Henry uro-
dził się jedenastego kwietnia, tak jak ja,
moje nadzieje zostały potwierdzone. To
oczywiste, że będę kochał jej syna, uro-
dzonego tego samego dnia co ja!

Grymaśne powitanie mnie przez
Henry'ego rozwiało te nadzieje i nie-
pokój, który maluch odczuwał
w moim towarzystwie, nie był wcale
mniejszy od moich odczuć względem
niego. Nie potrafiłem go kontrolować,
a jego piskliwy głosik drażnił mnie.

Każde nasze spotkanie dostarcza-
ło nowych dowodów na to, że Henry
mnie nie akceptuje, i im dłużej go zna-
łem, tym mniej potrafiłem wyobrazić
sobie siebie jako jego ojca.

Mimo to miłość do Pauline mobili-
zowała mnie do wysiłku. Zaprosiłem
ją razem z Henrym do siebie na kola-
cję, na którą przygotowałem moją spe-
cjalność: krem z cukinii z podawany-
mi na osobnym talerzu szparagami.
Myślałem, że może to zainicjuje jakąś
szczególną więź pomiędzy nami. Gdy
tylko Pauline i Henry zobaczyli mój
kulinarny wyczyn, zaczęli coś sobie
szeptać na ucho. Kiedy skończyli, Pau-
line zwróciła się do mnie z szerokim
uśmiechem na twarzy:

- Nie za dużo wiesz o dzieciach, co?
- A co? - odparłem obronnym

tonem.
- Nie ma na tej Ziemi dzieciaka,

który zjadłby coś takiego.
Zrobiła inspekcję moich szafek,

wynalazła kartonik płatków śniada-
niowych i usadziła Henry'ego przed
telewizorem. I to by było na tyle w

temacie „szczegól-
nej więzi”.

Niedługo po-
tem, pewnego wie-
czoru siedziałem na
kanapie w mieszka-
niu Pauline, kiedy
podszedł do mnie
Heniy i usiadł obok
na kanapie.

- Mama po-
wiedziała, że byłeś
kiedyś żołnierzem
- odezwał się ni
z gruszki, ni z pie-
truszki.

- Byłem w obronie przeciwlot-
niczej - powiedziałem mu. - Chłopa-
ki strzelali rakietami w samoloty prze-
ciwnika.

- Miałeś karabin?
- M-14. Na szkoleniu.
Nie powiedziałem mu, że prawie

przez cały czas służby w armii byłem
pisarzem.

- Wszyscy inni chłopacy w blo-
ku mają karabiny, ale mama nie chce
mi kupić - pożalił się.

- No nie, powinieneś mieć kara-
bin! - oświadczyłem mu, choć nie
miałem do tego absolutnie żadnego
prawa. Rozpaczliwie chwytałem się
każdej sposobności, byle tylko wkraść
się w łaski małego.

Henry nie posiadał się z radości.
Pauline była wściekła.

- Obiecałeś mu coś, czego nie
będziesz mógł mu dać - rzuciła oskar-
życielskim tonem, zagłuszana błaga-
niami Henry'ego:

- Proszę, mamo, proszę!
I tak udało mi się zrazić do siebie

zarówno matkę, jak i dziecko.
Z upływem kolejnych tygodni

moje notowania u Henry'ego podle-
gały szaleńczym wahaniom. Na pik-
nikach rodzinnych, na których poja-
wialiśmy się razem, wydawał się bar-
dzo zadowolony z tego, że mogę star-
tować z nim w jednym zespole w ta-
kich dyscyplinach jak wyścigi w pa-
rach. Ale gdy chwytaliśmy się z Pau-
line za ręce na spacerze, wbiegał po-
między nas i nas rozdzielał. Najwy-

Rączka dziecka w twojej dłoni - jakąż czułość i potęgę w tobie budzi.
W mgnieniu oka stajesz się kamieniem probierczym mądrości i siły.

Marjorie Holmes
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raźniej nie chciał, byśmy byli ze sobą,
ale Pauline powiedziała:

- Musi cię lubić. W każdym ra-
zie nie wjeżdża w ciebie rowerem, jak
to robił z moim ostatnim facetem.

No cóż, w końcu to jakiś pomyślny
znak. Mimo to w dalszym ciągu czu-
łem się nieswojo z Henrym i to nie tyl-
ko z jego powodu. Nasza niechęć do
zaakceptowania się nawzajem była obo-
pólna, a porażkę potęgowało jeszcze to,
że z Pauline układało nam się bardzo
dobrze. Rozmawialiśmy już o małżeń-
stwie. Ale jaki będzie ze mnie ojciec?

Pewnego wieczoru po kolacji Pau-
line mnie zaskoczyła.

- Henry pytał mnie, jak ma na
ciebie wołać, kiedy się pobierzemy -
powiedziała cicho. - Zapytałam go,
czy chciałby mówić ci po imieniu.
Powiedział, że chce mówić do ciebie
„tata”, ale dopiero wtedy, gdy się po-
bierzemy.

Zrobiło mi się przyjemnie. Gdy-
bym tak tylko mógł się poczuć jak
„tata”.

Kilka dni później szedłem do su-
permarketu i po drodze zobaczyłem
bawiącego się na dworze Henry'ego.
On też mnie dostrzegł i spytał, czy
może się ze mną zabrać. Kroczył
dumnie przy moim boku, wtajemni-
czając mnie w sekrety przedszkolne-
go życia, a gdy doszliśmy do ruchli-
wego skrzyżowania, instynktownie
chwycił mnie za rękę. Naturalny od-
ruch - pomyślałem sobie. Dzieci szu-
kają w dorosłych poczucia bezpie-
czeństwa. Ale ten mały gest poruszył
bardzo głęboko we mnie coś, z czego
istnienia nie zdawałem sobie nawet
sprawy. Nagle pojąłem, jakim ogrom-
nym aktem wiary jest dla dziecka
wyciągnięcie do człowieka ręki. Czu-
łem jego malutką, szukającą oparcia
rączkę w mojej dłoni i jakimś sposo-

ODRZUCIĆ TO,
CO DAWNE
Jak już powiedziano wcześniej,

w wyniku pierwszego nawrócenia
poznajemy Jezusa i zaczynamy do-
świadczać łask płynących z przynależ-
ności do Jego Ciała, czyli Kościoła.
Poprzez nawrócenie i chrzest wchodzi-
my do królestwa Bożego i wiemy, że
niebo jest dla nas otwarte. Jednak
gdzieś w zakamarkach naszych wnętrz
wciąż kryją się postawy przeciwne
Bogu, które należy wyeliminować,
czyli - jak mawiał Św. Paweł - „zadać
im śmierć” (por. Kol 3,5). Te negatyw-
ne postawy mają moc nas więzić, wpę-
dzać w kolejne grzechy oraz oddzie-
lać od Jezusa i siebie nawzajem.

Stałe nawracanie się jest proce-
sem polegającym na utrwalaniu w

Niekończąca się uczta duszy
Dar stałego nawracania się

Wyobraź sobie, że zostałeś zaproszony na eleganckie przyjęcie. Z radością zakładasz swoje najlepsze ubra-
nie i udajesz się do sali bankietowej. Wchodząc, zauważasz dwa stoły. Na jednym z nich znajdują się wyborne
mięsa, świeże sałatki i kuszące desery, podane na wykwintnej porcelanie. Na drugim widzisz papierowe talerze
z podejrzanej jakości pizzą, obeschniętym kurczakiem i zwiędłą sałatą. Który z tych stołów byś wybrał?

Przykład ten stanowi dobry punkt wyjścia do rozważań nad tym, czym jest stałe nawracanie się. Dwa stoły
na przyjęciu obrazują tu dwa różne podejścia do życia chrześcijańskiego. Można odżywiać się pysznym zdro-
wym jedzeniem, ale można też zadowolić się pokarmem, który nie tylko nie ma smaku, ale może być wręcz
szkodliwy dla naszego zdrowia.

sobie nawyków prowadzących do
świętości, a wykorzenianiu tych, które
oddalają nas od Jezusa. W pierwszym
artykule odwołaliśmy się do przykła-
du starszego brata syna marnotraw-
nego. Teraz spróbujemy głębiej prze-
analizować postawę tego młodzieńca
i zobaczyć, czym dokładnie jest stałe
nawracanie się do Boga.

Podczas gdy młodszy syn opu-
ścił dom i zmarnotrawił pieniądze ojca
żyjąc grzesznie, starszy pozostał
z ojcem w domu. Był dobrym, po-
słusznym synem, ciężko pracował
i nigdy nie sprawiał kłopotów. Oka-
zało się jednak, że łatwo ulegał zło-
ści, zazdrości i egoizmowi - co stało
się jasne, gdy zobaczył, w jaki spo-
sób ojciec powitał powracającego do
domu młodszego brata.

Przypuśćmy na chwilę, że słowa
ojca wypowiedziane do starszego
syna trafiły na podatny grunt, że dzia-
łająca w nim łaska Boża otworzyła
mu oczy. Wtedy może powiedziałby
ojcu: „Wiem, że wszystko, co masz,
jest moje. Widzę, z jaką miłością przy-
jąłeś mojego brata. Wiem, że mnie
także kochasz. Przebacz mi, proszę,
moje zachowanie po jego powrocie.
Nie potrafiłem zapanować nad swoją
zazdrością i gniewem”.

Gdyby starszy syn rzeczywiście
wypowiedział takie słowa, byłoby to
znakiem coraz głębszego nawrócenia
dokonującego się w jego sercu, a prze-
bywanie w domu ojca stałoby się dla
niego źródłem jeszcze obfitszego bło-
gosławieństwa.

bem ta jego bezbronność poruszyła
we mnie ogromną falę nie znanych mi
zupełnie, ojcowskich uczuć. Henry
potrzebował ojca i chciał, żebym to
ja nim był. Nagle uświadomiłem so-
bie, że nie chcę nigdy zburzyć w nim
tej ufności. Po raz pierwszy pojąłem,
co znaczy miłość dziecka - i co zna-
czy kochać Henry'ego.

Dwa miesiące później Pauline i ja
pobraliśmy się, a Henry niósł nasze
obrączki do ślubu. I dopiero wów-
czas, gdy kroczyliśmy uroczyście
środkową nawą po ceremonii, Henry
podbiegł do mnie i objął moją nogę.
Patrząc w górę na mnie z wyrazem
akceptacji w oczach, powiedział:

- Cześć, tato!
- Cześć, synu! - odpowiedziałem

mu nieco chrapliwym głosem.

Terry L. Fairchild
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POTRZEBA ŚWIATŁA
Teoretycznie wszystkie decyzje

powinniśmy podejmować pod na-
tchnieniem Ducha, opierając się na
wskazaniach Pisma Świętego i na na-
uce Kościoła. W praktyce przy
podejmowaniu niektórych decyzji
wskazania te są w miarę proste do za-
stosowania, ale przy innych, bardziej
złożonych, kiedy sprawy nie przedsta-
wiają się w sposób czarno-biały, czę-
sto po prostu nie wiemy, jaki wybór
jest właściwy. Co więcej, zdarza się,
że opieramy się działaniu Ducha Świę-
tego, kiedy mniej lub bardziej świado-
mie, kierując się egoizmem, sprzeci-
wiamy się przynagleniom łaski.

W pierwszej z tych sytuacji pro-
ces stałego nawracania się zacho-
dzi niemal naturalnie. Jednak gdy
problemy są bardziej złożone, po-
trzebujemy więcej światła - ob-
jawienia przychodzącego wprost
od Boga lub rady zaufanej osoby
- czegoś, co pomogłoby nam zro-
zumieć, czy dane postępowanie
jest dobre, czy złe.

Kilka takich sytuacji znajdu-
jemy w życiu św. Piotra. Kiedy
Jezus oznajmił Apostołom, że udaje
się do Jerozolimy, gdzie zostanie
skazany na śmierć, Piotr upomniał
Go, mówiąc: „Panie, niech Cię Bóg bro-
ni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”
(Mt 16,22). Piotr był przekonany, że
chroni swego Mistrza, próbując Go od-
wieść od ewidentnie samobójczego pla-
nu. Jednak ku jego konsternacji Jezus
odpowiedział ostro: „Zejdź mi z oczu,
szatanie!” (Mt 16,23).

Po pewnym czasie Piotr prawdo-
podobnie zrozumiał, dlaczego Jezus
zareagował w ten sposób. Pojął, że
chociaż miał dobre intencje, to jego
interpretacja zamierzeń Jezusa była
całkowicie błędna. Mamy prawo
przypuszczać, że gdy Jezus wyjaśnił
Piotrowi, dlaczego jego słowa i myśli
były „szatańskie”, Piotr zrozumiał to
i zmienił zdanie. W rezultacie epizod
ten doprowadził Piotra do głębszego
nawrócenia, ponieważ zobaczył, że
jego słowa i intencje stoją w opozycji
do Bożego planu zbawienia.

Przykład jeszcze innej sytuacji -
kiedy wydaje się oczywiste, jak po-
winniśmy się zachować, a mimo to
postępujemy inaczej - widzimy pod-
czas Ostatniej Wieczerzy. Jezus wła-

śnie żegna się ze swoimi najbliższy-
mi przyjaciółmi, przygotowując ich
na swoją śmierć na krzyżu. Oni jed-
nak zamiast skupić się na tym, co do
nich mówi, smucić się czy lękać, co
byłoby naturalną reakcją na Jego sło-
wa, wdają się w spór o to, który
z nich jest największy (Łk 22,21-24).
Wiedzieli, jak poważna jest sytuacja,
mimo to ulegli pokusie pychy i sku-
pienia na sobie. Możemy się domy-
ślać, że z czasem i oni zrozumieli nie-
właściwość swego zachowania.

W Piśmie Świętym znajdujemy
mnóstwo przykładów stałego nawra-
cania się. Tomasz przestał wątpić.
Hiob otworzył oczy na wielkość
Boga. Izajasz doświadczył oczyszcze-

nia z grzechu. Piotr został umocnio-
ny w wierze po tym, jak trzykrotnie
zaparł się Jezusa. Jakub i Jan, „sy-
nowie gromu”, zrozumieli, że ich pra-
gnienie honorowych miejsc w króle-
stwie Bożym jest oznaką pychy. Mar-
ta nauczyła się przezwyciężać frustra-
cje w relacji ze swoją siostrą Marią.
Historie te ukazują, że Jezus chce
otwierać nam oczy i pomagać w uwol-
nieniu się od wszystkiego, co się Mu
sprzeciwia, abyśmy mogli coraz bar-
dziej przybliżać się do Niego.

ROZEZNAWAĆ I DZIAŁAĆ
Przykłady z Pisma Świętego są

bardzo przekonujące, jak jednak
mamy pogłębiać swoje własne nawró-
cenie? Wszystko zaczyna się od ro-
zeznania. Duch Święty uczy nas do-
strzegać to, co dobre w naszych my-
ślach i uczynkach, abyśmy mogli to
umacniać. Pomaga nam też zauwa-
żać to, co negatywne, co oddala nas
od Jezusa, abyśmy mogli to odrzucić.

Czasami Duch Święty bezpośred-
nio ukazuje nam, co w nas wymaga

przemiany. Może się to zdarzyć na
Mszy świętej, na modlitwie czy pod-
czas czytania Biblii. Ale równie dobrze
wtedy, gdy budzimy się wcześnie rano
z jasną myślą, jak powinniśmy postą-
pić w jakiejś trudnej sprawie. Aby nam
pomagać, Duch Święty może też po-
sługiwać się innymi ludźmi lub kon-
kretnymi wydarzeniami.

Niezależnie od sposobu działa-
nia Ducha Świętego, stałe nawraca-
nie się będzie bardziej skuteczne, je-
śli nabierzemy nawyku zastanawia-
nia się nad motywami, które nami kie-
rują - nad tym, dlaczego w danej sy-
tuacji zachowaliśmy się tak, a nie ina-
czej. Jakie okoliczności sprawiają, że
działamy w jedności z Jezusem, a ja-

kie prowokują nas do sprzeci-
wiania się Mu? Spróbujmy to
zrobić już dzisiaj. Zapytajmy
sami siebie, kiedy nasze zacho-
wanie było wyborem wspania-
łej uczty, a kiedy przetermino-
wanej pizzy?

Gdy dostrzegasz, że twoje
działania są dobre, podziękuj Je-
zusowi i postaraj się czynić tak
dalej. A jeśli dostrzeżesz w so-
bie coś negatywnego, proś Jezu-
sa o łaskę przezwyciężenia tej
skłonności i zastanów się, jakie

praktyczne kroki możesz podjąć, by
wykorzenić ją ze swego życia. Pamię-
taj też, że szatan wciąż krąży wokół
nas (1 P 5,8), szukając sposobów na-
kłonienia nas do bezmyślnego życia.
Próbuje też zawrócić nas z dobrej
drogi, byśmy znowu popadli w daw-
ne skłonności. Dlatego właśnie co-
dziennie prosimy Ojca o chleb po-
wszedni, o moc do walki z pokusami
i wybawienie od złego.

SZKOŁA CHRYSTUSA
Dopóki pielgrzymujemy na zie-

mi, nigdy nie zdołamy ukończyć szko-
ły Chrystusa. Zawsze znajdzie się
jakaś kolejna sfera życia, która wy-
myka nam się z rąk i wymaga nie-
ustannej uwagi. Nie zniechęcajmy się
jednak. Nasze życie nie polega na sa-
motnej walce z grzechem i dążeniu do
doskonałości. Choć czasem trudno
jest być chrześcijaninem, pamiętajmy,
że za każdym razem, gdy my czyni-
my krok w stronę Jezusa, On czyni
pięć kroków w naszą stronę.

     Słowo wśród nas Luty 2017
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Odawna wiedziałam, że chcę
zostać lekarką. Jednak na początku
ostatniej klasy szkoły średniej za-
szłam w ciążę. Ciągle żyłam moim
postanowieniem, ale wiedziałam, że
będzie to bardzo trudne zadanie. Wie-
le nastoletnich matek nawet nie koń-
czy szkoły średniej. A ja oprócz tego
myślałam jeszcze o przejściu przez
college, akademię medyczną i specja-
lizację!

Zaczęłam chodzić do liceum dla
nastoletnich matek. Pierwszego dnia
zapytałam nauczycielkę:

- Jak mam się zapisać do colle-
ge'u? Chcę być lekarką.

Z konsternacją na twarzy odpar-
ła mi:

- Kochanie, to szkoła czytania,
pisania i liczenia. Chcemy po prostu,
żebyś skończyła szkołę średnią.

Wychodząc z biura, powiedzia-
łam sobie, że i tak będę się ubiegać o
przyjęcie do college'u. Byłam bardzo
szczęśliwa, kiedy kilka miesięcy póź-
niej dostałam list z informacją, że
zostałam przyjęta na studia. Jonathan
miał wówczas dopiero trzy tygodnie,
a ja byłam bardzo podekscytowana,
mogąc realizować swoje marzenia.

Kiedy musiałam wybrać główny
kierunek studiów, mama powiedziała mi:

- Melanie, będzie ci naprawdę
ciężko chodzić do szkoły tak długo.
Musisz coś wymyślić, żebyś mogła
utrzymać Jonathana i siebie. Może
byś została pielęgniarką i później, kie-
dy będziesz starsza, wróciłabyś do
szkoły i została lekarką?

Ale odpowiedziałam jej:
- Pielęgniarstwo nie jest moim

marzeniem. Jest nim być lekarką.
Tymczasem wystąpię o stypendium
socjalne. Tak właśnie zrobię.

I potem mama już nigdy nie po-
ruszała tematu zmiany specjalizacji.

Pierwsze dwa lata college'u były
ciężkie. Pamiętam, jak padał śnieg,
a ja czekałam na autobus z synem na
ręku, z plecakiem, torbą z rzeczami
dla małego i spacerówką. Powtarza-
łam ten rytuał cztery razy dziennie -

PANI DOKTOR MAMA
Jedyny sposób odkrycia granic możliwości to wykroczyć nieco

poza nie i zapuścić się w sferę niemożliwego.
             Arthur Clarke

kiedy jechałam z synkiem do żłobka,
potem do szkoły, skąd jechałam go
odebrać i z powrotem ruszałam do
domu. Żyłam postanowieniem, że zre-
alizuję swoje marzenia.

Na pierwszym roku college'u
wypełniłam test, kwalifikujący do
ubiegania się o przyjęcie w college'ach
medycznych. Kiedy otrzymałam wy-
niki, poprosiłam jednego z profeso-
rów o radę, do których szkół powin-
nam złożyć papiery.

Hmm, nie powiedziałbym, aby
pani wyniki były szczególnie zachę-
cające. Na pani miejscu nie traciłbym
czasu i pieniędzy na ubieganie się do
szkół z górnej części tabeli.

Mimo to tam właśnie zdecydo-
wałam się złożyć papiery. Jak inaczej
będę wiedzieć, czy mam szansę do-
stać się do jednej z tych „szkół z gór-
nej części tabeli”?

Mój profesor nawet nie przy-
puszczał, że jeszcze będę studiować
na wydziale medycznym Uniwersyte-
tu Stanforda.

Cóż to za wspaniałe uczucie re-
alizować własne marzenia! Jestem
teraz studentką pierwszego roku me-
dycyny. Moje koleżanki i koledzy
z roku twierdzą, że trudno musi mi
być godzić studia medyczne z obo-
wiązkami samotnej matki. Rzeczywi-
ście, jest mi trudno, ale nie aż tak, jak
można by sądzić!

Pod wieczór - ciągle w moim zie-
lonym chirurgicznym kitlu, nieco po-
targana i bardzo znużona - idę do
przedszkola odebrać Jonathana.
Mimo że czuć ode mnie formaldehyd,
pędzi do mnie z otwartymi szeroko
ramionami i woła: „Cześć, mamo!” -
i natychmiast odzyskuję humor. Kie-
dy zostaję czasem w przedszkolu,
żeby przy czymś pomóc, słyszę, jak
dumnie woła do innych dzieci:

- A moja mamusia to chodzi do
akademii medycznej! Będzie leka-
rzem!

Pyta mnie, czy może wziąć do
przedszkola szkielet i pokazać go
dzieciom na zajęciach. W Halloween

chce być szkieletem. Mówi mi:
„Mamo, ja też muszę bardzo dużo się
uczyć, żeby zostać lekarzem”, po czym
rysuje coś na stole, przy którym się
uczę. A wieczorem, kiedy czasem nie
mam już sił, żeby czytać mu „pana
doktora Seussa”, Jonathan mówi:

- Nic nie szkodzi, mamo. To ja
przeczytam ci jakąś bajkę.

Jonathan i ja dorastaliśmy razem.
Razem przeszliśmy przez liceum,
ząbkowanie, dziecięce humory, pierw-
sze słowa, pierwsze kroki i college.
I bez wątpienia damy też sobie radę
na akademii medycznej, w szkole pod-
stawowej i na specjalizacji. Często
ludzie mnie pytają:

- Co ci daje tyle siły?
Odpowiadam:
- Pochwały mojego syna.

Melanie M. Watkins
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Zdarzyło ci się kiedyś, że babcia
umówiła cię na randkę w ciemno? Bo
mojej przyjaciółce Annie tak.

Zadzwonił bratanek partnera bry-
dżowego jej babki. Przyjechał do mia-
sta i pytał, czy Annie zgodziłaby się
pójść z nim na kolację? Przyjęła pro-
pozycję i pogodziła się z perspektywą
nudnego wieczoru - nudnego do cza-
su, gdy do jej drzwi zapuka jej Ro-
meo. Bo był to super-przystojniak, i
to z możliwościami. Gość mógłby
sobie dostatnio żyć z pozowania do
zdjęć na okładki magazynów - wzię-
liby go nawet bez tego porszaka.

Babcia zdecydowanie zasłużyła
sobie na list dziękczynny.

Tyle tylko, że facet prowadził za
szybko i za każdym razem, gdy zmie-
niał bieg, trącał dłonią jej kolano...
ale w końcu w samochodzie było bar-
dzo ciasno i nic nie można było pora-
dzić na to, że kiedy brali ostre zakrę-
ty, jego łokieć ciągle napierał na jej
łokieć, prawda? Kiedy zaparkowali,
jego dłoń jakoś tak opadła na jej
nogę... i tak pozostała, ale błyska-
wiczny uśmiech i niewinne zdanie:
„Mam nadzieję, że lubisz włoską
kuchnię” przynajmniej w połowie
przekonały ją, iż był to wypadek.

Włoska kuchnia? Tak. Okolicz-
ny „dom spaghetti”? Nie. To było
wykwintne miejsce. Uśmiechnięty
maitre d'hótel o imieniu Luigi. Uni-
żeni kelnerzy w białych frakach
i z muszkami pod szyją. W tle Verdi.
Przyciemnione światło. Storczyki
w srebrnych wazonach. Wykrochma-
lony len. I czarujący mężczyzna, któ-
ry tyleż mówił, ile słuchał. Zamówił
po włosku i opowiadał jej wyborne
historyjki, a ona śmiała się, jedząc ra-
violi z mięsa kraba oraz sącząc po-
woli rascati. Wszystko pięknie i ład-
nie, ale gdy zamówił do cielęciny
drugą butelkę wina, Annie zaczęła się
martwić o to, jak pojadą z powrotem.
Do czasu, gdy Romeo napomknął, że
zatrzymał się... tuż obok. W porząd-
ku, on sobie pójdzie na piechotę, a ona
złapie taksówkę i zapłaci z awaryj-
nych pieniędzy, które miała schowa-
ne w torebce.

- To dobry hotel - powiedział
z pewnością w głosie. - Mam podwój-
ny pokój. Z królewskim łóżkiem
i wanną z masażem wodnym.

Biedna Annie niemal zadławiła się

RANDKA Z NIESPODZIANKĄ

saltimboccą.
- To dopiero.
To była najlepsza odpowiedź, na

jaką mogła się zdobyć z oczyma peł-
nymi łez.

- Spodoba ci się.
Miała inne zdanie.
- Muszę wracać.
Nie było to do końca kłamstwem -

czekały na nią jej koleżanki z pokoju.
- Och, daj spokój!
Nieco zaniepokoił ją przebłysk

gniewu w jego oczach, gdy powtórzy-
ła mu swą odmowę, ale on tylko się
uśmiechnął i wzruszył ramionami.

- Skoro nie mogę cię przekonać,
to lepiej zamówmy coś na deser.

Wybrała tiramisu. On zamówił
stregę i kawę espresso, po czym prze-
prosił ją na chwilę. Kiedy przecho-
dził, upadła jej torebka, ale złapał ją
i odwiesił na oparciu z przepraszają-
cym uśmiechem. Deser podano, za-
nim zdążył się zjawić. Annie ukrad-
kiem spróbowała czekoladowy wió-
rek. Nie miała zamiaru zabierać się do
jedzenia, dopóki nie wróci jej partner;
było nie było, jakieś maniery muszą
być. Mijały długie minuty. Annie wzię-
ła do ust łyżeczkę bitej śmietany. Po-
tem kolejną. Zemdlał? Padł trupem?
Porwano go? Bzdury! Zaczynała my-
śleć jak swoja matka. Była dużo za
młoda na to, żeby dostać zawału, no
i w końcu ludzi nie porywa się z sza-
nowanych restauracji.

W połowie pierwszej warstwy
kawy i nasączonych Marsalą biszkop-
cików stwierdziła, że jednak jest nie-
odrodną córką swej matki, i zawezwa-
ła kelnera. Zdobycie się na słowa:
„Proszę sprawdzić, czy w łazience nie
ma mężczyzny, który tutaj siedział”
nie było wcale łatwe, ale przełknięcie
odpowiedzi było jeszcze trudniejsze.
Nie było go nigdzie w całym budyn-
ku. Porwanie przez UFO zaczynało
jednak nabierać znamion realności.

- Zdaje się, że ten dżentelmen
wyszedł - poinformował ją maitre
d'hótel lodowatym tonem.

- Zaraz!
Porzucając swe nie dojedzone ti-

ramisu, Annie pędem rzuciła się przez
restaurację do drzwi wejściowych.
W miejsce, w którym zaparkowali sa-
mochód, właśnie powoli wpasowywał
się jasnoszary mercedes. Bita śmie-
tana pod wpływem stresu ścina się

błyskawicznie. Annie dostała mdłości,
ale i bez tego była w niezłej biedzie.
Zamówili najlepsze dania i do tego
wino, a ona miała przy sobie tylko pie-
niądze na taksówkę do domu. Zaczęła
się zastanawiać, jak długo będzie mu-
siała zmywać naczynia w kuchni.

- Zniknął. - Maitre d'hótel poki-
wał głową, gdy wróciła. - To się zda-
rza.

Jasny gwint, ależ nagada swojej
babci - jeżeli kiedykolwiek uda się jej
z tego wygrzebać.

- Proszę pana, obawiam się, że
nie mam przy sobie większej sumy
pieniędzy, a nie spodziewałam się... -
Głos się jej załamał.

- My również nie - odpowiedział
Luigi z grobowym uśmiechem na sze-
rokich ustach.

Jej torebka ciągle wisiała przewie-
szona przez oparcie krzesła, szeroko
otwarta. W kieszonce, w której trzyma-
ła swoje awaryjne pieniądze, znalazła
wydartą z notesika karteczkę z naba-
zgranymi słowami: „Wybacz, maleńka.
Potrzeba mi forsy na paliwo”.

Teraz naprawdę chciało jej się
wymiotować. Gdy pomyje naczynia,
do domu pójdzie piechotą. Oczy za-
szły jej łzami, a w uszach słyszała
gromy. Silna dłoń uchwyciła ją za
ramię. Zachwiała się. Druga dłoń zła-
pała ją za bark.

- Chodź.
Dwie silne dłonie poprowadziły ją

na tył restauracji. Nie w kierunku
kuchni i stosu brudnych naczyń, ale
do małego, ciasnego pokoiku. Izolat-
ka dla konsumentów bez pieniędzy?
Została delikatnie posadzona na krze-
śle; spojrzała w górę na ciemne oczy
i szerokie usta.

- Dobrze się czujesz? - zapytał
Luigi.

Była przygotowana na gniew
i narzekania. Troska ją rozłożyła. Szlo-
chając, pociągając nosem i smarkając,
Annie wylała z siebie wszystkie żale
oraz zmoczyła zupełnie czystą lnianą
chusteczkę. Luigi podał jej drugą.

Za chwilkę wracam - powiedział
i wymknął się z pokoiku.

Annie zaczęła podejrzewać, że zo-
stanie zamknięta, dopóki Luigi nie po-
wiadomi władz, ale ten pozostawił
drzwi uchylone i wrócił po kilku mi-
nutach z parującym kubkiem.

- Cafe Sambuca. - Luigi
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uśmiechnął się, wyciągając go w jej stronę. -
Wypij.

Była zbyt zgnębiona, żeby się spierać, więc
wypiła. Nagły wpływ cukru, kofeiny i alkoholu
na jej rozdygotane nerwy sprawił, że poczuła
osłabienie i dreszcze, ale też nagle wyraźnie zda-
ła sobie sprawę z tego, iż Luigi siedzi zaledwie
kilkanaście centymetrów od niej. Gdyby tylko
przyszło mu coś do głowy... Wpadła w potworną
panikę.

- Nie bój się - powiedział, jakby czytał
w jej myślach. - Chcesz jeszcze kawy?

Potrząsnęła głową, a on delikatnie wziął
od niej pusty kubek.

- Lepiej się czujesz?
Kiwnęła głową.
- Mogę wysłać panu czek.
Luigi przerwał jej, wzruszając ramiona-

mi i uśmiechając się.
- Daj sobie spokój. Nie po raz pierwszy

ktoś się wymknął bez płacenia. Zostają nam
po nich płaszcze i parasolki, ale nigdy nie cze-
piamy się ich partnerów. Czujesz się na tyle
dobrze, żeby wrócić do domu? Zawołam ci
taksówkę - na koszt firmy.

Nie mogła się na to zgodzić.
- Proszę pana, wyślę panu pieniądze,

przynajmniej za siebie.
Płacenie za tego szczura to byłoby już za

wiele.
W oczach Luigiego zabłysły iskierki, gdy

pokiwał przecząco głową.
- Takie są koszty prowadzenia interesów.
Jeden z pracowników zadzwonił po tak-

sówkę. Luigi przeprowadził Annie przez re-
staurację i wyszedł z nią na ulicę.

- Dziękuję panu. I bardzo mi przykro
z powodu tego nie zapłaconego rachunku. Je-
dzenie było wyśmienite... to jest do czasu, gdy...

- Wieśniakowi wyszło siano z butów?
Roześmiała się cicho.
- To obelga dla porządnych wieśniaków.
Wyciągnęła dłoń na pożegnanie.
Ignorując wyciągniętą dłoń, Luigi moc-

no ją przytulił, szepcząc:
- Taka kobieta jak ty powinna staranniej

dobierać sobie partnerów do restauracji.
Nie za bardzo wiedząc, co ma o tym

wszystkim myśleć, Annie poprzysięgła sobie,
że raczej zostanie starą, siwą, zdesperowaną
staruszką, niż raz jeszcze da się umówić na
randkę w ciemno.

Następnego dnia rano wróciła do restau-
racji, żeby spłacić swoją połowę długu, ale
została uprzejmie odprawiona z kwitkiem -
czy raczej jej pieniądze. Wróciła do domu
uśmiechnięta.

Nie upłynęło wiele czasu i Annie rzeczy-
wiście napisała do babci... żeby poinformo-
wać ją o swoich zaręczynach z Luigim.

Rosemary Laurey

U progu przedwiosennych marcowych
dni kierujemy serdeczne ¿yczenia imie-
ninowe dla wszystkich solenizantów
naszej parafii nosz¹cych imiê
Œw. Józefa- Patrona parafii
i Œw. Kazimierza Królewicza.

Szczególne s³owa kierujemy
do Czcigodnych naszych Ksiê¿y:

Ksiêdza Proboszcza
Kazimierza Giery

i Ks. Pra³ata
Kazimierza Piotrowskiego.

* ¯yczymy du¿o zdrowia, radoœci
i satysfakcji z czynionej pos³ugi dusz-
pasterskiej, si³y do realizacji planów
i zamierzeñ - tych s³u¿¹cych budowaniu
Domu Bo¿ego, jak te¿ dzie³ duchowych
ubogacaj¹cych i rozwijaj¹cych spo³ecz-
noœæ naszej ma³ej Ojczyzny.
* ¯yczymy, by drodzy nam ksiê¿a
zawsze spotykali  w swoim otoczeniu
dobrych, ¿yczliwych i pomocnych ludzi.
* ¯yczymy, by Bo¿e Serce zawsze
udziela³o ze swej pe³ni obfitych ³ask
i darów, a Maryja - Matka Kap³anów,
która towarzyszy Ksiê¿om od pierw-
szych chwil kap³añstwa, wyprasza³a
dobre zdrowie i przygarnia³a do swego
serca.
* ¯yczymy, by w zaufaniu Maryi -
najpewniejszej drogi - wszystkie powie-
rzone owce uda³o siê doprowadziæ do
Boga.

Parafianie i Redakcja NW
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      Święty Kazimierz był synem króla Polski Kazimierza Jagielloń-
czyka. Urodził się w Krakowie w 1458 roku. Od najmłodszych lat
odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem
ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym pań-
stwa. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele
czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł
w Grodnie 4 marca 1484 roku. Pochowany został w Wilnie i tam
w Katedrze znajdują się Jego relikwie.
       W 1518 roku po klęsce Rosjan pod Płockiem uznano że stało się
tak dzięki cudownej opiece zmarłego królewicza. W tym samym roku
jego rodzony brat król Zygmunt I Stary wysłał do Rzymu prośbę
o kanonizację królewicza Kazimierza. Na początku roku 1520 papież
Leon X wysłał do Polski swojego legata Zachariasza Ferreriego, który
obserwując na miejscu kult Kazimierza, napisał jego pierwszy oficjal-
ny żywot. W następnym roku papież przekazał biskupowi płockiemu,
Erazmowi Ciołkowi, bullę kanonizacyjną. Niestety biskup zmarł we
Włoszech, a dokumenty zaginęły. Dopiero w roku 1602, papież Kle-
mens VIII wydał nową bullę i w dwa lata później w katedrze wileńskiej
odbyły sie uroczystości kanonizacyjne. Kiedy nieco wcześniej otwarto

grobowiec królewicza, znajdujące się tam przez 118 lat ciało świętego pozostawało w stanie nienaruszonym. Ze
wstawiennictwem św. Kazimierza wiązano kolejne zwycięstwa nad Szwedami (m.in. pod Kockenhausen, pod Białym
Kamieniem i pod Kircholmem).

ŚWIĘTY KAZIMIERZ JAGIELLOŃCZYK
PATRON POLSKI I LITWY

Modlitwa do Św. Kazimierza

Książę niezłomny, święty Kazimierzu, Królewski synu i chlubo Ojczyzny, Jesteś jak gwiazda, która zajaśniała
nad naszą ziemią. Żyjąc na świecie, ale nie dla świata, wybrałeś drogę pokornej miłości wiedząc, że tylko w
Bogu jest wesele i pełnia szczęścia. Jakże jest trudno wzgardzić zaszczytami i w głębi serca pozostać ubogim,
jakże niełatwo wśród młodości pokus zachować czystość! Naucz nas, książę, szukać woli Pana i czułą matkę
znajdować w Maryi, Ona niech raczy oba twe narody ogarnąć płaszczem. Módl się za nami, święty Królewi-
czu, bo chcemy z Tobą w niebieskiej ojczyźnie pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy przez wszystkie
wieki. Amen

ks. Stanisław Markiewicz

ŚW. KAZIMIERZ
PATRON
DNIA DZISIEJSZEGO

W jego sylwetce odczytujemy
cechy bardzo aktualne na nasze cza-
sy. Po pierwsze jest to święty, który
łączy narody. Przypomina nam Pol-
skę wielonarodową i wielowyzna-
niową, Polskę unijną. Prawie wszyst-
kie rody panujące w Europie są sko-
ligacone z Jagiellonami, a więc św.
Kazimierz jest im bliski.

Święty jest przykładem zdrowej
religijności, która w postawie świę-

tego jest szczególnie widoczna: umi-
łowanie Eucharystii i kult Matki Bo-
żej. Do legendy przeszły już obrazy
świętego, jakie przekazała ikonogra-
fia: królewicz, w stroju książęcym,
klęczy przed drzwiami katedry. Kie-
dy z okazji kanonizacji otwarto grób
królewicza, przy jego głowie znale-
ziono pergamin z ulubionym hymnem
ku czci Matki Bożej: „Omni die dic
Mariae...”. Tłumaczy się to: „Dnia
każdego sław Maryję”, ale piękniej
jeszcze brzmi tłumaczenie dosłowne:
"Każdego dnia powiedz Maryi".

Św. Kazimierz to przykład pra-
cowitości i samowychowania. W dzi-
siejszych czasach te cechy są tak bar-
dzo potrzebne dla młodzieży. Zdobyć

solidne wykształcenie i wymagać od
siebie. Historia Polski zna wiele kró-
lów o imieniu Kazimierz. Należy pod-
kreślić, że prawie każdy z nich otrzy-
mał przydomek od współczesnych.

A więc: Kazimierz Odnowiciel,
Kazimierz Sprawiedliwy, Kazimierz
Wielki, Kazimierz Jagiellończyk oraz
Jan Kazimierz, który przeszedł do hi-
storii jako autor ślubów oddających
Matce Bożej.

Ze wszystkich tych pięknych ty-
tułów, najpiękniejszy jaśnieje tytuł
„święty”, którym może promieniować
Kazimierz Królewicz.
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Widmo służby wojskowej
W maju 1964 r., po maturze

w iwonickim Liceum Ogólnokształ-
cącym, zgłosiłem się do księdza pro-
boszcza Erazma Skórnickiego, jako
kandydat do Seminarium Duchowne-
go w Przemyślu. Na początku rozmo-
wy usłyszałem pytanie:

- A czy ty wiesz, że klerycy obec-
nie idą do wojska?

- Tak - odpowiedziałem nieco
strapiony.

-  I co ty na to?
 – No, jak trzeba będzie, to się je

odsłuży.
Udawało się po prostu odważnego

w tym całym zapewnieniu. W rzeczy-

Ks. Zbigniew Głowacki

KLERYCKIE WSPOMNIENIA
ZE SŁUŻBY W LUDOWYM WOJSKU POLSKIM

W LATACH 1965 – 1967
W zniewolonych czasach PRL-u prowadzona była nieustanna walka z Kościołem. Jedną z jej form to pobór

kleryków (kandydatów na kapłanów) do wojska na pełne dwa lata. Władza „ludowa” usiłowała dezorganizować
poszczególnym biskupom tok studiów seminaryjnych, zastraszyć i odciągnąć od kapłaństwa jak największą liczbę
kleryków.  W czasie służby wojskowej próbowano swoimi metodami „wychowywać” młodych ludzi tak, by nie
wracali do seminarium, ewentualnie kiedyś byli kapłanami posłusznymi socjalistycznej rzeczywistości.

 Po raz pierwszy wcielono do wojska grupę 72 kleryków w 1955 roku. Na przestrzeni dwudziestu pięciu lat
służyło w wojsku 2926 kleryków, zarówno z seminariów diecezjalnych, jak i zakonnych. Do 1963 roku klerycy
wcielani do wojska byli rozpraszani po różnych jednostkach. Rok później tworzyli specjalne jednostki kleryckie:
w Gdańsku - marynarka, w Opolu - artyleria, w Kołobrzegu - piechota.  Od 1965 roku doszła jednostka klerycka
w Bartoszycach - piechota i w Brzegu nad Odrą - saperzy-pontonierzy. Przejściowo, klerycka kompania piechoty
stacjonowała też pod Szczecinem. W kwietniu 1980 roku, na tle zachodzących zmian politycznych, zrezygnowano
z tej nieudanej metody nękania Kościoła na naszej ojczystej ziemi.

W 2016 roku, decyzją zwierzchnika Sił Zbrojnych, prezydenta Andrzeja Dudy; księża, którzy odbyli służbę woj-
skową w LWP, zostali mianowani na oficerski stopień podporucznika. Te nominacje mają być skromnym symbolem,
którym Ojczyzna  zaznacza ich służbę. Patenty oficerskie będą wręczane w Warszawie przez szefa MON -u ministra
Antoniego Macierewicza. Pierwsze uroczystości odbyły się już w listopadzie i grudniu 2016 roku.

wistości wcale nie miało się chęci zasi-
lenia szeregów obrońców Ojczyzny.

- Jakoś tam to będzie - pociesza-
łem się w duchu, zresztą do tego jesz-
cze kawał czasu i może jakoś to się
ułoży. To „jakoś” zaczynało coraz
bardziej się rozwiewać w okresie, kie-
dy już jako kleryk stawało się na wio-
snę 1965 r. do komisji wojskowej.

 – I oto masz ci los. Na komisji
otrzymałem kategorię „A”. To już
całkowicie zapewniało awans życio-
wy, w postaci wielkiej możliwości
wcielenia w zielone szeregi. Teraz
wszystko zależało tylko od tego czy
będą brać kleryków do wojska. Na tej
też przesłance budowałem wszelkie
sądy pocieszające rodzinę, która rów-
nież coraz bardziej zaczęła się oba-
wiać i niepokoić.

Powoli widmo poboru do wojska

odsunęło się, przyszedł czas eg-zami-
nów końcowych, potem wakacje
i sprawa wojskowa przycichła, zapo-
mniano o niej. Czasami jednak przy-
chodziła na myśl i niejednokrotnie mą-
ciła szczególnie ostatnie dni wakacji. Aż
na początku września bomba pękła. Pa-
miętam, siedziałem w pokoju i coś czy-
tałem. Pod okno podjechał listonosz
i podał mi ze współczującym westchnie-
niem kartę wcielenia.

W pierwszej chwili wiadro zim-
nej wody nie zrobiłoby na mnie więk-
szego wrażenia, jak właśnie ten świ-
stek papieru. Moje przyszłe dwa lata
mam spędzić w nieznanych mi stro-
nach ziem zachodnich. Miał to być
Brzeg nad Odrą. Nie było wiele cza-
su zastanawiać się nad swoją sytu-
acją, bo cała  uwaga była poświęco-
na uspokajaniu, wyjaśnianiu, pocie-

W S P O M N I EN I A
z lat 1965 - 1967

Księdza dra Zbigniewa Głowackiego

Niniejsze wspomnienia autor spisał w grudniu 1967r., prawie bezpośrednio po
odbyciu dwuletniej służby wojskowej w Brzegu nad Odrą. Zachowany został styl,
język i umiejętności tamtego czasu. Na kartach „Wspólnoty” będą drukowane
w kilku częściach.
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szaniu moich najbliższych członków
rodziny. Pocieszałem innych i też sam
siebie, że może jeszcze coś się zmie-
ni. Do 20 października przecież dale-
ko. Dręczyła mnie myśl, ilu to nas
idzie do tego wojska. Pojechałem do
kolegi, który miał też kategorię „A”
i też zastałem go w podobnej sytu-
acji. Szliśmy do Brzegu. Przynajmniej
z tego powodu trochę raźniej zrobiło
się nam na duszy.

Pozostałe dni wakacji były cięż-
kie, czas uciekając coraz szybciej,
przybliżał tym samym nieszczęsny
termin. Myśl o wojsku dręczyła nas
codziennie i zniechęcała na każdym
kroku. Gdzieś tam jednak tliła się
maleńka iskierka nadziei, że ta sytu-
acja jakoś się wyjaśni... może cofną
nam karty powołań?.

Atmosfera w seminarium
Wreszcie przyszedł termin wyjazdu

do seminarium, rozpoczynał się nowy rok
akademicki. Tutaj również temat przy-
szłej służby wojskowej odbierał wszelki
zapał do pracy i nauki. Wprawdzie każ-
dy z przyszłych „rycerzy” grzebał w książ-
kach, chodził na wykłady, ale jego myśl
była w znacznym stopniu zaprzątnięta
tym, co miało nastąpić wkrótce.

I oto  moment szczytowego napię-
cia i oczekiwania ...nadzieja zwolnienia?

 Niestety, spełniła się ona pomyśl-

nie tylko w stosunku do starszych kole-
gów. Młodsze roczniki  nie zwolniono.
Trzeba się było godzić z wolą Bożą.
Upewnienie się, że jednak przyjdzie nam
zasilić szeregi obrońców granic, spo-
wodowało w psychice pewien zwrot.
Dawniej w ogóle nie dopuszczało się
żadnej możliwości na ten temat, teraz
powoli człowiek zaczął się oswajać
z tą prawdą realną, bo przecież stał na-
przeciw niej. Przejawiało się to zainte-
resowaniem się sprawami wojska:

- A jak to tam będzie? A jak będą
się z nami obchodzić? A czy damy
sobie radę?

Odpowiedzi na te pytania szuka-
ło się u starszych kolegów, którzy
mieli już ten „zaszczytny” obowiązek
poza sobą. W naszych oczach stali na
piedestale wyżyn, których nie można
było sobie wyobrazić. Dlatego też
wszystkie uwagi i pouczenia chwyta-
ło się uważnie. Jak się później okaza-
ło, niektóre uwagi były trafne, inne
natomiast mocno przesadzone; ale tak
naprawdę - zazdrościliśmy im bardzo.

Atmosfera w domu rodzinnym
Tydzień przed wyjazdem do Brze-

gu, przyszli wojskowi rozjechali się
pożegnać rodziny. Kiedy sąsiedzi
i znajomi w mojej rodzinnej miejsco-
wości dowiedzieli się, że idę do woj-
ska, nie chcieli w to uwierzyć

- Przecież żaden kleryk od nas
nigdy w wojsku nie służył.

- Eee, to chyba niemożliwe...
Z tych ich prostych rozumowań po

pewnym czasie zrodził się wniosek:
- Skoro idzie do wojska, to na

pewno wystąpił, albo go wyrzucili
z seminarium.

 Ponieważ ludzie w takim środo-
wisku są bardzo prostolinijni, więc
pytali się moich najbliższych w tej
sprawie. Kiedy im ktoś wyjaśniał to
kręcili głowami, ale na końcu stwier-
dzili: -Eee, jak tam już ich biorą na
dwa lata, to na pewno mało który
wraca z powrotem.

 Jak się później okazało, przez
całą służbę interesowali się ludziska, czy
mam zamiar wracać do seminarium, czy
przypadkiem się nie rozmyśliłem; niesa-
mowita szczerość. Ale skończyły się te
ostatnie dni „wolności” i żegnając naj-
bliższych należało opuszczać rodzinne
strony. Moment rozstania wcale nie na-
leżał do przyjemności, bo to jedni płaczą,
inni się głośno nad człowiekiem litują,
a jeszcze inni stwierdzają, że to już po
wszystkim.

Do tego czasu człowiek trzymał się
jeszcze jako tako, jeżeli nie siebie ma-
jąc na uwadze, to przynajmniej ze
względu na otoczenie. Kiedy już po-
żegnani znaleźliśmy się sami w pędzą-
cym pociągu, rzeczywistość stanęła

Klerycka rezerwa 1967 r. na Jasnej Górze z Prymasem Kardynałem Stefanem Wyszyńskim
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przed oczyma w całej okazałości.
A jednak stało się. Człowiek w co

innego celował, a gdzie indziej trafił.

Jazda do wojska
Siedzieliśmy w wagonie milczą-

co, a w głowie przelatywały myśli
o tym co ma nas spotkać.

Z biegiem czasu pociąg zapełniał
się młodymi ludźmi, którzy jechali
w podobnym celu co i my. Różnili się
jedynie tym, że humor ich był w lep-
szym stanie. Czysta wyborowa dzia-
łała  i bractwo dawało upust swojej
młodzieńczej werwy. Po niedługim
czasie ten pociąg był podobny nie do
osobowego, ale co najmniej wiozące-
go dzikie zwierzęta.

Po północy dotarliśmy do celu.
- „Stacja Brzeg - wysiadać”.
Ta noc, a właściwie zaledwie jej

połowa na długo pozostanie nam
w pamięci. Tutaj w tym miejscu po-
pełniliśmy błąd, który solidnie odbił
się na nas tej właśnie nocy, bo niepo-
trzebnie przyjechaliśmy tak wcześnie
do Brzegu i przestraszeni, że jakiś pa-
trol może nas z dworca zabrać do
koszar, nie czekając rana na stacji,
chodziliśmy po mieście. Ponieważ noc
była chłodna, obfitowała w przymroz-
ki, dygotaliśmy jak w febrze. Dopie-
ro nad ranem dotarliśmy do kościoła
parafialnego, który przypadkowo zo-
stał odkryty w naszej nocnej wędrów-
ce. Rano podczas nabożeństwa - jak się
tylko zrobiło cieplej - zamiast przykład-
nie w nim uczestniczyć, zamykaliśmy
sennie oczy, a głowa sama opadała na
ławkę. Po Mszy św. oddaliśmy w za-
krystii listy polecające miejscowemu
księdzu proboszczowi i dowiedziawszy
się o położeniu koszar, udaliśmy się w
ich kierunku. Przewrażliwiony człowiek
chciał punktualnie zameldować się,
więc już przed godziną ósmą staliśmy
przed bramą koszar.

Do tego czasu nic nam nie było
wiadomo o naszej jednostce, w której
mieliśmy służyć. To, co stanęło tutaj
przed naszymi oczami zaparło dech
w piersiach. Przed koszarami stały ol-
brzymie mosty składane, samochody
z częściami mostu pontonowego i inne
graty sprzętu saperskiego. A więc sa-
perzy. No to już dość tego wszystkie-
go. Znaliśmy stare przysłowie, że do
saperów biorą ludzi silnych a głupich.
Czyżby oni nas za takich uważali?

- Jak cię gdzie mina nie łupnie, to

Klerycy na przepustce wojskowej w Seminarium Duchownym w Przemyślu, 1966 r.

się znowu utopisz - i  tak po tobie!
Takie czarne myśli krążyły po głowach
przyszłych saperów –  kleryków.

W koszarach
W koszarach skierowano nas już

do specjalnych bloków dla poborowych,
gdzie czekał fryzjer  i każdego, czy trze-
ba było, czy nie, pozbawiał naturalne-
go pokrycia głowy. Po tej operacji prze-
chodziło się przed specjalną komisją
złożoną z wyższych oficerów, którzy w
stosunku do nas kleryków byli taktow-
ni i grzeczni. Przechodząc kolejno od
jednego do drugiego, trzeba było odpo-
wiadać na pytania typu: Z jakiego se-
minarium, z którego kursu, zaintereso-
wania, przynależność partyjna w szko-
le, czy chcesz wstąpić do Koła Mło-
dzieży Wojskowej?

 Każdy z tych panów miał swoją
dziedzinę, która go szczególnie inte-
resowała. Przy tym zapewniali, że
w wojsku będzie dostęp do wszyst-
kiego - można będzie pielęgnować swo-
je zamiłowania sportowe szczególnie,
„bo tam w seminariach na pewno tego
nie macie”. Kiedy się opowiadało, że w
seminarium też mamy i boiska sporto-
we i różnego rodzaju inne rozrywki -
kręcili niedowierzająco głowami. Dzi-
wili się chyba, a może tylko udawali?

Gdy skończyła się część oficjal-
na, nastąpił moment dosyć kłopo-
tli-wy dla człowieka nie obeznanego
z podobną sytuacją. Otóż w specjal-
nej sali trzeba się było rozebrać, spa-
kować swoje rzeczy do worka
i w stroju pierwszych naszych rodzi-
ców w początkowej fazie ich istnie-
nia, przemaszerować kolejno do le-
karza, do łaźni, aż na końcu do punk-

tu mundurowego. Wprawdzie potem
człowiek przyzwyczaił się do wspól-
nych kąpieli, ale w tym pierwszym
dniu moment ten wcale nie należał do
przyjemności. Potem mundur
i wszystkie inne elementy żołnierskie-
go ekwipunku oraz przydzielenie do
odpowiedniego pododdziału. Po pew-
nym czasie zorientowaliśmy się, że
jesteśmy specjalną klerycką kompa-
nią w obrębie pułku.

Reprezentacje
Jak się później okazało, zebrano

nas kleryków z całej Polski, zarówno
diecezjalnych jak i zakonnych. Repre-
zentowaliśmy następujące seminaria:
zakonne - Bernardyni, Zmartwych-
wstańcy, Salezjanie, Misjonarze,
Chrystusowcy, Sercanie, Pallotyni,
Jezuici; diecezjalne: Częstochowa,
Kraków, Białystok, Gniezno, Gorzów,
Wrocław, Olsztyn, Warszawa, Pelplin.
Przemyśl, Włocławek, Płock, Poznań,
Siedlce, Sandomierz, Tarnów.

Aby się bractwo nie mogło mię-
dzy sobą porozumiewać, każde semi-
narium starano się rozbić tak, żeby
na jednej sali nie spotkało się przy-
padkiem dwóch kolegów.

Pierwsze kroki
Pierwsze spojrzenia rzucane wza-

jemnie na siebie, były podejrzliwe
i nieufne. Każdy w drugim widział
albo cywila szpicla, albo ekskleryka,
który czasem był gorszy niż ten pierw-
szy. Dlatego te kontakty wyglądały
bardzo zabawnie, bo na przykład je-
den pyta drugiego:

- Skąd pochodzisz?
- Z północy, a ty?
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- No, to ja w takim razie z południa.
W taki sposób wyglądały wstęp-

ne rozmowy, które zazwyczaj urywa-
ły się bardzo szybko. Dopiero znacz-
nie później, kiedy zaczęły się zbierać
na korytarzach grupki poszczególnych
seminariów, można było coś niecoś wy-
wnioskować i w ten sposób powoli za-
wierać znajomości oraz rozmawiać
z większą ufnością. Niekiedy komicz-
ne sytuacje wychodziły z kolegami cy-
wilami, którzy przecież na zewnątrz nie
różnili się od nas niczym. Na stawiane
im pytania, z jakiego seminarium po-
chodzą, odpowiadali:

- „Nie rozumiem o co chodzi”.
 Pomimo, że byli już znacznie

wcześniej przygotowani, jednak czuli
się nieswojo i też to mocno przeżywali.

Wojskowe
porządki
Ponieważ nie miano dla nas jesz-

cze zaplanowanego rozkładu szkole-
niowych zajęć, dlatego wymyślano
szczególne zajęcia: zamiatanie liści,
które obficie spadały każdego dnia z
drzew. Od samego rana bractwo
uzbrojone w grabki i miotły, darem-
nie grabiło, zbierało, paliło. W końcu
jednemu z przełożonych genialna
myśl strzeliła do głowy:

 - Słuchajcie -  powiada - Po co ma-
cie zamiatać i zamiatać, przecież najle-
piej wyjść na drzewai po prostu strącić
liście, zamieść i będziecie mieli spokój.
Wszyscy myśleli, że to żart, jednak oka-
zało się, że ten nadzwyczajny wymysł po-
lecono wprowadzić w czyn. Zadawaliśmy
gwałt przyrodzie, siłą strząsając liście, na-
wet te zielone. Wszystkie liście przecież
w jednym czasie nie żółkną. Robiło się te
głupoty, bo taki rozkaz.

Autor wspomnień na przepustce w Seminarium
w Przemyślu, 1965 r.

W rzeczywistości
ta czynność

i tak nie pomogła.
Liście jak zawsze trzy-
mały się mocno i chcąc
je usunąć, trzeba było
je pojedynczo zrywać.

Dodając do tego
jeszcze bezcelowe my-
cie i sprzątanie ubika-
cji oraz korytarzy po
kilka razy na dzień, już
ma się obraz atmosfery
pierw-szych dni. Cho-
dzi przede wszystkim
o to, aby wytrącić re-
kruta z jego pewności
siebie i pokazać mu, że
jest niczym.

Tak, tak, może się
ktoś uśmiecha, ale sta-
re powiedzenie kaprali,
że żołnierz w okresie
unitarnym powinien za-
pomnieć swojego na-
zwiska, ma swoje uza-
sadnienie.

Orędzie biskupów
Wróćmy jednak do naszego okre-

su unitarnego. Otóż przed samym jego
końcem wybuchła potężna „bomba”,
zresztą nie tylko w wojsku, ale także
w całym społeczeństwie. Była potęż-
na, ponieważ taką starano się ją stwo-
rzyć. Chodzi tutaj o „Orędzie” Epi-
skopatu Polski do Episkopatu Nie-
miec. Cała nagonka przeniosła się do
wojska, szczególnie do jednostek na-
szego typu. Na początku, pomijając
wszystkie inne zajęcia praktyczne
i teoretyczne, urządzano godzinami
prelekcje na ten temat. Szczególnie

chciano kleryków wciągnąć w dysku-
sje. Prawdę mówiąc, to w pierwszych
dniach tej akcji wszyscy byliśmy wy-
trąceni z równowagi i dlatego dobrze
się stało, że nikt nie zabierał głosu na
ten temat. Dopiero jak dowiedzieliśmy
się od księży z Brzegu prawdy, moż-
na było coś powiedzieć na zarzuty.
Odpowiedzi te i tak nie mogły być za
bardzo poważne, bo cóż tam wiele
wiedział kleryczek po pierwszym roku
studiów?

Wzywano do kancelarii jednego,
czasem dwóch i tam kilku oficerów,
pod przewodnictwem politruka, zada-
wało pytania w sposób krzyżowy.
Rozmowa początkowo miała charak-
ter całkiem niewinny, na pewno by nie
przestraszyć przesłuchiwanego, któ-
ry mógł się zaciąć i nic nie odpowie-
dzieć, co zresztą często się zdarzało.
Zaczynano od tego; czy w wojsku się
dobrze czujecie, czy społecznie udzie-
lacie się? Potem wspomniano o „Dru-
żynie Służby Specjalistycznej”
i KMW, wykazując ich konieczność
i wartość. W końcu powracano jed-
nak do Orędzia. Jeżeli ktoś mógł, to
odpowiadał na zarzuty, skutecznie czy
mniej skutecznie. Wtenczas obierano
dwie drogi: łagodnej perswazji lub za-
straszenia. Pierwsza wygląda mniej
więcej następująco:Klerycki most pontonowy na Odrze, 1966r.
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- Słuchajcie, my wiemy dobrze,
że musicie tak mówić, bo przecież tak
wam kazano w seminarium. Zresztą
na bieżąco dostajecie wiadomości
o sytuacji w świecie. Nie dziwimy się,
że nie chcecie zająć wrogiego stano-
wiska przeciw Kościołowi, bo gdyby
dowiedziały się  wasze władze, na
pewno usunięto by was jako nielojal-
nych. - Zresztą możemy przecież za-
wrzeć taką cichą umowę; my
ze swej strony nikomu o tym nic nie
powiemy, pozostanie to między nami,
a wy tak szczerze powiedzcie, że po-
tępiacie „postępek” biskupów. No
powiedzcie, nie bójcie się, pozosta-
nie to przecież w czterech ścianach

 Jeżeli ta metoda nie skutkowała,
zaczynano z innej beczki:

 - A co wy żołnierzu sobie myśli-
cie, jaką wartość przedstawiacie dla
Ojczyzny Ludowej? No tak, nie po-
doba się wam ona, bo jest socjali-
styczna. A wiecie wy przynajmniej,
co temu socjalizmowi zawdzięczacie?
Ze wsi pochodzicie i przed wojną na
pewno barany pasalibyście u pana we
dworze, a tu - maturę mogliście zro-
bić, a nawet do seminarium iść.
Gdzieżby ojciec w innych warunkach
dał radę was wykształcić?

I głośno ci panowie rozwodzili
się, jakim to prawem młode pokole-
nie, które wyrosło w socjalizmie
i opływało w jego dobrobycie, może
mieć tak zmanierowane poglądy.

Klerycy - żołnierze przy pracy w PGRz-e, 1967 r.

Drużyna socjalistyczna
Rozmowy te nie przyniosły spodzie-

wanych rezultatów; zdołano jednak
zwerbować jedną drużynę „socjali-
styczną”. Była to plama, która przez całą
służbę ciążyła piętnem kolaboracji (sta-
łe przepustki - przy sobie, częste prze-
pustki dobowe i specjalne urlopy).
Wprawdzie jej członkowie klerycy  po
niedługim czasie żałowali swej przyna-
leżności, chcieli się wypisać, całkiem
niechętnie przyjmowali niezasłużone
urlopy, dawane im zresztą bez większych
zasług - nic nie pomogło. „Czerwone
piętno” pozostało. Dziwnym jest zresztą
fakt, jak doszło do stworzenia tej druży-

ny, bo ani jeden alumn nie przeciwsta-
wił się. Sytuacja przecież była tego ro-
dzaju, że brak zgody przynajmniej jed-
nego członka drużyny, przekreślała moż-
liwość przystąpienia drużyny do „za-
szczytnego” współzawodnictwa. Sama
zresztą „Drużyna Służby Socjalistycz-
nej” (DSS) już utworzona, wcale nie
zdała egzaminu, bo zamiast być wzo-
rową w każdej dyscyplinie wojskowej,
w rzeczywistości miała miernych i sła-
bych strzelców, pontonierów, czy choć-
by nawet sportowców. Otrzymała to „za-
szczytne” wyróżnienie dlatego, bo z nią
nikt nie rywalizował.

cdn

Zjazd kapłanów - byłych żołnierzy kleryków. Skołyszyn, 23.10. 2006 r.
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W sobotę, 17 grudnia br., w Domu
Ludowym w Iwoniczu odbyła się wie-
czerza wigilijna przygotowana przez
Koło Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu
i Gminny Ośrodek Kultury.

Członkinie KGW zaprezentowały za-
proszonym na uroczystość gościom bo-
gate wigilijne menu oparte o regionalne
potrawy świąteczne. Wielkie brawa dla
przewodniczącej Pani Zofii Kielar i Pań
Koła Gospodyń Wiejskich oraz Gminne-
go Ośrodka Kultury!!!

Miłym akcentem wieczoru był występ
uczniów szkoły podstawowej z Iwonicza,
przygotowany przy pomocy pedagogów
i s. Danuty Pruś. Spotkaniu towarzyszy-
ła miła, familijna atmosfera, spotęgowa-
na jeszcze śpiewaniem kolęd.

WIECZERZA WIGILIJNA
W DOMU LUDOWYM W IWONICZU
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W tym roku spotkaliśmy się na
Opłatku 14. stycznia 2017 r. w  sali
bankietowej Floryan Banquets w Des
Plaines.  Oprócz licznie przybyłych
iwoniczan, ich krewnych i przyjaciół,
byli członkowie Klubu Dołęga, z któ-
rymi współpracujemy już ponad 30
lat,  oraz goście z Targowisk, Ryma-
nowa, Rogów i Lubatowej.

Spotkanie opłatkowe otworzył i pro-
wadził prezes Klubu Józef Jurczak.
Powitał serdecznie wszystkich gości,
szczególnie opiekuna duchowego Klu-
bu, księdza Antoniego Dziorka, pro-
boszcza parafii p.w. Świętego Stanisła-
wa Biskupa i Męczennika  w Chicago.

Świecę wigilijną, którą podarował
nam ksiądz Bogdan Janik, zapalił wi-
ceprezes Klubu Kazimierz Janik. Po
odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej
ciszy” wysłuchaliśmy życzeń bożona-
rodzeniowych: od księdza proboszcza
Kazimierza Giery, księdza Kazimierza
Piotrowskiego, księdza Bogdana Jani-
ka oraz Akcji Katolickiej.

  OPŁATEK KLUBU IWONICZ W CHICAGO
OSP Iwonicz do życzeń dołączyła

Kalendarze Strażackie, które rozda-
liśmy obecnym na Opłatku. Nadeszły
też życzenia od pana Grzegorza Nie-
radki i od dawnych członków Klubu,
Państwa Jakubczyków oraz Pani Zo-
fii Jakubowicz.

Prezes Klubu zaprosił do obejrze-
nia wystawki fotograficznej obrazu-
jącej stan prac przy kościele parafial-
nym w Iwoniczu oraz zachęcił do
składania donacji na ten cel.

Łamanie się opłatkiem,  składanie
życzeń oraz modlitwa przed obiadem,
to akcenty kończące uroczystą część
Opłatka.

Występy dzieci są zawsze oczeki-
wanym punktem programu. Tym ra-
zem prezes Klubu wszystkie zaprosił
na estradę. Piękny koncert dali -  Ania
na flecie i Michał na gitarze, grając
kolędę„Cicha noc”a Antoś na trąbce
kolędę „Dzisiaj w Betlejem”. To dzieci

Ziutki(z domu Krupa) i Wołodii
Markiewicz.  Gromkimi brawami na-

grodziliśmy ich występ.
Na zakończenie dzieci, z towarzy-

szeniem wszystkich gości, odśpiewa-
ły kolędę „Przybieżeli do Betlejem”,
a prezes Klubu podarował im okolicz-
nościowe upominki.

Zabawę taneczną prowadził DJ
Leon i rozpoczęli ją właśnie nasi naj-
młodsi uczestnicy Opłatka. W prze-
rwach między tańcami mogliśmy na-
być kwiaty, którymi obdarowaliśmy
nasze Panie.

Loteria fantowa to ten punkt pro-
gramu, na który bardzo czekają dzieci.
Bez losowania, mogły wybrać te ma-
skotki, które im się podobają. Fanty na
loterię przynieśli uczestnicy Opłatka
a główne nagrody ufundował Klub.

Cieszymy się, że kolejny udany
Opłatek zadowolił naszych gości
a dzieciom przyniósł dużo radości.
Może wyrosną z nich nasi nowi człon-
kowie Klubu.

 Mamy nadzieję, że tak się stanie.
  Stanisław Adamczyk

SPOTKANIE  OPŁATKOWE W IWONICZU

Jastrząb  z małżonką, dyrekcja Szko-
ły Podstawowej  im. Ks. Antoniego
Podgórskiego Pani Małgorzata Jaku-
bowicz i Pani Maria Zygmunt oraz
Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Iwoniczu Pani Lidia Kuliga.

Spotkanie opłatkowe rozpoczęła
Pani Janina Gadzała - Prezes POAK
w Iwoniczu, serdecznie witając
wszystkich przybyłych gości. Następ-
nie zabrał głos  Burmistrz Gminy Pan
Witold Kocaj, który podziękował za
zorganizowanie spotkania i zaprosze-
nie, podkreślając, że ceni sobie współ-
pracę z Zarządem iwonickiego Od-
działu Akcji Katolickiej. Wszystkim
przybyłym złożył życzenia wszystkie-
go najlepszego w Nowym Roku.

 Ważną i podniosłą częścią spo-
tkania było zapalenie świecy i odczy-
tanie fragmentu Ewangelii przez ks.

proboszcza Kazimierza Gierę , który
poprowadził wspólną modlitwę, po
czym zebrani łamiąc się opłatkiem
składali sobie nawzajem życzenia.

Ks. Senior Kazimierz Piotrowski
powołując się na styczniowe wydanie
czasopisma „Gość Niedzielny” stwier-
dził, że mimo postępującej laicyzacji,
zwłaszcza w krajach zachodnich Eu-
ropy i prognoz, że osób praktykują-
cych wiarę chrześcijańską będzie  w
Polsce ubywać, prognozy te się nie
sprawdzają. Powodem jest m.in. głę-
boko zakorzeniona wiara chrześcijań-
ska w naszym Narodzie i pielęgnowa-
nie tradycji chrześcijańskich.

Nie zabrakło wspólnego śpiewu
kolęd prowadzonego przez młodzież
Ruchu  Apostolstwa Młodzieżowego
pod opieką Ks. Krzysztofa Majdera.
Obsługę kulinarną spotkania zapew-

Uroczyste  spotkanie opłatkowe jest okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego
nastroju Świąt Bożego Narodzenia. Wpisując się na stałe w kalendarz tradycyjnych uro-
czystości integrujących lokalne społeczności  jest chwilą, kiedy można odłożyć na bok pro-
blemy służbowe i prywatne oraz skupić się na tym co nas łączy, a nie dzieli, co cieszy a nie
smuci.

Spotkanie opłatkowe w Iwoniczu,
którego organizatorem był Parafial-
ny Oddział Akcji Katolickiej odbyło
się 14 stycznia 2017roku w Sali
Domu Ludowego z udziałem około
100 osób. Na spotkanie przybyli
przedstawiciele władz samorządo-
wych : Burmistrz Gminy Iwonicz
Zdrój Pan Witold Kocaj, zastępca
Burmistrza  Pan Jacek Rygiel, Pan
Józef Sowiński - Przewodniczący
Rady Gminy Iwonicz-Zdrój,  Pro-
boszcz Parafii Ks. Dziekan  Kazi-
mierz Giera,  ks. Prałat Kazimierz
Piotrowski  księża wikariusze
Krzysztof Majder, Sebastian Mucha,
Siostra Reginalda Kucia Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci,
Siostra Benedykta Pruś  oraz  przed-
stawiciel Akcji Katolickiej Archipre-
zbiteratu krośnieńskiego Pan Marek
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nili   i przygotowali uczniowie Zespo-
łu Szkół Gastronomiczno – Hotelar-
skich w Iwoniczu Zdroju pod kierun-
kiem i fachowym wsparciem profe-
sorów  Pani Haliny Gazda, Pani Mar-
ty Fejkiel i Pani Wioletty Aszklar, któ-
re czuwały nad młodzieżą i wspólnie
z nią włożyły wiele trudu w przygo-
towanie 2-daniowego posiłku, dese-
rów, sałatek, przystawek a także róż-
nego rodzaju słodyczy.

Dzieci i młodzież szkolna uświetni-
ły spotkanie programem artystycznym,
na który składały się inscenizacje, jaseł-
ka oraz kolędy i pastorałki, co także za-
chęciło  do wspólnego kolędowania.

 Następnie zabawę taneczną przy
dźwiękach organów  poprowadził
Pan Zbigniew Pernal z Lubatowej.
Spotkanie upłynęło w miłej i życzli-
wej atmosferze. Przy wspólnym stole
była okazja wymienić poglądy, pody-
skutować o minionym czasie i o na-
dziejach związanych z nadchodzącym
Nowym Rokiem.

Organizatorom dziękujemy za
zaangażowanie i włożony trud
w przygotowanie tego spotkania, mło-
dzieży i pedagogom za wsparcie
i przygotowaną oprawę artystyczną
i obsługę kulinarną. Szczególne sło-
wa podziękowania kierujemy do:

- Pana Burmistrza Gminy Iwo-
nicz Zdrój za udostępnienie Sali
Domu Ludowego a szczególnie za
pokrycie  części kosztów organizacyj-
nych.

 Dyrekcji, Nauczycieli i uczniów
Zespołu Szkół Gastronomiczno – Ho-
telarskich w Iwoniczu –Zdroju za  po-
moc i przygotowanie kulinarnej czę-
ści spotkania oraz obsługę.
Koła Gospodyń Wiejskich za wypo-
życzenie naczyń stołowych.
Pani Haliny Krupy za udekorowanie
sali.

Wszystkim składamy Bóg Zapłać !

Janina Gadzała

10 stycznia w Domu Ludowym w Iwoniczu odbył się XIX Gminny Przegląd Kolęd Pastorałek i Obrzędów Bożo-
narodzeniowych. W tym roku wystawiono ok. 50 prezentacji artystycznych, w tym 4 grupy teatralne.  W każdej
kategorii wiekowej przyznane zostały nagrody oraz wyróżnienia.

Osiągnięcia dzieci i młodzieży z Iwonicza:
Soliści:
Miejsce I:
Katarzyna Such „Cicha Noc” Gimnazjum Iwonicz
Alina Duszczyńska „Mario, czy Ty wiesz” ZS Iwonicz
Miejsce II:
Milena Bogaczyk „Coraz bliżej święta” SP Iwonicz
Wyróżnienia: 
Anna i Kamila Szczurek „Sianko na stół” SP Iwonicz
Kinga Sobiecka „Babci zegar” ZS Iwonicz
Monika Konik „Maleńka miłość” ZS Iwonicz
Grupy Teatralne:
Miejsce I:
Grupa kolędnicza „Hej kolęda...SP Iwonicz
Miejsce II:
Grupa teatralna „Jasełka-Bóg się rodzi” SP Iwonicz

XIX GMINNY PRZEGLĄD KOLĘD, PASTORAŁEK
I OBRZĘDÓW BOŻONARODZENIOWYCH

Koncert Muzyczny Ed-band Ogólnokształcącej Szkoły Mu-
zycznej II stopnia w Krośnie pod dyrekcją P. Edwarda
Świątka. (z udziałem Karola Meneta z ul. Zagrodniki)

Rok 2017. przebiega pod przewodnictwem Maryi,
Świętej Bożej Rodzicielki

i chcemy za jej wstawiennictwem
wypraszać potrzebne łaski

Niepokalana Dziewico, która swymi licznymi dobrodziejstwami wzbudziłaś naszą ufność w Twoją nieusta-
jącą pomoc, otaczaj nas swoją dobrocią.

Wspieraj Kościół święty, zachowaj i umacniaj wiarę wśród narodów katolickich, obudź ducha chrześcijań-
skiego w rodzinach, wspieraj siły pracujących, dodawaj odwagi cierpiącym i otwórz bramy nieba dla umierają-
cych, bądź naszą ucieczką we wszystkich chwilach życia i uwolnij nas od grzechu.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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W kościele pw. św. Iwona i MB Uzdrowienia Chorych
w Iwoniczu-Zdroju odbył się

VI Noworoczny Koncert Kolęd
W tym roku 15 stycznia  w zdrojowej świątyni zaprezentowały się dwa chóry: Jaśliski Chór Kameralny

pod dyrekcją pani Edyty Wilczek oraz chór „Cantate” z Iwonicza pod dyrekcją pana Grzegorza Przepióry.
Zespoły wykonały znane i mniej znane kolędy w przepięknych aranżacjach.
Na zakończenie Burmistrz gminy Pan Witold  Kocaj w swoim podziękowaniu w szczególnie ciepłych

słowach wspomniał ks. prałata Kazimierza Piotrowskiego, który w 1974 roku rozpoczął działalność iwo-
nickiego chóru „Cantate”. Wieloletnia praca Księdza Prałata to fundament, na którym opierają się nowy
chórmistrz i członkowie chóru. Część oficjalna zakończyła się wręczeniem obu zespołom drobnych upo-
minków ufundowanych przez gminę.

Dobrze się stało, że znalazły się w Iwoniczu dobre ręce do przejęcia ponad czterdziestoletniego dorob-
ku i poprowadzenia „Cantate” do dalszego rozkwitu. KG.
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Dnia 10 lutego 2017 roku
Przewodniczący Społecznego
Komitetu Obchodów VII rocz-
nicy Tragedii Smoleńskiej w
Iwoniczu-Zdroju ogłosił II edy-
cję Konkursu „Warto być Pola-
kiem” poświęconego pamięci
Prezydenta RP, prof. Lecha Ka-
czyńskiego. Na wniosek Orga-
nizatora, Podsekretarz Stanu w
Ministerstwie Obrony Narodo-
wej prof. dr hab. Wojciech Fał-
kowski, objął Konkurs Patrona-
tem Honorowym.

W tegorocznej edycji Orga-
nizator przewiduje udział nawet
kilkuset uczniów z wojewódz-
twa podkarpackiego. Nagrody
dla laureatów zostaną przyzna-
ne w trzech kategoriach wiekowych
odpowiadających etapom kształcenia:
szkoła podstawowa, gimnazjum,
szkoła średnia. Nagrodzone zostaną
trzy pierwsze miejsca w każdej kate-
gorii wiekowej z uwzględnieniem
czterech form artystycznych: plakat,
poezja, wypracowanie, prezentacja
multimedialna. Formuła konkursu
przewiduje także przygotowanie prac
konkursowych w zespołach.

Temat II edycji konkursu to
„Rola Prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go w budowaniu dumy narodowej”.

Grzegorz Nieradka

Rusza II edycja Konkursu  „Warto być Polakiem”

Zadaniem uczestników konkursu bę-
dzie przedstawienie w wybranej for-
mie artystycznej interpretacji słów
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego:
„Możemy być dumni z naszej histo-
rii. Są w niej blaski i cienie, ale tych
blasków jest wystarczająco dużo, aby
zachować dumę, aby wierzyć głębo-
ko w to, co jest oczywistą prawdą –
że Polska ma prawo do znaczącej roli
w europejskiej rodzinie narodów.”

W 2016 roku w I edycji Konkur-
su „Warto być Polakiem” udział wzię-
ło 120 uczniów  z Podkarpacia, z cze-

go aż 52 osoby otrzymały nagrody
rzeczowe, a wszyscy uczestnicy
pamiątkowe, imienne dyplomy
i słodycze.

Podobnie jak rok temu,
w ufundowanie nagród w konkur-
sie włączyła się Kancelaria Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy, Instytut
Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie, Wydawnictwo Arca-
na oraz indywidualni sponsorzy. W
tym roku do grona darczyńców
dołączył Gabinet Marszałka Sejmu
RP Marka Kuchcińskiego oraz Ty-
godnik „Gazeta Polska”.

Uroczyste rozdanie nagród dla
uczestników Konkursu nastąpi
2 kwietnia 2017 roku o godz. 16.15
w sali kina „Wczasowicz” (ul. Plac

Dietla 2) w Iwoniczu-Zdroju podczas
uroczystości patriotycznych z udzia-
łem mieszkańców i zaproszonych go-
ści.

Serdecznie zapraszamy uczniów
Szkoły Podstawowej im. ks. Antonie-
go Podgórskiego  w Iwoniczu, Gim-
nazjum Publicznego w Iwoniczu oraz
Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pi-
leckiego w Iwoniczu do aktywnego
udziału w tym prestiżowym Konkur-
sie. Więcej szczegółów znajduje się
w Regulaminie Konkursu.

WARTO BYĆ POLAKIEM
Konkurs poświęcony pamięci Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Organizator: Grzegorz Nieradka, Radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,
ul. Zadwór 127, 38-440 Iwonicz-Zdrój, Tel. 728-285-238

Honorowy Patronat Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
 prof. dra hab. Wojciecha Fałkowskiego

REGULAMIN:
1. Konkurs trwa od  10.02.2017 r. do  24.03.2017  r.
2. Konkurs dedykowany jest w szczególności dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Średnich

z terenu powiatu krośnieńskiego. Prace nadesłane spoza powiatu krośnieńskiego również zostaną poddane ocenie na
takich samych warunkach. Prace należy dostarczyć na adres Organizatora.

3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w trzech kategoriach wiekowych: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła
Średnia.

4. Temat II edycji konkursu to „Rola Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w budowaniu dumy narodowej”. Zadaniem
uczestników konkursu będzie przedstawienie w wybranej formie artystycznej: plakat, poezja, wypracowanie, prezen-
tacja multimedialna interpretacji słów Prezydenta Lecha Kaczyńskiego: „Możemy być dumni z naszej historii. Są w
niej blaski i cienie, ale tych blasków jest wystarczająco dużo, aby zachować dumę, aby wierzyć głęboko w to, co jest
oczywistą prawdą – że Polska ma prawo do znaczącej roli w europejskiej rodzinie narodów.”
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5. Organizator i jego najbliższa rodzina nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na umieszczenie jego imienia i nazwiska na liście laureatów konkursu, która

zostanie opublikowana w lokalnych mediach.
7. W konkursie powołana została Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą:
- Przewodniczący Komisji Konkursowej: Grzegorz Nieradka – radny Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju; organi-

zator
- Członkowie Komisji Konkursowej: Halina Józefczyk-Habrat – nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hote-

larskich w Iwoniczu-Zdroju, Józef Sowiński – przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, Ks. Bogdan Nitka
– proboszcz parafii pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju.

8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 28 marca 2017 roku.
9. Nagrody dla Laureatów zostaną wręczone dnia 2 kwietnia 2017 r. podczas uroczystych Obchodów VII Roczni-

cy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju (sala Kina „Wczasowicz”, ul. Plac Dietla 2 w Iwoniczu-Zdroju, godz.
16.15).

10. Na pracy konkursowej należy zamieścić następującą formułę: Zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie
danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb
niezbędnych do realizacji konkursu.

W kwietniu po raz kolejny przeżywać będziemy bolesną rocznicę Tragedii Smoleńskiej. Po raz siódmy
pochylimy czoła przed najlepszymi Synami Rzeczypospolitej na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem
Kaczyńskim i Jego Małżonką, którzy w sobotni poranek, 10 kwietnia 2010 roku wyruszyli w swoją ostatnią
podróż. Choć Ich misja zakończyła się tragicznie, wydała wielkie owoce. Śmierć Prezydenta Rzeczypospo-
litej w Smoleńsku odsłoniła bowiem prawdę o skrywanym przez 70 lat sowieckim ludobójstwie w Katyniu.
Wyrażając swoją wdzięczność za życie 96 naszych rodaków i chcąc oddać im należny szacunek Społeczny
Komitet Obchodów VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju zaprasza do wzięcia udziału
w uroczystościach patriotycznych w Iwoniczu-Zdroju.

PROGRAM
Niedziela, 02.04.2017
godz. 15.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. Iwona i MB Uzdrowienie Chorych w Iwoniczu-Zdroju

w intencji Ojczyny oraz wszystkich Ofiar Tragedii Smoleńskiej na czele z Prezydentem RP, prof. Lechem Ka-
czyńskim za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II

godz. 16.15 – Uroczystość patriotyczna w sali Kina „Wczasowicz” w Iwoniczu-Zdroju (ul. Plac Dietla 2)
z udziałem uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju

godz. 17.00 – rozdanie nagród dla laureatów II edycji Konkursu „Warto być Polakiem” poświęconego pamię-
ci Prezydenta RP, prof. Lecha Kaczyńskiego, pod Patronatem Honorowym Podsekretarza Stanu w Ministerstwie
Obrony Narodowej, prof. dra hab. Wojciecha Fałkowskiego

godz. 17.15 – projekcja filmu „Pogarda” w reżyserii Marii Dłużewskiej i Joanny Lichockiej
Uroczystość rozpocznie się wspólnym odśpiewaniem wszystkich zwrotek polskiego Hymnu Narodowego oraz

Apelem Pamięci, w trakcie którego odczytane zostaną nazwiska poległych.
Dla każdego z uczestników uroczystości (mieszkańców, kuracjuszy, gości) Organizatorzy przewidzieli pa-

triotyczne upominki.
Serdecznie zapraszamy!

Grzegorz Nieradka 
– Przewodniczący Społecznego Komitetu Obchodów VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej w Iwoniczu-Zdroju

Obchody VII rocznicy Tragedii Smoleńskiej
w Iwoniczu-Zdroju
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Zmarło dwóch ludzi: kierowca
autobusu i ksiądz. Stają przed świę-
tym Piotrem, który ma ich poinfor-
mować o dalszym losie.

Święty Piotr: „Kierowco, pój-
dziesz do nieba,  ty zaś drogi księże
do piekła”.

Oburzony ksiądz żąda wyja-
śnień. Święty Piotr tłumaczy:

Bo widzisz, Janek, kiedy ty mó-
wiłeś kazania to wszyscy spali, a gdy
on prowadził autobus to wszyscy się
modlili".

***
Na pustyni misjonarz spotyka

lwa. Przerażony żegna się i mówi:
- Boże spraw, żeby ta istota mia-

ła chrześcijańskie uczucia.
Na to lew przyklęka, żegna się

i mówi:

1Śr Albina Na Świętego Albina
rzadka u ludzi mina, bo post się za-
czyna. Jeśli w wstępną środę świecą
nocą gwiazdy, kury będą niosły, mówi
u nas każdy. Gdy w wstępną środę
deszcz pada, to rój gąsienic kapustę
zjada. W popielcową środę jak deszcz
z góry pada, trzecia kopka chłopu na
polu przepada. Jeśli w wstępną środę
jest piękna pogoda, to w polu nad-
zwyczaj jest piękna uroda. Gdy w Po-
pielec pogoda służy, suchą wiosnę
wróży. Gdy w Popielec pogoda, wio-
sna będzie sucha, gdy deszcz, będzie
mokra, a jeżeli zimno, będzie zimna.

2 Cz Halszki, Heleny  Czasem
i w marcu, zetnie wodę w garncu. Nie
ma w marcu wody, nie ma w kwiet-
niu trawy. W marcu mgły, powódź za
sto dni. W marcu, gdy grzmot na lody
spada, w lecie grad zapowiada.

3 Pt Kunegundy, Teresy, Tycjana
Gdy marzec mglisty, w lecie czas
dżdżysty. W marcu kto siać nie zaczy-
na, dobra swego zapomina. Ile razy
marzec mgłą uraczy, tyle niepogody w
lecie znaczy. Kiedy w marcu deszcze
leją, nie ciesz się chłopie nadzieją.

Humor Koœcielny
- Boże pobłogosław ten dar, któ-

ry zaraz będę spożywał.
***

Powódź w prowincjonalnym
miasteczku. Ewakuacja ludności.
Wojsko puka do kaplicy:- Proszę księ-
dza, niech ksiądz ucieka! Ksiądz się
utopi!

- Nigdzie nie idę, wierzę w
Opatrzność Boską.

Po trzech godzinach ksiądz sie-
dzi na ostatnim piętrze parafii. Pod-
pływa motorówka:

- Proszę księdza, niech ksiądz
płynie z nami! Ksiądz się utopi!

- Nigdzie nie idę, wierzę w
Opatrzność Boską.

Minęły kolejne godziny, ksiądz
na szczycie dzwonnicy, nadlatuje he-
likopter.

- Proszę księdza, niech ksiądz
wsiada! Ksiądz się utopi!

- Nigdzie nie idę, wierzę
w Opatrzność Boską.

Po chwili utopił się, staje przed
Panem Bogiem i mówi z wyrzutem:

- Panie Boże, no jak tak można,
Swojego wiernego sługę utopić...
A tak wierzyłem w Opatrzność...

- Głupcze!!! Trzy razy po ciebie
ludzi wysyłałem!!!

***
Pyta się nauczycielka dzieci

w klasie:
- Gdzie mieszka Bóg?
Jasiu się zgłasza i mówi że

w łazience.
- W łazience??? Skąd ty to wiesz?
- Tatuś zawsze rano krzyczy:
-O mój Boże, wyłaź wreszcie

z tej łazienki!!!

PRZYSŁOWIA POLSKIE – NA MARZEC/2017

4 So Kazimierza, Lucjusza, Ad-
rianny  Dzień świętego Kazimierza
resztki zimy uśmierza. Jeżeli na świę-
tego Kazimierza pogoda, to na ziem-
niaki woda (na wykopki). Na święte-
go Kazimierza pełno już młodego
zwierza. Na świętego Kazimierza wyj-
dzie skowronek spod pierza. W dzień
świętego Kazimierza zima do morza
zmierza. Jak w Kazimierza pochmur-
no, o jarzynę nietrudno. Na Kazimie-
rza dzień się z nocą przymierza.

5 N Adriana, Oliwii  Gdy ma-
rzec suchy, kwiecień nagradza, bo
deszcze sprowadza. Kiedy w marcu
deszczu wiele, nieurodzaj zboża ście-
le. Gdy się trawa zieleni w marcu, to
jej nie ma w maju. Jak nie ma śniegu
w marcu, deszczu w maju, to nie ma
urodzaju.

6 Pn Róży, Wiktrora  Gdy
w marcu grzmi, w maju śniegiem ćmi.
A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato
się napłacze. Marzec - figlarzec, prze-
plata, trochę zimy, trochę lata.

7 Wt Teresy, Felicyty, Tomasza
Gdy w marcu topnieje, to na wiosnę
mróz bieleje. Ruszaj w marcu w pole,
by po trochu rzucić w ziemię owsa,
grochu. Marzec uparty stroi z pługiem
żarty.

8 Śr Beaty, Jana, Stefana  Desz-
cze marcowe zbożu niezdrowe. Gdy
marzec deszczowy, suche lato rodzi i
zasiewom szkodzi. Każdy gospodarz
zasiewa pierwszy groch na marca,
aby też próżnego nie miał na ognisku
garnca.

9 Cz Franciszki, Katarzyny, Do-
minika  Gdy Franciszka z wichrem
po polu hasa, może sypnąć śniegiem
powyżej pasa.

10 Pt Cypriana, Makarego  Gdy
mróz w marcu dnia dziesiątego, jesz-
cze czterdzieści dni mrozu takiego.
Męczennicy, gdy mróz noszą, czter-
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z deszczem chadza, mokry czerwiec
sprowadza. Zima, gdy mrozem nie
wygodzi, marzec z kwietniem wraz
wychłodzi.

24 Pt Bertrady, Szymona  Na
Świętego Szymona nie wdziewaj już
kaftana.

25 So Ireneusza, Marioli, Marii
W dni krzyżowe męka Boża, wstrzy-
maj się od siewu zboża. Jakie jest
Zwiastowanie, takie będzie i Zmar-
twychwstanie. Gdy przed Zwiastowa-
niem ruszy się pszczoła, to mokrą
wiosnę nam przywoła. Mgła na Zwia-
stowanie znaczy rzek rozlanie. Na
Zwiastowanie, kiedy mgła w zaranie,
chociaż słonko jasno wschodzi, znak
niechybny to powodzi. Na Zwiasto-
wanie jaskółki się ukazują, ludziom
wiosnę zwiastują.

26 N Larysy, Teodora  Ile mgieł
w marcu, tyle deszczów w czerwcu.

Gust kobiety, łaska pańska i mar-
cowa pogoda zawsze niestałe. Czego
nie dokaże marzec, dokaże kwiecień.

27 Pn Lidii, Ruperta, Ernesta
Gdy w Ruperta niebo jasne będzie,
w lipcu takiż czas pogody wszędzie.

28 Wt Anieli, Jana  Gdy chcesz po-
znać pogodę w czerwcu roku tego, uwa-
żaj jak będzie w Jana Damasceńskiego.

29 Śr Eustachego, Stefana  Kie-
dy w marcu plucha, to w maju posu-
cha. Nie siejesz grochu w marcu, nie
masz go w garncu. W marcu, kto siać
nie zaczyna, swego dobra zapomina,
spiesz więc w pole, by po trochu, rzu-
cić w ziemię owsa, grochu.

30 Cz Amadeusza, Mamertyna
Gdy w marcu mgły bywają, w lecie
burze przeszkadzają. Marzec, czy sło-
neczny, czy płaczliwy, listopada ob-
raz żywy. Marca obraz wierny, to
miesiąc październy.

31 Pt Balbiny, Beniamina, Kor-
nelii  Co marzec wypiecze, to kwie-
cień wyciecze.

Śnieg marcowy owocom niezdro-
wy. Na wiosnę ceber deszczu - łyżka
błota; na jesień łyżka deszczu - ceber
błota.

dzieści dni mrozu głoszą. Męczennicy
jeśli psocą, będzie dżdżysto Wielką
Nocą, a gdy kropla dżdżu nie spadnie,
przez sześć niedziel będzie ładnie.

11 So Benedykta, Konstantego
Jeśli zapusty pogodne bywają, Świąt
wielkanocnych tak się spodziewają.
Suchy marzec, mokry maj, będzie
żytko niby gaj. Gdy suchy marzec, a
maj mokry bywa, żyznego roku oracz
się spodziewa.

12 N Bernarda, Grzegorza, In-
nocentego  Na św. Grzegorza idzie
zima do morza. Groch święty Grze-
gorz zasiewa, soczewicę Jakub mie-
wa. Po świętym Grzegorzu nie paś
bydła na zbożu.

13 Pn Krystyny, Bożeny, Patry-
cji  Gdy w marcu niebo od południa
ryknie, rok wszego dobra z tego wy-
niknie. W marcu słońce grzeje, cza-
sem śnieżek sieje. Jak przylecą żura-
wie, można bydło paść na trawie.

14 Wt Jakuba, Matyldy  W mar-
cu, gdy są grzmoty, urośnie zboże po-
nad płoty. To, co marzec sobie marzy, to
jest sęk dla gospodarzy. Gdy gęś dzika
w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa.

15 Śr Klemensa, Ludwiki, Longi-
ny  Gdy w marcu deszcz pada, wtedy
rolnik biada, gdy słonko jaśnieje, to rol-
nik się śmieje. W marcu, choć słota, rzu-
caj zboże do błota. W marcu, kto siać
nie zaczyna, biednyć to gospodarzyna.

16 Cz Hilarego, Gabriela, Izabeli
Hilary zapowiada, jaka pogoda w Wiel-
kanoc przypada. Gabrielu, przyjacielu,
nie mroz nas, łysych jest wielu.

17 Pt Gertrudy, Patryka, Zbi-
gniewa  Gdy na Gertrudy zjawią się
bociany, to wiosna już rychło nasta-
nie. Ogrodniku, św. Gertruda gdy słoń-
cem błyśnie zrobi cuda oczywiście.

18 So Edwarda, Cyryla, Krystia-
na  Na św. Edwarda zimy pogarda.

19 N Bogdana, Józefa  Jak na
świętego Józefa chmurki, to sadź
ziemniaki gdzie górki, a jak pogoda,
to sadź gdzie woda. Gdy na święty
Józef bociek przybędzie, to już śnie-
gu nie będzie. Na świętego Józefa
pięknie, zima prędko pęknie. Na świę-
ty Józek czasem śniegu, a czasem tra-
wy wózek. Przyjdzie święty Józef z
pomocą, porówna dzień z nocą. Świę-
ty Józef kiwnie brodą, idzie zima na
dół z wodą. Święty Józef pogodny,
będzie roczek wodny. W Józefa z zimy
się śmiej i na grządce kapustę siej.

20 Pn Aleksandry, Anatola,
Klaudii Od dnia dwudziestego marca
zagrzewa słońce nawet starca.

21 Wt Benedykty, Ludomiry,
Marzanny  Jak po Benedykcie ciepło,
to i w lecie będzie piekło. Benedykt
groch w polu sieje, Wojciech (23.04)
do owsa się śmieje. Benedykta Bożą
mocą, dzionek już się równa z nocą.

22 Śr Bugusława, Katarzyny,
Lei  Jeżeli w pierwszy dzień po prze-
sileniu marcowym burza się zdarzy,
zima już nie przydarzy.

23 Cz Turybiusza, Oktawiana,
Pelagii  Marzec zimny i słoneczny,
plon zaręcza dostateczny. Marzec, co
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W powietrzu srebrna mglistość pozimowa...
Tu i tam jeszcze w szczelinie głębokiej
Szczypta się śniegu ostatniego chowa
Jak białe pióro w ciemnych skrzydłach sroki.
 
Sad cichy, niemy, pusty. W monotonnej
Szarości ziemia, co woń ostrą szerzy,
Siwobrunatna jak habit zakonny,
W pokutnym półśnie umartwienia leży.
 
Oczekiwaniem tęsknie-nudnym chora,
Pręży gałęzie drzew jak owad macki,
Czyli się przecknąć do życia już pora,
Czy już przymrozek nie czyha z zasadzki.
 
Z oddali, która głosy tłumi sennie,
Jakoś inaczej niż zwykle kur pieje,
Dziwnie piętrowo, wieszczo, przedwiosennie,
Budząc niepokój razem i nadzieję.
 
Jest coś przyszłego, nienarodzonego,
W przestworzu, które zdaje się jak próżnia,
Kędy serdeczna czczość i mdłość się lega.
A zmartwychwstania wielki cud się spóźnia.
 
Drzewa splątanych gołych koron gęstwą,
Co jak szkielety stoją czarnokostne,
Owiewa jakieś nieme nabożeństwo,
Jakieś milczenie twarde, wielkopostne.
 
Sad w ascetycznej zadumie śni cichy,
Nagi jak z cierni wieniec Męki Pańskiej,
Którą ćwierkaniem głoszą wiosny mnichy,
Wróble, w szarości swojej franciszkańskiej.

W nadchodzącym Dniu Kobiet  serdecznie pozdrawiamy wszystkie nasze Panie i życzymy, by dobry Bóg
błogosławił Wasze trudy, darzył Was zdrowiem, a Wasze osobiste życie rodzinne dostarczało Wam wiele
powodów do radości i zadowolenia.

Wszystkim Paniom jak również marcowym solenizantom dedykujemy wiersz Leopolda Staffa:

SAD O PRZEDWIOŚNIU

Zaledwo zimy minęła pogróżka,
W łagodnym, miękkim i tkliwym powiewie
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka
Skromna, co jeszcze o swych czarach, nie wie.
 
W powietrzu srebrna mglistość pozimowa...
Tu i tam jeszcze w szczelinie głębokiej
Szczypta się śniegu ostatniego chowa
Jak białe pióro w ciemnych skrzydłach sroki.
 
Sad cichy, niemy, pusty. W monotonnej
Szarości ziemia, co woń ostrą szerzy,
Siwobrunatna jak habit zakonny,
W pokutnym półśnie umartwienia leży.
 
Oczekiwaniem tęsknie-nudnym chora,
Pręży gałęzie drzew jak owad macki,
Czyli się przecknąć do życia już pora,
Czy już przymrozek nie czyha z zasadzki.
 
Z oddali, która głosy tłumi sennie,
Jakoś inaczej niż zwykle kur pieje,
Dziwnie piętrowo, wieszczo, przedwiosennie,
Budząc niepokój razem i nadzieję.
 
Jest coś przyszłego, nienarodzonego,
W przestworzu, które zdaje się jak próżnia,
Kędy serdeczna czczość i mdłość się lega.
A zmartwychwstania wielki cud się spóźnia.
 
Drzewa splątanych gołych koron gęstwą,
Co jak szkielety stoją czarnokostne,
Owiewa jakieś nieme nabożeństwo,
Jakieś milczenie twarde, wielkopostne.
 
Sad w ascetycznej zadumie śni cichy,
Nagi jak z cierni wieniec Męki Pańskiej,
Którą ćwierkaniem głoszą wiosny mnichy,
Wróble, w szarości swojej franciszkańskiej.
 
Zaledwo zimy minęła pogróżka,
W łagodnym, miękkim i tkliwym powiewie
W sad nagi wchodzi wiosna, nowicjuszka
Skromna, co jeszcze o swych czarach, nie wie.
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AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Pomóżmy Dominikowi
Dominik Wilczek jest uczniem II klasy Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół

w Iwoniczu. Chłopiec w 2014 roku uległ wypadkowi, spadł z drzewa z wysokości 5
metrów i doznał urazu kręgosłupa. Zdiagnozowano u niego złamanie kręgosłupa ze
zwichnięciem trzonów Th7-Th8 z całkowitą plegią kończyn dolnych. Uszkodzenie krę-
gosłupa i utrzymujący się niedowład kończyn dolnych uniemożliwia Dominikowi sa-
modzielną egzystencję.

Chłopiec nie chodzi, przemieszcza się na wózku, wymaga stałej pomocy drugiej oso-
by. Ze względu na obecny stan zdrowia Dominik nie uczęszcza do szkoły, objęty jest
nauczaniem indywidualnym. Jego kontakt z rówieśnikami i otaczającym go światem jest
ograniczony. Wymaga stałej rehabilitacji i zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne.
Koszty leczenia przewyższają możliwości finansowe rodziców. Możemy pomóc Domi-
nikowi przekazując na powyższe konto 1% podatku dochodowego za 2016 rok.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas
KRS- 0000246791
Konto Bankowe : 25 1090 2750 0000 0001 0482 0437
z dopiskiem „Dominik Wilczek- Leczenie”

Wizyta wolontariuszek w Oratorium „Twój dom” w Krośnie
Wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas, we wtorek 7 lutego, od-

wiedziły wychowanków Oratorium „Twój Dom” w Krośnie. Pomysł
spotkania karnawałowego zrodził się wraz z ogłoszoną w grudniu 2016
r. zbiórką pluszaków. Wolontariuszki Asia, Julia, Angelika, Żaneta
i Ewelina dziękują wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel i po-

dzielili się misiem z dzieciństwa, któ-
ry budzi w każdym z nas pozytywne
emocje, przywołuje wspaniale wspo-
mnienia - dla każdego z nas oznacza
to samo – ciepło, bezpieczeństwo, beztroskę dzieciństwa.

Spotkanie w oratorium było okazją do wspólnej zabawy, tańców, śpiewów, ale
także do przekazania dzieciakom darowanych przez społeczność naszej szkoły plu-
szowych maskotek. Nie zabrakło malowania twarzy oraz quizów i konkurencji, któ-
re nagradzane były pluszakami właśnie. Dzieci świetnie bawiły się tańcząc „Jedzie
pociąg”, „Kaczuchy”, „Makarenę”, „Czekoladę”.

Studniówka 2017
11 lutego 2017 roku w lokalu „Dwa Serca” w Krośnie odbył się bal studniówkowy klas maturalnych Zespołu

Szkół w Iwoniczu. Uroczystego otwarcia balu dokonał dyrektor szkoły pan Leszek Zajdel, który następnie poprowa-
dził nauczycieli i młodzież w dostojnym korowodzie staropolskiego tańca – poloneza. W części oficjalnej wieczoru
maturzyści wyrazili słowa wdzięczności pod adresem dyrekcji szkoły, nauczycieli i rodziców. Zadbali także o oprawę
artystyczną tego jedynego w swoim rodzaju spotkania. Zaprezentowali zaskakujący układ mazura połączony z tań-
cem nowoczesnym oraz program kabaretowy. Wyśmienita zabawa trwała prawie do białego rana.
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GIMNAZJUM IWONICZ

Lekcja parlamentarna w Gimnazjum Publicznym
w Iwoniczu
Dnia 19 grudnia 2016 roku odbyła się dla wszystkich gim-
nazjalistów lekcja z Panią Poseł Joanną Frydrych, która
przy pomocy prezentacji multimedialnej przybliżyła
uczniom mechanizmy funkcjonowania polskiego Sejmu
i Senatu oraz opowiedziała o obowiązkach wynikających
z pracy posła.
Odbył się także konkurs z nagrodami dotyczący wiedzy
o polskim Parlamencie.
Uczeń klasy II Jakub Michalczyk wykazał się największą
wiedzą, a w nagrodę otrzymał podwójne zaproszenie do
Warszawy na zwiedzanie Parlamentu.

Dorota Kielar

Udział gimnazjalistów w Orszaku Trzech Króli w Iwo-
niczu
Dnia 6 stycznia 2017 roku, w uroczystość Objawienia
Pańskiego, mieszkańcy Iwonicza i goście udali się wraz
z Trzema Królami w drogę, aby oddać pokłon Dzieciątku
Jezus. W uatrakcyjnienie środowiskowej imprezy aktyw-
nie włączyli się uczniowie naszej szkoły. Po przybyciu
Orszaku do Domu Ludowego i oficjalnym wprowadze-
niu, na scenę zostali zaproszeni uczniowie naszego Gim-
nazjum, którzy zaprezentowali program artystyczny przy-
gotowany  pod opieką ks. Krzysztofa Majdera. Widzowie
gromkimi brawami nagrodzili występ naszych uczniów-
artystów. Organizatorzy imprezy wyróżnili występ grupy
gimnazjalistów pamiątkowym dyplomem.

Leszek Krukar

Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych
9 stycznia 2017 roku odbyło się uroczyste podsumowa-
nie Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodze-
niowych w Muzeum Historycznym w Dukli. Na tegorocz-
ny konkurs wpłynęło 89 prac. Uczennica naszego gimna-
zjum Karolina Ziembicka z klasy I zajęła wysokie II miej-
sce w kategorii gimnazja. Serdeczne gratulacje!!!

Lucyna Szubrycht

KONKURS KOLĘD
Alina Duszczyńska (kl. I TŻ) śpiewająca z gita-

rowym akompaniamentem Krystiana Borka (kl. III
LO) zajęła I miejsce w XIX Gminnym Przeglądzie
Kolęd, Pastorałek i Tradycji Bożonarodzeniowych,
który odbył się 10 stycznia w Iwoniczu. Naszą szkołę
reprezentowały także wyróżnione w konkursie –
Monika Konik (III TŻ) oraz Kinga Sobiecka (III LO).
Zmaganiom artystów towarzyszył niepowtarzalny bo-
żonarodzeniowy klimat oraz iście zimowa aura.“Lau-
reaci konkursu zaprezentowali swoje umiejętności
szerszej publiczności w czasie koncertu, który odbył
się 29 stycznia w Iwoniczu - Zdroju.

Kibic Patryk
Mamy w naszej szkole bank. To bank informacji! Na pew-
no przekonał się o tym niejeden nauczyciel podczas swo-
jego dyżuru na przerwie. Patryk Kinel, bo o nim mowa,
dostarcza najświeższych informacji z kraju i ze świata,
przekazuje wiadomości kulturalne oraz przede wszystkim
sportowe. Sport to jego specjalizacja i mało kto jest
w stanie go czymś zaskoczyć. Na początku roku szkolne-
go udało się go zarazić koszykówką, a dokładniej żywym
dopingiem podczas meczów w ramach rozgrywek Pol-
skiej Ligi Koszykówki. Od pierwszej kolejki ubrany
w klubową koszulkę i szalik, jest obecny na każdym me-
czu w Krośnie. Nie opuści też meczów wyjazdowych kro-
śnieńskiej drużyny, które śledzi w telewizji bądź w Inter-
necie. Dwukrotnie już udało mu się złapać rzuconą w try-
buny piłkę, co uprawnia do udziału w konkursach rzuto-
wych w przerwie meczu. Pierwszym razem walczył o 1000
zł w rzucie z połowy boiska, drugim zaś w konkursie trzech
rzutów o wzrastającej trudności. Głównej nagrody jesz-
cze nie wygrał, ale otrzymał pamiątkowe gadżety od spon-
sora PLK i na pewno nie powiedział jeszcze ostatniego
słowa.Patrykowi gratuluję pasji oraz życzę wielu zwy-
cięstw i wrażeń w kolejnych meczach. Do zobaczenia
w sektorze F3.

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

Światełko Pokoju
„Niech Ten Betlejemski Płomień Pokoju i Miłości da

siłę śmiało podejmować nowe wyzwania i skutecznie je re-
alizować”.

Tradycją stało się już, że tuż przed świętami Bożego
Narodzenia zuchy odwiedzają sąsiadujące instytucje
i przekazują Betlejemskie Światło Pokoju oraz składają
życzenia. W tym roku druhowie z 4 Gromady Zuchowej „We-
sołe Pląsy”, pod opieką pani A. Gaweł,  rozpoczęli podróż
od Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Ro-
gach, gdzie odebrali Światełko Betlejemskie. Następnie udali
się do Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój, odwiedzili także Przed-
szkole Gminne oraz Muzyczne w Iwoniczu oraz Domy Po-
mocy Społecznej dla Dzieci i Dorosłych a wędrówkę za-
kończyli w Gimnazjum w Iwoniczu. Zuchy ze Światełkiem
i życzeniami bożonarodzeniowymi zostały przyjęte bardzo
gościnnie i ciepło.

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Kinie Wczasowicz
Wychowawcy świetlicy i siostra Benedykta wraz

z dziećmi, dały się porwać atmosferze Świąt Bożego Naro-
dzenia i w  przygotowywały oryginalne wyroby rękodziel-
nicze: stroiki, ozdoby choinkowe, bombki, zabawki, kartki
świąteczne, a wszystko po to, aby w dniu 18 grudnia już
kolejny raz w Kinie Wczasowicz wypełnić  świątecznie przy-
strojony stragan.

Po uroczystym otwarciu tegorocznego X Kiermaszu
przez burmistrza p. Witolda Kocaja, wszyscy wystawcy pre-
zentowali swoje wyroby i składali świąteczne życzenia.
W imieniu pani dyr. Małgorzaty Jakubowicz i całej społecz-
ności szkolnej słowa gorących życzeń wypowiedziały zu-
chy – Rafał Kandefer i Szymon Turek, a dziewczęta – wo-
lontariuszki, ubogaciły te życzenia świąteczną piosenką. Na
kiermaszu pojawili się również kuracjusze przebywający
wówczas w Iwoniczu - Zdroju. Kiermasz stał się dla nich
też atrakcyjnym miejscem do spotkań i zakupu pamiątek,
a dla nas okazją do promocji naszej szkoły.

„Bóg się rodzi…”
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas związa-

ny z tradycjami, zwyczajami i obrzędami religijnymi.
I tak jak w poprzednich latach nasi uczniowie wraz z na-
uczycielami chcąc ocalić je od zapomnienia nawiązali do
nich wypełniając bogatą treścią przedświąteczne dni. Gru-
pa uczniów wystawiała przedstawienie Jasełkowe, którego
treść osadzona jest w dwóch ramach czasowych: współcze-
sności i okresu Narodzenia Jezusa. Uczyło nas na nowo, że
w codziennym zabieganiu zapominamy o tym, co najważ-
niejsze. Druga grupa aktorów nawiązała do tradycji kolędo-
wania i wracając do korzeni tego, co dawniej stanowiło kli-
mat świąt, przygotowała występ grupy kolędniczej –prze-
bierańców pełnej humoru i radości. Premiera występu miała
miejsce w Domu Ludowym, podczas spotkania Wigilijnego
Koła Gospodyń Wiejskich z udziałem burmistrza pana Wi-
tolda Kocaja i zastępcy burmistrza pana Jacka Rygla, Księ-
dza proboszcza Kazimierza Giery, radnych gminy i Powia-
tu i innych Gości. Kolejne wystawienie sztuki odbyło się w
szkole podczas ostatniego w tym roku - Świątecznego spo-
tkania całej społeczności. Po zakończonych Wigiliach kla-

sowych, dzieci i dorośli z ciekawością obejrzeli sceny ode-
grane przez aktorów występujących w pięknych strojach,
wysłuchali kolęd i pieśni Bożonarodzeniowych. Następnie
pani dyrektor Małgorzata Jakubowicz złożyła uczniom i ro-
dzicom oraz pracownikom życzenia. Dzieci zostały przygo-
towane przez pp: Monikę Szajnę, Agnieszkę Szczurek
i  s. Danutę Benedyktę Pruś

Wigilia w grupach przedszkolnych
22 grudnia 2016r. z okazji zbliżających się Świąt Boże-

go Narodzenia obie grupy, pań Izabeli Nycz i Danuty Ba-
ran,  nakryły stoły do wspólnej przedszkolnej wigilii. Dzie-
ci dzięki takim zajęciom zaznajamiają się z tradycją obcho-
dzenia świąt i kultywowaniem ich w praktyce. Były życze-
nia, dzielenie się opłatkiem , wspólne kolędowanie i praw-
dziwie wigilijny nastrój.

Hej kolęda, kolęda!
„Z wesołą piosenką, z muzyką i tańcem
Między opłotkami idą przebierańce.
Wesoło śpiewamy, do okien pukamy.
Hej kolęda, kolęda!”
W bogatą działalność na rzecz środowiska lokalnego

naszej szkoły wpisuje się także aktywność grupy uczniów
realizujących program: „Z księdzem Antonim Podgórskim
drogą wolontariatu”. W okresie przedświątecznym przygo-
towała ona krótki spektakl nawiązujący do wielowiekowej
tradycji kolędowania, przybliżający istotę świąt Bożego
Narodzenia. W dniu 5 stycznia b.r. wolontariusze  z  s. Da-
nutą  Pruś op.  udali się do Domów Pomocy Społecznej znaj-
dujących się w naszej miejscowości, do Przedszkola Gmin-
nego i do Przedszkola Muzycznego. Kolędnicy, wśród któ-
rych był król Herod, Żyd, śmierć, diabeł, anioł, kilku pa-
stuszków szli za gwiazdą śpiewając przy akompaniamencie
dwóch gitar kolędy. “Grupę kolędniczą stanowili uczniowie
klasy V b i klas IV. Jak nakazywała tradycja w zamian za
życzenia urodzaju i powodzenia w Nowym 2017 Roku,
Gospodarze obdarowywali przebierańców słodyczami, po-
dejmowali herbatą, bułeczkami, a Siostra Antonella Gaw-
lik- przełożona Sióstr Felicjanek z DPS dla Dzieci i Pan
Dyrektor DPS Braci Bonifratrów także datkami.

Wolontariusze- kolędnicy w każdej instytucji byli przyj-
mowani bardzo ciepło i serdecznie. Jednak szczególnie
w Domach Pomocy Społecznej wzruszające były chwile
wspólnego kolędowania, spontanicznych rozmów, wspólnych
zdjęć, zaproszeń na kolejne wizyty.

Cieszymy się, że trud przygotowania tego wydarzenia
zaowocował szczerą i głęboką radością u wszystkich, któ-
rych odwiedziliśmy, a nas utwierdził w przekonaniu, że „w
życiu istnieje tylko jeden sposób na to, aby być szczęśli-
wym: żyć dla innych”.

Cieszymy się sukcesem
Krościenko Wyżne: VII Powiatowy Festiwal Świątecz-

ny – Konkurs Małych Form Teatralnych „Jasełka 2017”.
W mroźną sobotę, dnia 7 stycznia br. w sali Domu Ludowego
w Krościenku Wyżnym odbył się VII Powiatowy Festiwal
Świąteczny – Konkurs Małych Form Teatralnych „Jasełka
2017”. Jego organizatorem byli: Starostwo Powiatowe w
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Krośnie oraz Gmina Krościenko Wyżne. Nasi aktorzy z klas
IV i V przygotowani przez s. Danutę Pruś, zdopingowani przez
dyrekcję szkoły zaprezentowali się jako grupa kolędnicza w
występem: „Hej kolęda, kolęda!” i zdobyli I miejsce (ex
aequo). Wyrażamy wdzięczność Rodzicom naszych młodych
aktorów za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie dzieci
do przedstawienia, które w tym roku wyjątkowo dużo razy
powtarzamy.

XIX Gminny Przegląd Kolęd, Pastorałek i Obrzę-
dów Bożonarodzeniowych

10 stycznia 2017r. w Domu Ludowym w Iwoniczu odbył
się XIX Gminny Konkurs Kolęd, Pastorałek i Tradycji Bo-
żonarodzeniowych.Naszą szkołę reprezentowały dzieci
w dwóch kategoriach wiekowych.

Grupa pierwsza /klasy 0-III /:
Milena Niemczyk / z kl. II a/, Martyna Biernacka, Julia

Wais z chórkiem w : Karolina Szajna, Wiktoria Rygiel, Ame-
lia Juszczyk oraz solo Karolina Szajna /z kl. IIIa / Łukasz
Stachura, Dawid Turek, duet Kacper Szczurek i Adrianna
Kustroń, Rafał Kandefer oraz Joanna Such / z kl.III b/.

Grupa druga /klasy IV – VI/:
Milena Bogaczyk / z kl. IVb/, Julia Pniak / z kl. Va/, Kin-

ga Kinel, Julia Szajna, Kinga Kopczyk, Wiktoria Bulik /z kl.
Vb/, Anna Szczurek /z kl. IIIb/ wraz z Kamilą Szczurek / z kl.
Vb/, Paulina Szelc, Emilia Czekaj / z kl. VIa/.

Jury nagrodziło II miejscem w swojej kategorii Milenę
Bogaczyk z klasy IV b oraz wyróżnieniem duet Annę Szczu-
rek z klasy III b i Kamilę Szczurek z klasy V b. Opiekunem
nagrodzonych uczennic jest p. Robert Mercik. I miejsce za-
jęła Grupa Kolędnicza, której opiekunem jest s. Danuta Pruś
za prezentację ,,Hej kolęda, kolęda" , natomiast grupa teatral-
na prowadzona przez panie Agnieszkę Szczurek i Monikę
Szajnę zajęła II miejsce za spektakl pt. ,, Bóg się rodzi''. 

Gratulacje dla nagrodzonych i wszystkich występują-
cych.!!!

Spotkania opłatkowe Dziewczęcej Służby Maryjnej
Okres Bożego Narodzenia jest sposobnością do zatrzy-

mania się na chwilę i świętowania we wspólnotach rodzin-
nych, klasowych, grupach duszpasterskich. Takie chwile są
bezcenne i mają szczególną wartość zwłaszcza teraz, dobie
SMS- ów  i e-maili, kiedy zaczyna nam brakować bliskości
drugiego człowieka, spojrzenia sobie w oczy, a życie ludzi
nierzadko wkrada się pustka i samotność. I dlatego dnia
5 stycznia w ciepłej i rodzinnej atmosferze, odbyło się spo-
tkanie opłatkowe Dziewczęcej Służby Maryjnej, zorganizo-
wane przez  s. Danuta Benedykta Pruś, na które przybyło 26
uczennic naszej szkoły. To spotkanie miało na celu świętowa-
nie jednego z najważniejszych wydarzeń zbawczych, a więc
Narodzin Bożej Dzieciny. Kulminacyjnym punktem wieczo-
ru było dzielenie się opłatkiem. Zebrane dziewczęta, wypo-
wiadały słowa serdecznych życzeń płynących z dziecięcego
serca. Było też wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek oraz roz-
mowy przy pięknie nakrytych stołach. Słodkości i pyszności
starczyło dla wszystkich nawet na "wynos". Wyrażamy
wdzięczność Mamusiom i Babciom za przygotowanie świą-
tecznych wypieków. Szczególne słowa uznania kierujemy pod
adresem P. Barbary Skraqi, która pomogła w przygotowaniu
sali i nakryciu stołów do tego niecodziennego wydarzenia.

Nasze występy na bis!
Dnia 14 stycznia w mroźnej, śniegowej aurze, już po

rozpoczęciu ferii, uczniowie po raz kolejny zaprezentowali

przedstawienie jasełkowe pt. „Bóg się rodzi” oraz „Hej ko-
lęda, kolęda”, tym razem dla Akcji Katolickiej, która w tym
dniu w godzinach wieczornych, w Domu Ludowym zorga-
nizowała dla społeczności lokalnej Spotkanie Opłatko-
we.“Mam nadzieję, że nasi aktorzy dostarczyli obecnym
niezapomnianych wrażeń i szczerych wzruszeń. Uczniowie
spisali się na medal! Dziękujemy za pomoc i zaangażowa-
nie Rodzicom , Babciom i Dziadkom bez których pomocy
aktorzy nie dotarliby na miejsce występów w ten mroźny,
styczniowy wieczór. Pani Prezes Janinie Gadzała i całemu
Zarządowi Akcji Katolickiej dziękujemy za słodycze, miłą,
serdeczną atmosferę oraz za zainteresowanie okazywane
przez Państwo naszej szkole. 

„I trzej królowie od Wschodu przybyli...” i dotarli
także do Iwonicza

W Uroczystość Objawienia Pańskiego, dnia 6 stycznia
przeszedł w Iwoniczu trzeci Orszak Trzech Króli. Tradycją stało
się to, że uczennice naszej szkoły należące do Dziewczęcej Służ-
by Maryjnej pod opieką s. Danuty Benedykty Pruś włączają
się w to przedsięwzięcie. W tym roku dołączyli również wo-
lontariusze. Tworzyli oni wspólnie obsadę aktorską mansjonów,
formując konstelację gwiazd prowadzących Orszak na czele
których szli Trzej Królowie. 

Iwonicki Orszak Trzech Króli wyruszył spod kościoła
Wszystkich Świętych, a zakończył się na scenie w Domu
Ludowym gdzie odbył się pokłon Trzech Króli i uczniowie
naszej szkoły wystawili Jasełka „Bóg się rodzi” oraz zapre-
zentowali występ grupy kolędniczej pt. „Hej kolęda, kolę-
da”. Kolorowy Orszak, któremu w tym roku towarzyszył
kilkunastostopniowy mróz, pomimo to był radosnym i peł-
nym kolędowego śpiewu wydarzeniem, w którym uczestni-
czyły całe rodziny, wspólnoty i wszyscy, którzy pragnęli
wspólnie kolędować, dać świadectwo wyznawanym warto-
ściom oraz radośnie przypomnieć o narodzeniu Chrystusa. 

Udział w ulicznych jasełek był dla nas nie tylko obo-
wiązkiem, ale przede wszystkim świetną zabawą, która dała
nam wiele satysfakcji i radości.

Szkolny Konkurs Bożonarodzeniowy „Najpiękniej-
sza Choinka Klasowa”

W grudniu Samorząd Uczniowski naszej szkoły ogłosił
konkurs na najpiękniejszą choinkę klasową. Pomysł konkur-
su został entuzjastycznie przyjęty przez wszystkie klasy.
Uczniowie ochoczo wzięli się do pracy, aby własnoręcznie
przygotować najpiękniejsze ozdoby choinkowe. Tuż przed
feriami, komisja konkursowa w składzie: Pani wicedyrektor
M.Zygmunt, pani pedagog M.Szajna, pani M.Stefańska oraz
przedstawiciele SU: Julia Szajna, Patryk Winiarski i Alda
Skraqi, oceniła wszystkie choinki. Komisja kierowała się kry-
teriami oceny znajdującymi się w Regulaminie Konkursu.
Zatem, pod uwagę wzięto następujące kryteria: oryginalny
pomysł, ogólny wyraz artystyczny, materiały użyte do wyko-
nania ozdób oraz technika ich wykonania. Komisja stwier-
dziła, iż wszystkie klasowe choinki są piękne. Każda w róż-
nym stopniu prezentuje wkład klasy w jej wystrój. Wszystkie
choinki wnoszą radosny, świąteczny klimat do sal lekcyjnych.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się po feriach.

„Za wielkie serce i mądre rady”
W środę 11 stycznia 2017 r. uczniowie klas drugich

i dzieci z oddziału przedszkolnego z wychowawczyniami
( p. D. Baran, I. Nycz, J. Wosiewicz i J. Kielar) gościli w
szkole swoje Babcie i Dziadków na uroczystości z okazji
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ich święta. Wnukowie chcieli podziękować i wyrazić
wdzięczność kochanym dziadkom za ich miłość, cierpliwość,
życzliwość i dobroć serca. Przygotowali bogaty program
artystyczny, na który składały się wiersze, piosenki, tańce
i humorystyczne scenki. Po popisach artystycznych przyszedł
czas na życzenia i wręczenie własnoręcznie przygotowa-
nych laurek. Babcie i dziadkowie byli wzruszeni, podzięko-
waniom nie było końca.

„Kolędujemy z Babcią i Dziadkiem”
12 stycznia 2017 r. uczniowie klas trzecich z paniami

Anną Prejsnar i Bożeną Lorens zaprosili swoje Babcie oraz
Dziadków na specjalnie przygotowany program artystyczny,
na który złożyły się: przedstawienie jasełkowe pt.,, Bajkowe
jasełka" oraz utwory o tematyce świątecznej. Mimo niesprzy-
jającej aury goście dopisali, czym uszczęśliwili swoje wnu-
częta. Goście nagradzali gromkimi brawami małych aktorów
oraz solistów, którzy zaprezentowali kolędy i pastorałki. Mi-
łym dodatkiem był poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców oraz piękne laurki wykonane przez dzieci.

Także w dniu 12 stycznia 2017r. uczniowie klasy pierw-
szej i p. B. Milińska, zaprosili ukochane Babcie i Dziadków
na uroczystość z okazji ich święta. Mali artyści zaprezento-
wali wiersze, piosenki,tańce i inscenizację ,,Rzepki”. Dzie-
ci obdarowały gości laurkami, a mamy przygotowały słodki
poczęstunek. Występy wnucząt bardzo się podobały, wywo-
łały uśmiech i wzruszenie na twarzach dostojnych gości.

Koncert laureatów XIX Gminnego Konkursu Ko-
lęd, Pastorałek i Obrzędów Bożonarodzeniowych

 29 stycznia o  w Kinie Wczasowicz Gminny Ośrodek
Kultury w Iwonicz-Zdroju zorganizował Koncert Laureatów
XIX Gminnego Konkursu Kolęd, Pastorałek i Obrzędów
Bożonarodzeniowych. Wśród zwycięzców byli obecni tak-
że nasi uczniowie.“Młodzi artyści raz jeszcze zaprezento-
wali swoje wokalne i sceniczne umiejętności wykonując
utwory, dzięki którym zyskali uznanie jurorów. Solistka,
Milena Bogaczyk, zdobywczyni II miejsce zaśpiewała pio-
senkę „Coraz bliżej święta”, a Ania i Kamila Szczurek, któ-
re zdobyły wyróżnienie- piosenkę „Sianko na stół”.  Zwy-
cięzcy I miejsca w kategorii klas IV- VI , jako grupa teatral-
na wystąpili w sztuce: pt. „Hej kolęda…” Cieszymy się, że
wśród publiczności byli obecni Rodzice, rodzeństwo, Bab-
cie i Dziadkowie, którzy jeszcze raz chcieli posłuchać i po-
patrzyć z podziwem na swoje uzdolnione dzieci. Naszym
uczniom gratulujemy sukcesów i życzymy dalszego rozwo-
ju talentów.

W dniu 31 stycznia 2017 r. o godz. 17.00 odbyło się
spotkanie ogólne z rodzicami i szkolenie na temat „Za-
grożenia związane z Internetem i komputerem oraz ich
wpływ na edukację dzieci”. 

Warsztaty psychologiczne w klasach VI
W dniu 2 lutego dla uczniów najstarszych klas zorgani-

zowane zostały przez pedagog M. Szajnę wyjątkowo długie
(czterogodzinne) i owocne zajęcia z psychologami z Cen-
trum Terapeutycznego z Rzeszowa. Znakomicie poprowa-
dzone, pozwoliły młodym ludziom dostrzec w sobie i klasie
zarówno mocne strony, jak i problemy. Miały w sobie także
walor profilaktyczny. Dziękujemy serdecznie burmistrzowi
Gminy Panu Witoldowi Kocajowi za zrozumienie potrzeb
dorastających uczniów i sfinansowanie warsztatów.

Apel podsumowujący I semestr
roku szkolnego 2016/2017

W poniedziałek 13 lutego odbył się apel poprowadzony
prez p. wicedyrektor M. Zygmunt,  podsumowujący wyniki
nauczania w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolne-
go. Uczniom klas I-III zostały wręczone odznaki „Wzoro-
wy uczeń”. Z klas IV-VI wyróżniono uczniów, którzy uzy-
skali najwyższą średnią ocen i wzorowe zachowanie. 

Następnie zostały wręczone dyplomy i nagrody za ostatnie
konkursy:

P. Ewa Penar i p. Iwona Tekieli opiekunowie samorządu
uczniowskiego podsumowały szkolny konkurs na „Najpiękniejszą
klasową choinkę”. Pierwsze miejsce w kategorii klas młodszych
zdobyła klasa IIIb, drugie miejsce IIIa, trzecie miejsce IIb.
W klasach IV-VI pierwsze miejsce – VIb, drugie – Vb trzecie –
Va. Wszystkie klasy otrzymały dyplomy, a wyróżnione klasy dy-
plomy i słodycze.

P. Krystyna Bargieł przedstawiła wyniki akcji ekologicz-
nej pod hasłem „Oddaj zużyty telefon komórkowy”. Dzięki
zaangażowaniu uczniów udało się zebrać 50 telefonów ko-
mórkowych, które przekazane zostały do profesjonalnego
recyklingu. Największym zaangażowaniem w zbiórce wy-
kazali się: Alda Skraqi – I miejsce – 11 telefonów; Michał
Materniak – II miejsce – 9 telefonów; Radosław Czekański
– III miejsce – 8 telefonów. Uczniowie otrzymali dyplomy
i upominki. 

P. Anna Gaweł drużynowa gromady zuchowej wręczyła
dyplomy za osiągnięcia w konkursach organizowanych przez
hufiec w Krośnie: za stroik świąteczny – I miejsce Zofia
Dudek IIa, za ozdobę choinkową – I miejsce Zuzanna Kru-
szelnicka IIa, za kartkę świąteczną – I miejsce Wiktoria Bąk
IIb. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów.

Spotkanie z podróżnikiem
W lutym naszą szkołę odwiedził podróżnik z grupy

„Trzask”. Tym razem zabrał uczniów klas I – VI w podróż
do egzotycznej Tajlandii leżącej na Półwyspie Indochińskim.
Demonstrując zdjęcia barwnie opowiadał o miejscach, któ-
re odwiedził oraz demonstrował przywiezione pamiątki. Spo-
tkanie zorganizowane przez p. E. Rygiel,  było znakomitą
lekcją przyrody i geografii.

Sportowe sukcesy
Zawodnicy przygotowani przez p. E. Rygiel i p. M. Ja-

sińskiego osiągnęli następujące rezultaty:
Anna Kandefer z klasy IVa zajęła I miejsce w Gminnym

Turnieju Tenisa Stołowego, natomiast Daria Chlap z klasy
VIa II miejsce. Tym samym uczennice zapewniły sobie
awans do etapu powiatowego.

Laura Węglowska i Paulina Penar z klasy Vb oraz Ja-
kub Krupa i Kacper Kandefer z klasy VIa w Gminnych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w Tenisie Stołowym zajęli I miej-
sce i reprezentowali naszą gminę na powiatowych igrzyskach
zajmując III miejsce.

Drużyna chłopców w Powiatowych Igrzyskach Młodzie-
ży Szkolnej w Mini Koszykówce zdobyła II miejsce po wcze-
śniejszym zwycięstwie w etapie gminnym. Drużyna dziew-
cząt również zagrała w gminnych igrzyskach zajmując 
II miejsce.
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