Jubileusz 600-lecia Iwonicza
i 550-lecia konsekracji koœcio³a
pw. Wszystkich Œwiêtych w Iwoniczu
Dzień 25 października 2014 roku
zapisze się złotymi zgłoskami w historii miejscowości i iwonickiej parafii.
Tego dnia odbyły się bowiem główne
uroczystości wielkiego Jubileuszu 600lecia Iwonicza i 550-lecia konsekracji
kościoła pw. Wszystkich Świętych.
Do tak dziejowych wydarzeń potrzebne było jednak duchowe przygotowanie, dlatego na kilka dni przed
główną uroczystością odbyły się Renowacje Misji Świętych. Podczas niedzielnych Mszy Świętych ks. kanonik
Józef Niżnik wygłosił ogólną naukę
misyjną. W kolejnych dniach odbyły
się spotkania misyjne dla dzieci, młodzieży i rodziców.
Podsumowaniem duchowego przygotowania do Jubileuszu była parafialna spowiedź święta.
Z inicjatywy iwonickiego rodaka,
ks. prałata Zbigniewa Głowackiego,
parafia wydała pamiątkowy folder, w

którym zamieszczone zostały najważniejsze informacje z dziejów miejscowości i parafii, program Renowacji
Misji Świętych oraz słowa zaproszenia do udziału w jubileuszowych uroczystościach skierowane przez ks.
proboszcza do parafian. W Sali Domu
Parafialnego odbył się natomiast cykl
spotkań z historią Iwonicza. Pierwszy
referat pt. „Historyczne tło zaistnienia parafii Iwonicz i konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych oraz
historia nazwy Iwonicz” wygłosił ks.
dr Zbigniew Głowacki. W kolejnych
dniach pani Zofia Jakubowicz opowiedziała o „Iwonickich nazwiskach”, tłumacząc ich pochodzenie i ewolucję
brzmienia aż do czasów współczesnych, natomiast pani Krystyna Gazda
przybliżyła sylwetki iwonickich duszpasterzy, prezentując przy tym zdjęcia
wypożyczone od rodzin. O „iwonickim
szkolnictwie w zarysie” opowiedziała

dyrektor szkoły pani Małgorzata Jakubowicz, a swoją wiedzą na temat „Iwonickiej gwary” podzielił się ze słuchaczami pan Kazimierz Szajna.
O świąteczny wystrój kościoła
i jego obejścia zadbał Andrzej Biskup,
który w styczniu 2015 roku przeżywał
będzie jubileusz 20-lecia pełnienia ofiarnej posługi kościelnego w iwonickiej
parafii. Polskie, Maryjne i Papieskie flagi
otaczające świątynię oraz jubileuszowa
tablica zwracały uwagę na oficjalny charakter uroczystości. W takiej atmosferze mieszkańcy Iwonicza weszli w podniosły nastrój nadchodzącego Jubileuszu.
Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w sobotę o godz. 11.00 przewodniczył J.E. ks. biskup Adam Szal.
Słowa powitania skierował do hierarchy ks. dziekan Kazimierz Giera, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu i zarazem gospodarz
uroczystości.

Drogi nasz księże Biskupie Adamie
Pragnę powitać Cię serdecznie w naszej 550 - letniej świątyni wraz z ks. prałatem wieloletnim proboszczem
naszej parafii Kazimierzem Piotrowskim, z księżmi wikariuszami ks. Zbigniewem Kurko i Księdzem Rafałem Szmik
i całą wspólnota parafialną.
Znasz dobrze księże Biskupie naszą parafię i ten kościół, bo byłeś tutaj z posługą apostolską w czasie wizytacji
kanonicznej, uroczystości bierzmowania i w czasie innych wydarzeń, które przeżywała parafia. Dziś witamy Cię w
szczególnym dniu Jubileuszu 600- lecia Iwonicza i 550 – lecia parafii i konsekracji naszego kościoła pw. Wszystkich
Świętych.
Przeżywając obecny jubileusz jesteśmy pełni wdzięczności Bogu za całe dziedzictwo wiary i kultury sześciu wieków naszych przodków, którzy w tej wspólnocie parafialnej i na tym miejscu modlili się, przyjmowali sakramenty
święte, uświęcali się i wierzymy, że odeszli do szczęśliwej wieczności. Dziś tak mocno doświadczamy, ze Bóg w
Trójcy Świętej Jedyny ogarnia nas nieustanną miłością bez względu na upływający czas a w modlitewnym szepcie
świątyni wyznawana jest prawda, ze Bóg w Trójcy Świętej otoczył nas swoją łaską. Sześćsetletnia historia Iwonicza,
w niektórych okresach bardzo trudna i bolesna oraz czcigodna świątynia parafialna, świadczy o żywej wierze miejscowego ludu Bożego.
Dzisiejsza uroczystość napełnia nasze serca otuchą i nadzieją Jest bowiem wspaniałym dowodem trwałości Chrystusowego Kościoła, ożywionego mocą Ducha Świetnego. Kolejne pokolenia, trwały wiernie przy Chrystusie, jego
Ewangelii i przykazaniach. Jesteśmy ich spadkobiercami a zarazem mamy obowiązek to dziedzictwo ocalić i przekazać nowym pokoleniom. Ten splot jubileuszu 600 – lecia Iwonicza i 550-lecia parafii i kościoła, zachęca nas do
refleksji nad umacnianiem naszej wspólnoty, pogłębianiem miłości i tworzeniem ludzkiej solidarności, bez której nie
można tworzyć niczego trwałego i wartościowego.
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Księże Biskupie! - za to wszystko co dokonało się w naszej miejscowości i Parafii w ciągu 6 wieków, za kościół,
za troskę o niego, za wszystkich dobrodziejów żyjących i zmarłych, za kapłanów pracujących tu przez te lata, za
siostry Felicjanki i braci Bonifratrów pracującymi nad chorymi, za pracowników parafialnych, za parafian i ludzi
życzliwych naszej parafii, za życie religijne naszej wspólnoty chcemy podziękować Bogu .
Wypowiadamy więc z głębi serca „Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała”.
Prosimy Cię Księże Biskupie o przewodniczenie jubileuszowej uroczystości, o Słowo Boże, o modlitwę w intencji
naszej społeczności i o błogosławieństwo na dalsze trwanie przy Chrystusie. Niech umacnia nas wstawiennictwo
Matki najświętszej i Świętych.
Pozwól jeszcze Księże Biskupie przywitać wszystkich obecnych na tej uroczystości kapłanów wśród nich rodaków z ks. prał. Władysławem Kenarem na czele; kapłanów, którzy pracowali w tutejszej parafii, kapłanów z dekanatu rymanowskiego; braci i siostry zakonne; przedstawicieli władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych
i gminnych z Panem burmistrzem miasta i gminy Iwonicz Zdrój, Pawłem Pernalem, który jest współgospodarzem
dzisiejszej uroczystości. Witam Dyrekcje szkół z Iwonicza i Gminy Iwonicz-Zdrój.
Witam parafian i ich rodziny oraz wszystkich tutaj obecnych. Pozdrawiam słuchaczy Archidiecezjalnego Radia
Fara. Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Jubileuszowej Liturgii Eucharystycznej.
Na zaproszenie komitetu organizacyjnego do Iwonicza przyjechało kilkudziesięciu kapłanów, wśród których
nie zabrakło księży rodaków oraz tych,
którzy w czasie swej kapłańskiej posługi mieli okazję pracować w Iwoniczu jako wikariusze i katecheci. Przybyły również siostry rodaczki oraz ci
wszyscy, dla których 550-letnia świątynia i parafia były po prostu bliska.
Widok wypełnionego mieszkańcami
i gośćmi kościoła napawał nadzieją, że
wiara Ojców nie gaśnie i przyszłe pokolenia przeżywać będą jeszcze niejeden tak szacowny Jubileusz. Uroczystość uświetniona została pięknym
śpiewem parafialnego chóru „Cantate”, który w tym roku obchodził wła-
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sny Jubileusz 40-lecia istnienia. Podniosłe „Chwała na wysokości
Bogu…”, w które włączyła się cała
wspólnota eucharystyczna, w opinii
wielu osób dało przedsmak nieba,
gdzie niezliczone zastępy aniołów
i świętych wyśpiewują chwałę Bożą.
Chór "Cantate" wykonał następujące utwory: Złącz Panie w jedno,
Panie, Ty wiesz, Benedicion
(Cliff.Barrows, arranged by John Innes,Come, o Jesus to me (M.Cherubini).
Po wygłoszonej przez ks. biskupa homilii, w czasie której wielokrotnie nawiązywał on do historii Iwonicza i zwracał uwagę na piękno tutejszej świątyni, członkowie Parafial-

nego Oddziału Akcji Katolickiej, Elżbieta Adamczyk i Adam Nieradka, złożyli na ręce biskupa Dary Ołtarza. Na
koniec, po uroczystym, starochrześcijańskim hymnie „Ciebie Boga wysławiamy…” przedstawiciele Rady
Duszpasterskiej, Janina Gadzała i Stanisław Pękalski, ofiarowali biskupowi
pamiątkowy obraz Wszystkich Świętych stanowiący kopię dzieła Pawła
Bogdańskiego, który na suficie nawy
głównej kościoła przedstawił swoją
wizję Trójcy Przenajświętszej adorowanej przez Świętych Pańskich Starego i Nowego Testamentu.
Po przyjęciu Bożego Błogosławieństwa uczestnicy Eucharystii
udali się do Zespołu Szkół im. rtm.

Witolda Pileckiego w Iwoniczu, gdzie
miała się odbyć druga część jubileuszowych uroczystości. Warto zaznaczyć,
że całość modlitewnego
spotkania transmitowana
była przez Radio Fara –
Rozgłośnię Archidiecezji
Przemyskiej.
Spotkanie w iwonickim Zespole Szkół poprowadził Grzegorz Nieradka, który powitał ks. biskupa, siostry zakonne i
kapłanów oraz obecnych
przedstawicieli władz samorządowych szczebla
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego. Szczególne słowa powitania
skierował zaś do mieszkańców Iwonicza. Ze
względu na oficjalny charakter uroczystości prowadzący poprosił uczestników o powstanie i wspólne odśpiewanie wszystkich czterech zwrotek
Polskiego Hymnu Narodowego. W
tym najbardziej uroczystym momencie
wielu uczestników z trudem powstrzymywało łzy wzruszenia. Następnie
Grzegorz Nieradka poprosił o brawa
dla gospodarzy uroczystości, którymi
byli ks. dziekan Kazimierz Giera -proboszcz parafii oraz burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój Paweł Pernal i wiceburmistrz Wiesław Polek, po czym do zabrania głosu zaprosił burmistrza Gminy.
Burmistrz w ciepłych słowach
zwrócił się do mieszkańców Iwonicza
i pogratulował im wspaniałego Jubileuszu. Następnie na ręce ks. Kazimierza Giery przekazał pamiątkową tabliczkę w pięknym etui, na której wygrawerowany został okolicznościowy
wpis stanowiący gratulacje i dowód
uznania władz samorządowych dla
działalności iwonickiej parafii. W tym
czasie do swojego wystąpienia przygotowywał się już ks. dr Zbigniew Głowacki, który wygłosił referat zatytułowany „Zarys historii Iwonicza i parafii
pw. Wszystkich Świętych”. Licznie
zgromadzeni goście i mieszkańcy dowiedzieli się mnóstwa ciekawych rzeczy dotyczących historii parafii i miejscowości, która przez setki lat wzajemnie się przenikała i do dnia dzisiejsze-

go nierozerwalnie się łączy. Bezpośrednio po wystąpieniu ks. Głowackiego ze swoim programem artystycz-

nym wystąpić miały dzieci ze Szkoły
Podstawowej im. ks. Antoniego Podgórskiego. Tutaj jednak nastąpiła niespodzianka. Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich w Iwoniczu wykonały samodzielnie dwa wielkie jubileuszowe
torty. Na jednym z nich widniał obraz
kościoła pw. Wszystkich Świętych z
napisem „550 lat”, na drugim zaś napis przypominający o jubileuszu 600lecia Iwonicza. Prowadzący zaprosił
na środek proboszcza iwonickiej parafii i burmistrza gminy, aby dokonali
symbolicznego pokrojenia tortu.
Uczestnicy nagrodzili Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich i gospodarzy
gromkimi brawami. Po tym sympatycznym przerywniku zapowiedziany
został występ dzieci, które recytowały wiersze o Iwoniczu autorstwa Marii Skotnickiej i ks. prałata Kazimierza
Piotrowskiego. Następnie uczniowie
przedstawili scenkę rodzajową, która
przybliżyła uczestnikom spotkania postać świątobliwego kapłana i zarazem
patrona szkoły, ks. kanonika Antoniego Podgórskiego. Nikt nie krył podziwu dla artystycznych umiejętności najmłodszego pokolenia Iwoniczan, czego dowodem była burza oklasków po
zakończonym występie.
Słowa Marszałka Województwa
Podkarpackiego, Władysława Ortyla,
skierowane do Iwoniczan w specjal-

nym liście przytoczył Radny Sejmiku
Województwa, Władysław Turek.
Swoją obecnością iwonicki jubileusz
uświetnił także Poseł na
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z ramienia Prawa
i Sprawiedliwości, Stanisław Piotrowicz.
Po wspaniałych chwilach pełnych szczerych
wzruszeń i wielkich uniesień przyszła pora na uroczysty obiad. Poczęstunek
przygotowali uczniowie
i pracownicy Zespołu Szkół
w Iwoniczu. Indywidualne
podziękowania za gościnne
przyjęcie składane były na
ręce kierownika internatu
pani Marioli Sowińskiej
i wicedyrektora, pana
Leszka Zajdla. Po części
oficjalnej przyszedł czas na
wspólne rozmowy przy kawie. W tym czasie pracownicy Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju rozdali
uczestnikom spotkania paczki z pięknymi pamiątkami. Wśród nich znalazła się książka ks. Erazma Skórnickiego pt. „Wiersze wybrane.
W Karpatach. Powieść z początku wieku XX wierszem wydana nakładem Urzędu Gminy Iwonicz-Zdrój
i książka ks. dr. Zbigniewa Głowackiego pt. „Śladami świętych w iwonickim kościele. Nie tylko przewodnik", a także pamiątkowe widokówki
oraz szklana figurka z wygrawerowanym zarysem kościoła i okolicznościowym napisem z okazji Jubileuszu.
Nie sposób z imienia i nazwiska
wymienić wszystkich, którzy przyczynili się do nadania tak pięknej oprawy
jubileuszowym uroczystościom.
W tym miejscu należy jednak złożyć
podziękowania dla ks. dr. Zbigniewa
Głowackiego, który był swoistym motorem podjętych działań i pomysłodawcą wielu rozwiązań. Wszystkim,
którzy ofiarowali swój czas, pracę i zaangażowanie w organizację Wielkiego Jubileuszu 600-lecia Iwonicza i 550lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu składamy
serdeczne Bóg zapłać!
Grzegorz Nieradka
Nasza Wspólnota
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Ks. Zbigniew Głowacki
(referat jubileuszowy)

ZARYS HISTORII IWONICZA
I KOŚCIOŁA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Kościół Wszystkich Świętych w Iwoniczu przed rozbudową w 1880 roku (próba rekonstrukcji)
Hipotetyczne ustalenia historyków
wskazują, że nasz Iwonicz, jako osada, mógł powstać w połowie XIV wieku, w czasie zasiedlania tych ziem za
króla Kazimierza Wielkiego (13331370) lub księcia Władysława Opolczyka w latach 1373-1378; namiestnika tych ziem. Mieszały się tu narodowościowe elementy polskie, ruskie,
węgierskie, wołoskie; byli przybysze z
Niemiec, Flandrii. Wskazują na to nazwiska iwonickich włościan, występujące w aktach ziemskich sądów sanockich z 1468 i 1492 r, (Bythnar, Kellar
Crocar, Mleczko, Sigmunth, Rigel,
Kynner, Raychel, Kaymedfel). Poza
Mleczkiem, trudno tu dostrzec polskie
nazwiska. Ich brzmienie wskazuje na
pochodzenie niemieckie.
Najstarsza pisemna wzmianka o
Iwoniczu pochodzi z 1413 r. i mówi o
istniejącej osadzie należącej do „Morawy de Ywancza”. Następna z 1427
r. podaje imiona (być może ojca i syna,
względnie braci – Boczko i Benesz)
właścicieli osady. Nieco późniejsze
zapisy źródłowe wskazują, że nazwa
naszej pierwotnej osady przechodziła
swoistą ewolucję. Brzmiała ona w różnych miejscach i czasach; Ywancze,
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Ywanczepole, Iwancze, Iwonecz, Iwonyecz, Iwoniec. Śledząc różne formy
nazwy dawnego Iwonicza, nie sposób
zatrzymać się na głównym elemencie
tego słowa; „Iwan”,czyli zwyczajnie z
ruskiego „Jan”. Ten wschodni akcent
w nazwie naszej miejscowości może
pochodzić stąd, że pierwotny Iwonicz
z okolicą, w wiekach od XI do XIV, to
pograniczny teren między ruskim Księstwem Przemyskim, później Włodzimiersko-Halickim, a Polską.
Pierwszym Załuskim w Iwoniczu,
Karolowi i Amelii z Ogińskich w 1840
r. urodził się kolejny syn. Chłopiec od
urodzenia był wątłego zdrowia. Rodzice leczyli go kąpielami z solą św. Iwona, która, jak się później okazało, miała
skład chemiczny podobny do iwonickich solanek. Z wdzięczności za uratowanie syna, nadali mu imię św. Iwona Helory – kapłana, patrona chorych
i rekonwalescentów. W 1842 r., fundując pierwszą kaplicę zdrojową, obrali jej za patrona wspomnianego św.
Iwona. Imię „Iwo” jest celtycką odmianą imienia Jan. Załuscy bardzo
zgrabnie nałożyli je na wcześniej istniejące nazwy i tak powstała ostateczna nazwa „Iwonicz”.

Najstarsze wzmianki historyczne
mówią, że w XIV wieku Iwonicz nale-żał do parafii Rogi. Na początku XV
wieku mógł należeć do parafii Miejsce. O zorganizowanym życiu parafialnym w Iwoniczu, w oparciu o źródła historyczne, można mówić dopiero od drugiej połowy XV wieku.
Od strony materialnej, najstarszym
dokumentem parafii Iwonicz jest pierwotna część kościoła parafialnego pod
wezwaniem Wszystkich Świętych
(prezbiterium z nawą po boczne kaplice obecnego kościoła, powiększonego w l880 r.), zaś treściowo uzupełnia go napis znajdujący się na tzw. tęczy, czyli belce poprzecznej, między
prezbiterium a nawą. Tęcza wiąże ze
sobą ściany kończącego się prezbiterium. Umieszczony na niej napis w
łacińskim skrótowym gotyku brzmi:
„Anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo quarto haec ecclesia aedificata et eodem anno consecrata per Reverendissimum Praesulem et Dominum Nicolaum Episcopum
in honorem Sanctorum Omnium.
W polskim przekładzie oznacza –
Roku Pańskiego 1464 kościół ten został zbudowany i w tymże roku kon-

sekrowany przez Najprzewielebniejszego Ordynariusza Mikołaja Biskupa ku czci Wszystkich Świętych.
Napis wyraźnie zaznacza, że kościół iwonicki został wybudowany
i konsekrowany w tym samym roku.
Należy jednak przypuszczać, że świątynia mogła być wybudowana znacznie wcześniej (jak się to wtedy i później często zdarzało), sama zaś konsekracja odbyła się dopiero w 1464 r.
Fundatorami kościoła była prawdopodobnie rodzina Iwanieckich (Boczko, Benesz lub syn Benesza - Marcisz), ta sama, która wiąże się z pierwszymi wzmiankami historycznymi
o Iwoniczu z 1413 i 1427 r. Rodzina ta
pochodziła z Moraw i mogła mieć wpływ
na wybór tytułu kościoła Wszystkich
Świętych, bo w Czechach i na Morawach kult Wszystkich Świętych był bardzo rozwinięty. W roku konsekracji Iwonicz był samoistną parafią.
Erekcja nowej parafii w tamtych
czasach wiązała się nie tyle z posiadaniem własnej świątyni, co raczej
z odpowiednim materialnym uposażeniem, pozwalającym na prawidłowe
funkcjonowanie życia parafialnego.
Uposażenie to składało się zwykle
z ziemi (l lub 2 łany), z dziesięcin płodów rolnych, darów i ofiar w naturze
i gotówce. Uposażeniem dodatkowym
parafii byty stawy rybne, cła, myta
i solanki (może w Iwoniczu wchodziły
one w rachubę, skoro iwonickie wody
lecznicze znane już były w XV wieku?). Zwykle tak bywało, że zakładający nową osadę przydzielał odpowiednie uposażenie dla kościoła i czynił to
dokumentem fundacyjnym, biskup zaś
przyjmował tę fundację, zatwierdzał ją
i nadawał kościołowi prawa parafialne - wystawiał dokument erekcyjny.
Iwonicz nie posiada takich dokumentów, jak inne parafie, gdyż nie przetrwały do naszych czasów. Pierwszym
notowanym proboszczem iwonickim
był ks. Szymon Wiśniowski, występujący w dokumentach z 1599 r.
Urzędową wiadomość o konsekracji iwonickiego kościoła w 1464 r. przekazuje nam jego opis, zaopatrzony pieczęcią ks. Fryderyka Alembeka, który 3 czerwca 1639 r., z polecenia
biskupa przemyskiego Piotra Gębic-

kiego, przeprowadził
w parafii wizytację
kanoniczną.
Ks.
Alembek tak opisuje
iwonicką świątynię:
Kościół jest zbudowany z drzewa, z zewnątrz i wewnątrz
stylowy i piękny Został poświęcony przez
biskupa Mikołaja w
1464 r. pod wezwaniem Wszystkich
Świętych. Rocznicę poświęcenia obchodzi się w pierwszą niedzielę po
Wszystkich Świętych. O kościół dbają,
zawsze coś nowego tu przybywa. Ołtarz wielki stary, ale artystyczny. Jest
w nim obraz Królowej Aniołów, otrzymującej koronę triumfalną od Trójcy
Przenajświętszej. W tym ołtarzu, w
odpowiednim tabernakulum, przechowuje się Najświętszy Sakrament. W
chórze większym są dwa boczne ołtarze, oba konsekrowane, na obu odprawia się Msza św. Zakrystię z własnych funduszów i ze składek wiernych wybudował z kamienia w 1634
r. obecny proboszcz ks. Walenty Trzeciakowicz. Główne drzwi kościoła są
żelazne, nad wejściem jest drewniany
chór z po-zytywem. Na kościele stoją
ławy w dwóch rzędach. Posadzka z
cegły, sufit malowany w obrazy. Przy
wejściu do kościoła, od strony zachodniej, stoi piękna drewniana dzwonnica, a na niej zegar wybijający godziny. Cmentarz grzebalny przy kościele
jest starannie utrzymany. Iwonicz liczy około 720 dusz.
W 1624 r., w oktawie Bożego Ciała był tu napad Tatarów, którzy wyłamali drzwi do kościoła i zabrali z niego
sprzęt liturgiczny.
Lud tej parafii jest pochodzenia teutońskiego, zawsze był wierny Kościołowi i odznaczał się gorliwością. Nie
dał się uwieść błędom ani Lutra ani
Kalwina, a kiedy odstępca od wiary
dziedzic Sienieński zmuszał go do przyjęcia herezji (1559 r. przyp. autora),
lud sprzeciwił się dziedzicowi, przechowywał i utrzymywał wypędzonego
proboszcza i złożył Sienieńskiemu dużą
sumę pieniężną, by mu nie znieważał
świątyni.

Do dzisiaj świadectwem tych wydarzeń jest zachowany zbór ariański
na terenie dworskim, wybudowany
przez Zbigniewa Sienieńskiego, w późniejszym czasie traktowany jako splichlerz dworski, obecnie zabytek. Wizytator zaznaczył, że w archiwum parafialnym nie za-chowały się pierwotne dokumenty i przywileje parafii Iwonicz (Iwoniec). Od najdawniejszych
czasów proboszcz posiada łan pola,
ciągnący się od plebani aż do pól wsi
Klimkówka. Na jego uposażenie dochodzi jeszcze dziesięcina od parafian,
tzw. meszne, wolny wyrąb drzewa
oraz odpowiednie czynsze.
Plebania stara, ciągle naprawiana.
Są budynki gospodarcze. Jest ogród
i sad. Obok plebani jest szkoła parafialna, stara, ale cała.
Znane już od dawna iwonickie
wody lecznicze ks. Alembek nazywa
darem Bożym dla ludzi cierpiących.
Piękna jest jego relacja na temat iwonickich zdrojów, dlatego warto ją przytoczyć w wiernym tłumaczeniu:
„...Dodać trzeba znakomitą Boskiej
Opatrzności dla tej parafii łaskę i dobroć. W granicach onej bowiem znajdują się źródła wody ciągle bijące, leczniczymi własnościami słynne, które na
oko mają barwę deszczowej wody,
w kolor cytrynowy wpadającą, czyli
naftą są przejęte. Dlatego, gdy kto w
nie proch lub papier zapalony wpuści,
zajmują się płomieniem i nie gasną
łatwo, aż mocno i długo są gałęziami
jodłowymi tłumione i bite. Z orzeczenia medyków posiadają własności skutecznego trawienia, szczególnie są
pomocne słabościom artretycznym,
wzmacniają żołądek i pobudzają apetyt. Do tych wód, z całego prawie
Nasza Wspólnota
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Królestwa Polskiego i z zagranicy, a
najwięcej z Węgier, jakoby do wód
Siloe lub do cudownej Sadzawki
Owczej, niezmierzona rzesza ludności
corocznie przybywa i doświadczeniami swoimi rozsławia właściwości tej
wody, nie przestając nigdy ogłaszać
chwałę Pana Najwyższego, w Jego
ojcowskiej Opatrzności. (Archiwum
Archidiecezji Przemyskiej, rękopis, ks.
793, s. 5 - Opis kościoła 1639).
Należy zauważyć, iż przekazy historyczne wskazują, że lecznicze
wody iwonickie znane były już w XV
wieku. Wieść o nich rozeszła się po
całej Polsce za rządów króla Zygmunta I Starego (1506-1548). Nadworny lekarz króla Stefana Batorego, Wojciech Oczko, w pierwszym
dziele lekarskim napisanym po polsku
(„Cieplice", Kraków 1578) omówił
pozytywne skutki, wynikające ze stosowania wód iwonickich do celów
leczniczych. Z braku konkretnych dokumentów na temat zdrojowego lecznictwa iwonickiego, datę wydania
dzieła Oczki uznaje się symbolicznie
za potwierdzony początek istnienia
uzdrowiska. Pochlebna opinia o iwonickich zdrojach musiała pokrywać się
z życiową prawda, skoro w latach
1631 i 1633 biskup przemyski Henryk
Firlej nawiedzał parafię Iwonicz, korzystając z leczniczych kąpieli miejsco-
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wych wód; a cierpiał na podagrę (artretyzm).
Iwonicz jako wieś szlachecka, w kolejnych wiekach
istnienia i rozwoju, stawał się
dziedziczną własnością kolejnych rodów, których przedstawiciele posiadali tzw. prawa
kolatorskie wobec parafii i
miejscowej świątyni. Przejawiały się one w ten sposób, iż
z jednej strony zobowiązywały ich do troski o parafialny
kościół oraz zabudowania pomocnicze (plebania, szkółka
parafialna); z drugiej zaś przyznawały praktycznie decydujący głos odnośnie personalnego obsadzania urzędu proboszcza.
W 1825 r. dobra iwonickie
nabył od swego ojca hr. Karol
Załuski, wywodzący się z Litwy. W 1837 r. wraz z żoną Amelią z
książąt Ogińskich, przy wsparciu starszego brata Józefa, wznowił działalność zakładu zdrojowego w Iwoniczu,
na podobieństwo ówczesnych kurortów europejskich. Pierwsza kaplica
zdrojowa pod wezwaniem św. Iwona
Helory, będąca pod jurysdykcją miejscowego proboszcza, powstała za ich
staraniem w 1842 r.
W 1874 r. dokumenty parafialne,
wysłane do Lwowa na wystawę, zaginęły bezpowrotnie.
Cztery lata później, iwonickie probostwo obejmuje charyzmatyczny kapłan Antoni Podgórski, który w ciągu
34 lat swej posługi ubogaca parafię
duchowo i materialnie. W 1880 r. rozbudowuje drewnianą świątynię parafialną dodając 9 m nawy, trzy kaplice
i wieże z obszernym przedsionkiem;
a przez kolejne lata ją upiększa. W wyniku rozbudowy powstał drewniany
obiekt sakralny o imponującej bryle architektonicznej; długi na 41 m, szeroki
w prezbiterium na 8 m, w nawie na 11
m, wysokość nawy 8,5 m. Wysokość
wieży wynosi 30 m. Bez wliczania
dwóch chórów organowych, loży kolatorskiej i murowanej zakrystii z 1634
r., powierzchnia użytkowa kościoła liczy, wraz z trzema kaplicami i przedsionkiem około 510 metrów kwadra-

towych. Iwonicka świątynia należy do
największych tego typu obiektów w
Polsce.
W 1883 r. ks. Podgórski sprowadza do Iwonicza Siostry Felicjanki i
funduje dla nich klasztor, w swej części przeznaczony na szkołę i sierociniec. Siedem lat później przy klasztorze wznosi dużą kaplicę p.w. Opatrzności Bożej. Ma swój udział w budowie nowej kaplicy zdrojowej, fundowanej w 1895 r. przez kolejne pokolenie Załuskich. W 1902 r. organizuje od
podstaw szpitalny zakład dla nieuleczalnie chorych mężczyzn z obszerną
kaplicą domową. Po dziesięciu latach
wybudował podobny zakład dla kobiet.
Rychła śmierć świątobliwego kapłana
w 1912 r. przerwała pasmo jego owocnej pracy w Iwoniczu. Oprócz dokonań materialnych, pozostawił w parafii wiele owocujących dzieł duchowych, w wyniku swego duszpasterstwa i przykładnego życia w ubóstwie.
Jednym słowem, ks. Podgórski zmarł
w opinii świętości. Potwierdza to historyk naszej archidiecezji, ks. Julian
Ataman, w swoim opracowaniu „Zarys dziejów diecezji przemyskiej obrz.
łac.”, Przemyśl 1985, s.56. Zresztą
obok tych trzech tj. bpa Pelczara, ks.
Markiewicza, ks. Balickiego znalazłoby się wśród duchowieństwa diecezji
czasów austriackich więcej takich, nad
których życiem, można by prowadzić
proces informacyjny…
(w kierunku ewentualnej beatyfikacji – przyp. a.) np. bp Jakub Glazer
(zm. 1898), czy ks. Antoni Podgórski,
proboszcz w Iwoniczu (zm.1912).
Jego następca, ks. Józef Rafa
w latach 1913-1942 przeprowadził
iwonicką parafię przez bardzo trudne
czasy. Najpierw spłacił wszystkie poważne długi, obciążające materialne
dzieła swego poprzednika, uzupełniał
braki nowo rozbudowanego kościoła.
W 1923 r. sprowadził do Iwonicza
Braci Bonifratrów, zlecając im prowadzenie szpitalnego zakładu dla nieuleczalnie chorych mężczyzn. Inicjował
nowe formy duszpasterstwa parafialnego (Stowarzyszenia stanowe, Akcja
Katolicka). W czasie dwóch wojen
światowych przejawiał ojcowską postawę wobec nie tylko swoich para-

fian. Podejmował rolę zakładnika dla
okupanta, a zatroskanie o rosyjskiego
jeńca wojennego zarażonego tyfusem
przepłacił życiem w 1942 r. W okresie międzywojennym doprowadził do
powstania dwóch kaplic sanatoryjnych; w „Excelsiorze” i w „Sanato”.
W 1942 r. wikariusz ks. Rafy,
młody kapłan Erazm Skórnicki zostaje kolejnym proboszczem Iwonicza. W
czasie przedłużającej się okupacji niemieckiej i przechodzącego frontu, ratuje Iwonicz od tragedii zniszczenia.
Dzięki dobrej znajomości języka niemieckiego zatrzymuje w 1944 r. rozpoczętą od krzyżówek odwetową akcję kompanii karnej za działalność partyzantki. Powszechnie znane jest tajne nauczanie, które zorganizował.
„Korzystając z pomocy zaufanych
parafian, umieszczał dzieci żydowskie
w domach sanatoryjnych.” Taki napis
znajduje się na elemencie wystawy
(autorstwa Rzeszowskiego IPN) poświęconej duchownym ratujących
Żydów na Rzeszowszczyźnie, pod
zdjęciem kapłana z metryczką: Ks.
Erazm Franciszek Skórnicki
(30.01.1906-7.08.1971) proboszcz
w Iwoniczu. Rzeczywistość powojenna, to istna droga ks. Erazma przez mękę
w sprawach dotyczących funkcjonowania parafii, zarówno w sprawach gospodarczych, jak i duszpasterskich.
W 1956 r. Iwonicz został nieszczęśliwie podzielony administracyjnie na dwie części; Iwonicz –Wieś
i Iwonicz Zdrój – Osiedle.
Rok później, z macierzystej parafii iwonickiej została wydzielona część
wioski ze zdrojem i na materialnej bazie kaplicy zdrojowej z 1885 r., biskup
przemyski utworzył samodzielną parafię Iwonicz Zdrój p.w. św. Iwona.
Pierwszym proboszczem nowej parafii został ks. Jan Rąb. Obecnie Parafia Iwonicz Zdrój posiada piękny nowy
kościół p. w. św. Iwona i Matki Bożej

Uzdrowienia Chorych.
Pod koniec swego proboszczowania, mimo kłopotów zdrowotnych, ks.
Erazm pomyślnie zorganizował uroczystość 500-lecia parafii i kościoła
w 1964 r. Umierający w 1971 r. kapłan cieszył się sporym gronem swoich wychowanków kapłanów, iwonickich rodaków. W latach 1971-1974
duszpasterzował w iwonickiej parafii
Wszystkich Świętych ks. Jan Ramocki.
W 1973 r. osiedle Iwonicz Zdrój
uzyskuje prawa miejskie. Pierwotne,
historyczne centrum właściwego Iwonicza pozostaje administracyjną wsią.
Przez 36 lat (1974-2000), zarówno w sferze duchowej, jak i na
płaszczyźnie materialnej parafii, bardzo owocnie obowiązki proboszcza
sprawował ks. Kazimierz Piotrowski.
Od samego początku ożywiał swoją
pracę kapłańską nowymi formami
duszpasterstwa. Najpierw opieką otoczona została młodzież; efekt - po latach pojawiały się bardzo liczne powołania kapłańskie i zakonne. Cała
wspólnota parafialna systematycznie
wprowadzana była w liturgiczne i paraliturgiczne spotkania modlitewne,
wzbogacane pięknem śpiewu i muzyki kościelnej. Pomocą w tych sprawach po dzisiejsze czasy jest chór
parafialny „Cantate”, obchodzący w
bieżącym roku 40 lat swego istnienia.
Bogata oprawa liturgiczna, środowa
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz Nabożeństwa Fatimskie, na stałe weszły w życie duchowe parafii. W ziemskim życiu sprawy
duchowe wymagają podłoża materialnego. Ks. proboszcz pokierował budową domu parafialnego dla młodzieży, ośrodka rekolekcyjnego, a także
remontem organistówki. W porozumieniu z władzami gminy doprowadził
do utworzenia nowego cmentarza dla
obu parafii iwonickich. Szczególną tro-

skę skierował na parafialną świątynię.
Przez długie lata zabiegał o bieżące
remonty dachu, ścian, wieży; a także
upiększał jej obejście. Doprowadził do
powstania stylowej dzwonnicy. Solidna konserwacja wnętrza oraz jego dodatkowe uzupełnienia swoim blaskiem
mówią same za siebie. Wyjątkowym
uzupełnieniem są piękne organy kościelne, umożliwiające organizowanie koncertów na wysokim poziomie, jak te
w ramach „Musica Sacra.”
Aktualny proboszcz ks. Kazimierz Giera pomyślnie podtrzymuje
duszpasterski styl swego poprzednika
oraz troskę o materialne potrzeby ośrodków parafialnych. Jemu, oraz włodarzom Gminy Iwonicz Zdrój, 25 października 2014 r., przypadła organizacja Jubileuszu 550-lecia miejscowej Parafii
i kościoła Wszystkich Świętych, na tle
sześciu wieków historii Iwonicza.
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JUBILEUSZOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Uwagi na podsumowanie: Oddano 38 prac, w tym 4 prace pisemne i 2 wiersze. Pozostałe to prace plastyczne.
Technika wykonania a także tematyka zróżnicowane. Przeważa wizerunek kościoła. Staranne wykonanie świadczy
o poważnym potraktowaniu konkursu. Prace pisemne zawierają przemyślenia i wnioski autorów bardzo dojrzałe i trafne
(nie szkodzi, jeżeli było wsparcie Rodziców).
Kochani uczestnicy konkursu!
Oprócz skromnych nagród otrzymaliście serca organizatorów i jury, a wśród nich mieliście aż czterech Księży, którzy
głowili się jak Was nagrodzić. My zaś, po drugiej stronie otrzymaliśmy piękną nadzieję, że dzięki Wam i Waszym rówieśnikom nasz kochany Iwonicz wchodzi w następne stulecie z dobrą młodzieżą, która zadba o dalsze podtrzymywanie
tradycji i tego wszystkiego, co służy dobru wspólnemu.
Wasze prace postaramy się publikować w następnych numerach. Dziękujemy Szanownym Rodzicom i Wychowawcom za wszelką pomoc w zakresie wsparcia naszych konkursistów.

WYNIKI KONKURSU
ORGANIZOWANEGO Z OKAZJI
JUBILEUSZU 600-LECIA IWONICZA
I 550-LECIA PARAFII
PRACA PISEMNA
- OPOWIADANIE
KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA
I miejsce - Krzysztof Rokita –
kl. VI
II miejsce - Anna Kandefer - kl. II
III miejsce - Weronika Karnasiewicz - kl. VI
KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce - Karolina Skotnicka kl. III

Julia Lorens – kl. O
Łukasz Stachura – kl. I
Jakub Klich – kl. I
Paulina Czekaj – kl. II
Kamil Zając – kl. I
Karolina Szajna – kl. I
Dawid Turek – kl. I
Jakub Haliniak – kl. I
Jakub Szajna, Filip Ćwięka,
Kacper Stanisz – kl. I (PRACA
ZBIOROWA)

KATEGORIA SZKOŁA
WIERSZ
PODSTAWOWA KL IV-VI
I miejsce – Katarzyna Such - kl. I miejsce - Katarzyna Such – kl. VI
VI SP
II miejsce - Oliwia Zajdel – kl. VI
I miejsce – Agnieszka Jung – kl. II miejsce - Bartłomiej Kandefer –
II GP
kl. IV
III miejsce - Anna Kawałek – kl. VI
PRACA PLASTYCZNA
III miejsce - Natalia Lorens – kl. IV
KATEGORIA SZKOŁA PODSTA- Wyróżnienia:
WOWA KL 0-III
Daria Penar – kl. VI
I miejsce - Kamila Szczurek kl. III Kinga Kinel – kl. IV
II miejsce - Nikola Jakubczyk –
Alda Skraqi – kl. IV
kl. II
Mirosław Szybka – kl. V
II miejsce - Maria Jurczyk - kl. I
III miejsce - Anna Szczurek – kl. I KATEGORIA GIMNAZJUM
III miejsce - Jan Menet – kl. III
I miejsce - Zuzanna Litwin – kl. III
III miejsce - Martyna Litwin – kl. III II miejsce - Agnieszka Jung – kl. II
Wyróżnienia:
Joanna Such – kl. I
Julia Rokita – kl. III
NAGRODA SPECJALNA
Alicja Zajdel – kl. III
(makieta Kościoła pw. Wszystkich
Mateusz Ziobrowski – kl. III
Świętych w Iwoniczu)
Anna Kandefer – kl. II
Maciej Zabawski – kl. IV
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Jubileusz
1. Przed wiekami w Iwoniczu
nastał wielki czas budowy
pod wezwaniem Wszystkich Świętych
powstał kościół piękny nowy
2. Ksiądz biskup Mikołaj z Przemyśla
kościół nasz konsekrował
a ksiądz Antoni Podgórski
szybko go rozbudował
3. Upiększył go, cudnie ozdobił
dużo się napracował
by kościół swoim widokiem
wszystkich oczarował
4. I sakramentów świętych
dużo już w nim było
wiele powołań kapłańskich
tutaj się narodziło
5. Tak upływały lata
pięćset pięćdziesiąt minęło
każdy z będących tu księży
dbał o to wspólne dzieło
6. A dziś jubileusz piękny
naszego kościoła mamy
i za to Panu Bogu
wdzięczności hołd składamy
7. Modlitwą świątynię otoczy
wspólnota nasza cała
i będzie się dalej troszczyć
by pięknie wyglądała
Jung Agnieszka,
kl. II gimnazjum
I miejsce w konkursie

I miejsce - Kamila Szczurek IIIb
Most kamienny w Iwoniczu z 1782r.

I miejsce - Katarzyna Such VIb.

Nagroda specjalna - Maciej Zabawski IVb
Makietakościoła pw Wszystkich Świętych
w Iwoniczu.
I miejsce - Zuzanna Litwin IIIb Gimnazjum.
Nasza Wspólnota
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JUBILEUSZ

40-LECIA

CHÓRU „CANTATE”

Uroczystości obchodów 40-lecia chóru „Cantate” zaplanowano na dzień 11 października 2014 r.
Chór, jak wspominają starsi mieszkańcy Iwonicza, istniał już wcześniej.
Jego dyrygentem był ówczesny organista p. Józef Kędzierski, który przygotowywał z wybranymi do chóru parafianami pieśni religijne, które później
wykonywane były w okresie świąt,
czy ważniejszych uroczystości religijnych. Chór ten działał z przerwami,
toteż nie można zaliczyć go do grona
jubilatów. 1 lipca 1974 roku do iwonickiej parafii pod wezwaniem
Wszystkich Świętych został nadany
przez arcybiskupa Ignacego Tokarczuka nowy proboszcz ks. Kazimierz Piotrowski. Już od pierwszych spotkań z
wiernymi dał się poznać jako ksiądz z
rzadko spotykanym głosem. W 1974r.
założył dwugłosowy chór męski.
W początkowym okresie większość członków stanowili chórzyści,
którzy rozwijali swe zainteresaowania
w chórze prowadzonym przez poprzedniego organistę p. Józefa Kędzierskiego. Po dwóch latach chór
męski przekształcony został w czterogłosowy chór mieszany. Jeszcze przez
jakiś czas p. Józef Kędzierski służył
pomocą młodemu dyrygentowi. Zaczęła się trudna praca tak dla chórzystów jak i dyrygenta. Z roku na rok
ubogacał swój repertuar, a jego dyrygent sięgał po coraz to nowe ambitne i
trudne utwory. Przypuszczalnie nie
sprawiały one radości nowym chórzystom. Mimo czasem trudnych chwil
nie poddali się i to był ich pierwszy
ogromny sukces. O ilości opracowanych utworów, a także ilości danych
koncertów pisałem już niejednokrotnie.
Dalej jestem mocno przekonany, że tak
dyrygent, jak i chór "Cantate"nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa.
Śpiewane przez chór utwory, to kompozycje wielkich twórców jak Mozart,
Beethowen, Verdi, Heandel, a także
polskich kompozytorów - Krupińskiego, Chlondowskiego, Ogińskiego, Nowowiejskiego, Maklakiewicza, Orszalika, Sowy i Świdra. Chór śpiewa
utwory nie tylko o treści religijnej ale
i patriotycznej. Młody wtedy proboszcz, pełen energii, ogromnego zapału, poznając parafię i pełniąc
w pierwszej kolejności posługę duszpasterską, znalazł jeszcze czas, by ze
swoimi parafianami przygotować
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wspaniałe pieśni. Wiele pieśni przygotowywał sam, tłumacząc słowa na język polski, pisał tekst sam dobierając
słowa do nut usłyszanych melodii.
Pracując jako duszpasterz, dyrygent
chóru podjął się jeszcze odnowy organów. Wszyscy, którzy znają się choć
trochę na tym, wiedzą, ile trudu, starań, wysiłku, zdrowia kosztuje takie
przedsięwzięcie. O tym najlepiej wie
ksiądz Prałat. Dziś iwonickie organy
rozsławiają miejscowość, dzięki nieprzerwanie trwającemu festiwalowi
„Ars Musica”. Ale wróćmy do chóru
„Cantate”, przecież to jego jubileusz.
Najpierw chór dawał koncerty w
swoim środowisku, potem wyjeżdżał
z koncertami do sąsiednich miejscowości, a potem...a potem....wyjazdy
do wielkich miast Polski, udział w największych uroczystościach, podczas
wizyty Ojca św. Jana Pawła II w Krośnie, no i wreszcie występy poza granicami kraju. Czechy, Słowacja, Węgry. To właśnie od 9-go do 11-go maja
chór "Cantate" przebywał w Tokaj na
Węgrzech, uczestnicząc w Jubileuszu
25-lecia tamtejszego chóru. Tam wystąpili w trzech miejscach: na rynku,
w amfiteatrze i w kościele. W ramach
współpracy gmin i w ramach rewizyty węgierski chór przebywał w Iwoniczu od 10-go do 12 -go października br.
Uroczystości obchodów 40-lecia
rozpoczęły się w kościele podczas
wieczornej Mszy św. Przed Mszą św.
wspólnie z wiernymi chórzyści odmawiali różaniec przy włączeniu się do
jednej dziesiątki w języku węgierskim.
Następnie rozpoczęła się Msza św.
celebrowana przez Ks. Prałata Kazimierza Piotrowskiego i proboszcza
parafii ks. Kazimierza Gierę. W homilii (zamieszczamy poniżej), ks. proboszcz nawiązał do historii chóru.
Dziękował chórzystom i dyrygentowi
za uświetnianie uroczystości kościelnych, a także występy, które promują
Iwonicz. Życzył dużo zdrowia i dalszych sukcesów na artystycznej drodze życia.
Po Mszy św. obydwa chóry: węgierski "Varos Vegyeskara" pod dyrygenturą pani Pasztor Instvanne i chór
"Cantate" wykonały zaplanowane
utwory. Chór z Tokaja wykonał 6 pieśni, chór "Cantate" 4, a mianowicie:

Serenadę Franz Schuberta,
Panie, Ty wiesz wg, opracowania ks.
J. Kochańskiego,
Time to say goodbye - słowa i muzyka kompozytorów Frank Peterson,
Francesco Sartori, Lucio Quarantotto,
Veni, veni (Come, o Jesus, come to
me) M. Cherubini.
Akompaniowała gościnnie p. Maria
Marek z Rzeszowa.
Solistką zespołu jest Agata Kielar,
tegoroczna absolwenta wydziału wokalnego w klasie śpiewu Moniki Fabisz w Społecznej Szkole Muzycznej
w Krośnie. Jest laureatką licznych
konkursów wokalnych na terenie całego Podkarpacia. To ona wraz z chórem wykonała drugi utwór.
Skoro mówimy o solistce, przypomijmy poprzednią solistkę chóru, która przez długi czas uświetniała występy chóru „Cantate”, a była nią pani
Anna Łoś - obdarzona przez Opatrzność pięknym naturalnym głosem.
Występy chórów podobały się słuchaczom, ale łatwo dało się zauważyć różnicę klas. Chór „Cantate, nie
tylko tym razem” zaśpiewał tak, jak
na jubilata przystało.
Zastanawiam się czasem, jak można mieć w sobie tyle chęci, odwagi i
samozaparcia, żeby w tak krótkim czasie po wyjściu ze szpitala przygotować
chór i wystąpić podczas tak ważnej
uroczystości. Tu widać wyraźnie jak
wielka jest wiara dyrygenta w opatrzność Bożą, że to musi się udać.
Po uroczystościach w kościele obydwa chóry, bohaterowie tegoż dnia,
zarówno chór „Cantate” jak i „Varos
Vegyeskara” oraz zaproszeni goście
udali się na przygotowany poczęstunek do OHP w Iwoniczu.
Tu druga część uroczystości rozpoczęła się od składania jubilatom
życzeń i gratulacji. Jako pierwszy, słowa podziękowania a także życzenia w
imieniu starosty; skierował urzędujący członek zarządu powiatu krośnieńskiego pan Jan Pelczar, wręczając
pamiątkowy grawerton. Kolejne
życzenia złożyli przedstawiciele Gminy Iwonicz Zdrój: burmistrz p. Paweł
Pernal, wiceburmistrz p. Wiesław Polek i przewodniczący Rady Gminy
p. Bogusław Dmytrak, który odczytał
list gratulacyjny. Wręczono grawerton

i kosz czerwonych róż dobrze policzonych do czterdziestu przez dyrektora
GOK p. Bartłomieja Bykowskiego.
Następne życzenia przekazywała
delegacja 75-letniego chóru „Chorus”
z Korczyny w osobach pana Stanisława Romana prezesa chóru i Stanisława Szostaka, po nich dyr. szkoły p.
Małgorzata Jakubowicz wręczając ciekawy grawerton z kluczem wiolinowym, "od którego, jak zaznaczyła, rozpoczyna się każda melodia".Były również życzenia od zespołu redakcyjnego
gazetki parafialnej „Nasza Wspólnota”,
którą także przed szesnastoma laty
powołał do życia ksiądz prałat Kazimierz Piotrowski i nadal otacza opieką.
Rubinowi Jubilaci otrzymali „Złotą
księgę polskich pieśni” z przesłaniem,
że za pięć lat będziemy obchodzić następny „szafirowy” jubileusz, a później
już niedaleko do złotego.
Miłą niespodziankę przygotowały
panie z Koła Gospodyń z przewodniczącą p. Zofią Kielar. Niespodziewanie na salę wjechał na wózku z blatem stołowym ogromny tort z napisem
40 lat a przewodnicząca p. Zofia Kielar przyrzekła księdzu dyrygentowi

i chórzystom, że jak Bóg pozwoli za
dziesięć lat świętować złote gody 50lecia chóru, przygotują dwa razy większy tort. Oby spełniły się te słowa!
Podczas obiadu miły nastrój podtrzymywała muzyka zespołu państwa Rajchlów. Przy Ich akompaniamencie
solistka chóru Agata Kielar wykonała
dla ks. dyrygenta utwór Veni, Veni
.Time to say goodbye, była to dedykacja od Jana Nycza. Dobra muzyka zachęciła do pląsów, a w pierwszej parze
burmistrz gminy z dyrygentką chóru
węgierskiego. Żal był wychodzić, ale
jak mówi mądre przysłowie: „Wszystko co dobre, szybko się kończy”.
Za przygotowanie tej tak wspaniałej uroczystości szczególne słowa
uznania należą się dyrekcji Gminnego
Ośrodka Kultury, osobiście dyrektorowi p. Błażejowi Bykowskiemu, paniom
Danucie Świstak i Ewie Dobrowolskiej. GOK bardzo mocno zaangażował się w przygotowanie afiszy, folderów, dyplomów i kwiatów. Słowa
podziękowania kierujemy do Koła
Gospodyń Wiejskich w Iwoniczu.
Dziękujemy wszystkim obecnym na
tej uroczystości wymienionym a tak-

że pominiętym przez zapomnienie, tym
co włożyli duży wkład w uświetnienie
jubileuszu i tym pozostałym, co także
starają się krzewić kulturę swojej małej Ojczyzny, a tym samym dawać
dobry wizerunek kraju. Dla przykładu
wspomnę, że Węgrzy opuszczając
Iwonicz podkreślali, że od nas powinni
się uczyć organizacji. Przedłużyli swój
pobyt w Polsce, udając się w niedzielę
do Myczkowic, gdzie zwiedzili Ośrodek
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjny.
Osobiście pragnę podziękować
Wam - te słowa kieruję do chórzystów:
- za wiele przeżytych z Wami wspaniałych chwil. Śpiewając podczas każdej uroczystości, każdego koncertu miejcie na uwadze, że nie śpiewacie jedynie
dla publiczności, ale szczególnie na
chwałę Bogu. Czyńcie wszystko, żebyście doczekali złotego jubileuszu 50- lecia. Niech w tej Waszej śpiewanej społeczności panuje radość, szacunek, miłość, przyjaźń, wzajemne zrozumienie, czego z całego serca życzę czcigodnemu księdzu Prałatowi Kazimierzowi Piotrowskiemu i czego z całego serca życzę Wam
Kochani Przyjaciele. Szczęść Boże!
Jan Nycz

Homilia z okazji Jubileuszu 40-lecia Chóru „Cantate”,
wygłoszona przez ks. Kazierza Gierę
Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp, tam ludzie dobre serca mają
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają" /J W Goethe/
W naszej parafialnej wspólnocie,
zebrali się w 1974 r. ci, którym w duszy gra, by wspólnie stworzyć chór
parafialny. Inicjatorem był ks. prał.
Kazimierz Piotrowski. Zaczęły się
pierwsze próby. Pierwszym uroczystym występem męskiego wówczas
chóru była uroczystość Jubileuszowa
25 - lecia kapłaństwa dwóch iwonickich kapłanów: ks. Karola Telesza
i ks. Franciszka Penara. Na Uroczystość Wszystkich Świętych był to jeszcze chór dwugłosowy, na Boże Narodzenie już czterogłosowy, a na Wielkanoc śpiewał już chór mieszany. To
były początki, choć wcześniej istniały
występy parafialnego chóru, to zbierał się on raczej okazjonalnie pod dyrygenturą długoletniego organisty pana
Kędzierskiego. Na dwudziestopięciolecie chór „Cantate” miał już za sobą
dziesiątki poważnych koncertów parafialnych ale także w innych miejscowościach w innych parafiach, mia-

stach. Do dzisiaj liczba ta powiększyła się na pewno wielokrotnie w tym
także za o koncerty zagraniczne. Do
tych szczególnych chwil trzeba zaliczyć udział chóru w uroczystościach
związanych z obecnością Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzeszowie i w
Krośnie. Śpiew razem z innymi chórami w bliskości papieża na najbardziej
uroczystych nabożeństwach jakie
można przeżyć w Kościele, wobec
rzesz pielgrzymów musi pozostać w
sercach chórzystów do końca życia.
Trudno wyobrazić sobie dzisiaj sprawowanie jakiejkolwiek liturgii bez
muzyki - czy to skromnie zaintonowanego przez kantora psalmu, czy to dostojnych, pobrzmiewających wielowiekową tradycją organów, chórów parafialnych, scholek dziecięcych czy też
pełnych ducha, żywiołowych zespołów
młodzieżowych z gitarami, bębenkami i "wszystkim, co gra", a co może
oddać chwałę Panu Bogu. Nieustan-

ny hymn ku chwale Ojca wyśpiewuje w otoczeniu
aniołów i świętych każde zgromadzenie liturgiczne w czasie sprawowania
Eucharystii, a jego wyrazem są choćby słowa aklamacji, w których dziękczynienie całego Kościoła osiąga niejako punkt kulminacyjny: Święty, Święty Pan Bóg zastępów! Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej! Hosanna na wysokości! Tam bowiem, gdzie
człowiek spotyka Boga - pisze J. Ratzinger - słowo już nie wystarcza, a że
człowiek sam, własnymi siłami nie
może sprostać temu, co pragnie wyrazić, zaprasza całe stworzenie, aby
wraz z nim stało się śpiewem: Zbudź
się, duszo moja, zbudź, harfo i cytro!
Chcę obudzić jutrzenkę. Wśród ludów
będę chwalił Cię, Panie; zagram Ci
wśród narodów, bo Twoja łaskawość
sięga niebios, a wierność Twoja aż po
chmury! (Ps 57,9-11). Korzenie muNasza Wspólnota
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zyki liturgicznej sięgają czasów starotestamentalnych. Pierwsza wzmianka
o śpiewie narodu wybranego pochodzi z Księgi Wyjścia. Po cudownym
przejściu przez Morze Czerwone,
Mojżesz i Izraelici - ustami Miriam,
prorokini, przy wtórze bębenków wyśpiewują pieśń chwały na cześć Boga
Jahwe, który wspaniale swą potęgę
okazał…" (Wj 15,1.21). Od tej pory
chwała Boga, który wyzwala i ratuje
z niewoli swój lud wybrzmiewać będzie we wszystkich pieśniach Izraela.,
a jego przedłużeniem stanie się śpiew
chrześcijan, dziękujących Bogu aż do
końca czasów za wyzwolenie, dzięki
krwi Baranka - Chrystusa, z niewoli
grzechu i śmierci.
Szczególnym świadectwem śpiewu
indywidualnego i zbiorowego w Izraelu jest Księga Psalmów. W tych pięknych modlitewnych utworach człowiek wyraża przed Bogiem wszystkie doświadczenia, całe swoje życie:
lek, nadzieję, radość, rozpacz, zaufanie, wdzięczność, smutek, zachwyt.
Jednak niemal zawsze, nawet w psalmach, w których skarga i ból wybrzmiewają najmocniej, pojawiają się
słowa ufności w potęgę Boga - tego,
który wyzwala, wybawia, który jest
tarczą i siłą, który nie pozostawia człowieka samego w jego nieszczęściu.

Natomiast od Ostatniej Wieczerzy,
w czasie której Jezus odśpiewał wraz
z Apostołami hymn - a według tradycji obchodów Paschy była to grupa
psalmów od 113-118 - psalmy śpiewane na modlitwie przez pierwszych
chrześcijan stały się modlitwą z Chrystusem, "nową pieśnią", w której Chrystus modli się w Duchu Świętym do
Ojca, a my, wraz z cały Kościołem, w
pieśń tę jesteśmy włączeni. W ten sposób śpiew i muzyka kościelna powstały jako "charyzmat", jako dar Ducha,
w którym przejawia się wiara, uwielbienie i miłość Kościoła: Śpiew Kościoła wynika więc ostatecznie z miłości. To miłość rodzi śpiew. Cantare
amantis est - mówi św. Augustyn śpiewanie to sprawa miłości. Duch
Święty jest miłością i to On powoduje
śpiew. Jest On Duchem Chrystusa,
pociąga nas ku miłości do Chrystusa i
tak prowadzi nas do Ojca (J. Ratzinger).
Myśląc o śpiewie mamy też na
myśli piosenki religijne, patriotyczne.
Nie wykonuje się ich w ramach liturgii gdyż tekst nie odpowiada liturgii, a
muzyka z reguły posiada charakter
świecki. Potrzebne są z kilku względów. Najpierw spełniają rolę katechetyczną, gdy ich tekst oparty jest na
Ewangelii i myśli teologicznej. Uczą

modlitwy wspólnej, śpiewanej, radosnej, uświadamiając fakt, że chrześcijaninem jest się nie tylko w kościele,
ale także poza kościołem. Śpiewa się
je w czasie wycieczek, przy ognisku,
na spotkaniach towarzyskich. Aby
śpiewać i chwalić Pana tym śpiewem
trzeba czuć muzykę i mieć serce
otwarte na Pana Boga a także mieć
bezinteresowność i oddanie małej
cząstki siebie dla dobra wspólnoty parafialnej, dla innych ludzi.
Patrzymy dziś życzliwie na obchodzony Jubileusz i doceniamy pracę Księdza Prałata Dyrygenta
i wszystkich członków chóru, którzy
w ciągu 40 lat wykazywali swój talent
i poświęcali czas. Chórowi Jubilatowi
składamy uznanie i szacunek za piękną
pracę dla Kościoła i dla całej wspólnoty iwonickiej. Chórowi z Węgier
dziękujemy za przyjazd do naszej społeczności a wcześniej za życzliwe przyjęcie naszego zespołu chóralnego
i gościnność okazaną. Wszystkim
życzymy, niech Bóg Wam błogosławi,
niech darzy zdrowiem i szczęściem w
życiu osobistym i rodzinnym. Niech
wspólny śpiew nigdy was nie dzieli ale
zawsze łączy. Święta Cecylia patronka muzyki kościelnej wyprasza u Boga
potrzebne dary.

Myczkowce - oaza mi³oœci, pokoju i wiedzy
Kiedy słyszymy „Caritas Myczkowce”, myślimy o Ośrodku Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnym, kierowanym przez dyrektora ks. Bogdana
Janika naszego rodaka.
Myślimy o wypoczynku dzieci z
biednych rodzin ( co roku około 2500
dzieci), a także o możliwości rehabilitacji dla starszych (jednorazowo może
przebywać 300 osób).
Ośrodek znany jest z ogrodu biblijnego - 80 arów upiększonych roślinnością Bliskiego Wschodu stał się katechezą o biblijnej historii zbawienia.
Tu także mieści się park miniatur
architektury drewnianej, skupiający
makiety kościołów i cerkwi z terenów
południowo-wschodniej Polski, Słowacji i Ukrainy. (140 makiet w skali 1: 25)
Bardzo wymowny napis nad
główną bramą Centrum Kultury Ekumenicznej głosi: „Ponad wszystkim
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niech będzie miłość”. Napis ten nawiązuje do czczonej w świętej figurze Królowej i Matki Pięknej Miłości i tłumaczy utartą już nazwę Ośrodka: „Miasteczko Miłości”. Pokazuje także drogę do pokoju i pojednania, bowiem tylko poprzez miłość realizuje się idea
wspólnoty ponad podziałami i zaszłościami historycznymi na tych terenach.
Myczkowce to także oaza wiedzy
przekazywanej przez naukowców z
uczelni Krakowa, Rzeszowa, Lublina.
Te konferencje to prawdziwe „uczty
duchowe” a także uczty dla ciała w
formie bogatych i smacznych posiłków a tu nieskromnie wymienię obiady, biesiady, przerwy kawowe.
Wspomniane „uczty duchowe” na
różnorodne tematy, mają już kilkuletnią
tradycję. Ostatnio w dniu 8 listopada
odbyła się Konferencja Biblijna na temat: „Ku lepszemu rozumieniu Pisma

Świętego.”Naukowcy z uczelni Krakowa, Rzeszowa i Lublina wygłosili referaty na następujące ciekawe tematy:
Biblijna koncepcja stworzenia.
Wkład archeologii w poznanie
Biblii.
Rolniczy charakter święta Sukkot
Rozumienie kary i nagrody w wychowaniu według Biblii.
Czy Jezus wiedział, że jest Mesjaszem - mesjańska świadomość Jezusa.
Apokalipsa św. Jana- Księga
o sensie zmagań.
W podobnym duchu powagi miało miejsce w dniu 18.10 tegoroczne
VIII już z kolei Spotkanie
Ekumeniczne połączone z obchodami 20 rocznicy powstania i działalności Ośrodka. Tematem sesji naukowej, którą prowadził ks.prof. Janusz
Mierzwa z Instytutu Pracy Socjalnej
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie były „Okruchy historii w 100 rocznicę wybuchu i działań I Wojny Światowej w Karpatach”. Prelegenci z uczelni Krakowa,
Rzeszowa i Lublina prezentowali następujące referaty:
Krzyż ze Zwierzynia - niezwykłe
losy niezwykłego zabytku.
Szlak bojowy 24 dywizji armii austro-węgierskiej w latach 19114-1915.
Kapelani c.k. armii austro-węgierskiej podczas I Wojny Światowej.
Bitwa Gorlicka w relacji ks. Bronisława Świeykowskiego.
Rola konwiktu Chyrowskiego
OO. Jezuitów w działaniach wojennych I Wojny Światowej.
Galicyjskie cmentarze wojenne z
okresu I Wojny Światowej.
Wykłady zostały przyjęte z wiel-

kim zainteresowaniem. Po obiedzie ks
bp. Jan Wątroba symbolicznym gestem przecięcia wstęgi odsłonił wystawę plenarną przygotowaną przez
rzeszowski oddział Instytutu
Pamięci Narodowej, a ukazującą
Bieszczady w PRL-u (1944-1989),a
także przybliżającą krajobraz kultury
Bieszczadów i okolic.
O godz.15-ej rozpoczęła się uroczysta Msza św. dziękczynna za 20
lat działalności Ośrodka
Wypoczynkowo-Rehabilitacyjnego w Myczkowcach. Eucharystii
przewodniczył J.E.ks.bp Jan Wątroba, a w uroczystej celebrze wzięło
udział 23 kapłanów. Okolicznościową
homilię wygłosił ks. Stanisław Słowik
dyr. Caritas Diecezji Rzeszowskiej.
Kaznodzieja przedstawił historię powstania Ośrodka, jego rozwój i działalność, wymienił zaangażowane osoby i instytucje, dzięki którym Ośrodek funkcjonuje, rozwija się i pomaga
potrzebującym.
Szczególną wdzięczność wyraził
ks. Bogdanowi Janikowi dyrektorowi
Ośrodka, sprawującemu tę funkcję od
chwili powołania OWR Myczkowce.
Po Mszy św. zebrani udali się do
Centrum Kultury Ekumenicznej, gdzie

pod pomnikiem św. Jana Pawła II zapalono znicze, złożono kwiaty i odmówiono okolicznościowe modlitwy, a na
zakończenie odśpiewano w j.polskim i
ukraińskim pieśń „My chcemy Boga”.
Gościnność Myczkowic przypieczętowała biesiada, podczas której
przy dżwiękach kapeli z Malawy delektowano się wyśmienitymi potrawami przygotowanymi przez panie pracujące w kuchni Ośrodka.
Dyrektor ks. Bogdan zaprezentował specjalnie nakręcony jubileuszowy
film o historii i działalności Ośrodka.
Podziękowania i wyrazy uznania
kierowane do ks. Bogdana radowały
serca i napawały dumą nie tyle może
adresata, który jest osobą niezwykle
skromną, ale tych wszystkich, wśród
których ksiądz wzrastał w Iwoniczu i
którzy wraz z Rodziną Księdza mieli
zaszczyt uczestniczyć w uroczystościach dzięki gościnności i otwarciu
skierowanym do każdego bliżniego.
Jakże wzruszające słowa wypowiedział ks. Stanisław Słowik dyr.
oddz. Caritas w Rzeszowie podczas
jubileuszowej Mszy św. :
Księże Bogdanie!
W dobrych zawodach występujesz - a Pan staje przy Tobie i Cię
wzmacnia.
Czego tu nie dotknęły Twoje
złote ręce? Co tu jest bez Twojego
pomysłu?
My zaś dodamy: Bóg zapłać księże Bogdanie za tę oazę miłości, pokoju i skarbnicę wiedzy, jaką stworzyłeś
i rozwijasz przy wsparciu dobrych ludzi.
Z.J.
Zainteresowanych kierujemy
na stronę internetową:
www.myczkowce.org.pl
Nasza Wspólnota
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ŒWIÊTO ZMAR³YCH
w obiektywie Iwonickiego Stowarzyszenia
„Ocaliæ od Zapomnienia
Porządkowanie grobów
W dniach poprzedzających Dzień Wszystkich Świętych członkowie Stowarzyszenia przy wydatnej pomocy
członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Iwonicza-Zdroju
wykonali szereg prac porządkowych na grobach i w miejscach pamięci.
Uporządkowane zostało otoczenie pomnika w Lesie
Grabińskim. Ponadto członkowie Stowarzyszenia, zainspirowani uwagami turystów i kuracjuszy dopytujących o historię tego miejsca, wykonali i osadzili estetyczną tablicę

zawierającą syntetyczną informację o okolicznościach
mordu dokonanego przez hitlerowskiego okupanta. Uporządkowany został grób radzieckiego, nieznanego żołnierza na Górze Winiarskiej. Doprowadzono do estetycznego
wyglądu krzyż oraz tablicę nagrobną. Dojście do grobu
jest opisane strzałkami.
Świąteczny wygląd uzyskały także groby pozostające
pod naszą opieką, na których zapłonęły znicze z logo Stowarzyszenia oraz pojawiły się piękne chryzantemy. Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia, wspierani przez członków OSP Iwonicz-Zdrój, osadzili na iwonickich cmentarzach dwie gabloty zakupione w ramach projektu Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy
Lokalne, które zostały wypełnione zdjęciami obrazującymi
zakres prac wykonanych w ciągu 1,5-roku działalności
przez Stowarzyszenie. Zawartość gablot wzbudziła duże
zainteresowanie osób odwiedzających nasze cmentarze.
M.B.

Kwesta na cmentarzach

Tablica przy pomniku w Lesie Grabińskim informująca o mordzie

Porządkowanie pomnika w Lesie Grabińskim

Montowanie gabloty przy cmentarzu
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W Dniu Wszystkich Świętych i w Dniu Zadusznym
przy bramach iwonickich cmentarzy stanęli z puszkami
członkowie Stowarzyszenia i liczne grono wolontariuszy
aby zebrać środki na statutową działalność i w ten sposób
przyczynić się do renowacji kolejnych pomników.
Sprzyjająca aura spowodowała, że wiele osób odwiedzających cmentarze przystawało przy kwestujących i
dzieliło się swoimi refleksjami na temat wykonanych prac
oraz podpowiadało, które groby Stowarzyszenie powinno
wziąć pod swoją opiekę. Puszki napełniały się szybko, co
daje nadzieję na możliwość planowania kolejnych działań.
(Sprawozdanie finansowe z kwesty zostanie przedstawione po komisyjnym przeliczeniu zawartości puszek.) W Dniu
Zadusznym Prezes Stowarzyszenia prowadził sprzedaż
książki ks. Zbigniewa Głowackiego "Iwonicz - czas przeszły i teraźniejszy". Autor postanowił przekazać 10 zł od
każdego sprzedanego egzemplarza na cele Stowarzyszenia. Nie jest to pierwsza darowizna ze strony księdza na
ten cel. Dziękujemy.
Osobne i bardzo gorące podziękowania należą się
wszystkim członkom, sympatykom i wolontariuszom, którzy poświęcili swój czas w te świąteczne dni dla szlachetnego celu. Chylimy czoła i wyrażamy ogromne uznanie
młodzieży z gimnazjów w Iwoniczu i Iwoniczu-Zdroju, która
licznie stawiła się na apel Stowarzyszenia. Wieść gminna
niesie, że nie wszyscy chętni dostąpili zaszczytu kwestowania i w szkołach stworzono listy rezerwowe. Można
tylko powiedzieć: BRAWO, mamy naprawdę dobrą młodzież. Dziękujemy.
Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy bez
względu na zasobność własnego portfela wsparli naszą

działalność. Wzruszyły nas osoby, które w oba świąteczne
dni wrzucały datki do puszek na obu cmentarzach. Dziękujemy za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyliście i
obiecujemy, że do następnego Dnia Wszystkich Świętych
na starym cmentarzu przybędą kolejne odrestaurowane pomniki i uporządkowane groby.
PROSIMY Państwa o wskazywanie nam, które groby powinny być uporządkowane i poddane renowacji w
pierwszej kolejności. Jednak wskazując takie miejsce pochówku prosimy napisać uzasadnienie, którym będzie informacja o dokonaniach osoby pochowanej w tym grobie
lub walorach artystycznych nagrobka. Zapraszamy na spotkania Stowarzyszenia w każdy drugi czwartek miesiąca
do remizy OSP w Iwoniczu-Zdroju.
Załączone zdjęcia migawkowo pokazują przebieg kwesty i tylko część z licznego grona kwestujących.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Stowarzyszenia

Sprawozdanie z przeprowadzonej kwesty na
cmentarzach w Iwonicz w dniach 1-2 listopada br.
Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” informuje, iż w wyniku przeprowadzonej kwesty
na cmentarzach w Iwoniczu w dniach 01.11.2014 r. oraz
02.11.2014 r. zebrano środki pieniężne w kwocie
5.564,04 gr + 3,20 euro. Słownie: pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery złotych 04/1 00.
Przeliczenia pieniędzy przeprowadziła komisja w składzie:
Rajmund Boczar - Prezes stowarzyszenia
Jan Kindelski - Skarbnik stowarzyszenia
Katarzyna Boczar - Członek stowarzyszenia
Kazimierz Deręg - Członek stowarzyszenia
Środki te zostaną w całości przeznaczone na renowację następnych zabytkowych pomników znajdujących się
na starym cmentarzu w Iwoniczu.
Zarząd Iwonickiego Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” serdecznie dziękuje wszystkim ofiarodawcom za
wsparcie naszej akcji.
Powyższe informacje autorstwa P. Marka Bliżyckiego
umieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia:
www.ocaliwonicz.pl
zebrała Z. Jakubowicz.
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Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych
w iwonickiej parafii
W minionym miesiącu, 25 października, przeżywaliśmy w naszej parafii
i miejscowości Jubileusz 600-lecia
Iwonicza i 550-lecia konsekracji kościoła pw. Wszystkich Świętych
w Iwoniczu. Kilka dni później, z okazji
odpustu parafialnego, po raz 550 zabrzmiał w naszej świątyni uroczysty
hymn „Te Deum laudamus”, tym donośniej, że z udziałem chóru „Cantate”, który podczas Sumy wykonał kilka pieśni.
Uroczystej Sumie odpustowej

przewodniczył ks. dr Antoni Michno,
który wygłosił okolicznościowe kazanie. Po południu Mszy świętej odprawianej za zmarłych przewodniczył
i słowo Boże wygłosił Ksiądz Bogdan
Nitka, Proboszcz z parafii Iwonicz
Zdrój. Następnie miało miejsce nabożeństwo żałobne, połączone z procesją
na miejscowy cmentarz. Udział wiernych w tym nabożeństwie świadczy
o pamięci i potrzebie modlitwy za
zmarłych. Modlitwa za tych, którzy od
nas odeszli do wieczności wpisuje się

w kolejne dni listopada. Podczas nabożeństwa różańcowego odprawianego po wieczornej Mszy Świętej, w tradycyjnych wypominkach wyczytywane są imiona zmarłych bliskich naszemu sercu. Modląc się za wstawiennictwem Wszystkich Świętych, którzy
patronują naszej parafii, pamiętajmy
o tych duszach, które przed wejściem
do chwały nieba przechodzą ostateczne oczyszczenie. Niech ten dar modlitwy pomoże nam zyskać kolejnych orędowników w Królestwie Niebieskim.
Grzegorz Nieradka

Odpust – szczególny rodzaj prośby
Kiedy mówi się o odpuście, dla wielu zaangażowanych katolików to słowo kojarzy się z wielkimi uroczystościami w
parafii. Na odpust przybywa więcej ludzi i księży, często ma miejsce procesja eucharystyczna, liturgia jest bardziej uroczysta i podniosła, a przez to również dłuższa. Powszechne skojarzenie może być uzupełniane przez nawiązanie do wystąpienia
Marcina Lutra i - ogólnie mówiąc - jakiegoś sporu z papieżem na temat odpustów. Na tych dwóch „faktach” bazuje
w powszechnej świadomości chrześcijan wiedza o odpustach.
Tymczasem od jakiegoś czasu nauka o odpustach jest przypominana przez ostatnich papieży w związku
z licznymi latami jubileuszowymi obchodzonymi w Kościele, podczas których katolicy mogą korzystać z tego daru łaski.
Odpust jest bowiem łaską, z której należy korzystać dla siebie lub dla zmarłych.
Nauka o odpustach, ze względu na swą wielopłaszczyznowość, tkwi w centrum teologii Kościoła i łączy wiele
aspektów związanych z różnymi prawdami wiary. Najpierw należy jednak powiedzieć coś oczywistego
i może bardzo zaskakującego: odpusty nie są - i nigdy nie były - przestarzałą doktryną zarzuconą po reformacji lub
zepchniętą na margines refleksji i nauczania Kościoła. Wystarczy przypomnieć dwa ważne współczesne dokumenty:
promulgowany w 1983 roku Kodeks Prawa Kanonicznego oraz ogłoszony w 1992 roku Katechizm Kościoła Katolickiego. Jeden i drugi zawierają wzmianki o odpustach i wskazują tym samym na ich aktualność dla życia chrześcijańskiego
(odpowiednio: kanony 992-997 oraz paragrafy 1471-1479). Warto zwrócić jeszcze uwagę na fakt, że oba wymienione
dokumenty odwołują się do pisma Pawła VI Indulgentiarum doctrina z 1967 roku. W tym dokumencie zawarta jest
bowiem definicja odpustu, na której opiera się całe nauczanie Kościoła.
POCZĄTKI
W starożytności chrześcijańskiej
praktyka pokuty była rozwijana w
związku z popełnieniem najcięższych
przewinień: morderstwa, cudzołóstwa
i bałwochwalstwa. Chrześcijanin dopuszczający się jednego z takich występków musiał dokonać czynów wynagradzających, które trwały długo,
czasem nawet do końca życia. Post,
skromne ubranie, długie modlitwy były
sposobami na powrót do wspólnoty
Kościoła i dopuszczenie do udziału w
Eucharystii. W takich historycznych
okolicznościach pojawiają się najstarsze świadectwa o łaskawym darowaniu kary za popełnione grzechy, które
ogłaszali biskupi we wspólnotach
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chrześcijan. Historia Kościoła określa ten
czas dyskusją wokół lapsi - upadłych.
Dotkliwe prześladowania ze strony cesarzy doprowadzały do sytuacji, kiedy wytrwanie w wierze było sprawą wielkiej
odwagi. Zdarzało się, że chrześcijanie, z
obawy o życie swoje lub swoich najbliższych, wypierali się wiary w Boga i w
Chrystusa. Stawali się lapsi. Kiedy mijał
czas zagrożenia, upadli podejmowali próby powrotu do wspólnoty kościelnej i odzyskiwali go przez pośrednictwo chrześcijan oczekujących w więzieniach na śmierć
męczeńską. Wyznawcy lub męczennicy
dawali takim upadłym chrześcijanom potwierdzenie wstawiennictwa, tak zwane
libelli pacis. Jeśli jednak początkowo liczba lapsi była niewielka, tak w połowie lII

wieku nastąpił jej znaczący wzrost.
Powodem był dekret cesarza Decjusz nakazujący oddanie czci bożkom rzymskim przez wszystkich obywateli imperium. Co można było z
nimi zrobić? Pozostawić ich w grzechach i odebrać możliwość zbawienia?
Wielu biskupów tego okresu widziało potrzebę darowania kary ze
względu na dzieło samego Chrystusa. Syn Boży przyszedł przecież zbawić grzeszników, a Bóg sam nie pragnie śmierci grzesznika! Bóg pragnie
nawrócenia człowieka. Wobec lapsi konieczne było szukanie jakiegoś
sposobu powrotu do Kościoła, ale
sposobu określonego przez biskupa.

Kierując się dobrem człowieka, ten
powrót nie musiał być związany z długotrwałą pokutą. Mogła ona być
zredukowana, choć formalnie musiała być zachowana. Bez pokuty, czyli
wewnętrznej przemiany serca, nie
można było mówić o darowaniu kary.
Warto także zaznaczyć, że w starożytności pokuta była aktem publicznym. Dopiero w V wieku przechodzi
ona transformację w kierunku pokuty
prywatnej, którą uzupełnią księgi pokutne (libri poenitentiales) misjonarzy północno-zachodnich krańców
Europy. To w nich zawarte były taryfy pokutne dla grzeszników, które należało wypełnić za popełnione i wyznane grzechy. I jeśli pierwotnie nakładano je bardzo roztropnie i dyskretnie, mając na uwadze dobro grzesznika, tak pod koniec pierwszego tysiąclecia księgi pokutne wykorzystywane
był bardzo mechanicznie i z bezduszną
rutyną. Pokuta, zamiast zmieniać człowieka, stała się zwykłą formalnością,
często uzupełnianą przez inne, niezakazane rzeczy (na przykład niejedzenie mięsa przez miesiąc było zastępowane jedzeniem większej ilości ryb).
Zarzucenie ksiąg pokutnych zbiega się w czasie z praktyką specjalnych
przywilejów, na mocy których wszyscy wierni uzyskiwali odpuszczenie
grzechów. Ten dar duchowy dostępny był na mocy przywileju bez interwencji kapłana w każdym wypadku.
Każdy kto uczestniczył na przykład w
poświęceniu kościoła, mógł taki dar
uzyskać, choć nigdy nie był traktowany na równi z pokutą indywidualną.
Historyczne początki praktyki odpustów są związane z uznaniem przez
człowieka własnej słabości i grzechu
oraz koniecznością i chęcią podjęcia
odpowiednich środków dla naprawienia zła.
OKREŚLENIE
Wspomniane wyżej motu proprio
Pawła VI podaje następującą definicję odpustu: „Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za
grzechy, zgładzone już co do winy.
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem
Kościoła, który jako szafarz owoców
odkupienia rozdaje i prawomocnie
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych” (In-

dulgentiarum doctrina, normy 1-3).
Słowa tej definicji wymagają sprecyzowania i wyjaśnienia.
DAROWANIE
Od czasów św. Anzelma przyjęło
się nazywać grzech przestępstwem na
wzór zbrodni popełnianej w świecie
stosunków międzyludzkich (co doskonale pasowało do układów społeczeństwa feudalnego). Każde złamanie
prawa uważane było za zbrodnię i podlegało określonej karze. W stosunku
do Boga grzech - przestępstwo może
być albo śmiertelny, albo powszedni i
zaciąga odpowiednią karę: albo wiecznego odrzucenia (potępienie), albo
karę doczesnego odrzucenia. Słowo
doczesny stoi tu w opozycji do wieczny i określa to, co czasowe: jest to kara
do pewnego czasu, trwająca określony czas. Odpust nie może zatem być
środkiem dla tych, którzy są potępieni, bowiem stan ostateczny (piekło) jest
niezmienny. Mogą z niego korzystać
tylko i wyłącznie ci, którzy mają jeszcze możliwość naprawy wyrządzonego zła. Darowanie kary uzyskują ci,
którzy żyją i mogą się nawrócić, lub
ci, których oczyszczenie dokonuje się
w czyśćcu, gdyż umarli nie odrzuciwszy zupełnie Boga
.
ZGŁADZONE CO DO WINY
Wymierzenie kary w przypadku
zbrodni w stosunkach społecznych jest
możliwe tylko wówczas, gdy udowodni się winę. Jeśli grzech jest przestępstwem wobec Boga, to musi pociągać
za sobą odpowiedni skutek: całkowite
lub częściowe odłączenie od Boga i
zamknięcie się w sobie samym (określane jako wina grzechowa) oraz zburzenie ładu wewnętrznego i zwiększenie skłonności do grzechów. Skutki
grzechu ustępują w sakramencie pokuty, który przez tradycję kościelną był
porównywany do procesu karnego.
Grzesznik był oskarżonym i prokuratorem, gdyż sam relacjonował swoje
zbrodnie, a jednocześnie mógł zawsze
liczyć na wyrok uniewinniający. Zatem odpust można uzyskać za kary
należne za grzechy, które uprzednio
zostały wyznane i odpuszczone w
ważnym sakramencie pokuty. Odpuszczenie winy wymaga od grzesznika
nawrócenia, bo ono zawsze wyraża się
w spowiedzi i żalu za grzechy, oraz

zadośćuczynienia za popełnione zło.
ZA POŚREDNICTWEM
KOŚCIOŁA
Nie chodzi tu o miejsce, tylko o
wspólnotę. Dla wielu rzeczywistość
Kościoła, jako Mistycznego Ciała
Chrystusa, sprowadza się tylko do
tego, co widzialne. Kościół istnieje w
tym świecie, naszym świecie, tym doświadczalnym. Nie dostrzega się żadnego związku z wyznawaną w Credo
formułą: wierzę w świętych obcowanie, która wyraża wspólnotę Kościoła
w stanie chwały eschatologicznej.
Kościół w swej istocie jako wspólnota
ludzi między sobą i z Bogiem trwa już
teraz w trzech różnych stanach: pielgrzymującym tu na ziemi, oczyszczającym
się w czyśćcu i chwalebnym w niebie.
Nie są to trzy różne Kościoły, tylko trzy
różne stany tego samego Kościoła, który jest wyłącznie jeden. Dlatego to pośrednictwo jest tak ważne: wszystko co
człowiek robi w Kościele na ziemi, dotyka także tych, którzy są w czyśćcu,
lub cieszą się chwałą nieba.
SZAFARZ OWOCÓW
ODKUPIENIA
Jednym z najczęściej stawianych
pytań jest kwestia prawa Kościoła do
odpustów. Dlaczego Kościół, i tylko on,
może ich udzielać i ewentualnie w jakiej formie? Tu znów historia może
okazać się wielką pomocą. Jest faktem, że późne średniowiecze zna liczne nadużycia w uzyskiwaniu odpustów. Praktyka codzienna pokazywała, że uzyskanie odpustu nie wiązało
się ze zmianą życia, tylko złożeniem
ofiary na jakiś zbożny cel. Tego typu
nadużyciom przeciwstawił się Luter w
swym wystąpieniu, a Kościół rzeczywiście zweryfikował praktykę udzielania odpustu. Dziś odpust jest przede
wszystkim związany ze zmianą stylu
życia i wyzbyciem się przywiązania do
grzechu. Ofiara, jeśli taka jest konieczna, ma wymiar duchowy, a nie materialny. Prawo Kościoła do udzielania
odpustu wynika bowiem z władzy kluczy, by przywołać tu pojęcie teologiczne. Jezus, zwracając się do Piotra w
okolicach Cezarei Filipowej, powiedział: „Tobie dam klucze królestwa niebieskiego: cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” (Mt 16,19; por. Mt 18,18
Nasza Wspólnota
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i par.). Władza Chrystusa przekazana
została temu, który jest widzialną
głową Kościoła - Piotrowi i jego następcom, aby służyć całej wspólnocie
Kościoła.
ZE SKARBCA ZASŁUG
W tak pojętym Kościele istnieje
nieustanna wymiana darów duchowych, które zawsze są większe niż zło
i grzech. Dary te pochodzą przede
wszystkim od Chrystusa, którego
męka ma wartość największą i nieskończoną. Do nich zaliczają się też
zasługi Maryi, Matki Zbawiciela,
wszystkich świętych oraz nas samych,
kiedy czynimy dobro. Bez wątpienia
owo dobro duchowe kształtowane jest
przez wielu innych ludzi, których nie
znamy, a którzy poprzez własną świętość przyczyniali się do budowania
Królestwa Bożego. Ich cierpienia,
wyrzeczenia, często także śmierć
męczeńska nie były bezsensowne i nie
zniknęły bezowocnie. Autor Księgi
Apokalipsy wyraża to w stwierdzeniu,
iż „ze świętymi idą ich czyny” (Ap
14,13). Wszelkie dobro uzyskane
przez uczniów Chrystusa trwa w Kościele i jest podstawą do uzyskania
odpustu, w którym chodzi o wejście
w komunię ze świętymi.

CZYM JEST ODPUST?
Odpust jest formą modlitwy indywidualnej i wstawienniczej za siebie
lub za kogoś zmarłego. Nie można
uzyskać odpustu dla żyjących, bowiem
każdy jest odpowiedzialny za siebie i
aż do śmierci ma możliwość wybrania lub odrzucenia Boga. Poza tym ta
odpowiedzialność wymaga powrotu do
Boga, nawrócenia, którego wyraźnym
znakiem jest sakrament pokuty. Tylko
ten, kto zrywa z grzechem, może prosić Boga o darowanie kar za nie! Tak
rozpatrywany odpust jest dla człowieka wielkim darem ze strony Boga. Już
dziś można bowiem wchodzić w
wielką komunię świętych, których
wstawiennictwo - każdy modli się za
każdego - pomaga nam w rozwijaniu
własnej świętości i zadośćuczynieniu
za popełnione zło. To zadośćuczynienie jest znakiem zerwania z grzechem,
odwrócenia się od niego i włączenia
się w mękę samego Chrystusa, zgodnie ze słowami św. Pawła: „w moim
ciele dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra Jego Ciała, którym jest
Kościół” (Kol 1,24).

uświęcającej, czyli po spowiedzi sakramentalnej i niepodlegający aktualnie
żadnej karze kościelnej. Taki człowiek
powinien wzbudzić intencję uzyskania
odpustu oraz wypełnić określone prawem warunki: pomodlić się w intencjach Ojca świętego, odmówić modlitwę (czasem dowolną, a czasem z góry
określoną, na przykład Ojcze nasz i
Wierzę w Boga). Często także konieczna jest obecność w określonym
miejscu, na przykład w kościele lub na
cmentarzu, uczestniczenie w określonym nabożeństwie, na przykład w gorzkich żalach, lub odmówienie określonej
modlitwy, na przykład koronki do Bożego Miłosierdzia.
Lista czynności i okoliczności uzyskania odpustu jest długa, gdyż Kościołowi zależy na tym, aby wierni mieli do
nich dostęp. Warto tę listę poznać, choć
by przez internetową wyszukiwarkę, i
korzystać z daru, jaki Pan Jezus zostawił swoim uczniom. Każdy troszczy się
o swoje zbawienie, ale z bojaźnią i drżeniem może zabiegać także o zbawienie tych, których kocha.
Ks. Tomasz Nawracała

WARUNKI
Odpustu dostąpić może każdy człowiek ochrzczony, będący w stanie łaski

Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu

Odeszli od nas w nadziei zmartwychwstania
Listopad to miesiąc przeniknięty nostalgią i wspomnieniem o tych, którzy odeszli do domu Ojca. Żyjemy nadzieją ich
chwały w niebie. „Bóg w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził
nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was
w niebie” (1P 1,3-4 ).
W nadziei życia wiecznego, żegnaliśmy w parafii Iwonicz naszych bliskich zmarłych, którzy od listopada 2013 r. odeszli do wieczności:
+Janina Szuber 4.XI.2013; +Emilian Pyter 12.XI; +Anna Kandefer – dziecko zm. przed urodz.
5.XI; +Helena Sowińska 22.XI; +Kazimierz Kielar 1.XII; +Władysława Bołd 4.XII; +Emilian Śmierciak 11.XII; +Bronisław Urban 18.XII; +Stefania Kinel 24.XII; +Alina Bełch 14.I.2014, +Mieczysław Kuc 6.III; +Kazimierz Kandefer 9.III; +Kazimierz Tekieli 13.III; +Czesława Rygiel
16.III; +Józef Rajchel 12.IV; +Adam Szajna 16.IV; +Helena Pojnar 23.IV; +Kazimiera Kielar
29.IV; +Józef Uliasz 1.V; +Zofia Kowalska 7.VI; +Magdalena Bała 28.VI; +Alina Habrat
31.VII; +Stanisław Krupa 4.VIII; +Sylwia Nycz, - dziecko zm. przed ur. 11.VII; +Władysława
Misiewicz 2.IX; +Zofia Jakubczyk 9.IX; +Gabriela i Milena Barud, - dzieci zm. przed urodz.
11.IX; +Zofia Kucza 23.X; +Stanisław Puchalski 30.X; +Józefa Śmietańska 31.X; +Gabriel
„Boże , chwało wiernych i życie sprawiedliwych, Twój Syn nas odkupił, przez swoją śmierć i zmartwychwstanie,
zmiłuj się nad wszystkimi wiernymi zmarłymi, którzy wyznawali wiarę w nasze zmartwychwstanie, i daj im udział w
radości życia wiecznego”
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Obchody Narodowego Święta Niepodległości
w Gminie Iwonicz-Zdrój
Przed kilkoma dniami przeżywaliśmy podniosłą uroczystość 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. To najważniejsze w historii Rzeczypospolitej wydarzenie nie nastąpiło w ciągu jednego dnia lecz było długotrwałym, stopniowym procesem, na
który złożyło się wiele czynników.
Dzień 11 listopada to symboliczny
moment przekazania przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu. Po 123 latach zaborów, powstańczych zmagań, hekatomby krwi i cierpień pięciu pokoleń
Polaków Najjaśniejsza Rzeczpospolita wybiła się na Niepodległość.
W naszej Gminie główne uroczystości odbyły się w Iwoniczu-Zdroju.
Patriotyczne spotkanie rozpoczął
o godz. 14.30 Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Pan Bartłomiej Bykowski. Odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Miasta
i Gminy Iwonicz-Zdrój, Pan Paweł
Pernal. Następnie uczestnicy modlili
się za Ojczyznę słowami ks. Piotra
Skargi, którą poprowadził proboszcz
parafii pw. Św. Iwona i Matki Bożej
Uzdrowienie Chorych, ks. Bogdan
Nitka. W dalszej części uroczystości
liczne delegacje złożyły kwiaty pod
tablicą upamiętniającą Rzeczpospolitą
Iwonicką. Władze samorządowe reprezentowała delegacja w składzie:
Pan Paweł Pernal - burmistrz Gminy
Iwonicz-Zdrój, Pan Wiesław Polek wiceburmistrz oraz Pan Bogusław
Dmytrak - przewodniczący Rady
Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju. Władze
powiatu krośnieńskiego reprezento-

wali radni: Dorota Tomasiewicz i Stanisław Kenar. W imieniu Iwonickiego
Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” kwiaty składali: Pan Rajmund
Boczar – prezes i Pan Marek Bliżycki – wiceprezes.
Pan Janusz Michalak i Pan Jan Nycz
złożyli kwiaty w
imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół
Iwonicza-Zdr oju.
Nie zabrakło również przedstawicieli
Komitetu Gminnego
Prawa i Sprawiedliwości reprezentowanego przez Panią
Sabinę Nycz, Pana
Grzegorza Nieradkę
i Pana Henryka Jonarskiego, którzy złożyli pod tablicą
biało-czerwony wieniec z napisem
„Niepodległej Rzeczypospolitej”. Wiązanki kwiatów składali także harcerze
ze Szkoły Podstawowej w Iwoniczu,
uczniowie Szkoły Podstawowej
w Lubatowej oraz Gimnazjum Publicznego w Iwoniczu. W imieniu Zespołu
Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
w Iwoniczu-Zdroju kwiaty składała
Pani Halina Józefczyk-Habrat.
Uroczystość uświetnił udział kilku
pocztów sztandarowych reprezentujących jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkoły z terenu Gminy
Iwonicz-Zdrój. Po złożeniu kwiatów
Pan Bartłomiej Bykowski zaprosił
uczestników spotkania, aby przy
dźwiękach marsza udali się do kościoła
parafialnego, gdzie sprawowana mia-

ła być uroczysta Eucharystia w intencji Ojczyzny. Rozpoczęła się ona odśpiewaniem Roty i procesyjnym wejściem kapłana wraz ze służbą liturgiczną. Mszy Świętej przewodniczył

ks. proboszcz Bogdan Nitka. Wygłosił on również patriotyczne kazanie,
za które został nagrodzony gromkimi
brawami. Na zakończenie Eucharystii odśpiewano wszystkie zwrotki
hymnu „Boże coś Polskę…” po czym
uczestnicy udali się do sali kina
„Wczasowicz”. Ostatnim punktem
obchodów była część artystyczna
przygotowana przez uczniów szkół z
terenu Gminy. Tę część uroczystości
poprowadziła Pani Dorota Sokołowska-Świstak z Gminnego Ośrodka
Kultury oraz Pani Halina JózefczykHabrat ze Stowarzyszenia Przyjaciół
Iwonicza-Zdroju. Nastąpiło także rozdanie nagród i wyróżnień uczestnikom
konkursu poświęconego Rzeczypospolitej Iwonickiej. Na koniec nastąpiła
projekcja fabularyzowanego dokumentu pt. „Rzeczpospolita Iwonicka –
warto wiedzieć, trzeba zobaczyć”.
W parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu z okazji 11 listopada
odprawiona została o godz. 17.00
Msza Święta w intencji Ojczyny
i odbyła się adoracja Najświętszego
Sakramentu. Podobnie w parafii pw.
Św. Stanisława Biskupa w Lubatowej mieszkańcy zebrali się w świątyni, aby podczas Mszy Świętej i uroczystej adoracji dziękować Bogu za
wolną i suwerenną Polskę i modlić się
o pomyślność dla Ojczyzny.
GN
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W 100. rocznicę Czynu Niepodległościowego 1914-2014

IWONICZANIE W LEGIONACH POLSKICH
Krzyczeli, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć – to móc!
Laliśmy krew osamotnieni, a z nami był nasz drogi Wódz!
Listopad jest miesiącem, który w sposób szczególny skłania do zadumy. Uroczystość Wszystkich Świętych połączona z odpustem w iwonickiej parafii, rodzinne spotkania nad grobami bliskich i
dobrodziejów, dzień zaduszny, a wszystko to w wyjątkowej atmosferze szybko
zapadającego wieczoru wprawia w nastrój, którego nie sposób doświadczyć
przez 11 pozostałych miesięcy.
Listopad to także miesiąc wielkich
rocznic narodowych. W tym roku przypada 96. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 184. rocznica
wybuchu powstania listopadowego. Zapewne tej pierwszej rocznicy nie moglibyśmy dziś świętować, gdyby nie wydarzenia sprzed 100 lat, w których swój
udział zaznaczyli również Iwoniczanie.
Utworzenie 27 sierpnia 1914 roku
Legionów Polskich, bo o tym wydarzeniu mowa, dało naszym przodkom
nadzieję, że po 123 latach niewoli
Rzeczpospolita znów zmartwychwstanie. Tej wiary nie podzielali jednak
wszyscy, o czym świadczą gorzkie słowa pieśni I Brygady zacytowane na
wstępie. Legionom Polskim początek
dała Pierwsza Kompania Kadrowa,
sformowana 3 sierpnia 1914 roku
w Oleandrach, na skraju krakowskich
błoni, z inicjatywy Józefa Piłsudskiego. Dnia 3 sierpnia 1914 roku granicę
zaboru rosyjskiego przekroczyła również siódemka strzelców pod dowództwem Władysława Beliny-Prażmowskiego. Trzy dni później, 6 sierpnia,
z Oleandrów wymaszerowała I Kompania Kadrowa. Państwowe uroczystości upamiętniające setną rocznicę
wymarszu „Kadrówki” odbyły się w
sierpniu tego roku w Krakowie.
Do Legionów Polskich ochoczo
przystępowali mieszkańcy Galicji.
Wśród nich znalazło się trzech mieszkańców Iwonicza.
Władysław Boczar urodził się
w 1900 roku w Iwoniczu. Od 1 stycznia 1918 roku służył w PKP. Brał udział
w bitwie pod Rarańczą, która stoczona została w nocy z 15 na 16 lutego
1918 roku. Jednostki polskie wchodzące w skład Polskiego Korpusu Posił-
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kowego (II Brygada Legionów pod
dowództwem Józefa Hallera) po otrzymaniu informacji o haniebnym dla Polaków traktacie brzeskim wypowiedziały posłuszeństwo dowództwu austrowęgierskiemu i przebiły się przez front
austriacki, dążąc do połączenia z jednostkami polskimi w Rosji. Przerwanie frontu w okolicach Rarańczy wybrano z dwóch zasadniczych powodów.
Po pierwsze była to najbliższa dyslokacji polskich oddziałów przyfrontowa
miejscowość, po drugie teren ten był
Polakom doskonale znany, bo latem
1915 roku toczyli tam wielomiesięczne, krwawe boje z Rosjanami. Wypowiedzenie posłuszeństwa nie mogło ujść
uwadze dowództwa austro-węgierskiego. Do działania przeciw brygadzie skierowano dwie dywizje kawalerii. Ponadto piechota austriacka wysłała w stronę maszerującej kolumny polskiej patrole zwiadowcze. Właściwa akcja pułków legionowych zaczęła się 15 lutego
o godz. 18.00. Wówczas idący na czele 2. pułk Legionów natknął się na pododdziały 53. Pułku, w którym służyli
przeważnie Chorwaci. Po krótkiej, ale
krwawej walce, Chorwaci zostali rozbici, a bataliony 2. pułku rozwinęły się
w tyralierę i podążyły w kierunku Rarańczy, mimo silnego ognia karabinowego. Ostatecznie front przerwało 100
oficerów i około 1500 żołnierzy. Straty
wynosiły 16 zabitych i kilkunastu rannych. Władysław Boczar, wraz z częścią swych towarzyszy, został po bitwie
internowany w Bustyahaza, Talaborfalva i Szeklence. W 1926 doszło do porozumienia z władzami rumuńskimi
w sprawie ekshumacji poległych żołnierzy polskich, trumnę z prochami przewieziono pociągiem do Lwowa. Prochy zostały złożone w zbiorowym grobie na Cmentarzu Orląt. W 1928 roku
odsłonięto piaskowcowy pomnik dłuta
Witolda Rawskiego.
Franciszek Haczkowski urodził się
18 lipca 1894 roku w Iwoniczu. Przynależał do jednostki wojskowej w Borysławiu. W Legionach Polskich od 14
sierpnia 1914 roku. Służył w PKP jako
celowniczy (funkcja sprawowana

przez żołnierza wchodzącego w skład
obsługi artyleryjskiego środka walki
polegająca na przenoszeniu współrzędnych celu, podawanych przez działonowego, na przyrządy celownicze broni). Jesienią 1914 roku, gdy wojska
rosyjskie zajęły wschodnią część Zakarpacia, w miejscowości Huszt
(Chust) stacjonowały dwa pułki Legionów Polskich, które 7 października
1914 wyparły Kozaków z Jasini i z Sygietu Marmaroskiego. Za czasów
węgierskich Huszt był siedzibą władz
komitatu Máramaros. W 1910 roku liczył 10,3 tys. mieszkańców, w tym 5,2
tys. Rusinów, 3,5 tys. Węgrów i 1,5
tys. Niemców. W następnych latach
miasto stanowiło bazę zaopatrzeniową
dla wojsk austro-węgierskich i niemieckich walczących na froncie karpackim. W 1918 roku mieścił się tu
obóz dla internowanych polskich legionistów z Polskiego Korpusu Posiłkowego. Wśród internowanych znalazł
się Franciszek Haczkowski.
Stanisław Rożejowski urodził się w
1899 roku w Iwoniczu. Był studentem.
Służył w I Brygadzie 2. Pułku Legionów Polskich oraz w 4. Kompani 1.
Pułku Legionów Polskich w stopniu
szeregowego. Opuścił pułk 1 maja
1915 roku, po czym skierowany został do schroniska w Nowym Sączu.
Zmarł w 1918 roku. Jego nazwisko
widnieje w wydanym przez Jerzego
Gizę (pedagoga, publicystę historycznego i działacza niepodległościowego)
„Rejestrze Zasłużonych” pochowanych na Cmentarzu Komunalnym
w Nowym Sączu (Nowy Sącz 1993).
Cieszę się, że po raz kolejny mogłem podzielić się z Państwem swoją
wiedzą o zapomnianych iwonickich
bohaterach. Pamięć i modlitwa to dwa
najpiękniejsze dary, które możemy ofiarować tym, którzy wyprzedzili nas w
drodze do nieba. „A jeśli komu droga
otwarta do nieba, to tym co służą ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba…” Pamiętajmy o tym, nie tylko w listopadzie.
Grzegorz Nieradka

Ks. Zbigniew Głowacki

OKUPACYJNY LOS DOLNEGO IWONICZA
W CZASIE TRWANIA
TZW. „RZECZYPOSPOLITEJ IWONICKIEJ” – 1944
Od 24 lipca do 28 października 2014
r. w Iwoniczu Zdroju trwały obchody
70. rocznicy utworzenia Rzeczypospolitej Iwonickiej. Liczne historyczne
o niej przekazy sprowadzają się do określenia – enklawa wolności -. Rzeczywiście była czymś takim na tle kończącej
się, ale w dalszym ciągu okrutnej niemieckiej okupacji. Pamiętający ją iwoniczanie (Kazimierz Nycz: Szlakiem iwonickich partyzantów 1939-1945”, Iwonicz-Jasło 2000) ujmuje ją czasowo od
1 sierpnia do 10 września 1944 r. Trwała
krótko, ze względu na przesunięcie się
frontu niemiecko-sowieckiego na teren
Iwonicza.
Szkoda, że wspomniane historyczne przekazy, nakładające się na obchody okrągłej rocznicy, również stanowią
swoistą wspomnieniową enklawę. Tło
historyczne Rzeczypospolitej Iwonickiej
stanowią nie tylko wybrane przejścia
zdrojowej części naszej miejscowości.
Pełnym tłem są losy okupacyjne całego
Iwonicza; przede wszystkich dolna jego
część, która płaciła wysoką cenę (realną i zagrożeniową – terror psychiczny) za istnienie i działalność zdrojowej
enklawy.
Refleksje odnoszące się do założonego tematu oparte zostały na źródłach zawierających szeroki kontekst wydarzeń,
w przeciwieństwie do wybiórczej formy,
ujętej choćby w filmie „Rzeczypospolita
Iwonicka – warto wiedzieć, trzeba zobaczyć” Do nich zalicza się wymienione
wyżej opracowanie Kazimierza Nycza;
„Rys historyczny Parafii Iwonicz, ks. Erazma Skórnickiego z 1964 r. oraz ustne
wspomnienia naocznych, żyjących i nieżyjących, świadków.
Wraz z początkiem niemieckiej okupacji naszych stron rodzinnych, zrodził się i rozwijał powszechny sprzeciw wobec niemieckiego wroga, wpisany w ogólnonarodowy Ruch Oporu.
Wśród różnych jego form, dominowała
działalność oddziałów partyzanckich.
W kwietniu 1944 r. dowódcą iwonickiego plutonu partyzanckiego „Iwo”
został, pochodzący z Kielecczyzny, por.
Jerzy Nowak, pseudonim „Pik”, który
wraz ze swoimi podwładnymi jest dzisiaj uznawany za głównego bohatera

Iwonicza Zdroju i współtwórcę Rzeczypospolitej Iwonickiej.
W lipcu 1944 r. we dworze Załuskich, w klasztorach Sióstr Felicjanek
i Braci Bonifratrów stacjonował ukraiński batalion SS-Galizien z niemieckim
dowódcą; w liczbie około 600 żołdaków.
Lokalizacja okrutnie zachowujących się
rezunów w mundurach, wobec Polaków, miała być podporą niemieckiej okupacji w tym rejonie Podkarpacia. Na terenie zdrojowym, w Excelsiorze” w ramach rekonwalescencji i wypoczynku
przebywało wtedy około 100 uzbrojonych niemieckich żołnierzy. Podobna ich
liczba rozlokowała się w uzdrowiskowych obiektach.
24 lipca 1944 r. ukraińscy ss-mani,
pod dowództwem Niemców, dokonali w
iwonickim Lesie Grabińskim masowego
mordu na 72 członkach ruchu oporu,
przywiezionych z jasielskiego więzienia.
Byli to mężczyźni z Lubatowej (38), Iwonicza i okolicznych miejscowości. Kazimierz Nycz stawia wobec tego wydarzenia retoryczne pytania:
Czy miejscowa partyzantka mogła
przeszkodzić tej okrutnej zbrodni?
Wśród domyślnych odpowiedzi rozważa następujące: Podobno partyzanci
„Pika” spóźnili się kilka godzin, a może
zawiódł partyzancki wywiad, choć pewne osoby twierdziły, że partyzanci znali
czas i miejsce kaźni, ale czuli się za słabi
wobec ukraińskiej silnej eskorty, itp.
Następnego dnia, 25 lipca 1944 r.,
wspomniany „Pik” z grupą 38 partyzantów, znalazł się wieczorem u podnóża Góry Winiarskiej. Oznajmił im, że
przystępują do ogólnonarodowego powstania przeciw okupantowi w ramach
znamiennej akcji „Burza”.
26 lipca 1944 r., „Pik” ze swoją
grupą zdobywa „Excelsior”. Do niewoli
bierze 72 Niemców. Druga grupa partyzancka niszczy w tym czasie dokumenty w Urzędzie Gminy, trzecia zabezpiecza drogę wjazdową od dolnego
Iwonicza, w obawie przed obecnymi
tam Ukraińcami. Z 26 na 27 lipca 1944
r. Niemcy uciekają z obiektów uzdrowiskowych, poganiani przez partyzantów, mimo wsparcia ze strony ukraińskiej – część zdrojowa Iwonicza staje

się wolna. „Pik” z dowódcami pozostałych grup biorą pod uwagę ewentualną pacyfikację dołu, jednak z obstawą
„odchodzą” z zagrożonego Iwonicza na
zasłużony dwudniowy wypoczynek, na
stałe kwatery w Lubatowej i Jasionce.
29 lipca 1944 r. ss-mani dwoma samochodami penetrują zdrojowy teren
aż po „Excelsior”. Na ich samochodach
znajdowały się dzieci z dolnego Iwonicza traktowane jako żywe tarcze (Relacja L. Sucha przytoczona przez K.
Nycza.) W międzyczasie miejscowi
partyzanci dokonują w sumie kilkanaście (jak ich nazwał sarkastycznie ks.
Erazm Skórnicki) „wyczynów”.
K. Nycz tak je przedstawia: „Do rutynowych już czynności patroli por.
„Pika” należały codzienne wypady
z iwonickiego zdroju na szosę Sanok –
Krosno, którą wycofywały się większe lub mniejsze oddziały niemieckiego
wojska lub pojedyncze samochody.”
Swoim ostrzałem, na wysokości tzw.
Gładyszowych Krzaków, partyzanci
niszczyli wojskowe pojazdy, ranili niemieckich żołnierzy, czasem wracali ze
zdobycznym łupem. Ktoś może mieć
wątpliwości, jak to było możliwe wobec wspomnianego batalionu ukraińskiego? Otóż Ukraińcy z miejscowego
dworu byli zdezorientowani nadciągającym frontem i prawdopodobnie sądzili, że na terenie zdrojowym działają
silne grupy sowieckiej partyzantki.
W pamiętną niedzielę 30 lipca 1944
r. Ukraińcy niespodziewanie i w popłochu opuszczają Iwonicz, zabierając
miejscowym gospodarzom zaprzęgi
konne. Partyzanci nasilają swoje wypady na wspomniany odcinek szosy
powyżej krzyżówek. Po akcji wycofują się na względnie bezpieczny teren
zdrojowej enklawy, pozostawiając na
pastwę Niemców (silny garnizon w
Krośnie) wiejską część Iwonicza. Ks.
proboszcz Erazm Skórnicki, świadomy ogromnego zagrożenia, nieraz pod
obstrzałem, podchodził do pozycji partyzanckich; tłumaczył i wskazywał na
zaistniałe niebezpieczeństwo dla wioski. Prosił o zaprzestanie wątpliwego
bohaterstwa. To „uganianie się” kapłana po okolicznych łąkach (Stawach) za
Nasza Wspólnota
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partyzantami doskonale pamięta żyjąca matka piszącego, która mając wtedy 20 lat mieszkała z rodziną w krupowskiej karczmie. Podczas jednego z
wypadów zaistniała wręcz beznadziejna sytuacja. Partyzanci wzięli do niewoli dwóch rannych niemieckich oficerów. Niemcy z Krosna wysłali w tę pamiętną niedzielę karną ekspedycję do pacyfikacji Iwonicza w sile dwóch czołgów i kompanii piechoty. Ustawione czołgi poniżej krzyżówek otworzyły ogień na
klasztor Bonifratrów, bo wcześniej partyzanci na jego dachu urządzili sobie stanowisko „snajperskie” i strzelali do przejeżdżających Niemców. Budynek częściowo został zniszczony. Kompania piechoty rozpoczęła marsz z krzyżówek w
głąb wioski. Do domów Karola Turowskiego i Jana Rajchla poleciały granaty,
raniąc mieszkańców i zapalając zabudowania. Niemcy zastrzelili wtedy Stanisława Frydrycha i Józefa Penara. W okolicy krzyżówek urządzili łapankę, aresztując kilkudziesięciu mężczyzn na zakładników. W nocy z 30 na 31 lipca Niemcy
wstrzymali akcję, a rano dowódca kompanii karnej postawił proboszczowi ks.
Skórnickiemu ultimatum: oddanie zabranych do niewoli oficerów i wstrzymanie
akcji partyzantów. W przeciwnym razie
zginą zakładnicy, a wieś zostanie spalona. Kapłan, władający niemieckim, „tłumaczył” Niemcom, że tu działa sowiecka partyzantka. Skontaktował się również z nieodpowiedzialnym „Pikiem”. Doszło do uwolnienia niemieckich oficerów,
zwolniono zakładników. K. Nycz wspomina, jako naoczny jedenastoletni świadek; „ Pamiętna niedziela 30 lipca 1944 r.
miała dwa oblicza w Iwoniczu. Zryw ku
wolności na terenie zdrojowym i to drugie smutne i tragiczne.”
Pierwszy dzień sierpnia 1944 r.
uważany jest za datę ustanowienia samorządu zdrojowego, czyli dzień powstania tzw. Rzeczypospolitej Iwonickiej. W kolejnych dniach sierpnia, aż
do nadejścia frontu do Iwonicza 12
września, zdrojowa enklawa wolności
nawiedzana była przez niemieckich
urzędników (kopalnie) z eskortą niemieckich żołnierzy z Krosna, a także
przez ocierające się o nią oddziały wroga od strony Klimkówki i Lubatowej.
Niemcy na terenie zdrojowym czuli się
wtedy słabi i niepewni. O wiele trudniejszy czas przeżywał w dalszym ciągu dolny Iwonicz.
Dnia 15 sierpnia 1944 r. Niemcy znaleźli w stodole plebańskiej dwa karabiny
i worek amunicji, schowany tam przez
partyzantów. Aresztowali Jana Oberca,
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pracownika plebańskiego. Ks. Skórnicki
sam się zgłosił Niemcom, co ich rozbroiło i wypuścili Oberca. Proboszcz kolejny raz potrafił „wytłumaczyć” Niemcom
zaistniałą sytuację, obecnością „ruskich”
partyzantów. Piszący te słowa niejednokrotnie słyszał o tych faktach od księdza
Erazma, który po wojnie nie miał dobrej
opinii na temat rozwagi i roztropności u
dowodzących miejscowym ruchem oporu. Uważał, że jako ludzie spoza tego regionu, nie liczyli się z realiami okupacji.
Ks. Skórnickiemu trudno byłoby odmówić kapłańskiej odwagi i braku patriotyzmu. Jego placówka tajnego nauczania, za co groziła śmierć, należała do najprężniejszych i owocnych w powiecie
krośnieńskim. Jako członek AK używał
pseudonimu „Feliks Mensowski”. Kapłańską odwagę wykazywał również później. Kiedy w czasie frontu (15 września
1944 r.) sowieckie katiusze miały dokonać dywanowego ostrzału zdrojowej części Iwonicza (tam stali Niemcy); przekonał rosyjskiego dowódcę w jego języku, by odwołał planowaną akcję.
Chwała bohaterom! Życie jednak potwierdza, że bohater bohaterowi nierówny. Słynny „Pik” po wyzwoleniu pracował w krakowskim UB. Koniec jego życia
i najbliższych mu osób był tragiczny. Nie
ulega wątpliwości, że w ocenie naszej
małej historii był postacią co najmniej tajemniczą, kontrowersyjną „ulotną” wobec iwonickiej ziemi i bardzo tragiczną.
Żądanie jego pomnika w Iwoniczu Zdroju jest niepoważne. Przy zaistniałych wątpliwościach, co do moich ostatnich twierdzeń, należy przeczytać fragment książki K. Nycza „Szlakiem iwonickich partyzantów 1939-1945”, s.257-259 (Kapitan Eugeniusz Werens, vel Jerzy Nowak, ps. „Pik”).
Poważnie i zgodnie z historyczną
sprawiedliwością trzeba przyjąć swoisty „pomnik” wystawiony ks. Erazmowi Skórnickiemu, przez wydanie (dzięki wsparciu Urzędu Gminy Iwonicz
Zdrój) części jego poetyckiej twórczości, w tomiku „Wiersze wybrane – W
Karpatach”, Iwonicz 2014. Okazją ku
temu stały się jubileusze 600-lecia Iwonicza i 550-lecia kościoła parafialnego
Wszystkich Świętych. Wydanie zawiera
rozszerzony opis życia kapłana, wymownie zasłużonego dla Iwonicza całego Iwonicza.
W tym miejscu chciałbym jeszcze dodać wymowny szczegół, odnoszący się do postawy ks. Skórnickiego
w czasie okupacyjnego proboszczowania:" Korzystając z pomocy zaufanych
parafian, umieszczał dzieci żydowskie

w domach sanatoryjnych". Taki napis
znajduje się na dokumencie wystawy w
Brukseli autorstwa Rzeszowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, poświęcony duchownym ratującym Żydów na
Rzeszowszczyźnie, pod zdjęciem kapłana z metryczką: Ks. Erazm Franciszek
Skórnicki (30.01.1906 - 7.08.1971)
proboszcz w Iwoniczu.
Autorami wystawy byli:dr Elżbieta Rączy, Igor Witkowicz. Tę informację przekazał poseł do Parlamentu Europejskiego p. Tomasz Poręba.
W latach siedemdziesiątych minionego wieku, jako młody kapłan brałem
udział w pogrzebach dawnych iwonickich partyzantów. W konduktach niesione były czerwone poduszki z różnymi bojowymi odznaczeniami, otrzymanymi po linii ZBOWID-u. Myślałem
wtedy o naszym zmarłym proboszczu i
wychowawcy ks. Skórnickim. Tzw.
władza ludowa również go „odznaczała”; wygórowanymi kontyngentami,
podatkami, zastraszaniem i publicznym
zapomnieniem. Bohater bohaterowi nierówny jest.
W nawiązaniu do wspomnianego filmu „Rzeczypospolita Iwonicka – warto wiedzieć, trzeba zobaczyć”, należy
zwrócić uwagę, że to nie jest dokument
w ścisłym tego słowa znaczeniu i zawiera w swoim scenariuszu, wśród
wielu innych, przynajmniej dwa namacalne błędy. Na początku filmowej relacji jest mowa o Iwoniczu, jako osadzie sześciowiekowej, a symbolem obrazowym narracji staje się uzdrowiskowa zabudowa z XIX wieku. Przecież
jest to wyraźny zgrzyt, w rzekomo historycznym przekazie, na tle aktualnych
iwonickich jubileuszy oraz w dalszym
ciągu sztuczne „dzielenie” historii jednego Iwonicza. Drugi błąd, to twierdzenie, że Niemcy 25 lutego 1943 r. wystrzelali pod Szebniami dzieci z sierocińca prowadzonego przez iwonickich
Bonifratrów. Od 1902 r. zakład szpitalny założony przez ks. Antoniego Podgórskiego, do dzisiaj jest bonifraterskim
miejscem (Dom Opieki Społecznej) dla
nieuleczalnie chorych i kalekich mężczyzn. Jeśli w grupie rozstrzelanych (23
osób) było kilku nastolatków, o czym
świadczą spisy w dokumentach zakładowych, niepodobna nazywać go sierocińcem dla dzieci. Sierociniec dla dziewcząt prowadziły w Iwoniczu, do czasów
gomułkowskich, Siostry Felicjanki.
Intencją autora niniejszego artykułu
jest pragnienie, by pamięć historyczna
o całym Iwoniczu zachowała się w
prawdzie.

Medalionik
Jako wykładowca słyszę całą masę opowieści o ludzkich losach i przeżyciach. Pewnego dnia, po zakończonym seminarium, podeszła do mnie
kobieta i opowiedziała mi o zdarzeniu, które zmieniło bieg jej życia, a ja,
słuchając, poczułem, że jej opowiadanie gdzieś głęboko dotyka również
.
i mojego
życia
Zawsze myślałam sobie, że jestem
tylko pielęgniarką - zaczęła - aż do pewnego dnia dwa lata temu.
Było południe i karmiłam staruszków, którzy sami nie mogą tego robić.
Zapałakana robota, każdego trzeba pilnować i uważać, żeby jedzenie nie
uciekało im z ust. Uniosłam wzrok, gdy
dotarło do mnie, że jakiś staruszek
minął drzwi stołówki. Szedł korytarzem
na codzienne spotkanie ze swoją żoną.
Z daleka pochwyciłam jego spojrzenie i natychmiast sobie przypomniałam, że o tej porze powinnam być również z nim i jego żoną. Pielęgniarka, z
którą pracowałam, przejęła moją robotę, a ja ruszyłam za nim korytarzem.
Kiedy weszłam do jej pokoju, leżała
na łóżku z rękami skrzyżowanymi na piersiach, wpatrując się w sufit. Staruszek
siedział na krześle w nogach łóżka z założonymi rękami i patrzył w podłogę.
Podeszłam do niej i zapytałam:
- Susan, chcesz mi dzisiaj coś powiedzieć?
Próbowała się odezwać, ale usta
miała suche i nie wydobyło się z nich
żadne słowo. Pochyliłam się nad nią.
- Susan, jeśli nie możesz powiedzieć
tego słowami, może pokażesz mi rękoma?
Ostrożnie uniosła ręce z piersi
i przeniosła je ponad twarz. Były to sta-

re dłonie, stwardniałe i zgrabiałe w stawach, spracowane przez długie lata
życia wypełnionego opieką nad dziećmi i pracą. Chwyciła kołnierz swojej
nocnej koszuli i zaczęła ciągnąć.
Odpięłam górne guziki. Sięgnęła
dłońmi do środka i wyciągnęła długi
złoty łańcuszek, na którym zawieszony był mały złoty medalionik. Uniosła
go lekko ku górze i do oczu napłynęły
jej łzy.
Jej mąż wstał z krzesła i podszedł
bliżej. Usiadłszy obok niej, czule objął
jej dłonie swoimi.
- Z tym medalionikiem wiąże się
pewna historia - wyjaśnił i zaczął opowiadać.
„Pewnego dnia, wiele miesięcy
temu, obudziliśmy się rano i powiedziałem Susan, że nie jestem dłużej w stanie sam się nią opiekować. Nie jestem
w stanie sam zanosić jej do łazienki,
sprzątać całego domu i jeszcze do tego
gotować. Moje ciało już mi na to nie
pozwalało. Ja też się zestarzałem.
Nasza rozmowa tamtego ranka
była długa i ciężka. Powiedziała mi,
żebym porozmawiał ze znajomymi
i dowiedział się, jakie miejsce będzie
najlepsze. Wróciłem dopiero na obiad.
Wybraliśmy ten szpital za namową
znajomych.
Pierwszego dnia, po dokonaniu
wszystkich formalności, ważeniu i badaniach, pielęgniarka powiedziała nam,
że Susan ma tak spuchnięte palce, że
będą musieli przeciąć jej pierścionki
i obrączkę.
Kiedy wszyscy wyszli z jej pokoju,
usiedliśmy razem i wtedy Susan spytała mnie:
- Co zrobimy z jedną przeciętą
i jedną całą obrączką?
Bo tamtego dnia postanowiłem, że
i ja zdejmę swoją.
Obie obrączki były już stare, bardziej owalne niż okrągłe. Gdzieniegdzie
cienkie, pościerane, gdzie indziej całkiem jeszcze mocne. Podjęliśmy
trudną decyzję. Była to najtrudniejsza
noc w całym moim życiu. Po raz

.

Kocham Ciê,
Susan
Kocham Cê,
Joseph

pierwszy od czterdziestu trzech lat
spaliśmy oddzielnie.
Nazajutrz zaniosłem nasze dwie
obrączki do jubilera i kazałem je przetopić. Połowa tego medalionika jest z
mojej obrączki, druga połowa z obrączki Susan. Klamra jest zrobiona z pierścionka zaręczynowego, który jej dałem, gdy się jej oświadczyłem nad stawem za farmą w ciepły wieczór pewnego lata. Odpowiedziała mi wówczas,
że czas najwyższy, i przyjęła moje
oświadczyny.
W medalioniku jest napis: Kocham
Cię, Susan, a na drugiej stronie napis:
Kocham Cię, Joseph. Zrobiliśmy sobie ten medalionik, bo baliśmy się, że
pewnego dnia może nie będziemy już
w stanie powiedzieć sobie tego słowami”.
Uniósł ją i czule trzymał w swych
ramionach. Wiedziałam, że byłam ich
pośrednikiem i że zrozumieli się nawzajem. Cicho wyśliznęłam się z pokoju Susan i poszłam z powrotem do
jadalni karmić staruszków z większą
miłością w moim sercu.
Po obiedzie i wypełnieniu papierów
wróciłam do pokoju Susan. Joseph kołysał ją w ramionach, kończąc odmawianie Ojcze nasz. Patrzyłam, jak
układa ją z powrotem na poduszce,
krzyżuje jej ramiona i zamyka jej oczy.
Odwrócił się do mnie przy
drzwiach i powiedział:
- Dziękuję pani. Umarła właśnie
przed chwilą. Dziękuję pani bardzo.
Zawsze mówiłam sobie, że jestem
„tylko pielęgniarką” albo „tylko
mamką”, ale już teraz tak nie mówię.
Nikt nie jest „tylko kimś tam”. Każdy
z nas ma swoje dary i talenty. Nie musimy ograniczać samych siebie tak ciasnymi definicjami. Wiem, co mogę,
kiedy słucham mojego serca i tam żyję.
Kiedy skończyła swoją opowieść,
objęliśmy się, po czym kobieta wyszła.
Stałem w drzwiach, przepełniony
wdzięcznością.
Geery Howe
Nasza Wspólnota
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Miedziaki na szczêœcie
Największe radości życia zawsze przychodzą niespodziewanie.
Spontaniczna przechadzka; nieoczekiwana wizyta; nie planowana
podróż; przygodna, rozmowa lub znajomość.
Fanny Fern
Kiedy byłam dzieckiem, naprzeciwko nasz mieszkał pan Kirby. Był
to wysoki, szczupły mężczyzna po
siedemdziesiątce. Mieszkał samotnie
i wyglądało na to, że nie ma żadnej
rodziny; nikt go nie odwiedzał, poza
gościem, który dwa razy w tygodniu
podjeżdżał swoim straganem na kółkach i sprzedawał mu jedzenie. Latem widywałam pana Kirby'ego na
porannym spacerze po okolicy. Podbiegałam do niego i szliśmy razem,
rozmawiając. Był jedynym dorosłym,
który rozmawiał ze mną jak z człowiekiem, a nie z jakąś głupią ośmio- czy
dziewięciolatką. Raz powiedział mi, że
nie ma wnuków, i spytał, czy nie chciałabym być jego wnuczką zastępczą.
Po otrzymaniu wyczerpującego wyjaśnienia słowa „zastępczy”, zgodziłam się bardzo chętnie.
Spacerowaliśmy i rozmawialiśmy
całymi godzinami, niemal każdego
dnia. Opowiadał mi o swojej żonie
(jego ukochanej ze szkoły średniej),
która umarła kilka lat wcześniej. Opowiadał mi o wojnie, chociaż nigdy nie
wiedziałam dokładnie, o której. Znał
czarodziejskie sztuczki - wyciągał, na
przykład, ćwier dolarówkę z mojego
ucha. Kiedy wracałam do domu,
sprawdzałam potem w uszach, czy nie
znajdę w nich więcej drobnych. W sobotnie popołudnia pan Kirby udawał
się ze mną do pobliskiego sklepu i pozwalał mi wybrać sobie za jednego
dolara cukierki, gumę do żucia, loda
czy cokolwiek innego, na co miałam
ochotę. Zawsze starałam się zbliżyć z
ceną jak najbliżej pełnego dolara, nie
przekraczając jej jednak. Pewnego
dnia udało mi się wybrać gum do żucia
za dziewięćdziesiąt siedem centów.
Kiedy wyszliśmy ze sklepu, pan Kirby rzucił trzy centy reszty za siebie
przez ramię. Słyszałam, jak zabrzęczały na gorącym asfalcie sklepowego
parkingu.
- Proszę pana, dlaczego wyrzucił
pan te trzy centy? - zapytałam.
- Żeby ktoś miał szczęśliwy dzień
- odpowiedział.
- Aha, rozumiem: ktoś zobaczy
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miedziaka, podniesie go i przez cały
dzień będzie miał szczęście, prawda?
- Wiesz - rzekł - ludzie, którzy znajdują takie miedziaki na szczęście, najbardziej ich potrzebują, bo zawsze pochylają głowy w dół. Czasem wybieram najbardziej świecącego miedziaka z moich drobnych i rzucam go na
chodnik przed moim domem, a potem
patrzę, jak przynosi komuś tego dnia
szczęście.
- Moja mama mówi, że przesądy
przynoszą pecha, proszę pana - napomniałam go poważnym tonem, udając,
że rozumiem, co mówię.
Wybuchnął gromkim śmiechem
i nawet zaczął się klepać po kolanie.
Musieliśmy się na chwilę zatrzymać,
żeby mógł złapać oddech. Stałam tak
obok niego, trzymając torebkę z gumami do żucia, i wpatrywałam się w
niego uparcie, próbując dociec, co też
w tym takiego śmiesznego. Chyba nigdy mi tego nie wyjaśnił.
Kiedy znowu ruszyliśmy, odezwał
się:
- Widzisz, to jest tak, że jeżeli częściej unosisz głowę do góry i patrzysz
prosto przed siebie, nie potrzeba ci
szczęścia, bo masz wiarę w swoje siły;
jesteś optymistką.
Wyjaśnił mi, co to wiara we własne siły i bycie optymistką; powiedział,
że on sam wierzy w siebie i jest optymistą. Przestrzegał mnie, żebym nigdy
nie utraciła ani tej wiary, ani optymizmu. Byłam wówczas za mała, żeby
zdawać sobie sprawę, jakie to będzie
dla mnie trudne; byłam za mała, żeby
brać to sobie poważnie do serca. Wiedziałam tylko tyle, że mam wiarę we
własne siły, jestem optymistką, niosę
w ręku torebkę pełną różnych gum do
żucia i mam sąsiada, który ciągle wyrzuca miedziaki.
Z upływem lat moje życie zaczęło
nabierać tempa i miałam tylko tyle
czasu, żeby pomachać panu Kirby'emu, kiedy widziałam go na ławeczce
na werandzie. Czasem czułam w sercu ukłucie, w którym później rozpoznałam poczucie winy za to, że ciągle
biegam to tu, to tam, podczas gdy mój

zastępczy dziadek, mój były towarzysz
spacerów i rozmów, teraz siedzi samotnie i może mi już tylko pomachać
na pożegnanie. Zazwyczaj jednak niewiele myślałam o panu Kirbym i o
naszej przyjaźni. Głowę zaprzątała mi
szkoła, przyjaciele, mecze i zawodnicy. Teraz wiem, że gdzieś w skrytości
ducha tak naprawdę przez cały czas
czułam swego rodzaju spokój, który
brał się ze świadomości, że zawsze
siedzi tam sobie, po drugiej stronie ulicy, i zawsze mogę się do niego zwrócić.
Kiedy wyjechałam na studia do
college'u, moja przy jaźń z panem Kirbym stała się już tylko mglistym wspomnieniem. Byłam zbuntowaną, niezależną, młodą kobietą. Nie potrzebowałam nikogo. Byłam wyniosła. Rozsiewałam wokół siebie aurę sztucznej
pewności siebie. Od optymizmu trzymałam się z daleka. Optymizm był dla
kibiców i dla mas karmionych Prozakiem. Moja po stawa przyciągała do
mnie ludzi, którzy podobnie jak ja myśleli negatywnie. Byliśmy rozwydrzeni i niczym nie skrępowani. Zajęcia w
szkole były tylko i wyłącznie nerwówką, którą trzeba było zdzierżyć w
przerwie pomiędzy kolejnymi imprezami. W czasach college'u nie raz znajdowałam na ulicy miedziaki na szczęście. Tylko że żadne szczęście nigdy
mnie nie spotkało.
Każdego roku, gdy przyjeżdżałam
na Gwiazdkę do domu, matka prosiła,
bym poszła odwiedzić pana Kirby’ego.
- Ciągle o tobie mówi i pyta, jak się
miewasz. Ależ by się ucieszył, gdyby
cię zobaczył.
Nigdy nie znalazłam czasu, żeby
przejść na drugą stronę ulicy. Myślę
sobie, że wstyd mi było tego, na kogo
nie wyrosłam, kim nie byłam. W owym
czasie nigdy się do tego przed sobą
nie przyznałam, ale w głębi serca wiedziałam, że jestem kimś lepszym od
osoby, którą udawałam. W końcu moi
„przyjaciele” zaczęli się wykruszać.
Nigdy za nimi nie tęskniłam.

Po skończeniu college'u pojechałam do domu, żeby poszukać pracy.
Jakże się zdziwiłam, gdy zobaczyłam
starego pana Kirby'ego na ławeczce
na werandzie. Pomachał do mnie.
- To ty?! - krzyknął.
- Tak, panie Kirby, to ja - odpowiedziałam, przechodząc przez ulicę i kierując się ku jego furtce.
- Oj, oj, ależ piękna kobieta z ciebie wyrosła! I taka bystra. Słyszałem,
że właśnie skończyłaś college! Co powiesz na mały spacer do sklepu po
cukierki za dolara?
Mrugnął do mnie porozumiewawczo i klepnął dłonią w kolano. Zobaczyłam błysk jego sztucznych zębów
w najbardziej autentycznym uśmiechu,
jaki widziałam od lat.
- Na Boga, dziewczyno, masz cały
świat u swoich stóp. Zawsze wiedziałem, że udałaś się rodzicom. Aż trudno sobie wyobrazić, jaką mam mądrą
i udaną wnuczkę!
Wybuchnął tym samym serdecznym śmiechem, co niemal piętnaście
lat wcześniej.
Usiedliśmy na jego ławeczce i rozmawialiśmy przez kilka godzin. Miałam wrażenie, że w ogóle się nie postarzał. Prawdę powiedziawszy, wydawał się jeszcze młodszy. I wcale nie
taki wysoki. Wbrew samej sobie,
wyrosłam i wydoroślałam. I kiedy czułam się taka dorosła, usłyszałam moją
matkę; wołała mnie tak samo, jak
wówczas, gdy byłam mała.
- Jesteś tam jeszcze? Czas na
obiad!
Przywarłam do pana Kirby'ego
w długim uścisku; potem uchwycił
mocno moje dłonie. Do tamtej chwili
nie zdawałam sobie sprawy, jak bardzo był ważny dla osoby, którą się stałam, i osoby, którą jeszcze będę.
Chciałabym móc powiedzieć, że
kiedy nazajutrz wyszłam z domu na
moją pierwszą rozmowę w sprawie
pracy, znalazłam na ziemi błyszczącego miedziaka, ale musiałam go nie zauważyć. Patrzyłam prosto przed siebie.
Jill Williford Mitchell

Rozmyte zamki na piasku
Miłość nie leży sobie tak po prostu, jak kamień;
trzeba ją urabiać, jak chleb, robić na nowo, odnawiać.
Ursula K. Le Guin

Przyjemny letni dzień na plaży nad
morzem; mąż i ja leżeliśmy sobie na
ręcznikach i czytaliśmy, każde zamknięte w swoim własnym świecie.
Tak było ostatnio niemal przez cały czas.
Byliśmy zajęci, pochłonięci swoimi sprawami; zdążaliśmy w różnych kierunkach.
Miałam nadzieję, że wakacyjne lenistwo
będzie inne, ale jak do tej pory, większość czasu spędziliśmy na swoich bezludnych, milczących wyspach.
Uniosłam wzrok znad książki i gdy
obserwowałam nieustający szturm fal,
moje zniecierpliwienie wzrastało. Zanurzyłam palce w piasku.
- Zbudujemy zamek z piasku? spytałam męża.
Nie miał zbytniej ochoty, ale zgodził się ze względu na mnie. Kiedy już
jednak zaczęliśmy, zaskoczył mnie
swym zapałem. Zresztą ja samą siebie również. Po chwili byliśmy pochłonięci formowaniem góry piasku tak
bardzo, jakby zaraz mieli sfotografować nasze dzieło do „Przeglądu zamków plażowych”. Sandy robił mosty
ponad fosą, ja zaś zajmowałam się
wieńczeniem szczytu zamku iglicami.
Zrobiliśmy balkony i arkadowe okna,
udekorowane malutkimi muszelkami o
kształcie anielskich skrzydełek. Nasz
zamek wyglądał jak Camelot.
Żadne z nas nie zauważyło, że
zaczął się przypływ.
Nie zwróciliśmy uwagi na fale do
momentu, gdy pierwszy syczący jęzor
wody naruszył kawałek naszego zamczyska. Wzburzeni wzmocniliśmy na-

sze mury piaskiem i naprawiliśmy
szkody. Ale gdy fale zaczęły powracać z monotonną regularnością, ręce
nam znieruchomiały, a oczy odpłynęły
ku linii horyzontu. Sandy wrócił na swój
ręcznik. Ja wróciłam na swój. Z powrotem zatopiliśmy się w milczeniu.
Kiedy następnym razem uniosłam
wzrok i rozejrzałam się dokoła, nasz
zamek, nad którym tak się mozoliliśmy,
niknął pod przybierającymi falami przypływu. Mosty były podmyte, a iglice
zaczynały się przechylać na boki.
Ogarnęłam nasze dzieło przeciągłym spojrzeniem; zaczął mnie opanowywać niewytłumaczalny smutek.
I nagle, w środku owego zwyczajnego
letniego dnia, doznałam czystego, spontanicznego olśnienia. Oto moje małżeństwo, pomyślałam sobie.
Spojrzałam na męża. Wisząca pomiędzy nami kompletna cisza zdawała
się sięgać kopuły nieba. Była to głucha
cisza małżeństwa o średnim stażu, małżeństwa, w którym bezustanny hałas
codziennego życia lada chwila całkowicie zagłuszy melodię intymności.
Dobry Boże, kiedy zaczęły nas topić te fale? Kiedy hipoteka, pranie
i wizyty u ortodonty zaczęły być
ważniejsze od owych niewypowiedzianie długich spojrzeń, którymi się niegdyś
darzyliśmy? Ile czasu minęło od chwil,
kiedy dzieliliśmy się ze sobą swym skrytym bólem albo razem odnajdywaliśmy
niespodziewaną radość, otoczoną zdumieniem i śmiechem? Jak to się stało,
Nasza Wspólnota
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że dwoje kochających się ludzi dopuściło do tego, żeby pomiędzy nimi zaczęła ziać tak ogromna pustka?
Pomyślałam sobie o troskliwości,
której z początku nie szczędziliśmy
naszej relacji, i o tym, jak w końcu nieustanne wymagania i rutyna prowadzenia wspólnego domu, wychowania
dwójki dzieci i karkołomnego życia zawodowego związały nam ręce i odwróciły spojrzenia.
Wieczorem, kiedy dzieci poszły już
spać, mój mąż zastał mnie w cieniu
werandy, gdy wpatrywałam się w noc.
- Prawie się nie odzywałaś przez
cały wieczór.
- Przepraszam - wymamrotałam. Po prostu coś mi nie daje spokoju.
- Powiesz mi, co to takiego? - zapytał.
Odwróciłam się i spojrzałam na niego. Zrobiłam głęboki wdech.
- Myślę o nas - powiedziałam.
- O tym, że nasz związek tonie w powodzi wymagań naszego powszedniego życia. Zaczęliśmy traktować nasze
małżeństwo jak coś oczywistego.
- Co ty mówisz? Nasze małżeństwo to bardzo silna więź - oburzył się.
- Oczywiście, że to bardzo silna
więź - potwierdziłam. - Ale czasem mi
się zdaje, że to tylko ta więź nas łączy.
Czasem jesteśmy jak dwoje obcych
sobie ludzi, którzy żyją pod jednym dachem i mają swoje odrębne światy.
Nie odezwał się ani słowem. No to
masz babo placek, pomyślałam sobie.
Przebrałam miarkę. Właśnie powiedziałam swojemu mężowi, że nasze
małżeństwo to prawie pusta więź. Mój
Boże! Długo patrzyliśmy sobie w oczy.
Jakbyśmy byli spowici jakimś gęstym,
mrocznym woalem cierpienia, który nie
chciał się rozwiać. Do oczu naszły mi
łzy i zaczęły spływać po policzkach.
Ze zdumieniem dostrzegłam łzy również na jego twarzy.
I nagle Sandy zbliżył palec do mojej twarzy i starłszy nim ślad łez na
policzku, przytknął go do swej wilgotnej twarzy, mieszając tak nasze łzy w
jedno; chwila ta stała się jednym z najdroższych wspomnień z mojego
małżeństwa. To dziwne, jak podobne
przeżycia potrafią inicjować ponowne
odtwarzanie tajemnicy relacji łączącej
dwoje ludzi.
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Sandy i ja zeszliśmy po schodach
werandy na plażę pod oślepiająco rozgwieżdżonym niebem. Zaczęliśmy rozmawiać. Rozmawialiśmy długo.
O małych cierpieniach życia w małżeństwie i o wielkim zmaganiu się ze
wszystkim. Rozmawialiśmy o naruszonych i wycierających się miejscach
naszej więzi i o tym, jak one powstały.
Wypowiadaliśmy bolące słowa o nie
zaspokojonych potrzebach, które zawisły gdzieś pomiędzy nami.
Wirowaliśmy w mroku, który okrył
nasz związek. I prawda - było to nieprzyjemne i przerażające, jak samotny
dryf po oceanie. Ale brnięcie w chaos
i potykanie się z bólem jest często jedynym sposobem dotarcia do nowego
brzegu. Bo w mrocznych odmętach
też jest Bóg.
W końcu, gdy zrobiło się już późno, a między nami zaczęło narastać
poczucie nowej głębi i świeżości, odezwałam się nieco rozmarzonym głosem:
- Byłoby miło odnowić kiedyś nasze małżeńskie przysięgi...
- A dlaczego nie teraz? - zapytał
mój mąż.
Głośno przełknęłam ślinę. Nie było
końca niespodziankom, którymi zarzucał mnie ten człowiek tamtej nocy!
- A... ale co mamy powiedzieć? Nie
pamiętam dokładnie słów przysięgi.
- Po prostu powiemy to, co nosimy
w sercu.
A więc gdzieś pod rozświetlonym
gwiazdami niebem, gdzie szum łamiących się fal wypełniał noc, wzięliśmy
się za ręce i staraliśmy się ułożyć słowa do wspólnej muzyki, w którą zaczęliśmy się na nowo wsłuchiwać.
- Obiecuję cię słucha
- powiedział. - Mieć czas na prawdziwe rozmowy...
- A ja obiecuję być z tobą szczera,
starać się, byśmy bardziej mogli ze
sobą być - zaczęłam.
Nie pamiętam wszystkich słów;
najbardziej pamiętam uczucia, które się
za nimi kryły, to, jak łamał mi się głos,
a mój mąż mocniej ściskał moją dłoń.
Najbardziej pamiętam refleksję, że
właśnie zaczęliśmy odbudowę naszego zamczyska, ponowne przerzucanie mostów, wznoszenie iglic na
wieżach.

Następnego ranka zostawiliśmy
dzieci przed telewizorem nad ich śniadaniową porcją płatków i poszliśmy na
spacer wzdłuż brzegu oceanu. Słońce
wylało na wodę złoty strumień światła, który bezustannie płynął w naszym
kierunku. Szliśmy i rozmawialiśmy,
ciągle pod wrażeniem wydarzeń minionej nocy - zdając sobie sprawę, że
w ostrym świetle dnia słowa to jedno,
a życie według nich to drugie. Nie
mogliśmy pozostawić naszej odnowionej przysięgi tam, nad wodą, aż
wyciekną z niej słowa, zanim zajdzie
Księżyc. Musieliśmy zabrać je ze sobą
do domu, do wypełnionego po brzegi
dnia, zepsutej suszarki i okruchów ciastek pod łóżkiem naszego syna.
Po wielu kilometrach spaceru plażą
weszliśmy po kolana w pianę oceanu
i staliśmy tak, nasiąkając turkusowym
niebem i nefrytową wodą. Już mieliśmy się odwrócić do plaży i ruszy
z powrotem do domu, gdy... wielki delfin wyskoczył z wody zaledwie
dwadzieścia metrów od nas, a my
przestraszyliśmy się tak bardzo, że się
przewróciliśmy.
Siedzenie w wodzie w ubraniu...
podziwianie delfina, który zanurzał się
w wodę i wyskakiwał przed nami w
wirującym, srebrzystym tańcu... było
to tak nieoczekiwane i rozweselające
przeżycie, że śmialiśmy się oboje bardzo długo. Nie pamiętam chwil tak
sytej, pełnej radości.
Nareszcie pozbieraliśmy nasze
wytrzęsione ze śmiechu kości i w ociekających ubraniach ruszyliśmy z powrotem na plażę, gdzie brzeg znaczyło kilka rozmytych piaskowych zamków. Przyjrzałam się dobrze każdemu
z nich.
I gdzieś w środku usłyszałam szept:
„Kiedy nazajutrz życie zacznie łomotać w ściany twojego zamku, przypomnij sobie o sile szczerego bólu i wymieszanych łez. Przypomni j sobie o
uzdrawiającej mocy wspólnie dzielonego śmiechu. Przypomnij sobie, co
jest ważne. Zawsze się tego trzymaj”.
Sue Monk Kidd

Uścisk dłoni
Dłonie mojego męża, Paula, były
w dotyku miękkie i mocne: ciepłe, nigdy nie zimne, nigdy wilgotne; zawsze,
gdy mnie nimi delikatnie ściskał, czułam się bezpiecznie. I zawsze, gdy dłonie te szukały mnie w ostatnich dniach
jego życia, chwytały moją dłoń i ściskały ją z obydwu stron.
To właśnie w tamtym okresie, kiedy siedziałam przy jego łóżku, starałam się zapamiętać jego dłonie. Były
dwa razy dłuższe od moich i o połowę
dłoni szersze. Jego palce nie zwężały
się na końcach; były długie i kwadratowe, przetykane delikatnymi żyłkami,
które biegły aż po same opuszki. Kwadratowe paznokcie nadawały końcówkom jego palców ostry wygląd;
miały wyraźnie widoczne półksiężyce
i wyraźnie zarysowane białe brzegi.
Zawsze bardzo o nie dbał. Nie były to
dłonie twarde, ale też nie były miękkie. Były to dłonie profesora college'u,
którego narzędziami pracy były kreda
i czerwone, grube mazaki.
Zastanawiałam się, czy jego studenci mieli kłopoty z odcyfrowywaniem jego hieroglifów. Przyzwyczaiłam się do nich pewnego roku, kiedy
byliśmy z dala od siebie - zaręczeni,
ale rozdzieleni. Wyjechał wówczas na
Uniwersytet Bradleya, tysiąc trzysta
kilometrów od naszego rodzinnego
miasta w Pensylwanii, żeby skończyć
studia magisterskie.
Czy aby nie zapomniałam mu powiedzieć, że dla mnie jego wielkie dłonie są piękne? Czy kiedykolwiek powiedziałam mu o tym, że gdy byliśmy
zaręczeni i regularnie był zapraszany
na kolację do naszego domu, moja
matka była zafascynowana milczącym
spokojem, z jakim obchodził się ze
sztućcami i filiżankami do kawy, które niemal znikały w jego ogromnych
dłoniach? Czy wspomniałam mu, że
gdy trzymał mnie za rękę - w kinie, w
podniosłych chwilach w kościele, w
szpitalnym łóżku, do którego przykuły
go choroby ostatnich czterech lat jego
życia - czułam czysty i prawdziwy
wyraz jego miłości?
W tych dłoniach zrodziła się także
troskliwość wobec jego dzieci. Był
bardzo dumny z tego, że to on po raz
pierwszy wykąpał naszą nowo narodzoną córeczkę. Przy wadze trzech
i pół kilograma wygodnie mieściła się

na tych dwóch rozłożonych dłoniach,
a jego wielkie palce wdzięcznie i delikatnie myły jej ciałko - i pięciu kolejnych niemowląt, które się jeszcze narodziły.
W naszych pierwszych, chudych
latach te dłonie przycinały fryzury naszych trzech dorastających synów
i osuszały ręcznikiem po kąpieli włosy
naszych trzech córek.
Nie bez wysiłku, ale bez gwałtu
używał swych wielkich dłoni przy pakowaniu walizek na bagażniki naszych
samochodów przed rozpoczęciem każdej z dwudziestu ośmiu dorocznych
pielgrzymek do Pensylwanii, do dziadków. Dłonie te rozdawały komunię
w kościele - było to dla nich zadanie
i honorowe, i niezwykle honorowane.
Zakreślały w powietrzu linie na wykładach z marketingu na uniwersytecie, na którym on sam studiował tyle
lat wcześniej.
Dłonie te chwytały moje w najbardziej przerażających chwilach jego
chorób. Sięgały po moje w czasie siedmiu miesięcy chemioterapii i później,
gdy przyszły nadzwyczaj bolesne efekty uboczne, w czasie ostatnich kilku
tygodni jego życia, gdy był przykuty
do łóżka i przychodziły go odwiedzać
dzieci, pomagać i przeżywać głęboki
smutek z powodu zbliżania się nieuchronnego końca siedemdziesięciopięcioletniego życia ich ojca.
Dłonie te ściskały mnie mocno w
owej najgłębszej, najbardziej mrocznej
chwili, kiedy wyszeptał mi na ramieniu:
- Zastanawiam się... jak to jest
umrzeć. Zastanawiam się, czy to boli.
Mogłam mu wówczas dać tylko to,
co - jak wierzyłam - było streszczeniem jego życia: stwierdzenie, że otoczy go Boża chwała i wzniesie ku najwyższej radości.
W końcu nie mógł już trzymać mnie
za dłonie. Pewnego dnia, wczesnym
rankiem, przygotowałam Paula na wizytę księdza, który od jakiegoś czasu
przychodził do niego codziennie, żeby
podać mu cząstkę Ciała Chrystusa na
łyżeczce z wodą i pobłogosławić mu.
Kiedy przysunęłam mu śniadanie, którego nie mógł już zjeść, nieco zdenerwowana przycięłam i przypiłowałam
mu paznokcie. Kiedy układałam mu
dłonie na piersiach, gdzie leżały w niezwyczajnym dla nich bezruchu przez

ostatnie kilka dni, w ogóle się nie poruszył, nie dał żadnego znaku, nie zareagował. W ciągu godziny pojawiła
się pielęgniarka ze stetoskopem; pozostało mi już tylko zamknąć jego świetliste, zielone oczy i po raz ostatni położyć moje dłonie na jego, w zacisznej
przystani naszej sypialni.
Wiele miesięcy później, pewnej niedzieli, wysunęłam górną szufladę jego
toaletki i sięgnęłam po jedną z jego czystych, starannie uprasowanych chusteczek do nosa; sama lubię ich teraz
używać. Ale zamiast na chusteczkę,
natrafiłam palcami na otwartą paczuszkę z papierem do polerowania
paznokci.
Przez siedem i pół miesiąca mój żal
z powodu utraty męża trzymał mnie
w swym lodowatym uścisku niby
mróz, który nie chciał zelżeć. I wtem,
w tamtą ostatnią niedzielę lutego, gdy
zobaczyłam ów najzwyklejszy papier
do polerowania, coś we mnie pękło.
Do oczu napłynęły mi łzy, gdy zamknęłam powieki i na próżno usiłowałam przypomnieć sobie uścisk dłoni
Paula.
Wkrótce potem przyjechał odwiedzić mnie Stephen, mój najmłodszy syn,
który najbardziej przypomina ojca.
Kiedy szykował się do wyjścia, pocałował mnie na pożegnanie i wtem, zupełnie spontanicznie, wziął moją rękę
w swe duże, szerokie dłonie. Przez
kilka chwil nie mogłam nic powiedzieć.
Poczułam się tak, jakby raz jeszcze
uchwyciły mnie dłonie jego ojca.
W dalszym ciągu dające mi poczucie
bezpieczeństwa.
Helen Troisi Arney
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Dlaczego warto mieć nadzieję
Włóczędzy od zewnątrz,
biblioteki w środku
Od wielu lat myślę, że gdybym miał
żyć jeszcze raz i mógłbym wybrać, kim
być, to chciałbym zostać jednym z
włóczęgów, jakich Mingote maluje
pod mostami, jedzących puszkę sardynek i współczujących tym, którzy
jedzą langusty, bo jak piszą gazety, w
tym roku langusty będą miały smak
ropy; żałujących możnych tego świata, którzy wczoraj stali się ofiarami
bessy na giełdzie.
Chciałbym być jednym z tych włóczęgów, ponieważ mówią takie rzeczy bez ironii. A już tym bardziej bez
zazdrości czy goryczy. Są wolni. Autentycznie czują się w lepszej sytuacji
niż biedacy przykuci do pieniędzy.
Święta Teresa powiedziałaby o nich,
że „mają wszystko, bo niczego nie
pragną”. Są starzy, a zarazem młodziutcy. Mieszkają pod mostami - mostami istniejącymi już tylko w cudownej wyobraźni Mingote'a - lecz żyje
się im tam lepiej niż w pałacu. Noszą
łachmany, ale czyściutkie. Są cudem
ludzkości. Do tego stopnia, że ogarnia nas obawa, czy nie są jedynie
owocem marzeń rysownika, pozbawionego modeli w świecie rzeczywistym.
Chciałbym, o tak, być włóczykijem
(włóczyświatem, powiedziałaby święta Teresa). Nie przykutym ani do pracy, ani do kołaczy. Powodowanym
wyłącznie przez namiętną miłość do
świata i wolności. Wiedzącym więcej
o kwiatach i ptakach niż o samochodach; o szlakach chmur niż o ostatnim procesie zamachowców.
Dogadującym się lepiej z dziećmi
niż z profesorami uniwersytetów.
Chciałbym - jak widzicie - tego
wszystkiego, czego nie mam.
A moje największe marzenie, ukochane i nieosiągalne, jest takie: chciałbym móc zastosować do siebie pewnego dnia pewną piękną definicję idealnej istoty ludzkiej, jakiej używa
Bradbury w odniesieniu do najlepszych obywateli przyszłego świata:
„włóczędzy na zewnątrz, biblioteki w
środku”.
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Myślę, że wszyscy moi czytelnicy
mieli kiedyś przyjemność przeczytania
tej wspaniałej powieści zatytułowanej
451° Fahrenheita, w której Bradbury
przewidział - całe lata temu - przerażający świat, jaki dzisiaj nas otacza.
Świat, w którym nie będzie już prawdą,
że „wszyscy ludzie rodzą się równi”,
a tylko że „wszyscy ludzie stają się po
pewnym czasie jednakowi”.
Współczesna cywilizacja jest wielkim treserem. Wszyscy skaczemy
przez jej obręcze. Rok po roku, krok
po kroku, w coraz większym stopniu
to samo jemy, to samo śpiewamy, to
samo myślimy. Wielki dyktator Mister
Miernota zdobywa nad nami coraz
większą władzę. Ciągnie nas za kółko
w nosie zwane pensją, co wieczór
uczy nas skakać i służyć jak grzeczne
pieski przy pomocy sprytnych ćwiczeń
z ekranu telewizora, rozcieńcza wodą
wino naszych marzeń i nadziei, obcina paznokcie naszym złudzeniom, czyni z nas wegetujących podludzi.
W tym zawrotnym świecie, jaki
maluje Bradbury, nie jest nawet konieczne, by wielki dyktator przykręcał
śruby cenzury. Rozkazał, to pewne, by
spalono wszystkie książki, jako że każda książka pełna myśli jest jak karabin
nabity życiem, lecz tak naprawdę palacze książek nie mają wiele pracy:
otóż ludzie po prostu zarzucili zwyczaj
czytania, poszukując zajęć bardziej
strawnych i wymagających mniejszego wysiłku. „Gazety - opowiada Bradbury - konały niby wielkie motyle. Nikt
ich nie chciał. Nikomu ich nie brakowało”. Czy ktokolwiek zaprzeczy, że
do tego właśnie zmierzamy?
Niedawno pewien mój przyjaciel
wyśmiewał się z innego, „podrywacza,
który niczego nie podrywa”. „Zauważ
- mówił mi - ten gość przyprowadza
dziewczynę do swojego mieszkania, a
tam - same książki! A przecież wiadomo, że domu pełnym książek kobiety stają się oziębłe”.
Bardzo się tym zdziwiłem - ja, analfabeta w tych sprawach - uznałem to
jednak za kolejny znak, że zmierzamy
w stronę świata, który nie czyta i jest
pełen pustki.
Na szczęście w powieści Bradbu-

ry'ego są też buntownicy, ludzie, którzy w obliczu tego prześladowania
książek, postanowili sami zamienić się
w książki. Skoro nie mogą ich posiadać, każdy nauczył się na pamięć jednej z nich i owi „anarchoczytelnicy”
zbierają się od czasu do czasu (być
może pod mostami Mingote'a), aby
„poczytać się nawzajem”. Jest tam
człowiek, który „stał się” samą Uczta
Platona, inny Podróżami Guliwera,
czterech przyjaciół postanowiło „zostać” Ewangeliami Mateusza, Marka,
Łukasza i Jana. Żyją jak włóczędzy,
lecz „są” książkami. Dlatego właśnie
mogą mówić o sobie: „włóczędzy na
zewnątrz, biblioteki w środku”. Ciała
wolne, nie przykute do niczego; dusze
pełne, nabrzmiałe: pełnia szczęścia.
Być może któregoś dnia założę
wreszcie stowarzyszenie „ludzi owładniętych fatalną manią myślenia”, ludzi
nie akceptujących pokolenia „zjadaczy
papki”, do którego chcą nas sprowadzić, ludzi, którzy nie mają ochoty dać
się pochłaniać każdego ranka przez
wielki młyn. Natychmiast zostalibyśmy uznani za organizację wywrotową. Wiem, ale nie sądzę, żeby to było
zbyt ważne. Trudno jest wymyślić prawo zabraniające posiadania pełnego
serca i czujnej duszy. Gdy nadejdzie
czas sądu, będą tak zdziwieni jak Piłat
przed Chrystusem, który w końcu sam
już nie wiedział, kto tu kogo sądzi. To
prawda, że Chrystus wyszedł z jego
pałacu skazany na śmierć, lecz Piłat
został skazany na odgrywanie roli kukły na wieki wieków, co jest o wiele
gorsze. Chrystusa zabito, lecz żyje
nadal. Piłata zaś nie trzeba było krzyżować, bo już był martwy. Jak miliony
tych, którzy snują się po Ziemi ze
skąpą i chciwą duszą, wyobrażając
sobie, że żyją, bo zarabiają pieniądze.

ZJAZD ABSOLWENTÓW
Z OKAZJI 50-lecia UKOÑCZENIA SZKO£Y
13 września 2014 roku miało miejsce niecodzienne uroczyste spotkanie absolwentów, którzy 50 lat temu ukończyli
Szkołę Podstawową w Iwoniczu. Pomysłodawcą i głównym organizatorem był p. Stanisław Such. Dużej pomocy
w organizacji zjazdu udzielili: p.Zofia Kuziemka, państwo Maria i Józef Zajdlowie oraz obecna dyr. szkoły p. Małgorzata
Jakubowic. A po oficjalnym otwarciu spotkania przez pana Stanisława Sucha, powitaniu kadry pedagogicznej w osobach: dyrektora Tadeusza Alibożka, wychowawców Krystyny i Kazimierza Wojewodów i nauczycieli Urszuli Biś, Ireny
Buczek i Andrzeja Mosonia oraz wszystkich koleżanek i kolegów, nastąpiły opowieści "z życia wzięte". Każdy mówił
coś o sobie, wspominał i przywoływał chwile, sytuacje i zdarzenia, których nie można zapomnieć. Następnie krótki
spacer po szkole mnóstwo komentarzy, porównań oraz gratulacji za pozytywne zmiany w wizerunku szkoły.
Wszyscy uczestniczyli we Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Kazimierz Giera. Ostatnim punktem spotkania był uroczysty obiad, a potem zabawy przy muzyce w sąsiedniej placówce - Zespole Szkół
w Iwoniczu. Poniżej zamieszczamy ciekawą relację wychowawców klas z tego spotkania.

Zjazd Absolwentów 1963/1964
To wieku dojrzałego błogosławiony dar,
gdy wspomnienia przywodzą naszej młodości czar.
Dobrą okazją do tych wspomnień
był odbyty 13 września 2014 roku zjazd
absolwentów Szkoły Podstawowej w
Iwoniczu z roku szkolnego 1963/1964
z okazji 50-lecia ukończenia szkoły.
Przybyło do swojej dawnej szkoły dwadzieścioro absolwentów, niektórzy ze
współmałżonkami. Zza oceanu dotarły nostalgiczne listy od paru osób z pozdrowieniami i życzeniami a także
świeżo wydany tomik wierszy autorstwa jednej z absolwentek tego rocznika. Wśród sześciorga uczestniczących w spotkaniu nauczycieli był ówczesny kierownik szkoły, pan Tadeusz
Alibożek i dwoje wychowawców klas
siódmych.
Była chwila zadumy poświęcona
tym, którzy już odeszli na zawsze,

a potem opowieści, godziny wspomnień, godziny rozmów, były prawdziwe wzruszenia i zapewne w cichości
osobiste refleksje na przebytym
życiem, nad nieuchronnym przemijaniem i nad tym, co w każdym z nich
zostało z tych młodzieńczych lat. Trzeba ich było widzieć, w jakim skupieniu
i z jaką ciekawością oglądali swoją
starą szkołę w nowej pięknej oprawie,
oprowadzani przez obecną dyrektorkę szkoły, panią Małgorzatę Jakubowicz. I nie ma się co dziwić, że postanowili powtórzyć takie spotkanie
z sobą i ze swoją szkołą za kilka lat.
A cały przebieg i atmosfera zjazdu,
wspomagane dobrą gastronomią i tańcami pozwalają mieć nadzieję, że dotrzymają słowa.

Bo trzeba przypomnieć, że po raz
kolejny daje tu o sobie znać niekoniecznie powszechna w szkolnictwie
dobra tradycja iwonickiej placówki:
jest to szkoła lubiana przez uczniów
i dlatego tak chętnie do niej wracają
jako ludzie dorośli; były tu już spotkania absolwentów po dwudziestu latach,
wychowankowie szkoły licznie uczestniczyli przed paroma laty w jubileuszu
150-lecia szkolnictwa w Iwoniczu.
Dziękujemy Wam Drodzy Absolwenci, Nasze Kochane Dziewczęta
i Nasi Kochani Chłopcy sprzed pół
wieku za to, że mogliśmy wspólnie
z Wami przypomnieć sobie siebie
z tamtych lat. Idąc za wieszczem narodowym, chcemy Was zapewnić, że
macie "obywatelstwa prawo" w naszych myślach i w naszych sercach,
wszyscy, gdziekolwiek jesteście. I ci,
z którymi mogliśmy się spotkać, i ci,
którym przeszkody życiowe nie pozwoliły odwiedzić miejsc ulubionych w
młodości. Życzymy Wam zdrowia na
wiele, wiele lat, dobrego życia i spełnienia marzeń. Bo jeśli mamy marzenia, to jesteśmy jeszcze młodzi.
Krystyna i Kazimierz
Wojewodowie
wychowawcy klas VII a i VII b
w roku szkolnym 1963/1964
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU
GMINNE INDYWIDUALNE BIEGI PRZEŁAJOWE
30 września 2014 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnych
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Indywidualnych Biegach Przełajowych.
Zawody zostały przeprowadzone na
trasie przy Szkole Podstawowej w
Lubatowej.Nasi uczniowie bardzo dobrze
zaprezentowali się awansując do etapu powiatowego.
W kategorii klas III – IV:
II miejsce - Patryk Winiarski z klasy IV
b
III miejsce - Jakub Krupa z klasy IV a
IV miejsce - Sebastian Nogal z klasy
IV b
W kategorii klas V – VI:
III miejsce - Aleksandra Kielar z klasy
Va
IV miejsce - Aleksandra Trygar z klasy Vb
V miejsce - Oliwia Zajdel z klasy VIb
AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA” W NASZEJ SZKOLE
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła
włączyła się w akcję „Sprzątania Świata”. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, kształtowanie
nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.
Dnia 2 października 2014 r. odbył się
apel poświęcony tej akcji. Na wstępie
uczennica VI klasy przybliżyła obecnym
idee przyświecającą tej akcji na świecie.
Dzieci dowiedziały się, że „Sprzątanie
Świata” w Polsce jest organizowane od
21 lat. Ponadto jest to akcja o charakterze międzynarodowym, której pomysł
zrodził się w Australii, i ma na celu nie
tylko posprzątanie najbliższej okolicy, ale
kształtowanie w społeczeństwie zachowań ekologicznych.
Następnie zebrani wysłuchali wiersze
i piosenki oraz obejrzeli przedstawienie
pt. „Jak rozweselić Ziemię?”. “W ramach
akcji uczniowie wraz z wychowawcami, zaopatrzeni w worki i rękawiczki,
udali się w teren. Obszar sprzątany to
wybrane miejsca w Iwoniczu ze szczególnym uwzględnieniem ulic wokół szkoły. Dzieci z dużym entuzjazmem, zbierały różnego rodzaju odpady, wypełniając
kolejne worki na śmieci. W ten sposób
otoczenie naszej szkoły stało się bardziej
przyjazne nie tylko, dla uczniów, ale również dla innych mieszkańców naszej wsi.
Szkolną akcję koordynowała opiekunka Koła Przyrodniczego Krystyna

32

Nasza Wspólnota

Bargieł i Ewa Graboś. Za udział w akcji
i okazanie zaangażowania wszystkim
serdecznie dziękujemy!
IV EKOTURYSTYCZNY RAJD
PIECZONEGO ZIEMNIAKA
3 października miłośnicy turystyki
pieszej wraz z opiekunem wybrali się
na IV Ekoturystyczny Rajd Pieczonego Ziemniaka zorganizowany przez
Oddział PTTK w Krośnie oraz Zespół
Karpackich Parków Krajobrazowych w
Krośnie.
Tym razem trasa rajdu wiodła szlakami Ciśniańsko – Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego.
WYCIECZKA DO LASU GRABIŃSKIEGO
Dnia 6 października 2014 r. grupa
harcerzy wraz z drużynową wybrała się
na pieszą wycieczkę do Lasu Grabińskiego. Pogoda w tym dniu była piękna, a las wyglądał cudownie w barwach
jesieni. Już sam początek wycieczki był
dla dzieci bardzo zaskakujący, gdyż
powitał nas myśliwy z Koła Łowieckiego Żbik pan Bogdan Szczepanik, który opowiedział harcerzom na czym polega działalność myśliwych, wzbudzając w nich duże zaciekawienie. Uczniowie obejrzeli również pole kukurydzy
zniszczone przez dziki. Niektórzy wykazali się dużą spostrzegawczością,
znajdując salamandrę, która bardzo
chętnie pozowała do zdjęć.
Celem naszej wyprawy było także
zapoznanie harcerzy z historią powstania Pomnika Nieznanego Żołnierza. Zapaleniem zniczy uczcili pamięć tych, który bohatersko walczyli o naszą wolność.“Uczniowie również uporządkowali
otoczenie wokół Pomnika i drogę prowadzącą do lasu.“Wycieczka ta była
bogata w nowe wiadomości i pełna pozytywnych wrażeń.
CYRK „SZOK”
W piątek 10 października naszą
szkołę odwiedził cyrk „SZOK”. Artyści przedstawili bogaty program, w którym zaprezentowali, między innymi:
żonglerkę różnymi przedmiotami, tresurę psów, węża boa, jazdę na rowerze i
bicyklu. Między występami artystów
małą publiczność bawił klaun. Występy
cyrkowców bardzo się podobały i zostały nagrodzone gromkimi brawami.

ZUCHOWE ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
W sobotę 11 października 2014r. 4
Gromada Zuchowa „Wesołe Pląsy” obchodziła Święto Pieczonego Ziemniaka.
Wielką niespodziankę sprawiła nam
przepiękna, jesienna pogoda, która bez
żadnych przeszkód, pozwoliła świętować na świeżym powietrzu. Zuchy brały udział w konkurencjach ziemniaczanych. Zaczynając od konkurencji grupowych tj. skoków w workach, rzutów ziemniakiem do celu, poprzez zabawę w skakanego „ziemniaka” - w której
mistrzem został zuch Gabryś. Po ciekawych i śmiesznych konkurencjach ruchowych przyszedł czas na wysiłek manualny. Tego dnia nawet majsterka była
związana z ziemniakiem. Zadaniem zuchów było stworzyć najciekawszego
„ziemniaczanego ludka”. Wszystkie ludki
były pomysłowe i piękne, ale po głosowaniu okazało się, że „królowymi ziemniaczanymi” zostały zuchenki Aleksandra Szajna i Julia Szajna.
Sobotnie zmagania zuchowe zakończyły się obrzędowym ogniskiem - piekliśmy kiełbaski i oczywiście ziemniaki.
Słuchaliśmy piosenek i śpiewaliśmy
wspólnie z przygrywającą nam na gitarze harcerką Adą Nycz. Dziękujemy.
Zuchy odliczają już dni do następnego
Dnia Pieczonego Ziemniaka! Szczególne podziękowania kierujemy do Państwa
Ani i Sławomira Szajna za ciepłe przyjęcie zuchów i przygotowanie ogniska na
swojej posesji, przygotowanie ciepłych
i zimnych napojów oraz wspaniałą atmosferę podczas zabaw. Dziękujemy!!!
WSPÓLNIE Z RODZICAMI
PRZECIW PRZEMOCY
Spotkanie ogólne z rodzicami zostało
wzbogacone o wystąpienie psycholog
z Poradni na temat agresji i przemocy.
Prelegentka przybliżyła problem, uczuliła rodziców na zjawisko przemocy fizycznej i psychicznej, a zwłaszcza na
cyberprzemoc, którą niełatwo kontrolować, a bywa ona dla dzieci i młodzieży bardzo nieprzyjemna i groźna.
Cały rok szkolny będziemy starać
się minimalizować agresję i przemoc w
szkole. Przyjęliśmy zadanie Nie! Dla
przemocy, Tak! Dla wartości. Oczywiście liczymy w tym względzie na
wsparcie i współpracę ze strony rodziców.

DZIEŃ NAUCZYCIELA
13 października 2014 r. w przeddzień Święta Edukacji Narodowej popularnie zwanym „Dniem Nauczyciela” w naszej szkole odbyły się uroczystości związane z tym wydarzeniem.
Samorząd Uczniowski przygotował
specjalny apel, na którym nie brakowało
pięknych występów wokalnych jak
i skomplikowanych układów tanecznych w wykonaniu uczniów naszej
szkoły. Wszystkim popisom przyglądali
się nasi nauczyciele oraz licznie przybyli goście, wśród których nie brakowało byłych pracowników naszej szkoły. Sądząc po burzliwych oklaskach
występy naszych małych artystów
wszystkim bardzo przypadły do gustu.
Po występach nadszedł czas na życzenia i kwiaty, którymi wszyscy pracownicy zostali obdarowani. Na koniec pani
Dyrektor zaprosiła wszystkich na uroczysty obiad, gdzie opowiadaniom i
wspominkom nie było końca.
Jeszcze raz pragniemy wszystkim
nauczycielom i pracownikom szkoły
złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Ich Wielkiego Święta.
SPOTKANIE Z KS. ZBIGNIEWEM GŁOWACKIM – ABSOLWENTEM NASZEJ SZKOŁY
W poniedziałek 13-ego października uczniowie klas IV – VI mieli okazję
uczestniczyć w bardzo miłym spotkaniu z Ks. Zbigniewem Głowackim.
Ksiądz Zbigniew, jako nasz rodak oraz
autor wielu książek o Iwoniczu, w ciekawy i trafiający do młodych słuchaczy sposób, opowiadał o swoich młodzieńczych latach spędzonych w dawnej iwonickiej szkole. Dzieci słuchając
opowieści Księdza miały okazję dostrzec różnice pomiędzy dzisiejszą a powojenną szkołą. Nasz gość wzbogacał
swoje opowieści przytaczając humorystyczne sytuacje z życia uczniów z tamtych czasów. Dowodem na to, iż spotkanie okazało się interesujące, były liczne pytania zadawane Księdzu Zbigniewowi oraz liczny udział uczniów w
quizie o Iwoniczu, przeprowadzonym
przez Księdza. Uczestnicy quizu otrzymali książki autora wraz z dedykacjami. Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.
Dziękujemy Ks. Zbigniewowi Głowackiemu za wizytę w naszej szkole.
POMYSŁ NA KASZTANY
Wyjątkowo ciepła aura sprzyja spacerom i zbieraniu „darów jesieni”.
Uczniowie klasy II a zebrali 780 kasztanów. Wykorzystano je do wielu zabaw

matematycznych. Kasztany zostały przeliczone, zważone, ułożone w pary i dziesiątki. Przydały się także podczas zawodów sportowych. Wiele radości dostarczyło dzieciom tworzenie ludzików i
zwierzątek. Taki „zapas kasztanów” pozwoli nam jeszcze na realizację wielu ciekawych gier i zabaw. Kasztany nic nie
kosztują, a zabawa nimi jest bezcenna.
ROZPOCZĘLIŚMY SPOTKANIA
Z KATOLICKIM TEATREM EDUKACJI
Dnia 15 października 2014 roku
uczniowie klas IV-VI brali udział w
spektaklu „Świat robotów” wg. Opowiadań Stanisława Lema. Fenomen
Lema nie ma sobie równych w Polsce,
a na świecie porównywalny jest podobno jedynie z Agatą Christie. Oryginalna
scenografia, dowcip językowy i sytuacyjny, otwarta akcja sceniczna były
wspaniałą lekcją tolerancji udzielaną
przez bajkowe roboty.
XIV DZIEŃ PAPIESKI - „ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”
Dnia 16.10.2014r. w 36. rocznicę
wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża, w ramach obchodów XIV Dnia
Papieskiego, przeżywanego w tym roku
pod hasłem „Świętymi bądźcie” odbył
się w naszej szkole apel, w czasie którego wybrani uczniowie z klas III-VI wystawili inscenizację pt.: „Świętość, to
najpiękniejsza normalność”.
Zaprezentowane sceny z życia naszego Świętego Rodaka ukazywały
piękno Jego człowieczeństwa, a jednocześnie mobilizowały do odpowiedzi na
pytanie, czy nasza codzienność staje się
coraz piękniejsza, czy prowadzi nas do
świętości?
Gościem honorowym apelu był Ks.
Prałat Kazimierz Piotrowski.
Nad przygotowaniem inscenizacji

czuwała katechetka, siostra Benedykta
Pruś.
KONCERT ARTURA THOMASA
17. października w naszej szkole
odbył się koncert Artura Thomasa grającego na fletni Pana. Na tym instrumencie artysta wykonał nastrojowe
utwory, m.in. Barkę, Santa Maria Madonna, Amazing Grace. Ponadto dwa
utwory muzyk zagrał na tzw. elektrycznym flecie (EWI) imitując dźwięk trąbki
i puzonu, a w jednym utworze zaprezentował się jako wokalista.
Artur Thomas będąc w Niemczech,
odkrył fletnię Pana, słuchając nagrań
Edwarda Simoniego, który stał się jego
mistrzem. Dzięki wytrwałości i pasji
opanował grę na tym trudnym instrumencie. Koncertuje od 1991 roku i jest
prekursorem profesjonalnej gry na fletni
Pana w Polsce.
Muzyka tego artysty trafia w gusta
słuchaczy w różnym wieku. Również
w naszej szkole został bardzo miło przyjęty i nagrodzony gromkimi brawami.
MŁODZIEŻOWY ZŁAZ PO ZIEMI KROŚNIEŃSKIEJ
17. października wyruszyliśmy poznawać walory turystyczno - przyrodnicze Czarnorzecko–Strzyżowskiego
Paku Krajobrazowego. Tym razem
uczestniczyliśmy w XLI Młodzieżowym Złazie po Ziemi Krośnieńskiej zorganizowanym przez Oddział PTTK w
Krośnie. Przeszliśmy pieszo trasę: Bonarówka – Czarny Dział (479 m
n.p.m.) – Węglówka.
Na trasie podziwialiśmy piękne krajobrazy, przyrodę w barwach jesiennych, a także zwiedziliśmy Cerkiew
p.w. Opieki Matki Boskiej w Bonarówce, Cerkiew w Węglówce, a także pomnik przyrody „Dąb POGANIN”. “Tradycyjnie na koniec rajdu odbyło się ogniNasza Wspólnota

33

sko z pieczeniem kiełbaski oraz zostały
przeprowadzone dwa konkursy. W konkursie ekologiczno – przyrodniczym I
miejsce ex aequo zdobyli Maciej Zabawski z kl. IVb i Maciej Ćwięka z kl.
VIa, natomiast w konkursie turystyczno-krajoznawczym III miejsce zajął Wiktor Czerwieński z kl. VIb.
„UROCZYŚCIE ŚLUBUJEMY”
„Dzień to ważny szalenie, dziś złożymy przyrzeczenie…” – tak śpiewały
pierwszaki w piątek 24 października
2014 r.. Tego dnia dyrektor szkoły pani
Małgorzata Jakubowicz pasowała na
uczniów Szkoły Podstawowej im. ks.
Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
czterdzieści czworo dzieci uczęszczających od września do klas pierwszych.
Zanim to jednak nastąpiło kandydaci na uczniów musieli zaprezentować
swoje umiejętności i wiadomości przed
zaproszonymi gośćmi: dyrekcją, nauczycielami, starszymi kolegami i rodzicami i udowodnić, że lubią się uczyć,
są pracowici, koleżeńscy i potrafią zachować się bezpiecznie. Wszystko poszło znakomicie. Pani dyrektor w swoim przemówieniu skierowanym do
dzieci podkreśliła, że z radością przyjmie je do grona uczniów. Dzieci w obecności sztandaru powtarzały słowa przyrzeczenia:
„ Ślubuję być dobrym Polakiem“dbać o dobre imię swojej klasy i
szkoły.“Będę się uczyć w szkole jak
kochać Ojczyznę,“jak dla niej pracować
kiedy urosnę.“Będę się starać być dobrym kolegą,“swym zachowaniem i nauką“sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.”
Na zakończenie uczniowie klas drugich przedstawili powitalny program
artystyczny przygotowany specjalnie na
tę uroczystość, a następnie wręczyli
młodszym kolegom kolorowe zakładki
do elementarza. “Dla pierwszaków to
był niesamowity dzień, bo oprócz zakładek, pamiątkowych dyplomów
otrzymali legitymacje szkolne i upominki
od rodziców. Przewodnicząca Rady
Rodziców pani Monika Kandefer wręczyła im słoniki na szczęście i życzyła
samych sukcesów w szkole.
NIETYPOWA LEKCJA PRZYRODY
24 października 2014 r. gościliśmy
w naszej szkole Grupę Zaelektryzowani, która dla chętnych uczniów przeprowadziła nietypową lekcję przyrody.
Lekcja miała formę spektaklu, w którym aktorzy - inspirujący podróżnik i ekscentryczny alchemik – naukowiec zabrali
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uczniów w podróż „Śladami wielkich odkryć”.
W trakcie spektaklu uczniowie aktywnie uczestniczyli w poznawaniu tajemnic przyrodniczych. Dowiedzieli się
m.in. na czym polega oddziaływanie
magnetyczne i elektryczne, jak działa
kompas, w czym rozpuszcza się styropian oraz byli świadkami niezwykłych
eksperymentów
chemicznych.
A wszystko wzbogacone było barwnymi opowieściami i magicznymi rekwizytami.
SPOTKANIE Z PISARKĄ JOANNĄ JAGIEŁŁO
Dnia 24 października 2014 roku
uczniowie klasy VIa brali udział w
warsztatach zorganizowanych przez
Gminną Bibliotekę w Iwoniczu „Jak
tworzyć bohatera i fabuły powieści”.
Warsztaty prowadziła pisarka Joanna
Jagiełło autorka książek dla dzieci „Oko
w oko z diplodokiem”, „Pamiętnik Czachy” i dla młodzieży „Kawa z kardamonem”, „Czekolada z chili”. Na zajęciach
uczniowie uczyli się jak tworzyć krótkie
formy inspirowane zdjęciem. Jak napisać opowiadanie: od inspiracji, poprzez
tworzenie wciągającej fabuły i bohatera. Najbardziej kreatywnie pracowali
tworząc krótkie formy poetyckie – limeryki.“Warsztaty te to wspaniałe ćwiczenia wyobraźni i umiejętności obserwacji. Pisanie w grupie pozwoliło dzielić się z innymi myślami i skojarzeniami,
a przede wszystkim to była wspaniała
wspólna zabawa.
JUBILEUSZ 600-LECIA MIEJSCOWOŚCI I 550-LECIA PARAFII
W październiku 2014 roku obchodzono w Iwoniczu dwa ważne jubileusze: 600-lecia miejscowości Iwonicz
i 550-lecia parafii pw. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. W obchody jubileuszowe aktywnie włączyła się również
nasza szkoła.
We Mszy św. 25 października 2014
r., którą koncelebrował ks. biskup Adam
Szal, uczestniczył poczet sztandarowy
szkoły. Następnie odbyło się uroczyste
spotkanie w Zespole Szkół w Iwoniczu,
w czasie którego wystąpił z odczytem nt.
historii parafii i kościoła ks. dr Zbigniew
Głowacki. Po nim uczniowie klas szóstych zaprezentowali przedstawienie
poświęcone ks. Antoniemu Podgórskiemu, który jest patronem szkoły. Recytowano również okolicznościowe wiersze dotyczące Iwonicza i patrona.
NIEDZIELNE POPOŁUDNIE
Z MIESZKAŃCAMI IWONICZA
W niedzielę 26 października 2014 r.

w Domu Ludowym w Iwoniczu odbyły się dwa przedstawienia w wykonaniu uczniów naszej szkoły, na które
zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Podopieczni siostry katechetki z klas
III-VI wystąpili z inscenizacją pt.:
„Świętość, to najpiękniejsza normalność”, w której przedstawili sceny z
życia Papieża Jana Pawła II. Druga
scenka była poświęcona Osobie Patrona szkoły ks. Antoniemu Podgórskiemu.
Występy uczniów spotkały się z bardzo życzliwym przyjęciem uczestników
spotkania, a Ksiądz Proboszcz Kazimierz Giera dziękując dzieciom wręczył
wszystkim słodkie upominki.
WYCIECZKA KLAS PIĄTYCH
DO TRZCINICY KOŁO JASŁA.
28 października 2014 r. uczniowie
klas piątych wraz z opiekunami udali
się do Skansenu Archeologicznego
„Karpacka Troja” w Trzcinicy koło Jasła.
Na początku naszej wycieczki udaliśmy się do pawilonu na lekcję muzealną
na temat „Troja – legenda i rzeczywistość”. W trakcie zajęć przedstawiona
została zarówno legenda homerycka, jak
i wyniki badań archeologicznych.“Następnie obejrzeliśmy ciekawy film opowiadający o przebiegu prac archeologicznych, ukazujący wykopaliska, a także fragmenty rekonstrukcji historycznej
przedstawiającej upadek grodu.
Kolejnym etapem zwiedzania skansenu była sala wystawowa, gdzie zwiedzającym zaprezentowana została historia osadnictwa w Trzcinicy. Uwagę
zwiedzających przyciągnęły naturalnej
wielkości postaci osadników przy pracy, sposoby pochówku w tamtejszych
czasach, także niezliczona ilość pamiątek świadczących o rozwoju cywilizacyjnym pierwszych kultur. Po opuszczeniu budynku skansenu obejrzeliśmy
chaty zamieszkiwane przez tamtejszą
ludność i rekonstrukcję wałów obronnych otaczających gród.
Na koniec z platformy widokowej
mogliśmy obejrzeć piękną panoramę
Karpackiej Troi i podziwiać walory krajobrazowe regionu. Wycieczka była ciekawą lekcją historii i na długo pozostanie w pamięci uczniów.
PSZCZOŁA - PRZYJACIELEM
CZŁOWIEKA
28 października trzyosobowa reprezentacja uczniów: Emilia Kandefer IVb,
Alda Skraqi IVa, Daria Chłap IVa wraz
z opiekunem - uczestniczyła w XV Sejmiku Ekologicznym w Węglówce.“Te-

matem tegorocznego sejmiku była pszczoła, jej rola i znaczenie w życiu człowieka.
Sejmik rozpoczął się od przedstawienia przygotowanego przez uczniów
Zespołu Szkół w Węglówce, następnie
przybyli uczniowie mogli zapoznać się
z pracą pszczelarzy, obejrzeć wystawę
pszczelarstwa oraz degustować miód.
Odbył się również konkurs na „Ekologiczny strój pszczoły”, reprezentacje
przybyłych szkół prezentowały przywiezione i wykonane przez siebie stroje, które oceniało jury, składające się z
zaproszonych gości: przedstawicieli
władz samorządowych powiatu krośnieńskiego oraz Nadleśnictwa Kołaczyce. Na koniec uczestnicy sejmiku
wysłuchali prelekcji na temat życia i roli
pszczół w naszym środowisku.
ZUCHY I HARCERZE UCZCILI
PAMIĘĆ ZMARŁYCH
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci”
Wisława Szymborska
29 października 2014 r. 4 Gromada
Zuchowa „Wesołe Pląsy” oraz harcerze z 10 Drużyny Harcerskiej „Leśna
Brać” wraz z opiekunami uczcili pamięć
tych, którzy odeszli. Zapalili znicze na
grobach zmarłych nauczycieli, na mogile patrona naszej szkoły ks. A. Podgórskiego i jego mamy oraz ks. Erazma
Skórnickiego. Znicze zapłonęły również
na Grobie Nieznanego Żołnierza - pamięć zmarłych uczczono także krótką
modlitwą.
„EDUKACJANAJTAŃSZĄ INWESTYCJĄ W OCHRONIE ŚRODOWISKA”
W środę 29.10.2014 r. klasy 4a i 4b
wraz z wychowawczyniami, korzystając z wyjątkowo pięknej, jesiennej pogody, wyjechały na zajęcia edukacyjne
do Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych w Dukli.
W budynku Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych zwiedziliśmy ekspozycję faunistyczną oraz etnograficzno – historyczną, obejrzeliśmy filmy o
tematyce przyrodniczej, a przede
wszystkim wysłuchaliśmy opowieści
przewodnika o ciekawych zjawiskach
występujących w przyrodzie i o jego
własnych przeżyciach.
Zwiedziliśmy również Kościół Parafialny p.w. św. Jana z Dukli. Potem
mieliśmy okazję obejrzeć eksponaty
przy Muzeum Historycznym w Dukli.
Podziwialiśmy czołgi, działa, samoloty
– wszystkie z okresu II wojny świato-

wej. Podziwialiśmy również XVIII–
wieczny pałac, siedzibę Muzeum Historycznego. Mieliśmy okazję zobaczyć
rzadko spotykane drzewo – miłorząb japoński i jego oryginalne liście oraz surmię zwyczajną i jej charakterystyczne
owoce - długie i cienkie strąki.
Wycieczka była bardzo pouczająca
i ciekawa. Uczniowie wrócili zadowoleni
i z niecierpliwością czekają na kolejną wyprawę.
RADOSNE OBCHODY ŚWIĘTA
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
3 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole zbiórka 10 Drużyny Harcerskiej „Leśna Brać” poświęcona obchodom Święta Niepodległości. Z tej okazji
harcerze ubrani na biało-czerwono wzięli
udział w licznych konkursach między
zastępami. Zabawa była świetna, każdy miał okazję wziąć udział w konkurencjach i wykazać się wiedzą o kraju.
Rundy dotyczyły wiadomości z historii
i geografii Polski, wiedzy o hymnie,
konkurencji plastycznych „Orzeł”
i „Polska gola, Polska gola, taka jest kibiców wola” oraz konkurencji muzycznej „Muzyczne zamieszanie”. Zbiórka z
okazji Dnia Niepodległości dobiegła końca po rozwiązaniu braterskiego kręgu.
To spotkanie harcerze na pewno
będą wspominać z uśmiechem na twarzach. Uświadomiło ono im, jak wielkie
mamy szczęście, że żyjemy w wolnym
kraju i nie musimy znosić trudów niewoli.
„JEMY ZDROWO KOLOROWO”
„DZIEŃ ZDROWEGO ŚNIADANIA” W KLASACH PIERWSZYCH
W środę 5 listopada 2014 r. w klasach pierwszych obchodziliśmy „Dzień
Zdrowego Śniadania”, aby zwrócić

uwagę na ważną rolę śniadania w diecie każdego ucznia. To jeden z elementów programu edukacyjnego Śniadanie
Daje Moc. Śniadanie to najważniejszy
posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają
energię do nauki, lepiej koncentrują się
podczas lekcji i mają siłę do zabawy.
Uczniowie wzięli udział w zajęciach
dotyczących zdrowego odżywiania, a
później razem z wychowawczyniami
przygotowali wspólne śniadanie obfitujące w zdrowe i smaczne produkty. Na
stołach królowały: zielona sałata, czerwone pomidory, rzodkiewki, pieczywo
wieloziarniste i wiele innych warzyw
i owoców. Do picia dzieci przyniosły
wodę i soki owocowe.
Podczas wspólnego śniadania kanapki szybko zniknęły z talerzy. Pierwszaki nie zapomniały również o poczęstowaniu zdrowym śniadaniem pani
dyrektor.
Akcja miała na celu promowanie
zasad prawidłowego żywienia oraz podkreślenie wagi śniadania w diecie
uczniów.
DZIEŃ POSTACI Z BAJEK
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE
Po raz pierwszy w naszej szkole obchodzony był Dzień Postaci z Bajek,
który przypada 5 listopada. Przez tydzień poprzedzający imprezę w szkolnej bibliotece dzieci tworzyły listę najbardziej znanych i lubianych postaci
z bajek. Najpopularniejsi okazali się bohaterowie współczesnych bajek telewizyjnych, choć pojawili się też kot w
butach i Kopciuszek.
We czwartek 6 listopada na specjalne przedstawienie w wykonaniu
uczniów z klasy IVA zostały zaproszone dzieci z zerówek. Przedstawienie
zatytułowane „Bajka o rybaku i złotej
Nasza Wspólnota
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dzieci w RPA. Zwróciła uwagę na
szczególne miejsca w tej części kontynentu m.in. Przylądek Dobrej Nadziei.
Przedstawiła charakterystyczne zwierzęta afrykańskie, w czasie prezentacji
uczniowie chętnie dzielili się swoimi
uwagami, spostrzeżeniami oraz wiadomościami. Nawiązując do zachowań
zwierząt, sposobu zdobywania przez nie
pożywienia - Podróżniczka przeprowadziła kilka zabaw ruchowych tj. Mamba, Złodzieje wielbłądów. Dzieci z dużym zapałem uczestniczyły w zabawach.
Na zakończenie spotkania uczniowie w
skupieniu wysłuchali baśni afrykańskiej.
rybce” zaprezentowane w szkolnej
świetlicy bardzo się podobało, o czym
świadczyły gromkie brawa. Później
przyszła pora na zagadki, z którymi „zerówkowicze” poradzili sobie znakomicie, słodkie upominki i wizytę w szkolnej bibliotece, gdzie można było oglądnąć wystawkę prac uczniów klasy IB,
prezentujących różne postaci z bajek.
Okazało się, że dzieci z zerówek doskonale znają baśnie i bajki. Niewątpliwie wpływ na to mają działania podej-

mowane przez panie wychowawczynie, które codziennie czytają dzieciom i
zawsze chętnie włączają się w akcje biblioteczne promujące czytanie.
JAK ŻYJĄ I BAWIĄ SIĘ DZIECI W AFRYCE
W piątek 7 listopada 2014 r. uczniów
klas III zaprosiła na spotkanie pani podróżnik Agnieszka Podolecka. Tematem
spotkania była Afryka. Pani Agnieszka
opowiadała jak żyją, bawią i uczą się

„POCIĄG DO WOLNOŚCI”
Rocznicę odzyskania Niepodległości
uczciliśmy w tym roku programem
„Pociąg do wolności”. “Uczniowie klasy VIa zaprosili uczestników spotkania
w podróż od stacji „Niewola”, poprzez
stacje „Powstania” i „I wojna światowa” do upragnionej stacji „Wolność”.
W tej drodze towarzyszyły nam wiersze i pieśni legionowe, „Warszawianka” oraz pięknie wykonane piosenki w
wykonaniu solistek: Kasi Such, Jagody
Smolińskiej i Pauliny Szelc.

AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Październik 2014
Poznając historię…
Rok 2014 obfituje wiele ważnych dla
historii Polski rocznic, jak np.: 100. rocznica wybuchu I wojny światowej, 75.
rocznica wybuchu II wojny światowej,
75. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego, 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto więc przypomnieć sobie te fakty oraz
poznać ich regionalny wymiar i charakter. Stąd 3 października spora grupa
uczniów naszej szkoły z klas IITMR/
TPS, IIITMR/TPS i członków Klubu
Historycznego im. AK, uczestniczyła w
seansie filmowym pt.„Miasto 44”.
Poruszający obraz powstania ukazany na ekranie utkwił głęboko w naszej pamięci. Sceny walki, śmierci, miłości i bezkompromisowości zrealizowane z dużym rozmachem i przy użyciu najnowszych technik komputerowych, ukazujące losy nastoletnich bohaterów, zapewne trafiły do dzisiejszego młodego odbiorcy. Głęboka cisza
panująca w pełnej sali kinowej jest tego
najlepszym dowodem. Po filmie młodzież zwiedziła wystawę „Losy Krosna
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i Krośnian w latach Wielkiej Wojny
1914-1918” w Muzeum Podkarpackim
oraz odwiedziła Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych w Krośnie.
Uroczystości przy pomniku Armii
Krajowej w Krośnie
„Nas nie stanie, lecz Ty nie zginiesz
Armio Krajowa” to słowa wyryte na
krośnieńskim pomniku przy ul Niepodległości. Dziesięć lat temu członkowie
Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej w Krośnie oraz władze miasta zadbali o godne uczenie członków
Polskiego Państwa Podziemnego, fundując obelisk poświęcony ich pamięci.
Walka z okupantem niemieckim i sowieckim, patriotyzm oraz „Bóg, honor
i Ojczyzna” to zasady, które przyświecały przedstawicielom tej organizacji.
Obecnie z każdym rokiem jest ich coraz mniej, ale etos AK trwa nadal, przekazywany młodemu pokoleniu, harcerzom i członkom szkolnych klubów historycznych. 9 października przedstawiciele naszej społeczności p. wicedyrektor Leszek Zajdel, p. Agnieszka Gościńska oraz uczennice klasy II Technikum Żywienia, uczestniczyli w mszy

świętej i złożyli kwiaty pod pomnikiem
Armii Krajowej w czasie obchodów 10.
rocznicy odsłonięcia obelisku. W Hołdzie Żołnierzom AK Inspektoratu „Podkarpacie”. Uroczystość zgromadziła
kombatantów, duchownych, władze
miasta oraz dyrektorów, nauczycieli
i młodzież szkół, w których działają Kluby Historyczne im. AK.
Wycieczka nad Jeziorka Duszatyńskie
Korzystając ze słonecznej, jesiennej
aury uczniowie kl. II TMR/TPS postanowili udać się na szlak turystyczny.
Ich wybór padł na malowniczą trasę z
Komańczy nad Jeziorka Duszatyńskie,
gdzie wyruszyli rankiem 7 października. Piękna pogoda i radosny nastrój
sprawiły, że nie straszne im były trudy
wędrówki, ostre wzniesienia czy błotniste odcinki. Po osiągnięciu celu wycieczki grupa zatrzymała się na krótki
odpoczynek nad brzegiem jeziora by
poznać historię tego miejsca oraz podziwiać jesienne krajobrazy.
W drodze powrotnej uczniowie zorganizowali wspólne ognisko. Przy gorących kiełbaskach jedni nieco narze-

kali na długość pokonanej trasy, ale inni
snuli już plany na kolejne wyprawy…
Wędrówki bieszczadzkie
Jesień błądzi w Bieszczadach
słowa w wierszach przekręca
o przymrozkach już gada
przed mijaniem na klęczkach…
Dla prawdziwych wędrowców niestraszne są wiatry, mgły i ranne wstawanie….
We czwartek 9 października, kiedy
większość jeszcze smacznie spała, grupa szkolnych miłośników gór wyruszyła podziwiać jesienne krajobrazy i zdobywać bieszczadzkie szczyty. Głównym celem wyprawy były połoniny
Małej i Dużej Rawki.
Mimo że prognozowano piękną pogodę, Bieszczady przywitały nas ciężkimi chmurami i mgłą, która szczelnie
otulała szczyty. Niezrażeni mocnymi
podmuchami wiatru i coraz gęstszą
mgłą ruszyliśmy z Przełęczy Wyżniańskiej zielonym szlakiem ku Małej Rawce, mijając po drodze urokliwą bacówkę i jej sympatycznych czworonożnych
mieszkańców. Podejście pod Małą
Rawkę okazało się dla niektórych bardzo wymagające, zasapani wszyscy
dzielnie dotarli na szczyt Małej (1227
m n.p.m.), a następnie Wielkiej Rawki (1307 m n.p.m.). Bardzo silny wiatr,
mgła i zimo próbowały nas zniechęcić
do dalszej wędrówki, ale my odważnie
ruszyliśmy wzdłuż granicy polskoukraińskiej na Kremenaros, na którym
stykają się granice Polski, Ukrainy i Słowacji. “
Nasz wysiłek został nagrodzony, mgły ustąpiły i mogliśmy podziwiać panoramę Bieszczadów, które
o tej porze roku są najpiękniejsze.
W drodze powrotnej do Iwonicza
odwiedziliśmy Komańczę, gdzie przy
odbudowanej cerkwi pod wezwaniem
Opieki Matki Bożej, wysłuchaliśmy opowieści naszego przewodnika pana Pawła Tysa o burzliwych dziejach całego
regionu.
Na koniec nie mogło zabraknąć
wspólnego ogniska i pieczenia kiełbasy. Zmęczeni, ale pełni wrażeń i dumni
z pokonywania własnych słabości wróciliśmy do domów.
XIV Dzień Papieski – „Świętymi
bądźcie”
Po raz kolejny Powiat Krośnieński, wspólnie z Gminnym Ośrodkiem
Kultury w Chorkówce, Forum Inicjatyw Społecznych ze Zręcina i Parafią
św. Stanisława Biskupa i Męczennika
w Zręcinie zorganizował obchody Dnia
Papieskiego.

Dzień ten, poprzedza Powiatowy
Konkurs Literacki o Św. Janie Pawle
II, do którego bardzo chętnie przystępuje młodzież naszej szkoły. Spośród
złożonych prac pisemnych z terenu
powiatu krośnieńskiego, jury konkursowe przyznało I miejsce dla naszej
uczennicy Beaty Łopatkiewicz z kl. III
TŻ, natomiast III miejsce dla Katarzyny Wirmańskiej, również z kl. III
TŻ.Wręczenie nagród odbyło się 12 października 2014r., podczas uroczystej
Mszy Świętej o godz.11.30, w kościele
parafialnym w Zręcinie.
Gratulujemy naszym laureatkom.
Powiatowe święto nauczycieli
i sportu w Zespole Szkół w Iwoniczu
W dniu 13 października 2014 r. w
naszej szkole zgodnie z wieloletnią tradycją odbyła się szczególna uroczystość:
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
oraz Powiatowe Sportowe Podsumowanie roku szkolnego 2013/2014.
W uroczystości wzięły udział władze powiatu krośnieńskiego na czele ze
Starostą Krośnieńskim panem Janem
Juszczakiem, nauczyciele i młodzież
szkolna, zaproszeni goście oraz reprezentacje trzech najlepszych szkół, które rywalizowały w zawodach szkolnych organizowanych w ramach
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady oraz Licealiady. Podobnie jak w latach poprzednich w sportowym podsumowaniu minionego roku szkolnego
w ramach Licealiady nasza szkoła zajęła I miejsce wyprzedzając MZSP Miejsce Piastowe i ZSGH Iwonicz-Zdrój.
Największe osiągnięcia uczniów
naszej szkoły w roku szkolnym 2013/
2014 przedstawiają się następująco:
6 miejsce w finale Ogólnopolskiej Licealiady w sztafecie 4x100 m dziewcząt,
srebrny medal w finale wojewódz-

kim Licealiady w sztafecie 4x100 m
dziewcząt,
srebrny medal Mirosława Pabisza w
finale wojewódzkim Licealiady w indywidualnych biegach przełajowych,
brązowy medal w finale wojewódzkim Licealiady w sztafecie 4x100 m
chłopców,
4 miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w piłce ręcznej chłopców,
4 miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w lidze lekkoatletycznej chłopców,
5 miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych chłopców,
5 miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w biegach rozstawnych chłopców (sztafeta szwedzka 100-200-300400 m),
7 miejsce w finale wojewódzkim Licealiady w badmintonie dziewcząt.
Łącznie uczniowie naszej szkoły
zdobyli 565 pkt. dla szkoły, gminy powiatu, co dało bardzo wysokie 8 miejsce w województwie na 166 sklasyfikowane szkoły.
Święto Edukacji to dobry czas do
uhonorowania wyróżniających się
uczniów ze szkół prowadzonych przez
Powiat Krośnieński, którzy w minionym
roku szkolnym wykazali się wysokimi
wynikami w nauce, sukcesach na olimpiadach, konkursach, turniejach lub
osiągnięciami sportowymi. Dyplomy
wraz gratulacjami wręczali: wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek.
19 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia powiatowe: Jan Gajda, Anita
Gutkowska , Kinga Kinel, Sabina Dąbek,
Dominika Rząsa, Aleksandra Bebło, Karol Urbański, Patryk Zima, Krystian Farbaniec, Patryk Gniady, Konrad Kijowski,
Karol Małek, Kamil Kędzior, Gabriela KoNasza Wspólnota
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nik, Grzegorz Kostycz, Jakub Malawski,
Gabriela Matyszczak, Agnieszka Sowula, Hubert Zaniewicz.
Całą uroczystość uświetnił montaż słowno-muzyczny przygotowany
przez uczniów z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z IwoniczaZdroju, pokaz aerobiku oraz poloneza
przygotowany przez uczniów z naszej
szkoły, a piosenkę Pt „Radość najpiękniejszych lat” zaprezentowała uczennica I klasy technikum żywienia z Zespołu Szkół w Iwoniczu Monika Konik. Na
zakończenie wystąpił zespół „50 plus”
z GOK z Chorkówki.
Dzień Edukacji Narodowej
Święto Edukacji Narodowej potocznie zwane Dniem Nauczyciela jest radosnym dniem nie tylko dla pedagogów, pracowników szkoły, ale również
dla uczniów beztrosko wyrażających
podziękowanie swoim nauczycielom za
trud włożony w ich edukację, wdzięczność wyrażoną zarówno gestem jak
i ciepłym słowem.
W uroczystej akademii z okazji Dnia
Nauczyciela, która miała miejsce 15
października 2014r. brała udział cała
społeczność szkoły. Przygotowany
przez uczniów klasy II TŻiUG/TAK pod
opieką wychowawcy Anny Korbeckiej
program artystyczny wprawił wszystkich obecnych w wesoły nastrój.
W imieniu uczniów Samorząd Szkolny na ręce Pana wicedyrektora Leszka
Zajdla złożył wszystkim nauczycielom
życzenia i podziękowania za trud pracy
pedagogicznej.
Dzień Edukacji Narodowej to tradycyjne święto polskiej oświaty. Z tej okazji również wychowankowie internatu
przygotowali krótki program artystyczny, nie zabrakło wierszy oraz piosenek
śpiewnych przy dźwiękach gitary. Miłym zakończeniem uroczystości było
wręczenie przez wychowanków kwiatów dla wychowawców w podziękowaniu za trud i zaangażowanie w pracy pedagogicznej. Serdeczne życzenia
dla wychowanków oraz wszystkich
wychowawców z okacji Dnia Edukacji Narodowej złożyła pani kierownik internatu Mariola Sowińska.
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Dlaczego warto kochać?
Żywcem do nieba
Moja siostra mówi, że jeśli karmelitanki nie idą żywcem do nieba, to już
chyba nikt do nieba nie idzie. A ja przyznaję jej rację, bo tak samo jak ona
ogarnia mnie wzruszenie i trochę się
boję. Dzieje się tak za każdym razem,
gdy odwiedzam ten klasztor: zawsze
wychodzę stamtąd z niezwykłym
uczuciem radości pomieszanym
z zawstydzeniem i chęcią bycia lepszym, bowiem łatwo i trudno jednocześnie wchodzi się do domu, którego mieszkańcy naprawdę poważnie
traktują Ewangelię.
Przyjechaliśmy tu z okazji uroczystości złotej rocznicy ślubów jednej
z kuzynek i przy wejściu do kościoła powitał nas ziąb rodem wprost z Syberii.
Spojrzeliśmy po sobie dygocąc
i pomyśleliśmy, że w tych szesnastowiecznych murach chłód musi gromadzi się z pokolenia na pokolenie i co roku
zyskiwa na jakości, jak dobre wino w
markowych piwnicach. Pomyślałem:
jak te zakonnice zaczną śpiewa, to zamiast głosu z ust wypada im będą sople
lodu. I przypomniałem sobie, jaką awanturę urządziliśmy wraz z sąsiadami w
naszym domu o zbyt późno w tym roku
włączone kaloryfery.
Za kratami domyślam się obecności dwudziestu jeden cieni, które
wkrótce zamienią się w słodkie głosy
- a nie żadne sople lodu - i które, chociaż nie są chórem mediolańskiej La
Scali, potrafią wyrażać radość.
Radość, to pierwsze ogromne zaskoczenie. Bawi mnie fakt, że gdy potem w homilii pozwalam sobie na jakiś
żarcik, schowane za kratami zakonnice śmieją się, podczas gdy moim
krewnym, zdrętwiałym w kościelnych
ławkach, wcale nie do śmiechu. By
może karmelitanki przywykły już do
tego zimna; by może ci, którzy są bardziej czyści, lepiej potrafią się śmiać.
Mówiąc o tych zakonnicach czuję się ogromnie zawstydzony. Komentuję ostatnią encyklikę papieża i widzę, że one rzeczywiście doświadczają tego, że żyjemy pod parasolem
miłosierdzia Bożego. To nieprawda, że
ludzie są zdani na swój los we wrogim świecie, ponieważ jest Ktoś, kto
nie tylko nas kocha, ale wyłącznie

kochaniu nas się poświęca. Mówię im,
że Bóg zabiega o naszą odpowiedź
miłości i że ta nasza miłość obiektywnie nie ma wielkiego znaczenia, ale
staje się najważniejsza na świecie
ponieważ pragnie jej Bóg. Mówię to
wszystko i czuję się zawstydzony tak,
jakbym dał jałmużnę królowi, jakbym
podarował słowa tym, które od lat już
traktują je serio i dosłownie.
Wiem na przykład, że te zakonnice poszczą przez siedem miesięcy w
roku - przy czym jest to post rozumiany dosłownie jako jeden tylko posiłek
dziennie i są to maleńkie posiłki dla
oszukania żołądka; wiem, jak wyglądają ich cele i że za jedyną pościel
w łóżkach służą koce ich własnej produkcji; wiem, że tutaj klauzura i posłuszeństwo rozumiane są rygorystycznie.
Ale wiem też, że wcale ich to nie
odczłowiecza ani nie pozbawia duszy.
Moja kuzynka wiedziała o wiele więcej o każdym członku rodziny niż ktokolwiek „ze świata”; śledziła nasze
życie jak gdyby stanowiło część jej
własnego, pomimo tego strasznego
zapomnienia, jakie my uprawiamy.
W swojej młodzieńczej osiemdziesiątej szóstej wiośnie życia kuzynka ma
do mnie prośbę: abym odprawił jej pogrzeb. „Możesz przyjechać wcześniej,
jeśli chcesz, ale koniecznie bądź na
moim pogrzebie”. Mówi to w sposób
najbardziej naturalny, wiedząc doskonale, że śmierć niczego nie kończy.
Wychodzę zastanawiając się, kto
jest szalony, po której stronie tych krat;
czy prawdziwe życie jest za nimi, czy
„w świecie”; czy możemy uważa się
za chrześcijan my, którzyśmy tak dobrze pogodzili ziąb betlejemskiego
żłóbka z centralnym ogrzewaniem, ubóstwo Kalwarii z akcjami w bankach,
brak poczucia bezpieczeństwa tego, kto
nie jest pewny, gdzie tej nocy złoży głowę, z naszymi kasami zapomogowymi
i polisami ubezpieczeniowymi.
Niektórzy mówią, że zakonnice
klauzurowe do niczego nie są przydatne, że z apostolskiego punktu widzenia ich życie jest martwe. Co za
bzdura! Przynajmniej jeśli o mnie chodzi, nie spotkałem kaznodziei, który
mógłby się z nimi równać.

