30 - lecie Kapłaństwa
ks. Kazimierza Giery
W czerwcu br. minęła kolejna ważna rocznica
w życiu proboszcza naszej parafii ks. Kazimierza
Giery, stąd 12 czerwca na Mszy św. modliliśmy
się w Jego intencji z okazji 30 - lecia Kapłaństwa.
Przed pięciu laty 26 czerwca 2011r. Ksiądz obchodził Srebrny Jubileusz również w naszym kościele
po jednorocznym pobycie w naszej parafii. Pisała
o tym Elżbieta Adamczyk w art. Naszej Wspólnoty
w 155 numerze, s.22. Z tego artykułu pozwalamy
sobie przypomnieć kilka wydarzeń biograficznych,
z którymi w dzień Jubileuszu zapoznał Ks. Prałat
Emil Midura proboszcz rodzinnej parafii Jubilata.
Przybliżając kapłańską drogę Jubilata mówił:
[...] Wiodła ona z Gogołowa poprzez lata seminaryjne w Przemyślu, po pierwszą placówkę
w Besku, skąd po dwóch latach przybył do Krosna. W parafii św. Piotra i Jana z Dukli jako
wikariusz posługiwał przez sześć lat, a kolejne
dwa lata w Sanoku. Przez czternaście lat był proboszczem w Jaćmierzu, a w 2010 r. rozpoczął iwonicki okres jako proboszcz parafii i równocześnie
dziekan dekanatu rymanowskiego.
Tu dodamy, że ksiądz znając język migowy, którego uczył się w seminarium, z powodzeniem prowadził duszpasterstwo głuchoniemych najpierw
w rejonie Krosna, następnie Sanoka, w tym także
w Jaćmierzu. Polski Związek Głuchoniemych uhonorował Księdza Złotym Krzyżem Zasługi.
Uroczysta Msza św. miała charakter dziękczynny. Pomimo akcentu skromności, czego sobie
życzył Jubilat, było dużo kwiatów i serdecznych
życzeń, które były odbiciem prawdziwych uczuć
wszystkich obecnych w kościele.
Również obecnie prosimy Czcigodnego Księdza Proboszcza o przyjęcie życzeń, które spośród
wielu powtarzamy za p. Janiną Gadzała, a do których przyłącza się cała społeczność parafialna,
w tym także Redakcja NW.
Czcigodny Ksiądz Kazimierz Giera,
Proboszcz Parafii p.w. Wszystkich Świętych
w Iwoniczu
Drogi Jubilacie!
Z okazji zacnego Jubileuszu 30 - lecia święceń
kapłańskich pragnę życzyć pełnej radości
z każdego dnia kapłańskiej posługi, Bożego
Błogosławieństwa, Mocy Ducha Świętego
i opieki Matki Bożej na kolejne owocne lata
duszpasterskiej pracy.
Stanisław Kenar

45 - lecie Kapłaństwa
ks. Zbigniewa Głowackiego
Z okazji tak doniosłego jubileuszu Redakcja
„Naszej Wspólnoty” postanowiła przybliżyć parafianom i czytelnikom sylwetkę ks. dra Zbigniewa Głowackiego.
Ks. Zbigniew Głowacki urodził się 9 stycznia 1946 roku
w Iwoniczu jako syn Jana i Marii Krupa. Chrzest Święty przyjął
w parafii pw. Wszystkich Świętych. W latach 1953-1960 uczęszczał do miejscowej Szkoły Powszechnej, natomiast egzamin dojrzałości złożył w iwonickim Liceum Ogólnokształcącym w 1964
roku. Bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu. Za swego ojca duchownego uważa świątobliwego proboszcza Iwonicza, ks. Erazma Skórnickiego. Studia
seminaryjne rozpoczął należąc do ostatniego rocznika przyjmowanego w szeregi kleryckie przez ks. biskupa Franciszka Bardę.
Przerwała je obowiązkowa służba w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1965-1967. Kandydat na kapłana został przydzielony do saperskiego pułku pontonowego, a następnie do batalionu ratownictwa terenowego w Brzegu nad Odrą. Służba wojskowa przedłużyła o rok pobyt w seminarium, stąd święcenia kapłańskie otrzymał 5 czerwca 1971 roku w kościele parafialnym
w Jasionowie z rąk ks. biskupa Jakiela.
Posługę kapłańską rozpoczął jako wikariusz. I tak w latach
1971-1982 pracował w Domaradzu, Zarszynie, w jarosławskiej
Kolegiacie, Łańcucie i krośnieńskiej Farze. Pracę katechetyczną
prowadził w szkołach podstawowych, zawodowych i średnich.
Początkowo lekcje religii odbywały się w salkach katechetycznych, później również w budynkach szkolnych.
W latach 1974-1977 odbył studia na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uzyskał tam
magisterium. Temat pracy to Biskupi pomocniczy w propozycjach na Sobór Watykański II. W latach 1977-1978 z powodzeniem podejmował kurialne obowiązki notariusza. Podejmowane
obowiązki i rozwój naukowy wymagały znajomości języka łacińskiego, włoskiego i rosyjskiego.
W 1982 roku objął probostwo w Bolestraszycach, gdzie pracował ofiarnie do 1995 roku. Od samego początku praktykował
Czcigodny, Drogi Księże
Jubilacie Zbigniewie!
Proszę przyjąć gorące życzenia
z okazji 45 - lecia święceń kapłańskich,
spełnienia ambitnych planów
życiowych. Oby Twój związek z rodzinną
parafią był nadal
tak owocny i obfitował
w kolejne publikacje.
Niech Duch Święty
obdarza światłem,
a Matka Boża niech ma Cię w opiece
i wspiera na dalsze lata służby Bogu i ludziom.
Stanisław Kenar
Nasza Wspólnota
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odwiedziny chorych w pierwsze piątki
miesiąca. U niektórych odprawiał okazyjnie Mszę Świętą przy łóżku. Wprowadził w parafii Nieustającą Nowennę
do Najświętszej Maryi Panny Pani
Zwycięskiej sprawowaną w każdą
środę. W pierwsze niedziele miesiąca
natomiast Nabożeństwo Fatimskie.
W czasach Jego kierowania parafią zrodziła się tradycja jesiennych
pielgrzymek autokarowych na Jasną
Górę. Podtrzymał również pielgrzymowanie na Kalwarię Pacławską.
Dynamicznie pod względem religijnym i wychowawczym działała młodzieżowa grupa teatralna, istniał również krąg młodzieży oazowej. Oprócz
pracy duszpasterskiej podejmował
również szereg działań materialnych,
jak choćby remont plebanii, „nielegalna” budowa domu parafialnego, doprowadzenie mediów grzewczych
i energetycznych w obiektach parafialnych i uporządkowanie obejścia
kościelnego. Dzięki ofiarności parafian doprowadził do remontu tzw. Kościółka na Zamku na terenie miejscowego arboretum. W roku 1995 parafia Bolestraszyce, po wcześniejszym
uzyskaniu osobowości prawnej i przejęciu mienia po kościelnej jednostce
grekokatolickiej, uzyskała komplet
dokumentów, w tym plany pozwalające na rozpoczęcie budowy nowego
kościoła. Społeczny Komitet Budowy
Świątyni zaczął pomyślnie zbierać
potrzebne fundusze.
Obowiązki proboszcza nie przeszkodziły ks. Głowackiemu rozwijać
się naukowo. W roku 1983 obronił
pracę doktorską, której temat brzmiał:
Kapituła kolegiacka w Jarosławiu
1523-1800. Po obronie, księdzu doktorowi zlecona została praca w przemyskim Sądzie Biskupim na stanowisku obrońcy węzła małżeńskiego.
Obowiązki te pełnił do roku 1997.
W latach 1992-1996 ks. Zbigniew
Głowacki miał zlecone wykłady z prawa małżeńskiego na V roku w przemyskim seminarium duchownym,
a w trakcie trwania Synodu Archidiecezji Przemyskiej (1995-2000) był
członkiem Komisji Głównej i Przewodniczącym III Komisji (Nauczycielskie zadania Kościoła). W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2005
roku bieżącej kadencji arcybiskup
Metropolita Przemyski Józef Michalik mianował ks. Zbigniewa Gło-
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wackiego Promotorem Sprawiedliwości w Sądzie Metropolitalnym w Przemyślu na okres nowej, pięcioletniej kadencji od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2010 roku. Dnia 13 kwietnia 2006
roku nastąpiła nominacja, a cztery miesiące później instalacja ks. Głowackiego na kanonika gremialnego. Był wicedziekanem dekanatu Przemyśl II. Został odznaczony E.C. (Expositorii Canonicalis) - kanonicy z tą godnością
noszą purpurowe podbicie komży oraz
pompon purpurowy w birecie, a także
R.M. (Rochettum et Mantolettum) – kanonik posiadający przywilej noszenia
rokiety (z jęz. wł. komża biskupia)
i mantoletu (z jęz. wł. strój bez rękawów sięgający kolan, zakładany na
komżę i rokietę przez biskupów, prałatów i kanoników).
Na przełomie 1995 i 1996 roku ks.
Głowacki przeniósł się z Bolestraszyc
do Ośrodka Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej im. Sługi Bożej
Anny Jenke w Jarosławiu.
Od 1 stycznia 1997 roku zgłosił
się na kapelana Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła
II w Krośnie, gdzie organizował zręby szpitalnego duszpasterstwa w nowowybudowanych obiektach szpitalnych. Posługuje tam do dnia dzisiejszego, udzielając chorym sakramen-

tów, sprawując codzienne Msze Święte, okolicznościowe nabożeństwa
(wielkopostne, majowe, czerwcowe,
różańcowe) i religijną oprawę wszystkich ważnych dla społeczności krośnieńskiego szpitala uroczystości.
Z wielką ofiarnością opiekuje się szpitalną kaplicą, dbając o jej wyposażenie, schludny wygląd i świeże kwiaty.
Obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej, Jezusa Miłosiernego i Świętego
Jana Pawła II odbierają cześć od pacjentów i wszystkich gości odwiedzających szpitalną kaplicę.
Ks. Zbigniew Głowacki wygłosił
kilkadziesiąt serii rekolekcji (36 serii
do 2010 roku), opublikował ponad
200 artykułów z zakresu prawa kościelnego, lokalnej historii Kościoła
i duszpasterstwa. Drukował w „Kronice Archidiecezji Przemyskiej”,
w „Roczniku Iwonicz-Zdrój”,
w „Echu Gminy Iwonicz-Zdrój”, parafialnej „Naszej Wspólnocie” oraz
w „Niedzieli”, gdzie dwukrotnie został nagrodzony przez Redaktora Naczelnego medalem Mater Verbi. Godna najwyższego uznania pozostaje
praca ks. Głowackiego na rzecz
utrwalania i popularyzowania wiedzy
o Kościele, ziemi podkarpackiej,
w szczególności o Iwoniczu, tutejszej
parafii i życiu mieszkańców.

Do najważniejszych opracowań książkowych naszego iwonickiego Rodaka należą:
1. Ustawodawstwo Biskupa Przemyskiego Ignacego Tokarczuka w latach
1965-1992, Przemyśl 1992.
2. Przewodnik historyczny po wzgórzu św. Mikołaja w Jarosławiu, Jarosław 1997.
3. Mundur i sutanna (praca zbiorowa), Kraków 1998.
4. Iwonicz – Nasze korzenie, Krosno 2002.
5. Strzępy historii Podkarpacia, Krosno 2003.
6. Kapituła Kolegiacka w Jarosławiu 1523-1800, Przemyśl 2004.
7. Ks. Jan Rąb (1919-1989) pierwszy proboszcz Iwonicza-zdroju, (red.),
Iwonicz-Zdrój 2004.
8. Ks. Erazm Skórnicki (1906-1971) proboszcz Iwonicza, Krosno 2004.
9. Strzępy historii nie tylko Podkarpacia, Krosno 2006.
10. Iwonicz – Nasze korzenie cz. II, Krosno 2009.
11. Duszpasterska obecność w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im.
Jana Pawła II w Krośnie, Krosno 2009.
12. Krośnieńska Kapituła Kolegiacka 2005-2010, Krosno 2010.
13. Okruchy historii Iwonicza, Krosno 2011.
14. Śladami świętych w iwonickim kościele. Nie tylko przewodnik, Iwonicz 2013
15. Strzępy historii Podkarpacia. Wydanie poszerzone, Krosno 2013.
16. Ks. Erazm Franciszek Skórnicki. Wiersze wybrane. W Karpatach –
powieść z początków wieku XX wierszem, wybór i opracowanie ks. Zbigniew Głowacki, Kazimierz Szajna, Krosno 2014.
17. Iwonicz. Czas przeszły i teraźniejszy, Iwonicz 2014.
18. Świątynie Krosna, Krosno 2015.

Zaczęło się w Rzymie
w Niedzielę Palmową 1984 roku...
Mimo że pierwsze Światowe Dni Młodzieży odbyły się w 1985 roku, ich geneza sięga wiosny roku 1984.
W tym czasie Kościół katolicki kończył obchody Jubileuszowego Roku Odkupienia. W Niedzielę Palmową papież Jan Paweł II podczas spotkania z wiernymi wyraził wolę, aby następny, 1985 rok został ustanowiony
Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, a w każdą następną Niedzielę Palmową obchodzono Światowy Dzień
Młodzieży.
diów. W licznych relacjach telewizyjnych i na zdjęciach z uroczystości
w Watykanie oraz podróży apostolskich zawsze i wszędzie widać było
Jana Pawła II otoczonego tłumami
młodzieży. Podobnie jest z jego następcami, Benedyktem XVI i Franciszkiem.

Tak zaczęła się historia Światowych Dni Młodzieży, które cyklicznie odbywają się już od ponad trzydziestu lat. Pomysł świętego Jana
Pawła II realizuje już trzeci papież.
Jan Paweł II przewodniczył pierwszym dziewięciu edycjom, organizowanym w: Rzymie (1985), Buenos
Aires (1987), Santiago de Compostela
(1989), Częstochowie (1991), Denver
(1993), Manili (1995), Paryżu
(1997), ponownie w Rzymie (2000)
i Toronto (2002). Po jego śmierci
Benedykt XVI przewodniczył kolejnym trzem edycjom: w Kolonii
(2005), Sydney (2008) i Madrycie
(2011). Papież Franciszek w 2013
roku przewodniczył Światowym
Dniom Młodzieży w Rio de Janeiro.
Zgłaszając swój akces w 2015 roku,
był pierwszą osobą, która wyraziła
chęć uczestnictwa w Światowych
Dniach Młodzieży w Krakowie
w 2016 roku. Ojciec Święty został zarejestrowany przez organizatorów na
liście uczestników pod numerem jeden.
Jan Paweł II przez dwadzieścia
osiem lat swego pontyfikatu zmienił
oblicze urzędu papieża i państwa watykańskiego. Zamknięty dotąd obszar
za Spiżową Bramą otworzył dla me-

Światowy Dzień Młodzieży szybko przekształcił się w globalne Światowe Dni Młodzieży
Najpierw młodzi przez lata słuchali Jana Pawła II.
Idea organizacji Światowych Dni
Młodzieży sprawiła, że już każdy
papież będzie pielgrzymował po świecie. Przewodniczenie Światowym
Dniom Młodzieży zawsze stanowi dla
papieża główny cel podróży apostolskiej do kraju gospodarza. Jan Paweł
II odbył sto cztery pielgrzymki, z czego siedem było związanych ze Światowymi Dniami Młodzieży (dwa razy,
w latach jubileuszowych, gościł młodych u siebie w Rzymie). Benedykt
XVI odbył dwadzieścia cztery pielgrzymki, z czego trzy były związane
ze Światowymi Dniami Młodzieży.
A papież Franciszek już odbył jede-

naście pielgrzymek i nie zwalnia tempa, bo w 2016 roku oprócz wizyty
w Polsce planuje podróże do Meksyku (luty) oraz Argentyny, Chile i Urugwaju (czerwiec).
...i trwa do dziś
Światowe Dni Młodzieży biją rekordy popularności i frekwencji. Do tej
pory uczestniczyło w nich łącznie ponad siedemnaście milionów osób. A Jan
Paweł II w Manili w 1995 roku wraz z
prawie pięcioma milionami młodych
pobił rekord zgromadzenia ludzi w jednym miejscu w jednym czasie.

Organizacja
Światowych Dni Młodzieży
Od 2013 roku w organizację tak wielkiej imprezy zaangażowało się
wiele tysięcy osób. Począwszy od środowisk kościelnych, poprzez władze państwowe i samorządowe, wojsko, straż pożarną, służby medyczne, po dziesiątki tysięcy wolontariuszy. Pracują oni nie tylko w Krakowie, ale również w wielu miejscowościach i we wszystkich diecezjach.
Cały czas pracują też osoby mianowane ambasadorami Światowych Dni
Młodzieży. Są wśród nich znani Polacy wywodzący się z duchowieństwa,
świata kultury i sztuki, mediów oraz sportowcy.
Nasza Wspólnota
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Światowe
Dni Młodzieży - hymn
Specjalnie na Światowe Dni Młodzieży 2016 powstał hymn zatytułowany Błogosławieni miłosierni. Autorem muzyki i
słów do utworu jest Jakub Blycharz.

Gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, jak każe wieloletnia tradycja, jest biskup
diecezji, w której się one odbywają. W przypadku archidiecezji krakowskiej jest nim kardynał Stanisław Dziwisz, najbliższy współpracownik Jana Pawła II. Pełnił on od 1966
roku funkcję osobistego sekretarza najpierw
biskupa Karola Wojtyły, następnie kardynała i papieża.
Spodziewając się ogromnego zainteresowania głównymi uroczystościami Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się
w sobotę 30 i niedzielę 31 lipca, komitet
organizacyjny na ich miejsce wybrał
ogromny teren w Brzegach, leżących obecnie na styku Krakowa i Wieliczki. Po raz
pierwszy tak ważne i masowe wydarzenie
religijne nie odbędzie się na krakowskich
Błoniach, które - jak pokazała historia spotkań z Janem Pawłem II - mogą pomieścić
„tylko" dwa i pół miliona osób.

Harmonogram Światowych Dni Młodzieży
Oficjalnie Światowe Dni Młodzieży rozpoczną się wieczorem 27 lipca
Mszą Świętą, która będzie główną częścią ceremonii otwarcia spotkania. Przewodniczył jej będzie metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Miejscem uroczystości będą krakowskie Błonia. Jednak
już od poniedziałku 26 lipca przybyłe do Krakowa osoby będą uważane
za uczestników Światowych Dni Młodzieży.
We wtorek 27 lipca zacznie działać Centrum Powołaniowe i rozpocznie się Festiwal Młodych. Oba projekty potrwają do piątku 29 lipca do godzin popołudniowych.
Od środy 28 lipca do piątku 29 lipca do godzin popołudniowych
będą w wielu miejscach i wielu językach wygłaszane katechezy. Ich głosicielami będą biskupi przybyli do Krakowa z różnych części świata.
W czwartek 28 lipca w godzinach wieczornych na krakowskich
Błoniach odbędzie się uroczystość powitania papieża Franciszka.
W piątek 29 lipca wieczorem zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, której będzie przewodniczył
Od sobotniego ranka 30 lipca będzie trwała pielgrzymka do Brzegów, na miejsce głównej uroczystości Światowych Dni Młodzieży.
A wieczorem rozpocznie się tu czuwanie uczestników z papieżem Franciszkiem.
31 lipca w Brzegach zostanie odprawiona Msza Posłania, zamykająca Światowe Dni Młodzieży, i odbędzie się spotkanie papieża Franciszka z wolontariuszami.
Powyższy harmonogram zawiera zestawienie głównych uroczystości i orientacyjny czas ich rozpoczęcia. Program imprez towarzyszących jest bardzo rozbudowany i dostosowany do potrzeb kulturowych
i językowych wszystkich uczestników.

HYMN
Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pomoc,
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.
Kiedy zbłądzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł,
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Pan Syna krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał,
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch,
Niech to widzi świat.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
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Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski Panu złóż
I ufaj bo zmartwychwstał
I wciąż żyje Pan, twój Bóg.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /x2

Symbole Światowych Dni Młodzieży
KRZYŻ
Światowych Dni Młodzieży
Historia najbardziej znanego
współcześnie krzyża, symbolu Światowych Dni Młodzieży, sięga wiosny
1983 roku. 13 marca tegoż roku papież Jan Paweł II został zaproszony
na uroczystość otwarcia i poświęcenia rzymskiego Centrum Młodzieżowego San Lorenzo. Przemawiając
w tym dniu, Ojciec Święty zwrócił się
do młodych następującymi słowami:
Centrum staje się w ten sposób siłą
rzeczy miejscem, w którym ma królować Krzyż. Dokąd pójść w tym świecie, z grzechem i winą, bez Krzyża?
Krzyż bierze na siebie całą nędzę świata, która rodzi się z grzechu. On objawia się jako znak łaski. Przyjmuje
naszą solidarność i zachęca do ofiary
za innych. Także w krzyżu cierpiących
i w naszym własnym krzyżu rozpoznajemy narzędzie Odkupienia, bramę
Zmartwychwstania. Bowiem właśnie
na krzyżu Pan pokonał grzech i śmierć.
Kilka dni później, 25 marca
w Watykanie, odbyła się uroczystość
otwarcia Jubileuszowego Roku Odkupienia. W procesji, której przewodniczył Jan Paweł II, uczestniczyła
również młodzież ze wspomnianego
centrum. Przybyła, niosąc drewniany
krzyż o wymiarach 3,8 x 1,75 m. Po
otwarciu Drzwi Świętych pierwszy
przeszedł przez nie Jan Paweł II, a tuż

za nim młodzi niosący krzyż. Następnie krzyż został ustawiony w Bazylice
Świętego Piotra i był eksponowany
przez cały Rok Jubileuszowy.
22 kwietnia 1984 roku odbyła się
uroczystość zakończenia Jubileuszowego Roku Odkupienia. Po zamknięciu Drzwi Świętych Jan Paweł II przekazał krzyż ponownie grupie młodzieży i powiedział:
Umiłowani młodzi, u kresu Roku
Świętego powierzam wam znak tego
Roku Jubileuszowego: Krzyż Chrystusa. Ponieście go na cały świat jako znak
miłości, którą Pan Jezus umiłował ludzkość, i głoście wszystkim, że tylko
w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.
Na krzyżu umieszczono przetłumaczone na kilka języków przesłanie Jana
Pawła II: Ponieście go na cały świat jako
znak miłości, którą Pan Jezus umiłował
ludzkość, i głoście wszystkim, że tylko
w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest ratunek i odkupienie.
Przyniesiono go na pierwsze Światowe Dni Młodzieży w 1985 roku. Od
tego czasu jest on na zakończenie dni
przekazywany kolejnym organizatorom
i od trzydziestu lat przemierza cały świat.
IKONA
Światowych Dni Młodzieży
Drugim symbolem Światowych
Dni Młodzieży jest kopia obrazu

Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego z Bazyliki Santa Maria Maggiore. Obraz został namalowany
w XII wieku w stylu bizantyjskim.
Przedstawia wizerunek Matki Bożej
Śnieżnej z dzieciątkiem Jezus.
Zachowane przekazy informują,
że latem 352 roku rzymskiemu patrycjuszowi o imieniu Jan objawiła się
Maryja. Przepowiedziała mu, że niedługo zostanie ojcem długo oczekiwanego dziecka. W zamian miał ufundować kościół w miejscu, gdzie zobaczy śnieg. Śnieg w Rzymie to rzadkość, a w lecie to wręcz coś niemożliwego. Jednak 5 sierpnia 352 roku
śnieg pokrył wzgórze Eskwilin, tam
więc wzniesiono świątynię.
Od XIV wieku obraz otaczany jest
kultem i uważany za cudowny. Mieszkańcy Rzymu modlili się przed nim
w ciężkich chwilach i w okresach klęsk
żywiołowych. Często przemierzali
z nim ulice miasta w uroczystych procesjach. W XVI wieku kult Matki
Bożej Śnieżnej rozpowszechnił na cały
świat papież Pius VI. Matka Boża
Śnieżna jest patronką kobiet oczekujących poczęcia, ludzi dotkniętych chorobami oczu, sportowców i turystów.
Kopia cudownego obrazu towarzyszy uczestnikom Światowych
Dni Młodzieży od 2000 roku i od
tego czasu razem z krzyżem przemierza świat.

Krzyż Światowych Dni Młodzieży w Centrum Młodzieży San
Lorenzo w Rzymie

Matka Boża Ocalenie Ludu
Rzymskiego

Wnętrze Bazyliki Santa Maria
Maggiore w Rzymie
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CHCĘ UWIERZYĆ
Co młodzi ludzie myślą o wierze?
Według różnych badań procent młodych ludzi, którzy przestali chodzić do kościoła, waha się od 60 do 70.
Nie brzmi to optymistycznie. Niektóre z przyczyn podawanych ankieterom mają charakter demograficzny, na
przykład znalezienie pracy z dala od domu czy poślubienie osoby niewierzącej, niepraktykującej lub innego
wyznania. Jednak dopiero przyczyny, jakie moglibyśmy określić mianem wewnętrznych, rzucają światło na
rzeczywiste kwestie nurtujące młodych ludzi.
Niektórzy z nich podawali, że przestali chodzić do kościoła, gdyż parafianie, nie wyłączając proboszcza, stali się
zbyt zaangażowani politycznie. Inną istotną przeszkodą dla młodych ludzi było to, co nazywali nieustanną krytyką
i odrzuceniem ich kultury. Według jednej z ankiet 25 procent respondentów było przekonanych, że Kościół ma
w pogardzie muzykę, filmy i technologie charakterystyczne dla ich pokolenia.
Wreszcie wielu młodych odstrasza fakt, że ich zdaniem pasterze Kościoła nie są dość tolerancyjni wobec ich
sposobu życia. Młodzi sprzeciwiają się podporządkowaniu się nauczaniu Kościoła zarówno w dziedzinie moralności,
jak i praktyk religijnych. Narzekają, że zamiast uznać „wielość dróg” prowadzących do szczęśliwego życia, Kościół
wciąż próbuje narzucić światu swoją własną drogę.
Chociaż wielu członków Kościoła jest zdania, że exodus młodych jest zwyczajną fazą rozwojową, która przejdzie
im z wiekiem, badania prowadzą do innego wniosku - wielu z tych, którzy odchodzą, już nie powróci. Oczywiście
oceny te niekoniecznie muszą być słuszne. Wskazują one jednak, że jeśli chcemy dotrzeć do młodych ludzi i pomóc im
w zachowaniu wiary, musimy spróbować zrozumieć ich sposób myślenia.
MODERNIZM
A POSTMODERNIZM
Wszyscy wiemy, że praktyczną
niemożliwością jest zaliczenie wszystkich młodych ludzi do tej samej kategorii. Jest zbyt wiele zmiennych,
a sytuacja każdego jest na swój sposób wyjątkowa. Warto jednak przyjrzeć się jednej z różnic w pojmowaniu świata przez starsze i młodsze pokolenie. Podczas gdy starsi reprezentują w większości modernistyczne widzenie rzeczywistości, wielu młodych
myśli już bardziej na sposób „postmodernistyczny”.
Przez mniej więcej trzy stulecia,
aż po lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte XX wieku, modernizm był dominującym nurtem myślowym. Zapo-
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czątkowany w okresie renesansu,
umocnił się w czasach rewolucji francuskiej, a następnie rewolucji przemysłowej i ery nowoczesnych wynalazków. Modernizm wiąże się ściśle
z określeniem „wiek rozumu”. Zasadniczą rolę odgrywają w modernizmie
analiza naukowa, prawda absolutna
oraz wartość autorytetu. W dziedzinie
chrześcijaństwa modernizm podkreśla
znaczenie teologii systematycznej, która w sposób metodyczny, krok po kroku, omawia zasady wiary, a także apologetyki, która koncentruje się na wyjaśnianiu i obronie prawd wiary.
Postmodernizm jest pod wieloma
względami odrzuceniem poglądów
modernistycznych. Zamiast skupiać
się na niezmiennych prawdach, post-

modernizm koncentruje się na efektach. Bierze rzeczy takimi, jakimi są
obecnie. Dlatego ludzie o nastawieniu postmodernistycznym, patrząc na
postępujące zniszczenie środowiska
naturalnego, na stulecie naznaczone
wojnami i konfliktami oraz na nędzę
i głód w tak wielu częściach świata,
podważają poczucie bezpieczeństwa,
jakie wydawał się nieść modernizm.
Stawiają pytanie: „Jaką wartość mają
niezmienne prawdy, skoro na świecie
jest tyle zła i nieszczęść?”.
KRUSZĄCE SIĘ
FUNDAMENTY?
Charakterystyczna dla postmodernizmu jest także podejrzliwość w stosunku do tradycyjnych autorytetów.
Młodzi ludzie wychowali się w cieniu
szokujących wiadomości o skandalach
seksualnych w naszym umiłowanym
Kościele i próbach ich tuszowania.
Internet wciąż donosi o malwersacjach
i skandalach, w które uwikłane są osobistości z pierwszych stron gazet - prezydenci, premierzy i inni przywódcy
światowi. Widzą, jak wiele tradycyjnych instytucji czy partii politycznych
praktycznie załamuje się pod ciężarem
korupcji i nieetycznych praktyk.
Z kolei na poziomie życia osobistego zbyt często okazuje się, że młodzi ludzie muszą liczyć na siebie w
większym stopniu niż ich przodkowie
- i to od wcześniejszych lat. Rozpad

życia rodzinnego i brak oparcia w społeczności lokalnej nie sprzyja poczuciu zakorzenienia i bezpieczeństwa.
Nic nie jest stałe ani wiarygodne; nic
nie jest całkowicie godne zaufania.
Trudno się więc dziwić, że wielu
młodych ludzi doświadcza zagubienia, samotności, pustki i bezsensu.
Poczucie braku wsparcia ze strony
rodziców, władz i przewodników duchowych prowadzi wielu młodych do
sceptycyzmu. Trudniej jest im uwierzyć w coś lub postępować w określony sposób tylko dlatego, że tak
wierzyli czy postępowali ich przodkowie. Trudno jest im wypracować
własny zbiór poglądów i zasad, a następnie kierować się nimi w życiu.
CHCĘ UWIERZYĆ
Postmodernistyczna mentalność
sprawia, że wielu młodych nie odczuwa potrzeby powrotu do podstawowych wartości. Kwestionują prawdę
absolutną. Wszystko, łącznie z drogą
do Boga, postrzegają jako względne.
Moralność nie jest już oparta na Piśmie Świętym, lecz na osobistej interpretacji tego, co jest dobre, a co złe.
Podstawową cnotą jest tolerancja. Skoro nie ma jedynej słusznej drogi, naturalną koleją rzeczy jest akceptacja tego,
że ludzie mogą mieć różne poglądy. Na
przykład seks przedmałżeński jest równie uprawniony jak nauka Kościoła
o czystości. Msza niedzielna jest nieobowiązująca, gdyż można być człowiekiem „duchowym” bez chodzenia
do kościoła. Skrucha i nawrócenie są
zbędne, gdyż pojęcie grzechu praktycznie nie istnieje.
Zamiast więc doceniać wartość
Credo i poszczególnych prawd wiary, młodzi ludzie podkreślają wagę
osobistego doświadczenia i własnej
drogi życia. Nie chcą, by mówiono
im, jak mają myśleć i w jaki sposób
mają postępować. Cenią sobie natomiast odkrycia dokonywane osobiście
na swojej własnej drodze.
W Stanach Zjednoczonych powrócił w tym roku na ekrany popularny
serial telewizyjny Z Archiwum X, który ukazuje różnice pomiędzy mentalnością modernistyczną a postmodernistyczną. Kontrast ten uwidoczniony jest przez dwie główne postaci,
Danę Scully i Foxa Muldera. Agentka FBI Dana Scully, reprezentująca
myślenie modernistyczne, podchodzi

do swojej pracy w sposób usystematyzowany. Buduje przede wszystkim
na tym, co już wiadomo i co można
udowodnić. Myślący w sposób postmodernistyczny agent Fox Mulder nie
ufa żadnym autorytetom. Jego zdaniem każdy jest zdolny popełnić zło.
PAPIEŻ
POSTMODERNISTA?
Papież Franciszek doskonale zdaje sobie sprawę ze zmiany mentalności z modernistycznej w postmodernistyczną. Przyjeżdżając do Krakowa
na Światowe Dni Młodzieży, będzie
mówił do setek tysięcy młodych ludzi
o mentalności postmodernistycznej a także ich słuchał. Na podstawie jego
orędzia możemy przewidzieć przynajmniej niektóre z tematów, jakie z nimi
poruszy.
Po pierwsze, najprawdopodobniej
powtórzy im to, co powiedział pewnemu włoskiemu dziennikarzowi:
„Zachęcajmy ludzi, by dążyli do
tego, co uważają za dobro”. Zamiast
instruować ich, w co powinni wierzyć,
uszanuje ich pragnienie dobra w przekonaniu, że każde poszukiwanie dobra ostatecznie prowadzi do Boga.
Oczywiście zasugeruje im również, że
ostatecznym dobrem jest Jezus, ale nie
będzie próbował wtłoczyć im Go na
siłę. Zachęci ich do stawiania pytań
i wyrażania wątpliwości, aby mogli
podjąć dialog z tymi członkami Kościoła, którzy szczerze próbują zrozumieć ich punkt widzenia.
Po drugie, jest także prawdopodobne, że Papież podzieli się z młodzieżą swoim własnym doświadcze-

niem Jezusa z czasów, gdy był młodym człowiekiem, oraz zachęci ich,
by zaprosili Jezusa do swojej życiowej wędrówki.
Po trzecie, z pewnością odwoła się
do ich młodzieńczego idealizmu. Będzie mówił o ubóstwie, o samotności
i braku miłosierdzia w świecie. Zachęci
ich do pełnienia uczynków miłosierdzia, dzięki którym ten świat będzie
mógł stać się lepszym miejscem - ponieważ w takim świecie będą mogli
spotkać Jezusa. Zachętę do aktywnego zmieniania świata na lepszy papież
Franciszek wyraził przecież słowami:
„Idźcie i róbcie raban”.
DOŚWIADCZENIE,
NIE TEORIA
Mówienie młodym, co mają robić
i jak myśleć, może być do pewnego
stopnia skuteczne. Dzieje się tak
zwłaszcza wtedy, gdy osoba, która to
mówi, jest gotowa także słuchać, i to
słuchać tych, którzy myślą inaczej.
Ważna jest świadomość tego, że młodzi ludzie pragną zrozumieć Boga, ale
reagują o wiele lepiej na dzielenie się
własnym doświadczeniem, szczery
dialog i świadectwo wspólnoty niż na
wykłady z apologetyki i teologii dogmatycznej. Pragną słuchać relacji
o drodze wiary i doświadczeniu Boga
przez innych ludzi, a nie zestawu opisujących Go twierdzeń.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że rodzice i duszpasterze, którzy
rozumieją, co myślą, czym się kierują
ich dzieci, będą mieli o wiele większą
szansę dotarcia do nich i budowania
ich wiary.
Słowo wśród nas 7/2016
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MIŁUJMY SIĘ WZAJEMNIE
Przesłanie papieża Franciszka do młodzieży
Już za kilka dni wydarzy się coś niezwykłego. Prawie dwa miliony młodzieży z całego świata uda się do Polski, aby
spotkać się ze starszym człowiekiem z Ameryki Południowej. Nie będzie to koncert sławnej gwiazdy rocka ani pokazowy mecz z udziałem jakiejś legendy sportu. Powód ich przyjazdu jest o wiele ważniejszy - i świętszy. Chcą przeżywać Światowe Dni Młodzieży razem z papieżem Franciszkiem.
Zapoczątkowane w 1985 roku przez papieża Jana Pawła II, Światowe Dni Młodzieży odbywają się co dwa - trzy
lata, za każdym razem w innym miejscu. Pomimo tak długiej przerwy pomiędzy kolejnymi spotkaniami, a także
niewygód oraz kosztów podróży i zakwaterowania, Światowe Dni Młodzieży wciąż przyciągają miliony młodzieży.
Aby zaznaczyć wagę tego wydarzenia, postanowiliśmy poświęcić ten numer naszego pisma przesłaniu papieża
Franciszka do młodzieży. Chcemy poruszyć niektóre z wyzwań, przed którymi stają młodzi ludzie, oraz ukazać,
w jaki sposób starsi katolicy mogą budować relacje z młodymi w Kościele. Chcemy wreszcie złączyć się w modlitwie
z wszystkimi naszymi braćmi i siostrami, którzy proszą Pana o owoce tegorocznych Dni Młodzieży. Oby serca wielu
młodych ludzi, którzy zgromadzą się na modlitwie z Ojcem Świętym, zostały poruszone przez Ducha Świętego!
WEZWANIE
DO MIŁOSIERDZIA
Żeby zrozumieć podstawowy priorytet papieża Franciszka, nie trzeba
mieć za sobą studiów teologicznych.
Nieustannie głosi on - nie tylko Kościołowi, ale i całemu światu - jedno
podstawowe przesłanie, a jest to przesłanie miłosierdzia. Praktycznie
w każdej homilii, przemówieniu czy
liście zachęca nas do otwarcia serc
na Boże miłosierdzie oraz do traktowania z podobnym miłosierdziem siebie nawzajem - a zwłaszcza ubogich
i cierpiących.
W swoim pierwszym orędziu wielkanocnym do miasta Rzymu i całego
świata (Urbi et Orbi), wygłoszonym
zaledwie kilka dni po swoim wyborze, Franciszek powiedział: „Pozwólmy, by odnowiło nas miłosierdzie Boga,
pozwólmy, aby Jezus nas kochał, pozwólmy, by moc Jego miłości przemieniła także nasze życie. I stańmy się narzędziami tego miłosierdzia” (Urbi et
Orbi, 31 marca 2013). A w jednej
z homilii wygłoszonych niedawno
w domu św. Marty podkreślił: „Bóg
chce ci przebaczyć, ale nie może, jeśli twoje serce jest zamknięte i miłosierdzie nie ma do niego dostępu”.
Papieskie wezwanie do miłosierdzia nie ogranicza się jedynie do słów.
Franciszek sam staje się wzorem miłosierdzia. Dzieląc posiłek z bezdomnymi, myjąc nogi więźniom i wybierając skromne mieszkanie, czyni
swoją codzienność żywą homilią na
temat poszanowania godności drugiego człowieka oraz błogosławieństwa,
jakie płynie z życia w prostocie, mi-
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łości i ludzkiej solidarności. Nie jest
więc zaskoczeniem, że wybranym
przez Papieża hasłem Światowych
Dni Młodzieży są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”!
DOŚWIADCZENIE
MIŁOSIERDZIA
W swoim orędziu na XXXI Światowe Dni Młodzieży papież Franciszek wyjaśnia młodym przygotowującym się do udziału w tym wielkim
zgromadzeniu znaczenie tego, że
przypada ono właśnie w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
„Kiedy w imię Chrystusa Kościół
zwołuje jubileusz - pisze Papież wszyscy jesteśmy zaproszeni do
przeżywania nadzwyczajnego czasu łaski. (...) Miłosierdzie Boga jest
bardzo konkretne i wszyscy jesteśmy powołani, aby osobiście go doświadczyć. (...) Na krzyżu możemy
dotknąć miłosierdzia Boga i dać się
dotknąć Jego miłosierdziu!”
Nie zadowalając się jedynie sło-

wami, Ojciec Święty dzieli się następnie swoim własnym doświadczeniem.
Wspomina przełomowy moment swojego życia, kiedy jako nastolatek, idąc
na spotkanie z przyjaciółmi, postanowił po drodze wstąpić na chwilę do
kościoła. W kościele poznał kapłana,
który wywarł na nim ogromne wrażenie. „To spotkanie zmieniło moje
życie!” - napisał. „Zapragnąłem
otworzyć swoje serce w sakramencie spowiedzi. (...) Miałem pewność,
że w osobie tego kapłana Bóg czekał na mnie, zanim jeszcze zrobiłem
pierwszy krok w stronę kościoła”.
To jedno „przypadkowe” spotkanie
stało się dla papieża Franciszka początkiem jego misji i powołania.
Łaska, która skłoniła Franciszka
do wejścia przed laty do tamtego kościoła, jest także dziś dostępna dla nas
wszystkich. Bóg nieustannie daje nam
okazje do spotkania ze sobą. Wciąż
szuka nowych, twórczych sposobów,
by dotknąć naszego życia i przyciągnąć nas do siebie. Szuka nas zawsze,
także wtedy, gdy my Jego nie szuka-

my, a kiedy tylko zwrócimy się do
Niego, jest gotów nas przyjąć. Otwiera dla nas ramiona i ogarnia nas swoją
miłością. A gdy przychodzimy do
Niego, by wyznać swoje winy, nie
potępia nas, lecz obmywa z grzechu
i oczyszcza nasze sumienia.
„Jakże pięknie jest znaleźć
w sakramencie pojednania miłosierne ramiona Ojca, dać się dotknąć
tej miłosiernej miłości Pana, który
zawsze nam przebacza!” - pisze Ojciec Święty.
BYĆ NARZĘDZIAMI
MIŁOSIERDZIA
Te „miłosierne ramiona Ojca”
mają moc przemienić nasze życie.
Mają moc wprowadzić nas w „Bożą
logikę daru, logikę miłości darmowej”, a także „uczynić nas zdolnymi
do kochania tak jak On: bez miary”.
Zobacz, jak reaguje niemowlę, gdy
matka z uśmiechem patrzy mu w oczy.
Jego oczy rozjaśniają się, ręce wyciągają w stronę matczynej twarzy, całe
aż skacze z radości. Potrafi nawet
wybuchnąć śmiechem. Doświadczając miłości matki, napełnione nią
dziecko próbuje w dostępny dla siebie sposób wyrazić swoją miłość
do niej.
Wyobraź też sobie starszą pacjentkę w szpitalu, którą nieoczekiwanie
odwiedza bliska przyjaciółka. Kiedy
tak siedzą, zaśmiewając się z opowiadanych przez przyjaciółkę historii,
ciśnienie krwi pacjentki spada, oddech
staje się lżejszy, a puls równomierny
Miłość doświadczona w tym spotkaniu zmniejszyła lęk i niepokój pacjentki. Upewniła ją, że jest kochana, doceniana, ważna dla kogoś. Wcześniej
była niecierpliwa w stosunku do pielęgniarek i często wpadała w złość,
jednak po tej wizycie złagodniała
i stała się bardziej skłonna do
współpracy. Miłość okazana jej przez
przyjaciółkę uczyniła ją samą bardziej
kochającą i życzliwą.
Miłość rodzi miłość!
Podobnie gdy doświadczamy miłości Boga, z jednej strony rodzi się
w nas potrzeba odwzajemnienia jej,
z drugiej nasze serca otwierają się na
otaczających nas ludzi, co sprawia,
że stajemy się narzędziami Bożego
miłosierdzia.

MIŁUJMY SIĘ
WZAJEMNIE
Istnieje też inny aspekt „Bożej logiki”, zgodnie z którą miłość rodzi
miłość. Wyjaśniając go, papież Franciszek cytuje fragment Pierwszego
Listu Św. Jana Apostoła: „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ
miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
(...) Umiłowani, jeśli Bóg tak nas
umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4,7.11).
Nie tylko nasze doświadczenie
miłości Bożej czyni nas bardziej kochającymi, ale także podejmowany
przez nas trud, by bardziej kochać
innych, otwiera nas na Bożą miłość.
Kiedy wkładamy wysiłek w to, by
miłować się nawzajem, łatwiej jest
nam dostrzec Jezusa w naszych braciach i siostrach. Czujemy, że przybliżamy się do Pana i Jego miłości.
Papież odwołuje się tu do przykładu młodego człowieka, bł. Piotra Jerzego Frassatiego (1901 -1925). Znany w całym Turynie ze swojej ofiarnej posługi ubogim i potrzebującym,
Frassati powiedział niegdyś: „Jezus
odwiedza mnie w Komunii świętej
każdego ranka, a ja Mu się za to odwdzięczam w skromniejszy, dostępny mi sposób: odwiedzam Jego biedaków”. Piotr Jerzy nauczył się rozpoznawać Jezusa w ubogich, a to
pomagało mu pogłębiać relację z Panem w Komunii świętej.
Piotr Jerzy nie był wyjątkiem.
Wielu znanych świętych, jak św.
Franciszek z Asyżu, św. Teresa od
Dzieciątka Jezus czy św. Brat Albert,
odkrywało miłość Boga, otwierając
serca na ludzi wokół siebie, zwłaszcza ubogich i opuszczonych. Niech

będzie to także i dla nas zachętą do
czynienia miłosierdzia. Zwykle odkrywamy, że miłość Boga, działając
w głębi naszych serc, przynagla nas
do okazywania miłości innym, ale
bywa i tak, że Jego miłość przychodzi do nas „od zewnątrz”, gdy odkrywamy Chrystusa troszcząc się o innych.
ODWOŁANIE
DO MŁODZIEŃCZEGO
IDEALIZMU
Papież Franciszek rozumie, że
młodzi ludzie są zmęczeni podziałami w świecie - zarówno w swoich
własnych rodzinach, jak i w skali
międzynarodowej. Mają dosyć zajadłych walk ideologicznych w polityce, a nawet w Kościele. Zamiast jednak poruszać te kwestie wprost, postanowił raczej odwołać się do ich
młodzieńczego idealizmu i pragnienia
zmiany.
Wzywając młodych - jak również
nas wszystkich - do uznania prymatu
miłosierdzia nad sądem, kieruje ich
ku Jezusowi, którego miłosierdzie
trwa na wieki. Zachęcając, by nie lękali się szukać Pana, zaprasza ich do
spotkania z miłością Chrystusa, która rozpali miłość w ich sercach.
Takie jest przesłanie, jakie Papież
zaniesie do zgromadzonej w Krakowie młodzieży już w tym miesiącu.
Oby to błogosławione spotkanie
było źródłem wielu łask dla jego
uczestników.
Słowo wśród nas 7/2016
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CHODŹ, CHODŹ, PROSZĘ!
Św. Leopold i jego posługa miłosierdzia w konfesjonale
Ośmioletni Bogdan Mandić klęczał żałośnie na środku kościoła parafialnego w Herceg Novi. Po przeskrobaniu czegoś, co w jego oczach było zaledwie drobną winą, został zbesztany przez swoją siostrę. Na domiar złego
siostra zaciągnęła go do proboszcza, który kazał mu klęczeć za pokutę. To właśnie wtedy chłopiec postanowił, że
kiedy dorośnie, zostanie zakonnikiem - a konkretnie spowiednikiem - ale takim, który będzie traktował grzeszników z dobrocią i miłosierdziem.
Bogdan rzeczywiście wstąpił do zakonu kapucynów i przyjął imię Leopold. Większość swego życia spędził
w maleńkim pomieszczeniu w Padwie, gdzie po dwanaście godzin dziennie słuchał spowiedzi. Jego oddanie posłudze
pojednania skłoniło papieża Franciszka do wybrania tego praktycznie nieznanego świętego na patrona Roku Miłosierdzia, obok takich znakomitości, jak św. Jan Paweł II czy bł. Teresa z Kalkuty. Oprócz tego w lutym Papież zarządził,
by ciało św. Leopolda - siedemdziesiąt cztery lata po jego śmierci wciąż nietknięte rozkładem - zostało wystawione
w Rzymie.
Kiedy niemal przypadkiem odwiedziłam celę Leopolda w Padwie (podczas II wojny światowej klasztor kapucynów został całkowicie zniszczony, ocalała z niego jedynie cela-konfesjonał o. Leopolda), miałam wrażenie, że wciąż
panuje tam atmosfera konfesjonału. Jednak prawdziwego wstrząsu doznałam w pokoju obok, gdzie przechowywane
są dary i wota dziękczynne ludzi, którzy zwrócili się o pomoc do Leopolda, i wierzą, że dzięki jego wstawiennictwu
zostali uzdrowieni. Byłam coraz bardziej zaciekawiona, kim był ten człowiek.
ŻYCIE NA POZÓR
JEDNOSTAJNE
Przyglądając się życiu Mandicia,
uświadomiłam sobie, że nie da się
zbyt wiele o nim powiedzieć. Niewiele
podróżował. Nie założył nowego zakonu ani nie dokonywał spektakularnych cudów. Nawet nie napisał książki! Uderzyło mnie natomiast jego głębokie zrozumienie sakramentu pojednania i twórcze, a zarazem bardzo
konsekwentne podejście do Bożego
miłosierdzia. Nic dziwnego, że zwrócił na siebie uwagę dwóch największych współczesnych papieży.
Leopold Mandić urodził się
w 1866 roku na wybrzeżu Adriatyku, w dzisiejszej Czarnogórze. Był
najmłodszym z dwanaściorga dzieci
katolickiej rodziny narodowości chorwackiej. Rodzice, Piotr i Karolina,
byli właścicielami niewielkiej floty rybackiej. Na chrzcie dano mu imię
Bogdan, co znaczy „dany przez
Boga”. Od najmłodszych lat zmagał
się z dolegliwościami zdrowotnymi,
które zahamowały jego wzrost, tak że
będąc już dorosłym mężczyzną, liczył
sobie zaledwie 135 cm. Cierpiał też
na artretyzm, przez co chodził powoli, kołysząc się na boki, a wada wymowy znacząco utrudniała mu głośne czytanie. Jednak braki zdrowotne nadrabiał pracowitością i mo-
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dlitwą. W wieku lat szesnastu był już
przygotowany do wstąpienia do seminarium, a mając lat dwadzieścia
cztery przyjął świecenia kapłańskie.
Przełożeni Mandicia szybko przeznaczyli go do posługi, która stała się
treścią jego życia - słuchania spowiedzi. Podczas kanonizacji św. Leopolda w 1983 roku papież Jan Paweł II
podkreślił wagę tego powołania słowami: „Jego życie toczyło się jednostajnie (...) otrzymał przydział do
klasztoru w Padwie”. Tam spędził
niemal pięćdziesiąt lat, słuchając
grzeszników, którzy zrzucali z siebie
swoje ciężary.
KOJĄCY SPOWIEDNIK
W ciągu dnia korytarz prowadzący do celi o. Leopolda był zwykle

oblężony. Ludzie wszystkich stanów
zjeżdżali się do niego z całych Włoch,
aby wyznać swoje grzechy. Dla Leopolda każdy z nich był niepowtarzalny; każdy też wymagał uwagi i taktu
z jego strony. Główną zasadą Leopolda jako spowiednika była ufność
w Boże miłosierdzie. Wierzył, że nie
ma takiego grzechu, którego Bóg nie
mógłby przebaczyć, a swoim zadaniem uczynił przekazywanie tego
przesłania grzesznikom.
Nawet po spędzeniu długich godzin w konfesjonale był ciągle dostępny dla ludzi. Pewien lekarz, który często odwiedzał Leopolda wieczorem,
gdy ten miał już za sobą wiele godzin
nużącej posługi, wspominał: „Ani
razu nie powiedział, bym przyszedł
następnego dnia, ani razu nie okazał

zmęczenia”. Wręcz przeciwnie, Leopold witał każdego przychodzącego do
spowiedzi radosnym uśmiechem. Starał się też często nawiązywać przyjaźń
ze swoimi penitentami, wiedząc, że od
przyjaciela można przyjąć wszystko,
także okazjonalne upomnienie.
Serdeczne usposobienie Leopolda
rozbroiło pewnego zdenerwowanego
człowieka, który przybył z dalekich
stron, aby się z nim zobaczyć.
Mężczyzna z bijącym sercem stał
z boku, bojąc się podejść do konfesjonału. Leopold otworzył drzwi i na
jego widok zawołał:
- Ty, który tam stoisz! Chodź,
chodź, proszę!
Mężczyzna podszedł i przedstawił
się słowami:
- Ojcze, jestem niegodziwym człowiekiem.
- Tutaj już nie. Ty i ja jesteśmy
braćmi i staniemy się bardzo dobrymi przyjaciółmi - odparł Leopold.
Wysłuchał długiej spowiedzi,
wtrącając od czasu do czasu życzliwe słowo. Na koniec, zamiast łez
wstydu, w oczach mężczyzny zajaśniały łzy radości.
„ZRZUĆ WSZYSTKO
NA MOJE BARKI”
Współbracia Leopolda zarzucali
mu czasem, że jest zbyt łagodny. Odpowiadał, że jeśli tak jest, to pierwszym, który łatwo rozgrzesza, był sam
Jezus, umierający na krzyżu za nasze grzechy. Pytał, jaki sens ma dodatkowe upokarzanie dusz, które
przychodzą do spowiedzi. „Czy nie
są już dość upokorzone?”. „Czy Jezus upokorzył celnika, cudzołożnicę,
Marię Magdalenę?”
Z tych samych powodów Leopold
nigdy nie zadawał ciężkich pokut. Jeśli widział potrzebę poważnego zadośćuczynienia za grzech, proponował, że część pokuty weźmie na siebie. Gdy ludzie niepokoili się wielkością swoich grzechów, dodawał im
odwagi: „Nie martw się, zrzuć wszystko na moje barki. Ja się tym zajmę”.
„Zajmowanie się” oznaczało w tym
wypadku dodatkowe nocne modlitwy.
Pomimo życzliwego stosunku do
grzeszników w rzadkich przypad-

kach, gdy penitenci nie chcieli wyrzec
się grzesznych nawyków, potrafił odmówić im rozgrzeszenia. Uważał, że
to także jest miłosierdzie.
WŁASNA DROGA
DO ŚWIĘTOŚCI
Chociaż sława Leopolda jako spowiednika rozeszła się po całych Włoszech, posługa ta wcale nie była dla
niego bezproblemowa.
Samotnik z natury, zmuszony był
codziennie spędzać długie godziny na
rozmowach z ludźmi. Braciom w
klasztorze dawała się we znaki jego
drażliwość i nerwowość. W konfesjonale wyprowadzali go z równowagi
penitenci, którzy próbowali usprawiedliwiać swoje grzechy. Boleśnie przeżywał swoje różnorakie dolegliwości
fizyczne. Gdy sądził, że ktoś patrzy
na niego z przesadną litością, zdecydowanie oponował. Były jednak upokorzenia, przeciwko którym nie mógł
protestować, na przykład ze względu
na wadę wymowy w klasztorze pomijano go przy czytaniu liturgii godzin oraz głoszeniu kazań.
Rozwiązania tych problemów Leopold szukał w relacji z Bogiem,
o którym mówił, że jest On zarówno
lekarzem, jak i lekarstwem. Dzięki tej
bliskiej więzi nauczył się przyjmować
swój los i wielkodusznie przebaczać
doznawane przykrości.
ZMODYFIKOWANE
MARZENIE
Ze względu na pełnione obowiązki Leopold musiał ponownie przemyśleć swoje wielkie marzenie, by wyruszyć jako misjonarz do Europy
Wschodniej. Pragnienie to towarzyszyło mu od najmłodszych lat, przeżywanych w miejscu będącym mieszanką kultur i religii.
Myśl o zjednoczeniu pomiędzy
katolikami a prawosławnymi nie
opuszczała go jeszcze długo po tym,
gdy stało się jasne, że przełożeni zatrzymają go w Padwie. Zamiast jednak wyrzec się swojego marzenia,
Leopold postanowił je tylko zmodyfikować.
Zakonnik ofiarował więc swoją
posługę spowiednika w Padwie za

pojednanie Kościoła prawosławnego
z Rzymem. Kilkakrotnie zapisał
w swoim dzienniku: „Każdy, kto
poprosi mnie o posługę, będzie moim
Wschodem”. Chociaż nie doprowadził
do pojednania na tak wielką skalę, poświęcił życie jednaniu poszczególnych
ludzi z Bogiem w intencji jedności
chrześcijan. Dlatego też Leopold uważany jest za prekursora ekumenizmu
i orędownika wszystkich, którzy pracują na rzecz zjednoczenia chrześcijan.
POKORNE POWOŁANIE
Być może nieoczekiwanie odkryjesz, że masz coś wspólnego ze Św.
Leopoldem. Był człowiekiem, który
sypiał zaledwie po pięć godzin dziennie i większość czasu spędzał w jednym pomieszczeniu. Żył z niespełnionymi marzeniami o podróżach po
świecie i głoszeniu kazań. Odnalazł
swoje powołanie w wysłuchiwaniu
ludzkich bied i przekazywaniu Bożego przebaczenia. Niektórzy mogliby
to nazwać monotonią, ale Leopold
uważał to za wielki przywilej.
Leopold Mandić był wspaniałym
darem dla Kościoła. Jego zdolność do
ukazywania innym Bożego miłosierdzia jest dziś natchnieniem dla wielu
spowiedników. Jego determinacja, by
stać się narzędziem Boga pomimo
ograniczeń fizycznych, to wielka lekcja pokory. Jest on jednym z nas
i przypomina wszystkim chrześcijanom, że można odkrywać wolę Bożą
w pełnieniu najskromniejszych zadań.
Dla mnie stał się również bliskim
przyjacielem, do którego mogę się
zwrócić w każdej potrzebie. Porozmawiaj z nim i ty i przekonaj się sam;
jego drzwi są zawsze otwarte.
Federica Paparelli Thistle
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KOCHAM CIĘ, TATUSIU
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość.
Pierwszy List św. Pawła do Koryntian, 13, 13
Któż z nas może wiedzieć, co się
zdarzy następnego dnia? Cały świat
nie był z pewnością przygotowany na
to, co się stało tamtego jasnego, jesiennego dnia, jedenastego września
2001 roku. Wówczas mój świat
i świat tych, których kocham najbardziej, zmienił się już na zawsze.
Jedenastego września moja żona Shelley i ja pojechaliśmy do pracy oddzielnymi samochodami. Zazwyczaj jeździliśmy
wszyscy razem, my dwoje oraz nasze
dzieci, Drakę i Chandler, lecz biuro Shelley za dwa dni miało zostać przeniesione na drugą stronę
Pentagonu i dlatego musiała zostać dłużej w pracy. Nie byłem zbyt
szczęśliwy z tego powodu i powiedziałem jej o tym poprzedniego
wieczoru. Ale Shelley była bardzo
dumna, że zwierzchnicy mieli do
niej zaufanie, i chciała się wykazać, a ja nie mogłem przecież tego
kwestionować.
Tamtego ranka wyjechała do
pracy przede mną. Wsadziłem
dzieci do samochodu, a potem
podjechaliśmy do Burger Kinga
na śniadanie (mała uczta, dzięki której
byli grzeczni, gdy jechaliśmy sami).
Sprzedawca powiedział mi, że Shelley
właśnie odjechała. Przez całą drogę do
miasta jechała tuż przed nami, ale zobaczyłem ją dopiero wówczas, gdy prowadziłem dzieci do przedszkola w Pentagonie. Stała w jednym z okien i spoglądała na klasę. Nigdy nie zapomnę tej
chwili, gdy nas dostrzegła. Miała na sobie niebieskie spodnie, błękitną koszulę
i pięknie się uśmiechała. Dzieci pobiegły do niej, gdy tylko ją zobaczyły, a potem odprowadziliśmy je wspólnie do ich
klas.
Gdy zostawiliśmy dzieci, Shelley
odprowadziła mnie do samochodu
i przesłała mi w powietrzu pocałunek;
nie pocałowała mnie w policzek, żeby
nie zostawić na nim śladu szminki.
Potem pojechałem do swojego biura,
które znajdowało się kilka mil dalej.
Rozmawiałem z nią jeszcze o 9.30,
gdy zadzwoniła, by powiedzieć o ataku na World Trade Center.
Dziesięć minut później moja piękna, dobra, pełna wdzięku i namiętno-
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ści żona, kochająca matka naszych cudownych dzieci i kobieta, która kochała życie i wszystkie dzieci, już nie żyła.
Słowa nie są w stanie opisać tej straty.
Shelley pozostaje częścią mojego
życia i życia naszych dzieci dzięki
wielu małym cudom. Usiłowałem
znaleźć właściwy sposób, by zachować pamięć o niej w naszym codziennym życiu, i myślę, że mi się udało.
Ciągle nie przestaję nad sobą pracować, uczę się żyć bez jej fizycznej

obecności, lecz wiem już, że ona jest
przy mnie i ze mną, gdy tylko jej potrzebuję. Shelley daje mi do zrozumienia na wiele różnych sposobów, że
czuwa nad nami. Przyznaję szczerze,
że wcale mnie to nie dziwi, ponieważ
wiem, jak bardzo nas kochała.
Pod koniec września wyjechaliśmy
z Waszyngtonu i przenieśliśmy się do
domu moich rodziców w Morgantown
w Wirginii Zachodniej. Rodzice
mieszkają na wsi, najbliższy dom
znajduje się mniej więcej ćwierć mili
dalej, więc mieliśmy mnóstwo słońca, spokoju i ciszy, których tak bardzo potrzebowaliśmy. Chandler miała wówczas dwadzieścia miesięcy
i dopiero zaczynała składać dwa, trzy
słowa, formułując z nich proste zdania. Pewnego dnia na początku października stałem pod drzewem, trzymając Chandler na rękach, i rozpłakałem się, ponieważ psycholog dziecięcy powiedział mi, że córka jest
prawdopodobnie zbyt mała, by zachować własne wspomnienia o Shelley
aż do dorosłości, i że jej wspomnie-

nia o matce będą jedynie mieszaniną
wspomnień tych osób, które ją znały.
Myślałem o tym, jak bardzo Shelley
kochała swoje dzieci, i rozpłakałem
się cicho, bo przytłoczyła mnie
ogromna niesprawiedliwość losu.
Psycholog dziecięcy powiedział mi
również, żebym nie ukrywał swoich
uczuć przed dziećmi i tłumaczył im
wszystko, by wiedziały, że żal i rozpacz
są sprawą naturalną. Spojrzałem na
Chandler, mówiąc ze łzami w oczach:
- Tatuś płacze, bo tęskni
za mamusią.
Chandler popatrzyła na
mnie swoimi niewinnymi błękitnymi oczami.
- Kocham cię, tatusiu.
Do tej chwili łączyła z trudem dwa lub trzy wyrazy, więc
byłem zdziwiony, że tym razem zrobiła to tak sprawnie.
Nigdy przedtem nie słyszałem,
by użyła słowa kocham.
W ciągu następnych dwóch tygodni, za każdym razem, gdy
mówiłem, że tęsknię za mamusią, Chandler odpowiadała:
- Kocham cię, tatusiu.
Pewnego dnia w połowie października staliśmy znowu pod tym samym
drzewem i znowu powiedziałem córce, że tęsknię za mamusią. A ona znowu odpowiedziała:
- Kocham cię, tatusiu.
Nagle ogarnęła mnie ciekawość,
więc zapytałem:
- Kto cię tego nauczył?
- Mamusia - odparła bez chwili
wahania.
Kilka miesięcy po jedenastym września, gdy pewnej nocy czułem się wyjątkowo przygnębiony, postanowiłem trochę posprzątać, by zapomnieć o smutku. Wtedy natrafiłem na kartkę Shelley
z notatkami do mowy, którą wygłosiła
na ślubie swojego brata w lipcu 2001
roku. Tekst pochodził z Pierwszego Listu do Koryntian. Szybko przebiegłem
go oczami i zatrzymałem się na ostatnim wersie: „Miłość nigdy nie ustaje”.
Ogromna miłość Shelley do mnie
i do naszych dzieci nie przestaje mnie
zdumiewać.
Donn Marshall

MARISSA
Im wierniej wsłuchujesz się w glosy, które brzmią w tobie,
tym lepiej słyszysz to, co dzieje się na zewnątrz.
Dag Hammarskjold
Marissa usiadła na karuzeli, a ja
stanęłam obok. Siedziała na malowanym koniku, a ja obejmowałam ramionami jej drobne ciało o długich
nogach. Spojrzałam ponad tłumem
i zobaczyłam, że mój mąż, Tim, obserwuje nas z daleka. Z niezrozumiałego powodu poczułam straszną tęsknotę, potrzebę utrwalenia tamtej
chwili, wyrycia w pamięci każdego
szczegółu jego wyglądu: bladej, lekko piegowatej twarzy i skupionego
spojrzenia niebieskozielonych oczu
pasujących do niebieskiej dżinsowej
kurtki.
Dwa tygodnie później już nie żył.
Zostałam trzydziestoczteroletnią
wdową z trzy i półletnią córeczką
i gromadą znajomych, którzy zarzucali mnie radami. Niektóre z nich były
dobre, inne nie, lecz wszystkie mówiły więcej o ludziach, którzy ich
udzielali, niż o mnie i mojej szczególnej sytuacji. Pewnego razu jakaś kobieta zauważyła znamienną rzecz,
która okazała się równie prorocza jak
owo uczucie tęsknoty, którego doświadczyłam na karuzeli w tamten
czerwcowy wieczór.
- Ta mała dziewczynka okaże się
twoim ratunkiem i zbawieniem - powiedziała z przekonaniem.
Odrzuciłam tę sugestię. Nie mogę
jej w to wplątywać. To nie byłoby w
porządku, pomyślałam wówczas.
Muszę poradzić sobie z tym sama.
I zabrałam się do budowania nowego
świata na gruzach starego. Posłałam
Marissę na trzy dni w tygodniu do
przedszkola, znalazłam psychologa,
z którym dobrze mi się pracowało,
i zmusiłam się znowu do pisania.
Wszystkie te rzeczy były dobre
i potrzebne, ale przede wszystkim zależało mi na tym, by udowodnić ludziom i sobie, że dam radę i uporam
się ze wszystkim, co zafunduje mi
życie, choć będę działać bardziej jak
automat niż jak człowiek i matka. Nie
zaniedbywałam Marissy: opiekowałam się nią, kupowałam więcej zabawek, niż potrzebowała, i więcej zwie-

rzaków, niż potrzebowałyśmy obie
(nasza kocia populacja przekroczyła
„poziom bezpieczeństwa”, miałyśmy
też króliczki, a przez dwadzieścia
cztery godziny nawet małego jeża,
który nas nie polubił). Miałam złamane serce i nie mogłam w pełni poświęcić się Marissie; nie byłam jeszcze na to gotowa.
Byłam oburzona, że muszę pełnić
rolę obojga rodziców i nieść samotnie
cały ciężar odpowiedzialności, podczas gdy krewni i znajomi, którzy mieli
przecież jak najlepsze intencje, zabierali Marissę w różne miejsca i bawili
się z nią. Męczyło mnie również wrażenie, że zostałam pozbawiona nawet
luksusu chorowania. Czy nasz świat
naprawdę by się rozpadł, gdybym zachorowała na zapalenie zatok albo złapała jakiegoś wirusa?
- Och, dokładnie wiem, jak się
czujesz - mówiły niektóre z moich
przyjaciółek pozostające w burzliwych związkach. - Sama jestem samotną matką.
Nie jesteś! Ojciec twoich dzieci
żyje i oddycha. Może nie pomaga zbyt
wiele, ale jest. A to nie to samo.
Coraz bardziej się nad sobą użalałam. To było całkiem naturalne, ale
prowadziło donikąd. Kiedy moje otępienie zaczęło powoli ustępować,
świadomie podjęłam wysiłek, by znowu być sobą. A raczej tą nową osobą,
która przetrwała wojnę i wyszła z niej
z bliznami, dzięki czemu jest silniejsza i ma więcej siły woli, by spróbować od nowa; dla Marissy i dla samej siebie.
Kiedy córka była już na tyle duża,
by rozumieć, zaczęłam tłumaczyć jej,
że jesteśmy tylko we dwie i że musimy być drużyną. I wtedy zaczęłyśmy
stanowić prawdziwą jedność. Nigdy
nie przepadałam za podróżami i zniechęcała mnie perspektywa wyjazdów
z córką. Ale teraz uważałam, że to
konieczne. Nigdy nie jeździłam na
rowerze i nie lubiłam sportu, lecz
kupiłam Marissie rower i tak długo
ją podtrzymywałam, aż nauczyła się

jeździć samodzielnie. Przez rok chodziłyśmy na naukę jazdy konnej,
a potem zapisałyśmy się na taekwondo. Przebierałyśmy się razem na Halloween, a gdy hodowałam koty abisyńskie, figurowała na wizytówkach
jako moja oficjalna partnerka. Sekret
- jak się dowiedziałam - polega na
tym, by koncentrować się nie na rzeczach, które straciłyśmy, lecz na tym,
co nadal miałyśmy, czyli na sobie
nawzajem.
Nie hodujemy już kotów abisyńskich, a Marissa woli, żebym podczas
Halloween była sensowną i rozsądną
mamą bez przebrania. Ale za to gramy w scrabble, chodzimy na wędrówki i oglądamy razem Gilmore Girls.
Pomagam jej w zadaniach domowych
i w ogrodzie, a ona wprowadza mnie
w świat Harry'ego Pottera i Nintendo.
Od czasu do czasu pozwala nawet,
żebym z nią wyszła do miasta. Rozmawiamy o mężczyznach, z którymi
się umawiam, i o jej przyjaciołach,
a niekiedy Marissa pomaga mi wymyślać tytuły opowiadań oraz esejów
i dzieli się ze mną swoimi uwagami.
Są też kłótnie, awantury i napady
złego humoru z obu stron, ale częściej
się śmiejemy i wygłupiamy. A gdy
ostatnio wygrała na festynie małego
misia w czerwono-białym ubranku
(znanego jako Scarlett), uparła się, by
postawić go w moim pokoju, twierdząc, że to „nasz wspólny miś”.
Czasami, gdy na nią patrzę, dostrzegam cechy osoby, którą się staje. Zamienia się w dowcipną, wrażliwą i mądrą młodą kobietę, równie
bezpośrednią i szczerą jak jej ojciec.
Dlatego Gilmore Girls to jeden z naszych ulubionych programów: zabawne potyczki słowne i koleżeńskie
stosunki między samotną mamą, Lorelei Gilmore, a jej córką, Rory, w niesamowity sposób przypominają nasze. Marissa jest moją przyjaciółką,
moją radością, towarzyszką w różnych wyskokach i pocieszycielką, gdy
jestem smutna albo chora. Nadal odczuwam straszną tęsknotę, gdy sięgam pamięcią do tego wieczoru na
karuzeli, ale jest jeszcze Marissa.
Krótko mówiąc, ta mała dziewczynka rzeczywiście stała się moim ratunkiem i zbawieniem.
T. J. Banks
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Dlaczego warto mieć nadzieję?
Jose Luis Martin Descalzo

Sześć rzeczy, które przynoszą zaszczyt
Jeśli pewnego dnia przyjdzie wam
ochota, żeby pośmiać się niewielkim
kosztem, udajcie się do biblioteki publicznej, poproście o tom 65 Biblioteki Autorów Hiszpańskich i otwórzcie go na stronie 480, a znajdziecie
tam cudowny fragment, w którym
Huarte de San Juan wymienia i opisuje sześć rzeczy, które przynosiły
zaszczyt cztery wieki temu. Oto one:
„Pierwsza i najważniejsza, wartość samej osoby pod względem
ostrożności, sprawiedliwości, animuszu i dzielności.
Drugą rzeczą, jaka przynosi zaszczyt człowiekowi, jest posiadłość
ziemska, bez której nikt nie dozna
szacunku w republice.
Trzecią rzeczą jest szlachectwo
i dawność przodków.
Czwarta to piastowanie jakiejś
godności lub zaszczytnego stanowiska; natomiast nic nie poniża tak bardzo, jak zarabianie na chleb rzemiosłem mechanicznym.
Piątą rzeczą, jaka przynosi zaszczyt, jest posiadanie dobrego nazwiska i ładnego imienia, które będą
współbrzmieć ze sobą w uszach
wszystkich.
Szóstą rzeczą, jaka zaszczyca
człowieka, jest elegancja, noszenie
pięknych szat i otaczanie się orszakiem służących”.
Szczęśliwa epoka, szczęśliwe wieki! Wspominając je, człowiek czuje
coś w rodzaju ulgi, że żyje w „mrocznych” czasach, w których, jeśli jesteśmy niesprawiedliwi i głupi, możemy
mieć tego świadomość. Bo przecież jeśli wykluczymy pierwszą z owych
rzeczy przynoszących zaszczyt,
czymże są pozostałe wartości, jak nie
śmieciem? Jakąż gigantyczną komedię społeczną obnaża ten tekst! Orszak sług, piękne szaty, wysokie godności, dobre nazwiska, cóż to za zbiór
rekwizytów! Jakże nie czuć odrazy do
świata, w którym najbardziej hańbi
praca własnych rąk?
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Ale nie chcę zachwycać się zbytnio myślą, że dobra wymienione przez
owego pisarza odeszły do rupieciarni
historii. Bo w momencie, gdy zasiadałem do pisania tego artykułu, rzuciwszy okiem na poranną gazetę,
przeczytałem coś takiego:
„Zgodnie z normami współczesnego społeczeństwa, mężczyzna «doszedł do czegoś», czyli osiągnął przyzwoitą pozycję zawodową i społeczną, jeśli:
Posiada własny samochód.
Zarabia nieco więcej od tego, co
wydaje jego żona.
Posiada własne mieszkanie.
Może wybierać swoich przyjaciół.
Pielęgnuje prestiż, jaki przynosi
zajmowane stanowisko”.
Czy wiele zyskaliśmy, wymieniając orszak sług na samochód, piękne
szaty na swobodę wyboru przyjaciół
i szlachectwo przodków na możliwość
przyjmowania gości stosownie do
naszego stanowiska? Czy rzeczywiście doszliśmy do czegoś? Ale do czego tak naprawdę?
Podczas takiej lektury nie mogę
oprzeć się smutkowi. Przeraża mnie
myśl, że mijają wieki, a człowiek
wciąż jest przywiązany do tych samych lub podobnych głupstw i wciąż
zapomina o tym, by starać się polepszyć to, co fundamentalne.
Ale nie poddaję się. Zamykam
oczy, zaciskam dłonie w pięści i krzyczę sam do siebie, że nikt nie zatrzyma ludzkości w drodze do świata
mniej płochego, mniej niesprawiedliwego. Zapewniam sam siebie, że już
wkrótce zupełnie inne rzeczy będą
przynosić zaszczyt. Na przykład:
Pierwsza i najważniejsza, wartość
samej osoby pod względem głębi duszy, zdolności do kochania, otwartości umysłu.
Po drugie, praca, oddanie się całym sercem wykonywanemu zajęciu,
obojętne, czy będzie zaprzątało ręce,
czy duszę, ponieważ nawet gdy robi-

my coś rękami, bierze w tym udział
także nasza dusza.
Po trzecie, oddanie się ludziom,
którzy nas otaczają, solidarność ponad barierami rasy, koloru, nazwiska,
klasy, grupy społecznej, wieku, światopoglądu i majątku.
Czwarta rzecz, nieustanne poszukiwanie sprawiedliwości, wyostrzony
węch na ból w sercach bliźnich, niestrudzona troska, dopóki nie zapewnimy szczęścia wszystkim.
Piąta rzecz, namiętne ukochanie
prawdy, niekłamany lęk przed wszelkiego rodzaju przesądami (prawicy
czy lewicy), stała odwaga, by mówić
całą prawdę i by mówić ją - jak powiadał Bernanos - „bez domieszki
owej sadystycznej przyjemności ranienia tego, kto jej słucha”.
Szósta rzecz, ogromnie ważna:
radykalna wiara w przyszłość, wiedza, że ci, co przyjdą po nas, będą
lepsi niż my, walka o to, żeby tak się
faktycznie stało, nadzieja bez mrzonek, budowana dzień po dniu przez
wszystkich, a przede wszystkim niezwyciężona radość oparta na pewności, że jesteśmy kochani z wysokości
nieba i z szerokości ziemi.
Chciałbym żyć w świecie, gdzie
owe rzeczy byłyby cenione przez
wszystkich, w czasach, w których
szaty, nazwiska, posiadłości, prestiż
zostałyby porzucone ku radości najgłupszych.
Ale... José Luis, José Luis, cóż cię
obchodzi, co cenią ludzie? Dlaczego
wściekasz się na myśl o rzeczach, które przynoszą zaszczyt lub nie, skoro
nie szukasz zaszczytów? Czy zaczniesz teraz nagle marzyć o złotym
wieku, który sobie przed chwilą wymyśliłeś, chociaż tyle masz do zrobienia w czasach mieszkań i samochodów, przyjaciół „z wyboru” i prestiżowych stanowisk?
Zapomnij raz na zawsze o rzeczach,
które przynoszą zaszczyt. Pamiętaj tylko o tym, co powinieneś zrobić.

NARZĘDZIE ZBAWIENIA
Jezus przez posługę świętej siostry Faustyny ukazał nam w nowym świetle prawdę o Bożym Miłosierdziu. Pragnie,
abyśmy pomimo naszych słabości i grzechów zbliżyli się do zdrojów zbawienia i na nowo uwierzyli w Jego nieskończoną
dobroć. Zbawiciel podaje nam przez „Sekretarkę Miłosierdzia” konkretne sposoby, poprzez które możemy zanurzyć się
w miłości Boga i wyprosić potrzebne łaski dla siebie i świata. W pismach Świętej możemy doszukać się pięciu form
nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia. Pragnę je tu w skrócie zaprezentować, aby każdy z nas poprzez ich praktykowanie
mógł doświadczyć cudu miłosierdzia w swoim życiu.
Pierwszą z form tego nabożeństwa jest cześć obrazu Jezusa Miłosiernego. Wiele osób na całym
świecie rozpoznaje obraz Jezusa
Zmartwychwstałego, z ręką podniesioną w geście błogosławieństwa
i podpisem „Jezu, ufam Tobie”. Wizerunek ten stanowi wizualne streszczenie i przedstawienie całego nabożeństwa, gdyż pełni w nim podwójną
funkcje. Po pierwsze stanowi naczynie, przez które mamy czerpać łaski
ze źródeł Miłosierdzia oraz narzędzie,
przez które sam Jezus nam ich udziela. Z drugiej zaś strony obraz ten wzywa nas do całkowitego zaufania Bogu
i czynienia dzieł miłosierdzia. Jezus do
czci obrazu przywiązał kilka obietnic.
Najważniejszymi z nich są: wieczne
zbawienie, postęp na drodze świętości
oraz łaska dobrej śmierci.
Święto Miłosierdzia Bożego posiada najwyższą rangę wśród
wszystkich form nabożeństwa. Wynika ona z wielkości obietnic, jakie
Jezus związał z jego obchodami. Zbawiciel zapewnił, że każdy, kto w ten
dzień przystąpi do sakramentów spowiedzi i Komunii świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (spowiedź w tym dniu nie jest konieczna wystarczy stan łaski uświęcającej).
Według objawień, święto Bożego Miłosierdzia winna poprzedzać nowenna,
którą należy rozpocząć w Wielki Piątek. Ma ona być modlitewnym przygotowaniem do jego obchodzenia.
Wolą Jezusa jest, abyśmy obchodzili
je w sposób uroczysty. Podczas obchodów winniśmy uczcić obraz Jezusa Miłosiernego, a kapłani winni głosić niezgłębione Miłosierdzie Boga.
Koronka do Bożego Miłosierdzia
jest modlitwą na uśmierzenie gniewu Bożego. Jezus zapewnił, iż poprzez
jej odmawianie możemy uprosić
wszystko, co jest zgodne z Jego wolą.
Zbawiciel obiecał, że jeśli będziemy ją
odmawiać, dostąpimy wielkiego miło-

sierdzia w godzinę śmierci. Nawet zatwardziali grzesznicy dzięki niej otrzymają spokój duszy i łaskę szczęśliwej
śmierci, a konający, przy których będziemy recytowali tę modlitwę będą
mieli udział we wszystkich łaskach płynących z jej odmawiania.
Według woli Jezusa godzina 15
jest Godziną Miłosierdzia. To wielki czas łaski i miłosierdzia, w którym
Jego hojność nie zna granic. Chrystus
pragnie, abyśmy przynajmniej na
chwilę zatrzymali się w miejscu, w
którym się obecnie znajdujemy i zanurzyli się w chwili modlitwy myśląc
o Jego gorzkiej męce. Obecnie wypracowano model przeżywania godziny
śmierci Zbawiciela, który wiąże
w sobie kilka form nabożeństwa do
Bożego Miłosierdzia. Obok modlitwy
o godzinie piętnastej proponuje się
również odmawianie Koronki
i uczczenie obrazu Jezusa Miłosiernego. Lecz jest to tylko propozycja.
Głoszenie orędzia Miłosierdzia
jest ostatnim elementem nabożeństwa
do Bożego Miłosierdzia. Jezus obiecał, iż On sam będzie bronił nas w godzinie śmierci, jeśli tylko będziemy rozgłaszali Jego wielkie miłosierdzie.
Zbawiciel zapewnił, że już za
życia będziemy się cieszyć Jego szczególną, macierzyńską opieką, a godzina naszej śmierci będzie szczęśliwa.
To tylko niewielki wycinek tego,

co Jezus obiecał wszystkim, którzy
zaufają Jego Miłosierdziu. Chrystus
przekazał siostrze Faustynie to orędzie, aby rozbudzić w nas ufność
w Boże Miłosierdzie i na nowo uświadomić nam prawdę, że Bóg jest Miłością. Abyśmy widzieli w Bogu miłującego Ojca, który chce naszego
dobra i pragnie dla nas tego, co najlepsze - dać nam szczęście bez miary. Żebyśmy ujrzeli w Nim Miłosiernego Zbawcę, a nie tyrana, który odbiera nam wolność i broni nam być
szczęśliwymi. To świat łudzi nas pozorami szczęścia i wmawia nam, że
można je osiągnąć tylko poprzez porzucenie praw nadanych nam przez
Stwórcę. Jest to ogromne kłamstwo,
które rozbudza w nas niepewność
w Bożą dobroć i sensowność Jego
przykazań. Bóg zostawił je nam nie
po to, aby nas zniewolić, lecz aby
wskazać drogę prowadzącą do prawdziwej wolności i szczęścia. Poprzez
praktykowanie nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia coraz bardziej zagłębiamy się w tę niezwykłą prawdę
o Bożej miłości i zaczynamy dostrzegać jak bardzo Bóg nas kocha i pragnie naszego dobra. Żyjąc nią, pragniemy nieść ją innym ludziom. Gdy
zaufamy Chrystusowi, wleje On w
nasze serce pokój i pozwoli przezwyciężyć wszystkie trudności, które pojawią się na naszej drodze.
Kl. Mateusz Jakieła
Nasza Wspólnota
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WODA DLA KIJANEK
Nasiona wiary są w nas zawsze;
czasem potrzeba tylko jakiegoś kryzysu, by zachęcić je do rozwoju.
Susan Taylor
W późnych latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia niezamężne
kobiety z dziećmi nie były nazywane
„samotnymi matkami”. Matka, która
nigdy nie miała męża, była obiektem
pogardy i wysyłano ją do krewnych
lub do domu dla niezamężnych kobiet. Moja matka była rozwódką, co
było odrobinę bardziej honorowe.
Było to słowo o dużym ciężarze gatunkowym, wypowiadane z rumieńcem na twarzy, zabarwieniem seksualnego luzu, pikanterią i porozumiewawczym mrugnięciem oka. I właśnie
wtedy uratowałam kijanki, a może to
one uratowały mnie.
Przeżywałyśmy ciężki okres, ponieważ miałyśmy problemy ze znalezieniem miejsca, w którym mogłybyśmy się osiedlić. W Georgii, kolebce
religijnego fundamentalizmu, ludzie
traktowali moją matkę jak Jezabel.
Kobieta bez męża była źródłem grzechu, zagrożeniem dla uczciwych kobiet i pokusą dla ich słabych mężów.
„Nie wynajmujemy rozwódkom”,
powiedziała gruba właścicielka przyczepy. „Słyszeliśmy o takich jak wy,
szalone przyjęcia, narkotyki i awantury. To osiedle jest wyłącznie dla
uczciwych ludzi”. Zawsze kładli nacisk na słowo uczciwi, przechylali
głowy do tyłu, zaciskali szczęki i zadzierali nosy, gdyż czuli się lepsi
i czerpali z tego wielką przyjemność.
W końcu znalazłyśmy odpowiednie miejsce, w którym tolerowano takie poganki jak my, czyli rozwódkę
i jej rudowłosego trzpiota. Osiedle
miało jedną polną drogę, która tworzyła na końcu pętlę, składało się z
pięciu blaszanych przyczep rozstawionych niczym nędzne płatki w koronie na pół oskubanego kwiatu i było
otoczone dębami obrośniętymi
mchem. Miałam nadzieję, że spotkam
tu inne dzieci, ale nie było. Naszymi
sąsiadami byli w większości starsi
ludzie, którzy spoglądali na moją
matkę z lubieżnym zainteresowaniem,
ponieważ mieli nadzieję, że wreszcie
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zobaczą na własne oczy owe dzikie,
narkotykowe przyjęcia, o których tyle
słyszeli. A moja ciężko pracująca
mama sprawiła im w tej kwestii wielki zawód.
Byłam dzieckiem z kluczem na
szyi, jeszcze zanim wymyślono takie
pojęcie, gdyż pracujące matki były
wówczas wielką rzadkością. Każdego popołudnia byłam sama przez kilka godzin i robiłam to, na co miałam
ochotę. Włączałam radio, tańczyłam,
śpiewałam, malowałam się kosmetykami mamy i jadłam cukier prosto
z cukiernicy. A potem wychodziłam
na dwór, jeździłam na rowerze albo
urządzałam safari, polując na jaszczurki i pająki.
Gdy dorosłam, potrafiłam znaleźć
wielką przyjemność w samotności, ale
gdy miałam siedem lat, wolność i samotność były ze sobą ściśle związane i w żaden sposób nie mogłam ich
rozdzielić. Tęskniłam za mamą, za towarzystwem innych dzieci i za jakąkolwiek przyjaźnią.
W poprzednim miejscu zamieszkania, gdy mama i tata byli jeszcze
małżeństwem – i należeliśmy do tak
zwanych uczciwych ludzi - chodziłam
do szkoły na piechotę. Było tam mnóstwo dzieci i plac zabaw z huśtawkami. Sąsiad pozwalał mi zjadać winogrona ze swojego płotu, a tata oswoił
wiewiórkę i nakłonił ją do zjadania
płatków śniadaniowych prosto z ręki.
Ale to osiedle było przeznaczone wyłącznie dla rodzin wojskowych, więc
kiedy rodzicie się rozwiedli, mama
i ja musiałyśmy się wyprowadzić.
Nasz nowy dom znajdował się daleko od szkoły, więc musiałam jeździć
tam autobusem, który zatrzymywał
się na rogu, jakieś dwie przecznice od
osiedla. Gdy szłam w kierunku przystanku albo z powrotem, czułam na
piersiach chłodny metal klucza wiszącego na łańcuszku; zawsze miałam go
pod koszulką, nigdy na wierzchu, tak
jak nauczyła mnie mama.
Tamta wiosna była bardzo deszczowa i kałuże zamieniły się w małe

stawy. Pewnego popołudnia podczas
safari zamierzałam znaleźć węża,
a znalazłam coś więcej: jaja żaby złożone w jednej z kałuż. Każdego dnia
po szkole biegłam szybko do domu,
by sprawdzić, jak się miewają. Opowiadałam im o szkole i o tych wszystkich soczystych muchach, jakie będą
jadły, gdy dorosną. Po tygodniu dotkliwych upałów i skwaru, dokładnie
w tym samym czasie, gdy jaja zaczęły zmieniać się w kijanki, zauważyłam, że kałuża robi się coraz mniejsza. Matka zostawiła swoje dzieci
w miejscu, które wydawało jej się bezpieczne, lecz teraz stawało się nieodpowiednie. Kijanki czekała pewna
śmierć.
Pod naszą przyczepą znalazłam
pustą butelkę po mleku, napełniłam
ją wodą z beczki, którą potem wlałam do małego „kijankowego” świata, przepraszając za jej lodowate zimno. To zajęcie stało się ulubioną częścią każdego mojego popołudnia. Pędziłam do domu z przystanku autobusowego, by wlać wodę do kałuży.
Klękałam, żeby przyjrzeć się dokładniej światu moich kijanek, wybałuszałam oczy, wypatrując jakichkolwiek
zmian, i wkładałam palec do zimnej
wody, by je trochę rozruszać.
Podczas codziennych wędrówek
na przystanek autobusowy zauważyłam, a może raczej wyczułam, że ktoś
mnie obserwuje. Przyspieszałam kroku, ściskałam pasek tornistra i czułam się jak ofiara polowania. Każdego dnia to uczucie było coraz bardziej
wyraźne, czułam ciężar czyjegoś spojrzenia, a owe oczy były równie głodne jak ręce.
Chciałam powiedzieć o tym mamie i nawet ćwiczyłam w myślach
swoją przemowę, lecz uświadomiłam
sobie, że to brzmi śmiesznie: straszydło w jasnym świetle dnia. Byłam na
to zbyt dojrzała. Mama i ja miałyśmy
dla siebie tak mało czasu, więc chciałam, żebyśmy spędzały go w miły
sposób. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebowała, był kolejny problem.

Próbowałam przekonać samą siebie, że to wrażenie jest tylko wytworem mojej wyobraźni, tak samo jak
potwory pod łóżkiem. Postanowiłam,
że nie będę tchórzem, lecz nadal czułam na sobie świdrujące spojrzenie.
Pewnego pochmurnego popołudnia,
gdy powietrze było tak ciężkie jak
olej, wysiadłam z autobusu i poszłam
w kierunku domu. Gdy przechodziłam obok wybujałych azalii, zauważyłam, że wyłania się zza nich jakiś
mężczyzna.
- Skąd masz takie rude włosy? zapytał, przeciągając słowa.
Zamarłam, nie mogąc złapać oddechu, i spojrzałam na jego posępną
twarz z blisko osadzonymi oczami.
Mężczyzna podszedł jeszcze bliżej.
Byłam gotowa do ucieczki, czułam
chłód klucza na piersiach, w których
kołatało moje przerażone serce.
- Na pewno masz pełno piegów na

buzi. Może wejdziesz i obejrzysz moje
szczeniaki...?
Zdołałam zaczerpnąć haust powietrza - nagle i gwałtownie - i oddech
zmienił się w krzyk.
- MUSZĘ JUŻ IŚĆ! Czekają na
mnie w domu!
Uciekłam co sił w nogach, weszłam do przyczepy i ukrywałam się
tam dopóty, dopóki nie miałam pewności, że nie poszedł za mną. Gdy
poczułam się bezpiecznie, wyszłam,
by napoić moje kijanki.
Kiedy mama wróciła do domu,
opowiedziałam jej o mężczyźnie.
- Bardzo dobrze zrobiłaś, kochanie - powiedziała. - Dokładnie tak, jak
ci mówiłam; krzycz głośno, uciekaj
co sił i nigdy nie daj po sobie poznać,
że mamy nie ma w domu.
A one czekały na mnie w domu, cała
kałuża pełna kijanek. Mama uśmiechnęła się i odgarnęła mi włosy z czoła.

- Boże, ale jesteś brudna. Idź się
umyć.
Spokój w jej glosie przekonał
mnie, że kryzys został zażegnany i że
dobrze sobie poradziłam.
- Kochanie, powiedz mi jeszcze
raz, o który dom chodzi.
Była spokojna i po prostu ciekawa.
Następnego ranka mama zadzwoniła w kilka miejsc. Nie wiem, co powiedziała, lecz tamtego popołudnia
autobus zatrzymał się przy naszym
osiedlu; kierowca czekał i patrzył na
mnie, dopóki nie weszłam do domu.
Tej samej nocy spadł deszcz. słodki,
kojący i oczyszczający. Słyszałam, jak
spragniona ziemia połyka go jednym
haustem i oddycha z ulgą. Zasypiałam,
wsłuchując się w odgłos deszczu uderzającego o nasz metalowy dach.
Kijanki i ja miałyśmy się naprawdę znakomicie.
J. D. Gidley

Modlitwa poranna

Modlitwa wieczorna

Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Ojcze nasz.
Zdrowaś Maryjo
Wierzę w Boga

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie
Już z rana wznoszę me serce do Ciebie
Tyś mnie od złego zachował tej nocy
Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy
Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy
Oddal ode mnie szatańskie pokusy
Niech myśli słowa i czyny dnia tego
Wciąż głoszą chwałę imienia Twojego

Potężny Boże na niebieskim tronie
Do Ciebie wznoszę błagalne swe dłonie
Za dzień dzisiejszy, za dary z Twej ręki
Niosę Ci z głębi mego serca dzięki
A jeślim grzechem obciążył mą duszę
To na kolanach przebłagać Cię muszę
Niech zasnę z Twoim na ustach imieniem
Z Twą łaską świętą i z Twym przebaczeniem
Jeślim obraził, jeślim Cię zasmucił
Jeśli niebacznie odbiegłem od Ciebie
Wyciągnij dłoń swą, ażebym się wrócił
Ojcze mój w niebie
Jam Twoje dziecko choć słabe, niekarne
Choć się z Twej ścieżki odbiję w bezdroże
Ku Tobie wołam, ku Tobie się garnę
Przebacz mi Boże.

Aniele Boży
Pod Twoją obronę.

Dziękujemy Pani Danieli z ul. Floriańskiej
za przekazanie powyższego tekstu modlitwy.
Poprawka
W ostatnim numerze NW (Nr 192, str.3) pominięto
w liście czworo bierzmowanych w dniu 23 maja.
Są nimi: Bolanowska Dominika, Patla Bartłomiej, Paradysz Krystian i Węglowska Kamila.
Przepraszamy i serdecznie pozdrawiamy.
Nasza Wspólnota
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100. rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza
W 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, mając
na uwadze zasługi dla Narodu i nieoceniony udział w dziele odrodzenia Polski, czci Jego pamięć i postanawia ustanowić rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowany Nagrodą Nobla
w dziedzinie literatury, doceniony za całokształt twórczości i - jak wówczas stwierdzono - rzadko spotykany geniusz,
który wcielił w siebie ducha Narodu. Jego powieści historyczne podtrzymywały kolejne pokolenia Polaków w czasach
narodowych niedoli. Za swoje obywatelskie zasługi dla Ojczyzny przez współczesnych zwany „Hetmanem Duchowym Polaków”, a za etos dobroczynności - „Wielkim Jałmużnikiem Narodu”. Twórczość Henryka Sienkiewicza,
działalność społeczna i nieustanne orędownictwo za niepodległym państwem polskim odegrały niezwykle istotną rolę
w odzyskaniu przez Polskę wolności. Niech Sienkiewiczowska spuścizna stanowi podstawę patriotycznego wychowania młodych pokoleń Polaków, jak bowiem pisał o Nim Stanisław Cat-Mackiewicz: „My wszyscy z niego”.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
22 grudnia 2015 roku

Dwudziestoletni Henryk, biedny
maturzysta, przez rok był korepetytorem syna Weyherów, właścicieli majątku w Poświętnem koło Płońska.
Przezwyciężył tam młodzieńczy kryzys wiary, o czym napisał do swojego kolegi Konrada Dobrskiego w liście z 16 grudnia 1865 roku. Od głęboko rozumianych chrześcijańskich
wartości nie odstąpił do końca życia.

„W naszych latach, latach odmian,
walk wewnętrznych i rewolucyj trudno powiedzieć o młodzieńcu, którego widziało się wczoraj - jakim jest
dziś. Być może się zmieniłeś, Twoje
częste zwroty: daj Boże, dałby Bóg etc.
daję mi dużo w tym względzie do myślenia. Chcę poprzeć moje twierdzenie o zmianach młodzieńczego wieku.
Przed kilkoma tygodniami byłem, jak
wiesz zresztą, usposobienia cynicznosceptycznego. Obaśmy tacy byli. Dziś
nie poznałbyś mnie w tym względzie.
Nie z wyrozumowania, nie z żadnych
wniosków filozoficznych, ale jakoś mimowiednie, jakoś z potrzeby klęknąłem pewnego wieczora do nie mówionego od dwóch lat pacierza. Od tej
chwili wierzę - całą siłą. Krótka ta
modlitwa podziałała na mnie zbawiennie. Spojrzałem w przyszłość i wzdrygnąłem się: Jaka szalona, mętna, jaka
bez jutra! Uczułem coś w kształcie żalu
i od tej chwili powtarzam: wierzę.
Co więcej - zdaje mi się, że doszedłem
do wniosku, że są natury ludzkie może
wszystkie - które nie mogą, którym
niepodobna obejść się bez wiary. Ja
mam taką naturę, taki charakter. Przekonałem się, żem nigdy nie wątpił zu-
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pełnie, że byłem w zawieszeniu,
w walce, która dziś padła zwycięsko
na stronę wiary” - tłumaczył Konradowi Dobrskiemu.
„Być może - nawet zapewne, jak
z listów widać, że i Ty w tym czasie
opuściłeś chorągwie, ateisto! Postarajmy się wytłumaczyć sobie: dlaczego? (...) Muszę przyznać, że małą
przyczyną była istota bezmyślna, bezwiedna, więcej nikczemna niż szlachetna, więcej zła niż dobra - więcej
głupia niż zła. Jest to G. J. [Gustaw
Jagielski]. W nic nie wierzy!? Tak, ale
ten ateizm wyszedł z życia pełnego
brudów i zbydlęcenia, w którym wiara zgasła nie z przekonania, ale w błocie zła. - Bydlęciu lepiej, jeżeli za grobem nie ma przyszłości - nic więc
dziwnego, że bydlęta dla swego właśnie zbydlęcenia zapierają się jej
otwarcie. Większa część ateistów
jest z podobnego źródła takimi. - Być
więc z takimi ludźmi bratem w ideach? O, to wolę je cisnąć pod nogi
tym, którzy je wywołali. - Dziś jakoś
życie przedstawia mi się jeżeli nie
poetyczniej, to może jaśniej, praktyczniej, a nawet i weselej. To jeden powód - drugiego mi przyszło odszukać.

Czy wierzysz, że nim jest miłość?! (...)
miłością nazywam w sobie jakąś siłę,
która mi mówi: szukaj - jakąś potrzebę wewnętrzną, nie- przełamaną, co
nieraz tak wzbiera w piersi, tak rada
by wylać się na zewnątrz, że rzeczywiście nieraz szukam, którą z już znanych mi kobiet obrać za przedmiot
mej miłości. (...) Dziś przynajmniej
sądzę, że jeżeli teraz nie mam dość
siły, to ją mieć muszę, a zdobędę ją
przez ciągłą pracę nad sobą, przez
ciągłą walkę wewnętrzną, która zahartuje moją wolę i postawi silnym do
walki na śmierć i życie, jaką kiedyś
pragnę podać w imieniu idealizmu.
Dziś jestem słaby - zwycięstwo byłoby dla mnie niepodobnym. - Ale chcę
dla tego walczyć, w imieniu tego, co
nazywają idealnym pięknym i dobrym. - Idealizm - piękno i dobro są,
zdaje mi się, pojęcia zbliżone do siebie bardzo - proza więc życia, mówię
o życiu duchowym, które dziś [leży]
pod nogami realizmu - musi pociągać wiele złego, wiele brudu i głupoty - dlatego powtarzam, chcę walczyć
przeciwko takiemu życiu” - pisał
Sienkiewicz w liście do przyjaciela.
Źródło nr 29/2016

Módlmy się za wstawiennictwem
Świętego Michała Archanioła
W obliczu wszechobecnego zła, rozszerzającej swoje granice cywilizacji śmierci,
relatywizowania podstawowych praw, jak choćby prawo
do życia, chrześcijanin nie
może stać obojętnie. Obowiązkiem każdego z nas jest odważne przeciwstawienie się
gorszącym ideologiom płynącym ze wschodu i zachodu, z
północy i południa. Wielu
uważa, że Polska w tej walce
powinna odegrać decydującą
rolę i to nie tylko z powodu,
że nasza Ojczyzna położona
jest w geograficznym środku
(sercu) Europy.
Rok 2015 stał się przełomowym, gdyż Naród polski
wydając demokratyczny werdykt pozbawił władzy tych,
którzy otworzyli na oścież
drzwi antychrześcijańskiej
ideologii gender, odbierali rodzicom dzieci z powodu ubóstwa, usunęli krzyż z Krakowskiego Przedmieścia i chcieli
usunąć go z Sejmu. Ludzie wierzący
w zmianach roku 2015 dopatrują się
działania Ducha Świętego. Jest to tym
bardziej uzasadnione, że wybory prezydenckie odbyły się 25 maja 2015
roku, właśnie w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wielki szturm
modlitewny w intencji Ojczyny, na
czele którego stanęła Krucjata Różańcowa musiał przynieść oczekiwane rezultaty. Walka jednak się nie zakończyła. Musimy tak jak Św. Michał Archanioł wytrwać przy Bogu i choćby nawet wielka rzesza zbuntowała się, my
musimy zakrzyknąć „Któż jak Bóg”.
Kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu 1/3
aniołów, Michał (z jęz. hebrajskiego
Któż jak Bóg) jako pierwszy wystąpił przeciwko niemu z okrzykiem
„Któż jak Bóg”. Religia judaistyczna wymienia Św. Michała wśród siedmiu aniołów wyższego rzędu. Także
w islamie Michał jest jednym z ważniejszych aniołów. W Nowym Testa-

syryjskiej. Modlitwa za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła w tekście papieża Leona XIII brzmi:
„Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne
duchy złe, które na zgubę dusz
ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.”

mencie Św. Michał Archanioł pojawia się jako stojący na czele hufców
niebieskich, zwycięsko walczący z
szatanem i jego zwolennikami. U pisarzy kościelnych uchodzi za księcia
aniołów, archanioła, któremu Bóg
powierza zadania wymagające szczególnej siły. Wstawia się u Boga za
ludźmi, jest aniołem stróżem ludu
chrześcijańskiego. Artyści przedstawiają go z wagą do odmierzania dobrych uczynków. Innym atrybutem
jest ognisty miecz.
Istniejący nieprzerwanie od początku chrześcijaństwa kult religijny
Św. Michała Archanioła jest bliski
społeczności iwonickiej dzięki bliskiemu sąsiedztwu Sanktuarium Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Michał jest także patronem pobliskich miast jak Strzyżów, Sanok
czy Łańcut.
Reforma z 1969 roku ustanowiła
dzień wspomnienia Św. Michała Archanioła w Kościele Katolickim na 29
września, w nawiązaniu do tradycji

Kiedyś modlitwa ta była
odmawiana po każdej mszy cichej. Reforma liturgiczna zniosła obowiązek jej odmawiania,
chociaż jest w dalszym ciągu
odmawiana w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego. Obecnie Kościół rozważa jej przywrócenie. Powodem jest wzrost
ignorowania zła, a tym samym
wzrost liczby opętań. Od 2009 r. jest
odmawiana podczas Mszy Świętej w
świątyniach diecezji włocławskiej. Po
każdej Mszy Świętej odmawiana jest
również w Miejscu Piastowym, Iwoniczu-Zdroju i innych sąsiednich parafiach.
Także w iwonickiej wspólnocie
parafialnej, gdzie czczeni są Wszyscy Święci, znajdźmy miejsce na
wspólną modlitwę za wstawiennictwem Św. Michała Archanioła.
Zachęcam także do prywatnego
odmawiania tej niezwykle skutecznej
modlitwy w rodzinnym gronie i indywidualnie w zaciszu domu.
Pomocą do tego niech będą obrazki z wizerunkiem Św. Michała i treścią modlitwy na odwrocie dołączone do niniejszego wydania „Naszej
Wspólnoty”.
Grzegorz Nieradka
Nasza Wspólnota
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Sierpień miesiącem wielkich rocznic narodowych
Miesiąc sierpień obfituje w szereg wielkich rocznic narodowych. To
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, 15 sierpnia
1920 roku Polacy powstrzymali nawałę bolszewicką, niosącą gwałt,
śmierć i ateizm, a 31 sierpnia 1980
roku podpisane zostały tzw. porozumienia sierpniowe będące sukcesem
rodzącej się „Solidarności”.
Ponad dwa miesiące niezłomnego oporu – 72. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Pierwszego sierpnia tego roku będziemy obchodzić 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
O godzinie 17.00 (Godzina „W”)
w całej Polsce zabrzmią syreny, a Polacy zatrzymają się, aby oddać hołd niezłomnym mieszkańcom Stolicy. Także
i my, po usłyszeniu sygnału z iwonickiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, miejmy odwagę zatrzymać się
i chwilą zadumy oraz modlitwy oddajmy hołd Bohaterom.
Już pierwszego dnia powstania poległo około dwóch tysięcy Polaków
i pół tysiąca Niemców, czego powodem
były ogromne dysproporcje w uzbrojeniu. Brak pomocy ze strony sojuszników sprawiał, że Warszawiacy mogli
liczyć tylko na siebie.
[...]W czasach PRL wydarzenie,
jakim było Powstanie Warszawskie
uznawano za bardzo niewygodną kartę polskiej historii. Nie sposób było
bowiem wytłumaczyć, że rzekomo sojusznicza i bratnia Armia Czerwona
czekała pod Warszawą na klęskę po-
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wstańców. Wyłącznie dzięki Warszawiakom, którym udało się przeżyć powstanie i przekazać wiedzę o nim kolejnym pokoleniom Polaków, świadomość o dokonaniach bohaterów z okresu 1 sierpnia – 2 października 1944
przetrwała do naszych czasów.
Zjednoczony Naród pokazał siłę
– 96. rocznica Cudu nad Wisłą
Bitwa Warszawska, popularnie
nazywana Cudem nad Wisłą to bitwa
stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920
roku w czasie trwania wojny polskobolszewickiej. Zwycięstwo nad bolszewikami zdecydowało o zachowaniu
niepodległości przez Polskę i przekreśliło plany rozprzestrzenienia się niesionej na bagnetach rewolucji komunistycznej, odrzucającej Boga i naturalny porządek świata, na kraje Europy
Zachodniej. Uznana została przez historyków za 18. w kolejności spośród
przełomowych bitew w historii świata.
Kluczową rolę odegrał w tej wielkiej
operacji wojskowej manewr Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego, polegający na oskrzydleniu Armii Czerwonej
przez Wojsko Polskie, a wyprowadzony znad wieprza 16 sierpnia 1920 roku
przy jednoczesnym związaniu głównych sił bolszewickich na przedpolach
Warszawy.
Polacy mieli świadomość, że walczą
nie tylko o własną niepodległość, odzyskaną niespełna dwa lata wcześniej
po 123 latach niewoli. Walczyli także
w obronie chrześcijańskich wartości
i świętej wiary katolickiej, deptanej
przez sowietów. Wielka mobilizacja

J. Kossak, Cud nad Wisłą

polskiej armii oraz społeczeństwa, które nie szczędziło zaangażowania w samoobronę, wsparcia materialnego dla
powstających oddziałów i modlitwy
w intencji Ojczyzny przyniosła oczekiwane efekty.
Bohaterstwo księdza Ignacego Skorupki, który z krzyżem w dłoni prowadził polskich żołnierzy do szturmu,
przypadające na dzień zwycięstwa
Święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, ukazującej się po stronie
polskich oddziałów i wywołującej popłoch wśród agresorów do dziś działają na wyobraźnię każdego polskiego
patrioty. Warto wspomnieć w tym miejscu o wspaniałej inicjatywie budowy
Łuku Triumfalnego Zwycięstwa nad
bolszewikami 1920 roku. Towarzystwo
Patriotyczne, na czele którego stoi Jan
Pietrzak od wielu lat prowadzi sprzedaż cegiełek na ten cel. Warto odwiedzić stronę internetową www.luktriumfalny1920.pl i przekazać dar serca na
upamiętnienie najwspanialszego
w dziejach polskiego zwycięstwa.
Narodziny „Solidarności” – 36.
rocznica porozumień sierpniowych
Porozumienia sierpniowe to popularne określenie czterech porozumień zawartych przez rząd PRL z komitetami
strajkowymi powstałymi w 1980 roku.
Należały do nich porozumienie w Szczecinie (30 sierpnia), w Gdańsku (31 sierpnia), Jastrzębiu-Zdroju (3 września)
oraz w Katowicach (11 września).
W pierwszym punkcie porozumień
gdańskich stwierdzono, że działalność
związków zawodowych nie spełnia
nadziei i oczekiwań pracowników, dlatego uznaje się za konieczne powołanie nowych, samorządnych związków
zawodowych, które byłyby autentycznym reprezentantem klasy pracującej.
Na podstawie tego punku dopuszczono
do zarejestrowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego
„Solidarność”, do którego w szczytowym momencie należało 10 mln Polaków. „Solidarność” uznawana jest za
największy na świecie ruch społeczny,
który w bezkrwawy sposób doprowadził do upadku systemu komunistycznego w Środkowo-Wschodniej Europie.
[...] To, co warte jest szczególnego
podkreślenia i uczczenia w miesiącu
sierpniu, to opór Polaków i nasza determinacja w obronie podstawowych
praw, która zmieniła bieg historii zapisując się złotymi zgłoskami w kartach
dziejów Polski, Europy i Świata.
Grzegorz Nieradka

Wystawa „W 1050. rocznicę Chrztu Polski”
oraz WIECZORNICA PATRIOTYCZNA
„Z głębi dziejów – w 1050. rocznicę Chrztu Polski”.
Iwonickie obchody jubileuszowe.
Rok 2016 jest rokiem Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski. Główne
kościelne i państwowe uroczystości
odbyły się w Częstochowie, gdzie
u Tronu Jasnogórskiej Królowej Polski nastąpił Akt Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Najświętszej,
oraz w Poznaniu gdzie odbyło się
pierwsze w historii wyjazdowe posiedzenie Zgromadzenia Narodowego.
Uroczyste obrady obu Izb parlamentu, zorganizowane dla uczczenia jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski i początków polskiej państwowości otworzył Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. Marszałek Senatu RP Stanisław
Karczewski odczytał tekst uchwały Sejmu i Senatu na tę okoliczność. Prezydent RP Andrzej Duda wygłosił orędzie.
W posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego, obok głowy państwa i parlamentarzystów, uczestniczyła także Rada Ministrów z Premier Beatą Szydło na czele, członkowie Konferencji Episkopatu
Polski pod przewodnictwem Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego Metropolity
Poznańskiego oraz przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.
Po obradach uczestnicy państwowych obchodów 1050. rocznicy Chrztu
Polski i powstania Państwa Polskiego
wysłuchali prawykonania przez Filharmonię Poznańską „Oratorium966.pl”
skomponowanego specjalnie na tę uroczystość. Dokonano także odsłonięcia
tablicy upamiętniającej obrady Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu.
W Gminie Iwonicz-Zdrój, dzięki
obywatelskiej aktywności mieszkańców, organizowane są dwa ważne
wydarzenia upamiętniające rok jubileuszowy. W kościele parafialnym pw.
Św. została uroczyście otworzona
wystawa zatytułowana „W 1050.
rocznicę Chrztu Polski”. W górnej
części kościoła wystawionych zostało 340 eksponatów podzielonych tematycznie na różne okresy z dziejów
Narodu Polskiego. Od początków pol-

skiej państwowości, przez „Złoty
Wiek”, upadek Państwa Polskiego,
okres międzywojenny do czasów
współczesnych. Eksponaty stanowią
własność znanego kolekcjonera Zbigniewa Więcka, który dokonał otwarcia wystawy. Kustoszem jubileuszowej wystawy jest Halina JózefczykHabrat, wiceprezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Iwonicza-Zdroju. Wysta-

wę można obejrzeć codziennie około
pół godziny przed Mszą Świętą. Będzie ona dostępna dla zwiedzających
do końca wakacji. Do obejrzenia
pocztówki z przełomu XIX i XX wieku, medale, odznaczenia, obrazy i plakaty. Zapraszamy szczególnie rodziny z dziećmi oraz młodzież, gdyż nic
nie zastąpi żywej lekcji historii i patriotyzmu.

Drugim niezwykle ważnym elementem wpisującym się w iwonickie
społeczne obchody jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski będzie WIECZORNICA PATRIOTYCZNA zorganizowana przez Gminne Koło Prawa i Sprawiedliwości w Iwoniczu-Zdroju, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Bonifratrów w Iwoniczu oraz Chór Parafialny „Cantate” w Iwoniczu.
Organizatorzy mają zaszczyt zaprosić parafian, mieszkańców Iwonicza
i Gminy Iwonicz-Zdrój do wzięcia udziału w wieczorze pieśni religijno-patriotycznych dla uczczenia 1050. rocznicy Chrztu Polski w dniu 15 sierpnia
2016 roku o godz. 19.00 w ogrodach Domu Pomocy Społecznej Zakonu
Bonifratrów w Iwoniczu przy ul. Floriańskiej 19. W razie niepogody wieczór odbędzie się w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Iwoniczu przy ul. Zadwór 15.
Wieczór składać się będzie z dwóch części:
- pieśni religijne (repertuar na około 30 minut),
- pieśni patriotyczno-wojskowe (repertuar na około 50 minut).
Teksty wszystkich wykonywanych pieśni wyświetlane będą na specjalnych
ekranach, aby wszyscy uczestnicy mogli wziąć aktywny udział we wspólnym
śpiewie. Za prowadzenie pieśni odpowiedzialny będzie Chór „Cantate” i dziewczęta ze „Służby Maryjnej” przy akompaniamencie muzycznym pianisty, akordeonisty i klarnecisty pod kierunkiem Grzegorza Przepióry – obecnego dyrygenta Chóru „Cantate”.
Serdecznie zapraszamy na wspólny wieczór pełen patriotycznych wzruszeń. Uczcijmy godnie jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.
Grzegorz Nieradka
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FESTYN PARAFIALNY
W niedzielę 10 lipca 2016 roku odbył się w naszej parafii kolejny już Parafialny Festyn Rodzinny. Celem
tegorocznego Festynu było podkreślenie znaczenia dzieci i młodzieży w życiu naszej wspólnoty parafialnej oraz
zachęta do rodzinnego spędzania wolnego czasu. Głównym pomysłodawcą i organizatorem był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
W organizację festynu zaangażowali się również parafianie, którym zależy na promocji rodziny i wspólnego
przeżywania radości. Festyn rozpoczął
się o godz. 14.30 na placu przy plebanii.
Imprezę rozpoczęła Pani Prezes POAK
Janina Gadzała, która na początku powitała zaproszonych gości oraz wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał
proboszcz naszej parafii Ksiądz Kazimierz Giera, który poprowadził na rozpoczęcie modlitwę „Koronka do Miłosierdzia Bożego”. Z okolicznościowym
słowem wystąpił także główny sponsor
festynu Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
Pan Witold Kocaj.
Po wcześniejszych pochmurnych
i deszczowych dniach pogoda w niedzielę wyjątkowo dopisała, co z pewnością przyczyniło się do tego, że plac
przykościelny zapełniał się z godziny
na godzinę. Przyciągały również
atrakcje, które przygotowała firma
Medialive. Dmuchana zjeżdżalnia cieszyła się dużym zainteresowaniem
najmłodszych uczestników. Kolejki

nie malały również do stoiska, przy
którym odbywało się malowanie twarzy. Nie brakowało też zabaw i konkursów. Oprawę muzyczną zapewnił
nam w tym roku pan Zbigniew Pernal, który bawił wszystkich przez całe
niedzielne popołudnie. Należy podkreślić, że ogromną furorę robiły popisy taneczne młodzieży z RAM-u
pod kierunkiem głównego wodzireja
– Księdza Rafała Szmika.
Z podziwem patrzyliśmy na układy choreograficzne, których nie powstydziłyby się nawet profesjonalne
formacje taneczne.
Nieodłącznym elementem festynu
były także stoiska z małą gastronomią, gdzie można było ochłodzić się
lodami i zimnymi napojami, a także
uzupełnić zużytą w tańcach energię
spożywając słodycze i kiełbaski z grila. Dużym zainteresowaniem cieszyło się również stoisko z zapiekankami, które przygotowywano na miejscu w użyczonej przez Księdza Proboszcza plebańskiej kuchni.

Czas upłynął szybko i miło do
godz. 19.30, po której powoli plac
pustoszał. Organizatorzy dziękują
wszystkim darczyńcom, którzy wsparli
organizację festynu oraz tym wszystkim, którzy poświęcili swój czas i zdolności, aby festyn mógł się odbyć. Ostateczna ocena Festynu należy oczywiście do jego uczestników. W naszym
podsumowaniu uznaliśmy go za sukces. Dzięki sprzyjającej pogodzie
i urozmaiconej ofercie, w zabawie
wzięła udział dość liczna grupa dzieci
i młodzieży oraz wiele osób dorosłych.
Atmosfera była bardzo swobodna i radosna, co świadczy o trafności wyboru formy i sposobu przeprowadzenia
imprezy. Mamy nadzieję, że w kolejnych latach będzie przybywać nie tylko uczestników, ale również tych, którzy zechcą w dowolny sposób wesprzeć tę inicjatywę, bo przecież służy
ona naszej wspólnocie parafialnej.
B.Trygar

Akcja Katolicka serdecznie dziękuje wszystkim ofiarnym sponsorom festynu. Są nimi:
1. Burmistrz Gminy Iwonicz Zdrój p. Witold Kocaj
2. Piekarnia Iwonicz państwo Lidia i Andrzej Fiejdasz
3. Piekarnia Zarszyn p. Jolanta Mikosz
4. „Zielony Koszyk” PHW „Wenta”
5. Wyroby Wędliniarskie Miejsce Piastowe
6. Państwo Lidia i Sławomir Stachura
7. Anonimowy sponsor
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8. Sklep spożywczo-przemysłówy „Hitpol”
9. Sklep „SPAR” p. Urszula Kustroń i p. Piotr Rajchel
10. „Iwomar” p. Ewelina Sochacka-Kuczała
11. Państwo Agata i Grzegorz Rachwał (zieleniak)
12. Pani Alina Wójtowicz - pyszne mufinki
13. Państwo Zofia i Kazimierz Rysz

Poświęcenie cmentarza cholerycznego
i Msza św. w strugach deszczu
Czy grzmoty, błyski piorunów i ulewa w dwóch aktach miały być podziękowaniem zmarłych podczas epidemii za
przywrócenie ich pamięci, czy też znakiem, że naruszono ich 185-letni spokój? Każdy może interpretować zjawiska
przyrodnicze towarzyszące niedzielnej Mszy św. na cmentarzu ofiar cholery w Iwoniczu na swój sposób.
Obiektywna prawda jest jednak
taka, że Iwonickie Stowarzyszenie
„Ocalić od zapomnienia” efektywnie
wydało dotację z BZ WBK wspartą
licznymi darowiznami, tworząc od
podstaw cmentarz na kurhanie nagrobnym, przywracając w ten sposób
pamięć o zapomnianych ofiarach
trzech epidemii cholery z XIX wieku, które zdziesiątkowały Iwonicz.
Msza św., którą w niedzielę 5 czerwca odprawiło na cmentarzu cholerycznym pięciu kapłanów w obecności
mieszkańców gminy Iwonicz-Zdrój
i osób przyjezdnych, stanowiła zakończenie realizowanego przez Stowarzyszenie projektu. Słowo wstępne do
zgromadzonych, wśród których byli:
Burmistrz Gminy Pan Witold Kocaj,
Przewodniczący Rady Miejskiej Pan
Józef Sowiński z grupą radnych, Prezes Uzdrowiska Iwonicz S.A. Pan
Piotr Komornicki oraz dyrektor GOK
Pani Dorota Świstak, wygłosił Rajmund Boczar, niestrudzony Prezes
Stowarzyszenia, który w zwięzły sposób przedstawił historię realizacji całego projektu od napisania wniosku na
konkurs, poprzez organizację prac na
kurhanie, tłumaczenie wpisów w księgach zmarłych, aż do finału w postaci poświęcenia ukończonego cmentarza. Prezes podkreślił pomoc jakiej
udzielili Stowarzyszeniu ludzie i instytucje, bez której całe przedsięwzięcie
miało małe szanse na realizację.
Właśnie od poświęcenia cmentarza przez księdza Kazimierza Gierę,
proboszcza parafii Iwonicz, rozpoczęła się uroczysta Msza św., której
przewodniczył ksiądz prałat Kazimierz
Piotrowski. Ksiądz senior w ciepłych
słowach pochwalił Stowarzyszenie za
pomysł i wykonaną pracę, a szczególne słowa uznania skierował do Rajmunda Boczara mówiąc: „jak nie ma
motoru, to nie pojedzie nic do przo-

du”, podkreślając kierowniczą rolę
Prezesa w całym przedsięwzięciu
i w kierowaniu Stowarzyszeniem.
Homilię przy grzmotach burzy,
porywach wiatru i lejącym deszczu
wygłosił ksiądz Zbigniew Głowacki
mówiąc o chorobie i śmierci, o cholerze i epidemiach nawiedzających Iwonicz i okolicę, przybliżył postać zmarłego w czasie udzielania posługi kapłańskiej umierającym, księdza proboszcza Feliksa Dekańskiego oraz księży Feliksa Lorensa i Józefa Rafę zmarłych w latach późniejszych w podobnych okolicznościach. W homilii księdza Głowackiego pojawiło się wiele
bardzo ciekawych faktów historycznych i opisów zachowań mieszkańców
w tamtych trudnych czasach. Nie zabrakło też powiązania cmentarza cholerycznego z miejscem zbrodni dokonanej na polskich patriotach w pobliskim Lesie Grabińskim, w jedną ciernistą, iwonicką ścieżkę historyczną.
Msza św., którą obok wymienionych wcześniej księży koncelebrowali
również ks. Bogdan Nitka – proboszcz parafii Iwonicz-Zdrój z wikarym ks. Marcinem Nowakiem, zakończyła się tak jak rozpoczęła, w pro-

mieniach słońca. Na zakończenie Prezes Rajmund Boczar podziękował
księżom za odprawienie Mszy św.
a uczestnikom za udział i za to, że
wytrwali pomimo ekstremalnych warunków pogodowych.
Wart podkreślenia jest fakt, że
Prezes wraz członkiem Stowarzyszenia, Kazimierzem Deręgiem, przy
współudziale Adolfa Puchalskiego,
GOK-u i OSP w Iwoniczu-Zdroju,
przygotowali perfekcyjnie organizację Mszy św., zapewniając miejsca do
siedzenia dla uczestników, przyczepę, jako ołtarz i prąd dla organisty,
aby Msza św. mogła mieć właściwą
oprawę muzyczną. Wpływu nie mieliśmy tylko na pogodę.
Wszystkim tym, którzy uczestniczyli w uroczystości i tym, którzy
w różny sposób wspierają działalność
Stowarzyszenia, bardzo serdecznie
dziękujemy.
Czytających ten artykuł zapraszamy do Iwonicza, do odwiedzenia
cmentarza oraz pomnika w Lesie Grabińskim i zapoznania się z opisaną
w gablotach dramatyczną historią
tych miejsc.
Tekst, zdjęcia
Marek Bliżycki
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Ks. Zbigniew Głowacki

HOMILIA
SIOSTRY I BRACIA,
RODACY I MILI GOŚCIE
Zgromadziliśmy się dzisiaj na iwonickim cholerycznym cmentarzu, aby
uroczyście dokonać kolejnego poświęcenia tego niezwykłego miejsca. Otóż
w 1831 roku, w ciągu dwóch miesięcy,
zmarło w Iwoniczu na cholerę 115
osób, a wśród nich ludzie młodzi, spora gromadka dzieci oraz miejscowy proboszcz ks. Feliks Dekański, zarażony
w czasie posługiwania swoim umierającym parafianom. Chcemy też modlić
się o miłosierdzie Boże dla ich dusz.
Dzień naszego modlitewnego spotkania stanowi ukoronowanie zbożnego dzieła, podjętego przez iwonickie
Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia”. Jego członkowie, pod przewodnictwem prezesa p. Edmunda Boczara, korzystając z pozyskanych środków finansowych oraz dokładając pracę własnych rąk i umysłów, zaniedbany przez lata cmentarz doprowadzili
do jego wymownego odnowienia,
a także wzbogacenia jego swoistej tożsamości. Świadczą o tym tablice informacyjne, a przede wszystkim wyeksponowane nazwiska zmarłych
mieszkańców Iwonicza, z wielkim
mozołem uzyskane z miejscowych
ksiąg parafialnych.
Moi Drodzy. Przed chwilą usłyszeliśmy odczytane Słowo Boże, przeznaczone na dzisiejszą X niedzielę w ciągu roku
liturgicznego. Fragment I Księgi Królewskiej relacjonował nam niezwykłe wydarzenie; Bóg wskrzesza zmarłe dziecko
przez modlitewne wstawiennictwo proroka Eliasza. Ewangelista św. Łukasz opisał jak Pan Jezus – Syn Boży wskrzesza
młodego człowieka z miasteczka Nain.
W obu zbawczych wydarzeniach mamy
zwycięstwo Boga nad śmiercią, ale również występuje tu domyślna przyczyna tej
śmierci – choroba.
My również, obecni na tym odnowionym cmentarnym kurhanie, mamy
przed sobą śmierć naszych przodków,
poprzedzoną okrucieństwem choroby
zwanej cholerą, w formie epidemii.
Epidemia oznacza pojawienie się na
danym terenie, równocześnie lub
w krótkich odstępach czasu, dużej liczby zachorowań na określoną chorobę
zakaźną. Wśród nich występuje cho-
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lera, która nie jeden raz nawiedzała
Iwonicz. Jest to jedna z najostrzej
przebiegających chorób zakaźnych.
Zarazki bywają przenoszone drogą
doustną, za pośrednictwem wody,
żywności i przez kontakt osobisty.
W kilka dni po zakażeniu następują
gwałtowne objawy zatrucia. Dochodzi
do odwodnienia organizmu, zagęszczenia krwi, zaniku tętna, rysy się wyostrzają, występuje bladość, sinica, bezgłos, zamartwica; w przypadku braku
pomocy lekarskiej choroba kończy się
śmiercią. Cholera i dzisiaj może występować na całym świecie.
Straszna choroba ponowiła swój atak
na Iwonicz w 1849 roku. Choroba ta była
dobrze znana hr. Amelii Załuskiej, jeszcze
przed przybyciem do Iwonicza. Wobec
braku zorganizowanej pomocy medycznej,
zalecanie i przyrządzanie lekarstwa w postaci naparów ziołowych było wtedy jej
codziennym zajęciem. Mimo swoistej
walki z epidemią, zmarło wtedy 31 osób.
Kolejny raz, cholera zaatakowała
naszych przodków w 1873 roku,
obejmując swoim zasięgiem i okoliczne wioski. Iwonickie jej ofiary, to 84
osoby. Ratując wtedy zarażonych na
cholerę, hr.Anna Potocka z Rymanowa
przekonana była do kuracji zwanej homeopatią.. Uważała, że jedną z przyczyn choroby był głód, powszechnie
panujący w naszych rodzinnych stronach – niedożywienie. Dlatego starała
się dla zdrowych o gotowany ryż, kasze i kluski na przemian, a dla chorych
o rosół, herbatę itp. Innej przyczyny
dopatrywała się, przynajmniej w okolicy bliższej i dalszej Rymanowa, w nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących
przewożenia zmarłych na dalsze odległości, przez starozakonnych braci,
licznie zamieszkujących te strony.
Moi Drodzy. Z przekazów historycznych wynika jasno, że w miejscu
naszej obecności na pewno pochowano 115 osób. Trudno ustalić, czy ofiary drugiego i trzeciego ataku cholery,
również tu spoczywają; a może istnieje
w obrębie Iwonicza jeszcze inne podobne miejsce?
W zamyśle gospodarza dzisiejszej
uroczystości, Stowarzyszenia „Ocalić
od zapomnienia”, ten cmentarny choleryczny kurhan ma stanowić rzeczywisty dla jednych, a symboliczny grób

wszystkich ofiar epidemii, które nawiedziły Iwonicz na przestrzeni dziejów. Oprócz cholery, nasi przodkowie
byli ofiarami również innych epidemii,
zwłaszcza tyfusu, który w 1847 roku
odebrał życie 84 osobom, łącznie z
ówczesnym proboszczem ks. Feliksem
Lorensem.
Opatrzność Boża sprawiła, że
w niedalekiej odległości od tego miejsca, na skraju Lasu Grabińskiego znajduje się duchowy cmentarz Iwonicza,
nazywany ostatnio Patriotyczną Kalwarią. Tam, 24 lipca 1944 roku Niemcy, przy pomocy podobnych do nich
ukraińskich nacjonalistów, rozstrzelali
72 mężczyzn za udział w podziemnej
walce. Iwonicz został dotknięty swoistą epidemią; niemieckim i ukraińskim nazizmem i nacjonalizmem.
Ciała pomordowanych zostały ekshumowane i przeniesione na inne miejsca. Wspomnianą Kalwarię zaznacza
pomnik-kurhan z krzyżem i pamiątkową tablicą. Stowarzyszenie „Ocalić
od zapomnienia” odpowiednio zadbało i wzbogaciło również tamto miejsce.
Do obydwu prowadzi ta sama droga,
po której już od wielu lat miejscowa
wspólnota parafialna Wszystkich Świętych urządza nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a iwonicka społeczność całego
Iwonicza patriotyczne rocznice.
W dzisiejszy dzień Pański ofiarujmy modlitewny udział w tej Mszy św.
za zmarłych i pomordowanych naszych braci i sióstr. Prośmy naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który
zmartwychwstał dla ludzkiego zbawienia, o szczęście wieczne dla nich.
Dla nas wszystkich o ochronę od
wszelkiego rodzaju epidemii, których
w świecie współczesnym nie brakuje,
zwłaszcza w sferze ducha. Natomiast
dla tych, którym na sercu leży troska
o zadbanie tych uświęconych miejsc
Iwonicza, o nagrodę w formie Bożego
błogosławieństwa na dalsze ich zamiary oraz o wdzięczne uznanie i pamięć
z naszej strony.
Oby z Bożego natchnienia, nasze
kroki oraz następnych pokoleń; pamięć modlitewna i refleksja nad historią wspólnej ojcowizny, nie omijały tych miejsc. Tak nam dopomóż Bóg!
AMEN

Pamięci Bohaterów bestialsko zamordowanych
w Lesie Grabińskim
W Iwoniczu bolesnym symbolem okupacji niemieckiej jest tzw. miejsce martyrologii w Lesie Grabińskim.
W niedzielę, 24 lipca 2016 r. przypada 72. rocznica niemiecko-ukraińskiej zbrodni.
W Lesie Grabińskim w Iwoniczu,
wczesnym rankiem, około godz. 4.00
dnia 24 lipca 1944 roku niemieckoukraiński batalion SS Galizien, dowodzony przez Barona Engelsteina
i jego zastępcę, ukraińskiego majora
Władimira Najdę, zamordował strzałem w tył głowy 72, wcześniej aresztowanych i osadzonych w więzieniu
w Jaśle, Polaków, w większości żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów
Chłopskich. Wśród ofiar znajdowało
się trzech mieszkańców Iwonicza.
Niestety 20 osób nie zostało rozpoznanych. Nazwiska Iwoniczan, wraz
z podstawowymi danymi na ich temat, oraz zacytowane notatki z oryginalną, niezmienioną pisownią, sporządzone w dniach ekshumacji (kwiecień 1945 roku) przez dr. Józefa Aleksiewicza, przedstawiono poniżej:
Wojciech PENAR, urodzony
w Klimkówce, lat 45. Zamieszkały
w Iwoniczu. Sierżant Wojska Polskiego, rozpoznany przez żonę.
„Nr 4. Zwłoki męskie, w rozkładzie, rozpoznane po dobrze zachowanym ubraniu przez żonę Panią Józefę
z Iwonicza jako Penara Wojciecha,
urodzonego w Klimkówce, zamieszkałego w Iwoniczu l. 45. Drugi świadek, który rozpoznał: brat zmarłego
Penar Henryk. [podpisani] Penar Józefa, Penar Henryk”.
Jan WILKOSZEWSKI, urodzony w Częstochowie, lat 35. Zamieszkały w Iwoniczu, rozpoznany
przez dr. Józefa Aleksiewicza i Henrykę Kamieniobrodzką.
„Nr 16. Zwłoki męskie w rozkładzie z dającą się rozpoznać głową łysą
z włosami zaczesanymi z boku głowy, postrzał głowy, wlot od tyłu, wylot w okolicy oka prawego z ubytkiem
kości wielkości pięści. Ubranie dolne
zaszywane, marynarka dwurzędowa,
spodnie z paskiem, skarpetki, nocna
koszula z kieszonką po lewej stronie
z trójkątnym wkładem, krawat z firmy lwowskiej „Mokrzycki”.
W kieszeni znaleziono lufkę, papierosy, grzebień. Na szyi złoty łań-

cuszek z medalikiem Matki B. Częstochowskiej. Na podstawie tych danych
rozpoznała: Kamieniobrodzka Henryka,
Dr Aleksiewicz Józef, Murman Marjan.
Zwłoki Wilkoszewskiego Jana”.
Roman ZYGMUNT, urzędnik
pocztowy z Iwonicza, lat 32. Rozpoznany przez żonę Stanisławę.
„Nr 53. Zygmunt Roman. Zwłoki
męskie rozpoznane przez żonę Zygmunt Stanisławę i brata Zbigniewa”.
Niemiecko-ukraińskiej zbrodni nie
udało się ukryć. Natychmiast po wojnie przystąpiono do prac ekshumacyjnych, którymi kierowali lekarze: dr
Józef Kaniak oraz dr Józef Aleksiewicz. Prace wykazały, że ręce ofiar
skrępowane były drutem kolczastym,
ciała natomiast, pochowane we wspólnej mogile, przesypywane były wapnem. Najwięcej ofiar, w liczbie 38 pochodziło z Lubatowej, 3 z Iwonicza,
2 z Brzostka, 3 z gminy Biecz (w tym
jedna ze Strzeszyna), 2 z Krościenka
Niżnego (obecnie dzielnica Krosna),
2 z Korczyny, 1 z Krosna, 1 z Sanoka,
a 20 zostało nierozpoznanych.
Po dopełnieniu formalności bliscy
ofiar musieli zabrać złożone w trumnach ciała. Kondukt żałobny podzielił
się na dwie części. Jedna grupa żałobników wyruszyła w kierunku Lubatowej, druga drogą do Iwonicza. Ciała
nierozpoznanych oraz tych, których
bliscy nie mieli możliwości zabrania
do rodzinnych miejscowości, zostały
pochowane w miejscu między starym
cmentarzem a kościołem parafialnym
w Iwoniczu. Obecnie miejsce to mieści
się w obrębie nowego cmentarza.
Z inicjatywy Anieli Aleksiewicz,
Zofii Penar i Władysława Kandefera
powołany został Komitet Budowy Pomnika ku Czci Bohaterów pomordowanych przez Niemców dnia 24 lipca 1944 r. w Iwoniczu Wsi (las Grabiński). Komitet zajął się m.in. gromadzeniem funduszy i w tym celu rozprowadzał specjalne cegiełki.
Budowa pomnika, w której ofiarnie uczestniczyła iwonicka młodzież,
została sfinalizowana w 1947 roku,

a jego poświęcenia - podczas podniosłej uroczystości żałobnej i patriotycznej - dokonał 27 lipca 1947 roku ks.
dziekan Józef Nalepa – proboszcz
parafii w Lubatowej.
Naocznym świadkiem części opisanych wydarzeń był najprawdopodobniej Iwoniczanin Marian Krupa,
syn Karola i Stefanii Wojnowskiej.
Z relacji świadka wynika, że kolumna kilku ciężarówek przyjechała aż na
Muldawę (przysiółek Iwonicza). Na
drodze, przy potoku płynącym w okolicy Pańskiej Góry, zatrzymała się.
Oprawcy najwyraźniej bali się pędzić
skazańców piechotą przez miejscowość. Świadek usłyszał głośne krzyki w języku niemieckim i dźwięk kołyszących się łańcuchów, którymi
skute były ofiary. Niemiecko-ukraiński batalion utworzył kolumnę, ustawiając skutych parami więźniów
i prowadząc ich w kierunku Lasu Grabińskiego. Drogę przemierzali potokiem, nie chcąc iść otwartą łąką i pastwiskami. Niemcy bardzo obawiali
się lasu. Prawdopodobnie wystarczyłby jeden lub dwa ślepe strzały z pistoletu i zbrodniarze rozpierzchliby
się. Po zajściu, świadek nie bacząc na
nic, a domyślając się jaki los czeka
owych 72 mężczyzn, natychmiast ruszył wozem do domu. Podobno był tak
roztrzęsiony, że nie mógł utrzymać
bata w ręku. Zmierzająca do Iwonicza odsiecz spóźniła się o dwie godziny i nie zdołała wybawić prowadzonych na śmierć bohaterów. Iwonicka
partyzantka natomiast przebywała rzekomo tego dnia na terenie Zdroju.
Z inicjatywy Komitetu Budowy Pomnika dokonano również upamiętnienia
miejsca pochówku nierozpoznanych ofiar
niemiecko-ukraińskiej zbrodni. Stosowny
pomnik na nowym cmentarzu w Iwoniczu
z Krzyżem i tablicą z Orłem opatrzoną
napisem „Grób Nieznanego Żołnierza
1939 – 1945” przypomina o bestialskim
mordzie w Lesie Grabińskim. Uroczystości pogrzebowe nierozpoznanych bohaterów miały miejsce 10 kwietnia 1945 roku.
Grzegorz Nieradka

Informujemy, że w dniu 31 lipca (ostatnia niedziela lipca) o godz. 18-ej będzie odprawiana Msza św. przy pomniku
w lesie grabińskim w intencji pomordowanych 24 lipca 1944 - w 72 rocznicę, na którą zapraszają organizatorzy:
Iwonickie Stowarzyszenie „Ocalić od Zapomnienia”, Koło Kombatantów w Iwoniczu i mieszkańcy Lubatowej.
Nasza Wspólnota
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SOS dla serca
Nie wpadaj w panikę, ale też nie lekceważ tych objawów. To prawda, że jedną z ich przyczyn może być niewydolność serca. Jest to stan,
w którym serce nie jest zdolne dostarczyć odpowiedniej ilości krwi
do narządów, zwłaszcza podczas wysiłku. Zamiast pompować 5-6 litrów krwi w ciągu minuty, pompuje np. tylko 3-4... W następstwie
tego wszystkie organy i tkanki, począwszy od mózgu, a skończywszy
na mięśniach, otrzymują za mało składników odżywczych i tlenu.
Ma to niekorzystny wpływ na cały
organizm i nasze samopoczucie. Jak
przyznają lekarze, niewydolność serca przytrafia się osobom w różnym
wieku. Najbardziej narażeni są seniorzy (ma je co dziesiąty siedemdziesięciolatek). Ale jeśli wystąpią tzw.
czynniki ryzyka, mogą pojawić się
znacznie wcześniej. Od kilku lat specjaliści odnotowują wzrost zachorowań wśród czterdziesto -, a nawet
trzydziestolatków! Ma to związek
m.in. z naszym stylem życia.
Oto wyjaśnienia lekarza, dzięki
którym łatwiej rozpoznasz, że twoje
serce może potrzebować pomocy.
Sprawdź, jak można stwierdzić niewydolność mięśnia sercowego
i w razie jej wystąpienia, zatroszczyć
się o osłabiony narząd.
Przyczyny złej pracy narządu
Niewydolność serca rozwija się,
kiedy jest ono przeciążone lub uszkodzone. Oto, co może do tego doprowadzić.
- Nadwaga i otyłość: Czy wiesz,
że przy prawidłowej wadze ciała tkanka tłuszczowa wytwarza substancje,
które mają... ochronny (tzw. kardioprotekcyjny) wpływ na serce? Jednak
im wyższa i bardziej nieodpowiednia
waga, tym mniejsza ilość naturalnych
obrońców, natomiast wyższy poziom
substancji szkodliwych dla serca (tzw.
cytokin prozapalnych). Badania pokazują, że najbardziej groźne jest nagromadzenie tkanki tłuszczowej w pasie (tzw. otyłość brzuszna).
- Nadciśnienie tętnicze: Wykazano, że osoby, u których ono występuje, są o 25 proc. bardziej narażone na
niewydolność serca, niż pozostali. Przy
ciśnieniu powyżej 140 mmHg, każdy
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dodatkowy 1 mmHg to kolejny 1 proc.
ryzyka. Nadciśnienie powoduje przerost
lewej komory, jej sztywność i gorsze
kurczenie się.
- Cukrzyca: Nadmiar glukozy we
krwi powoduje, że w komórkach serca (tzw. kardiomiocytach) gromadzą
się substancje upośledzające jego
zdolność do kurczenia się.
- Paradontoza, czyli zapalenie przyzębia, sprzyja nadciśnieniu tętniczemu,
a w efekcie niewydolności serca.
Objawy w codziennym życiu
- Masz obrzęki wokół kostek (najbardziej widoczne na koniec dnia,
a zmniejszające się lub znikające po
nocy). Gdy serce nie pompuje sprawnie krwi, dochodzi do jej nagromadzenia w naczyniach żylnych nóg. Przesiąka ona do okolicznych tkanek. Możesz to łatwo sprawdzić, naciskając kciukiem wokół kostki. Jeśli po oderwaniu
palca w ciele pozostaje zagłębienie, to
znak, że serce nieprawidłowo pracuje.
- Dokuczają ci nudności, wzdęcia,
ból w prawym boku, nie masz apetytu. Są one spowodowane nagromadzeniem krwi w wątrobie i powiększeniem narządu zaburzającym pracę całego przewodu pokarmowego.
- Często oddajesz mocz w nocy.
Gdy leżysz, poprawia się przepływ
krwi w naczyniach, a w efekcie usuwanie nadmiaru wody przez nerki.
- Masz krótki oddech, łatwo dostajesz zadyszki, masz napady kaszlu w nocy. To efekt utrudnionego odpływu krwi z płuc.
- Czujesz się przemęczona, a odpoczynek nie daje poprawy, bo narządy
są niedotlenione i niedożywione.

Rozpoznanie schorzenia
- Lekarz rodzinny porozmawia
z tobą i zbierze tzw. wywiad, a także
przeprowadzi tzw. badanie przedmiotowe - zapyta o występujące objawy
i dolegliwości, zbada puls i osłucha
klatkę piersiową (serce, płuca, duże
tętnice), obejrzy, czy występują u ciebie obrzęki, a także zmierzy twoje
ciśnienie krwi. W razie potrzeby skieruje cię do specjalisty kardiologa.
- W następnej kolejności zostanie
ci zalecony rentgen (RTG) klatki piersiowej. To badanie pozwala sprawdzić m.in., czy występuje przerost lewej komory, a także czy dochodzi do
zastoju krwi w płucach.
- Otrzymasz skierowanie na EKG
wysiłkowe i ECHO serca. Dzięki
pierwszemu badaniu lekarz będzie
mógł sprawdzić, jak zmienia się
ukrwienie mięśnia sercowego pod
wpływem wysiłku fizycznego (jazdy
na specjalnym rowerze stacjonarnym
lub marszu na bieżni elektrycznej).
Drugie badanie pozwoli mu ocenić
budowę i pracę serca.
Lekarz może cię poprosić o zrobienie badań krwi pod kątem kilku
wskaźników, takich jak: liczba płytek, poziom hemoglobiny, ilość czerwonych i białych ciałek, wartość
INR, stężenie białka C-reaktywnego
(CRP), poziom cholesterolu, a także
sodu i potasu, stężenie mocznika oraz
kreatyniny, poziom glukozy, wysycenie tlenem.
Ważne dla pacjenta! Pamiętaj
o odpowiednim przygotowaniu do
badań. EKG wysiłkowe - na 12 godzin przed unikaj wysiłku fizycznego,
a na 3 godz. przed - nie spożywaj po-

siłku ani nie pal tytoniu. Badanie krwi
- w dniu pobrania powinnaś być na
czczo (nie jeść i nie pić, ewentualnie
niegazowaną wodę bez cukru), a poprzedniego dnia zjeść lekkostrawną
kolację najpóźniej o godzinie 18.
Pora na skuteczne leczenie
- Najlepsze efekty daje usunięcie
przyczyny, która doprowadziła do
niewydolności serca. Jeśli np. zawinił nadmiar glukozy we krwi, podstawowym lekiem będzie bardziej zdrowa dieta.
- Lekarz może zalecić także odpowiednie środki farmakologiczne.
Wspomagają osłabione serce i poprawiają krążenie krwi. Chronią mięsień
przed niekorzystnym przerostem,
włóknieniem oraz przebudową.
Zmniejszają jego wysiłek i poprawiają
wydolność, a także zapobiegają arytmii i zwalniają rytm serca (zmniejszając przez to jego obciążenie). Ponadto
działają moczopędnie, co przynosi
dodatkową ulgę narządowi.
- Zażywaj wszystkie przepisane
leki, tak jak zalecił lekarz!
Ważne dla twojego zdrowia na
co dzień
- Nie rezygnuj z wysiłku fizycznego. Wspaniale wspomaga układ
krążenia! Ale dopasuj jego rodzaj do
wymagań serca, najlepiej zasięgając
porady u swojego lekarza. Specjaliści polecają ćwiczenia tzw. aerobowe, czyli takie przy których dochodzi do przyspieszenia oddechu i bicia
serca. Dzięki temu do narządów dociera więcej zawierającej tlen krwi. Są
to: spacer, marsz, pływanie, jazda na
rowerze, jazda na nartach po płaskim
terenie (tzw. narciarstwo nizinne),
ćwiczenia rozciągające.
- Unikaj sportów siłowych wymagających jednostajnego napięcia
mięśni, wstrzymywania oddechu,
gwałtownych ruchów, zrywów, np.
skoków, ćwiczeń na siłowni, gry
w siatkówkę, koszykówkę, ping-ponga. Rozpoczynaj ćwiczenia 1-2 godziny po posiłku. Uwaga! Natychmiast przerwij wysiłek, jeśli powoduje
mroczki przed oczami, ciężki oddech,
osłabienie, zimny pot, zawroty głowy, ból w klatce piersiowej. To sy-

gnały, że wysiłek jest zbyt obciążający dla serca. Odpocznij w spokoju,
a następnym razem postaw na mniej
intensywne ćwiczenia, zwłaszcza jeśli dzień jest wilgotny lub mroźny
(taka pogoda jest obciążająca dla
układu krążenia).
- Dołóż starań, by całkowicie zaprzestać palenia tytoniu. Niezależnie od tego, co doprowadziło u ciebie
do niewydolności serca, palenie dodatkowo uszkadza mięsień sercowy
i naczynia krwionośne. Wdychany
dym nasyca krew szkodliwymi substancjami, a równocześnie zmniejsza
w niej zawartość tlenu. Skutkiem tego
niedokrwiony narząd otrzymuje go
jeszcze mniej! Ponadto palenie
zmniejsza skuteczność leczenia.
Zwalczaj ten szkodliwy nałóg także
w swoim otoczeniu, gdyż bierne palenie jest równie groźne!
- Postaraj się ograniczyć picie alkoholu. To nieprawda, że poprawia
krążenie. Ma bardzo niekorzystny
wpływ na komórki mięśnia sercowego, powoduje zwyrodnienie jego włókien i osłabienie siły skurczu serca.
Może też uszkadzać śródbłonek tętnic i powodować groźne skoki ciśnienia.
- Wysypiaj się. Podczas snu, gdy
znajdujesz się w pozycji leżącej, krążenie jest ułatwione, a twoje serce
mniej obciążone. Odpowiednio długi,
spokojny oraz głęboki nocny wypoczynek to także niższy poziom hormonu stresu, o którym wiadomo, że
w nadmiarze szkodzi układowi krążenia i sercu. Poświęcaj na spacer ok.
40 minut dziennie, a w ładną pogodę
- nawet całe popołudnie.

Jak zmienić dietę, by wspomagała serce
- Jedz jak najwięcej świeżych
warzyw i owoców - co najmniej kilka porcji dziennie (porcja to np. średni pomidor lub szklanka sałaty albo
pół szklanki malin lub jabłko). Są
bogatym źródłem potasu chroniącego układ krążenia przed nadciśnieniem. Wprowadź też do jadłospisu
karczochy. Zbadano, że pochodząca
z nich tzw. cynaryna może obniżyć
poziom złego cholesterolu nawet o 25
proc.!
- Sięgaj po produkty zbożowe
z pełnego ziarna, płatki owsiane
oraz otręby. Są zasobne w witaminy
z grupy B, które sprzyjają wytwarzaniu tzw. glutationu obniżającego poziom złego cholesterolu we krwi i hamującego jego utlenianie.
- Regularnie jadaj tłuste ryby
morskie (np. makrela, śledź), np. 23 razy w tygodniu na obiad lub kolację. Dostarczą ci kwasów omega-3,
które są potrzebne do właściwego
przetworzenia i wykorzystania cholesterolu.
- Ogranicz sól do szczypty dziennie.
- Staraj się, by twoje jedzenie
było jak najmniej przetworzone gotuj na parze lub w małej ilości wody
i przez krótki czas, ewentualnie piecz
w folii. Unikaj smażenia, zwłaszcza
w głębokim tłuszczu i odgrzewania.
- Unikaj tłuszczy nasyconych,
które występują w czerwonym mięsie,
maśle i tłustym nabiale.

Anna Skoczeń

Nasza Wspólnota
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Porzeczka czarnym koniem
w galopie po zdrowie

Papieskie
kremówki
Składniki

Czarne i czerwone – dwie najbardziej popularne odmiany porzeczki.
Kolor ma znaczenie, nie tylko dla oczu i kubków smakowych, ale również
z uwagi na prozdrowotne właściwości.
Czarną porzeczkę powinny
upodobać sobie osoby ze skłonnościami do siniaków, te u których występują żylaki czy wybroczyny
Te dwa gatunki wykazują na przykład odwrotne działanie dla perystaltyki jelit i pracy przewodu pokarmowego. Dziś kilka najistotniejszych
atutów czarnej, niebawem zajmiemy
się walorami porzeczki czerwonej.
Pod względem zawartości życiodajnej witaminy C, czarna porzeczka ustępuje miejsca jedynie dzikiej róży. Bije na
głowę osławione cytrusy aż pięciokrotnie
wyższą zawartości tej witaminy.
Zjadając zaledwie 100 gramów
tego owocu pokrywamy dzienne zapotrzebowanie na witaminę C w ponad 250 procentach. I możemy spokojnie sobie na to pozwolić. C jest
witaminą rozpuszczalną w wodze i jej
przedawkowanie nie jest dla nas niebezpieczne - zostanie usunięta z organizmu wraz z moczem. To niedobory witaminy C są zdecydowanie
częstszym kłopotem.
C jest bardzo ulotną witaminą
i w owocach, które leżą na straganie jej
zawartość konsekwentnie spada. Żadne
odkrywanie Ameryki - zawsze najlepiej
spożywać jak najświeższe rośliny.
Oczywistym jest, że każda witamina dostarczana do organizmu z naturalnymi produktami jest cenniejsza
niż syntetyczna. Zdrowia szukajmy na
straganie, nie w aptece. Swoje silne
moce zdrowotne czarna porzeczka zawdzięcza trzem głównym związkom:
rutynie, kwerecytynie i antocyjanom.
Pierwsza - najlepiej znana wśród
kobiet z cerą naczynkową - pozwala
na uszczelnienie i wzmocnienie naczyń krwionośnych, jest zarówno profilaktyką, jak i lekiem, gdy takie kłopoty już wystąpią. Rutyna warunkuje również wchłanianie witaminy C.
Czarną porzeczkę powinny
upodobać sobie osoby ze skłonnościami do siniaków, te u których występują żylaki czy wybroczyny. Kwercetyna, wykazuje działanie moczo-
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pędne, sprzyjać będzie dobrej pracy
nerek i całych dróg moczowych,
a tym samym oczyszczaniu organizmu z toksyn i złogów.
Trzeci z najsilniejszych argumentów
czarnego daru natury dba o dobrą formę żołądka. Antocyjany skutecznie zwalczają bakterie E.coli - częstą przyczynę
dysfunkcji układu pokarmowego.
Czarna porzeczka może być podawana przy kłopotach z biegunkami. Zawsze trzeba zachować margines ostrożności, bo ludzki organizm
nie jest matematycznym wzorem.
Sporadycznie może się zdarzyć działanie odwrotne do zamierzonego, jednak u większości czarna porzeczka
skutecznie hamuje biegunki i pozwala na normalizację pracy przewodu
pokarmowego. Owoce czarnej porzeczki mają dla nasz szeroką ofertę
flawonoidów - antyoksydantów, których obecność pozwala spowolnić
proces starzenia komórek.
Stanowią profilaktykę chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych czy chorób układu sercowo-naczyniowego. Kwasy fenolowe to kolejny ważny argument zdrowotny czarnej porzeczki. Wykazują działanie
przeciwzakrzepowe i przeciwzapalne.
Mają zdolność hamowania rozwój
bakterii i grzybów. Dbają o dobrą florę bakteryjną jelit. Z uwagi na wysoką
zawartość witaminy A czarne porzeczki będą sprzyjały pracy naszych
oczu. Warto ich zatem aktywnie szukać na uginających się obfitością lata
straganach.
Żyjmy z głową. Wybierajmy świadomie. To co jemy determinuje jakość
naszego życia.

Ciasto jedno z wielu, ale za sprawą
Jana Pawła II podbiło serca wszystkich Polaków.
Gdy w 1999 roku Jan Paweł II
wspomniał o swojej słabości do tych
ciastek, nikt jeszcze nie przypuszczał,
że wadowickie cukiernie przez długie
lata będą przyjmowały rzesze turystów ciekawych tego słodkiego przysmaku. Wkrótce po pamiętnym wystąpieniu, kremówki stały się symbolem Wadowic i papieża Polaka.
Samodzielne przygotowanie ciasta
jest czasochłonne i wymaga wytrwałości, dlatego to niezwykle piękny
gest, jeśli przygotujesz kremówki w
czasie Światowych Dni Młodzieży.

Składniki
Ciasto:
2 szklanka - mąka pszenna
250 g - masło
1/2 szklanka - woda
1 łyżeczka - ocet
1 szczypta - sól
Masa budyniowa:
1 l - mleko
1 szklanka - mąka pszenna
5 szt. - żółtka
1 szklanka - Drobny cukier
1 szt. - Cukier wanilinowy
Opis wykonania:
Masło wyciągnij z lodówki i odstaw, by zmiękło. Z pozostałych
składników zagnieć ciasto i wstaw je
do lodówki na około 30 minut. Po tym
czasie wyjmij je z lodówki i rozwał-

kuj. Na wierzchu ciasta ułóż cienkie
plastry/ kawałki masła i złóż trzykrotnie ciasto z masłem. Następnie włóż
je z powrotem do lodówki na 15 minut. Ponowie złóż ciasto trzy razy,
rozwałkuj i wstaw do lodówki. Składanie i rozwałkowywanie powtórz ponownie jeszcze 3 razy. Po ostatnim
etapie schładzania, ciasto podziel na
dwie części, rozwałkuj i przełóż do
foremek posmarowanych olejem. Cia-

sto piecz w 220 ° Celsjusza przez blisko 12 minut. Gotowe wyciągnij z
formy i przełóż w spokojne miejsce
do wystudzenia.
Aby przygotować masę budyniową do przełożenia ciasta, zmiksuj
na gładką masę 2 szklanki mleka,
żółtka i mąkę. W pozostałym mleku
rozpuść oba rodzaje cukru. Gdy mleko zacznie się gotować, wlej do garnka przygotowaną wcześniej masę.

Całość dokładnie mieszaj, żeby budyń się nie przypalił. Następnie odstaw go do przestudzenia.
Gdy osiągnie temperaturę pokojową, wylej masę budyniową na jedno z ciast, a drugim przykryj wierzch.
Całość włóż do lodówki na kilka godzin. Przed podaniem kremówkę pokrój na mniejsze porcje i posyp je
cukrem pudrem.

AKTUALNOŚCI ZS IWONICZ
Konkurs "Ze szkolnej ławy - moja
szkoła, moich rodziców, dziadków"
Z przyjemnością informujemy społeczność szkolną, że uczeń klasy II LO
Mateusz Wokurka zdobył II miejsce
w konkursie „Ze szkolnej ławy – moja
szkoła, moich rodziców, dziadków” w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych.
Organizatorami konkursu było Archiwum Państwowe w Rzeszowie oraz
Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Rzeszowie. Konkurs polegał na
przygotowaniu pracy w formie wywiadu, wspomnień lub rozmowy przynajmniej dwóch pokoleń na temat codziennego życia w szkole.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 10.06.2016 r. w Rzeszowie.
Z ramienia organizatorów podsumowania konkursu i uhonorowania laureatów dokonali Jan Basta dyrektor
Archiwum Państwowego w Rzeszowie i Katarzyna Kyc z rzeszowskiego oddziału IPN. Jak podkreślali organizatorzy nadesłane na konkurs

prace charakteryzowały się wysokim
poziomem i nowatorskim podejściem
do tematu.
Konkursową pracę Mateusz przygotowywał pod kierunkiem pani Kseni Buczek.
Gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych konkursach!

Przed budynkiem rzeszowskiego oddziału IPN
Międzynarodowy Konkurs
„Letni poranek w ogrodzie”
Dnia 2 czerwca 2016 roku
w Zespole Szkół nr 1 w Sanoku odbył
się Międzynarodowy Konkurs „Desery w nowoczesnej odsłonie”. Naszą
szkołę reprezentował dwuosobowy
zespół uczniów klasy II w składzie :
Marlena Jaworska i Tomasz Jaracz.
Przygotowali deser-„Letni poranek w
ogrodzie” składający się z musu z
kaszy jaglanej z dodatkiem karmelizowanego rabarbaru i truskawek w

asyście czekolady zajmując III miejsce.
Do konkursu przystąpiło siedem
zespołów uczniów. Konkurs przebiegał sprawnie dzięki miłej i przyjaznej
atmosferze stworzonej przez gospodarzy. Czas oczekiwania na wyniki
wypełniły dodatkowe atrakcje: wykład na temat „Znaczenie cukru
w diecie”, pokaz barmański, żonglerka ciastem na pizzę oraz występ muzyczny uczniów zaprzyjaźnionej szkoły ze Słowacji. Przyjemnym akcentem
na zakończenie konkursu było wręcze-

nie wszystkim uczestnikom drobnych
prezentów z okazji Dnia Dziecka.
Opiekunem uczniów była p. Małgorzata Sroka.
M.S.
Nasza Wspólnota
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VI miejsce uczniów naszego Zespołu w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego
Sukcesem zakończył się udział naszych uczniów
w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W gronie 16 drużyn – mistrzów wojewódzkich,
nasza drużyna zajęła wysokie VI miejsce pokonując liczną
grupę szkół samochodowych z Polski, potwierdzając swoją
pozycję w czołówce najlepszych szkół biorących udział
w turnieju.
Tegoroczne, organizowane już po raz XX zmagania
odbyły się na obiektach Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Nowym Sączu i charakteryzowały się bardzo wysokim i wyrównanym poziomem a o miejscu w
czołówce decydowały niewielkie różnice punktowe.“Należy podkreślić, że uczniowie naszej szkoły w ostatnich 5

Nasi lekkoatleci wicemistrzami województwa!
II miejsce w województwie wywalczyli uczniowie naszej szkoły podczas przeprowadzonego na stadionie
CWKS Resovia w Rzeszowie finałowego rzutu Ligi Lekkoatletycznej dla Szkół Ponadgimnazjalnych.
Po eliminacjach rejonowych rozgrywanych w Stalowej Woli, Mielcu, Krośnie, Sanoku, Rzeszowie i Przemyślu do zawodów finałowych zakwalifikowało się 20 najlepszych szkół.
25 maja b.r. po całodniowej, ciekawej i stojącej na
wysokim poziomie rywalizacji drużyna naszej szkoły zdobyła tytuł wicemistrza województwa podkarpackiego
i z Rzeszowa wróciła ze srebrnymi medalami. Padło wiele bardzo dobrych rezultatów (rekordów szkoły i rekordów życiowych).
Najlepsze wyniki uzyskali:
Karol Małek w skoku w dal,
Konrad Kijowski, Michał Ukleja w biegu na 100 m,
Bartłomiej Kasprzycki w biegu na 400 m,
Daniel Niżnik w pchnięciu kulą i
sztafeta 4 x 100 m.
Cała drużyna zasługuje na słowa pochwały za walkę i
determinację w przygotowaniach do tych prestiżowych
zawodów koronujących zmagania w ramach Licealiady.
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latach czterokrotnie uczestniczyli w finale krajowym jako
mistrzowie województwa podkarpackiego.
Turniej ma na celu:
- popularyzację wśród młodzieży znajomości przepisów
ruchu drogowego i historii polskiej motoryzacji,
- propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania
się na drodze uczestników ruchu drogowego,
- propagowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,
- przygotowanie do uczestnictwa w uprawianiu sportów
motorowych.
W finale krajowym drużynę reprezentowali:
Karol Urbański,
Robert Zygmunt,
Piotr Kordyś.
Opiekunem drużyny i osobą przygotowującą uczniów do
turnieju jest p.o.dyrektora szkoły Leszek Zajdel.

Wynik jaki uzyskaliśmy to 1210 pkt., a czołówka tych
zawodów przedstawia się następująco:
I miejsce V LO Rzeszów
II miejsce ZS Iwonicz
III miejsce I LO Krosno
IV miejsce ZSZ Stalowa Wola
V miejsce ZSTiO Jarosław
VI miejsce ZSZ Dynów.
Naszych szkolnych lekkoatletów przygotowywał i prowadził pan Paweł Kowalski. Cieszymy się z osiągniętego
sukcesu i gratulujemy wyniku.
Paweł Kowalski

Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny mistrzami województwa podkarpackiego!!!
Drużyna naszej szkoły zwyciężyła w XX jubileuszowym
Finale Wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W finale, który odbył się 14.05.2016r na obiektach
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Przemyślu
wzięło udział 14 trzyosobowych drużyn reprezentujących
szkoły ponadgimnazjalne województwa podkarpackiego.
Nasi uczniowie będący mistrzami powiatu krośnieńskiego
prowadzili zdecydowanie po części pisemnej turnieju obejmującej testy z przepisów ruchu drogowego, skrzyżowań
i historii polskiej motoryzacji. Nie oddali prowadzenia także
po konkurencjach praktycznych - jazdy sprawnościowej
motorowerem, jazdy sprawnościowej samochodem z talerzem Stewarta, obsługi technicznej pojazdu oraz przedmedycznej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
Ponadto w klasyfikacji indywidualnej I miejsce zajął
Karol Urbański a III miejsce Patryk Zima. W drużynie wystąpił także Robert Zygmunt, który prowadził po części
pisemnej lecz pech w konkurencji jazdy motorowerem pozbawił go wysokiej lokaty. Cała trójka uczniów to tegoroczni absolwenci Technikum Pojazdów Samochodowych.
Na podkreślenie zasługuje też fakt, iż w ostatnich pięciu edycjach tego turnieju uczniowie naszej szkoły czterokrotnie okazywali się najlepsi w województwie podkarpackim: w 2012r., 2013r.,2014r.i 2016r. a w 2015r. II miejsce!
Osiągnięte wspaniałe sukcesy to wynik systematycznej, wytrwałej pracy uczniów oraz pasji i wiedzy ich opiekuna, dyrektora Leszka Zajdla, który od lat przygotowuje uczniów do skutecznej rywalizacji w tym prestiżowym
turnieju. To także potwierdzenie dobrej pracy prowadzonej w szkole z uczniami zdolnymi.
Drużyna za zwycięstwo w klasyfikacji końcowej otrzymała pamiątkowe medale oraz okazały puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego a uczniowie za wyniki
indywidualne cenne nagrody rzeczowe.
Uczniowie naszej szkoły - zwycięzcy finału wojewódzkiego będą reprezentować województwo podkarpackie
w Finale Krajowym Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego, który odbędzie się w dniach 8-10
czerwca w Nowym Sączu.
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Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
im. ks. ANTONIEGO PODGÓRSKIEGO w IWONICZU
UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W IWONICZU NA SPOTKANIU
Z PANIĄ PREZYDENTOWĄ AGATĄ KORNHAUSER-DUDĄ
W dniach 14 i 15 czerwca br. 51
uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks.
Antoniego Podgórskiego w Iwoniczu
pod opieką dyrekcji p. Małgorzaty
Jakubowicz, p. Marii Zygmunt oraz
nauczycieli p. Alicji Jaracz, s. Benedykty Pruś i rodzica p. Barbary Sroki uczestniczyło w dwudniowej wycieczce do Warszawy, której głównym
celem było spotkanie z Pierwszą
Damą Rzeczypospolitej Polskiej
P. Agatą Kornhauser–Dudą.
Wyjazd ten był nagrodą dla
uczniów, którzy w kończącym się
roku szkolnym aktywnie uczestniczyli
w życiu szkoły i środowiska, a przede
wszystkim dla aktorów biorących
udział w Jasełkach wystawianych
podczas Orszaku Trzech Króli oraz
uczennic należących do dziewczęcej
Służby Maryjnej.
W pierwszym dniu wycieczki
przewodnik oprowadził grupę po najciekawszych miejscach stolicy, zapoznając ich z historią wzbogacaną ciekawymi anegdotami i legendami.
W programie zwiedzania znalazło się
Stare Miasto z Warszawską Syrenką,
Zamkiem Królewskim, Kolumną
Zygmunta, Pomnikiem Małego Powstańca, Barbakanem oraz Placem
Józefa Piłsudskiego z Grobem Nieznanego Żołnierza.
W drugim dniu, po noclegu w Niepokalanowie, kolejnym etapem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego. Dało ono
możliwość zapoznania się z historią
powstania. Uczestnicy wycieczki
przenieśli się w czasy okupowanej
przez Niemców w czasie II wojny
światowej Warszawy. Poczuli ból,
strach, płacz, który towarzyszył ówczesnemu bohaterskiemu pokoleniu
Polaków, a także ich ogromną odwagę, bohaterstwo i wielkie poświęcenie.
Na godz. 14.00 grupa była oczekiwana w Pałacu Prezydenckim na
Krakowskim Przedmieściu. Spotkanie z Panią Prezydentową Kornhauser-Dudą było bardzo interesujące.
Dzieci wyraziły radość z powodu spo-
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tkania z Pierwszą Damą, opowiedziały Pani Prezydentowej o szkole,
o swoich zainteresowaniach i odśpiewały hymn szkoły. W trakcie rozmowy dowiedziały się o obowiązkach
i zwyczajach związanych z rolą
Pierwszej Damy oraz o życiu w Pałacu Prezydenckim. Następnie
uczniowie zwiedzili miejsca, w których pracuje i przyjmuje gości Para
Prezydencka.
Po skończonej wizycie w Pałacu
Prezydenckim pełni wrażeń uczniowie
wraz z opiekunami udali się w podróż powrotną do Iwonicza.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój, Wi-

toldowi Kocajowi za życzliwe odniesienie się do projektu naszego wyjazdu i za pokrycie kosztów podróży do
Warszawy. Dziękujemy również Panu
Grzegorzowi Nieradce za załatwienie
formalności związanych z uzyskaniem zaproszenia na spotkanie z Panią
Agatą Kornhauser-Dudą, a także za
towarzyszenie nam w czasie wizyty
w Pałacu Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu.
Słowa wdzięczności kierujemy
także do sponsorów, wśród których
są: Akcja Katolicka z Iwonicza,
Ks. Proboszcz Kazimierz Giera i Państwo Urszula i Jacek Kielarowie.
s. Danuta Benedykta Pruś

KRONIKA SZKOLNA
Uczniowie klas szóstych pojechali
na dwudniową wycieczkę do Zakopanego. Podróż przebiegała w miłej atmosferze przy dźwiękach gitary księdza Rafała. Zwiedzanie stolicy Tatr
rozpoczęliśmy od Gubałówki. Ponieważ pogoda była wymarzona, roztaczający się z tarasu widokowego obraz
zapierał dech w piersiach. Rycerz na
majestatycznym Giewoncie niezmiennie spał, a krzyż był doskonale widoczny, podobnie jak sąsiednie wzniesienia.
W tym dniu podziwialiśmy jeszcze
Krupówki, zabytkowy kościółek
i cmentarz na Pęksowym Brzysku,
szkołę naszego rodaka Antoniego Kenara, Sanktuarium na Krzeptówkach
oraz skocznie narciarskie. Drugiego
dnia zaczął siąpić drobny deszczyk, ale
nas to nie zrażało i postanowiliśmy konsekwentnie realizować wędrówkę po
Tatrzańskim Parku Narodowym. Pan
Andrzej - nasz przewodnik - prowadził
nas równym tempem przez Dolinę Kościeliską i ciekawie opowiadał o tatrzańskiej roślinności, zwierzętach
i innych ciekawostkach. Na koniec obserwowaliśmy proces wędzenia oscypków w bacówce i degustowaliśmy jeszcze ciepłe góralskie sery. Zmęczeni, ale
bardzo zadowoleni wróciliśmy do Iwonicza, żałując, że wycieczka już się
skończyła. Na pewno będziemy ją długo wspominać. Dziękujemy wszystkim,
którzy pomogli nam w jej realizacji.
Chętni uczniowie klas IV-VI odwiedzili studio Radia Rzeszów oraz
uczestniczyli w warsztatach aktorskich. Jedna grupa poszła do Radia Rzeszów, druga na warsztaty aktorskie. Grupę pierwszą prowadziła Pani Karolina,
a drugą pan Kornel. Warsztaty z aktorami były niesamowite. Pan Kornel
uczył jak rozgrzewać usta, jak to robią
aktorzy, przedstawiać etiudy do różnych
sytuacji i różnych uczuć, wyrażać emocje, ćwiczyć rytm. Były również zajęcia z panią ze szkoły lalkarskiej, która
pokazała jak manewrować lalką nie patrząc na nią. W radiu było ciekawie,
weszliśmy do studia, gdzie pan na żywo
prowadził audycję. Nadał dedykację dla
mieszkańców Iwonicza. Najfajniejszym momentem pobytu w radiu było
nagranie swojej piosenki klasowej.
W dniach od 16 maja do 20 maja
uczniowie klas Va i Vb wraz z opie-

kunami p. Ewą Rygiel, p.Ewą Penar,
p.Alicją Jaracz oraz s.Danutą Benedyktą Pruś, przebywali na „zielonej
szkole” w Krynicy - Zdrój. Cała grupa niezwykle serdecznie przyjęta została w pięknym ośrodku wypoczynkowym „Leśna Polana”. Już pierwszego
dnia w drodze do Krynicy zatrzymaliśmy się w Grybowie, gdzie zwiedziliśmy rekonstrukcję grodu warownego.
Pomiędzy ciekawymi wycieczkami na
Górę Parkową, Jaworzynę Krynicką
oraz do Muszyny, mieliśmy też sporo
czasu na naukę matematyki, języka polskiego i angielskiego. W codziennych
„spotkaniach z ciszą” relaksowaliśmy
się wykonując prace plastyczne, słuchając pięknych bajek w wykonaniu właścicielki pensjonatu, korzystając z inhalacji w grocie solnej oraz spacerując
po okolicy. Wieczorne „majówki”
i kontemplacje z siostrą Benedyktą były
niezwykłymi lekcjami religii i chwilami zadumy nad każdym mijającym
dniem. Wieczorami był również czas
na gry sportowe, zabawy towarzyskie
i śpiew. Ostatni dzień pobytu był dniem
pożegnania z Krynicą. Wysłaliśmy
kartki pocztowe do rodziców i bardzo
serdecznie podziękowaliśmy Pani Marii Grzesiakowskiej za gościnę i ogromne serce jakie okazała nam podczas naszego pobytu w Leśnej Polanie. W drodze
powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Muzeum
Pszczelarstwa w Kamiannej, aby wzbogacić wiedzę o życiu pszczół i posmakować pysznego miodu. Do Iwonicza wróciliśmy „zmęczeni” przygodą oraz pełni
pozytywnych wrażeń i wspomnień.
Dziękujemy Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój Panu Witoldowi
Kocajowi za wsparcie finansowe, które w znacznym stopniu umożliwiło nam
organizację wielu dodatkowych atrakcji.
Dziękujemy również Dyrekcji SP
Iwonicz oraz rodzicom uczniów klas
piątych za pomoc w realizacji naszego projektu „Uczymy się i wypoczywamy w Beskidzie Sądeckim”.
W przededniu Dnia Patrona
szkoły – Ks. Antoniego Podgórskiego wszyscy uczniowie i nauczyciele
uczestniczyli we Mszy Św., podczas
której Ks. Proboszcz Kazimierz Giera
przypomniał zasługi wielkiego dla naszej społeczności Kapłana.
Po powrocie do szkoły dzieci
z klas IV i V, przygotowane przez

S. Katechetkę, zaprezentowały
piękną sztukę zatytułowaną „Jest
taki kwiat…”. Przedstawienie niosło
głębokie przesłanie do młodych ludzi.
Uczyło, że dobro okazane innym może
sprawiać radość, a nawet najbardziej
zatwardziałe serca mają szansę „rozkwitnąć” pod wpływem cierpliwego
wsparcia i ciepłych uczuć otaczających
je osób.
Po przedstawieniu uzdolnione muzycznie dzieci śpiewały, przy wtórze
widowni, znane i lubiane piosenki. Obchody Dnia Patrona połączone były ze
świętowaniem Dnia Dziecka. Rodzice
zadbali o soki i pieczone kiełbaski, za
co serdecznie dziękujemy.
Klasy trzecie z okazji Dnia Dziecka brały udział w wycieczce do Krosna. Na początku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza obejrzały
„Dziadka do Orzechów” w wykonaniu
grup baletowych. Wśród występujących baletnic, uczniowie mogli podziwiać piękny taniec swojej koleżanki, Julii Czupskiej z klasy 3 b. Po przedstawieniu obie klasy wybrały się na lody.
Wycieczka zakończyła się pobytem
w Mcdonald’s, co sprawiło największą
frajdę podopiecznym. Zadowoleni i najedzeni wróciliśmy do Iwonicza.
Uczniowie klasy 2a zaprosili swoje mamy na uroczystość z okazji ich
święta. Uroczystość odbyła się w specjalnie na ten dzień przystrojonej klasie, w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie przygotowali przedstawienie „Marzenia Mam”, wiersze, piosenki, taniec
„Połamaniec” a na koniec wręczyli
własnoręcznie wykonane laurki. Mamy
nagrodziły dzieci gromkimi brawami
i pysznymi lodami.
Przedszkolaki z grup 0a i 0b odwiedziły XIX–wieczną Szkołę Ludową w Żarnowcu. W ponad stuletniej szkole miały okazję przenieść się
do czasów szkolnych swoich pradziadków. Brały tam udział w zajęciach edukacyjnych: lekcji stylizowanej na XIX
wiek, zabawach sprzed lat dla dzieci
na świeżym powietrzu oraz poznały
zabawki którymi bawili się ich dziadkowie i pradziadkowie. Dzieciom podobało się siedzenie w szkolnych
ławach, pisanie (kaligrafowanie) za pomocą stalówki i atramentu, gry podwórkowe w formie konkursów i zabawy
drewnianymi zabawkami. Pobyt
w szkole uatrakcyjnił słodki poczęstuNasza Wspólnota
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nek (soczek i drożdżówka). Przedszkolaki na długo zapamiętają lekcję historii, w której mogły uczestniczyć w formie zabaw i osobistych doświadczeń.
We wtorek 7 czerwca klasa 3a
wybrała się na zajęcia plastyczne
w terenie. Uczniowie wyruszyli do parku ze sztalugami, farbami, pastelami.
Pod okiem zaproszonego gościa, artysty Pana Marka Rajchla (dziadzia Gabrysia), dzieci tworzyły rysunki. Pan
Marek uczył, jak należy malować
w plenerze. Pokazał, że trzeba zacząć
od zaplanowania kadru - tak samo jak
byśmy chcieli zrobić fotografię. Pomagał małym artystom, dawał cenne wskazówki. Dzieci z zaangażowaniem tworzyły swoje dzieła. Większość uczniów
za obiekt do malowania wybrała oficynę, znajdującą się naprzeciw pałacu.
Po zakończonej lekcji, wszyscy nawzajem podziwiali swoje prace. Dziękujemy Panu Markowi za przybycie na nasze zajęcia i cenne rady.
W Dzień Dziecka dzieci z oddziału przedszkolnego odwiedziły strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Iwoniczu. Miały tam okazję obejrzeć
wozy strażackie, usłyszeć syrenę, zapoznać się ze sprzętem strażackim.
Największą atrakcją było lanie wody
z węża strażackiego. Dzieci dowiedziały się, że strażacy w swojej pracy zajmują się nie tylko gaszeniem pożarów,
ale ratowaniem ludzi z wypadków drogowych, powodzi i katastrof. Przedszkolaki mogły też zobaczyć czynności ratownicze i dowiedzieć się jak się
udziela pierwszej pomocy. Spotkanie
zakończyło się podziękowaniami i wręczeniem słodyczy dla strażaków.
W czerwcu uczniowie klas 0a, 0b,
Ia, Ib i IIb postanowili uczcić w szczególny sposób Dzień Matki i Dzień
Ojca. Zaprosili rodziców na wspaniałe
przedstawienie. W bajkowej scenerii
popłynęły życzenia i piosenki dla ukochanych rodziców. Dzieci pragnęły
w ten sposób wyrazić swoją miłość
i wdzięczność za trud wychowania. Było
sporo tremy, choć mali artyści byli bardzo dobrze przygotowani. Na zakończenie spotkania dzieci złożyły rodzicom
życzenia i wręczyły upominki – własnoręcznie wykonane prezenty.
Klasy drugie, w piękny słoneczny dzień, były na niezwykle ciekawej
wycieczce w Trzcinicy. Uczniowie
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zwiedzili ekspozycję muzealną z odkrytym podczas wykopalisk skarbem oraz
zrekonstruowane cztery chaty słowiańskie z XI wieku. Zdobyli grodzisko tzw.
„Wały Królewskie” i zwiedzili park
archeologiczny. Niezwykłym przeżyciem okazało się wejście na wieżę widokową po 200 schodach. Uczniowie
wzięli również udział w warsztatach
ceramicznych, gdzie wykonali naczynia z gliny oraz warsztatach „Mały wojownik” - tam zmagali się w konkurencjach sportowych z XI wieku tj. rzut
oszczepem, przeciąganie liny, sztafeta
w workach, prastary tor przeszkód
i inne. Udział w warsztatach sprawił
uczniom wiele radości.
16 czerwca 2016 r. uczniowie klas
pierwszych i trzecich wyruszyli na
wspólną wycieczkę do gospodarstwa
agroturystycznego w Godowej
k/Lutczy. Na miejscu czekało na dzieci wiele niespodzianek przygotowanych
przez właścicieli Edukacyjnej Zagrody „Szmer”. Dużą atrakcją był plac
zabaw, na którym każdy znalazł coś dla
siebie. Grupy uczniów miały możliwość poznać zwierzęta hodowane na
wsi, sadzić samodzielnie rośliny, ulepić zwierzątko z gliny, przejechać się
kolejką i podziwiać piękne widoki
z bryczki. Pobyt na świeżym powietrzu
wzmógł apetyty i przygotowane na
ognisku kiełbaski znikały w mig.
Z żalem uczestnicy wycieczki opuszczali to urocze miejsce.
13 czerwca dzieci z gromady zuchowej, drużyny harcerskiej oraz
kółka matematycznego brały udział
w wycieczce do Odrzykonia, która
była współfinansowana z 1% na rzecz
ZHP w Iwoniczu. Na początku uczniowie zwiedzali Rezerwat Przyrody
Prządki w Czarnorzekach. Rezerwat
obejmuje grupę skał, o wysokości do
ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, który pod wpływem erozji przybrał oryginalne kształty. Poszczególne skały posiadają własne nazwy, m.in.: PrządkaMatka, Prządka-Baba, Herszt. Nazwa
rezerwatu pochodzi od legendy głoszącej, że skały są dziewczętami zamienionymi w kamień, ukaranymi za przędzenie lnu w święto. Następnie wycieczka udała się do Zamku Kamieniec
w Odrzykoniu. Tam przewodnik streścił dzieciom najważniejsze informacje
na temat historii i legend związanych z
Zamkiem. Największą atrakcją była
sala tortur, gdzie każdy uczestnik mógł

na własnej skórze przekonać się jak
dawniej odbywano kary. Po zwiedzaniu zuchy i harcerze zostali wyróżnieni dyplomami za aktywny udział
w zbiórkach w roku szkolnym 2015/
2016. Na zakończenie wszyscy uczestnicy wycieczki brali udział w ognisku,
które zostało zorganizowane na Zamku Kamieniec.
Krynica jest ulubionym miejscem
wycieczek szkolnych ze względu na
liczne atrakcje związane z ruchem na
świeżym powietrzu. 10 czerwca
uczniowie klas czwartych wraz
z opiekunami postanowili sami
sprawdzić opinie na temat Krynicy.
Na początek odwiedzili Kamiannę miejsce to słynie z miodu. Podziwiali
w pasiece ule o różnych wielkościach
i kształtach. Pan przewodnik opowiadał wiele ciekawostek o pszczołach.
Ostatnim punktem była degustacja miodu i zakupy produktów na bazie miodu. W Krynicy atrakcją był wyjazd
kolejką gondolową na Jaworzynę Krynicką i podziwianie rozległej panoramy widokowej. Największą radość
sprawiła uczniom Góra Parkowa, gdzie
mogli świetnie bawić się na rajskich ślizgawkach. Przed wyjazdem do domu
wszyscy odwiedzili pijalnię, gdzie mogli spróbować różnych wód zdrojowych.
Fundacja „Wszystko dla Dzieci”
została założona w 1990 roku. Jest
organizacją pozarządową, której
celem jest niesienie pomocy osobom
niepełnosprawnym. Zajmuje się rehabilitacją leczniczą i społeczną. We
współpracujących z Fundacją ośrodkach „SANVIT” organizowane są
oprócz kolonii, zimowisk leczniczych
także zajęcia rehabilitacyjno-korekcyjne na basenie. Już po raz kolejny grupa uczniów z terenu gminy bierze
udział w zajęciach na basenie. Uczniowie z naszej szkoły ćwiczą i uczą się
pływać pod okiem fachowców. 21
czerwca w Sanatorium Sanvit w Iwoniczu-Zdroju odbyło się uroczyste podsumowanie zajęć. Gośćmi honorowymi byli: Burmistrz Gminy IwoniczZdrój, Dyrektorzy szkół z których
uczniowie uczestniczyli w zajęciach,
Policjanci którzy pouczyli o bezpieczeństwie na wakacjach, opiekunowie
i nauczyciele. Dzieci brały udział
w licznych konkursach z nagrodami, było
malowanie twarzy, pyszne ciasteczka,
napoje i owoce z fontanną czekolady.
Wszyscy szczęśliwi, zadowoleni z nagród i niespodzianek wrócili do domów.

Serdecznie dziękujemy fundacji
„Wszystko dla Dzieci” oraz Kierownictwu i Pracownikom Sanvitu.
23 czerwca odbyło się uroczyste
zakończenie roku szkolnego dla klas
młodszych. Uczniowie klasy trzeciej
zaprezentowali wakacyjny program
artystyczny. Znalazły się w nim wiersze o wakacjach, tańce oraz inscenizacja wiersza pt. „Kwiat Paproci”. Trzecioklasiści przypomnieli młodszym
kolegom o bezpieczeństwie podczas
letniego wypoczynku. Na zakończenie
spotkania pani dyrektor Małgorzata
Jakubowicz wręczyła najlepszym
uczniom nagrody książkowe i dyplomy.
Życzymy uczniom udanych wakacji
a nauczycielom spokojnego odpoczynku. Do zobaczenia w klasie czwartej.
24 czerwca uczniowie klas szóstych stali się absolwentami szkoły.
Zakończyli naukę i 7-letni pobyt w
szkole podstawowej (wraz z zerówką),
by po wakacjach znaleźć się w gimnazjum. Tym samym przejdą do historii
jako ostatni rocznik gimnazjalny, jeśli
wierzyć w zapowiedzi pani minister.
Szóstoklasiści program rozpoczęli
polonezem, by tradycji stało się zadość.
Po powitaniu Gości, wprowadzono
Sztandar i odśpiewano hymn państwowy. Absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie i przekazali Sztandar Szkoły
asyście z klas piątych, by nosili go
z honorem i dbali o dobre imię szkoły.
Po przekazaniu odśpiewano hymn
szkoły. Następnie głos zabrała Pani
dyrektor Małgorzata Jakubowicz, która nawiązała do charakteru uroczystości i pogratulowała uczniom promowania do następnych klas, a najlepszym
dobrych wyników. Pani dyrektor z pomocą wychowawców rozdała stypendia, nagrody i dyplomy uprawnionym
uczniom. Dwóch uczniów otrzymało
w tym roku Nagrody Specjalne Dyrektora Szkoły. Był to Mirosław Szybka
z kl. VIa i Filip Kandefer z kl. VIb. Mirek osiągnął najwyższy wynik na
Sprawdzianie Szóstoklasisty - miał
100% punktów i wysokie osiągnięcia
w konkursach wiedzy, a Filip przez 6
lat utrzymał wzorową frekwencję. Najwyższą średnią ocen uzyskała wśród
szóstoklasistów Jagoda Smolińska
z klasy VIa, a w szkole Natalia Lorens
z klasy Va. Siostra Benedykta ogłosiła
ostateczne wyniki konkursu na damę
i dżentelmena roku. Damą została Ania
Dróbek, uhonorowana diademem,

a dżentelmenem Mirek Szybka, który
otrzymał cylinder. Po uczniach przyszedł czas na rodziców klas szóstych.
Otrzymali oni listy gratulacyjne za
wzorowe wychowanie swoich dzieci
oraz podziękowania za aktywną pracę
na rzecz szkoły. Jak dobrze układała
się współpraca z rodzicami świadczy
też fakt, iż dwoje z nich wzięło udział
w programie artystycznym. Pan Sławomir Kielar grał na organach, a pani
Iwona Kielar zaśpiewała dwie piosenki. Mamy upiekły też pyszne ciasta. Na
koniec nagród i podziękowań wystąpiła pani Katarzyna Smolińska, która
w imieniu rodziców podziękowała Paniom dyrektor i nauczycielom za nauczanie i wychowanie tegorocznych absolwentów w przyjaznej atmosferze, za troskę i wkładane serce. Uczniowie klas
piątych życzyli starszym kolegom dobrego startu w gimnazjum, wręczając im
pamiątkowe medale i czekolady.
Następnie rozpoczął się program
artystyczny pełen wspomnień, podziękowań i przeprosin za wybryki i swawole. Uczniowie z rozrzewnieniem
podróżowali przez lata szkolnego życia
z niedowierzaniem stwierdzając, że
dobiegły już one końca w tej szkole.
Wspominali wychowawców i nauczycieli, ważne chwile życia, dziękowali
Bogu, księżom, rodzicom, pani dyrektor, nauczycielom i pracownikom szkoły oraz koleżankom i kolegom z młodszych klas. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Karolina Ziembicka oraz jej zastępca Dariusz Wais podziękowali za współpracę siostrze Benedykcie, pani dyrektor i nauczycielom.
Uczniowie podziękowali również księdzu Rafałowi, życząc owocnej pracy
i ludzkiej życzliwości w nowej parafii.
Pani dyrektor podziękowała absolwentom za ostatni występ. Życzyła
wszystkim uczniom wspaniałych i bezpiecznych wakacji. Na koniec zaśpiewaliśmy naszym piłkarzom w przeddzień meczu piosenkę „Polska - Białoczerwoni”, co poskutkowało, bo w sobotę nasza drużyna znalazła się
w ćwierćfinale mistrzostw.
SUKCESY UCZNIÓW
ZE SP W IWONICZU
W maju odbył się międzyklasowy konkurs matematyczny „Mistrz
matematyki”, zorganizowany przez
wychowawczynie klas drugich. W konkursie wzięło udział po czterech przedstawicieli z klasy 2a i 2b, którzy wyło-

nieni zostali podczas etapu klasowego.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Jan Menet (kl.2b)
II miejsce – Anna Szczurek (kl.2b)
i Filip Ćwięka (kl.2a)
III miejsce – Paweł Penar (kl.2a)
i Karol Jurczyk (kl.2b)
Zwycięzcy konkursu otrzymali
książki z zagadkami matematycznymi
„Bzik matematyczny”, natomiast pozostali uczestnicy słodkie nagrody pocieszenia.
Uczniowie klasy 1a, 2a i 2b uczestniczyli w konkursie plastycznym „Afryka oczami dziecka” organizowanym
przez siostry ze Zgromadzenia św. Piotra
Klawera w Krośnie. Zanim dzieci przystąpiły „do tworzenia” wychowawczynie
klas przedstawiły filmy i prezentacje multimedialne pokazujące życie i problemy
z jakimi borykają się dzieci mieszkające
w Afryce oraz bogactwo afrykańskiej flory i fauny. Okazało się, że z naszej szkoły
zostało nadesłanych najwięcej prac plastycznych, więc wszystkie uczestniczące
w konkursie dzieci zostały przez siostry
nagrodzone.
20 maja 2016 roku w Banku PKO
S.A Oddział w Krośnie miało miejsce ogłoszenie zwycięzców i rozdanie
nagród w międzyszkolnym konkursie SKO „Z wiedzą mi do twarzy”.
W naszej szkole konkurs przeprowadzony został przez pracownika banku
i obejmował wiedzę związaną z historią pieniądza, płaceniem, oszczędzaniem oraz pojęciami bankowymi. Przystąpiło do niego 15 SKO–wiczów z klas
4A, 4B, 5A i 5B, którzy z niecierpliwością czekali na wyniki. Uczennica
klasy 4B – Agnieszka Kielar zdobyła
II miejsce, natomiast Alda Skraqi z klasy 5A – wyróżnienie. To niemały sukces, bo w konkursie wzięło udział blisko 300 osób z różnych szkół. Zwycięzcy konkursu zostali zaproszeni do
siedziby banku, by z rąk pani dyrektor
Alicji Mazur – Świtalskiej odebrać
dyplomy i nagrody a także by zwiedzić
bank, a w szczególności jego skarbiec.
13 maja grupa rajdowa wyruszyła na ostatni już w tym roku szkolnym rajd zorganizowany przez krośnieński oddział PTTK. XXV Rajd
im. Ignacego Łukasiewicza rozpoczął
się w Czarnorzekach, skąd wyruszyliśmy na trasę pieszą: Czarnorzeki Podzamcze – Królewska Góra (554) –
Nasza Wspólnota
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Góra Polana – Wólka – Węglówka. Po
zejściu do Węglówki przy ognisku upiekliśmy kiełbaski i tradycyjnie przeprowadzono konkursy turystyczno – krajoznawcze i ekologiczno – przyrodnicze. I miejsce w obydwu konkursach
zdobyła Natalia Lorens z klasy Va.
Na stadionie „Iwonka” odbył
się Gminny Konkurs „Baw się z nami”
w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Na konkurs zorganizowany przez naszą
szkołę przybyły drużyny z Iwonicza–Zdroju, Lubatowej oraz drużyna klas III naszej
szkoły w składzie: Julia Albrycht, Anna
Kandefer, Nikola Jakubczyk, Gabriel Rajchel, Szymon Kandefer, Dominik Rajchel,
Julia Czupska, Adrianna Frodyma, Filip Jakubowicz, Szymon Kinel z opiekunem
p. J. Wosiewicz. Po rozegraniu wszystkich
konkurencji i podliczeniu punktów I miejsce
uzyskała drużyna naszej szkoły uzyskując
18 punktów, II miejsce drużyna z Lubatowej (13,5 pkt.), III miejsce drużyna z Iwonicza–Zdroju (9,5 pkt.).
Uczennice naszej Szkoły pod
opieką s. Danuty Benedykty Pruś
wzięły udział w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Maryjnej „Sancta Maria” pod hasłem: „Zawierz
Panu jak Maryja”. Konkurs odbywał
się w dwóch kategoriach: muzycznej
i plastycznej. Brało w nim udział około 600 uczestników w wieku od 6 do
20 lat. Na konkurs plastyczny wpłynęło ok. 400 prac. Jury konkursowe doceniło talent naszych uczennic, w gronie których mamy aż 3 laureatki. Wyniki dla uczennic naszej szkoły są imponujące.
W kategorii wiekowej klas od I - III:
I MIEJSCE: Martyna Litwin klasa III
a, ex aequo Karolina Skraqi – klasa I b
WYRÓŻNIENIE: Daria Trygar klasa I a, Maja Zajdel klasa I b
W kategorii wiekowej klas od IV - VI:
I MIEJSCE: Julia Rokita kl. IV b
II MIEJSCE: Alda Skraqi kl. V a
Otrzymaliśmy od UNICEF-u Polska Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Szkoły za udział w ogólnopolskiej Kampanii „Mali uczniowie idą
do szkoły”. Poza tym fundacja „Być Bardziej” podziękowała nam za włączenie
się do akcji „Grosz do grosza”, polegającej na zbiórce funduszy na obiady dla
dzieci. Dziękujemy wszystkim Uczniom,
w tym członkom Szkolnego Koła Charytatywnego, oraz Rodzicom za wsparcie,
aktywność i bezinteresowność.
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W czerwcu odbył się I Szkolny
Konkurs Sudoku. W konkursie wzięło udział 50 uczniów z klas IV-VI, którzy zmagali się z 2 diagramami o różnym stopniu trudności. Celem konkursu była popularyzacja łamigłówek liczbowych wśród młodzieży szkolnej, rozwijanie logicznego myślenia, przewidywania, dostrzegania związków pomiędzy poszczególnymi etapami rozumowania.
Mistrzami łamigłówki zostali:
Miejsce I: Kamila Szczurek kl. IVb
Miejsce II: Julia Zięba kl. IVa
Miejsce III: Błażej Kuc kl. IVa
W Miejskim Zespole Szkół Nr 1 w
Krośnie odbyła się uroczysta „Gala
matematyki” połączona z podsumowaniem wyników IX Krośnieńskiego
Konkursu Matematycznego. Konkurs
przeznaczony był dla uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów miasta
Krosna i powiatu krośnieńskiego.
W konkursie wzięło udział 118
uczniów szkół podstawowych i 94
uczniów gimnazjów. Uczestnicy musieli wykazać się umiejętnościami rozwiązywania trudnych zadań i problemów
matematycznych.
Naszą szkołę reprezentowało
6 uczniów: Julia Zięba (kl. IVa), Wiktoria Stanisz (kl.IVb), Filip Czopowik (kl. Va), Natalia Lorens (kl.
Va), Jagoda Smolińska (kl. VIa), Mirosław Szybka (kl. VIa). Julia Zięba znalazła się w gronie laureatów, zajmując III miejsce w kategorii klas czwartych, a pozostali uczestnicy również
uzyskali bardzo dobre wyniki.
7 czerwca w Jedliczu drużyna
dziewcząt w składzie: Karolina Ziembicka VIa, Aleksandra Kielar VIa,
Aleksandra Trygar VIb, Alda Skraqi
Va, Natalia Lorens Va, Wiktoria Padacz
Va zagrała ostatnie w tym roku szkolnym mecze siatkarskie w ramach Regionalnej Ligi Mini Piłki Siatkowej.
W tym dniu odbyło się również zakończenie ligi i posumowanie wyników.
Nasza drużyna do ligi dołączyła w drugim sezonie trwających już rozgrywek,
z dużą stratą punktową na starcie, jednak może pochwalić się dobrymi występami i zdobytymi punktami. Do
miejsca na podium zabrakło niewiele,
jednak pozostało zdobyte doświadczenie, radość z wygranych spotkań oraz
otrzymane nagrody: puchar, medale
oraz pamiątkowe koszulki.
W niedzielne popołudnie, od godz.
15.00 scena amfiteatru przy kawiarni

„Zielony Domek” w Rymanowie Zdroju rozbrzmiewał muzyką i śpiewem.
Dnia 19 czerwca odbywał się tam
I Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Celem Przeglądu było uczczenie 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Chęć
udziału w Przeglądzie zgłosiły dzieci
i młodzież ze szkół na terenie Gminy
Rymanów i Iwonicz-Zdrój. Został on
zorganizowany przez Dekanalną Akcję
Katolicką oraz Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie Zdroju. Naszą szkołę reprezentowały Kinga Kopczyk,
uczennica klasy IV B, Emilia Czekaj
i Paulina Szelc z klasy V a. W ich wykonaniu publiczność usłyszała następujące pieśni: „Wszystkie dzieci idą do
nieba”, „Kto sądzi, ten błądzi”, „Alleluja”, „11 listopada”, „Mury”. Publiczność nagrodziła dziewczyny dużymi
brawami, a od organizatorów przeglądu, oprócz certyfikatu udziału wokalistki otrzymały niespodzianki. Kinga,
Emilka i Paulina zaprezentowały wysoki poziom umiejętności wokalnych,
ujawniając ogromny talent sceniczny.
W październiku Samorząd
Uczniowski pod opieką s.Danuty
Pruś ogłosił szkolny konkurs na najbardziej zgraną klasę, którego celem
była integracja zespołów klasowych.
Zadaniem uczniów było aktywne włączenie się w życie szkoły. Samorząd
Uczniowski na poszczególne miesiące
przydzielał zadania i od ich wykonania zależała końcowa punktacja decydująca o zwycięstwie. Zwyciężyła klasa IVa, która bardzo aktywnie włączyła się w zabawę. Drugie miejsce zajęła
klasa VI a, natomiast trzecie – klasa 4b.
W tym roku szkolnym mamy
również sukcesy w Ogólnopolskim
Dyktandzie Szkolnym. Laureatką
konkursu została Natalia Lorens
z klasy Va.
Pod koniec roku szkolnego w klasach 1a, 2a i 2b odbyły się klasowe
konkursy na najpiękniej prowadzony
zeszyt.
W klasie 1a najpiękniejsze zeszyty
mają: Adrianna Górska, Julia Lorens, Zuzanna Kruszelnicka, Milena Niemczyk
W klasie 2a wzorowo prowadzą
zeszyty: Martyna Biernacka, Natalia
Kenar.
Uczniowie z klasy 2b, którzy wzorowo prowadzą zeszyty to: Rafał Kandefer, Emilia Boczar, Adrianna Kustroń

